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Αυποΰμαι διότι δεν έχω τερπνόν τι Ανάγνωσμα νά προσφέρω, Αλλά 
ξ·ηράν μελέτην έπί τοϋ Αττικοΰ δικαίου. Άλλ’ Αν μελέται τοιαΰται στε
ρούνται χάριτος επαγωγού, παρέχουσι μέγιστον τδ διαφέρον εις τούς Ασχο
λούμενους περί την φιλολογίαν καί την ιστορίαν τοϋ βίου τών προγόνων. 
’Αληθώς, τό δίκαιον είναι ή πίστη καί καθαρά έκφρασις τοΰ χαρα- 
κτήοος παντός λαοϋ καί τό προϊόν τοϋ βίου της κοινωνίας* μάλλον είπεϊν 
τό μέσον εντός τοϋ οποίου ζή έκαστη πολιτεία. ’Άριστα δέ λέγει δ θείος 
Πλάτων έν Κρατύλφ. «Τό δίκαιον είναι τι διϊεξιόν δι’ ου πάντα τά γιγνό- 
μενα γίγνονται.. · έπεί δέ έπιτροπεύει τά άλλα πάντα διαίον, τοϋτο 
τό όνομα έκληθη όρθώς δίκαιον.» ’Εάν λαός τις δέν εχγι Ανατροφήν έθνι- 
κήν, βούλησιν ιδίαν, ήθη καί πολιτικήν Απορρέοντα έκ τής προπατορικής 
αύτοϋ ιστορίας, τό δίκαιον αύτοϋ είναι ξενικόν, παρείσακτον, νόθον. Τό δί
καιον τής Αρχαίας Ελλάδος, προτού καταστή επαρχία ρωμαϊκή, (Απεικο
νίζει Ακριβώς τον χαρακτήρα καί τον βίον έκάστης τών πολιτειών τής χώ
ρας, καί διά τον λόγον τοϋτον δέν δυνάμεθα νά γίνωμεν έγκρατεΐς τοϋ 
πνεύματος τής ελληνικής Αρχαιότητος άνευ τής μελέτης τοϋ δικαίου, ήτοι 
τοϋ συνόλου τών θεσμών, οϊτινες, καθ’ Α νΰν λέγομεν, Απετέλουν τό δη
μόσιον καί ιδιωτικόν δίκαιον έκάστης τών πολιτειών τής Αρχαίας Ελλά
δος. ’Αληθώς όλίγαι πληροφορίαι διεσώθησαν έσπαρμέναι τή δε κακεϊσε 

εις συγγραφάς τών Αρχαίων περί τών νόμων τών άλλων έλληνικών πολι
τειών, Αλλ’ ώς πρδς τό δίκαιον τής πολιτείας τών ’Αθηναίων ευτυχώς οί 
Αττικοί ρήτορες κατά μέγα μέρος Αναπληροϋσι τήν απώλειαν τών πηγών. 
Έκ τών σωζομένων λόγων αύτών, ιδίως τών δικανικών, οί Αρχαίοι λεξι

κογράφοι, καί Από τοΰ 16ου μ. X. αϊώνος Ακάματοι φιλόλογοι Γάλλοι, 
’Άγγλοι καί Γερμανοί Ανήγαγον εις σπουδαϊον κλάδον τής Αρχαιολογίας 
τό δή καλούμενον Αττικόν δίκαιον. Καί τοϊς ΐ'χνεσιν αύτών έπόμενος ένό- 
μισα δτι προσφέρω έ'ργον εύπρόσδεκτον προκαλών τήν μελέτην καί 
τήν κρίσιν έπί θεμάτων τοΰ κλάδου τούτου τής έλληνικής φιλολο

γίας καί ιστορίας. Ύπδ τήν έποψιν ταύτην προτίθεμαι νά υποβάλω

* Άνεγνώσβη ?ν τω Συλλόγφ «Παρνασσφ» τήν 26 Μαρτίου 1883.
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σήμερον ολίγα περί νομικής ερμηνείας των επιγραφών έπί των έν τή ’Ατ
τική εύρεθέντων δρων.

Οί παρά των αρχαίων μνημονευόμενοι και οί άπό τινων έτών έν ’Αττική 
άνευρεθεντες δροι φαίνονται εις διαφόρους χρήσεις καί προς διαφόρους σκο
πούς άφορώντες, δύνανται δέ νά ύπαχθώσιν εις τρεις κυρίας κατηγορίας" 
α ) σήματα η τέρματα ώρισμένου χώρου" β ) τεκμήρια δικαιώματος τοΰ !
κατόχου ή τρίτου προσώπου επί του κτήματος" γ') σημεία διευθύνσεως ή I

άποστάσεως χωρογραφικής. ’ ' ι
Οί της τελευταίας ύπό την μορφήν Έρμων δεν είναι πιθανώς οί άρχαιό- 

τεροι. Περί τούτων αναφέρει ο Πλάτων έν Ίππάρχω «(Πεισίστρατος) έπι- 
βουλευων αυτούς έν τοϊς άγροΐς παιδεΰσαι, έστησεν αύτοϊς Έρμας κατά ί
τάς οδούς έν μέσφ τοΰ άστεως και τοΰ δήμου έκαστων.» Καί δ Άρπο-" Ί
κρατίων έν λέξει. «Τρικέφαλος δ Ερμής" δσπερ διδάσκων τάς δδούς, καί 
έ'χων υπογραφήν ποΰ μέν αυτή φέρει ή οδός, ποΰ δέ έκείνη" ί'σως δέ προς 
έκάστην δδον κεφαλήν ειχεν.» Ή άνεύρεσις τοιούτων δρων ή Έρμων έ'χείί . §
μεγίστην άζίαν διά τήν άρχαίαν χωρογραφίαν, αλλά περί ταύτης δέν πρό

κειται νΰν.
‘Η χρήσις των δρων ως σημάτων ή τερμάτων ώρισμένου χώρου μνήμα·* 

νεύεται έν Ίλιάδι Φ, 405.

Λίθον εΐλετο χεφί παχείη
Κείμενον έν πεδίω, μέλανα τραχύν τε μέγαν τε - ■
τον ρ’άνδρες πρότερον 6έσαν ϊμμενας ούρο ν & ρ ο ό ρ η ς.

Παρομοίως δ Ούϊργίλιος έν Αίνιάδι XII 897.

Saxum antiquum, ingens, campo quod sorle Jacebat ί
limes agro positus litem ut discerneret arvis.

Τοιούτων δρων ή χρήσις ανάγεται εις τούς προϊστορικούς χρόνους τοΰ. 
βίου των Ελλήνων καί των Ρωμαίων, τεκμηριοϊ δέ προς άλλοις τήν συγ· 
γένειαν των δύο λαών, εΐ'τε κατά τήν ύποθεσεν τής κοινής αυτών κατα

γωγής έ'κ τίνος άπο τής κεντρώας ’Ασία; εις Ευρώπην μεταναστευσάσης 
πελασγικής φυλής, εΐ'τε κατά τήν έτέραν ύπόθεσιν τής εις’Ιταλίαν μετά* 
ναστεύσεως τών Γραικών τής Ηπείρου, τών δποίων τήν φυλετικήν έπω- 
νυμίαν οί Ρωμαίοι έτήρησαν ώς εθνικήν δλων τών κατοίκων τής Ελλάδος, 
εΐ'τε κατά τήν παράδοσιν δτι οί μετά τών Λατίνων έν Ρώμη συνοικισθέν- . ΐ
τες Σαβΐνοι ήσαν απόγονοι Ελληνικής καί δή Σπαρτιατικής αποικίας. ϊ

Έκ τής ίερότητος καί τής λατρείας τών δρων άπο τών προϊστορικών t
μέχρι τών νεωτέρων χρόνων τής Ελληνικής καί τής Ρωμαϊκής δημοκρα- I
τίας βεβαιούμεθα δτι δ πολιτισμός άμφοτέρων αρχήν καί βάσιν έ'σχε κοι* ΐ
νήν τινα θρησκείαν, ή'τις άνεδέχθη τήν άκίνητον ιδιοκτησίαν ύπο τήν προ
στασίαν και τήν έγγύησιν αυτής. Εΐ'τε αύτόχθων, εΐ'τε έ'πηλυς ή ιερατική 
έκείνη άριστοκρατία, προ πολλοΰ άποβαλοΰσα τάς εξεις πλάνητος βίου,
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καί άποκτήσασα τον πολιτισμόν λαοϋ κάθεστηκότος καί διάγοντος βίον 
οικιακόν, είσήγαγεν έν Έλλάδι καί έν Ίταλίςρ τήν άκίνητον ιδιοκτησίαν 

ώς βάσιν τοΰ πολιτικοΰ βίου.
Ή διαφορά τοΰ χαρακτήρος, ή'τοι τών φυσικών διαθέσεων τής ρωμαϊκής 

άπο τοΰ τής ελληνικής κοινωνίας μοί παρέχει το ένδόσιμον τής δια
φόρου αυτών καταγωγής. Αλλά τεκμηριοΰσι τήν κοινήν άρχήν τοΰ πολι
τισμού άμφοτέρων, ή αυτή πηγή τών δρων τής γεωργικής γλώσσης, οΐον 
domus δώμα, ager αγρός, bovis βοΰς, aro-as άροτρον, vinus οίνος κλ. κλ. 
καί· ή άναλογία τών πολιτικών θεσμών παρά τε τοϊς'Έλλησιν,ιδίως τόϊς 
’Ίωσι καί τοϊς'Ρωμαίοις.

Ό Πλούταρχος έν τω βίω τοΰ Νομή (Κεφ. 17") γράφει: «Πρώτον μέν 

«φασί Πίστεως και Τέρμωνος ίερον ίδρύσασθαι. Ό δέ Τέρμων δ'ρος τις 
»είη, καί θύουσιν αύτφ δημοσί^ καί ΐδίβ: κατά τούς τών άγρών περιόρι- 
»σμούς, νΰν μέν έμψυχα, το παλαιόν δέ άναίμακτος ήν ή θυσία, Νομέ 
τφιλοσοφήσαντος ώς χρεϊ τον δριον θεόν ειρήνης φύλακα καί δικαιοσύνης 
εμάρτυν όντα φόνου καθαρόν είναι.» 'Ώστε κατά τάς ύπο τοΰ Πλουτάρ
χου συλλεγείσας παραδόσεις δ Σαβΐνος Νομής, ύπό τοΰ Σπαρτιάτου Πυθα- 
γόρου διδαχθείς, ή κατ’ άλλην παράδοσιν έκ Λακεδαιμονίων άποίκων γε
γονός, ίδρύσατο μέν ίεοον τοΰ Τέρμονος" άλλ’ ή λατρεία τών δρων ήτο άρ- 
χ-αιο’τέρα· τοΰ Νομα. Προσμαρτυρεί τούτοις καί Διονύσιος δ Άλικαρνασεύς" δ 
s§s Siculus Flacus έν τω de conditione agrorum περιγράφει τάς θυσίας καί 
τήν τελετήν τής καθιερώσεως τών δρων ώς εξής. «Οί πρόγονοι ημών έσκα- 
»πτον μικρόν λάκκον, καί στήνοντες τον δρον εις το χείλος έστεφαν διά 
κχόρτων καί άνθέων. Είτα έ'θυον, καί σφάζοντες το θΰμα έ'χεον τδ αίμα 
«εντός τοΰ λάκκου" ίρριπτον συνάμα άνθρακας άνημμένους, σπόοους, πλα- 
»κούντια, οπώρας, οίνον καί μέλι. Άφοΰ δέ δλα ταΰτα έκαίοντο έντος τοΰ 
«λάκκου επί τής θερμής τέφρας έστερρέωνον τον λίθινον ή ςύλινον δρον.» 
*Επί τδ πΟίητικώτερον τήν τελετήν των δρων περιγράφει δ ’Οβίδιος (Fas- 
tormn II. 673). Termine, post iilud levitas tibi libera non est:

Qua positus fueris in statione mane 
Nee tu vicino quicquam concede roganti 
Ne videare hominem preposuise Jovi 
Et sell vomeribns, seu tu pulsabere rastris 
Clamato tuus est hie ager ille suus.»

Eivat ή διάταξι'ς τήν δποίαν ώς νόμον τοΰ Σόλωνος άναφέρει δ Ρωμαίος 
νομοδιδάσκαλος Γάϊος. «’Εάν τις αίμασίην παρ’ άλλοτρίφ χωρίφ δρύγη τον 
δρον μή παραβαίνειν.» Οί 6ptoi θεοί τών Ρωμαίων, οί φύλακες τοΰ άγροϋ,· 
ήσαν αυτοί οί εφέστιοι Dii lares, Dii penates, οί έ'φοροι και προσταται τοΰ 
οΐ'κου. Καθώς εις το άρχαϊον άττικον δίκαιον δ κλήοος, ουτω καί εις το 
άρχαιότερον τών Ρωμαίων δίκαιον τά bina jugera, δ κλήρος τον δποϊον.ή 
πολιτεία έχορήγει εις τον οικογενειάρχην, ήτον αχώριστος άπο τής.μδιό-
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τητοςτοΰ πολίτου, δ όποιος έπρεπε νά έ'χη τδ μέρος αύτοΰ έκ τής πα
τρικός γής. Ό τά πατρώα κατεδηδωκώς $ ών Αν κληρονόμος γένηται ήτον 

άτιμος παρά τοϊς Άθηναίοις. 'Επομένως δ θεός δ έφορος τοΰ οΐ'κουείχε καί 
την προστασίαν τοΰ άγροΰ’ έν τφ οί'κφ ήτον εφέστιος, έν τφ άγρφ θεός 
δριος. "Οθεν δ Κικέρων έν τφ de Legibus (1, 51) λέγει’ Religio larum ρο- 
sita in fundi villaeque conspectu.

Παρά τοϊς Ρωμαίοις ή λατρεία τών όρων έπέμεινεν άχρι τών τελευταίων 
χρόνων τής δημοκρατίας ένεκα τοΰ χαρακτήρος της Αριστοκρατικής τά- 
ξεως, φιλοκτήμονος άφ’ ένδς καί φιλάργυρου, καί μετά πλείονος πεισμο
νής άφ’ ετέρου τηρησάσης τά άρχαϊα έθιμα καί νόμιμα, ενώ ταχύτερου οί 
εύπατρϊδαι της ’Αττικής παρητήθησαν τών Αρχαίων προνομίων αύτών» 
Άλλά και μέχρι τέλους τής δημοκρατίας τών ’Αθηναίων έμεινεν ή λατρεία 
τοΰ δρίου Διός. Ό Πλάτων έν τοΐς νόμοις Η' λέγει’ «Διδς δρίου μέν πρω
κτός δδε νόμος είρήσθω’ μη κίνείτω γης όρια μηδείς, μήτε οικείου πολί- 
»του γείτονος, μ,ητε δμοτέρμονος έπ’ έσχατιαΐς κεκτημένος άλλφ ξένφ 
«γειτνιών, νομίσας τ’ Ακίνητα κινεϊν αληθώς τοϋτο είναι. Βουλέσθω δέ 
επάς πέτρον έπιχειρήσαι κιγεΐν τδν μέγιστον μάλλον, πλην όρον ιερόν, 
ισμικρδν λίθον δρίζοντα φιλίαν και έχθραν ένορκον παρά θεών’ τοϋ μέν 
»γάρ δμόφιλος Ζευς μάρτυς.» Βεβαίως δ δριος Ζευς τών ‘Ελλήνων είναι δ 
θεός Τέρμων τών Ρωμαίων’ άλλά πιθανώς εις την Αρχαιοτέραν θεολογίαν 
τών Ελλήνων δ δριος θεδς ήτον άλλος η ό Ζευς, τοΰ δποίου έφ’δσον έξε- 
τείνετο η λατρεία, Αναλόγως ηύ'ξανε και δ κύκλος τής δυνάμεως και τών 
έπαγγελμάτων. Συγχρόνως δ Ζευς έπωνομάσθη "Οριος καί Έρκεϊος, τούτέ- 

στι προστάτης τοΰ άγροΰ συνάμα καί τοΰ "Ερκους.
"Ερκος ελληνιστί, και erctum λατινιστί, έξ άρχής ήσαν η αύτη λέξις 

σημαίνουσα τδ αύτδ πράγμα. Βραδύτερου παρά τοΐς Ρωμαίοις erctum έσή- 
μαινε κυρίως τδν κλήρον’ παρά τοϊς έλλησιν έρκος έσήμαινε τδ περίφραγμα s
εντός τοΰ δποίον ητον δ οίκος τοϋ πολίτου. Άλλά κατ’ άρχαιοτέραν τινά 
χρησιν οίκος καί κλήρος ήσαν συνώνυμα περελαμβάνοντα τδν άγρδν και τδ 
γήπεδον της οικίας, τά δποϊα συναπετέλουν την μερίδα τοΰ πολίτου έκ 
τής πατρίας γης. Οίκος είς μάλλον περιωρισμένην σημασίαν ώς τδ vicus 
τών λατίνων ήτο τδ οικιακόν Ασυλου τον πολίτου, φρούριον πανταχόθεν 
κεχωρισμένον άπδ πάσης ξένης ιδιοκτησίας διά τοΰ έρκους. Τδ έρκος πε- 
ριελάμβανε τετράγωνον γηπεδον’ τδ έμπρόσθιον ημισυ κατελάμβανεν ή 
«ύλη, τδ οπίσθιον η οικία. ’Εντός της αύλής ίδρύετο βωμός τοΰ Έρκείου 
Διός, έν δέ τγί αιθούση της οικίας η εστία, η βωμός τοϋ έφεστίου θεοΰ. Ό 
Εύστάθιος έπι τής Όδυσείας X, 335.

Δίχα δέ φρεσι μερμήριζε
ή ίκδυς μεγάροιο Διδς μεγάλου ποτέ βωμόν 
'Ερκείου έζοιτο τετογμένον.
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σχολιάζει. «Βωμός δέ Έρκείου Διός έξω ποΰ περί τήν αυλήν αΐ'θριος 
είναι δοκεϊ οποίοι πολλοί φαίνονται, έν ώ έθυον ΔΛ έφόρφ τοϋ έρκους* 
ώσπερ αύ πάλιν έν τή κατ’ οίκον έστίςε Διι έγένοντο θυσίαι, 8ν οί μέν άλ
λοι έφέστιον,'Ηρόδοτος δέ λέγει έπέστιον, τδν αύτδν δντα τφ έστιούχφ.» 
Ακριβέστερου έπι της Ίλιάδος ί. στ. 468 περιγράφει τά μέρη τοΰ οί'κου 
ώς έξης. «Αίθουσα, στοά περίστηλος, ήλίφ αίθομένη, ής τδ μέυ ένδο· 
τέρφ πρόδομος, τδ δέ έυδοτάτω θάλαμος .. . κατά δέ τούς άκριβεστέ- 
ρους ή τάξις έχει ούτως. "Ερκος περί 3 πύλαΓ μετά δέ τδ έρκίου, αύλή, 
μεθ’ ήν αί'θουσα, ειτα πρόδομος, δόμοι και θάλαμοι.» Δυνάμεθα έκ τού- 
τωυ νά είκάσωμεν οτι οί Έρμαϊ, οΐτινες έτίθεντο έμπροσθεν τής έξωτερικής 
εισόδου, της πύλης τοϋ έρκους, ήσαν άρχαιότερον οί δροι τοΰ έρκους, συ-' 
νάμα δέ καί οί θεοί έρκειοι, δρίοι ή κτήσιοι, οί προστάται τής ιδιοκτησίας 
τοΰ οίκου καί τοΰ άγροΰ τοΰ πολίτου. Παραβάλλοντες τάς λέξεις τέρμα, 
termo, Ερμής δέν δυνάμεθα ν’ άρνηθώμεν δτι έχουσι μίαν κοινήν ρίζαν ση- 
μαίνουσαν κυρίως τδ δριον. Γνωστόν δτι άρχαιότερον οί Έρμαϊ ήσαν απλοί 
λίθοι, βραδύτερου κορμοί άνευ κεφαλής, καί είς τούς επομένους χρόνους 
είδος προτομών, τών οποίων ή κεφαλή παρίστα θεόν τινα, ούχί πάντοτε 
τδν Έρμήν. 'Ο δικέφαλος Ερμής φέρων τάς κεφαλάς δύο διαφόρων θεών, 
Διδς καί Απόλλωνος, Απόλλωνος καί Άθηνάς κλ. ήτο σύνορον δύο χώ- 

ηων, πρδς έκατέραν τών δποίων ήτον έστραμμένη ή μ.ία τών κεφαλών. 
’Ίσως δέ άρχαιότερον δ Ερμής ήτον δ κυρίως έρκειος καί δριος θεός, δ χθό- 
χος Ερμής δ προστάτης τών τε ποιμένων καί τών γεωργών, είς δν οί Αθη

ναίοι έψηνον τάς χύτρας τάς πανσπερμίας (τά πολυσπόρια τών καθ’ ημάς 
χρόνων.)

Οί όροι ώς τέρματα ή σύνορα ιδιωτικής κτήσεως ενίοτε έ'φερον έπι- 
γραφάς εί'τε ένεκα τής έκτάσεως τοΰ κτήματος εΐ'τε πρδς έπίδειξιν. Τοιοΰ- 

τος είναι δ έν Μαραθώνι εύρεθείς ύπδ Fauvel.

Όμονοίας άθανάτης αδλή. 
'Ηρώδου χώρος είς δν εΐσέρχεαι.

Άλλ’έφερον έπιγραφάς συνήθως οί δροι δημοσίων χώρων, ιερών, καί δμό- 
ρων πολιτειών. Έν Παυσανία Η, 34 άναγινώσκεται. «Καί άπ’.αύτής στά- 
»δια είκοσι έστίν έπί τδ Έρμαϊον, είς 3 Μεσσηνίοις καί Μεγαλοπολίταις 
»είσίν δροι’ πεποίηνται δέ αύτόθι καί Έρμήν έπί στήλη.» Έν τή Αττική 
ιδίως πλεΐστοι άναφέρονται καί πολλοί άνευρέθησαν δροι χώρων ιερών. 
'Ως δ έπί τοΰ λόφου τών Νυμφών έν τφ βοάχφ έγγεγλυμμένος «Διδς δρος» 
παρά τφ ναώ τοΰ αγίου Χαραλάμπους «'Όρος τεμένους Άθηναίης» (C. I. 
Boeckh 426)’ δ παρά τήν έκκλησίαν τής αγίας Άγάθης’ «"Ορος τεμένους 
’Απόλλωνος καί Ποσειδώνος Ίππίου (αύτ. ή 526.) Ό έν Άμαρουσίφ «"Ορος 
Άρτέμιδος τεμένους Άμαρυσίας (αύτ. 528.) Οί δροι ούτοι έχρησίμευον
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πιθανώς tta προφυλάξωσι τον· ιερόν χώρον άπδ βεβηλώσεις, και συνάμα είς· 
προσδιορισμόν τοΰ ιερού ασύλου. 'Ο Παυσανίας γράφει έν,Β, κζ, «Τδ δέ ίε- 
».ρδν άλσος τοϋ ’Ασκληπιού (έν Έπιδαύρφ) περιέχουσιν όροι πανταχόθεν 
».ούδέ άποθνήσκουσιν ούδέ τίκτουσιν αί γυναίκες σφίσιν εντός τοϋ περιβό- 
»λου, καθά και έπί Δήλω τή νήσφ τδν αύτδν νόμον’ τά δέ θυόμενα ήν τε, 
»τις Έπιδαυρίων αυτών ην τε ξένος ο θύ,ων ήν, καταναλίσκο,υσιν εντός, τών 
σιορών. Τό δέ αυτό γιγνόμενον οίδα καί έν Τιτάνγ.» Παρομοίως καί δ Στρά
βων ιδ'. περί τοΰ ναοΰ της ’Εφέσου. «’'Ασυλον δέ μένει τδ Ιερόν καί νυν. 
»καί πρότερον, της δέ ασυλίας τούς ορούς άλλαγήναι συνέβη πολλάκις» 
κτλ. *Αν καί ούχί επίσης ιεροί, ώς ύπδ την προστασίαν τών θεών τεθεί- 
μένοι ώρίζοντο οί δημόσιοι χώροι. Τοιοΰτοι δέ όροι είναι δ περί οδ γίνεται., 
λόγος, έν τφ Zeitshsfr f. d. alterth. 1883 σελ. 30. «'Όροι οδού’» δ κατά 
τάς τελευταίας παρά τδ Δίπυλον άνασκαφάς εύρ.εθείς «“Ορος Κεραμεικοΰ.» 
ο κατά την άνασκαφήν τών θεμελίων τής οικίας. Γιαννοπούλου εύρεθείς, 
«Ηορος Μουσών κήπου» δημοσιευθείς έν τφ 52 φύλλ. Άρχ. Έφ. άρ.3660 
καί οί έν Πειραιεϊ εύρεθέντες «'Όροι εμπορίου καί. δδοΰ.» Εις τό αυτό, εί
δος όρων άναφέρονται οί στίχοι τοΰ Άριστοφάνους (’Αρχαρνεϊς. 719.)

"Όροι μεν άγόρας ε’ισίν οιδε της έμής 
Ένταΰθ’ άγοράζειν τοΐσι Πελοποννησίοις 
“Εξεστι καί Μεγαρεϋσι καί Βοιωτοις 
Έφ’ότω πωλεϊν πρδς εμέ Λαμάχω δέ μη.

Ή αγορά ώς τδ κέντρον τοΰ πολίτικου βίου, έ'μενεν έξαιρέτως· ύπδ τη% 
προστασίαν τοΰ πολιούχου, θεοΰ. «’Αγορά θεών εστία.» Έφ’ ω σημειοϊ δ 
Εύστάθιος έν Ίλιάδι Α. 54. «'Ότι δέ η βουλευτική αγορά τίμιόν τι και 
»θειον πραγμα, δηλοϊ καί τδ Διδς άγοραίου βωμόν ίδρύσθαι.» Είναι δ θεός 
περί ο,υ έν τοϊς Ίππεΰσιν δ Χορός λέγει πρδς τδν άλλαντοπώλην. «Καί σε 
φυλάττοι Ζευς αγοραίος.» Γνωστόν δτι τδ εμπορίου ήτο χώρος είς τάς πα
ραλίας πόλεις παρά την άκτήν, ώρισμένος είς την αγοραπωλησίαν κατά 
μεγάλας ποσότητας (χονδρικώς) τών είσαγομένων καί τών εξαγομένων ει
δών, ένώ είς την κυρίως καλουμένην άγοράν διεξήγοντο αί. συναλλαγαί 
τής ημερήσιας καταναλώσεως μετά τών καπήλων και μεταπρατών '.

Ούδένα λανθάνει δτι είς τδ ’Αττικόν ώς είς τδ Ρωμαϊκόν δίκαιον έν 
τοϊς ίε.ροϊς χώροις συγκατε.λέγοντο καί οί τάφοι. Παρά τοϊς Ρωμαίοις δ· χώ
ρος τοϋ τάφου έξαιρέτως ένομίζετο res religiose καί res sacra. ’Αρχαιότε

ρου οί νεκροί έ.θάπτοντο έντδς τοΰ οικογενειακού κτήματος η άγρού. Κατ’’

1 ’Άγνωστον άν έν Άθήναις ώς παρά τοϊς Θεσσαλοΐς δπήργεν άγο.ρά I λ εοόέρα’«αντη δ’’ 
Ισ.τιν ήν δεΐ ζαΟαράν είναι τών ώνίων πάντων, καί μήτε βάνανσον μήτε γεωργόν μήτ’ άλλον 

μηδένα τοιοδτον παραβάλλειν μή χαλούμενον. ύπδ τών αρχόντων.» Άριστ. Πολιτ. 7,12. “Ισως 

ο Ξενοφών έν Κΰρ. Παιδ. 2, 3, περιγράφει τοιαύτην ΙλευΟέραν αγοράν παρά τοϊς Πέρσαις ινα. 

έλέγξ>( τήν ϊλλειψιν αδτής έν τή Αθηναϊκή πολιτεία.

έ.ξαίρεσιν υπέρ τών επιφανών άνδρών έπιτρέπετο δ ενταφιασμός είς κατα
φανή μέρη της πόλεως, καί παρά ταϊς δημοσίοις δδοϊς, κοινώς δέ κατό
πιν έν θήκαις δρυγμέναις έπί βράχων, έ'νθα έσχηματίζετο είδος κενοτα- 
φείου, άλλ’είς ούδένα επιτρεπόμενου νά διαταράξγ τδ μνήμα ετέρου οί'κου. 
Έπί τούτφ δέ η είς τδν Σάλωνα ύπδ τοΰ Πλουτάρχου αποδιδόμενη διά- 
ταξις· «μη έπ’ άλλότρια μνήματα οαδίζειν χωρίς έκκομιδής.» (κα/.) Διά 
τούτων εξηγείται ή ύπ’άριθ. 534 της συλλογής τοΰ Βοικχίου επιγραφή 
«“Ορος μνήματος,» η έπί βράχου έν Πειραιεϊ «“Ορος μνημάτων» καί η 
τελευταϊον άνευρεθεϊσα πρδς τδ δυτικόν μέρος τής πόλεως έν Πειραιεϊ 
«όρος μνήματος)’, δημοσιευθεϊσα έν τη Σφαίρα Πειραιώς καί κατατεθεϊσα 

έν τώ άρχαιολογικφ μουσείω τοΰ κ. Α. Μελετοπούλου. Παρομοία είναι ή . . 
ύπ’άριθ. 535 τοΰ Βοικχίου «'Όρος σήματος Όνησίμου’» ητις άναμιμνήσκει 
τδν νόμον τοΰ Σόλωνος «γυναίκας δέ μη έξεϊναι είσιέναι είς τά τοΰ άπο- 
ϊθανόντος, μηδ’άκολουθεϊν άποθαν,όντι, όταν είς τά σήματα άγγ, τάς έν- 

οτδς εξήκοντα, έτών γεγονυϊα,ς πλην δσαι έντδς άνεψιαδών είσι.» Έφ’ου 
ο Δημοσθένης ερμηνεύει. «Ούκ έά είσιέναι ού άν ή δ τετελευτηκώς ούδε- 
»μίαν γυναίκα άλλην η τάς προσηκούσας μέχρι άνεψιότητος, καί πρδς τδ 
κμνήμα άκολουθεϊν τάς αύτάς ταύτας» (Δημ. π. Μακαρτ. 1061, 62). 
Δέν είναι έπίσης άναμφίλεκτος η έξήγησις τών όρων δι’ ών έδηλοϋτο δι
καίωμα έπί τοϋ κτήματος προσώπου άλλου ·ή τοΰ κατέχαντος αύτό. Ό 
Πλούταρχος αναφέρει την χρήσιν τών όρων τούτων είς θεσμόν αρχαιότερου 
τοΰ Σόλωνος, διότι ώς συνέπειαν της έπί Σόλωνος είσαχθείσης, αναγράφει 
τούς στίχους.

Όρους άνειλε πολλβχή πεπηγότας 
,πρόσθεν δέ δουλέΰουσα, νυν ελεύθερα.

Γενικώς πιστεύεται έπί τή μαρτυρίφ τών της Ρωμαϊκής έποχης λε
ξικογράφων ότι αί έπιγραφαί τών όρων ήσαν σημειώσεις δικαιώματος ύπο- 
θήκης, οποϊαι είναι τά νυν αί έγγραφαί είς τά βιβλία τών ύποθηκών, αί- 
τινες έζασφαλίζουσε δικαίωμα προτιμήσεως τών δανειστών κατά τήν σει

ράν της έγγραφης αύτών έπϊ τοϋ έκπλειστηριάσματος τοϋ ένυποθήκου 
κτήματος. ’Επαινείται μάλιστα ύπδ πολλών ή άρχαία συνήθεια τών όρων, 
ως διά τούτων εύχερέστερον ή διά τής έν βιβλίοις εγγραφής γνωστοποιού

μενου τοϊς τρίταις τοϋ προηγουμένου ένυποθήκου δανείου. ’Αλλά παρά τοϊς 
’Αθηναιοις, ώς παρά τοϊς άρχαίοις Ρωμαίοις, δέν έγίνετο πλειστηριασμδς 
τοΰ κτήματος, ουδέ κατάταξις τών δανειστών, καί μόνη τοΰ δανείου ή 
άρχαιάτης έ'διδε προνόμιον είς τδν πιστωτήν κατά παντός τρίτου. Οί ήμέ- 
τεροι νομ.οΟιδάσκα') οι μόνον δδηγδν τής επιστήμης έ’χοντες τούς έρμηνευτάς 

τών νεωτερων νομοθεσιών, πιστεύουσι καί δογματίζουσιν οτι ούδ.έν ήμϊν διε- 
σωθη περί τοΰ ιδιωτικού ή άστικοΰ δικαίου τών προγόνων, άλλ’είναι βέ
βαιον ότι περί τούτου έκ τών αττικών ρητόρων μανθάνομεν πολύ περισσό-
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τέρα τών όσων δυνάμεθα νά γινώσκωμεν περί τοΰ Ρωμαϊκού δικαίου τοΰ 

προ τών Καισάρων, καί άντιθέτως τής δόξης τών ήμετέρων νομοδιδασκά
λων αί διασωθεϊσαι διατάξεις τοΰ αττικού έξηγοΰσι πλεϊστα θέματα φι- 
λονεικούμενα τής θεωοίας τοΰ Ρωμαϊκού δικαίου. Εις τάς διατάξεις τών 
Ρωμαίων αύτοκρατόρων εύρίσκομεν τούς νομικούς ορούς pignus και hypo
theca Αναφερομένους* ό μέν pignus κυρίως εις τά κινητά τά παραδιδόμενα 
εις τον πιστωτήν πρός Ασφάλειαν τοΰ δανείου, δ δέ hypotheca εις τά Ακί
νητα τά μένοντα εις τήν κατοχήν τοΰ οφειλέτου. 'Η διάκρισις ώς έκ τοΰ 
εί'δους τοΰ Αντικειμένου, ή'τοι τοΰ pignus άναφερομένου εις τά κινητά και 
τοΰ hypotheca άναφεοομενου εις τά Ακίνητα, είναι μεταγενεστέρας έ'τι επο
χής, ένφ πρό ταύτης κυρίως το pignus ανεφέρετο κυρίως εις το διδόμε- 
νον εις τήν κατοχήν τοΰ πιστωτοΰ εΐ'τε κινητόν εΐ'τε άκίνητον, το δέ hypo
theca εις το μένον έν τή κατοχή τοΰ οφειλέτου, και συμφωνούμενον ώς 
ύπέγγυον εις το δάνειον. Τήν διάκρισιν ταύτην οί μεταγενέστεροι νομοδι
δάσκαλοι καί αρχαιολόγοι έφαρμόζοντες επί τοΰ αττικού δικαίου ύπολαμ.- 
βάνουσι τήν υποθήκην διάφορον τοΰ ενεχύρου, έξηγοΰσι δέ τούς ορούς ώς 
σημεία δικαιώματος ύποθήκης τοΰ πιστωτοΰ επί τοΰ κτήματος μένοντος 
εις τήν κατοχήν τοΰ δφειλέτου. Άλλ’ εις τάς σωζομένας πηγάς τοΰ άτ- 
τικοΰ δικαίου εύρίσκομεν δτι διά τής ύποθήκης το κτήμα παρεδίδετο εις 
τήν κατοχήν τοΰ πιστωτοΰ, ή δέ ένεχειρίασις αυτή τοΰ Ακινήτου, κατ’ 
ούδέν διαφέρουσα τής τοΰ κινητού πράγματος, εις πολύ μεταγενεστέραν 
εποχήν επί τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων, παρά τε τοϊς "Ελλησι και τοϊς 
Ρωμαίοις έλαβε τό ονομα υποθήκη έκ τών έπί τοΰ κτήματος τιθεμένω-ν 
ορών, πρός δήλωσίν τοΰ δικαιώματος τοΰ δφειλέτου εις άνάκτησιν τής 
κατοχής καί τής κυριότητος αύτοΰ. Το σύστημα δέ τοΰτο φαίνεται ΐσχύον 
και εις τούς αρχαιότερους χρόνους τοΰ Ρωμαϊκού δικαίου. Ή λέξις hypo
theca καθαρώς ελληνική δέν υπήρχε βεβαίως εις τήν άρχαιοτέραν γλώσσαν 
τών 'Ρωμαίων. Παρ’ αύτοϊς ήσαν έν χρήσει αί λέξεις pignus καί fiducia. 
Τούς ορούς τούτους ερμήνευαν ό Ισίδωρος λέγει (Origin. V. 25). Pignus 

est quod propter rem creditam obligator cujus rei possessionem solam 
ad tempus consequitur creditor, ceterum dominium penes debitorem est. Fi
ducia est cum res aliqua sumendae mutuae pecuniane gratia vel mancipatur vel 
in jure ceditur. Λοιπόν και εις τούς μεταγενεστέρους τοΰ Κικέρωνος χρό
νους τό pignus παραγόμενον έκ τής ελληνικής πήγνυμι, ή'τοι τίθημι όρους, 
καί Αντιστοιχούν προς τό «θέσις» τοΰ Αττικού δικαίου είχεν ώςαντικείμενου 
άκίνητον πράγμα τό όποιον δ δανείζων έλάμβανεν ώς ένέχυρον εις τήν κα
τοχήν αύτοΰ αχρις ού πληρωθή τό δάνειον. Ή δέ fiducia, ήτο πώλησις 
τοΰ ακινήτου προς Ασφάλειαν τοΰ δανείου ύπο α'ίρεσιν τής μεταπωλήσεως 

εις τον οφειλέτην μετά τήν λύσιν τής οφειλής.'Ο τύπος αύτής ήτο «Eg» 
hanc rem meam tibi mancupo ut earn mihi remancupes uti ve propter te fi-
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dem ve tuam captus fraudatus ve fiem.» Πιθανώς εις Αρχαιότερους τοΰ 
’Ισιδώρου χρόνους τό σύνηθες καί τό μοναδικόν συμβόλαιον ένεχυριάσεως 
παρά τοϊς Ρωμαίοις ήτον ή θέσις, τό pignus, γινομένη δι’ εικονικής πωλή- 
σεως, ή'τοι πωλήσεως ύπό α'ίρεσιν έξωνήσεως, άνευ διακρίσεως τής με- 
ταβιβάσεως κατοχής ή κυριότητος. Βραδύτερον προς ασφάλειαν τοΰ οφει
λέτου εΐσήχθη τό contractus fiduciarius, μάλλον εΐπεϊν ή Αγωγή ύπέρ τοΰ 
δφειλέτου προς διεκδίκησιν τοΰ ώς ένεχύρου δοθέντος. Τήν ένεχυρίασιν τών 

Ακινήτων καί υποθήκην τών κινητών ύπό τόν τύπον τής εικονικής πω
λήσεως εύρίσκομεν εις τούς Αττικούς ρήτορας ώς το συνηθες Ασφαλιστικόν 
τοΰ δανείου συμβόλαιον. Ούτως έν τφ προς Άπατούριον τοΰ Δημοσθένους 
(896) Αναγινώσκομεν «πραθείσης τής νεώς τεσσαράκοντα μνών δσφ περ 
ή θεσις ήν» τούτέσι τό πλοΐον διά πωλήσεως εικονικής είχεν ύποθηκευθή 
ή δοθή ένέχυρον χρέους τεσσαράκοντα μνών. Έν τω αύτώ λόγφ πρότέρον 

Αναφέρεται δτι ο Άπατούοιος είχε δανεισθή τεσσαράκοντα μνάς επί τή 
νηί καί οί χρήστοι ένεβάτευον εις τήν ναΰν εΐληφότες τ-ρ υπερημερία». 
"Ωστε κατά τό πρώτον έκεϊνο συμβόλαιον ή ναΰς έ'μεινεν εις τήν διοίκησιν 
τοΰ κυρίου αύτής καί δφειλέτου μέχρι τής ύπερημερίας, ήτοι μέχρι τής 
ταχθείσης προθεσμίας προς έξόφλησιν τοΰ χρέους. Άλλ’ ή ειδική αύτη 
σύμβασις προκειμένου περί πλοίου δέν Αναιρεϊ τήν συνήθως γενομένην ένε- 
χυρίασιν διά πωλήσεως εικονικής καθώς εις τήν αύτήν ύπόθεσιν δ λέγων, 
όπως Απαλλάξγι άπο τής καταδιώξεως τών δανειστών τόν Άπατούριον 
έδάνεισεν αύτφ δέκα μνάς έξ ιδίων, και έγγυήθη διά τριάκοντα τάς 
οποίας έ'δωκεν δ τραπεζίτης Ήρακλείδης, ήσφαλίσθη δέ τό δάνειον τών 
τεσσαράκοντα μνών δι’ εικονικής Αγοράς τοΰ πλοίου καί τών ναυτών. 

«Ώνήν ποιούμαι τής νεώς καί τών παίδων, έως Αποδοίη τάς τε δέκα 
μνάς Ας δι’ έμοΰ έ'λαβε καί τάς τριάκοντα, ών κατέστησεν εμέ εγγυητήν 
τω τραπεζίτη». Εις τό Αττικόν δίκαιον ή αγορά ύπό αΐοεσιν έξωνήσεως 

εκαλείτο ιδίως ώνή. Εις τούς λεξικογράφους τών Ρωμαϊκών χρόνων έομ,η- 
νεύονται οί νομικοί όροι τοΰ ’Αττικού κατά τούς ορισμούς τοΰ Ρωμαϊκού 
δικαίου τής εποχής. Καί δ μέν Πολυδεύκης Η', 142 λέγει «θεϊναι μέν 
«οικίαν έστί τό δούναι εις ύποθήκην, θέσθαι δέ τό λαβεϊν» δ δέ’Αμμώνιος 
«θέσθαι έστί τό λαβεϊν ύποθήκην, ύποθέσθαι δέ τό δοΰναι. Άλλ’έν Δημ.π. 

Όνητ. 876 Αναγινώσκομεν δτι δ Όνήτωρ πρός ασφάλειαν τής προικός τής 
Αδελφής του τήν δποίαν ύπάνδρευσεν εις τόν ’Άφοβον «τίθησιν ορούς έπί 
μέν τήν οικίαν δισχιλίων, έπί δέ τού χωρίου ταλάντου'» καί παρακατών 
13 (879). α’Επεί φέρε πώς έστί δίκαιον έάν μέν δγδοήκοντα μνών θής 
ορούς, δγδοήκοντα μ.νάς είναι τήν προίκα;» καί έν τέλει τής παραγράφου 

«δτι σύ στήσαι φής ορούς σόν είναι τό χωρίον ;» "Ωστε ΐστημι ορούς, 
τίθημι ορούς καί απλώς τίθημι έλέγετο κοινώς ύπέρ τού πιστωτοΰ·τοΰ 
λαμ.βάνοντος τό Ακίνητον ή τό κινητόν ώς ένέχυρον. Δημ· π. Τιμοθ. 5. Οί 
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τραπεζΐταΐ είωΟαβιν υπομνήματα γράφεσθαι ών τε διδόασι χρημάτων, κκί 

εις ο,τι καί ών άν τις τεθήται, ίνα ή αύτοΐς γνώριμα τά τε ληφθέντα καί 
τά τεθεντα προς τούς λογισμούς». Ούτως δ Άριποκρατίων Θέσθα,ι αντί του 
υποθήκην λαβεΐν. ”Ανευ διακρίσεως είς τήν αυτήν σημασίαν άπαντ^ παρά 
τοϊς ’Αττικοϊς καί τά ύποτιθέναι, ώσανεί ένέχυρον, θέσις καί ύποθήκη ήσαν 
ταυτόσημα. Ούτως έν τφ π. Τιμ.όθ. 12 (1188) όρήτωρ λέγει" «δάνεισμα 
ποιείται παρ’ έκαστου καί ύποτίθησιν αύτοΐς τήν ούσίαν» παρακατιών δέ έν 
παραγράφφ 52 (ύποτιθέναι τον χαλκόν) «ού γάρ δήπου άνευ γε σταθμοί» 
εμελλεν ούθ’ δ υποτιθέμενος παραλείψεσθαι, ούθ’ δ ύποτεθείς τον χαλκόν 
παραδώσειν'» και έν παραγράφω 53. «Θαυμάζω δ’έγωγε καί τίνος ενεκ* 

άν ποτέ ύπετίθει τδν χαλκόν τφ πατρί τώ έμώ δ Βοιώτιος"» παράγρ. 54. 
«Άλλ’ούθ’ δ χαλκός ύπετέθη, ούθ’ ό Βοιώτιος έδανείσατο». Έν δέ τφ πρδς 
Αάκριτον (10) «έδάνεισαν Ανδροκλής καί Ναυσικράτης Άρτέμωνι καί. 
Άπολλοδώρφ Φασηλίταις δραχμάς άργυρίου τρισχιλίας έπί οίνου κεραμίοις. 
τρισχιλίοις. . . ύποτιθέασι δέ ταΰτα (τά κεράμια οίνου). . . καί παρέξουσι 
τοΐς δανείσασι τήν υποθήκην (τδν οίνον) άνέπαφον κρατεΐν εως άν άπο- 
δώσι τδ γιγνόμενον άργυριον κατά τήν εγγραφήν» κτλ. Εις τδ αύτο- 
κρατορικδν Ρωμαϊκόν δίκαιον εύρηται δ ορισμός. «Κυρίως ένέχυρον λέγε
ται τδ παραδοθέν τώ δανειστγ, τδ δέ μή παραδοθέν άλλά συμφωνηθέν 
υποθήκη έστι.» (Ούλπ. Ν. 9, Π. 13, 17.) Πρόδηλον οτι δ όρος υποθήκη 
είσήχθη παρά τοΐς Ρωμαίοις έκ τοϋ άττικοΰ δικαίου, εύρίσκεται δέ κατά 
πρώτον είς τδν Κικέρωνα άναφερόμενος είς κτήμα έπαρχιακόν. Βεβαίως, 
λοιπόν δέν ήτο γνωστός είς τδ άρχαιότερον Ρωμαϊκόν δίκαιον. Έκ τοϋ δρι- 

σμοΰ τοΰ Ούλπιανοϋ έν τουτοις άποπλανηθείς δ Σαλμάσιος καί τούτον άκο- 
λοοθοΰντες δ Βοίκχιος (St. GG. I'. 141) δ Wachsmulh Β. α', § 97, κλ. παρα
δέχονται ότι καί είς τδ ’Αττικόν δίκαιον έγίνετο ή αύτή διάκρισις τής ση
μασίας τών ορών ένέχυρον και ύποθήκη. Τήν γνώμην δέ τών άρχαιοτέρων 
αύτοΰ ακολουθεί και δ 'Έρμκννος (Antiquit III, § 67, 4) χωρίς μέν νά αί- 
ΐιολογή αύτήν, άλλά παραπέμπων είς τινα τών χωρίων τοϋ Δημοσθένους. 
τά όποια προανέφεοον. Άλλ’ έκ τούτων ουδόλως δικαιολογείται ή γνώμη 
τοΰ Σαλμασίου, Ένώ δ’ έκ τούτων προκύπτει ότι ένέχυρον καί ύποθήκη 
ήσαν ταύτόσημα, άφ’έτέρου είναι βέβαιον οτι παρά τοΐς Έλλησιν ώς παρά 
τοϊς άρχαίοις Ρωμαίοις τδ ένέχυρον καί ή ύποθήκη δέν ήτον ώς παρά τοϊς 
νεωτέροις προνόμιον τοΰ προηγουμένου άπέναντι τών λοιπών δανειστών 
έπί τοϋ τιμήματος τοϋ ένεχύρου ή τοΰ ένυποθήκου κτήματος τοϋ οφειλέ
του. Τδ προνόμιον, κυρίως είπεϊν ή προτίμησις τών πιστωτών πρδς άλλή- 
λους έξήρτητο έκ τής προ.τεραιότητος τής πιστώσεως, καί έξησκεΐτο 

1 έφ’ όλης τής περιουσίας,άν δ πιστωτής δέν ήθελε νά περιορίση τδ δικαίωμα 
αύτοΰ έπί ώρισμένων κτημάτων τοΰ οφειλέτου. Μή ύπάρχοντος περιορι
σμού τοιουτου δ πιστωτής τοϋ δποίου ή άπαίτησις ήτον αναμφισβήτητος
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καί εκκαθαρισμένη είχε τδ δικαίωμα τοΰ νά λάβγ είς κατοχήν, νά έμβα- 

τεύσιρ, είτε νά ,κατάσ^η κατά τήν αρχαίαν τής λέξεως σημασίαν., τήν 

άκίνητον περιουσίαν τοϋ δφειλέτου. Ούτως έν τω πρδς Όνήτοριγ Α καί Β 
άναγινώσκομεν ότι δ Όνήτωρ δίδων τήν άδελφήν αύτοΰ σύζυγον είς τδν ’Ά- 
φοβον ύπόσχεται προίκα 80 μνών, καί τίθησιν όρους έπί ενός χωρίου και 
μιάς οικίας τοϋ Άφοβου" βραδύτεοον δέ άφαιρεΐ τούς όρους άπδ τής οι

κίας, ρπερ έστι παραιτεΐται τής υποθήκης έπί τής οικίας, και περιορίζει 
τήν άπόδοσιν τής προικδς είς μόνον τδ χωρίον. Ό. Δημοσθένης άφοϋ έκέρ- 
δισε τήν δίκην πρδς ’Άφοβον, λαμβάνει είς κατοχήν τά κτήματα τούτου, 
απως είσπράξν) τήν έπιδικασθεΐσαν άπαίτησιν, άλλ’ αποβάλλεται ύπδ το4· 
Όνήτορος, άντιποιουμένου τήν κυριότητα τών αύτών κτημάτων, καθόσον 
ένεκα τής διαλύσεως τοϋ γάμου τής αδελφής επανέρχεται ή προίξ είς τδν. 
Όνήτορα, καί πρδς πληρωμήν αύτής έχει δικαίωμα κυρώτητος έπί τοϋ 
χωρίου καί έπί τής οικίας. Ό Δημοσθένης λοιπόν λαχών δίκην έξούλης, 
ώς είπεϊν τά νΰν, είσαγαγών αγωγήν περί αποβολής έκ τής κατοχής, 
επικαλείται ώς τίτλον αύτοΰ έπικρατέστερον τήν προτεραιότητα τής ιδίας 
άπαιτήσεως άπδ τής τοϋ Όνήτορος. «Ούχδλόις έ’τεσι πρότερον δέκα, λέ
γει δ ρήτωρ, τάμ.ά λαβών είχεν έκεΐνος ών ώφλε τήν δίκην ή κηδεστήν σοι 
γενέσθαι ;» Ταύτέστι δέν έγεννήθη ή ίδική μου άπαίτησις δέκα έτη πρδ 
τοϋ γάμου τής άδελφής του Όνήτορος ; ’Ίσως ύποληφθή τούτο ώς δικη- 

γορικδν έπιχείρημα, ή ρητορικόν σχήμα" καθόσον τδ δικαίωμα τοΰ Δη
μοσθένους πρδς κατάσχεσιν τών κτημάτων τοϋ Όνήτορος ήτο συνέπεια 
τοϋ δεδικασμένου. Άλλά καί έν τφ πρδς Νικόστρατον 10 (1249) 

άναγινώσκομεν ότι ό Νικόστρατος έζήτει δάνειον παρά . τοϋ Απολλο
δώρου, διότι δέν εύρισκε νά ύποθηκεύση ή πωλήσν] τδ χωρίον αύτοΰ 
«ό γάρ αδελφός δ Άρεθούσιος, ούδένα έώη ούτε ώνεΐσθαι ούτε τί- 

θεσθαι ώς ένοφειλομένου αύτφ άργυρίου», δπερ δηλοϊ ότι δ Άρεθούσιος 
καθδ δανειστής ..προγενέστερος είχε δικαίωμα έπικρατέστερον παντός 
μεταγενεστέρου άγοραστοΰ τών κτημάτων τοΰ όφειλέτου Νικοστράτου, 
όπως διά τούτων πληρωθή τδ δάνειον αύτοΰ.

Τά έκ τών λόγων τοϋ ρήτορος συναγόμενα ταΰτα πορίσματα έπιμαρτυ- 
ροϋσιν αί σωζόμεναι όρων έπιγραφαί παρ’εκείνων έναλλάξ έρμηνευόμεναι. 
Εύρηνται μεταξύ άλλων τρεις οροί. 1) 'Όρος χωρίου καί οικίας πεπραμέ- 
νων έπί λύσει Χαρίοι Φ. ... 2) 'Όρος οικίας (πεπρ)αμένης [έπί λύ]σει Νϊ- 
κο[στράτ]η Λυσαν[δρίδ]ου. . . . 3) 'Όρος χωρίου πεπραμέν.ου, έπί λύσει 
Εύθυδίκη. (Meier Arch. Int. Bl. 1834) καί δύο έτεροι. 4) Ηορος χωρίο 
πεπραμένο έπί λύσει X. 5) Όρος οικίας πεπραμένης έπί λύσει ΗΗ·ΗΗ· 
(Όρα Άθήναιον Τόμ. Δ'Τεϋχ. α' καί β' σελ. 122, 219 Έφ. Φιλομ. 

άρ. 574).
Την κοινώς παραδεδεγμένην γνώμην οτι οί όροι είναι σημεία ύποθήκης
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κατά τήν εις τδ νεώτεραν δίκαιον Svvotav τής λέζεως, παρήγαγεν ή έξή- 

γγχσις τών αρχαιότερων λεξικογράφων. Είναι ιδίως άξία σημειώσεως ή τοΰ 

Μ. Έτυμολογικοϋ. βΟύτως (άστικτον) οί Αττικοί έκάλουν τδ ελεύθερον 
χωρίον καί μη. ύποκείμενον χρήστη" εί'ρηται γάρ δτι τοϊς ύποκειμένοις 
χρέεσι χωρίοις είώθεσαν έγκαταπηγνύειν στήλην, έν ή έκεχάρακτο τδ 
χρέος καί δ χρήστης ΐνα μη πλανηθείς έτερος ώς έν καθαρφ αύτω δανείτη»· 
Ααμβανομένης της ερμηνείας κατά την σημερινήν σημασίαν τών λέξεων 
άριστα ή φοάσις δύναται ν’ άναφέρηται εις συμβόλαιον δανείου έπί υπο
θήκη, δπως τά νυν γίνεται. Άλλ’ ένφ κατ’ ουσίαν τδ άρχαϊον συμβόλαιον 
άπέβλεπεν εις δάνειον, κατά τύπους τδ συμβόλαιον τδ άσφαλίζον τδ δά
νειον ήτο πώλησις εικονική η ύπδ αΐρεσιν έξωνήσεως, τούθ’ δπερ δέν άπο- 
κρούει ή ερμηνεία τών λεξικογράφων μαρτυροϋσι δέ άδιστάκτως αί έ'πι- 

γραφαί τών δρων.
Εις τάς προπαρατεθείσας άπαντάται ή φράσις έ.τΐ Λύσει" εις μέν τάς. 

τρεις, πμώτας, σημειουμένου τοϋ προσώπου πρδς δ, ή ύπέρ ου η λύσις, 
άλλ’αύται δέν είναι πλήρεις έν τέλει. Εις τάς δύο τελευταίας δέν ση- 
μειοΰται τδ πρόσωπον, άλλ’ έν τέλει τδ ποσδν τοϋ χρέους. Υπάρχει καί 
άλλη έκτη & "Ορος οικίας πεπραμέΐ/ης έπί λύσει ΓΗ Άρχεδάμφ Αίγιλιεϊ» 
(Ross Demen n° 33). ’Εν ταύτη ύπάρχει καί τοϋ άγοραστοΰ τδ όνομα καί 
τδ ποσδν τοΰ χρέους, ήτοι τδ τίμημα τοΰ πράσεως. Γνωστδν δτι λύσις έκ 
τών άρχαιοτάτων χρόνων σημαίνει την Υπαλλαγήν διά πληρωμές του 
χρέους. Ό ’Ησίοδος έν έ'ργοις 404 λέγει

άλλα σ’ άνωγα
φράζεσθαι χρεών τε λύσιν, λιμοΰ τ’ άλεωρην.

Εις δλας λοιπδν τάς έπιγοαφάς ταύτας πρόκειται περί κτήματος πωλη- 
θέντος καί παραδοθέντος εις τδν πιστωτήν, και πρέπει νά έρμηνευθή δ δρος 
ώς δεικνύον κτήμα έκδοθέν εις πληρωμήν χρέους (datio in 8ο1ιιίιιιη)..Άλλ’ ένφ 
άφ’ ένδς έκλείπει πλέον η νομική σχέσις δανείου καί ύποθηκης, πληρωθέν- 
τος τοΰ χρέους διά τής έκδόσεως τοϋ κτήματος, άφ’έτέρου μένει άνεξήγητος 
δ σκοπδς τοϋ δρου ώςέγγραφής ύποθήκης. Διά τής έκδόσεως τοϋ κτήματος 
δ πιστωτής έγένετο κύριος αύτοϋ. ^Αρα πρδς σκοπδν έπιδείξεως έσημειώθη 
έπί τοϋ δρου τδ όνομα τοΰ νέου κυρίου; Αλλά τότε ήτο περιττόν νά έγχα- 
ραχθή δ τίτλος τής κυριότητος. Τίς ή άνάγκη νά γνωστοποιήσω ό αγορα
στής εις τδ κοινδν δτι άπέκτησε τδ χωρίον ούχί πληρώσας έπί μετρητοϊς 
τδ τίμημα, άλλά δι’ έξοφλήσεως τοϋ δανείου αύτοΰ ; Άφ’ ετέρου πρδς 
ποιον σκοπδν νά σημειωθώ τδ ποσδν τοΰ χρέους ; Ό δρος λοιπδν έτεθη 
ούχί χάριν τοΰ άγοραστοΰ ή πιστωτοΰ, ούδέ χάριν μελλόντων πιστωτών 
τοΰ πρώτου κατόχου ή οφειλέτου, ώς κοινώς πιστεύεται, άλλά πρδς άσφά- 
λειαν τοΰ οφειλέτου αύτοΰ, έ'χοντος τδ δικαίωμα νΎνακτήστ; τδ άκίνητον, 
καταβάλλων τδ έπί τοΰ δρου σημειοόμενον ποσόν, καί πρδς είδοποιησιν
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τρίτων οΐτινες ήδύνανΐο νά διαπραγματευθώσι μετά τοΰ κατόχου τοΰ 
κτήματος ώς άμετακλήτου κυρίου. Εις τάς πρώτας τέσσαρας έκ τών άνω- 
τέρω μνημονευθεισών έπιγραφών σημειοϋται δ δανειστής καί κάτοχος τοΰ 

.κτήματος, εις ούδεμίαν τδ όνομα τοϋ οφειλέτου’ ουδόλως λοιπδν ή επι
γραφή συμβάλλει πρδς είδοποίησιν μεταγενεστέρων δανειστών τοΰ οφει
λέτου, ούτινος άγνοεΐται τδ όνομα. Εις τάς πλείστας σημειοϋται τδ ποσδν 
τδ δποΐον δ πρώην κάτοχος δφείλει νά καταβάλω καί έπί τή καταβολή 
τούτου δικαιοϋται ν’ άνακτησφ τδ κτήμα' καί ή σημείωσις άφορ^ εις έξα- 
σφάλισιν τοϋ οφειλέτου, ή'τοι τοΰ ύπδ αΐρεσιν έξωνήσεως πωλήσαντος, καί 
ούχί εις π,ροφύλαξιν μελλόντων δανειστών.

Ή πληρεστέρα έπιγραφή καί διασαφηνίζουσα τήν δλην ύπόθεσιν είναι 
ή έν Θερικφ άνευρεθεϊσα καί δημοσιευθεϊσα ύπδ τοΰ κ. Α. Κορδέλλα έν 
τή περί Ααυρίου πραγματεία αύτοΰ σελ. 36, καί ύπδ τοΰ κ. Κουμανούδη 

έν Παλιγγενεσία άρ. 1616, 20 Φεβρουάριου 1869.
Θεοί.

"Ορος έργαστηρίου καί ανδραπόδων πεπραμενων έπί λύσει Φα’δων{ι] Αΐξωνεί Τ. 
Οΐ έκδόται, τούλάχιστον δ κ. Κορδέλλας σημειοΐ δτι ή φράσις έπί λύσει 

Υποδεικνύει δτι τδ έργαστήριον έδόθη εις ύποθήκην μάλλον ή δτι έπω- 
λήθη «Le mot έπί λύσει demontre que cette usine fut hypothequed plutot 

que vendue». Άλλ’ή επιγραφή πληρέστατα ερμηνεύεται ώς δοθέντος τοΰ 
εργαστηρίου (τοΰ μεταλλικοΰ) εις ύποθήκην δι’εικονικής πωλήσεως* τοΰτο 
δέ έπιβεβαιοδται έκ τοϋ λόγου τοΰ Δημοσθένους πρδς Πανταίνέτον. 
Κατ’ αύτδν δ Πανταίνετος έδανείσθη παρά τοΰ Μνησικλέους τάλαντον, καί 
πρδς άσφάλειαν έπώλησε τδ έν Μαρωνεί^ έργαστήριον αύτοϋ εις τδν Μνη- 
σικλέα ύπδ δρον έξωνήσεως μέχρι τής προθεσμίας τής άποδόσεως τοΰ 
δανείου. Ληξάσης τής προθεσμίας δ Πανταίνετος πείθει τδν Νικόβουλον 
καί Εύεργον νά τφ δανείσωσι τδ άναγκαϊον χρήμα εις πληρωμήν τοΰ πρδς 
τδν Μνησικλέα χρέους δίδων αύτοϊς ύποθήκην έπί τοϋ έργαστηρίου. Πώς 
γίνεται λοιπδν ή δευτέρα αυτή ύποθήκη ; Ό Μνησικλής ώς κύριος τοΰ 
έργαστηρίου πωλεϊ αύτδ εις τούς Νικόβουλον καί Εύεργον, οΐτινες έκμι- 
σθοϋσι τδ έργαστήριον εις τδν Πανταίνέτον, δφείλοντα λόγω μισθώματος 
νά καταβάλω τδν τόκον τοϋ ποσοΰ τοΰ δανείσθέντος αύτφ ύπδ τών Ntao- 
βούλου καί Εύέργου. Έπελθουσών μεταξύ αύτοΰ καί τών δανειστών διε
νέξεων ενεκα τής μή έμπροθέσμου καταβολής τών τόκων, ή'τοι τοΰ 
συμφωνηθέντος μισθώματος, συμβιβάζονται δπως οί φαινόμενοι άγορασταί 
άποστώσι τοϋ έργαστηρίου λαμβάνοντες τδ δάνειον αύτών (105 μνών) έκ 
τής πωλήσεως τοϋ έργαστηρίου. Άλλ’ οί νέοι άγορασταί δέν έδέχοντο 
ν’ άγοράσωσι παρά τοΰ Πανταινέτου’ ή'θελον πωλητάς τούς Νικόβουλον καί 
Εύεργον δπως έ'χωσιν αύτούς έγγυητάς, βεβαιωτάς, ώς έ'λεγον οί άρχαϊοί, 
τής πωλήσεως.
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Οΰτω λοιπόν εΐ’ς τε τήν έπιγραφήν τοΰ όρου τοΰ Θερικοΰ καθώς καί εις 
την ύπόθεσιν τοΰ πρός Πανταίνετον λόγου ή φράσις πράσις έπι Λύσει, καί 
ώνη σημαίνουσιν υποθήκην διά πωλήσεως εικονικής, ή υπό αΐρεσιν έζω- 

νήσεως.
Κατόπιν τούτων επανέρχομαι εις την ερμηνείαν των στίχων τοΰ Σόλωνος 

“Ορους άνεΐλε πολλαχοΰ πεπηγότας 
πρόσβεν δέ δουλεύουσα νΰν ελεν&έρα.

Κοινώς ερμηνεύονται ότι διά της σεισάχθειας άκυρωθέντων των χρεών ήκυ- 
ρώθησαν και αί προς ασφάλειαν αυτών έπι των δρων έγγραφεΐσαι ύποθήκαι. 
Άλλ’ ώς προεΐπον δεν υπήρχε παρά τοΐς άρχαίοις, καί δη επί τοΰ Σόλωνος, 
προνόμιον ύποθήκης οποίον τό παρά τοΐς νεωτέροις. 'Η άσφάλεια τοΰ δα

νείου έδίδετο διά της παραδόσεως τοΰ κτήματος εις την κατοχήν τοΰ 
δανειστοϋ, και κατά τάς προμνημονευθείσας έπιγραφάς διά πωλήσεως εικο
νικής, η ύπό αΐρεσιν. ’Εννοείται λοιπόν εις τά έπη τοΰ Σόλωνος οτι διά. 

της σεισάχθειας άκυρωθέντων των δανείων, κατέπιπτεν ή αΐρεσις της λύ- 
σεως τοΰ χρέους, καί τά κτήματα έπανήλθον εις την κατοχήν και κυριό

τητα τών'δφειλετών. 1
Έπι της άληθοΰς καί πραγματικής πωλήσεως δ άγοραστής έγένετο 

κύριος τοΰ πωληθέντος από της καταβολής τοΰ τιμήματος, και ούχί ως 
έδέχετο τό μεταγενέστερον ρωμαϊκόν δίκαιον από της παραδόσεως τοΰ 

ακίνητου· ώστε καί τοι τούτου δοθέντος εις την κατοχήν τοΰ άγοραστοϋ, 
ή κυριότης έμενε παρά τω πωλητή. 'Ο Θεόφραστος παρά Στοβαίφ μδ? 
22 λέγει «κυρία δέ ή ώνή και η πράσις εις μέν κτήσιν όταν ή τιμή δοθνΐ 

και τά έκ τών νόμων ποιήσωσιν, οΐον αναγραφήν ή όρκον, ή τοΐς γείτοσι 
τό γιγνόμενον .... πότερον (ί'σ. πρότερον) δέ έως άν κομίσηται (την τι
μήν) κύριος είναι τοΰ κτήματος». Ή άρχή αυτή τοΰ αττικού δικαίου έζη- 

γέΐ την επιγραφήν ύπ’άρ. 530 τής συλλογής τοΰ Βοικχίου. «Έπι θεο- 
φράστου ’Άρχοντος. “Ορος χωρίου τιμής ένοφειλομένης Φανοστράτφ Hata- 
νιεΐ XX.» (εύρεθεϊσα έν Άχαρναΐς). Είναι τοΰ έτους 340 ή 313 π. X. b 
Ό Φανόστρατος έπώλησε καί ο αγοραστής παρέλαβε τό χωρίον, αλλά δέν 

είχεν είσέτι πληρώσει τό τίμημα' καί τοι λοιπόν τοΰ κτήματος κατεχο- 
μένου παρά τοΰ άγοραστοΰ κύριος ητον ό Φανόστρατος άχρι της πληρωμής 
τοΰ καθυστερουμένου τιμήματος έκ δραχμών 2000. :

Ή πώλησις ήδυνατο νά ήναι πραγματική καί άληθής ύπό την αΐρεσιν 
έζωνήσεως, τότε δέ η όταν συνεφωνεΐτο πώλησις εικονική προς άσφάλειαν 
τοΰ δανειστοϋ δι’ένεχυριάσεως τοΰ κτήματος, ήδύνατο νά παραχωρηται 
αύτώ δικαίωμα καρπώσεως τοΰ κτήματος άντί τόκων τοΰ δανεισθέντος 
κεφαλαίου. Εις έκατέραν τών περιπτώσεων έν τή ώη) περιελαμβάνετο τής 

εξαγοράς, καί τής άντιχρήσεως τό δικαίωμα. Εις την σημασίαν τής αγοράς 
ύπό την αΐρεσιν έξωνήσεως άπαντά συνηθέστερον η λέξις ώνή έπί.τε κινητών
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καί άκινήτων.Οδτω παρά Δημοσθένει έν τφ π. Άπατουρ. 8 «ώνήν ποιοΰμάι 
της νεώς καί τών παίδων, έως άποδοίγ τάς τε δέκα μνάς άς δι’ έμοΰ 
έ'λαβε καί τάς τριάκοντα, ών κατέστησεν εμέ εγγυητήν τφ τραπεζίτη». 

‘Η άντίχρησις όμως μάλλον συνεβιβάζετο μέ την παράδοσιν εις τον δα
νειστήν λόγφ ένεχυριάσεως τοΰ ακίνητου* καί τοιαύτη φαίνεται εις τό 
άρχαιότερον ρωμαϊκόν δίκαιον η καταγωγή τοΰ συμβολαίου τής άντιχρή- 
σεως, έν Ν 33 Π. 13, 7 ό Μαρκιανός λέγει Si pecuniam debitor solvent, 

potest piguoratitia actione uti ad recuperandam άντίχρησιν, nam cum pignus, 
sit hoc verbo potent uti, 'Όπερ έν τοΐς βκσιλικοΐς μεταφράζεται «Ή άντί- 
χρησις ένέχυρόν έστι» (ΚΕ'α. 32). Ή άπλουστέοα καί πιθανωτέρα ερμη

νεία τοΰ τεμαχίου είναι ότι δ Οφειλέτης έπώλησε τό κτήμα ύπό αΐρεσιν 
έξωνήσεως επί άντιχρήσει. Ό νομοδιδάσκαλος δέ απονέμει αύτώ άγωγήν 
διεκδικητικήν έπι σγ καταβολή τοΰ δανείου. Ύφ’ δλας τάς έπόψεις φαίνεται 

πιθανόν ότι εις τήν άρχαιότητα ό συνηθέστατος τύπος τής ένεχυριάσεως 
τών ακινήτων ήτον δ τής άντιχρησεως. Κοινώς ή λέξις νομίζεται παρα- 
γομένη έκ τοΰ χοάομαι, χρώμαι=μεταχειρίζομαι, άλλ’ δρθωτέρα είναι ή 
παραγωγή έκ τοΰ χράω, χρώ—δανείζω, ώστε άντίχρησις είναι τό άντί 
δανείου διδόμ,ενον ως ένέχυρόν. Είτε ύπό τήν πρώτην εί'τε ύπό τήν δευ- 

τέραν έννοιαν τής λέξεως ώνή οί νεώτεροι έλληνισταί έξηγοΰσι τήν ύπ’ άρ, 
533 επιγραφήν τής συλλογής τοΰ Βοικχίου «'Όρος άποτίμημα τής ώνής», 
συμπληροΰντες διά τής ερμηνείας τής λέξεως άποτίμημα. Ό Πολυδεύκης 

(Η' 142) ερμηνεύει «Άποτίμημα δ’έστίν οιον ύποθήκη, κυρίως μέν πρός 
τήν προίκα, ήδη δέ καί πρός τάς μισθώσεις». Ό δέ Άρποκρατίων «άποτι- 
μηταί, καί άποτίμημα καί άποτιμάν. Οί μισθούμενοι τάς τών όρφανών- 
οικίας (ί'σ. ουσίας) παρά τοΰ ’Άρχοντος ενέχυρα τής μισθώσεως παρείχοντο. 
έδει δέ τον άρχοντα έκπέμπειν τινάς άποτιμησομένους τά ένέχυρα1 τά 
μέν ούν ένέχυρα τά άποτιμώμενα έλέγοντο άποτιμήματα* οί δέ πεμπό- 

μενοι έπι τώ άποτίμήσασθαι άποτιμηταί, τό δέ πράγμα άποτιμάν, ειώ- 
θ.εσαν δέ καί οί τότε εί γυναικί γαμ.ουμένγ προίκα διδοΐεν οί προσήκοντες 

αίτεΐν παρά τοΰ άνδρός ώσπερ ένέχυρόν ιι τής προικός άξιον, οίον οικίαν 
ή χωρίον, έλέγετο δέ <5 μ.έν δίδων τό άποτίμημα ένεργητικως άποτιμάν* 
δ δέ λαβών άποτιμάσθαι* δ δ’ αυτός λόγος καί επί τών άλλων όφλημά- 

των». Γενικώς λοιπόν άποτίμημα έλέγετο τό επί εκτιμήσει διδόμενου 
ένέχυρόν, καί επί μέν τών ρωμαϊκών χρόνων τό κατόπιν έκτιμήσεως διδό

μενου εις πολυετή μίσθωσιν, άρχαιότερον δ’ί'σως τό επί άντιχρήσει ή 
εμφυτεύσει διδόμενου εις τον δανειστήν. Κατ’ άλλους λοιπόν ή επιγραφή 
«'Όρος άποτίμημα τής ώνής» δύναται νά σημαίνγ ότι τό χωρίον κατόπιν 
έκτιμήσεως παρεδόθη εις τόν κάτοχον, εί'τε έπι έξωνήσει, καταβαλλόμενου 
τοΰ τιμήματος ύπό τοΰ -πωλητοϋ οφειλέτου, εί'τε έπι άντιχρήσει μέχρις· 
έςοφλήσεως τής οφειλής διά τοΰ .εισοδήματος. Αλλά παρά τοΐς ,άττικοϊς 
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ιό κυρία σημασία τής λέξεως ώνη είναι ή τής άγορΧς, άντιστοίχου τνί 
πράσει=πωλήσει. Κατ’ αύτήν δέ ή ερμηνεία της επιγραφής άπλουστερα 
καί πιθανότερα είναι δτι ο άγοραστής παραλαβών τδ κτήμα έ'δωκεν άντι 
χρημάτων τφ πωλητή ακίνητον, έκτιμηθέν ως ί'ση; άξίας τοϋ τιμήματος, 
ύπδ την αΐ'ρεσιν της έξωνήσεως διά της εις χρήματα καταβολής τοϋ τι
μήματος άποδιδομένου τοϋ ακίνητου τώ πρώην κατόχφ.

Δεν δύναται νά δρισθή κατά τδ νεώτερον δίκαιον τδ συμβόλαιον εις β 

άναφέρεται ή επιγραφή τοϋ δρου

“Όρος χωρίσυ καί οικίας 
υποκειμένων ΓΗ Η Η I ... · 
δραχμ. <5στ’ έχειν και κρα 
τεΐν τον θέμενον κατα 
συνΟήκας τας κειμένας 
παρά Δοινίρρ Εΰωνυμοϊ. (Έφ. Φιλομ. (865 άριθ. 574).

ΙΙολύ πιθανώς πρόκειται περί άντιχρήσεως τής οποίας οί όροι συνεφωνή- 
Θησαν έν τφ γραπτφ συμβολαίφ τφ κατατεθέντι είς χεϊρας τοϋ Δοινίου. 
Άλλ’ ήδύνατο καθά προεξετέθη νά παρεδόθησαν τά κτήματα εις τδν δα
νειστήν (του θέμενον τδν όρον) ‘ώς άπλοΰν ένέχυρον. Οί ύπολαβόντες την 
ύποθήκην τοϋ άττικοΰ δικαίου ώς προνόμιον επί κτήματος μένοντος εις 
την κατοχήν τοϋ οφειλέτου επικαλούνται τδ χωρίον τοϋ Θεοφράστου 
Κεφ. I' περί μικρολογίας «Και τούς ορούς δέ έπισκοπεϊσθαι δσημέραι εί 
διαμένουσιν οί αύτοί» έρμηνεύοντες ώς σημαίνον τδν φόβον τοϋ μικρολόγου 
(φιλάργυρου)" μήπως οί όφειλέται άφαιρουντες τούς ορούς καταστήσωσιν 
άφανή την ύποθηκην αύτοϋ εις τρίτου; δανειστάς. Άλλ’ δ Κοραής μηδ’ 
ύπ’ ό'ψει έχων την ερμηνείαν ταύτην, μεταφράζει δτι δ μικρολόγος επί 
τών ιδίων κτημάτων τίθησιν ορούς καί καθημέραν έπισκοπεΐται μήπως 
τις άφαιρέσιρ αυτούς. Ή μ.ετάφρασις αυτή μοί φαίνεται έπιτυχεστέρα ού 
μόνον καθδ μάλλον σύμφωνος πρδς τάς προεκτεθείσας άρχάς τοϋ άττικοΰ 
δικαίου, αλλά καί καθόσον ή φράσις τοϋ Θεοφράστου ούτως έρμηνευομένη 
γραφικότατα παριστ^ τδν χαρακτήρα τοϋ μικρολόγου. Ό μικρόλογος δη
λαδή καί δι’ αυτά τά άδιαφιλονείκητα κτήματά του φοβούμενος, τίθησιν 
έπ’ αύτών όρους δηλοϋντας τδ της κυριότητος αύτοϋ δικαίωμα, καί επί 
τοσοΰτον μικρολογεΐ ώστε άδιαλείπτως άνησυχεϊ μήπως καί αυτά τά άκί- 
νητα κτήματά του δεν είναι εις ασφάλειαν. Άν δμως δ λόγος ήτο περί 
δρων τεθειμένων επί κτημάτων ύπδ τών οφειλετών κατεχομένων, τών 
δποίων ή ύποθήκη έβεβαιοΰτο διά τών δρων, ούδέν είχε τδ χαρακτηρίζον 

τδν μικρόλογον ή πρόνοια τοϋ νά μη άφαιρεθώσιν οί δροι παρά τών οφει
λετών, ένώ διά τοιούτου τρόπου τδ κτήμα άπηλλάσσετο της υποθήκης, 
καί ί'σως δ πιστωτής έστεοεΐτο τών χρημάτων αύτοϋ.

Άποτίμημα, ώς εί'δομεν έκ της ερμηνείας τώνάρχαίων λεξικογράφων, 

έκαλεΐτο ιδίως τύ κτήμα τοϋ συζύγου $ τοϋ μισθωτού, τδ διδόμενου εις 

έπιστροφήν της προικδς $ τής ούσίας τοϋ ανηλίκου, έκτιμηθέν ώς ισότιμον 
τής ύποχρεώσεως τοϋ συζύγου ή τοϋ μισθωτού. Καί κατά τάς περιπτώσεις 
ταύτας οί νεότεροι, επηρεαζόμενοι έκ τής σημασίας τής λέξεως ύποθηκη 
κατά τδ νεώτερον δίκαιον, έρμηνεύουσι τδ άποτίμημα ώς νόμιμον ύποθηκην 
τοϋ συζύγου $ τών ανηλίκων’έπί τών άκινήτων τοϋ συζύγου η τοϋ μι
σθωτού. ’Αλλά καθά προεξετέθη τδ άποτίμημα δεν παρεΐχεν άσφάλειαν 
τοϋ χρέους διά προνομίου επί τοϋ τιμήματος τοϋ άκινήτου, πωλουμένου 
εις δημόσιον πλειστηριασμόν. Άνέφερον ήδη περί τής πρδς Όνήτορα δίκη; 
τοϋ Δήμ,οσθένους. Άνευρίσκομεν έν αύτή παράδειγμα τοϋ λόγου υιου. 'Ο 
Όνητωρ έ'δωκε την άδελφήν αύτοϋ εις γυναίκα είς τδν ’Άφοβον καί 

προίκα 60 μνών, ήτοι ένδς ταλάντου καί 20 μνών1 έ'θηκε δέ ορούς είς 
άσφάλειαν της προικδς επί μίαν οικίαν διά τάς 20 μνόές 'ήτοι 2000 δρ. 
καί έπί έν χωρίον διά τδ τάλαντον ή'τοι 6000 δρ. Κατά τδν Δημοσθένην 
καταβολή τής προικδς δεν έγένετο, καί δ Όνήτωρ ΐνα μή φωραθή ύπερ- 
μέτρως άδικος περιόρισε την άπαίτησιν τής προικδς είς έν τάλαντον καί 
άφήρεσε τούς όρους άπδ τής οικίας. Βραδύτερου είσαχθείσης τής δίκης 
τοϋ Δημοσθένου; πρδς Άφοβον προσποιείται άπόλειψιν τής αδελφής αύτοϋ, 
ή'τοι διαζυγίου άπδ τοϋ Όνήτορος κατ’ αΐ'τησιν τής συζύγου, καί συνεπείς 
τούτου δ Όνητωρ παρουσιάζεται ώς κατέχων την τε οικίαν καί τδ χωρίον, 
άτινα είχον έξ αρχής δοθή είς άσφάλειαν τής προικός. Ό Δημοσθένης κέρ
δισα; την δίκην ύπάγει νά κατάσχγ την ούσίαν τοϋ Άφόβου, άλλ’ εμπο
δίζεται ύπδ τοϋ Όνήτορος ή'δη έ'χοντος είς την κατοχήν αύτοϋ την οικίαν 

καί τδ χωρίον άντι τής είς τήν άδελφήν αύτοϋ δοθείσης προικός. Καί τοϋτο 
είναι τδ άντικείμενον δι’ ό δικάζεται δ Δημοσθένης πρδς τδν Όνητορα 

έζοίΛης. Βλέπομεν είς τήν περίστασιν ταύτην ότι έπελθούσης τής άπο- 
δόσεως τής προικδς είς τδν Όνητορα ένεκα τής διαλύσεως τοϋ γάμου τής 
άδελφής, δ Όνήτωο ήδη κατέχει αύτούσια τά ενυπόθηκα κτήματα έίς 

πληρωμήν τής προικός. Τοιαΰτα ήσαν τά δικαιώματα τά παραγόμενα 
έκ τής υποθήκης τοϋ άποτιμήματος ύπέρ τής προικός1 διά τοϋ αύτοϋ δέ 
τρόπου έξησφαλίζοντο οί άνήλικες καί οί διατελοΰντες ύπδ κηδεμονίαν 
ώς πρδς τήν διαχείρισιν τής περιουσίας αύτών. Ούτως έν τφ πρδς Τιμό
θεον τοϋ Δημοσθένους § 11 άναγινώσκομεν «Ή μέν γάρ ούσίκ ύπόχρεως 

ήν άπασα, καί όροι αύτής έ'στασαν, καί άλλοι έχράτουν οί μέν γάρ έν πε- 
διφ αγροί άποτίμημα τφ παιδί τφ Εύμηλίδου καθειστήκει». Έξ άλλων 

μαρτυριών άρχαίων γινώσκομεν ότι δ Άρχων (δ Επώνυμος) είς τήν αρμο
διότητα τοϋ οποίου ύπήγετο ή έπιμέλεια τών ορφανών ώφειλεν έκάστοτε, 

άν ύπδ τοϋ κληρονομηθέντος δεν είχε διαταχθή τδ εναντίον, νά προκαλή 
δι αποφασεως τοϋ δικαστηρίου (τών Ήλιαστών) τήν μίσθωσιν τοϋ οίκου, 

ήτοι τής ούσίας τοϋ άνηλίκου, είτε δλικώς εΐ'τε τμηματικώς δι’ύπερθε-
Τόμος Ζ'. 8.— Μάιος 1883, 27

L
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μάτισμο"' ό δέ μισθωτής ώφέιλε νχ δώση εις έγγύησιν άκίνητά κτημ.ατοί 
έκτιμώμενα ώς ισιβ,ιχ προς την ουσίαν του άνηλίκου, καί τά κτήματα 
ταΰτα παρομοίως εκαλούντο άποτιμηματα. Τδ επί τούτων δικαίωμα τών 
ύρφανών νομίζεται ύπδ των νεωτέρων ύποθηκη κατά την σημερινήν ση
μασίαν τνίς λέξεως (Meier u. Schomann 295 Έκδ. Calvary 36 3). ’Αλλά
δεν βρίζεται πρώτον τίνι τρόπφ έπραγματοποιεΐτο η διά της ύποθηκης 
έγγύησις, καί δεύτερον εις τί άπέβλεπεν η έγγύησις' εις την καταβολήν τοϋ: 
μισθώματος; $ εις την άποζημίωσιν τοϋ ανηλίκου ; Νομίζω κατά τά προ- 
εκτεθέντα δτιβ μισθωτηςύπόχρεως εις την άπόδοσιν τίίς ούσίας του ανηλίκου 
κατά την ενηλικιότητα, καί εις την καταβολήν τοϋ μισθώματος κατ’ έτος
5) άλλας χρονικάς περιόδους, παρέδιδε τδ άποτίμημα εις την κατοχήν τοϋ 
επιτρόπου, καί διά μέν τνίς προσόδου τοϋ άποτιμηματος επληρώνετο τδ 
μίσθωμα, κατά δέ την λόϊξιν τίϊς μισθώσεως ένηλικιουμένου τοϋ ορφανού 
έκράτει ούτος τδ άποτίμημα, έν περιπτώσει ύπαιτίου άρνησεως τοϋ μι- 
σθωτοΰ προς παράδοσιν τοϋ οί'κου τοϋ όρφανοϋ, η ύπαιτίου βλάβης αύτοϋ. 
Καί εις την περίπτωσιν λοιπόν ταύτην δ όρος έδηλου ότι τδ κτήμα, καί. 
τοι ευρισκόμενον εις την κατοχήν τοϋ επιτρόπου πρδς τδ συμφέρον τοϋ. 
ανηλίκού, άνϋκεν εις την κυριότητα έτέρου, ήτοι τοϋ μισθωτοΰ, οστις είχε 
τδ δικαίωμα ν’άναλάβη άύτδ εις την κατοχήν του ληγούσης τίς μισθώ
σεως. Ούτως έν τώ περί Φιλοκτημ. κλ. τοϋ ίσαίου (§10 έ'κδ. Δούκα) άνα- 
γινώσκεται ότι οί πρδς τδ συμφέρον των έκ τ^ς Άλκης νόθων τέκνων τοϋ 
Εύκτημονος έπιβουλευθέντες τά επί της κληρονομιάς αύτοϋ δίκαια τοϋ 
λέγοντος (έγγονου έκ θυγατρδς καί θετοϋ υίοΰ τοϋ Φιλοκτημονος) «άπογοά- 
φουσι τώ παΐδε τούτω πρδς τον ’Άρχοντα ώς εΐσποιητω τοΐς του Εύκτημο
νος ύίέσι τοΐς τετελευτηκόσι, έπιγράψαντες όσφάς αύτούς επιτρόπους καί 
μισθοΰν έκέλευον τδν ’Άρχοντα τούς οί'κους ώς έρφανών ό'ντων, όπως επί 
τοΐς τούτων όνόμασι τά μέν μισθωθείη της ούσίας, τά δέ άποτιμηματα 
κατασταθείη, καί όροι τεθεΐεν, καί ζώντος έ'τι τοϋ Εύκτημονος μισθωταί 
δι’ αύτοϋ γενόμενοι τάς προσόδους Λαμβάνοιεκν. ’Απέραντοι αμφισβητή
σεις έγεννηθησαν μεταξύ των νεωτέρων επί της έρμηνείας τοϋ λόγου τού-, 
του, περί ών άλλοτε. Εν παρόδω σημειώ νΰν ότι έκ τοϋ προπαρατεθέντος. 
τεμαχίου τούτο προκύπτει, οπερ διαλύει πλείστας έκ των έγερθεισών 
άποριών, ότι δηλκδη οί έπιβουλευθέντες τδν κλΐρον τοϋ Εύκτημονος έκ 
συνεννοησεως μετά τουτου άπειρηκότος ύπδ τοϋ γήρατος, παρεστησαν τά. 
δύο τ?1ς Άλκης νόθα τέκνα ώς θετά, είσποίητα των προτελευτησάντων 
υιών του Εύκτημονος Έργαμένους καί. Ήγέμονος, καί ώς επίτροποι έν δνό-, 
μάτι τών ορφανών μέρος μέν τών κτημάτων τοϋ Εύκτημονος κατέλαβον 
ώς κτήματα τών ορφανών, ένώ δ’ έζητησαν την μίσθωσιν τούτων έπρε- 
πεν ώς μισθωτής να παρουσιασθγ ο Εύκτημων δίδων τά λοιπά κτήματά 
του ώς άποτιμηματα. Ούτως ερμηνεύεται τδ «τά μέν μισθωθείη τίίς ού- 

σίας, τά δέ άποτιμηματα κατασταθείη». Καί ούτως οι φαινόμενοί επί
τροποι κατελάμβανον έν δνόματι καί.ύπέρ τών τέκνων τ·ης Άλκίίς την 
δλην ούσίαν τοϋ Εύκτημονος. ’Επανερχόμενος εις τδ πρόκείμενον περιττόν 
νομίζω νά προσθέσω Tt ώς πρδς την ερμηνείαν τών όρων έφ’ ών άναγινώ- 
σκομεν την λέξιν «άποτίμημα». Τοιοϋτοι. είναι έπί βρφανών

... «“Ορος χωρίου Υποτιμήματος Θεαιτητο(υ) παιδί Κηφισοφώντι Έπικη- 

.φησίο» Έτέρα' «"Ορος χωρίου Υποτιμήματος Διονυσιοδώρου Παλληνέως 
παιδί». (Έφημ. Φιλ. 1865 άρ. 574).

«*Ορος χωρίου καί οικίας άποτίμημα παιδί όρφανφ Διογείτονος Προβα- 
[λισίου]» C. I. G. Ν. 531 Έφημ. Άρχαιολ. άρ. 2751).

Έπί γυναικών δέ
"Όρος χωρίου καί op] 
κίας προικδς άπο 
τίμημα Τιμοδικα [η! 
Φιλίππου Άναγυρ[ασίου] 
θυγατρι ΧΧΧΧΙII

(Άρχ. Έφ. Περ. Β. Έπιγ. 76).
. "Ορος οικίας καί κήπου άποτετιμημένων προικί τίί Διοδώρου θυγατρί 
Καλλιστράτη (Ross Inscr. Gr. 11. 32).
καί η έν Σπάτα εύρεθεϊσα

"Όρος χωρίου και 
οικίας αποτιμημα 
προικος Κυ 
βοστρατει Με 
ναλκου Αναφλ 
υστιου ια[τρου]

XXX

... Άλλ’εϊς διαφόρους εικοτολογίας παρέσχεν άφορμην β έν Σπάτα εύρεθείς 
,δρος μετ’ επιγραφές

Επι Ευξενιπου Αρχ 
οντος Οροι χωρίων 
και οικιών αποτιμη 
ματων προικδς Ξεναρ 
[:]στει ΚυΟοδωρου Γαρ 
γηττιου θυγατρι Τ 
III κατα το ημισυ και Τ 
εκ τουτου γιγνομεν 
ον αυτει εις Αεωσ 
τρατον άρχοντα 
X ΧΓΑΗΗ III μ

Την έπιγραφην ταύτην έρμηνεύων β κ. Kohler έν τοΐς Mittheilungen 
d. d. Arch. Institutes τοϋ έ'τους 1877 σελ. 277 άναφέρει τό κατά τό ή'μισυ 

<εϊς την προίκα, τδ δέ εκ τούτου γιγνόμεγον ώς σημαίνον ούχί μέν τδν τό
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κον τοϋ ήμίσεως τής ποοικός, άλλά τδ πρδς διατροφήν δικαίωμα τής συ
ζύγου. Υποθέτει λοιπδν δ κ. Kohler έν ολόκληρον μυθιστόρημα πρδς ερ
μηνείαν τής επιγραφής. 'Ο Κυθόδωρος ύπεσχέθη προίκα 4000 δραχμών, 
έξ κατέβαλε τδ ήμισυ. "Οπως έξαναγκάσ-ρ αύτδν δ γαμβρδς εις κατα
βολήν καί τοΟ ετέρου ήμίσεως τής προικδς άπέπεμψε τήν Βεναρίστην 
•παραμείνασαν έπί δύο έ'τη παρά τώ πατρί. Μετ’ αυτά έπήλθε συμβιβα
σμός και δ Πυθόδωρος κατέβαλε τδ καθυστερούμεν.ον ήμισυ τής προικός* 
έπειδή δέ ό γαμβρδς ήτον ύπόχρεως εις διατροφήν τής συζύγου κατά τδ 
διάστημα τών δύο ετών, άξίας δραχμών 720 περίπου, τδ ή'μισυ του Υπο
τιμήματος συνεποσοϋτο εις δραχμάς 2720 περίπου, κατά τήν έν τέλει 
ούχί πλήρη σημείωσίν τής επιγραφής. Νομίζω τήν δλην ερμηνείαν άβά- 

σιμον καθόσον τό κατά τό ημισυ είναι κατ’ έμήν γνώμην άποδοτέον είς τδ 
χωρίον καί ούχί είς τήν προίκα. "Οταν είς άσφάλειαν τής προικδς έδίδοντο 
πολλά κτήματα τοϋ συζύγου ώς Υποτιμήματα, έπί έκάστου έτίθετο δρος 
έφ’ ου έπεγράφετο ή άξία τοϋ άποτιμήματος καί ούχί τής προικός. "Οταν 
δε δ σύζυγος παρελάμβανε μέρος τής προικός, εάν μέν ένεπιστεύετο είς 
τδν συστήσαντα τήν προίκα έ'διδεν Υποτιμήματα δία τδ δλον τής προικός, 

έπί τή έναντίρρ υποθέσει έδιδεν άποτίμημα ισάξιον τοϋ καταβληθέντος 
μέρους τής προικός. Ούτως έν τώ προπαρατεθέντι λόγφ τοϋ Δημοσθένους 
πρδς Όνητορα Β' άναγινώσκομεν* «Ούτος τδ πρώτον, δτε τών Άφοβου 
διενοεΐτο άμφισβητεΐν, ούχί τάλαντον έ'φη τήν προίχ’ ώσπερ νυνί, άλλ’ δγ- 
δοήκοντα μνας δεδωκέναι, καί τίθησιν δρους έπί μέν τήν οικίαν δισχιλίων, 
έπί δέ τδ χωρίον ταλάντου, βουλόμενος μή μόνον τοϋτο, άλλα κάκείνην 
διασώζειν αύτφ» μετά ταϋτα «.. .Τούς δρους άπδ τής οικίας άφκιρεΐ καί 

τάλαντον μόνον είναι τήν προίκα φησί,«> ώ τό χωρίον άποτετΐ[ΐηαθαι' καίτοι 
δήλον δτι τούς έπί τής οικίας δρους εί δικαίως τέθεικε καί όντως άληθεϊς, 
δικαίους.καί τούς έπί τοϋ χωρίου τέθεικεν». Παρομοίως έπί τοϋ προκειμένου 
δ σύζυγος λαβών τδ ή'μισυ τής προικός, ή'τοι 2000 δραχμών, ήθελε δώσει 
άποτίμημα κτήμα (χωρίον ή οικίαν) άξίας 2000 δραχμών καί ούχί άπο- 

τιμήματα (χωρία καί οικίας) άξίας 4000 δραχμών έν συνόλφ. Τδ δ’ εκ 
τούτου γιγνόμενον ορθώς έξηγεϊ δ κ. Kohler ώς μή δηλοϋν τόκους, διότι 
τής προικδς οί καρποί άνήκον είς τδν σύζυγον. ’Αλλά πόθεν δήλον δτι έν- 
νοεΐται ή διατροφή τής συζύγου ; Ό λόγος τής διατροφής ώς έκ τής άπο- 
πομπής τής Βεναρίστης καί τής έπανόδου αύτής μετά δύο έ'τη, είναι 
άτέκμαρτος υπόδεσις τοϋ σοφοΰ έλληνιστοϋ, πρδς ερμηνείαν τής φράσεως 

τό γιγνόμενον. Τήν φράσιν άπαντώμεν είς νομικήν σημασίαν δηλοϋσαν τδ 
όφειλόμενον, τδ συμπεφωνημένον ή τδ έκ τοϋ νόμου ή έκ συμβάσεως άνή- 
κόν τινι. Ούτως έν τφ υπέρ τοϋ Πυρ; κλ. τοϋ Ίσαίου I' 4. «Τής δμολογη- 
θείσης προικδς γινομένης είς αύτδν» δηλονότι άνηκούσης αύτφ, κατά 
νόμον, τής δμολογηθείσης προικός.Έν δέ τώ περί τοϋ Δικαιαγ. κλήρου ζ,η.',

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΙΝ ΒΑΛΤΙΚΗΝ 409 

«κομισάμενον αύτδν μέρος έκ τοϋ κλήρου δ,τι έγίγνετο αύτφ»’ τούτέστι 
λαβών τδ εις αύτδν άνήκον μέρος τοϋ κλήρου. ’Εν Δημ. π. Λάκρ. 10 «καί 
παρέξουσι τοΐς δανείσασι τήν υποθήκην άνέπαφον κρατεϊν, έως άν άπο- 

δώσι τό γιγνό^ιενον άργύριον κατά τήν συγγραφήν»· δπερ δηλοΐ τδ κατά 
τδ συμβόλαιον όφειλόμενον ποσόν. ("Ορα καί Δειναρχ. κ. Δημ. κς·' 9. 

Άνδοκ. π. τ. μυστ. λβ' 2, θυγατέρας δύο κατκλιπών αΐ έγίνοντο εις τε 
εμέ καί Αέαγρον). Τδ έκ τούτου δ κ. Kohler έξηγεϊ συνεπώς τή ερμηνεία 
αύτοϋ ώς άναφερόμενον είς τδ ή'μισυ τής προικός. Άλλ’ή ερμηνεία δλη 
καθίσταται άπίθανος έκ τούτου καί μόνου δτι, έάν έπί τοϋ άρχοντος Αεο- 
στράτου κατεβλήθη καί τδ όφειλόμενον έτερον ή'μισυ τής προικδς τής 
Βεναρίστης, έ'πρεπε νά δοθή άποτίμημα διά τδ δλον, ούχί διά τδ ή'μισυ 
τής προικός. Άπλουστέρα κατ’έμήν γνώμην καί πιθανωτέρα καθίσταται. 

ή ερμηνεία τής έπιγραφής έπί τή υποθέσει δτι έπί τοϋ Εύξενίπου άρχοντος 
(305 π.Χ.) διαλυθέντος τοϋ γάμου τής Βεναρίστης είχεν αυτή δικαίωμα έπί 
τοϋ ήμίσεως τοϋ χωρίου, έφ’ ού δ δρος, ώς άποτιμήματος τής ποοικδς αύτής 
(μετ’ άλλων άποτιμημάτων)· έπί δέ τοϋ ετέρου ήμίσεως είχε δικαίωμα 
ένεχειριάσεως είς πληρωμήν τής δφειλομένης αύτή προσόδου τοϋ άποτι
μήματος άπδ τοϋ Εύξενίππου μέχρι τοϋ Λεωστράτου άρχοντος (303 π.Χ). 
δτε δ δρος έστήθη, ή συνεπληρώθη διά τής προσθήκης τοϋ τελευταίου 
μέρους ή επιγραφή. Τδ δλον δέ τής έπί τοϋ χωρίου άπαιτήσεως τής Βε-. 
ναρίστης πρδς άπόδοσιν τής προικδς καί τής προσόδου αύτοϋ ή'τοι τοϋ ποσοϋ 
τής έξαγορ&ς τοϋ χωρίου ήτον έκ δραχ. 2700-2900, μή άναγινωσκομένων 

σαφώς τών τελευταίων στοιχείων τής έπιγραφής.
("Επεται τδ Β' (λέρος).

I. Α. Τυπάλδος

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΑΛΤΙΚΗΝ

’Επειδή καί κατά τήν εύρωπαϊκήν άρκτον ή έπίδρασις τοϋ Έλληνισμοϋ 

πιστοΰται έκ παντοδαπών ευρημάτων καί επειδή ή κατά γην επικοινω
νία τών Ελλήνων καί τών Ρωμαίων πρδς τάς χώρας έκείνας καθίσταται 
άναντίλεκτος, δέν νομίζομεν άπόσκοπον νά διαλάβωμεν έν τφ περιοδικφ 
τούτφ περί τοϋ λόγου, βν δ τήςΆμβούργης γυμνασιάρχης Γένθε άπήγγειλεν 
ένΚαρλοσρούν) κατάτήν 27 τοϋ περιππεύσαντος Σεπτεμβρίου (παρελθόντος 
έτους) έπί τή εύκαιρίφ τής αύτόθι συνόδου τών Γερμανών φιλολόγων καί 
διδασκάλων. Προοιμιαζόμενος τοϋ λόγου λυπεΐται δ άγορεύων, δτι άντι τοϋ 

είσαγαγεΐν τούς άκουστάς είς ’Ολυμπίαν, δπου περίβλεπτα έ'ργα έορτάζουσί 
τήν εαυτών άνάστασιν καί δή σπουδαία ζητήματα έπελύθησαν, ή ήγγι-
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σαν εις τήν έπίλυσιν, μετατίθησιν αυτούς εις τούς προϊστορικούς χρόνους' 
τής ευρωπαϊκής άρκτου, ήτοι εις ζήτημα δυσχερέστατον· «πβρέ των σχέ

σεων των ΕΛ.Ιήνων χαί τώζ Ρωμαίων προς την ΒαΛτιχ’ήν.'Ά Καί παρεδό- 
θ'ησαν μεν, λεγει δ Αγορευων, πληθύς γεωγραφικών δνμάτων, πλήν άλλ’ 

όμως η επιστήμη Απορεί περί του ποιητέου" διότι ώς έν παραδείγματι ποϋ 
κεΐται η Βαννωνία τοϋ Τιμαίου ούδείς γινώσκει, ταύτο ισχύει καί έπί πολ
λών και άλλων ονομάτων, όπερ ούδαμώς δύναται νά ξενίσσ) ημάς, εάν έν- 
θύμηθώμεν, δτι καί έν αύταΐς ταΐς χώραις, ταΐς ύπδ την δεσποτείαν τών 
Ρωμαίων ονόματα τινα ού'πω τελεον ήρμηνεύθησαν, ούδ’ ώρίσθησαν ακρι
βώς, οΐον ή τοποθεσία τοϋ Έρκυνίου δρυμοΰ 1 καί ή τής μάχης τοϋ 'Αρ- 

μινιου. Πρδς τούτοις αί περί αύτών σημειώσεις, αί ήμΐν παραδοθεΐσαι ούδέν 
προσφερουσι, διότι τά πάντα είσίν ασυνάρτητα και συγκεχυμένα. Και κα- 
θαπερ ή γραμματολογική παράδοσις, ουτω πολλφ μάλλον έγκαταλιμπά- 
νει τον ερευνητήν ή γλωσσογραφία, ούδέν δυναμένη νά έπιτελέση ώς πρδς 
τούς Αρχαιοτάτους κατοίκους τής λεκάνης τής Ανατολικής θαλάσσης άτε 
ούδενος λειψάνου τής γλώσσης αύτών έναπομείναντος. Ένιαχοϋ δέ μικρόν 

μόνον κατηυγασθη ή νύξ ή κάταδεσπόζουσα τών κατά τήν βόρειον θά
λασσαν χωρών, και εάν ήδη νϋν ή Γερμανική ιστορία δέν άρχηται Απα—- 
ραιτητως απο τών Κίμβρων και τών Τευτόνων, Αλλά δύναται νά έμφα- 
νιζν] δλεκήν εικόνα τής προόδου τοΰ πολιτισμού έκ τοϋ μέσου τοϋ α'. π. X’ 

αιώνος, τούτο ούσιωδώς δφειλεται τή προϊστορική έρεύνγ. Τά πορίσματα 
εζ απαντος μέχρι τοΰ νϋν είναι μέν μικρά και διά τδ ένδεές υλικόν έλλό- 
γως δύναται νά έπέλθν) τινί ερώτημα, Αν τά ζητήματα ταΰτα αποβαί- 

νωσιν ανταξια. τοσουτου κόπου καί εργασίας, ούδέν ήττον είναι ή θάλασσα, 
η το πάτριον έδαφος πλυνουσα, καί το πάτριον διάφορον επί τοιουτοτρό- 

πων ερευνών εχει πολύ βάρος. “Όσον ολίγον καί. καθόλ,ου έ'τι ή προϊστορία, 
είναι προσφιλής τή κλασική φιλολογίες, όμως είναι ή μόνη ή επί τινων 
πραγμάτων δυναμένη νά παράσχγ ιστορικήν διασάφησιν. Τδ γεγονός, καθ’" 
8 το αύτδ είδος πίθων Ανευρέθη έν ταΐς χώραις τής Ανατολικής θαλάσσης 
καί έν τή Χαλστάδ τής Αύστρίας καί έξηκολούθησε μέχρι τής Κολωνίας, 
δέον νά μη διελθη Ανεπίσκεπτον. Ούτω δή καί ή ειδική γραμματολογία 

τοΰ I<7'. αίώνος πειράται νΑποδείζν;, δτι αί Ανατολικαί χώραι διετέλουν 
είς συνάφειαν πρδς τούς "Ελληνας καί τούς Ρωμαίους, ιδέα, ή'τις έπί μα- 
κρύν περιηγαγε τούς διφήτορας εις πλάνην. Έντεΰθεν Απαραίτητος άπθ“ 
βαινει ή έκκάθαρσις τοϋ ύλικοΰ. Ή μέν πρώτη μεγάλη άποπλάνησις όρ- 

μάται άπο τών έτών 1687—1697 έκ Πρίλβιτς (τοΰ Μεκλεμβούργου Στρε-

1 Her c y n i a silva (Έρκυνία ΰλη) όρος έν Γερμανία έπονομασδεν έκ τής κελτικής λί- 
ξ=ως ercbynn (ύψηλόν). * Εκπαλαι έσήμαινον ούτως οΐ αρχαίοι τδ όλον συναφή ορεινόν 
δρρμώνα (60 όδοιπορικάς ημέρας μήκος ΐχοντα και 9 εύρος), τής μέσης Γερμανίας από τοδ 
Ι’ήνου μέχρι τών Καρπαθίων και τών ορίων τής Δακίας (ΐδ. Καίσ. de b. g. VI 24 και Τα- 
κίτου Γερμαν. XXVIII, 30 κ, έ. . ,

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΡΟΣ TUN ΒΑΑΤΙΚΙΙΝ 411 
λιτς). Έκ τών ελληνικών επιγραφών καί τών ελληνικών εικόνων τών 
θεών έτεκμαίρετο καί έν έτει 1823 δ Mobne «ότι τοΐς "Ελλησίν εν Rethre 
έπετράπη ή είς τήν λειτουργίαν τών Ούενδων ’ είσοδος.» Δεύτερον δε μεγα 

εύρημα έν Αιβονί^: Ανέφηνε πολλά νομίσματα και χαλκόν. Έπιστευσαν, 
δτι άνεϋρον τον τάφον "Ελληνος ναυτίλου. Έν τουτοις και το περί ου δ 
λόγος εύρημα ούδέν ελέγχει" διότι αί άλύσεις καί οί δακτύλιοι δρμώνται 
έκ τής 1' καί ΙΑ'. μ. X. έκατονταετηρίδος καί είναι Λιβόνιον τεχνούργημα; 
Τά δ’έκ Συρακουσών τετράδραχμα τά μετά τών ειρημενων έκχωσθεντα 
είσί προσπλάσματα κατά τάς έρεύνας τοΰ Φρειδλαΐνδερ. 'Όθεν άμφοτερα 

τά προμνημονευθέντα ευρήματα κρίνονται έξαλειπτέα. Γεγονός όμως ετε- 
ρώθεν είναι, δτι έπί τής ’Ηπείρου καί έπί τών νήσων τής Ανατολικής θα
λάσσης εύρέθησαν νομίσματα τής Κυρήνης, τής έν, Μακεδονία; Νεαπόλεωςς 
τών ’Αθηνών, τής Ρόδου καί τοΰ Πανόρμου, καί παρά τήν Κοπεγχάγην 
Ανευοέθη γλαυκή φιάλη μετά' τής επιγραφής Ευτυχώς, καί άλλα πλει,ονα 
Αντικείμενα. Πολλής προσοχή; ένταϋθα είναι, προ πάντων το γεγονός, δτι 
προς τήν κάτω Ίουτλανδίαν καί το Όλστεΐνον, τούτεστιν. επί δυσμας τα 

εύρήικατα έπαύσαντο. 1'Αρα Αρκοΰσι τά εύρήματα ταΰτα όπως ελεγζωσιν 
Απ’εύθείας έπικοινωνίαν τών Ελλήνων προς τούς έγκατοίκους τής Ανατο
λικής θαλάσσης καί έγένετο ή επιμιξία αύτη κατά γήν, ή κατά θάλασσαν; 

- Ό Γένθε μεθ’ ικανής τής. βεβαιότητος Αποκλείει τήν κατά θάλασσαν 
συγκοινωνίαν" διότι κατ’αύτδν δέν έπρεπεν άπαραιτήτως, έζδτου δήλα δη 
ί) Πυθέας^· έπεχείρισε τον περιώνυμον περίπλουν μέχρι τής δυτικής Ακτής 
τής ίουτλανδικής χερσονήσου καί διεμεσίτ'ευσε τήν πρώτην γνωριμίαν πρδς 
-τάς χώρας ταύτας, δέν έ'πρεπεν, έπάγει δ Γένθε, ν’ αύζάνηται έπί μάλλο.ν 
ή γνώσις τών χωρών αύτών καί ή περί αύτών τούτων Αναγραφή νά πλου- 
τίζηται; Δέν έ'πρεπε τά εύρήματα νά ώσι δαψιλέστερα έπί δυσμάς ή έπ’ 
Ανατολάς τής Βαλτικής; Τοΰτο δμως δέν συμβαίνει καί ή παλαιά εικοτο
λογία περί τοΰ δτι ή επικοινωνία δέν έγένετο κατά τά νϋν θεωρείται σχε
δόν, γεγονός. Τούναντίον τά εύρήματα χειραγωγοΰσι τδν έρευνητήν εις την 
χαζά γην επιμιξίαν, ήτοι Απδ τών ακτών τή; Βαλτικής δδηγοΰσιν εύρή- 
ματα Αδιαλέίπτως μέχρι τών ελληνικών εμπορικών πόλεων. Έν Ποζωνίγ 
Ανευρέθησαν Αρχαία ’Αττικά νομίσματα μετά τοΰ έγκοίλου τετραγώνου 
(quatratum incusurn) καί Μακεδονικά" εγγύς τής· Οΐ'λς (έν Σιλεσίγ) χρυσά

1 Οΐ Ουένδοι Σλαυικός κλών κατά τήν τ' Εκατονταετηρίδα ζατώκει έν τη Αρκτική καί 
Ανατολική Γερμανία Από τοΟ "Λλόιος μέχρι τοΰ Οόίστούλα. ‘Η δ’ ένδάδε μνημονευομένη Be- 
tbre είναι μυθική πόλις έννέα νήσους συναποτελοΰσα. Είναι δ’ή κυριωδεστέρά εορκ τών Οόέν- 
δων και λέγεται, ότι κατεκάη ύπο τοΰ αύτοκράτορος "Οδωνος.

2 Πυθέας ο έκ Μασσαλίας τολμηρός ναυτίλος και γεωγράφος ήκμασε πιθανώς έν τώ 
3'. π. X. αιώνι" περιέπλευσε τήν Ακτήν τής δυτικής καί αρκτικής Εύρώπης έκ τών Γαδει- 
ρων μέχρι τής θούλης κτλ· Μνημονεύονται δ’ώςεργα αύτοϋ τα περί ώκεανοΰ, γή{ πε-

Ο'ρΕ ο ς και ό περί πλους (’δ. Lubkers R. L. έν λ. Pylheas).
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νομίσματα τοϋ μεγάλου Αλεξάνδρου· έν Μοραυΐα περί τά 50 νυμίσμαΤΟ? 

’Απολλωνίας και παρά τον Μάρχ (παραπόταμον τοΰ Δουνάβεως) περί τά 

4 000 χρυσοί νομίσματα τοϋ Λυσιμάχου. Παρεκτός τούτου ή έν Ούγγαρί# 
καί Σερβίγ άνεύρεσις Ελληνικών νομισμάτων δέν είναι σπανία. ’Εάν λοι

πόν κατά τον άγορεύοντα παρακολουθήσωμεν τή δδώ τοϋ Δουνάβεως, είτα 
άφήσωμεν τά Καρπάθια έπι δεξιά καί διά τής Τρανσυλβανίας τραπώμεν 
εις τον Ούϊστούλαν, έχομεν την άρχαίκν εμπορικήν οδόν. ΓΙαρά δέ τά νο
μίσματα άνεχώσθησαν επί τής έκτάσεως αυτής καί παντοΐα κοσμήματα, 

επειδή όμως έν τγ εποχή ταύτη τδ Ελληνικόν οΰπω ίκανώς ήτο κεχωρι- 
σμένον άπό τοϋ έτρουσκικοΰ, δέον τό γε νϋν νά παραμείνωσιν άνεπίσκεπτα.

’Εν δέ τω Δου'ίνγ καί τώ Νιέμφ καί επί τής δεξιάς όχθης τοϋ Ούϊστούλα 
ούδέν ελληνικόν ευοημα άνέφηνε τό έδαφος, καί έκ του Εύξείνου Πόντου· 

κατά μήκος τοΰ Δνιέπερ αόνον μέχρι Κιίβον. *Αν λοιπόν τά χειρόγραφα 
τοϋ Ηροδότου εισάγουσιν αυτόν άφηγούμενον, ότι πλέει τις επί του Δνιέ

περ (τοϋ αρχαίου Βορυσθένους) 40 ημέρας μέχρι των βαοιΛιχ,ων τάφων 
τών Σκυθών, άντικαταστατέος μετά τοϋ Γένθε δ αριθμός 14 άντί 40* 
διότι τών γνωστών ποταμίων δινών ούδεμία μ.νήμη γίνεται, καί διά τοϋτο 
δέον νά ήσαν άγνωστοι· καί'οί βασιλικοί τάφοι οί τά νυν άνευρημένοι 

έκειντο πρός νότον έκείνών. Τοϋτο συνρίδει πρός τά ευρήματα’ διότι, έν 
ω πρός μεσημβρίαν τοΰ Κίεβου εύρίσκονται ούχί σπανίως νομίσματα καί 

αγγεία, πρός άρκτον δλως μεμονωμένα.

Έκ τών τριών χατά δά.Ιασσαν δδων, αιτινες δήλον ότι άγουσιν άπό το.ϋ 
Εύξείνου Πόντου πρός άρκτον, ή μέν πρώτη η τοϋ Δνιέπερ, Βερεζίνας και 
Δου'ίνα έν ούδεμι^ μ,οίρα: τίθεται’ ή δέ δεύτερα η διά τοϋ πόρου Όγίνσκυ 

είναι έπ’ ίσης άμφισβητήσιμος, καί μόνον ή τρίτη, η τοϋ Δνιέστερ-Βόύγου- 
Ναρεύα ήγεν άπ’ εύθείας εις την άρκτον. Έπι τής τρίτης αύτής δδοϋ φαί
νεται ένασκουμένη άμοιβαία έμπορία, καί δη η'λεκτρον καί άλας μετεκο- 
μίζετο εις την άρκτον. ‘Η δ’ ένδεια τών παρά τον Ναρευαν κατοίκων κατέ

στησε γνωστόν τό η'λεκτρον. Ίστέον ότι, μέχρι πρό δεκαετηρίδος οί κά

τοικοι τών επαρχιών τής άνατολικής θαλάσσης έπορίζοντο τό άλας έξ 
Αγγλίας, έν άρχαίοις δέ καιροϊς ήναγκάζοντο νά προσπορίζωνται αύτο 
άπό μεσημβρίας. Τό δ’ η'λεκτρον, τό πρός νότον μετακομιζόμενον ήτο με- 
σόγαιον προϊόν’ διότι παρά τόν Ναρευαν αί έκμισθώσεις παρήγανον αυτόθι 
δαψιλές έξαγόμενον. Παρά τόν Ναρευαν αύτόν ύπάρχουσι τά μόνα έν τή 

Ηπειρωτική! μεσογαίιρ χωρία, όπου έπιτυχώς άνωρύσσετο ήλεκτρου, καί 

πρός την νϋν στάσιν δμοφωνεϊ ή τοϋ ΦιΛήμονος (γεωγράφου άμα καί ιστο
ρικού) μαρτυρία παρά Πλινίφ «περί τοΰ ότι έν δυσί χωρίοις κατά την 
χώραν τών Σκυθών ευρίσκεται ηλεκτρον.» Έπι τών χρόνον τοΰ 'Ηροδότου 
τοϋτο ήτο έτι άγνωστον’ διότι έν τοΐς τάφ,οις της Κριμαίας άναφαίνεται .

■ δλως σπάνιον καί ούχί πρό τοΰ γ’ αιώνος π. X., καί πάντοτε ώς μεγίστου

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΑΑΠΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΡΟΣΤΠΝ ΒΑΑΤΙΚΠΝ 411 
κόσμημα, , οότω λ. χ. επί περιδέραιου έκ βαρυτίμων λίθων εύρίσκοντχί 
δέκα στρογγυλά τεμάχη έν σχηματι μαργαριτών. Ένταΰθα ούδείς λόγος 
περί Φοινίκων ά τε τοΰ ήλεκτρου έκ Ναρεύα κατ’ευθείαν εις τόν Εύξείνου 

Πόντον μεταφερομένου. “Αλλως έχουσιν, ώς είκός, τά του τρίτου καί τε· 

τάρτου έν Μυχήναις τάφου. Αί αυτόθι δηλον ότι άνευρεθεΐσαι σφαίρας 
ήλεκτρου μετηνέχθησαν ύπό Φοινίκων, 8 η'λεκτρον έ'λαβον ούτοι έκ τής. 
θαλάσσης. ’Ασσυριακή έπιγραφή τοΰ έτους 980 εύρεθεϊσα έν Αισσαβώνι 

ίκανώς επιμαρτυρεί τήν ύπό τών Φοινίκων έν θαλάσση εΰρεσιν ήλεκτρου. 
Έν τή περί ής'δ λόγος έπιγραφή γίνεται λόγος περί Καραβανιού (εμπορι

κής συνοδίας), κομίζοντος τόν χρόχον, όστις έλκει. Διά δέ τούς "Ελληνας 
τουναντίον βέβαιον είναι, ότι δ τοΰ Πυθέα πλοΰς δ εις τό είδος αύτοΰ μονα

δικός έχώρησε μόνον μέχρι τής Κιμβρικής χερσονήσου.

Είτα δ άγορεύων διά βραχυτάτου μεταβαίνων εις τους 'Ρωμαίους άπο- 
δεικνυει, ότι και ούτοι ήκολούθησαν τη κατά, γην δάω. Καί έξηρευνησαν 
μέν τήν βόρειον θήλασαν προσωτέρω καί είσέδυσαν εις τήν άνατολικήν. 

Έν τώ δνομαστφ άγχυρανω μνημείω (inonumentum ancyranum) ' μάλιστα 
λέγεται, ότι οί Ρωμαίοι προύχώρησαν εις σημεΐον, ου ούδείς έτι έφίκετο. 

Άτυχώς όμως τό χωρίον, έν ω μνημονεύεται τό σημεϊον τοϋτο, έν τώ 
λατινικφ άντιγράφφ είναι τά μάλιστα δυσανάγνωστου, άν έν τω έλληνικώ 
άρχετύπω είναι εύνόητον θέλει ταχέως δειχθή, διότι δ Χουμάυ έυαγχος 
έλαβε γύψινα έκτυπα. ’Αλλά καί τοι οί Ρωμαίοι είσέδυσαν εις τήν Βαλ
τικήν, ούδέν ήττον ή κυριωτέρα δδός τής συγκοινωνίας έχώρει κατά γήν’ 
διότι καί ό Νερών διωργάνωσεν έμπορικήν άποστολήν, ής σκοπός ή άνεύ- 
φεσις καταλλήλων δδών έπ’ άρκτον. ’Έκτοτε ή έξάπλωσις τής εμπορίας 

σπουδαίως έπεξετάθη, καί δ άριθμός τών έν ταϊς χώραις τής άνατολικής 
θαλάσσης εις φώς προαχθέντων νομισμάτων είναι απειροπληθής. Τουναν
τίον πάντα τά έκ ρωμαϊκής εποχής εύρεθέντα δέν μετηνέχθησαν έκεΐσε 
ύπό τών Ρωμαίων, πολλφ μάλλον τά πολλά άνευρεθέντα σκεύη χαλκοΰ 
,έμφαίνουσι τόν Ρήνον, οπού ώς έκ τών Ρωμαίων ύπήρχεν επαρχιακή βιο
μηχανία ρωμαϊκή άμα καί γερμανική. Ύπό τών Ρωμαίων έζητεϊτο κατ’ έξο- 
χήν τό η'λεκτρον καί άπεκομίζετο έν μεγάλη ποσότητι. Μετά δέ τήν μ.ετά 
ταΰτα πτώσιν τοΰ ρωμαϊκού κράτους άνέλαβον τήν κληρονομιάν οί Βυζάν-

1 Τοϋ άγκυρανοΟ τούτου μνημείου (ό ϊσχε την επωνυμίαν έκ της πόλεως ’Αγκυρας έν τή 
Μεγάλη Φρύγει) άπό τοϋ έτους 1553 άνευρέθησαν άξιύλογα άποσπάσματα. Ό Αύγουστος 
δηλ. συνέταξε μαζρδν έγγραφον δίκην δ ι α 9 ή κ η ς, έν ω άνεγράφοντο αί πράξεις άότοΰ καί 
οί νόμοι, ους έξίδωκε. Χαραχθέντα ταϋτα έπί χαλκών πινάκων έξετέθησαν έν Ρώμη. Καί τδ 

■ μέν έν Ρώμη κείμενον άπωλέσθη, άλλ’ αντίγραφου τούτου δίγλωττον λατινιστί καί έλληνιστΐ 
έπεγέγραπτο έπί τών τοίχων τοϋ ναοΟ, δν οΐ κάτοικοι τής Άγκύρας έκτισαν ε’ς τιμήν τοΟ 
Αδγούστου και τής περιδοήτσυ πόλεως Ρώμης. "Οθεν τοΟ έν Άγκύρφ ναοΟ οΐ τοίχοι καί τά 
ϊπ’ αϊτών γράμματα διετηρήΟησαν κατά μέγα μέρος."Επιθι τα έν άριθ. 3954 τοΰ Αιώνος περί 
τοΟ άξιομνημονεύτου αύτοΟ μνημείου, ου ή διαφώτισις οφείλεται τώ ΧοΟμαν, τω άρχαιολόγχρ.
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«tot, ΰΐζ εκηκολουθησαν ο' Αραβες, ^ίότί άπδ τοΰ Δουνάβεω'ς μέχρι των 
επαρχιών Πρωσσίας και Πολωνίας τδ έδαφος άνέφηνε . συχνά ευρήματα 
άραβικών νομισμάτων καί κοσμημάτων, και έπί δύο συνεχείς αιώνας ή 

ανατολική θάλασσα έγένετο θάλασσα εμπορίας τών ’Αράβων. Άναγκαίως 
κρα άρδη,ν αίρεται ή ύπόθεσις πολλών κατά θάλασσαν πλών, οϊτινες έπε- 
χειρήθησαν ένεκα τοϋ ήλέκταου.

X Πετρής (γυμνασιάρχης)··.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΕΑΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Προς τύ τμήμα των νομικών και πολιτικών έπιστημών 

τοΰ Χυλ’λόγου Παρνασσού.

Ή έκ τών υποφαινομένων συγκείμενη καί πρδς προκαταρκτικήν βάσανον 
ζαΐ μελετην του ζητήματος τής βελτιώσεως τών παρ’ ήμϊν δικαστηρίων 
συσταθεΐσα ύπδ τοϋ τμήματος τών νομικών καί πολιτικών επιστημών τοΰ 

Συλλόγου Παρνασσού εισηγητική επιτροπή λαμβάνει την τιμήν νά άνα- 
κοινώσνι πρδς τδ τμήμα τοϋτο τά πορίσματα τών μελετών αυτής.

’Εν πρώτοις ή επιτροπή φρονεί, ότι ή βελτίωσις της καταστάσεως της 
δικαιοσύνης άπαιτε? πρδ πάντων καί κυρίως τήν βελτίωσιν τοΰ προσωπι

κού τών δικαστηρίων' αυτή δέ προϋποτίθησιν άναγκαίως πρώτον μέν τήν 
εις τήν δικαστικήν ύπηρεσίαν είσοδον τών έχόντων μείζονα επιτηδειότητα 
είς τήν εύδόκιμον έκπλήρωσιν τών δικαστικών καθηκόντων, δεύτερον δέ 
άαί κυριώτερον τήν καταπολέμησιν καί όσον έ'νεστι άνθρωπίνως τήν άρσιν· 
τών προσκομμάτων είς τήν άπαοσωπόληπτον καί ευσυνείδητου έκπλήρω- 
σιντών δικαστικών καθηκόντων ύπδ τών έχόντων άλλως καθ’ εαυτούς τήν 
επιτηδειότητα ταύτην. Καί έν πρώτοις, τά νϋν ύπδ τοϋ νόμου περί προσ

όντων τών δικαστικών λειτουργών οριζόμενα προσόντα εις κατάληψιν δι

καστικές Οέσεως, ή είς προαγωγήν είς τά άνώτερα δικαστικά άξιώματα 

τών είσελθόντων είς τήν δικαστικήν ύπηρεσίαν δεν είναι κατά τήν κρί- 
σιν τής επιτροπές, επαρκή είς βεβαίωσιν τής άναγκαιούσης πρδς έκπλή- 
ρωσιν τών δικαστικών καθηκόντων δοκιμότητος, τδ μέν διότι διά τών εξε

τάσεων, ώς μάλιστα αύται τελούνται, δύναται νά βεβαιωθή μόνον ή κα
τοχή τών άναγκαίων επιστημονικών γνώσεων, ούχί δέ και ή πρακτική 

ικανό της, ήτις έν τούτοις δέον νά θεωρήται ώς έν τών άπκραιτήτων προσ- 
■ όντων τής δικαστικής ίκανότητος, τδ δέ διότι αύται, και τέλειαι ύποτι-
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θέμεναι, δύνανται νά βεβαιώσωσι μόνον τήν ικανότητα: τοϋ υφισταμένου 
αύτάς, άλλ’ ούχί καί τδ προσδν τής χρηστότητος τοϋ φρονήματος καί τοϋ 
ευθέος χαρακτήρος, δπερ, ώς είκός, είναι τδ κυριώτατον προσδν έπί πάσης 
δημ,οσίας λειτουργίας, άλλά κυρίως τής δικαστικής' τδ προσδν δέ τοϋτο, 
άνεπίδεκτον τοπικής άποδείξεως, δύναται μόνον νά βεβαιωθή, έν-μέρει 

τουλάχιστον, διά τής ύπδ.προσηκόντως καταρτιζομένου συλλόγου ή συλ
λόγων βεβαιώσεως αύτοϋ. Δεύτερον δέ ή ύπδ τοΰ ύπουργείου κατά τδ δο- 

κοϋν εκλογή μεταξύ τών έχόντων τά οριζόμενα έν τφ νόμω προσόντα τοΰ 
διορισθησομένου ή προαχθησομένου ού μόνον καθίστησιν αύτδν ύπόχρεων 
χάριτος πρδς τούς παρά τφ ύπουργείφ ίσχύοντας, δυναμένης πολλάκις νά'. 

έχν; ροπήν δλεθρίαν είς τήν δικαστικήν αύτοϋ πορείαν, άλλά καί ύποτάσ- 
σέι συχνάκις κατά πάντα τδν θηρεύοντα προαγωγήν δικαστικήν είς άξιώ- 

σεις τών ίσχυόντων, ή'κιστα χρηστοήθεις. Άναμφισβήτητον ύπάρχει, ότι 
μόνη ασφαλής τής έκπληρώσεως τοΰ καθήκοντος έγγύησις παρ’ άνθρώποις 
είναι τδ νά μή διατελή τδ καθήκον αύτών είς άντίθεσιν προφανή πρδς τδ 
προσωπικόν συμφέρον' δθεν πρώτον τώ νομοθέτη επιβαλλόμενου καθήκον 
είναι ή παρ’ ούδενι προΰπόθεσις άρετής, προβαινούσης μέχρις αυτοθυσίας. 
Εικότως δέ δύναταί τις νά εί'πν), ότι ή κατά τδ δυνατόν άποφυγή τής με
ταξύ καθήκοντος καί συμφέροντος συγχρούσεως άποτελεΐ τήν βάσιν, έφ’ 
ής θεμελιοϋνται οί θεσμοί τών ελευθέρων εθνών. Άλλά, τοϋ ύπουργοϋ δι

καιούμενου νά εκλέγω μεταξύ τών κεκτημένων νά νενομισμένα προσόντα 
τδν διορισθησόμενον ή προβιβασθησόμενον, δύναται συχνότατα νά άντι- 
τεθή τοϋ δικαστοϋ τδ προσωπικόν συμφέρον πρδς τδ δικαστικόν αύτοϋ κα
θήκον, τής πολιτικής έπιβαλλούσης συχνότατα είς αύτδν πορείαν αντίθε
τον, μέν πρδς. τδ καθήκον, έγγυωμένην όμως τήν έπιζητουμένην ή ποθου- 
μένην προαγωγήν, ή καί μόνον παρέχουσαν έλπίδας αύτής. Αύτδς ό δημό
σιος λειτουργός, δστις έκτήσατο νόμιμον καί εύ'λογον είς προαγωγήν δι

καίωμα ένεκα τής δοκίμου αύτοϋ ύπηρεσίας, δστις επομένως άξιοι έλλό- 
γως νά προτιμηθή τών ήττον αύτοϋ εύδοκιμησάντων, ωθείται πολάκις είς 
εκτροπήν,οσάκις είς τάς χεΐρας τοϋ ύπουργοϋ συγκεντροΰται ή δύναμή τοϋ 

διορίζειν καί προβςβάζειν, ύπδ τοΰ φόβου μή άδίκως παραγκωνισθή. "Ενεκα 

■τούτου ή έπιτροπή φρονεί: _ '
α') δτι, προκειμένου περί διορισμού πρωτοδικών, διατηρούμενων τών έν 

τώ νϋν ίσχύοντι νόμφ έξετάσεων καί λοιπών προσόντων, ανάγκη προσέτι 

■ν’ άπαιτηθή, μετά τήν είς τάς εξετάσεις έπιτυχίαν τοϋ ύποψηφίου πρωτο
δίκου, και πρότασις τής ολομέλειας τοϋ δικαστηρίου, παρ’ ώ είργάσθη ώς 
δικηγόρος, περί τοϋ διορισμού αύτοϋ είς τήν κενήν δικαστικήν θέσιν, στη- 

‘φιζομένη είς τήν ύπδ τοϋ δικαστηρίου βεβαίωσιν, οτι ό προτεινόμενος κέ- 
-■χτηται τά άπαίτούμενα είς δόκιμ.ον , έκτέλεσιν τοϋ δικαστικού καθήκον
τος προσόντα, ή'τοι τάς άναγκαιούσας θεωρητικά; καί πρακτικά; τοϋ δι-
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καίου γνώσεις καί εύθύν χαρακτήρα* β') δτι, προκειμένου περί διορισμοί^ 
έφετών, Αντεισαγγελέων παρ’ έφέταις,προέδρων καί εισαγγελέων πρωτοδίτ 
κών, δέον νά προτείνη εις πλήρωσιν τής κενωθείσης θέσεως ένα υποψήφιον 
μεταξύ τών κεκτημένων τά νόμιμα προσόντα δικαστών η δικηγόρων έκα

στον τών έφετείων, μεταξύ δέ τών προταθέντων υποψηφίων νά έκλέγγ ένα 
όπως ύποβάλγ εις τδν διορισμόν τοΰ βκσιλέως, τδ έπ'ι τής δικαιοσύνης 
ύποϋργεΐον* Αλλά νά ύποχοεώται τδ ύπουργεϊον νά προτείνρ εις διορισμόν 
τδν ύπδ δύο έκ τών έφετείων ύποδειχθέντα εις πλήρωσιν τής χηρευσάσης 
δέσεως, Αν συμπέση εις έν και τδ αύτδ πρόσωπον ή εκλογή αυτών* γ') δτι,. 
προκειμένου περί διορισμού αρεοπαγιτών η Αντεισαγγελέως παρά τφ Άρείφ* 
Πάγφ και προέδρων ή εισαγγελέων ερετών, δέον νά διορίζεται αναγκαίως 

δ ύπδ τής ύλομελείας τοϋ δικαστηρίου τοΰ Άρείου Πάγου ύποδειχθησό- 
μένος* δ') δτι, προκειμένου περί διορισμού προέδρου ή άντιπροέδρου το® 
Άρείου Πάγου καί είσαγγελέως παρ’ αύτώ, δέον νά προτείνωσιν άνά ένα 
ύποψήριον έκαστον τών έφετείων καί δ ’Άοειος Πάγος, νά έκλέγγ, δέ τδν 
διορισθησόμενον μεταξύ αύτών τδ υπουργικόν Συμβούλων* νά ύποχρεώται 

δμως τδ ύπουργεϊον τής Δικαιοσύνης νά προ καλή τδν διορισμόν εκείνου τυ* 
χδν το# ύποψηρίου, δστις ήθελε συγκεντρώσει εις έαυτδν τήν ύποψηφιό- 
τητα δύο έκ τών έξ δικαστικών τούτων σωμάτων. Σημειωτέου, δτι προ
κειμένου περί εισαγγελέων καί προέδρων πρωτοδικών καί τών ίσοβάθμων 

αυτοϊς ή Ανωτέρων δικαστικών λειτουργών (έφετών, Αρεοπαγιτών κτλ.) 
ή επιτροπή φρονεί, δτι δέον νά έλαττωθή εις τδ ημισυ η τδ τρίτον δ έν· 
τφ ίσχύοντι νόμιρ οριζόμενος Αριθμός ετών υπηρεσίας δικαστικές η δικη

γορικής είς κατάληψιν άνωτέρας δικαστικές θέσεως, ώς περιορίζων μεγά

λος τδν αριθμόν τών υποψηφίων έπί βλάβ·ρ πολλάκις τής δικαστικής 
υπηρεσίας.

'Η επιτροπή δοξάζει, δτι δ κατά τά Ανωτέρω διορισμός τών δικαστικών 
λειτουργών Ασφαλίζει κατά τδ δυνατόν τήν περί τδ καθήκον ανεξαρτη
σίαν αύτών, άτε έμπνέων αύτοΐς τήν πεποίθησιν, δτι ή πολιτική ή'κιστα 
δύναται νά συντελέσγ εις τήν παραγκωνίσω αύτών, έκπληρούντων πιστώς 

καί Ακριβώς τδ καθήκον αυτών* Αλλ’ως πρδς τους εισαγγελείς καί Αντει
σαγγελείς φρονεί, δτι δέον προσέτι, καί κυριώτατα, ν’ άπαλλαγώσι του 
φόβου τής Απολύσεως, ού έως τοΰ νΰν δέν είναι άπηλλαγμένοι, ώς οί κατά 

τδ Σύνταγμα ισόβιοι δικασταί* πρδς τοΰτο δέ νομίζει πρέπον νά προτείνρ 
είς τδ τμήμα τδ δριστικώς μέν μόνιμον τοϋ παρά τφ Άρείω Πάγιο είσαγ
γελέως, τήν καθιέρωσιν δέ διά τούς λοιπούς τής έγγυήσεως, δτι δέν δυ- 

νανται ν’ Απολυθώσιν άνευ τής συγκαταθέσεως τών προϊσταμένων δικα
στηρίων, συνεδριαζόντων έν όλομελείγ. Εις τούς εισαγγελείς άνατίθησιν 
ή μέν ποινική ημών δικονομία τήν έξάσκησιν τής ποινικής Αγωγής, ο δέ 

οργανισμός τών δικαστηρίων τήν καταδίωξιν τών πειθαρχικών παραπτω-
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μάσων τών δικαστικών λειτουργών* Αμφοτέρων δέ τών καθηκόντων τού? 
των η Ακριβής έκπλήρωσις απαιτεί Ανεξαρτησίαν, ής είναι μέχρι τοϋ νΰν 
όλοτελώς έστερημένοι,. υποκείμενοι εις τήν διάκρισιν τής εκτελεστικής 
εξουσίας, παρ’ ή έξασκοϋσι προφανώς επιρροήν τά πολιτικά και επαρχιακά 

συμφέροντα. Έθεωρήθη ομ.ως έξ Αλλου ατοπον νά τύχωσι καθ’ δλου τών 
δικαστικών πλεονεκτημάτων πάντες οί εισαγγελείς, δηλαδή καί τής ισο- 
βιότητος, διότι ένεκα τής Απονομής εις αυτούς πολλών δικαιωμάτων καί 

πολλής έξουσίας, μετεχούσης καί διοικήτικοϋ χαρακτήρας, Ανάγκη νά ήναι 
εύλογωτέρα ή έπί τή παρεκτροπή αύτών Απόλυσις έκ τής θεσεως.

. Άλλ’ έπειδή ού μόνον ή. έλπίς τής προαγωγής η ο φόβος τής ματαιώ- 
σεως ευλόγου έλπίδος περί προαγωγής δύναται νά ώθήσνι τδν δικαστικόν 
λειτουργόν είς παρεκτροπήν, Αλλά καί δ πόθος τής κατά προτίμησιν δια
τριβής έν τούτω ή έκείνφ τφ νομώ ή δ φόβος τής ματαιώσεως τοΰ πόθου 
τούτου, έ'τι δέ μάλλον ή διά τής πολυετούς έ'ν τινι νομφ διατριβής σύν- 
δεσις στενών προσωπικών σχέσεων πρδς πρόσωπα ένδιαφερόμενα είς τήν 
παρέκκλισιν τής δικαιοσύνης’ άλλως δέ Αναμφισβήτητον είναι, οτι πρέπει 
πΑσαισχύς τής εκτελεστικής έπί τήν δικαστικήν έξουσίκν νά έξαφανισθίί 
διότι ού μόνον ιδιαιτέραν έξουσίαν έν τγ συνταγματική τών εξουσιών δια- 

κρίσει Αποτελεϊ ή δικαστική έξουσία, Αλλ’είναι προσέτι δ μόνος εύγρήγο- 

•ρος καί Αληθινός φύλαξ τών εθνικών έλευθεριών καί δ ισχυρότατος προμά
χων τών αντιπροσωπικών πολιτευμάτων κατά τής δεσποτείας, ου ένεκα 
καί ανετέθησαν αύτ$ λίαν έλλόγως πολλά δικαιώματα και πολλαί πρά

ξεις έξασφαλιστικαί τών πολιτικών δικαιωμάτων τών πολιτών, καί έν 
άλλοις καί ή έκδίκασις τών δημοτικών εκλογών, προϋποτιθεϊσα Αναγκαίως 

τήν αφαίρεσιν τοΰ δικαιώματος τής μεταθέσεως άπδ τών χειρών τής εκ
τελεστικής εξουσίας* έπειδή προσέτι γενν^ εύλογα παράπονα έν τί) χορεί^ 
τών δικαστικών λειτουργών, πολλών μάλιστα παραλύει έντελώς τδν περί 
τήν υπηρεσίαν ζήλον, ή κατά τά έκάστου ισχυρά προσωπικά ή πολιτικά 
μέσα προνομιακή τοποθέτησις έν αΐς πρωτευούσαις νομών ή ζωή είναι Ανε- 
τωτέρα καί εύμαρεστέρα, ή επιτροπή κρίνει, οτι προ; Ακριβή Απονομή·) 
τής δικαιοσύνης Απαιτείται και τά τής μεταθέσεως τών δικαστών νά ρυθ·» 

μισθώσι κατά τρόπον, Αποκλείοντα μέν τδ δικαίωμα παραπόνων Ασφαλί- 
ζοντα δέ τήν δικαστικήν Ανεξαρτησίαν* τοιοϋτον δέ τρόπον θεωρεί τήν 
κατά τριετίαν τοποθετήσω απάντων τών έφετών καί τών πρωτοδικών καί 
τών προέδρων αύτών έναίς δικαστικαΐς περιφερείαις ήθελεν ύποδείξει δ 
κλήρος, τελουμένης τής κληρώσεως ύπδ τοΰ δικαστηρίου τοΰ Άρείου Πά1? 

γου έν δημοσίςρ συνεδριάσει. Άλλ’ ύποδεικνύουσα τδν τρόπον τούτον τής 
τών. δικαστών τοποθετήσεως, νομίζει πρέπον νά δηλώσγ, δτιθεωρεί άμα 
διατηρητέαν μέν τήν διάταξιν τού περί έντοπίων ύπαλλήλων νόμου τοΰ 
1876, καθ’ήν δέν δύναται τις τών πρωτοδικών νά Αποσταλίί έν ή έπαρ-1
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χίιγ.έξασκεΐ τά πολιτικά αύτοΰ δικαιώματα, άναγκαίαν δέ τήν εις · τϊ» 

ύπουργεΐον τής Δικαιοσύνης παροχήν τοϋ δικαιώματος νά αϊτήται παρά 
τής δλομελείας τοϋ προϊσταμένου δικαστηρίου την άδειαν τής εις άλλην 
δικαστικήν περιφέρειαν μεταθέσεω; τοϋ δικαστικού λειτουργού, ου ή κα- 

τάστασις τής ύγείας ή άλλοι άγαν σπουδαίοι ύπηρεσιακοί λόγοι δέν έπι- 
τρέπουσι τήν περαιτέρω διατήρησιν έν ή περιφερείς υπηρετεί. Ώς προς δέ 
τούς εισαγγελείς, φρονεί μέν ή επιτροπή, δτι προσήκον ωσαύτως νά περιο- 
ρισθή το δικαίωμα τοϋ ύπουργέίου περί τήν μετάθεσιν αυτών, ού διατη

ρούμενου Ανεπάφου, χιμαιρική αποβαίνει ή περί τήν έκπλήρωσιν τοΰ καθή
κοντος αύτών Ανεξαρτησία τών εισαγγελέων, ή τοσοΰτον απαραίτητος εις 
fTYiv αποτελεσματικήν έξάσκησιν της δημοσίας Αγωγής' θεωρεί όμως επι
κίνδυνον τήν έφ’ ώρισμένον χρονικόν διάστημα ύποχρεωτικήν παράτασή 
τνίς έν τή αυτί) δικαστική περιφερείς έκτελέσεως τών είσαγγελικών κα
θηκόντων, διά τό πολύ τνίς εξουσίας τής μονομελούς είσαγγελικής Αρχής; 
"Ενεκα τούτου ώς πρός τούς εισαγγελείς ή επιτροπή δοξάζει, ότι δέον νά 
έπιτραπή εις τό ύπουργεΐον ή μετάθεσις αύτών ύπό τόν ορον τής ήτιολο- 
γημένης συγκαταθέσεως τών προϊσταμένων εισαγγελέων, προσαρτωμένης 

εις τδ περί μεταθέσεω; διάταγμα καί δημοσιευομένης διά της Έφημερί~ 
δος τής Κυβερνήσεως.

’Αλλά πρός Ακριβή καί Αποτελεσματικήν τής δικαιοσύνης Απονομήν δέν 
Απαιτείται μόνον ή Ανεξαρτησία τοϋ δικαστικοΰ λειτουργού περί τήν έκ- 
πλήρωσιν τοϋ Ανατεθειμένου αύτφ καθήκοντος· απαιτείται προσέτι καί δ 
ζήλ·ος καί ή επιμέλεια περί τήν έκπλήρωσιν αυτού. Προς τούτο δέ δ παρ 

ήμϊν Οργανισμός τών δικαστηρίων κυρίως Αποβλέπων, έγκατέστησε διά 
.τού δευτέρου αυτού κεφαλαίου πειθαρχικήν έξουσίαν καί ώρισε πειθαρχι
κά; ποινάς· αλλά δυστυχώς πΑσχι αί Αφορώσαι εις τοϋτο διατάξεις ήργη- 
σαν κατά τό πλεΐστ'ον άχρι τοΰ νϋν, διότι οί έπιτετραμμένοι τήν πρόκλη- 
σιν τού πειθαρχικού ελέγχου Αμελοϋσι τοΰ καθήκοντος αύτών τούτου· ουτω 
δέ έματαιώθη τοΰ νομοθετήσαντος τόν δικαστικόν ημών οργανισμόν ή 

σοφή περί πειθαρχικής τιμωρίας τών δλιγώρως έχόντων περί τήν έκπλή- 
ρωσιν τοΰ δικαστικού αύτών καθήκοντος πρόνοια. "Ενεκα τούτου ή επι
τροπή φρονεί, δτι δέον νά δρισθώσι ποοθεσμίχι εις τήν έκπλήρωσιν τών 
σπουδαιοτέρων είσαγγελικών καί δικαστικών έ'ργων, ών ή παραμέλησις δέον 
νά.έπιφέργ α') μέν ποινικήν καταδίωξιν, ανατιθεμένην εις τήν ενέργειαν 
τοΰ ενδιαφερομένου, β') δέ Απόλυσιν διαρκή τοϋ Αμελήσαντος έκ της ύπη- 

ρεσίαυ έπί τή Αποφκσει τοΰ Άρείου Πάγου, αν πρόκειται περί ισοβίου δι- 
καστοΰ ή είσαγγελέως καί Αντεισαγγελέα»; παρ’έφέταις, τοΰ έφετείου δή, 
Αν πρόκειται περί είσαγγελέως καί Αντεισαγγελέα»; παρά πρωτοδίκαις. Εί- 
δικώτερον δέ νομίζει ή έπιτροπή, ότι πρέπει νά όρισθή : α') ότι δέον νά 

έπάγνι ποινικήν καταδίωξιν ούχ ήττον τή; έπαγούσης παΰσιν οριστικήν πει-
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.δαρχική'ς ■ κατά" τοΰ παρά πρωτοδίκαις είσαγγελέως ή παραμέλησις τοΰ' 
Αναθετέου αύτίρ καθήκοντος νά συντάσση έ'κθεσιν κατά πάσαν τριμηνίαν 
περί τής καταστάσεως τοϋ έν τή δικαιοδοσία αύτοΰ πρωτοδικείου, νά βε- 
J^aioi έν αυτή τά πειθαρχικά παραπτώματα τών τε άλλων δικαστικών 
λειτουργών, οΐον δικηγόρων καί δικαστικών κλητήρων, καί τών πρωτοδι
κών, προσέτι δέ τών έκπληρούντων καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου, δη
μάρχων καί δημαστυνόμων, διαβιβάζων Ανυπερθέτως ταύτην είς τόν προϊ
στάμενον εισαγγελέα τών έφετών, νά είσάγη δέ παραυτίκα είς τό αρμό
διον δικαστικόν Συμβούλιον τούς τυχόν είς πειθαρχικά παραπτώματα ύπερ- 
πεσόντας καί νά καταδιώκγ ποινικώς τούς τυχόν ποινικώς καταδιωκτέους 
δικηγόρους, β') ότι δέον νά έπάγη ωσαύτως ποινικήν καταδίωξιν ούχ ήτ- 
τον ή Απόλυσιν διά πειθαρχικής καταδιώξεως κατά τοΰ παρ’ έφέταις εί- 
σαγγελέως, ή παραμέλησις τοΰ Αναθετέου αύτφ καθήκοντος νά ενεργή έν* 
τός ώρισμένης προθεσμίας δ,τι δει έπί τών έκθέσεων τών παρά πρωτοδί- 
κας εισαγγελέων, πρός δέ τοΰ Αναθετέου αύτφ καθήκοντος νά επισκέπτη- 
ται καθ’ ώρισμένα διαλείμματα τά έν τή περιφερεία αύτοΰ πρωτοδικεία, 

έξετάζη κατά πόσον συνεμορφώθη πρός τό προμ.νημονευθέν καθήκον αύτοΰ 
δ παρά πρωτοδίκαις είσαγγελεύς καί ένεργή ο,τι δέον κατ’αύτοΰ Αμελή- 
σαντος τυχόν τοΰ καθήκοντος, γ') δτι δέον έν ταϊς είσαγγελικαϊς έκθέσεσΐ’ 
ν’ αναφέρηται ρητώς, Αν τηρήται ή μή ή δυστυχώς νϋν πολλάκις παρα- 
βιαζομένη διάταξις τοΰ άρθρου 252 τοΰ δργανισμοϋ τών δικαστηρίων, καθ’ 
ήν πάντες οί δικαστικοί λειτουργοί όφείλουσιν έπί πειθαρχική ποινή νά έμ-. 
φκνίζωνται κατά τήν ώρισμένην ώραν είς τόν τόπον τής συνεδριάσεως, δ') 

δτι δέον αί είσαγγελικαί έκθέσεις νά δημοσιεύωνται άμα τή καταρτίσει, 

αύτών διά τής 'Εφημερίδας της Κυβερκήσεως. Προσθετέον ένταΰθα. δτι, 
τοΰ είσαγγελικοϋ προσωπικού μή έπαρκο,ϋντος είς τήν έκπλήρωσιν τών 

ρηθέντων είσαγγελικών χρεών, άναγκαϊον υπολαμβάνει ή έπιτροπή νά συ- 
στήση τήν Ανάλογον αύ'ξησιν αύτοΰ.

Προσέτι δέ νομίζει ή έπιτροπή, δτι δέον νά δρισθή προθεσμία, καθ’ ήν 
έκδοτέαι αΐ τε πολιτικαί, ποινικαί καί πειθαρχικαί Αποφάσεις τών δικα
στηρίων καί τά βουλεύματα, έπιβκλλομένης είς τόν μή έμπροθέσμως ύπο- 
βάλλοντα τήν νενομισμένην είσήγησιν δικαστήν τής ποινής τής Απώλειας 
τής δικαστικής αύτοΰ Θέσεως διά πειθαρχικής Αποφάσεως, έκδιδομένης τή 
φροντίδι τοΰ Αρμοδίου είσαγγελέως. ’Εννοείται δμως, δτι πρέπει νά έπιτρέ- 
πηται τφ εισηγητή, εί' ποτέ διά τό δυσχερές τής έκδόσεω; τής Αποφά
σεως ή τοϋ βουλεύματος Απαιτείται προθεσμία Ανωτέρα, νά Αναφέρτ) τοϋτο 

δι’εμπροθέσμου έκθέσεω; είς τό δικαστήριον καί λαμβάνς παρ’αύτοΰ πα- 
ράτασιν προθεσμίας δι’ ήτιολογημένης Αποφάσεως. Ούχ ήττον ή έπιτροΛη 
φρονεί, δτι δέον νά νομοθετηθή, δτι τό ό'νομα τού είσηγητοΰ δικαστοϋ Ανατ 

φέρεται ρητώς έν τή Αποφάσει. ■ .·



m ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Άλλ’ -ή φυγοπονία των δικαστών υποθάλπεται καί διά τής λήψείώζ 

συχνών άδειων, ών πολλαί εϊσί λίαν μακραΐ καί πολλάκις παρατείνονταΐ 

άλλεπαλλήλως. Εις θεραπείαν τοϋ άτοπήματος τούτου, η επιτροπή κρίνει 
συντελεστικόν νά νομοθετηθή, δτι επ’ ούδενί λόγω έπιτρέπεται δικαστή 
ή άντεισαγγελεί ή χορήγησι; άδειας άπουσίας άνευ ήτιολογημένης περί 

της άνάγκης αύτή; βεβαιώσεως τοϋ προέδρου καί του εϊσαγγελέως τού 
δικαστηρίου, ο5 άποτελεί μέλος, προέδρω δέ ή εϊσαγγελεί πρωτοδικών $ 
έφετών άνευ ήτιολογημένης περί τής άνάγκης αυτής βεβαιώσεως τού προ έ* 
δρου καί εϊσαγγελέως των άμέσως προϊσταμένων δικαστηρίων, νά δρισθη 
δέ προσέτι, δτι, οσάκις ή άδεια άπουσίας ζητείται λόγφ άσθενείας, δέον 
η βεβαίωσις αδτη νά στηρίζηται εις την ένορκον ενώπιον τού πρωτοδι- 

. κείου ήτιολογημένην διαβεβαίωσιν δύο ιατρών περί τοϋ άπολύτως αναγ
καίου τής χορηγήσεως άδειας προς θεραπείαν τής μαστιζούσης αύτόν 
νόσου* οΐοςδήποτε δέ δικαστικός λειτουργός ή'θελε λάβει άδειαν παρά του 
υπουργείου, μή στηριζομένην εις την κατά τά άνωτέρω βεβκίωσιν τών 
αρμοδίων, ή ή'θελεν άποδημήσει έκ τής ιδίας αύτοϋ έδρας επί μακρότερον 
τών τριών ημερών άνευ άδειος;, άποβκλλει την θέσιν αύτοϋ δι’ άποφάσεως 
τοΰ Άρείου Πάγου, προκαλουμένης υπό τού παρ’ αύτώ Εϊσαγγελέως. 
'Έπεται φυσικώς τ·ρ άπαγορεύσει τής χορηγησεως μακρών αδειών καί η 
άπαγόρευσις τής λόγφ υπηρεσίας μετακλήσεω; εϊς ’Αθήνας τών δικαστικών 
λειτουργών, καλυπτούσης συνήθως 
άπουσίας, επιτρεπόμενης μόνον

χ^ειχν μαζράς καί παρατεταμένης 
κατ’ έξαίρεσιν τής μ,ετκκλήσεως τών

προϊσταμένων τών δικαστηρίων, ή'τοι τών προέδρων και εισαγγελέων, 
άλλά και ταύτης έπί δεκαπέντε το πολύ ημέρας.

Σημειωτέον, οτι τών τροφίμων καί τών άλλων άναγκών τού βίου ή 
ύπερτίμησις επιτάσσει την άνάλογον αύ'ξησιν τοΰ μισθού τών δημοσίων 
λειτουργών και κατ’ ακολουθίαν καί τών δικαστικών. Άλλά πλήν τής 
αύξήσεω; ταύτης, ή επιτροπή νομίζει, δτι δέον νά όρισθή καί έτέρα ειδική 
αύ'ξησις τοϋ μισθοϋ τών δικαστικών λειτουργών, τό μέν ύποθάλπουσα τον 
ζήλον καί την φιλοπονίαν αυτών, τό δέ προβαλλόμενη εϊς προσέλκυσιν καί 

άλλων επιστημονικών στοιχείων, τυγχανόντων τανϋν έκτος τής δικαστι
κής υπηρεσίας, άπερ εύχής έργον ή'θελεν είναι νά είσέλθωσιν εις αυτήν. 
Αίίξησιν δέ πρέπουσαν θεωρεί ή επιτροπή την καθ’ ώρισμένον ποσόν, οιΟν 

κατά τεσσαράκοντα ή πεντήκοντα κατά μήνα δραχμάς, μετά ώρισμένα 
έκάστοτε έ'τη έν τφ αύτώ βαθμφ υπηρεσίας, αύ'ξησιν τοϋ μισθοϋ τοϋ δι

καστικού λειτουργού, μέχρι; ού άναβιβασθή ή αύ'ξησις εις τό ή'μισυ ή τά 
δύο τρίτα τοΰ άρχικοΰ μισθοϋ. Προστεθείσθω, δτι ή επιτροπή θεωρεί 

άναγκαΐον νά αύζάνηται κατά πεντήκοντα έτι δραχμάς δ μηνιαίος μισθός 
τοϋ άνακριτοΰ, ού μόνον όπως ύποκαίηται ό ζήλος αύτοϋ εις έκπλήρωσιν 
τοΰ κοπιωδέστατου ώς επί το πολύ άνακοιτικοϋ καθήκοντος, άλλά καί

άλλά καί
Σημειωτέον,
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βπώς άναδέχωνται τά σπουδαία έργα τοΰ άνακριτοΰ οι κράτιστοι τών 
δικαστών, έφ’ ω καί νομίζει άναγκαϊον ή επιτροπή νά προτείνγ νά διο- 

ρίζη τούς άνακριτάς τό άρμόδιον Έφετεϊον ένιαυσίως, επί τή προτάσει 
τοΰ παρά πρωτοδίκαις εϊσαγγελέως, μεταβιβαζόμενη εις αύτο διά τοϋ 

οικείου παρ’ έφέταις εϊσαγγελέως.
Δυσχερεστέρα πολλω αποβαίνει ή βελτίωσις τοΰ προσωπικού τών ειρη

νοδικείων, ών τά πλεϊστα θεωρεί άναγκαΐκ εις ταχεΐαν τής δικαιοσύνης 
απονομήν ή πλειονοψηφία τής επιτροπής, τό δύσκολον τής εύρέσεως πο
λυαρίθμου προσωπικού, επιτηδείου εις έκπλήρωσιν τών είρηνοδικιακών 
έργων, καί τό δύσκολον καί έν τοιαύτη περιπτώσει τής άπολύσεως με
γάλου άριθμοΰ ειρηνοδικών, άσχολουμένων άπό πολυετίας εις τό έργον 
αυτών, μή συμπληρωσάντων ούχ ήττον τά έτη τής συντάξεως αυτών καί 
μή δυναμένων δικηγορεΐν. Τούτου ένεκα ή επιτροπή, μεταξύ διαφόρων 
γνωμών ταλαντευθεΐσα, άπεφήνατο έπί τέλους κατά πλειονοψηφίαν, δτί 
αί υ.όναι δυναταί νομοθετικαί βελτιώσεις τοΰ εϊρηνοδικιακού κλάδου, τό γε 
νυν έχον, συνίστανται εις τήν αύ'ξησιν τοΰ μισθού αύτών, εις τήν κατάρ- 
γησιν τής μεταξύ αύτών διαφοράς τάξεων, εϊς τήν ύποβολήν τοΰ περί 
μεταθέσεως αύτών δικαιώματος τοΰ υπουργείου τής Δικαιοσύνης εις τήν 
προηγουμένην συναίνεσιν τών προϊσταμένων πρωτοδικείων, συνερχομένων 

έν ολομελείς, καί εις τον μετά τριετίαν ή πενταετίαν περιορισμόν τοϋ 
υπουργείου εις τό προκαλεΐν τον διορισμόν έν ειρηνοδικιακαϊς θέσεσι διδα

κτόρων τοΰ δικαίου, έξασκησάντων έπιτυχώς καί τό τοΰ δικηγόρου επάγ
γελμα έπι τριετίαν, κατά πιστοποίησιν τών αρμοδίων πρωτοδικείων. 
Όσημέραι μεγεθυνομένου τοΰ άριθμοΰ τών δικηγόρων, πέποιθεν ή επιτροπή, 
δτι άν δ μισθός αύξηθή καί τιμηθή τό εϊρηνοδικιακόν άξίωμα, θέλουσι 
προσέρχεσθαι εϊς αύτο καί δικηγόροι εύπαίδευτοι, άτε μή άποκλειόμενοι 
διά τής είρηνοδικιακής θέσεως καί τής τών άνωτέρων δικαστικών αξιω

μάτων κατοχής, ώς ϊσοδυναμούσης τής είρηνοδικιακής υπηρεσίας προς τήν 
δικηγορικήν έν τώ ύπολογισμφ τοΰ προσόντος τού χρόνου.

Πρός τήν βελτίωσιν τής καταστάσεως τών δικαστηρίων συνδέεται καί 
ή βελτίωσις τής τύχης τών δικαστικών ύπογραμματέων, οΐτινες, καίτοι 
δφείλοντες νά παραμένωσιν εργαζόμενοι έν τοϊς δικαστικοί; γραφείοις έπί 
δκτώ τουλάχιστον ώρας κατά πάσαν έργάσιμ.ον ημέραν καί τρεις τούλά- 
χιστον κατά τάς έορτασίμους, καί πολλάκις έτι πλει'ονας, καί άμοιρούντες 
παντός μέλλοντος, έχουσιν έν τούτοι; γλίσχρον μισθόν καί είναι έκθετοι 
εϊς τάς έπιδρομάς τής πολιτικής, ένεκα δέ τούτου έστερήθησαν πολλοί 
τοΰ άναγκαίου περί τήν υπηρεσίαν ζήλου καί άμελοΰσιν ένιοι τού καθή
κοντος αύτών., Ή έπιτροπή φρονεί, δτι καί δίκαιον είναι καί εϊς τήν δρα- 

στηριωτέραν καί άκριβεστέραν τοΰ τών ύπογραμματέων καθήκοντος έκ- 
πλήρωσιν συμβάλλει ή κατά έτη τίνά ύπηρεσία; αύ'ξησις καί τοΰ μισθού 
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τών ύπογραμματέων κατά τά άνωτέρω περί διχαστών ρηθέντα, και η 
άσφάλισις της θέσεως αύτών διά τ'7ίς ύπαγωγής τοϋ είς τδν γραμματέα 
άνηκοντος δικαιώματος τής άπολύσεως αύτών είς τήν συναίνεσιν της ολο
μέλειας τοϋ δικαστηρίου, παρ’ ω ύπηρετοΰσι.

Συντελεστικδν ούχ ήττον ύπολαμβάνει ή επιτροπή κατά πλειονοψηφίαν 
εις την προσήκουσαν τών δικαστικών καθηκόντων έκπλήρωσιν καί τδν 
διορισμόν ειδικών άντιπροέδρων, προεδρευόντων τών διαφόρων τμημάτων 
τών πολυμελών δικαστηρίων, ο’ίτινες υποδεέστεροι μέν τών προέδρων, 
άλλ’ άνώτεροι κατά τδν βαθμόν τών λοιπών αύτών συναδέλφων, δέον νά 
λαμβάνωσιν άνώτερον μέν κατά τι μισθόν τών δικαστών, νά διορίζ,ωνται 
δέ μετά έτη τινά ύπηρεσίας κατά πρότασιν τών δικαστηρίων, είς ά κατά 
τά άνωτέρω ρηθέντα ανατίθεται η πρότασις περί διορισμού τών προέδρων.

Άλλ’ η βελτίωσις της καταστάσεως της δικαιοσύνης συνδέεται και 
μετά νομοθετικών μέτρων άλλων, άφορώντων είς δικονομικάς μεταρρυθ
μίσεις. Καί δέν άπόκειται μέν είς την ήμετέραν επιτροπήν η ύπόδειξις 
τοιούτων μέτρων, ώς μη άνατεθεϊσα είδικώς ημϊν, θαρροϋμεν όμως νά 
δηλώσωμεν, δτιδμοθύμως άναγκαιότατον καί μάλα κατεπεϊγον θεωροΰμεν:

Α') νά καταργηθώσι τά έμποροδικεΐα, καί νά άνατεθή η κατά την 
συνοπτικήν διαδικασίαν έκδίκασις τών εμπορικών δικών είς τά πρωτοδι
κεία, έγγραφομένων έν ίδιαιτέοφ δελτίφ καί συζητουμένων κατά προτί- 
μησιν. Διά τής μεταρρυθμίσεως ταύτης εκλείπει ή καταταλανίζουσα πολ- 
λάκις τους διαδίκους δυσχέρεια περί την εΰρεσιν τοϋ αρμοδίου δικαστη
ρίου είς έκδίκασιν ύποθέσεων, ών άμφίβολος δ εμπορικός χαοακτηο, καί ή 
ταύτη επακολουθούσα διαφορά γνώμης τών διαφόρου βαθμού δικαστηρίων 
περί τοΰ χαρακτήρος αύτών, έπί μεγίστη βραδυτητι της τελειωτικής έκ- 
δικάσεως καί ένίοτε καταστροφή καί της ούσίας τών ύποθέσεων.

Β') νά καταργηθή η άπόπειρα συμβιβασμού. Πεντηκονταετής πείρα 
άπέδειξεν, δτι δ σκοπός τοΰ νομοθέτου, θελήσαντος διά της προκαταο- 
κτικής περί συμβιβασμού διαδικασίας νά ύποβοηθηση την συμβιβαστικήν 
τών διαφορών διάλυσιν, δέν τελεσφορεί, έπάγεται δέ μόνον δι’ αύτης έξόγ- 
κωσις τών δικαστικών δαπανών καί παρέλευσις ματαία καί ζημιώδης 
τοΰ χρόνου.

Γ ) νά δρισθη, δτι δ άρνουμενος την ύπογραφην αύτοϋ έν ίδιωτικφ έγ- 
γράφω δέον νά προκαταβάλλη τάς εκατόν δραχμ-άς, έπισυνάπτων την 
περί τούτου άπόδειξιν τού αρμοδίου γραμματέως είς τάς προτάσεις αύτοϋ' 
άλλως δεν λαμ,βάνεται ύπ’ ό'ψει ή άρνησις αύτοϋ. Ή μεταρρύθμισις αυτή 
θελει μετριάσει πως την πλημμυρήσασαν ή'δη τά δικαστήρια αναιδή άρ- 
νησιν τών ίδιων ύπογραφών πολλών διαδίκων.

Δ) νά νομοθετηθή, δτι έφεξής ύπάγονται είς την αρμοδιότητα τών 
είρηνοδικών αι περί κατοχές διαφοραί. ’Επίσης δέ έκκλητώς μέν αί πρόσω· 

πικαί και αί περί κινητών άγωγαί μέχρι του ποσοΰ πεντακοσίων δραχ
μών, άνεκκλήτως δέ μέχρι τοΰ ποσοΰ εκατόν δραχμών. 'Η μεταρρύθμισις 
αυτή, κατ’ούδέν δυναμένη κατ’ούσίαν νά βλάψρ, άνυψουμένου τού είρη- 
νοδικιακοΰ άξιώματος κατά τάς προτάσεις τής έπιτροπής, θέλει εξυπη
ρετήσει σπουδαίως την ταχυτέραν της δικαιοσύνης απονομήν έπί δικών 
χρηζουσών ταχείας άποπερατώσεως, καί θέλει μετριάσει τδν άριθμδν τών 
καταπλημμυοουσών νϋν τά πινάκια τών έφετείων δικών.

Ε') νά νομοθετηθή, οτι τά συνηθέστατα καί συχνότατα πλημμελήματα 
τών απλών έξυβρίσεων, τών έλαφρών απρομελέτητων τραυμάτων καί τών 
αύτοδικιών ύπάγονται έφεξής είς την αρμοδιότητα τών πταισματοδικών, 
επιτρεπόμενου ούχ ήττον κατά τών άποφάσεων αύτών τοΰ καί νΰν κατά 
τών πταισματικών αύτών άποφάσεων χωροΰντος μέσου τής έφέσεως. Έν 
ω έξ ενός ούδείς ύπάρχει φόβος αδίκου η ύπερβολικής τιμωρίας τών. είς 
τά έλαφρά ταΰτα πλημμελήματα ύποπεσόντων διά της δικονομικάς ταύ
της μεταρρυθμίσεως, ώς έπιτρεπομένης έφέσεως, έξ άλλου ύπηρετεΐται 
άποτελεσματικώτερον ο σκοπός της ποινικής δικαιοσύνης διά της ταχυ- 
τέρας αύτών έκδικάσεως, έκλείπει δέ καί η έξανάγκασις τών είς τά άδι- 
κηματα ταΰτα ύποπιπτόντων, ιδίως δέ τών μαρτύρων κατηγορίας, άνη- 
κόντων ώς έπί τδ πολύ εις την τάξιν τών πτωχών γεωργών, είς τό πο- 
ρεύεσθαι είς την πολλάκις πολύ άπέχουσαν έδραν τοΰ πλημμελειοδικείου, 
έξ ής ύφίστανται σπουδαίαν ύλικην ζημίαν, έγκαταλιμπάνοντες έπί ημέ
ρας τά έ'ργα αύτών.

<ΐ') νά ορισθή ρητώς, δτι έπί τών προσωρινώς έκτελεστών δικαστικών 
άποφάσεων, οριστικών ή παρεμπιπτουσών, δέν άναστέλλει την έκτέλεσιν 
αύτών η χρήσις τοΰ ένδικου μέσου τής άνακοπής ή της^ έφέσεως, τηρού
μενης άλλως τής έν τφ άρθρφ 733 της πολίτικης δικονομίας διατάξεως, 
καθ’ ην, δταν ήναι πιθανόν, δτι Θέλει ύποστή μεταρρύθμισιν άπόφασίς τις 
προσωρινώς έκτελεστη, ή θέλει καταστή μη άξιόχρεως δ νικών διάδικο$, 
τδ δικαστηρίου κατ’ αί'τησίν τίνος τών διαδίκων διατάττει έγγύησιν.

Ζ') νά ορισθή ρητώς, δτι έπί τών είρηνοδικιακών ύποθέσεων δέν επι
τρέπεται έ'φεσις κατά τών παρεμπιπτουσών περί άποδείξεως άποφάσεων 
πρδ της οριστικής άποφάσεως, μεθ’ ής καί μόνης δύνανται νά συνεκκλη- 
θώσι καί αύται. Ή έπέκτασις τοΰ δικαιώματος της έφέσεως καί είς τάς 
διαταττούσας άποδείξεις παρεμπιπτούσας αποφάσεις έπιβλαβης ώς έπί τδ 
πολύ καί έπί τών ύποθέσεων τής άρμοδιότητος τοΰ πρωτοδικείου, ώς 
συνεπάγουσα την έπί μηκιστον παράτασιν τών δικών άνευ τινδ; ώς έπί 
τδ πολύ ύπηρεσίας τοΰ δικαίου κατ’ ούσίαν, (διότι έν ταΐς παρεμπιπτού- 
σαις άποφάσεσι σφάλματα δύνανται νά έπανορθωθώσιν άνευ βλάβης ώς 
έπί τδ πολύ καί άκολούθως συνεκκαλουμένων μετά τής δριστικής καί τών 
προδικαστικών άποφάσεων), είναι παντάπασιν άδικαιολόγητος, προκειμέ- 
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νου περί είρενοόικιακών δικών, τδ μέν διότι αύται πρδ πάντων χρήζουσι 
ταχείας άποπερατώσεως, τδ δέ διότι άτοπωτάτε ή διά τής επιτρεπόμε
νες έφέσεως κατά τών περί άποδείξεως αποφάσεων σπουδαία έπαύξεσις 
τών δικαστικών δα πανών έπί δικών, άφορωσών είς μικρόν καθ’ εαυτό καί 

ώς έπί τδ πλεΐστον έλάχιστον ποσόν.
Έπιτραπήτω εμΐν νά παρατερεσωμεν, δτι προς τήν βελτίωσιν τής κα- 

ταστάσεως τής δικαιοσύνες συνδέεται άδιαρρεκτως καί ή μεταρρύθμισις 
τοϋ περί έκτελέσεως τμήματος τής πολιτικής δικονομίας, οπερ, ώς έχει 
νϋν, παράγει πολλάκις μακροχέρας δίκας τών δικών τής ούσίας, φείποτέ 
δέ κωλύει τεν ταχεϊαν έκτέλεσιν, ή'τις αποτελεί τεν βάσιν τνίς εύχερείας 
τών συναλλαγών καί τες έδραιώσεως τής δεμοσίας πίστεως" έπίσες δέ 
καταλλελοτέρα ρύθμισις τών άφορώντων είς τεν σύνταξιν καί ύποβολήν 
τών εγγράφων προτάσεων. *Η πρότασις προϋποτίθεσι τεν συνδρομήν τών 
στοιχείων τελείου συλλογισμοΰ* απαρτίζεται κατ’ άκολουθίαν έκ τες χ«ι- 

ζοκοσ προτάσεως, τουτέστι τες νομικές διατάξεως, έφ’ ής στεριζόμενος δ 
διάδικος προβάλλει είς τδ δικαστεριον τεν έν τελεί τής προτάσεως σε- 

μειουμένεν αιτεσιν αύτοΰ, τή^ ίΛάσσονος προτάσεως, ήτοι τοϋ ιστορικού 
τες ύποθέσεως, έξ’ ού δελοΰται είς τδ δικαστεριον, δτι συμβαίνουσι τά 
προκαλοϋντα τεν έφαρμογήν τΐίς νομικές διατάξεως γεγονότα καί τοΰ 

ουμπεράσματος, δελονότι τοΰ αίτετικοΰ, δι’ οδ δ διάδικος ζετεΐ τεν είς 
τεν ποοκειμένεν περίπτωσιν κατά τεν συλλογιστικήν μέθοδον έφαρμογεν 
τνίς νομικής διατάξεως· αλλά παρ’ εμϊν έπεκράτεσεν ή έξις τοΰ συμφύρειν 

'ίτδ ιστορικόν καί τδ αίτιολογικδν καί πολλάκις και τδ αίτετικδν έν ταΐς 
προτάσεσιν ούτως, ώστε δ δικαστές περιάγεται είς τεν δυσχερή άνάγκεν 
τνίς καταδαπανήσεως πλείστου χρόνου είς κατανόησιν τών λεπτομερειών 
τνίς ύποθέσεως καί τεν έξ αύτής συλλογήν τών πραγματικών τής δίκες 
καί νομικών ζετεμάτων. Ή καθιέοωσις τύπου προτάσεων, οΐος ό έν Γαλ
λία καθιερωθείς τύπος τών qualit6s, δύναται νά περιορίση τδ έπικρατήσαν 
άτοπον, διευκολύνουσα τεν ταχυτέραν καί δσον ένεστιν άναμάρτετον διά— 

λύσιν τών διαφορών. Άλλ’ άνάγκε ούχ’ ήττον νά έζαναγκασθίί νομοθετι- 
κώς καί ή αμοιβαία τών έγγράφων προτάσεων κοινοποίεσις πρδ τής παρά 
τφ δικαστική γραμματεΐ καταθέσεως αύτών διάτε άλλους λόγους καί 
πρδ πάντων, διότι τανΰν πολλάκις, ώς γνωστόν, διαρκούσες τες συζετή- 
καί έν άγνοίιγ τοΰ ετέρου τών διαδίκων προβάλλονται ισχυρισμοί, οΐτινες, 
με άντικρουόμενοι, υπολαμβάνονται ώς άλεθεϊς, έντεΰθεν δέ προκύπτουσι 
σπουδαιότατα άτοπα πρός ζεμίαν τες δικαιοσύνες.

Φρονοΰμεν τέλος, δτι άνάγκε νά λεφθΐί τάχιστε πρόνοια περί άνεγέρ- 
σεως δεμοσίων δικαστικών καταστεμάτων, ιδίως μάλιστα έν πρωτευού- 
σαίς νομών διά τδ πολυμελές τοΰ δικεγορικοΰ Συλλόγου, καί τδ πολυπλε* 
θές τών συζετουμένων υποθέσεων· αί χρεσιμεύουσαι ήδε ε»ί δικαστικά κα- 
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τχστήματα ίδιωτικαί οΐκίαι εκιστα ίκανοποιοΰσι τεν προσήζουσαν διατή· 

ρεσιν καί άνεύρεσιν τών άρχείων καί τεν τήρεσιν εύπρεπείας καί. τάξεως 
εν ταΐς δικαστικαΐς συνεδριάσεσιν. ’Άνευ τσύτου ήκιστα συντελέσει είς 
τών άρχείων τεν προσήκουσαν φύλαξιν καί δ ψεφισθείς τελευταΐον άγα- 
θδς άλλως νόμος περί άρχειοφυλάκων, διότι ή κυρία τής κακής καί άνω- 
μάλου τών αρχείων καταστάσεως αιτία είναι ή έ'λλειψις εύρυχώρων δικα
στικών καταστεμάτων καί αί κατά διαλείμματα μετακομίσεις τών δικά· 
στικών άρχείων.

Έν ΆΟήναις, τή 21 ’Απριλίου 1883.

Ή Ιπι,τροπή τοδ τμήματος τών νομικών καί πολιτικών Ιπιβτημών 
τοΟ Συλλόγου Παρνασσού

Θεόδωρος Ji. Φλογαίτη?, εΐσηγητης, Ji. 'Ράδος,
Α. Παπαφράγκος, 2. Μπαλάνος,

Γ. Ji. Φιλάρετος, Ji. Δ. Αεβίδης.

ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ TOP ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

’¥πόμ.νεμ·<χ πρός τόν έπί τών Οικονομικών υπουργόν κ. Π. ΚαλλιγΚν 

έπί τοΰ νομοσχεδίου τής 8 Μαίου 1882.

Ή φορολογία τών οινοπνευμάτων είναι γενικώς καθιερωμένε' ύπάρχουσι 
δέ τρεις άφετερίαι πρδς έπιστεμονικδν καθορισμόν τής βάσεως αύτής;

1) ή πρώτε ύλη έξ ής διά ζυμώσεως προκύπτει τδ οινόπνευμα,
2) ε ποσότεςτής έν καταστάσει ζυμώσεως διατελούσες πρώτες ύλες καί
3) ε ποσότες τοΰ παραγομένου άνύδρου οινοπνεύματος.
Κατά μεν τεν πρώτεν φορολογείται ή έντδς τών σιτερών, τών γεωμή

λων, τών σεύτλων, τοΰ σακχαροκαλάμου, τών στεμφύλων κτλ. ένυπάρ- 
χουσα καί ζυμώσεως έπιδεκτική ούσία, ήτοι τδ σάκχαρον καί τδ άμυλον, 
κατά δέ τεν δευτέραν δ χώρος 8ν δ κατασκευαστές διαθέτει όπως παρα» 
γάγ-ρ τόν μέγιστον όρον τοΰ οινοπνεύματος διά τής ζυμώσεως καί άποστά- 
ξεως καί κατά τεν τρίτεν τδ ιδανικόν χεμικώς καθαρόν οινόπνευμα, δπερ 
ενυπάρχει έντδς τοΰ ετοίμου προϊόντος. Πασών δέ τών μεθόδων τούτων 
προτιμάται, ώς είκός, ή τρίτε, διότι είναι ή λογικωτέρα καί ή δικαιοτέρα. 
Είναι ε λογικωτέρα, διότι ούδόλως έπερεάζει τεν βιομεχανίαν, άφίνουσα 
αύτήν έλευθέραν νά έφαρμώσν) τήν καταλλελοτέραν έπιστεμονικήν πο
ρείαν πρδς έπίτευξιν πολλοΰ καί καλοΰ προϊόντος· είναι δέ ε δικαιοτέρα, 
διότι έν ίσότετι διανέμεται έφ’ όλων τών παραγωγέων, φορολογοΰσα τεν 
.ποιότητα τοΰ παραγομένου προϊόντος. Ούχ’ ήττον όμως έχει έν μειονέ-
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κτήμα, δπερ μάλιστα παρ’ ήμΐν δύνκται νά φέργ πολλάς δυσκολίας, τδ 
τής δυνατής καταχρήσεως ού μόνον έκ ριερους των κατασκευαστών, απο- 

κρυπτόντων μέρος τής παραγωγής αύτών, άλλά και έκ μέρους τών υπάλ
ληλων τοϋ δημοσίου. Τοιαΰτα δμως μειονεκτήματα έ'χουσι πάντες οί τρό
ποι της βεβαιώσεως της φορολογίας ταύτης.

Έν Άγγλίςσ π. χ. λειτουργεί το σύστημα τούτο* διατελεί δέ εκεί ή 
βιομηχανία αύτη ύπδ τον λεπτομερή, μέχρις ένοχλήσεως Αδιάλειπτου και 
•πολυδάπανου έ'λεγχον τών άρχών, αΐτινες ώς έκ τούτου Αναγκάζονται νά 
έπιβλέπωσιν Αεννάως δι’ έξελεγκτών τά ίδια ό'ργανα αύτών καί νά συγ- 
κρίνωσι τδ ποσδν τής πρώτης καί εις ζύμωσιν ύποβληθείσης ύλης πρδς τδ 
δήλωθέν προϊόν, δπως άνακαλύπτωσι τάς τυχδν γενομένας καταχρήσεις. 
Ούχ’ ήττον δμως λειτουργεί καλώς τδ σύστημα τοΰτο καί θάττον η βρά- 
διον άπαντα τά Κράτη θέλουσιν άσπασθή αυτό,δπως μαρτυρεί η νϋν γι

νόμενη έν Γερμανίά μεταρρύθμισις τοϋ φορολογικού τοϋ οινοπνεύματος συ
στήματος καί η έκτελεσθείσα κατά την 10 ’Ιουλίου 1880 τροποπόίησις 
τοϋ τέως έν Γαλλί^ι ίσχύοντος τρόπου της φορολογίας ταύτης.

’Επειδή είναι σχετικώς εύκολου, εί'τε νά μη δηλωθή άπαν τδ παραχθέν 

οινόπνευμα, εί'τε ν’ Αποκρυφθτ) η μέλλουσα εις ζύμωσιν νά ύποβληθή πρώτη 
ύλη, σχεδδν Αδύνατος δμως είναι καί μετά πολλών κινδύνων Ανακαλύψεως 
συνδεδεμένη η. κατάχρησις της έν καταστάσει ζυμώσεως έντδς τών έπί 

τουτφ πίθων ευρισκόμενης ύλης, έν Γερμανία προύτίμησαν τδ δεύτερον 
σύστημα τής φορολογίας" καθορίζουσι δηλαδή τήν χωρητικότητα τών πί
θων καί δοχείων ζυμώσεως, ύπολογίζουσι τδ έκ τής ζυμουμένης ύλης πι

θανόν προϊόν καί σφραγίζουσι τούς πίθους κτλ. έφ’ δσον δεν γίνεται χρή- 
σις αυτών. ’Επειδή δέ ή βιομηχανία μολαταύτα έξεΰρε τρόπους νά πολ- 

λαπλασιάσγ τδ παραγόμενον οινόπνευμα, έφαρμόζουσα δλιγώτερον ύδωρ, 
καί παράγουσα έκ σχετικώς μικρότερου ό'γκου ζυμώματος μεΐζον ποσδν οι
νοπνεύματος, ήναγκάσθησαν νά έγκαταλείψωσι τδ σύστημα τοΰτο, διότι 
καί έν Γερμανίιρ άπεδείχθη δτι ή Απαραίτητος καί Αδιάλειπτος επέοιβα- 
σις τής εξουσίας εις τήν πορείαν καί τάς βελτιώσεις τίίς βιομηχανίας, εις 
τδν προσδιορισμόν τοΰ πρδς ζύμωσιν καί Απόσταξιν Απαιτουμένου χρόνου, 

τής χωρητικότητος τών πίθων καί Αποστακτήρων κτλ., καί πολυδάπα
νος είναι καί σχεδδν Αδύνατος Απέναντι τής έπιμονής τής κερδοσκοπίας.

Έν Γαλλίιρ δέ άτνδ τ·?ίς 10 ’Ιουλίου 1880 Θεωρείται otvoTvvsujza 

(alcool absolu on pur) ττκν ύγρδν περιέχον 21 — 100 βαθιούς το0 έκατορ.· 
βάθμου Αραιομέτρου τοΰ Gay-Lussac,ήτοι 21—100 °|0 οινοπνεύματος. Καί 
δ εις την κατηγορίαν ταύτην ύπαγόμενος οίνος, δ περιέχων πλείους τών 
21° οινοπνεύματος θεωρείται καί φορολογείται ώς απόλυτον οινόπνευμα. 
Παν δέ ύγρδν δεικνϋον περιεκτικότητα κατωτέραν καί μέχρι τών 15° θεω

ρείται ώς οίνος* δσα δέ έμπεριέχουσι πλέον τών 15 °/θ καί μέχρι τών 

21 οινοπνεύματος, φορολογούνται διά μεν τούς 1 5° ώς οίνος,,διά δέ 

τάς μέχρι 'τής 21η« μονάδας επιβάλλεται πρόσθετος φόρος έπί τ-Pj βάσει τών 
άντιστοιχουσών μονάδων Ανύδρου οινοπνεύματος. Τουτέστιν, έπειδή δ 
φόρος έπί 100 λίτρων οινοπνεύματος (έκαστη λίτρα έχει τήν χωρητικό
τητα 312, 5 δραμίων ήτοι 1000 κυβικών έκατοστομέτρων ύδατος θερ
μοκρασίας 4° C.) ίσοϋται πρδς φράγκα 1,56 25100, έκάστη έπί πλέον 
Αραιομετρική μονάς έπί ποσότητος 100 λίτρων θέλει φορολογείσθαι διά 
φράγκων 1,56 25/10θ. eO φόρος ουτος είναι φόρος καταναλώσεως και κα
λείται οΐνοπνευματικός, συμπληρουται δέ διά προσθέτου φόρου, φρ. 6 διά 
τάς πόλεις, ών δ πληθυσμός υπερβαίνει τούς 4000 κατοίκους. "Οθεν έπεται 
δτι τδ έκατόλιτρον οινοπνεύματος 21 μέχρις 100 θ/θ πληρόνει φόρον 
φράγκων 162,25, ήτοι έκάστη λίτρα φρ. 1, 62 ’/4 έκάστη δέ οκά τοϋ 
ήμετέρου μετρικού συστήματος φρ. 2,08 ήτοι δραχ. παλαιάς 2,33.

'Ο δέ έπί τών οίνων φόρος, κανονισθείς καί αυτός διά τοΰ Ανωτέρω Απδ 
10 Ιουλίου 1880 νόμου, διαιρείται εις 5 κεφάλαια. Υποδιαιρείται δηλαδή 
ή Γαλλία εις τρεις ζώνας τελωνειακάς καί κατ’ ακολουθίαν οί.έξ αύτών, 

προερχόμενοι οίνοι ύπάγονται εις τρεις κατηγορίας.
Οί οίνοι έκ τής μεσημβρινής Γαλλίας καλούνται οίνοι α'. τάξεως.

» » » μέσης » » » β'. »

» » » βορείου » » » γ'. »
1. Φόρος διαμετακομίσεως (droit de circulation) δι’ οί'νους εις βαρέλια ή 

εις φιάλας.

ί

Τδ έκατόλιτρον οί'νων αΊί γΊ4 τάξεω

πληρόνει φρ. 1.— 1,50 2.—
Φόρος εισαγωγής (droit d’ entree) εις τούς δήμους

4— 60U0 κατοίκων 0.40 0.55 0.75

6 — 10000 • · · 0.60 0.85 1.10

10—15000 • · . · 0.75 1.15 1.50

15 — 20000 • * · 0.95 1.40 1.90

20 -30000 « · · 1.10 1.70 2.25

30—50000 • « * 1.30 2.— 2.60

50 καί πέραν • · · 1.50 2.25 3.—
3. Φόρος έπί τής πωλήσεως (droit de vente en detail) συμποσοΰται εις 

•12 *|2 φρ. °[0 έπί τής Αξίας.
4. Δημοτικός φόρος (octroi).
Δεν δυναται νά ύπερβή τδν φόρον τοϋ δημοσίου εις τούς δήμους μέχρι 

4000- κατοίκων καί τδ διπλάσιου αύτοϋ εις τούς μεγαλειτέρους.
5. Φόρος εισαγωγής έκ τοΰ έξωτερικοΰ· ανέρχεται εϊς 4 φρ· καθ’ 

■ έκατόλιτρον.
, Διά τήν πόλιν τών Παρισίων εΐδικώς οί ύπ’ Αριθ. 1—3 φόροι ύποβάλ- 
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λονται έμοΰ (tare unique ou de remplacernent) χγ.κ τή εισαγωγή, έν όλω 
φρ. 8.75 καθ’έκατόλιτρον.

Ό έ'μμεσος φόρος δέν πρέπει νά θίγγ τά άπαραιτήτως προς τδ ζήν των 
πτωχότερων τάξεων της κοινωνίας χρειώδη, ούτε δέ νά ήναι τοσούτφ ση
μαντικός, ώστε νά παρέχγ άφορμ,άς καταχρήσεων καί παρόρμησιν είς λα
θρεμπόρια’ δ τρόπος τής βεβαιώσεω; καί της είσπρώξεως αύτοϋ πρέπει νά 
μη ήναι ούτε δύσκολος ούτε πολυδάπανος καί νά μη άπαιτή άδιάλειπτον 
άστυνομικήν καί έφορευτικην έπιτηρησιν η έξέλεγξιν, άποκλείων δέ πά
σαν σύγκρουσιν της άρχ-ής μετά τών φορολογουμένων καί όσον δυνατόν 
τάς καταχρήσεις καί παραβάσεις, νά μη παραλύη τδ έμπόοιον καί τάς 
τέχνας, άλλά νά ένισχυη την εγχώριον παραγωγήν καί νά διευκολύνη την 

κατανάλωσιν τών εγχωρίων προϊόντων.
Προσδν τοΰ φόρου έ'στω προσέτι νά ήναι ενιαίος δι’ έκαστον είδος, νά 

έρείδεται έπί δικαιοσύνης καί ίσότητος καί νά μή έπιτρέπτ] επεξηγήσεις 
διφορουμένας.

Τδ οινόπνευμα, καί μάλιστα τδ τών πνευματωδών ποτών, δέν είναι άν- 
τικείμενον άπολύτου άνάγκης· άλλά καί είς τάς παρ’ημΐν τέχνας καί τάς 
βιομηχανίας, ένθα ποιούνται χρησιν αύτοϋ, η καταναλισκομένη ποσότης 
είναι τοσούτω σμικοά, ώστε είναι άδύνατον νά ύποτεθή ζημία τις έπεο- 
χομένη είς τάς τέχνας ώς έκ της αύξήσεως τής τιμ/ής αύτοϋ. ’Απεναντίας 
πανταχοϋ θεωρείται ώς άντικείμενον πολυτελείας (objet de luxe) κατ’ έξο- 
χην καί φορολογείται ώς τοιοϋτο. Έν Εύρώπγ έζήτησαν ν’ άφήσωσιν άφο- 
ρολόγητα τό τε ποσδν τοϋ οινοπνεύματος, δπερ οί μικροί κτηματίαι συνή
θως παράγουσι πρδς αποκλειστικήν αύτών καί οικιακήν χρησιν (έν Γαλ- 
λια οί λεγόμενοι bouilleurs du cru) καί τδ έν ταΐς τέχναις έφαρμοζόμενον, 
δπερ μέχρι τίνος έμίγνυτο μετ’ούσιών άδύνατον ποιουσών την έξ αύτοϋ 
παρασκευήν πνευματωδών ποτών (denaturalisation de 1’ esprit de vin)· άλλ’ 
δμως η έντεΰθεν δυνατή γινόμενη κατάχρησις ταχέως έπεισεν αύτούς ν’ 

άποστώσι τοΰ άλλως εύεργετικοΰ τούτου μέτρου καί νά έπιβάλλωσι φόρον 
έπί παντδς τοϋ έν τώ κράτει κυκλοφοροϋντος οινοπνεύματος. Άφ’έτέρου 
είναι δ φόρος έπί τοΰ οινοπνεύματος δ όλιγώτερον έπαισθητδς καί τδν πα- 
ραγωγέα ούδόλως ζημιών, διότι μόνον δ καταναλωτής θέλει άποτίει αυ

τόν’ άλλά καί είς τοΰτον η ζημία άδύνατον νά είναι μεγάλη, διότι υπέρ
μετρος χρήσις μεγάλων ποσοτήτων οινοπνεύματος είναι αδύνατος.

Τής άρχης ταύτης, οτι τδ οινόπνευμα είναι φορολογητέου, δεκτής γε- 
νομενης, ούδεμία δύναται νά λάβγ) χώραν έπί εί'δους τίνος αύτοϋ έξαίρεσις, 
διότι τοιουτοτρόπως έκ τών προτέρων παρέχεται άφορμη καταχρήσεων 

και άπατης, ην οφειλομεν ν’ άποφεύγωμεν. "Όπου δήποτε λοιπδν τοϋ κρά
τους παραχθή οινόπνευμα εύοεθή τοιοΰτο έκ τής άλλοδαπής είσαχθέν, 
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δφείλει νά φορολογείται. Πρόκειται μόνον, 'ίνα διανέμηται επίσης καί δι
καίως δ φόρος, νά έξευρεθή τρόπος, δι’ ου πάντες οί παραγωγεΐς νά φορο- 
λογώνται έπίσης δι’ έκάστην ί'σην μονάδα ποσότητος οινοπνεύματος, δπερ 
παράγουσιν. Έν άλλαις λέξεσι θέλει αύξηθή διά του φόρου τοϋ οινοπνεύ
ματος η τιμή αύτοϋ, ην άποτίει δ καταναλωτής, ούχί δέ καί η σχέσις 
τοϋ κέρδους τών διαφόρων κατασκευαστών. ’Εάν λ. χ. οίνοπνευματοποιός 

τις έκέρδαινεν έκ της πωλησεως ώρισμένης ποσότητος οινοπνεύματος τής 
αυτής ποιότητος 100 δραχμάς, θέλει καί τώρα, καίτοι της τιμής αύζανο- 
μένης, κερδαίνει 100 δραχμάς, πωλών την αύτήν ποσότητα οινοπνεύμα

τος της αύτης ποιότητος.
Τοϋτο όμως πάντως είναι άδύνατον άν δέν βασισθή η φορολογία έπί τής 

καταμετρησεως της ποιότητος ήτοι της δυνάμεως η περιεκτικότητας 
τοΰ φορολογηθησομένου οινοπνεύματος. Καθιερωθείσης της άρχής τής φο
ρολογίας τοϋ οινοπνεύματος, άνάγκη νά έξευρεθή ή φορολογική αύτοϋ μο- 
νάς, ητις έν μέν τώ έντελώς καθαρφ οίνοπνεόματι ένυπάρχει ολόκληρος, 
έν δέ τώ άραιοτέρφ ύδρομιγεΐ έν μέοει μόνον’ η μονάς αύτη λοιπδν δφεί- 
λει ν’ άναζητηθή καί δ φόρος νά έπιβάλληται άναλόγως τών βεβαιουμένων 
τοιούτων μονάδων.

Έάν δηλαδή, ώς έν Γαλλίγ, δρισθή φόρος δρ. 2.33 έπί έκάστης οκά- 
δος άπολύτου οινοπνεύματος 100 θ|θ έμπεριέχοντος, τότε δ έ'χων 1000 
έκάδας τοιούτου οινοπνεύματος θά πληρώση 2330 δρ. ’Ακριβώς δέτδ αύτδ 
ποσδν θέλει πληρώσει καί δ έ'χων 1 0000 δκάδας σούμας,περιεχούσας μόνον 
10 θ|θ άπολύτου οινοπνεύματος. ‘Η δέ έκτίμησις της περιεκτικότητος τοϋ 
οινοπνεύματος είναι λίαν ευχερής καί γίνεται διά τοΰ άραιομέτρου, ούτινος 
η χρήσις τυγχάνει έντελώς γνωστή τοΐς οίνοπνευματοποιοΐς. Μεταξύ τών 
διαφόρων ειδών αραιομέτρων παρ’ημΐν ύπάρχουσιν έν χρησει τά τοϋ Baumd 
καί Cartier, δι’ ών εύρίσκεται δ βαθμός τ-ης δυνάμεως τών οινοπνευμάτων 
ώςέκ τής κατά τδ μάλλον καί ήττον καταδύσεως αύτών έντδς τοΰ έξεταζο- 
μένου ύγροΰ. Άλλ’ έπειδή ή κλίμαξ αύτών είναι αύθαίρετος καί δέν παρέχει 
άνευ υπολογισμού καί ειδικών πινάκων τήν ποσότητα τοϋ έμπεριεχομένου 
άνύδρου οινοπνεύματος, πρέπει έξάπαντος νά είσαχθώσι τά έκατόμβαθμα 
οΐνοπνευματόμετρα τοΰ Gay-Lussae ή τοΰ Tralles, άτινα έπί τή άπλήέμβα- 
πτίσειδεικνύουσινάμέσως πόσα κατ’ όγκον έπί τοΐς εκατόν άνύδρουοίνοπνεύ- 
ματος έμπεριέχονται έ'ν τινι έξεταζομένω μίγματι οινοπνεύματος καί ύδατος.

Ό επόμενος πίναξ παρέχει έν ταΐς τρισΐ πρώταις στήλαις αύτοϋ παρα
βολήν τών κυριώτέρων οίνοπνευματομετρικών κλιμάκων, έν τή τρίτή τήν 
έκατοστιαίαν δύναμιν τοϋ οινοπνεύματος κατ’ όγκους, έν τή τετάρτη τήν 
αύτήν άναλογίαν (τών έπί τοΐς εκατόν οινοπνεύματος) κατά βάρος καί έν 
τή πέμπτη τδ ειδικόν βάρος τοΰ έξεταζομένου οινοπνεύματος, δηλαδή τδ 
βάρος αύτοϋ συγκρινόμενον πρδς τδ βάρος ί'σου όγκου υδατος.
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Ό χειρισμός τοΰ πίνακος τούτου ούδεμίαν παρέχει δυσκολίαν. 'Γποτε-
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θείσθω δτι πρόκειται. περί οινοπνεύματος 20° Cartier' έάν θελησωμεν νά 
μετατρέψωυ,εν αύτούς είς βαθμούς τοϋ Baum6, άναγινώσκομεν προς Αριστε- 
ράν αύτών τούς Αντιστοιχούντας 21° της κλίμακος ταύτης, πρός δεξιάν 
δέ εύρίσκομεν τον Αριθμόν 53, 8ν ήθελε σημειώσει Απ’ευθείας το έκα- 
τ.όμβαθμον οίνοπνευματόμετρον τοϋ Gay-Lussac έμβαπτιζόμενον είς το έν 
λόγφ οινόπνευμα. Είναι δέ η βαθμολογία τοϋ οργάνου τούτου τοιαύτη, 
ώστε, αρκεί η θερμοκρασία τοϋ οινοπνεύματος νά ηναι = V5®, δ αριθμός 
τών 53° βαθμών δεικνύει έν ταύτφ ότι 100 όγκοι, (όκάδες, λίτραι) τοϋ 
έξεταζόμένου οινοπνεύματος έμπεριέχουσι 53 όγκους (όκάδας, λίτρας) Ανύ- 
δρου ήτοι Απολύτου οινοπνεύματος, οίον είναι το τών 47® Baum6, 44® 
Cartier η 100® G ay-Lussac. Προκειμένου δμως νά άνεύρωμεν ούχί την έ,κα- 
τοστιαίαν αναλογίαν τών όγκων, Αλλά το βάρος τοϋ ενεχόμενου άνύδρου 
οινοπνεύματος εντός ώρισμένου βάρους εξεταζόμενου οινοπνεύματος, λαμ- 
€άνομεν τον άντιστοιχοϋντα άριθμ.όν της 4Ί5 ς·ηλης τοϋ ανωτέρω πίνακος* 
η δέ πέμπτη τέλος στηλη αύτοΰ χρησιμεύει είς διαφόρους υπολογισμούς, 
οΰς έκτελοϋσιν οί οίνοπνευματοποιΟι προτιθέμενοι νά εύρωσι το βάρος όγκου 
τίνος οινοπνεύματος, η τό ποσον ΰδατος δπερ δφείλουσι νά προσμίξωσιν 
αύτώ όπως λάβωσι οινόπνευμα άραιοτέρου, άλλ’ώρισμένου βαθμού κτλ.

Επειδή δέ η διαστολή τοϋ οινοπνεύματος είς τούς διαφόρους βαθμούς 
τνίς θερμοκρασίας είναι διάφορος, αί διάτοΰ ανωτέρω πίνακος λαμβανόμε- 
ναι ένδείξεις είσιν άχρηστοι προκειμένου περί οινοπνεύματος ψυχρό,τέρου ’ή 
θερμότερου τών 15® Celsius (έκατομβάθμων), καθ’ οΰς έκανονίσθησαν τά 
οίνοπνευματόμετρα τοΰ Cartier και τοΰ Gay Lussac η τών 15,5 καθ’οΰς 
έκανονίσθη το τοΰ Baum£. Διά τοϋτο δέ είναι απαραίτητον νά παρατηρεί- 
ται η θερμοκρασία τοΰ οινοπνεύματος κατά την έκτέλεσιν της διά τοϋ οί- 
νοπνευματομέτρου δοκιμασίας, ύπάρχουσι δέ οίνοπνευματόμετρα, φέροντα 
άντί έρματος μικρόν ύδραργυρικον θερμόμετρου, έφ’ ου αυτή αναγινώσκεται 
Αμέσως, και ειδικοί πίνακες αναγωγικοί δεικνύοντες την άληθί) δύναμιν τοΰ 
οινοπνεύματος (έν θερμοκρασία οίαδηποτε), είς οΰς άναγράφονται τά ζη- 
τούμ,ενα Αποτελέσματα έν στηλαις έκπροσωπούσαις την τε θερμοκρασίαν 
καί την διά τοΰ οίνοπνευματομέτρου Gay-Lussac δρισθεϊσαν δύναμιν τοϋ 
οινοπνεύματος.

Άντί νά παραθέσωμεν ένταϋθα τούς έκτεταμένους τούτους πίνακας, δυ- 
νάμεθα νά συστησωμεν εύχερεστάτην τινά μέθοδον, δι’ ης μάλιστα ύπε- 
λογισθησαν καί οί ανωτέρω μνησθέντες πίνακες.

'Όπως ευρωμεν δηλαδη τήν,άληθη δύναμιν τοΰ οινοπνεύματος κατ’όγ
κους δι’οίανδηποτε θερμοκρασίαν Αφαιροϋμεν αύτην, έάν είναι μικρότερα 
τών 15®, Από ταύτης, η, έάν είναι μείζων, Αφαιροϋμεν άπ’αύτ·ης τούς 15® 
καί πολλαπλασιάζομεν έπι =0,4 τδ ληφθέν ύπόλοιπον. Τον δέ ουτω 
προκυπτοντα Αριθμόν, έάν μέν η θερμ.οκρασίκ τοΰ οινοπνεύματος ητο μι- 
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κροτέρα τής τδν 15°, προσθέτομεν εϊς τον εύρεθέντα βζθμ.δν τοΰ αϊνοπνεο· 
ματομέτρου, εάν δέ ήτο μείζων, άφαιροϋμεν άπ’ αύτοϋ καί λαμβάνομεν 
οότω την αληθή δυναμιν τοΰ οινοπνεύματος, ήν δυνάμεθα ν’ άναγάγωμεν 

δια τής 4ί? στήλης τοϋ πίνακος εις βαθμούς βάρους. *Εχομεν λ. χ. οινό
πνευμα 14° Cartier θερμοκρασίας 25°· ο πίναξ μας λέγει ότι 100 οκάδες 

αύτοϋ κατ’ δγκον περιέχουσιν 25 δζάδας οινοπνεύματος εις 15°. Άφαι- 
ρουντε; κατά τά άνωτέρω τούς βαθμούς τής θερμοκρασίας 25 — 1 5=10 καί 
πολλαπλασιάζοντες το υπόλοιπον έπι 0,4 ήτοι 1 Οχ 0,4=4, λαμβάνομεν 
4 μονάδας βαθμών Gay-Lussac αφαιρετέας, δθεν ή άληθής δόναμις τοΰ οινο
πνεύματος ήτο 25—4=21 κατ’δγκον, τουτέστιν 100 όκάδες βάρους οινο

πνεύματος έμπεριεχουσι 17 δκάδας καί 44 δράμια άνύδρου οινοπνεύματος.

Δεν απαιτείται βεβαίως νά δικαιολογήσωμεν και νά συστήσωμεν τον· 
τρόπον τοΰτον τής βεβαιώσεως, καθ’ ού ουδέν παράπονου ουδέποτε θέλει 
εγερθή καί οστις είναι δικαιότατος. Άλλ’ δμως ήθέλομεν συμβουλεύσει νά 
μη είσαχθή άμεσως ή τοιαύτη καί μέχρι τής έσχάτης λεπτομ-ερείας άκρι- 
βης βεβαιωσις παρ’ήμΐν, έπί τοΰ παρόντος τουλάχιστον' καί τοΰτο πολ

λών λόγων ένεκα.
Έν πρωτοις άμφιβάλλω άν το υποδεέστερον τής εφορίας και τών τελω

νείων προσωπικόν θέλει δυνηθή νά έκμάθη τόσον ταχέως τον άλάνθαστον 
χειρισμόν τοΰ έν λόγω αραιομέτρου, άν καί ούτος ούδεμίαν άπαλύτως άπαι-. 
τεΐ ειδικότητα ή έπιδεζιότητα, ώς μαρτυρεί ή σήμερον γενική χρή.σις τών 

αραιομέτρων Cartier κτλ. παρ’ ύπηρέταις τών οινοπνευματοποιείων. ’Έτι- 
δε, και τοΰτο είναι τό σπουδαιότερου, τις θά έζελέγξγ τούς έκτιμητάς^ 
έαν ούτοι έκουσίως ή άκουσίως ύποπέσωσιυ εις σφάλμα τι και σημειώσωσι 

βαθμούς τινας βλιγώτερου τοΰ πραγματικοΰ ; "Ας εισαχθή έπι τοΰ παρόν- 

τος καί χάριν πειράματος σύστημά τι συγκεκερασμένον, δταυ δέ τελεσφό
ρησή τοΰτο, δύυαται ευκόλως υά βελτιωθή. Έν άλλαις ΰ.έζεσι, δύυαται 
έπί τοΰ παρόντος νά ύπαχθή τό έν τώ κράτει οινόπνευμα εϊς δύο ή τρεις 
κατηγορίας έςαρτωμένας έκ του εμπεριεχόμενου άνύδρου οινοπνεύματος καί 
νά φορολογήται έκαστον οινόπνευμα ώς νά περιείχε τόν ανώτατου ορον 

τής κατηγορίας, εις ήν υπάγεται, συνάμα δέ νά καταγραφώσιν αί πρώται 
υλαι έξ ών τό οινόπνευμα παράγεται, δπως ούτως έκ τών προτέρων καί 
χάριν ελέγχου γνωσθή οποία πεοίπου ποσότης άνύδρου οινοπνεύματος 
θελέι προκόψει έκ τών εϊς ζύμωσιν ύποβαλλομένων πρώτων ύλών* κατό
πιν δέ δύναται νά εϊσαχθή ή λεπτομερής φορολογία κατά τά εμπεριεχό

μενα εκατοστά, οπόταν οί φορολογούμενοι συνοικειωθώσι μετά τοΰ άπλου- 
<στερου καί νΰν προτεινομένου συστήματος. "Ας όρισθή έν τώ νόμφ, δτι ή 
ισχύς αύτοϋ έ'σετκι προσωρινή και δτι θέλει χρησιμεύσει ώς μετάβκσις 

στρός μέτρα τελειότερα, δπως έν τώ μεταζύ καί τδ κοινόν καί τδ δημό
σιον προετοιμασθώσι δεόντως.

’Ήθελον λοιπόν προτείνει νά ύποδιαιρεθώσι τά οινοπνεύματα (περί πνευ
ματωδών ποτών δέν πρόκειται εϊσέτι ένταΰθα) εϊς τρεις κατηγορίας και δή 
νά συγκαταλέγωνται εις τήν πρώτηκ κατηγορίαν τά πτωχά άποστάγματα 
ήτοι ή σουμα μέχρι δυνάμεως 16° Cartier ή'τοι 37 ®|θ τοΰ άραιομέτρου 
Gay-Lussac, εϊς τήν <hvttr>ar τά δευτέραν άπόσταζιν ύποστάντα πτωχά ή 
τά έν τελειοτέροις οϊνοπνευμζτοποιείοις διά τής πρώτης άπος-ώξεως άμεσως 
πυκνότερα απολαμβανόμενα, ών ή δόναμις έ'σται 30 112θ Cartier ήτοι 
32° Baum6 ή'τοι 80 ®(0 Gay-Lussac, εις δέ τήν τρίτην τά έχοντα δύναμιν 
31®—44® Cartier, 33®—48® Baumi καί πέραν τών 80®|θ Gay-Lussac.

Τοιουτοτρόπως θέλει είσθαι άδόνατον νά συμβή άκουσιόν τι λάθος κατά 
τήν έκτίμησιν τών λεπτομερεστέρων βαθμών, διότι πρόκειται περί καλώς 
διακρινομένων μεγάλων κατηγοριών, προσέτι δέ δέν θέλει ύπόκεισθαι δ 

κατασκευαστής εις τδν πειρασμών νά καταπείσει τδν εκτιμητήν δτι τδ 
οϊνόπνευμ.ά του δεικνύει δλιγωτέρους βαθμούς, άφοΰ καλώς γιγνώσκει δτι 
ύπάρχουσι τρεις κατηγορίκι καί δύναται νά ρύθμιση τήν άπόσταζιν εις 
τρόπον νά κατασκευάση προϊόν άναλογοΰν εις τινα τών κατηγοριών τού
των. Βεβαίως θά ήτο συμφερώτερον έπί τοϋ παρόντος νά ύπήρχον μόνον 
δύο κατηγορίαι, διότι τότε έτι μάλλον ή'θελεν έκλίπει ή έκ τής καταμε- 
τρήσεως δυνατή κατάχρησις' άφ’ ετέρου δμως ήθελον ζημιοΰσθαι οί μικρο- 
παραγωγεΐς έάν έντδς τής πρώτης κατηγορίας συμπεριελαμ,βάνοντο οινο
πνεύματα μεγάλης δυνάμεως, οί δέ έχοντες μεγάλα καί καλώς κατηοτι- 

σμένα καταστήματα ήθελον ώφελεΐσθαι ύπερβαλλόντως έκ τής περιστά- 
σεως ταύτης. Έάν δέ τις παραπονεθή διισχυριζόμενος δτι έν τώ μικρώ 
αύτοϋ καταστήματι ή διά τοΰ άτελοΰς αύτοϋ άμβυκος συνήθως παράγει 
σοΰμαν 12 ή 14® Cartier καί επομένως ζημιοΰται πληρόνων φόρον, ώς 
έάν παρήγαγεν οινόπνευμα 16®, εύ'κολος είναι ή άπάντησις· νά προσπα- 
θήση δηλαδή νά τελειοποιήσγ τήν τέχνην του, διότι τήν σήμερον παντα- 
χοΰ ή πρόοδος θριαμβεύει έν τφ άγώνι κατά τής άμαθείας.

Έάν λοιπόν παραδεχθώμεν τήν φορολογίαν ταύτην, καθ’ ήν αποκλείε
ται ούτως εϊπεϊν δ λόγος τής καταδολιεύσεως, τδ δημόσιον οφείλει νά 
προσέχγ καλώς α') νά μή καταδολιεόωνται αύτδ αυτοί οί ύπάλληλοι αύ- 
τοΰ, έπιτρέποντες λ. χ. νά προσαχθή άλλο άντ’ άλλου δείγματος (τοιοΰτος 
δμως κίνδυνος ύφίσταται έφ’ οίουδήποτε συστήματος βεβαιώσεως καί δύ
ναται νά προληφθίί διά ποινών αυστηρών και έζελέγζεων), β') νά μή 
άποκρύπτωσιν οί φορολογούμενοι μέρος τοϋ προϊόντος αύτών, τούθ’ δπερ 
δύναται νά προληφθή έν μέρει διά τής καταγραφής τοΰ χώρου τής ζυμώ
σεως και τών άμβύκων τής άποστάξεως, διά σφραγίσεως τών μή άδια-· 
λείπτως έν χρήσει διατελούντων τοιούτων καί δι’ έπιβλέψεως άδιαλείπτου 
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τ·ης άποστάξεως καί γ') νά συντάξν) πίνακα άναλογίας έμφαίνοντα nieeit 
όκάδας άνύδρου οινοπνεύματος δύνανται νά παράσχωσιν 100 οκάδες έκά- 
στης τών συνήθως εις ζύμωσιν ύποβαλλομένων πρώτων υλών καί νά έξε- 
λέγχη άδιαλείπτως τάς είς τά οίνοπνευματοποιεΐα είσαγομένας τοιαύ- 

‘ΐχς υλας.
Πρδς τδν σκοπδν τοϋτον δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ίσως, μεχρισότου 

οοισθωσιν επιστημονικως αι εκ τών παρ ημΐν πρωτων υλών προκύπτουσαι 
ποσότητες οινοπνεύματος, οί επόμενοι αριθμοί,οΰς έκ τών δοκιμωτέρων έρα- 
νισάμεθα συγγραμμάτων.

100 χιλιόγραμμα τών επομένων πρώτων υλών παρέχουσιν οινόπνευμα
ως έγγιστα.

Σίτος .... 28 χιλιόγρ. Σταφίδες μέλαιναι 18 λίτρας
Κριθή .... 23 » Σταφίδες ξανθαί 23 »
Ιίριθή βλαστήσασα 27 » Οίνος ρητινίτης 7— - 9 »
Ζεα............................ 25 » Οίνος μέλας 11 — -14 »
Βρώμη .... 16.5 » Melasse (σακχαροκαλ.) 24 »
’Αραβόσιτος 28 » Ευλοκέρατα 18 »
Πατ,άται . 7 > » Μήλα γλυκά 6.4 »
Σεΰτλα .4.5 » ’Αχλάδες 3.5 »
Σταφυλαί . 7—8 λίτρας Σϋζα ξηρά 15 »
Στέμφυλα . . 7—9 » Ρίζαι έρυθροδάνου 6.4 »

βΕν στρέμμα καλού άγροϋ παρέχει κατά μέσον όρον
Σίτου χιλ. 140—200 — 285 «ίΐυλον 98—160 ο’νόπν. 15 —-25 λίτρας
Ζέζς Β 97—192— 220 » 65—125 » 9,5--19 η
Κριθής Β 136—190— 261 Β 80—160 » 12 —-24 Β
’Αραβοσίτου · 240— 400 η 168—300 » 25 —■45 ■
Πατάτας Β 1400—2450 Β 280—480 • 42 -•72 0
Σεύτλων » 2800—4000 σάκχαρον 308—400 » 56 —■67 Β
Σταφυλών Β 1600-2500 Β 250—400 > 50 —•75 Β

Αναχωροϋντες λοιπον έκ τής άρχής ότι τδ άπόλυτον οινόπνευμα δπου 
δήποτε υπάρχει η ενυπάρχει είναι φορολογητέου, ήθέλομεν προτείνει φόρον 

καταναλωσεως επ’ αύτοϋ, άνεξάρτητον τών εισαγωγικών τελών, έκ δρ. 
νέων μιας και ημισειας και θεωρήσει ώς άπόλυτον οινόπνευμα τδ της τρίτης 
τών άνωτέρω κατηγοριών, περιέχον πλέον τών 80 °|0 άνύδρου οινοπνεύ
ματος, ηθελομεν δε επιβάλλει φόρον δρ. ν. μ.ιάς έπί τών οινοπνευμάτων τής 
δευτέρας κατηγορίας, δυνάμεως 30 ’|2 0[θ μέχρις 80 % άνύδρου οινο

πνεύματος καί τέλος φορον δρ. ν. 0,45 έπί τής σούμας καί τοϋ οινοπνεύ
ματος τής πρώτης κατηγορίας μέχρι 38 °[0.

{
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• Διά τοϋ ποοτεινομένου μέτρου, μή εφαρμοζόμενου έπί τών οινοπνευμάτων 
τής εξαγωγής εις τήν άλλοδαπήν, προστατεύομεν ταύτην, διότι τδ ελλη
νικόν οινόπνευμα θά ήναι εύθηνότερον τών ξένων, παρορμώμεν τήν εγχώ
ριον βιομ,ηχανίαν εις τδ νά κατασκευάζη διά τελειοτέρων συσκευών πυ
κνότερα τών 80 θ/θ οινοπνεύματα καί προστατεύομεν πρδ πάντων τήν 
παρασκευήν τής σούμας, εύνοοϋντες αύτήν διά φόρου έλάσσονος (0,45 δρ<) 

άντί τοϋ είς τήν μονάδα (δρ. 1,50) άναλογοϋντος (0,60 περίπου).
‘’Απαν τδ ποσδν τοΰ οινοπνεύματος, δπερ εύρίσκεται έν τφ κράτει, μόνον 

διά δύο οδών δύναται νά παρουσιασθή' υπάρχει δηλ. είτε τδ έκ της άλ
λοδαπής είσαγόμενον, δπερ άδύνατον είναι νά ύποθέσωμεν δτι θέλει είσα- 
χθη ύποδεεστερον, φέρον καί φορτίον υδατος, άλλά μόνον έν καταστάσει 
τοϋ πυκνότερου άπολύτου (alcool absobi), είτε τδ έκ της ζυμώσεως τών 
στεμφύλων, σταφίδων, σύκων, πάσης φύσεως οπωρών καί καρπών, σιτηρών, 
αραβοσίτου, γεωμήλων, σεύτλων καί σακχαροκαλάμων προερχόμενον, δπερ 
φέρεται είς τήν άγοράν ώς σοϋμα ή ώς οινόπνευμα της δευτέρας κατη

γορίας.
Διδ δέν θέλει διαφύγει ουδέ ίχνος οινοπνεύματος τήν φορολογίαν ταύ

την, εάν έκτδς τής εγχωρίου σούμας κτλ. φορολογηθώ καί άπαν τδ έκ 
τής άλλοδαπής είσαγόμενον οινόπνευμα, τοϋτο δέ μάλιστα, άδιακρίτώς 
τοϋ βαθμού αύτου, ώς άπόλυτον οινόπνευμα (3 Ήκατηγορίας). Έάν δέ, ώς 
έν τφ άπδ 5 Μα'ίου νομοσχεδίφ, ή'θελεν άφεθή τοϋτο ελεύθερον τέλους, 
έκαστος τών παντοπωλών καί οινοπνευματοποιίαν έν Έλλάδι θά ήγόραζεν 
έκ Βελγίου άντί 44 φράγκων τδ έκατόλιτρον 90 θ/θ ή έν Γερμανίά τδ 
τών 97 θ/θ άντί 56 φρ., τδ άναγκαιοϋν αύτώ άνυδρον οινόπνευμα, δπως 
δι’ ολίγου σακχάρου, χρώματος καί άρώματος μεταποίηση αύτδ είς άψίν- 
■θιον, ροσόλια, ρούμιον, κονιακόν, σπίρτον καί άλλα πνευματώδη ποτά, 
έν άκαρεϊ δέ ή'θελον σταματήσει πάντα τά παρ’ ήμϊν άκμάζοντα νϋν οινο- 
πνευματοποιεϊα. Άλλά μήπως άντιβαίνει ή φορολογία τοϋ άνύδρου οινο

πνεύματος είς τδν φιλανθρωπικόν σκοπδν τής προστασίας τών τεχνών ή 
τών φαρμακείων, δπως ταΰτα χορηγώσιν εύθηνότερα τά δι’ αύτοϋ σκευα
ζόμενα προϊόντα ή φάρμακα; Ό γνωρίζων ποιου είδους οινόπνευμα είναι 
τδ έν ταΐς παρ’ ήμϊν τέχναις (μή ύπαρχούσης δυστυχώς είσέτι χημικής 
τίνος βιομηχανίας) καί έν τοΐς φαρμακείοις'έφαρμ.οζόμενον, ευρίσκει γελοίου 
τδν ισχυρισμόν τούτον. Οί φωτογράφοι, οί βερνικιοποιοί, οί φαρμακοποιοί, 
οί μυροποιοί παρ’ήμϊν μεταχειρίζονται ώς έπί τδ πλεΐστον κοινόν οινό
πνευμα (σπίρτον), τδ δέ σχετικώς έλάχιστον ποσδν άνύδρου οινοπνεύματος, 
δπερ έφαρμόζεται έν Έλλάδι,δέν δύναται νά φέρη ζημίαν τινά είς τδν κατα
σκευαστήν ώς έκτης αύξήσεως τής τιμής αύτοϋ, διότι είναι πασίγνωστου 
δτι ό φαρμακοποιός κερδίζει έκ τών συνταγών του 50—100 °(0· εκτός 
δέ τούτου ούδείς φόβος δτι τά φάρμακα θέλουσιν ύπερτιμηθή επειδή τδ 
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Απόλυτον οινόπνευμα, δπερ σήμερον ούδέ κάν εισέρχεται είς τήν σύνθεσιν 
αύτών, θέλει γίνει ακριβώτερον. Τάς όλίγας φιάλας aleool absolu των 47° 

Baumi, &ζ κομίζουσιν έξωθεν οί φαρμακέμποροι αντί 0,75 ή 1 φράγκου, πω* 
λοϋσι παρζδόξως ενταύθα προς 7—7 ’[2 φράγκα εϊς τούς φωτογράφους και 
τούς πραγματογνώμονας έπί τοξικολογικών υποθέσεων. Προτιμότερον λοι
πόν νά περιορισθώσι τά οφθαλμοφανή καί υπερβολικά κέρδη τών τούτου 
ένεκα πολλαπλασιαζομένων φαρμακέμπορων, δι’οΰς τδ νομοσχέδιον τής 

5 Μα'ίου είναι ό'ντως χρυσοφόρον μεταλλείου, παρά νά νεκρωθή τοιουτοτρό
πως ή ημεδαπή οινοπνευματοποιία καί νά καρπώνται όλίγοι τινες, ούδεμίαν 
πρδς τήν βιομηχανίαν ταύτην σχέσιν έ'χοντες, κέρδη έκ τής καταστροφής 
αύτής. Διά τής έπιβολής τοΰ φόρου έπί τοϋ οινοπνεύματος έπί τοϋ έ'ξωθεν 
εϊσκομιζομένου, τοΰτο, επιβαρυνόμενου μέ έξοδα ναύλων καί εισαγωγικά 
τέλη, θέλει στοιχίζει άκριβώτερον τοϋ ήμεδαποϋ, ούτω δέ θέλει άναμφι- 
βόλως προστατευθή ή έγχώριος οινοπνευματοποιία, ήτις μόνον διότι παρα
σκευάζει προϊόν εύθηνότερον ή'ρχισε νά Ακμάζη' οστις δέ ούχ ήττον προ
τιμά το ξένον προϊόν, είναι ελεύθερος νά προμηθεύηται τοιοΰτο’ άλλ’ όμως 

θά πληρών^ καί περισσότερον.
"Οσον δ’ άφορ^ τήν φορολογίαν τής σούμας, ήτις είναι ή πρώτη φάσις 

τοϋ έγχωρίου οινοπνεύματος καί έν τή φορολογίγ τής οποίας συμπεριλαμ- 
βάνεται ή φορολογία πάντων τών ειδών οινοπνεύματος καί πάντων τών 
πνευματωδών ποτών, αυτή είναι λίαν δικαία καί ούδεμίαν θά εύρη Αντί- 
στασιν. Μετ’ αύτήν μάλιστα καθίσταται περιττή πάσα έτέρα τής έκ τής 
σούμας σκευασθείσης ρακής φορολογία. ’Επειδή καθ’ δλον το κράτος ούδείς 

θέλει δυνηθή νά παραγάγ·/) μονομερώς εύθηνοτέραν σοΰμαν, οί κατα- 
σκευασταί αύτής δέν θά ζημιώνταΓ ό μόνος φόβος είναι, μήπως οί έκ 
συστήματος ρακοπόται, οΐτινες Αντί 5 λεπτών θά πληρόνωσι 10 λεπτά 
τήν μερίδα, δυσαρεστηθώσιν· άλλ’ έκτος ότι είναι εύεργέτημα τής κοινω
νίας ό περιορισμός τής καταχρήσεως τής ρακοποσίας εϊς τάς πτωχάς αύτής 
τάξεις, μήπως δέν είναι έπαχθέστεοος δ φόρος 25 λ. έπί τής έτοιμης ρα
κής, δν τό νομοσχέδιου τής 5 Μα'ίου έπιβάλλει;

Διά τής φορολογίας λοιπόν τής τε σούμας καί τοΰ έκ τής Αλλοδαπής 
Οινοπνεύματος, ούδεμία θύρα Ανοίγεται εϊς τάς καταχρήσεις καί τον δόλον, 

ούδείς δύναται άθεμίτως νά ωφεληθώ καί ούδείς τών κατασκευαστών βλά
πτεται, ουδέ μένει που τοϋ κράτους οινόπνευμα Αφορολόγητον, τούθ’ δπερ 
εϊς τούς φόρους έπί τής καταναλώσεως είναι τό ούσιώδες.

Μένει εϊσέτι νά εί'πωμεν όλίγας λέξεις περί τοΰ τρόπου τής έκτελέσεως 

καί τής βεβαιώσεως τοϋ «έπί τοΰ οινοπνεύματος φόρου».
α) Έπι μέν τοΰ έκ τής άλλοδαπής εϊσαγομένου οινοπνεύματος εϊσπράτ- 

τεται δ φόρος ούτος έν τφ τελωνείφ μετά τοΰ εισαγωγικού τέλους· έπι 
τούτοι δέ λαμβάνει δ ελεγκτής έξ έκαστου πίθου ήτοι δοχείου ποσόν τι
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δείγμΟΙΤΟζ, θέτει αυτό έντδς τοϋ δοκιμαστηρίου κυλίνδρου τοΰ Αραιομέ

τρου, Ζαϊ εμβαπτίζει εϊς αυτό τό αραιόμετρου, Αναγινώσκει δέ καί σημειοΐ 
τδν ουτω προκύπτοντα βαθμόν (οδηγόν έ'χων τούς έν ώ,νάγκγ ύπό τίνος 

επιστημονικής επιτροπής έπεξεργασθησομένους διά τον σκοπόν τούτον πί
νακας), καί'ευρίσκει εϊς ποιαν κατηγορίαν άνάγεται τό εϊσαχθέν προϊόν.

β'.) Έπι τής εισαγομένης ρακής ή άλλων πνευματωδών ποτών επι
βάλλεται δ έν τώ νομοσχεδίιρ τής 5 Μα'ίου άναφερόμενος φόρος.

γ'.) "Οπως φορολογηθώ ή έγχώριος σοΰμα καταγράφονται ώς έν τώ νο
μοσχεδίων άναφέρεται οί χώροι ζυμώσεως καί άποστάξεως καί οί σχετικοί 
λέβητες και άμβυκες έπί τώ σκοπώ νά γνωρίζ-ρ ή ’Εφορία έκ τών προτέ
ρων δπόσον έσεται τό φορολογητέον οινόπνευμα, σφραγίζονται οί λέβητες 
καί οί άμ.βυκες έφ’ όσον άργοϋσι καί Αποσφραγίζονται πάλιν τή αϊτήσει’τοΰ 

κατασκευαστοΰ, όταν πρόκειται νά ένεργήσωσιν’ υπάλληλος δέ τής εφορίας 
διαμένει κατά τό διάστημα τής άποστάξεως έν τώ καταστήματι ή λαμ- 
βάνονται άλλα μέτρα άσφαλίζοντα τήν άποταμίευσιν καί προσαγωγήν 

άπαντος τοϋ προϊόντος τής άποστάξεως καί δοκιμάζεται τοΰτο διά τοϋ 
Αραιομέτρου, ΐνα εύρεθή ή κατηγορία τοΰ Αποστάγματος καί δρισθή δ πλη
ρωτέος φόρος. Άριθμοΰνται λ. χ. οί πίθοι, έν οις αποταμιεύεται το Από

σταγμα καί καταγράφονται ή σφραγίζονται, έκαστον δ’ αύτών συνοδεύει 
τδ σχετικόν τριπλότυπου τής εϊσπράξεως τοΰ φόρου.

δ'.) "Οπως εξελεγχθώ τδ φορολογητέον ποσδν τοϋ οινοπνεύματος έκτων 
προτέρων κρατείται και ακριβής σημείωσις τών τε εϊς τδ σχετικόν έργο— 

στάσιον είσαχθεισών πρώτων ύλών καί τοΰ έξ αύτών προσδοκωμένου (κατά 
τδν Ανωτέρω πίνακα) οινοπνεύματος.

ε'.) Έπί τοΰ άπαξ φορολογηθέντος οινοπνεύματος ή σούμας δέν δύνα
ται νά έπιβληθή έκ δευτέρου φόρος οινοπνεύματος καί έάν κατόπιν άραιωθή 
δι’ ΰδατος ή συμπυκνωθώ διά νέας άποστάξεως.

ς·',) Έπί δέ τής ρακής κτλ. θέλει έπιβληθή έτερος καί Ανεξάρτητος τοϋ 
φόρου τοΰ οινοπνεύματος γάροι πωΛήσεως, οστις εΐσπραχθήσεταί εί'τε δταν 
ή ρακή ή τδ πνευματώδες ποτδν έξέλθρ τοϋ καταστήματος, δπερ παρά
γει αύτώ, Αλλά δέν πωλεΐ λιανικώς, εί'τε δταν έκτεθή πρδς πώλησιν παρά 
λιανοπωλών, οΐτινες κατασκευάζουσιν αύτά προχείρως δι’ άναμίξεως έξ 
οινοπνεύματος, φορολογηθέντος ή'δη διά τοΰ φόρου τοϋ οινοπνεύματος καί 
δέκ έ'χουσι έντυπα εϊσπράξεως τοϋ φόρου έπί τής πωλήσεως διά τά παρ’’ 
αύτών πωλούμενα ποτά.

ζ'.) 'Ο έπί εής πωάήσεως τής μή ρακής γόρος δέν δύναται νά ύπερβή τά 5 
λεπτά’κατ’ όκάν, άφοΰ τδ έν αύτή οινόπνευμα τυγχάνει ήδη φορολογημένου.

η'.) Ό δέ φόρος έκ τής πωλήσεως τοϋ ζύθου, συμπεριλαμβάνων καί τδν 

φόρον καταναλώσεως, δύναται νά όρισθώ ώς έκ τοϋ περιεχομένου οινοπνεύ

ματος εϊς 25 κατ’ όκάν.

Τόμος Ζ'. 3.— Μάιος 1883. 29-
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θ'.) Πάντα τά λοιπά βαρυτιμώτερα τ·ης ρακ·ης πνευματώδη ποτά, οίόν 

άψύνθιον, chartreuse, τριαντάφυλλον, πικρόν, ρούμιον, κονιακδν κλ. φορολο
γούνται διά φόρου πωλήσεως λεπ. 20 κατ’ δκάν, άφοϋ καί τούτων τδ 
οινόπνευμα ύπάρχει η'δη φορολογημένου.

ι'.) Έπί τοϋ είσαγομένου έκ τ·ης Αλλοδαπές ζύθου έπιβάλλεται ό τοϋ 

νομοσχεδίου φόρος 75 λεπ.
ta'.) Δεν ύπάρχει λόγος νά μη φορολογείται καί δ εγχώριος οίνος, Αφοΰ 

είναι προϊόν ζυμώσεως καί ενέχει 7 1 (δ ρητινίτης) μέχρι 1 2 °|θ καί 
15 (δ ερυθρός) καί πλέον οινοπνεύματος καί Αφοΰ οί οίνοπνευματοποιοί 
ιίΐδύναντο νά κατασκευάσωσιν έξ αύτοΰ δι’ Αποστάξεως οινόπνευμα $ τδ 
«Κονιακδν» καλούμενου πνευματώδες ποτόυ. Φόρος π. χ. έπι τοϋ οίνου, 
υπαγόμενου άλλως είς την κατηγορίαν τοΰ ζύθου, έκ λεπ. 2—5 κατ’δκάν 
θά ητο Ανεπαίσθητος καί λίαν Αποτελεσματικός. Συμπεριλαμβάνοντες μά
λιστα καί τδν οίνον είς τδ νέου τοϋτο είδος της φορολογίας, δυνάμεθα εύ- 
κολώτερον νά δικαιολογησωμεν την έγκατάλειψιν τοΰ νομοσχεδίου της 

5 Μαΐου.
ιβ.) Έπιστρέφεται ό καταβληθείς φόρος καταναλώσεως κατά την είς 

την Αλλοδαπήν εξαγωγήν τοϋ οινοπνεύματος κλ.

*0 yJpoc έπί τοϋ οίτοπηϋματοο, άπαξ είσπραχθείς, δέν δύναται μέν νά 
έπαναληφθγ! έπί τοΰ αύτοΰ οινοπνεύματος έστω καί ύπδ άλλην μορφήν πω- 
λουμένου, δέν είναι δέ Ανάγκη νά $ναι δ μόνος επιβαλλόμενος έπί τών πνευ
ματωδών ποτών φόρος. Επειδή δέ διά νέας ως έπί τδ πλεϊστον άπλίίς κα
τεργασίας τοϋ οινοπνεύματος παράγονται τά βαρυτιμότερα πνευματώδη 
ποτά, ών η Αγοραία Αζίκ είναι πάντοτε δυσανάλογος πρδς την τιμήν τνίς 
πωλήσεως αύτών, ώφείλει νά έπιβληθγ κατά τδ παράδειγμα τών λοιπών 

εύοωπαϊκών κρατών καί δ Ανωτέρω μνησθείς y><fy>oc έπί zijc πωΛήσεως. Έν 
Γαλλία π.χ. ένφ τδ έκατόλιτρον οινοπνεύματος Ανωτέρου τών 21 φορο
λογείται διά φρ. 156.25, έπιβάλλεται έπί τοϋ Αψινθίτου (Liqueur d’ ab

sinthe) φόρος 218 20[qq φρ. Καί τδ πνεύμα δέ τοΰ νομοσχεδίου τνίς 5 Μαί’ου 
παραδέχεται την φορολογίαν ταύτην. Επειδή λοιπόν η πρώτη ύλη, έξ 
ίς παρηχθησαν η ράκη καί τά πνευματώδη ποτά, δηλαδη τδ οινόπνευμα 
τίς σούμας, τυγχάνει η'δη φορολογημένη, δέν δύναται είμη μικρός τις μό
νον πρόσθετος φόρος έπί της πωλήσεως τών ειδών τούτων νά έπιβληθρ 
καί τοϋτο, καθ’ δσον αύξάνεται ή τιμή της πωλήσεως αύτών διά τνίς κα
τεργασίας, τών προσθηκών σακχάρου, Αρώματος, χρώματος κτλ. καί τοΰ 
μείζονος βαθμοϋ τνίς πολυτελείας, ητις προκαλεΐ την χρησιν αύτών.

Μετά τά λεχθέντα προκύπτει τδ συμπέρασμά δτι τδ είσαχθέν είς την 
βουλήν νομοσχέδιον είναι Ασύμφορον, Αδικον έν πολλοϊς καί έντελώς Avs-J 

ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΤ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 43ί)
φάομοστον· προβώμεν δέ νυν εις την δσον έ'νεστι σύντομον ανάλυσιν αύτοΰ.

Έδ. 1 . της έκθέσεως έπί τοΰ νομοσχεδίου- παραλείπεται εις τά δεκτικά 

φορολογίας ποτά δ οίνος.
Έδ. 2. Ού μόνον η βεβαίωσις τοΰ προτεινομένου φόρου είναι προβλημα

τική, διότι έκαστος οίνοπνευματοποιδς δύναται σήμερον νά παραγάγη σοΰ- 

μαν, άίτοι πρώτον Απόσταγμα τοΰ ζυμώματος τών στεμφύλων,έ'χουσαν την 
δύναμιν πλουσίου οινοπνεύματος· Αλλ’ δμως θέλει φορολογεϊσθαι όπως δ 

έσχατος χωρικός, δστις κληρονομησας χάλκινον απδ τών χρόνων της ένε- 
τικνίς κυριαρχίας άμβυκα, έ'μκθε παρά τών προγόνων του ν’ Αποστάζη τδ 
ζύμωμα τών στέμφυλων καί μη γνωρίζων νά τδ άποκαθάργ, πωλεΐ αύτδ είς 
τούς τελειότερα καταστήματα έχοντας. Υποθέσατε δτι έν καλώς κατηρτι- 
σμένφ καταστηματι Αποστάζεται διά τοΰ Σαβαλλείου Dephlegmateur ζύ~· 
μωμά τι καί παράγεται πρώτον Απόσταγμα 30θδυνάμεως (75 Ανύδρόύ 
οινοπνεύματος). Χίλιαι οκάδες τοιαύτης «σούμας» θά πληρώσωσι βεβαίως 
πρδς λεπτά 2 δραχμάς 20, ένφ 20 δραχμάς πληρώνουσιν έπίσης 80 οκάδες 
ρακης, δ δέ Αγοραστής τΐίς «σούμας» ταύτης θά κάμγ έξ αύτης 3000 
όκάδας ρκκης καί κερδίζει έπί ζημίορ τοϋ δημοσίου δραχμάς 730.

Έδ. 3. Έάν παντοπώλης τις παρουσιάσν; ρακην, περιέχουσαν 80 θ|θ οι
νοπνεύματος καί φορολογηθΰ) πρδς 25 λεπ. κατ’δκάν, τις εμποδίζει αύ- 

. τδν νά Αραιώση αύτην ύστερον μέ τδν τριπλάσιον όγκον ύδατος, όπως πα- 
ρασκευάσν) 4 όκάδας ποτίμου ρακ·ης, ης δ Αναλογών φόρος τότε έ'σεται 
μόλις 6 *)4 λεπτά;

Έδ. 4. Έάν τδ ανυδρον οινόπνευμα μείνγι Αφορολόγητον, δέν υπάρχει 
λόγος νά πιστεύσωμεν ότι δ καταναλωτής δέν θά μεταχειρισθ'?) αύτδ κατά 
προτίμησιν, Αφοϋ τοϋτο είναι συνάμα καί εύωδέστερον,δπως μίξν; αύτδ δι 
όσου Αν θέλν; ΰδατος, σακχάρου, χρώματος καί Αρώματος καί όπως παρα- 

σκευάσν; ρακην πολλφ κρείττονα της ημεδαπής. Πρδς- τι τότε τά μεγα

λοπρεπή καταστήματα καί αί Ατμοκίνητοι συσκευαί, έάν πας τις έκ 
του ελευθέρου τέλους απολύτου οινοπνεύματος της Αλλοδαπές θέλει δυ- 
νηθνί νά παρασκευάσγ άνευ γνώσεων, άνευ φόρου επιτηδεύματος, άνευ έρ- 
γαλείων καί Αποστακτηρων Αρίστην ρακην η ποτά;

Έδ. 5. Τδ είσαγόμενον σύστημα θέλει έντδς 6 μηνών Αναγκάσει τά 
νϋν παρ’·ημϊν Ακμάζοντα καταστήματα της οινοπνευματοποιίας νά κλει- 
σθώσιν, οί δέ εμπορευόμενοι έπί τοσοΰτον θά ένοχλώνται είς την ένάσκη- 
σιν τοΰ έργου αύτών, ώστε θά παύσωσι νά τδ ένασκώσιν· *

Έδ. 6. Έν Έλλάδι ύπάρχουσιν ηδη άρκεταί Distilleries, ωφελούμεναι έκ 

της Ατελείας. Έν Άγγλί^ ύπαρχον τώ 1873 er ο2φ 9 μόνον τοιαΰτκ 
καταστήματα, ύπέκυψκν δέ είς τδν συναγωνισμόν τά άλλοτε παμπληθή 
μικρά.

Έδ. 7. Ή έξαγωγη τών πνευματωδών ποτών της Ελλάδος δέν Ανε- 
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πτύχθη, διότι ένταϋθα μόνον έκ τών στεμφύλων παράγεται τδ οίνό-*· 
πνεύμα, άλλαχοϋ δέ έξ εύθηνοτέρας πρώτης ύλης, ούχί δέ διότι αί πρώται 
αύται ύλαι έξωθεν είσαγόμεναι (;) ύποβάλλονται είς τέλη. Ούδέποτε είσ- 
ήχθη ή Μελάσσα ήτοι τδ έ'κθλιμμα τοΰ σακχαροκαλάμου, έξ ου οί Φελ- 

λάχοι τής Αίγυπτου άγνοοϋσι »χ έζαγάγωσιν απαν τδ σάκχαρον είς κεκρυ- 
σταλλωμένην κατάστασιν, καί δπερ προ 3 — 4 ετών έτιμάτο έν Πειραιεΐ 
4 ' |2 φρ. κατά στατήρα, νϋν δέ 1 8—20 φρ.' τά δέ άλλα προϊόντα έξ ών 
κατασκευάζεται οινόπνευμα είναι τά σιτηρά, τά γεώμηλα, τδ άραβόσιτον 
καί οί παντοειδείς γλυκείς καρποί.

Ό τόπος εξάγει σΰκα καί σταφίδας’ πώς νά υπόθεση τις τά εΐ'δη ταΰτα 
είσαγόμενα δπως χρησιμεύσωσιν είς την οινοπνευματοποιίαν ; "Οθεν πράγ- 

. μάτι δέν δύναται νά θεωρηθώ ώς άντάλλαγμα η ατέλεια αυτών, έξ ής 

θέλουσιν ίσως ωφεληθώ οί όπωροπώλαι.
Έδ. 8. Οί προτεινόμενοι φόροι είσίν δλως αυθαίρετοι και έπί ούδεμιάς 

λογικής βάσεως στηριζόμενοι. Ένώ παρά τής μόνης άσφαλώς βεβαιουμέ- 
νης σούμας προϋπολογίζεται έπί 4 εκατομμυρίων όκάδων (όντως δέ δέν 
παρασκευάζονται τόσαι) πρδς λεπ. 2 εί'σπραζις ασήμαντος δρ. 80,000, αΐ- 
τινες μόλις τά έ'ζοδα της διοικητικής βεβαιώσεως θέλουσι καλύψει, προσ- 
δοκάται έκ της ρακής πόσον 750,000 δρ. πρδς λεπ. 25, ένώ είναι τών 
εύκολωτάτων νά πωληθή άντί ρακής, σοϋμα δίς άποσταχθεϊσα, ην δ 
καταναλωτής διά προσθήκης σακχάρου, άρώματος καί χρώματος θέλει με
ταποίηση ού μόνον είς ρακην, αλλά καί είς άκριβώτερα ποτά πολυτελείας.

Έδ. 9. Καί δ έγχώρως οίνος νά φορολογήται.
Έδ. 10. Είκοσι δεκατημόρια λέγονται ελληνιστί 2 μονάδες! δθεν έπι- 

βάλλεται ώς φόρος έπί τών είσαγομένων ποσδν ί'σον πρδς τδ διπλάσιου τοΰ 
εισαγωγικοί! τέλους.

Έδ. 11. Δέκα δεκατημόρια τοϋ εισαγωγικού τέλους είναι ποσδν ί'σον 
πρδς αύτδ τοϋτο!—"Επειτα τίς η άνάγκη τής έξαιρέσεως τών φαρμακευτι* 
κών σεραπίων καί οινοπνευμάτων ; "Ινα οί φαρμακοποιοί κερδίζωσι έ'τι 

πλείονα έκ της άθεμίτου είς οίνοπνευματοποιούς καί παντοπώλας μεταπω- 
λησεως ; Μήπως σεράπια δέν είναι σάκχαρον; Έάν δ κατασκευαστής της 

ρακής ?! τών άλλων ποτών εύρη λευκά σεράπια εύθηνότερα, άντί τοϋ φορο
λογούμενου σακχάρου, δπερ όφείλει πρότερον νά βράση, νά καθαρίση διά 
λευκώματος καί νά λευκάνη διά θειώδους οξέος, καί δταν μάλιστα εύρί- 

σκη αύτά εύθηνότερα καθδ άφορολόγητα, έτρελλάθη νά άγοράση σάκχαρον;
Έδ. 12. Τοϋτο μόνον είρησθω είσέτι ένταϋθα, δτι δέν επιτρέπεται έν 

νομοσχεδίφ τοϋ σωτηρίου έ'τους 1882 νά έφευρίσκωνται δύο σημεία δεκα
δικάς διαστολής π. χ. 1, 49, 07, οπερ θέλει νά εί'πη βεβαίως 1 δρ. καί 
49 7] 100 λεπτά ήτοι δρ. 1,4907 (μία καί 4907 δεκακισχιλιοστά) ήτοι 

λεπτά 149 καί 7 εκατοστά τοϋ λεπτοϋ !
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Ή διά τδ άνυδρον οινόπνευμα κανονισθεΐσα μονάς έκ δρ. 1.50 δύναται 
καί νά μετριασθη άναλόγως τής πεποιθήσεως τοϋ κ. ύπουργοϋ, επειδή δε 
κατά τά άνωτέρω δέν θά πληρόνωνται λεπ. 1 1[2 κατ’ όκάν καί έκατο- 
στιαΐον βαθμόν, άλλά διά μέν τά οινοπνεύματα δευτέρας κατηγορίας δρ. 
μία, διά δέ τάς σούμας κτλ. δρ.—45, δύνανται άναλόγως νά μετριασθώσι 

καί οί δροι ουτοι.
"Ιδωμεν νϋν όποιον περίπου έ'σται τδ άποτέλεσμα τοιούτου έπί τοΰ' 

οινοπνεύματος φόρου :

Κ'. Διά τά έν τ^ί ημεδαπή κατασκευαζόμενα εί'δη·

Δρ. 4370000 4370000

4. Σοΰμα (οινόπνευμα Αης κατηγ.) 3000000 όκάδ. λεπ. 45δρ. 1350000
2. Οινόπνευμα Βας » 300000 . 100 » 300000
3. » » Γης Μ 50000 · 150 » 75000
4. Ρακή 3000000 όκ. 05 . 150000
5. Ζύθος 50000ο » 25 . 125000
6. Πνευματώδη ποτά » 50000 » 20 » 10000
7. Οίνος 1180000000 όκ. (παραγωγή τοΰ 1880) » 02 . 2360000

Β'. Διά τά έκ τής αλλοδαπής'
1—5. Τά τοΰ νομοσχεδίου ’ Δρ. 918286
6. Οινόπνευμα άπόλυτον όκ. 200000 λεπ. 450 » 300000
7. Σεράπια καί πνευματώδη ποτά φαρμακείων

όκ. 20000 . 450 > 30000

Δρ. 1248300 1248300

Τδ δλον · . . Δρ. 5618300

Τέλος δέ φρονώ δτι είναι έπάναγκες, άφοϋ άποφασίσωσιν ή τε Βουλή 
καί ή Κυβέρνησις περί τοϋ συστήματος τής φορολογίας ν’ άνατεθ^ ή 
επεξεργασία τών λεπτομερειών τοϋ τε Νόμου καί τής έκτελέσεως αύτοϋ 
είς ένα έπιστήμονα καί είς ένα έφορευτικδν ·ή πεπειραμένον τελω
νειακόν ύπάλληλον* άμφότεροι δέ ουτοι νά θέλωσι καί νά γνωρίζωσι τί 
θέλουσιν.

Έν ’ΔΟήναις 48 Μαίου 4882.
Άναστ. Κ. Χρηστομάνος, καθηγητής. 
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ΠΕΡΙ ΛΕΥΚΟΥ ΚΟΣΣΥΦΟΥ

,. Νεωστί φίλος μου, έκ τίνος κατά τήν πεδιάδα Μεσολογγίου Θήρας έπα» 
νελθώ>, μοί ένεχείρησε νεκρόν τι πτηνόν, οΐον ούδέποτε κατά προηγουμέ- 
νας περιπολήσεις άπαντήσας, δικαίως έθεώρησεν ώς έκτακτον τ^ς Θήρας 
παραγόμενον. Τό πτηνόν, τούς χαρακτήρας και τδ μέγεθος κοσσύφου φέρον 
ήν άλλως κατάλευκον τδ χρώμα, είχε ράμφος χρυσόχρουν, χρυσόχρους τούς 
πόδας, καί έδείκνυε ωραία ροδόχροα τά χείλη τών βλεφάρων. Σπάνιον 
ωσαύτως έφάνη τδ εύρημα έμαυτφ και την ταρίχευσιν τοϋ πτηνοϋ άνε- 
δέχθην όπως κατατεθώ ύπόδειγμα έ'ζοχον έν ταΐς συλλαγαΐς τοϋ έν Άθή- 

ναις Μουσείου. Ταύτοχρόνως, άναπολών έν μνήμη άργαιότερόν τι παρόμοιον 
εύρημα φίλου, τοΰ μακαρίτου αρχίατρου Α. Λινδερμάϊερ, οστις ποτέ 
μετ’ ίδιαζούσης έπιμελείας κατέγεινε είς τά τ^ς ελληνικές δρνιθολογίας, 
άνεμ<ήσθην σχετικής τινδς πραγματείας τοΰ ίδιου, δημοσιευθείσης κατά 
τδ έ'τος 1860 (Dr A. von Lindermayer. Die vogel Griechenlands ein Bei- 
trag zur'Fauna dieses Landes. 3 Jahresbericht des naturhistorishen Vereins 
in Passau 1860. Druck vonF.W. Keppler).Έν ταύτη άναφέρει, δτι κόσσυφον 

λευκόν έντίί άγορ^ τών ’Αθηνών άπαντήσας και ταριχεύσας, κατέθεσεν έν 
τφ πανεπιστημιακή τών ’Αθηνών Μουσείφ. ’Αγνοώ Sv ταριχευθε'ις δ κόσ- 
συφος ούτος διατηρείται έ'τι καί την σήμερον έν ταΐς συλλογαΐς, άλλά και 
δευτέρου όμοιου υποδείγματος την διαφύλαζιν άζίαν προσοχές θεωρήσας 

έν έ'τει 1883, ούκ ώκνησα νά έπιληφθώ τής ταριχεύσεως, καί πρότινος 
άπέστειλα τδ πτηνδν πρδς κατάθεσιν έν ταΐς συλλογαΐς τών ’Αθηνών, 
άνιχνευθέν νεωστί έν τοΐς παραλίοις τνίς δυτική; 'Ελλάδος. Ό μνη- 
σθείς κύριος Αινδερμάϊερ έκθέτει πρδς τούτοις έν τ·ρ πραγματεία του, δτι 

έτερος αύτοϋ σύγχρονος καί φίλος όρνιθολόγος, δ κύριος Von der Miible, είδε 
ποτέ έν Βενετίη δμοιον πτηνδν (turdus merula. Linn), έχον πτέρυγας κα- 
ταλεύκους καί στιλβούσας, καί μνημονεύει συνάμα, δτι ή'δη δ ’Αριστοτέλης 
πραγματεύεται περί τοιούτου ού'πω σπανίου εύοήματος έπί τοϋ όρους Κυλ
λήνης έν Άρκαδίγ.

Έν τνί «περί ζώων γενέσεως» πραγματεία (β.βλ. Ε ) δ ’Αριστοτέλης 
αναγράφει τά έφεξής :

«Τών δε ζωων τά μεν είσι μονόχροα . ... τά πολύχροα μέν ολιγόχροα 
ιδε.. . . τά δε ποικίλα.. . . μεταβάλλει δέ τά δλόχροα πολλίρ μάλλον τών 

ϊμονοχρόων.., . ώστε καί είς άλληλα μεταβάλλειν καί ποικίλλεσθαι μαλ- 
ϊλον’ τά δε μονόχροα τουναντίον* ού γάρ μεταβάλλει άν μη διά πάθος, 

»και τοΰτο σπάνιον* ήδη γάρ ώπται καί πε'ρδιζ Λευκή, καί κύραζ, καί 
νστρουδ&ς καί άρκτοι:, συμβαίνει δέ ταΰτα όταν διαστραφη έν τίί γενέσει* 
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«ευφθαρτον γάρ καί ευκίνητον τδ μικρόν* τότε γιγνόμενον τοιοϋτον* έν 
Βμίκρφ γάρ η άρχή τοΐς γιγνομένοις».

Ό ί'διος ’Αριστοτέλης έν ετέρφ πονήματι «περί θαυμασίων άκουσμάτων» 
εκθέτει γραφικώτερον.

ιι’Εκ ΚυΛΛήκη γασι τής 'Αρκαδίας, τους κοσσΰφους Λευκούς τίκτεσθαι, 
υάΛΛοθι δέ ούδαμή, καί φωκάς ποικΙΛας προ'ίεοθαί τε προς τήκ αεΛήκηκ' 
τ>τήκ δέ ήμέρακ εί'τις επιχείροίη σφόδρα δυσθηράτους είκαι»

’Εσχάτως δέ λόγον ποιήσας περί ιοϋ λευκοϋ εύρήματος ήκουσα γνωρι- 
μ.όν τινα λέγοντα δτι σχετικήν έξ άρχαίων μαρτυρίαν θέλω εύρη έν τοΐς 
Άρκαδικοϊς τοΰ Παυσανίου. Μετ’ άναζητησιν δ’ άνέγνων έν βιβλίιρ VIII. 
173 τών ’Αρκαδικών την άκόλουθον περικοπήν.

«Παρέχεται καί θαϋμα τοιόνδε η Κυλλήνη* κόσσυφοι γάρ οί όρνιθες δλό- 
»λευκοί είσιν έν αύτή. Οί δέ ύπδ Βοιωτών καλούμενοι γένος άλλο ποί τέ 
κείσιν δρνίθων ούκ ωδικόν. ’Αετούς μέν οδν όνομαζομένους κυκνίας μάλι- 
χστα έοικότας κύκνω λευκότητα οίδα έν Σιπύλφ θεασάμενος περί λίμνην 
Βκαλουμένην Ταντάλου. Ύς δέ άγριους λευκούς καί άρκτους τών Θρακίων 
Βλευκάς ήδη που καί άνδρες έκτήσαντο ίδιώται. Λαγώ δέ καί έ'λαφοι, τδ 
»μεν Λιβυκδν θρέμμα οί λαγώ είσιν οί λευκοί, έλάφους δέ έν Ρώμη λεύκάς 
ΒεΙδον καί ίδών θαΰμ,α έποιησάμην, δπόθεν δέ $ τών ηπείρων ούσαι ή νη- 
ϊσιώτιδες έκομίσθησαν, ούκ έπήλθεν έ'ρεσθαί μοι* τόδε μέν ήμϊν λελέχθη 

»τών έν Κυλληνη κασσύφων ένεκα, ώς μη τοΐς ρηθεϊσιν ές την χρόαν αύ- 
®τών άπιστοίη μηδείς».

Έν προσθήκη πρδς τά άνωθεν έκτεθέντα άναμιμνησκομαι έτέρας δμοίας 
παρατηρήσεως ή'νπερ κατά την πολυχρόνιον έν Μεσολογγίω διαμονήν μου 
ποτέ άντεληφθη φίλος τις, φιλοθηρας επίσης, έν τνί πεδιάδι περιπολών^ 
άπήντησε δύο μικρά ολόλευκα πτηνά, καί άποκτείνας μοι έ'φερε, περιέρ
γειας ένεκα. Τά πτηνά έ'φερον τδ μέγεθος τών κοινώς καλαμοδυτών λεγο
μένων. Διατελών έγώ έν παντελεϊ έλλείψει βιβλίων, πραγματευομένων τά 
τής Ορνιθολογίας, καί τότε ουπω τυχών εύκαιρίας πρδς παραβολήν δμόιο- 
τύπων έν τοΐς μουσείοις πτηνών, ούκ έ'χω νά έκθέσω άκριβώς περί διαγνώ- 
σεως τοϋ είδους, είς δπερ οί πυγμαίοι λευκαιθίοπες άνήκον. “"Ομως τδ έκ
τακτον τίίς Θήρας παραγόμενον φιλοδωρηθείς, έταρίχευσα καί μετεβίβασα 
ακολούθως πρδς διαφύλαζιν έν τη Ορνιθολογίαν) συλλογή τοϋ πανεπιστη
μιακού Μουσείου. ’Αγνοώ, άν τά δύο ταΰτα παρασκευάσματά μου διατη- 
ροΰνται είσέτι* ί'σως διεβρώθησαν ύπδ τοϋ χρόνου, καί άπεβληθησαν έν 
συνεπείς.

Έν τή άφηγησει μου συμπεριλαμβάνω ώδε έτερον γεγονός λευκασμοϋ, 
εί'τε τής έκτάκτου παραλλαγής της χροιάς τών ζώων. ’Αντικείμενου τίίς 
κοινές περιεργείκς τών κατοίκων έγένετο ποτέ έπί τών ημερών μου έ'γχε- 
λυς, φέρουσα κιτρίνην χροιάν ώς χρυσοΰ, προσεφέρθη δέ έμαυτφ είς δώρον 
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ή σπανία και έκτακτος παραλλαγή τ·7,ς χροιάς τοιούτου ένυδρου ζώου. Ού- 
δεποτε, ώς πάντες ώμολόγουν, παρετηρήθη ομοιόν τι, καί έπανειλημμέ- 
vcct επερωτιοσεις [aou προς τους αλίεΐς zzt. έχθυοτρόφους ούδέν τι έπακρίβες 
έξήγαγον. Ή έγχελυς, αύτόχθων ο3σα, καί ουπω έκ τών μεταβατικών ένυ
δρων ζώων, διαιτάται κατά μυριάδας Αναριθμήτους έν τή λιμνοθαλάσση 
τών πέριξ της πόλεως Μεσολογγίου, και ωσαύτως έν ταΐς έκ γλυκέως υδα- 
τος λίμνάις της Τριχωνίας κα: Λυσιμαχίας, ουδέ τι έγνώσθη περί παραλλα
γές τής χροιάς τοϋ ιχθύος έκ παραδόσεως ή και έξ ιδίας αύτοψίας τινός. 
■Πιθανόν είναι δτι άπαρατήρητον διέφυγε τοιοϋτον σπάνιον εύρημα την 
προσοχήν τών απλοϊκών αλιέων καί σχεδόν μοναδική ύφίσταται ή έμή 
παρατήρησις έγχέλεος χρυσόχρου, ήνπερ νομίζω δέον νά θεωρήσω ώς έκ 
λευκασμοΰ προελθοΰσαν τήν τής χροιάς παραλλαγήν.

Γνωστόν είναι, δτι ό λευκασμδς παρατηοεΐται μάλλον παρά τοΐς τετρα- 
πδδοις ιδίως τοις τιρ ανθρωπω παροικουσι ζωοις, σπανιωτερον δέ παρά τοΐς 
άγρίως περιφερομένοις. Ούτω καί φιλοθήρας Ανηρ, γνωστός μοι, έδιηγήθη 
πιστότατα μαρτυρών, δτι μοναδικήν ποτέ κυνηγεσίαν έ'λαχε λευκοϋ λα- 
γωου 8ν έκτεινεν έν τή πεδιάδι της Τριχωνίας πλησίον τοΰ Άγρινίου.Έγώ 
δ ί'διος έ’πίσης έν τή Αγορά πρό τίνος μοναδικού άντελήφθην δέρματος Αλώ- 
πεκος, φέροντος λευκήν την Ακραν τής ούράς είς έ'κτασιν δύο δακτύλων 
περίπου. Σπάνιος έπίσης έστίν ό λευκασμδς παρ’Ανθρώποις, Αναμιμνήσκο- 
μαι δέ ένα καί μόνον ίδών Ανδρα λευκαιθίοπα, άναμίξ τών καταλεύκων 
τριχών τής κεφαλές φέροντα τολύπας τριχών πυρράς, έ'χοντα λεύκάς 
τάς ίφρΰς, καί καταλεύκους τάς βλεφαρίδας. Άκριβεστέρας έπ’ αύτφ φυ
σιολογικής έρεύνης ούκ ήδυνήθην νά έπιληφθώ, παρατηρήσας μόνον, οτι 5 
Ανηρ, τδ πλεΐστον συνεσπασμένα κρατών τά βλέφαρα, καί προφυλαττόμε- 
νος ίνα έκτεθή είς τάς Ακτίνας τοΰ ήλιου, περιεφέρετο, ώς ύπδ φωτοφο
βίας καταληφθείς.

Πρδς έξήγησιν τοΰ φαινομένου τοΰ λευκασμοΰ πλεΐστοι φυσιοδίφαι πα
ραδέχονται τήν Αρχαίαν Απ’ Άριστοτέλους γνώμην, δτι ή της χροιάς αυτή 
παραλλαγή προέρχεται έκ νοσηράς τινδς περί τήν γένεσιν καταστάσεως, 
οί δέ νεώτεροι φυσιοδίφαι, κατά πόδας τοΰ Darwin εργαζόμενοι, ένδέχεται 
νά έκλάβωσι, σύν Αλλοις, καί τδν λευκασμδν ώς συνεργαζόμενον έν τή φύ
σει πρδς μετάπτωσιν ή μετατροπήν τών ειδών. Πλείονας τών είκοσιν αιώ
νας ή ιστορία άναμετρίή έργαζομένους, άλλ’ ού πάνυ σαφείς Απέβησαν μέ
χρι τοΰδε αί άποδείξεις^τών εργασιών τούτων τής φύσεως. Τί δέ συμβάλ
λει είς αύτάς δ λευκασμός, δλως άδηλον τδ ζήτημά έστιν. ''Ομως τοΐς καθ’ 
ημάς έν Έλλάδι τά νΰν φιλοτίμως περί τήν φυσιογνωστικήν ένησχολημέ- 
νοις άπλούστερον, καί ήτον πολύπλοκου, πρόκειται τδ ζήτημα, τής έπί 
τών δρέων τής Κυλλήνης έν Άρκαδί^ έπί τόπου Ανιχνεύσεως φυσικοϋ πα
ράγοντος, δστις έκεΐθεν κατ’άλλοϊον τινά τύπον τίκτει καί νεοττεύει.’Ημΐ*
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.έν πρώτοις εναπόκειται δ έλεγχος τών Από τής έποχής τοϋ Άριστοτέλους 
και Παυσανίου μέχρι τών καθ’ ημάς Αλλεπαλλήλων παραδόσεων περί λευ- 
κασμοΰ ιδίως πτηνού, τοΰ κοσσύφου (turdus merula Linn.)'.

Έν Μεσολογγίφ τή 42 Μαρτίου 1883.
Δρ. Ε. Νίδιρ, Εχτρός.

ΚΡ1ΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟ,ΤΤ A.3STΘΕίΤΚΓ

Παρά τοϋ τμήματος τών Καλών τεχνών τοΰ Φιλ. Συλλόγου Παρνασσό® 
έπιτοαπέντες τήν έλλανοδικίαν έπί τών φυτών καί άνθέων τής έκθέσεως 
ήτις συνεκροτήθη δι’ αύτοϋ παρά τδν Ίλισσδν, άποφαινόμεθα.

"Ανθη μέν ολίγα, ήττονκ δέ φυτά καί ελάχιστα λαχανοειδή προϊόντα 
ευρομεν συγκεκομημένα τοϋτο δέ, δχι διότι ή Δημήτηρ Χλόη κατέστη 
πρδς ταΰτα έν Έλλάδι Αφιλόστοργος, άλλά διά τδ πρωτοφανές τοΰ πράγ
ματος καί τδ άπδ τής προκηρύξεως αύτοϋ βραχύ τοΰ χρόνου, έξ ού καθ
υστέρησαν δτε δημόσιος κήπος καί δ βασιλικός καί ούκ δλίγοι ιδιωτικοί* 
παρενέβαλε δέ καί ή πρωτοπειρία τών προσκληθέντων είς τήν καλήν ταυ- 
την άμιλλαν, άγνοούντων δπόσον ύπήρχε σύμφορος καί κατά τί ωφέλιμος 
καί είς αύτούς τούτους ιδίως, ώς καί είς πάντας έν γένει, καίτοι Ατρυτως 
έμόχθησαν πρδς εύόδωσιν τοΰ έργου τά μέλη τοΰ Συλλόγου, οΐς άνετεθη 
ή εύγενής προσπάθεια.

Καί δη άιτονεμ.ητέον·

Έν τοες τμήμασςν ο.', β', γ’ καί δ'.
(Παντοΐα φυτά.)

Τδ πρώτον βραβεΐον τιμής είς τδ ύπ’ Αρθ. 2 κινητόν κηπάριον (Jardi
niere), άνήκον είς τδν έν Κέρκυρά κ. Π. Κρεμμύδην, ώς περιέχον περί τά 
πεντήκοντα εί'δη βεγονιών, κολεών, κροτώνων, πεπερομιών, τραδεσκαν- 
σιών καί Αλλων τοιούτων φυτών άλλοτρίων κλιμάτων, διά τδ ποικιλόχρουν 
τών φύλλων ιδίως καλλιεργουμένων, πρδς δέ καί διά τήν φιλόκαλον συν- 
αρμογήν καί τδν έπιστημονικδν έκάστου αύτών ορισμόν.

Χρυσοΰν βραβεΐον είς τήν ύπ’άριθ. 3 συλλογήν, τήν έκτεθεϊσαν ύπδ X. 
Κοκκινάκη, κηπουροΰ τοΰ κ. Μ. Μελά, aat συγκειμένην έκ 220 γαστρών 
περιεχουσών φυτά τοΰ καλλωπισμοΰ καί τής διακοσμήσεως τών αιθουσών,

1 Άνεκοινώθη κατά τήν συνεδρίαν τής 17 Μαίου τοΰ φυσιογνωστικοΰ τμήματος.
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ιδίως δε δια τα ttipxtx συκοειδ^(ίιοιΐ8), φοινικοειδνί, πανδάνους, πτερίδας 

JWti &Wx, αείφυλλα* πρδς δε διά τήν καλλίστην συλλογήν "ων τριχρόων 
(perishes) καί τινων άρβυλοσχήμων (calceolaria).

"Ετερον χρυσοΰν βραβεΐον είς την ύπ’ άριθ. 4 συλλογήν τών άνθοκόμων 
άδελφών Καντόρου, συγκειμένην έζ 720 φυτών, ιδίως διά τδ πολυάριθμον 

X5Ci πολυποιχίλον των ζαλλωπ&ΐΓ'πχών άνθεων, έν οις zed zec^od zoc^sXtxi 
καί ττλουσίκ συλλογή πελαργονίων, πτεριδοειδ&ν χλπ.

Άργυροϋν βραβεΐον είς τά ύπ’άριθ. 21 φυτά, άνηκοντα τη κυρία Άδγ 
Σολωμοΰ δια την παμμεγεθη δράκαιναν καί την δενδρώδη καμέλιαν.

Άργυροϋν βραβεΐον είς. τδν κ^πον έ'νθα ή έ'ζθεσις, καλλιεργούμενον ύπδ 
του κ. Ίακ. ’Αλβέρτου μετά διακεκριμένης έπιμελείας, πλούσιον κυρίως 
εις ρόδα και αλλα παντοϊα άνθη καλλωπιστικά, ώς καί διά την έν συ~ 
νόλφ φιλοκαλίαν.

Χαλκοϋν βραβεΐον εις την ύπ’ άριθ. 48 συλλογήν πελαργονίων, εκτεθεί 
σαν ύπδ της δεσπινίδος Σιώτη.

Ομοιον εις την υπ’ αριθμδν 32 συλλογήν πελαργονίων τ·η.ς κυρίας 
Παρασκευής Βουσάκη.

"Ομοιον εις την ύπ' άριθ. 1'0 συλλογήν ρόδων έν γάστραις, του κ. Εύαγ- 
γέλη Μάρκου.

Ομοιον εις τον "Ιασμ,ον τοϋ εί’δους τοϋ κοινώς λεγομένου βουγαρινίου, 
δια το σπάνιον μέγεθος καί την εύρωστίαν τοϋ φυτοϋ, άνήκοντος τγί κυ

ρία Γεωργίη Π. Λάμπρου.

Ομοιον εις τον ύπ’άριθ. 14 φυλλόκακτον, διακρινόμενον διά τδ έζαί-, 
ρετον μεγεθος, άνηκοντα δέ τφ κ. Δ. Α. Χέλμγ.

Έν τώ ε' τμήματε.
(’Εγχώρια αυτοφυή·)

Παρουσιασθη μόνον συλλογή ιαματικών φυτών έκ Κέρκυρας, συλλογή 
Τ?τις δυστυχώς, έπαθε καθ’ όδδν, ώστε δέν ήδυνήθημεν νά σχηματίσω- 

μεν περί τούτων κρίσιν, άλλ’όμως έπαινοΰμεν την εις τοιαύτας χρησίμους 
βοτάνας έπιμέλειαν τοϋ έπιστείλαντος.

Έν τώ βτ’ τμήματε.
(α’. άνΟοδίσμαι.)

Άργυροϋν βραβεΐον είς την ύπ’ άρθ. 4 παμμεγεθη ανθοδέσμην μετά 
και άλλων μικρότερων έκτεθεισών ύπδ X. Κοκκινάκη, κηπουροϋ τοΰ κ. Μ. 
ψίελά, διά την τέχνην καί τήν συμμετρίαν έν τη συνθέσει αύτών.

Άργυροϋν ωσαύτως είς τδ ύπ’ άριθ, 46 προσχεγάΛαιον, τδ συντεθειμένον 

ές άνθέων μετάπλείστης φιλοκαλίας και τέχνηςΰπδ τ·^ς κυρίας Α. Άρών. 
Χαλκοϋν βραβεΐον είς ευμεγέθη ανθοδέσμην τδ σχίίμα κρεμαστής σκι- 

άδος (ombrelie) έ'χουσαν, συναομοσθεΐσαν δέ ύπδ της κυρίας Κλεονίκης Σ. 

Δουρούτη, διά τήν κομψότητα τοΰ έ'ργου.
"Ομοιον είς τά ύπ’ άριθ. 39 δύο κάνιστρα ωραίων ρόδων, διά τήν άφέ-' 

λειαν καί άμα χάριν τ^ς συνθέσεως, άνηκοντα τη κυρίγ Εύ. Βαλτατζη.
"Ομοιον είς τήν ύπ’άριθ. 53 άνθοδέσμην, μικράν μέν, άλλά τεχνικωτα- 

τα συντεθειμένην σπειροειδώς ύπδ Γ. Φασούλη, άνθοκόμου.

(β'. Δρεπτά ή εκκοπτα άνθη

Άργυροϋν βραβεΐον είς τήν ύπ’άριθ. 4 πλουσίαν συλλογήνέκ 40 ειδών 

ρόδων, ών τινα ούχι κοινά, άνηκουσαν τοΐς άδελφοΐς Καντόρου.
Χαλκοϋν βραβεΐον είς τδ ύπ’ άριθ. 31 μικρόν κάνιστρον, περιεχον έκλε-· 

κτά καί καλώ; διατηρούμενα ρόδα, άν^κον τφ κ. Α. Μερκάτγ.
"Ομοιον είς τά ύπ’ άριθ. 51 δύο κιβώτια, περιέχοντα πλουσίαν καί 

ώραίαν συλλογήν ρόδων, άνηκουσαν τώ κ. Δ. Ν. Καλλιφρον^.
"Ομοιον είς τήν ύπ’άριθ. 10 συλλογήν ρόδων πολυποικίλων, έκτεθει- 

μένων έντδς κανίστρου ύπδ τοΰ κ. Εύ. Μάρκου, κηπουροϋ τοΰ κ. Άνδ. Αύ· 

γερινοΰ.
"Ομοιον είς τδ ύπ’ άριθ. 52 κάνιστρον 

τοΰ κ. Εύθ. Κεχαγιά.

έκλεκτών ρόδων, έκ τοΰ κήπου

Έν τώ ζ'. τμήματε.
(Πρώίρ,α λαχανοειδί) καί ύπώραι.)

Χαλκοϋν βραβεΐον είς τά ύπ’ άριθ. 3 χαμαικέρασα, έν γάστραις, ώς και 
δρεπτά, εί'δους κωνοειδούς, σπάνια τδ μέγεθος, έκτεθέντα ύπδ X. Κοκκι- 
νάκη, κηπουροϋ τοΰ κ. Μ. Μελά, διά τήν καλλιέργειαν καί τδ έκλεκτδν 
αύτών είδος.

"Ομοιον είς τά ύπ’άριθ. 54 άπια τοϋ παρελθόντος φθινοπώρου, ώς έπί 
μακρδν διατηρηθέντα καλώς, σταλέντα δέ ύπδ τοΰ έν ΙΙάτραις κ, Μακρυ- 

γιάννη.
"Επαινον είς τά ύπ’άριθ. 53 χαμαικέρασα, έκτεθέντα ύπδ Γ. Φασούλη.
"Επαινον είς τά ύπ’ άριθ, 55 λειμόνια, διά τδ έξαίρετον μέγεθος καί 

κάλλος, έκτεθέντα ύπδ Ίω. Καλογιάννη.
"Επαινον είς τούς ύπ’ άριθ. 15 ύπερμεγέθειςκυάμους, διά τδ μέγα μήκος 

αύτών σταλέντας παρά τοΰ έν Κερκύρη κ. Ίω. Πάλιου.
"Επαινον διά τούς ύπ’ άριθ. 3 εκτάκτως παχεΐς άσπαράγους,παραχθέν 

τας ύπδ X. Κοκκινάκη, κηπουροϋ έν Κηφισσίη.
Χρηματικήν άμοιβήν έκ πεντήκοντα δραχμών είς τδν λαχανοπώλην Δ.
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Παπανικολάου, Six τά ύπ* άριθ. 58 έκτεθέντα ύπ’ αύτοϊϋ λαχανοίιδή (άσπα* 
ράγους, σικύους—τά κοινώς άγγουρα,—κυνάρας, θρίδακας, γεώμηλα κλπ.) 
τινχ τών οποίων καί πρώιμα.

Όμοίαν έκ δραχμών πεντήκοντα, εις έτέοαν συλλογήν τοιαύτην, έκτε· 
θεϊσαν ύπδ ’Αντωνίου Μπελία, ύπ’άριθ. 56.

Όμοίαν έκ δραχμών πεντήκοντα, εις τρίτην τοιαύτην συλλογήν» τήν 
ύπ’ άριθ. 57, έκτεθεΐσαν ύπδ Ν. Στάμου.

Έν τφ ij’ τμ,ήμ,ατε
(ΆνΟοκομ,ική βιομηχανία.):

Χκλκοΰν βραβεϊον εις τά πρδς δικκόσμησιν περιπτέρων (κιοσκίων) χαε— 
ρίεντα ξυλουργήματα τής εταιρίας τοΰ πυριτιδοποιείου, πρδς ένθάρρυνσιν 
τής νέας ταύτης έν Έλλάδι βιομηχανίας.

’Έπαινον εις τήν εμπορικήν Γερμανικήν εταιρίαν διά τά ύπ’ αύτής έκ
τεθέντα εί'δη, χρήσιμα εις κήπους, οΐον άντλίας άρδευτικάς ή κατομβρι- 
ζουσάς, σωλήνας, φράκτας μεταλλικούς, πλάκας πεποικιλμένας έκ παν· 
τοίας ύλης, καί άλλα.

Τεχνητοί καρποί καί άνθη.

Καίτοι δέν προεκηρύχθη διαγωνισμός επί τεχνητών καρπών καί άνθέων^ 
δίκαιον έκρίθη ν’ άπονεμηθή χρηματική αμοιβή έκ δραχμών έκατδν εις τον 
κ. Εύστ. Καρυοφύλλην, μάγειρον έν Πειραιει, έκθέσαντα πολλά τοιαϋτκ 
τεχνήματα, ιδίως δέ διά τήν έκ μαγειρικής κόλλας άπομίμησιν παντοίων 
σταφυλών θαυμασίζς τελειότητος.

Έν Άδήναις τή 6 Μαΐου 1883.
01 ΈΛ.ΙανοσΙκαί

®. Δ. Χελδρίϊχ

1. I. Σ-κυλίτσης · 

Π. Γεννάδιος.

Υ. Γ. Δεν συμπεριελήφθησαν έν ταΐς άπονεμηθείσαις άμοιβαΐς κεραμικά 
τινα τής κηπουρικής εί'δη, οίον γάστραι, μάλιστα δέ τορευταί, καί άλλα 
τοίαϋτα ως μή σταλέντα εγκαίρως εις τήν έ'κθεσιν- άλλ’ δμως οφείλεται 
εύφημος μνεία εις τδν κατασκευαστήν αύτών κ. Β. Άνετόπουλον.

Έν ΆΟήναις τη 7 Μαΐου 1883-
01 αυτοί

0. Δ. Χελδράϊχ 

I. I. Χκυλίταης 

Π. Γεννάδιος.

ΡΩΣΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΑΑΑΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΝΓΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΌΜΕΝΑ

ύπό Κ. Λ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΓ

ΚΕ *

Έπιαΐοΐη^· χΑμητος Ν. Ώάνην^ τ& χύμητι Λ. Γ. ‘‘Ο^Λόβ.

Έν Πετρουπόλει 13 Ιανουάριου <771

Ή τιμιότατη τής ύμετέρας έκλαμπρότητος έπιστολή τής 8]Ig Δεκεμ
βρίου ^μοι προύζένησεν άφατον εύχαρίστησιν έπί τί} διαβεβαιώσει οτι δεν 
έπαυσατε έ'χων πρδς εμέ τήν τοσοϋτον πολύτιμόν μοι φιλίαν σας. "Ενεκα 
δέ τής πρδς υμάς προσωπικής μου άφοσιώσεως και τοΰ καθήκοντός μου ώς 
υίοΰ τής Πατρίδος, χαίρω τά μέγιστα ότι ή άφιζις τής ναυτικής ημών μοί—’ 
ρας εις Μεσόγειον πλησιάζει, και ή έ'ναρξις των διαβημάτων ημών τοσοθ- 
τον νουνεχώς προσδιαγραφέντων έπίκειται.

Έν τφ διατάγματι τφ ύπδ τής A. Α. Μεγαλειότητος ύπογεγραμμένφ 
r τδ όποιον διά τοΰ αύτοϋ ταχυδρόμου θέλετε λάβγ, εύρίσκονται άκριβώς

άπασαι αι δδηγίκι έκεϊναι ων έν πάσ·ρ περιστάσει θέλετε λάβη άνάγκην. 
Ν3ν χαίροντες καί άνυπομόνως άναμένομεν τήν έ'ναρξιν τής έπιχειρήσεως 
ύμών' θέλουσιν αύται έκπληξη ούχί μόνον τούς εχθρούς ημών τούς αγροί
κους ’Οθωμανούς, αλλά καί άπασαν τήν Εύρώπην, καθ’ ότι μέχρι τής επο
χής ταύτης ούδείς καν έφαντάζετο περί αύτών. Πράγματι κατ’ άρχάς ώφεί«

* "Ιδε άνωτέρω σελ. 223-
1 Έκ τον Ρωσιπολ ίρχείου 1878 άριθ. 12, σελ. 430.
2 *0 κόμης Ν. Πάνην δπήρξεν Εν αρχή όλως Ενάντιος τής μελετωμόνης. εις Πελοπόννησον

Εκστρατείας, ήν Εθεώρει Επικίνδυνον διάβημα τών αδελφών Όρλόβ. Άλλ’ αμα τή 
Εναρξη ήδη τών Εχθροπραξιών ό Πάνην <5>ς υπουργός τών ’Εξωτερικών κατά τήν Εποχήν Εκεί
νην ιδίως δ«ν ήδΰνατο νά πράξη άλλως ή να συμβαδίζη τοΐς διαβήμασι τήί Άνάσσης ήΐις το- 
σοδτον ΕπόΟει τήν Εκστρατείαν Εκείνην. '
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Ιετε ίχ παλαίσητε κατά τών στοιχείων συν Θεφ, δμως καί ένταϋθα τδ 

πλεΐστον τών δυσχερείων ύπερενικήθη καώ εύελπιστοΰμεν δτι ταχέως χπχ· 
cxi θέλουσιν έκλειψη συν τή άφίξει τών ύπολειπου.ένων πλοίων τής ναυ
τικές μοίρας τοΰ ναυάρχου Σπυρίδοβ καί κατόπιν τής τοϋ "Ελφινστον.

Έν Κωνσταντινουπόλει εύρίσκεταί τις νϋν δνόμαΤι Αεφόρτ. Ουτος ύπήρξε 
πρώτον έν τή. Γαλλική ναυτική ύπηρεσί^, επειδή δέ κατετάχθη εις τήν 
'ισπανικήν, κατά τδ παρελθόν δέ έ'τος άπεσύρθη και τάύτης, ένεκα τής 
μη έκπληρώσεως τών μετά τοϋ άνακτοβουλίου Μαδρίτης συμπεφωνημέ- 
νων. 'Ο βαρώνος Στάκελβεργ πρεσβευτής της Αύτοκρατείοας έν 'Ισπανία 
κατόρθωσε νά καταπείση αυτόν όπως καταταχθή έν τή Ρωσική ύπηρε- 
σίγ. μέ τδν βαθμόν υποπλοιάρχου, κα*)’ δτι ύπδ πάντων έθεωρεΐτο αξιωμα
τικός έμπειρος, άνδρεΐος καί είδήμων ιδίως πάντων τών ’Οθωμανικών λι
μένων καί χωρών* δι’ 3 ειχεν άποστείλη αύτδν ό Στάκελβεργ εις Κωνσταν
τινούπολή συστήνων αυτόν διά τοΰ μυστικωτάτου τρόπου τώ πρεσβευτή 
τής Πρωσσίας Τζεγελίνω, έπί τώ δρω δμως νά διαμείνη έκεΐ ώς Γάλλος 
πολίτης ύπδ τήν προστασίαν τοΰ πρεσβευτ.οΰ τής Γαλλίας. 'Ο Λεφδρτ ού- 
τος, περιειργάσθη τά πάντα εν τε τή Κωνσταντινουπόλει και πέραν αύτής, 
θέλει δέ’έμφανισθή τή ύμετέρ^ έκλαμπρότητι, ένθα ύαεϊς δύνασθε ή'δη νά 

μεταχειρισθήτε αύτδν κατά βοόλησιν έν τώ στόλω* καθ’ δτι δ βαρώνος 
Στάκελβεργ, ώς άνω ύπερεπαινεϊ τάς ναυτικάς αύτοϋ γνώσεις, ιδίως δέ 
επαινεί αύτδν ώς ειδήμονα τών τε ’Οθωμανικών χωρών καί τών έν τφ Αί- 
γαίω πελάγει λιμένων και άκτών.

Έν τή παρούση λαμβάνω τήν τιμήν νά έσωκλείσω τρεις πρδς έμέ έπι- 
στολάς έκ Κωνσταντινουπόλεως μετά τής μεταφράσεως αύτών. Αί δυο 
πρώται είνε αιτήσεις πρδς τήν A. Α. Μεγαλειότητα ύπογεγραμμέναι ύπδ 
Ελλήνων έπισκόπων καί οπλαρχηγών, ή δέ τρίτη εινε άνακοίνωσις "Ελ- 

ληνος οίκοΰντος έν Κωνσταντινουπόλει.Καίτοι δέ ούδέν καινόν περιέχουσιν, 
ήθελησα όμως νά ποιήσω αύτάς τή ύμετέρα έκλαμπρότητι γνωστάς, ποός 
ενδεχομένην χρείαν, τούλάχιστον διά τής γνωριμίας τών ύπογεγραμμένων 
εν αύταΐ; άνδρών, ούς δύνασθε νά μεταχειρισθήτε έν καιρφ τφ δέοντι.

Κ7'—τώ avt&A

Έν Πετρουπόλει (άνευ ήμερομηνίας.)

Διαβιβάζων διά τής παρούσης τή ύμετέρρρ έκλαμπρότητι Αύτοκρατορι-

1 Έκ τοδ «Ρωσοιοδ άρχείου» 1878 ορ. 12, σελ. 431.
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κδν διάταγμα, σπεύδω νά αιτήσω γνώμην παρ’ ήμών περί ζητήματος στε

νήν σχέσιν έχοντος τώ έργω 3 ένετείλαντο ύμΐν.
Έκ διάφορων χωρών παρουσιάζονται νΰν ήμϊν έθελονταί προτείνοντες 

νά έξοπλίσωσιν ίδίοις άναλώμκσι πλοία τινά, πρδς καταδίωξιν έ'ν τε τή 
Μεσογείφ καί περί τάς νήσους τοϋ Αιγαίου πελάγους τών έμπορικών έχθρι* 
κών πλοίων. Έξαιτοΰνται παρ’ ήμών μόνον διαβατήρια πρδς έλευθέραν συγ
κοινωνίαν καί πλοϋν. Τδ εύθηνότατον τοϋτο είς ήμάς μέσον δύναται νά · 
παρενόχληση και έξασθενήση λίαν τδν εχθρόν και καιρίως* έν μόνον πρόσ
κομμα έπιφέρει,ήτοι χορηγεί τοΐς τυχοΰσι παρ’ήμών τούτοις πλοίοις άδειας, 
τήν καταδίωξιν και λεηλασίαν ούχί μόνον τών ’Οθωμανικών πλοίων άλλά 
καί τών ύπδ ’Οθωμανικήν σημαίαν Ελληνικών, έν οίς φυσικώς δύνανται· 
νά εύρεθώσιν άνήκοντα είς διαφόρους χριστιανικής έπαρχίας, αιτινες δνό- 
ματι μόνον εϊνε Όθωμανικαί, πιθανόν δέ νά συμμαχήσωσι καί νά συνεμά- 
χησαν ήδη μετά τής ύμετέρας έκλαμπρότητος.

Πάντα ταΰτα μέ άναγκάζουσι νά παρακαλέσω τήν ύμετέραν έκλαμ- 
ποότητα νά μοί άνακοινώσητε δσον τάχιον τήν περί τούτου ύμετέραν γνώ
μην, καί ιδίως έάν είνε δυνατόν ν’ άναφέρομεν έν τοΐς έν λόγφ διαβατη- 

ρίοις τίνων ιδίως χριστιανικών έπαρχιών τά πλοία καί τήν άκτοπλοΐαν νά 

παρενοχλώσι.

Υ. Γ. Έθεώρησα έπάναγκες ν’ άποστείλφ τή Ύ. Έ. διά τής παρούσης 
άντίτυπά τινα τής έκτυπωθείσης ένταϋθα προκηρύξεως περί τής διαρρήξεως 
τών μετά τής Πύλης σχέσεων μετά'Ελληνικής μεταφράσεως. Έν αύτή 
γλαφυρώς είκονίζεται άπασα ή καθ’ύμών μοχθηρία τής Πύλης, διό εύκο- 
λώτερον ήθελεν είναι τή Ύ. Έ. νά προσελκύητε δυνάμει αύτής τούς άν- 
δρας, μεθ’ ής θέλετε συνάψη σχέσεις διανέμοντες τάς προκηρύξεις ταύτας. 
‘Η Ύ. Έ. έκ τών έν τή έγκλείστφ έν τή παρούση επιστολή αύθεντικών 
έκ Κωνσταντινουπόλεως ειδήσεων έπαρκώς θέλετε γνωρίση, έν δποί^ε τα
ραχή καί τοόμφ εύρέθη ή μοχθηρά Πύλη ένεκα τής ένάρξεως τών έν Πε- 
λοποννήσω ύμετέρων εχθροπραξιών, έφ’ αΐς, αξιότιμε κύριε, συγχαίρω ύμΐν. 
Συνωδά τή περιγραφή τής εγχωρίου έν μέρει, παρασκευασθείσης καί έν μέ- 
ρει παρασκευαζομένης καθ’ύμών άμύνης, θέλετε κατίδη δτι καί αί ύπάρ- 
χουσαι μεθ’ ύμών ναυτικαί δυνάμεις ύπερτεροΰσιν αύτάς. Έν τή ξηρ^ δέ 
άπόκειται είς αυτούς τούτους τούς "Ελληνας ποθοΰντας νά τύχωσι τής 
έκ τής άτιμίας άπαλλαγής αύτών* έπειδή όμως ένεκα τής παρούσης κα
ταστάσεως αύτών έ'χουσιν άνάγκην αγαθής μόνον διοργανώσεως καί νου
νεχούς ποδηγετήσεως δυνάμεθα νά μένωμεν ή'συχοι, δτι έκεΐνος δστις ήδυ- 
νήθη νά έξεγείρη έν αύτοϊς τδν πόθον πρδς άποτίναξιν τοΰ ζυγοΰ θέλει 
έμφυσίση αύτοϊς ται τήν τάξιν. ; ■ . "
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ΚΖ'—τώ αύτφΐ

Έν Πετρουπόλΐι 6 ’Οκτωβρίου 1771.

Διά τοΰ άποσταλένπος είς Λιβόρνον παρά τοϋ Ιππότου Δικά ταχυδρό- 
■ μου Χριστενέκου έίχον τήν τιμήν νά λάβω την άπδ 20 ’Ιουνίου φιλικήν 
τής Ύ. Έ. έπιστολήν, δι* ήν έκφράζω ύμΐν την άπειρον ευγνωμοσύνην μου.’ 
'Ομολογώ, άξιότιμε κύριε, δτι ή άπαισίκ τροπή τών έν Πελοποννήσφ καί 
ή διχόνοια; τών κυρίων ναυάρχων ένέβαλλον ημάς έν άοχ·^ είς σκέψεις. Τα
χέως δμως καί ένδόξως έλύσατε ύμεΐς αύτάς άναλαβόντες τήν γενικήν 
διοίκησιν τών ναυτικών μοιρών διαπρά'αντες ταχέως δυνάμει τούτου έ'ρ- 
γον ύπερβάν τάς ελπίδας άπάσης της Εύρώπης καί θέλει διαμείνει έσαεί 
έν τοΐς μεγάλοις έογοις της εποχής τοϋ παρόντος αιώνος. Εννοώ ένταϋθα 
τήν δλοσχερή τών ’Οθωμανικών ναυτικών δυνάμεων έν άρχ·/) τοϋ παρελ
θόντος μηνδς ύφ’ύμών καταστροφήν καί άπάλειψιν άπαντος τοϋ ναυστάθ
μου τών αλαζόνων ’Οθωμανών. Έλάβομεν τήν χαροποιάν ταύτην άγγελίαν 
καί σπο’υδκίαν εί'δησιν έκ Μελίτης παρά τοϋ μαρκησίου Καβολκάβο" τα
χέως δέ ήλθεν ένταϋθα ό άποσταλλείς έκ Αιβόρνου παρά τοΰ ιππότου Δίκα 
ταχυδρόμος. ’'Αγγλοι μετά τών τηλεγραφημάτων, πεμφθέντων παρά τής 
'Γ. Έ. διά τοϋ πρίγκιπος Δολγορούκιη. Έκτος τούτου γινώσκομεν οτι τά 
ένδοξα ημών άθλα έγνώσθησαν ήδη καί αυτή τή Κωνσταντινουπόλει ένθα 
τρόμος καί φόβος κατέλαβε τόν τε λαόν καί τήν Κυβέρνησιν, οϊτινες άνα- 
μένουσιν έπί θύραις τούς νικητάς. Ή Ύ. Έ. δύναται νά έννοήσν) τήν άφα- 
τον ημών χαράν.

Δεν περιγράφω ύμΐν τδν ένταϋθα τδν ένεκα τής ύμετέρας νίκης θρίαμ
βον άμφ.βάλλων οτι πάντα ταΰτα καί άνευ έμοΰ θέλουσιν άνακοινωθη 
ύμΐν’ μοί έναπομένει δέ νά εκδηλώσω ύμΐν τε καί τω φιλτάτω ύμετέρφ 
άδελφφ Θεοδώρφ Γριγορίεβτζ τήν ειλικρινή θερμήν χαράν ήν αισθάνομαι 
έπί ταΐς έπιτυχίαις καί τή δόξγ υμών.

1 Έκ το5 «Ρωβικοδ αρχείου» 1878 άο. 42, «λ. 435.

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝ ΜΑΔΕΡΑ*

*Άχ! φίλτατε Ού'ίλιέλμε, πόσον είνε τρυφερά καί θερμή ή ποίησις, καί 
οσάκις ομιλώ περί στηθοσκοπίου καί περί τοϋ θανάτου ! Αυτή φωτίζει τά 
πάντα διά τών κεχρυσωμένων άκτίνων τής φαντασίας, αυτή ρίπτει τά πέ
ταλα των ρόδων αύτής, τούς χειμάρρους τών κρίνων καί ίσων αύτών έπί 
τής άμμου έρημου καί έπί τοϋ εδάφους νεκροταφείου. Εύχαοιστώ, μυριά
κις εύχαριστώ, Θεέ μου, οτι έχορήγησας ήμΐν τήν ποίησιν καί τήν μουσι
κήν, τούς λαμπρούς τούτους φυγάδας τοΰ σοΰ παραδείσου !

Ή έξέτασις διήρκεσεν έπί ήμίσεικν έθραν* άλλά νομίζω έάν ή'θελεν έτι 
στιγμήν τινα διαρκέσγ, ήθελον άποθάνγ.

Συγκεχυμένη καί κεκμηκυΐα έγερθεΐσα έκάθισα έκ νέου.
Ό δήμιός μου εκείνος τοποθετείται άκριβώς κατά πρόσωπον' ειτκ δέ 

έπί στιγμήν τινα έξακολουθεΐ σκληράν μιμικήν διακοπτομένην ύπδ μονο
συλλάβων. Χούμ ... χούμ, Αί'! ’Έσειε τήν κεφαλήν, είτα έσφιγγε τά χείλη 
καί λίαν συνωφρυοϋτο- διά δέ τοϋ άντίχειοος καί τοΰ λιχανοΰ τής άριστε- 
ράς χειρδς ύπέτριβε τδ καθκρώτατον τοΰ πώγωνος γένειόν καί συνεπώς δε
κάκις ή είκοσάκις διατρέχων τήν βραχεΐαν άπόστασιν, τήν άποχωρίζουσαν 
αύτδ άπδ τής πυκνοτάτης γενειάδος τών παρειών, φθανούσης ακριβώς μέ
χρι τών δύο τρίτων τοϋ προσώπου, συνήνου τούς δύο δακτύλους ύπδ τδ 
γένειον.

. «”Αχ !’Επιθυμείτε λοιπδν νά μεταβήτε είς Μαδέραν, ΐνα ύπερασπί- 
σθήτε κατά τής έπαπειλούσης ύμάς άσθενείας ;... Αλλά δέν γινώσκέτε 
δτι μεταξύ τών κατοίκων τής νήσου έκεινης ύπάρχουσιν ύβοί, χοιραδικοί 
καί φθισικοί ; — ’Εν Μαδέργ δύνασθε νά παρηγορηθήτε βλέπουσα νοσο
κομείο·/ χάριν τών φθισικών, ίδρυθέν ύπδ τής χήρας Αύτοκρατείρας Δδν 
Πέτρου τοΰ Α'. Τδ νοσοκομεΐον έκεΐνο φέρει όνομα ούχί λίαν εύαρέστου 
οίωνοϋι

»Τδ όνομα τοϋτο εινε τδ τής ήγεμονίδος Δόννας Μαρίας’Αμαλίας, θύ- 
γατρδς τοΰ Αύτοκράτορος τής Βρασιλίας, ή'τις μετέβη έκεϊσε, όπως ίαθή ; 
καί έν αύτώ άπεβίωσεν.

»Έάν επιθυμείτε νά μεταβήτε εις χώραν, έν ή δέν ύπάρχουσι φθισικοί, 
μή υπάγετε είς τήν μεσημβρίαν, άλλ’είς τον βορράν. Διατί δέν πορεύε- ' 
σθε είς ’Ισλανδίαν;

• »Έν ούδεμι^ χώρ^ ύπάρχουσιν δλιγώτεροι φθισικοί, ή έν ταΐς συμπερι- 
λαμβανομέναις έντδς τών ισόθερμων γραμμών ύπδ 50°—20° F. Έν Πε- 
•τρουπόλει καί έν Μόσχα; έχούση μέτριας θερμοκρασίας ύπδ 38° F. Έν Κά- 

"Ιδε σελ. 49 καί J29 και 229 καί 357.
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ναδ^ καί έν τοΐς βορείοις περιχώροις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, εν ’Ισλαν
δία και έν ταΐς Φαρόαις νήσοις, είς τά βορειότερα μέρη τής Νορβηγίας? 
Σουηδίας και τής Λαπωνίας η φθίσις είνε σπανία.

»Καί μεσημβρινοδυτικώς τής Σκωτίας και είς τάς Έβρίδας νήσους 
η φθίσις είνε σπανιωτάτη’ άλλά διά τάς χώρας ταύτας τδ πρόβλημα πε
ριπλέκεται* Ό Μοργάν λέγει ότι τδ πολύτιμον τοϋτο άσυλον Οφείλεται τώ· 
καπνίρ τοϋ γεωκαύσου, δι’ ού αί καλύβαι τών κατοίκων τών χωρών τού-' 
των είνε πάντοτε πλήρεις, και γινώσκεται δτι δέν. συνηθίζονται έκεΐ κα- 
πνοδόχαι. Τούναντίον, δπου καίεται γαιάνθραξ, ή φθίσις συχνότερου άνα- 
φαίνεται. Έν τ·ρ ίατρικγ έπιστήμη, κυρία μου, ,ούδέν γινώσκει τις θετικώς. 
“Άπαντες λέγουσιν δτι ή ό'ζαινα έρεθίζει τούς πνεύμονας καί δμως είς τάς' 
Έβρίδας νήσους η ό'ζαινα είνε λίαν άφθονος καί έν αύταΐς δέν ύπάρχει φθί- 
σις’ καί όμως είς τάς Έβρίδας καί μεσημβρινοδυτικώς της Σκωτίας ύπάρ-· 

χει μεγίστη χοιράς καί ελάχιστη φθίσις.
/ ϊΔεν είνε άληθές δτι τδ ήδύ κλίμα προφυλάττει άπδ της φθίσεως. Ό 

Βενοατών Σωτωνέφ, ευρεν δτι 85 στρατιωτικοί φθισικοί ύπήρχον είς 
τδ βόρειον τής Γαλλίας, 73 είς τδ κέντρον καί 8.2 είς την μεσημβρίαν. Λέ- 
γουσιν δτι έν Μασσαλί^ τδ τέταρτον τών κατοίκων άποθνησκει ύπδ φθί
σεως καί δτι έν Γενούγ άποθνησκει τδ έκτον.

■ »Έν ταΐς Άμερικανικαϊς Κυκλάσι (Άντίλλαις), έν Μαδέργ, έν Ρίφ’Ια- 
νε’ίρω, ή άσθένεια αυτή είνε συχνή, ώς επίσης έν Νικαίγ, Λιβόρνφ, Φλω
ρεντία, Νεαπόλει, Μελίτ·ρ, ’Ισπανία, Πορτογαλλία, Καλκούττι, Μαδράσ’/j 

.... Έν Μαρτινίκτ] είνε συχνή ώς καί έν Παοισίοις.
ϊΟύχ ήττον δμως ταΰτα πάντα είνε άπίθανα* διαφέρει τδ όμιλεΐν περί 

φθισικών γεννηθέντων έν τή πόλει, τοϋ όμιλεΐν περί φθισικών στελλομέ- 
νων έξ άλλων χωρών. Οί φυματιώδεις τών θερμών χωρών τρέπονται έπί τδ 

χείρον, οσάκις άποστέλλωνται είς ψυχρά κλίματα.
: »Ίατροί τινες θά συμβουλεύσω σιν υμάςνά ζητήσητε είς ελώδεις πόλεις. 

’Ανοησίαι ! Ό Βουδΐνος προσεπάθει νά ύποστηρίξη δτι αί μιασματικαί- καί 
φυματιώδεις άσθένειαι εξαιρούνται* άνοησίαι! ΌΦεργετ, ο Γιντρακ, δ Γε-" 
vest, ό Γονζή, δ Σεδελ, δέν πείθονται τή θεωρία ταύττ). Έγώ δμως δτι 
έν Λειψία οί Γερμανοί έ'χουσι τδ πλεονέκτημα τής μιας ή της έτέρας ασθέ

νειας, δηλαδή τής φθίσεως ή τοϋ τριταίου πυρετοϋ.
5>“Έτεροι ιατροί θά εί'πωσιν ύμΐν, μετάβητε είς ύψηλάς χώρας, εις τδ 

ύψηλότερον δροπέδιον τών ’Άνδεων, είς τάς μάλλον ύψηλάς "Αλπεις, έν 
αΐς δέν υπάρχει φθίσις· άλλά καί τοϋτο δέν είνε άποδεδειγμένον.

.. ϊόύδέν ύπάρχει βέβαιον έν τή ιατρική έπιστημγ.Ό φίλος μου ίατρδς ”Ιο- 
βιν έπί πολλά έ'τη μετήλθε την ιατρικήν επιστήμην έν τοΐς περιχώροις 

τής Ρανόβης καί Άθόλης έν τφ Περτσχίρ·^ καί ή φθίσις είνε συχνότερα είς: 
τάς ύψηλάς χώρας. ...

, · ?>Μάλλον τοϋ κλίματος, κυρία μού,ή κινησις καί ή δίαιτα τίίς ζωής ένερ-
γοϋσιν έπί τής άνκπτύξεως ή μη τής φθίσεως.

»Ό Άνδράλ, άφ’ου πρώτον παρετηρησεν είς τά ζφα την συχνότητα. τής 
φθίσεως, έςζιοεΐ τδν κύνα, ύπομιμνησκων δτι τδ γεγονός τοϋτο οφείλεται 
ί'σως τή συνήθει δραστηριότητι τών ζώων τούτων. Ούχί σπανίως άναφύονται. 
φύματα είς τους δι’ άλύσεως δεδεμένους κύνας η κεκλεισμένους έν σκο- 
,τείνω καί δυσαέρφ χώρφ.

»'Ο Φουρκώ.λτος άναφέρει περί τοΰ κυνδς ίατροϋ, συνειθίζοντος ν’ άκο- 
λουθή τδν κύριον είς τάς καθημερινάς αύτοϋ έκδρομάς. Άναλαβόντος τοϋ 
,κυρίου στρατιωτικήν δπηρεσίκν, δ κόων έδέθη δι’άλύσεως καί έκ φθίσεως 
.άπεθανεν.

»Καί τά χαμερπή πάθη μεγάλην επιρροήν έξασκοϋσιν έπί τής άναπτυ- 
,ξεως τή; φθίσεως, φθείροντα τδ αίμα, έλαττοϋντα την νευρικήν ένέρνειαν, 
,δεσχεραίνοντα τήν πέψιν κτλ.

ϊ'Ο Ααΐννεκ τασαυτην σπουδαιότητα άπέδωκεν είς τάς ήθικάς αιτίας, 
,δυναμένας νά προξενήσωσι τήν φθίσιν, ώστε έ'φθασε νά εί'πη, δτι πάντες 
σχεδόν οι καθιστάμενοι φθισικοί, και μη ο'ντες ύπδ τής φυσεως προδιατε- 
θημένοι, καθίστανται τοιοΰτοι ένεκα ηθικών πόνων’ καί εάν είνε άληθές 

,τοΰθ’ δπερ, λέγει δ ιατρός Έλίε δτι τά τέσσαρα πέμπτα τών ανθρώπων 
άποθνήσκουσιν ένεκα ίσχυράς λύπης, ή λύπη καί ή φθίσις ώφειλον νά ώσιν, 
εν καί τδ αύτό.

' bE‘X.s λοιπδν δίκαιον 5 ίατρδς Ρουφς συμπλήρωσα; ολόκληρον τδν κώ
δικα τών φθισικών διά τών ολίγων τούτων λέξεων:

, Enjoy Efe, go out or come in, on horseback or on foot, as you please 
hut go.

5ί Αλλά και το τοιοϋτον δεν είνε βέβαιον' ουδεν άσφαλώς έν τήιατρική 
γιγνώσκεται.
.. »Δέν έπιθυμήτε νά μεταβήτε. είς ψυχράς χώρας, δέν θέλετε μεγάλως νά 
Χΐνεΐσθε, δέν δύνασθε νά διαμείνητε φαιδρά ; 'Γαξιδεύσατε λοιπδν διά θα» 

.λάσσης.

- »Ό Γαληνός, ό άρχαιότατος Γαληνός άπέστελλε τούς φθισικου; νά θα- 
λασσοπορώσιν έπί τοΰ Νείλου, ό'χι διότι τοϋτο άφ’ έαυτοΰ ή'θελεν ώφελήση» 
άλλά διά τδ.μακρδν τοΰ ταξειδίου. Και νϋ,ν έχετε τδν Λή, τδν Γιλχρίστ 

καί πολλούς άλλους ιατρούς άποδεικνύοντας ώφελιμοτάτην τήν θαλασσα- 
πορίαν, θεραπεύουσαν καί προλαμβάνουσαν τήν φθίσιν. Ό Κνδξ αποδίδει 
τάς ώφελείας είς τήν ομοιότητα τής θαλασσίας ατμόσφαιρας, δ Σπίς τού» 
,ναντίον έξηγεϊ αύτάς διά τής μικράς ποσότητος οξυγόνου τοΰ θαλασσίομ 
άέρος. : ,.

® Αλλα και ολον τούτο δεν είνε άποδεδείγμενον' ούδέν θετικόν έν τή 1%~· 
τρική γιγνώσκομεν.
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ϊ'Ο Ροσάρδ απέδειξαν,δτι τά θαλάσσια ταξείδια έπιταχύνουσι τήν φθί- 

σιν πολύ - περισσότερον, παρ’ δσον έπιβραδύνουσιν αύτήν’ δτι ή φΘίσϊς 
άπαντ^ συχνότερου μεταξύ των ναυτών η τών στρατιωτών, δτι προοδεύει 

μετά μεγαλειτέρας ταχύτητος έπί της Θαλάσσης η της ξηράς, καί δτί 
δέον ή θάλασσα ν’ άπαγορεύηται τοϊς υπό της φθίσεως έπαπειλουμένοις 

νέοις. ■
»’Εν τη ιατρική επίσημη το πάν δύναταί τις νά ύπερασπισθή καί το πάν 

νά κατάδικάση. Έγώ θά ή δύναμην νά σάς θεραπεύσω Οάπτων ύμάς ύπο 
την γήν, άφίνων μόνον την κεφαλήν εκτός τοϋ εδάφους καί καθ’ έκάστην 
μεταβάλλων τον τάφον από τοϋ Μαίου μέχρι τοϋ ’Οκτωβρίου. Το τοιοΰτον 
θά ήτο παράδοξος μέθοδος, άλλ’ ούχί καί νέα. Τοΰτο έπραττεν ό Σωλζνός 
da Luque διά τών banos de tferra (υπογείων λουτρών).

»’Ένιοι Θεωροΰσιν έν τη ιατρική) έπιςημη αληθη τά νέα πράγματα, δπερ 
εΐνε σύστημα πράγματι αναπαυτικόν καί εύ'κολον. Ό χρόνος μετρεϊται εύ- 
κολώτερον τής έπιστήμης· τά έτη άριθμοϋνται εύκολώτερον τών λογικών 
κριτηρίων. Παρατηρήσατε έπί μακράν’ πρό δλίγων ήδη έτών κατεγέλων 
της τοΰ λάοΰ προλήψεως, δηλαδή δτι η φθίσις ήτο μολυσματική, καί νϋν 
άποδίδομεν δίκαιον τοΐς άρχαίοις. Έπήλθεν ή έποχή τοϋ συρμοϋ. Πλίνιος 
δ νεώτερος είχεν έκφράσή τό τοιοΰτον, καί πρό πολλών ηδη έτών έθεω- 
ρεϊτο ή άσθένεια αύτη ως μολυσματική’.»

Σοί ομνύω, Ούϊλιέλμε μου, δτι ουδέποτε τοσοΰτον κατηράσθην της μνή
μης μου (ήν σύ ονομάζεις έξαισίαν’) δσον κατά την ημέραν, καθ’ ήν κκθί- 
ζουσα άπέναντι της όμιλούσης έκείνης μηχανής,τής δνομαζομένης ίατροϋ Τ... 
ήμην υπό τής φύσεως καταδεδικασμένη νά διακρατώ άπάσας τάς έπιδεί- 

ξεις έκείνας τής πολυμαθείας, χωρίς νά λησμονώ ού'τε όνομα, ούτε αριθ
μόν, ουδέ μίαν κή.ν μόνην λέξιν.
• Προς τί τό μανθάνειν τοσαΰτα, άφ’ου μετά τοιαύτην τοΰ έγκεφάλου 
βάσανον, ουδέ μίαν συλλέγομεν έπωφελή αλήθειαν χάριν τοΰ άνθρώπου ; 
Προς τί χρησιμεύει άγονος καί πεπαγωμένη έπιστήμη, μη παρέχουσα άνα- 
κούφισιν ούδ’ έλπίδα, καί λήγουσα διά τών εξής’ «ούδέν γινώσκομεν ού- 
δέν έστί βέβαιον.»

Συγχώρησαν με, καλέ μου Ούϊλιέλμε, τολμώσαν νά κρίνω την επιστή
μην μετά γυναικείας καρδίας’ άλλ’ έγω έθεώρησα πάντοτε ψευδείς τάς

1 ’Εζητάσαμεν τοϊς συγγράμμασι τοΰ Πλιν'ον την παραπομπήν ταύτην τον ιατρόν Τ..., 
περί ον ή "Εμμα ποιείται λόγον έν τί) έπιστολή αδτή;, καί πράγματι ενρομεν έπιστολήν, άπε- 
ΐννομένην τφ φίλω αότοΟ Πρίσκω, (β δλ. 7 άριθ. 19) έν ή καταφαίνεται ότι τό μιασματικόν 
τής φθίσεως κατά την έποχήν έκείνην ήτο τοΰ λαόν δοξασία:

«Angit me Fanniae valetudo. Contraxit hunc dum assidet Juniae virgini, sponte primum 
(est enim affinisj deinde etiam ex autoritate pontificum .. Jnsidente febres, tussis increscit 
summa macies, summa defectio

δδούς τάς μη άγουσας εις την ευτυχίαν, ε.ί'τε κατ’ εύθεΐαν εί'τε δι’ ελιγ
μών. Ό άνθρωπος έπιθυμεϊ τήν έλπίδα ή τήν χαράν’ άλλά παν μή προ
ξενούν εύχαρίστησιν εινε μάταιον έργον. Καί αί δσιώταται θρησκεΐαι α,εί 
ύπεσχέθησαν τφ άνθρώπφ αιωνιότητα ηδονών άντί της θυσίας καί πρδς 

άμοιβήν της άρετης’ καί έν τφ τής ήθικής κώδικι καί έν τφ τής κοινής 
γνώμης, τφ άνωτάτφ πάντων, ή άρετή ή δόξα εινε έξαίσιαι μορφαί ευ
τυχίας καί δ τελειότατος άνθρωπος είνε έκεΐνος, 8ς καθιστών εύτυχή 
άριθμόν μέγαν άνθρώπων, καθιστφ εαυτόν εύτυχή.
, Άλλ’ έπανέρχομαι εις τον ιατρόν μου.—Κενώσας ούτος τόν γεωγραφικόν 
τής ιατρικής σάκκον, 8ν έν έαυτφ είχε/, προσέθηκε:

, «Βλέπετε, κυρία μου, δτι ολίγον πρέπει νά έλπίζητε καί θαρρήτε εις 
τήν έπενέργειαν τών κλιμάτων. Τό ταξιδεύειν εινε ζήτημα μάλλον άρε- 
σκείας ή έπιστήμης’ άγαπάτε τό ψύχος, μετάβητε εις ’Ισλανδίαν ή 
εις τάς- Έβρίδας νήσους· προτιμάτε ί'σως τήν θερμότητα, πορεύθητε τότε 
έ,ϊς Μαδέραν. Άγαπάτε τά βουνά, υπάγετε εις τά όροπέδια τής Περου'ί’ας’ 
είσθε φίλη τής θαλάσσης, έπισκέφθητε τάς Ηέρας. ’Εάν δμως προτιμάτε 
νά διαμείνητε έν Αγγλία, θέλω θεραπεύσγ υμάς καί προσπαθήσει δπως 
σάς ίατρεύσω. Γινώσκετε βεβαίως τήν παροιμίαν «δ Θεός είπε φυλάξου διά 
νά σέ φυλάξω.» Ό άσθενής δεΐται τοΰ ΐατροΰ’ έάν δμως έπιθυμεϊτε νά 
γείνω ύμέτερος ιατρός, χωρίς νά ύποσχεθώ ύμΓν άκατόρθωτα, δύναμαι νά 
εί'πω ύμΐν OTt δέν είμαι ού'τε υποδεέστερος ούτε άνώτερος τών λοιπών. 
Μίαν μόνην άξίωσιν έχω, δηλ. τήν τοΰ λέγειν τήν άλήθειαν καί ούδένα 
άπατάν. .. Ιδού τό πάν.

’Άέγουσι, κυρία, δτι είμαι σκεπτικός’ καί τούτου ένεκα ί'σως προσκα- 
λοΰμαι μετά τούς λοιπούς ιατρούς, ΐνα ύπογράψω τήν τελευταίαν κατα
δίκην καί τήν τελευταίαν άθώωσιν. Αντιπροσωπεύω τόν δήμιον, έρχό- 
μενον μετά τό άκυρωτικόν δικαστήριον. . . Δεν λυπούμαι. "Εκαστος δφεί- 
λει νά έχη έν τη κοινωνίγ αποστολήν καί αύτη είνε ή ίδική μου. Δεν δύ
ναμαι νά μεταβάλω αύτήν».

Έγίνωσκον πλειότερα τοΰ δέοντος. . . . ηύχαρίστησα, έπλήρωσα καί 
έπανήλθον οί'καδε άπηυδησμένη, κατηφής, άλλά καί. μετά τής εύδαίμο- 
νος βεβαιότητας, δτι τό τρίτον μέρος τής εις Γολγοθά πορείας, δπερ μοί 
ύπελείπετο, δέν Θά ήτο άναμφιβόλως χείρον τούτου.. .

7/ : "Ειιμα τΰ> Ούϊ.Ιιέ.Ιιιω.

Έν Λονδίνω τή 8 ’Ιουλίου 18...

Καλέ μου Ούϊλιέλμε, ή πρδς τόν ιατρόν Τ. .. έπίσκεψίς μου, τοσοΰτον 
με κατέβαλεν, ώστε πρϊν ή άναλάβω τό τελέυταΐόν μου ταξείδιον εί; τόν..
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ιατρικόνκόσμον ήναγκάσθην έπί δύο ημέρας ν’ άναπαυθώ. Κατά τάς δόΰ 
τζΰτας μικροτάτας ημέρας, δέν έσκεπτόμην είμή λυπηρά, περί τής τέ
χνης τής σφετεριζομένης τόν ΰψιστον τίτλον, ως θεραπευτρίας τών άν- 
θρώπων καί τολμώσης νά όνομασθή επιστήμη. Φευ ! οποία μεγαλοφροσυνη 
έν τή λέξει ταύτη! Τίνι δικαιώματι ή ιατρική οίκειοποιεϊται τό ύπέοτατον" 
βάπτισμα τής επιστήμης, άφ’ ού οί λειτουργοί αύτής άλλήλοις διαφω- 
νοΰσι και ημείς άναγκαζόμεθα, δπως έκλέξωμεν τόν ιατρόν, νά συαβουλευ- 
θώμεν τάς προαισθήσεις καί τάς συμπάθειας τής ήμετέρας καρδίας. Όποια 
μ'αταία επιστήμη εινε εκείνη, ή μή μεταβάλλουσα ούδέ κατ’έλάχιστον τάς 
καταστατικάς τής θνησιμότητος χώρας τίνος" ή θεραπεύουσα τό αύτό πά-' 
θημα διά τοΰ ψυχροϋ καί τοΰ ΰδατος, διά τοΰ οινοπνεύματος καί τοΰ γά
λακτος', ή άποστελλουσα ημάς είς Μαδέραν ή είς ’Ισλανδίαν μετά τής*' 
αύτής αδιαφορίας διά μίαν και τήν αυτήν ασθένειαν ;

Έφ’ δσον καί άν έπειρώμην νά καταπραύνω τήν κρίσιν μου καί κατευ
νάσω τάς προαισθήσεις μου κατά τών δύο ιατρών, ών τήν συμβουλήν έζή— 
τησα, δέν ήδυνάμην νά'εΰρω ουδέ λέξιν επιείκειας ύπέο τών ιατρών καί 
τής ιατρικής. Διά τών δύο τούδων επισκέψεων μου άκουσίως ήψάμην τών* 
πόλων τής ιατρικής επιστήμης" είχον ί'σως ί'δγ τάς δύο άναιδεστάτας 
γελοιογραφίας τοΰ ενθουσιασμού καί τής αμφιβολίας καί έκοινον πεοι όλων» 
τών ιατρών, δύο μόνον ίδοΰσα" έξ άλλου όμως εινε άληιθές δτι οί λοιποί 
μετά τινων παραλλαγών κεΐνται μεταξύ τών δύο τούτων πόλων, τυφλής 
πίστεως αποστόλου ή παγετώδους σκεπτικισμ.οΰ. 'Ότε αί'φνης ή εύμετά- 
βολος φαντασία μου έςαπτομενη ένεκα τής έπί τοΰ αύτοΰ» αντικειμένου*· 
συγκεντρώσεως τών σκέψεων μου, μοί παρίστα άφ’ενός μέν τό τοΰ·Ήφαι
στου χαλκουργείου, κατφκημενον ύπό Γνωμ,όνων, δημίων, δαιμόνων τρι— 
ζόντων καί θορυβοποιούντων πάντα τά τής βασάνου έοναλεΐα" άφ’ ετέρου» 
δέ άπεραντον νεκροταφείων, κατωκημένον ύπό μελανών λίαν μελανών 
σταυρών, στρατοπεδευόντων έπί μεγάλης έκτάσεως. Έν τώ νεκροταφεία 
τούτω ύπήρχεν ή ομίχλη καί ή σιωπή" καί μεταξύ τών δυο εκείνων άπω- 
τάτων πόλων έ'βλεπον θορυβώδες καί συνωθούμενον πλήθος, τηβεννοφόρων» 
άνδρών, λευκόν περιβεβλημένων λαιμοδέτην καί μεγάλας φενάκας, έχόν—' 
των σκωπτικόν μειδίαμα έπί τών χειλέων καί παρωργισμένον το βλέμμα^ 
δπερ έν εί'ιδει συρρέοντος όμίλου καί μή μεταβάλλοντας θέσιν έταλαντεύετ^ 
μ.εταξυ τών δυο πόλων εκείνων τοΰ πυρός καί τοΰ πάγου.

Έγραφή η'δη ή ιστορία τής μαγείας καί έθεωρήθη ταφεϊσα ύπό τήν 
πέτραν τοΰ μεσαίωνος" άλλ’εγώ βεβαίως-φρονώ, δτι ή τελευταία σελΐς 
τής ιστορίας εκείνης δέν έγράφη είσέτι. Κατά τάς δύο ημέρας τής με
λαγχολίας καί τοΰ καμάτου, έφαίνετό μοι, δτι ή τέχνη τοΰ θεραπεύειν 
ήτο ή άρχαία μαγεία, φέρσυσα ύποδύτην καί λευκόν λαιμοδέτην. Καί δέν 
β?νε’ ά-ρά γε μαγεία ή λατινική συνταγή μετά τών ιερογλυφικών ψηφίων 

jcocl δέν εινε μαγεία τό άπτεσθοι. τοϋ σφυγμοϋ, δεικνύειν τήν γλώσσαν, τδ 
πιστευειν περί τής θεραπείας, καί ή χάριν ταύτης έκάστοτε επαναλαμ
βανόμενη καί άεί διαψευδομένη, προφητεία ; καί δέν εινε συμβολική μα
γική γλώσσα ολόκληρος ή ελληνική καί λατινική έκείνη διάλεκτος, ή 
κρύπτουσα τδ κενόν, τής επιστήμης έν τω καπνφ καί έν ταΐς πομφόλυξι 
τοΰ σάπωνος;

Άπό τής Σιβυλλης τής Κύμης είς τήν Άθιγγανίδα καί είς τόν όμοιο- 
παθητικόν, άπό τοΰ έν Δελφοΐς μαντείου είς τήν χειρομκντίαν καί εις τήν 
ιατρικήν δέν υπάρχει ί'σως φυσική τις ιεραρχία προλήψεως, μυστικότητος 
καί μαγείας.;:

Ό τοΰ θανάτου φόβος έπλασε πολλάς προλήψεις" δέν ήδύνατο άρά γ? 
■ουτος.νά διδάξν) καί τήν ιατρικήν; Ή εύνοϊκωτέρα περί ταύτης κρίσις 
εινε ή τοΰ Ααμαρτίνου, δήλα δή δτι ή ιατρική είνε προσπάθεια πρός θε
ραπείαν. Κρίνουσα όμως έκ τοΰ ίατροΰ Β.. . βστις:έπεθύμει νά με φονεύσν;·, 
ίνα μοί άποδείξγ τήν μεγάλην αύτοΰ πεποίθησιν καί τοΰ ίατροΰ Τ.. .. 
δστις πριν άναλάβη τήν θεραπείαν μοί προετοίμαζε η'δη τδν θάνατον ύπδ 
τά παγωμένα βουνά τής άγόνου αύτοΰ πολυμαθείας δέν ήδυνάμην 
ποσώς νά θεωρήσω τήν ιατρικήν ώς έπιστήμην καί παρηγοριάν" άλλά 
τούναντίον φανατισμόν καί άρνησιν παντός. - »

Φίλτατε Ούϊλιέλμε μου, ήπατήθην. Μεταξύ τών δύο πόλων τοΰ πυρός 
καί το® πάγου ύπάρχει μεγάλη πεδιάς χάριν τής ιατρικής" ύπάρχουσιν 

■ άνθρωποι, θεραπεύοντες τάς νόσους καί μή όμοιάζοντες δμως ούτε τφ 
ίκτρώ Τ. . , ού'τε τώ Τατρφ Β. . .

Τήν προσφιλή ταύτην άνακάλυψιν έμελλον νά ποιήσω περί τδ τέλος 
(τοΰ χάριν ιατρικών συμβουλών ταξειδίου μου, δήλα δή είς τήν πρός τδν 
ιατρόν Haug... έπίσκεψίν μου. ■ '-

, Σήμερον μετέβην είς τήν οικίαν αύτοΰ καί έπανήλθον οί'καδε δλως ηύ- 
,χαριστημένη καί φαιδρά, ώς έάν είχον περιπατήσγ έπί τών άγρών καί. 
• φέρ·/) μετ’ έμοΰ δέσμην χόρτων καί άνθέων, πρασίνων κλαδίσκων καί χνοω- 
δους βρύου. Άλλά πόσον προσφιλής εινε δ ιατρός Χώγ. ...

Πριν ή φθάσω είς τό σπουδαστηρίου αύτοΰ, μεγάλην η'δη ήσθανόμην 
συμπάθειαν ύπέρ αύτοΰ' διότι άναβαίνουσα τήν κλίμακα καί διερχομένη 
τδν. πρόδομον καί τάς αίθούσας, έκ πρώτης ήδη βψεως άνεκάλυψα δτι 

.-άγαπή τδ καλόν, καί μάλιστα τάς φυσικάς καλλονάς, ών έφ’δσον ήδύνατο 
μεΐζον μέρος έν τή οικία αύτοΰ ήχμαλώτισεν.

Έπί τής κλίμακος ύπήρχον πίτυς μέγισται, περικλειόμεναι έντδς με- 
; γάλων πήλινων άγγείων, καί έφαίνετό μοι, δτι δέν ήδύναντο νά βλαστή- 
;σωσιν άυται ύγιεΐς καί εύρωστοι" ή δέ γή έν ήσαν πεφυτευμέναι δέν 
ήτο γυμνή, τούναντίον μάλιστα κεκαλυμμένη ύπδ χόρτων καί βρύων, ώς 

/καί: έν.Σκωτί^, 'Έκαστον φυτδν. είχε τδν πράσινον αύτοΰ τάπητα,-τήν 
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Οικογένειαν - αύτοϋ <κ μ.ικροτέρων φυτών, ώς ioW "μετά τούτων συνδιήγενί 
• ’Εν τφ προδόμφ, έν ταϊς αΐθούσαι; πανταχοϋ ύπαρχον άνθη καί μεταξύ 

τούτων ήκούετο ο ψιθυρισμός πτηνών τινων, άτινα δέν έ'βλεπον. Πάν δ,τί 
δμως έ'βλεπον ήσαν άγάλματα, άντιγραφκί τών ωραιότερων τής γλυπτι

κής έργων της άρχαίας 'Ελλάδος και τής μεταγενεστέοας ’Ιταλίας. Αί 
θεΐκι μορφαί τοΰ άνδρός, τής γυναικός και τοΰ βρέφους, πανταχόθεν άπει- 
κονίζοντο διά μαρμάρου, αλαβάστρου καί υφάσματος. ’Εν τφ σπουδαστη- 
ρίφ, έπί τοΰ γραφείου ύπήρχεν εκμαγείου τής ’Αφροδίτης τών Μεδίκων έξ 
αλαβάστρου μεταξύ δύο μικρών φυτών δάφνης καί μύρτου* πάντα δέ τά 

ωραία ταΰτα αντικείμενα έφαίνοντο τεθαμμένκ εντός άπειρου πλήθους 
βιβλίων παντός μεγέθους καί παντός χρώματος.

Όπόσον ήτο ποιητική η μεγαλοπρεπής εκείνη σύγχυσις τών άντικει- 
μενών ! Ή’Αφροδίτη τών Μεδίκων,δύο αειθαλή δενδρύλλια, τά έ'ργα της 
,άνθρωπίνης μεγαλοφυ’ίας ! Ή φύσις, ή τέχνη, ή έπιστήμη έν τφ στενώ 
έκείνω χώρω λίαν πλησίον άλλήλων έφαίνοντο συγχεόμεναι* καί δ ιατρός 
ούτος θά συνεκινεΐτο βαθέως, οσάκις είργάζετο έν τφ δωματίφ έκείνφ.

Έπέστησα την προσοχήν μου εις τήν μύρτον καί τήν δάφνην. Τά μικρά 
καί κομψά ταΰτα φυτά δέν ήσαν έκ τών τυχαίων, άλλ’ έξελέχθησαν υπό 

σπανίας καλαισθησίας. Δέν είνε ταΰτα τά ιερά τοΰ έρωτος καί της δόξης 
φυτά. Ακριβώς κατά τήν στιγμήν εκείνην έπλασσον είδύλλιον περί τών 
δύο εκείνων ωραίων αιχμαλώτων τοΰ ίατροΰ Χώγ, δτε αί'φνης ήκουσα 

•τά βήματα αύτοϋ πλησιάζοντα τόν διάδρομον. .’Ήκουσα έπ’ΐ'σης τήν φω
νήν καί τάς κραυγάς βρέφους, ήκουσα τόν θόρυβον μεταξωτής έσθήτος 
καί λέξεις τινάς, άς δέν ένόησα, άλλ’ αΐτινες δέν θά ήσαν είμή άνδρός 

προς γυναίκα, ερωτικοί λόγοι. .. Μεγάλως ήγάπων τόν ιατρόν έκεϊνον, 
πριν ή ί'δω αυτόν.. .

Μετά παρέλευσιν στιγμής έκαθήμην πλησίον αύτοΰ.... δστις μολονότι 
■είσέτι μέν δέν μοί είπέ τι, άλλ’ απλώς διά τής κεφαλής μ’ έχαιρέτισε, 

προσηνέστατα προσέβλεπέ με μειδιών. ‘’Ητο συνεχές μειδίαμα, ποικιλό- 

μενον άπό στιγμής εις στιγμήν, δήλα δή μειδίαμα έρωτήσεως,. ένθαρρύν- 
σεως, ελπίδας. Ό ιατρός Χώγ μοί εξέφραζε πάμπολλα, καίτοι μ.ή 

όμιλών. ..
Όπόσον θάρρος έ'λαβον αμέσως ! — Όμίλησα δμως ολίγον, διότι ένόει

■ πάραυτα.τό πάν καί διά τοϋ συνεχοΰς καί κομψοΰ αύτοΰ μειδιάματος μέ 
διέκοπτε ΐνα παραλείψω έχληρά καί μακρά πράγματα* έξακολουθοΰσα 
δμως τήν λυπηράν καί οίονεί αηδή ιστορίαν τοΰ παθήματός μου, ήσθανό- 
μην έμαυτήν άναλαμβάνουσαν ζωήν, χάριν τοΰ άνδρός εκείνου, θέλγοντός

■ με διά τής φιλοφροσύνης καί τής προσοχής αύτοΰ* ώστε καίτοι ομιλούσα 
περί λυπηροτάτων δέν ήσθκνόμην ού'τε άλγος ού'τε άνίαυ.. .

Περς Τοδ ίκτροϋ Χώγ θά σοι εί'πω καί ετερόν τι. Έν 4 όντας μοί 
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ώμιλει, αίφνης εκπλήττομαι διά τήν νεότητα αύτοΰ, εύρίσκουσα αυτόν, 
λίαν νέον σχετικώς προς τήν φήμην τοιούτου περίφημου ίατροΰ, καί ή 
οχληρά αυτή σκέψις μοί διέκοψε τό νήμα τής ομιλίας* είτα δέ ύπακούουσ» 

κατά τό είωθός τή πρώτη συγκινήσει, λέγω αύτφ.
■ — Συγχωρήσατε, είσθε ύμεϊς δ δόκτωρ Χώγ :
■ — Μάλιστα, κυρία μου* καί μετά ταΰτα μεταβάλλών τό μειδίαμα αύτοΰ

εις πραγματικόν ήμίφωνον γέλωτα, λέγει μοι. «
— Καί διατί άμφιβώλλετε;

, —— Συγχωρήσατε, βλέπουσα ύμάς τοσοΰτον νέον, ένόμισα μήπως είσθε 

άναπληρωτής τοΰ δόκτωρος Χώγ. ?

Καί έπί τή άπαντήσει μου ταύτη ό ιατρός ή'ρχισε νά γελ^, μετά με·* 
γίστης χάριτος* είτα δέ άποσπάσας μικρόν φύλλον μύρτου, συνέτριβε τοΰτά 
μ’έταξύ τών δακτύλων αύτοϋ καί ώσφραίνετο αύτό μετά παραδόςου σχε- ‘ 
δόν προσπεπο.ιημένης τέρψεως. Βεβαίως δ άνθρωπος ούτος δέν είνε ού'τε 

άγγλοσάξων ού'τε βρεττανός* είνε σταγών ρωμάίκοΰ αίματος άποπλανη- 
θεϊσα μεταξύ τών ομιχλών τής ’Αγγλίας. “Εχει μελανήν καί πυκνήν κό*· 
μην, υψηλόν μετώπου, ρίνα κυρτήν, φαιόν δέρμα, φυσιογνωμίαν κατάπε- 

πονημένην ύπο τής μελέτης, προσώπου λίαν εύκίνητον καί ενίοτε συυο- 
δευόμενον ύπό έλαφροΰ σπασμοΰ. ί
; Μετά μεγίστης προσοχής άνέγυωσε τήν τής άσθενείας μου διάγυωσιν, 

συυταγεΐσαν ύπο τών πρό αύτοΰ έξετασάντων με ιατρών, μοί άπηύθυνεη 
ερωτήσεις τινάς, έστήρτξε τήν κεφαλήν αύτοΰ έπί τοΰ στήθους μου καί' 
μετά ταΰτα ταχέως, λίαν ταχέως, ώς εί δέν ήθελε νά μοι παράσχτ) ούδά 

στιγμήν λύπης, πριν ή άκόμη καθίσγ, πρίν ή άκόμη επιδιόρθωση iήν 
πυκνήν αύτοΰ κόμην,συγχυσθεϊσαν ύπο τής άκροάσεως, μοί είπε μεθ’δρμ.ής.'·

—’Ώ! τό πράγμα δέν είνε σπουδαίου, δέν είνε καθ’όλου σπουδαίου* θά 

ίαθήτε, βεβαίως θά ιαθήτε ...
Καί ώς ει είχεν έκπληρώση τό σπουδαιότατου καί δυσκολώτατου μέρος 

τοΰ έργου αύτοΰ έκάθησευ άυέτως έπί τής έδρας του άναλαμβάνωυ άυα- 

πνοήν,έν ω άφήρει έκ τοΰ δενδρυλλίου φύλλον δάφνης καί ύπέβαλλεν αύτο 
■εις τήν αύτήν καταστροφήν καί εις τήν αύτήν βραδεΐαν καί ήδεϊαυ οσφρη- 
σιν, ώς καί πρότερον τοΰτο έπραξεν εις τό τής μύρτου. ■ .

«Ναί, κυρία μου, θά ιαθήτε καί δή ταχέως.Τοΰτο είνε τό σπουδαιότε
ρου, δπερ δύναμαι νά εΐπω ύμΐν, διότι άσφαλώς θαρρούσα εις τήν ύμετέ
ραν άνάρρωσιν πρέπει ήσύχως και ,φαιδρώς νά προσδοκάτε τήν άπόκτησιν 
ταύτης. Ύμεϊς φαίνεσθε έ'χουσα ΐσχυράν θέλησιν καί πολλά τών ηθικών 
εκείνων δώρων, άτιυα .δέν άγοράζονται διά τών χρημάτων καί ού'τε εύκό- 
λως μανθάνονται έν τοϊς βιβλίοις, άλλ’ άπαλλάττουσν·/ ημάς τε καί τούς 
λοιπούς πολλών κακών. Άφαιρέσατε πάραυτα έκ.τής ύμετέρας άσθενείας 
.τό έκ τοϋ φόβου προερχόμενου κακόν, έκ τοϋ τρόμου καί τής διά τήν έπαώ- 
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ριον αδημονίας. Μετά δέ ταΰτα καί δή άμέσως'μετάβητε εις Μαδέραν,ειςί 
Μαδέραν και ούχι αλλαχοΰ . . * Ετι και σήμερον την πρωίαν έ'λαβον έπι-^ 
στολήν οπο μιας τών πελατιδων μου, διαμενουσης εν Φουγκάλ'ρ προ πέντε 
μηνών, καί ή'τις μεγάλως μ’ έπαρηγόρησε.

»*Έπτυεν αίμα καθ’έκάστην, εσπέρας κατελάμβανεν αύτήν μικρός πυ
ρετός, έπαισθητότατα ίσχναίνε καί νϋν δέν έχει ούτε πυρετόν, ούτε αίμο- 
πτυσιαν καί μοι ΰ.εγει οτι επαχυνε. Είνε λίαν ευτυχής, μεταβασκ είς 
Μαδέ ρκν.
• ’’’Έχω πολλά παραδείγματα Θεραπείας άσθενειών τοϋ στήθους, 
πολλώ μάλλον επικίνδυνων τής υμετερας, αΐτινες έπετυχον διά μάλλον ή 
ίττον παρατεταμένης διαμονής έν τω παραδείσιο έκείνψ τών άνθέων, τώ 
ένομαζομένφ ή νήσος Μαδέρα.

«"Οταν άποφασίσητε νά μεταβήτε είς την νήσον ταύτην,θά δώσω ύαΐν 
έχγράφως τάς συμβουλής μου, ϊνα μόνη θεραπεύησθε έν Φουγκάλη .... . 
προσέτι δε καί συστατικήν έπιστολήν είς τινα διακεκριμένον "Αγγλον ια
τρόν φίλον μου.

» Αλλα μη υπάγετε μονή εις Μαδέραν. Δεν θά δυνηθήτε νά ίαθήτε... 
Ημείς οί άνδρες εΐ'μεθα αρκούντως έγωϊσταί ΐνα έπαρκέσωμεν είς εαυτούς" 
δ δεινός τοϋ βίου ε'ρως συνδιατρίβει μεθ’ ήμών καί έπέχει τόπον τοΰ παν» 
τος* άλλ’ ύμεΐς, θυγατέρες τής Εύ'ας, οσάκις εύρίσκεσθε μόναι αποθνήσκετε 
έκ μελαγχολίας, καί ύπ’αύτόν τον μαγευτικόν ούοανόν τής Φουγκάλης.,ί 
Ο Θεός επλασε τάς γυναίκας, ΐνα ώσιν σύμβιοι τών άνδρών, επομένως 
υμείς δεν όυνασθε ν’ άπολαύσητε τής ευτυχίας, άνευ συντροφιάς . . .« 

‘ *0 ιατρός Χωγ διά τοϋ μειδιάματος καί τών χειρονομιών έξέφραζε 
πολύ περισσότερον ή διά τοΰ λόγου' όταν δέ θά ί'δωμεν άλλήλους θά πειτ 
ραθώ νά σοι έπαναλάβω τόν προσφιλή καί ήδύν ήμών διάλογον. Διά τής 
ομιλίας αύτοϋ μοί ένέπνευσε τοσαύτην έμπιστοσύνην, ώστε έν τελεί έτόλ> 
μησα νά συμβουλευθώ αύτόν περί τοϋ λεπτότερου μέοους τοΰ προβλή
ματος . .·* ■
< Πλέον ή άπαξ έρυθριώσα, ήρώτησα αύτόν έάν ίαθεϊσα πρώτον, ήδυνάτ 
μην άνευ δισταγμοΰ, άνευ φόβου νά καταστώ σύζυγος καί μήτηρ τέκνων 
μη πασχόντων υπό στηθικής νόσου ...

Το επί τοΰ προσώπου τοΰ ίατροΰ Χωγ μειδίαμα, αίφνης έπί έν δευ
τερόλεπτου ήφανίσθη καί πάραυτα πάλιν έπανήλθεν, άλλά σοβαρότερου 

‘και πλέον δεν ήόυνηθη ν’ άναλάβη την έγκάρδιον έκείνην εύθυμίαν, ήτις 
μέχρι τής στιγμής εκείνης τοσοΰτον μ’ έπαρηγόρησε.

Εγω ή άκολουθοΰσα μετά άτενεστάτης πεοιεργίας,. εύμενεστάτης 
.συμπάθειας, εκαστην κίνησιν τοΰ άνδρός έκείνου, ειδον τήν νεφέλην, 
.την καλυψασάν επί στιγμήν τόν ήλιον τής ευφροσύνης αύτοϋ" πάραυτα 
έμως ενόησα οτι ή έρωτησίς μου διήγειρεν έν αύτώ λυπηοάς άναμνήσειςι
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’Ελαφρώς άναστενάξας, είπε κατόπιν μετά'συγκεκινημένης φωνής.

’ «”Αχ ! διατί. δχι; Άφ’ου ή Γασις θά ήτο άσφαλής, άφ’ού ήθέλατε' 
έ'κ νέου άποκτήσγ, τήν ύμετέραν εύρωστίαν, τότε άμφιβόλως ήδύνκσθε νά 
καταστήτε μήτηρ.

‘ «Βεβαίως θά έχητε λίαν θερμήν καρδίαν γενναίων αισθημάτων άπευθυ- 
νασά μοι τήν έρώτησιν ταύτην. Πάντες οί συμπάσχοντες ύμΐν, άγαμοι δν- 
τες καί έτι νέοι ώφειλον ν’ άπευθύνωσι τήν έρώτησιν ταύτην είς τόν ιατρόν 
αύτών, άλλά λησμονοΰσιν αύτήν πάντοτε...» Καί έκ. νέου άνεστέναξεν, 
άλλά πολύ βαρύτερον ή πρότερον, καί διά τής χειρός έκάλυψε τό εύρύ 
μέτωπον...

: »Ό άνθρωπος είνε λίαν εγωιστής, δέν φροντίζει σχεδόν ούδέποτε περί 
τών γεννηθησομένων. Γινώσκω πολλούς, οϊτινες πριν άποθάνωσιν έπιθυμόΰ- 
σιν οικογένειαν, θέλουσι μετ’ άνοήτου άλαζονείας ν’ άποδείξωσιν έαυτοϊς 
καί τώ κόσμω ότι δύνανται νά είνε πατερες, καί νά καταστώσι μητερες.. ." 
άποθνήσκουσι δέ θύματα τής μωρας πείρας, καταλείποντες τοΐς τέκνοις 
τήν λυπηράν κληρονομιάν τοΰ άλγους καί τής άσθενείας.« Ό ιατρός Χωγ 
έ"φαίνετο ώς δμιλών καθ’ έαυτόν καί δέν μ’έ'βλεπε πλέον κατά πρόσωπον,· 
άλλά μόλις κύψας έπ’ έμοΰ τά βλέματα, ένόησεν ότι οί λόγοι έκεΐνοι ήσαν 
πληγαί εγχειριδίου κατ’έμοΰ μετενόησεν, άποτόμως διέκοψε τό νήμα τής': 
ομιλίας αύτοϋ καί έξηκολούθησε μεταβαλών ύφος.

«'Οπωσδήποτε δαως, νΰν δέν πρόκειται περί τουτου. Μη σκεφθητεί 
ούτε σήμερον ούτε αύριον νά γίνητε σύζυγος . · . τό τοιοΰτο θά ήτο παρα
φροσύνη. Προσπαθήσατε νά ίαθήτε, θελήσατε νά ίαθήτε καί θά ίαθήτε.»

Ήγέρθην συγκεκινημένη καί άπεφάσισα νά μετο.βώ είς Μαδέραν καί θά 
ύπάγω.

Δέν σοι γράφω ούδέ λέξιν. ’Επεβάλαμτν άλλήλοις δκτώ ημερών έζο- 
ρίαν-καί ή’δη ταχέως ή έζορία θά τελειώσ-ρ. Θέλω δε τότε εμ.φανισθή 
ένώπιόν σου άγέρωχος, ύποστασα χάριν σοΰ μεγάλην θυσίαν καί μεγαλο
φώνως σοί εί'πν). Ή σή ’Έμμα προτίθεται νά μή σέ ί'δγ έπί μήνας καί έτη 
θέλουσα νά σοί ύπακούση καθ’ όλα καί πάντοτε' διότι ή σή "Εμμα δεν ζή 
είμή' διά σέ καί άνευ τής άγάπης σου ούδέν προ αύτής δρ^ ή την άπελπι- 
σίαν καί τόν θάνατον. Χαΐρε, Ο'Αλιέλμε μου, νΰν ή'δη κατέκτησα τόν Γολ- 
γοθαν μου. Συνεβουλεύθην τούς τρεις χρησμούς τής βρεττανικής επιστή
μης. Ή θέλησίς σου έξεπληρώθη.

Ή 'Έρμα τω Οΰϊ.Ιιΐ.ίρω ·. -1

Έν Λονδίνφ Τετάρτή II π. μ.

Τήν πρωίαν άνεκάλυψά,τι καί θέλω πάραυτα νά σοι γνωστοποιήσω τοϋτο, · 
μή δυναμένη νά περιμείνω μέχρι τής αύριον, καθ’ήν θά έ'λθγς προς με. 



ΠΑΡΝΑΣΣΟ!
Έγώ μεγάλως άπησχολούμην άπολαύουσα τής εγκαρδίου εκείνης ή^ονής» 

Tjv παρά σοΰ έ'μαθον. ■’Αντέγραφαν δηλαδή: την έπιστολήν μου εκείνην, ην 
. χθες σοΐ έγραψα και έτοποθέτουν αύτήν μεταξύ δύο των επιστολών σον- 

ώς πάντοτε έ'πραξα, άφ’ού έ'μαθον οτι και σύουτω έπραττες. Κατακεκλι- 
μενη ουσα επι τοϋ ανακλιντηριου μου διετρεχον τδ παντδς άλλου προσφι- 
λεστερον εκείνο βιβλίον, καί σφοδοώς εύηρεστούμην βλέπουσα έρωτικώς 
συνδεδεμένας τάς σκέψεις μου μετά τών ίδικών σου. Ενίοτε η φαντασία 

και η χαρα προσφερουσαι άμοιβκιως χεΐρας βοήθειας, μοί παοίστων τούς 
ψόγους μου πλήρεις χαράς δτι Αναπαύονται έπί τών σών καί μη, έφαίνετό. 
δτι έ'βλεπον αυτούς ενώπιον μου χορεύοντας.

.. Ό τόμος εκείνος εινε δλως μεμυρισμένας ύτδ τνίς δσμής τών ΐ'ων, τής 
προσφιλεστέρας σοι πάσης άλλης οσμής.

Άναγιγνωσκουσα λοιπόν, Οΰϊλιελμε μου, ,πολλάς σελίδας τών ήμετέρω-ν 
^πιστολών άνεκάλυψα δτι έ'χομεν τδ αύτδ ύφος, δτι μεταχειριζόμεθα καί 
τάς αύτάς λέξεις, 'ίνα έκφράσωμεν τά αυτά πράγματα’ δτι έπί. τέλους 
ηδύνατό τις νά στοιχηματίστ) δτι ξένος τις κλειστοί; δμμασι δέν θά ήδώ· 

νατό πολλάκις νά μκντεύση τίνος εινε ή επιστολή, ή,ν ήθελεν Ανάγνωση.
Μόλις έπέλθούσης μοι τής ιδέας ταύτης ήθέλησκ νά δοκιμάσω τήν Ανα- 

καλυψίν μου καί ώς παράφρων’ αναπηδήσασα έκ τής κλίνης μου έ'δραμον 
εις τδ πλησίον δωμάτιον, έν ώ εύρίσκετο ή θεία ’Άννα καί έστο,ιχημάτισκ 
μετ’αύτής δτι δέν θά ήδύνατο νά μκντεύση τίς θά ήτο δσυγγραφεύς εγ
γράφου τινός, δπερ έ'μελλον ν’άναγνώσω αύτή,. άλλ’ ούτινος τδν χαρα
κτήρα δέν ώφειλε νά ί'δη. Ή καλή θεία μ.ου γελάσασα, ασμένως έδέχθη, 
την δοκιμήν.

— Δέν θά σοι άναγνώσω είμή έπιστολάς τοϋ Ούϊλιέλμου καί ίδικάς μοι^, 
καί θά μοι εί'πης είς τίνα έξ ημών τών δύο Ανήκουσι.

—- Καλώς, άρχισον λοιπόν.
■- Άνέγνωσα αύτή ήμίσειαν σελίδα.

Καί τίς έγραψε τοϋτο, θεία ’Άννα ;
— Ή Έμμα.
— Γελώσα δέ ώς παράφρων’ δχι, τδ έ'γραψεν δ Ούϊλιέλμος, ειπον.
— Καί αυτή ή έτέρα φράσις τίνος εινε ;
— Άλλ’ έπί τέλους ,αυτη εινε αναμφιβόλως τοϋ Ούϊλιέλμου.

’θΧ'υ ^χι> θεζ3ί ’Άννα, ή φράσις αυτή εινε ίδική μου.
Και ετι τετράκις έκ νέου έποίησα τήν δοκιμήν έκλέγουσα μετά πα

νουργίας κοινάς ημών γνώμας’ καί ή θεία ’Άννα πάντοτε ήπατήθη.
Νϋν προσφιλής Οΰϊλιελμε μου, ή Ανακάλυψις ού μόνον έγένετο άλλά στη

ρίζεται, ώς σύ λέγεις, έπί τοϋ κριτηρίου τής πείρας. Άλλά τίς έξ ημών 
,τών-δύο εινε δ-κλέπτης. τοϋ ύφους καί τών. έκφράσεων, τίς έξ ημών τών 

•δύο εινε δ γνήσιος συγγραφεύς καί τίς δ μετριόφρων μιμητής ;
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'·' ' Άπάντησόν πάραυτα, πάραυτα ·τή έμή έρωτησει. Γινωσκεις, δτι υπε- 

πχέθην μέχρι τής αύριον νά μή ίδωμεν άλληλους και σοι αποστέλλω τον 
Τζών. @ά πέριμείνη έν τφ προθαλάμφ σου, μέχρις ού παραδώσης αύτφτήν 

λύσιν τοΰ αινίγματος.
Χαΐρε, Ούϊλιέλμε, μεταζύ ημών τών δυο υπάρχει ο κλέπτης, ανακαλυ- 

■ψον αύτόν.
Χαΐρε, άπάντησόν μοί πάραυτα.

, " Ό ΟΰϊΛιέ.Ιμος τή ’Έργα,

Έν Λονοίνφ τεΐάρτη 1 μ. μ.

ΐ Ή κλοπή υπάρχει πράγματι ’Έμμα μου, άλλ’δ κλέπτης δέν ευρίσκεταιί 
Χύ καί έγώ κλέπτομεν άμοιβκίως παρ’ημών τών ιδίων, σκεψεις, αισθή
ματα, λέξεις’ άλλ’ δ κλέπτης δέν υπάρχει, έπειδή δέν λαμβάνομεν είμή 
έκ τών (δικών μας. λυπούμαι άφαιρών σοι τήν εύχαρίστησιν τής άνακαλύ- 
ψεως, άλλ’ έξαιτουμαι τήν προτεραιότητα. Πρδ πολλών η'δη μηνών, καί 
δή άφ’ ού χρόνου γράφομε ν άλλήλοις, εύρον δτι τδ ύφος ημών ομοιάζει, καί 
ύτι αί ήμέτεραι χεΐρες συναπαντώνται οσάκις καί έν τφ λεξικφ διερευνώσι.

Άλλ’ είπέ μοι, φιλτάτη, δσάκις έγώ σοι σφίγγω τήν χεΐρα καί Ατενίζω 
ντρδςσέ, καί δή σέ παρατηρώ βαθέως, περιπαθώς, τίς έξ ημών τών δυο 

είνε δ κλέπτης τής ψυχής* δτε δέν αισθάνομαι τήν έμην καί φαίνεται 
μοι, δτι αισθάνομαι τήν καρδίαν σου πάλλδυσαν έν τφ έμφ στηθεί;

■ Καί δτάν έπί μακρδν δμιλώμεν, τίς έξ ημών έρωτ^ καί τίς Απαντάς 
Καί δταν άτενίζωμεν είς τούς άστέρας, καί έν τω Απείρφ ούρανφ Αφα

νίζεται ή σκέψις ημών, τίς ημών τών δύο προσφέρει τήν χεΐρα τφ ετερφ 
ί'να καταβώμεν έπί τής γής, καί τίς είνε δ δίδων καί δ δεχόμενος έν τή 

υπερβολική έκείνη έκστάσει ;
Καί δσάκις χωοιζόμεθα καί ή λύπη τοϋ τελευταίου Αποχαιρετισμού έκα- 

τοντάκις πλησιάζει ημάς καί έκατοντάκις άνανεοΐ τδν χαιρετισμόν, τις 

«Ινε δ άπδ τοϋ ετέρου Αποσπώμενος; τίς εινε δ καταλείπων μ,εγαλειτερον 
μέρος έαυτοϋ έν τή καρδίιη τον άλλου ;

Καί δταν μεθύωμεν ύπδ τής άγιας χαράς νά ί'δωμεν Αλλήλους, νά συν- 
διαλεχθώμεν καί αίσθανθώμεν ημάς φερομένους έίς λίαν υψηλήν σφαίραν, 
καί άμ.φοτέρους άνταξίως έκπληροϋντας τά ήμέτερα καθήκοντα^ τίς έξ 

ήμών είνε δ δίδων καί τίς δ δεχόμενος τήν θείαν εκείνην μεθην;
Οί φυσιολόγοι πολλάκις παρετήρησαν, δτι οσάκις δύο σύζυγοι άγαπώ- 

σιν άλλήλους, μετά μακράν συμβίωσιν δμοιάζουσι τοσοΰτον, ώστε φαίνον
ται μάλλον αδελφοί ή σύζυγοι. Δεν συμβαίνει όύτω καί είς ημάς ; Δεν εί- 
μεθα άρα γε δίδυμα φύλλα κρεμάμενα έξ ένδς καί τοϋ αύτοΰ κλάδου, δεν' 

είμεθα δύο πέταλα μιάς κάλυκος; - ''
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Υπάρχει λοιπον ή κλοπή, &W ο κλέπτης δεν εύρίσκεται. Ή Έμμα 
,δέν έχ ει ιδίας σκέψεις, διότι 6 Ούίλιέλμος έχει τάς της *Εμμ.ας, διότι έν 
ήμΐν μία μόνη χαρά υπάρχει, μία μόνη όδύνη, μία μόνη ιδέα, μία μόνη 
ψυχή.

,. Ιδού η λύσις τοΰ αίνίγματός σου. Ές αύ'ριον.

Ό ΟίϊΛιέ.Ι^ιος τϊ) ’Έμαφ

' Εν Δονδίνφ, Κυριακή.

Σύ πλέον ή άπαξ μοί είπες, *Έμμα μου, γλυκύτατη μου ’Έμμα, δτι 
έσκεπτόμεθα πάντοτε τά αυτά, καί οσάκις σοί έξέθετον τάς ιδέας μου, είτε 
■νέας είτε παραδόξους, πάοαυτα ένόεις αύτάς καί έφαίνετό σοι δτι ηδη έσκέ- 
φθης ταύτας καί σχεδόν μάλλον δτι άναπολεϊς η εννοείς αύτάς. Λοιπόν, 
έάν.τοϋτο άληθές τυγχάνη, εάν αί φαντασίαι τής καρδίας σου δέν σέ με- 
ταφερωσιν εις τόν κόσμον τών πνευμάτων, χθες θά έναυάγησες' μετ’ έμοδ 
;έν μεγάλη θαλάσση καί θά ήγωνίσθης κατά τρομεράς θυέλλης, καί έπί 
■τέλους θ’ ωπεσύρθης καταπεπονημένη, άλλά παρηγορηθεϊσα έν τφ λιμένς 
π·ης παρηγοριάς.

’’Ακουσόν μου, γλυκυτάτη ’Έμμα, κάθησον έπί τής λίαν χαμηλές καί 
κυανής εκείνης έδρας, έφ’ ης συνήθως κάθησάι, δτε στρέφουσα τούς οφθαλ- 
μ.ούς προς τά άνω μέ ατενίζεις ό'ρθιον πρό σοϋ καί ροφώντα ολον τό φως 
■τών κορών σου, κάθησον επ’ αυτής ώς έν φωλε^. Σιώπησον καί ακόυ
σαν μου.

Χθες την πρω'ίαν ήγέρθην κατηφής, άγνοών δμως την αιτίαν. Παρά 
•πάσαν προσπάθειαν, ήν κατέβαλον καί παρά πάσαν την χρησιν τοϋ οργά
νου εκείνου του άνθρωπίνου εγκεφάλου, δπερ έντέταλται ν’άνευρίσκη τή-y 
αιτίαν τών πραγμάτων (έστω καί δτε ταΰτα ούδεμίαν έχουσιν άλλην αι
τίαν, έκτος τής απλής αύτών ύπάρξεως) δέν ήδυνάμην νά εξηγήσω τίνος 
^νεκεν έβλεπον τό πάν ύπδ θανάσιμον πέπλον . .. Ή καρδία διισχυρίζετό 
μοι δτι μεγάλως έβαρυθύμουν, διότι πρό τριών ηδη ημερών δέν σέ είχον 
ί'δη’ άλλ’δ πρδς την άλήθειαν έρως, δν σύ μοί ένέπνευσας, μοί έλεγεν δτι 
η αιτία εκείνη τοϋ άλγους μου δέν ήτο αληθής, διότι πολλάκις παρηλθεν 
έβδομ άς καί έτι πλέον ταύτης χωρίς νά σέ είχον ιδη’ καί δμως δέν ησθκν- 
θην ποσώς την ψυχικήν εκείνην βάσανον, ητις παντού δπου καί' δέν έκίνουν 
τόν δάκτυλον, παρείχε μοι την αί'σθησιν, ώς εάν ήπτόμην κνίδης, καίοπου 
καί άν περιέφερον τά βλέμματά μου μοί παρίστα μισητόν φώς.

’Ey τοσούτφ διαμένων έν τώ σπουδαστήρια) μου είπον έπί τέλους κατ? 
έμαυτόν. Τό τοιοΰτον έ'σεται βεβαίως τό χρέος άλγους, δπερ οφείλω νά 
πληρωσω, ώς άνθρωπος γεννηθείς υπό την σελήνήν. 'Ότε γεννάταί τις, 

γρχφουσι γρίφον έπί της ράχεώς του διά γύψου, ώς δ τελωνιακός υπάλ
ληλος έπί τών κιβωτίων καί τών νυκτερινών σάκκων. Είνε βεβαίως τό 
ποσόν τοϋ άλγους, δπερ δφείλομεν νά πληρώσωμεν πρό τοϋ θανάτου. 
*Εττω πείνα η περιφρόνησις τών άνθρώπων, οδονταλγία ή θερμός έρως, 
αδιάφορου’ ολίγον περί τούτων φροντίζει ή φύσις. Άρκεϊ έκαστος νά πλή
ρωσή τόν έαυτοΰ φόρον τοΰ άλγους, είτε διά δακρύων είτε διά σπασμών. 
•Είπον λοιπόν κατ’ έμαυτόν, σήμερον ηλθεν ό είσπράκτωρ ϊνα αίτηση την 
μερίδα μου, καί θά πληρώσω αυτήν... Ού'τε ούρανοΰ μειδίαμα, ού'τε λάμ- 
ψις εύφυί'ας, ούτε ισχύς θελήσεως άρκεϊ, ϊνα δυσθυμία έν ήμΐν άνευ λόγου 
γεννηθεϊσα υποχώρηση τη χαρ?.

Πλησιάσας εις την εστίαν μου ειδον αυτήν καπνίζουσαν’ ήγέρθην όρ- 
γισθείς, περιεφερόμην άνω κάτω κατά τό δωμάτων, καί ώς αυτόματον 
έτοποθετήθην ενώπιον μιάς τών βιβλιοθηκών μου’ ακριβώς πρό τών οφθαλ
μών μου ϊσταντο δ Ίουβενάλης καί ό Μαρτιάλις. Ένόμισα δτι αντί τοϋ 
ι'ου, δπερ έζήτουν, ήψάμην φυσάλου. Άποτόμως αίφνης στρέψας τά νώτα 
τούτοις έστην πρό της άντιθέτου βιβλιοθήκης. Ειδον ενώπιον μου τό βι
βλίου περί τών φυλακών τοϋ Χόβαρδ. ’Έκλεισα τούς οφθαλμούς μή έπι- 
θυμών νά ΐ'δω ούδέν έτερον βιβλίον καί έδραμον πρδς τό παράθυρον. Ό 
ουρανός ήτο αόρατος’ πυκνή ομίχλη έκάλυπτε τά πάντα, καί μόλις έπέ- 
τρεπέ μοι νά διακρίνω χροιάν τινκ τοΰ απέναντι τοίχου. Έν τω τέλματι 
έκείνφ τής ομίχλης ήκόύοντο συγκεχυμέναι κραυγαί οδοιπόρων, άλλ’ έτι 
ζωηρότερου κλαυθμός βρέφους, πεινώντος ί'σως ή ριγώντας. . ·

■ Άλλ’δμως δέν άπηλπίσθην, γιγνώσκεις ήδη, ’Έμμα μου, δτι άγαπώ 
πάντοτε τά δύσκολα. ’Ήθελον νά θραύσω τάς μελαγχολικάς μου άλύσεις’ 
έπεθύμουν, εάν μοι έπιτρέπης νά ποιήσω χρησιν άνατολικής είκόνος, νά 
θολώσω τά τής θαλάσσης υδατα διά τοΰ χυμοϋ τοΰ εύφορβίου, ϊν’ άκο- 
λούθώς δυνηθώ έν αυτή ν’ άλιεύσω τήν χαράν. Όνόμασόν με παοάφρονα, 
άλλ’ εντός ενός τετάρτου .έπραξα τά εξής τρία. Άνέγνωσα δέκα τών 
μάλλον έπιχαρίτων καί ρόδινων επιστολών σου, έκρουσα επί τοΰ κλειδο
κύμβαλού τέσσαρας βαλλισμούς τοϋ Στράους καί διήλθον τόμων γελοιο
γραφιών τοΰ Χάμ’ μετά δέ ταΰτα έδραμον προς τήν τράπεζαν, δπου έρ- 
γάζομαι, έλαβαν όρμητικώς τήν γραφίδα, ώς εί αυτή ήτο τό τής νίκης ξί
φος, καί ή'ρχισα γράφων περί φαιδρών άντικειμένων,ϊνα πεισθώ περί τής νί
κης μου. Ιδού δέ τί έγραψα.

«Όπόσον είνε ιλαρός δ ουρανός, όπόσον ώραία ή γη! Τό περιβάλλον με 
•φαιδρώς δρέγει μοι χεΐρα φίλην’ πάντες οι άνθρωποί είσιν άδελφοί μου, ούς 
■αγαπώ καί οίτινες μέ άγαπώσι’ όπόσον εύ'θυμος είνε δ βίος καί εντελής 
ό άνθρωπος! ·

»Να·ί, δ άνθρωπος είνε εντελής καί εύτυχης, καίτοι ενίοτε βλέπω τό πρό- 



'408 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ' '

σωπον αύτοϋ, διαβρεχόμενον ύπδ δακρύων’ άλλ’ αύτδς ό κλαυθμός είνε 
προσωρινή θύελλα καταλείπουσα μετά ταΰτα τδνούρανδν φαιδρότερου καί 
αίθριώτερον.

»Ναί ή χαρά καίτοι ύπδ τοϋ άνθρώπου καταβληθεϊσα άνίσταται μετά 
τδν κλαυθμόν, άλλ’ έπί τοϋ μετώπου τοϋ κλαύσαντος τδ ρεΰσαν διακαές 
δάκρυ άφήκεν αύ'λακα,αύδέποτε έξαλειφθησομένην* άλλά τδ δάκρυ τδ μη 
άπομασσόμενον ύπδ της χειρος ή ύπδ τών χειλέων προσφιλούς δντος, είς— 
δύει βραδέως εις την καρδίαν, καί καταλείπει έν αύτή σημεΐον, οιον ή 
σταγών μολύβδου πίπτουσα έπ'ι τοϋ ξύλου.

»’Αλλά πρδς τί δμιλώ περί δακρύων, άφ’ου ό άνθρωπος έγεννήθη διά τδν 
γέλωτα, καί άφ’ου αί άτελεύτητοι τοΰ βίου τούτου ήδοναί άφανίζουσιν 
έν τώ πλήθει τής χαράς τά μεμονωμένα δάκρυα ; Τί δύναται ποτέ νά έπε- 
νέγκγ σταγών χολής, πίπτουσα έντδς ωκεανού γάλακτος ;

»Νκί, άλλ’είς την σταγόνα εκείνην τής χολής, προστίθεται και δεύτερα 
έτι πικρότερα και τρίτη καί οΰτω καθεξής’ ό δέ άνθρωπος διά της λε
πτής αίσθήσεως άνακκλύπτει έν τή κύλικι τοΰ βίου, ο,τι αύτη έν τφ πυθ- 
μένι πικρδν έχει.

«Καί τδ πικρδν έκεΐνο κατέρχεται, εισδύει είς την καρδίαν, και κατα
λείπει την αύ'λακα αύτοϋ’ καί τδ πικρδν τοϋτο έρπει είς έκάστην ΐνα, 
είς έκαστον μυελδν και ούτω δ άνθρωπός δέν αισθάνεται έαυτδν ευτυχή.

. »Ναί, δ άνθρωπος δέν είνε ευτυχής’ τά παράπονα τοσούτων γενεών,οί 
θερμότεροι καί ιερότεροι πόθοι θραυόμενοι κατά άνηλεοΰς ειμαρμένης, τό- 
σαι νεαραί ύπάοξεις σβεσθεϊσαι παρακαίρως όμολογοΰσι μεγαλοφώνως δτι δ 
άνθρωπος δέν εΐνε ευτυχής.

»Ναί, δ άνθρωπος είνε άτυχης, έγεννήθη ΐνα θρηνή’ μοιραίος νόμος δε
σμεύει άύτδν είς ελεεινήν υπαρξιν, ην άποστοέφεται καί ταύτοχρόνως ποθεί.

«’Ανίκανος ν’ άφαιρέση την ταλαιπωρούσαν αύτδν βάσανου, δέν έ'χει το 
θάρρος ν’ άποθάνη, ούδέ την γνώσιν τοΰ ζήν* κέκτηται τδ αί'σΘημ,α άπλώς, 
δπως διπλασιάζτ) τδ άλγος, κέκτηται τδ λογικόν μόνον, δπως έννοή τδ 
αχανές τών δεινών του. Ό άνθρωπος είνε αιώνιος πόθος άδιασπάστως συν
δεόμενος πρδς άδιάλειπτον κλαυθμόν.

»Ό μέν νους μεταφέρει αύτδν είς ορίζοντας, ούς ουδέποτε θά δυνηθή νά 
πλησιάσ?)’ ή δέ καρδία θέλει νά έκχυθή, έν ω σιδηρά χειρ περιβάλλει αυ
τήν. Ό άνθρωπος είνε τδ άτελέστκτον, τδ άθλιώτατον καί άσθενέστατον. 
τής κτίσεως πλάσμα.»

("Επεται συνεχεία).
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(ρ,ετάφρασις τοΟ Γαλλικού).

Ό κ. Am. Hauvette Besnault θά μοί έπιτρέψγ μικράν έπανόρθωσιν τοϋ 
σπουδαίου αύτοϋ άρθρου περί τών χορηγικών έπιγραφών τών τελευταϊον 
άνακαλυφθεισών έν Δήλφ ’·

. Άφοΰ έπί τή μαρτυρίγ τών καταλόγων τούτων άπέδειξε την υπαρξιν 
τής εορτής τών Διονυσίων έν τή ίερ^ νήσφ, άνερευνφ τούς διαφόρους άγώ- 
νας, ούς αυτή προεκάλει καί σημειοΐ τήν άπελευθέρωσιν δούλου προκηου- 
χθεϊσαν έν τινι τών άγώνων τούτων. Καταριθμεί κατόπιν τούς ήθοποιούς, 
τούς μουσικούς καί πάντας έν γένει οΐτινες κατά τάς δημοσιευθείσας έπι- 
γραφάς φαίνονται λαβόντες μέρος είς τάς έπί τιμή τοϋ Βάκχου παραστά
σεις’ τούς τράγφδούς, τούς κωμφδούς, τούς αύλητάς, τούς κιθαρφδούς, 
τούς ψάλτας, τούς κιθαριστάς, τούς ραψωδούς’ δ κ. Hauvelte Besnault α
παριθμεί αύτούς κατά τήν τάξιν τοΰ άρχαιοτέρου καταλόγου δστις ώς Ορ
θότατα παρατηοεΐ φαίνεται καταλέγων αύτούς κατά τήν σπουδαιότητα 
τοϋ έργου αύτών.

"Επειτα προσθέτει αΠροσθέσωμεν ϊνα περάνωμεν τά άναφερόμενα πρδς 
τούς άγώνας τούτους τοΰ οΛυματοποιοϋ (κατ. V, VII καί VIII). Ή νέα 
αύτη λέξις (δέν εύρίσκεται έν τώ Θψίαυρω) δέν έχει σχέσιν καθά φαίνεται 
μ.έ ούδεμίαν ρίζαν έξ ής δυνάμεθα είκάσαι τήν έννοιαν. 'Γώ 270 (κ. V) καί 
τφ 265 (κ. VII) γυνή τις Κλεοπάτρα, φέρει τδν τίτλον τοϋτον’ τώ δέ 
261 (κ. VIII) ώς φαίνεται άνήρ τις Σέρδων 'Ρωμαίος καί γυνή Άρίστιον».

’Αληθώς ή λέξις είναι άπαράδεκτος’άντ’αύτής δέ προτείνω τδ άπλού- 
στερον ΘΑΥΜΑΤΟΠΟΙΟΊ. Είναι φανερδν δτι έν τή V καί VII επι
γραφή ή στιγμή τοϋ Ο καί ή κεραία τοΰ Α έξέφυγον τώ άντιγραφεϊ. 
Γενομένου δ’ άπαξ τοΰ λάθους τούτου, ήτο πολύ φυσικδν νά άναγνωσν) 
τήν αύτήν λέξιν έν τώ .. νματοποώς τοϋ V1II καταλόγου.

Ούτως δ θαυματοποιός ευρίσκει άριστα τήν θέσιν του έν τφ τελεί τοΰ 
V καί τοΰ VII καταλόγου’ καί βεβαίως ό περιαγοραϊος θαυματοποιός, δ 
άκροβάεης, δ άγύρτης, δ σχοινοβάτης ούδέποτε, κατέσχον άνωτέραν έν 
τή τέχνν) θέσιν. Καί διά λόγον δλως ειδικόν δν άγνοοΰμεν έν τφ VIII κατα- 
λόγφ δ κωμφδοποιδς έρχεται μετά τούς θαυματοποιούς.

Ή χρονολογία τών έπιγραφών τούτων άγει ημάς μακράν τής έποχής 
καθ’ ήν οί εύτελεΐς ουτοι άγωνισταί έπεδείκνυον τήν τέχνην αύτών μόνον 

1 Πρίλ. Bulletin de Correspond. Hellenique τ. Z'. σ, 1Q3-125.
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διαρκούσης τής μέθης τοϋ συμποσίου έν τφ μέσω τής κραιπάλης τών διο
νυσιακών δργίων έπί τών δημοσίων πλατειών.1 Ό δέ ’Αθηναίος έν I, 19 
γράφει δτι «’Αθηναίος Ποθεινφ τφ νευροσπάστη την σκηνήν έ'δωκαν άφ’ής 
ένεθουσίων οί περί Εύριπίδην» καί δτι άλλον τινά Αγύρτην «Εύρυκλείδην 
έν τφ θεάτρφ Ανέστησαν μετά τών περί Αισχύλον».

Είναι Αληθές δτι κατά τούς χρόνους τοϋ Σωκράτους βλέπομεν ή'δη γυ
ναίκας έπιτηδευομένας έν τη τέχνη ήν η Κλεοπάτρα καί η Άρίστιον άν- 
τιπροσωποΰσιν έν ταΐς έπιγραφαΐς- της Δήλου.* Ό Ξενοφών δέ δεικνύει 
ήμΐν δρχηστρίδα «τών τά θαύματα δυναμένων ποιεΐν» ή'τις ύπδ την διεύ- 
θυνσιν Συρακουσίου έργολάβου έρρύθμιζεν δρχουμένη τάς θαυμασίας αύτής 
παιδιά; πρδς τώ σκοπώ αύλητρίδος· άνεπέτα μέχρι δώδεκα κύκλων είς 
τδν Αέρα, οΰς κατόπιν Ανά ένα Ανελάμβανε, καί έπήδα έλαφρότατα έπί 
τής άκρας μαχαιρών κύκλφ έστημένων. Άλλ’δ Σωκράτης μετριότατα 
ηύχαριστήθη έπί τοΐς παιγνίοις τούτοις και ητήσατο θέαμα ήττον μέν 
περίεργον άλλά μάλλον διδακτικόν.3 ’Ήδη δέ πρδ αύτοΰ δ Άνάχαρσις ούδ’ 
έμειδίασε κάν ενώπιον θιάσου γελωτοποιών.1

, ’Ενταύθα τοϋ λόγου γενόμενος δέον νά Αναφέρω χωρίον τοϋ Πλάτωνος 
δπερ φαίνεται γραφέν ώσεί άποβλέπον πρδς τόν μέλλοντα δργανισμδν τών 
Δηλίων Αγόνων περί ών πρόκειται ένταϋθα. Ό ’Αθηναίος τοΰ διαλόγου 
ύ,ποτιθησιν Αγώνα τών Ανά την πόλιν ύφισταμένων παιγνίων, ού τδ βρα- 
βεϊον θά άπενέμετο είς εκείνον δστις ήθελε προξενήσει μείζονα ηδονήν 
τοΐς Θεαταΐς. «Είκόςπου τδν μέν τινα έπιδεικνΰναι καθάπερ "Ομηρος ρα- 
ψφδίαν, άλλον δέ κιθαρφδίαν, τδν δέ τινα τραγφδίαν, τδν δ’ αυ ζωμφδίαν” 
ού θαυμαστόν δέ εί'τις καί θαύματα έπιδεικνύς μάλιστα νικ^ν ήγοΐτο. 
Τούτων δή τοιούτων καί ετέρων αγωνιστών μυρίων έλθόντων, έ'χομεν 
είπεΐν τίς Αν νικώ δικαίως»; 'Ο Κλεινίας δέν θέλει νά λύση τδ ζήτηαα 
πριν ή άκούση τούς άγωνιζομένους. Άλλ’ έπί τ$ δίκαιη παρατηρήσει τοϋ 
’Αθηναίου, εύρίσκεται Αναγκασμένος νά δμολογήση δτι «τά πάνυ σμικρά 
παιδία κρινοΰσι τδν τά θαύματα έπιδεικνύντα»’ τά πρεσβύτερα παιδία, 
αί καλή; Αγωγής τυχοϋσαι γυναίκες, τά μειράκια, τδ πλεΐστΰν τέλος τοϋ 
κόσμου θά ήναι ύπέο τής τραγφδίας ή τής κωμφδίας' οί δέ γέροντες ίσως 
ήθελον κλίνει πρδς τήν-ραψφδίαν.5

t ΆΟήναιος I. 19. "Οτι ’Λριστόνικον τόν Καρόστιον τόν ’Αλεξάνδρου τοΟ βασιλέως συ- 
σφαφιστήν, ’Αθηναίοι πολίτην έπωήσαντο διά την τέχνην και άδριάντα έστησαν. Τάς γάρ 
βαναύσους τέχνας "Ελληνες ύστερον περί πλείστου μάλλον έποιοΰντο ή τάς κατά παιδείαν 
γινομένας έπινοίας.

2 Είναι άλλως γνωβτόν ότι οί κυβιστήρες ήσαν γνωστοί καί έπι τοΟ 'Ομήρου. Πρβλ. 
Ι’λιάδ. Σ. 604. ’Επιγραφή άρχαϊκή άρτι έν Άκροπόλει άνευριΟείσα όμιλεΐ περί τίνος «9αό- 
μασι νιχήσαντος».

3 Εινοφ. Σομποσ. II. 1.
4 Άθβναιος XIV 613.

'5 Πλάτων, Νόμ. 3,65S.

Είς μεταγενεστέρους χρόνους δέν συνέβαινε πλέον τοϋτο ώς φαίνεται. 
“Ηδη δέ καί αύτδς δ Πλάτων παραπονεΐται περί μετατροπής τοϋ αισθή
ματος έν τή νεωτέρ^ γενεά. 'Η Μακεδονική δέ δυναστεία διαφθείρει τε- 
λεον αυτό- ποοάγει τήν προτίμησιν διά τούς θαυματοποιούς, τούς άγύρτας 
ή γόήτας, τούς πλάνους, τούς γελωτοποιούς ή μίμους γελοίων. Ό Δημο
σθένης δέ κατηγορεί τοΰ Φιλίππου οτι ζή περικυκλούμενος ύπ’ ανθρώπων· 
Ασελγεστέρων καί τών θαυματοποιών.1

Τφ έτει 270, τώ 265, τφ 261, ή μεταβολή έγένετο πλήρης. Οί τότε 
"Ελληνες έν Αγώνι ώς έκεΐνον ον έ'πλασεν δ Πλάτων διά τάς άνάγκας 
τοΰ διαλόγου του, ή'θελον προτιμήσει αναμφιβόλως τδν εκλεκτόν τών 
«πάνυ σμικρών παιδιών». Οί 'Ρωμαίοι ουδέποτε διεκρίθησαν έπί καλαι
σθησία. Τά ταπεινά δέ ταϋτα δντα κατέσχον έν τη τέχνη τοΰ Αρέσκειν 
τόσον έν 'Ελλάδι δσον καί έν Ίταλί^ τήν πρώτην τάξιν. “Αλλως οί τρα- 
γφδοποιοί τής έποχή; ταύτης δέν διέφερον πολύ.

Ό έξευτελισμδς ήν γενικός. Μετ’ αηδίας δύναται τις μέχρι τέλους νά 
προβή είς τήν άνάγνωσιν παρά τφ Άθηναίφ ή τφ Πολυβίφ τών περιγρα
φών Ας οί συγγραφείς ούτοι ποιοΰνται των διασκεδάσεων καί τών άγώνων 
τών διαταχθέντων ύπδ τοϋ Αευκίου Άνικίου έπ’ εύκαιρίφ τής νίκης αύτοΰ 
κατά τών ’Ιλλυριών. Πολύ ύποπτεύω δτι δ Άθήναιος ποιείται λογοπαί
γνιου δπως στιγματίση τά αΐ'σχη ταϋτα, δτε λέγει δτι οί συνδαιτυμόνες 
έκάγ/ασαν «έπί ταΐς άπκίοις ταύταις θέαις».2

3τ. Δραγούμης.

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΙΚΑ

Γνωστή εινε είς τούς περί τήν μεσαιωνικήν ήμών ιστορίαν διατρίβοντας 
ή σημασία τής Μονεμβασίας, τής Βενετίας ταύτης τής Πελοποννήσου. 'Η 
Ιστορία τής πόλέως ταύτης, δταν ποτέ γραφή, θά εινε μεστή ένδιαφέ- 
φοντος. Άλλα τδ ύπάρχον μέχρι τοϋδε υλικόν εινε Ανεπαρκές, καίπερ όση- 
μέραι συμπληρούμενον·* Διά τοϋτο θεωρών τών ών ούκ άνευ τήν κατα 
τδ ένδν συμπλήόωσιν τών πηγών, δπως καταστή δσον τάχιον δυνατή ή 
συγγραφή τής ιστορίας τή; σπουδαίας ταύτης πόλεως, δημοσιεύω ένταϋθα 
έκ τών άγιορειτικών μου άνεκδότων τάναφερόμενα είς τήν Μονεμβασιαν 
έπισυνάπτων τάς Αναγκαίας σημειώσεις πρδς διασάφησιν τών έκδιδομενων.

1 ΔημοσΟ. Όλυν9. II. 19. Αθηναίος XIV 614.
2 Άθήναιο; XIV. 615. . ...* "13ε Κ. Ν. Π απαμιχαλοπούλοι» Πολιορκία και αλωσις της Μονεμβασίας ύπατων 

'Ελλήνων τώ 1821.—Έπ’έσχάτων δ’ έ3ημοσίευσεν ό άκάματος Κωνατ. Σάθας έν τφ τέταρτο, 
τόμω τών Μνημείων Ελληνικής 'Ιστορίας έκ τών βενετικών άρχείων συμβολήν βποο- 
Ααιοτάτην ε’ς τόν μέλλοντα νά συγγράψι; τήν ιστορίαν της πόλεως, δήλα δή τα Capitula 
Moneinbasi®.
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ΔΥΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΒΟΥΑΛΑ
«ΚΟΛΑΡΟΥ Β' ΠΑΑΑ1ΟΛ0ΓΟΥ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5

1
’Επεί άνέφερον καί έζητησαν και παρεκάλεσαν την βασιλείαν μου οί 

εποικοι πάντες τοΰ κάστρου της Μονεμβασίας εύεργετηθηναι αύτούς 
ΐνα τηρηται περί τοΰ άβιωτικίου των τελευτώντων έξ αυτών άκλη
ρων καί Αδιαθέτων καί γίνεται ώς κατωτέρω κατά μέρος περί 
τούτου ρηθησεται, διορίζεται η βασιλεία μου διά 

δρισμοΰ καί ευεργετεί προς αυτούς ώς Sv κατά 
ζητησιν καί παράκλησιν 
άπο τούτους
ανιόντες καί

10

15

20

25

τοΰ παρόντος 
την εις 

αυτών, ΐνα, δπόταν τελευτηση 
άπαις και Αδιάθετος, κληρονομησωσι τοΰ- 
κατιόντες αύτοϋ κληρονόμοι’ ομοίως καί οί 

αδελφοί καί άδελφαί καί ανεψιοί και άνεψιαί

αύτης 
τοϋτο 
τινάς 
τον οί 
έκ πλαγίου αύτοϋ 
άπο αδελφού η αδελφής δηλονότι τοϋ τελευτησαντος. || Εί δέ έν- 
διαθηκως τελευτήσει, γενησεται νομίμως όσον Sv έκείνως περί τοϋτο 
διατεΟγί· Εί δέ καί άπο των τοιουτων αύτοϋ κληρονόμων ούχ εύρε- 
θηναί τινα, καί τελευτήσει ένδιαθηκως η καί άδιαθέτως, ΐνα οί 
άπό μακρόθεν συγγενείς αύτοϋ λάβωσιν άπο τον βίον εκείνου τό δίυιοι* 
ρον καί μόνον η όσον καί περί τοϋτο διατεθγ νομίμως· το δέ τρίτον 
μέρος τοΰ βίου εκείνου δίδωσιν ύπέρ τοϋ κάστρου. Εί δέ καί έκ μκ- 
κρόΟεν ούχ εύρεθηναι έ'χειν τινά συγγενή, ΐνα τηρηται δ βίος αύτοϋ 
άπας παρά των εις τοϋτο άποταχθέντων ύπηρετών παρά της βασι
λείας μ.ου μετά είδησεώς τοΰ τότε εύρισκομένου εις κεφαλήν αυτών, 
καί είς,κομίζεται παρ’ αύτών δ τοιοΰτος βίος εις άνάκτισιν καί άφύ- 
ρωσιν καί Ασφάλειαν τοϋ τοιούτου κάστρου τνίς Μονεμβασίας, καί 
έξετ άζωνται οί τοιοΰτοι ύπηρέται παρά της κεφαλής καί άποδιδώσι 
πρδς αύτδν λογαριασμόν καί έξάντλησιν ύπέρ τούτου τοϋ βίου, καί 
μήτε εις τδ βεστιάριου της βασιλείας μου είςέρχεταί τι άπο τούτου, 
μήτε η κεφαλή αύτών μήτε άλλος τις έ'χγ έπ’ άδειας λαβεΐν έξ 
αύτοϋ διά κάν ένα τρόπον, άλλ’είςκομίζεται παρά τών ύπηρετών ύπέρ 
τοϋ κάστρου, ώς δεδηλωται- δμοίως καί δσαι ζημίαι και κρίσεις γέ- 
τώ κώδικι: 1 τή βασιλεία.— 3 άκληρον καί διάδέτων.— 6 εύεργετήν.—7 τε-

9 καί οί καί οί.—10 προ τού άδελφοί διεσβεσμένον κλ.—11 Κώδ.φ.191,α.
15 λάβωσε.— 16

18 συγγενήν.— 21 άνάκτησιν. — 23 έξετάζονται. — 24 αύτών. — 25 είς
28 δέδή-

Έν
λευτήσει.·
— 12 έκεΐνως.— 1 3 διάτεδη. εύρεδηναι τινάν.— 1 4 ένδιάβήκως.· 
τούτου.
ξΐω βεστιαρίω. εισέρχεται ιί.~26 κεφαλή. τίς_ 27 δίλλας κομίζεται,
λωται. γίνονται.

Νωνται πρόςτινας εις την χώραν ταύτην της Μονεμβασίας ΐνα άποδί- 
δοται καί αυτή πρός τούς τοιούτους ύπηρέτας εις άνάκτισιν καί 
ασφάλειαν τοϋ κάστρου, κατά την έίς τοϋτο άνωθεν καί έξ αρχής 
τάξιν τε καί συνήθειαν, καί άποδιδώσι καί ύπέρ ταύτης λογαριασμόν 
προς την κεφαλήν αύτών. Καί εις την περί τούτου δηλωσιν έγένετο 5 
προς αύτούς καί δ παρών ορισμός της βασιλείας μου μηνί Δεκεμ- 
€ρίφ ίνδ. ς-Ίί τοΰ έ'τους». Δεσπότης δ Πορφυρογέννητος.

2

|[ Ή βασιλεία μου τον παρόντα άργυρόβουλλον ορισμόν αύτης απο
λύει, δι’ ού δη καί διορίζεται καί διατηρεΐσθαι άπο τοΰ νΰν καί 
εις τό έξης πάντας τούς Μονεμβασιώτας όσοι έθελησουσιν έπαν- 1.0 
ελθεΐν και εύοίσκεσθαι καί κατοικεΐν έν τη Μονεμβασία καί τούς 
άλλους άπαντας όσοι προσελθουσι καί· κατοικησουσιν έν αύτη, κάν 
δποϊοι άρα είσίν καί όθεν Sv έλθωσιν, ελευθέρους παντελώς καί 
άκαταδουλώτους, αύτούς τε καί τά προςόντα τούτοις κτήματά τε 
καί πράγματα, καί άνωτέρους πάσης καί παντοίας δέσεως της τε 15 
τοΰ κουμερκίου έ'ν τε τη δηλωθείσγ Μονεμβασίιρ καί πάταις ταΐς άλ- 
λαις χώραις καί κάστροις της βασιλείας μου, τοΐς εύρισκομένοις υπό 
τον δρισμόν, την εύπείθειαν καί την δουλωσύνην αύτης, καί τών άλ
λων Απαιτήσεων καί δόσεων τών γινομένων έν ταΐς κατ’έτος γινομέ- 
ναις πανηγύρεσιν εις τά τοιαυτα κάστρη καί χώρας της βασιλείας μου, 20 
άλλά δη καί πάσης άλλης συζητησεως η δόσεως καί συγκρατησεως 
τών τε νΰν γινομένων καί τών ύστερον έπινοηθησομένων, καί μη έ'χειν 
ποτέ έπ’άδείας τινά, κάν τε κεφαλή έ'νι κάν τε άρχων κάν άλλος τις 
αύθεντικός άνθρωπος,ποιησαι άγγαρέίαν καμμίαν ού'τε εις αύτούς ού'τε 
εις τά ζώα αύτών ού'τε εις τά τούτων πλευσίματα, ούδέ χεϊρα έπι- 25 
βαλεϊν διά κάν έναν τρόπον, μαγειρείας χάριν η δψωνίου η άλλου τι- 
νός καί άφελέσθαι η κρέας έξ αύτών η κρασίν η ψάριον η άλλο τι 
κάν ένα πράγμα άφ’ών πωλεϊν μέλλουσιν, άλλ’έξωνεΐσθαι καί αύτούς 
τά βούλονται έξ αύτών, καθώς έν τη χώρη πωλείται. Κληρονομεΐν τε 
τούς κατά διαδοχήν κληρονόμους αύτών παν πράγμα όπερ εύρίσκόν- 30 
ται κεκτηιεένοι καί όπερ προςκτησονται καί άγοράσουσι καί ύποκτη- 
σονται κινητόν καί άκίνητον’ καί μηδέ κριτικόν τό τυχόν διδόναι

2 άνάκτησιν.— 5 δίλωσιν.— 8 || Κώδ. φ. 191,6. άποτουνϋν. — 10 έξη?.— II εΰ- 
ρίσκεσδαι (καί κατωτέρω πάντοτε μετά ψιλού πνεύματος).— 12 άπαντα?.— 13 άρα· 
παντελός (καί κατωτέρω). — 15 πάσης (και κατωτέρω), παντοίας.— 16 κομερκίου.— 
19 άπατήσεων. έν τοΐς.— 21 συγκροτήσεως.— 22 ύστερον έπινοήδησομένων.— 
23 τινάς. κεφαλή, άλλος. — 24 άγκαρεϊαν κανμίαν. — 25 έπιβαλλεϊν (καί κατω
τέρω).— 26 κανέναν. μαγηρίας. δψωνίου.—28 ένα. πράγμα (καί κατωτέρω), έξωνή- 
σδαι.—30 καταδιαδοχήν.—31 άγωράσουσι. ύπόκτήσονται.—32 κριτικού τότΰχον. 
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τούς τοι || ούτους ποτέ, άλλά νά γένηται σεζοέτον έν τι; ρηθείση χώρα 
της Μονεμβασίας, ώςτε κρίνεσθαι τούτους έν αύτφ, έχειν τε άδειαν τον 
βουληθέντα έξ αύτών έξελθεΐν’ποτε της τοι.αύτης Μονεμβασίας καί 
άπελθεΐν άλλαχοϋ, πωλεϊν, χαρίζειν, άνταλλάττειν καί άπλώς ποιεΐν.

5 καθώς άν βουλοιτο εις πάν πράγμα δπερ θέλει έχειν κινητόν καί ακί
νητον.’Έχειν τε έπ’άδείας ωσαύτως καί πάντας τούς βουλομένους έξελ- 
θεϊν έκ τοΰ άλλου τόπου της βασιλείας μου και άπελθεΐν καί εύρίσκε- 
σθαι έν τη Μονεμβασία καί κατοικεΐν,εΐ'τε πάροικοι είσιν εί'τε έλεόθεροι 
είτε άλλοι όποιοι είσιν, ποινίσαι είς πάν δπερ έχουσι κινητόν καί άζί- 

10 νητον ώς βούλονται έπ’αύτοΐς, οίον πωλεϊν, χαρίζειν, άνταλλάττειν 
καί απλώς δπερ άν βούλωνται, :ή καί κατέχειν ταΰτα όποια είσι καί 
ένθα εύρίσκονται έκτος βάρους καί τέλους τίνος- καί διατηρεΐσθαι καί 
αυτούς έλευθέρους παντελώς καί άκαταδουλώτους ώςπερ καί τούς 
άνωθεν είρημένους καί μη εύρίσζειν αύτούς παρά τίνος τών απάντων

15 δι’ούδένα τών απάντων τρόπων καταδυναστείαν τινά η διενόχλη- 
σιν καί διασεισμόν έπί τούτοις χωρίς μόνων τών έποίκων της περιοχής 
τών Βατίκων-της Τζακονίας τών Μολάων τοΰ Έσοποΰ τοΰ "Ελους 
τοΰ Ίερακίου τών Άπιδέων τοΰ Σεραφώνος τών Τζιντζίνων τοϋ 'Ρέον- 
τος τοΰ Πραστοΰ τ^ς Καστάνιτζας κα'ι τοΰ 'Αγίου Αεωνίδου. Οιος δέ

20 ές αύτών βουληθη έλθεϊν είς την Μονεμβασίαν ϊνα άναφέρη καί έρω- 
τά πρώτον περί τούτου την βασιλείαν μου καί καθώς ορίζει αύτη νά || 
γίνεται."Οθεν τη ίσχύϊ καί δυνάμει τοΰ παρόντος άργυροβουλλου όρι- 
σμ.οϋ τ·ης βασιλείας μου διατηρώνται από τοΰ νΰν καί εις τδ έζνίς 
πάντες οί Μονεμβασιώται δσοι έθελησουσιν έπανελθεϊν καί εύρίσκε- 

25 σθαι καί κατοικεΐν έν τη Μονεμβασία καί οί άλλοι πάντες δσόι προς-? 
έλθουσι καί κατοικησουσιν έν αύτη κάν όποιοι είσι καί δθεν άν έλθωσι 
ελεύθεροι παντελώς καί άκαταδούλωτοι, αύτοί τε καί τά προςόντα 
τούτοις κτήματά τε καί πράγματα, καί άνώτεροι πάσης καί παντοίας 
δόσεως της τε τοΰ κουμερκίου έν τε τη δηλωθείση Μονεμβασίη καί 

30 πάσαίς ταΐς άλλαις χώραις καί κάστροις της βασιλείας μου τοϊς εύρι.- 
σκομένοις ύπδ τδν ορισμόν καί την εύπείθειαν καί την δουλωσύνην 
αύτ^ς καί τών άλλων απαιτήσεων καί δόσεων τών γινομένων έν ταΐς 
κατ’ έτος γινομέναις πανηγύρεσιν είς τά τοιαΰτα κάστρα' η χώρας

I y Κώδ. φ. 192,α. άλλ’άναγένηται.— 2 ώστε, τέ;— 3 ποτέ.— 4 άλλάχοϋ.— 5 κα

θώς. άκινήτον.— 6 άδίας.— 8 κατοικεΐν οϊτε.— 9 ύποΐοι είσιν (και κατωτέρω), 

εχουσι.— 10 άντταλάττειν.—11 οποίοι είσϊ.— 14 εύρίσκεϊν. άπάντων (καί κατω

τέρω).—15 ούδέν. κατάδυνάστείαν τινάν δ) διένόχλησιν καί διασισμύν έπιτοϋτοις.

16 περιύχης.— 17 Έσδποί». “'Ελους.— 19 Κακαστάνιτξας. Λεΰνείδους οϊος.— 20

βουληθεΐ. άνάφέρη.— 21-περιτούτον τη βασίλειά μου. αύτή. || Κώδ. φ. 192,5.—’ 

22 άργυροδοΰλλου,— 23 έξ^ς.— 25 άλλοι.— 26 κατοικήσουσι. άν έλθωσι.—27 ά~ 

κατάδούλωτοι αυτοί τε.— 29 δηλωθήση Μονέμδασία, — 30 πάσαις. — 33 πα- 

νυγήρεσιν. τοιαΰτα. χώραις. . 

<Τ’ίς βασιλείας μου, καθώς εέρηται, άλλά δη καί πάσης άλλης ζητη-» 
τέως καί δόσεως καί συγκρατησεως τών τε νΰν γινομένων καί τών 
δστερον έπινοηθησομένων’ ζαί ούδέν έχη τις έπ’άδείας ποτέ, κάντε 
κεφαλή έίνι κάντε αρχών κάν τις άλλος αύθεντικδς άνθρωπος, ποιη- 
σαι άγγαοείαν ού'τε είς αύτούς ούτε είς τά ζφα αύτών ούτε είς τά 
τούτων πλευσίματα, ούδέ χεΐρα έπιβαλεΐν διά κάν ένα τρόπον καί 
άφελέσθκι η κρέας έξ αύτών καθώς έν τη χώρςρ πωλείται [κληρονο- 
μ.οϋσι] η κρασίν η δψάριον η άλλο τι κάν ένα πράγμα άφ’ών πωλεϊν 
μέλλουσιν, || ώς δεδηλωται, άλλ’έξωνεΐσθαι ζαί αύτούς τδ βούλονται 
έζ αύτών καθώς έν τη χώριρ πωλείται. Κληρονομοΰσιν δέ οί κατά δια
δοχήν κληρονόμοι αύτών πάν πράγμ.α δπερ εύρίσκονται κεκτημένοι 
και δπερ προςκτησονται καί άγοράσουσι καί ύποκτησονται κινητόν 
καί άκίνητον. Καί ούδέ κριτικόν τδ τυχόν δίδωσιν οί τοιοΰτοι αύτοΐς^ 
άλλ’ϊνα γένηται σεκρέτον έν τ·/) ρηθείση χώρασ ώς κρίνεσθαι τούτους 
έν αύτίρ- έχη τε άδειαν δ βουλόμενος έξελθεΐν έκ τη; δηλωθείσης Μο- 
νεμβασίας καί άπελθεΐν άλλαχοΰ πωλεϊν,χαρίζειν, άνταλλάττειν δπερ 
θέλει έχει κινητόν και άκίνητον.'Ωσαύτως ϊνα έχωσιν έπ’ άδειας καί 
πάντες οί βουλόμενοι έςελθεϊν άπδ τοϋ άλλου τόπου τΐίς βασιλείας 
μου καί άπελθεΐν καί εύρίσκεσθαι καί κατοικεΐν έν τη Μονεμβκσίη, 
εί'τε πάροικοι είσιν εί'τε έλεύθεροι εί'τε άλλοι δποϊοί είσιν, ποτησαι είς 
πάν δπερ έ'χωσι κινητόν καί άκίνητον ώς βούλονται έπ’ αύτοϊς οίον 
πωλεϊν, χαρίζειν, άνταλλάττειν καί άπλώς δπερ άν βούλοιντο, *η καί 
κατέχειν ταΰτα όποϊά είσι καί ένθα εύρίσκονται έκτος βάρους καί 
τέλους τίνος, καί διατηρώνται αύτοί ελεύθεροι πάντες καί άκαταδού- 
λωτοι, ώςπεο καί οί άνωθεν είρημένοι, καί ούδέν εύρίσκωσι παρά τίνος 
τών άπάντων δι’ ούδένα τών απάντων τρόπων καταδυναστείαν τινά 
ά διενόχλησιν καί διασεισμδν έπί τούτοις χωρίς μόνων τών έποίκων της 
περιοχής τών Βατίκων της Τζακονίας τών Μουλάων τοΰ Έσωποΰ τοΰ 
"Ελους τών Άπιδέων τοΰ Ίερακίου τοΰ Σεραφώνος τοΰ Τζιτζίνου τοΰ 
'Ρεοντος τοΰ Πραστοΰ της Καστάνιτζας καί τοΰ'Αγίου Αεωνίδου, ώς 
εί'ρηται. || Οιος δέ έξ αύτών βουληθη έλθεϊν εις την Μονεμβασίαν ϊνα 
άναφέρη καί έρωτη πρώτον περί τούτου την βασιλείαν μου καί καθώς:

5

10

15

20

25

30

1 καθώς. συτήσεως.—2 σηγκροτήσεως.— 3 εχη τ£ς—4 ενι. τίς.—5 άγκαρείαν. 

6 ενα.— 7 ίξ’. το κληρονομοΰσι ίξοδελιστίον ξντεϋθεν. — 8 όψάριον η. άφών. — 

9 || Κώδ φ.Ι93,α. δέδήλωται.—10 καθώς, καί οί. — 12 πρόςκτήσόνται.— 13διδωσιν 

οί τοιοΰτοι αύτη.— 14 ϊνα. ριθήση χώρα — 16 άντταλάττειν.—20 οΐτε. . . Οϊτε. 

21 ός. αΰτης οίον.—22 άντταλάττειν. άπλώς. άνβούλοιτο — 23 όποια είσΙ. — 24 

αύτοί. άκαταδούλωτοι.— 25 οίρημένοι. εύρισκοσι παρά τινάς τών άπάντων δι' 
ούδένα τών άπάντων.— 26 κατάδυνάστεϊάν.—27 διασισμύν έπιτοϋτοις.— 28 πε

ριοχής. 29 Έλους.—30 Λεονίδου.— 31 ήρειται. || Κώδ. φ. 193,5. οϊος. βουληθέν, 

32 άναφέρει. ίρωτά. τή βασίλειά μου.
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ορίζει αύτή νά γένητάι. Έπιδιορίζεται ή βασιλεία μου ϊνα κάν δποϊον 

πταίσμα συνέβη νά έπταισε ή και νά πταίση κανείς καί προςδράμιρ καί 

καταφύγγ είς την Μονεμβασίαν νά μηδέν ζγγ άδειαν κανείς, οποίος 
και άν εί'η, ούτε νάάποτρέψν) τδν άνθρωπον εκείνον ούτε νάν τον κρί- 

5 νρ διά τδ πταίσμα του ουδέ νάν τον έπάρν) χωρίς νά έ'νε τδ πταίσμα 
του πταίσμα δημεγερσίας η κατά τής βασιλείας μου $ του τόπου 
μου ή φουσάτου μου, άν δέν κρατή δ πταίστης εκείνος δρισμδν της 
βασιλείας μου ή' γράμμα μητροπολίτου η γραφήν τοϋ πνευματικού 
τής βασιλείας μου 'ίνα ούδέ κατά την οδόν εύρη α τοιοϋτος παρά 

10 τίνος εναντίον. Έπεί καί είς την περί τούτων μόνιμον και διηνεκή καί 
βεβαίαν άσφάλειαν έγένετο καί δ παρών άργυρόβουλλος ορισμός τής 

βασιλείας μου πρδς τούς είρημένους πάντας έποίκους της θεοσώστου 
πόλεως Μονεμβασίας απολυθείς κατά μήνα. ...

Θεόδωρος έν Χριστφ τφ θεφ εύσεβης δεσπότης δ Πορφυρογέννητος 
("Επεται συνέχει®). 5πυρ. Π. Λάμπρος

Α.ΚΓαΑΚ:θΙ1?Τ£λΣ2ΕΙΣ3 ΚΑΙ ΣλΤΜΜΙΚΙΤΑ.

Ή χλωρός νήβου Κεφαλληνίας. 'ο κ. Θεόδωρος Χελδοάϊχ 
έδημοσίευσε τελευταίου βιβλίου έπιγοαφόμενον «Flore de File de C^phalonie». 

Ή χλωρίς τής Κεφαλληνίας ητο ελάχιστα γνωστή μέχρι των τελευταίων 
έτών. Ό Sibthorp δέν την έπεσκέφθη καί επομένως δέν μνημονεύεται έν 

τώ Prodromus F!or<e Grsecse τοΰ Smith. Τώ 1821 έδημοσιεύθη ΐταλιστί 
ύπδ τοϋ ίαΐροϋ Νικολάου Δκλλαπόρτα πραγματεία περί τών έν Κεφαλ- 
ληνίφ φυόμενων φυτών τών χρησίμων κυρίως τή ιατρική καί φαρμακοποιός, 
τοιαϋτα δέ καταλέγονται έν συνόλω 160. Κατόπιν σποραδικώς περί της 
χλωρίδος τής Κεφαλληνίας έγραψαν διάφοροι, άλλ’ η πρώτη επιστημονική 
διέρεύνησις ύπδ βοτανικήν έ'ποψιν έγένετο τδν ’Απρίλιον τοϋ I860 ύπδ τοϋ 

έν Βιέννη καθηγητοΰ Φρ. Ουγκερ, δστις κατελογίσατο καί διηοεύνησεν 
176 εΐ'δη. Μετά τδν Ουγκερ άξιοι μνείας έκ τών έπισκεψαμένων την Κε
φαλληνίαν είναι δ Δρ. ’Ιούλιος Σράδερ έκ Βερολίνου, δ Σπραϊτζενχόφερ έκ 
Βιέννης καί δ Γάλλος Αετουρνέ. Ό κ. Χελδράίχ μετ’ έρευνας έπανειλημ- 
μένας σήμερον δημοσιεύει πλήρη την χλωρίδα τής Κεφαλληνίας καί κατα-

1 αύτή ναγένηται. όποιον — 2 πτέσμα βυνέδει. επτεσε. ναπτέσει κανείς, προς- 

δρί,μει. — 3 καταφύγει. μηδέν ίχει. κανείς. ·— 4 ούτε ν& άποτρέψει. νάντόν 

κρίνει.— 5 πταίσμα (και κατωτέρω), ούδενάν τόν επάρει —6 τος (διαγεγραμμένον) 

διμηγερσίας. ή (και κατωτέρω).— 7 άν δέν κρατεί ό πτέστις.— 9 εΰρει. τοιοϋτος; 

10 έπί. περιτούτον. διηνεκί. — 11 άσφαλίαν. παρόν άργυρόβουλος.— 12 ήρημ.έ- 

νους, τοΐς Οεωσόστου.—13 Μονεμβασίας. άποληβείς, μείναν. 
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λογίζει 766 εΐ'δη φυτών εξ ών δέκα εΐ'δη $ ποικιλίαι ειδών δέν άνευρέ- 
θησαν ούδαμοϋ άλλκχοϋ καί δύνκνται νά θεωρηθώσιν ώς ενδημικά ή ί'δια 

της χλωρίδος τνίς Κεφαλληνίας. Δέκα άλλα εΐ'δη παρατηρηθέντα έν Κε
φαλληνία δέν άνευρέθησαν μέχρι τοΰδε άλλαχοΰ τής 'Ελλάδος, καί ταϋτα 
είναι φυτά άτινα κυρίως άνηκοντα είς γειτονικάς χώρας πρδς βορράν καί 
δυσμάς καί ιδίως την Δαλματίαν καί ’Ιταλίαν εύρίσκουσιν έν Κεφαλληνίφ 
τδ μεθόριον αυτών άκρον. Παραβαλλομένη ή Χλωρίς τής Κεφαλληνίας πρδς 
την της Ζακύνθου μάς παρέχει τά εξής αποτελέσματα. Ή Ζάκυνθος ής 

•η Χλωρίς έπιμελώς διηρευνήθη ύπδ Μαργδ καί'Ράϊτερ περιέχει 604 εΐ'δη 
φυτών ών 178 δέν εύρίσκονται έν Κεφαλληνία, άλλ’είναι φυτά Κοινότατα 
έν Έλλάδι, έχ. δέ τών 766 έν Κεφαλληνία εύοεθέντων φυτών 350 δέν 

άνευρέθησαν έν Ζακύνθω έν οις καταλεκτέα άπαντα τά φυτά τή; οικογέ
νειας τών πιτυοειδών έλλειπόντων δλως έκ Ζακύνθου.

Οί Κεφαλλήνες ώς σημειοΐ δ κ. Χελδράίχ είναι άξιέπαινοι διά την καλ

λιέργειαν διαφόρων φυτών καί τοι ή νήσος αύτών είναι απρόσφορος ενεκα 
τοϋ δρεινοϋ καί τοΰ πετρώδους. Τδ κατ’ εξοχήν καλλιεργούμενου φυτδν 
είναι ή άμπελος καϊ κυρίως ή παράγουσα τήν σταφίδα, ή'τις είναι είς τών 
κυριωτέρων πλούτων τής νήσου. ’Αλλά καί οινοφόρους αμπέλους πολλά; 
καλλιεργούσα οί Κεφαλλήνες, δνομαστδς δέ παρ’ αύτοΐς έ'στιν έ οίνος 
Μαυροδάφνη δ παραγόμενο; έκ τής μελανή; σταφυλής τής φερούσης 

τδ αύτή όνομα. Ό λευκός οίνος ’Ρο/ιπό.Ι.Ια κατασκευκζόμενος έκ τής 
ποικιλίας τής λευκή; σταφυλής τής φερούσης τδ όνομα τοϋτο είναι κάλ- 

λιστος άλλά δυστυχώς δέν δύναται γά ταξειδεύση. Καί Μοσχάτοι δ’οίνον 
κατασκευάζουσιν άλλ’ δλίγον. Έλαιών δέ ύπάρχουσι φυτεΐαι ίκαναί κυ
ρίως έν τφ δήμφ Αιβκθοϋς. Αί λοιπαί φυτεΐαι τής νήσου είναι άσήμαν- 
τοι, άλλ’ έν τοΐς πέριξ τών πόλεων ’Αργοστολιού καί Αηξουρίου καλ
λιεργούνται κάλλιστα λαχανικά. Τά πεπόνια τέλος τής Κεφαλληνίας 

είναι δνομαστά.
' * *

*
’ΈκΟεσες φυτόδν καε άνθέων. Ή ύπδ τοϋ τμήματος τών καλών 

τεχνών τοΰ ήμετέρου Συλλόγου διοργανισθεΐσα έ'κθεσις φυτών καί άνθέων 

έν τφ παριλισσίφ κήπω Παγάδιισος άρξαμένη τήν 6 Μα’ί'ου διήρκεσε τρεις 
έν δλφ ημέρας. Έκθέται παρουσιάσθησαν έν συνόλω 57, έξ ών 52 μέν έξ 

’Αθηνών, είς έκ Κηφισσίας, τρεις έκ Κερκύρας καί είς έκ Πατρών. 'Έξετε- 
θησαν δ’έν συνόλφ γάστραι μέν άνθέων και φυτών 1565, συλλογαί δρε- 
πτών άνθέων καί ϊδίορ κεκομμένων ρόδων 10, προϊόντα άνθοδετικής 10, 
πρωίμων λαχανικών καί οπωρών συλλογαί 10,άνθοκομικής βιομηχανίας προϊ
όντων συλλογαί 10, τεχνητών άνθέων καί καρπών συλλογαί 2, έζ άνθέων 

άγροϋ εικόνες τρεις,' έτι δέ δ κήπος έν ή ή έκθεσις καί κινητός κήπος 

(jandini0re) έκ 50 γαστρών άριστα διεσκευασμένος.
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Την έ'κθεσιν έπεσκέφθησαν την μέν α'. ημέραν 850
» β'. » 880
» γ'. » 1960

"Ετι δέ διά διαρκών είσητηρίων 69.

Τά τών βραβείων βλέπει δ αναγνώστης άνωτέρω, λεπτομέριαι δέ περί 
πάντων τούτων θέλουσι δημοσιευθγ προσεχώς έν ϊδίφ τεύχει.

* ■*
*

’Επιτροπή προς βελτιωβιν τών φυλακών. Κατόπιν τ·7,ς προ- 
τάσει τοΰ κ. I. Τυπάλδου γενομένης άποφάσεως όπως αύξηθη δ άριθμ-δς τών 

μελών τ?ίς έπί τών φυλακών επιτροπές τδ νομικόν τριάρια συν'ηλθεν εις έ'κ- 
τακτονσυνεδρίαν τ^ 10 τοϋ μηνδς ύπδ την προεδρίαν τοϋ κ. Κ. Ν. Κωστ·η 
καί παραδεχθέν την πρότασιν τοϋ προέδρου άπηλλαξε τών καθηκόντων της 

επιτροπές τον κ. Ν. Ζηλημονα ^προβιβασθέντα εί πρόεδρον τών έν Άμ- 
φίσ-ρ Πρωτοδικών, έξελέξατο δέ άλλα ένδ εκα μέλη όπως μετά τών 
πρώτων τεσσάρων έξακολουθησωσι τά έ'ργα της επιτροπής. Ούτως η επι

τροπή σήμερον δεκαπενταμελης ούσα άποτελεΐται έκ τοϋ κ. I. Τυπάλ
δου προέδρου καί τών μελών κκ. Ιω. Καρύδα, Δ. Βορρέ, Α. Σκουζέ, Τ. Άμ·* 

πελά, Σ· Βάλβη, Σ. Κωνοφάου, Α. Μαρινοπούλου, Γ· Άγγελοπούλου, Ίω. 
Άραβαντινοϋ, Δ. Ήλιοπούλου, Ν. Τζανετοπούλου, Ν. Μοσχάκη, Σ. Δου- 
ρούτη καί Ν. Δαμβέργη. Ή επιτροπή συνεδριάσασα ύπδ την προεδρείαν 

τοΰ κ. I. Τυπάλδου τί) 26 τοΰ μηνδς έπί τγί προτάσει αύτοϋ διηρέθη εις 
τρία τμήματα α) τδ έπί της τροφοδοσίας καί τ·ης καθαριότητος τών φυ
λακισμένων συγκείμενον έκ τών κ. κ. I. Τυπάλδου, Τω. Καρύδα, Σ. Κονο- 
φάου, Γ. Άγγελοπούλου, Ν. Τζαννετοπούλου, β ) τδ έπί της θρησκείας καί 
της διδασκαλίας ηθικης καί γραμμάτων συγκείμενον έκ τών κ.κ. Τ. Άμ- 

πελά, Ν. Μοσχάκη, Σ. Βάλβη, Ν. Δαμβέργη, I. Άραβαντινοϋ, γ') τδ έπί' 
τ·^ς βιομηχανίας συγκείμενον έκ τών κ. κ. Άλ. Σκουζέ, Τ. Ήλιοπούλου,
2. Δουρούτη, Δ. Βορρέ καί Α. Μαρινοπουλου.

* * )
*

38πογγαλιεία έν 'Ελλάδι. Κατά τδ άρτι έκδοθέν επ' εύκαιρί<γ της 
έν Αονδίνφ αλιευτικής έκθέσεως σύγγραμμα τοϋ κ. Ν. ’Αποστολίδου «η 
αλιεία έν Έλλάδιβ οί μέ την σπογγαλιείαν καταγινόμενοι άλιεΐς άνηκου- 

σιν εις πέντε μόνον λιμένας τοϋ κράτους. Τοϋτ’ έ'στιν είς την νήσον Αΐ'γι- 
ναν, την "Εδραν, την Έρμιόνην, τδ Κρανίδιον καί τδ Τρίκερι. Έν τοΐς λι- 
μέσι τούτοις ύπάρχουσιν 183 πλοία κεκτημένα σκαφάνδρους καί 540 κε- 
κτημένα δότας απλώς καί κάμακας. Ή σπογγαλιεία άρχομένη κατά τδν 
μ·ηνα ’Απρίλιον διαρκεΐ τέσσαρας μήνας, έκτελεΐται δέ τών μέν πλοίων τών 
κεκτημένων σκαφάνδρους κατά τάς άκτάς της ’Αφρικής, κυρίως δέ κατά 
την Τριπολίτιδα καί την 'Γυνιδα, τών δ’άλλων πλοίων κατά, τάς έλληνι-
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κάς θαλάσσας καί μέχρι Κρητης. Τδ σύνολον τών άλιευθέντων σπόγγων 
κατά τδ παρελθόν έ'τος έν. Έλλάδι προσεκομίσατο τδ ποσδν 2,400,000 
φράγκων, έξ ών τι! μέν νησφ Αίγίνγ; άναλογοϋσι 670,000, τη ’Ύδρα 1, 
180,000, τφ Κρανιδίφ 300,000, τν) Έρμιόνν) 250,000 καί τφ Τρίκερι 
100,000. Τδ άπομένον έκ τοϋ ποσο.ϋ τούτου κέρδος διανεμόμενον κατά 
τά πλοία άποφέρει είς έκαστον αύτών περίπου 10 —15,00.0 φράγκων. Ση·· 
μειωτέον δ’ δτι οί μέν μικροί καί εκλεκτοί σπόγγοι άλιεύονται ύπδ τών 
πλοίων τών περιεχόντων δύτας η κάμακας, οί δέ μεγάλοι σπόγγοι άλι
εύονται ύπδ τών πλοίων τών έχόντων σκαφάνδρους. Οί καλλίτεροι σπόγ
γοι οί ύπδ ελληνικών αλιευτικών πλοίων άλιευόμενοι είναι κατά πρώτον 
λόγον οί της Βόμβας καί Ματρουσάς της Τριπολίτιδος, κατόπιν δ’ έρχον
ται οί της Κρητης καί Κύπρου. Κατώτεροι σπόγγοι είσίν οί άλιευόμενοι έν 

Σφάξ ττ)ς Τύνιδος, άλλ’ούτοι προτιμώνται έν Γαλλία. ■
* *
*

"Ελληνες εν Ίταλιρρ Κατά τήν τελευταίαν γενομένην άπογραφην 
έν τφ Ίταλικφ βασιλείφ κατεγράφησαν 1212 "Ελληνες ύπηκοοι έν ταΐς 

διαφόροις αύτ·ης έπαρχίαις έζ ών άνδρες μέν 843, γυναίκες δέ 369. Τδν 
μείζονα άριθμδν Ελλήνων κέκτηται η επαρχία Μεσσήνης άριθμοΰσα 254 
έξ ών 208 άνδρες καί 46 γυναίκες. Μετά την Μεσσήνην έρχεται ή επαρ
χία Νεαπόλεως άριθμοϋσα 231 "Ελληνας κατοίκους η'τοι 152 άνδρας καί 79 

γυναίκας, η Βενετία αριθμούσα 175 ήτοι 117 άνδρας καί 62 γυναίκας, 

ή Αιβόρνος άριθμοϋσα 102 ήτοι 85 άνδρας καί 16 γυναίκας. Έκ τών λοι
πών ’Ιταλικών έπαρχιών αί έξ·ης έ'χουσι κατοίκους ’Έλληνας ησσονας τών 
ί 00. Ίΐτοι η Κατάνη 53, 43 άνδρας καί 10 γυναίκας, τδ Λέτζε 41, 22 
άνδρας καί 19 γυναίκας, η Ρώμη 38, 23 άνδρας καί 15 γυναίκας, ή 
Φλωρεντία 34, 15 άνδρας καί 19 γυναίκας, τδ Βάρι 32, 19 άνδρας καί 

13 γυναίκας, τά Μεδιόλανα 18, 12 άνδρας καί 6 γυναίκας, τδ Πάνορμον 
14, 11 άνδρας καί 3 γυναίκας, ή Πίσα 14 άνδρας πάντας καί ο Άγκών 
μ,όνον 12 ήτοι 5 άνδρας καί 7 γυναίκας, έν ώ άλλοτε ήν σπουδαΐον ελλη
νικόν κέντρον. Οί λοιποί "Ελληνες κάτω της δεκάδος είσί διανεμημένοι 
είς τάς επαρχίας "Ασκολι, Βονωνίκς, Κάλιαρη, Καζέρτας, Κόμου, Κουνέου, 

Άκράγαντος, Φόγγιας, Ματζεράτας, Παταυίου (έ'νθα είναι είς άνηρ καί 6 
γυναίκες), Περουγίας, λιμένος Μαυρίκιου, Ραβέννας, Ρηγίου, Σαλέρνου, Σιέ- 
νας, Τεράμου καί Ταυρίνου (δύο μόναι γυναίκες). Σημειωτέον δμως δτζ 
πολλφ πλείονες "Ελληνες την καταγωγήν οίκοϋσιν έν Ίταλίφ, αλλά τού
των άλλοι μέν είναι ’Ιταλοί υπήκοοι, άλλοι δ’άλλων εθνικοτήτων καί δή 

καί τινες καί Τουρκικές. * *
/ *

Το έαρ τοΰ 1883. Τδ έ'αρ τοϋ 1883 περιλαμ-βάνον ώς γνωστόν 
κατά τάς. μετεωρολογικάς παρατηρήσεις τούς μ,^νας Μάρτιον,. ’Απρίλιον
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καί MscCov παρουσίασε τά εξής φοανόίχενα έν ’Αθήνα·.; χατά τάς ύπδ τοΰ 
βοηθού τού ’Αστεροσκοπείου, ’Αθηνών κ. Άλεξ. Βούρλη εύμενώς χοινοποιη- 
θείσας ήμΐν ειδήσεις.

Ή μέση αύτοΰ βαρομετρική θλΐψις ήν 749,47 χμ. καί μεγίστη μέν την 

31 Μαρτίου (758.65) ελάχιστη την 12 τοΰ αύτοΰ μηνδς (734.16). 
Ή μέση βαρομετρική θλΐψις έκαστου τών τριών μηνών ήν

Μάρτιος ..... 748.33
’Απρίλιος. . . . . 749.80
Μάιος .... . 750.28

Ή μέση θερμοκρασία τών τριών μηνών είς βζθμούς τής εκατοντάβαθ
μου διαίρέσεως Κελσίου ήν 15.40 άπέναντι 16.43 τοΰ παρελθόντος έτους. 

Καί μεγίστη μέν ήν τήν 28 Μα'ίου (31.2) έλαχίστη δε την 12 Μαρ
τίου (0,7).

Ή μέση θερμοκρασία έκαστου τών τριών μηνών ήν

Μάρτιος . . . . . 10.91
’Απρίλιος . . . . . 14.81
Μάιος . . . . . . 20.48

Ημέρας βροχής έ'σχε τδ έ'ζρ 40 τδ δέ ποσδν τοΰ καταπεσόντος ΰδατος 
άνήλθεν είς 126,07 χμ. ποσδν έν συγζρίσει μεΐζον παρελθόντων έτών.

Οί επικρατέστεροι άνεμοι ήσαν τδ. παρελθόν έαρ οί Ν πνεύσαντες ημέ
ρας 45 και οί ΝΑ μετ’αυτούς πνεύσαντες ημέρας 18. Κατόπιν έ'ρχοντα1 
οί Β πνεύσαντες ημέρας 1.3, καί οί Δ πνεύσαντες ημέρας 12. Οί ΒΔ ο’ίτι- 

νες είσιν έκ τών έπικρατούντων έν Άθηναις άνεμων μόνον δίς έπνευσαν 
καθ’ ολον τδ διάστημα τών τριών μηνών. ’Έπνευσαν- δ’ άπαξ άνεμοί 

Α καί ΝΑ. ’
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Μάιος 1883.

ΕΡΓΑίΙΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ !

I■ Συνεκροτήθη ή τελευταία συνεδρία του Συλλόγου τον ληξαντα μήνα I
καί έκηρύχθη ή λήξις τών εργασιών αύτοϋ διά τδ τρέχον έ'τος.

, 'Γπεβλήθη αί'τησις τών κατοίκων Κρήνης όπως δ Σύλλογος συμμετά- )

σχη τοΰ γενομένου εράνου πρδς άνέγερσιν τών σχολείων αύτών. Ό Σύλ- |
λογος έκ τοΰ υστερήματος αύτοΰ έψηφίσατο συνδρομήν 100 δραχμών. I

Έγένετο δεκτδν όπως άνατεθή είς μέλη τοΰ Συλλόγου ή έπιθεώρησις

κατά τδ θέρος τών έν ταΐς έπαρχίαις σχολών τών άπορων παίδων. Ό j 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 461
y., ’Άνδρέας-Μεταξάς άνέλαβε την έπιθεώρησιν τών έν Πάτραις καίΖα- 
κύνθφ σχολών τών απόρων παίδων.

“Ποξαντο καί έπεοατώθησαν αί εξετάσεις τής έν Άθηναις σχολής τών 
άπόοων παίδων έπί παρουσί^ τοΰ γενικοΰ έπιθεωρητοΰ τών δημοτικών Σχο
λείων καί πολλών φιλομούσων. Μέλη της εξεταστικής επιτροπής έξελέχ- 
θησσαν ύπδ της κομητείας τής Σχολάς οί κκ. Εύγένειος Δεπάστας άρχιμαν- 
δρίτης, ’Ιγνάτιος Μοσχάκης ζαί Βλάσιος Σζορδέλης.

Έγένετο έν Φαλήρφ τήν 22 Μαΐου τδ ετήσιον συμπόσιον τών μελών 
τοΰ Συλλόγου ύπδ τήν προεδρείαν τοΰ έπιτίμου προέδρου τοΰ Συλλόγου 

κ. Κ. Παπαρρηγοπούλου. Προπόσεις έςεφωνήθησαν καί λόγοι άντηλλάγησαν 
έγκαρδίου σύμπνοιας καί ύποσχέσεις εργασιών μειζόνων διά τδ μέλλον. 
Κατά τδ διάστημα τοΰ γεύματος έπαιάνιζεν ή μουσική τοΰ πυροβολικού.

Έξελέχθησκν έφορος μέν τής Σχολής τών άπορων παίδων δ κ. Κ Βάμ- 
βας, κοσμήτορες δέ οί κκ. Ν. Κουρής, Γ. Δουρούτης, Κ. Διγενής, Ν. Τρίαν- 
ταφυλλίδης, Α. Μαρινόπουλος καί Κ. Κουτσαλέξης. Μέλη δέ τής εξελεγ
κτικής έπιτροπης οί κκ. Α. Βαρζέλης, Ν. Πολίτης καί Στέφ. Ίωαννίδης.

ΕΡΓΑ2ΙΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

καλών τεχνών. Είς δύο συνεδρίας συνήλθε τδ τμήμα τοΰτο 
κατά, τον λήξαντα μήνα. Καί έν μέν τη α' συνεδρίγ έκανονίσθησαν τά 

τής έκθέσεως τών άνθέων καί έψηφίσθησαν συμφωνως τφ κανονισμώ τά 
άπονεμηθησόμενα βραβεία. Έξελέχθησαν δέ συγχρόνως έλλανοδίκαι οί κύ
ριοι I. I. Σκυλίτσης, Θεόδωρος Χελδράϊχ καί Π. Γεννάδιος.

Κατά δέ τήν β' συνεδρίαν άνεγνώσθη μέν ή έ'κθεσις τών ελλανοδικών 
ή έν τω παρόντι τεύχει δημοσιευόμενη, ύπεβλήθη δέ καί λογοδοσία τών 
εργασιών τής επιτροπής έπί πάντων τών άφορώντων τήν τελεσθεϊσαν έ'κ- 
θεσιν τών άνθέών.Τδ τμήμα έξέφρασε τάς ευχαριστίας αύτοΰ τ'ρ επιτροπή, 
έψηφίσατο δ’- όπως αί εκθέσεις τών άνθέων τελώνται έτησίως καί παρεδέ- 
ξατο όπως ή β* έ'κθεσις τελεσθή τά τέλη ’Απριλίου τοΰ 1884. Τά κατ’ 
αυτήν θέλουσι προκηρυχθώ τδν προσεχή Σεπτέμβριον οτε έκ νέου θέλει συ- 
νέλθη τδ τμήμα.

Γενομένου δέ λόγου Sv δύνανται νά είσαχθώσι καί παρ’ ήμΐν αί τοσοΰ- 
τοι έν τή Έσπερίφ εύδοζιμοΰσαι δημώδεις συναυλίαι πρδς διάδοσιν έκλε- 

κτής μουσικής καί έπίορωσιν τοΰ μουσικού αισθήματος, άπεφασίσθη όπως 
επιτροπή άποτελουμένη έκ τών κ·κ. Άλεξ. Αυγερινού, Ν. Ρώκ καί ’Ιωάν. 
Μίνδλερ μελετήση τδ ζήτημα καί ύποβάλγ .τδν προσεχή Σεπτέμβριον τδ 
αποτέλεσμα τής μελέτης ταύτης.

Μεθ’S δ προεδρεύων άντιπρόεδρος τόΰ τμήματος τούτου ζ. I. I. Σκυ
λίτσης έκήρυξε τήν λήξιν τών εργασιών αύτοΰ.
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. Τμ.ίίμ.α νΟ'Λίζόν zotl «ολετεζίϋν έπεστημ,ών. Έν .τή μη

νιαία συνεδρί^ τοϋ τμήματος τούτου ύπεβλήθη ή έκθεσις τής έπί τή; 
βελτιώσεως τών δικαστηρίων εισηγητικής επιτροπής, άπεφασίσθη δέ, 

προτάσει τοϋ κ. Ζηλήμονος, δπως άποσταλώσιν άντίτυπα αύτής καί πρδς 
τά δικαστικά έν Έλλάδι συμβούλια και τούς δικηγορικούς συλλόγους, Ίίχ 
ύποβάλωσιν οί θέλοντες τάς έπί τών προτεινομένων γνώμας των. Τδ 

τμήμα, έκφράσαν τάς ευχαριστίας του πρδς τά μέλη τής εισηγητικής 
ταύτης επιτροπής, έργασθέντα μετά πολλής προθυμίας, άπεφάσισεν, δπως 

πρώτον άντικείμενον συζητήσεως κατά την έπανάληψιν τών συνεδριών 
δρισθή ή περί δικαστηρίων ποότασις, έπι τή βάσει της έκθέσεως ταύτης. 

Μετά ταϋτα υπεβλήθη μέν ή έκθεσις της έτέρας περί έμψυχώσεως τίς 
γεωργίας επιτροπές, έπί τής σχετικής προτάσεως τοΰ κ. Σ. Σπηλιωτάζη, 
άνεκοινώθη δέ ύπδ τοϋ κ. Τιμ. Ά μπελά, μέλους τίς περί περιορισμού τοΰ 
χρόνου τίς προφυλακίσεως έπιτροπίς, τδ συμπέρασμα αυτής μετ’ ιδίας 
προτάσεως, όπως καί τδ ζήτημα τοϋτο ώς σχετικόν πρδς τδ γενικόν περί 
βελτιώσεως τών δικαστηρίων ζήτημα, συζητηθώ συγχρόνως μετ’αύτοΰ, δπερ 
καί άπεδέξατο τδ τμήμα. Μετά ταϋτα τά μέλη της έπί της βελτιώσεως 

τών φυλακών επιτροπής έξέθηκαν*τάς εργασίας αύτής, έπρότειναν δέ δπως 
συμπληρωθη ή έπιτροπή καί πολλαπλασιασθώσι τά μέλη αύτής,ΐνα κατα- 
ς·αθή έφικτδς δ καταμερισμδς της εργασίας καί ή άναπλήρωσις τών μελλόν

των ν’άπουσιάσωσι κατά τδ θέρος. Τδ τμίμα,δεχθέν τάς προτάσεις της επι
τροπής καί τήν έκ ταύτης παραίτησιν τοΰ κ. Ν. Ζηλημονος, προαχθέντος είς 
πρόεδρον τών έν Άμφίσση πρωτοδικών, έξελέξατο ένδεκαμελή επιτροπήν, 
ή'τις μετά τών υπαρχόντων μελών καί ύπδ τήν προεδρείαν τοΰ κ. Τυπάλδο» 
θέλει κανονίσει τάς έργασίας της καί συνεχίσει τδ έργον τής ύφισταμένης 

έπιτροπίς, πρδς ήν καί αύθις έξέφρασε τάς ευχαριστίας του τδ τμήμα.
Μετά ταϋτα ό πρόεδρος κ. Κ. Ν. Ιίωστής έδήλωσεν δτι ένεκα τοΰ έπερ- 

χομένου θέρους καί τής κατ’αύτδ άπουσίας πολλών μελών διακόπτονται χΐ 
συνεδρίαι τοΰ τμήματος μέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου, συμφώνως πρδς τάς απο
φάσεις καί τών λοιπών τμημάτων τοϋ Συλλόγου.

φιλολογικών και άρ^αιολογεκόν. Μία συνεκροτήθη 
συνεδρία τοΰ τμήματος τούτου. Καί έν αρχή μέν ύπίβλήθησάν τφ 
τμήματι τά πολύτιμα βιβλία, άπερ ο έν ’Αμερική περίπυστος Σμιθ- 
σώνειος Σύλλογος άπέστειλε τώ Παρνασσφ, μεθ’ 3 λαβών τδν λόγον 
ό κύριος Ίω. Σακελλίων άνεκοίνωσεν έκ τής βιβλιοθήκης Πάτμου δια
θήκην περίεργον Γερμανού καθηγουμένου Πάτμου, φέρόυσαν έν τώ κατα

λέγω τούς άριθμούς Ρ7' 12. Ό αύτδς άνέγνω μετάφρασιν τίς διακη- 
ρυξεως της Τουρκίας περί τοϋ κατά τής 'Ρωσίας πολέμου ελληνιστί, ύπδ 

ήμερομηνίαν 8]20 Δεκεμβρίου 1827. Είπα ό κ. Γ. Κρέμος υπέβαλε χειρό

γραφον τοϋ Γεωργίου Βουλπιώτου, ύπδ τήν επιγραφήν «Σύντομος έκθεσις
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τών διατρεζάντων έν τή δυτική Έλλάδι άπδ τοΰ 1821 έως τή; κατά 
τής Ελλάδος έκστρατείας τοϋ Μουσταφά πασά Σκόνδρα καθώς τά ήκουσα 
άπδ Τούρκους ’Αλβανούς, επειδή ή'μουν είς τήν ’Αλβανίαν, έως τοΰ 1823». 
Έν τή διηγήσει ταύτγ έκτίθενται ιδίως τά περί τούς Σουλιώτας άπδ 
τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 1820, ή εκστρατεία τών Ίουρκαλβανών κατά της 
δυτικής Ελλάδος, ή μάχη τοϋ Μάρκου Μπότσαρη καί ό θάνατος αύ
τοΰ, ή πολιορκία τοΰ Αίτωλικοΰ καί ή πρώτη πολιορκία Μεσολογγίου. 
'Ο κ. Α. Μελετόπουλος έπιδεικνύει είτα μικράν πηλίνην χριστιανικήν 
μυροθήκην, έξ ’Αλεξάνδρειάς προερχομένην, ήτις παριστρέ άφ’ ένδς τδν Δα
νιήλ μεταξύ τών λεόντων, άφ’ετέρου δέ τήν επιγραφήν : «"Αγιος Μηνάς 
Εύλογία.» Ό κ. Μ. Π. Λάμπρος αναφέρει περίεργον παράδοσιν, ήν ήκουσ,ε 
παρά δύο γερόντων ’Αθηναίων, καθ’ ήν κάτωθεν τής πλατείας τής εκκλη
σίας τοΰ άγιου Φιλίππου υπάρχει αρχαίος ναός. Ό είς τών δύο τούτων 

? ’Αθηναίων είπεναύτφ ρητώς, δτι κατά τδ 1835 μετά τοΰ τότε Βαυα-
ροΰ μηχανικοΰ Σάουπερτ κατελθόντες έ'κ τίνος εκεί φρεατος, ού ή θέσις 

ί τφ έπεδείχθη, καί βαδίσαντες πρδς άνατολάς έν τφ ρωμαϊκφ ύδρα-
ϊ γωγείω έφθασαν είς εύρύν χώρον,, ένθα πολλοί ύπήρχον κίονες. Ό κ.
ί Λάμπρος άναφέρων ταϋτα είπεν, δτι καίτοι ώς εικάζεται εκεί υπάρ

χει φοεαττύς, δέον οί αρμόδιοι νά έπιληφθώσι τών άπαιτουμένων ερευ
νών, δπερ καί παρεδέςατο τδ τμήμα. Μετά τούτον δ κ. Ν. Φιλιπ
πίδης άνέγνω αύτόγραφον ’Εμμανουήλ Παπά πρδς τούς έν Κασσάνδρα, 
γεγραμμένον άπδ 3 Ιουνίου 1821. Ό κ. Θ. Νικολαίδης Φιλαδελφεύς εϊ- 
πεν, δτι ή έκλεχθεισα ύπδ του τμήματος έπιτροπή πρδς βελτίωσιν τών 
διδακτηρίων τών δημοτικών σχολείων έπεσκέφθη ταυτα, καί έχει σχέ- 
διον περί άνεγέρσεως διδακτηρίων. Άλλά τά περί τούτου άνεβλήθησαν 
διά τδν Σεπτέμβριον, καθότι νϋν δέν υπολείπεται χρόνος. Έν τουτοις ή 
έπιτροπή θέλει έξακολουθήσει διασκεπτομένη καί κατά τδ θέρος. Έν τε
λεί δ κ. Κ. Παπαρρηγόπουλο; πρόεδρος τοΰ τμήματος, κηρύττων τήν λή- 
ξιν τών συνεδριών περιέλαβεν έν συνάψει τάς γινομένας έργασίας, αϊ- 
τινες τρανώς έκ τών ύστερων διέψευσαν τάς προϋπαρξάσας άμφιβολίας περί 
τής επιτυχίας θεσιχοΰ έν τφ Συλλόγφ, δστις λαμπρότερα επαγγέλλεται 
τά αποτελέσματα έν τφ μέλλοντι. Έκτιμών δέ είδικώτερον τάς έργασίας 
ταυτας, ανευρίσκει αύτάς άξιωτάτας λόγου, είς 3 πιστεύει δτι καί ή κοι
νωνία πληρέστατα θά συμφωνήσγ μετά τήν προσεχή δημοσίευσιν αύτών. 
Ό χρόνος ύπήρξε βραχύς, άλλ’ άπδ τοϋ προσεχούς Σεπτεμβρίου τδ τμήμα 
νέας θ’ άναλάβγ; δυνάμεις μετά τοιαύτην έπιτυχή τοΰ έργου άρχήν.

Τμ.·^μα φυσιογνωστιζόν. Καί τούτου τοΰ τμήματος μία συνεκρο- 
τήθη συνεδρία. Καί πρώτος μέν δ κ. Δ. Χασιώτης,υφηγητής τής ιστολογίας, 
έποιήσατο ανακοίνωσή περί της έμβρυακής άνα,πτόζίως τών ('αβίωτων 
μυϊκών ϊνων των μαστοφόρων ζώωα κατά τάς έρεύνας,άςύπδ τήν διεύθυνσίν 
του έποιήσατο έν τφ ένταϋθα ίστολογικφ έργαστηρίφ ό διδάκτωρ τής ια
τρικής -j. I. X. Κιοσές. Κατά τάς έρευνας ταύτας ή μυϊκή ις πλήν τών γνω- 
στών σταδίων διέρχεται καί έτερα μέχρις ού τελειοποιηθή.Έν τφ πρωτο- 
πλάσματι τοϋ ραβδωτοΰ μυϊκοϋ κυττάρου κατά τδν πολλαπλασιασμόν τών 

ϊ 'πυρήνων τά λεπτά κοκκία μεγεθύνονται είς τοΰτον ενίοτε βαθμόν, ώστε
. . γίνονται ισομεγέθη πρδς τούς πυρήνας ή καί μείζονά, καί είναι κατά σει-

ί ράν διατεταγμένα ύπ’αύτούς. Οί .πυρήνες λαμβάνουσι σχήμα κωδωνοειδές


