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Τής Ανεκδότου ταύτης έπιστολής την δημοσίευσήν άναγκαίαν έ
κρινα, τοΰτο μέν, ότι ύπό σοφού άνδρός τής ΙΖζ εκατόν ταετηρίδος 
έγράφη· τοΰτο δέ, ότι άπαλλάττει. αυτόν μώμου βαρέως, ώς προϊών 
δ λόγος δηλώσει. Άπέστειλέ μοι δ’ αυτήν δ λίαν πεφιλημένος μοι 
‘Ιερόθεος Φλωρίδης βιβλιοφύλαξ τής Πατμιακής βιβλιοθήκης, άπό 
τών έν αυτή χειρογράφων δελτών άναλεξάμενος.

Ούδείς έστιν άλλος δ έπιστέλλων άλλ’ ή δ κατά κόσμον μέν Παν- 
τολέων καλούμενος, διά δέ τοΰ μοναχικού σχήματος Παίσιος μετό- 
νομασθείς, δ τό έπίκλην Λιγαρίδης, Χίος δέ τήν πατρίδα, εάνήρ, 
κατά Δημήτριον τόν Προκοπίου, έΛΛόγιμος.ΟΌφός xal πεπαιδευμένος 
χαζά πασαν ιδέαν Λόγου xal επιστήμης^ έμπειρος εΐπερ τις αΙΛος των 
ιερών Γραφών*  *.  Περί δέ τοΰ βίου καί των συγγραμμάτων αυτού 
πολλοί έ’γραψαν, οιον δ 'Ιεροσολύμων Δοσίθεος καί δ τούτου άδελφι- 
δούς καί διάδοχος Χρύσανθος2, δ Αθηνών Μελέτιος3, δ ‘Ροδοτάς 4, 
ό Γ. Ζαβίρας5, δ Κάρ. Ίκένιος®, Οικονόμος δ. έξ Οικονόμων7, δ. Α. 
Μ. Βλαστός3, δ Α. Παπαδόπ. Βρετός θ, δ Κ. Σάθας*θ,  δ Άνδρον. 
Δημητρακόπουλος " και εί'τις έτερος λανθάγ.ων με 12.

1 Παρά Φαβρ. Έ λ λ η ν. Β ι β λ ι ο 0. τόμ. ΙΑ', σελ. 782.
2 Δωδεκώβιβλ. σελ. 1180"—81 · — ,ζΙδε και Ί σ το ρ. τής 'Ρω σ. 

Έκκλ. κατά μετάφρ. Θ'. Βαλλιάνόυ, σελ. 244 έφ.
3 Έκκλ. 'Ιστορ. τόμ. Γ', σελ. 442.
4 Ρ. Ρ. Rodota Del R i t ο Greco in Italia τόμ. Γζ, σελ. 208.
5 Ν έ α Έ λλ. σελ. 512.
6 C. Iken Leucot h e a σελ. 212.
7 Περί τών τριών ι ε ρ α τ. τής Έκκλησ. βαθμών, σελ. 297.
8 X ι α κ ά, σελ. 80 κ. 92, έ'νθα, ώς καί ό φίλος Σάθας δρθώς παρατηρεί, 

εις δύο διαφέροντα άλλήλων πρόςωπα έδιχοτόμήσεν δ συγγραφεύς τδν Διγα- 
ρίδην, εις Παντολέονΐα και έίς Παίσιον.

9 Ν ε ο ε λ λ η ν. Φ ι λ ο λ. Α', σελ. 213.
10 Ν ε ο ε λ λ η ν. Φίλο λ. σελ. 314.
11 Όρθόδοξ. Ελλάς σελ. 161.
12 ’Ήκουσα δτι καί ό άνεπίληστον μνήμην άπολίπών φίλος Σ. Κ. Οικο

νόμος έγοαψέ τινα περί του άνδρδς τούτου, ών δμως έγώ έν παντελε" είμί 
άγνοια.Τ6μος Γ, β — Ιούλιος 1887 31
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Έκπαιδευθείς έν τφ ύπό Γρηγορίου τού ΙΓ' κατά το 1577 έτος 
συσταθέντι έν 'Ρώμη έλληνικφ φροντιστηρίφ, τω έπ’ ονόματι του άγίου 
'Αθανασίου καθιερωθέντι, προς σαγηνείαν τών έξ Ελλάδος σπουδα
στών, έξέπιεν άμυστί καί μέχρι τρύγος την κύλικα της κακοδοξίας, 
έκδ,ούς μάλιστα αυτόθι τω 1637 τό: Κατά Βαρ.Ιαάμ Περί του καθαρ
τηρίου πυρές σύγγραμμα του Κερκυραίου αποστάτου Πέτρου του Άρ- 
κουδωνύμου, και πρόλογον προτάξας, έν ω επίγειον Θεδν καλεΐ τον 
πάπαν Οΰρβανόν τον Η' *.  Ταχέως όμως έπιστραφείς είς τά πάτρια 
άπέπτυσε την πλάνην γράψας: Κατά της αρχής του πάπα, καί : Περί 
τής έκ μόνου του Πατρδς έκπορεύσεως του άγίου Πνεύματος, άμφότερα 
μέχρι τού νυν ανέκδοτα μένοντα. Τό δέ παρά τω φίλφ Σάθα άναφε- 
ρόμενον, οΰκ οιδ’ δπόθεν μεταληφθέν, ότι προεχειρίσθη ύπό της ρω
μαϊκής αυλής μητροπολίτης Γάζης, και ότι έλθών είς Κωνσταντινού- 
πολιν και φιλοστόργως ύπό της Μ. ’Εκκλησίας προξδεχθείς άνεγνω- 
ρίσθη ορθόδοξος μητροπολίτης Γάζης, τούτο έρχεται νύν

ό εξελεγχων μόνος 
άλάθειαν έτήτυμον 
χρόνος,

κατά Πίνδαρον είπεΐν 2, ν’ απόδειξη ώς παρ’ ιστορίαν είρημένον 
διότι έκ ταύτης της έπιστολής μανθάνομεν ού μόνον ότι έν Ίεροσο- 
λύμοις ύπεδύθη τό μοναχικόν σχήμα, άλλά καί οτι έν αύτώ τω ναώ 
της τού Κυρίου Άναστάσεως έχειροτονήθη Γάζης μητροπολίτης ύπό 
τού πατριάρχου Παϊσίου.

Φαίνεται δέ συνακολουθησας τφ πατριάρχη τούτω κατά την ε’ις 
'Ρωσίαν αποδημίαν αυτού, ώς τούτο έκ τών αΰτίκα ρηθησομένων 
συνάγεται. Τυχαίως πως συνέπεσε νά εύρω έν φιλικώ τινι οίκφ έ'ντυ- 
πον όκτάδιον άποτελούν τό Ιθον τυπογραφικόν φύλλον τού Ε' τόμου 
τού ύπό τών άειμνήστων Γ. Α. 'Ράλλη καί Μ. Ποτλη έκδοθέντος έν- 
ταύθα τφ 1852-59 εξάτομου Συντάγματος των θείων καί ιερών 
Κανόνων, ηγουν άπό της 145 έ'ως της 160 σελίδος. Άντιπαρεξετά- 
σας δέ τούτο προς τά έν τη έκδόσει φερόμενα, εΐδον ότι τά έν σελίσιν 
153 - 59 αυτού, έν οίς περιέχεται σιγίλλιον τού Κωνσταντινουπό
λεως πατριάρχου Γαβριήλ τού Γ’ (1702-7) Περί τοϋ άγίου μύρου 
έπιγεγραμμένον, μεθ’ ύποσημειώσεως μακράς, έρμηνευτικής τών έξ 
ών τό άγιον μύρον σκευάζεται διαφόρων ύλών, οΰδαμώς έμφέρονται 
ταύτα έν τη έκδόσει. Έκ δέ τούτου εικάζεται, οτι μετά την τού

* Δοσιθ. ‘Ιεροσολ. Τ ό μ. ’Αγάπης σελ. 20.
a Ό λ υ μ π. ΙΑ', 55.

εΐρημένου φύλλου έκτύπωσιν, γνωσιμαχήσαντες οί έκδόται περιεΐλον τό 
περί οδ ό λόγος πατριαρχικόν τού Γαβριήλ σιγίλλιον, άντικαταστή- 
σαντες αυτό διά της έπί ‘Ιερεμίου τού Β' έκδοθείσης τφ 1589 συνο
δικής πράξεως έπί τη είς πατριαρχειον άναγορεύσει της ρωσικής ’Εκ
κλησίας. Έν τη ρηθείση λοιπόν ύποσημειώσει άναγινώσκονταιτάέξης:

«Περί της έψησεως τού άγίου μύρου, όταν τό έ'καμαν οί δύο μα- 
«καριώτατοι πατριάρχαι, ο,τε Πάπας καί Πατριάρχης ’Αλεξανδρείας 
»κύρ Παίσιος, καί δ ’Αντιόχειας κυρ Μακάριός, ό Μαίστωρ Λεόντιος 
«ιερομόναχος και είκονογράφος Κυπρέας, έπί της βασιλείας τού θεο
ί στέπτου Βασιλέως Μοσχοβίας, και πάσης 'Ρωσίας, κυρίου, κυρίου 
«’Αλεξίου.

« Αρχ. έντός της μεγάλης Τεσσαρακοστής συνάγονται τά είδη 
«πάντα, καί άπό της έβδομάδος τών Βαίων κοπανίζονται, καί κο · 
» σκινίζονται.

«Είς τό τέλος. Έγράψαμεν κάποιαν έρμηνείαν τής κατασκευής τού 
«άγίου μύρου, οπού τό είδα όφθαλμοφανώς όπου τό έ'καμ.αν είς την 
«Μοσχοβίαν οί δύο μακαριότατοι οικουμενικοί Πατριάρχαι, ό,τε κύ- 
»ριος Παίσιος ’Αλεξάνδρειάς, καί ό ’Αντιόχειας κύρ Μακάριος, καί 
«ό νύν Μοσχοβίας κύρ Ίωάσαφ μετά πολλών Αρχιερέων ‘Ρωμαίων 
«τε, καί ‘Ρώσσων, έρμηνευομένη άπό τόν σοφώτατον μητροπολίτην 
«Γάζης κύριον Παίσιον τόν Χίον, τό έπίκλην Λειγαρίδην.

«Νικόλαος υιός Λούτζιου τού έκ της περίφημου νήσου Κύπρου, 
«άπό τό Καδηλίκιν τής ’Αοιδίμου.

«Έκ τής κώμης όνομαζομένης Άνόγιρας. $χξή.
«(Κόπος καί μόχθος έμού Νικολάου, έξοδος δέ Ίωάννου, τό έπί- 

«κλην Βουρλάγγα, υίού τού παπά Λεονταρή)».

ΙΙροέστη δέ καί τής έν Ίασίω τής Μολδαυίας Ηγεμονικής ελλη
νικής σχολής προ τής είς ‘Ρωσίαν άναβάσεως αυτού. Έξ ών δ’ έδη- 
μόσίευσεν έναγχος δ έν Αίκατερι-νοσλάβη λόγιος Κ. Α. Παλαιολόγος 
έκ ρωσικών πηγών άπαρυσάμενος *,  μανθάνομεν οτι καί αυτός δ τής 
‘Ρωσίας τσάρος ’Αλέξιος Μιχαηλίδης άνέθετο τφ άνδρι κατά τό 1672 
αποστολήν τινα εις Παλαιστίνην, ήν καί έκτελέσας, ώς φαίνεται, 
έπανήλθεν έίς Μόσχαν. Μετήλλαξε δέ τό ζήν τφ 1678 ούχι έν Μό
σχοι, ώς δ Α. Π. Βρετός λέγει, άλλ’ έν Κιέβφ, ώς έκ τών Χρυσάνθου 
παρατιθεμένων ώδε λόγων συνάγεται : «ΈΛΘων άέ είς Κίεβον ίάίδαζε 
πο,ΙΛά ορθά καί ωφέλιμα καί κοινώς καί κατ' Ιδίαν. Έκοιμήθη δε εν

1 "Ορα του άνά χεΐρας τόμου τού «Παρνασσού» σελ. 391.
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μετάνοια και έζομοΛογήσει, Sv καϊ έχουσιν οί έν Κιεβία όρθΰδοζοι'PS- 
σοι είς αγαθήν φήμην καϊ εύΛάβειαν» 1.

1 ΔόσιΟ, Δωδεκάβιβλ, σελ. 1181.
5 ”1δε Φάβρ. ‘Ε λ λ η ν. Β ι β λ ι ο θ. τόμ. V , σελ. 436.
s Κ. Σάθα Μ ε σ α ι ω ν. Β ι β.λ ι ο θ. τόμ. ΑΖ, σελ. 308.
4 Λΰτόδι. τόμ. Τ', σελ. 518.
ε *1δε τόμ. 1Ζζ, σελ. 82.

Έκ τών λατινιστί συγγραφέντων αΰτφ, το μέν: Κατά Λουθηρανών 
πρός τόν παρά τή ρωσσική αύΛή πρεσβευτήν τής Σουηδίας Ίωδι,ννην 
ΛιΛενθάΛην: De fide (ira 'oorum et Moscowitarwn έπιγεγραμμένον 
έξέδωκε τφ 1666 ’Αντώνιος δ Άρνάλδος έν τώ: Adpendice ad tom. 
Ill perpetuitatis fidei catolice de S. Eucharistia σελ. 59- 70 1 2· τά 
δέ άνωτέρω μνημονευθέντα : Κατά τής αρχής τοΰ πάπα., καί : Περϊ 
τής έκ μόνου τοΰ Πατρός έκπορεύσεως τοΰ άγιου Πνεύματος, λατινιστί 
ώςαύτως γεγραμμένα, είδεν έν χειρογράφοις δ Χρύσανθος παρά τφ 
Κίεβου μητροπολίτη Βαρλαάμ Γιασίνοκη. Έν δέ τή βιβλιοθήκη τοΰ 
έν Κωνσταντινόυπόλει μετοχιού τοΰ παναγίου Τάφου διατηρούνται 
καί τά έξης έν χειρογράφοις έπίσης :

Άριθ. 51. Χρησμοί άγιον έκ διαφόρων συγγραφέων συΛΛεχθέν καϊ 
προςφωνηθέν τω γαΛηνοτάτω βασιΛει πασών των 'Ρωσσιών ΆΛεΕ,ίω Μι- 
χαήΛοβιτς.

Άριθ. 228. Νουθεσία πρός τούς ΛουθηροκαΛβινΐσαντας ΒΛάχους.
Άριθ. 303. Ερμηνεία τής ίεράς Λειτουργίας δοθεϊσα έν τω έΛΛη- 

νομουσείω τής πρεσβυτέρας 'Ρώμης3.
Πρός δέ τούτοις εύρηνται έν τή αΰτή βιβλιοθήκη καί δύο αΰτού 

ΈπιστοΛαϊ πρός τόν Άδριανουπόλεως Νεόφυτον έπιγεγραμμέναι, τού
του δέ πρός έκεΐνον πέντε 4. (Είναι δέ ίσως ούτος δ καί έπ'ι τόν οι
κουμενικόν θρόνον τω 1691 άναρρηθείς, Κ ών τφ όνόματι). Τρεις δ’ έ- 
τεραι τού αΰτοΰ έπιστολαί, έν χειρογράφφ τεύχει τοΰ έν Κωνσταν- 
τινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου περιεχόμεναι, έξε δό- 
θησαν έναγχος ύπό τού οτρηροΰ καί ακαμάτου έρευνητού τών έν ταΐς 
κατά τήν’Ανατολήν βιβλιοθήκαις άποκειμένων χειρογράφων Α. Πα- 
παδοπούλου Κεραμέως έν τφ τού ε’ιρημένου Συλλόγου δμωνύμφ πε- 
ριοδικφ" ών ή μέν πρώτη άποτείνεται πρός τόν γαληνότατου καί 
θεοσεβέστατον μ,ονοκράτορα (δηλαδή ’Αλέξιον τόν Μιχαηλίδην), ή 
δέ δευτέρα πρός Δραγιτζάνον τόν Καντακουζηνόν, καί ή τρίτη πρός 
Θεοδώρητον ιερομόναχον 5. Καί ταΰτα μέν εΐσι τά περί τού άνδρός 
τούτου είς γνώσιν έμην άφιγμένα.
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Κοσμάς δέ, πρός δν ή έπισΐολή έπιγέγραπται, είναι ϊσως δ συγ- 
χρονήσας αΰτφ Κύπριος την πατρίδα, άνήρ (κατά τόν συγγραφέα τοΰ 
Περιηγηματικοΰ Πυκτατίου Αναστάσιον Μιχαήλ) «έΛΛηνική τε καϊ 
Λατινική παιδεία, κοσμούμενος, ΙερόδιδάσκαΛος καϊ επίσκοπος Δυρρα
χίου, ένθα καϊ ποΛυωφεΛέστατος τω ίΛΛύρικφ άνεφάνη γένει»Α. Αυ
τός ούτος όμως έν επιστολή αΰτοΰ γεγραμμένγ τφ 1695 Δεκεμβρίου 
1η πρός τόν ‘Ιεροσολύμων Δοσίθεον επιγράφει έαυτόν ούτω : «Κο
σμάς ό ποτέ Κιτιέων τής Κύπρου, ό έκ Καρθαγένης (τουτέστι Καρχη- 
δόνιος), νΰν δέ μητροποΛίτης Δυρραχίου καϊ ΔαΛμάτων, ό ποτέ Άγιο- 
ταφίτηςίί 2. Καί αυτή βεβαίως είναι ή άσφάλεστέρα περί αΰτοΰ εί'δη- 
σις. Ούτος, κατά τόν κλεινόν Εΰγένιον τόν Βούλγαριν, συνέγραψε τόν 
Βίον καί την ’ΛκοΛουθίαν τοΰ έν Δαλματίφ μαρτυρησαντος Ίωάννου 
Βλαδίμηρου βασιλέως τών Βουλγάρων, οΰ καί ναός έπώνυμος σώζε
ται κατά την .’Αχρίδα 3. Ή δέ περί ής δ λόγος ’Ακολουθία, έξε- 
δόθη τετράκις, όσον έγώ γινώσκω, άλλ’ άνωνύμως, ήγουν τφ 1690 
έν Ένετία, τφ 1741 έν Μοσχοπόλει, τώ 1774 πάλιν έν Ένετί^, 
καί τελευταΐον τώ 1858 έν Άθήναις, τοιάνδε έπιγραφην φέρουσα: 
ΆκοΛουθία τοΰ άγιου ένδόζου βασιΛέως και μεγαΛομάρτυρος Ίωάννου 
τοΰ ΒΛαδιμίρου τοΰ θαυματουργόν. Ώς έκ τών άναφερομένων δέ έν 
τφ της τρίτης έκδόσεως προλόγφ, φαίνεται δ Κοσμάς έγκαταβιώσας 
έν τή τού άγιου Βλαδίμηρου έπωνύμφ μονή.

Έν τή έπιστολη γίνεται μνεία καί περϊ Παλασίου τού μουσικωτάτου 
ει’τε κύκνου των μουσικών, άνδρός Βυζαντίου, μεγάλου δέ Σκευοφύλα- 
κος τής Μ. Εκκλησίας, περί οΰ δ Προκοπίου Δημήτριος λέγει : 
«άνήρ τά τε α,ΛΛα πεπαιδευμένος καϊ τύπος τής έκκΛησίαστικής 
παιδείας καϊ τάζεως έν τή αγία ΈκκΛησία τής Κωνσταντινουπόλεως, 
άγχινούστατος καϊ γΛαφυρώτατος, φιλαλήθης καϊ ά,ΛΛα,ις ποΛΛαϊς κε- 
κοσμημένος άρεταΐς. Συγγράμματα μέν ού κατέλιπεν, εραστής ών τής 
σιωπής' άλλ' ή σιωπή αύτοΰ προτιμητέα έστϊ πολλών συγγραμμάτων»4. 
Δοσίθεος δέ δ 'Ιεροσολύμων έν τφ προλόγφ τοΰ Τόμου τής Αγάπης 
ιδού πώς χαρακτηρίζει τόν άνδρα : «Ό έντιμότατος καί σοφώτατος 
»άρχων μέγας Σκευοφύλαξ τής έν Κωνσταντινόυπόλει μεγάλης τοΰ 
«Χριστού ’Εκκλησίας κύριος Μπαλάσης, δς ε’ι καί έγεννήθη έν Κων- 
» σταντινουπόλει, άλλ’ ό μακαρίτης πατήρ αυτού ήν έκ τής ήμετέρας

1 Παρά Βρετω ένθ. άνωτ. Α', σέλ. 211.
2 Σάθα Μεσαίων. Βιβλιοθ. τόμ. Τ', σελ. 520.
3 Έ π ι στ. Πρός Πέτρ. Κ λ α ί ρ κ t ο ν σελ. 26. 'Αθήν. 1844,
* Παρά Φα6«. ίνθ. άνωτ, τόμ. ΙΑΖ, σελ. 782,
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«Πελοπόννησου. Έστι δέ ούτος ό κύριος Μπαλάσης ευλαβέστατος, 
«θεοφιλέστατος, φιλαλήθέστατος, αδωροδόκητος, έξ άπαλών ονύχων 
«υπηρετών κατά, πολλούς και διαφόρους ευσεβείς αναγκαίους τρόπους 
»τή διαληφθείση μεγάλη του Χριστού Έκκλησίγ, και εις πάντας 
«τούς λοιπούς πατριαρχικούς θρόνους πολλάκις σύμμαχος φανείς έν 
«πολλοϊς καί μεγάλοις τή δυνάμει των λόγων αυτού. Καί τέως εϊ- 
»πεϊν, πάσαν την ζωήν αυτού κατηνάλωσεν ύπέρ τής διατηρήσεως 
«των ορθών δογμάτων, τών άγιων κανόνων, της εκκλησιαστικής 
«καί πατρίου παραδόσεως, καί άπλώς εΐπεΐν, τού Εκκλησιαστικού 
«δικαίου. Όθεν καί ζηλωτής καί φιλαλήθης έπικέκληται’ δι’ ών έχει 
«καί μετά τών μακαρίων συνταχθήσεσθαι έν τη έκκλησία τών πρω
ί τοτόκων τών άπογεγραμμένων έν οΰρανοΐς». Έν πατριαρχικφ δέ 
τινι σιγιλλίφ Καλλινίκου τού ΒΖ τφ 1691 έκδεδομένφ φέρεται υπο
γεγραμμένος ώς μέγας Χαρτοφύλαξ δπερ είναι προφανέστατου λά
θος έξ αβλεψίας τού άντιγράψαντος, καθ’ δσον έν τΐί έκκλησιαστική 
βαθμολογίγ ό Χαρτοφύλαξ (ούχί καί είναι ό τέταρτος τής
λεγομένης Πρώτης πεττάΉς, τουτέστι καθ’ ένα βαθμόν υποδεέστε
ρος τού μεγάλου Σκευοφύλακος. Μέγαν Σκευοφύλακα έπιγράφει αυ
τόν καί ό περικλεέστατος έξ Απορρήτων ’Αλέξανδρος Μαυροκορδά- 
τος έν αίς έπιστέλλει αύτφ δυσίν έπιστολάΐς, τη 25 καί 44 1 2. Έκ 
λάθους βεβαίως καί ό Δυρραχίου αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος λέγει αυ
τόν ιερέα, έπισυνείρων καί ταύτα : e Ούτος εμέλισεν Είρμολόγιον των 
Καταβασι&ν, δ οί’νέτεμεν ό Πέτρος. 'Έγραψε όέ μέλη όςζολογιωνη ειρ
μών καλοφωνικών χαι αλλα πολλά» 3. Ταύτα καί περί του Παλασίου.

1 ”Ιδε ΆΟαν. Κομν. Ύψηλάντου : Τά μετά τήν ά’λωσιν σελ. 268.
2 ’Έκδ. Θ. Λιβαδά. Τεργ. 1879.
3 Θεωρητ. Μέγα τής Μουσικής Mep. Β', σελ. XXXIV.
4 Κ. ΣάΟα Μεσαίων. Β ι βλ ι ο 0, τόμ. Γ', σελ. 579.

Ό δ’ επίσης έν τή έπιστολή μνημονευόμενος Τυρνόβου Διονύσιος 
είναι πάντως ό έπί Παρθενίου τού Β' τώ 1646 από Χαλκηδόνος με
τατεθείς 4.

Έχει λοιπόν ή έπιστολή, περί ής ό λόγος, ώδε :

Τ<5 πανοσεωτάτω καί λογοωτάτω κυρεω Κοβρ.α 
καί π.ρωτοσυγκέλλω

Πα'ίσιος ό Γάζης εύ πράττειν.

’Από πολλού μέν ήδη τού χρόνου γράμματα ούτε πέπομφα προς 
την σήν λογιότητα, ούτε σύ αύτός άπέστειλας προς έμέ, μη κατει- 
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δώς τά ήμέτερα’ νυν δέ οΰδεμίαν εύλογον έξεις πρόφασιν άμοιβαίοις 
μή άναγράψασθαι γράμμασι, τού μουσικωτάτου Παλασίου προς ύμάς 
έρχομενου, καί τήν άμουσον ήμετέραν έπιστολήν έπιφέροντος ζώπυ- 
ρον τής ανέκαθεν φιλίας καί τής παλαιάς συνήθειας περίαμμα. Ού- 
τος ούν δ άνήρ ζώσά σοι έ'σται καί λαλούσα έπιστολή, καί τά ήμέ
τερα έκτρανώσει σαφώς έρωτώμενος, ού μόνον τά πρόςφατα καί τά 
πέρυσιν ώδε γεγενημένα, αλλά γε καί πώς άνήχθην εις Ιεροσόλυμα, 
καί τό αγγελικόν σχήμα ήμφιασάμην, καί τού μεγίστου βαθμού τής 
άρχιερωσύνης ήξίωμαι, τήν τών Γαζαίων έκκλησίαν έμπιστευθείς, 
καί χειροτονηθείς παρά τού μακαοιωτάτου πατριάρχου τών 'Ιεροσο
λύμων κυρίου Πα'ίσίου ένδον τού ζωοδόχου και θεοδέγμονος Τάφου, 
έν τή σεβασμίγ ήμέργ τής 'Τψώσεως τού σταυρού, κατά τό χιλιοστόν 
εξακοσιοστόν πεντηκοστόν δεύτερον έτος. Ταύτα φημί καί τά τοι- 
αΰτα έρεΐ πυνθανόμενος διεξοδικώτατα δ προειρημένος κύκνος τών 
μουσικών, δ καί άπό μέσης τής καρδίας έξηρτημένος Παλάσιος, δν 
τό κατά δύναμιν εύ ποιών έση τά μέγιστα ήμΐν χαριούμενος· εύ 
ϊσθι γάρ ευεργετών καί αμύνων άνδρί πάσης καλοκάγαθίας μεμε- 
στωμένφ.

Ταύτα κατά τό παρόν. Εύχεται σε καί ευλογεί σε δ πανιερώτατος 
καί παμφίλτατος μητροπολίτης Τυρνόβου κύριος Διονύσιος, δ ένταυθί 
διατριβών μικράς χάριν άνέσεως.

Έρρωμένως διάγοις καί περιχαρώς διαβιωης, άπό αξίας εις αξίαν 
μεταβαίνων καί άπολαύων τών καταθυμίων τής ψυχής καί τού σώ
ματος. Εικοστή Ξανθικού k

Ό Γάζης μητροπολίτης Πα'ϊςιος.

I. Χαικκελέων.

1 δανεικός είναι του μακεδονικού μηνολογίου ό τρίτος, αντίστοιχων τω 
καθ’ ημάς Άπριλίω.
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"Εν τών σπουδαιότατων καί δυσκολωτώτων προβλημάτων, τών 

επιβαλλόμενων σήμερον ταΐς καθ’ ήμάς κοινωνίαις, είναι και τό γι- 
νωσκειν όποιοι πολιτικοί θεσμοί εΐσιν οί παρέξοντες τφ φιλελεύθερέ 
πνεύματι τήν έξασφάλισιν τής έλευθερίας, τής τάξεως και τής προό
δου, Προ τινων έτι ετών ή άπάντησις εις τοιαύτην έρώτησιν έφαί- 
νετο λίαν εύκολος· έσται, ώς έφρονεΐτο, το δημοκρατικόν πολίτευμα 
μετά του κοινοβουλευτικού συστήματος καί τής^καθολικής ψηφοφο
ρίας.

Νυν όμως, παρατηρεΐται οτι ή καθολική ψηφοφορία καί τό δημο
κρατικόν πολίτευμα δέν συνεπιφέρουσι τον προσδοκώμενον χρυσούν 
αιώνα' καί δήλον γίνεται, ούχϊ άνευ ανησυχίας, ότι τό κοινοβουλευ
τικόν σύστημα λειτουργεί καθ’ έκάστην χειρότερον καί έν αυτή τή 
κοιτίδι αυτού, όταν ή ψήφος παραχωρηθή εις μείζονα αριθμόν πο
λιτών. Τελευταίου έπειράθην νά περιγράψω τήν κρίσιν, ήν σήμε
ρον ύφίστανται οί κοινοβουλευτικοί θεσμοί (ϊδε Revue cles Deux 
Mondes, τεύχος τής 15 Δεκεμβρίου 1884), καί όσα έκτοτε συ- 
νέβησαν έν άπάσγ τή φιλελευθέρφ Εύρώπη, έπιδεικνύουσιν ήμϊν ταύ- 
την πολλφ σοβαρωτέραν καί γενικωτέραν. Πανταχού άστασία. οί δέ 
ύπουργοί φυλάττουσι τό χαρτοφυλάκιόν των έφ’ όσον χρόνον μόνον 
απαιτείται όπως νοήσωσιν δ,τι όφείλουσι νά πράξωσιν. ’Εν τή Γαλ
λία, λόγου χάριν, 18 ύπουργοί τών στρατιωτικών καί 14 τών έπί 
τών εξωτερικών ήλλαξαν έντός δεκαπενταετίας. Έκ τούτου, ώς εΐ- 
κός, διαστρέφεται ή μόνιμος καί συστηματική σειρά τής υπηρεσίας 
έν τοϊς ύπουργείοις, ένθα ιδίως καί καθ’ υπερβολήν έχουσιν αυτής 
ανάγκην. Ή δέ Κάτω Βουλή, θέλουσα νά διευθύνγ άπ’ ευθείας διά 

. τών ψήφων της τήν εξωτερικήν πολιτικήν ώς καί τήν τών αποικιών,

1 Πρόλογος γραφείς ύπό του κ. Emile de Laveleye είς τήν β' έ'κδοσίν τού 
συγγράμματος -του κ. Άδόλφόυ Πρίνς (Ad. Prins) περί τής «Δημοκρατίας 
καί τρΰ Κοινοβουλευτικού Πολιτεύματος», 
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ΐδρισκέται πάντη άνίκανος είς τοιόύτον έργον. Βλέπομεν προς του- 
τοις άτελευτήτους μεταβολής τών κοινοβουλευτικών κομμάτων, άει 
μεταλλασσομένων, ποτέ μέν συμμαχούντων, ποτέ δ’ αί'φνης άφιστα- 
μένων, ώστε ούδέν ύπουργεΐον ειναί ποτέ βέβαιον ότι διατηρεί τήν 
πρώτην πλειονοψηφίαν. Τά κόμματα ένθεν μέν είναι αναγκαιότατα 
είς τήν διεκπεραίωσιν τών ύποθέσεων, ένθεν δέ πολλάκις θυσιάζουσι 
τά συμφέροντα τού Κράτους είς τάς μνησικακίας, τάς ιδιοτέλειας, τά 
κομματικά διατάγματα, καί ούτως έπεμβαίνουσιν είς πάντας τούς 
κλάδους τής διοικήσεως καί τού δικαστικού οργανισμού, ώστε παρεμ
ποδίζεται ή λειτουργ ία τής δημ,οσίου υπηρεσίας. Τό κοινοβουλευτι
κόν πολίτευμα κανονικώς λειτουργεί μόνον όπου ύπάρχουσιν αντιμέ
τωπα δύο κόμμ.ατα, έντελώς κεχωρισμένα, καλώς πειθαρχούντα, εναλ
λάξ κατέχοντα τήν αρχήν, ώς άλλοτε οί Ούίγγοι καί οί Τόρυες έν 
Άγγλίή, καί ώς έπί τών ήμερών τούτων οί Φιλελεύθεροι καί οί Κα
θολικοί έν τή Βελγική. Έν τοιαύτη περιπτώσει τό ύπουργεΐον, έρειδό- 
μενον έπί συμπαγούς πλειονοψηφίας καί ευπειθούς, κέκτηται ίσχυν 
καί ασφαλή τήν ΰπαρξιν, δύναται ένεργεΐν μ,ετά τίνος συναρτήσεως, 
ώς ενεργεί υπουργός έν άπολύτφ μοναρχίρι. Πλήν τότε άλλα πάλιν 
ατοπήματα αναφαίνονται’ ήτοι τό κομματικόν πνεύμα τυραννικώς 
επιβάλλεται, τά πάντα δέ θυσιάζονται προς άπόκτησιν ή διατήρη- 
σιν τής πλειονοψηφίας,καί οί βουλευταί όφείλουσι νά έγκαταλείψωσι 
πάσαν ιδέαν καί ανεξάρτητον πολιτικήν, φόβω μή προκαλέσωσί διαι
ρέσεις, τέλος δέ αποβάλλεται πάς νεωτερισμός, πάσα σπουδαία με
ταρρύθμισή, διότι τότε ήθελον άπολεσθή ψήφοι. Έν ταΐς συζητήσεσι 
τών Βουλών πάντοτε άντηχούσιν οί αυτοί λόγοι, ταΰτά έπιχειρή- 
ματα’ ήθελε τις εΐπεϊν ότι παρίσταται είς δημοσίους αγώνας ή μάλ
λον εις επιδεικτικούς ελιγμούς δύο έχθρικών σωμάτων έντός ιπποδρό
μου. "Οτε δέ πάλιν άπ’έναντίας ύπάρχουσι διάφορα κόμματα, κακώς 
κεχωρισμένα, έπέρχεται χάος, αδυναμία, ή όπως μεταχειρισθώμεν 
κοινήν, άλλ’ έκφραστικήν λέξιν, αληθής κυκεών. ’Αποφεύγονται αί 
δυσχέρειαι αδται έν μέν τγ Βορείφ ’Αμερική διά τής παντοδυναμίας 
τών τμημάτων τής Βουλής, έν δέ τ?| Έλβετι’ά διά τής άμεσου προς 
τόν λαόν έκκλήσεως, ΐνα άποφανθ'η έπί τών μεγάλων τμημάτων- πλήν 
τότε τό κοινοβουλευτικόν πολίτευμα κατ’ ονομα μόνον υπάρχει,

Τίνι τρόπφ δυνατόν νά φέρωμεν θεραπείαν εις τά πλημμελήματα 
τών νεωτέρων Κυβερνήσεων, χωρίς νά θύσιασθώσι τό κοινοβουλευ
τικόν πολίτευμα καί αί τών αντιπροσώπων θεσμοθεσι'αι, α'ίτινές ε’ισιν 
ή κρηπίς τής έλευθερίας J Τούτο είναι τό ζήτημα, όπερ έρευνιγ ό κ<
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■Άδόλφος Prins έν τφ "λίοω διδακτικώ καί άριστα συντεταγμένοι 
συγγράμματι, ούτινος δημοσιεύεται, ή β’ εκδοσις.

Κατά τον συγγραφέα το κακόν ιδίως προέρχεται έκ τού τρόπου, 
δι’ ού συνίστανται αί νομοθετικαί συνελεύσεις. ΓΙαρουσιάζουσι μεμο
νωμένα άτομα, άτινα καί μη έχοντα κοινά βουλεύματα, έπικυρούσι 
την κτηνώδη δεσποτείαν του μείζονος αριθμού- δεν είναι ή αληθής 
απόρροια τής του λαού κυριαρχίας, καί κατά συνέπειαν είναι ανίκα
νοι εις τό νά ΐκανοποιήσωσι τάς κοινάς άνάγκας. Κατά την ψηφοφο
ρίαν ίτυχε νά λάβγς μίαν ψήφον περισσοτέραν, καί γίνεσαι βουλευ
τής. Έν τώ Κοινοβουλίω, ένθα τά κόμματα εΰρίσκονται ισόρροπα, 
ψηφίζεις μετά τών έκ δεξιών, ιδού άμέσως τό ύπουργεϊον, συγκεί
μενον έκ τών έξ εύωνύμων, άνατρέπεται. Τά πάντα τυγχάνουσιν έρ- 
μαιον τής ίδιοτροπείας, τών ραδιουργιών τού άγνωστου.

Ό κ. Prins φρονεί ότι οΐ Βουλευταί δέον νά έκλέγωνται, ώς άλ
λοτε, ύπό καθεστώτων σωματείων, ήτοι ύπό ομάδων έχουσών συμ
φέροντα, βουλεύματα, σκοπούς διαφόρους καί καθαρώς άντιληφθέν- 
τας. ’Εννοεί ώρισμένα σωματεία, καί έν έλλείψει αυτών, τάξεις πολι
τών, ουτω λ. χ. τούς συλλόγους τών οικοδεσποτών, τών αγροτικών 
κτηματιών, τών έπιστημόνων, τών καταγινομένων περί τάς καλάς 
τέχνας καί τήν διδασκαλίαν έν γένει, τών νομοθετών, κλπ. κλπ., τών 
έργατών τών τε πόλεων καί τών άγρών, τών ένασχολουμένων εις τήν 
ύγιεινήν, τά δημόσια έργα, τήν ύπεράσπισιν τού κράτους, τού ιερα
τείου. Οί σύλλογοι ούτοι άπλώς άναφέρονται ώς παραδείγματα, διότι 
δέν εκφέρει γνώμην όριστικώς έσκεμμένην.

Προς ύποστήριξιν τής γνώμης του δ κ. Prins αναφέρει τό τού 
Μοντεσκιώ λόγιον, δπερ ήδύνατο νά θέση ώς επιγραφήν τού βιβλίου 
του- «Έν τφ διαχωρίζειν τον λαόν εις τάξεις διεκρίθησαν οί μεγάλοι 
νομοθέται- έκ τούτου δέ αείποτε έξηρτήθησαν ή τε διάρκεια καί ή ευ
δαιμονία τής Δημοκρατίας». Ήδύνατο προς τούτοις νά έπικαλεσθή 
έπί τού ζητήματος και τήν τού Σισμόνδη δόξαν έν τώ πονήματι αυ
τού: «Περί τού τών ελευθέρων λαών Πολιτικού ’Οργανισμού». Ό κ. 
Prins έπειτα καταδείκνυσιν ότι έν τοϊς πλείστοις τής.Εύρώπης έ'θνε- 
σιν, ήδη σήμερον, εΐ'τε εις τάς έκλογάς τού κοινοβουλίου, εί'τε εις τούς 
διορισμούς τής ’Άνω Βουλής, έλήφθη ύπ’ όψιν δ χωρισμός τού λαού 
εις σωματεία καί τάξεις.

Έν ταΐς άριστα συντεταγμέναις ύποτυπώσεσι δηλούται σαφώς ότι 
κατά τον μεσαιώνα δ λαός αυτός διεϊπεν έγγύτερον καί μετά πλείο- 
νος άομοδιότήτος ή τό νύν, όσα απ’ ευθείας αύτφ άφορώσιν. Άλη- 
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θές μέν είναι ό'τι τότε δέν ειχέ τι νά εί'πη περί γενικής πολιτικής, 
ήτις καί δέν ύπήρχε σχεδόν καί συχνότατα έγένετο τό θύμα τών διε
νέξεων τών μεγιστάνων καί τών βασιλέων πλήν έν μέσω τών αγρο
τικών κοινοτήτων καί έν ταΐς τών πόλεων κοινωνίαις ήτο πράγματι 
παντοδύναμος. Σήμερον τά έθνη, τά έχοντα τήν καθολικήν ψηφοφο
ρίαν, θεωρούνται ώς πλήρη κύρια τής εαυτών τύχης- ούχ ήττον βλέ— 
πομεν καθ’ έκάστην οτι έπιφορτίζονται μέ νέους φόρους καί δάνεια, 
ότι ρίπτονται είς άπερισκέπτους έπιχειρήσεις καί έκστρατείας, ών 
δλως άγνοοΰσι τον σκοπόν καί ένίοτε αυτό τό όνομα, ή τούθ’ δπερ 
καί φοβερώτερον, ωθούνται είς μεγάλους πολέμους έπίσης καταστρε
πτικούς καί δαπανηρούς τφ τε νικητή καί τφ ήττημένφ. Μόνον τό 
υποχρεωτικόν τού λαού ψήφισμα έπί όλους τούς νόμους, ώς γίνεται 
έν τή Έλβετίρι, δύναται νά προφύλαξή τό έθνος άπό τού νά εύρίσκη- 
ται τέλεόν ύποχείριον καί είς τήν διάκρισιν τών άνδρών,οΰς αυτό έξε- 

λεξατο.
Κατά τον μεσαιώνα ύπήρχέ τι έτι κάλλιον τού καταναγκαστικού 

ψηφίσματος τού λαού. ’Ίσχυε πανταχού, ώς έν ταΐς άρχαίαις έλλη- 
νικαϊς πολιτείαις ή έν τοϊς Landsgemeinde τού Uri, Appenzell, 
Glavis καί Unt.ervalden (νομοί τής Ελβετίας"), ή άμεσος διοίκη- 
σις, ήτοι δ λαός συνηγμένος διηύθυνεν αύτός τά εαυτού συμφέροντα, 
ώριζε τούς κανονισμούς καί έξέλεγε πάντας τούς δημοσίους υπαλλή
λους. Έκ τών δημοσίων κτημάτων, συνήθως συγκειμένων έξ άγρών, 
λιβαδίων καί δασών (feld, weide und wald), έκάστη οικογένεια ά- 
πελάμβανε τό έαυτής μερίδιον, καί ούτως έρείδετο έπί τού εδραίου 
στηρίγματος άπαλλοτριώτου ιδιοκτησίας- ή ιδία οικογένεια κατείχε 
διαδοχικώς καί διηνεκώς τήν ιδιοκτησίαν ταύτην καί έσχημάτιζεν, 
ούτως είπεϊν, πολιτικόν πρόσωπον, ώς καί έπί τών ήμερών ημών έν 
τή σλαυϊκή «Zadruga», καί έν ταΐς άρχαίαις κοινωνίαις τής πα- 
λαιάς Γαλλίας, «αϊτινες έζων έκ τής αυτής χύτρας».

Καθ’ όσον άφορφ τάς άγροτικάς κοινότητας, ή άμεσος διοίκησις 
ειχεν έν Γαλλίρ: διατηρηθή μέχρι τής παραμονής τής έπαναστάσεως 
έν ταΐς συσπειρώσεσι κατοίκων, τών οποίων ή «έταιρία τής κοινωνι
κής οικονομίας Le Play» θά προσπαθήσγ δικαίως νά συντάξγ τήν 
ιστορίαν., Ή γενική συνέλευσις πάντων τών οικογενειαρχών, ής ένίοτε 
καί αύταί αί γυναίκες δέν άπεκλείοντο, ήτοι τό γενικόν συμβούλιον 
τής κοινότητος, ώφειλε ν’ άσχοληθή, κατά τόν Merlin «είς τό νά 
συζητήσγ περί τών κοινών πραγμάτων, νά έκλέξή τούς δημάρχους 
καί τούς συμβούλους αυτών, διοικητάς, σι^νδίκους καί άλγους δήμο-
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σίους ύπαλλήλους, κατά τά επιτόπια έθιμα, ϊνα διοικήσωσι τά κοινά 
πράγματα, είσπράκτορας κα'ι παρέδρους έν τοϊς χωρίοις, άτινα ήσαν 
φόρου ύποτελή, διά τών έπιβολών καϊ την εϊσπραξιν τών φόρων, 
άγροφύλακας προς φυλακήν τών καρπών τής γης, τών άμπέλων καϊ 
λοιπών πρϊόντων». Τό χωρίον άπετέλει κοινότητα! Όποία ονομασία 
πλήρης έννοιας και όπόσον απέχει τής σημερινής άτομικής άπομο- 
νώσεως (individualisme), ήτις ύπερερεθίζει τούς ανταγωνισμούς 
κα'ι άπομονοϊ τούς ανθρώπους !

«Τό αγροτικόν δίκαιον, λέγει ό κ. Prins, έπέταττε τοϊς χωρι- 
κοϊς τό παρέχειν άλλήλοις συνδρομήν έν δυσκόλοις περιστάσεσιν ώ- 
φειλον νά παράσχωσι βοήθειαν εις έκεϊνον,τοΰ.οποίου τά κτήνη έπνί- 
γοντο, ούτινος ή οικία έκαίετο" ώφειλον νά ύπακούσωσιν είς τήν πρόσ- 
κλησιν τών συνδημοτών, έχόντων άνάγκην αρωγής πρός έπισκευήν 
οδού, προς άνέγερσιν κτιρίου" έδει ν’ άλληλοβοηθώνται κα'ι έν περι- 
πτωσει άποβιώσεως συγγενούς, δέν ήδύνατό τις ν’ άρνηθή τήν σύμ- 
πραξίν του είς τόν ένταφιασμόν αύτοΰ».

Άπήντησα τά αύτά έθιμα έτι υφιστάμενα έν τοϊς χωρίοις τής 
Σερβίας ύπό τό όνομα «moba»" οί γείτονες συναθροίζονται ϊν’ άπό 
κοινού έκτελέσωσι τά έργα τοΰ θερισμού, έπιστεφόμενα διά γεύματος 
καϊ χορών, ένθα διαδηλούται αληθής αδελφική αγάπη.

Η άμεσος διοίκησις τής γενικής δμηγύρεως είχε διατηρηθή έν ταϊς 
πόλεσι τής Λομβαρδίας, σήμερον δ’ έτι άπαντή έν τω άγγλικφ 
«Vestry», έν τώ άμερικανικώ «township», καϊ έν τοϊς χωρίοις τών 
«Crofters» κατά τό άρκτοζέφυρον μέρος τής Σκωτίας.

Ό κ. Prins κάλλιστα ύμϊν έκθέτει δτι ή χειρωνακτική τάξις, οί 
έργάται κατά τόν μεσαιώνα ώφεϊλον νά σκέπτωνται περϊ δημοσίων 
πραγμάτων πολλφ περισσότερον ή οί τής ήμ,ετέρας έποχής. Έν τφ 
σωματείφ, έταιρίρι συνάμα βιομηχανική καϊ πολιτική, έδιδάσκοντο 
τό μεριμνάν περϊ τών κοινών πραγμάτων, διόττ οί άρχοντες, οί διοι- 
κοΰντες τά τής πόλεως, ήσαν έκλελεγμένοι ύπό τών σωματείων τών 
διαφόρων έπιτηδευμάτων. «Έκαστη τών μικρών τούτων κοινοτήτων 
άπετέλει οργανισμόν έχοντα ιδίαν ζωτικότητα, σχετικήν άνεξαρτη- 
σίαν, αιρετήν διοίκησιν" έκέκτητο τό δικαίωμα τοΰ νομοθετεϊν διά 
τήν ομάδα, τού δικάζει έντός τών ορίων τής ένεργείας αύτής, εχαιρε 
τό προνόμων τού διατηρεϊν φιλανθρωπικά καταστήματα, ’ίδιον τα- 
μ.εϊον, καϊ τοΰ διαχειρίζεσθαι τήν περιουσίαν αΰτής».

Ούτως ύπήρχε λαμπρά προπαρασκευή εις τό δημοκρατικόν πολί
τευμα, διότι ό όχλος έδ^δάσκενο νά έκπληροϊ πάσας τάς λειτουρ
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γίας τάς άναγκαίας τή δημοκρατική κυβερνήσει, ώφειλε νά είναι 
κάτοχος όπλων, καϊ νά γυμνάζηται εϊς αύτά, ϊνα προστατεύη τα 
δίκαια τού σωματείου του καϊ Ιδίως τά τής κώμης ή πόλεώς του. 
Έπαιδεύετο περϊ τά καθέκας-α τής οικονομικής ένεργείας, δτε έπρό- 
κειτο νά κανονισθή ή έργασία καϊ νά ζητηθώσι μέσα έξαγωγής" ελαμ- 
βανε μ,έρος ε’ις τήν διοίκησιν τών εισοδημάτων κα'ι τών κτημάτων 
τοΰ δήμου. Κατά τάς έορτάς καϊ πανηγύρεις, συχνάς γενομένας, ευ- 
ρισκεν έν τή κοινωνία τών όμοιων αύτφ διασκεδάσεις, αϊτινες ανεκου- 
φιζον τόν καματηρόν αύτοΰ βίον. δι’ αυτού ή άνθρώπινος αλληλεγ
γύη δέν ήτο πομπώδης έκφρασις, άλλά πραγματικότης δεικνυόμενη 
έν τή χορηγουμένφ συνδρομή πρός τούς άσθενεϊς αδελφούς, προς τους 
τούς γέροντας, ή πρός τήν οικογένειαν αύτών. ‘Η τής έργασίας διορ
γάνωσες σκοπόν είχεν, ούχΐ ώς τήν σήμερον, τό παράγειν οσφ πλει- 
ονα, 'και οσφ τό δυνατόν εύωνότερα, άλλά το έξασφαλίζειν τφ μ.έν 
έργάτνι τόν έπιούσιον άρτον, τώ δέ καταναλωτν) καλής ποιοτητος 
πράγμα. Ή έργασία έγίνετο ύπό τά όμματα καϊ τήν έπίκρισιν τού 
κοινού. Ούτω γίνεται έτι καϊ σήμερον έν Σαραϊεβφ τής Βοσνίας, 
όπου αί διάφοροι συντεχνίαι, αί διαφυλάξασαι τόν άρχαϊον αύτών 
οργανισμόν, εργάζονται συνηθροισμέναι έν ιδιαιτεραις οδοϊς και έν 
έργαστηρίοις έντελώς άνοικτοϊς.

Πανταχοΰ κατά τόν μεσαιώνα πάσα άρχή έκ τού λαού έπήγαζεν, 
ώς άπαιτούσι καϊ τά μεταγενέστερα συντάγματα" ούχϊ όμως, έκ τού 
άμορφου όχλου, άλλ’ έκ τών διαφόρων καθεστηκυιών κοινωνικών δυ
νάμεων, καϊ κλίνω είς τό νά πιστεύ^ω μετά τοΰ κ. Prins, ότι τό ρη- 
θέν σύστημα ήτο άκριβέστερον άντιπροσωπικόν ή τό ήμέτερον.

"Οτε παρά τοϊς βασιλεΰσιν άνεπτύχθησαν αί έθνικαι συνελεύσεις, 
ήτοι COrtis, δίαιται, παρλιαμέντα, κλπ., άντεπροσώπευον τάς τρεϊς 
κυριωτέρας τάξεις τής κοινωνίας" τήν άριστοκρατίαν, τόν κλήρον και 
τάς κοινότητας" πλήν αί άγροτικαϊ τάξεις, αί πολυαριθμοτεραι καϊ 
αί μάλλον σ.κληρώς ύποφέρουσαι, δέν είχον άντιπροσώπους. Μόνον έν 
ταϊς Σκανδιναυϊκαϊς χώραις ύπάρχει, ώς καϊ σήμ,ερον έτι έν Φιλαν
δία, ή τών άγροτών τάξις κατέχουσα ϊσην θέσιν τή τών λοιπών τά
ξεων έν ταϊς έθνικαΐς’συνελεύσεσιν.

"Ο,τι διεγείρει τήν έκπληξίν μου έν ταϊς διαφερούσαις σελίσιν, άς 
ό κ. Prins ορίζει είς τήν Ιστορίαν τών έθνικών συνελεύσεων, είναι ό 
τρόπος, διού έν Γαλλία έγίνοντο αί έκλογαϊ διά τάς γενικάς συνε
λεύσεις τών τάξεων (Etats generaux), τελευτώντος τοΰ 15ου αίώ- 
νος. Έν έκάστφ ένορίφ συνηθροίζετο ή γενική συνέλευσις τών κατοί
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κων, οϊτινες συνέταττον έκθεσιν τών αιτιάσεων καί τών πόθων των, 
και εξελεγον εντολοδοχους. Ουτοι δέ συνηγμένοΑ έν τω σημαντικω- 
τ£?ώ ΧωΡι(?ι συνεκεφαλαίουν έν τή αύτή έκθέσει τάς τοπικάς της πε
ριφέρειας όλης απαιτήσεις καί έξελεγον άλλους έντολοδόχους" ούτοι 
δέ πάλιν προσδιώριζον διά ψήφου έπιτετραμμένους, οϊτινες, ένούμενοι 
μετά των αντιπροσώπων των πολεο>ν, συνέταττον τήν επαρχιακήν έκ- 
θεσιν καί έξέλεγον τούς άντιπροσώπους τής έπαρχίας διά τήν γενι
κήν συνελευσιν των τάξεων. Γνωστόν ότι τό σύστημα τούτο έπεκρά— 
τησεν εις τήν έκλογήν τής Συντακτικής Συνελεύσεως, καί ούδέν Κοι- 
νοβούλιον συμπεριέλαβέ ποτέ πλείους έξοχους άνδρας, ούδ’ έψήφισε 
λυσιτελεστέρας μεταρρυθμίσεις.

Ο τροπος ουτος τής έκλογής φαίνεται μοι σύμφωνος πρός τήν φυ
σικήν των πολίτικων θέσεων ανελιξιν’ τά τών κοινοτήτων συμφέ
ροντα διευθύνονται απ ευθείας ύπο τής γενικής τών κατοίκων συνε
λεύσεως· αί γείτονες κοινότητες έ'χουσι κοινά συμφέροντα· σχηματί- 
ζουσι λοιπον ομοσπονδίαν διοικουμένην ύπό τών επιτετραμμένων τών 
κοινοτήτων- ή ομοσπονδία αύτη, κώμη, επαρχία, ή νομός, έ'χει τά 
αυτα συμφέροντα μετά τών λοιπών ομοσπονδιών τών κοινοτήτων, ών 
τό σύνολον αποτελεί τό έθνος· δμ,οσπονδοΰσιν ούσαύτως καί έκλέγου- 
σιν αντιπροσώπους διά τό Κοινοβούλιον, τούτου δέ τά μέλη τυγχά- 
νουσιν ουτω έκλελεγμένα ύπό τριπλής έκλογικής δοκιμασίας ή τρι
πλής διαδοχικής καθάρσεως. Τό έκλογικόν σώμα, καθ’ έκάστην 
ανιούσαν βαθμίδα, δέον νά ζητή tv’ άντιπροσωπεύηται ύπό τών ίκα- 
νωτέρων, οϋς εύρίσκει έν έαυτώ- ούτως ύπάρχει έγγύη ίκανότητος καί 
ευφυΐας, μή άπαντώσα έν ούδενί άλλφ έκλογικφ συστήματι.

Έν τω 8φ κεφαλαιφ ευρον γνώμην, τήν οποίαν δέν θεωρώ ορθήν. 
Παρατηρών ότι μετά τάς έθνοσυνελεύσεις καί τό συνταγματικόν πο
λίτευμα έν Γαλλία έπέοχεται μετά τόν 16ον αιώνα ό δεσποτισμός, ό 
κ. Prins έπιλέγει- «"Ο,τι άπώλεσε τήν Γαλλίαν είναι ή μανία τής 
συγκεντρώσεως καί τής ίσότητος». Φρονώ οτι ούδεις ύπάρχει λαός 
ό θελήσας έκουσίως νά παραχωρήσει τή κεντρική αρχή τό δικαίωμα 
του νά ύποτάξη αύτόν- έπίσης δέ δέν ύπάρχει άλλο έθνος, δπερ έπε- 
ζήτησε μετά μείζονος πόθου τήν ισότητα έν τή κοινωνίφ.

Ίδίφ έν τή Γαλλία ό κ. Prins ’ δείκνυσιν ήμιν τήν έθνοσυνέλευ- 
σιν κατά τό έτος 1359 άπολαμβάνουσαν πλήρη έξουσίαν είς τά διοι
κητικά, νομοθετικά καί οικονομικά ζητήματα, καί τό δικαίωμα του 
συνεδριάζειν κατά τό δοκούν αυτή· είτα τήν έκθεσιν τής τρίτης τά
ξεως έν τή έθνοσυνελεύσει τού 1560, ούσαν «πολιτικόν πρόγραμμα 

έξοχου εύρύτηΤος» καί περιέχουσαν 354 άρθρα, καί τό διάταγμα τής 
Orleans, συντεταγμένον ύπό του L’Hojutal καί δρίζον τήν αίρετήν 
αρχήν διά τούς έκκλησιαστικούς άρχοντας, την άφιέρωσιν μέρους τών 
έκκλησιαστικών έσόδων είς τάς άνάγκας τής δημοσίας έκπαιδεύσεως, 
τήν άπαγόρευσιν τοΐς κληρικοΐς τού δέχεσθαι διαθήκας, τήν κωδικο- 
γραφίαν τών βασιλικών διαταγμάτων, τήν δι οργάνωσιν τής αύτε- 
παγγέλτως διεξαγωγής τών δικών, την συνένωσιν τών μέτρων και 
σταθμών, τήν κατάργησιν τών έσωτερικών -.τελωνείων, τον περιορι
σμόν τών αύθεντικών δικαιωμάτων καί την τακτικήν κατα περιόδους 
συγκάλεσιν τής Έθνοσυνελεύσεως. Ταύτα πάντα δέν είναι άρά γε 
απαύγασμα τού πνεύματος του 1789 ;

Πώς λοιπόν έθνοςj οπερ έν ούτω καθαραΐς φράσεσιν άντεποιεϊτο τό 
δικαίωμα τής αύτοδιοικήσεως, έκάμφθη άγογγυστως υπο τον δε- 
σποτισμόν τού Λουδοβίκου ΙΑ’ ; Τούτο συνέβη διότι δέν υφιστατο 
πλέον ή Γαλλία τού 15ου καί 16ου αίώνος. Οί δυνάμενοι να υπε- 
ρασπίσωσι τήν έλευθερίαν, οί Φεουδαλικοί ευγενεϊς και οί Καλβινι- 
σταί, είχον ήδη άποδεκατισθή έν τοΐς θρησκευτικοϊς πολεμοις και 
έντελώς καθυποταγή ύπό τού Ριχελιέως. Δι ομοιαν δέ αιτίαν ή 
Βελγική, ήτις τόσον ήρωϊκώς άντεστη τοΐς Ισπανοΐς, βραδυτερον 
άπεναρκώθη ύπό τήν κυβέρνησιν τού Αλβέρτου και τής Ισαβελλης.

Έν Άγγλίφ οί Στουάρται ώσαύτως έπεζητησαν να εμπεδωσωσι 
τήν συγκέντρωσιν καί τόν δεσποτισμόν- αλλά διά τι απετυχον ; διότι 
ό Προτεσταντισμός καταβληθείς έν Γαλλία, ύπερίσχυσεν έν τή Σκω- 
τίιγ καί τή Μεγάλη Βρετανία.

Βέβαιον είναι οτι, έάν οί Διαμαρτυρόμενοι ύπερίσχυον, έάν Ερρί
κος ό Δ' δέν έλεγε τό σκαιόν καί απεχθές τόδε ρήμα: «Οί Παρί- 
σιοί είσιν άξιοι λειτουργίας», οί φιλελεύθεροι θεσμοί, ους ή έθνοσυ- 
νέλευσις έφρόνει οτι ασφαλώς έκεκτητο, έμελλον ν αναπτυχθώσιν εν 
Γαλλία, ώς έν Άγγλίρρ καί έν Όλλανδίφ. "Ο,τι δέ έπεζήτουν οί δια- 
μαρτυρόμενοι ευγενεϊς ήτο εντόπιος αυτονομία και ομοσπονδιακόν 
σύστημα, έξασφαλίζον τάς δημοτικάς καί έπαρχιακάς έλευθερίας, 
κατά μίμησιν τών ήνωμένων έπαρχιών τών Κάτω Χωρών.

Βενετός εις Γαλλίαν άπεσταλμένος έν τοΐς χρόνοις τών θρησκευτι
κών πολέμων, έγραφε τάδε: «Οί μεταρρυθμισται κηρυττουσιν οτι 
ό βασιλεύς ούδεμίαν κέκτηται έξουσίαν έπί τού ύπηκόου. Ούτω βα- 
δίζουσι πρός κυβερνητικόν σύστημα δμοιον τφ έν Ελβετία υφιστα- 
μένφ, καί πρός τήν καταστροφήν τού μοναρχικού τού Βασιλείου συν
τάγματος».— «Οί ιερείς τών διαμαρτυρομένων, λέγει δ Montluc,

έμπεδώσωσι
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έκήρυσσον δτι οί βασιλείς ουδεμίαν ήδύναντο έχειν έξουσίαν $ δσην 
ήρέσκετο τφ λαώ νά παραχώρηση αύτοΐς.» Ό δέ Tavannes συχνά- 
κις δμιλεϊ περί τών δημοκρατικών τάσεων των Καλβινιστών. «Αί 
πόλεις αυτών, λέγει, είσί Δημοκρατία έν τοΐς μοναρχικοΐς κράτεσιν, 
έχουσαι ίδια μέσα, ίδιον στρατόν, κεχωρισμένας προσόδους, καί βου- 
λόμεναι νά συστήσωσι δημοτικήν καί δημοκρατικήν κυβέρνησιν». 
Μετά τον θάνατον 'Ερρίκου του Δ', δ δούξ τοΰ Rohan, διαμαρτϋ- 
ρόμενος, κατηγορήθη ώς βουλόμενος «ΐδρύσαι Δημοκρατίαν, λέγων 
δτι παρήλθεν η έποχή των βασιλέων».

'Ο μέγας νομοδιδάσκαλος Dumoulin κατήγγειλε τούς διαμαο- 
τυρομένους ιερείς εις τδ Παρλιαμέντον, ΐσχυριζόμενος δτι «ούδένα άλ
λον σκοπόν τρέφουσιν είμή τό νά βιάσωσι την Γαλλίαν ΐνα δεχθή 
δημοκρατικόν πολίτευμα, νά συστήσωσι Δημοκρατίαν ώς τήν τής 
Γενεύης, έξ ής έξεδίωξαν τόν τε κόμητα καί τον επίσκοπον, καί πει- 
ρώνται ωσαύτως νά καταργήσωσι τό δικαίωμα τοΰ πρωτοτόκου, ζη- 
τοΰντες νά έξισώσωσι τούς αγενείς προς τόύς εύγενεΐς, και τούς δευ
τερότοκους προς τούς πρωτοτόκους, ώς όντας πάντας τέκνα του Ά- 
δάμ καί ίσους θείω κα'ι φυσικφ δικαιώματι». Αύ.ται δέν είναι άρά γε 
χΐ ίδέαι τής μεγάλης γαλλικής έπαναστάσεως ;

Καί ού μόνον δέν ήσπάζοντο την συγκέντρωσιν οί Καλβινισταί, 
άλλ’ ειχον καταστήσει τάς παραχωρηθείσας αύτοΐς προς ιδίαν, ασφά
λειαν πόλεις μικράς ανεξαρτήτους, ούτως είπεΐν, δημοκρατίας, συνη- 
νωμένας προς άλλήλας δι’δμοσπονδιακοΰ δεσμού’ τοΰτο κυρίως μέμ · 
φονται αΰτάς οί πλεΐστοι των μεταγενεστέρων ιστορικών, καί συγ- 
χαίρουσι τώ 'Ριχελιεϊ καί τφ Λουδοβίκο ΙΔ’, διότι συνέπηξ,αν τό 
γαλλικόν έθνος.

Άπ.οκαταστάντες έν τν! έκκλησιαστικη διοικήσει τόν οργανισμόν 
τοΰ άρχαίου χριστιανισμού καί την τοΰ λαοΰ εξουσίαν, οί Καλβινι- 
σται και οί Πρεσβυτεριανοί μετήνεγκαν τάς αύτάς άρχάς καί εις τούς 
πολιτικούς θεσμούς. Ό Jurieu ανέπτυξε την θεωρίαν τοΰ συστήμα
τος τούτου έν άντιθέσει τοΰ Βοσσουέτου, δστις έξηγήσατο την. τοΰ 
Καθολικισμού, ήτοι τοΰ δεσποτισμοΰ, έν τη διατριβή αύτοΰ «Πολι
τική έξαχθεΐσα έκ των 'Ιερών Γραφών».— «Ή βασιλική δύναμις, 
λέγει, έστίν. απόλυτος’ δ ήγεμων ούδενί οφείλει νά δώση λόγον τών 
διατάξεων του . . . Δέον ύπείκειν τοϊς ήγεμόσιν ώσπερ αυτή τη δι
καιοσύνη’ είσί θεοί,, καί μετέχουσιν,. ούτως είπεΐν, τοΰ θείου, αυτε
ξουσίου»π Δύ.σκρλον τυγχάνει εις λαόν τό νά φθάση εις τήν αΰ- 
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τοδιοίκησιν, δταν ή θρησκευτική του λατρεία δεικνύη αύτφ έν τη 
υποδουλώσει τό ιδεώδες καί τό καθήκον.

Δέν αρκεί τό χωοίσαι τό έκλογικόν σώμα εις δμάδας καί τάξεις 
ΐνα τώ μεταδοθή ή ίκανότης τοΰ νά ζήση ελεύθερον καί νά έπαμύνη 
τά δίκαιά του κατά τών έπιβουλών τής απολύτου εξουσίας’ άλλ’ ό
μως, αναγνωρίζω δτι ύπάρχει ωφέλεια τοΰ νά παραδεχθώμεν τό σύ
στημα, δπερ εγκωμιάζει δ κ. Prins. Πλήν κατά προτίμησιν ήθελον 
αυτό έφαρμόσει εις τήν ’Άνω Βουλήν, καί είσάξει διά τάς έκλογάς τής 
δημώδους Βουλής τήν άντιπροσωπίαν τών μειονοψηφιών.

Δύναταί τις νά έλπίση δτι προσβεβλημένη ύπό τών ατοπημάτων 
καί τών έλαττωμάτων τοΰ κοινοβουλευτικού συστήματος δπως λει
τουργά, ή κοινή γνώμη,, έν ταΐς συνταγματικαΐς πολιτείαις, θά θε- 
λήση ν’ άσπασθή τάς τόσω καλώς έκτεθειμένας ύπό τοΰ κ. Prins 
ιδέας ; Πιθανόν νά ύποβάλλη τις έμπόδιον, δπερ σκέψεις τινές αύτοΰ 
καθιστώσιν ευκόλως καταληπτόν. 'Υπέδειξεν ύμϊν δτι οί άντιπροσω- 
πικοί θεσμοί άπέβησαν τό αποτέλεσμα φυσικής καί αδιάλειπτου άνε- 
λίξεως, καί δικαίως αίτιάται τά μεταγενέστερα συντάγματα ώς συ
χνότατα γεννηθέντα ύπό τήν έπιρροήν άποκρύφων έπινοήσεων καί 
γενικών θεωριών, χωρίς νά ύπολογισθώσιν αρκούντως οί δροι καί αί 
συμφωνίαι αί έπιβαλλόμεναι ύπό τών παραδόσεων, τής ιστορίας καί 
τής θέσεως έκάστου τόπου.

Ό κ. Prins έπιθυμεϊ τήν άντιπροσωπίαν τών διαφόρων τής κοι
νωνίας τάξεων καί τών διαφόρων κατηγοριών τών συμφερόντων’ άλλ’ 
αί τάξεις δέν ύπάρχουσι νΰν έν έταιρίφ ήνωμέναι ώς τά τών τεχνη
τών σωματεία κατά τόν μεσαιώνα, τά δέ διάφορα συμφέροντα δέν 
εύρίσκονται ένσαρκωμένα έν δμάσιν, αΐτινες εχουσιν ιδίαν ύπαρξιν καί 
είσιν ίκαναί ν’ άμύνωνται ή νά έκφράσωσι περιεκτικήν τινα θέλησιν.

Όθεν δέον έκ θεμελίων νά δημιουργηθώσιν’ δ νόμος πρώτος θά δώση 
αύταΐς τήν ζωήν, έπειτα δέ θά ζητήση παρ’ αυτών νά έκλέγωσι τούς 
νομοθέτας. Ούτω θά γίνη ΐδρυσις ίσως βελτίων, άλλ’ έπίσης τεχνητή 
ώς είναι τά συντάγμ.ατά μας ή τό κοινοβουλευτικόν σύστημα, άτινα 
παρά τών ’Άγγλων παρελάβόμέν. ’Ιδού τί δύναταί τις ν’ άπαντήση 
εις ταΰτα:

Έν ταΐς χώραις, αΐτινες άπ’ άρχής διετήρησαν έλευθέρους θεσμούς, 
ώς ή Αγγλία ή ή Ελβετία, δύναταί νά βεβαίωση τις δτι τό υφι
στάμενον άντιπροσωπικόν πολίτευμα είναι άπόρροια ένδε.λέχοΰς και 
φυσικής άνελίξεως’ πλήν τί δύνανται νά πράξωσιν οί λαοί, οΐτινες έπί 
αιώνας έμειναν ύποτεταγμένοι ύπό δεσποτικήν κυβέρνησιν ; Έάν βού- Τύμ,ος Γ, 8 — ’Ιούλιος 188? SS 
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λωνται ίδρΰσαι συνταγματικήν και έλευθέραν κυβέρνησιν, εύρίσκονται 
έν τή άνάγκγ τοΰ δημιούργησα', αΰτήν ώς καλλιτεχνικόν έ'ργον, μι
μούμενοι τά άριστα πρότυπα, και έφαρμόζοντες αυτά έκαστος εις 
τόν ίδιον αΰτοΰ χαρακτήρα, κλπ. Ούτω, λ. χ., οί Βέλγοι νομοθέται 
συνέταξαν τό σύνταγμα τοΰ 1830, παραδεχθέντες τά ώς σοφώτερα 
θεωρούμενα έκ τοΰ άγγλικοΰ, αμερικανικού και γαλλικού συντάγματος.

Εί ούτως έ'χει, διά τί δέν ήθελέ τις κατορθώσει νά μεταβάλγ τόν 
τρόπον της συστάσεως τών Βουλών, ώς καί της έκλογής τών αντι
προσώπων, εχων ύπ’ δψιν τάς τόσον όρθάς και πολυτίμους σκέψεις, 
τάς έκτεθειμένας έν τούτω τφ συγγράμματι ; !

Έν Μασσαλίοι.
Έ» τοΰ Γαλλικοί· 3Ετέφ. Α. Κλαβτός.ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ

ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ «ΒΑΤΗ»

Έκ τών γραψάντων περί τών δύο τούτων θέσεων· πρώτος, νομίζω, 
δ Δ. Σουρμελής έν τη συνοπτική αΰτοΰ ίστορίφ τών ’Αθηνών έξέ— 
φρασε την γνώμην, δτι ή λέξις Πατήσια προήλθεν έκ παραφθοράς 
τοΰ Παραδείσια. Μετ’ αΰτόν ό γάλλος C. Henriat έ'στησεν έκεϊ 
την Φύρνην δ δέ γεωγράφος Bursian έν παρόδφ έ'ρριψε την εικασίαν, 
δτι έν Πατησίοις έκειτο ό Δήμος Βατή. Τήν τελευταίαν δέ ταύτην 
γνώμην ύπεστήριξε και δ κ. Στέφανος Δραγούμης έν τη ’Αρχαιολο
γική Έφημερίδι τοΰ 1884 (σελ. 34) φέρων έπιχειρήματα δύο. Πρώ
τον μέν τους καταλόγους τών Πρύτανεων τούς εύρεθέντας έν τή θέ-

1 Σημ,ίίωσις μ,εταφραστοϋ. Ευχής έ'ργον είναι άλλος τις, έμοΰ ικανώτερος, 
νά |αή άποδειλιάση πρ'ος τούς κόπους και τάς δυσχερείας ρ.ιάς τοιαύτης ευ- 
γενοΰς επιχειρήσεως, άλλά θαρραλέως καϊ έπϊ τή πεποιβήσει του καλού έ'ρ- 
γου Θέληση νά μεταγλώττιση εϊς τήν καΘ’ ημάς τδ ωφέλιμον και σπου- 
δαΐον τοΰτο σύγγραιαμα, διότι, φρονώ, ότι πας φιλόπατρις, πας πολιτευό
μενος, καϊ αύτοϊ οί πατέρες τοΰ έθνους, δύνανται πολλά νά ώφεληθωσιν έξ 
αύτοΰ. ’Επίσης μελέτης ά'ξιά ε’ισι τά ά'ρθρα τοΰ κ. Naquet, τελευταΐον δημο- 
σιευθέντα έν τή Revue Politique et Litteraire περϊ τοΰ κοινοβουλευτικού πο
λιτεύματος.
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σει όπου ή Μονή τής Συριανής (ή Καισαριανής) ύπ’ άριθ. 870 κα’ι 
872 Corp. Ins. Att. II. II. έν οίς ή Βατή σημειοΰται αμέσως μετά 
τόν Κολωνόν καί τάνάπαλιν δ Κολωνός κατόπιν τής Βατής και 
έπειδή οΰχί ώς δτυχεν, άλλ’ έν έδαφική τινι συναφείς έγένετο ή κα- 
τάταξις έν τοϊς καταλόγοις, συμπεραίνει δ κ. Δραγούμης δτι μετά 
τόν Κολωνόν ή έγγυτέρα θέσις πρός έγκαθίδρυσιν τού δήμου «Βατή» 
είναι τά Πατήσια. Δεύτερον δέ τήν ύπό Π. Εΰστρατιάδου δημοσιευ- 
θεΐσαν έπιγραφήν (Άρχ. Έφημ. 1870 άριθ. 415) έν ή άπαντή καί 
δ έπιρρηματικός τύπος τοΰ δήμου Βατή — Βατήσι^ μεθ’ δ κατά τόν 
κ. Δραγούμην οΰδεμία πλέον ύπολείπεται άμφιβολία δτι άπό τοΰ/ 
Βατήσι έγένετο διά τοΰ χρόνου Πατήσι-α.

Άλλ’ άρά γε πείθουσιν ίκανώς τά έπιχειρήματα ταΰτα δτι δ δή
μος Βατή έ'κειτο έν Πατησίοις ; ’Ίσως θά συνετέλει οΰκ ολίγον εις 
τοΰτο ή εύρεσις έπι χώρας έπιγραφών έπιτυμβίων μνημονευουσών τοΰ 
ονόματος Βατή. Άλλ’ δμως αί μέχρι σήμερον έκεϊ εύρεθεΐσαι (έν 
Αρχαιολογική Έφημερίδι ύπ’άριθ. 1858, 1869,2185, 3535, 3536, 
3603, 3649 και Κουμανούδη Άττ. Έπιγρ. έπ. 862, 1582, 2235, 
2912, 3081 καί 3525 νεκρικήν όντως τηροΰσι σιγήν ώς πρός τήν 
Βατήν ένφ μνημονεύουσιν πολλών άλλων δημοτών Μελιτέως Αΐξω- 
νέως Εΰωνυμέως Μιλησίου Άπαμίτου, Ήρακλεώτου καί τοΰ Ξενικού 
ΓΙευκινοΰ, φαίνεται δέ πάνυ άπίθανος ή εικασία δτι μόνοι οί παρε- 
πιδημοΰντες έθάπτοντο έκεϊαυτοί δέ οί δημόται δέν ένεπιστεύοντο 
τά οστά αύτών έν τή εστία τοΰ Δήμου- άλλά κα'ι ή προσφυγή εις 
έπιρρηματικόν τύπον πρός άνεύρεσιν ποιάς τίνος δμοιότητος μεταξύ 
ονομάτων άτινα κατά τε τά γράμματα καί τήν ποσότητα τών συλ
λαβών τοσοΰτον διαφέρουσιν άλλήλων, έχει τι τό άνώμαλον και βε- 
βιασμένον.

Ώς πρός δέ τό έτερον έπιχείρημα τοΰ κ. Δραγούμη, τήν μετά τόν 
Κολωνόν καί τάνάπαλιν κατάταξιν τής Βατής, άναφύεται ή άπο- 
ρία, διατί ν’ άναζητήσωμεν τόν παρακείμενον τφ Κολωνφ δήμον εις 
τά τρία καί πλέον χιλιόμετρα άπέχοντα έκεΐθεν Πατήσια, ένφ έν 
τφ μεταξύ πεδίφ ύπάρχει θέσις πολλφ πλείω παρέχουσα πειστήρια, 
δτι έκεϊ που έκειτο δ δήμος ούτος.

Άλλ’ ένφ τόσον σαθρά άποδεικνύονται τά έπιχειρήματα τών προ- 
σπαθούντων νά μεταβάλωσι τά Πατήσια είς Βατήν, έχομεν τοΰναν- 
τίον πολλά μαρτύρια πρός ένίσχυσιν τών φρονούντων δτι τά Πατή
σιά εΐσι τά πάλαι Παραδείσια ένθα ύπήρχον οί χλοεροί καί βαθύσκιοι 
κήποι τοΰ άστεως. Διότι έκ .τών δεκατριών έπιτυμβίων έπιγραφών 
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ών ανωτέρω έγένετο μ.νεία επτά μέν φέρουσιν ονόματα οίνευ δημοτι
κού τρία δέ μόνον τό επάγγελμα του θανόντος, έξ ών πάλιν τά δύο 
είσί γεωργών.

«Διόδοτος Μάρωνος γεωργός» (Άρχ. Έφημ. 2185) και 
«Ούτος ό γης τέμνων σταχυοφόρον αύλακα Δηοΰς 
Εύ'τυχος, ή γονέων έλπίς, έπειτα γόος, 
Είκοσι τών πάντα έτέων ύπό τω δέ κέκρυμμαι 
σήυ.ατι, μήτε νόσω μήτ’ οδυνησι τεκεΐς" 
τεθνειώς δ’ ούκ οιος οδύρομαι' άλλο τι πένθος 
άμφοτίροες έλιπον λυγρ'ον εμοΐς τοκέσι»

Κουμαν.’Επ. έ. 2912.—Πατήσια, έν κήπω του Γάσπαρη *.

* Τών τελευταίων δύο στίχων ή έννοια μάλλον ’ίσως θά εΰωδοΰτο διά τής 
μεταλλαγής στίξεως καί τόνων ούτω’

«τεθνειώς δ’ ούκ οΐος οδύρομαι, άλλ’ δτι πένθος 
άμφοτέροις έλιπον λυγρόν έμοΐς τοκέσι».

2 Του περιέργου τούτου ποιήματος έκδοθέντος τό πρώτον ύπό Γ. Δεστούνη 
εδημοσιεύθη σύντομος άνάλυσις ύπό του κ. Σ. Π. Λάμπρου έν «Παρνασσώ» 
τ. Ε', σ. 249.

3 Τό γ'ε ρ γ ε ύ ε ι 'ίσως έκ του γεωργώ.

Τί άλλο έκ τούτου νά είκάσωμεν, παρ’ ότι έν Παραδείσιοι; κατώ- 
κουν γεωργοί, κηπουροί και οί τά σιτία τούτοις παρασκευάζοντες, ών 
εις ήτο καί ό ύπ’ άριθ. 3425 «Φιλόδαμος Φιλοδάμου Άρτοκόπου;»

Παραδείσια δέ καί Αίπόλια ήσαν συνήθη προσαρτήματα τών με
γάλων πόλεων (Πολυδ. Θ. 13 καί Διόδωρ. 16, 51). "Οτι δέ ύπήρχε 
τό πάλαι έν ’Αττική θέσις καλούμενη Παραδείσια άποδείκ.νυται έκ 
τής μαρτυρίας του κατά τήν ΙΕ' εκατονταετηρίδα’Ανωνύμου περι- 
ηγητοΰ, δστις, άπαριθμών τά διδασκαλεία τών ’Αθηνών, λέγει- «Τό 
τού Πλάτωνος διδασκαλείο ν εις τό Παραδείσιον»,έξ ού δήλον γίνεται 
δτι καί μέχρι τής έποχής έκείνης διεσώζοντο ή θέσις καί τό όνομα.

Άλλ’ ύπάρχει και έτέρα μαρτυρία σπουδαιοτάτη ή τού ποιητού 
τής άναΛάσεως καί τής αίχμαΛωσΐας ή γίγονετ ΰπό των Περσ&ν εις 
'Αττικήν 'Αθήνα*·,  δστις θρηνωδών αναφωνεί-

«Ώ Παραδείσιά μου τερπνά καί τίς νά σας γεργεύη3 ; 
άρουραί μου έςάκουσταε καί τίς νά σας τρυγήση j 
Ή γης μου ή πολύσπορος, τίς νά σέ κατασπέρνη ;
Τούς γεωργιύς επήράν τους τό Περσικόν τό γένος.»

Μετά τάς δύο ταύτάς μαρτυρίας, καί μάλιστα τήν δευτέραν, συν- 
δυαζομένην πρός τάς έπί χώρας εύρεθείσας έπιτυμβίους έπιγραφάς, 
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μένει πλέον αμφιβολία δτι τά Πατήσια, πκρεφθάρησαν έκ του Παρα
δείσια ;

’Αλλά νύν υπολείπεται άλυτος ή εξής απορία- πού έ'κειτο ό δήμος 
Βατή ;

Ό μέν *Ρός  θέτει αυτόν παρά τόν Γαργηττόν μεταξύ Πεντελικοΰ 
καί 'Υμηττού, μετ’ αυτού δέ συμφωνεί καί ό C. ITsiiriot, ό δέ Δ. 
Σουρμελής (’Αττικά σ. 105) πέραν τού χωρίου Κάζω Αιοσα. Άλλ’ ό 
μακαρίτης Κ. Σ. Πιττάκης, ό ακάματος έκεΐνος αρχαιοδίφης, ό έπα- 
ξίως διαδεχθείς έν τή εφορεία τών αρχαιοτήτων τόν Λουδοβίκον Ρός, 
ήδη άπό τού 1840 έν τή «Άρχ, Έφημ.» σ. 307 έξέφρασεν εικασίαν 
δτι δ αρχαίος δήμος Βατή έκειτο δπου νύν ή θέσις ή καλούμενη Βά- 
θια κατά τό χθαμαλόν έκεΐνο πεδίον τό όριζόμενον πρός νότον ύπό 
τής δδοΰ Σεπολίων, πρός άνατολάς ύπό τής οδού Πατησίων καί πρός 
βορράν ύπό έτέρας θέσεως καλούμενης τού ’Αγα ή βρύσις. Είς τούτο 
δέ παρεκινήθη έκ ψηφίσματος εύρεθέντος έν έκείνη τή θέσει έντός 
φρέατος. Τό ψήφισμα τούτο είναι τό πολυθρύλητον έκεΐνο τών .Μεσο
γείων, δι’ ού ό έκ Βατής Άρχων Πολύευκτος προτάσει τού συνδη- 
μότου αυτού Άμυνομάχου Φιλοκοάτους έπγνέθη, έστεφανώθη χρυσφ 
στεφάνφ, καί άπεφασίσθη τό περί τούτου ψήφισμα ν’ αναγραφή έν 
στήλη λιθίνγι καί (έξ άναπληρώσεως τού δημοσιεύοντος, έφθαρμένου 
δντος τού λίθου) νά στηθή έν. τω άρχείω τού δήμου Βατή ι. Ή ει
κασία αυτή δέν θά φανή άπίθανος είς τόν άναλογισάμενον δτι τό 
ψήφισμα τό μνημονεύον δύο δημοτών έκ Βατής έύρεθη είς Βάθιαν, 
δτι πολλήν έχουσι τήν ομοιότητα κατά τήν προφοράν ή παλαιά πρός 
τήν νεωτέραν ονομασίαν, καί δτι ό δήμος ούτος έρχεται κατά την 
τάξιν δεύτερος έν τοΐς καταλόγοις τών Πρυτάνεων μετά τόν Κολω- 
νόν, πρός δν τωόντι συνορεύει. Ή δέ γειτνίασις αύτη τρανώς δηλού” 
ται καί έν τή ύπό Π. Εύστρατιάδου διαλευκανθείσγι έπεγραφφ (Άρχ' 
Έφημ. 1870, άριθ. 415), έν ή καταλεγομένων τών κτημάτων ή χω
ρίων, ώσπερ έν τοΐς καθ’ ήμάς κτηματολογίοις, καί τών έπιβαλ.λό- 
μένων έκάστφ φόρων, ή Βατή σημειούται άμέσως μετά τόν Κολωνόν· 
είναι δέ λίαν πιθανόν δτι άν γίνωσιν άνασκαφαί έν τή θέσει Βάθια 
θά εύρεθώσιν έκεϊ καί τάφοι τών δημοτών Βατής, άφού ουδαμού αλ
λαχού' εύρέθησαν πλήν μόνων δύο έπιτυμ.βίων έπιγραφών, ών ή μ.έν

1 ’Ίσως ή συμπλήρωσις θά ήτο όρθοτέρα έάν, ώς έν έτέρω ψηφίσματι κατα 
τόν αυτόν χώρον εύρεθίντι καί δημοσιευθίντι τω 1875 ύπό του κ. Κουμα- 
νούδη, ώρίζετο νά στηθή έν τω ΐερω. Ιερόν δε προφανώς εννοεί το του 
ρακλέους, δστις μνημονεύεται καί έν τώ πρώτω ψηφίσματι,
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έν Έρχιφ, ή δέ πρός δυσμάς τής πόλεως παρά τή Έκκλησή τών 
Ταξιαρχών.

Ό Δ. Σουρμελής δμως (Άττ. σ. 129) διατείνεται δτι έν τή θέ
σει Βάθια έκειτο ό δήμος ΚοίΛης και δτι «μεθερμηνευθείσης τής λέ- 
ξεως ύπό τών έγκατοίκων κατά τούς χρόνους τών κρατησάντων δου
κών, ,μετετράπη τό Κοίλη εις Βαθεϊαν ή Βάθιαν». Άλλ’ ή γνώμη 
αυτή, άν και έκ πρώτης όψεως έμποιεϊ έντύπωσιν διά τό εύστοχον 
τής έτυμολογίας, οΰχ ήττον είναι σαθρά, διότι γινώσκομεν άλλοθεν 
δτι ό δήμος Κοίλη πόρρω απείχε της Βάθιας· καϊ όντως, κατά τόν 
'Ηρόδοτον (Βιβλ. ς' 103) ό τάφος τοΰ Κίμωνος έκειτο πρό τοΰ ά- 
στεως π/ρα>· της διά ΚοίΛης χαΛεοριέτης όδοϋ, κατά δέ Μαρκελλϊνον 
(έν βίφ Θουκυδ.) «πρός ταϊς Μελιτίσι πύλαις καλουμέναις έστϊν έν 
Κοίλη τά καλούμενα Κιμώνια μνήματα». "Οτι δέ ή Μελίτη έκειτο 
πρός τό νοτιοδυτικόν τής Άκροπόλεως, δπου ό λόφος περίπου τών 
Νυμφών, έξάγεται έκ τοΰδε τοΰ χωρίου τοΰ Δημοσθένους κατά Κό- 
νωνος (7)· «Παρέρχεται Κτησίας δ υίός δ τούτου μεθύων κατά τό 
Λεωκόριον εγγύς τοΰ Πυθοδώρου, κατιδών δ’ ημάς και κραυγάσας... 
παρήλθε πρός Μελίτην αζω». Λέγων δέ άγω προφανώς έννοεϊ τό μό
νον προέχον τής πόλεως μέρος τό περϊ τήν Άκρόπολιν. Τό δέ Λεω
κόριον, δθεν ήρχετο ό Κτησίας, γινώσκομεν δτι έκειτο. εντός τοΰ έσω 
Κεραμεικοΰ κα’ι μάλιστα πρός τό μέρος ένθα διεκοσμεϊτο ή Πανα
θηναϊκή πομπή, κατά τήν έορτήν τών Παναθηναίων (Θουκ. αζ 20 
καϊ ς' 57) καϊ ού μακράν τοΰ Άρείου Πάγου, δπου ύπήρχεν ή ναΰς 
ή ποιηθεϊσα είς τήν τών Παναθηναίων πομπήν (Παυσαν. Άττ. β’ 
καϊ κθζ).

Καϊ αληθώς μέν δ περϊ τά αρχαιολογικά έντριβέστατος κ. 'Ραγ- 
καβής (Antiq. Helleniques τ. Αζ, σελ. 75 καϊ Πανδώρ. τ. ΙΒΖ, σ. 
147) θέτει τήν Μελίτην είς τό αντίθετον άκρον τοΰ άστεως παρά 
τήν Διόμειαν, περϊ τό Κυνόσαργες (δπου νΰν ή Μονή τών Άσωμάτων 
άντικρύ τής 'Ριζαρ. Σχολής) επικαλούμενος ύπέρ τής γνώμης αύτοΰ 
τήν μαρτυρίαν τοΰ Πλουτάρχου (περϊ φυγής). Τό περίεργον δμως εί
ναι δτι τό χωρίον τοΰτο άποδεικνύει ακριβώς τό Εναντίον, άν δέν 
σφάλλωμαι, διότι οί «’Αθηναίοι, λέγει, μεταστάντες έκ Μελίτης ε’ις 
Διόμειαν, δπου καϊ μήνα Μεταγειτνίωνα καϊ θυσίαν έπώνυμον άγουσι 
τοΰ μετοικισμοΰ, τά Μεταγείτνια, τήν πρός ετέρους γειτνίασιν ευ
κόλως καϊ ίλαρώς έκδεχόμενοι». Έξ οΰ δήλον δτι δέν ειχον πλέον 
γείτονα την Μελίτην, άφ’ ής άπεμακρύνθησαν μετοικίσαντες είς τό 
αντίθετον άκρον τής πόλεως. Άλλ’ άν έχωμεν ανάγκην καί άλλης
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μαρτυρίας περϊ τής θέσεως τής Μελίτης, ταύτην παρέχει δ αξιόπι
στος Σχολιαστής τοΰ Άριστοφάνους σημείων αύτολεξεϊ δτι «τό όπι
σθεν τής Μακράς Στοάς μέρος Μελίτη εκαλείτο» (δον. 998).

'Γποβάλλων είς τήν κρίσιν τών άρχαιολογούντων .τήν ασθενή μου 
γνώμην, χαράν αληθή θά αισθανθώ, εάν διά τοΰ κύρους τών σοφω- 
τέρων συντελέσω είς τό νά έπανέλθτ; μέν εις τήν θέσιν αύτής ή Βατή,' 
άναλάβωσι δέ τό άρμόζον αύτοϊς όνομα τά εΰανθή καϊ σκιερά Πα
ραδείσια.

Έν Κηφησιόί τή 26 ’Ιουλίου 1887.
Ο. Λίεκολαεδης Φίλαδελφεύς,

ΑΙΤΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΝΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝ ΒΖ*
Ευσεβέστατοι, κραταιότατοι, σεβασμιώτατοι καϊ αήττητοι Αΰ- 

τοκράτορες τής 'Ρωσίας Αικατερίνη καϊ Παΰλε2. Εΰμενέστατοι Ά- 
νακτες, θερμότατοι ήμών προστάται, ή δόξα τών άπανταχοΰ ορθο
δόξων, ή έλπϊς τής άναστήσεως τοΰ πεπτωκότος ελληνικού έθνους, 
καϊ ή έν ταϊς άτελευτήταις δυστυχίαις ήμών παρηγοριά. "Οπως τό 
πάν δ ήλιος φωτίζει καϊ παρέχει τήν ζωοφόρον θερμότητα τοϊς πά- 
σιν έν τφ κόσμφ, ουτω καϊ τό άήττητον καϊ ίερόν ύμών κράτος έπι- 
χέει πάσι τάς φωτοβόλους ακτίνας τής άτελευτήτου αΰτοκρατορι- 
κής ήμών εΰδοκίας καϊ ελέους. Έχομεν μυρία παραδείγματα άρ- 
χαΐά τε καϊ νέα, έξ ών φαεινότερου τοΰ ήλιου ύπ’ αύτών τών γε
γονότων καταδείκνυται, δτι έπϊ πολλών ξένων καϊ Ετεροδόξων δαψι-

1 Τδ περιεργότατον τοΰτο ιστορικόν έγγραφον, τδ πρώτον ελληνιστί δημο
σιευόμενου,· άρύομαι έκ τής «Συλλογής τοΰ 'Ρωσικού 'Ιστορικού Συλλόγου» 
(Σμπόρνικ 'Ρούσκαβο 'Ιστορίτζεσκαβο'Όμπσεστβα), Πετρούπολις, 1868, τόμ 
β’, σελ. 284. Τδ έγγραφον τοΰτο έδόΟη πρδς δημοσίευσιν τω ρήΟεντι συλλόγω 
ύπό τοΰ πρίγκιπος Ν. Α. Όρλώφ, απογόνου τοΰ διάσημου Γρηγ. Γ. Όρλώφ, 
έκ τών ιδιαιτέρων οΰτινος εγγράφων παρέλαβεν δ άνωτέρω τδ παρόν.

2 Υιός τής Αικατερίνης τότε εϊσέτι διάδοχος τοΰ ρωσικοΰ θρόνου.
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λώς παρείχετο ή αΰτοκρατορική αρωγή διά τών Ιερών ύμώυ οπλών. 
Γινώσκομεν οτι εϊμεθα ανίκανοι νά παραστώμεν τή 'Υμετέρ^ι Μέγα- 
λειότητι, έν τούτοις τά άνωτέρω παραδείγματα καί ό πόθος νά δεί- 
ξωμεν την μεγίστην ελπίδα ημών άνεζωπύρωσαν την έμφυτον, ημών 
προθυμίαν και ένεφύσησαν την τόλμην τοΰ θερμού ήμών ζήλου ν’ άπο- 
ταθώμεν άπ’ ευθείας διά τ^5ς ταπεινής παρούσης αίτήσεώς μας ταΐς 
αύτοκρατορικαΐς ύμών μεγαλοδωρίαις, έξαιτούμενοι όπως ή δαψιλή 
ύμών πρόνοια έπιβλέψη και έπί τών δυστήνων αδελφών πλεΐον τών 
ξένων, και παρέξη χεΐρα βοήθειας τοϊς άειδίοις καί πιστοΐς θερά- 
ποσιν ύμών, καί τοϊς όμοδόξοις τήν ίσχυράν ύμών προστασίαν το- 
σούτους ξένους πολλάκις και ποικιλοτρόπως έκ τοΰ ολέθρου διασώ- 
σασαν τόσον μάλλον νΰν, δτε έκ θετικών ειδήσεων ό φθοροποιός δφις, 
ό καταστρέψας τό γένος ήμών, ήρξατο έκπέμπων τό θανατηφόρον 
δηλητήριον αύτοΰ, προ πολλοΰ ήδη καιροφυλακτών ευνοϊκήν περίστα- 
σιν, καί κατά τοΰ ύμετέρου κραταιοΰ ισχυρού καί Ιερού κράτους. Ή 
έμφυτος προς τον ύμέτερον θρόνον ροπή, ύπακοή καί εΰλάβεια ήμών 
κωλύουσιν ημάς νά μένωμεν έτι άπρακτοι, προτρέπουσι δέ ήμάς νά 
παραστώμεν ένώπιον τής ύμετέρας αΰτοκρατορικής καί πατρικής 
ευσπλαχνίας καί άνακράξωμεν : «Διδάσκαλε τάχυνον ! καθ’ ότι κατα- 
στρεφόμεθα καί έναποθέτομεν τάς έλπίδας ήμών τώΠανοσιωτάτω ©εφ 
δτι θέλομεν τύχη τής ίσχυράς καί ευκαίρου προστασίας ύμών σήμε
ρον, δτε έν τοϊς μέλεσιν ήμών ε’ισέτι διατηρούνται λείψανα δυνάμεων, 
άτινα, καί τοι ούχί τόσον ισχυρά, άρκοΰσιν όμως νά καταστρέψωσιν 
έν παντί χρόνω τήν κεφαλήν τοΰ φθοροποιού δφεως, αρκεί μόνον νά 
τύχωσιν ίσχυράς ύποστηρίξεως.Άγγέλλομεν δέ δτι ήμεΐς οί έν τη 
άνεξαρτήτφ Λακωνία οίκοΰντες θερμοί θεράποντες καί άγωνισταί 
τής ύμ.ετέρας αυτοκρατορίας ούδέποτε εΐχομεν ύποταχθή τώ φθο- 
ροποιώ θηριφ, αλλ αείποτε αγωνιζόμεθα μ.ετ’ αύτοΰ. Κατά ξηράν καί 
κατα θαλασσαν ουχι άπαξ, τή αρωγή τοΰ Θεού μόνου, άπηλείψαμεν 
τήν τό δηλητήριον έκπέμπουσαν κεφαλήν καί έγνωρίσαμεν έκ πείρας 
οτι όσην θρασυτητα κέκτηται κατά τών άποχωρούντων τόσον πλείονα 
φοβον έμποιοΰσιν αυτώ οί έπιπίπτοντες μετά τόλμης. Καί ούτω 
αενναως αγωνιζομενοι μετά του θηρίου, ώς οί έν τή καμ.ίνω τρεις 
παϊδες καί δ Δανιήλ έν τφ μέσφ τών αγρίων λεόντων, διαβιοΰ- 
μ.εν ύπό τοΰ ‘Υψίστου μόνου ύποστηριζόμενοι καί ανεξάρτητοι μέ
χρι σήμερον διαμένοντες. Τό ποσόν τής ίδιου ήμών αείποτε ετοίμου 
στρατιάς ύπεοβαίνει τάς τεσσαράκοντα χιλιάδας, μή λαμβανοαένών 
ύπ οψιν τών ανικάνων. Λιμένας εύρεΐς έχομεν αρκετούς, ο'ίτινες ού-
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δέποτε. ύπέτάγησαν ξένή δυνάμ,ει ’Αλλά τί σημ.αινει ή ανεξαρτησία 
ήμ,ών απέναντι τής γενικής τοΰ ορθοδόξου ήμ.ών γένους καταστρο
φής · Έν άπάση τή Πελοποννήσω άνδρες ικανοί ν’ άγωνισθώσι λογί
ζονται ύπέρ τάς εκατόν χιλιάδας. Έκτος τούτου οί έν Έλλάδι οίκοΰν
τες πέραν τής Πελοποννήσου έν αυτή δή τή Θεσσαλία καί Χιμάρριγ, 
ένθα ύπάρχουσιν ορθόδοξοι πλείονες καί μαχιμώτεροι, είσίν άρκετοί, 
δέν άριθμοΰμεν δε καί τούς έν Θεσσαλίρι, Μακεδονίικ καί λοιπαΐς χώ- 
ραις, ένθα οί άπιστοι έστω δτι έξισοΰνται τφ άριθμφ τών πιστών,έπιβε- 
βαιοΰμεν δμως δτι άπαντες ούτοι δμοφρονοΰσιν ήμΐν, καί δτι όίπαν- 
τες ήμεΐς προτιθέμεθα καί εϊμεθα έτοιμοι νά χύσωμεν καί τήν τε
λευταίων ^ανίδα τοΰ αίματός μας, δπως προσενέγκωμεν ύπηρεσίας 
τφ εύσεβεστάτω ύμών κράτει καί ύπέρ τής άπελευθερώσεως τών αδελ
φών ήμών. Θεωροΰντες δέ έπάναγκες νά γνωστοποιήσωμεν τή ύμε- 
τέρα ισχυρά καί όσίι^ Μεγαλειότητι πάν τό (άφορώνψτάς τροφοδοσίας, 
τήν ευφορίαν τών γαιών ήμών καί τά λοιπά χρειώδη καί άναγκαιοϋντα 
ύμΐν πράγματα, προσφέρομεν τήν παρούσαν αίτησιν τοϊς ποσί τοΰ 
θεοφρουρήτου αύτοκρατορικοΰ ύμών θρόνου διά τοΰ πιστοΰ, έμπειρου 
καί θερμουργοΰ θεράποντος τής ύμετέρας Μεγαλειότητας καί θερμώς 
παρακαλοΰμεν τήν ύμετέραν Μεγαλειότητα εύμενώς νά δεχθή αυ
τήν καί άκροασθή παν δ,τι περί ήμών καί άπαντος τοΰ δυστήνου 
ήμών γένους ύποδείξη *.  ’Έτι καί έτι έξαιτούμεθα νά γίνετε σω- 
τήρες καί λυτρωταί ήμών ώς νέα Ελένη καί νέος Κωνσταντίνος ύμεΐς 
ή Αικατερίνη καί ό Παΰλος. Όρκιζόμεθα διά τοΰ σεπτού καί άϊδίου 
ονόματος τής Άγ. Τριάδος οτι ήμεΐς καί τά τέκνα ήμών, μέχρι συν
τέλειας τών αιώνων, αείποτε θέλομεν είσθαι ευνοϊκοί καί πειθήνιοι 
ύποτελεϊς ύμών, έτοιμοι μετά πάσης προθυμίας καί πίστεως νά χύ
σωμεν τό αιμα ήμών τή διαταγή τής κραταιοτάτης καί όσιωτά- 
της ύμετέρας Μεγαλειότητας καί τών κραταιών διαδόχων τοΰ ύμετέ
ρου θρόνου. Άσπαζόμενοι τά κράσπεδα τών αΰτοκρατορικών ύμών 
ποδών έξαιτούμεθα καί ίκετεύομ.εν έν δακρύοις άπαντες τόν Κύριον

1 Ό κομιστής τής αίτήσεώς ταύτης υπήρξε προδήλως δ Παπάζογλους, καθ’ 
οτι ό έτερος τών ύπό τοΰ Όρλώο σταλέντων πρακτόρων Σαρρδς επεστρεψεν 
εις ‘Ρωσίαν πολύ ένωρίτερον, ήτοι τδν Μάϊον τοΰ 1765, ενώ ή παρούσα έγράφη 
τέσσαρα έτη μεταγενεστέρων, ήτοι ένα περίπου μήνα πρδ τής εις Πελοπόν
νησον άφίξεως τοΰ ρωσικού στόλου. Κατά πασαν δέ πιθανότητα έγράφη παρ’ 
αύτοΰ τοΰ ίδιου, ύπογραψάντων, δίκην αγέλης, τών δυστήνων ήμών εκείνων 
δμογενών, βαυκαλισθέντων ύπ’ο τών μελίρρυτων ύποσχέσεων τοΰ ανωτέρω 
‘Ρώσου πράκ,τορος.
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ήμών Χριστόν1, όπως δώσγ ύμϊν νίζας κατά’ πάντων των πολεμίων 
ύμών καί πάσαις δυνάμεσιν έπιποθούμεν τήν πραγματοποίησιν τών 
πόθων καί σκοπών ύμών. Διατελούντες ές άεί καί αυτόν τόν Θεάν 
έπικαλούμενοι μάρτυρα ήμών, ύπογραφόμεθα.

1 Είναι περίεργον οτι τό-κείμενον φέρει «Τζαρίά Χριστά», τουτέστι τ'ον 
Τζάρον Χριστόν, τό οποίον ούδ’αυτοί οϊ Ρώσοι μεταχειρίζονται ποτέ. 
Προδήλως όμως ό συγγραφεύς τής παρούσης, ποθών νά δώση πλέιοτεραν βα
ρύτητα τώ όνόματι «Τζάρος», άποκαλεΐ και αϋτ'ον τόν Χριστόν Τζάρον.

3 Ή τελευταία υπογραφή είναι δλως δυσανάγνωστος.

Tip 1769 ετει, Ίανουαοίου ήμέρικ 6γ.
Της ύμετέρα; άϊδίου, κραταιοτάτης και αύτοκρατορικωτάτης Μεγαλειό- 

τητος ύποτελεΐς δούλοι, πιστοί υπήκοοι καί θερμουργοί αγωνισταί.
(τ. Σ.) Βοεβόδας Τί,ανέτος ΠαΛαιοΛόγος έν Λακεδαιμόνια, Ύωάχ- 

νης ΠαάαιοΜγος υΙός Αημητρΐου Λακεδαίμων, Βοεβόδας Γεώργιος 
ΙΙαδΙαιο.Ιόγος έν Λακεδαιμόνια, Βοεβόδας Παναγής ΣαΙονφ&ς έν Κα- 
λάμαις, Βοεβόδας Παν Λος ΚάΛχανθος έν Μονεμβασίγ, Βοεβόδας Γίέ- 
τρος ΒρουΛάκιας, Βοεβόδας ΤCar έτος ΚάΛκανθος, Βοεβόδας Θεόδωρος 
Τζορτζάκος, Βοεβόδας έν Μονεμβασί^ι Γεώργιος Κά.Ικανθος. Βοεβόδας 
Αημήτριος ΚάΛχανθος'Βοεβόδας Γεώργιος ΜανρομιχαΛάκης, Βοεβόδας 
'Ιωάννης Καραβάτος. (τ. Σ.) Βοεβόδας Νιχόΐαος Σχριμήζης, Καπετάν 
Μιχά.Ιης Τρονπάχος, Καπετάν '.Αθανάσιος Κονμοννδονρος, Καπετάν 
Γεώργιος ΓΛηγοράχης, Καπετάν Πανάγος Χρηστενέκος, Καπεταν 
ΜανώΛης ΚαβαΛερ......1 * 3.

Έν Αϊκατερινοσλάβη.
Κ.. Π. ΙΙαλαχολόγος.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΤ ΝΑΪΑΡΧΟΤ ΠΑΓΛΟΤΤΣΟΪ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΙΟΥΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΙ 18S6 ΛΝΛΓΝΟΡΓΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΝ 
ΥΠΟ ΤΗΣ ΜΙΣΕΛΛΗΝΟΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΕΙΝΟΝ

’Απ’ έξω τών Θερμιών τή 24/14 Ιουλίου 1826.
«Κύριοι πρόκριτοι της νήσον 'Ύδρας.

»Ό στρατηγός Μαρκέζος Παυλούτζης αρχηγός του Ναυτικού καί 
τών ναυτικών δυνάμεων τής Καισαροβασιλικής άποστολικής αυτού 

Μεγαλειότητος, νομίζει άπαράβατον χρέος του νά είδοποιήσγ τήν 
εύγένειάν σας, ότι δέν θέλει έπιφέρει ποτέ βλάβην, ένόχλησιν ή δυ
σαρέσκειαν όποιάνδήποτε έίς τά ελληνικά καράβια μέγάλά καί μι
κρά, τά καταγίνόμενα είς πραγματείαν έμπορικήν ναυτιλείαν, ή Αλι
ευτικήν, ούτε εις τά έφωπλισμένα, όταν δέν προξενήσουν ζημίαν εις 
καράβια σκεπασμένα μέ τήν ένδοξον σημαίαν τής Α. Μ. τού αύτο- 
κράτορο-ς τής Αυστρίας, δέν ένυβρίσουν τάς ναυτικάς συνοδίας, καί δέν 
κλέψουν τά πράγμάτά των, ή τά τής αποσκευής καί έφοπλίσεως κτλ., 
•τά δέ πολεμικά ταύτά καράβια νά γναι έφωδιασμένα μέ διοικητικά 
έγγραφα χαρακτηρίζοντα αυτά ώς νόμιμα- έν συντόμφ δέν πρέπει νά 
ήναι συγχωρημένον εις τά τελευταία αυτά πλοία νά κρατήσουν έμ- 
πορικά αυστριακά καράβια, εί μή όσα φορτωμένα μή άπηγορευμένα 
είδη εις καιρόν πολέμου ζητήσουν νά άπατήσουν τήν προσοχήν τών 
άποκλειόντων, καί νά εΐσέλθουν εις τουρκικούς λιμένας αποκλεισμέ
νους άπό έλληνικάς δυνάμεις.

»Ή αυτού Μεγαλειότης άπό τό ύψος τού θρόνου του είναι τοσού- 
τον έπιεικής πρός τούς "Ελληνας, ώστε νά μή καταλάβγ ότι αυτοί 
έπίσης μέ τούς Ναπολιτανούς, τούς Πιεμοντέζους, καί τούς Ισπα
νούς είναι είς τοιαύτην θέσιν, καί πράττουσι τοιαύτα πράγματα, 
διά νά ήμ.πορέσγ τις νά τούς θεωρήσγ) ώς άποστάτας, δέν λησμονεί 
μ’ ολον τούτο ότι είναι πατήρ φιλόστοργος, καί τρομερός βασιλεύς 
διά ν’ άσφαλίσγ τό ευ έχειν τών ύπηκόων του> καί θέλει έπομένως 
ν’ απολαμβάνουν ύπεράσπισιν καί προστασίαν είς τόν ίσκιον τής ση
μαίας του- ό είρημένος γεγραμμένος λοιπόν θέλει κάμει πάντα αγώνα 
διά τήν έκπλήρώσιν τών βουλευμάτων τού βασιλέως του, εύχεται 
δέ πρός τόν ουρανόν ότι ή εΐδοποίησις αύτη νά είσακουσθή».

Άπάντησις τής άνω επιστολής1.

«ΓΙρός τήν εξοχότητά του τόν κύριον στρατηγόν Μαρκέζον Παυλούτζην, 
αρχηγόν τού ναυτικού καί τών ναυτικών δυνάμεων τής αΰτοκρατορικής βα

σιλικής αποστολής τής Α. Μ. κτλ. κτλ. κτλ.
»’Εξοχότατε.

«Άξιωθέντες τού σεβασμίου έγγράφου τής εξοχότητάς σας σημειω- 
μένον άπ’ έξω τών Θερμιών τήν 16] 14 τού τρέχοντος έκ τού Atxp0- 
του Ένννώ \>π άριθμ. 35 παρατηρούμεν ότι τά έν αύτφ διαλαμβα-

1 Προσθήκη καί αύ’τη τού άντιγράψαντος ταύτην τήν επιστολήν.
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νόμενα άποβλέπουσιν έν γένει τό ελληνικόν ναυτικόν έμπορικόν τ< 
καϊ πολεμικόν' καϊ τόν ορισμόν τών δικαιωμάτων, δσα πρός τούς ου
δετέρους δύνανται νά ανήκουν εις τό ελληνικόν έθνος, ώς έμπόλε*  
μον, καί άγωνιζόμενον αγώνα εξολοθρευτικόν.

’Επειδή δέ ήμεϊς τοΰ έθνους τούτου, καϊ τοΰ ναυτικού του, δέν 
ύπάρχομεν ε’ιμή μέρος, νομίζομεν δτι δέν εχομεν. τήν εξουσίαν νά άπο- 
κριθώμεν άνηκόντως, προθυμοποιούμεθα όμως νά κοινοποιήσωμεν τό 
προρρηθέν έγγραφον τής έξοχότητός. σας πρός τήν διοίκησιν μας, ή 
οποία ώς κεντρικόν παραστατικόν τοΰ έθνους δλου, ήμπορεϊ μόνη ν’ 
άποφασίσγι τά γενικά αΰτοΰ συμφέροντα.

’Εν τοσούτφ μέ τό βαθύτατον σέβας ΰποσημ.ειούμ.εθα.
Τής έξοχότητός σας ύποκλινέστατοι καϊ άφοσιωμένοι δούλοι.

'Τδρςι τή 16 ’Ιουλίου 1826.

Οί πρόκριτοι της γ-ήσον "Υδρας.

Τάς έπιστολάς ταύτας ένέτυχον άποκειμένας έν αντιγράφω παρά τω έν 
Νάξω κυρίω Φερδινάνδω Γηράρδη, προσθέτει 8’ ό άντιγράψας ταύτας τήν 
έξης σημείωσιν' «Δημοσιεύομεν τήν έξης έπιστολήν ώς άξίαν τής προσοχής 
όλων τών 'Ελλήνων και ολου τοΰ πολιτισμένου κα'ι φωτισμένου κόσμου». 'Η 
επιεικής αϋτη τής Αυστρίας συμπεριφορά προς τ'ο ήμέτερον έθνος καϊ ναυτι
κόν έγένετο μετά τής συνήθους αΰτής καϊ άδικου έπιθέσεως καϊ καταλή- 
ψεως τής νήσου Νάξου κατά τό έαρ τοΰ 1826. .

Έν Τερέτω Ποσειδείων Σύρου κατά μήνα Μάΐον 1886.

H. Γ. Ζερλέντης.

ΠΕΡΙ ΤΑΙΝΑΡΟΥ
(CAVO - ΜΑΤΑΡΑ)

ΛΑΚΑΝΙΚΗΣ ΜΙ ΙΟΙ ΜΕΣΑΙΜΙΜΪ ΦΡΟΪΡΙΟΪ “ΜΑΪΝΒΣ”
ES ΟΤ ΤΟ ΟΝΟΜΑ «ΜΑΝΗ»

§ α’. Τό όνομα «Talraporv παράγεται παρά τή ρίζη «7α«χ», τή 
άπαντώσγι και εις τό όνομα, «ταινία»· ή δέ ρίζα «ταιν» έκ τής 
«τα» γίνεται, άπαντώσης εϊς τό όνομα «τάσις» (καϊ σύνθετον έκτα.- 
Pic), δπερ παράγεται παρά τφ βΖ προσώπφ τοΰ παθητικού παρακει- 

μενού «τετασαι», ώς γνωστόν (και σύνθετον εκτ^τάσαί), τοΰ θέμα
τος «τείνομαι». Ε’ις τήν ρίζαν λοιπόν «τα», γιγνομένην «ταιν», τή 
προσθήκη τοΰ j, ώς εις πολλάς άλλας ρίζας, έάν προσθέσωμεν τήν 
κατάληξιν «αμον», γίνεται τό όνομα «Ταίναρον», ώς τό σθεναρόν έκ 
τής ρίζης «σ^εν», τό λιπαρόν, έκ τής ρίζης «·7ίπ», καϊ άλλα τοι- 
αΰτα, σημαίνοντα τό πολύ ή τήν πλησμονήν τοΰ ύπό τής ρίζης δη- 
λουμένου, ώς ενταύθα σημαίνει τό πολύ τής τάσεως, ή, έν άλλοις 
οροις έκφράσεως, τό πολύ μήκος, οπερ κέκτηται ή χώρα ή άπό Γυ- 
θείου άφ’ ενός και έξ Ο’ιτύλου άφ’ έτέρου έως τέλους τού ’Ακρωτη
ρίου έν τφ μέσφ τών δύο κόλπων Λακωνικού κα'ι Μεσσηνιακού π’ρο- 
εκβάλλουσα εις μήκος πρός τό . έσωτερικόν τής Μεσογείου, ώς έν 
γάμμα μέγα1.

§ βΖ. Παρά τοϊς παλαιοΐς ό τύπος (forma) «ταίναρον» δέν άπαντή, 
καθόσον έγώ τουλάχιστον γινώσκω· άλλά «Ταίναρον» εύρίσκεται, 
ώς έστι πασίγνωστων, καϊ πιθανόν φαίνεται, δτι έγένετο έκ τού έπι- 
θέτου «ταιναμ3ν», κατ’ άναβιβασμόν τοΰ τόνου εις τάς προηγουμέ- 
νας συλλαβάς, ώς οί Γραμματικοί κανόνες διακελεύουσιν έν τοϊς έπι- 
θέτοις γίγνεσθαι," μετατρεπομένοις ε’ις ουσιαστικά, ούτω π. χ. τό 
έπίθετον «ζανθδς» γίνεται «Ξάνθος», τό «Λαμπρός» γίνεται Λάμ
προς», τό σιμός» «Σιμός», καϊ άλλα πολλά, και τό «Ταίναρον» 
ώσαύτως 2.

γΖ. "Εστι δέ τούτο ού μόνον τής Πελοποννήσου καϊ τής Ελ
λάδος, άλλά συμπάσης τής Εύρώπης, τό μεσημβρινώτατον, τό νο- 
τίώτατον Άκρωτήριον, άπέχόν τής Κυρηναίας Αφρικής πρός νότον 
3,000 σταδίων, κατά τόν Στράβωνα, λέγοντα τάδε- «Έν δέ τφ 
«κόλπφ (τής Λακωνικής) τό μέν Ταίναρον άκτή έστιν έκκειμένη, τό 
»ιερόν έχουσα τού Ποσειδώνος, έν άλσει ίδρυμένον πλησίον δ’ έστιν 
«άντρον,. δι’ ού τόν Κέρβερον άναχθήναι μυθεύουσιν ύφ’ Ήρακλέους 
»έξ "^.δου. Εντεύθεν δ’, ε’ις μέν Φυκοΰντα, άκοαν τής Κυρηναίας 
«πρός νότον, δίαρμά έστι σταδίων τρισχιλίων εις δέ ΙΙάχυνον πρός 
»δύσιν, τό τής Σικελίας Άκρωτήριον, τετρακισχιλίων έξακοσίων τι- 
»νές τετρακισχιλίων, φασίν ε’ις δέ Μαλεάς πρός έω έξακοσίων έβδο- 
«μήκοντα κατακολπίζοντί" εις δέ «'Όνον γνάθον»^ ταπεινήν χερρό- 
«νησον ένδοτέρω τών Μαλεών, πεντακοσίων εϊ'κοσι. Πρόκειται δέ καϊ

1 ’Ίδε χάρτην Ελλάδος ύπο Α. Σακκελλαρίου κα'ι πάντα άλλον χάρτην 
Ελλάδος και Εύρώπης.

2 Κατά δέ τον Σχολιαστήν (’Απόλλων. Άργοναυτ. Α', 1Q3) ώνομάσθη 
Ταίναρον ύπ'ο Ταινάρου, υίοΰ ’Ελάτου, καϊ Εύρυμίδας τής Δαμασίκλου.
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«τούτου Κύθηρα έν τετταράκοντα σταδίοις, νήσος εύλίμενος, πόλίν 
»έχουσα δμώνυμον, ήν εσχεν Εύρυζλής έν μέρει κτήσεως ίδιας, ό καθ’ 
»ήμάς τών Λακεδαιμονίων ήγεμών περίκειται δέ νησίδια πλείω, τά 
»μέν έγγύς, τά δέ μικρόν άπωτέρω. Εις δέ Κώρυκον, άκραν τής Κρή- 
»της, έγγυτάτω πλους έστι σταδίων διακοσίων κα'ι πεντήκοντα 1».

2 Ούτινος ή είς τό παρακείμενον ά'ντρον είσοδος έθεωρεΐτο καί ώς «Π ό
λα ι του ”^δου», καί ούτως εκαλείτο.

4 Στ^άβ. ένθ’ ανωτ. Κεφ. ιστ', 14. Τ'ο όνομα Ταινάρου άπαντα καί αρσε
νικόν (Όρφ. Άργοναυτ. 1378). Στέφαν. Βυζάντ. έν λέξ. και θηλυκόν παρά 
Πινδάρω (Πυθ. 4, 79) καί ουδέτερον παρά Θουκυδίδη (Ζ', 19). "Ιδε και λε
ξικόν Κυρίων δνομάτων Μυθολογ. κλ. Ν. Αωρέντου. έ'κδ. Βιέννης.

s F apejug (famelius) δωριστί, ού'τω και Κρήτες «ο ικέτης» ’Αττικοί
έπί τό εΰφημέτερον καί άβρότερον

§ δζ. Έλέγετο δέ το άκρωτήριον τούτο κα'ι στόμα τού "Α,δου χθό- 
νιον2, καί έντεϋθεν κατέβαινον αί ψυχα'ι είς τον υποχθόνιον κόσμον3. 
Κατά τους παναρχαίους χρόνους ήν άφιερωμένον τφ Άπόλλωνι, άλλ’ 5 
ούτος ύστερον παραχωρήσας αυτό εις τόν Ποσειδώνα, έ’χοντα πρότε- 
ρον ύπό τήν έαυτού κατοχήν τήν πετρήεσσαν Πυθώ (Δελφούς) τού 
Παρνασσού, έλαβεν άντί τού Ταινάρου τό περίπυστον καθ’ άπαντα 
τόν άρχαΐον κόσμον έκεΐνο χρηστήριον- καί ούτως άποκατέστη διά 
παντός πλέον ή θαλασσία θεότης είς τό Ταίναρον. Τήν ανταλλαγήν 
δέ ταύτην παρατηρούμεν οΰ μόνον ένταύθα, άλλά κα'ι αλλαχού γε- 
νομένην, ώς λέγει δ Στράβων έν τοϊςδε- «Καί φασι τόν Θεόν τού
ρταν άλλάξασθαι προς μέν Λητώ τήν Καλαυρίαν, άντιδόντα Δήλον, 
»πρός Απόλλωνα δέ Ταίναρον, άντιδόντα Πυθώ. "Εφορος δέ καί τόν 
«χρησμόν λέγει· ,

»Ίσόν τοι Δήλόν τε Καλαόρειάν τε νέμεσθαι 
»Πυθώ τ’ ήγαθέην καί Ταίναρον ήνεμύεντα 4.»

§ ε’. Έπί τού λόφου τοΰ Ταινάρου μετά ταΰτα ναός μέγας κα'ι 
περίφημος είς τιμήν τού Ποσειδώνος άνηγέρθη ίχων πέριξ αύτού άλ
σος λαμπρόν, βαθύσκιον, κα'ι συνεπώς λίαν χρήσιμον τοϊς προσερχομέ- 
νοις είς το ιερόν, έν καιρφ θέρους μάλιστα, οτε λίαν τερπνή καθί
σταται ύπό τήν παχεϊαν σκιάδα ή πάνυ δροσερά έκ τής θαλάσσης 
άναφυσώσα αύρα. Ό ναός ούτος είχε και πλούτη μεγάλα, κα'ι ποί
μνια, και δούλους ιερούς, «Ύεροίο^ους καί Ίεροδον-ϊας», ή «φαριέγι- 
ονς», κατά τήν γλώσσαν τών Μανιατών5. Τούς δούλους τού 'Ιερού 
ή ήγόραζον οί ιερείς προς καλλιέργειαν τών ίερών κτημάτων, ή

1 Στράβ. Γεωγραφ. Βιβλ. Η', s', 1, 2, σελ. 110. Μέρ. Β', έ'κδ. Κοραή.
2 Πινδάρ. ΠύΟ. Δ', 44.

αφιέρωναν οί πιστοί', καί μάλιστα οί έξ άλλων τόπών μακρυνών ερ
χόμενοι [προσκυτηταί, ώς λέγονται σήμερον), προς ύπηρεσίαν τού 
ναού καί τών 'Ιερέων. Ούτω, π. χ., Ήπειρώτης τις, έλθών είς Ταί
ναρον ώς προσκυνητής τοΰ ΙΊοσειδώνος, άφιέρωσεν είς τόν ναόν αύ
τού δούλάν τινα, όνόματι Ήρακλείδην, ώς έμφαίνεται είς τάς εύρε- 
θείσας πρό τίνος είς τό χωρίον «ΖΜάεια» παρά τό Ταίναρον κείμε
νον έπιγραφάς, αΐτινες έδημ,οσιεύθησαν έν τή «’ΕφημερΙβι za>r 
ΦιΛοροΕ&ν» 2. Τοΰ ναού τούτου σώζονται σήμερον ίκανά έρείπια. Έκ 
τούτου έλέγετο καί Ταινάριος ό Ποσειδών3. ’Αλλά καί πόλις Ται
νάρου ήν 4, ή μετέπειτα κληθεΐσα «Καινήποίις», ής τά έρείπια σώ
ζονται σήμερον είς τό χωρίον πΚνπάρι,σΰον» τού Δήμου Μέσης 5.

. Τό Ταίναρον κατά τόν μεσαιώνα, ήτοι εις αιώνας δυστυχίας 
καί δουλείας τοΰ έ'θνους, καθ’ ο'ύς είσέφρησαν προς πολλοΐς ά'λλοις 
δεινοΐς καί αί ξενικαί όνομασίαι είς τά διάφορα μέρη τής 'Ελλάδος 
καί τάς διαφόρους χώρας αυτής, είχε δύο ονόματα : Α' Κάβος Μαί- 
νης, κατά τόν Γεωγράφον Μελέτιον, καί τούτο ήν έν χρήσει παρά 
τοϊς λογιωτέροις, Β' Κάβο-Ματαπάς. Ή λέξις ««κάβο» (cavo), ώς 
γνωστόν, εΐνε ιταλική, καί σημαίνει Άκρωτήριον- περί δέ τής λέζεως 
«Ματαπας» ιδού τί λέγει ό αοίδιμος Κοραής έν ταΐς είς τόν Στρά
βωνα σημειώσεσιν αύτοΰ- «Τό δέ Ταίναρον καλείται τανύν ύπό τών 
» ναυτιλομένων Ευρωπαίων «κάπ-Ματαπας». Καί τό μέν πρώτον ονομα 
«δήλον ότι "Ακραν ή Άκρωτήριον σημαίνει, ,τό δέ «Μαϊαπα,ςο ούκ 
«άπιθάνως ελληνικού ονόματος, τού «Μέτωποκ», φθοράν είναι ύπεί- 
«ληφεν ό γεωγράφος Δαμβίλλης6».

§ ζ'. Καί είς τούτο φαίνεται έχων δίκαιον δ σοφός Δαμβίλλης· 
έπειδή πολλά τοπικά ονόματα οί "Ελληνες έπί τό ποιηΤικώτερον 
έ'πλασαν λαμβάνοντες αυτά έκ τών διαφόρων μελών τοΰ άνθρωπίνου 
σώματος καί έξ άλλων- ούτω π. χ. δ ύψιπέτης Πίνδαρος ώνόμασε

1 ‘Ώς γνωστόν οί πλούσιοι τό πάλαι είχον πολλούς δούλους, καί έξ αυτών 
άφιέρουν ενίοτε χαί είς τούς ναούς.

2 ’Ίδε άριθ. 980 20, Νοεμβρίου 1868.
3 Παυσαν. Αακωνικ. 12.4 Εύριπίδ., Κύκλ. 292.—Παυσαν. Λακών. Βιβλ. Γ', 35. 9, 10, σελ. 260, 

έκδ. Λειψ. Στέφαν. Βυζάντ. έν λέξ.5 Πολλάς έπιγραφάς εύρών εκεί έδημοσίευσα πρό έτών έν τή «Πανδώρα» 
Αθηνών, ακριβέστερου δέ περί αυτών έ'σται μοι λόγος έν τω πονήματί μου 
«περί Τοπογραφίας τής Μάνη ς», δπερ ανέκδοτον διατελεΐ δι’ έ'λλει- 
ψιν τής αναγκαίας δαπάνης.

6 Στράβ. Γεωγραφ. Μέρ. Δ’ σελ. 147, έ'κδ. Κοραή.
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«Μέτωπον της Σικέ Μας», το υψηλόν και ήφαίστειον αυτής δρος, την 
Αίτναν, ώς φαίνετ’ έν τοΐς έπομένοις"

«Εί'η, Ζεΰ, τίν ε’ίη άνδάνειν
ός τοΰτ’ εφέσεις δρος, εύκάρποιο γαίας Μέτωπον1,

1 Πινδαρ. Πυθ. 1. 29—30.
2 Μέρ. Βζ, σελ. 183, έκδ. Φ. Σχνεϊδεδίνου έν Γόβα, 1867.
3 Γεωγρ. βιβλ. I, σελ. 273. έκδ. Κοραή.
4 Κωνσταντ, Πορφυρογεν. Κεφ. Ν' τής πρδς τδν ’ίδιον έαυτοΰ υιόν Συγ

γραφής, σελ. 133—135, έκδ. Βανδουρ.
s ΐϊανδώρ. φυλ. 510, Ίουν. 15, 1871.
6 Κ. Άσωπίου Είσαγ. είς Πίνδαρον, σελ. 111 —139, κα'ι Έφημ. Φιλομα

θών άριθ. 768 καί 769, Μαρτ. 26, 1871.

έν οΈς δ Σχολιαστής του αμίλητου τούτου λυρικού έπιπροστίθησι 
τάδε- «Τοιαύται μεταφορα'ι έκ τού ανθρωπίνου σώματος άπαντώσιν 
»απειράριθμοι, οίον, πόδες, άγκεα, άγκάλαι, νώτα, στερνόν, δοραί,. 
όφρύες, κρόταφοι, κάρηνα,κορυφή»1 2. Καί τφ δντι.λέγομεν οί Έλληνες 
και σήμερον : εις τήν κορυφήν τού όρους, εις τούς πρόποδας, κλ. όπως 
κα'ι οί πρόγονοι ήμών έλεγον τάς κορυφάς τών όρέων «κ/αχτΛέους·», 
κατά τήν μαρτυρίαν τού Στράβωνος3. "Οτι δ’ ή μαρτυρία τού Στρά
βωνος έχεται αλήθειας, πιθανολογείται κα'ι άπό τά άναφερόμενα 
περί Ταΰγετου ύπό Κωνσταντίνου τού Πορφυρογεννήτου, δστις λέγει 
δτι δ Ταΰγετος έκαλεΐτο έπί τών ημερών αυτού «Πενταάό^τνΛος», 
και «εισέρχεται ώσπερ τράχηλος είς τήν θάλασσαν έως πολλοϋ δια
στήματος4». ’Αλλά καί σήμερον ό λαός τής Λακωνικής ονομάζει 
τόν Ταΰγετον «ΠεντεδαχτνΛέαν» 5 6. Κα'ι ’ίσως έκ τών πέντε υψηλό
τερων τών άλλων κορυφών τού Ταϋγέτου ώνομάσθη ούτως, δπως 
κα'ι άλλα μέρη έξ άλλων μελών τού ανθρωπίνου σώματος θ. Κατ’ αυ
τήν τήν αναλογίαν ώνομάσθη κα'ι σόμπαν τό μέρος τούτο άπό τού 
Οίτύλου έκ τού άλλου μέχρι Ταινάρου Μαίνης», Brazzo
de Μαϊηα ύπό τών Ευρωπαίων.

ΈΓ.

§ α\ ’Αλλά πόθεν τό όνομα «Λ/αίζα» καί «Μάνη».;
Τό όνομα τούτο άνάγεται εις τούς πρό τής τών Σταυροφόρων έν 

τώ πολιτικφ κόσμφ τής ’Ανατολής έμφανίσεως χρόνους" έστι δέ Γοτ
θικόν, κατά τόν σοφόν Φιλανδόν άρχαιολόγον Γουλιέλμον Λάγον, 
έλθόντα είς ’Αθήνας τφ 1852 κα'ι δημοσιεύσαντα έν τή Πανίώρα 

σπουδαίαν πραγματείαν «περί τΰ>ν ΈΛΛήνων της Μεσημβρινής Ρω- 
σίας»! δνθα έν ύποσημειώσει λέγει τάδε- «Οΐ Γότθοι συχνάκις έδω- 
«καν είς τούς τόπους, δπου κατφκησαν, ονόματα εις <ψάχ» λή- 
«γοντα, δπερ κυρίως σημαίνει «ανδρα». Πολλαι τοιαύται χώραι εύ- 
«ρίσκονται έν τή Σουηδία καί Γερμανί^" καί μεταφορικώς ή λέξις 
» «^ιάζ» σημαίνει στρατόπεδον άνδρών, και τοιούτόν ποτέ συνέστη- 
«σαν οί Γότθοι έν Ταινάρφ, έξ ού αιτίου προήλθε βεβαίως καί τό 
όνομα Μάνη *.

§ β'. 'Ότι δέ τό δνομα «Μάνη» εΐνε ξενικόν, ούδεμία άμφιβολία" 
ή δ’ έποχή, καθ’ ήν έδόθη τό δνομα, γίνεται γνωστή έκ τής έπιδρο- 
μής τών Γότθων είς τήν 'Ελλάδα, ώστε άπό ’Ιουστινιανού καί εφε
ξής έμφανίζεται είς τόν ελληνικόν κόσμον" ό αΰτοκράτωρ δ’ ούτος 
ί'σως κα'ι φκοδόμ.ησε τό κάστρον τής Μαίνης. Ίδίςρ δέ γίνεται αυ
τού μνεία παρά Κωνσταντίνοι τώ Πορφυρογεννήτω, λέγοντι τά άκό- 
λουθα" «Ίστέον δτι οί τού Κάστρον Μαίνης οίκήτορες ούκ είσιν άπό 
«τής γενεάς τών προρρηθέντων Σκλάβων, άλλ’έκ τών παλαιοτέρων 
«'Ρωμαίων, ο'ί καί μέχρι τού νύν παρά τών έντοπίων «'ΈΛΛηνες» 
«προσαγορεύονται, διά τό έν τοΐς προπαλαιοϊς χρόνοις είδωλολάτρας 
«είναι καϊ προσκυνητάς τών ειδώλων κατά τούς παλαιούς "Ελληνας, 
«οϊτινες έπί τής βασιλείας τού άοιδίμου Βασιλείου βαπτισθέντες 
«χριστιανοί γεγόνασιν" ό δέ τόπος, έν ω οίκούσιν, έστιν άνυδρος καί 
«άπρόσοδος, έλαιοφόρος δέ" δθεν καί τήν παραμυθίαν έχουσι . . . 
«παρέχουσι πάκτον έκ παλαιτάτου χρόνου νομίσματα υ' 2. Έντεύ- 
«θεν γίνεται κατάδηλον, δτι κατά πρώτον ώνομάσθη τό φρούριον 
^Μαίνη», καί συγκοπή τού ι βραδύτερον παρ’ Έλλησι «Μάνη», παρά 
«δέ τοΐς Ίταλοΐς καί Γάλλοις έφυλάχθη τό ι τούτο, διότι λέγουσιν 
«ούτοι «Μαϊηα» τόν τόπον,καί τούς κατοίκους «Ma'inotti», άλλά κα'ι 
«παρά τοΐς “Ελλησιν έφυλάχθη το ι τούτο, ΐδί^ έν τφ τίτλφ τού 
«έπισκόπου, δςτις έκαλεΐτο μέχρι πρό ολίγων χρόνων «ό Μαίνης 
’ Επίσκοπος».

§ γ’. Άλλά πού εύρίσκετο τό. φρούριον τούτο ;

Τό φρούριον τούτο εύρίσκετο παρά τόν λιμένα τής άρχαίας Όμη-

1 ΓΙανδώρ. φυλ. οστ', σελ. 78, σημ. 43, έτ. 1853, τόμ.' Δ.
2 Κωνσταντ. Πορφυρογ. Κεφ. Ε', σελ. 222. III, έκδ. Βόννης, 1850. — 

Έφημ. Φιλομαθών άριθ. 707.—Έφημ. «Έ θ ν ι κ δ ν Π ν ε ΰ μ α» άρ. 4 333, 
2 Μαίου 1879, έτ. ΙΑ'.Τόμος I’, 8 — ’Ιούλιος 1887 88 
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ρικής πόλεως, «δ/«ημ·» (Μέζαπο νυν) έπί τίνος γλώσσης,, λαλουμέ
νης ώς έκ τοΰ σχήματος «Τηγάνι», δπου καί σήμερον εύρίσκονται τά 
έρείπια αύτοΰ, καί λείψανα 365 δεξαμενών, δσαι δηλαδή αί ήμέρχι 
τοΰ έτους, καθ’ άς ήνοίγετο άνά μία δεξαμενή καθ’ έκάστην ημέραν. 
Τό φρούριον τοΰτο έλέγετο καί «ΜεγάΛη Μάνη» *,  καί έκ τούτου διε- 
δόθη ολίγον κατ’ ολίγον έξαπλωθέν είς όΐπασαν την Λακωνικήν τό 
όνομα «Μάνη»' διότι χ,οά σήμερον οί κάτοικοι τών λοιπών δήμων, 
«Μανιάτης» κυρίως όνομάζουσι τούς κατοίκους τοΰ δήμου Μέσης, 
δςτις εύρίσκεται παρά τό Ταίναρον.

§ δ'. Άλλ’ οί σοφοί τών Ευρωπαίων περιηγηταί εύρίσκονται 
ε’ις άτοπον διαφωνίαν περί τούτου’ έν πραγματεία, δημοσιευθείσγι 
πρό τίνος έν τή «Εστία,» Αθηνών 2 κατά μετάφρασιν έκ τοΰ άγγλι- 
κοΰ καί ύπό τήν έπιγραφήν «οί Φράγχοι εν ΠεΛοποννήσω» ύπό Η. F. 
Tozer αναγράφονται έν ύποσημειώσει τάδε’ «Ό Λήκ (Pelopon. 
σελ. 142) τοποθετεί τήν Μεγά.Ιην Μάνην κατά τόν λιμένα «gua- 
»glio» έπί τών ανατολικών άκτών τής χερσονήσου’ άλλ’ ό PuchOH 
«(livre de la conqueste, σελ. 95. έν σημ.) πιθανώς έχει μάλλον 
«δίκαιον, πιστεύων δτι αύτη έκειτο κατά τό Τηγάνι άκρωτήριον, 
«κείμενον πρός τόν Μεσσηνιακόν Κόλπον». Άλλ’ ούτε ό ’Άγγλος 
Λήκ έχει δίκαιον, οΰτε ό Γάλλος Buchon, καθότι τό κακώς γρα- 
φόμενον «guaglio» έστι τό ίταλιστί καί σήμερον καλούμενον «porto- 
guaglio». όπισθεν δέ κείμενον τοΰ δήμου Μέσης πρός άνατολάς, ό 
τό πάλαι Αχίλλειος λιμήν. Είς δε τό Τηγάνι έκειτο, ώς είδομεν, τό 
φρούριον «Μαίνης» τών Βυζαντινών, δπερ, άγνοοΰμεν πότε καί ύπό 
τίνων κατεστράφη. ΙΙολύ δέ βραδύτερον ό Βιλλαρδουίνος, έλθών καϊ 
εύρών τό «γιρούριοντης Μαίνης» κατεστραμμένον, δέν έκρινε τήν θέ- 
σιν ταύτην κατάλληλον νά άνεγείρη αύτό, ώς ήν πρότερον δθεν έζή— 
τησε καϊ ώς τοιαύτην ένέκρινε καταλληλοτέραν, καθό καϊ φύσει όχυ- 
ράν. καί απρόσιτον, τήν έπϊ τής κορυφής τοΰ Ακρωτηρίου Cavo- 
grosso «Θυρίδων» τό πάλαι, άπόκρημνον θέσιν, ένθα έπί τίνος μικροΰ 
άναλόγου οροπεδίου φκοδόμησε φρούριον, δπερ καϊ «Μεγά,Λην Μάνην» 
ώνόμασεν, ώς έμφαίνεται είς τούς επομένους στίχους τοΰ χρονικού 
Μωρέως, δπερ αύτός ό Buchon έξέδωκε’

1 ’Ίσως κατά τόν μεσαιώνα ώνομάσθη μεγάλη πρός διάκρισιν τής εν Μεσ- 
σηνίμ παρά τήν ©ουρίαν κείμενης «Μ ι κ ρ ο-Μ:ά ν η ς», έδρας αρχηγού, τίνος 
τών Φράγκων ποτέ.

2 «Εστίας» άριθ. 72, σελ. 55, έ'τ. 1886, Ίανουαρ, 12.
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«Έν τούτφ είπε πρός αυτόν και ή βουλή όπου ε’ιχεν 
«"Οτι άφότου έγείνετον του Μιζιθρά τό κάστρον 
«Καί ένι 1 απάνω είς τόν ζυγόν, τοΰ Μελιγγοΰ τόν δρόγγον 2 
«Νά ποίηση καϊ άλλον γύρωθεν εκείνων τών βουνίων 
«'Όπως νά κυριεύσωσιν εκείνους γάρ τούς τόπους.
«Έν τούτφ έκαβαλλίκευσεν ό Πρίγκιπας άτός τ.υ 
«Καθώς τόν έσυμβούλευσαν οι ά'νθρωποι τοΰ τίπου, 
«Καϊ έπέ,ρασε τόν Πασσαβάν καί έδιέβη εις τήν Μάϊνην, 
«Έκεΐ ηύρε σπήλαιον φοβερόν είς άκρωτήρι απάνω 
«Διά τί τοΰ ά'ρεσε πολλά, έποίησεν ένα κάστρον, 
«Καί Μάϊνην τό. ώνόμασε, ούτως τό λέγουν πάλιν3».

§ ε*.  Έκ τής τελευταίας φράσεως «οίίτως τδ Λίγουν πάΛιν» κα
τάδηλον γίνεται, δτι έπανήλθε πάλιν ε’ις τά στόματα τοΰ λαοΰ ή 
άρχαιοτέρα ονομασία, ,ήτις είχε λησμονηθή, ώ; φαίνεται-, διά τήν 
καταστροφήν τοΰ Βυζαντινού-Κάστρου τής Μαίνης, ώς άποδεικνύε- 
ται καϊ έκ τών εξής’

«Κα ί άφότου γάρ έκτίσθησαν τά Κάστρη όποΰ σέ εϊπω.
«Τό Λεΰτρον και τό Μιζιθρά καί τής «παλαιάς Μαίνης» 
«Δούλωσε τά Σκλαβικά καί είχεν τα. εις θέλημά του 4».

"Οτι τό τής Μαίνης φρούριον έλέγετο καί «ΜεγάΛη Μα,ίνη» ην.ί.- 
νεται έν τοϊςδε’

«Νά δώσουσι γάρ τοΰ βασιλεώς διά τήν ελευθερίάν τους
»Τό κάστρον τής Μονοβασιάς καί τής «Μεγάλης Μαίνης»
»Τό τρίτον, καί όμορφότερον τοΰ Μιζιθρά τό Κάστρον» s.

'Γαΰτα παρεχώρησεν, δ Γουλιέλμος (ΓυΛιάμος έν τώ Χρονικφ) τώ 
βασιλεΐ Κωνσταντινουπόλεως πρός άπελευθέρωσιν έαυτοΰ, κρατου
μένου έν φυλακή έκεϊ, μετά τήν αιχμαλωσίαν έν τή μάχη τής Πε- 
λαγονίας, καθ’ ήν ένικήθησαν οί Φράγκοι τού Μωρέως’ καί ούτως ή 
Μαΐνη περιήλθε πάλιν είς τήν έξουσίαν τών αύτοκρατόρων τού Βυ
ζαντίου, Τότε δέ καί «Μάνη» ών,ομάζετο άνευ τού ί, ώς άπαν,τφ έν 
τοϊςδε’ ■

1 Έκ τούτου έγένετο κατά μετάθεσιν γραμμάτων τό τής καθωμιλημένης 
Μtvs.

2 Δρόγγος έκ τοΰ λατινικού «d r u g u s», σταθμός στρατιωτικός, παρ’ ού 
τό τών Βυζαντινών «Δρουγγά ρ ι ο ς» κλ. Ούτος έκειτο:είς τόν δήμον Αεύ- 
κτρων (νΰν δήμον «Πλάτζης»)· άλλά περί τούτου άλλοτε ιδίμ ό λόγος.

3 Στίχ. 1178, κεξ. χρονικοΰ Μωρέως, έ'κδ. Buohon.
♦ Στίχ. 1713—1715, Αυτόθι.
5 Στίχ. 3003 κεξ., σελ. 158 τής αΰτής έκδ.
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«Έδιέβη εις τον Μιζιθραν, αύτδν έδώκε πρώτον
«’Απέχει τήν Μονοβασιάν, και τρίτον δέ τήν «Μ ά ν η ν» 
«Και οσον έπαρέδωκε τά κάστρη όπου σε λέγω» κλ. *.

’Άλλας πληροφορίας πλέον περί τοΰ φρουρίου Μάνης δέν έχει το 
Χρονικόν τοΰΜωρέως. Σώζονται δέ σήμερον τά έρείπια αύτοΰ έπί τοΰ 
«Cavo-grosso», Θυρίδων, ώς εΐ'πομεν ό δέ λαός ονομάζει «.Κάστρο της 
Ώρηας», περί ού έγράψαμεν άλλοτ’ έν έκτάσει έν τή «ΤΤαχΑώρα» 
Αθηνών.

§ στ . Μετά πόσον καιρόν ύστερον ή καταστροφή αύτοΰ έγένετο, 
αγνοείται· άλλ’ δτε ή Πελοπόννησος έ'πεσεν ύπό τήν κυριαρχίαν τών 
Βενετών, τό φρούριον τής Μάνης δέν ύπήρχεν, ούδ’ έπί Τούρκων άνφ- 
κοδοριήθη. Τοΰτο ριόνον γνωρίζοριεν δτι ριετά τήν πτώσιν έκείνου, δν- 
τος πρωτευούσης τών κάτω μερών τής Λακωνικής, δπως ό Μισθράς 
τών άνω—έγένετο πρωτεύουσα τής μέν ι’Ατο Μάνης» (Alta Ma’ina) 
ή Κελεφά, τής δέ «Κάτω Μάνης» (Bassa-Maina), ή Ζαρνάτα2, 
κατά τήν περί Πελοποννήσου έκθεσιν τοΰ Βενετοΰ Προνοητοΰ Κορ- 
νερού, δημοσιευθεΐσαν ύπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου έν τώ Δελτίφ 
τής 'Ιστορικής και ’Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος3. Καί 
ταΰτα μέν περί Μάνης καί Ταινάρου.

Περί δέ τών ηθών καί έθίμων τών σημερινών Μανιατών άριστα 
καί κάλλιστα έν γλαφυρφ καλάμω πραγματεύεται ή καλή «Έ6δο- 
ράς», περιοδικόν γνωστόν τών Αθηνών4, παρ’ ώ παραπέμπονται 
οί άναγνώσται τοΰ ΙΙαρνασσοΰ^ δσοι έχουσι. τήν περιέργειαν νά λά- 
βωσι γνώσιν τής αρχαϊκής καταστάσεως τών γνησίων απογόνων τών 
Λακώνων.

1 Στίχ. 3174 κεξ., σελ. 164, τής αυτής έκδόσ. »
2 Τδ πάλαι ελέγετο Γερηνία, έξ ής ό Γερήνιος Νέστωρ τοΰ 'Οριήρου κλ. 

Περί ταύτης καί τών εν αύτή εύρεθεισών αρχαίων καί ικεσαιωνικών επιγρα
φών, ΐδίρι δέ περί τίνος «β ο υ σ τ ρ ο φ ι κή ς», έξ ής . προέκυψεν ή του ιε
ρού Δήαητρος και του ’Ασκληπιείου άνακάλυψις, ύπ’ έμοΰ πολύς έγένετο 
λόγος εν τώ άξιολόγω περιοδικοί Πειραιώς «Άπόλλωνι» (’ιδε φυλλάδ. 
«’Απόλλωνος» άριθ. 29, 30, 31, 32 κεξ., έ’τ. 1885), ένθα έδημοσίευσα τήν 
περί αύτοΰ πραγματείαν μου.

3 Δελτίον Τόμ, Β', Τεΰχ. στ', σελ. 282—317, έτ. 4885, ’Οκτώβριος.
4 «Έβδομάς» Μανιάιαι κλ. 11 ’Ιουλίου 1887, 18 ’Ιουλίου κεξ.

Ά-θαν. ΙΙετρίδης, Ήπειρώτης,
Διευθυντής τοΰ έν Πειραιεΐ έκπαιδευτηρίο.υ. «Τσιούμα»

ΜΟΡθΩΣΙΣ ΧΩΡΙΩΝ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΠΟΑΥΑΙΝΟΥ, ΓΑΛΗΝΟΥ, ΙΩΣΗΠΟΥ

Σοφοκ.Ιέους Στοβαίου άνθολ. ΙΓ', 9.

αιδώς γάρ έν κακοΐσιν ούδέν ωφελεί 
ή γάρ σιωπή τφ ΛΑΛΟΥΝΤΙ σύμμαχος.

"Οτι δ Σοφοκλής δέν ήτο δυνατόν νά γράψγι ΛαΛοΰντι ούδεμία αμ
φιβολία. Διορθωτέον λοιπόν ΚΑΚΟΥΝΤΙ αντί Ιαίοΰντι. "Οτι δέ ή λέ
ξις ούχί άήθης τοϊς τραγικοΐς ίδ. Αΐσχ. Προμ. 978.

Ποάναΐνου Στρατηγ. 1, 38.
’Αλκιβιάδης παρά Συρακοσίοις .... Ήν κλπ.
Οί έκδόται πάντες ύπό τής λατινικής μεταφράσεως τοΰ Ίούστου 

Ούολτηίου οδηγούμενοι γράφουσιν 'Μίκιβιάδης παρετάσσετο Συρακο
σίοις. Ό έν Παρισίοις δμως κώδιξ Η έ'χει ποΛερων Συρακοσίοις. Πι- 
στεύων δτι ή αλήθεια κεΐται εν τε τή λατινική μεταφράσει καί τώ 
κώδικι Η νομίζω γραπτέον ώδε- ’Αλκιβιάδης πολερων Συρακοσίοις 
παρετάσσετο. ’Ην κλπ. πρβ. καί 3, 39. Ίφιάράτης ·—■ παρετάσσετο.

Τοΰ αύτοΰ 2, 5.
ώς δέ έν πλατυτέρω χωρίφ τό ίππικόν άνέστρεψε, τήν έμβολήν 
τών ιππέων ού γέροντες οί πελτασταί, προτροπάδην είς Θεσπιάς 
έ'φυγον, άφ’ ών.... έν τή φυγή.
Τό έν τώ χωρίφ τούτφ χάσμα ό μέν Δαρμάριος έν κώδ. δ συμ

πληροί ώδε- άφ’ ών οί ρεν επεσον ή τούς ρίν έιρόνεΰον, δ δέ Ούοιλφ- 
φλΐνος (Woelfflin) άφ’ ών τούς ρεν έζωγρησαν, τούς Μ διάρβειραν. 
”Αν δμως παραβάλτ) τις τά ύπό Ξενοφώντος (Έλλ. 5, 4, 45) περί 
τής μάχης ταύτης λεγάμενα όρθότερον θέλει συμπλήρωσή ώδε- άφ’ ών 
ΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΕΘΑΝΟΝ έν τή φυγή.

Τοΰ αύτοΰ 10, 4.
Έπεί δέ Λευκανοί καταφρονήσαντες ώς ολίγων έπί μήκος έξέτει- 
ναν τά ζυγά, ύπερφαλαγγήσαι πειρώμενοι καί βουλόμενοι καί.... 
ήν αύτοΐς ή άναχώρησις ήπλωμένης τής φάλαγγος παρήγγειλε 
τούς έπιστάτας μεταβαίνειν εις παραστάτην.
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Έπϊ τοΐς μετωπίοις του Κανταβριγιείου χώδιχος ύπάρχει ή γραφή, 
χνχ.Ιονμόνη xal (ή) χεχλεισμίνη. ’Επειδή τό χωρίον κα'ι διά ταύτης 
δέν θεραπεύεται, νομίζω δτι πρέπει νά διορθωθώ καϊ συμπληρωθή 
ώδέ πως.

καϊ βουλομένοιΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙΝ ΟΥΧ ΟΙΑ Τ’ ήν αύτοϊς ή άναχώρη- 
σις κλπ.
Κατά ταϋτα δ νους δδε· δτε δέ οί Λευκανο'ι καταφρονήσαντες αυ

τών ώς ολίγων έμήκυναν την τάξΐν έκτείναντες τά ζυγά, δπως ύπερ- 
φαλαγγήσωσιν κύτους, καϊ οτε κα'ι έάν ήθελον δέν ήδύναντο (οί Λευκ.) 
νά ύποχωρήσωσι, διότι 'ό φάλαγξ αυτών ήτο ήπλωμένη, παρήγγει- 
λεν ό Κλεανδρίδας κλπ.

Τοΰ αντοΰ 4, 29.
Οί μέν δη κοημνοβάται συν πολλώ πόνω κατά κορυφήν .... άνί- 
σχοντος ήλιου τάς ζώνας άνέσεισαν.
Έκ τών έπομένων ώς πάσης της στρατιάς άναβαινονσης οδηγούμε

νος τις δύναται ασφαλώς πως νά συμπληρώσγ τήν ένεκα ομοιότητας 
πρός τήν έπομένην κύτη έκπεσουσαν λέξιν γράφων:

Οί μέν—κατά κορυφήν ΑΝΙΟΝΤΕΣ άνίσχοντος ήλιου τάς ζώνας 
άνέσεισαν.

Τοϋ αύτον 5, 2, 6.
καϊ παρασκευάζεσθαι τήν διαγωγήν τών τριήρων ΔΙΑ τήςπεριεχού- 
σης άκρας τόν λιμένα.
’Αναγκαία ή έκπεσοΰσα πρόθεσις διά.

Τον αντον 5, 5, 1.
Έπεϊ δέ κα'ι Αάμις έκ Μεγάρων αποικίαν άγαγών τή Λεοντίνων 
προσβάλλειν ΕΜΕΑΛΕΝ, αυτός μέν έκβαλεϊν ίφη τούς συνοικοΰν- 
τας Σικελούς μή δύνασθαι διά τούς δρκους.
Ανάγκη νά προστεθώ τό έκπεσόν ρήμα εμελλεν.

Γαληνόν τόμ. 19, σελ. 21.
τών βασκάνων τινές ύπό φθόνου τήν πόλιν έπλήρωσαν ΕΙΣ μοχθη
ρής φήμΑς ώς—πολλά τών ούδ’ δλως φαινομένων έν ταΐς άνατο- 
μαϊς γράψαιμι.
Όρθώς μέν ό Κόβητος λέγει δτι τό πληρούν γενική συντακτέον, 

άλλά δέν έξηγεΐ καϊ πώς ή πρόθεσις εις εΐσέφρησεν. Ημείς νομίζο- 
μεν οτι άντ'ι τής εις γραπτέον THC, δπερ άναγκαϊον, ώς δηλσΐ ή επο
μένη πρότασις, ώς—γράψαιμι.

Τον αντοΐί τόμ. 19, σελ. 334.
μέρη γάρ είναι τοΰ κόσμου ταΰτα, ώς Αναξαγόρας καί Ευριπίδης 
ΙΑΥΣ δέ ούδέν. τών γιγνομένων φθείρεται, διακρινόμενα δέ άλλο 
πρός άλλο μορφάς έτέρας έπέδειξεν.

‘Ο Κόβήτος νομίζων δτι ό Γαληνός άντιγράφει τό έν άποσπ. τρα
γικών σφζόμενον του Εύριπίδου προτείνει νά γραφή ώδε·

ΘΝΗΣΚΕΙ δ’ ούδέν τών γιγνομένων 
διακρινόμενΟΝ δ’ άλλο πρός άλλ ΟΥ 
μορφήν έτέραν έπέδειξεν

Ημείς δέ νομίζομεν δτι τήν έννοιαν μόνον τοΰ χωρίου ό Γαληνός 
διατηρήσας έν τή μνήμγ ούχϊ ακριβώς έγραψεν

ΟΛΩΣ δέ ούδέν τών γιγνομένων φθείρεται, διακρινόμενα δέ άλλο 
πρός άλλου μορφάς έτέρας έπέδειξεν.

Τον αντον τόμ. 18, 1, σελ. 307.
άνω δέ ουδέποτε είδον ουδέ εις τό έξω (όλισθάνον), ού μέντοι δι- 
ισχυριέω γε ΕΙ ΟΛίΣΘΑΝΟΙ άν ή ού κλπ.
‘Ο &ν δεικνύει δτι ή εύκτική εί δλισθάνοι δέν έχει καλώς' διορθω- 

τέον λοιπόν ΕΕΟΑΙΣΘΑΝΟΝ (=εΐς τό έξω όλισθάνον) καί τότε ό ar 
έχει καλώς.

Τον αύτον τόμ.. 11, σελ. 187
διαδοΰντας έρίοις δεσμοΐς τά κώλα. Γραπτέον έρΕοΐς άντ'ι ερίοις.

Φλαβΐον ’/ωσήπον Άρχ. 14, 12, 3.
τών έναντιωθέντων ήμΐν—μήτε πόλεων μήτε ηρώων άποσχομένων.
Ό Ναβήρος νομίζει γραπτέον μήτε οσίων μήτε ιερών’ ήμεϊς δμως 
νομίζομεν δτι τό μήτε πύλεων κακώς άνεγνώσθη άντ'ι μήτ’ ΑΠΟ 
ΝΕΩΝ (=ναών), τό δέ ηρώων γραπτέον ήρώων.

Τοϋ αντον 15, 3, 3.
Καϊ τής εορτής παρελθούσης είστιάτο μέν έν Ίεριχοΰντι, δεχο- 

. μένης κύτους τής ’Αλεξάνδρας, φιλοφρονούμενος δέ τό μειράκιον 
καϊ προελθών εις άΔεά τόπον έτοιμος ήν συμπαίζειν καί νεανιεύε- 
σθαι κεχαρισμένως έκείνφ.
Δικαίως άπορών ό Ναβήρος έρωτή τίς ό κδεής ούτος τόπος' έκ τών 

έπομένων δμως, τον δέ περί τδν τόπον Ιδιώματος θερινωτόρου τνγχά~ 
rorroc κρίνων τις δύναται νά έννοήσγ δτι ό άδεης ούδέν άλλο είνε ή 
άΑεής, τουτέστι θερμός.
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Λντόθι.
τοΰ δέ περί τόν τόπον ΐδιώριατος θερινωτέρου τυγχάνοντας ΟΙ συ- 
νειλεγριένοι τάχιον έξίλθον.
Άναγκαΐον τό έκπεσόν ά'ρθρον οί.

Τοΰ αύτοΰ 17, 1,1.
είς οΰς τά πάντα ην τοϊς βασιλευσιν άνακείμ,ενα τοΰ οικείου α
σφαλούς.
Γραπτεον ένεκα τοΰ οικείου ασφαλούς (= της οικείας, τίς έαυ- 

ταΰ ασφαλείας).
Τοΰ αύτοΰ 18, 1, 5.

Τό [ζέν είς αδικίαν φέρειν ύπειληφότες, τό δέ στάσεως ένδιδόναι 
ποίησιν. Γράφε πτοίησιν αντί Λοίησντ.

Τοΰ αύτοΰ 18, 7,1.
Ού γάρ ανεκτόν είναι φησι τό ζην, εί Άγρίππας—πενίιγ δέ άπόρω 
συνών, ώς τε.Ιέωο αύτω έπικουφίζεσθαι τά αναγκαία—έπανελη- 
λύθοι βασιλεύς.
Άναγνωστέον ωςτ’ ΕΑΕΩι αντί ώς τεΛέως.

Τοΰ αύτοΰ 19, 1, 1.
την ιιανίαν διά πάσης έσορένην γης καί θαλάσσης εστελλεν.
Γραπτεον ΟΙσομένην (= οίσθησομένην) αντί έαορένητ.

Τοΰ αύτοΰ Πολ. Ίουδ. 2, 14, 8.
έκάστου ριετανοοΰντός τε καί δέ & δέδοικεν άρνουριένου.

Ό ριέν Βεκκηρος άντί καί Αέ $ δέδοικεν γράφει δι α δέδοικεν, ό δέ 
Ναβίρος καί δη καί & δέδρακεν, ίριεΐς νοριίζορεεν γραπτεον καί δέει 
& δέδρακεν.

Άθήνησι τη 26 ’Απριλίου 1887.

Γεώργεος Λ. ΙΙαπαβαβελεόου»


