
ΤΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
(referendum)

■πιο EMILE DE LAVELEYE

Προ πολλοΰ ήδη πάντες οί παρατηρηταί μένουσιν έπτοημένοί ύπό 
τών μεγάλων τής δημοκρατίας προόδων, αΐτινες ούδέποτ’ έφάνησαν 
ταχύτεραι ή έπί τών ήμετέρων ήμερων εν τε τή ευρωπαϊκή ήπείρω 
καί· έν αύτή τή ’Αγγλία. ’Από τοΰ 1821 ήδη ό Royer-Collard, 
προλαμβάνων τό πολυθρύλητον λόγιον του ύπουργοΰ de Serre, ελε- 
γεν ότι «ή δημοκρατία έκχέεται πολύρρους»- προσέθηκε, δέ : «άλλοι 
δύνανται ν’ άδημονώσι καί νά παροργίζονται, έγώ όμως αποδίδω ευ
χαριστίας τή θεί% Προνοίορ, διότι προσεκάλεσεν είς τάς δωρεάς τοΰ 
πολιτισμού μείζονα άριθμόν τών.αύτής πλασμάτων. Δέον νά παρα- 
δεχθώμεν τήν κατάστασιν ταύτην' ή, ίνα άνατρέψωμεν αυτήν,άνάγκη 
νά έξολοθρευθώσι-, νά καταστώσι πενητες καί ηλίθιοι αί μεσαΐαι τά
ξεις . Καί όμως πανταχοΰ αναφαίνεται ή δημοκρατία’ εν τη βιομη
χανία, τώ κτηματικό πλούτω, τοΐς νόμοις, ταΐς άναμνήσεσι, τοΐς 
πράγμάσι, τοΐς άνθρώποις, έν γένει δ’ εΐπεϊν τοΰτό έστιν όμολογου- 
μένως τό γεγονός δπερ δεσπόζει τής νυν κοινωνίας, καί έξ ανάγκης 
διέπει τά τής ήμετέρας πολιτείας». Έν τφ προλόγω τοΰ συγγράμ
ματος, οπερ ό Tocqueville άφιέρωσε τή τής ’Αμερικής Δημοκρατία, 
έκφράζει τήν αυτήν άλήθειαν διά λέξεων ετι ζωηοοτέρων καί σαφέ
στερων.. «Ή βαθμιαία άνάπτυξις τής ΐσότητος τών τάξεων είναι λοι
πόν γεγονός τι τής θείας ΙΙρονοίας’ καί διότι φέρει τούς κυριωτέρους 
τούτους χαρακτήρας, έστί καθολική, μόνιμος, καθ’ έκάστην δια- 
φεύγουσα τήν άνθρωπίνην δύναμιν πάντα δέ τά. συμβάντα., ώς κα’ι 
πάντες οί άνθρωποι, μοιραίως πως συντελοΰσιν εις έπίρρωσιν αύτής. 
Είναι ποτέ δυνατόν νά φρόνηση τις ότι, μετά τήν κατάργησιν του 
Φεουδαλισμού καί τήν ήτταν τών Βασιλέων, ή Δημοκρατία θέλει 
ορρωδήσει τούς άστούς καί τούς πλουσίους ; Νυν λοιπόν θά σταθή, 
οτε έγενετο τόσον ισχυρά, οί δέ πολέμιοι αύτής τόσον άδύνατοι ;»

Ή άλήθεια, ήν ούτως έξέφραζεν δ Tocqueville ήδη προ πεντη
κονταετίας, φαίνεται Άτι καταφανέστερα σήμερον. Πλήν όφείλομεν
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νά παρατηρήσωμεν δτι ή λέξις Λημ,οχρατία έ'χει διττήν έννοιαν- πότε 
μέν σημαίνει, κατά την έτυμολογίαν αύτης, κυβέρνησιν ύπό τού δή
μου έξασκουμένην, πότε δέ, ώς τήν μεταχειρίζεται ό Tocqueville 
έν τφ ανωτέρω άποσπάσματι, τήν ισότητα τών τάξεων. Ή πορεία 
ήτις κατά τά φαινόμενα έσεται ακάθεκτος, είναι ή τείνουσα πρός 
μείζονα τών κοινωνικών τάξεων ισότητα, και θά εξακολούθηση, διότι 
είναι απόρροια οικονομικών αιτιών, ήτοι ή χρήσις μηχανών, αΐτι
νες έλαττοΰσαι κατ’ άνάγκην τάς τιμάς, θέτουσι πλείονα ύπό τήν 
διάθεσιν πάντων, δ διαμελισμός τών κληρονομιών καί ή διάδοσις τής 
παιδείας διά τής σχολής καί τού τόπου- άλλ’ δ οριστικός τής δημο
κρατίας θρίαμβος, ύπό τήν έννοιαν τής κυβερνήσεως τού λαού, δέν 
φαίνεται τόσον έξησφαλισμένος. Πολλοί, όρθώς διανοούμενοι, φοβούν
ται μή ή άπόπειρα τοΰ είσαγαγεΐν έπί μάλλον καί μάλλον μείζονα 
ισότητα τών τάξεων προκαλέσγ σύγκρουσιν καί μάχας κοινωνικάς, 
έν αις θά κατεστρέφοντο οί ελεύθεροι θεσμοί, ώστε ούτως έκ τής 
άναρχίας ήθελε πηγάσει δ δεσποτισμός.

“Ο,τι ήδη ήρξατο συζητούμενον μετά δέους είναι έάν τό κοινοβου
λευτικόν πολίτευμα, δπερ πανταχού παρελήφθη έκ τής Αγγλίας, δύ- 
ναται, έφαρμοζόμενον έν δημοκρατική χώρφ, νά χορηγήστ) τή κυβερ
νήσει τό κύρος, τήν στερεότητα, τό ένιαΐον πνεΰμ’α, πλέον ή ποτέ 
άπαραιτήτως αύτη άναγκαΐα- ό κ, Naquet διά διαφόρων άρθρων έν 
τή «Πολιτική καί Φιλολογική ’Επιθεωρήσει», δ κόμης deChaudordy 
έν άξιολόγφ μελέτγ περί τής παρούσης τής Γαλλίας καταστάσεως, 
φθάνουσιν άμφότεροι, καίπερ άνήκοντες άντιθέτοις κόμμάσιν, είς τό 
αύτό συμπέρασμα:—Πρέπει νά παραλάβωμεν άπό τής Βορείου Αμε
ρικής τά μόνιμα ύπουργεΐα, άπηλλαγμένα τών ιδιοτροπιών τής πλειο
νοψηφίας, άεννάως εύμεταβλήτου.—· Καί άλλος έτι ύπάρχει τρόπος 
τού διαφυγεΐν τά άτοπήματα τού κοινοβουλευτικού συστήματος, ου- 
τος δέ είναι δ προσκαλών άπ’ εύθείας τόν λάόν εις την νομοθετικήν 
έργασίαν. Μεταξύ τών έθνών τών προβαινόντων έν τή δδφ ταυτγ καί 
τών καταγινομένων είς τά μάλλον τολμηρά καί διδακτικά πειρά
ματα, καταλέγεται ή Ελβετία έν τφ έργφ τόυτω έκπληροΰσι τωόντι 
έντολήν προδρόμου’ έν ούδεμιή άλλή έπιάρατείφ, ουδ έν αυτή τή 
Βορείφ Αμερική, ή έν Νορβηγίφ, τό δημοκρατικόν σύστημα έπετελέ- 
σθή διά τρόπου λογικωτέρου καί κατά συνέπειαν ριζικωτέρου. Σήμε
ρον, ούχί μόνον αί σπούδάϊαι τών έπαρχιών ύποθέσεις, άλλά συχνά- 
κις καί αί τής δλης δμοσπονδίας άποφασίζονταί άπ’ ευθείας διά κα-, 
θολικής ψηφοφορίας. ‘Ο τρόπος ούτος καλείται «fte/erenciwW» , λέξις
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ληφθεΐσα παρά τής παλαιάς δμοσπόνδου όργανώσεως·,. έν ή οί άπε- 
σταλμ-ενοι εις την Συνέλευσιν δέν ηδύναντο νά ψηφίσωσι καί ύπο- 
σχεθώσί τι. είμή «ad referendum», δηλαδή άφοΰ πρώτον είσαγά- 
γωσιν αυτό εις το έπαρχιακόν συμ-βούλιον δπερ άντεπροσώπευον.

Τό Referendum, ήτοι ή έπικύρωσις ή ή άπόρριψις τών νόμων υπό- 
τοΰ λαοΰ, τυγχάνει προαιρετικόν έν τισιν έπαρχίαις, καί υποχρεωτι
κόν έν έτέραις. 'Υποχρεωτικόν μέν είναι δσάκις πάντες οί νόμοι οί 
είσαχθέντες ύπό τής τών άντιπροσώπων συνελεύσεως όφείλουσιν ύπο- 
βληθήναι τή τοΰ λαοΰ ψήφφ άπαξ ή δίς τοΰ ένιαυτοΰ" προαιρετικόν 
δε δτε ή ψήφισις γίνεται κατά τήν ύπογεγραμμένην αίτησίν ώρισμέ· 
νου τών εκλογέων άριθμοΰ, δπερ συμβαίνει διά τό δμόσπονδον Re
ferendum. Τό 89 άρθρ. τού Συντάγματος τού 1874 λέγει: «Οί ομό
σπονδοι νομοί καθυποβάλλονται τή έπιψηφίσει ή τή άρνήσει τοΰ λαού 
έάν έκφρασθή ή αί'τησις ύπό τρισμυρίων ένεργών πολιτών ή ύπό οκτώ 
έπαρχιών (cantons)- αύτό τοΰτο έφαρμόζεται καί είς τά τής δμο
σπονδίας διατάγματα έχοντα γενικήν χρήσιν καί μή χρήζοντα έπει- 
γουσης έφαρμογής». Νΰν πάσαι αί Έλβετικαί έπαρχίαι, έξαιρουμέ- 
νης τής τοΰ Φριβούργου, παρεδέχθησαν τό Referendum έν τφ συν- 
τάγματι αύτών κατ’ είδος μάλλον καί ήττον τέλειον. "Οθεν διαφέρον 
τυγχάνει τό έξετάσαι πώς ή άπ’ εύθείας διά τοΰ λαοΰ κυβέρνησις 
είσήχθη βαθμηδόν είς δλην τήν Ελβετίαν. '

§ 1. Αί δασονομικαί τής Ελβετίας έπαρχίαι είναι έκ τών σπα
νίων χωρών έν αις διετηρήθη άνευ διακοπής άπό τής πρώτης άρχής 
τής ιστορίας μέχρι τής σήμερον τό δημοκρατικόν πολίτευμα τής άρ- 
χαίας Γερμανίας, ύπό τοΰ Τακίτου δριζόμενον ώς έξής ·' «Οί άρχη- 
γοί συσκέπτονται περί έπουσιωδών ζητημάτων, ολος δ’ δ λαός περί 
τών 
bus 
δύο 
τΟΰ 
τοΰ 
μένην Landsgemeinde, ΐνα νομοθετήσωσιν, έκλέξωσι τούς δημοσίους 
ύπαλλήλους, καί κανονίσωσι τάς κοινάς αύτών ύποθέσεις. Παρόμοιον 
δέ τι έγένετο έν ταΐς έλληνικαΐς δημοκρατίαις, ήτοι ή άμεσος κυ- 
βέονησις τοΰ λαοΰ διά τοΰ λαοΰ, άνευ έπεμβάσεως ούδενός συμβου
λίου άντιπρ οσώπων, σύστημα διατηρηθέν ώσαύτως παρά τοϊς γέρμα- 
νικοΐς λαοϊς καί μετά τάς είσβολάς τοΰ 4θυ αίώνος, έν ταΐς συνελεύ- 
σεσι τών Πεδίων τοΰ Μαίου.U’, 0. — 1888.

λοιπών» (de minoribus principes consultant, de majori- 
omnes). Έν τή έπαρχίγ. τοΰ Uri, τών δύο Unterwalden, τών 
Appenzell καί τοΰ Glaris, πρό τινων δ’ έτι έτών καί έν τή 
Zug καί Schwitz, άπαντες οί ένήλικες κάτοικοι δΐς τοΰ ένιαυ- 
συναθροίζονται έν τινι λειμώνι, είς γενικήν συνέλευσιν καλου-

ae



386 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΤΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 387

Έάν οί αρχαίοι δημοκρατικοΐ θεσμοί διεσώθησαν έν τώ κέντρω 
τής Ελβετίας, τούτο δέν προέρχεται, ώς πολλάκις έρρέθη, δτι τά 
όρη καί οί βουνοί είσιν άομοδιώτεραι τών πεδιάδων τή ελευθερία, 
άλλα διότι άπώθησαν αί έπαρχίαι αύται μακράν αύτών τούς δυο τού
τους της δημοκρατίας πολεμίους, ο'ίτινες άλλαχοϋ κατέστρεψαν αυ
τήν, δηλονότι τόν Φεουδαλισμόν, προ πάντων όμως, βραδύτερον περί 
τον 16ον αιώνα, τήν συγκέντρωσιν διοργανωθεϊσαν ύπό τής βασιλείας 
έρειδομένης έπί τών μονίμων στρατών. Μέχρι λεπτομερειών τινων 
διεσώθησαν αί ύπό Τακίτου περιγραφόμεναι συνήθειαι' «Ut turba 
placuit considunt armati», λέγει. ’Εν Appenzell, δτε οί πολϊ- 
ται μεταβαίνουσιν είς τήν Landsgemeinde, προθύμως οπλίζονται 
διά παλαιού τίνος μακροΰ ξίφους. Μέχρι τής λήξεως τοΰ άπελθόντος 
αΐώνος μικρά χωρία καί τινα τμήματα άπετέλουν άνεξαρτή.τους δη
μοκρατίας, ένθα ή διοίκησις άπ’ ευθείας έ^ελεϊτο ύπό τοΰ λαού συγ- 
κεκλημένου εις Landsgemeinde. Μεταξύ αυτών ήριθμοΰντο αί Ger- 
sau καί K'ussnacht παρά τήν λίμνην τής Lucerne, αί Einsiedlen 
καί La Marche έπί τής λίμνης τής Zurich, Sargans, Gaster, 
Utznach καί τό Toggenburg έν τή νΰν έπαρχία τοΰ Saint-Gall. 
To Toggenburg ήν νομός πολυάνθρωπος, έν ω δέκα χιλιάδες πο
λιτών είχον τό δικαίωμα τοΰ συμπράττειν είς τάς κοίνάς συνελεύσεις.

Έν ταϊς άλλαις έπαρχίαις καί ταϊς πόλεσιν ένθα είχεν άναπτυχθή 
σύστημα μάλλον ή ήττον αριστοκρατικόν, δηλαδή έκυβέρνα τάξις 
εΰπατρ ιδών, οί ιστορικοί καταφανές έποίησαν δτι έν έπισήμοις περι- 
στάσεσιν αί άρχαί καθυπέβαλλον μέτρα τινά τή έγκρίσει άπάντων 
τών πολιτών. Ούτω κατά τό 1449, ή πόλις τής Βέρνης, μή δυναμένη 
ν’ άποτίσν) τή Βασιλεία καί τώ Στρασβούργφ τήν παρά τών είρημέ- 
νων πόλεων δανεισθεϊσαν χρηματικήν ποσότητα, έξουσιοδοτήθη ύπό 
τής έπί τούτφ συνελθούσης συνελεύσεως τοΰ λαοΰ, νά είσπράξτ) φόρον 
ειδικόν, οπω.ς έκτελέση προσηκόντως τά ύποσχεθέντα. Κατά διαφό
ρους περιπτώσεις, μέχρι τοΰ 1610, καί έτι βραδύτερον κατά τό 1798, 
έγενετο άπ’ ευθείας έκκλησις τή τοΰ λαοΰ βουλήσει. Τή εποχή δέ τής 
Θρησκευτικής Μεταορυθμίσεως, έν τοΐς διαφόροις δήμοις, δι’ έκφρά- 
σεως τής καθολικής ψηφοφορίας άπεφασίσθη, εί θά έγίνετο παρα
δεκτόν ή ούχί τό νέον είδος τής θείας λατρείας. Έν τφ Valais οί 
απεσταλμένοι τών δώδεκα νομών τής χώρας, καλούμενοι δέκαρχοι 
«Zehnen», ώφειλον νά καθυποβάλλωσι τά έν τή συνελεύσει αύτών 
ληφθέντα βουλεύματα είς τήν έπικύρωσιν τών κατοίκων ένός έκαστου 
τών νομών1 έν τή έπκρχί# τής Ζυρίχης, άπό τοΰ 1521 μέχρι τοΰ 

1532, δ λαός άπ’ ευθείας ήρωτήθη κατά διαφόρους περιστάσεις περί 
τής στρατολογίας μισθοφορικών ταγμάτων διά ξένα κράτη, περί τής 
μετά τής Γαλλίας συνθήκης, περί τής θρησκευτικής μεταρρυθμίσεως, 
κλπ. Τώ 1 802 το σύνταγμα τής Ελβετικής Δημοκρατίας ύπεβλήθη 
τή κυρώσει τοΰ έθνους' έκτοτε όέ κανών έγένετο δτι παν σύνταγμ,α, 
είτε έπαρχιακόν, είτε όμόσπονδον, έδει νά ή έπικεκυρωμένον ύπό τής 
πλειονοψηφίας τών ενεργών αστών ή εκλογέων,

Μετά την δοθεϊσαν έν τή Έλβετίγ, ώς καί τή λοιπή Ευρώπη, ώ- 
θησιν είς τάς δημοκρατικάς ιδέας, ύπό τής γαλλικής έπαναστάσεως 
του 1830, διάφοροι έπαρχίαι μετέβαλον^σύνταγμα ϊνα χορηγήσωσι 
τφλαφμείζονα ενέργειαν καί μετοχήν τής νομοθεσίας. Τούτου ένεκα 
τφ παρεχ.ωρήθη ή άρνησις (veto), δηλαδή τό δικαίωμα τοΰ έναντιοΰ- 
σθαι δΓ άπλής ψήφου είς τήν κυριότητα καί τήν έφαρμογήν τών ύπό 
τών συμβουλίων ψηφισθέντων νόμων. Αύτη ήν ή πρώτη προσβολή 
προς τό άντιπροσωπικόν πολίτευμα, προ τοΰ «Referendum». ‘Η δέ 
τοΰ Saint-Gall είσήγαγε τό τοΰ λαοΰ veto έν έτει 1831, Bale- 
Campagne έν 1832, Valais έν 1839, Lucerne έν 1841. Ή τοΰ 
Valais έπαρχία ήν ή πρώτη παραδεχθεϊσα τό Referendum- έγ- 
κατέλειψεν αυτό τω 1848, αλλά πάλιν τό έπανέφερεν έν τφ συντάγ- 
ματι τοΰ 1874, διά πάσαν άπόφασιν τοΰ άνωτάτου συμβουλίου συνε- 
πάγουσαν δαπάνην ύπερτέραν τών 60,000 φράγκων. Ή τοΰ Vaud 
παρεδέχθη τφ 1845, ή δέ τής Berne τφ 1846 τό προάιρετόν Refe
rendum, διά τοΰ οποίου τά βουλεύματα τών συμβουλίων έ’πρεπε νά 
καθυποβάλλωνται τή έπιψηφίσει τοΰ λαοΰ, οσάκις άπήτει τοΰτο α
ριθμός τις έκλογέων.

Ή γαλλική έπανάστασις τοΰ 1848, ώς ή τοΰ 1830, εδωκε νέαν 
ώθησιν τή άνελίξει τής δημοκρατίας έν Έλβετίιγ. "Ηδη, κατά τάς 
λίαν σπουδαίας συζητήσεις, τάς γεννηθείσας έν έτει 1851, δτ’ έ- 
πρόκειτο περί διαρρυθμίσεως τοΰ συντάγματος τοΰ Saint-Gall, ό 
ταγματάρχης F. Diog έκ τοΰ Rappeswill προύτεινε νά ύποβληθώσιν 
άπαντες οί νόμοι τή επικυρώσει τών πολιτών, οϊτινες, κατά τήν γνώ
μην του, έδει έπίσ.ης νά έχωσι τό δικαίωμα τοΰ προβάλλειν νό
μους. Ούτω δέ συνεπέραινεν άπλώς τά λογικά'πορίσματα αρχής, είς 
τό έξής παρά πάντων σχεδόν παραδεδεγμένης, τής τοΰ λαοΰ κυριαρ
χίας.—Ό κυρίαρχος, έλεγε, παραφράζων τό «Κοινωνικόν Συμβό- 
λαιον» τοΰ 'Ρουσσώ, οφείλει νά έξασκή τό ύπέρτατον κράτος, καί 
ή βούλησις αύτοΰ δέον νά ή νόμος. Ή ύψίστη αρχή ουδόλως παρα- 
χωρεϊται είς πληρεξουσίους. 'Ο άρκούμενος είς τό,τελεϊν αυτήν δι’ 
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αντιπροσώπων παραιτεΐται αυτής. Έάν συνέλευσις αντιπροσώπων 
νομοθετή, ό /λαός οΰκέτι τυγχάνει ών ό κυρίαρχος- "Ο,τι πρωτίστως 
άνάγκη νά έπιδιώκηται είναι ή έφαρμογή τοΰ δικαίου μάλλον ή τό 
κοινόν αγαθόν, διότι εΰκολιότερον διορώριεν τούτο η εκείνο. Μετά τό 
1848 ή θεωρία τής άπ’ ευθείας κυβερνήσεως έγνωστοποιήθη και 
ύπεστηρίχθη μετά πολλής δεινότητος ύπό τοΰ Rittinghausen έν 
Γερμανίά καί τοΰ Victor Considerant έν Γαλλίφ. ,Πλήν οί συν
τηρητικοί τότε έθϊώρησαν την ιδέαν ταύτην ώς άπλήν ουτοπίαν, 
ουδέ καν αξίαν άναιρέσεως" οί δέ συγκεντρωτικοί (autoritaires) 
δημοκράται, καθώς ό LaOuis Blanc, ώς την άναβίωσιν τοΰ όμοσπόν- 
δου τών Γιρονδίνων συστήματος. «Δέν έπιθυμοΰμεν, ανέκραζε, παγ
κόσμιον «Βαβυλωνίαν», ήτις ήθελεν έπιφέρει τόν θρίαμβον τών ζη- 
τούντων τήν άντιμεταβολήν τής κυβερνήσεως, τής πολιτείας' δ λαός 
εύρίσκεται ’έτι ήκιστα πεφωτισμένος,, ώστε χρείαν έχει οδηγών». 
Οΰχ ήττον δ,τι έφαίνετο έν Γαλλία καί Γερμανίςρ ώς φαντασιώδες, 
βαθμηδόν έπετέλέσθη έν άπάσαις σχεδόν ταΐς έπαρχίαις τής Ελ
βετίας·

Καί πρώτον, έν έτει 1848, αί τοΰ Schwytz καί Zug, έγκατα- 
λείψασαι τά Landsgemeinde, καί δεχθεΐσαν τό άντιπροσωπικόν σύ
στημα, εΐσήγαγον τό «Referendum» δι’ δλους τούς .νόμους, καί έ- 
χορήγησαν συνάμα τό δικαίωμα εις άριθμόν ίέΟΟΟ τουλάχιστον έκ- 
λογέων τοΰ έξαιτεΐν έν πάσγ στιγμή δπως ή άναθεώρησις τοΰ συν
τάγματος καθυπόβληθή τή έγκρίσει τοΰ λαού. Ή ThurgOVie έδέ- 
χθη τό «veto» τοΰ λαού τώ 1849, ή δέ Schaffouse τω 185^. 
Κατά τό αυτό έτος ή τοΰ Valais ε’ισήγαγε τό Referendum διά 
τάς δαπάνας τοΰ προϋπολογισμού. Μετά ταΰτα δέ άπασαι αί έπαρ- 
χίαι, εξαιρέσει τής τοΰ Fribourg, παρεδέχθησαν τήν άπ’ ευθείας 
κυβέρνησιν κατά τρόπον μάλλον καί ήττον τέλειον. Αί μέν έ'χουσι 
τό Referendum υποχρεωτικόν δι’ δλους τούς νόμους καί τά γενικά 
διατάγματα, πρός τούτοις δέ τήν τοΰ δήμου πρωτοβουλίαν, δ έστιν, 
ώρισμένος πολιτών άριθμός κέκτηται τό δικαίωμα τοΰ προτείνειν 
νομοσχέδια τή νομοθετική συνελεύσει, καθήκον-έχούσγ νά τά έξε— 
τάζη καί θέτν) ύπό συζήτησιν. Τό σύστημα τούτο έν ένεργείρ; τυγ
χάνει δν έν ταΐς έπαρχίαις τών Zurich, Bale καί Saint-Gall, έν 
άλλαις δέ πάλιν τό Referendum είναι μόνον προαιρετόν, δηλαδή δ 
λαός οΰδέν άλλο πράττει ή τό ψηφίζειν έπί τών άποφάσεων τής συνε- 
λεύσεως, όταν ή αϊτησις έγενετο ύπ’άριθμοΰ τίνος πολιτών. Ούτω δέ 
άρθρον τού δμοσπονδιακοΰ συντάγματος λέγει: «Οί τής δμοσπονδίας

άμικτον λοιπόν άντιπροσωπικόν σύστημα, έν γένει, άπη-
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νόμοι ύπρβάλλονται τή έπιδοκιμασίρι ή τή άπορρίψέι τού . λαού, έάν 
έγένετο τοιαύτη αϊτησις ύπδ 30.000 ένεργών πολιτών ή ύπό οκτώ 
επαρχιών αυτό τούτο έφαρμόζεται ώσαύτως εις τά κοινά διατάγ
ματα γενικώς ίσχύοντα καί μή κατεπείγοντα». Έν άλλαις έπαρχίαις, 
ώς έν τή τοΰ Valais, ή άμεσος δράσις τού λαού εύρίσκεται έ'τι μάλ
λον περιορισμένη’ ύφίσταται άποκλειστικώς έν οικονομικούς ζητή- 
μ,ασιν, ινα ψηφισθή νέος φόρος, ή ίνα έπικυρωθή πάσα δαπάνη άξία 
λόγου.

§ 2. Τό
λείφθη νυν έν Ελβετί^· άλλ’ οΰχ ήττον έγένετο αίτιον, κατά τινα 
έποχήν, μεγάλης προόδου, διότι, μόνον έκεΐνο έπέτρεπε τώ λαφ έ
θνους μεγάλου νά συμμετάσχγι τής νομοθεσίας διά τών αύτοΰ άν1· 
τιπροσώπων. Ένόσφ δέ δέν ήτο γνωστόν τό τής άμέσου κυβερνή- 
σεως πολίτευμα, είμή ώς έφηρμόζετό ποτέ έν Άθήναις καί παρά τοΐς 
Γερμανοΐς, δέν ήτο δυνατόν νά έξασκήται άλλαχού,είμή έν τφ στενφ 
κύκλω πόλεως ή φυλής. "Οτε διάφοροι πόλεις συνεμάχουν, ώς έν τή 
’Αχαϊκή πολιτείιγ, δτε διάφοροι φυλαί ήνούντο δι’ δμοσπόνδου συν
δέσμου ώς παρά τοΐς Φράγκοις, ή δτε λαός δορυκτήτωρ κατελάμ- 
βανεν εΰρεΐαν χώραν, τότε ή άπόστασις καί αί τής οδοιπορίας δυ~ 
σχέρείαι ήμπόδιζον τούς πολίτας τού συνέοχεσθαι έν τή γενική συνε- 
λεύσει. Βαθμηδόν δμως αύτη παργτεΐτο, καί ή δύναμις συνεκεντροΰτο 
ύπό τούς αρχηγούς ή τόν πρίγκιπα. Ή σχετικώς μεταγενεστέρα 
λειτουργία τής άντιπαραστάσεως προελάμβανε τό άτόπημα 
μεν αυτήν 
ίσπανικαΐς 
ταΐς Κάτω Χώραις, καί ούτως είπεΐν έν άπάση 
τότε ή αντιπροσωπεία ένοεΐτο δλως. διάφορος ή άφ’ δτου 
έπανάστασις τής Βορείου ’Αμερικής καί ή τής Γαλλίας τοΰ Γ789. 
Νύν δ βουλευτής άντιπροσωπεΐ οΰχί τό έκλέξαν αυτόν έκλογικόν 
τμήμα, άλλ’ δλόκληρον τήν χώραν. Δέν οφείλει νά δίδγ) ψήφον συμ- 
φώνως πρός τήν θέλησιν τοΰ λαού, αλλά συνεπώς ταΐς ίδίαις αύ
τοΰ πεποιθήσεσιν, έ'χων ύπ’ οψιν τό κοινόν καλόν, δπως αυτός άντι- 
λαμβάνεται τούτου. Κατά προηγουμένας έποχάς άπ’ έναντίας οί 
έπιτετραμμένοι ειχον έντολήν άκριβώς ώρισμένην' έξέφραζον τήν 
θέλησιν άπλώς καί μόνον τών εαυτών έντολέων άν δέποτε άπητεΐτο 
μεταβολή τις, έδει ν’ άναχθώσιν, ώς πράττουσι σήμερον οί πρεσ- 
βευταί.

Έν τώ πολιτεύματι τφ πρό τής γαλλικής έπαναστάσεως δ ισχύων 

.. Βλέπο- 
άναπτυσσομενην έν τώ άγγλικώ ΙΙαρλαμέντφ, έν ταΐς 
Cortes, έν ταΐς έθνικαΐς ‘ συνελεύσεσι τής Γαλλίας, έν 

τή Εύρώπνι. ’Αλλά 
συνέβη ή
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νόμος ήτον ή θέλησις τών απεσταλμένων καί ουδόλως ή γνώμη τών 
έντολέων. To -Referendum έκ νέου άποδίδει άπ’ εύθείας τήν νο- 
μοθέτησιν ταΐς τοΰ λαοΰ άποφάσεσι, κα'ι επιτρέπει δλοκλήρφ έθνει 
το νομοθετεϊν, ώς έπραττε-ν άλλοτε μικρός άριθμός πολιτών έν τή 
αγορά τών αρχαίων πόλεων, ή έν τοϊς Πεδίοις τοΰ Μαίου τών γερ
μανικών φυλών. Ή καθολική ψηφοφορία, διά ψηφοδελτίου βαλλο- 
μένου έντός κάλπης, έν τΤϊ έδρα τοΰ δήμου, κατέστησεν έφικτόν εί
δος κυβερνήσεως, οπερ ήτο απατηλόν και αδύνατον ότε ολόκληρος 
ό λαός, διεσπαρμένος έπ'ι έκτενοΰς χώρας, ώφειλεν, ΐνα ψηφοφοοήση, 
νά εύρεθή συγκεντρωμένος έν έν'ι καί τώ αύτώ χώρω.

’Οπαδοί τινες τής άπ’ ευθείας κυβερνήσεως διισχυρίζονται, ότι 
τότε μόνον έχει ζωήν καί δράσιν, δταί» έκτελήται ώς παλαιόθεν ύπό 
τής όλομελίας τοΰ λαοΰ έν τή άγορά, έν τώ φόρφ, έτι δέ σήμερον 
έν τή Ελβετική Landsgemeinde. Έκεϊ τουλάχιστον} λέγουσιν, ό 
λαός άκούει τήν φωνήν τών άγορευόντων, φωτίζεται διά τών συζη
τήσεων, δύναταί νά έξενεχθή πρός τόν όρθόν λόγον, πρός τήν φιλο
πατρίαν, πρός υψηλά αισθήματα. Ή ψήφος διά τοΰ Referendum, 
ήτοι διά ψηφοδελτίου έφ’ ού ό πολίτης άπλώς γράφει ral ή ον, κα
θυστερεί άκριβώς τοΰ κυριωτέρου πλεονεκτήματος τοΰ δημοκρατικού 
πολιτεύματος, δηλαδή τής συζητήσεως. Ή ψήφος σΰχνάκις έστι 
καί αποβαίνει τό αποτέλεσμα . ραδιουργιών, σκευωριών, κομματικών 
συνδυασμών, ούδέν κοινόν έ'χουσα ένίοτε μετά τής άξίας τοΰ μέ
τρου, δπερ έπιδοκιμάζεται ή άποορίπτεται. «Ή Landsgemeinde, 
έλεγεν ό κ. Welti, διάσημος σύμβουλος τής ομοσπονδίας, είναι 
σχήμα άληθές, ζόντ, ένφ τό Referendum είναι σχήμα νεκρόν, είναι 
δημοκρατία έπί τοΰ χάρτου’ έν τφ Landsgemeinde, έκαστος νοεϊ 
ότι είναι πολίτης, ένεργών έν τή πληρεστάτφ αύτοΰ κυριαρχία, άλλά 
συνάμα έτοιμος εις τήν ύποταγήν’ έν τώ Referendum ό άνήρ άν- 
τικαθίσταται ύπό τοΰ ψηφοδελτίου καί ώς είκός ή κυβέρνησις έστι 
τότε κυβέρνησις προσώπων».

Είς τάς παρατηρήσεις ταύτας δύναταί τις ν’ άντιτάξη, δτι.έν τή 
ήμετέρα έποχή ό τύπος τών μεταγενεστέρων άναπληροϊ τόν άρχαΐον 
ρήτορα’ οτι διά τής έφημερίδος, ήν καθ’έκάστην άναγινώσκει δ έκλο- 
γεύς, ευκόλως δύναταί νά μανθάνη τά ζητήματα έφ’ ών.δέον νά έκ- 
φράση γνώμην, πολλφ κάλλιον ή διά τινων λόγων άκουομένων έν 
μέσφ τοΰ θορύβου καί τής ταραχής τοΰ πλήθους, καθ’ ήν στιγμήν 
μελλει ν αρχίση ή ψηφοφορία’ δτι, έάν τά προκαταρκτικά μηχανή- 
ιιατα τών κομμ.ατων τυγχανωσιν οντα έπιζήμ,ια, τό επαγωγόν τής 
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εύγλωττίας είναι επικίνδυνον έπίσης· άλλως τε ή Landsgemeinde, 
ήτοι ή άπ’ εύθείας ψηφοφορία ολοκλήρου λαοΰ συνηγμένου έν μΐιή καί 
τή αύτή συνελεύσει, ήκιστα σήμερον έφικτή καθίσταται, είμή έν ταΐς 
άρχικαϊς έπαρχίαις, καθό άραιώς κατωκημέναις, ένθα σχεδόν τά 
πάντα κανονίζονται ύπό τών έθίμων καί τών αρχαίων νόμων, όλίγι- 
στοι δέ νέοι νόμοι εύρίσκονται τυχόν ύπό συζήτησιν.

Ό 'Ρουσσώ διαρρήδην καταδικάζει τό διά τών άντιπροσώπων σύ
στημα. Δέν έθεώρει έλευθέρους λαούς είμή τούς αύτοκυβερνωμένους, 
άνευ μεσάζοντος, κατά τάςάρχαίας πόλεις τής Ελλάδος’ πλήν συγ
χρόνως, έπειδή ένόμιζεν δλως άνεκτέλεστον το πολίτευμα τοΰτο, 
συνεπέραινεν ότι ή αληθής έλευθερία είναι άνέφικτος τοϊς μεταγενε- 
στέροις. Έκτίθησι δέ ούτω σαφώς τήν ουσίαν τοΰ ζητήματος, ώστε 
καλόν κρίνω ν’ άναφερω άποσπάσματά τινα, καίτοι πασίγνωστα :

«Ή κυριαρχία, ούσα άπλώς ή έξάσκησις τής καθολικής βουλή- 
σεως, ούδέποτε δύναταί ν’ άπαλλοτριωθή. Ό κυρίαρχος δστις ούδέν 
άλλ,ο έσΡιν είμή δν βουλήσεως καί δυνάμεως περιληπτικόν, δέν δύ- 
ναται ν’ άντιπροσωπήται είμή ύφ’ έαυτοΰ».

«Ή κυριαρχία δέν δύναταί ν’ άντιπροσωπήται, δι’ δν λόγον ούδέ 
ν’ άπαλλοτριωθή δύναταί. Ούσιωδώς δέ συνίσταται έν τή κοινή βου- 
λήσει, ή δέ βούλησις, ώς είκός, δέν άντιπροσωπεϊται ('Ρουσσώ, Κοι
νωνικόν Συμβόλαιον). -

’Ανάγκη βεβαίως νά δμολογήσωμεν οτι έάν, ώς καθεκάστην καί 
άπανταχοΰ Επαναλαμβάνεται, δ νόμος δέον νά η ή έκφανσις τής τοΰ 
λαοΰ βουλήσεως, ή τοΰ 'Ρουσσώ έπιχείρήσις είναι άνεξέλεγκτος. Πάς 
άνθρωπος έστι κύριος έαυτοΰ’ είναι ήγεμών παντός δ,τι αύτφ άνή- 
κει. Ούδείς, έπ’ ούδενί λόγφ’ έχει έπ’ αύτοΰ δικαίωμά τι’ οφείλει 
ύποταγήν μόνον ε’ις τούς νόμους ο'ύς αύτός έκεΐνος έστερξε.—Δύνα
ταί τις δμως ν’άπαντήση τφ .'Ρουσσφ, δτι αυτή ή τοΰ λογισμού του 
βάσις είνε σφαλερά’ αί τοΰ άνθρώπου πράξεις δέν είναι θεμιταί, 
δι’ αύτό και μόνον, ότι είναι έκούσιαι. Είναι θεμιταί καθόσον μόνον 
συνρίδουσι τώ όρθώ λόγφ, τφ δικαίφ,τώ κοινφ συμφέροντι. 'Ο σκοπός 
έκάστης κυβερνήσεως είναι τό δσω μέγιστον άγαθόν πάντων.Νόμος τις 
τότε μόνον είναι άγαθός, δταν έπιτυγχάνη τό καλόν τοΰτο, ή δέ 
άνθρωπίνη βούλησις δέν κατορθοΐ νά ποιήση αύτόν άγαθόν ή κακόν; 
Τό καθήκον, τό συμφέρον έκάστου, είναι τό ζητεΐν ν’ ,άνεύρη πάντα 
κανονισμόν ώφέλιμον τώ κοινφ συμφέροντι, τό άνακηρύττειν αυτόν 
καί ύποτάσσεσθαι αύτώ.

'Ο άνθρωπος ούδ’ έπί τοΰ έαυτοΰ σώματος έχει απόλυτον εξουσίαν’ 
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οφείλει ύπακούειν εις τον έκπροσωποΰντα την λογικήν και τό δίκαιον. 
Ό Μιραβώ θαυμασίως έξέφρασε τούτο, είπών : «δ λόγος έστίν. ό 
άρχων τοΰ κόσμου» · αλήθεια γόνιμος, ήν δ Guizot εκφέρει διά τών 
έξής· «αείποτε έκ τοΰ όρθόΰ λόγου και ουδέποτε έκ τής βουλήσεως 
πηγάζει τό δικαίωμα εις τό άρχειν. Καί όντως, διατί δ πατήρ έξου- 
σίαν έχει έπ'ι τοΰ τέκνου του, ώστε δ μέν νά έχη τό δικαίωμα τοΰ 
προςτάττειν, τό δέ τό χρέος τοΰ ύπακούειν ; διότι ό πατήρ κέκτηται 
πλείονα λογικήν διότι κάλλιον γινώσκει τί είναι εις ανήλικα λυσι
τελές, κα'ι οτι κατά συνέπειαν συμφέρει άμφοτέροις όπως αύτω άνήκη 
ή έξουσία.

Διατί τίθενται ύπό κηδεμονίαν οί εχοντες τάς φρένας ασθενείς ή 
τεταραγμένας ; διότι τότε μόνον ό άνθρωπος είναι αυτεξούσιος, όταν 
είναι έχέφρων όθεν όταν παύϊ] ών λογικός, δέον ν’άπολέση τήν αύ- 
τοδιοίκησιν, κα'κτοΰτο προς τό ίδιον αύτοΰ συμφέρον., καθώς καί 
πρός τό συμφέρον τής κοινωνίας.

Παρατηρήσατε τί πράττουσιν οί έπί σχεδίας ναυαγοί· έάν τύχη 
μεταξύ αύτών ναύτης έμπειρος, τούτφ άναθέτουσι τήν διοίκησιν τοΰ 
ναυαγίου, οπερ καλώς διευθυνόμενον ένδέχεται νά τούς σώση, και 
πάντες ε’ισ'ιν αύτω ύποτασσόμενοί’ διά τί ; διότι κατέχει είπερ τις 
καί άλλος τάς πρός τήν κοινήν σωτηρίαν άπαιτουμένας γνώσεις. Ή 
Κυβέρνησις, ή έξουσία ώφειλε λοιπόν ν’ άνήκ·/) εις τούς μάλλον έχέ- 
φρονας καί μάλλον πεφωτισμένους, ήτοι είς εκείνους ο'ίτινες είναι έπι- 
τηδειότεροι εις τό άνακαλύπτειν καί έφαομόζειν τήν βελτίστην καί 
τήν άρμοδιωτέραν εις τό κοινόν αγαθόν τάξιν. 'Πολίτευμά τι τότε 
μόνον λέγεται καλόν, ,οταν προάγγ είς τήν διοίκησιν τών δημοσίων 
τούς άνδρας τούς νουνεχεστέρους, τούς ίκανωτέρους είς τό καλώς κυ
βερνάν, τούς μάλλον άφωσιωμένους τφ δικαίφ καί τή δημοσίφ εύ- 
πραγίρι. αλλά τίνες ούτοι ; Ούτοι, ήθελέ τις τολμήσει είπεΐν, έσον- 
ται οί έχοντες περιουσίαν τινά, διό καί σχολήν κα'ι γνώσεις, προσέτι 
δέ οί έξασκοΰντες ύπούργημα ύπονοοΰν δόσιν τινά έκπαιδεύσεως καί 
εύφυίας· έν άλλοις λόγοις, ώς σήμερον λέγεται, οί (ροροΛογοΰμενοι, καί 
οί 'έχοντες νοητικα προσόντα, ή, ώς έλεγον οί αρχαίοι, οί άριστοί.

Ούχ ήττον όμως ή πείρα πασών τών έποχών διδάσκει ημάς, οτι δ 
άνθρωπος, φύσει παρορμώμενος πρός· έπίτευξιν τοΰ ίδιου συμφέρον
τος καί έπ'ι ζημίφ άλλου^ έάν ή έξουσία άνετίθετο μόνον ,τοΐς πλου- 
σίοις κα'ι τοΐς εύπαιδεύτοις, έπεται ότι θά μετεχειρίζετο τήν άρχήν 
ούχ'ι πρός κοινόν όφελος, άλλά πρός ίδιον συμφέρον, δπερ θά θεωοή 
ώς συμφέρον τής πολιτείας, χωρίς νά φροντίση περί τοΰ συμφέρον

τος τών πλείστων. Πάσα πολιτών τάξις έστερημένη δικαιωμάτων 
πάντοτε αδικείται κα'ι θεωρείται ώς γή, ήν οί λοιποί τών πολιτών 
αδιακρίτως καρποΰνται.

Ή αριστοκρατία έν 'Ρώμη, έν Ένετίρρ, έν Άγγλίφ, είς ΰψιστον έ- 
φεοε βαθμόν τήν τέχνην τοΰ κυβερνήν, καί έξησφάλισεν ούτω τή πο
λιτεία, τή ύπ’ αύτής διεπομένη, μεγάλην ίσχύν καί πολλήν δόξαν. 
Πλήν οί νόμοι καί οί πόλεμοι έκάστοτε έγένοντο είς τρόπον κατάλ
ληλον όπως αύξηθή ό πλοΰτος τών μεγιστάνων, άνευ τίνος βελτιώ- 
σεως τής τύχης τοΰ λαοΰ. Τό πλήθος ούδέν άλλο ήν ή τό μέσον πρός 
επιτυχίαν τοΰ σκοποΰ, δστις δέν ήτο ή τών πλείστων εύζωία. Έχο- 
ρήγει τούς αναγκαίους άνδρας είς τάς μάχας, τάς δέ προσόδους πρός 
διατήρησιν τής τών μεγάλων πολυτελείας, καί αύτό ταΰτο έχάλκευε 
τά ώρισμένα είς τήν έαυτοΰ δουλείαν όπλα.

'Ο σκοπός τής Κυβερνήσεως οφείλει είναι τό κοινόν αγαθόν, δπερ 
σύγκειται έκ τοΰ συνόλου τών ιδιαιτέρων αγαθών συνάμα δέ,έκαστου 
ανθρώπου όντος συνήθως ίκανωτέρου τοΰ πλησίον του, έν τω διορφν 
δ,τι μάλλον αποτελεί τό αύτοΰ αγαθόν, έπεται, δοκεΐμοι, οτι πρέπει 
παρά πάντων νά αίτηθή, τό νά ίδρύσωσι κυβέρνησιν έχουσαν άεν- 
νάως προ οφθαλμών τήν εύτυχίαν και πρόοδον άπάντων.

Πλήν, κακή μοίρα, προκειμένου περί νομοθεσίας καί αποφάσεων 
άφορωσών δλως τό κοινόν συμφέρον, άπωτέραν έχουσών σχέσιν πρός 
τό έκάστου ιδίως, ή έμμεσον κα'ι δυσνόητον αναφοράν, δ τοΰ λαοΰ 
άνθρωπος δ λαβών άπλήν στοιχειώδη έκπαίδευσιν, ό έργάτης, όλος 
βεβυθισμένος περί τάς καθημερινάς του έργασίας, δυσκόλως θά διακρί- 
νωσι τήν βουλήν ήτις εσται άληθώς ή λυσιτελεστέρα έαυτοϊς καί τοΐς 
πλείστοις τών πολιτών· καί, ύπό τών παθών αγόμενοι, θ’ άποδε- 
χθώσι μέτρα τφ έθνει ολέθρια καί τοΐς εαυτών συμφέρουσιν έπιζήμια.

Ή διοργάνωσις πολιτικού λοιπόν συστήματος, δπερ νά έμπεδώση 
τήν καλλίστην τάξιν πραγμάτων καί ν’ άσφαλίσγ) τήν κοινήν ευ
πραγίαν, φαίνεται ώς πρόβλημα σχεδόν άλυτον' διότι, έάν άφεθή ή 
αρχή τοΐς πλουσιωτέραις καί τοΐς ίκανωτέροις, θά τρέψωσιν αύτήν 
πρός ίδιον άποκλειστικώς όφελος’ έάν δέ πάλιν χορηγηθή δλφ τώλαφ^ 
όύτος, μή διορών τί αύτω έσ-ι λυσιτελέστερον, Θά ψηφίση μέτρα ολέ
θρια τή πολιτείικ καί, τή τάξει, τΟΰθ’ δπερ, παράγον τήν σύγχυσιν καί 
αναρχίαν, θ’ άνοιξη τήν είς δεσποτείαν άγουσαν οδόν. ’

Τό σύστημα δπερ καταλληλότερον φαίνεται όπως έξαγάγγ τούς λα
ούς τοΰ πλημμελούς τούτου κύκλου, ίσως είναι τό έπόμενον: πρώτον, 
ν’ άφεθή τή ατομική ένεργείφ όσον οιόν τε εύρύτερον στάδιον, διότ^
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έν αύτφ το ίδιον συμφέρον ώς έπί το πολύ θά στραφφ προς δ,τι 

. ωφέλιμον- ώστε, έκ τοΰ συνόλου τών ένός έκαστου ωφελειών, θά έκ- . 
πηγάση τδ κοινόν αγαθόν' διά τά κοινού συμφέροντος ζητήματα, 
διαφυλάττειν δσω τδ δυνατόν πλειότερα διά τδ τμήμα ένθα καϊ οί. 
μάλλον απαίδευτοι είσιν ίκανοι νά διακρίνωσι τήν ύπάρχουσαν σχέσιν 
μεταξύ μέτρου δημοσίας τάξεως, κανονισμών ή άποφάσεων διοικη-

• τικών. και τοΰ αληθούς ιδιαιτέρου αύτών συμφέροντος" "το δέ τμ,ήμα 
τούτο είναι ό δήμος. Τέλος, διά τάς υποθέσεις εθνικού συμφέροντος, 
αΐτινες, ένεκα τών φύσει’ περιπεπλεγμένων σχέσεων αύτών, συνήθως 
διαλανθάνουσι τήν ορθήν κρίσιν τοΰ δχλου, άποδίύειν τήν άπόφασιν 
είς έπιτετραμμένους δι’ εκλογής καί κεκτημένους συνάμα τ’ άπαι- 
τούμενα φώτα και άκραιφνή άφοσίωσιν πρός τδ καλόν τών πλείστων 
πολιτών.

Έν Ελβετία ή δημοκρατία πάνυ έπιτυχώς συνεπλήρωσε τά δύο 
πρώτα μέρη τοΰ προγράμματος τούτου. Καθ’ όσον δ’ άφορφ το τρί
τον, άπεπειράθη νά άναθέση αύτώ τφ λαφ, άπ’ εύθείας έρωτωμένφ, 
τδ τελικόν βούλευμα διά τού «Referendum»' ή άπόπειοα αύτη θά 
έπιτύχη ; ’’ίδωμ.εν δπωςδήποτε όμως πρέπει νά ευχωμ.εθα την έπι- 
τυχίαν, ιδίως διά διττήν αιτίαν. Πρώτον, διότι η απ ευθείας κυ- 
βέρνησις τυγχάνει άναμ,φιλέκτως ούσα τό κοάτιστον έκπαιδευσεως 
μέσον, και τό κάλλιστον χορηγούν σκοπόν είς την τής παιδείας κτή- 
σιν, άς και ώφέλιμ.ον χρήσιν τής κεκτημένης παιδείας. Ποιος λαός 
έσχε ποτέ ύψηλοτέραν έκπαίδευσιν τού τών Αθηνών ; Δεύτερον δε, 
διότι ό λαός, φυσικώς έπιδίώκων τδ ϊύιον οφελος, έάν τύχη αρκούν
τως πεφωτισμένος ϊνα διέδη τά έξασφαλίζοντα τούτο βουλεύματα, 
τό κοινόν αγαθόν θέλει κάλλιον έπιτευχθή ή διά παντός άλλου συ
στήματος. Άλλ’ ό ελβετικός λαός κατέχει ήύη άρά γε τ αναγκαία 
ταύτα φώτα δπως δεξιώς διευθύνη τά τής Κυβερνήσεως ; Δυναμεθα 
νά έξετάσωμεν τό ζήτημα πρώτον θεωρητικώς, έπειτα πειραματι- 
κώς, έοευνώντες τ’ αποτελέσματα τοΰ Referendum αφ οτου λει- 

' ι
τουργεΐ.

§ 3. ’Εννοείται δτι θεωρητικώς τδ ζήτημα τούτο ζωηρώς εν Ελ
βετία συνεζητήθη πρό καί έπί τής άποδοχής τού Referendum και 
μετ’ αύτήν. Τελευταϊον έτι έτυχε δύο πεπεισμένων ύπερμαχων, τοΰ 
κ. Θεο'δώρου Curti, συγγραφέως τού βιβλίου Geschichte der 
Schweizc rise hen Volksgezetzgebung»,-za'i τού κ. Νουμά Droz, 
ένός έκ τών τά μάλιστα διακεκριμένων νομομαθών τής πατοιδος του.

Οί τού Referendum έν^τίοι διισχυρίζονται δτι ύπάρχουσι πλεΐ- 

σται δσαι αποφάσεις καθ’ άς άναρμοδίως άποφαίνεται ό λαός. Προς- 
καλεΐν δέ αύτόν ϊν’ άποφανθή έν παρομοίοις ζητήμασι, ταύ.τό έστι 
τοΰ ριψοκινδυνεύειν σπουδαιότατα συμφέροντα, καϊ έν πρώτοίς τά 
συμφέροντα αύτοΰ τού λαού' άνωτέρα έκπαίδευσις καλώς διώργανω- 
μένη έστι τής πρώτης ανάγκης διά τά νεώτερα έθνη. ’Επειδή δέ ό 
λαός δέν είναι ώρισμένος δπως έξ αύτής ώφεληθή, θ’ άρνηθή νά ψή- 
φίσγ) τά τής δαπάνης ταύτης. Οί αστικοί νόμοι, οί έμπορικοΐ κανο
νισμοί είσι ζητήματα τόσον ακανθώδη, ώστε τά νομοθε,τικά σώματα 
τά κάλλιστα κατηρτισμένα ενίοτε δείκνυνται ανίκανα είς το νά τά 
λύσωσιν έπιτυχώς' δέν είναι λοιπόν παράλογον τδ νά καθυποβάλλων- 
ται είς τήν έπικύρωσιν τού δχλου ; Φαντάσθητε τούς θαμίζοντας είς 
τά οινοπωλεία, έν μ.έσφ κενών κοτυλών έκφραζομένους όριστιαώς καί 
άνεκκλήτως περί ζητημάτων ένθα ό Pothier ταλαντεύεται ένθα ό 
Portalis και ο Tronchet διαφωνοΰσι ! Φαντάσθητε κώδικα νό
μων, έργον μακροχρονίων μελετών τοσούτων έξοχων νομομαθών, ά- 
πορριπτόμενον ύπδ πλειονοψηφίας άγροτών ! ’Εμπαίζει τόν λαόν ό 
προσκαλών αυτόν νά πράζγι τούτο, πρός δ είναι πάντη αναρμόδιος' 
συναμα δε ή προσκλησις είς την κοινήν ψήφον καταστρέφει τήν βα
ρύτητα τής νομοθετικής συνελευσεως. Έν πολιτεύματι κοινοβουλευ
τική έκαστος βουλευτής αισθάνεται έαυτόν ύπεύθυνον τών βουλευ
μάτων άτινα ή αύτοΰ ψήφος συντελεί ϊνα προτιμηθώσιν άλλ’ δταν 
γι,νώσκη δτι ή άκρα άπόφασις ανήκει τώ λαφ, θά αΐσθανθή έαυτόν 
τεταπεινωμενον καί ήττον θά έμβαθύνγ εις τά νομοσχέδια, και θά 
ψηφίζγ απερισκεπτως. Η βουλή τών λόρδων νυν κατήντησεν άπλή 
προπαρασκευαστική σύνοδος, είδος συμβουλίου τής επικράτειας.

Οί οπαδοί τού Referendum δέν λείπουσιν άποκρινόμενοι. Ή 
Βουλή, λεγουσι, δέν θά έκμηδενισθή, αλλά θά παύση ούσα παντοδύ
ναμος. Εν γενει δέ εκ συμ,φώνου πάντες συνιστώσι τήν ανάγκην 
δευτέρας Βουλής καί δευτέρ.ας συζητήσεως. ’Αλλά τό καθιστάναι 
δευτεραν βουλήν κεκτημ.ένην ζωήν καί ΐσχύν έν χώρρι λίαν δημοκρα
τική είναι χαλεπώτατον ή πρός τόν λαόν έκκλησις άντικαθίστησι 
ταύτην. Ο λαός γινώσκει την δύναμιν αναθεωρητικού συμβουλίου 
μέλλοντος ν ακυρώσγ ή έπικυρώση τάς άποφάσεις τής συνελεύσεως 
τών αντιπροσώπων, μετά νέας καϊ μακράς συζητήσεις, μεταβιβαζο- 
μένας το γε νΰν είς τήν αγοράν. Ό Stuart Mill θαυμασίως απέδειξε 
τους, προκυπτοντας κινδύνους έκ τής άχαλινώτου παντοδυναμίας 
ενιαίας.βουλής, ευκολώτατα παρασυρομένης είς ύπερβολάς καί πα~ 
ρανοίας, καθφς ε'χομεν τά παραδείγμ.ατα τών ρωμαίων άθτοκρατρ-
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ρων καί πάντων τών τυράννων. Μέ τό Referendum δ κίνδυνος ούτος 
έκλείπει.

To Referendum έχει πρός τούτοις τό πλεονέκτημα τοΰ δεικνύειν 
ήσύχως καί άσφαλώς ποΰ κεϊται ή άληθινή πλειονοψηφία' τή δέ μειο
νοψηφία οΰδέν άλλο τότε απολείπεται ή η. υποταγή. ΓΙρό μικρού, 
(κατά τό 1884) εν Αγγλία, όπως συντριβή ή τής Βουλής τών λόρ
δων άντίστασις πρός τόν νέον έκλογικόν νόμον, ή κοινή γνώμη κα- 
τέφυγεν εις δλην σειράν συλλαλητηρίων (meetings), έν οις ήριθ- 
μοΰντο οί παρευρισκόμενοι, ίν’ άποδειχθή οτι ή πλειονότης έζήτει 
τήν μεταρρύθμισιν ή έκκλησις αυτή πρός τόν λαόν ήτο ειδός τι 
Referendum,άλλα προκαλοΰσα κίνησιν σχεδόν στασιαστικήν. Κατά 
τό φθινόπωρον τοΰ 1884, έν τή Βελγική, τά δύο κόμματα πρού- 
κάλεσαν τό νά παρελάσωσι προ τών ανακτόρων τοΰ βασιλέως μακρά 
τάγματά 60 και 100 χιλιάδων πολιτών, έκαστου κόμματος έπι- 
χειροΰντος ν’ άναδείξη ούτως δτι έκέκτητο τήν πλειονοψηφίαν. Έάν 
δέ πρόκειται ή πλειονοψηφία και ή τοΰ δήμου βούλησις νά ύπερισχύ- 
σωσι, κάλλίον πάλιν άπ’ ευθείας νά έρωτηθώσιν, ώς συμβαίνει έν Ελ
βετία· Δέον δμως νά δμολογήσωμεν οτι συχνάκις ή ψηφοφορία, έστω 
και καθολική, τυγχάνει άπλοΰν δέλεαρ, καί δτι τό κατέχον αυτήν 
έθνος δέν κατορθοΐ πάντοτε νά καταστήσγ) ύπερτεροΰντας τούς έαυ- 
τοΰ πόθους· οί έντεταλμένοι ένίοτε όρμώσιν είς άπερίσκεπτα εξωτε
ρικά έγχειρήματα, άπαύστως έξογκοΰσι τούς έξοπλισμούς, τά δά
νεια, τούς φόρους, κλπ. Ό λαός στενάζει, σκυθρωπάζει, καί άπό και
ρού είς καιρόν έπιχειρεΐ στάσιν ή έπανάστασιν- τοΰτο γεννή νέαν 
άφορμήν δαπανών, και ούδέν μεταβάλλεται. 'Η λεγομένη τών άντι- 
προσώπων βουλή ουδόλως άν'τιπροσωπεΐ τήν τών έκλογέων βούλησιν 
αύτη μόνον διά τοΰ Referendum δύναται είλικρινώς νά έκφανθή.

Οί συνασπισμοί πρός αντιπροσωπείαν τών μειονοψηφιών φαεινό
τατα άπέδειξαν έν διαφόροις χώραις, δτι πλείστάκις ή τής Βουλής 
π,λειονοψηφία εύρίσκετο έκλελεγμένη ύπό τής μειονότητος τών έκ
λογέων, ένίοτε δέ καί τών ψηφοφορησάντων, καί προσέτι, έν πάση 
περιπτώσει, ή μειονοψηφία ήν θύμα ώς άν μή υπήρχε. Διά τής 
χρήσεως τοΰ Referendum βέβαιον είναι δτι αί άποφάσεις έκπηγά- 
ζουσιν έκ τής πλειονοψηφίας τών έκλογέων, καί ήττάν έπάναγκες 
είναι τό ν’ άντιπροσωπήται ή μειονοψηφία, διότι, έκάστου νόμου τι- 
θεμένου ύπό νέαν ψηφοφορίαν, ή τής σήμερον μειονοψηφία ένδεχόμε- 
νον νά γίνη ή πλειονοψηφία τής αύριον.

Άφοΰ οί νόμοι δέον νμ λάβωσι τήν έπικύρωσιν τοΰ λαοΰ, ή Βουλή 

θέλει τότε μόνον ψηφίσει αυτούς, δταν συνάδωσιν είς κοινήν άνάγ- 
κην. Δέν θά ίδωμεν πλέον τόσα μέτρα διά τής βίας επιβεβλημένα 
ύπό τής στωμυλίας πυρώδους δημαγωγού, ή εύαρεστοΰντα είς ισχυ
ρόν ύπουργεΐον. 'Ωσαύτως θά κατεστρέφοντο τά τεχνάσματα τών 
κοινοβουλευτικών σκευωριών α'ίτινες, έν τισι χώραις, ώς έν 'Ισπανία, 
έν Έλλάδι, έν ’Ιταλία, άναβιβαζουσι καί καταβιβάζουσιν έξαίφνης 
ύπουργεΐα πρός τό μόνον δφελος μνησικακιών, φιλοδοξίας ή μηχανορ
ραφιών τινων. Πιθανώς ν’ άναβληθώσιν ούτω πρόοδοί τινες ωφέλιμοι, 
αλλά καί πόσαι καταχρήσεις καί άκολασίαι νομοθετικά! θ’ άπο- 
φευχθώσι!

Έκ τών δύο ειδών τοΰ Referendum, τοΰ προαιρετοϋ καί τοΰ 
ύποχρεωτικοΰ, τό δεύτερον προτιμά ό Κ. Νουμάς DrOZ, καί ή κοινή 
γνώμη φαίνεται όσημέραι μάλλον κλίνουσα πρός αύτό. Τό προαιρετόν, 
δηλαδή ή τοΰ λαοΰ γνωμοδότησις καθ’ ήν περίπτωσιν αίτηθή ύπό 
τίνος άριθμοΰ έκλογέων, διεγείρει σπουδαίας έπικρίσεις. Ή σύγχυσις, 
λέγει ό κ. DrOZ, ή προκαλουμένη προς συλλογήν τών άπαιτουμέ- 
νων ύπογραφών, καθό πάντοτε σχεδόν έμπαθής, άποτρέπει τά πνεύ
ματα τοΰ προκειμένου ζητήματος, έκ τοΰ προτέρου διαστρέφει τήν 
κοινήν γνώμην, ούπω έπιτρέπει κατόπιν ήρεμον συζήτησιν τοΰ προ- 
τεινομένου μέτρου, καί σχηματίζει ρεύμα άπορρίψεως σχεδόν πάν
τοτε άκράτητον. Τό σύστημα τό τακτικώς ύποβάλλον, δίς τοΰ ένι- 
αυτοΰ, τή τοΰ δήμου ψήφω πάντας τούς ύπό τοΰ συμβουλίου ψηφι- 
σθέντας νόμους, ουδόλως έχει τοΰτο τό τόσον σοβαρόν άτόπημα». 
Τήν μάλλον δεδικαιολογημένην άντίρρησιν ήν δύναται τις ν’ άντί- 
τάξ·ρ τώ Referendum είναι δτι δέν συμβιβάζεται άρκούντως τή. 
διεξαγωγή τών έξωτερικών ύποθέσεων. 'Όταν συνθήκη τις ύπογραφή 
μετά ξένου κράτους, ήθελεν είναι δύσκολον τό καθυποβάλλειν αυτήν 
είς τήν έγκρισι.ν τοΰ λαοΰ' διό, τό όμόσπονδον σύνταγμα, ύπό δια-, 
φόρων προηγουμένων Ιρμηνευθέν, έξαιρεΐ τάς πολιτικάς συνθήκας τής 
τοΰ λαοΰ έπικυρώσεως. Μή λησμονήσωμεν δμως δτι πάσα συνθήκη 
δπογεγραμμένη ύπό τής έκτελεστικής έξουσίας δέον νά λάβη τήν 
έπικύρωσιν τής γερουσίας έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις, ύπ’ άμφο- 
τέρων δέ τών Βουλών έν τοΐς πλείστοις λοιποΐς κράτεσιν, δταν 
αύτη άπτεται συμφέροντος οικονομικού ή χρηματιστικοΰ.

Νΰν ίδωμεν ποια είναι τ’ άποτελέσματα τοΰ Referendum. Δυ- 
νάμεθα νά εϊπωμεν δτι έπίσης ήπάτησε τούς φόβους τών έναντίων 
καί τάς έλπίδας τών ζηλωτών αύτοΰ. Σφόδρα έξεθειάζετο ύπό τών 
ριζοσπαστών, οΐτινες έπί τέλους κατώρθωσαν νά τό είσάξωσιν εις 
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’ πάσας τάς έπαρχίας, έκτος μιάς, ένφ έξ άλλου ήνάντιοΰντο κατά 
τής παραδοχής αύτοΰ ύπό τών συντηρητικών διορώντων έν αύτφ 
τήν'τελείαν υπεροχήν της έπαναστάσεως. Έπ'ι τοΰ δλου άνεδείχθη 
φειδωλόν, πολέμιον τή συγκεντρώσει, τφ ισχυρή κυβερνήσει, ταΐς 
μεγάλαις δαπάναις καί κατά συνέπειαν τή λεγομένφ πολιτική τών 
’Ιακωβίνων. Φαινόμενον παράδοξον καί έκ πρώτης αφετηρίας ,άκατα- 
νόητον γ) αύτη καθολική ψήφος, ή έπιμένουσα εις την νέαν έκλογήν 
τών ριζοσπαστών, σταθερώς απορρίπτει πάσας αύτών τάς προτάσεις. 
Τοΰτο έξηγεΐται, διότι αί ψηφοφορίαι τών έκλογών γίνονται έπί ονο
μάτων προσώπου, καί τά κόμματα ύπείκουσιν εις ώρισμένον σύνθημα. 
Κατά τό Referendum, έκάστη πρότασις σταθμίζεται καί κρίνεται 
αύτη καθ’ έαυτήν. ’Ήδη οΐ αύθαίρετοι (autoritaires) ήρξαντο θεω- 
ροΰντες αύτό, ώς έφρόνει δ Louis Blanc, δτι είναι θεσμός άντεπα- 
ναστατικός. Τινες δέ μάλιστα έκάλεσαν αύτό ^>υΛΛοζήξ>αν τής ψη
φοφορίας. Οί δέ συντηρητικοί πάλιν, μεταβαλόντες δλως αντίθετον 

. γνώμην, έπαινοΰσιν αύτό καί έν αύτώ ζητοΰσι καταφύγιον. Ούδέν 
περιεργότερον τής πολιτικής έν Ελβετία δράσεως έπί τοΰ πεδίου τής 
συνταγματικής άναθεωρήσεως. Κατά τούς λίαν διδακτικούς πίνακας 
οΰς έξέδοτο κατά τό 1880 ό κ. Chatelanat (Manuel Statistique 
de la Suisse), παρατηροΰμεν δτι άπό τοΰ 1830 μέχρι τοΰ 1879 
έγένοντο 115 αναθεωρήσεις έπαρχιακών συνταγμάτων καί τρεις τοΰ 
δμοσπόνδου. Αί τοΰ Vaud, Schaffouse, Baleville καί Schwyz 
μετερρύθμισαν, έκάστη πεντάκις, έν τώ δλφ ή έν μέρει τό σύνταγμα 
αυτών.’Από τοΰ 1830 μέχρι τοΰ 1847 άριθμοΰνται 27 μεταρρυθμί
σεις, δι’ ών μετέβη ή Ελβετία έκ τής ολιγαρχικής δημοκρατίας ε’ις 
τήν δημοκρατικήν. Άπό τοΰ 1846 μέχρι τοΰ 1862, 22 αναθεωρήσεις 
σκοποΰσαι νά ίδρύσωσιν δριστικώς τήν άντιπροσωπικήν δημοκρατίαν · 
άπό δέ τοΰ 1860 μέχρι τοΰ 1880 νέαι αναθεωρήσεις πρός μετάβα- 
σιν είς τήν άπ’ εύθείας τοΰ λαοΰ κυβέρνησιν. Τοΰτο δέ ιδία είναι 
άξιον παρατηρήσεως, δτι αί μεταβολαί αύται τοΰ πολιτεύματος, 
καίτοι ριζικαί ούσαι, έγένοντο δμως ήσύχως καί άταράχως. Καί 
πανταχοΰ κατέστησαν εύκολωτέρας τάς συνταγματικάς αναθεωρή
σεις. Τά δέ συμβούλια, ή καί αύτός δ λαός γενικώς, δύνανται νά λά- 
βωσι τήν πρωτοβουλίαν.

’Ιδού ποία έπί τοΰ παρόντος είναι έν έκάστφ έπαρχίφ- ή μερις τοΰ 
λαοΰ είς τήν άπ’ εύθείας κυβέρνησιν. Έν Ζυρίχφ τό Referendum 
είναι ύποχρεωτικόν δίς τοΰ έ'τους- ή τών νόμων είσήγησις άνεγνω- 
ρισμένη είς πάντα δμιλον 5.000 έκλογέων. Έν Βέρνφ τό Referen
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dum είναι υποχρεωτικόν- 8,000 έκλογεΐς δύνανται ν’ άπαιτήσωσι 
τήν παραίτησιν καί τήν έπανάληψιν εκλογής τοΰ Μεγάλου Συμβου
λίου. Έν Λυκέρνφ- έ'νστασις (veto) άμα προκειμένης sδαπάνης φρ. 
200 χιλ. κεφαλαίου, ή 20 χιλ. φρ. έτησίως, χορηγουμένη παντί δμί- 
λφ έκ 5,000 έκλογέων. Έν Uri, τό Landsgemeinde, ήτοι κυβέρ
νησες ύπό τοΰ λαοΰ δλου συγκεκλημένου έν γενική συνελεύσει. Έν 
Schwyz το Referedum ύποχρεωτικόν· έ'νστασις παραχωρουμένη είς 
2,000 έκλογεΐς.Έν Obwalden,Nidwalden,Glaris: Landsgemein
de. Έν Zug, ίνστασες διά πάσαν δαπάνην φρ. 40 χιλ. άπαξ, ή 5,000 
ένιαύσιον, χορηγουμένη είς 500 έκλογεΐς - είσήγησις εις τό νομοθετεϊν 
άνήκουσα εις δμιλον 1000 έκλογέων. Έν Fribourg, δημοκρατία 
άντιπροσωπική. Έν Soleure: Referendum ύποχρεωτικόν- εΐσήγησίς 
είς 2,000 έκλογεΐς. Έν Bale-Ville : έ'νστασις καί Referendum 
προαιρετον έπί τή αιτήσει 1,000 έκλογέων- δ αύτός δ’ άοιθμός κέ- 
κτηται καίτήν είσήγησιν %είς τούς νόμους. Έν Bale-Campagne.‘ 
Referendum ύποχρεωτικόν- είσήγησις είς 1500 έκλογεΐς. Έν 
Schaffouse.- έ'νστασις καί είσήγησις εις πάντα δμιλον έκ χιλίων 
έκλογέων. Έν Appenzell A. R. καί Appenzell I. R.: Landsge
meinde. Έν St. Gall: ένστασις είς 6000 έκλογεΐς. Έν GriSOns: 
Referendum ύποχρεωτικόν δίς τοΰ έ'τους- είσήγησις είς 5,000 
έκλογεΐς. Έν Thurgovie·: Referendum υποχρεωτικόν είσήγησις 
είς 2,500 έκλογεΐς- δικαίωμα είς δμιλον 5,000 έκλογέων τοΰ αίτεΐν 
τήν παραίτησιν τοΰ Συμβουλίου. Έν Tessin: Referendum προαι- 
ρετόν, αίτούμενον ύπό 5,000 έκλογέων. Έν Vaud: είςήγησις είς 
6,000 έκλογεΐς- Referendum προαιρετον, προτεινόμενον ύπό τοΰ 
μεγάλου Συμβουλίου. Έν Valais: Referendum διά παν Οικονομι
κόν ζήτημα. Έν Neuchatel: Referendum προαιρετον τή αιτήσει 
3,000 έκλογέων. Έν Ρενεύφ: Referendum προαιρετον τή αιτήσει 
3,500 έκλογέων. Ή μόνη έπαρχία (canton), ή μηκ(τι άποδεξαμένη 
τήν,τοΰ λαοΰ κυβέρνησιν ύπό τό έν ή τό ετερον είδος, είναι ή τοΰ 
Fribourg, οπαδός τής ρωμάνας έκκλησίας.

Καλόν είναι τό γινώσκειν τάς κυριωτέρας ψηφοφορίας τάς γενο- 
μένας δυνάμει τοΰ δμοσπόνδου Referendum, παραδεδεγμένου ύπό 
τοΰ συντάγματος τφ 1874. ΙΊρούβλήθη νόμος πρός μεταρρύθμισιν 
τοΰ δμοσπόνδου έκλογικοΰ νόμου’ 100,674 έκλογεΐς συναθροίζονται 
πρός ύπογραφήν ένστάσεως, καί τό νομοσχέδιον, ύποβληθέν τή κοινή 
ψήφφ, κατά τήν 23 Μαίου 1874, άπερρίφθη ύπό 252,583 ψήφων 
άπέναντι 207,263. Τή αύτή ήμέρή ετερον νομοσχέδιον άφορών τά
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ληξιαρχικά βιβλία, έναντίον τοΰ όποιου ενστασις είχεν ύπογραφή ύπό 
106,560 εκλογέων, έγένετο οΰχ ήττον δεκτόν ύπό 213,199 ψήφων 
ύπέρ, και 205,069 κατά. Νομοσχέδιον περί των τραπεζογραμματίων 
ποοσβαλλόμενον ύπό της ένστάσεως 35,8-86 εκλογέων, άπερρίφθη τή 
23 Απριλίου 1876 ύπό 120,068 ψήφων, απέναντι 193,253 ναί. Νο
μοσχέδιον άφορών άποζημίωσιν πληρωτέαν ύπό τών ελευθέρων τής 
στρατιωτικής υπηρεσίας, δίς κατ’ έπανάληψιν άπερρίφθη; πρώτον τή 
9 ’Ιουλίου 1876 ύπό 184,894 ψήφων απέναντι 150,157, δεύτερον 
δε, ύπ’ άλλην .τροποποίησήν, τή 21 ’Οκτωβρίου 1877,- ύπό 181,383 
απέναντι 170,223. Τό περί έργασίας έν τοΐς έργοστασίοις νομοσχέ
διον άπ’ εναντίας έγένετο αποδεκτόν ύπό 181,204 εναντίον 170,857 
ψήφων (τή 21 ’Οκτωβρίου 1877). Νέα πρότασις ύπέρ μεταρρυθμίσεως 
του εκλογικού νόμου έκ νέου άπερρίφθη τη αύτή ήμέρ:η ύπό 213,230 
ψήφων κατά 131,557. Ή κατά τοΰ νομοσχεδίου τούτου απέχθεια 
είχε κερδήσει πολλούς. Ό νόμος ό χορηγών χρηματικήν είςφοράν τοΐς 
διά τών ’Άλπεων σιδηροδρόμοις, ΐδίιγ δέ τοΰ Saint-Gothard, έπε- 
κυρώθη ύπό μεγάλης πλειονοψηφίας (τή 19 ’Ιανουάριου 1879), ήτοι 
278,731 ναί, απέναντι μόνον 115,571 ου, εί και άνεφάνη ζωηρότατη 
άντιπολίτευσις.

'Ομόσπονδος νόμος τής 14 ’Ιουνίου 1881, στηριζόμενος έπί τοΰ άρ
θρου 27 τοΰ Συντάγματος, διωργάνωσεν όμόσπονδον γραφεΐον τής 
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως μετά γραμμάτέως καί τινων ύπαλλήλων, έπι · 
φερόντων δαπάνην 20,000 φρ. ώς έγγιστα. ’Έμελλε δέ τοΰτο νά χρη- 
σιμεύση ώς πηγή πληροφοριών καί στατιστικών, καθώς είναι τό 
«Board of Education», οπερ παρέχει τοσαύτας υπηρεσίας έν τή Βο- 
ρείφ’Αμερική, χωρίς νά έπεμβαίνγ:είς τήν τών στοιχείων νομοθεσίαν, 
ύπαγομένήν ταΐς Έπαρχίαις (Etats) ώς καί έν Ελβετιορ. Αί καθο
λικά! έπαρχίαι, ώς καί οί συντηρητικοί τών διαμαρτυρομενων επαρ
χιών, διείδαν έν τώ μέτρφ τοότφ τό πρώτον διάβημα πρός την συγ- 
κέντρωσιν τήςΈκπαιδεύσεως, οπερ, ώς λέγεται, έπιδιώκουσιν οί ριζο- 
σπάσται. "Οθεν έζητήθη τό Referendum, καί τή 20 Νοεμβρίου 
1882, 318,139 οΰ, έναντίον 172,010 ναί, άπέρριψαν τό νομοσχέδιον.

Έτέρα καθολική ψηφοφορία έγένετο τή 11 Μα'ίου 1884 περί τών · 
έπομένων τεσσάρων νομοσχεδίων:

Α.' Νόμος τής 11 Δεκεμβρίου 1883 περί διοργανώσεως τοΰ ομο- 
σπόνδου 'Υπουργείου τής Δικαιοσύνης καί τής Αστυνομίας-επροκειτο 
περί προςδιορισμοΰ ειδικού γραμμκτέως διά τα τής Δικαιοσύνης καί 
τής Νομοθεσίας μετά μισθού ετησίου φρ. 5,500 έως 7,000.
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Β Νομος της 11 Δεκεμβρίου 1883 άφορών τόν φόρόν έπιτηδεύ— 
ματος τών διαβατικών έμποροϋπαλλήλων (cOmmiS VOyageurs). To 
διάταγμα είχεν ουτω- «οί έμποροΰπάλληλοι, περιερχόμενοι τήν Ελ
βετίαν, διά λογαριασμόν έλβετικοΰ καταστήματος, δύνανται, έπί τή 
άπλή βεβαιώσει του προσώπου, νά δέχωνται, χωρίς νά ύποβληθώσιν 
εί'ς τινα οίονδήποτε φόρον, παραγγελίας μετά ή άνευ δειγμάτων, έάν 
μόνον μή φέρωσιν έμπορεύματα μεθ’έαυτών».— Μέτρον δικαιότατον, 
διότι οί ξένοι έμ.ποροϋπάλληλοι χαίρουσι τό προνόμιον τοΰτο.

Γ Νομος ομοσπονδος της 19 Δεκεμβρίου 1883, άφορών τήν προσ
θήκην άρθρου εις τόν όμόσπονδον ποινικόν Κώδικα τής 4 Φεβρουά
ριου 1853.—Μέτρον δηλωθέν ύπό τήν ρήτραν «άρθρον τοΰ Stabio», 
λεγον; « Οταν έ'ν Tivt ποινική δίκη τής δικαιοδοσίας αυτών, ή πίστις 
εν τή ανεξαρτησία ή έν τή άμεροληψίικ τών έπαρχιακών δικαστηρίων 
τυγχανη σαλευθεϊσα συνεπείς πολιτικών ταραχών, τό συμβούλιον 
τής ομοσπονδίας δύναται νά παραπέμπή είς τό όμόσπονδον δικαστήν 
ριον την τε ανάκρισιν καϊ τήν διαδικασίαν τής ύποθεσέως, καί έν 
περιπτώσει καθ’ ήν πρόκειται περί εγκλήματος μή έγγεγραμαένου έν 
τφ παροντι κώδικι. Έν τοιαύτη δέ συμπτώσει τό όμόσπονδον δι- 
καστήριον κρίνει κατά τήν νομοθεσίαν τής έπαρχίας, έν ή διεπράχθή 
τό έ'γκλημα.»

Δ' Όμόσπονδον διάταγμα τής 19 Δεκεμβρίου 1883 όρίζον συν- 
τήρησιν 10,000 φρ. τή έν Βασιγκτώνι Ελβετική ΙΙρεσβεί^ε διά τόν 
γραμματέα αυτής.

To Referendum γτήθη κατά τών νόμων τούτων καί διαταγμά
των τής ομοσπονδίας, τά δ’ αποτελέσματα ήσαν τά έξής :

Α' Διοργάνωσις τοΰ ύπουργείου.. 214,916 Όχι καί 149,729 Ναί. 
Β' Φόρος τών έμποροϋπαλλήλων.. 189,550 » » 174,195 »
Γ' Ποινικός Κώδιξ................. .. 202,773 » » 159,068 »
Δ' Πρεσβεία έν Βασιγκτώνι. . . . 219,728 » » 137,821 »

Η έπίμονος αΰτη άπόρριψις τών όμοσπόνδων νομοσχεδίων έμφαίνει 
δήλωσιν δυσπιστίας πρός τάς κεντρικάς άρχάς. "Ο,τι δέ ιδίως είχε 
προκαλέσει τοιαυτην τών πνευμάτων διάθεσιν, ήτο ό νόμ.ος δ άφορών 
τήν δικαστικήν άρμόδιότητα, έ'χουσαν σκοπόν, ώς έφρονεΐτο,: τοΰ νά 
ύπεξαιρέση τάς μειονοψηφίας τάς ριζοσπαστικάς καί ταραχοποιούς 
απο τής δικαιοδοσίας τών επαρχιακών δικαστηρίων- έκτακτον μέ
τρον έπίνοηθέν κατόπιν τών συμβασών ταραχών έν StablO, πόλει τοΰ 
Tessin.Τ6ρος ΙΑ’, 9. — Μάιος 1888. 87
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§ Δ'— ΙΊαρατηοητέον δτι ,τό Referendum δέν είναι συγκατα
βατικόν- ευκόλως απορρίπτει πάν τό άπρίδον αύτω1 δίς άρνεΐται κα'ι 
άπαξ μόνον συναινεΐ. Ούχ ήττον δμως έπεψήφισε τούς κρείττονας 
τών προταθέντων νόμους, και άν άπέόριψέ τινας, έ'πραξε τοΰτο ενεκα 
τ9}ς άντιπαθείας πρός την συγκέντρωσιν καί τάς μεγάλας δαπάνας, 
αίσθημα δπερ οικονομολόγος ού δύναται νά μεμφθή, * Αξιόν, δέ προ
σοχής είναι δτι έν ταϊς πλείσταις ψηφοφορίαις, αί ψήφοι διεμοιρά- 

,σθησαν σχεδόν έξίσου.
Ό κ. Niederer τοΰ Trogen έδημοσίευσεν έν τή Στατιστική εφη- 

μερίόε τής ΈΛβετΙας (1882) πίνακα καθολικών ψηφοφοριών κατά 
τά Referenda τά γενόμενα.· έν τη έπαρχίφ της Ζυρίχης άπό τ9ίς 
άναθεωρήσεως τοΰ συντάγματος, ήτοι άπό τοΰ 1869 μέχρι, τοΰ 1882. 
Ό λαός άπέφήνατο έν 28 Referenda έπ'ι 91 νόμων καί διαταγμά
των, έξ ών 11 προύτάθησαν δυνάμει τοΰ της εΐσηγήσεώς δικαίου. 
Άντιστρόφως τοΰ. συμβάντος κατά την ψήφισιν τών όμοσπόνδων νό
μων, βλέπομεν φδε 66 έπικυρώσεις και μόνον 25 άρνήσεις. Τά δυσ
χερέστατα ζητήματα καθυπεβλήθησαν τή έγκρίσει τοΰ λαοΰ, ώς 
π. χ. άναθεώρησις κεφαλαίων τινών τοΰ κωδικός τής πολιτικής δι
κονομίας, τοΰ ποινικοΰ κώδικος, τών περί χρεωκοπίας νόμων, περί 
τής τών κτημάτων άπαλλοτριώσεως, περί τής διοργανώσεως τής 
δημοσίας έκπαιδεύσεως, περί τοΰ μονοπωλίου τών έκδιδουσών χαρ
τονόμισμα Τραπεζών, ώς καί περί διατάγματος άφορώντος τήν έξο- 
λόθρευσιν τών μηλολονθών, Ή ψηφοφορία έπ’ αυτών τών ζητημά
των άνεδείχθη σχεδόν ή αυτή ήν ήδύνατο νά έκφέρη σύνηθες καλόν 
Κοινοβούλιον, πλήν μέ τήν διαφοράν δτι ό. λαός άκραν έ'χει άπέ- 
χθειαν πρός οίανδήποτε δαπάνην τών κυβερνώντων, έστω καί δεδι- 
καίολογημένην. Απορρίπτει τρις νόμον άφορώντα μισθοδοσίας τινάς- 
άρνεΐται νά παραχώρηση άποζημίωσιν τοΐς δήμοδιδασκάλοίς καί 
τοΐς ίερεΰσι τοΐς μή διωρισμένοις- δέν στέργει ν’ αύξηση τήν εισφο
ράν διά τά έργα τοΰ Άγ. Γοθάρδου ουδέ διά τάς νέας οικοδομάς 
τοΰ Πολυτεχνείου (άνωτέρας σχολής)- δέν δέχεται τόν φόρον έπί τών 
έσόδων τών δήμων- άλλ’ ούδεμίαν βλέπω ψηφοφορίαν δηλοΰσαν τά- 
σιν τινά πρός τήν δημαγωγίαν ή τήν άκραν ίσοφιλίαν. Είσήγησις 
5,000 πολιτών είχε ζητήσει, ϊνα τό κράτος ΐδιοποιηθή τό έμπόριον 
τών σιτηρών, καί ή πρότασις μύτη άπερρίφθη ύπό 30,000 ψήφων 
απέναντι 16,000.

Ό αριθμός τών πολιτών, τών λαυβανόντων μέρος εις τήν ψήφον 
τών Referenda, είναι πάντοτε μέγιστος· ένίοτε άνέρχεται μέχρι 
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τών 88 % έπί τών έγγεγραμμένων, καί ουδέποτε εύρέθη κατώτερος 
τών 66 °/0. "Οπερ δέ λίαν έντιμον, είναι ότι: αί άποχα’ι έφάνησαν· 
ολιγαριθμότεραι οσάκις έπρόκειτο περί έκπαιδεύσεως. Έν τή ύπόθέ- 
σει ταύτη ό λαός άπέστη.τής είς τήν φειδωλίαν αγάπης. Ο&τως άπε- 
δέξατο τήν έπέμβασιν τής πολιτείας είς τάς δαπάνας, είς &ς ύπε- 
βλήθησαν οί δήμοι διά τά κτίρια τών σχολείων ηύκόλυνε τήν άπο-' 
δοχήν των πτωχών μαθητών εις τήν άνωτέραν έκπαίδευσιν. Προ
σέτι δ απέρριψε τήν κατ’ είσήγησιν 5,000 πολιτών γενομένην πρό- 
τασιν τοΰ ν’ άκυρωθή ή ύποχρεωτική έμβολίασις, καί τελευταϊον 
διά ψήφων 25,577 έναντίον 21,377 ήρνήθη νά είσαγάγη πάλιν τήν 
κεφαλικήν-ποινήν έν τφ ποινικφ τής Ζυρίχης κώδικι.

'Ως λέγει ό κ. Niederer, παρ’ ού έρανιζόμεθα τάς πληροφορίας 
ταύτας, λυπηρόν δτι δέν έδημοσιεύθησαν εΐσέτι οί πίνακες τών 
καθολικών ψηφοφοριών καί έν ταϊς λοιπαΐς έπαρχίαις. ’Αλλά, καθ’ 
συνελεξα σημειώσεις, δύναμαι νά εί'πω δτι έπ'ι τοΰ δλου τά αποτελέ
σματα είναι παραπλήσια τοΐς ήδη άποδειχθεΐσιν έν τή τής Ζυρίχης. 
Εν τή Bale-Campagne ήκουσα μεμφόμενον τό Referendum τής 

αγροτικής πλειονοψηφίας διά τήν ύπέρμετρον αυτής γλισχρότητα,. 
ήτις υπεράγαν περιόρισε τήν μισθαποδοσίαν τών ιερέων, τών διδα
σκάλων κα'ι τών πλείστων δημοσίων, υπαλλήλων. Έν τή Bale-Ville 
έκάκιζον το Referendum, δτι έπί τοΰ 'Ρήνου έπφκοδομήθη τρίτη: 
γέφυρα, στήσασα έν έκατομμύριον καί σχεδόν άχρηστος· ευεξήγητος 
δέ ή έλευθεριότης, διότι οί πλούσιοι άποτίνουσιν, οί δ’έργάται μετα
χειρίζονται τήν γέφυραν.

Εν Neuchatel οί τοΰ μεγάλου Συμβουλίου ριζοσπάσται ειχο,ν 
επιβάλει τόν προϊόντα, έπί τής περιουσίας φόρον- ή καθολική ψήφος 
τοΰ λαοΰ, και τοΰτο λίαν παράδοξον, άπέρριψεν' αυτόν.. Εξάλλου 
τελευταίοι οί-ριζοσπάσται έν. τή έπαρχίφ τοΰ Vaud-, κύριοι όντες τής 
<»ρχήςΛ έπεβαλον φόρον έ.πΐ τοΰ κεφαλαίου τόσον" τραχέώς προϊόντα, 
ώστε, ώς λέγεται, θά φυγαδεύση πάντα εύπορον- ούχ ήττον δμως 
κατωοθωσε να γίνη παρά τοΰ λαοΰ παραδεκτός.

Έν συνόλφ τό. Referendum δέν έξήλεγξε τάς, άναφυείσας ύπο- 
φ,οράς-Λ Οί έκλογεΐς, καί τοΰτο άληθές, είναι, συχνότατα προσκεκλη.- 
μ.ενοι είς. ψηφοφορίας, άλλάί. δέν, άπηύδησαν, καί·, αί αποφάσεις αυ
τών, ο'>ς, έπί τό πολύ, δέν άπέβησαν έναντίαι τφ· καινώ. συμφέροντι. 
Ού,δε.ίς θά διαβεβαίωση δτι άπασαι. ήσαν δσον τό δυνατόν αί β,έλτ.ι.- 
σται. Δ.ύ,ν,αταί τις δέ νά μεμφθή αύτάς ένίοτε, διότι, έν.επνεύσθησα.ν 
ύπό πνεύματος- μικρού καί άγαν φειδωλού· αλλά, τά κοινοβούλια 
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δεικνύονται "πάντοτε άρά γε ύπογραμμοϊ πολιτικής συνέσεως, φρο- 
νήσεως καί προνοίας ; άρά γε δέν πλημμέλοΰσι πανταχοΰ διά της 
ευκολίας ε’ις τάς δαπάνας, εις τά νέα δάνεια, είς την έπιψήφισιν 
νέων φόρων ; Μακράν τοΰ ύποθάλπειν τά στασιαστικά πάθη, τό 
Referendum πραύνει αυτά, διότι ή θέλησις της πλειονοψηφίας έκ- 
δηλοΰται τόσον έναργώς, ώστε άφαιοεϊ της μειονοψηφίας τό τε δι
καίωμα καί την πρόθεσιν τοΰ ένίστασθαι διά της βίας. ” ’Άλλως τε 
δέ αύτη δύναταί, χάρις είς τόν προσηλυτισμόν, είς τόν τύπον καί 
είς τάς δημηγορίας, νά μεταπείση τόν λαόν είς τάς έαυτής ιδέας καί 
νά μεΐαβληθή έκ διάδοχης εις πλειονοψηφίαν.

Δύναταί τό Refereildum, νά εΐσαχθή επωφελώς είς άλλάς πολι
τείας ; Ή Ελβετία, μή' λησμονώμεν τοΰτο, εύρίσκεται έν θέσει έξ- 
αιοετικώς άρμοδία πρός το εΐ δος τοΰτο της κυβερνήσεως. Έ χώρα 
διαιρείται' είς μέγαν αριθμόν μικρών κρατών αυτονόμων, ένθα αι ψη- 
φοφορίαι είναι αί εύκολώτεραι καί ήττον επίφοβοι ή έν έκτενεΐ κρά- 
τει. ί·Ή τής όμοσπόνδου άρχής ’ δικαιοδοσία τυγχάνει ούσα λίαν πε
ριορισμένη’ έ'χει ολίγους νόμους καί γενικά διατάγματα νά θέσπιση, 
ώστε, ούτω, όλος ό Ελβετικός λαός σπανίαν έ'χει τήν ευκαιρίαν τοΰ 
έκφέρειν ψήφον. Έν ταΐς Landsgemeinde καί έν τοΐς δήμοις δ 
'Ελβετικός λαός άπό τής μεσαιωνικής έποχής συνείθισε'ν’ αύτοδίοι- 
κήται. Τό δημοκρατικόν πολίτευμα άπ’ άρχής ύφίσταται, καί κα
τέστη.δλως δημοκρατικόν δι’ δ'λης σειράς αλλεπαλλήλων μεταρρυθ
μίσεων, άποτελουσών, ούτως είπεΐν, φυσικήν έξέλιξιν. Ή διαφορά 
μεταξύ τών κοινωνικών τάξεων είναι μικοοτέρα ή έν άλλοις τόποις. 
Έξα ιρέσει πόλεων, τινων, ώς τής Βασιλείας, Γενεύης καί Ζυρίχης, 
δέν ύπάρχουσι μεγάλαι περιο.υσίάι καί σχεδόν ούδαμόθι φαίνεται 
στυγνή πενία. Ή ίσότης τών τάξεων είναι' μεγάλη, καί καθώς τό 
απέδειξαν οί έπισημότατοι πολιτικοί, δ Αριστοτέλης καϊ δ Μοντέ- 
σκιος μεταξύ τών άλλων, τοΰτο είναι απαραίτητος όρος -πρός ομα
λήν πρόοδόν τής δημοκρατίας. Πρός τούτοις ή Ελβετία,. ούσα 
κράτος ουδέτερον καί ύπό τήν έγγύην τής Ευρώπης, δέν έ'χει νά με- 
ριμνφ περίεξωτερικής πολιτικής.’Ήθελεν είναι έπίφοβον ν’ άναπαυθή 
αύτη είς τάς αποφάνσεις τοΰ. Referendum, εί καί δ λαός, ανεπη
ρέαστος μένων, κλίνει πρός τήν είοήνήν ώς καί πρός τήν οικονομίαν.

. g Ε'.—Δυνάμεθα δέ ’ίτι νά διαβεβαιώσωμεν δτι τό κοινοβουλευ
τικόν σύστημα έπίσης καθίσταται λίαν άνεπιτήδειον είς τό διευθύ- 
νειν τάς έξωτερικάς υποθέσεις Κράτους, ένθα ή τέμνουσα έπιρροή 
άπόκειται τφ τυπφ - καί τή Βουλή, προερχομένη έ» ψηφοφορίας λίαν

I ■

διευθύνη τήν έξωτερικήν πολιτικήν, δέον 
άφειαν καί 
ένεργεΐν, 
γνώμης καί τών έφημερίδων, 
μόνιμον βάσιν 
σπουδαίας πρός αύτήν σχέσεις. Ούδείς πλέον
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εκτεταμένης. "Ο,τι εΐδομεν πρό μικροΰ έν Γαλλίφ καί έν Αγγλία 
άποδείκνυσι-τοΰτο διά τοΰ καταφανεστάτου τρόπου., “Ι-να έπιτυχώί 

ή Κυβέρνησις νά έ'χη συν- 
ί ακολουθίαν ιδεών, νά ή έλευθέρα έ'ν τε τφ πράττειν καί 
χωρίς νά έπηρεάζηται ύπό τών μεταβολών, τής κοινής 

καί συνάμα νά , παρέ.χη βεβαίαν κα’ι 
, δπως αί ξέναι Κυβερνήσεις δύνανται νά συνάψωσι 

τών ρη,θέντώ,ν δρων 
ύπάρχει σήμερον έν τώ κοινοβουλευτικό) πολιτεύματι,. ώς λειτουργεί 
έν ταΐς πλείσταις συνταγματικαΐς πολιτειαις.

Άπό τοΰ 1870 έγένοντο έν Γαλλίφ 24 μεταβολαί ύπουργείων, 
ένίοτε δέ τό χαρτοφυλάκιον τών έξωτερικών ένεπιστεύθη άνδράσι, 
διακεκριμένοις άναμφιβόλως, άλλ’'ήκιστα . προπαρασκέυασμένοις είς 
τόσον χαλεπόν ύπούργημα. Ή Γαλλία έ'σχε τήν φρόνησιν νά περι- 
σταλή καί νά μή περιπλακή έν «τω σχοτειτώ ό'άσεί» τών συμμαχιών 
καί τών διπλωματικών συνδυασμών" άλλ’ ούχ ήττον ή κάτω Βουλή 
δέν ήδυνήθη νά διαφυγή έν ταΐς συζητήσεσι τάς εναντιολογίας καί 
τά πλημμελήματα. Ούτω π. χ. ή μέν Αγγλία προτείνει αύτή νά 
έπέμβη είς τά τής Αίγυπτου, ή δέ Γαλλία άρνεΐται. Καλώς ’ίσως έπρα- 
ξεν, άλλά μετ’ ού πολύ έλυπήθη διά τούτο, άνέτρεψε τό, ύπουργεϊον 
τοΰ Φραισινέ είς πρώτην περίστασιν, καϊ προσεπάθησε ν’ άνακτήση 
θέσιν ήν πρώτον, άπεποιήθη νά κατάσχη. Ό κ. Φερρύ παραλαμβάνει 
τήν αρχήν, καϊ ύπείκων τή κοινή γνώμη, εμβάλλει έαυτόν είς τάς 
άποικιακάς επιχειρήσεις, τοΰθ’ δπερ έξ ανάγκης προκαλεϊ δυσαρέσκειας 
καϊ συγκρούσεις μετά τής Κίνας. Ή Βουλή κυριεύεται ύπό άθυμίας., 
καί ένεκα μικράς τής προφυλακής αποτυχίας, συντρίβει αίφνης τό 
ύπουργεΐον, δπερ ήτοΐμάζετο νά ύπογράψη τήν συνθήκην τής πο
θεινής ειρήνης. Έν δέ τή Άγγλίφ, ούδέν άλλο οίκτρότερον θέαμα >ή 
αί άμηχανίαι καϊ αί άντιφάσεις τών επανειλημμένων πλημμελημά
των τοΰ έξοχωτάτου τής ήμετέρας έποχής πολιτευτοΰ, τοΰ Γλάδ- 
στωνος, άπλώς καϊ μόνον, διότι ώφειλε νά ποιήται περί πολλοΰ τάς 
απαιτήσεις τής κοινής γνώμης, τοΰ τύπου, τών κομμάτων ν, τφ 
Βουλευτηρίφ. Άεννάως κατακοπτόμενος ύπό παντοίων έπερωτήσεών, 
ύπό τών προσβολών τών ,άντιπολιτευομένων, ύπό τής άν’τιστάσεως 
καί τής διαφοράς τών δοξών τών ιδίων αύτοΰ οπαδών, ύπό τής α
νάγκης τοΰ συντηοήσαι τήν πλειονοψηφίαν, στερείται ούχί μόνον τής 
έλευθερίας τών κινημάτων, άλλά καϊ αύτοΰ τοΰ αναγκαίου πρός σκέ- 
ψιν χρόνου' καί έπιλαθομένη τοΰ όρθοΰ τούτου- τοΰ Λίγκολν ρητοΰ ·' 
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έδέν .πρέπει νά μεταλλάσση τις 'ίππους έν μέσφ ποταμού», ή Βουλή 
τών'Κοινοτήτων τόν θετοί έν μειονοψηφία έπί φορολογικού ζητήματος 
καθ’ ήν ακριβώς στιγμήν, μετά διαπραγματεύσεις επιπόνους, έμελλε 
νά ύπογράψή τήν μετά τής 'Ρωσίας συνθήκην.

Δέον ένδομύχως νά συναισθανθώμεν τήν αλήθειαν ταύτην, ήτις 
δσημέραι γενήσεται καταδηλοτέρα: Ή Δημοκρατία, μέ τό άντιπρο- 
σωπικόν σύστηυ.α, ώς έπίσηςκαί μέ τήν άπ’ευθείας κυβερνησιν, τυγ
χάνει ούσα άνίσχυρος νά παρασκευάζη καλήν έξωτερικήν πολιτικήν. 
Διό αί ‘Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τής Αμερικής έλαβον τήν σώφρονα άπό- 
φασιν τοΰ ν’ άπέχωσιν αυτής. Μήπως τοΰτο είναι μομφή ήν έκ'φέρο- 
μ.εν κατά τών δημοκρατικών θεσμών ; Ούδόλως· διότι τό πρώτον καϊ 
κυριώτερον καθήκον πάσης Κυβερνήσεως είναι τό μεριμνάν έν πρώτοις 
ιδίως περί τών εσωτερικών του έθνους·- δσφ δ’ όλιγώτερον άναμι- 
γνύηται εις τά τών ξένων, τόσφ ώφελιμώτερον έσται διά τόν λαόν 
αυτής. Όπωςδήποτε, βέβαιον είναι δτι ήθελεν είναι λίαν πρόσφορον 
τό άναθέτειν είς τό έθνος τήν έξουσίαν του κηρύττειν τόν πόλεμον 
ώς δέ κατ’αΰτάς έλεγε μετά πολλής δεινότητος έν ’Αγγλία ό κ. Jesse 
Collings, ούδείς υπουργός, ούδείς μονάρχης έπρεπέ ποτέ νά έχ·/] τήν 
έξουσίαν δπως κατά τήν αρέσκειαν αύτοΰ κηρύσση πόλεμον. Τοιαύτη 
φο;βερά άπόφασις έδει νά ή έπιπεφυλαγμένη είς τούς μέλλοντας νά 
ύποστώσι τάς συνεπείας έπί τιμή αίματος καί αργυρίου. -

Ή άπ’ εύθείας Κυβέρνησις, ήτις ύφίσταται έν Ελβετία, ύπό τό 
είδος τοΰ Referendum, ήν καί είναι έτι λίαν κοινή έν τή Εύρώπή, 
καί, δυνάμεθα είπεΐν, έν τφ κόσμφ ολω ύπό τό είδος τής γενικής 
τών πολιτών συνελεύσεως. Ώς δέ ήδη προείπομεν, εύρίσκετο έν χρή- 
σει παρά τοΐς Γερμανοΐς έν τοΐς πεδίοις τοΰ Μαρτίου καί τοΰ Μαίου. 
Εύρίσκομεν αυτήν έν τώ «Tunscipmot» τών ’Αγγλοσαξόνων, ώς καί 
έν τοΐς συλλαλητηρίοις τών «Townships» έν τή ’Αμερική, καί τών 
«Vestry» έν τή ΆγγλίςΓ έν τοΐς συλλόγοις έπί τής άγοράς τών ’Ιτα
λικών Δημοκρατιών καί, πρό μικρού έτι, έν ταΐς δμηγύρεσι τών χω
ρίων τής Λομβαρδίας. Έν τή «Dessah» τών Ίαβανών, έν τφ ρω- 
σικώ «ΜΪΓ», έν τώ γερμανικώ «Allmend», ώς έν ταΐς φυλαΐς τών 
Σκώττων καί τών ’Ινδών, αί άποφάνσεις περί κοινού συμφέροντος λαμ- 
βάνονται ύπό πάντων τών διαφεοομένων. Καί τί φυσικώτερον; Νόμος 
ε’ισήγαγεν έν Άγγλίφ το Referendum tv’ άποφασισθή περ'ι συστά- 
σεως δημοτικών Βιβλιοθηκών (Free libraries), καί τελευταΐον εί- 
δομεν έν Glasgow τό ζήτημα λυθέν ύπό τής καθολικής ψηφοφορίας 
ήτις, διά 28,946 οΰ, απέναντι 22,755 ναί, άπέρριψε τό σχέδιον. Και 

δμως, ίνα φέρή τό Referendum καλούς καρπούς, έξ άπαντοςΑέον 
νά ή τό πλήθος πεφωτισμένον, άνεπτυγμένον, εΐθισμένον εις το αύ- 
τοδιοικεϊσθαι, καί ούχι τό παν ν’ άποφασίζηται έν τώ κέντρφ. Έν 
ταΐς παπικαΐς χώραις, ένθα δ κλήρος είναι πανίσχυρος έν τοΐς χω- 
ρίοις, έκεΐνος και μόνος ήθελεν ορίζει τάς κάθολικάς ψηφοφορίας.

Ενδεχόμενον οί δημοκρατικοί θεσμοί νά μή κατορθώσωσιν άρκούν- 
τως νά προφυλάξωσι τήν τάξιν καί τήν ασφάλειαν, ών αί ήμέτεραι 
κοινωνίαι, βιομηχανικα'ι ώς έπί τό πλεΐστον καί ποικίλαι τή εργασία, 
αισθάνονται πολλφ ζωηρότερον τήν ανάγκην ή αί κοινωνίαι τής άρ- 
χαιότητος καί τοΰ μεσαιώνος, καί έν παρομοία περιπτώσει νά έπα- 
νέλθωμεν είς τόν δεσποτισμόν' έπειδή, ύπαρχόντων μεγάλων μονίμων 
στρατών, ή εκτελεστική εξουσία, πειθομένη τή βουλήσει τών ,άνω- 
τέρων τάξεων, πάντοτε δύναται νά καταλύση τήν ελευθερίαν. Άλλ’ 
έάν ή έλευθερία καί ή δημοκρατία διατηρηθώσι καί προφυλάξωσίν ή- 
μάς τοΰ καισαρισμού, πασίδηλον δτι ό λαός θά ζητήση νά λάβη έν 
χερσί τήν ,διεύθυνσιν τών δημοσίων, έπί μάλλον και μάλλον, καθόσον 
έκδιδάσκεται, καί νοεί κάλλιον τήν ύφίσταμένην στενήν σχέσιν 
μεταξύ τής νομοθεσίας καί τών ιδιαιτέρων αύτοΰ συμφερόντων. Εκ
τατέ δέ, ύπό τό εν ή τό έτερον είδος, θά είσαγάγή τήν άπ’ ευθείας 
κυβέρνησιν. Ή Ελβετία, ήτις προπορεύεται είς τάς δημοκρατικάς 
μεταρρυθμίσεις, ύπέδειξεν ήμϊν τήν δδόν. Έάν πρέπν) νά έπιτελεσθή ή 
τοΰ λαού βούλησις, κάλλιον δέν είναι άρά γε νά έκδηλωθή εΐρηνικώς 
καί τακτικώς διά τής καθολικής ψηφοφορίας, ώς έν ταΐς έπαρχίαις 
τής Ελβετίας, ή θορυβωδώς καί διά τρόπου ούχί πολύ σαφούς, ώς 
έν ’Αγγλία συμβαίνει διά τών συλλαλητηρίων, τών πομπών, καί τών 
διαδηλώσεων, έν δέ τή Ίρλανδίρ: δι’ αληθών μαχών μεταξύ τών πα- 
πιστών καί τών διαμαρτυρομένων;

Έάν τά πλήθη προσκληθώσιν είς τήν έπιψήφισιν τών νόμων, ή 
θά έκπαιδευθώσιν, ή θά έκπαιδεύσωσιν αυτά’ έν πάση δμως πεοι- 
πτώσει, ό άληθής πολιτισμός, δστις έγκειται έν τή διαδόσει τών 
γνώσεων καί τών ύγιών αρχών καί ιδεών, θέλει ώφεληθή. Τότε ή βα
ρυσήμαντος φράσις τοΰ Tocqueville καί όντως θά έπαληθεύσν), δτι 
«ή άκρα δημοκρατία προλαμβάνει τούς κινδύνους τής δημοκρατίας».

Έν Μασσαλία.
2τέφ. AL. Βλαστός.

' , Έκ τοΰ Γαλλικού.



ΔΙΑΜΑΧΗ
ΕΝ ΝΑΞΩ, ΚΑΣΤΡΙΝΩΝ και ΝΕ0ΧΩΡ1ΤΩΝ

Α'

Τοΰ Βυζαντίου καταληφθέντος ύπό τών Φράγκων τφ 1204, επό
μενον ήν κάί -h της άλλης Ελλάδος κατάκτησις ύπ’ αυτών, έτι <5® 
καί τής νήσου Νάξου και τών. λοιπών Κυκλάδων ύπό του Ένετοΰ 
Μάοκου Σανούτου. τφ 1207. Κατά την έποχήν ταύτην συνφκί- 
σθησαν και αί μέχρι σήμερον σωζόμεναι νησιωτικά! πόλεις, περιβλη- 
θεϊσαι καί ύπό φρουρίων.

Μεσημβρινώς της νήσου Νάξου διασφζονται ίχνη οίκίσεω; βυζαν
τινών χρόνων πολλά, έπονομαζόμενα είσέτι Κάτω Χωριά, έν θέσει 
δέ Λαθρϊνοο, ώς παραδίδουσιν οί κάτοικοι τών μεσημβρινών μερών, 
έκειτο -ή μητρόπολις της νήσου, ί'σως καί ύπό πολιτικήν καί έκκλη- 
σιαστικήν δικαιοδοσίαν, ένθα έκ τών πέριξ προσερχόμενοι έπαιζον 
τό πένταθ,ίον. Γέμει δέ ·ή θέσις έκκλησιών βυζαντινού ρυθμοΰ, έτι 
δέ καί αί προσωνυμία! τών μερών εκείνων δηλοΰσιν αρχαίας οίκίσεις’ 
φαίνεται δ’ ότι έπί Βυζαντινών έκεϊ ήν ό περισσότερος πληθυσμός 
τής νήσου, συνοικισθείς ένεκα τών αλλεπαλλήλων πειρατικών έπι- 
δρόμων, προστατευόμενος ύπό τοϋ φρουοίου ΆπαΆΙρη, διασωζοντος 
είσέτι λαμπρά έρείπια.

Ό Μάρκος Σανοΰτος μετά τοΰ στόλου καί στρατοΰ αύτοΰ προσορ- 
μισθείς είς Ποταρίάας, έπετέθη κατά τοΰ φρουρίου τούτου, ύπό Γε- 
νουαίων πειρατών κατεχομένου’ κύριος δέ γενόμενος αύτοΰ μετά 
μικράν άντίστασιν, ή πιθανώς συνθηκολογήσας μετ’ αύτών, συγκατ.έ- 
λεξεν αύτούς μετά τών συν αύτφ, καί φκοδομήσατο τήν κατοικίαν 
αύτοΰ δυτικώς τής νήσου, έπί τής κορυφής λόφου, πέριξ δέ ταύτης 
κατφκισαν οί περί αύτόν, περιβαλόντες αύτήν, κατά τήν έν τή νήσφ 
πάράδοσιν, διά δώδεκα προμαχώνων (μπαλουάρδων, baluardo) καί 
σχηματίσαντες τό είσέτι σωζόμενον, μεταβεβλημένον δ'μως, φρού
ριον, κατοικούμενον είσέτι ύπό τών δυτικών τής νήσου. "Ενεκα τής 
κατοικίας ταύτης τοΰ δυνάστου πρασήλθον οί έγκριτώτεροι τών νη-
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σιωτών καί συνφκίσθησαν περί τό φρούριον, ε’ις τούς πρόποδας τοΰ 
λόφου δυτικώς, ώνομάσαντες τόν συνοικισμόν αύτών Μποΰργον 
(borgo), καί δστις περιεκλείετο έν εί'δει φρουρίου1 οί δ’ απορότεροι 
φαίνεται δτι συνφκίσθησαν έξωθεν τοΰ Κάστρου καί Μπούργου, 
όνομάσαντες τόν συνοικισμόν αύτών Νεοχώριον (Ν^ό χωριό). Έν 
τινι δέ καταγραφή τών νήσων τής δέκατης έκτης έκατονταετηρίδος 
δημοσιευθείσ·/) ύπό Κρουσίου (Martino Crusio, Turcograecia, 
έν Βασιλείς 1584 βιβλ. Β’, σελ. 207) περί Νάξου αναγράφεται : 
«Αξία πολεος μητροπόλεος, όνόματι Άςία καί Άπάνο Κάστρο»' 
ταύτην καί δ Κάρολος Χόπφιος άνεδημοσίευσε (Chroniques GrecO- 
Romanes κτλ. έν Βερολίνφ 1873, σελ. 175). Έκ τούτου φαίνε
ται δτι ή πόλις τής Νάξου, διγρημένη ούσα είς τρία τμήματα καί 
τρία φέρουσα ’ίδια ονόματα, Κάστρον, Μποΰργος καί Νεοχώριον, 
προσηγορεύετο διά κοινοΰ ονόματος Νάζος καί κατά παραφθοράν 
Ναζία, Άζία.

Ή νήσος διήρητο έπί Τούρκων είς τρία κοινά, είς ά κατ’ αναλο
γίαν διενέμοντο οί ύπό τής Τουρκίας έπιβαλλόμενοι φόροι’ ταΰτα ήσαν 
ή κοινότης Χωρίων, περιλαμβάνουσα άπαντα τά χωρία τής νήσου, 
ή κοινότης Μπούργου καί ή κοινότης Κάστρου, είς ήν καί οί Νεοχω- 
ρϊται ύπήγοντο καταβάλλοντες τούς φόρους αύτών. Τό Κάστρον προσ- 
ονομάζεται, είς έγγραφα τών αρχών τής δεκάτης έκτης έκατονταετη
ρίδος, μή σφζομένων αρχαιότερων, Μέσα Κάστρον ΝαΕ,ίας, δπερ κα'ι 
Κάτω Κάστρον προσαγορεύεται είς δίπλωμα τοΰ δυνάστου Νικολάου 
Β' Καρκερίου τοΰ 1377, κατά διαστολήν τοΰ Επάνω Κάστρου πι
θανώς, κειμένου άνωθεν τής Ζ7οΓαμι.άς·,δεξι^ τώ είσερχομένφ είς Ντρυ- 
ραΛιάν. Περιεκλείετο δέ τό φρούριον ύπό τριών πυλών, τής Τρανής 
πόρτας καλουμένης, ήτις φαίνεται μεταποιηθεϊσα, έχουσα δ*  έξοδον 
είς τον Μποΰργον, τοΰ Παραπορτιού, κειμένου ίσως παρά μεγάλην 
τινά πύλην τοΰ φρουρίου, πιθανώς τοΰ είς έγγραφα τών αρχών τής 
δεκάτης έκτης έκατονταετηρίδος Έί,ωπόρτιν. καλούμενου, δπερ ί'σως 
άπετελεϊτο έκ τών στοών τών παρ’ αύτή καλούμενων μέχρι σήμε
ρον ΒόΛτεο, καί τοΰ Πίσω Παραπόρτι, καί Λ7ό Παραπόρτι, καλου- 
μένων, μ.ή σφζομένων δέ μέχρι σήμερον’ τό φρούριον δέ διά τών τριών 
αύτών’ πυλών κλειόμενον περιεκλείετο πανταχόθεν. Έντός δ’ αύτοΰ 
διεκρίνετο μόνον διά τών τμημάτων ΒοΛτες, κειμένου παρά τήν είσο
δον τοΰ σήμερον Παραπορτιού, τής Πέτρας, άποτελούσης τήν ατρα
πόν τήν άπό Βόλτες άγουσαν αριστερόθεν πρός. τήν μητρόπολιν, 
καί τοΰ Καρδουνόχανο, άποτελοΰντος τήν ατραπόν τήν δεξιόθεν
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■ άγούσης άπό Βόλτες είς. τήν μητρόπολιν- τό δ’ έξωθεν της μητροπό- 
εως μέρος καλείται Π2άτζα.

Ό Μποΐφχοζ-,κείμενος κάτωθεν τοΰ φρουρίου δυτικώς,έκλείετο καί 
αυτός διά πυλών διά τής πρός τόν αίγιαλόν κείμενης, καλούμενης 
δέ Πόρτας τον Για2οϋ, φερούσης είσέτι τά σύμβολα τών Κρίσπων, 
διά της τοϋ Προφήτου ’/Μία, ένεκα παρακείμενης ομωνύμου εκκλη
σίας καί διά της πύλης του Έ6ριακής, συνεκοινώνει δέ μετά της πα
ραλίας διά' μικρότερων πυλών- ύπάρχουσι δέ καί έντός αύτοΰ μικρό
τεροι πύλαι, άποτελοΰσαι ί'σως διάφορα τμήματα αύτοΰ έκάστοτε 
προστιθέμενα, έξ ών τό έξωθεν της πύλης της Έδριακης άπετέλει τό 
τμήμα της πόλεως, τό καλούμενον Έβριακή· έγγραφα δέ τών αρχών 
τής δεκάτης έκτης εκατονταετηρίδας συνετάχθησαν είς τό Έζωποϋρ- 
γον τοΰ ρίγα ΉΛιοϋ, άποτελοΰντος καί τούτου τμήμα τοΰ Μπούρ- 
γου κείμενον έξωθεν τής πύλης τοΰ Προφήτου Ήλιοΰ. ’Έξωθεν δέ 
τής πύλης τοΰ Παραπορτιού πρός τό Κάστρον υπήρχε τμήμα οικιών, 
α'ίτινες φαίνεται άπετέλουν τό είς τά ίδια έγγραφα μνημονευόμενον 
ΈζωπόρτιΫ Ναζίας, δπερ πιθανώς εϊνε τό μέχρι σήμερον καλούμε
νον Παραπόρτι' είς τά ίδια έγγραφα άναφέρεται τμήμα πόλεως κα
λούμενον Μπαρπακας καί Μπαρρπακίϊς, άγνωστον όμως πού κεϊ- 
ται.'Ο Μποΰργος, έκτος τών ανωτέρω σημειωθέντων είς ενορίας διν)- 
ρημένος ών, ούδέν τμήμα έχει φέρον ’ίδιον όνομα.

Τό δέ Νεοχώριον,περί ού ίδίικ ενταύθα δ λόγος, άναφέρεται είς έγ
γραφα τοΰ τέλους τής δεκάτης έκτης εκατονταετηρίδας, ποιον δμως 
ήν τό αρχικόν τής οΐκίσεως αύτοΰ μέρος άδηλον,πιθανώς τό πρός τήν 
‘Αγίαν Κυριακήν κείμενον, προϊόντος τοΰ χρόνου ήνώθη μετά τοΰ 
Μπούργου καί τοΰ φρουρίου. Ή Μονή τής 'Αγίας Κυριακής περιλαμ
βάνει τήν άρχαιοτέραν τών είς Νεοχώριον κειμένων εκκλησιών, οίκ.ο- 
δομηθεΐσαν έπί τής Φραγκοκρατίας κατ’ έπιγραφήν άχρονολόγητον 
άνωθεν τής πύλης τής έκκλησίας: «Καμένος παλεοςθεν γαρ ουδενος 
εν [ θαύματος ουτος ο θιοτατος καί υπερτημος ναός ] ακ.. ανακενη- 
σθεντος ος νην οραε μετά μεγαλις ] δήμου της περιφιμου νήσου και 
δουκάτου αξίας.» Έκ τούτου υποθέτω δτι περί τήν 'Αγίαν Κυριακήν 
ήν ή πρώτη τοΰ Νεοχωρίου συνοίκισις, τών λοιπών έκκλησιών αύ
τοΰ τής μέν Κοιμήσεως τής Θεοτόκου κειμένης παρά τήν άγίαν Κυ
ριακήν καί φερούσης χρονολογίαν 1755, διά τήν σμικρότητα δμως 
αύτής άναξίας λόγου, τής δέ 'Αγίας Παρασκευής φερούσης χρονολο
γίαν 1607,· τής δέ ΓΙαντανάσσης φερούσης χρονολογίαν 1806 καί 
τής 'Αγίας Θεοδοσίας άνευ χρονολογίας, μνημονευόμενων δέ τών δύο
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τελευταίων ύπο τοΰ Τουρνεφορτίου- ήσαν δ’ αύται άπα.σα-ι μοναί με- 
ταποιηθεΐσαι, μετά τήν έπέκτασιν τοΰ Νεοχωρίου, είς ένορίας, πλήν 
τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου σμικροτάτης ούσης.

’Έν τινι καταγραφή φόρων ορίζεται ή περιοχή τοΰ Μπούργουώς 
έξης- «ό ποΰργος βαστ$ άπό τόν προφήτην Ήλίαν οπού φαίνεται ή 
πόρτα ή μεγάλη, έως τήν πόρταν τής έύριακής, . βαστιή δ' ποΰργος 
μέρος νεοχωρίου όποΰ έκτίσθη, άπό τήν εΰριακήν έως τήν άγίαν κυ- 
ριακήν- καί άπό τόν προφήτην ήλίαν βαστ^ μέρος τοΰ Νεοχωρίου δ 
ποΰργος έως τοΰ χριστοφίλη τό σπίτι». Έκ ταύτης ύποτίθημι δτ,ι ή 
κοινότης Μπούργου, έκτος τοΰ διά πυλών περικλειόμένου ύπό τό όνομα 
τοΰτο τμήματος τής πόλεως, περιελάμβανε καί τήν έκτος κειμένην 
αύτοΰ Έβριακήν, καί τό έξωθεν τής πύλης τοΰ Προφήτόυ Ήλιοΰ 
τμήμα μέχρι τοΰ οικήματος τοΰ Χριστοφίλη, δπερ ήν οικία τής οι
κογένειας Κορνηλίου, άν καί ήν τμήμα Νεοχωρίου- ή τοΰ Νεοχω
ρίου δέ περιοχή έν τή ίδίεκ καταγραφή δρίζεται ούτω- «τό νεοχώ
ριον όποΰ φαίνεται τήν σήμερον, μέρος όποΰ τό έξεχώρισεν ή βασιλεία, 
είναι άπό τό κάτω μέρος τής άγιας κυριακής έως τοΰ'χριστοφίλη 
το σπίτη, καί άπό αύτά τά όσπίτια πάλιν τοΰ νεοχωρίου είναι τά 
περισσότερα πουργιανέκα καί χωργιανέκα» (Κώδιξ τής Εκκλησίας 
Θε.οσκεπάστης τής έν.τώ Κάστρω, φυλ,. 108). 'Αμαρτάνει δ περιη
γητής Όλιβιέρος γράφων δτι οί Έλληνες,καί έννοεϊ τούς άνατολικούς 
τής νήσου, «... occupent la partie qui s’etend a Test du cha
teau, comme sous le nom de Nouvelle-Ville, Νειο-Κοριο.» 
(G. A. Olivier, Voyage dans l’Empire Othoman κτλ. τόμ. B', 
σ. 161, έν Παρισίοις 1801), ύπολαβών ώς έν τά διαμερίσματα τοΰ 
Κάστρου καί Μπούργου, καί άναβιβάζων τούς κατοίκους τής πόλεως 
Νάζου κατά τά τέλη τοΰ 1800 είς δύο χιλιάδας.

’Έξωθεν τοΰ Μπούργου κεϊται ή Έβριακή'^κναμφιβόλως τό τμήμα 
τοΰτο έκλήθη ούτω διά τήν έν αύτω συνοίκισιν Εβραίων Παρά 
Ναξίοις φέρεται ακόμη δτι, έν τή παρά τήν πύλην ταύτην έκκλη- 
σίιγ τής άγιας Σοφίας, κοινώς ούτω πρόσονομαζομένης, τιμωμένης 
δμως έπ’όνόματι τής Μισοπεντηκοστής,ην ποτέ Συναγωγή ’Ιουδαϊκή, 
μεσημβρινώς δέ τής νήσου, κάτωθεν τοΰ φρουρίου Ά.παλίρη, ύπάρ- 
χει θέσις καλούμενη Έβριακ'ες δηλοΰσα τήν οΓκισιν ■ έν άύτή. Ε
βραίων προ τής φραγκικής κατοχής- επειδή δέ ή νήσος ήτο πλούσια 
καί οί. κάτοικοι αύτής περί τήν καλλιέργειαν τής μετάξης ένησχο- 
λοΰντο, πιθανώς κατέφυγον έν αύτή Εβραίοι περί τήν καλλιέργειαν 
αύτής ειδικοί τυγχάνοντες- προϊόντος δέ *τοΰ  χρόνου έφυγαδεύθησαν
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τής νήσου ή συνεχωνεύθησαν τοΐς Ναξίοις' άνωθεν δέ τής Έβρια- 
κής κεΐται τμήμα πόλεως καλούμενον Μούδα, έξωθεν τοΰ Μπούο- 
γου κλειόμενον.

Τό Νεοχώριον ή κοινώς τό Νιό Χωριό καλούμενον, περιελάμβανε 
κατ αρχάς ολίγους κατοίκους, δπερ ίδιοι δηλοΰται διά τήν σπάνιν 
τών έν αυτοί εκκλησιών, ή οικοδομή τών όποιων είνε χαρακτηριστι
κόν τών τότε χρόνων, έν ω ό Μποΰργος περιλαμβάνει πξρώτάς τριά
κοντα' τοΰ Νεοχωρίου, ώς άνωτέρω άνέφερον, εΐσίν ή 'Αγία Κυριακή, 
ή Αγία Παρασκευή 1.607, ή Παντάνασσα, ήν μνημονεύει δ Τουρνε- 
φορτιος κατά τό 1701 καί ή 'Αγία Θεοδοσία' καί ταύτην μνημονεύει 
δ Τουρνεφόρτιος (Tournefort. A. Voyage into the Levant, κτλ. 
Τομ.Α , ’Αγγλική μετάφρ. σ. 232)."Ενεκα δέ τής σμικρότητος αύτοΰ 
και τής προσεγγίσεως τφ Κάστρφ ύπήχθη είς τήν κοινότητα αύτοΰ, 

είς ουδεμίαν δέ τών πράξεων τής κοινότητας Κάστρου, ούδέ είς τάς 
συνελεύσεις τών Καστρινών μνημονεύεται, ούδείς δέ ποτέ Νεοχωρίτης 
έζελεγη έπίτροπος ή πρεσβευτής τής κοινότητος. Είς τά σωζόμενα 
δε κτηματολόγια τών Καστρινών άναμίξ αναγράφονται οί Νεοχωρϊ- 
ται είτε διά τό άσημον αύτών,εΐτε διά τό ύπερφίαλον τών Φράγκων.

Ούτε ακριβώς ούτε κατά προσέγγισιν δύναμαι νά ορίσω τόν χώ
ρον, ον κατελάμβανε τό Νεοχώριον άπό τής συνοικίσεως αύτοΰ μέ
χρι τοΰ άποχωρισμοΰ άπό τοΰ Κάστρου, ούτε τόν πληθυσμόν αύτοΰ 
να υπολογίσω· έκ τής καταγραφής δμως τών οικογενειών έν τώ τότε 
σχηματισθέντι κτηματολογίφ (μάννρι) καί έκ τής άναγραφής τών. 
ενοριτών δύναται τις μετά τίνος θετικότητος νά άποφανθή, άλλά 
περί τούτων κατωτέρω γενήσεται λόγος. Έν τοΐς φορολογικοΐς πί- 
ναξι τής κοινότητος Κάστρου, τό Νεοχώριον, κατά τούς τελευταίους 
χρονους, δηλαδή περί τά τέλη τής δεκάτης έβδομης έκατονταετηρί- 
δος, ύπολογίζεται φορολ&γούμενον είς χανέδες (οικίας) δέκα καί έννέα, 
οπερ όμως δέν δύναται άκριβώς νά ύπολογισθή, διότι ή ύπό φορολο
γίαν οικία άπετέλει ένίοτε περισσοτέρας τής μιάς οικογένειας, ένεκα 
τοΰ πλούτου τής μιάς καί τής πενίας τής άλλης' πάντοτε δμως υπο
τίθεται ό τοΰ Νεοχωρίου πληθυσμός μικρός, έκτος έάν αί έν Νεοχω- 
ριφ οικίαι άνήκον είς τούς Μπουργιανούς καί τούς‘.χωρικούς , ώςμαν- 
θάνομεν έκ τοΰ κώδικος τής έκκλησίας Θεοσκέπαστης· οί Μπουργια- 
νοι δ’ ούτοι καί χωρικοί, κατοικοΰντες έν Νεοχωρίφ, άπετέλουν 
Χανέδες είς τε τόν Μποΰργον καί τά χωρία, οπού άπέτινον καί 
τους φόρους αύτών έτι δέ καί πολλοί Νεοχωρΐται καί μετά τόν 
χωρισμόν αύτών άπό του Κάστρου παρέμειναν καταγεγραμμένοι είς
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αύτό, είς δ καί τούς φόρους αύτών άπέτινον. Προϊόντος δμως τοΰ 
χρόνου ό μόνος χώρος ό πρός οικοδομήν ηύξήνθη έπί τοσοΰτον (καί 
είς τοΰτο συνετέλεσε καί ή μεγάλη ημών Έπανάστασις), ώστε σή
μερον κατέχει χώρον μέγαν, περιλαμβάνων σχεδόν οσας καί δ 
Μποΰργος οικίας, άραιωθέντος δμως τοΰ πληθυσμού αύτοΰ, ιδίως 
μετά τήν άποκατάστασιν τοΰ Ελληνικού βασιλείου, καί έγκαταλει- 
φθεισών τών οικιών αύτοΰ, κατέπεσον πολλαί, καταπίπτουσι δέ καθ’ 
έκάστην. ’Ιδία έπί τής μεγάλης ήμών Έπαναστάσεως κατέφυγον είς 
Νεοχώριον Κρήτες καί Κάσσιοι. Κρήτες μετφκισαν είς Νάξον κατά 
τά? ^ιαφόρους τής Μεγαλονήσου διαμαρτυρήσεις κατά τής ξενικής 
κυριαρχίας' ή έπέκτασις δμως τοΰ Νεοχωρίου μεσημβρινώς δέν 
άνήκει είς τούς τελευταίους αύτούς χρόνους, άλλ’ είς προγενεστέ
ρους, διότι οικοδομή είς τό άκρον τοΰ Νεοχωρίου φέρει τήν έξής έπι- 
γραφήν : «·{- ηκοδομιθη οΰτο]ς ο ΰκος -j- δια εξ ] οδού ·}· βαρδι λου]
λουδι: 1789 »’ έτι δέ καί ή έκκλησία Παντάνασσα φέρει έπί τής 
έξω τής αύλής αύτής θύρας έπιγραφήν δυσανάγνωστον, έφ’ ής δμως 
μετά κόπου άναγινώσκεται τό: δνομα τοΰ έπισκευάσαντος Μα^ούσου 
Πραουδάκη καί χρονολογία 16 ’Απριλίου 1806' άν καί ή Παντά
νασσα μνημονεύεται ύπό τοΰ Τουρνεφορτίου (Tournefort' ένθα ά
νωτέρω Τόμ. Α\ σελ. 232)' ή δέ θέσις, έν ή κεΐται, ονομάζεται 
έν τώ άρχαίφ τής μητροπόλεως κώδικι Bovyad&xf ήν δέ ή Παν
τάνασσα μετόχιον τής Μητροπόλεως Νάξου, παραχωρηθέν τήν 13 
Αύγούστου τοΰ 1782 μεθ’ δλων τών δικαιωμάτων αύτοΰ έφ’ δρου 
ζωής παρά τοΰ Παροναξίας Νεοφύτου Β’ είς τόν ιερομόναχον Θεοφύ- 
λακτον Τουρλϊνον. "Ωστε τό Νεοχώριον καί πρό τής μεγάλης ήμών 
Έπαναστάσεως έσχεν έκτασιν άρκετήν.Ή αυξησις τών κατοίκων τοΰ 
Νεοχωρίου καί ή μετά ταΰτα εύημρεία αύτοΰ, δέν δύναται νά. λογι- 
σθφ αυξησις τοΰ πληθυσμού τής δλης νήσου' διότι: οί νησιώται διά 
τήν επαχθή καταστάσαν τουρκικήν φορολογίαν, τών παλιμβόλων 
’Ενετών τάς άρπαγάς, τών ποικίλων πειρατών τάς δηώσεις, καί τέ
λος εις έπίμετρον πάντων, τάς καταδυναστεύσεις τών άρχόντων τής 
νήσου' τρανών προσονομαζομένων, περιήλθον είς παντελή κακο
δαιμονίαν, ής ένεκα ήλαττώθη δ πληθυσμός τής νήσου κατά πολύ’ 
έάν δέ δέν συνεπύκνουν αύτόν έκάστοτε ώς τόν τών άλλων Κυκλάδων 
αί διαμαρτυρήσεις τής Κρήτης κατά τής ξενικής κυριαρχίας, αί νή
σοι ήθελον είναι έρημοι κατοίκων' είς Νεοχώριον δμως προσήρχοντο 
οίκισταί έκ τής ιδίας νήσου, όλίγι.στοι δ’ έξωθεν, δπως συνέβαινον 
καί συμβαίνουσιν είς άπάσας τάς νήσους μετατοπίσεις πληθυσμών
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καί εγκαταστάσεις. —- Και τό Νεοχώριον είς 
ούδέν τμήμα αύτοΰ φέρει ίδιον Ονομα, έκτος 
σαν κειμένου και καλούμενου μάμαγγα. .

ενορίας δΐγρημένον, 
τοΰ πρός την θάλασ-

Β'

ΓΙροοιμιαζόμενος τάνωτέρω περί τής πόλεως Νάξου καί τών τμη
μάτων αυτής, ΐδίρι τοΰ Νεοχωρίου, έσκόπουν ίνα εισαγάγω τόν ανα
γνώστην είς την κατωτέρω διήγησίν μου διαμάχης τίνος τών Νεο- 
χωριτών καί Καστρινών. Τά της διαμάχης ταύτης άνταλλαγέντα 
έγγραφα τών διαφερομένων είσί καταγεγραμμένα έν τφ κώδικι τής 
έν τφ Κάστρφ ’Ανατολικής έκκλησίας Θεοσκέπαστης· δ ζώδιξ ούτος 
διεσωθη υπο του κυρίου Αλεβιζου Οικονομίδου, εις ού τήν εύμένειαν 
οφείλω αυτόν. .

Πότε ή διαμάχη τών Καστρινών κα'ι Νεοχωριτών ήρξατο εινε ά
γνωστον, φαίνεται όμως δτι οί Νεοχωρΐται, ολίγοι κατ’άρχάς δντες 
καί ανίσχυροι, ήδικοΰντο ύπό τών Καστρινών εις την διανομήν τών 
φόρων., οΰς αύτοΐς κατέβαλαν., δπόταν όμως φαίνεται ήσθάνθησαν έν 
αύτοΐς ζωήν τινα, ήγέρθησαν ύπερασπίζόμενοι. τά δίκαια αύτών κατά 
τών φαινομένων κυριάρχων αυτών γιγνώσκομεν δ’ οτι- δι’ ύψηλών 
ορισμών, μπουγίοιμδιωκ xxl χοτζετίω)'· τοΰ- καπό υάάκ πασά, συνεπ'είφ 
βεβαίως παραστάσεων τών Νεοχωριτών έκδοθέντων, προσδιωρίσθησαν 
οί χανέδες αύτών (οικίαι άποτίνουσαι χαράτσιον),εϊς δέκα κα'ι έννέα, 
άποτιόμενοι όμως εις την κοινότητα Κάστρου, τό δ’ έκδοθέν περ’ι 
τοΰ Νεοχωρίου σουλτανικόν φιρμάνιον αναγράφει τάς συμφοράς, άς 
οί Νεοχωρΐται ύφίσταντο ύπαγόμενοι είς τήν κοινότητα Κάστρου, 
&ν κα'ι κατά διαφόρους καιρούς έπετιμήθησαν δι’ εγγράφων ύπό τε 
τών καπουδάν πασάδων καί τής κεντρικής διοικήσεως, έττ δ’άναγρά- 
φει δτι οί Καστρινοί έκ τών άνηκόντων αύτοΐς δοσιμάτων έπεφόρτι- 
ζον τούς πτωχούς ραγιάδας Νεοχωρίτας, προξενοΰντες τούτου ένεκα 
ζημίας καί άδικίας αύτοΐς· έξ αύτοΰ δ’έτι μανθάνομεν δτι προεξεδό- 
θησαν ύψηλοΐ ορισμοί, μπμυγουρδία καί χοτζέτια τοΰ καπουδάν πασά 
'ίνα έν καιρφ καταγραφής φόρων χωρισθώσιν οί. μαχα^άιίεζ’,καταγρα- 
φώσι δέ ίδίφ οί Νεοχωρΐται εις χανέδες δέκα καί έννέα, προστίθησι 
δ·’ έτι τό φιρμάνιον, δτι οί. Καστρινοί διά τό άνήκον αύτοΐς μέρος 
τοΰ δοσίματος τών· ζη'ίουμέ'νων άνθρώπων, βεβαίως ναυτών, άπαι- 
τοΰντες μέ βίαν τοιόύτους άπό τούς Νεοχωρίτας , και1 διά διαφόρων 
δ’ άλλων άτοπημάτων, έπροξένουν αύτοΐς μεγάλας ζημίας.
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’Αναγράφω ήδη λεπτομερέστερον τά της διαμάχης ταύτης έκ τών 
σφζομένων εγγράφων, ιδία τοΰ προμνησθέντος κωδικός, εί καί άνευ 
συνάφειας κατά τι μη διασωθέντων άπάντων τών κατά την ύπόθε- 
σιν ταύτην έκδοθέντων εγγράφων' έξ έτέρων δ’ εγγράφων της κοινό-, 
τητος Κάστρου άναγράφω φορολογικά τινα εις τούς Νεοχωρίτας,άνα- 
γόμενα' κατά τό πλεΐστον είς τούς λογαριασμούς, της κοινότητος 
Κάστρου οί Νεοχωρΐται άναγράφονται ώς καταβαλόντες χρηματικόν 
τι ποσόν, εί'ς τινας λογαριασμούς της. κοινότητος ταύτης μετά της 
Ένετικής πολιτείας τοΰ 1695 καί 1697' οί Νεοχωρΐται σημειοΰν- 
ται ώς καταβαλόντες ρεάλια καθαρά κατά τό κατάστιχον (καδέρ- 
νον αύτών) 285 καί 90/θθ τω 1695, ρεάλια δέ καθαρά κατά τό 
κατάστιχον αύτών 393 καί 3Ο/θθ τΦ 1θθ7, ή διαφορά δ’ αύτη δέν 
είνε ένεκα τής αύξήσεως 1) της κατά τό χρονικόν αύτό διάστημα 
ευτυχίας τών Νεοχωριτών, άλλά νομίζω εινε καταπιεστική' έκ τοΰ 
προσηρτημένου δέ λογαριασμού μετά τοΰ άνωτέρω τής κοινότητος 
Κάστρου μετά τής Τουρκικής κυβερνήσεως άναμ'ιξ δ.ντος του φόρου 
Κάστρου καί Νεοχωρίου, άδύνατον εινε νά όρισθή ό τών Νεοχωριτών. 
Μεγίστη δέ έπικρατεΐ άνάμιξις τών ποσών τών φόρων είς τούς, μετά 
τής κοινότητας Κάστρου καί τής Τουρκικής κυβερνήσεως λογαρια
σμούς, πολλών τοιούτων παρ’ έμοί άποκειμένων, δι’δ παοέρχομαι αυ
τούς άνεξετάστως.

Έριζόντων δέ τών Νεοχωριτών καί Καστρινών περί τοΰ άναλο- 
γοΰντος αύτοΐς φόρου, διέταξεν ό τότε καπουδάν πασάς καϊμακάμης 
Μεχμέτ πασάς, zttxx βεβαίως αίτήσεως τών Νεοχωριτών, ίνα οί 
διαφερόμενοι διορίσωσι διαιτητάς (άλπίτρους, arbitro) τφ 1769, 
διωρίσθ.ησαν δ’ έκ μέρους τών Καστρινών ό Ζαφύρι.ος Μάτσας και Δη- 
μήτριος Πάος, έκ μέρους δέ τών Νεοχωριτών ό Οικονόμος Καμ,πά- 
νης άπαντες Πάριοι, οΐτινες έξέδωκαν τήν έαυτών άπόφασιν, ήν μαν
θάνομεν έκ διαταγής τοΰ ΐδίο.υ καπουδάν πασά, καΧμακάμ Μεχμετ 
πασά, δς διέταξε τούς Νεοχωρίτας τό έ.πιόν έτος. 1768 ίνα συμ,μορ- 
φωθώσι μέ τήν άπόφασιν τών διαιτητών, ήτοι νά καταβάλωσι τήν 
έκδικασθεΐσαν ένιαύσιον πληρωμήν γροσίων εκατόν είκοσι διά χαρά- 
τσιον καί τεκλίφιον (Κώδιξ Έκκλησίας Θεοσκέπαστης, φυλ. 70)' 
τό χαράτσιον δμως καί τό τεκλίφιον δέν ήσαν οί μόνοι καταβα- 
λόμενοι ύπό τών Νεοχωριτών φόροι' οί λοιποί φαίνεται ύπελογίζοντο 
κατ’ άναλογίαν ώς κατωτέρω θηθήσεται.

Κατά άναγραφήν τινα τοΰ χαρατσιού τής νήσου τοΰ 1708 έπι- 
γραφομένην «Ταχίρι νέο καμομ.ένο είς τά 1708 σεπτευρίου .80 άπο



416 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

τόν Ήσούφ άγά τόν τζχριτζί όποΰ έστειλεν ή βασιλιά και μάς έκο- 
ψεν πεντακοσίους έντεκα χανέδες κα'ι έπομίναμεν όλο τό νισί εύτα ■ 
κόσι όγδοίντα τρις χανέδες 783». Ταύτας υπάρχει άντίγραφον καί 
έν τφ Κώδικι της Έκκλησίας Θεοσκέπαστης έπιγραφόμενον «είς δό
ξαν χριστοΰ άμήν 1708 σεπτεμβρίου 20, τό τευτέρι χανέδων άξίας 
έβαλεν δ Ίσούφ άγάς, ταχριτζης κάθε μέρος έστάθη καί έδιορίσθη» 
(Κώδιξ Έκκλησίας Θεοσκέπαστης <ρυλ. 64—70)’ ‘είς την μείωσιν 
όμως ταύτην ουδόλως οί Νεοχωρΐται ώφελήθησαν, διότι άναγράφον- 
ται μέ δέκα και έννέα χανέδες ώς καί πρότερον, έν τφ άντιγράφφ 
μάλιστα τοΰ Κώδικος της Έκκλησίας Θεοσκέπαστης άκριβεστέρφ 
τοΰ ετέρου δντι έν φύλλφ έβδομηκοστφ σημειοΰται «ονόματα έννε- 
νήτά ένέα (Καστρινών) μετά τών νεοχωρήτων τά χαράτζιά τους είναι 
ρλ. (ρεάλια) 346. λ. 60» άμέσως δέ κατωτέρω «Νεοχωρίου χώρησις 
άπό Κάστρον, ονόματα δέκα έννέα (νεοχωριτών) τό χαράτζι τους εί
ναι ρλ. [ρεάλια] 66. λ. 60» σημειοΰται δέ κατωτέρω καί τό άναλο- 
γοΰν είς έκάστην οικίαν «γίνετε τό χαράτζι πρός τριάμισι γρόσια ό 
χανές»,κατωτέρω δέ σημειοΰται ή άνάλογία είς τούς λοιπούς φόρους 
«είς τά δέκα σάν δώσουν οί καστριανοί ρλ. 100 τό νεοχωρΐον τοΰ 
έγγίζει ρλ. 10, αυτός είναι δ λογαριασμός είς ολην τήν Άξίαν». Έκ 
τών ανωτέρω καταφαίνεται ότι οί πλεΐστοι τών Νεοχωριτών πα- 
ρέμειναν άποτίνοντες τούς φόρους αύτών είς τό Κάστρον,'ελάχιστοι 
δ’ άπεσπάσθησαν αύτοΰ,οπερ δήλοΰται έκ τής ποσότητος τών χα
νέδων.

Καί είς νεωτέραν άναγοαφήν φόρων της νήσου «Τό ταχίρι τοΰ νη- 
σίου ’Αξίας Κάστρου Μπούργου καί όλονών τών χωρίων» έκδοθέν τω 
1727, καί δν μεταγεγραμμένον έν τω Κώδικι τής Έκκλησίας Θεο
σκέπαστης, επιγράφεται «ταχίρι σηκομένον άπό τήν πλάκα τήν βα
σιλικήν τοΰ πλή /οίεω^ έφέντη περιέχοντας κάθε μέρος, καί χωρία 
τό τι σοΰρία έχουν είς κάθε μέρος τής Άξίας» (Κώδ.Έκκλησίας Θεο- 

, σκέπαστης, φυλ. 33-35). Καθ’ έτερον άντίγραφον έν τφ ίδίφ κώδικι-
«Έν έτει 1727: μαίου ι'. Κατάστιχον τής Ναξίας δλου τοΰ νησίου 
μέ χώρια δλα- καθώς εύρίσκεται είς το βασιλικόν τευτέρι, τό όποιον 
φανερώνει τούς χανέδες, καί μούλκια τοΰ κάθε μέρους, καθώς φανε- 
οώνέί κάτωθεν» (Κώδιξ Άνατολ. Έκκλ. Θεοσκέπαστης φυλ. 107— 
109) καί είς τήν άναγραφήν ταύτην οί Νεοχωρΐται μέ δέκα καί εν
νέα χανέδες άναγράφονται- είς τόν ίδιον κώδικα ύπάρχει άναγραφή 
τών κ'εσιμίων (άποκοάών) τών κτημάτων·τής Νάξου τοΰ 1719 Μαρ
τίου 20. Κάστρου δμώς καί Μπούργου άναμίξ οντων, δέν δύναμαι νά

AIAMAXR ΕΝ ΝΑ3Ω, .ΚΑΣΤΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΙΤΩΝ

ύπολογίσω τά τών Νεοχωριτών (Κώδιξ Έκκλ. Θεοσκέπαστης φυλ. 
26—9). ' '

Τφ 1770 κατ’ Αύγουστον έχολώθησαν οί Νεοχωρΐται κατά τών 
Καστρινών, συνταξάντων έγγραφον συμφωνητικόν πλαστόν άσύμ- 
φορον τοΐς Νεοχωρίταις, ούτινος δμως τό κείμενον άγνοοΰμεν, συ
νεπώς οί Νεοχωρΐται άναφερθέντες τφ καπετάν πασά ήκύρωσαν 
τά έν αύτφ" οί Καστρινοί δμως.δέν έσυνετίσθησαν έκ τούτου, διότι 
καί έ'τεροι συνέταξαν πλαστόν έγγραφον κατά τάς διαθέσεις αυτών 
άνευ τής τών Νεοχωριτών Θελήσεως, ο προητοίμαζον πρός έπικύ- 
ρωσιν παρά τφ καπετάν πασα, ένεκα τούτου οί Νεοχωρΐται προ- 
ητοιμάσθησαν 'ίνά σωρευθώσι άπαντες είς Tpior (όρμητήριον . έν 
Πάρω ένθα προσώρμει ό Τουρκικός στόλος), τών Καστρινών. Λατίνων 
κατά τοΰ πλαστού γράμματος, τούτου ένεκα οί Καστρινοί έφοβήθη- 
σαν, διο μετά τοΰ τότε Μητροπολίτου Παροναξίας Ανθίμου συνε- 
νοηθέντες συνεβλήθησαν ώς έξής· έκ μέρους μέν τών Νεοχωριτών δ 
Άνθιμος, έκ δέ τών Καστρινών ό συμβολαιογράφος Φίλιππος Σου- 
μαρίπας, ΐνα μή οί Νεοχωρΐται κάμωσιν άγωγήν καί άναφοράν κατά 
τών Καστρινών διά τό άνωτέρω πλαστόν γράμμα, άποδώσωσι δ’ ού- 
τοι τά δίκαια τοΐς Νεοχωρίταις άπό τοΰ νΰν καί είς τό έξής, γενο- 
μένων συμβιβασμών (κουμπαρτίδων (compartire) διά τά άσπρα (χρή
ματα) τών κτημάτων αύτών καί τά τού Κάστρου, δηλαδή τά άνα- 
λογοΰντα διά φόρον ε’ις έκαστον κτήμα, συνεφώνησαν δέ ταΰτα έπι 
■ζημίφ τού άθετήσοντος έκ τών δύο μερίδων γροσίων πεντακοσίων, 
ούτω δέ οί Νεοχωρΐται ήσύχασαν παραιτηθέντες τής είς Τριόν πρε
σβείας αυτών (Κώδ. Έκκλ. Θεοσκέπ. φυλ. 91). ■

Έν τινι τών παρ’ έμοί άποκειμένων εγγράφων τών άναγομένων είς 
τά τοΰ Νεοχωρίου, ύπάρχει ή έξής σημείωσις περί τών ,καταβληθέν- 
των φόρων τών Νεοχωριτών κατά.τήν έποχήν έκείνην «δτι μέ χαρά- 
τζια, καί τής γής (φόρος) είναι ,φ(εάλια) 50.1, είς τήν νέαν βοή
θειαν είναι είς τό μέρος μας ρ. 20, είς τό κουμέρκι μάς έγγίζει νά 
λάβωμεν άπό τούς Καστρινούς ρ. 52» έκ τούτων ύποτίθημι δτι κατά ■ 
τό έτος αύτό οπερ είναι πιθανώς τφ 1798, διότι αύτό φέρει, τό έγ- 
,γραφον έφ’ ού ή σημείωσις, δι’ άλλης χειρός δμως, κατέβαλαν οί 
Νεοχωρΐται χαράτζιον καί δεκάτην ρεάλια 501, καί 20 έτερ.α νέαν 
βοήθειαν- έκ τής σημειώσεως δέ ταύτης μανθάνομεν δτε καί ο,ί Νεο
χωρΐται έλάμβάνον τό προσήκον αύτοΐς μέρος έκ του παραχωρουμέ- 
νου είς τάς κοινότητας τελωνείου,, άνήκον δ’ αύτοΐς -έκ τόύτώνρεά- ' 
λια 52.. . -Τ6μος ΙΑ’, 9. — Μάιος 1888. 88

♦
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Έπί τής Ρωσικές κατοχής τών νήσων (1770—1774), στερού- 
μεθα ειδήσεων περί τής διαμάχης ταύτης τών δύο κοινών' φαίνεται 
δμως δτι έγένετό τι υπέρ τών Νεοχωριτών, διότι κατά τό 1773 Μαρ
τίου 21 ευρίσκω κατεστρωμένον τό κτηματολόγιον τών Νεοχωρι- 
τών, πρότερον μή ύπάρχοντος τοιούτου. «Έν έτει 1773 Μαρτίου 31. 
Τά άσπροι τών υποστατικών όποΰ έχουν νά πληρώνουν εις το νέον 
χωρίον όπου τά λαβαίνουν άπό τό κάστρον μέ τό βάρος των, καί τά 
πληρώνουν τόν κάθε χρόνον, κατά τήν κοπαρτίδα όπου ήθελε πέσει 
εις τό Κάστρον, όνομάζοντες τά υποστατικά ένα πρός ένα ώς κάτω-, 
θεν εις τήν παρούσαν μάννα φαίνεται» (Κώδιξ Έκκλ. Θεοσκέπαστης 
φυλ. 71—87). Ύποτίθημι δτι. τούτο ήν τό πρώτον κτηματολόγιον 
(μάννα) τών Νεοχωριτών, αρχαιότερου μή σφζομένου, ουδέ λόγου 
περί τοιούτου τινός ούδαμοΰ γινομένου. Τό ίδιον έτος κατά Μάρτιον 
συνετάχθη πράξις μεταξύ τών διαφερομένων ενώπιον του συμβολαιο
γράφου Φιλίππου Σουμαρίπα δι’ ής άπεφάσιζον, δτι κατά λεπτομέ
ρειαν άναγεγραμμένην εις τό κτηματολόγιον τών Νεοχωριτών διά τά 
άσπρα (χρήματα), άτινα άνεβιβάζοντο εις γρόσια δύο χιλιάδας κα'ι 
πεντακόσια άνήκοντα εις βάρος τοΰ Νεοχωρίου, ΰπισχνοΰντο τά 
μέρη νά κάμωσι συμβιβασμόν τόν καθέκαστον χρόνον, νά πλήρωσή 
δέ ταΰτα καθ’ ού ήθελε πέσει τό άσπρον, οσα δ’ άσπρα ήθελον φα- 
νερωθή μέχρι τής παρούσης πράξεως αύτών άνήκοντα τοΐς Νεοχωρί- 
ταίς, μή καταγεγραμμένα δμως έπ’ι τοΰ παρόντος είς τό κτηματο
λόγιον τοΰ Νεοχωρίου, νά πληρώσουν ταΰτα οί Καστρινοί, πάσα δ’ 
άλλη καταγραφή κτημάτων τών Νεοχωριτών εύρεθεΐσα προ τοΰ μνη- 
μονευθέντος κτηματολογίου νά είναι άκυρος, τό δ’ ανωτέρω κτημα
τολόγιον νά έχγ κύρος τε και ίσχύν, υπογράφεται δ’ ή πράξις αυτή 
ύπό τών προκρίτων τοΰ Κάστρου καί Νεοχωρίου. Ή πράξις αύτη δέν 
είναι μεταγεγραμμένη έν τώ κώδικι τής Εκκλησίας Θεοσκέπαστης, 
σημειοϊ δ’ ό μεταγράψας αυτήν έκ τοΰ πρωτοτύπου τάδε' «Λοιπόν 
άπό έδώ φαίνεται δτι είχαμεν (οί Νεοχωρΐται) καί άλλα άσπρα και 
τά βαστούν (οί Καστρινοί), μάλιστα καί άπό έτούτην (τήν μάνναν) 
όποΰ έχομεν είς τό χέρι μάς κρατοΰν περεσσά, άπό τήν σήμερον δέν 
θέλομεν πληρώσει πράγματα έδικά τους μοναχικά τους ε’ις τό μέρος 
τους έως όποΰ νά πληρώσουν τά ίδικά μας είς τό μέρος μας, ή νά 
κάμωμεν καταλλαγήν» ή σημείωσις αύτη κάπως έξηγεΐ τήν άνωτέρω 
δυσνόητον πράξιν τών διαφερομένων.

Τό Νεοχώριον και προ τοΰ χωρισμού αύτοΰ άπό τό Κάστρον κατέ
βαλλε πρός συντήρησιν τής έν Νάξφ Ελληνικής σχολής τοΰ άγίου
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Γεωργίου, πρός τόν αίγιαλόν τών Μύλων κειμένης, πεντήκοντα γρό
σια κατ’ έτος, πρός έκπαίδευσιν τών τέκνων τών Νεοχωριτών οί Νεω- 
χωρϊται δμως συγκατατεθέντες είς τήν καταβολήν ταύτην δέν έπλή- 
ρώνον τακτικώς, δι’ δ τό 1790 τήν 11 Φεβρουάριου έπετιμήθησαν, 
βεβαίως κατ’ αίτησιν τών Μπουργιανών, άπό τόν τότε διερμηνέα τοΰ 
οθωμανικού στόλου Κωστάκην Χαντζερήν, δτι είς διάστημα πέντε 
έτών, κατέβαλον μόνον γρόσια είκοσι καί πέντε, δΓ δ έγγράφως δια
τάσσει αύτούς ν’ άποτίσωσι τά όφεΐλόμενα, έξακολουθώσι δ’ άπο- 
τίνοντες τακτικώς τά πεντήκοντα γρόσια κατ’ έτος, ύποσημειών αύ- 
τοΐς «άν δέ οί Νεοχωρϊται φρονούντες τόν άφανισμόν τού κοινού σχο
λείου συστημένου διά τό καλόν όλης αύτής τής νήσου, ΐσχυρογνωμο- 
νοΰν καί δέν θελήσουν νά πληρώσουν τά δσα άνωτέρω δικαίως άπε- 
φασίσαμεν,αμέσως άνευ ούδεμιάς αντιλογίας νά άποβάλλωνται οί τοΰ 
χωρίου των δλοι μαθηταί» φαίνεται δ’ δτι φιλοτιμηθέντες έξ ενός, 
φοβηθέντές δ’έξ άλλου, έξηκολούθησαν καταβάλλοντες τάνωτέρω πο- 
σόν, μηδόλως μετά ταΰτα γενομένου λόγου περί τούτου, μάλιστα 
δ’ έν τοΐς έπειτα χρόνοις ηύξησαν είς έβδομήκοντα γρόσια τήν έπιχο- 
ρήγησιν αύτών πρός τήν σχολήν τφ 1816 διά πράξεως αύτών ενώ
πιον τού πρωτονοταρίου τής χώρας Ναξίας (15 ’Οκτωβρίου). Τάνω
τέρω δύω έγγραφα έδημοσίευσα έν τή περί τής έν τή νήσφ Νάξφ Ελ
ληνικής σχολής τοΰ άγίου Γεωργίου διατριβή μου (έν Παρνασσό) τόμ. 
I', σελ. 84 - 88).

Έξεδόθη δέ τό τού διαχωρισμού αύτών Σουλτανικόν φιρμάνιον, 
φέρον έτος μέν Έγείρας 1203, χριστιανικόν δέ 1789’ ούτω δέ κατέ- 
παυσεν ή διαμάχη αύτη τών δύο κοινών. Τό φιρμάνιον μεταγεγραμ- 
μένον καί έν τφ κώδικι τής ’Εκκλησίας Θεοσκέπαστης (φυλ. 63-64), 
παρατίθημι έν τέλει μεταγράψας έξ αύτοΰ’ εί καί έξεδόθη τό φιρμά- 
νιον αυτό τφ 1789, στερούμεθα δμως ειδήσεων τών διαφερομένων 
μέχρι τού 1797 ’Οκτωβρίου 20, καθ’δ έτος άπαντώ έκλογήν έπιτρό- 
που τών Νεοχωριτών τόν ίερέα Μελισσουργόν, δν οί Καστρινοί άντε- 
ποιοΰντο ώς ίδιον χανέν' κατά τήν ιδίαν έπαχήν μανθάνομεν δτι γε- 
νομένων λογαριασμών κοινών, συνεπείς άναμφιβόλως τοΰ προεκδο- 
θέντος φιρμανίου τών διαφερομένων πρός έξόφλησιν άπό.τοΰ 1791 
μέχρι τού 1797, τό Νεοχώριον έπεφορτίσθη μέ χρέος γρόσια 1700, 
οί Καστρινοί δμως έχάριζον είς τούς πένητας τών Νεοχωριτών γρό- 

■ σια 200, άστε έπεφορτίζοντο μόνον μέ γρόσια 1500, τούτο δ’έγέ- 
νετο αύτοΐς ϊνα εύχαρίστως άποτίνωσι τούς φόρους αύτών ώς δια
λαμβάνει τό παλαιόν καβούλν (συμφωνία)· μή συγκατεθέντες δ’ είς

/
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την μετ’ εύχαριστήσεως άπό.τισιν τών φόρων, ύπεχρεοΰντο εις την 
πλήρωσήν και τών δωρουμένων αύτοΐς 200 γροσίων (Κώδιξ Έκκλ. 
Θεοσκέπ. φυλ. 91).- Φαίνεται δ’ οτι εί καί έξεδόθη τό σουλτανικόν 
φιρμάνιον, γενομένων δ’ ώς άνωτέρω εί’ρηται καί τινων αυτών λογα
ριασμών, δέν διωρθώθησαν τά τών Νεοχωριτών πράγματα, διότι μετά 
τό φιρμάνιον αυτό έκδοθέν τφ 1789, μετά δέκα έτη τη 1 Σεπτεμ
βρίου τοΰ 1.799, κατά νεωτέρας παραστάσεις τών Νεοχωριτών, έγραψε 
τοΐς διαφερομένοις ό τότε διερμηνεύς τοΰ οθωμανικού στόλου ’Ιωάν
νης Καρατζάς ΐνα διορίσωσιν άνά δύο ξένους τίμιους προεστούς, 'ίνα 
θεωρήσωσι την διαφοράν αύτών καί διαχωρισθώσι τά κοινά πρός ησυ
χίαν άμφ.οτέρων" προςτίθ"ησι δ’ ότι είς δ μέρος τό Νεοχώριον προκα- 
τέβαλλε τούς φόρους αύτοΰ έκεΐ πάλιν κατά τό έθιμον τοΰ τόπου νά 
καταβάλλγ] αύτούς (Κώδιξ Έκκλ. Θεοσκέπ. φυλ. 31). Τά τών νέων 
διαιτητών τυγχάνουσιν άγνωστα, ούδενός διασωθέντος περί τούτου 
εγγράφου" φαίνεται ότι διά της τελευταίας ταύτης επιστολής τοΰ 
Ίωάννου Καρατζά, Σεπτεμβρίου τοΰ 1799, συνετελέσθη η προ χρόνων 
ποθουμένη τών Νεοχωριτών έφεσις τοΰ διαχωρισμού αύτών άπό τούς 
άδικοΰντας και ζημιοΰντας αύτούς ποικιλοτρόπως Καστρινούς, διότι 
έκτοτε ούδείς λόγος γίνεται περί αύτοΰ, εί καί πιθανώς την επιστο
λήν τοΰ Καρατζά ήκολούθησε διαταγή τοΰ τότε καπετάν πασά μη 
σωζομένη, διότι μετά μικρόν χρόνον οικείοι θελήσει το Νεοχώριον 
προσηρτήθη εις την κοινότητα Μπούργου ώς ρηθήσεται κατωτέρω 
(τόν ’Ιούλιον τοΰ 1801).

Γ'

Καθ’ ήν έποχήν συνετάχθη τό κτηματολόγιον τών Νεοχωριτών 
τφ 1773 άναγράφονται έν αύτφ οίκογένειαι 179’ άνά πέντε δέ άτο
μα ύπολογιζομένης έκάστης, άνέρχονται οί κατοικοΰντες έν τφ Νεο- 
χωρίφ είς 895, έκτος βεβαίως έκείνων ο'ίτινες παρέμειναν καταγε- 
γραμμένοι είς τό. κτηματολόγιον τοΰ Κάστρου- κατά δέ την άναγρα- 
φήν τών ένοριών, αϊτινεςείσί μεταγεγραμμένάΐ έν τώ άρχαίφ της Μη
τροπόλεως Παροναξίας Κώδικι έπί Νεοφύτου τοΰ Β' μετά τό έτος 
όμως 1806, διότι καί ή Παντάνασσα τότε οίκοδομηθεΐσα περιλαμ
βάνεται, είσΐ αΐ ένορίαι τέσσαρες, ή της άγιας Κυριακής έχουσα 
ένορίτας όγδοήκοντα καί πέντε, ή τής άγιας Παρασκευές έχουσα 
είκοσι καί τρεις, ή τής ΙΙαντανάσσης (έορταζούσης την 21 Νοεμβρίου) 
έχουσα τριάκοντα καί ένα, καί ή τής άγίας Θεοδοσίας έχουσα εί

κοσι καί ένα- άρίθμούμενοι δ’ούτοι φέρουσι τόν άρ’ιθμόν έκατόν έβδο- 
μήκοντα έξ, α'ίτινες ώς τόσαι οίκογένειαι ύπολαμβανόμεναι άνά πέντε 
άτομα έκάστη φέρουσι τόν άριθμ.όν 880. παραπλήσιον τοΰ του κτη
ματολογίου; ’Αναγραφή δέ τών ένοριών τοΰ τε Μπούργου καί τοΰ 
Νεοχωρίου άπόκειται καί έν τφ Κώδικι τής ’Εκκλησίας Θεοσκέπαστης 
(φυλ. 116—127)· άπέτινον δέ οί Νεοχωρΐται κατά την άναγραφην' 
τοΰ κτηματολογίου φόρον στρεμματικόν άσπρα πέντε ήμισυ περίπου 
χιλιάδας, δπερ δείκνυσι τήν πενίαν αύτών κατά τούς τότε χρόνους.

Τώ 1801 τήν 15 ’Ιουλίου τό Νεοχώριον προσηρτήθη οίκειοθελώς 
είς τήν κοινότητα Μπούργου διά πράξεως τών προκρίτων πολι
τών τών δύο μερών, φερούσης έκατόν δέκα καί τέσσαρας ύπογραφάς" 

. άπόκειται δέ αυτή έν πρώτοτύπφ παρ’έμοί, είναι δέ μεταγεγραμμένη 
καί έν τφ Κώδικι τής ’Εκκλησίας Θεοσκέπαστης (φυλ. 52-54), συν- 
εφώνησαν δ’ ώς εξής τά δύο μέρη, έπί καταβολή δύο χιλιάδων γρο
σίων τώ άθετήσοντι τούς συμπεφωνημένους όρους, έτι δέ τά δύο μέρη 
νά προσαγορεύωνται διά κοινού ονόματος «Κοινόν τών'Ρωμαίων τής 
χώρας Νάξου», οί Νεοχωρΐται νά προσκαλώνται είς άπάσας τά? συν
άξεις τής κοινότητος έχοντες λόγον έοωταποκρίσεως, έν καιρώ δέ κα
ταγραφής τών δοσιμάτων οί Νεοχωρΐται νά έκλέγωσι δύο ειδήμονας 
άνδρας πρός ακριβή κατάταξιν έκάστου πολίτου, νά παρίστανται δέ 
καί είς τούς κοινούς λογαριασμούς. Τό έγγραφον τοΰτο κατωτέρω 
παρατίθημι.

Τώ 1800 γιγνώσκομεν άκριβώς τούς φόρους ούς κατέβαλλον οί Νεο- 
χωρϊται τή Τουρκία, έξ άποδείξεως παραλαβής τών χρημ.άτων αύτώχ 
τήν πρώτην Σεπτεμβρίου άπό τόν'Ιερώνυμον Βαοότσην έπίτροπον Κά
στρου" άνέρχεται δ’ ή πληρωθεΐσα ποσότης είς γρόσια 969, άκριβώς 
δέ γιγνώσκομεν τούς φόρους ούς κατέβαλλον τά έτη 1812 καί 1813 
έκ λογαριασμού τίνος, «λογαριασμός Νεοχωρίου καί Κάστρου τοΰ 
1812 καί 1813 έτος», έπιβεβαιουμένου ύπό τών τριών συντύχων τοΰ 
Κάστρου καί τριών λογαρίαστών, άνέρχονται δ’ οί καταβληθέντες φό- . 
ροι ύπό τών Νεοχωριτών κατά τά δύο ταΰτα έτη είς γρόσια 2277 
καί άσπρα 19, άναλογοΰσι δέ δι’έκαστον έτος γρόσια 1138 καί.άσπρα 
79, περιλαμβανόμενων καί 80 γροσίων εις τά δύο ταΰτα έτη ώς με- 
οίδιον άνήκον αύτοΐς δι’ έξοδα τής άποστόλής πρεσβείας εις ’Αττά
λειαν, περί ής ούδέν εΐσέτι είναι γνωστόν" έν τφ ίδίφ λογαριασμφ ση- 
μειοΰνται καί τά κάταβληθέντα κατά τό 1814, συμποσοΰνται δέ 
ταΰτα εις γρόσια 579 καί άσπρα 32" ύποτίθημι όμως οτι το' ποσών 
αύτό δέν είναι ή όλη φορολογία αύτών, άλλά μέρος, διά την σμικρο- 
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τητα αύτής άναλόγως τής καταβληθείσης κατά τά -προγενέστερα έτη 
1812 καί 1813.

Είχον δ’ οί Νεοχωρΐται -καί ιδίαν σφραγίδα, ήν μόνον εις εν έγ
γραφον 'άπήντησα αυτήν δημοσιευθέν έν τφ ΙΙαρνασσω (Τόμ. Γ, 
σελ. 87) φέοουσαν είς τό μέσον την εικόνα τής Ζωοδόχου Πηγής καί 
πέριξ τά έξής «·}*  σφραγίς Ναξίας 1808 μέρος Νεοχωρίου». Τφ 1817 
απαντώ έκλογήν έπιτρόπων τόν Θεόδωρον Άναπλιώτην καί ’Εμμα
νουήλ Γκίλη «... είς τό νά σινάζουν τώ έμιρή τώ βασιλικώ καί νά 
παραστέκονται είς όλες ταΐς ύποθέσις αυθεντικές, καί κινές καί νά 
σινάζουν με προθιμία τώ τευτέρι τως χορής νά άφίνουν ρέστια. . . » 
έπί μισθφ τοΐς δύο τούτοις έπιτρόποις γροσίων 150 τό έτος.
■ Κατά την μεγάλην ήμών Έπανάστασιν φοβηθέντες οί Νεοχωρΐται, 
έζτεθειμένου όντος τοΰ μέρους αύτών, έζήτησαν πιθανώς δι’άναφοράς 
αυτών την προστασίαν τών Καστρινών,προστατευομένων ύπό τής Γαλ
λίας. Συνεπεία δέ φαίνεται τής αναφοράς αυτών ταύτης, 6 τότε γάλ- 
λος προξενικός πράκτωρ Βαρών Λαστίκ δέ Βιγουροΰ έν Νάξφ,. έβε- 
βαίωσε τφ γενικώ προξένφ τής Γαλλίας έν Σμύρνν) Πέτρω Στεφάνφ 
Δαυίδ δτι οί Νεοχωρΐται οί άποτελοΰντες μέρος τής κοινότητος Κά
στρου δέν έλαβον μέρος είς τήν 'Ελληνικήν Έπανάστασιν, δπως καί 
αυτοί, ώς μή δντες "Ελληνες βεβαίως, δι’ δ ό πρόξενος Δαυίδ διά δι
πλώματος αύτοΰ άνέθηκε τφ προξενικφ πράκτορι Νάξου είρημένω Λα
στίκ τήν 3 Σεπτεμβρίου του 1823 τήν προστασίαν τών Νεοχωριτών. 
(Τό έγγραφον τοΰτο είδον έν Νάξφ παρά τφ κυρίφ Γασπάρ δέ Λα
στίκ πράκτορι προξενικφ τής Γαλλίας), ένεκα δέ τής προστασίας ταύ
της ήν έλάμβανον οί Νεοχωρΐται άπό τούς Καστρινούς εναντίους όν
τας τοΰ Ελληνικού Άγώνος, οί Μπουργιανοί παρεμπιπτούσης περί- 
στάσεως ύβρΐστικώς έκάλουν τούς Νεοχωρίτας Φραγκοκερατάάες· ήκ- 
μασε δέ τό Νεοχώριον καί μετά τήν μεγάλην ήμών Έπανάστασιν 
έν πληθυσμφ, εύημερίμ καί πλούτφ πολύ, ώς τινες τών έπιγενομένων 
ενθυμούνται.

Τό Νεοχώριον νΰν είναι τό όλιγώτερον κατφκημένον μέρος τής 
πόλεως Νάξου πλήρες έρειπίων, έρημοΰται δέ καθ’ έκάστην αραιού- 
μένου τοΰ πληθυσμού αύτοΰ-περιλαμβάνει δέ σήμερον μόνον δύο ένο- 
ρίας, τήν τής άγιας Κυριακής καί τήν τής Παντανάσσης- ή σημερινή 
αύτοΰ κατάστασις αΐσθησιν ποιεί είς τούς ενθυμούμενους· έπιζώντας 
τήν άνθηράν αύτοΰ κατάστασιν καί ευημερίαν έπί Τουρκοκρατίας καί 
μετά τήν άποκατάστασιν τοΰ Ελληνικού Βασιλείου, σήμερον δέ 
άπαντ^ τις έν αύτφ σωρούς ερειπίων μόνον καί πενίαν.
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Τά παρατιθέμενα τρία έγγραφα είς τήν ΰπόθεσιν ταύτην αναγό
μενα, παρατίθημι άπαραλλάκτως κατά τά υπάρχοντα κείμενα αύτών 
έν τφ κώδικι τής Ανατολικής ’Εκκλησίας Θεοσκέπαστης, έκτος τοΰ 
τελευταίου έγγράφού μεταγεγραμμένου όντος έκ τοΰ πρωτοτύπου. Τό 
Σουλτανικόν φιρμάνιον είναι έν πολλοΐς ήμαρτημένον μάλιστα καί 
λέξεις άπαντώνταιέν αύτώ ακατάληπτοι- περί τούτου σχέσιν έχον- 
τος πρός τήν δλην ιστορίαν τής Νάξου, λόγον ποιήσομαι άλλοτε.

Διεσώζοντο δέ περ'ι τής διαφοράς ταύτης τών Νεοχωριτών καί Κα- 
στρινών γράμματα καί διπλώματα σημ,ειούμενα έν αποδείξει τού συμ
βολαιογράφου Κόκκου δτι έλήφθησαν καί κατετέθησαν εις τό άρχεϊον, 
τοΰ πατρός αύτοΰ Δημητρίου Κόκκου, τήν 1 Αύγούστου τοΰ 1801' 
τό έγγραφον τοΰτο είναι μεταγεγραμμένοκ καί έν τφ κώδικι τής έκ· 

■ κλησίας Θεοσκέπαστης (φυλ. 70) σημειοΰνται δέ ώς κατατεθέντα έγ
γραφα. Ή μάννα είναι γεγραμμένη διά χειρός τοΰ συμβολαιογράφου 
Φιλίππου Σουμαρίπα, τό φιρμάνιον μέ τήν έξήγησιν αύτοΰ, τό μπου- 
γιουρδή του Καϊμακάμη Μεϊμέτ πασά, δύο έ’τερα μπουγιουρδιά τό 
έν τόΰ Σουλεϊμάν πασά, μία διαταγή τοΰ έκλαμπροτάτου πεϊζαδέ 
Ίωάννου Καρατζά, καί έν γράμμα συμφωνητικόν τοΰ Μητροπολίτου 
Άνθιμού μετά τοΰ συμβολαιογράφου Κάστρου Φιλίππου Σουμαρίπα, 
«... τά όποια δλα είναι έναντία κατά τών Λατίνων όποΰ νά μην 
άνακατώνωνται αύτοί μαζή μέ τό νεοχώριον, άλλά νά πληρώνουν τό 
έμηρή ξέχωρα ...» έκ τούτων δέ διεσώθησαν δύο μόνον μπουγιουρ- 
διά, τό tv τοΰ Σουλεϊμάν πασά καί το έ'τερον άγνωστου τινός, τά 
λοιπά διεσώθησαν έν άντιγράφοις μεταγραφέντα έν τφ Κώδικι τής 
Έκκλ. Θεοσκέπαστης, έν έκάστφ δέ γίνεται ή οικεία παραπομπή.

«ψ Τίμιοι προεστώτες, καί επίτροποι Κάστρου, καί Νεοχωρίου, ήμέ- 
τεροι προσφιλέστατοι, ύγιαίνοντες εΐ'ητε έν εύημερίρι- έμφανισθείσης 
ήμϊν τής άναμεταξύ ήμών διαφοράς, γράφοντες ήδη προστάζομέν 
υμάς άμφότερα τά μέρη. "Ινα έκλέξητε άνά δύω τίμιους ξένους ,προε- 
στώτας είς ενθεωρησι,ν τής άναμεταξύ σας. ταύτης διαφοράς, καί είς 
εζαχρίβωσι/τ τοΰ λογαριασμού σας- καί δστις άναφανή χρεούστης, 
παραχρήμα νά άποπληρώση τό χρέος του άπροφασίστως, καί έπειτα 
■πρός άνάπαυσιν καί. εύχαρίστησιν άμφοτέρων τών μερών νά διαχωρι- 
σθώσι τά κοινά σας, άφ’ ού έκ τής μάνας παραλάβν) έκαστον τά άνα- 
λογοΰντα αύτφ.άσπρα' προσδιορίζομεν δέ καί τοΰτο, συντούτοις. οτι 
όπου απαρχής έκαστος έπλήρωνε τά χαράτζιά του έκείσε πάλιν νά 
πληρώνωνται κατά τό δίκαίον, καί κατά τά έθιμα τοΰ τόπου, διά
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■ νά μην παρακολουθώ πρός έκαστον τό μέρος έ'λλείψις , εις το κατά- 
στίχον καϊ ζημία" καϊ ούτω ποιήσαντες ύγιάίνοιτε· 1799. σεπτεμ- 
βρίου από Χίου.

τής τιμιότητός σας όλος, 
Γιάγκος Καραζζας.

/■ ό γραμματικός του Μανόλης.·»

«Πρόκριτε τών ναίπιδων τής κρίσεως, ναίπη τής νήσου Άξίας. αύ- 
ξηνθείη σου ή μάθησις’ φθάνοντος τοϋ ύψηλοΰ δρισμοϋ γνωστόν έστω 
σοι, οτι δ ναίπης τής νήσου Άξίας στέλλώντας αρζζι, εις τό ύψηλόν 
μου plxjhnt, έφανέρωσεν, ότι οί κάτοικοι τοϋ γένη ρ,αχαΤε τοΰ δν- 
τος πλησίον τοϋ έξωθεν μέρους τοϋ κάστρου τής ρηθείσης νήσου, πα- 
ραστάντες εις τήν κρίσιν έπϊ παρουσία τών τε έν τφ κάστοφ υποτε
λών φράγκων, κα'ι λοιπών ραγιάδων, έφανέρωσαν δτι ςί έν τφ γεΉ 
ραχαΛε ριαγιάδες, μέ τό νά κατοικούν κοντά είς τούς έν τώ κάστρω 
φράγκους ριαγιάδες, και μετά τών υποστατικών τους διά νά είναι 
ένωμένα μέ υποστατικά τών ρηθέντων, έπειδή τά δοσίματα προτή- 
τερα έδίδοντο διά μέσου αυτών, διά τοΰτο ύπό τών είρημένων δοσι
μάτων, και εκείνα δποϋ άνοίκει νά δίδουν αύτοϊ, τά έπεφόρτιζαν εις 
τούς ρηθέντας πτωχούς [και] ριαγιάδας, και μέ αύτόν τόν τρόπον 
έπροξενοϋσαν εις αύτούς αδικίας, και ζημίας’ πρός άναχάίτισιν λοι
πόν, κα'ι έμπόδιον τών τοιούτων αδικιών είχεν έκδοθγ είς χείρας των 
υψηλός ορισμός, καϊ πουγι,ουρχζί,α τοϋ Καπεζαν Πασα, χολ χονζζέ- 
ΐΐα τής κρίσεως, περιέχοντα, καϊ διαλαμβάνοντα, οτι εις καιρόν κα
ταγραφής να ξεχωρισθοϋν οί ραχαάέύες άπό τό ρήθέν κάστρον, καϊ 
νά καταστρωθοϋν ξεχωριστά εις τον βασιλικόν μου ζεγζερχαν'εν δε- 
καενέα χανέδες· και τό κατέτος άφεκτον δόσιμον τών χαρζίών, καί 
αί κατά νόμους δέκατίαι, και λοιπά δοσίματα άπό τοϋ ρηθέντος 
έτους νά οΐκονομώνται μεταξύ των, μέ τδ-' μέσον τής κρίσεως, καϊ 
νά διορίζωνται άναλόγως μέ τήν κατάστασιν έκαστου, κα'ι ούτοι νά 
δίδωνται διά μέσου εκείνων δποϋ έχουν τήν επιστασίαν νά τά παρα- 
λαμβάνουν, χωρίς νά ανακατώνεται άλλος τινάς’ τώρα δέ κατά τόν 
έκδοθέντα ίερόν ορισμόν, έπειδή, άφ’ ου έγινεν ή άνάλογος διανομή 
τών άπό τής νήσου ταύτης ζητουμένων εκατόν τριάντα νζονρεηζζί- 
δων, γεάκενζζίδων, κιουρεκινζζίδων, μέ. τό ραραςρέζι, τών κα
τοίκων, έφάνη άνάλογον διά τούς δεκαενέα χανέδες μόνον πένάε ρε- 
Λά,χιδες, καϊ εμαζώχθη ή ρηθεΐσα ποσότης άπό τών εύρισκομένων 
ριαγιάδων, καϊ μέ’τό μέ τόν τοΰ βεκΙΜ αύτών Γιάννη Σαμιών κα
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λουμένου έστάλθη είς τόν ύψηλόν μου τερσανέ*  οί δέ κάτοικοι τοΰ 
είοημένου κάστρου μή'φροντίζοντες τό ίδιάν τους, άλλά διά τδ.'άνή- 
κον αύτοΐς μέρος τοϋ δοσίματος τών ζητουμένων ανθρώπων άπαιτοϋν- 
τες μέ βίαν ανθρώπους, καϊ κάμνοντες άλλα διάφορα άτοπα, προξε
νούν μεγάλας στενοχώριας, καί αδικίας έξ ύπαρχής είς τούς πτωχούς 
ριαγιάδες’ καϊ επειδή σύ δ ρηθε'ις ναίπης τής νήσου Άξίας έρωτηθεϊς 
περί αύτών, παρεκάλεσεν μέ άρτζι σου νά έκδοθνϊ είς χεΐρας στους νέα 
υψηλή προσταγή, προστάζουσα, ότι είς τό έξής οί ρηθέντες νά μην 
άνακατώνωνται παντελώς είς τάς ύποθέσεις τών τοϋ γενή μαχαλέ 
πτωχών ριαγιάδων, καϊ τελείως νά έμποδισθοΰν καί παρ’ αύτών άδι- 
κίαι’ έθεωρήθη είς τούς έν τω θησαυρφ φυλακίω μου πεφυλαγμένους 
κώδικας τοϋ χασλάρ μουκατασϊ, καϊ εύρέθη γεγοαμμένον, ότι τά χα- 
ράτζια τών ριαγιάδων τών νήσων, Πάρου, Άξιάς, Σίφνου, ΣκΰΛΛας, 
καί Πουάπονζζέ,τών κειμένων κατά τήν ’Άσπρην θάλασσαν νά μαζώ- 
νωνται μέ τρόπον αποκοπής έκ μέρους τοϋ βεζίρι μου καπουδάν Πασά 
(ού τήν μεγαλειότητα διαιωνίζοι δ Κύριος) καί κατά'τήν δοθεϊσαν 
τάξιν νά.παραδίδωνται είς τον ρηθέντα, καί έπειτα νά πέρνουν έγ
γραφα σενέτια έχοντα τό κύρος, καί αί ύποθέσεις αύτών καθώς και 
έκπαλαι νά άνάγνωνται είς τούς λαμπρούς στοχασμούς τοΰ ρηθέντος, 
καί ότι άπό τοϋ άποκεκομμένου μάλι μηρίου είκοσιδύω χιλιάδων τε- 
τρακοσίων δεκαεπτά γροσίων δεκαπέντε άσπρων, τά μέν δώδεκα χι
λιάδες τριακόσια επτά γρόσια νά είναι ίδια τοΰ καπουδάν πασά, τά 
δέ δέκα χιλιάδες εκατόν δέκα γρόσια δέκα πέντε άσπρα νά δίδωνται 
εις τόν δαψιλή μου χαζανέ, καί ότι άπό τόν καιρόν δποϋ προτριαν- 
ταπέντε χρόνων έγινεν είς τούς κώδικας νέα καταγραφή τών ρίαγιά- 
δων τοϋ γενή μαχαλέ έξω άπό τούς φράγκους ριαγιάδες) είς καιρόν 
δποϋ οί ρηθέντες τοϋ γενή μαχαλέ κάτοικοι έπλήρωναν κατέτος τά 
άφεκτα αύτοΐς δοσίματα, δηλαδή: χαράτζια, δεκατίας, καί άλλα 
τοιαΰτα έίς έκείνους δποϋ ήτον δι.ωρισμένοι νά τά παραλαμβάνουν, 
άπό τούς όποιους έδίδοντο είς τόν χαζνέ μου, πρό χρόνων τιν,ών, οί 
έν τφ κάστρω κατοικοϋντες ύποτελεΐς φράγκοι ριαγιάδες μέ τό νά 
είναι πλησιώχωροι προσεπεφόρτιζαν είς αύτούς τούς πτωχούς καί μέ
ρος τι εκείνων όποΰ άνήκον είς αύτούς νά δίδουν, καί έκ τούτου, [κα'ι 
έκ τούτου] έπροξενοϋσαν είς τούς ρηθέντας μεγάλας βλάβας, και ζη
μίας' διά τοΰτο καί πρός άναχαίτισιν αύτών έξεδόθη είς χεΐρας τών 
ρηθέντων άδικουμ,ένων γιαγιάδων κατά τό τριακοστόν έκτον έτος 
ύψηλή προσταγή’ δθεν μέ τό νά παρεκάλεσεν, ώ.ς είρηται, τό νά έμ- 
ποδισθουν είς τό έξής, καί νά λείψουν αύται αί εναντίον τής υψηλής
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προσταγής αδικίας τών ρηθέντων- κα'ι έπειδή τφ όντι άπό τόν και
ρόν όποΰ έγινεν ή καταγραφή, άπό τότε οί ρηθέντες κάτοικοι τοΰ 
γένι μαχαλέ, άφ’ ού έπλήρωναν,καθώς διαλαμβάνει ό τεφτερχανές τά 
χαράτζια, και λοιπά τους δοσίματα είς εκείνους όποΰ μεταξύ τους 
έδιώριζαν, είς τό νά παραλαμβάνουν· οί ρηθέντες φράγκοι έπεφόρ- 
τιζαν μερικά τους δοσίματα είς τούς ρηθέντας πτωχούς βαγιάδες- 
πρός δέ καί μέ τό νά έφανέρωσε διά ίίαμίου ίου ό άποθανών πρφην 
xaxov^ar νζεργιά σουΛεϊμάτ χασάς, δτι ειχεν έκδοθφ υψηλός ορι
σμός διά νά μήν γίνεται ή τοιαύτη αδικία; έγινε ζερχενάρε κπν μέν 
τοΰ μαΜ,γε χαρεμιού, ότι κατά τε τό ΙΛάμε τοΰ ρηθέντος, καί κατά 
τό ζερχενάρι- τής κατά τό έξηκοστόν έ'τος έκδοθείσης ΐεράς προστα
γής, έξεδόθη καί άλλη κατά τό ζζΐ μαδιγεΛ αχίρ τοΰ έκατοστοΰ 
εβδομηκοστού πρώτου έ'τους" άπό δέ του μεβχουφάζ καΛεμίου, οτι 
είναι συμπεφωνημένο.ν πώς οί κάτοικοι τοΰ γεζη μκζωχθέντος
είς έν, άφ’ ού ήθελαν μοιράσφ όρθώς διά κατάστιχου μέ τό μαραφέτι, 
τής κρίσεως είς τόν καθένα κατά τάς γαίας ύποστατικά, καί κατά 
τήν κατάστασιν. καί δύναμίν του τά δι’ ίεράς μου προσταγής δοσί
ματα, χωρίς νά προξενήται καμμία βλάβη είς τό ζεύζέρε, καί έλει- 
ψις είς τήν προσταγήν, καί άποδώσει καθένας κατά τό κατάστιχου 
τής διανομής τό άναλογοΰν αύτω, νά μήν ενοχλούνται χωρίς προστα
γήν μέ ζήτησιν περισσοτέραν. Κατά τε λοιπόν τό ρηθέν ζερχενάρι, 
καί κατά τήν συμφωνίαν αυτήν, επειδή έγινε πάλι ζερχινάρι άπό 
τοΰ μεΛιγε χαΛεμ'εου, οτι έξεδόθη ιερά προσταγή κατά τό εκατοστόν 
έβδομηκοστόν τρίτον έτος, έν τώ ζζεμαύεγεΛ αχίρ, καί ά'λλη μετά 
ταΰτα κατά τό εκατοστόν όγδοον έν τώ μουχαρρέμε· διό κατά τε 
τήν συμφωνίαν, καί κατά τά ρηθέντα ζερχενάρεα έξεδόθη ήδη ό πα
ρών μου ύψηλός ορισμός διά νά θέωρηθή αυτή ή ύπόθεσις είς τόν τό
πον μέ τό μαραφέζε τής κρίσεως, καί νά διακριθφ, καί προστάζω, 
όποΰ φθάνοντας νά τό ένεργήσης- πρός δέ μέ τό νά είναι μία άπό τάς 
συμφωνίας^καί αύτη, δτι δηλαδή οί κάτοικοι ριαγιάδες τοΰ γενή μα
χαλέ έπί παρουσία πάντων άφ’ ού κάμουν όρθώς τήν διανομήν τών 
δι’ ίεράς μου προσταγής διωρισμένων δοσιμάτων διά κατάστιχου 
μέ τό μαραφέτι τής κρίσεως έκάστφ κατά τά ύποστατικά, γαίας, 
καί κατά τήν κατάστασιν καί δύναμίν του, χωρίς δμως νά προξε
νήται καμμία βλάβη, καί έλλειψις είς τν ζεφζερε, καί είς τήν προστα
γήν καί άποδώσουν ολοι καθέκασταν το άνάλογόν τους, νά μήν προ
ξενήται είς αυτούς καμμία ένόχλησις μέ ζήτησιν περισσοτέρων*  διά 
τοΰτο κατά τήν προλαβόντως έκδοθεΐσαν ίεράν προσταγήν νά θεω-
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ρήσφς αύτήν τήν ύπόθεσιν είς τόν τόπον μέ τήν ίεράν κρίσιν, καί νά 
τήν διακρίνφς- ούτω γίνωσκε, πειθόμενος τφ ίερφ σημείφ.

Έγράφη κατά τήν δευτέραν τοΰ μουχαρρέμι τοΰ χιλιοστού δια
κοσιοστού τρίτου έ'τους, έν τή περιφρουρημένη Πόλει.

Έκοπιάρησα τό παρόν άσφαλώς.

ΝεκόΛαος ΐερεύς Μεάεόσουργος, καί σακελλάριος,»

(Τ. Σ.) (1793 Σφραγίς Ναξίας τοΰ μέρους Μπούργου).

Τήν σήμερον τό κοινόν τοΰ μέρους Νεοχωρίου, καί τό κοινόν τοΰ 
μέρους Μπούργου αύτοθελήτως, καί κοινοαποφασίστως συνελθόντα είς 
Ιν συμφωνοΰσι, καί συνδέονται, καί ενώνονται, καί γίνεται έν μέρος 
τά δύο, καί λόγος ούδείς πώποτε Νεοχωρίου άπό τοΰ νΰν, καί είς αιώ
νας, άλλά τονομα τοΰτο, ούτω, «τό κοινόν τών 'Ρωμαίων τής χώρας 
Νάξου».’Ιδού αί συμφώνίαι ένεκεν τής ένώσεως, καί δεσμού- α' οί πά
λαι Νεοχωρΐται άπαντες νά κράζωνται είς ολας τάς συνάξεις τής κοι- 
νότητος, καί έν ύποθεσεσι ταϊς τυχούσαις, νά, έχουν λόγον καί αυτοί 
έρωταποκρίσεως. β' έν καιρφ τής καταγραφής τών τευτερίων δοσι
μάτων, καί χαρατζίων, οί ρηθέντες πάλαι Νεοχωρΐται, νά έκλέγουν, 
καί νά διορίζουν δύω ειδήμονας νεοχωρίτας νά άντισταθοΰν, καί νά 
παρευρίσκωνται έκεϊσε, διά νά ται^ρεται έκαστος κατά τήν κατά- 
στασιν του άνευ δόλου ούδενός- γ' έν καιρφ θεωρήσεως λογαριασμού 
τοΰ κοινού, νά παρίστανται οί δμοιοι- ούτω έσυμφώνησαν, καί έποίη- 
σαν τον σύνδεσμον, και την ενωσιν ταυτην απο της σήμερον εις αιώ
νας· 'λοιπόν όψέποτε άπό της σήμερον τ^ ένωθείση ταύτη κοινότης 
ζητήση νά μερισθη καί νά διαιρεθή, διαγομένης καλώς τής ρηθείσης 
συμφωνίας, δποιον μέρος φανφ αίτιον τού χωρισμού τε καί διαιρέ- 
σεως υπόσχεται τό μεριζόμενου μέρος νά πληρών·/] τού ετέρου γρό
σια χίλια, καί έτερα χίλια εις τό μουτουπάκι τού ύψηλοτάτου καί 
πολυχρονίου έφενδη μας βεζήρι, καπουδάν πασά- δθεν διά νά μένφ ή 
αύτή ένωσις αιωνίως άχώριστος τήν υπογράφουν καί τά δύω μέρη, 
μέ τάς ύπογραφάς αύτών.

(έπονται -57 ύπογραφαί Μπουργιανών καί 37 Νεοχωριτών.) ,.

Τού εγγράφου τούτου τό πρωτότυπον άπόκειται παρ’ έμοί, άντί- 
γραφον αύτοΰ άπόκειται έν τφ κώδικι τής ’Εκκλησίας Θεοσκέπαστης 
τής έν τφ Κάστρφ- φυλ. 53 -54.

■ , Μερ. 1. Χερ’λέντης.
-——-
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Φίλος τών λίαν έμοΐ άγαπητών μετέδωκέ μοι άρτίως πρός άνά- 

γνωσιν βιβλίον τοιάνδε έ'χον έπιγραφήν: «Μιχαήλ Ε. Γρηγοροπούλου 
ελληνοδιδασκάλου Ή 'Ελλάς, ήτοι περιγραφή των επισημότερων 
πόλεων αυτής ύπό γεωγραφικήν, ιστορικήν} αρχαιολογικήν κοινω
νικήν και στατιστικήν εποψιν (μετ’ εικονογραφιών). ’Εν Άθήναις 
1888.·». Τοΰτο λοιπόν διερχόμενος είδον μετ’ άκρας άπορίας καί τό 
έμόν όνομα εις μαρτυρίαν δλως άντίξοον τφ πράγματι λαμβανόμενον. 
Δέν έχει χρείαν βεβαίως δ τοΰ βιβλίου τούτου συγγραφεύς νά διδα
χθώ παρ’ έμοΰ, δτι δ εις άλλου τινός μαρτυρίαν προςφεύγων είς έμ- 
πέδωσιν τών οικείων λόγων οφείλει άναγκαίως νά έ'χγ γνώσιν άκρι- 
βή αυτών τών παρ’ εκείνου γραφέντων, ή, άν ταΰτα είναι είς αυτόν 
δυςπόριστόν τι χφήμα, νά έρωτή κάν περί τοΰ προκειμένου αυτόν 
τούτον τρν είς μαρτυρίαν καλούμενον, ίνα μή άλλως ήθελε φανή άπι
στα λέγων, καί ούτως έπισπάση^ται έφ’ έαυτόν δίκαιον τόν έλεγχον.

Ιδού αύταϊς λέξεσι τί γράφει' δ κ. Γρηγορόπουλος, λόγον ποιού
μενος έν σελ. 82 περ'ι του ίεροΰ ναοΰ της Καπνικαρέας : «ΙΤερι τής 
εποχής τής ΐδρύσεως και ζής επωνυμίας ζοϋ γαοϋ πολλαι έγένοντο 
συζυτήσεις μεταζύ των νεωζέρων αρχαιοδιφών. Κατά τόν κ. Σακελ- 
λίωνα έκτίσθη ζω ί18 ζή προστασία ζής έζ ’Αθηνών καταγόμενης 
Αΰζοκραζείρας Ευδοκίας υπό ζινος ευσεβούς Καπνηκάρη'Ά, έν ω έγώ 
παν τουναντίον έγραψα. Και ίνα πιστωθή περί τούτου αύτός τε ό 
κ. Γρηγορόπουλος κα'ι οςτις άλλος τυχόν μη άναγνούς την περί τοΰ 
ναοΰ τούτου έν τή έφημερίδι Σζοα της 23 ’Ιουνίου 1884, άοιθ. 168 
δημοσιευθεΐσαν διατριβήν μου, έπάναγκες θεωρώ νά δημοσιεύσω αυ
τήν κατωτέρω έκ νέου.

' Πριν δμως είς τοΰτο προβώ, έργον δικαιοσύνης νομίζω ν’ αναιρέσω 
καί τά έν τή αύτή σελίδι άναφερόμενα περί του αγαθήν καί άίδιον 
τήν μνήμην άπολιπόντος βασιλέως ’’Οθωνος' οιον : «Ό ναός οΰτος... 
άποζδμως εμποδίζει ζήν θέαν ζων ανακτόρων εις ζούς από ζοϋ σι
δηροδρομικού σζαθμοϋ πρός ζαϋζα διευθυνομένους· διό ό βασιλεύς 
"Οθων πολλάς κατέβαλε προσπάθειας' πρός κατεδάφισιν αυτού·, αί- 
ΐΐνες όμως άπέβησαν μαζαιαι, φεισθένζος ζοϋ δήμου Ζής άρχαιολο-
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γικής σπουδαιότητος καί καλλιτεχνίας τού βυζαντινού τούτου μνη
μείου*. —-Ταΰτα δέ λέγει οΰχί έξ. οικείας άντιλήψεως, ώς έμαυτόν 
πείθω, άλλ’ έκ μυσαράς πάντως άλλου τινός διαθέσεως έπί ψόγω τής 
μνήμης τοΰ καλοΰ κάγαθοΰ έκείνου βασιλέως' διότι δέν. νομίζω αύ- . 
τόν δτι είναι τόσον προηγμένος τήν ηλικίαν καί τών ιστορούμενων 
αύτόπτης, όσον ό γηραιός έγώ καϊ κατά τούς χρόνους έκείνους τάς 
διατριβής ενταύθα ποιούμενος. Τό ίστορούμενον λοιπόν τούτο ώς πορ- 
ρωτάτω απέχει τής άληθείας, ής χάριν άναγκάϊον ήγοΰμαι ν’ άπο- 
μ-νημονεύσω ώδε πάν δ,τί ίδίαις αίσθήσεσιν άντελήφθην καί έν τή 
μνήμη μου ώς χθεσινόν τι πράγμα άνακυκλώ.

Ό Όθων άφίκετο είς Αθήνας κατά πρώτον ούχί τή 2 Φεβρουά
ριου του 1883, ώς έν σελ. 22 άναφέρεται, άλλά τή 1 Δεκεμβρίου τοΰ 
1834, καί κα.τέλυσεν έν τφ καταλλήλως είς ανάκτορα προευτρεπι- 
σθέντι οίκφ Κοντοσταύλου, δπου νΰν τό βουλευτήριον' ύστερον δέ με- 
τωκησεν είς τούς άγχιγείτονας οίκους Βούρου καί Άφθονίδου, ένθα 
σήμερον ή διεύθυνσις τής αστυνομίας. Τή δέ. 25 Νοεμβρίου τού1835 
άφίκετο είς τήν κλεινήν πόλιν τοΰ Κέκροπος δ σεπτός τοΰ ’Όθωνος 
πατήρ Λουδοβίκος, τών φιλελλήνων άπάντων ό προφερέστατος καί 
μέχρι λατρείας φιλάρχαιος, ό άπό τοΰ 1814 τήν άνάστασιν τής Ελ
λάδος προφοιβάσας, βραδύτερον δέ ώς άλλος Τυρταίος τάς χορδάς τής 
βασιλικής αύτοΰ λύρας έντείνας πρός έξύμνησιν τών ύπέρ πίστεως 
καϊ πατρίδας άγωνιζομένων πατέρων ήμών. Ούτος λοιπόν είς τήν πό
λιν διά τής ερμαϊκής οδού εισερχόμενος, καϊ τόν κατά μέσον αύτής 
κείμενον ναόν παρακάμπτων, άνέμαθεν δτι έπέκειτο ή έκ θεμελίων 
καθαίρεσις αύτοΰ κατά τό διάγραμμα τής στρεβλώς καί κακοτέχνως 
ύπό τφν Βαυαρών ρυμοτομηθείσης πόλεως. Άλγήσας δέ τήν ψυχήν 
δ έ'νθους τής άρχαιότητος εραστής άμα καί θαυμαστής, ύπηγόρευσε 
τά δέοντα προς διάσωσιν τής βυζαντιακής ταύτης άρχαιότητος.

"Ο,τι λοιπόν δ πατήρ έσεβάσθη κα'ι έκ τής έπικειμένης κατασκα- 
φής διέσωσε, δέν είναι πιστευτόν ποτέ δτι διενοήθη δ υιός νά κατα- 
λύσγι, υιός μάλιστα καθ’ ολά πατρώζων καί πρώτιστα πάντων κατά 
τό φιλάρχαιον, καί δή έν ώ χρόνφ ούδέ τά άνάκτορα ύπήρχον διότι 
δ θεμέλιος τούτων λίθος κατετέθη τή 25’Γαν.ουαρίου τοΰ 1836. έτους 
έπί τής ύπ’ αύτοΰ τούτου τοΰ Λουδοβίκου έκλεχθείσης τοποθεσίας, 
δτε καί λόγος έξεφωνήθη ένώπιον τών βασιλέων καϊ τών παριστα- 
μένων πάντων ύπό τοΰ έπί τοΰ βασιλικού οίκου καί τών έξωτερικών 
γραμματέώς τής έπικρατείας μακαρίτου Ίακωβάκη 'Ρίζου. Διήρκεσε 
δέ ή οίκοδόμησις αύτών οκταετίαν περίπου, καί κατφκήθησαν ύπδ
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τοΰ βασιλέως περί μεσοΰντα τον ’Ιούλιον τοΰ 1843 έτους. Κατά ταΰτα: 
άρα τό έν σελ. 55 'άναγραφόμενον ότι τά άζάκτορα άνηγέρθησαν τω 
1835 καί κατά πρώτον ύπεόέχθηααν τόν βασιΛέα "Οθωνα, είναι 
προφανής αναχρονισμός.

Τό φιλάρχαιον τοΰ Όθωνος μαρτυρεϊται καί έκ τούτου. Έν έτει 
1847 τ) ρωσική κυβέρνησις ήτήσατο διά τοΰ πρεσβευτοΰ αύτής παρά 
τής ήμετέρας την έκχώρησιν τόΰ ίεροΰ ναοΰ τοΰ Νικοδήμου πρός έκ- 
κλησιασμόν τών ένταΰθα παροικούντων 'Ρώσων.Έπειδή δέ οί τοίχοι 
αύτοΰ ώς έκ τών τοΰ πολέμου κακώσεων ήσαν έν πολλοϊς δίερρωγό- 
τες, και μάλιστα δ ήμισφαιροειδής θόλος, έδήλωσεν ή πρεσβεία δτι 
σκοπόν προύτίθετο ν’’άνοικοδομήση τόν ναόν έκ βάθρων αύτών, καί 
εις τοΰτο έπέμενεν. Ό βασιλεύς δμως ένίστατο λέγων, δτι έκχώρεϊ- 
ται μέν ό ναός τοϊς 'Ρώσοις, άλλ’ ύπό τόν άπαράβατον ορον τοΰ νά 
έπισκευασθή μόνον κατά τά πεπονηκότα αύτοΰ μέρη, άναλλοιώτου 
έν τοϊς καθ’ έκαστον μένοντος τοϋ αρχαίου οικοδομήματος. 'Όθεν τό 
τής γνώμης τοΰ βασιλέως ανένδοτον, τό καί άλλοθεν γνωστόν, έξε- _ 
νίκησεν έν τέλει παν τό προςιστάμενον, κα’ι ουτω διεσώθη άλύμαντον 
έσωθεν τεκαί έξωθεν τό κάλλιστ.ον τοΰτο καί έκπρεπέστατον δημιούρ
γημα τής βυζαντιακής αρχιτεκτονικής, ώςτε και αύται αί τόν έξω
θεν τοίχον ένιαχοΰ περιζωννύουσαι πρόςτυποι όπται πλίνθοι έδέησε 
νά πλασθώσιν έκ καινής απαράλλακτοι ταΐς άρχετύποις. Έγένετο δέ 
ή έκχώρησις τοΰ ναοΰ τούτου τή 25 Άπριλίου του ανωτέρω σημειω- 
θέντος έτους, προεδρεύοντος τής κυβερνήσεως τοΰ μακαρίτου Ίω. 
Κωλέττου.

Περαίνων τόν περί τούτου λόγον προάγομαι νά έρωτήσω τον αγα
πητόν κ. Λαμπάκην, τί άρά γε σημαίνει δ αρχιτεκτονικός δρος (διότι 
ώς τοιοΰτον ΰπολαμβάνω έγώ αύτόν) γράμματα έν οις ό κ. Γρηγο- 
ρόπουλος λέγει περί τοΰ ναοΰ τών Αγίων Θεοδώρων έν σελ. 84 : «'72 
στέγη αύτοΰ τηρεί άπαράφθορα τά καΛούμενα βυζαντινά γράμματα, 
ών ή προσάρμοσις άποτεΛεϊ τον σταυροειδή τοϋ δΛου κτιρίου τύπον, 
εν μέσω των όποιων ύβοϋται ό μετά Λεπτότητας βυζαντινής ΛεΛα- 
ζευμένος τροϋΛΛος.»

’Ιδού δέ καί ή διατριβή περί ής δ λόγος.ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΚΑΓ1ΝΙΚΑΡΕΑΣ
1 Ζητείται καί διά πολλοΰ έτι ζητήσιμον θά μένει, έως ου ό πάντ’ 
έκκαΛύπτων χρόνος, κατά τό σοφόκλειον έπος, είς φώς άγάγρ τά-
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Ληθές, πόθεν ή έπωνυμία τοΰ κατά μέσον τής έρμαϊκής όδοΰ ίστα- 
μένου αρχαίου ναοΰ, τοΰ έπ’ όνόματι μέν τών Εΐςοδίων τής Θεοτό
κου τιμωμ.ένου, Καπνικαρέας δέ έπονομαζομένου. ■:

. Ό αγαθός φίλος κ. Γ. Λαμπάκης, ό μόνος δν έχομεν έν τφ πα- 
ρόντι έπιστήμων τής χριστιανικής αρχαιολογίας, έν σπουδαίγ δια
τριβή άνωνύμως δημοσιευθείση τή 30 Σεπτεμβρίου π. ε. άριθμφ 4282 
τόΰ «Α,ΐώνος», καί έπιγεγραμμέν·/)’: Κατάστασις τών παρ’ ήμΐν· χρι
στιανικών Αρχαιοτήτων, κατακρίνων δικαίως τήν περί τά σεπτά 
ταΰτα λείψανα τής βυζαντιακής τέχνης άσύγγνωστον ολιγωρίαν καί 
άστοργον ακηδίαν τής καθ’ ήμάς γενεάς, καί τήν ασεβώς κακούργου- 
μένην ύπό τινων βεβήλώσιν εί'τε τήν μυρίων ούαί άξίαν έξαφάνισιν 
αύτών, έπάηει καϊ ταΰτα.· "Ετερον δέ πάΛιν είδος βΛάβης, ούχί 
ρεν έπιβΛαβές εις τό οικοδόμημα, έπιδΛαβέστατον όμως είς τήν 
ιστορίαν, θανασίμως προσβάΛΛον τήν έπιστήμην τοΰ τόπου, είναι αί 
ύπό αμαθών γραφόμενοι έπιγραφαι. Ουτω χρυσοϊς γράμμασιν έν 
δυσί γΛώσσαις, έΛΛηνιστί καί γαΛΛιστΐ, άνέγνωμεν έν δυσί στήΛαις 
έντός τοΰ ναοΰ τής Καπνικαρέας, ότι ό ναός ούτος ίδρύθη τώ ά19 
ύπό τής ευσεβούς Εύδοκΐας, δήΛα δή ίδρύθη τότε, δτε ό ρυθμός ού
τος ήν όΛως άγνωστος, καί μόΛις ικανόν χρόνον μετά τόν θάνατον 
τοΰ 'Ιουστινιανού έγένετο απόπειρα τοιαύτης δομής».

Δέν ένδιατρίβομεν ένταΰθα ε’ις τό. περί τοΰ άρχιτεκτονικοΰ ρυθμοΰ 
τοΰ ναοΰ ζήτημα, καθότι δ κ. Λαμπάκης, ώς έπιστημονικήν κεκτη- 
μένος γνώσιν τών τοιούτων, άπεφήνατο ήδη έν τοϊς άνωτέρω παρα- 
τεθεΐσιν, δτι ή κτίσις αύτοΰ δέν άνάγεται είς τήν Ε’έκατονταετη- 
ρίδα, περιορίζομεν δέ τόν λόγον ε’ις μόνον τό Ιστορικόν μέρος.

Ό πρώτος, ε’ις δν έπήλθεν ή άστοχος, έννοια, δτι ήθελε δήθεν πε- 
ριάψει λαμπροτέραν έπ’ άρχαιότητι αϊγλην είς τόν άναμφηρίστως άρ- 
χαϊον τοΰτον ναόν, ρητώς άνακηρύττων αύτόν κτίσμα τής βασιλίδος 
Εύδοκίας, ώς έν πομπώδεί έπιγραφή. έχάραξεν, άφ’ ού δέν είχεν ούδέ 
τήν έλαχίστην ίστορικήν μαρτυρίαν είς ύπόστασιν τής έπινοίας αύτοΰ, 
δέν έσκέφθη κάν νά συμβιβάσει τό πράγμα χρονικώς, άλλ’ έξ άβου- 
λίας έδωκε τοϊς ξένοις άρχαιολόγοις λαβήν πρός πλατύν γέλωτα καί 
χλεύην τών ήμετέρων έπιστημόνων, ώς άμβλυωττόντων τό παράπαν, 
εί’τε καί άνεχομένων νά χαλκεύωνται έν μέσαις ταΐς ίοστεφάνοις-καί 
άριζηΛώτοις ’.Αθήναις, ύπ’ άνδρών άμαθών πλάσματα κακοχώνευτα, 
οιον τό έν τή έπιγραφή ταύτφ άναγινωσκόμενον : ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ 
ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ ΚΤΙΣΘΕΙΣ ΤΩΐ 418 Μ. X. ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΟΥΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ 
ΣΥΖΥΓΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙ-
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ΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. Φέρεται δέ αύτη ,χρυσοΐς γράμμασιν έγκεζολαμμένη έπί 
τών δύο προςθίων τετραπλεύρων κιόνων τοΰ καθολικού, δεξιή μέν τω 
ειςιόντι γαλλιστί, άριστερή δέ έλληνιστί! Τουτέστιν ώρίσθη έν αύτή 
χρόνος, οπότε -ή ψευδεπίγραφος κτίστειρα δέν ήτον ευσεβής, άλλ’ έ- 
θνική" οΰτ’ Ευδοκία, άλλ’ Άθηναίς" ούτε τοΰ αύτοκράτορος σύζυγος, 
άλλ’ ίδιώτις, ώς αύτίκα δηλώσει ό λόγος.

Γνωσταί είσι τοΐς φιλίστορσιν αί περιπετεΐς τύχαι τής σοφής ταύ
της Αθηναίας" άλλά χάριν τών άγνοούντων συγκεφαλαιοδμεν ένταΰθα 
τά κατ’ αύτήν. Θυγάτηρ ούσα, κατά μέν τό Χρονικόν Πασχάλιον, 
Ηρακλείου τοΰ φιλοσόφου, κατά δέ Σωκράτην, Θεοφάνην, Συμεών 

Λογοθέτην, Κεδρηνόν, Ζωναράν, Τζέτζην και άλλους, Λεοντίου τοΰ 
σοφιστοΰ, και έπ'ι έξόχφ σωματική καλλονή καί άλλοις ψυχικοϊς δια- 
λάμπουσα προτερήμασιν, ήναγκάσθη κληρονομικών ένεκα διαφορών 
πρός τους άδελφούς αυτής Ούαλεντινιανόν καί Γέσιον·, ν’ άναβή είς 
Κωνσταντινούπολή, τήν προστασίαν τών νόμων έπικαλεσομενη. ’Επί 
τούτφ λοιπόν εις τά βασίλεια προςελθοΰσαν θεασαμένη Πουλχερία ή 
τοΰ αύτοκράτορος Θεοδοσίου Β' τοΰ κα'ι Μικρού έπιλεγομένου αύτα- 
δέλφη, καί τά κατ’ αύτήν άναμαθοΰσα, άμα δέ καί τό κάλλος, καί 
την σύνέσιν, καί τήν εύφράδειαν αύτής άποθαυμάσασα έκλέγεται τοΰ 
αυταδέλφου αύτής σύζυγον, συνεργοΰντος είς τοΰτο 'καί Παυλίνου 
τοΰ όμοδιαίτου καί λίαν πεφιλημ-ένου τφ βασιλεΐ, ύφ’ ού καί προή- 

ρ Χθή τότε είς τό ύπατον τής βασιλείου αύλής άξίωμα, ήτοι τό τοΰ 
Μαγιστρου των (= αύλάρχου). Βαπτισθεϊσα δέ ύπό τοΰ έπι-
σκοπού Κωνσταντινουπόλεως. Άττικοΰ, καί άντϊ Άθηναίδος Εύδο- 
κία μετονομασθεΐσα συζεύγνυται τώ αύτοκράτορι τή 7 ’Ιουνίου τοΰ 
421 έτους" βραδύτερον δέ, ήτοι τή ·2 Ίανουαρίου τοΰ 423 άναγορεύε- 
ται κα'ι Λύγούστα. Χρόνου δ’ ίκανοΰ παρελθόντος, βάσκανος δαίμων 
έφθονησε τής Ευδοκίας τήν εύημερίαν ώς έξ έπειςοδίου τινός σκαν
δαλώδους. Άνήρ ιδιώτης τροςήνεγκε τφ αύτοκράτορι, υπερφυές μήλον 
Φρύγιόν, ούτος δ’ εστειλεν αύτό τή βασιλίδι, αύτη δέ τφ Παυλίνφ, 
ουτος δέ πάλιν τφ αύτοκράτορι, άγνοών δλως, όπως κάκείνη, τής 
προςφοράς τήν άρχήν. Τό τυχαϊον τοΰτο περιστατικόν έξέκαυσεν. έπί 
τοσούτον τήν ζηλοτυπίαν τοΰ Θεοδοσίου, ύποπτεύσαντος ήδη τήν 
άλλως ύπό πάντων δμολογουμένην σωφροσύνην τής Εύδοκίας, ώςτ*  . 
έν αυτώ τφ τοΰ πάθους βρασμφ τόν μέν Παυ^ΐ’νον άπέκτεινε, πρός 
δέ την δμόζυγον ψυχρώς εϊχε τοΰ λοιπού, ή μάλλον δυςμενώς λίαν 
διέκειτο. Η δέ, καιρίως τήν καρδίαν πληγεΐσα έκ τάΰ άπροςδοκήτου 
συμβάματος, καί τήν υβριν μή στέγουσα, αίτησαμένη έλαβε παρά 
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του αύτοκράτορος τήν άδειαν ϊνα μεταβή είς ‘Ιεροσόλυμα, ένθα καί 
άπήλθε τφ 444 έτει. ’Εκεί δέ διήνυσε τό λοιπόν τοΰ βίου άφειδώς 
χορηγούσα’ είς 'ίδρυσή ναών, μοναστηρίων, πτωχοτροφείων, γηροκο
μείων κ.τ.τ. Κατ’ έξοχήν δέ έδείματο τόν μέγιστον κα'ι περικαλλέ- 
στατον ναόν Στεφάνου τού πρωτομάρτυρας" ού μήν άλλά καί τά κα- 
τερηριμμένα τείχη τής άγιας πόλεως ήνώρθωσεν, έφ’ φ κα'ι ένησμέ- 
νιζε λέγουσα, δτι περί αύτής δήθεν προανεφώνησεν δ Δαβίδ τό τού 
Ν' ψαλμοΰ: «Άγάθυνον, Κύριε, er τρ Εύδοκ'ιη, σου την Σιών, και 
οΐκοθορ,ηθήτω τα τείχη ΊερουσαΛήμιι,’Έίζζμ.ε'τξί-ηοε. δέ τό ζήν τω 455, 
ή τφ 460, κατ’ άλλους, καί έτάφη έν αύτω τφ ίδίφ αύτής ναφ τοΰ 
άγίου Στεφάνου. Ταύτα ώς έν συνάψει είσί τά περί τής Εύδοκίας ιστο
ρούμενα, έξαίρετον όντως ύπόθεσιν παρέχοντα είς δραματικήν ποίησιν.

Βασιλίς άρα τόσον φιλότιμος καί ελευθέριος, δσον φιλόκαλος καί 
φιλοικοδόμος, άμύθητα χρυσίου ποσά άναλώσασα (ύπέρ τά είκοσιν 
έκατομμύρια δραχμών, ώς ιστορείται) είς ΐδρυσιν τοσούτων Τερών 
ναών, σεμνείων, εύαγών ένδιαιτημάτων, τειχών κλπ., φιλοτιμοτέρα, 
έαυτής θά έδεικνύετο πάντως έν τή κλεινή γενετείρ,γ πόλει, ναόν 
ίδρύορσα μέγαν τε και περικαλλή καί'τής μεγαλοδωρίας αύτής επά
ξιον, ούχ'ι δέ ώς τόν τής Καπνικαρέας μικρότατοι καί ούδέν έκπρε- 
πές σημιεΐον ούτ’ έξωθεν ούτ’ έσωθεν έχοντα, βασιλικήν έμφαϊνον 
φιλοτιμίαν, Καί ταύτα μέν παρεκβατικώτερον είς άπόδειξΐν τού δτι 
ψευδώς άποδίδοται τή Εύδοκίο: ή τού ναού τής Καπνικαρέας ΐδρυ- ♦ 
σις· Τραπήτω δέ νύν δ λόγος είς τό περί τής έπωνυμίας αύτοΰ ζή
τημα-

Έξ όσων κατά καιρόν περιήλθόν είς γνώσιν ήμών καί έν τή μνήμν) 
φυλάττομεν, διάφοροι μέχρι τοΰ νύν έξήχθησαν είκοτολογίαι περί 
τούτου. Έπιτραπήτω λοιπόν καί ήμϊν νά ε’ικοτολογήσωμεν περί τοΰ 
ζητουμένου" διότι εικοτολογίας καί μόνον δύναται πας τις νά έκφέ- 
ργ], έως ού, ώς καί άρχόμενοι εϊπομεν, ενεπίγραφος τις λίθος έκ τών 
έγκάτων τής γής άνορυττόμενος, ή καί εύρωτιών τι άρχαϊον χειρό
γραφον έν παραβύστφ που ύπολανθάνον άποκαλύψγ ποτέ τό βέβαιον. 
Καί δή λέγομεν, δτι ή τού ναού τούτου ϊδρυσις πρέπει ίσως νά ζη- 
τηθή είς τούς άπό τής Θ' άρχομένης έκατονταετηρίδος καί τούς έφε· 
ξής χρόνους μέχρι τής IB' καί προςωτέρω ί'σως. ’Ιδού δέ πόθεν πη
γάζει ή εικοτολογία ήμών.

Νικηφόρος ό Πατρίκιος και Λογοθέτης του γενικού (= υπουργός 
τών οικονομικών) καθελών τήν νόμιμον βασιλίδα Ειρήνην τήν Άθη- 
ναίαν σύζυγον Δέοντος Δ' τού έκ τής Χαζάρας, έπέβη αυτός τού ΙΑ., 1Ο· — Mil'oe 1888. S9 
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θρόνου παρανόμως τφ 802 έτει, κακός κακώς διοικήσας τό κράτος, 
και, κατά Κεδρηνόν, πάντας τούς πρό αύτοΰ ώμοτάτους βασιλείς τη 
άπανθρωπίρ: ύπερακοντίσας, κάκιστα δ’ άπολόμενος έν τή κατά Βουλ
γάρων έκστρατείφ αύτοΰ μετά οκταετή τυραννικωτάτην βασιλείαν,. 
Ούτος λοιπόν, πρός τοΐς άλλοις βαρυτάτοις φόροις, οΰς τοΐς άθλίοις 
έπεβαλεν ύπηκόοις, έπενόησε πρώτος και τό Καπνικόν, φόρον έκτι- 
νόμενον κατά λόγον τών έν ταΐς πόλεσικαί τοϊς χωρίοΐς ύπαρχουσών 
έστιών, έξ ών δηλονότι έξέθρωσκε καπνός, έφάμιλλος κατά τοΰτο 
δειχθείς τοΰ άπηνοΰς τών Έλικωνιάδων Μουσών διώκτου ’Ιουστινια
νού- διότι καί ούτος έπενόησε πρώτος καί τοΐς ύπηκόοις έπέβαλε, 
κατά Προκόπιον, όμοειδή ©όρον, τό όνομαζόμενον Άερικύν. Τόν τοι- 
οΰτον δέ τοΰ Καπνικού φόρον άπαντώμεν άναγεγραμμένον έν βασι- 
λικοΐς χρυσοβούλλοις μέχρι της ύπό τών Λατίνων άλώσεως τής Κων
σταντινουπόλεως. Εί δ’ έπεκράτει έτι κα'ι έπί τών έν'Νικαία ήμε- 
τέρων βασιλέων, εί’τε καί μετά την της Κωνσταντινουπόλεως άνά- 
κτησιν, ούδέν περί τούτου γινώσκομεν.

Γνωστόν δ’ oTt, κατά τό ίσχΰον έν τφ βυζαντινφ κράτει φορο
λογικόν σύστημα, τά παντοΐα καί πολυώνυμα εί'δη τών φόρων έξε— 
τίθεντο ώνια τοΐς πλειοδοτοΰσιν, οΐτινες έξωνούμενοι ταΰτα παρά 
τ·71ς' κυβερνήσεως, έπέπιπτον εις, τάς έπαρχίας ώς λύκοι βαρείς πρός 
εΐςπραξιν, ή όρθότερον,παρείςπραξιν τοΰ έξωνηθέντος δημοσίου τέλους, 
ταύτόν είπεΐν πρός λήστευσιν τών δυςμοίρων κατοίκων. Γνωστόν δ’ 
ούςαύτως, οτι έκ τών διαφόρων πολιτικών καί λοιπών βαθμών, ώς καί 
τών έπιτηδευριάτων τοΰ βίου, έπλαττον οί Βυζαντινοί τάς τών βαθ
μοφόρων καί τών βιορ-ηχάνων προςωνυμίας, κατά τό φίλον αύτοΐς 
λατΐνίζον ΐδίωρ.α τής είς αριος καί συγκοπή αρις καταλήξεως, 
οίον : Βεστιάριος, Σ παθάριος, Σρουγγάριος, Ίερακάριος, Νοτάριος, 
Κορρ,ερκιάριος, Τζαγγάριος. κτλ. Ούτως άρα καί έκ τοΰ Καπνικού: 
Καπνικάριος είτε Καπνικόιρις· καί τοΐοΰτός τις πιθανφ τφ λόγφ 
ύπήρξεν ό τόν είρημένον ναόν άνιδρύσας, έξ ού καί ή έπωνυμία Κα- 
πνικαρέα1. Καί μή φανή άπίστευτον, δτι έν οίονδήποτε πρόςωπον 
ήδύνατο ν’ άναλάβη άφ’ έαυτοΰ τήν άνίδρυσιν ναοΰ. Τοιοΰτον ήν κατά 
τήν μεσήλικα έποχήν τό πνεΰρια τής άνθρωπίνης κοινωνίας. Οί φόρ

1 Περί ένίων τών είς ια ληγόντων θηλυκών ούσιαστικών καί έπιθέτων προφε- 
ρομένων παρά τοΐς πρεσβυτέροις ήμών Άθηναίοις εις εα, οίον : κονκκε'α (ή κουκ- 
κιά), άχΛαδεα (αχλαδιά), καρε'α (καρυδιά), όχε'α (όχιά = έχις), δρονγγαρεα, 
Καπηκαρε'α κ.τ,τ., έσημειώσαμεν άλλαχοΰ (ΆρχαιοΛ. Έφτιμ,. Περιόδ. Γ',τεΰχ. 
Α' 1887, σελ. 236). .
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τον δλον παντοίων άμαρτιών καί άνομ,ιών έπί τών ώρ.ων φέροντες, 
'ώς λ. χ. οι τφ δημοσίφ ύπουργοΰντες, καί πρώτιστα'πάντων οί φορο- 
λόγοι, έπίστευον πεποιθότως, δτι έξηυμένιζον τήν θεότητα καί τέλεον 
άνεκουφίζοντο, ναούς καί ρ.οναστήρια άνιδρύοντες έπ’ όνόρ.ατι τών 
ομωνύμων αύτοΐς άγιων, εί'τε τών οΰς έτυχε νά ίδω^ι κατ’δναρ, είτε 
τών ποός οΰς έσωζον ΐδιάζουσαν εύλάβειαν. Ε’.ς τοιοΰτον 8έ αίτιον 
ώς έπί το πολύ άποδοτέα, ώς νομίζομεν, καί ή κατά λόγον τοΰ μι
κρού τής πόλεως πληθυσμού ύπέρμετρος πληθύς τών πρό τής Έπανα- 
στάσεως σωζομένοιν ναών. Ούτως έν παραδείγματι, τόν ναόν τών 
άγιων Θεοδώρων σαθρόν δντα πάλαι καί μικρόν καί πηλόκτιστον, 
κατά τήν έν τώ ύπερθύρω αύτοΰ έπιγραφήν, άνήγειρε τφ ς-φνη,( 1 05JO) 
ό σπαθαροκανόιόατος (άξίωμα τής βασιλική: αύλής) Νικόλαος Κα- 
λόμαλλος, τον τοΰ άγιου Νικολάου Ραγκαβας τις, τόν τοΰ' άγίου 
Γεωργίου Καρύκης είτε Καρύτσης τις, καί άλλους άλλοι.

Έν τούτοις, έπειδή έν παρόδφ έμνήσθη ό λόγος τής τοΰ ναοΰ τών 
άγιων Θεοδώρων έπιγραφής, δέν είναι ί'σως άκαιρον νά παρατηρήσω- 
μεν, δτι άπό τής πρό πολλοΰ χρόνου, ώς φαίνεται, γενομένης έπι- 
σκευής αύτοΰ, ουτω συμπεφυρμένως ένετειχίσθησαν τά τμήματα τής 
τριχώς τεθραυσμένης ένεπιγράφου πλακός, ώςτε, ΐνα κατορθώση τις 
τήν άνάγνωσιν αύτής, δέον ν’ άρχίση πρώτον έκ του μ,εσαίου καί τοΰ . 
τρίτου τμήματος, είτα νά στρέψη είς τό πρώτον πρός-εύρεσιν τής 
συνεχείας. Έφ’ ώ καί συνιστώμεν τοϊς τοΰ ίεροΰ τούτου ναοΰ έπι- w 
τρόποις την έπανόρθωσιν τής πλακός, ΐνα μή έπισπώνται τόν μώμον 
καί τήν κατάκρισιν ημεδαπών τε καί αλλοδαπών1.' 'Ως έκ περισσού 
δέ προςτεθείσθω, δτι τήν έπιγραφήν ταύτην πρώτος έξεδωκεν ό Βρετ- 
τανός άρχαιολόγος'Ριχάρδος Chandler έν ταΐς Inscription. Antiq. 
κτλ. Oxford, illk, άφ’ ού μετέλαβεν αύτήν καί δ Kirchhoff έν 
τφ Corp. Inscription. Grace. Τόμ. Δ', σελ. 368.

I.

2 Φιλοτίμορ πρόνοια τοΰ αίδεσιμωτάτου καί ελλογίμου πρεσβυτέρου Ίω. Μαρ
τίνου, τοΰ καί εφημερίου τοΰ ίεροΰ τούτου ναοΰ, άποκατεστάθη ήδη άρτια ή περί 
ής ό λόγος επιγραφή. Μόνοι δέ οί τής Καπνικαρέας επίτροποι ένασμενίζουσι, φαί
νεται, εκ τοΰ κακοπλάστου παρακρουόμενοι ψεύδους. Τούτου δέ ένεκα καί ώς βε- 
βήλωσιν αύτόχρημα τών ίερωτάτων ύπολαμβάνουσιν ί'σως τής καταπτύστου καί 
προς περιύβρισεν τής ιστορίας κεχαραγμένης επιγραφής την άπάλειψιν. .

——~— ■
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«'.Η αληθής δόξα έν τοΐς μεταγενεστέροις
• εγκειτα: καί ούδείς δύναται νά τήν έπιτύχη, 

ει ζών δέν απέλαβε τοΰ κύρους τής συνει- 
δησεως αύτοΰ». γιοβερτηβ

Έξ αρχαίας καί εύγενοΰς οικογένειας, ελληνικής καταγωγής καί 
ονόματος, μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως μετάβασης είς 
’Αθήνας καί έκεϊθεν είς Κέρκυραν άπό τοΰ 14·^3, ό νΰν. τελευτήσας 
Βάρων δόκτωρ Άνδρέας Θεοτόκης, τήν γεννησιν αύτοΰ έλκων, άνε- 
δείχθη αντάξιος γόνος τών έκλαμπρων προγόνων αύτοΰ. Κατήγετο, 
κατά τάς έπαινετικάς έκφράσεις τοΰ «Δικαίου» τής 'Ρώμης καί τής 
«Έφημερίδος τοΰ Πεδεμοντίου», έξ έκείνου τοΰ Νικηφόρου, δστις 
ύπήρξε τό αγλάισμα καί τό έγκαύχημα τής ’Ανατολής, τοΰ Πανελ- 

' ληνίου όίπαντος καί τής πίστεως αύτοΰ. Υιός τοΰ ’Εμμανουήλ Θεο- 
τόκη, προσέθετεν ή έγκριτος ελληνική έφημερίς «Νέα 'Ημέρα» τής 
Τεργέστης, δστις δϊοικήσας τάς Ίονίους Νήσους έπί Γαλλοκρατίας 
κάδο Πρόεδρος τής Γερουσίας καί συντάξας τον πρώτον συνταγματι
κόν χάρτην τής Ίονίου Πολιτείας, έτιμήθη παρά τοΰ Α' Ναπολέον- 
τος μέ διάφορα ίπποτικά τάγματα, δστις καί άπένειμεν αύτφ τόν 
κληρονομικόν τίτλον τοΰ Βάρωνος (titre transinisible ad.’aine de 
lafamille)1. Ό άρτι άποβιώσας έκλαμπρος συμπολίτης ήμών έξε- 
παιδεύθη έν Παρισίοις, δπου τοιαΰτα άφήκε δείγματα τής μεγάλης 
διανοητικής δυνάμεως αύτοΰ, ώστε άπέσπασε τον έπαινον τοΰ μεγά
λου ήμών πολίτικου άνδρός Ίωάννου Καποδιστρίου.

1 'Ο νεκρός τοΰ προσφιλούς άνδρός άποβιώσαντος εν βαθεύ γήρατι 85 ετών, τή
9 Νοεμβρίου π. έ., έτέθη έντδς άπλούστάτης νεκροθήκης, κατά τήν έκφρασθεΐ-- 
σαν άμετάτρεπτον θέλησιν αύτοΰ, άνευ ούδεμιας πομπής μετεφέρθη, όρθρου βα- ·\
θέος, τήν ένδεκάτην του αύτοΰ μηνδς Νοεμβρίου 1887 είς τδ έξωκκλήσιόν «Άγιος 
Άνδρέας». Βαρυπατάδων καί ένεταφιάσθη μ. μ. τής αύτής ήμεράς. .όπισθεν τοΰ 
Άγιου βήματος τοΰ εκεί αρχαιότατου εύκτηρίου.

Έπανακάμψας είς τό πάτριον έδαφος διέτέλεσεν έπί δέκα έτη 
ύπογραμματεύς τής Ίονίου Γερουσίας καί διερμηνεύς τοΰ Λόρδου 
Μεγάλου Άρμο'στοΰ. ’Εκλεχθείς μέλος τής Ίονίου Βουλής καί γραμ- 
ματεύς τής Νομοθετικής ’Επιτροπής, ύπερήσπισε τό δικαίωμα τής

' Τδ δίπλωμα τοΰ έν λόγω τίτλου, συν άλλοις οικογενειακούς έγγράφοις, ευρη- 
ται παρά τω υίω τοΰ Βάρωνος Κ. Στεφάνω. 'Η «Νέα Έφημερίς» τών ’Αθη
νών; ή «Άκρόπολις» καί άλλαι, ώς ή «Φωνή» Κερκύρας εύφήμως περί τοΰ έν 
λόγω ανδρδς άνέφερον.
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ιδιοκτησίας, ούτινός τό έννομον άπηλεϊτο ένεκα τής έφαρμογής προ
σωρινού τίνος Νόμου περί εγγράφων αποδείξεων. Πλήν συναισθανό
μενος τάς εντίμους ύποχρεώσεις, αΐτινες τώ έπεβάλλοντο και τας ot-, 
κογενειακάς παραδόσεις καί έν τοΐς μάλιστα τήν άπλότητα τών κλη
ρονομικών ηθών καί τήν εύθύτητα τής καρδίας αύτοΰ, δ εύπατρίδης 
Κερκυραΐος, άποσυρόμενος τοΰ πολιτικού σταδίου, προς ο ουχι ευνοί- . #
κώς διέθετον αύτόν αί λίαν συντηρητικαι αύτοΰ ιδεαι, διηλθε τας 
ήμέρας αύτοΰ ώς αληθής φιλόσοφος, περιφρονών. τάς τε χρονικάς καί 
κοσμικάς τιμάς, καί άνευρίσκων τάς τέρψεις αύτοΰ εν ταΐς φιλοσο- 
φικαϊς, βιβλιακαϊς καί φιλολογικαΐς. μ.ελέταις'.

■ Δέν έχομεν σκοπόν νά ένασχοληθώμεν περί πάντων τών πονημά
των αύτοΰ νομικών τε καί φιλολογικών, άτινα έν μ.ερει δημοσιευ- 
θέντα, παρά πάντων έπεκροτήθησαν καί απεσπαΟαν τα συγχαρητή
ρια τοΰ Βασιλέως τής Ελλάδος ’’Οθωνος Α και ηξιωθησαν διάφορων λ
άφιερωτικών πονημάτων, τά δέ συγγράμματα μέχρι τοΰ 1863 μνη
μονεύονται έν τω «Extraits de l’histoire des principales iamil- 
les de l’Europe et d’autres contrees du globe etc. par une 
Societe de gens de lettres de differentes nations», δημοσιευ- 
θέντι έν Γενεύη. Δέν δυνάμεθα δμως νά παράλείψωμεν την συνοψιν 
τής Βυζαντινής Ιστορίας,, δημοσιευθείσης έν ΙΙαρισίοις έν έτει 1813 
λατινιστί, δΓ ής ό συγγραφεύς σκοπόν έχει νά έπιδείξη τό μέγα θέμα, 
«Virtutibis erigi imperia viliis everti», ούτε νά παραβλέψωμεν 
τάς μεταφράσεις αύτοΰ είς τήν νεοελληνικήν γλώσσαν τής τραγφ- 
δίας Μάκβεθ τοΰ Σαιξπήρου, μέγά μέρος τοΰ λόγου τοΰ Βοσουέ- 
του περί τής Ιίαγκοσμίου Ιστορίας,καί βιβλίων τινών του ΓΙροδοτου, 
Πλουτάρχου καί τοΰ 'Αγίου Βασιλείου, καθώς και τα συγγράμματα 
αύτοΰ είς τήν κλασικήν ελληνικήν γλώσσαν, οτε πλεκει τους επαί
νους τοΰ Δημοσθένους.

Άλλ’ ιδίως τό μέγιστον έργον, δπερ περιέλαβε τή διανοία ό συγ
γραφεύς καϊ συνέταξε άπό τοΰ 1848, τό περί τής βίβλου τής γενε-, 
σεως, σκοπόν προέθετο νά έκθέση τήν παλαιάν καί, νέαν Διαθήκην εις 
πίνακας συνοπτικούς καί συνθετικούς, οπερ μόνον ήρκει όπως αποτ
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δείξγ τήν βαθύνοιαν τοΰ γράψαντος καί τό μέγεθος τής σπάνιάς πο- 
λυμαθείας αύτοΰ. Ό σκοπός τοιούτου γιγαντιαίου πονήματος, ού 
εις τόν πρόλογον ποοτάττει ώς κείμενον τό λατινικόν λόγιον «Tan- 
tum series, juiicturaque pollet», συνίσταται εις την συνένωσιν έφ’ 
έκαστου αντικειμένου τοΰ ό,τι δήποτε εύρηται διεσπαρμένον καί δια- 
ζευγμένον έν διεξοδικοϊς διαλείμμασιν έν τή παλαια καί νέα Διε- 
κήθγι, όπως ούτως ε’ιπεϊν, άποτελέσγ) εν όλον. Περί τοΰ πονήματος 
τούτου έν ίδιαιτέρφ άρθρω θέλομεν έπιχειρήσει βραχεϊαν άνάλυσιν, 
άμα δυνηθώμεν, . κατόπιν τής εύγενοΰς προσκλήσεως, ήν έλάβομεν 
παρά τοΰ άρίστου ήμών φίλου, υιού τοΰ τελευτήσαντος, νά θαυμά- 
σωμεν τά προτερήματα τά τοσουτον σπουδαίως ληφθέντα ύπ’ δψιν 
παρά τών πολυμαθών πάσης χώρας καί πανηγυρισθέντα παρά πολ
λών ευκλεών ηγεμόνων τής Εκκλησίας καί παρ’ αύτοΰ έκείνου τοΰ 
Ποντίφικος ΓΙίου Θ' δι’ έπιστολών αύτών πρός τόν αείμνηστον συγ
γραφέα 3.

Πλήν τοιαΰται θεολογικαί μελέται δέν άπέσπων αύτόν τής μελέ
της τοΰ Δικαίου, διό καί πολλά εγχειρίδια έδηυ-οσίευσεν έπί τοιού- 
των αντικειμένων, ώς ή σύνοψις τών Ίονικών Νόμων αποτελούσα τό
μον ολόκληρον καί οΐ έ'τι άνέκδοτοι τόμοι περί τής μεταρρυθμίσεως 
καί έκκαθαρίσεως τών ώς εϊρηται Ίονικών Νόμων, -ετι δέ σκέψεις 
αύτοΰ περί τών νόμων τοΰ Ελληνικού Βασιλείου4.

Λαβόντες πολλάκις εύκαιρίαν νά ένασχοληθώμεν είς φιλολογικά 
άντικείμενα μετά τοΰ άποβιώσαντος Βάρωνος, οστις έτίμα ημάς διά 
τής φιλίας αύτοΰ, έκπληκτοι έμένομεν διά τε τήν άκραν διαύγειαν 
τών ιδεών αύτοΰ καί τήν ευθύτητα τών κρίσεων, ούχ ήττον δέ καί 
διά τήν εύγενή συμπεριφοράν, ήτις έχαρακτήριζεν αύτόν ώς αληθή 
εύπατρίδην. Λυπούμεθα δμολογοΰντες, πλήν είναι άληθέστατον, ότι 
άνδοες τοιούτου είδους καί τόσης μαθήσεως έκλείποντες τής κοσμι
κής ακηνής δέν άντικαθιστώνται, ένφ είς τήν ήμετέραν έποχήν αί χ- 

λήθεΐς μελέται λησμονοΰνται, καί φημίζεται μόνον επιπόλαιος τις 
έκπαίδευσις. ήτις συστηματικώς εναντία τής θρησκείας, είς ούδέν άλλο 
είναι χρήσιμος ή πρός έ'παρσιν καί πονηριάν. Ό Βάρων όμως Θεοτό- 
κης, ακολουθών τό φιλοσοφικο-ιστορικόν σύστημα τοΰ έξοχου BOS-

1 Ό Πρόλογος τοΰ σπουδαιότατου τούτου πονήματος εδημοσιεύθη εν Γενεύη εν 
τή εφημερίδα «Journal des Ddcouvertes» άρ. 21, ’Ιουνίου 1865.

2 Έν. επιστολή αύτοΰ εκ Λονδίνου καί από 16 Ίανουαρίου 1864 ό Λόρδος’.*  
Καγγελάριος Westbury .πρός τόν συγγραφέα εκφράζει τόν θαυμασμόν αύτσΰ( ' 
«was much struck with the ability and diligence displayed in il».
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suet καί άλλων σοφών, άδιασείστως έπίστευε καί εδήλου, ότι ό χρι
στιανισμός άπετέλει τήν εντέλειαν ενός σχεδίου διαρκώς παρά τής 
Θείας Προνοίας έκτελουμένου καί ενός σκοποΰ. ού πρός πραγματο
ποίησή ό Θεός τά πάντα καθυπέταξε. Καθόσον δέ αφόρα ήμάς, είς 

ήν δύσιν ήδη διατελοΰντας τοΰ κοπιώδους ήμών βίου, ένω άφ’ ενός 
όδυρόμεθα έπί τή φςβερή ζημία τή προσγινομένη τή νεολαίικ έκ τών 
πονηρών τούτων διδαγμάτων, άφ’ ετέρου εύχόμεθα όπως οί προϊ
στάμενοι τής Έκπαιδεύσεως μή βοαδύνωσι νά λάβωσι σπουδαϊον 
μέτρον, προνοοΰντες τοιουτοτρόπως διά τήν εύήμερίαν τής κοινω
νίας, καί τήν αληθή καί ά,κράδαντον εύκλειαν τής Πατρίδος.

Έν Κερκύρμ. .
Καθ. Φραγκίσκος Λέ-Μέντος.

(Έκ τής εν 'Ρώμη Διδασκαλικής Έπιδεωρήσεως).

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Φεβρουάριος —· Μάϊος.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Είς πέντε συνήλθεν ό Σύλλογος κατά τό διάστημα τοΰτο συν
εδρίας. ’Εγένοντο δέ τά εξής αναγνώσματα'

Ό κ. Π. Συνοδινός απήγγειλε διάφορα αύτοΰ ποιήματα.
Ό κ. Ίγν. Μοσχάκης ώμίλησε περί Μητρός.
Ό κ. Ίωάκ. Βαλαβάνης άνέγνω τήν μελέτην αύτοΰ «ή καμπάνα 

τοΰ χωοιοΰ μου».
Ό κ. Δ. Κόκκος άνέγνω διάφορα αύτοΰ ποιήματα.
Ό κ. Τιμ. Ήλιόπουλος άνέγνω τήν ’μελέτην αύτοΰ τό προνόμιον 

τής χάριτος.
Γενομένων τών άρχαιοεσιών τοΰ Συλλόγου διά τό άπό προσεχούς 

Σεπτεμβρίου άρχόμενον ΚΔ' έτος τοΰ Συλλόγου έξηλέχθήσαν έπίτι- 
μας μέν πρόεδρος δ κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος, τακτικός πρόεδρος δ κ. 
Σΐμος Μπαλάνος, άν.τιπρόεδροι οί κκ. Ίγν. Μοσχάκης καί Κ. Γ. Ξέ
νος, γεν. γραμματεύς δ κ. Μιχ. Π. Λάμπρος, ειδικοί γραμματείς οί 
κκ. Γ. Πίσσας καί Μ. 'Ραφαήλ, ταμίας δ κ. Κ. Κουτσαλέξης, διευ
θυντής τοΰ αναγνωστηρίου· δ κ. Α. Α.'Ραγκαβής, έπιμελητής τής βι-
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βλιοθήζης ό κ. Στ. Βάλβης. ’Έφορος της Σχολάς τών Απόρων παί
δων ό κ. Τιμολέων Άργυρόπουλος και κοσμήτορες οΐ κκ. Σπ. Άντω- 
νόπουλος, Θ. Μπαλτής, Δ. II. Λάμπρος, Σπυρ. Κονοφάος, Δ. Ήλιό- 
πουλος και Γ. Χαλκιόπουλος.

Μέλη δέ τής έξελεγκτικής έπιτροπής έξελέγησαν οί κκ. Κ. Πετα- 
λάς, Ν. Κουρής καϊ Άρ. Ποττέν.

Έγένοντο αί εξετάσεις τής Σχολής τών Άπορων παίδων ενώπιον 
τοΰ προεδρείου τοΰ Συλλόγου καί τής έξετα'στικής έπιτροπής συγκεί
μενης έκ τών κκ. Νικηφόρου Καλογερά πρώην αρχιεπισκόπου Πατρών, 
I. Χατζιδάκη κα'ι H. I. Φέρμπου καθηγητών.

Κατά τήν ημέραν τής έορτής τοΰ Αγίου Κωνσταντίνου τό προε- 
δρεϊον τοΰ Συλλόγου έτηλεγράφησε πρός τόν Διάδοχον τά έξής’

nA. Β. Τ. τω όιαδόχω Κωνσταντίνω-
Άϊδελβέργην.

.Σύλλογος Παρνασσός συγχαίρει 'Υμετέρ^ Ύψηλότητι έπ'ι εορτή).
Ό πρόεδρος Σ. ΜπαΛάνος.

Ό γεν. γραμματεύς Μ. Π. Λάμπρος.»

Ό Διάδοχος άπήντησεν αυθημερόν τά εξής-

ηΠροεύρεϊον Σν22ογου Παρνασσού
’Αθήνας.

Ευχαριστώ τόν Σύλλογον άπό καρδίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.»

Τήν 8 Μαίου έγένετο έν Νέφ Φαλήρφ & τφ ξενοδοχειφ τής Ακτής 
τό ετήσιον συμπόσιον τών μελών τοΰ Συλλόγου. Προπόσεις διάφοροι 
έγένοντο, έν αις πρώτη ύπέρ του Διαδόχου Κωνσταντίνου τακτι
κού του Συλλόγου μέλους. ■ Άπεφασίσθη δέ καί τηλεγράφημα έπ’ι 
τούτφ νά διαβιβασθή τφ Διαδόχφ, δστις και άπήντησεν ευχαριστών.

Ό Σύλλογος μετά μακράν συζήτησιν έψήφισέ τήν χειραφέτησιν 
τής έν Σύρφ Σχολής τών απόρων παίδων καϊ τόν καταρτισμόν αύτής 
εις Ιδιον σωματεΐον, εις τό όποιον περιέρχονται πάντα τά κινητά και 
*ό ακίνητον κτήμα τής νέας ύφισταμένης έν Σύρφ Σχολής τών από
ρων παίδων. Τήν δωρεάν ταύτην ό Σύλλογος έποιήσατο ύπό τόν ρη
τόν δρον δτι θέλει τηρεΐσθαι έσαεϊ αναλλοίωτος δ έκπαιδευτικός σκο
πός τοΰ συνισταμένου σωματείου, πάσα δέ άπό τοΰ σκοποΰ τούτου
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έκτροπη καθιστιή τήν δωρεάν άνακλητέαν, ό δέ σύλλογος δικαιοΰτα 
νά άναλαμβάνη τά δωρηθέντα Αντικείμενα.

Συνήφθησαν σχέσεις μετά του έν Κάτω-Παναγία τής ’Ερυθραίας 
Συλλόγου τό Άργεννον.

Έχορηγήθη βοήθημα 100 δρ. ύπέρ τής έν Βαδέσσ^ι τής Ιταλίας 
ελληνικής κοινότητος πρός άνέγερσιν ορθοδόξου ναοΰ.

Ό Σύλλογος παρέλαβεν είκοσι πέντε λαχειοφόρους ομολογίας τής 
’Εθνικής Τραπέζης παρά τών κληρονόμων τής άειμνήστου Πηνελό
πης Χαλδουβάκη καταληφθεέσας παρ’ αύτής είς τήν σχολήν τών 
άπορων παίδων. Αί λαχειοφόροι αύται όμολογίαι φέοουσι τούς άριθ. 
051,427 ·— 051,451.

Ό Σύλλογος άπεφάσισεν ΐνα μετάσχη τής ΔΖ ’Ολυμπιακής έκθέ- 
σεως, άνετέθη δ’ εις τόν γενικόν γραμματέα του Συλλόγου ίνα συγ - 
γράψν). έκθεσιν περ'ι τών. άπό τής τελευταίας όλυμπιάδος γενομένων 
ύπό τοΰ Συλλόγου.

Ό Σύλλογος προνοών δτι τό προσεχές έτος συμπληροΰται ε’ικοσι- 
πενταετία άπό τής ίδρύσεως αύτοΰ συνέστησεν έπιτροπήν έκ τών κκ. 
Τ. Άργυροπούλου, Σπυρ. Π. Λάμπρου, Ε. Λυκούδη, Π. I. Φέρμπου, 
I. Βάμβα, Ίγν. Μοσχάκη, Ε. Ζαλοκώστα καί Τιμ. Ήλιοπούλου ίνα 
σκεφθή περ'ι τών έπιστημονικών έ'ργων, άτινα θέλει παρουσιάσει ό 
Σύλλογος κατά τήν έορτήν ταύτην. Ή έπιτροπή διασκεφθεΐσα έζή- 
τησε παρά τοΰ Συλλόγου πίστωσιν προς τοΰτο 10,000 δρ. ήτις κα'ι 
παρεχωρήθη αύτή και συνέστησεν ΐνα τά τμήματα κατ’ ιδίαν άπο- 
φασίσωσιν έ'καστον περί τούτου. Τά τμήματα συνελθόντα άπεφάσισαν 
τά πάντα ώς καταφαίνεται έν ταΐς έργασίαις αύτών, προσεχώς δέ 
θέλουσι προκηρυχθή οί διαγωνισμοί.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τμ,ήμα νομ.εκον καί πολετεκών έπεστημ-ών.

Έν δυσΐ συνεδρίαις ήσχολήθη είς τόν ορισμόν τών θεμάτων τών 
έπί τή είκοσιπενταετηρίδι τοΰ Συλλόγου τελεσθησομένων διαγωνι
σμάτων. Προύτάθησαν δέ τά έξής θέματα ύπό διαφόρων μελών : 
1) 'Υπό του κ; Σ. Μπαλάνου, περ’ι τοΰ καταλληλότερου έκλογικοΰ 
συστήματος έν Έλλάδι' 2) ύπό του κ. Γ. Άγγελοπούλου, ή πολιτι
κή ιστορία τής Ελλάδος άπό τής έπαναστάσεως τοΰ 1821 μέχρι
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τοΰ Συντάγματος του 1843' 3) ύπό του κ. Έμ. Λυκούδη, περί 
άνορθώσεως της ναυτιλίας- 4) ύπό τοΰ κ. Κ. Βρυζάκη, περί άναδιορ- 
γανώσεως τής δικαστικής εξουσίας έν Έλλάδι- 5) ύπό τοΰ κ. Άλ. 
Σκούζε, περί τοΰ τρόπου της ίδρύσεως κτηματικής Τραπέζης έν Έλ
λάδι και τοΰ προσφορωτέοου- οργανισμού αύτής· 6) ύπό τοΰ κ. Δ. 
Τσάτσου, περί τών έπενεκτέων μεταρρυθμίσεων είς τόν έμπορικόν 
ήμών νόμον- 7) ύπό τοΰ κ. I. Τυπάλδου, ποια τά αίτια τής διαφόοου 
άναπτύξεως τοΰ δικαίου έν Έλλάδι, ‘Ρώμη καί Βυζαντίφ ύπό τοΰ 
αύτοΰ, ποια τά ύπό τοΰ 'Ρωμαϊκού και Βυζαντινού δικαίου συμβό
λαια πρός έμψύχωσιν τής γεωργίας καί ποια έκ τών σήμερον έθιζο- 
μενων εϊνε τά συντελεστικώτερα είς τήν έμψύχωσιν τής γεωργίας· 
ώς καί περί τού έν Έλλάδι ίσχύοντος δημοσίου καί ιδιωτικού δικαίου 
από τής καταλύσεως τής Βυζαντινής κυριαρχίας μέχρι τοΰ συντάγ
ματος τοΰ ί843. Έκ τών θεμάτων τούτων, έξελέγησαν δύο, ήτοι 
τό τού κ. Έμ. Λυκούδη περί άνορθώσεως τής ναυτιλίας, καί τοΰ 
τού κ. Γ. Άγγελοπούλου, ήτοι συγγραφή τής πολιτικής ιστορίας τής 
Ελλάδος άπό. τής έπαναστάσεως τοΰ 1821 μέχρι τοΰ Συντάγματος 
τού 1843.

Τμ.'ήμ.α, ζάλών τεκνών.

Τρεις συνεκροτήθησαν συνεδοίαι τοΰ τμήματος τούτου· έν τή πρώ- 
τή ένεκρίθη ή ύπό τοΰ προέδρου αύτοΰ γενομένη πρότασις δπως δι- 
δαχθώσιν έν Άθήναις οί ΙΙίοσαι, τοΰ Αισχύλου κατά τό άρχαϊον αύ- 
τώ«« κείμενον καί κατά τήν μουσικήν τοΰ πρίγκηπος Μάϊνιγγεν.

Έν τή δευτέρορ συνεζήτηθη πρότασις τής διευθύνσεως τοΰ έν 
Λειψίρ: έκδιδομένου περιοδικού ΛΓ-Ζειώ, καθ’ ήν ν’ άποσταλώσι ποός 
δημοσίευσιν έν τφ είρημένφ φύλλω φωτογραφίαι τών τυχόν καλλί
τερων κριθεισών έν τή Ζωγραφική τοΰ Συλλόγου έκθέσει εικόνων Τό 
Τμήμα ένέκρινε καί άπεφάσισε νά ζητήσγ παρά τοΰ Συλλόγου έκα- 
τοντάδραχμον πίστωσιν πρός φωτογράφησιν, ήτις πίστωσις παρεχω- 
ρήθη αύτώ.

Έν τή τρίτν) συνεδρί^ κατ’ αίτησιν τής έν Βαδίσσα τής ’Ιταλίας 
έλληνικής κοινότητος άπεφασίσθη νά διοργανώση δημοσίαν συναυ
λίαν, ής αί εισπράξεις νά διατεθώσιν ύπέρ του έν τή είρημένη κω- 
μοπολει ανεγειρομενου ορθοδόξου ναόΰ. Τό Τμήμ.α προσέτι μετά μα- 
κράς συζητήσεις άπεφάσισε τήν σύστασιν' τριών διαγωνισμάτων διά 
τόν πανηγυρισμόν τής είκοσιπενταετηρίδος τοΰ συλλόγου. Κατά τό 
πρώτον ορίζεται βραβεϊον 800 φρ. είς τήν έντελεστέραν’ιστορίαν τής
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έλληνικής τέχνης κατά τούς χρόνους τής δουλείας" κάτά το δεύτε
ρον ορίζεται μετάλλιον μέν ώς βραβεϊον είς την καλλιτέραν έλαιογρα- 
ωικήν εικόνα, 500 δέ δραχμα'ι διανεμηθησόμεναι είς τά τελειότερα 
προσχεδιάσματα" κατά δε τό τρίτον 500 δρ. διανεμηθησόμεναι άνά 
100 είς τά καλλίτερα πέντε άσματα έπί στίχων έκλεχθησομένων 
ύπό επιτροπής. ,

’Τμ.ή'ί.α. φυβίογνωβτ6ζόν

Συνήλθε δίς είς συνεδρίαν τό φυσιογνωστίκόν' τμήμα δπως άπο- 
φασίσγ, περί τών θεμάτων έπί τή είκοσιπενταέτηρίδι τού Συλλόγου. 
Προύτάθησαν δέ τά εξής θέματα-, ύπό τοΰ κ. Τιμ.Άργυροπούλου περί 
τής χημικής συνθέσεώς καί τής ιαματικής ένεργείας τών ιαματικών 
ΰδάτων τής Ελλάδος· ύπό τοΰ κ. Α. Χρηστομάνου α) περί καθορι- 
σμοΰ νέων έπιστημονικών δρων τής χημ,είας, καί β) πώς δύναται νά 
είσαχθή είς τήν Ελλάδα ή χημική βιομηχανία- ύπό τοΰ κ. Θ. Χελ- 
δράϊχ α) περί τών μυκήτων τών βλαβεστέρων είς τήν γεωργίαν τής 
Ελλάδος, καί β) περί τών έπιβλαβών τή γεωργία έντόμων- ύπό τοΰ 
κ. A. Ρ. Έαγκαβή κατά πόσον αί φυσικαί υλαι αί εις τε τήν επιφά
νειαν καί ύπ’αύτήν ύπάρχουσαι έν Έλλάδι δύνανται νά συντελέσωσιν 
είς άνάπτυξιν τής βιομηχανίας έν τφ τόπφ- ύπό τοΰ κ. Μ. Κατζαρά 
νά περιγραφή έν τμήμα τής Ελλάδος είτε ύπό ιατρικήν είτε ύπό 
χημικήν Ιποψιν, καί ύπό τοΰ κ. Γ. Πιλαβίου περί τών ιαματικών 
βότανών τών φυόμενων έν Έλλάδι. Μετά συξήτησιν δ’ άν πρέπει 
ταΰτα νά δρισθώσι διά διαγωνισμού καί νά άνατεθώσιν είς ειδικά 
ύπό τοΰ τμήματος πρόσωπα, άπεφασίσθη ϊνα προκληθή διαγωνισμός 
καί δή ώρίσθη"

α) βραβεϊον έκ δρ. 1000 είς τήν καλλιτέραν μελέτην κατά πόσον 
αί Φυσικαί υλαι, αί εί'ς τε τήν επιφάνειαν καί ύπ’ αύτήν ύπάρχου
σαι έν Έλλάδι δύνανται νά συντελέσωσιν είς άνάπτυξιν τής βιομη
χανίας έν τω τόπφ- ,

β) βραβεϊον έκ δρ. 800 είς τήν καλλιτέραν μελέτην περί τών ια
ματικών βότανών τών φυόμενων έν Έλλάδι-

γ) βραβεϊον έκ δρ. 800 είς τήν καλλιτέραν μελέτην περί τών έπι
βλαβών τή ελληνική γεωργί^ έντόμων.

Τμ.15μα φελολογεζόν ζαΐ άρχαεολογεζόν

Είς δύο συνήλθε συνεδρίας τό τμήμα τοΰτο 'ίνα άτιοφασίσγι περί

- ή . < \ ό . ■ ' ■ '



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ444
τδν Θεμάτων έπί τή ε’ικοσιπενταετηρίδι τοϋ Συλλόγου. Προύτάθησαν 
δέ τά έξής· α) Περί ττίς Άκροπόλεως, έρμήνεία τών μνημείων κατά 
τάξιν χρονολογικήν β) Κατά πόσον έπέδρασαν αί κατά τάς τελευ
ταίας δεκαετηρίδας γενόμεναι άρχαιολογικαϊ ανακαλύψεις καί έ'ρευ- 
ναι είς τήν μελέτην τής Ελληνικής Ιστορίας· γ) Γεωγραφία τής 
αρχαίας 'Ελλάδος' δ) 'Ιστορία τών Αθηνών έπ’ι Τουρκοκρατίας· ε) 
Τοπογραφία τών δήμων τής ’Αττικής- <) Περί Κάβειρων1 ζ) Περι- 
συναγωγή λειψάνων τών αρχαίων έλληνικών διαλέκτων ή γλωσσάρια 
διαφόρων τόπων· η) Περί τοΰ'Ωρολογίου Ανδρονίκου τοΰ Κυρρήστου. 
Δέν έκρίθη όμως έκ τούτων ούδέν δυνάμενον νά έκπληρώσφ τόν σκο
πόν, δι’ δν ό Σύλλογος άπεφάσισε νά παραστή εύπροσώπως κατά 
τάς έορτάς τής ε’ικοσιπενταετηρίδος αύτοΰ, προεκρίθη δ’ ΐνα έκδοθή 
δαπάναις τοΰ Συλλόγου συγγραφή έτοιμη μέν, άλλ’ ήτις δύσκολον 
είναι νά δημοσιευθή ύπό ιδιώτου καί ώς τοιαύτη έξελέχθη ή τοΰ κ. 
Ίω. Σακκελίωνος Πατμιακή βιβλιοθήκη, ήτοι αναγραφή τών έν τή 
βιβλιοθήκη τής έν Πάτμφ γεοαράς Μονής τοΰ Θεολόγου τεθησαυρι- 
σμένων χειρογράφων.


