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; Γνωστόν τοϊς πάσι τυγχάνει πόσον άλλοιρΰται ή θέσις καί τό 
σχήμα καί έν γένει ή δλη τοπογραφία τών πόλεων έκείνων, αΐτινες 
έ'σχον τό άτύχημα, πλήν τών έπενεχθεισών άλλων ύπό τοΰ χρόνου 
καταστροφών $ ριεταβολών, νά δεχθώσιν ύπέρ τό άπό αιώνων κεκα- 
λυμμένον έδαφος αυτών, ύπέρ τά επάλληλα στρώματα τά έπικαθε- 
σθέντα ύπό διαφόρων αίτιων έπ’ αύτάς, νά δεχθώσιν ώς έπισφράγισιν 
της α’ιωνίας ταφής αυτών νεωτέρους συνοικισμούς, νεωτέρας πόλεις, 
νέας ρυμοτομίας κα'ι οικοδομάς, αΐτινες διά τών θεμελιώσεων αυτών 
το μέν διακόπτουσιν ένίοτε μακράν σειράν οικοδομής παλαιάς, τό δέ 
διά τοΰ όγκου αυτών δεσμεύουσι καί άπομακρύνουσι διά παντός πλέον 
άπό τοΰ φωτός της επιστήμης, δ,τι έ'ξοχον πολλάκις ·:περιέλαβεν άρ- 
χαία πόλις. Τοΰτο έ'παθον πολλοί! παλαιαι πόλεις, αΐτινες έ'σχον τήν 
άτυχίαν νά ΐδώσιν ύπέρ έαυτάς ιδρυομένας νεωτέρας, κα'ι ίδρυομένας 
πολλάκις δι’ αυτών τών άνορυσσομένων λειψάνων αυτών, δι’ αύτών 
τών μνημείων τής άρχαίας αύτών δόξης καί εύκλειας. Τοΰτο έπαθον 
κατ’ έξοχήν αί Άθήναι και ό Πειραιεύς. Τίς δέν γνωρίζει τά οπου
δήποτε τών Αθηνών έν οίαδήποτε σκάφη πρός θεμελίωσιν ,άναφαι- 
νόμενα λείψανα οικοδομής τίνος παλαιάς, τίς δέν ένθυμεΐται τήν ύπό 
τά θεμέλια οικιών άναφανεϊσαν γραμμήν τοΰ περιβόλου τής πόλεως, 
τίς δέν ειδεν αύτόν τόν περίβολον τής γείτονος πόλεως ώς δριον κεί
μενον γηπέδων είς δόξαν τής νέας ρυμοτομίας.; Προτιμώσι πολλάκις 
οί τών νέων τούτων πόλεων κάτοικοι, έν περιπτώσει καθ’ ήν παρου
σιάζεται' τι άντικείμενον ίσως μελέτης έπιστημονικής, διαφωτισμού 
τοπογραφικοΰ τίνος σημείου, νά καταστρέφωσι τοΰτο βανδαλικώτατα, 
νάποκρύπτωσιν, εί δυνατόν, και τά τελευταία τεμάχια τών κατα- 
στρεφομένων μνημείων, ΐνα μή παρακωλυθή, ή νέα εργασία χάριν τής 
παλαιάς. Ούτω κατεστράφησαν πλεϊστα μνημεία, ούτως άφέθησαν 
ούκ ολίγα νά παρέλθωσιν ύπό τό έδαφος τών σημερινών πόλεων άνε- 
πιστρεπτ’ι καλυφθέντα, έσαεί περιβληθέντα τήν λήθην.

Εύτυχώς δμως διά τόν Πειραιά, εύτυχώς διά τήν έπιστήμην, διά
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πάντας τούς ένασχολουμένους είς την γνώσιν τοΰ αρχαίου βίου,πεοιε- 
σώθησαν ικανά σημεία της παλαιάς θέσεως της πόλεως, άτινα έχων 
τις ώς οδηγόν, δύναται κατά τό μάλλον καί ήττον νάποτυπώση 
διά της συμπλοκής τούτων τό δλον της παλαιάς τοπογραφίας πλέγμα 
και λάβρ ’ιδέαν τινά τής παλαιάς πόλεως έν συνόλφ. Τών έξοχωτά- 
των σημείων οΰ μόνον διά την πόλιν αΰτήν άλλά και διά την καθ’ 

, δλου γνώσιν τοΰ κλάδου έκείνου, είς δν κυρίως άνεδείχθησαν οί πα
λαιοί ’Αθηναίοι, τοΰ ναυτικού, περιφανέστατον δείγμα, έν συντρίμ- 
μασι πίριελθόν μέχρις ήμών, διά τών συντριμμάτων δμως αΰτών δι- 
δάσκον πολλά περί τής διαθέσεως τοΰ τών αρχαίων ’Αθηνών ναυ
στάθμου, είνε οί έν έρειπίοις πέρυσιν έτι τή ένεργείγ τοΰ λαλοΰντος 
άποκαλυφθέντες καί άπεικονισθέντες νεώσοικοι τής Ζέας, περί ών ήδη 
ήμϊν ό λόγος, ήτοι τδ 'ίδρυμα έκεΐνο, οΰ δμοιον έν Έλλάδι, καθ’δσον 
γνωρίζομεν, δέν έφάνη δτι, οΰδ’ ήρμηνεύθη, ίδρυμα έπισημότατον διά 
την παλαιάν αΰτοΰ αξίαν, τήν ΐδρυσιν, τάς περιπετείας καί τήν μέ- 
χρις ήμών διάσωσιν, είς έπίδειξιν τής έπιμελείας τών παλαιών και 
θεραπείας τής περί τά ναυτικά. Περί τής ονομασίας τοΰ ιδρύματος 
τούτου, ΐνα εΰθύς έν αρχή εΐπωμεν, γνωστής άλλως τήν καταγωγήν, 
σημειοΰμεν δτι φέρεται παρά τοϊς παλαιοΐς καί παρά τοϊς μετά 
ταΰτα, δτέ μέν έν αντιδιαστολή πρός τήν λέξιν νεώρια, άλλοτε δέ 
ύπό ταύτην γενικώς καί οί νεώσοικοι κρύπτονται. 'Ο Αυσίας π. χ. 
γενικώς τήν λέξιν νεώρια μεταχειρίζεται καί αντί τών νεωσοίκων, 
έν φ δ Δημοσθένης περί συμμ. σ. 184 διαστέλλει σαφώς ταύτας ώς 
καταφαίνεται έκ τοΰδε τοΰ χωρίου : «Τούς στρατηγούς δεϊν δια- 
νεΐμαί τόπους δέκα τών νεωρίων σκεψαμένους δπως ώς έγγύτατ’ άλ- 
λήλων κατά τριάκοντα ώσι νεώσοικοι». Ουτω δέ διακεκριμένως καί 
παρά τοϊς πλείστοις τών μετά ταΰτα φέρονται αί δύο λέξεις νεώρια 
καί νεώσοικοι, τής πρώτης δηλούσης ολόκληρον τόν χώρον έν φ ώς 
μέρος κεϊται ή δευτέρα καί ούτως όρθώς φέρεται πανταχού. «Νεώσ
οικοι (κατά Πολυδεύκη) καταγώγια έπί τής θαλάσσης ώκοδομημένα 
είς υποδοχήν τών νεών δτε μή θαλαττεύοιεν, τά νεώρια δ’ή τών δλων 
περιβολή». Καί δ άοίδιμος Κοραής γράφων περί τούτων λέγει: «Νεώ
σοικοι (παρά τό νεώς οικος), είσίν, ά νεώρια καλεϊ Αυσίας έν τώ τέλει 
τοΰ κατά Έρατοσθένους, γεγονότος ενός τών τριάκοντα καί όίπερ ή 
νύν συνήθεια οΰκ άν άπεικότως καλέσειε Καραβοστάσια, ώσπερ άπε- 
κάλουν οί πρό ήμών οΰ πολλώ γεγονότες (Δουκάγγ, παρ. σ. 94) 
κατά τόν τύπον τοΰ ΓΙορνοστάσια. "Ετεροι δέ ('Αρποκρ. λ. νεώρια, 
'Ησύχ. λ. νεώσοικοι μετά τών σημ.) διαφέρειν οίονται τών νεωσοί- 
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κων τά νεώρια, ώς ταΰτα μέν είναι τήν δλην περιβολήν, έκαστον δέ 
τών έν αΰτή νεωσοίκων μιάς νεώς οίκον είναι.»

Τό μεγαλουργόν τοΰ Θεμιστοκλέους πνεύμα, σύλλαβόν τήν ύπέρ 
πάσας τάς άλλας πόλεις άνύψωσιν τών ’Αθηνών, τον έξασφαλισμόν 
αΰτών κατά πάσης άλλης άναφυομένης έν Έλλάδι δυνάμεως κατά 
παντός έξωθεν έπερχομενου πολεμίου, άφ’ οΰ περιέβαλε τό άστυ διά 
•τών τοιχών έκείνων πρός άνέγερσιν τών οποίων κατέβαλε πάσαν τήν 
διπλωμ.ατικήν αΰτοΰ δύναμιν παρά τοϊς άρχουσι τής Σπάρτης, στρέ
φεται αίφνης μετά τήν κατά ,ξηράν ένίσχυσιν είς τήν θάλασσαν καί 
πείθει : «καί τοΰ Πειραιώς τά λοιπά....... οίκοδομεϊν......... νομίζων
τό τε χωρίον καλόν είναι λιμένας έ'χον .τρεις αΰτοφυεΐς, καί αυτούς 
ναυτικούς γεγενημένους μέγα προφέρειν είς τό κτήσασθαι δύναμιν». 
Όχυροΰται λοιπόν ό Πειραιεύς καί άποκτώσι τρεις καλούς λιμένας 
αί Άθήναι, έν ω πρότερον είχον τό Φάληρον: «οί δέ βάρβαροι τήσι 
νηυσί ύπεραιωρηθέντες Φαλήρου- τούτο γάρ ήν έπίνειον τότε τών 
’Αθηνών» ('Hp.VI, 116). Καί δ Παυσανίας έν αρχή : «δ δέ Πειραιεύς 
δήμος μέν ήν έκ. παλαιού, πρότερον δέ πριν ή Θεμιστοκλής ’Αθηναίοι 
ήρξεν, έπίνειον οΰκήν- Φάληρον δέ, ταύτγ γάρ έλάχιστον απέχει τής 
πόλεως ή θάλασσα, τοΰτό σφιν ,έπίνειον ήν........ Θεμιστοκλής δέ 
ώς ήρξε, τοϊς τε γάρ πλεί.οσιν έπιτηδειότερος δ Πειραιεύς έφαίνετο 
οί προκεΐσθαι καί λιμένας τρεϊς άνθ’ ένός έχειν τού Φαληροϊ, τούτο 
σφίσιν έπίνειον είναι κατασκευάσατο». Cum βΠΪΠΙ,κατά Κορνήλιον, 
Phalerico portu neque magno neque bono Athenienses ute- 
rentur, hujus consilio triplex Piraei portus constitutus est 
iisque moenibus circumdatus ut ipsam urbem dignitate aequi- 
peraret, utilitate superaret. Κατορθοΐ λοιπόν δ Θεμιστοκλής νά 
δείξη είς τούς δόξης όρεγομένους ’Αθηναίους τήν πρόςταύτην δδόν, 
δδηγών πρός τήν Σαλαμίνα, έρμηνεύων τά ξύλινα τείχη, θεωρών δέ 
τόν Πειραιά ώφελιμώτερον τής άνω πό,λεως. Έκτοτε, άπό τών χρό
νων βεβαίως τοΰ Θεμιστοκλέους πρέπει νά θεωρηθή δτι ήρχισε μείζων 
καταβαλλομένη φροντίς περί τά ναυτικά, δτι περισσότερον τά κατ’ 
αυτά έμελετήθησαν, δτι συνεπληρούντο βαθμηδόν πάσαι αί έλλείψεις 
καί αί απαιτήσεις στόλου μεγάλου πλέον, στόλου ύψώσαντος ού μι
κρόν τό δνομα τό αθηναϊκόν διά τής έπιδείξεως, ήν τελεί μέχρι τών 
προθύρων τού Πόντου. Είς τούς χρόνους βεβαίως τούτους πρέπει νά- 
ναχθή καί ή ΐδρυσις ένός τών κυριώτέρων κατασκευασμάτων, τού ά- 
πολύτως αναγκαίου ιδρύματος διά τήν προφύλαξιν τών πλοίων, τού 
ναυστάθμου δηλ. τού περιλαμβάνοντας τά νεώρια,, έν οΐς οί νεώσοικοι.
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Οί νεώσοικοι ούτοι περιεκλείοντο έντός τών οχυρών περιβλημάτων 
δι’ ών δυσαλωτότατον τόν Πειραιά κατέστησεν ό Θεμιστοκλής, ήσαν 
δέ τεταγμένοι είς τούς τρεις λιμένας ήτοι τόν τοΰ Κανθάρου, οστις 
κυρίως ήτο διαμέρισμα τοΰ μεγάλου λιμένος, τόν της Ζέας και τόν 
της Μουνιχίάς. Κα'ι δ μέν τοΰ Κανθάρου λιμήν, ώς εκαλείτο, έν ω 
τά νεώρια, έξήκοντα κατά τά είς Άριστοφάνην σχόλια, ούδέ ίχνος 
διασώζει της παλαιάς αύτοΰ καταστάσεως, ενεκα τών μεγάλων αλ
λοιώσεων, άς τφ χρόνφ ύπέστη, ένεκα της μη διακοπείσης χρήσεως 
τοΰ μεγάλου λιμένος, είς δν άνηκεν. Έν τώ της Μουνιχίάς δέ λιμένι, 
δστις καλείται Φανάρι ή Τουρκολίμανο, φαίνονται τηδε κάκεΐσε ση
μεία ικανά ύπάρξεως τοιούτων κατασκευασμάτων.’Εκείνα δμως άτινα 
σαφώς ώρισαν τό σχήμα καί την διάταξιν τών κατά τούς παλαιούς 
ναυστάθμων είνε τάποκαλυφθέντα έν τοϊς νεωσοίκοις τοΰ λιμένος 
της Ζέας (δστις Πασά λιμάνι ακούει).

Πρό πολλών έτών έφαίνοντο κατά την παραλιακήν όδόν την πρός 
Α. της Ζέας κιόνων άρραβδώτων τμήματα καί τοίχος παραλλήλως τή 
όδφ φερόμενος καί άλλα σημεία οικοδομής άνερμηνεύτου, ού μόνον δέ 
τοΰτο άλλά καί άπλώς ύπό την· ονομασίαν αρχαίων έρειπίων σημει- 
ουμενης καί έν τοϊς τελευταίοις το^ογραφικοΐς της ’Αττικής πίναξιν, 
ούδέ σχετιζομένης πρός τάς ύπό την ηρεμούσαν θάλασσαν φαινομέ- 
νας πέραν της όδοΰ γραμμάς αΐτινες κατεδείχθη δτι άπετέλουν μέ
ρος τών έκεϊ φαινομένων λειψάνων. Τά λείψανα έκεΐνα σκανδαλίζοντά 
με έκάστοτε διερχόμενον έκεϊθεν ήνάγκασαν νά ύποδείξω είς την 
’Αρχαιολογικήν Εταιρίαν την άνάγκην της μελέτης αύτών πρ'ιν ή ή 
μοίρα καί άλλων τοιούτων έπελθοΰσα στέρηση ημάς σπουδαίας, ώς 
ύπελάμβανον τότε, οικοδομής. Είσακουσθείς ύπό τοΰ συμβουλίου της 
’Αρχαιολογικής Εταιρίας καί ταχθείς νά έπιτηρήσω την άνασκαφήν 
έκείνην, είς έκαστον βήμα, είς έκάστην της μόνης ασφαλώς άρχαιο- 
λογούσης σκαπάνης πρόοδον,· εβλεπον έμφανιζομένην οικοδομήν με- 
γάλην την σπουδαιότητα έχουσαν διά τά ναυτικά τών παλαιών. Έκ 
τοΰ συνόλου της έργασίας έκείνης προήλθεν είς μέσον πρώτον καί κύ
ριον δτι τά άπό έτών έκεϊ περιφρονούμενα αρχαία λείψανα είχον άμεσον 
συνάφειαν πρός τά έν τή θαλάσση· τοΰτο άρχικώς έτέθη έκτος πά
σης αμφιβολίας· έπαναλαμβάνω δε τοΰτο ούτως, διότι μέχρις έκεί- 
νου τοΰ χρόνου δέν είχε σημειωθη ή συνάφεια αύτη. Μόνον έν τοϊς 
Karten von Attika έν τφ πίνακι δμως τοΰ παλαιοΰ Πειραιώς,δπου 
είκονίζεται ή πόλις ώς ήτο τό πάλαι, ύπάρχουσι περί την Ζέαν αί 
γραμμαί καί ό τοϊχος τών νεώσοικων, έν τφ πίνακι δμως της νέας 

πόλεως ούτε αί σαφώς έν τη θαλάσση κατά τό μέρος τοΰτο ύπάρ- 
χουσαι γραμμαί κεϊνται, ούτε άλλως συνδέονται πρός τά άπό ίκανοΰ 
σωζόμενα λείψανα. Καί έν τοϊς περί τοΰ λιμένος τής Ζέας γραφομέ- 
νοις ύπό τοΰ κ. Μιλχαϊφερ οΐ κίονες καί τά λείψανα τοΰ τοίχου τά 
φαινόμενα κατά την άκτην ώρισμένως άποδίδονται είς στοάν μεσολα- 
βοΰσαν μεταξύ τών νεώσοικων, τών έν τή θαλάσση μόνον ίσως ύπο- 
τιθεμένων, καί τοΰ όπισθεν χώρου. Ταΰτα δμως ήρθησαν διά τών 
ύπό τής άνασκαφής άποκαλυφθέντων, καταδειξάσης δτι πάν άλλο 
ή στοάν ζητητέον έκεϊ.

Άνευρέθησαν λοιπόν έν τη έρεύνη έκείνη τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρίας τοιαΰτα λείψανα, τοιαΰτα ίχνη τής διαθέσεως τοΰ τών παλαιών 
ναυστάθμου ώστε ευκολον είνε έκ τούτων τώρα πλέον νά γνωρίζω- 
μεν καί την Ικτασιν καί τό πλάτος καί κατ’ αναλογίαν ένός έκάστου 
τών νεώσοικων πάσας τάς διαστάσεις,έκ δέ τούτων καί περί τοΰ συνό
λου τών τε κατά την Ζέαν καϊ τών έν Κανθάρφ καί Μουνιχίιγ νά κρί- 
νωμεν.

Όποϊοι λοιπόν την κατασκευήν οί νεώσοικοι ούτοι τής Ζέας ;

Α'

Έκ τής άνω^ρηθείσης άνασκαφής προήλθεν είςφώς τοϊχος μάκρος 
φερόμενος παραλλήλως τής παραλιακής όδοΰ έκ λίθων μεγάλων ίσο- 
δομικώς ιδρυμένων. Ό τοϊχος ούτος είναι τό τελευταϊον δριον τών 
νεωρίων ούδαμοΰ δείξας σχέσιν τινά ή συνάφειαν πρός τόν εύθύς όπι
σθεν χώρον. Πρός την θάλασσαν ό τοϊχος ούτος είχε καθ’ ώρισμένα 
διαστήματα προεξοχάς ή αντηρίδας,άντικρύ τών οποίων ύπήρχε κιο- 
νοστοιχία έκ κιόνων λίθου έγχωρίου άρραβδώτων, στηριζομένων έπί 
τετραγώνων τοΰ αύτοΰ λίθου βάσεων, ή δέ. κιονοστοιχία αύτη έπα- 
ναλαμβάνεται καί άντικρύ τοΰ μέσου μεταξύ τών δύο αντηρίδων. Αί 
κιονοστοιχίαι αυται έ'βαινον, ώς εδειξεν ή γενομένη διατομή τής όδοΰ 
μέχρι τής θαλάσσης, έπί ού σμικρόν χωροΰσαι έντός αύτής, ώς δύνα
ταί τις νά ί'δη τήν πρωίαν δτε τό φώς βοηθεϊ ίκανώς πρός τοΰτο. 
Ούτω διά τριών τοιούτων κιονοστοιχιών απαρτίζονται δύο ανοίγματα 
μεταξύ δύο αντηρίδων έκάστοτε διαχωριζόμενα ύπό τής μεσαίας κιο- 
νοστοιχίας. Έντός τών άνοιγμάτων τούτων άνευρέθη έπίπεδον κεκλι- 
μένον πρός τήν θάλασσαν ποΰ μέν έκ λίθων κατεσκευασμένου ποΰ δ’ 
έξ αύτοΰ τοΰ βράχου, άποτμηθέντος είς τό άνάλογον έκάστοτε ύψος. 
Αί βάσεις τών κιόνων είναι διατεθειμένα! ούτως έπί τοΰ βράχου έν
θεν καί ένθεν τοΰ κεκλιμένου επιπέδου,ώστε παρακολουθοΰσι μέν τήν 
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κήίσιν αύτοΰ, τηροΰσιν όμως και τήν σειράν κανονικήν χάριν τής 
έπιστεγάσεως. Διότι at μακραί αύται κιονοστοιχιαι αί μέχρι τής θα
λάσσης εις τούτο έχρησίμευον. Τά κεκλιμένα δηλ. έπίπεδα τά [κεχρί 
της θαλάσσης βεβαίως κατερχόμενα είνε αί έσχάραι, έφ’ ών έσύροντο 
τά πλοία διά τοϋ καταλλήλου μηχανήματος, οί δέ μεταξύ τούτων 
κίονες ήσαν τά στηρίγματα τής στέγης τής ύπερκειμένης τών νεω
ρίων. ’Άξιον παρατηρήσεως, έπ'ι τής διαθέσεως τών κιόνων τούτων, 
ετι εινε δτι οί μέν αντίκρυ τών αντηρίδων είνε εις μικροτέραν άπ’ 
άλλήλων άπόστασιν διατεθειμένοι καί μάλλον διά τοΰτο συμπεπυ- 
κνωμένοι τών άλλων τών άντιστοιχούντων προς το μέσον τοϋ μεταξύ 
τών αντηρίδων διαστήματος. Τούτου λόγος σαφής δτι ούτοι οί κατά 
τάς αντηρίδας ύπεδέχοντο καί μείζονα άντίστασιν, καθ’ δσον ή στέγη 
ήτο κατεσκευασμένη ούτως, ώστε δύο έσχάραι έστεγάζοντο ύπό δύο 
πτερών, ή δ’ έν τφ μέσω τών έσχαρών γραμμή τών κιόνων άνεϊχε 
τήν κορυφήν τής στέγης τών δύο νεώσοικων, τά δέ άκρα έστηρίζοντο 
ενθεν καί έ'νθεν έπί τών στύλων τών εκατέρωθεν τών δύο έσχαρών 
τοϋτ’αΰτό συνέβαινε διά τούς νεώσοικους πάντας, ώστε έπί τής γραμ
μής τών κιόνων τών πρό τών αντηρίδων συνέπιπτον αί βάσεις, ή τά 
άκρα τών δοκών τής στέγης δύο συνεχομένων νεώσοικων. Κατ' άνάγ- 
κην έπειδή μεΐζον βάρος άνεΐχον, έπρεπε καί μείζονα συμπύκνωσιν 
πρός τοΰτο νά έ'χωσιν.

Έσχάραι άνευρέθησαν 1ξ μέν κατά τό μάλλον ή ήττον σωζόμεναι, 
τρεις δέ ύπό τά χώματα καί τήν κατ’ έκεΐνο τό μέρος οδόν ύποφαι- 
νόμεναι, κιονοστοιχιαι δέ έννέα, ών τινές μέν σώζουσι βάσεις κιόνων 
κατά χώραν, άλλαι δέ καί τμήματα αυτών, ών πολλά άνευρέθησαν 
έν τοΐς χώμασιν. Έάν δ’ άκολουθήσγ ή σκαφή περί τόν λιμένα τοΰ- 
τον, πάντως δύναται ν’, άποκαλυφθή τό πλεΐστον τοΰ κατά τοΰτο 
τό μέρος ναυστάθμου. Διότι οΰ μόνον πρός τήν πλευράν ταύτην, όπό- 
θεν έγένετο ή άνασκαφή, άλλά καί έπϊ τής άμέσως άντικρύ παρα
λίας μέχρι τοΰ στομίου τοΰ λιμένος σώζονται σαφή τά ίχνη καί τών 
νεώσοικων καί τοΰ όπισθεν τοίχου, δστις δυστυχώς καθ’ έκάστην 
καταστρέφεται ύπό τών άνεγειρομένων οικοδομών, καίτοι πάσα κατα
βάλλεται προσπάθεια πρός παρακώλυσιν τών καταστροφών τούτων, 
πάς τρόπος εις δυνατήν συντήρησιν αύτοΰ. Γνωρίζομεν δ’ ευτυχώς σή
μερον δέκα δλους νεώσοικους κατά σειράν, ών τρεις ύποφαίνονται έν 
τή διατεμνούσιρ αυτούς πρός Α όδφ, οί δέ λοιποί επτά έκκαθαρισθέν- 
τες άπεικονίσθησαν ύπό τοΰ κ. Dorpfeld. Τών επτά τούτων, τέσσα- 

ρες μέν συμπίπτουσιν έντός ιδιωτικών γηπέδων, τρεις δέ έπί μικράς 
έκεΐ πλατείας καί όδοΰ τίνος νέας.

Έπί τής γενομένης διατομής τής όδοΰ ήδυνήθημεν νά εύρωμεν τό 
μ.ήκος, ήτοι τήν άπό τής θαλάσσης άπόστασιν τοΰ τελευταίου τοί
χου τών νεώσοικων εινε τοΰτο περί τά τεσσαράκοντα μέτρα. Έκ 
τοΰ μήκους τούτου δύναται νά έξαχθή τό μήκος τών πλοίων κατά 
προσέγγισιν, άφ’ ου γνωρίζομεν άκριβώς ήδη τήν άπόστασιν τήν με
ταξύ τών κιόνων άφιεμένην, ήτις πάντως είκονίζει τό πλάτος τών 
πλοίων. Ή άπόστασις αυτή άπό κέντρου ε’ις κέντρον κίονος είνε 1ξ 
μέτρων καί τεσσαράκοντα εκατοστών. Έάν άφαιρέσωμεν εν μέτρον 
διά τε τό πάχος τοΰ κίονος καί μικρόν άφιέμενον μέρος ένθεν καί έν
θεν, τό πλάτος δπερ κατείχε τό πλοΐον είναι 5 καί 40 θ/θ, 5 ’/j 
περίπου μέτρων, ίσως όμως δύναται νά περιορισθή καί είς πέντε 
μέτρα, άναλογία δηλ. ή κατάλληλος, έάν δύναται τις νά βασισθή είς 
τό γινόμενον δεκτόν έπί τών μακρών πλοίων τών παλαιών οτι ταΰτα 
είχον μήκος μέν 44,70 πλάτος δέ 4,20. Έκ τής μελέτης δέ καί 
τής συγκρίσεως τών διαστάσεων τούτων τών νεώσοικων έν σχέσει 
πρός τά σημερινά πλοία δύναται νά έξαχθή δτι το σχήμα τών μα
κρών πλοίων ήγάπησαν οί παλαιοί καί διετήρησαν καί είς τάς τριή— 
ρεις αύτών, πλήν έάν ύποτεθή δτι είς τούς νεώσοικους τούτους τής 

/ Ζέας έτοποθετοΰντο καί δύο ταύτοχρόνως πλοία μικρότερα τό μή
κος· τοΰτο δ’ έ'νεκα τής μεγάλης προεκβολής τών οικοδομών τούτων 
έν τή θαλάσσγ, οπερ δμως αποκρούεται ύπό τοΰ μήκους αύτοΰ τών 
νεώσοικων. "Ωστε κατ’ άνάγκην έπανερχόμεθα είς τήν άνωτέρω άνα- 
λογίαν τών 40 ή 44 μέτρων μήκους πρός 4 καί ή καί 5 πλάτους.

Ή εύκολία τής άνελκύσεως τών πλοίων έπετεύχθη ένταΰθα άρι
στα διά τής όμαλώς βαινούσης πρός τήν θάλασσαν κλίσεως τοΰ έδά- 
φους, ήτις φθάνει εις τό άκρον τής έσχάρας ήρίμα ύψουμένου τοΰ έδά- 
φους είς μέτρα 4,89*  έάν προστεθώσιν αί ύποβοηθητικαί μηχανα^ 
καί ή ώθησις αύτών,σαφώς δηλοΰται ή ευχέρεια τής συχνής άνελκύ
σεως καί καθελκύσεως τών πλοίων. Πάντως δέ τάμ,ηχανήματαταΰτα 
ήσαν κινητά τινα μή συνδεόμενα όργανικώς πρός τι τών μερών τοΰ 
κτιρίου, καθ’ οσον ούδαμοΰ έφάνη τοιοΰτόν τι έν τή ολγ έρεύνγι.

Έκ τοΰ όλου άναπτυχθέντος σχεδίου τών νεώσοικων τής Ζέας, ώς 
άπεκαλύφθησαν, ώφελούμεθα ού μόνον είς τήν συμπλήρωσιν τής όλης 
παραλίας τής Ζέας καί άναπαράστασιν τοΰ μεγαλείου καί τοΰ κάλ
λους, ο παρείχε τοιοΰτον ώραϊσμόν,άλλά καί είς κατανόησιν τών άλ
λων νεώσοικων καί διάθεσιν τών τε έν Μουνιχία σωζομένων έν μέρε ι 

ί 
έ-
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καί τών ανεπιστρεπτί παρελθόντων τοΰ Κανθάρου. Έπ'ι τ$ βάσει δέ 
τοΰ σχεδίου τούτων και έπί τής τοπικές άκριβοΰς έρεύνης στηριζόμε- 
νος νομίζω ότι σφάλλεται ό άλλως πολλά διευκρινίσας τών τε ’Αθη
νών καί τοΰ Πειραιώς γερμανός άρχιτέκτων von Alien, μετά τοΰ 
δμοίως πολλά μοχθοΰντος έτι και νΰν παρ’ ήμϊν χάριν της έξακρι- 
βώσεως τοΰ εδάφους τής ’Αττικής κ. Μιλχαΐφερ, σφάλλονται ώς προς 
την έκδοχήν τοΰ σχεδίου τών έν Μουνιχί^ νεωσοίκων, οϊτινες θά έρ- 
μηνευθώσι διά τών της Ζέας πάντως. Άλλ’ ώς είπον προλαβόντως 
οί τής Ζέας ούτοι ούδ’ είχον σημειωθή ί έρευνηθή ποσώς ύπό τίνος 
μέχρι τής άνασκαφής τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας. ’Ίσως δέ έντεΰ- 
θεν ή εσφαλμένη εκδοχή τών κατά την Μουνιχίαν παρά τώ Alten‘ 
ούτος δηλαδή περιγράφων τόν λιμένα έκεϊνον καί άναφέρων τά 
λείψανα τών νεωσοίκων τά πρός τό ΒΔ μέρος σημειοϊ (έν σελ. 14)' 
α' ότι υπάρχει γραμμή λίθων 0,75 πλ. έν τή θαλάσσγ ήτις την τρό
πιδα τοΰ πλοίου ύπεστήριζε· β' ότι εις τό άκρον της γραμμής ταύ
της· An dem Ende dieser Steinbahn, nach dem Landezu, fin- 
den wir einen grossen Stein,der shon behauen dem Abschluss 
der Steinbahn bildete und das Weiterhinauf ziehen des 
Schiffes unmoglich machte.

‘Ως πρός τό πρώτον ήπατήθησαν άμφότεροι οί προρρηθέντες καθ’ 
ότι καί έκεϊ, άλλά περισσότερον έν τοϊς νεωσοίκοις της Ζέας, έφάνη 
οτι αί πρός την θάλασσαν αύται γραμμαί ούδέν άλλο είνε ή τά 
διαχωρίσματα τών νεωσοίκων, αί σειραί, έφ’ ών δηλ. αί βάσεις τών 
στηριζόντων την στέγην κιόνων, αί κιονοστοιχίαι τών νεωσοίκων τής 
Ζέας. Τοΰτο δέ σαφώς δεικνύουσι καί αί έν τή Θαλάσση σωζόμεναι 
έτι βάσεις τών'κιόνων τούτων και έκεϊ καί έτι περαιτέρω πρός την 
βραχώδη ακτήν κα'ι άντικρύ ύπό την σημερινήν έπαυλιν Κουμουν- 
δούρου. Τό δέ μέρος έφ’ ού έσύρετο τό πλοΐον, έκειτο έν τοϊς μεταξύ 
δύο τοιούτων γραμμών, ώς εί'δομεν έν τοϊς νεωσοίκοις της Ζέας. 
Τούτου σαφώς κειμένου, αίρομένης δέ της ύποθέσεως τοΰ Alten, 
αίρεται άμα καί ή δεύτερα ύπόθεσις.

Κατά ταύτην δηλαδη, ώς είπον, πρός τό τέλος της γραμμής ταύ
της κεϊται λίθος προεξέχων δστις παραδόξως παρεκώλυε κατά τόν 
Alten τό πλοΐον νά προβαίνη περαιτέρω. Άλλ’ άν συνέβαινε τοΰτο, 
άν δηλαδη εϊχομεν λίθον κωλύοντα τό πλοΐον, πάντως θά ύπετίθετο 
ότι σώζεται πλήρης ή άνω επιφάνεια τής γραμμής έφ’ ής έσύρετο τό 
πλοΐον, οπερ δυστυχώς δέν ύπάρχει, ού μόνον δέ τοΰτο άλλά καί ή 
γραμμή ?lv? εντελώς παρασεσαλευμένη. Έπειτα καί άν τεθνί έκεϊ 

δ λίθος ώς κώλυμα τής πρός τά πρόσω άνελκύσεως τοΰ πλοίου, τοΰ 
νεώσοικου δ σκοπός δέν έπιτελεΐται, διότι τό πλοΐον ούτως άπομένει 
δλον έν τή θαλάσση. Τοΰτο συνειδώς ό Alten καταφεύγει έν τώ αύτφ 
χωρίω εις ύπόθεσιν, καθ’ ήν δι’ ύποστηριγμάτων τινών ύψοΰτο καί 
έκρατεϊτο ύπέρ τό ύδωρ, άπερ δυσκόλως δύνανται νά νοηθωσι, μετά 
τήν κατάδειξιν μάλιστα τοΰ σχεδίου τών νεωσοίκων τής Ζέας. ’Έπειτα 
καί τό ύψος τών ύποδεικνυμένων λίθων δέν εΐνε τοιοΰτον, ώστε νά 
παρακωλύση τήν πρόοδον τοΰ πλοίου. Ταΰτα πάντα όμως αίρονται 
πρώτον καί κύριον διά τής κα.ταδείξεως ότι ή γραμμή έκείνη έμελλε 
νά δεχθή τάς βάσεις τών κιόνων, ών ίχνη πάντως οί ύπό τοΰ Alten 
σημειούμενοι λίθοι. Έπειτα διά τών λόγων, οΰς συντόμως παρεθέμην 
άνωτέρω. Τελευταΐον δέ διά τής έξετάσεως τοΰ όπισθεν τών λίθων 
τούτων χώρου. Ή έξέτασις αύτη καί μόνη ήρκει νά δείξγ τήν άμε
σον συνάφειαν τών γραμμών τούτων πρός τόν πολύ όπισθεν κείμενον 
τοίχον όστις καί ένταΰθα άσχέτως πρός τούς νεώσοικους ήρμηνεύθη. 
"Οπισθεν δηλαδή ε’ις ικανήν άπό τής παραλίας άπόστασιν, ώς καί 
έν τφ λιμένι τής Ζέας,σώζεται τοίχος μετά τών προεξεχουσών αντη
ρίδων, δ τελευταίος τοίχος τών νεωσοίκων, έν τοϊς χώμασι δέ, άτινα 
παρεσύρθησαν τφ χρόνφ ύπό τών βροχών, άνεφάνησαν καί τών κατα- 
κλινών πρός τήν θάλασσαν έπιπέδων ίχνη. Καί ταΰτα έν άντιθέσει 
πρός έκεΐνα τά όποια ό Alten έν τφ αΰτφ χωρίφ σημειοΐ, ότι δηλ. 
καί ό λίθος έκεϊνος άν έλιπε, τό όπισθεν τής γραμμής έκείνης έδα
φος δέν θά έπέτρεπε τήν άνέλκυσιν τοΰ πλοίου. ‘Τπέρ πάντα τά 
λοιπά παράδοξον μοί έφάνη τοΰτο. Διότι πας τις ίδών τό μέρος 
δύναται νά μαρτυρήση ότι είνε έπίχωσις έκ τών παρακειμένων ύψω- 
μάτων διά τών βροχών κατελθοΰσα καί σχηματίσασα τάς περί τήν 
παραλίαν ανωμαλίας. Ούχί δε καί έδαφος τοιοΰτο μή έπιτρέπον 
τήν κατασκευήν οικοδομής ύπαρχούσης ήδη έπ’ αύτοΰ, ώς άπλή 
τκαφή δύναται νά δείςη. Άπόκροτον έδαφος δείκνυται μόνον κατά 
σά δύο άκρα τοΰ λιμένος καί ούχί έκεϊ ένθα σημεισΰσιν οί πίνακες. 
Καί έκεϊ δέ άξιον έρεύνης όντως είναι πώς οί νεώσοικοι ήσαν δια
τεθειμένοι. Ταΰτα πρός άρσι.ν τής ανακρίβειας τής έν τοϊς πίναξι τής 
Αττικής, ήτις πέποιθα ότι θά έπανορθωθή ύπό έργατών ούτως ειλι
κρινών τής επιστήμης, οίοι οί άνω σημειωθέντες, οις πολλά οφείλει 
ή νεωτέρα τοπογραφία. Ώς πρός τάς διαστάσεις φαίνονται καί έκεΐ- 
νοι τάς αύτάς έ'χοντες, οΐας καί οί τής Ζέας, έξ ού έξάγεται ότι καί 
περί τών άλλων,τών έν τφ Κανθάρω δηλ., ταύτά πρέπει νά δεχθώμεν.

’Ήδη δ’ έπανιόντες. είς τόν περί των τής Ζέας λόγον, έπανιόντε^ 
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εις αυτά τά λείψανα αυτών ζητήσωμεν τίνες ούτοι κα'ι πώς περιήλ- 
θον ούτω μέχρις ήμών.

Ώς έν άρχί) έδηλώθη οί νεώσοικοι ήσαν καταμεμερισμένοι είς τούς 
τρεις λιμένας, τον τού Κανθάρου, τόν τής Μουνιχίάς και τόν τής 
Ζέας. Είς τούς τρεις λιμένας τούτους ήτο καταμεμερισμένος ό ναύ
σταθμος ό αθηναϊκός και ήσφαλισμένος. Οί λιμένες ούτοι γνωστόν 
ό’τι ώχυρώθησαν άπό τών χρόνων τού Θεμιστοκλέους, διά τοΰτο ακρι
βώς , ΐνα περιλάβωσι τόν στόλον, ϊνα προφυλάξωσι τών ’ Αθηναίων τά 
πλοία, έφ’ ών έστήριζεν ούχί αδίκως, κα'ι ούτος καί πάντες οί την 
πολιτικήν αύτοΰ, μετά τοΰτο άκολουθήσαντες, τάς ελπίδας αύτών 
ώς πρός τό μέλλον τών ’Αθηνών. Οί νεώσοικοι λοιπόν μετά τών τει
χών ύπήρξαν τό πρώτον τοΰ μεγάλου άνδρός μέλημα καί διά τού
του τό πρώτον άρχεται ή οικοδομή αύτών, διά τούτου δίδεται με
γάλη προσοχή είς τούς τρεις τοΰ Πειραιώς λιμένας. Είς τούς χρόνους 
δέ βεβαίως τούτους πρέπει νάναχθή καί ή αρχική τών ιδρυμάτων 
τούτων τής Ζέας κατασκευή μετά τών ιδρυμάτων τοΰ Κανθάρου καί 
τής Μουνιχίάς.

Οί νεώσοικοι ούτοι ίδρυθέντες κατενεμήθησαν έν έκάστω τών τριών 
τούτων λιμένων πάντως άναλόγως τής χωρητικότητας έκάστου. Ώς 
πρός τόν αριθμόν αύτών κατά τούς καλούς χρόνους έχομεν ασφαλή 
τεκμήρια, έχομεν έπιγραφάς πολλάς μαρτυρούσας περί τής κατανο
μής ταύτης, τάς άνευρεθείσας ύπό τοΰ Ross περί τό σημερινόν τε- 
λωνεϊον καί ύπό τοΰ ΓΙιττάκη καί Boeckh έκδοθείσας. Κατά ταύτας :

Νεώσοικοι οίκοδομημένοι καί έπεσκευασμένοι ΗΗΗ[δ]ΔΔΙΙ (372) 
τούτων Μουνιχίασιν [Κ]ΔΔΔΙΙ (82)
έν ΊΑ*  Η|Σ]ΔΔΔΔΠΙ (196) -
’Εν Κανθάρου λιμένι [Κ]ΔΔΔΔΐΙΙΙ (94)

(Άρχ. Έφημ. 3122 στ. γΖ 29 καί έ.).
Έκ τοΰ αποσπάσματος τούτου παλαιάς έπιγραφής έξάγεται οτι 

τούς περισσοτέρους νεώσοικους είχεν ή Ζέα, μετά ταύτην ήρχετο ό 
Κάνθαρος καί τελευταία ή Μουνιχία. Ώς έδείχθη έκ σκαφών πρός 
θεμελίωσιν περί τόν λιμένα τής Ζέας,οί νεώσοικοι περιέβαλλον πάντα 
τοΰτον άπό τοΰ ένός άκρου τοΰ στομίου αύτοΰ μέχρι τοΰ ετέρου. 
Πλήν τών λειψάνων τούτων τών άναφανέντων είς διάφορα σημεία, 
καί αύτή ή έκτασις, αύτή ή περίμετρος τοΰ λιμένος τούτου καταλ
ληλότατη ήτο, νομίζομεν, πρός έγκαθίδρυσιν τών οριζόμενων διά τής 

άνω έπιγραφής νεώσοικων. Έζ άπλής δέ αναλογίας πρός τάς διαστά
σεις τών άποκαλυφθέντων ήδη, δύναταί τις έφαρμόζων τά αυτά μέτρα 
πέριξ νάνεύργ ότι δέν εινε ύπερβολικός ό άριθμός έκεϊνος. Ούτω. νο
μίζω οτι δύναταί άπλούστερον νά λυθή τό ζήτημα τοΰτο έν τώ τής 
Ζέας λιμένι. Ούχ ήττον άσφαλής άπόδειξις τοΰ άριθμοΰ τής έν έκά
στω τών λιμένων διαθέσεως τών νεώσοικων είνε ή διά τής έρεύνης 
τών όρων τών τριττύων, τών λίθων δηλ. έκείνων τών ένεπιγράφων 
τών δηλούντων τά σύνορα τών τριττύων, περί ών ό Kirchhoff 
(C. I. Att. I. 515) καί δ Schaefer έν τοϊς Mittheil, έπραγμα- 
τεύθη καί δ Milchcefer έν τοϊς Karten von Attika, καίτοι οί λί
θοι ούτοι ούτε κατά χώραν εύρέθησαν, ούτε γνωστόν εινε άν προέρ- 
χωνται έκ τής Ζέας ή τής Μουνιχίάς ή καί τοΰ. μεγάλου λιμένος. 
Ώρισμενως δέ πλήν^τοΰ άριθμοΰ δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν ίδίιγ έκ 
τών άποκαλυφθέντων νεώσοικων οτι κατά τμήματα ήσαν διατεταγ
μένοι οί νεώσοικοι, τμήματα, ών έν πολλοΐς φαίνεται οτι διέφερεν 
ή κατασκευή ώς τά πρός πολλά σημεία ίχνη αύτών έδήλωσαν. Τά 
τμήματα ταΰτα ειχον διαφόρους έκ τής κατασκευής τάς ονομασίας. 
Μέρος τούτων φαίνεται ότι έφερε τήν ονομασίαν νεώσοικοι οί όμοτε- 
γεις, οί ύπό τήν αύτήν, ώς είπεΐν, στέγην στεγαζόμενοι, ώς δηλοΰ- 
ται έκ τής έπιγραφής τής σκευοθήκης τοΰ Φίλωνος :

«σκευοθήκην οίκοδομήσαι τοϊς κρεμαστοΐς σκεύεσιν έν Ζέα άρξάμενον άπ'ο 
τοΰ προπυλαίου του ές άνορας προσιόντι εκ τοΰ όπισθεν τών νεώσοικων τών 
όμοτεγών».

Καί ή θέσος ένθα άνευρέθη ή έπιγραφή τής σκευοθήκης καί ή θέ- 
σις ένθα άνευρέθη ή έπιγραφή ή γνωστή τοΰ Προπύλου τοΰ δημοσίου 
έν σχέσει πρός τούς άποκαλυφθέντας νεώσοικους, σαφώς δηλοΰσιν ότι 
οί νεώσοικοι ούτοι είναι οί δμοτεγεϊς έπικαλούμενοι ένεκα τής μιας 
συνεχούς αύτών στέγης, έν άντιθέσει πρός άλλους άλλως διακειμέ- 
νους, κατά δύο ή τρεις ή καί πήείονας, ούχί όμω.ς τοσούτους όσοι 
παρουσιάσθησαν έπί τής πλευράς ταύτης τοΰ λιμένος τής Ζέας.

Δέν παρέμειναν δμως βεβαίως οί νεώσοικοι ούτοι σώοι, ούδέ ήδυ- 
νήθησαν νά διαφύγωσι τήν καταστροφήν μετά τήν πτώσιν τών ’Αθη
νών. Μετά τήν 'ίδουσιν αύτών καί πρώτην άνάδειζιν άνεπτύχθησαν 
βεβαίως σύν τγ τοΰ ναυτικοΰ άναπτύξει καί ήκμασαν έφ’ όσον καί 
τοΰτο- μετά τόν Θεμιστοκλέα μέχρι τής άρχής τοΰ πελοποννησιακοΰ 
πολέμου άκμάζουσι τά ναυτικά- δ Κίμων, δ Περικλής περιάγουσιν 
αύτά είς τήν άνωτάτην άκμήν. Τό πλεΐστον μέρος τοΰ πολέμου τού
του στηρίζονται αί Άθήναι έπί τής έν τούτοις καθ’ όλα ύπεροχής
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αύτών. Το ατυχές δμως δι’ αυτούς τέλος αύτοΰ ςίνε και βαρύ τραύμα 
κατά τής άναπτύξεως έν τοΐς ναυτικοί?, ύφ’ οΰς ορούς έτελέσθη. Οί 
Λακεδαιμόνιοι, καταστρέψαντες τά τείχη τών ’Αθηνών. άφαιρέσαντες 
άπ’ αύτών την κατά θάλασσαν ίσχύν διά τοΰ περιορισμού τών πλοίων 
εις δώδεκα, κατόρθωσαν διά τών τριάκοντα νά καταστρέψωσι καϊ το . 
λαμπρόν τοΰ ναυστάθμου έ'ργον.«Καϊ μέν δη «λέγει δ ’Ισοκράτης «καϊ 
τάδε τίς ού μνημονεύει τών ήλικιωτών τών έμών,.τήν μέν δημοκρα
τίαν ούτω κοσμήσασαν την πόλιν και τοΐς ίεροϊς καϊ τοΐς δσίοις, 
ώστ’ ετι καϊ νΰν τούς άφικνουμένους νομίζειν αύτήν αξίαν sivat μη 
μόνον τών ‘Ελλήνων ά'ρχειν άλλά καϊ τών άλλων άπάντων, τούς δέ 
τριάκοντα τών μέν άμελήσαντας, τά δέ συλήσαντας, τούς δέ νεώσοι
κους έπ'ι καθαιρέσει τριών ταλάντων αποδομένους, εις οΰς ή πόλις 
άνήλωσεν ούκ έλάττω χιλίων ταλάντων :» (Άρεοπαγ. κζζ β’.). ’Εκ 
τοΰ χωρίου τούτου καταμανθάνομεν τήν αξίαν τών κτιρίων τούτων 
εις ά ή πόλις άνήλωσεν ούκ έλάττω χιλίων ταλάντων, άμα δέ κα'ι 
τόν έξευτελισμόν τής άπεμπολήσεως τούτων ύπό τών Λακεδαιμονίων, 
ή μάλλον τής άπεμπολήσεως άντϊ τριών ταλάντων τοΰ ύλικοΰ αύ
τών, τών λίθων και παντός άλλου μέρους, άφ’ ού βεβαίως μετέβκ- 
λον τούτους εις έρείπια. Καϊ δ Λυσίας έν τώ κατ’ ’ Αγοράσου ανα
φέρει άπλώς καθαίρεσιν νεωρίων. «Έτι δέ τά τείχη ώς κατεσκάφη, 
κα'ι αί νήες τοΐς πολεμίοις παρεδόθησαν, και τά νεώρια καθηρέθη» 
(έδ. 46), και έν τφ κατά Έρατοσθένους «δμως δέ τής έμής προθυ- 

. μίας ούδέν έλλέλειπται ύπέρ τών ιερών, ά ούτοι τά μέν άπέδοντο, 
τά δ’ εΐσίοντες έμίαινον, ύπέρ τε τής πόλεως ήν μικράν έποίουν, ύπέρ 
τε τών νεωρίων, ά καθεΐλον κτλ.» (έδ. 99). Καϊ άνέλαβον μέν ίσως 
τινές τό έργον τής καταστροφής, φαίνεται όμως δτι δέν προέβησαν 
είς τόν τέλειον έξαφανισμόν, άλλ’ άφ’ ού άφήρεσαν τά κυριώτερα τών 
μερών, τά μάλλον άξια λόγου, άφήκαν τέλος αύτούς άρξαμένους κατ’ 
ολίγον νά καταρρέωσιν, ώς τούλάχιστον έξάγεται έκ του αύτοΰ Λυ- 
σίου (έν τή κατά Νικομάχου Εύθυνών κατηγορίμ 22): «κα'ι ταΰτα 
ορών αύτήν απορούσαν χρημάτων και Λακεδαιμονίους μέν άπειλοΰν- 
τας, δταν μή άποπέμψωμεν αύτοΐς τά χρήματα, Βοιωτούς δέ σΰλα 
ποιούμενους, δτι ού δυνάμεθα δύο τάλαντα άποδοΰναι, τούς δέ νεω- ί 
σοίκους καϊ τά τείχη περικαταρρέοντα». Kat ταΰτα συνέβαινον ολίγα 
έτη μετά τδ τέλος τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου, ήτοι περί τό 399 
π. X. πάντως."Ωστε έκτοτε,παραμεληθέντες ένεκα τής έσχατης άδυ- | 
ναμίας τών ’Αθηναίων, ήρχισαν νά καταρρέωσιν."Οτε δ’δ Κόνων διά |
^ρΰ περσικού χρυσίου ήνώρθωσε τά τείχη περϊ τά 394 π. X. πάντως ι 

έφρόντισε καϊ περί τών νεωσοίκων. Καϊ σήμερον δ έτι έάν προσε
κτικός τις έξετάση τήν ο’ικοδομ,ήν θά ΐδη τάς πρώτας βάσεις ταύ- 
της περισωθείσας έκ πρώτης καταστροφής, τόν τοίχον ίδίικ τόν οπί
σθιον τών νεωσοίκων, έφ’ ού κα'ι γράμματα τήδε κάκεΐσε περιεσώθη- 
σαν, άρκούντως δηλωτικά τών χρόνων τής κατασκευής. ΙΙλήν τού
των τών μερών δύναται τις νά διακρίνγ τάς έπισκευάς τάς εις μετά 
ταΰτα χρόνους καθ’ άς καϊ σπόνδυλοι κιόνων έξ αχρήστων καταστάν- 
των νεωσοίκων ένεκ,α τής έρειπιώσεως αύτών, άλλά κα'ι διότι περιωρί- 
σθη τό τών ’Αθηναίων ναυτικών, τετραγω νισθέντες είναι έκτισμένοι 
έπϊ τών κα τακλινών έπιπέδων.

Άνιδρύθησαν λοιπόν καί πάλιν, ώς φαίνεται, οί νεώσοικοι άλλά 
δχι δσοι ήσαν άρχικώς, άνιδρύθησαν άλλά περιωρισμένοι εις μέρη τινά 
μόνων τών λιμένων, διό καϊ σήμερον δέν διακρίνονται περϊ πάντας 
τούς παλαιούς λιμένας ϊχνη αύτών. Ώκοδομήθησαν έπϊ τών αύτών 
βάσεων άλλά διά τοΰ ύλικοΰ, τό πλεΐστον, τών καταστραφέντω,ν. 
Διότι οί πόροι πλέον πρός συντήρησιν πολλών πλοίων έλειπον, ένεκα 
τοΰ οποίου και ή ύπαρξις τών νεωσοίκων έν τή αύτή καϊ πρότερον 
καταστάσει θά ήτο αδικαιολόγητος έν τή οικονομική καχεξία τών 
’Αθηνών, ύφ’ ής ολίγον κατ’ ολίγον κατεβλήθη ή δύναμις αύτών μέχρι 
τών χρόνων τών Μακεδόνων. Μετά τόν θάνατον τοΰ Μεγ. ’Αλεξάν
δρου διά τού ’Αντιπάτρου πιέζεται και πάλιν ή δύναμις τών ’Αθη
νών, δ,τι ΐδρυσεν δ Κόνων-καταστρέφεται διά τών Μακεδόνων. Φαί
νεται δμως δτι μετά τήν έλάττωσιν καϊ βαθμιαίαν περιστολήν καϊ 
τέλος τήν καταστροφήν τοΰ ναυτικού οί νεώσοικοι μή παρέχαντές τι 
πρός διάρπαγήν έξοχον παρέμενον έρημούμενοι ύπό του χρόνου καϊ 
ολίγον κατ’ ολίγον καταπίπτοντες, μέχρι τής ύπαγωγής τής Ελλά
δος εις τούς ‘Ρωμαίους, οπότε έντελώς έξέλιπε σύν τή άλλη δυνάμει 
καϊ ή κατά θάλασσαν ισχύς τών ’Αθηναίων. Έν ταΐς έπιστολαΐς τοΰ 
Κικέρωνος ήδη άναγινώσκεταί τις πρός αύτόν έν ή άναφέρονται καϊ 
τάδε: «Ex Asia rediens quum ab Aegina Megara versus 
navigarem, coepi regiones circumcirca prospicere. Post me 
erat Ategina, ante me Megara, dextra Piraeeus, sini stra Co- 
rinthus : quae oppida quodam tempore florentissima fuerunt, 
nunc prostrata ac diruta ante oculos jacent». (ad. famil. IV 
5, 4). Διά τούτων πάντως ή γενική δηλοΰται τού Πειραιώς καϊ τών 
άλλων σημειουμένων πόλεων κατάπτωσις, έξ ής μερικώτερον καϊ ή 
πάντων τών έξεχόντων κτιρίων καταστροφή κατανοεΐται.

Έκτοτε καταστροφή έπ'ι καταστροφή συνετέλει τήν έντελή έρή-
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μωσιν τής πόλεως, τον Εντελή άφανισμόν πάντων τών κτιρίων. Έπί 
τών χρόνων του Σύλλα έπήλθεν ’ίσως το μεϊζον τών τραυμάτων κατά 
του Πειραιώς. Ό Σύλλας άρθην ανατρέπει τά πάντα, καταστρέφει 
ανεπιστρεπτί τήν πόλιν ώς διαρρήδην δ Άππιανός μαρτυρεί (πόλ. 
Μιθρ. 41) : «Ό δέ Σύλλας τον Πειραιά του άστεως μάλλον ένοχλή- 
σαντα οί κατεπίμπρη, φειδόμενος ούτε της οπλοθήκης, ούτε τών νεω
σοίκων, ούτε τίνος άλλου τών αοιδίμων» καί δ Πλούταρχος (έν β. 
Σύλλα)' «και τά πλεΐστα κατείκαυσεν, ών ήν ή Φίλωνος οπλοθήκη, 
θαυμαζόμενον εργον». "Ωστε έπί τοΰ Σύλλα έπήλθε καί ό) μ.εγαλει- 
τέρα τών νεωσοίκων καταστροφή, οϊτινες δέν φαίνονται πλέον άνακύ- 
πτοντες, έξαφανισθέντος εντελώς τοΰ ναυτικού, Φαίνεται δμως δτι 
καίπερ κατεστραμμένοι, έσωζον τηδε κάκεΐσε μέρη αΰτών, συμπλη- 
ρούμενοι ίσως καί ύπδ ιδιωτών πλέον πρός ιδίαν χρήσιν, διότι άλλως 
δέν Ερμηνεύεται πώς έν ω έμπίμπρανται ύπό τοΰ Σύλλα, έν ώ πά- 
σχουσι τηλικαύτην φθοράν δμως άναφέρονται εις ετι μετά ταΰτα χρό
νους έπ'ι τοΰ Παυσανίου (I. 29, 16) : «Έν Πειραιεΐ νεώς εΐσιν οίκοι 
κα'ι τό πρός τφ Λυκείω καλουμένφ γυμνάσιου τά δέ οικοδομήματα 
κα'ι ές ήμάς έτι ήν». Ταΰτα γράφει δ Παυσανίας κατά τόν γ'. μ. X. 
αιώνα έν άντιθέσει πρός τήν μαρτυρίαν τών προηγουμένων έξ ού φαί
νεται άντίφασίς τις πρός τε τούτους καί έν μέρει καί πρός τοΰ Στρά
βωνος ά'λλο χωρίον (IX, 395) : «οί δέ πολλοί πόλεμοι τό τείχος κα- 
τήρειψαν καί τό τής Μουνιχίας έρυμα, τόν τε Πειραιά συνέστειλαν 
εις όλίγην κατοικίαν τήν περί τούς λιμένας καί τό ίερόν τοΰ Διος τοΰ 
Σωτήρος». Άλλά και πρός έαυτόν φαίνεται άντιφάσκων δ Στράβων 
ούτω, διότι ολίγον άνωτέρω έν τώ αΰτώ χωρίφ λέγει περί τής Μου
νιχίας τάδε: «τό μέν ούν παλαιόν έτετείχιστο καί συνφκιστο ή 
Μουνιχία παραπλησίως, ώσπερ ή τών 'Ροδίων πόλις, προσειληφυΐα 
τφ περιβόλφ τόν τε Πειραιά καί τούς λιμένας πλήρεις νεωρίων». 
Καί πρός έαυτόν μέν οΰδεμία δύναται νά ύπολειφθή τοΰ'Στράβωνος 
άντίφασίς έάν τά δύο ταΰτα χωρία άνενεχθώσιν είς χρόνους λίαν δια
φόρους, είς εΰτυχεϊς χρόνους τό πρώτον, μεθ’ ούς ένεκα τών πολέ
μων έπήλθεν ή περιστολή κα'ι σμίκρυνσις τοΰ Πειραιώς. Ώςπρός τόν 
Παυσανίαν δέ πρός δν διά τοΰ πρώτου χωρίου φαίνεται άντιφάσκων 
αίρεται πάσα τοιαύτη ιδέα έάν ύποτεθή οτι δ Παυσανίας γράφων ΐά 
3έ οΙκοΒομήματα καϊ ές ημάς έ'τι, ήν} γνωρίζει μέν τήν καταστροφήν 
θέλει δμως νά δηλώσν) ακριβώς διά τής φράσεως δτι καίτοι κατεστρά- 
φησαν ύπό τοΰ πυρός κατά Πλούταρχον καί Άππιανάν δμως ή λαμ- 
πρότης αΰτών δύναται νά κατανοηθ'ρ καί έκ τών σωζομένων λειψάνων,

ί ά πάντως ειδεν, ϊνα γράφη τοιουτοτρόπως, δμως αί οίκοδομαί αύταί
j, καθ’εαυτάς έσώθησαν άνευ πλέον, νοείται, τής χρήσεως δι’ ήν ήσαν
! προωρισμέναι. Διά τοΰτο ακριβώς καί ιδιαιτέραν δύναμιν παρέχει είς
ί τήν φράσιν ·’ τά οΙκοδομήματα ετι καϊ ες ημάς ήν' ώσεί ελεγε,
| πάντα τάλλα κατεστράφησαν τά περικοσμοΰντα. ταΰτα, τάς οίκοδο-
f μάς δμως είδον καϊ έγώ καί δύναμαι νά μαρτυρήσω περί ύπάρξεως

κα’ι μεγαλείου. Ωύτω δέ ούτε πρός τούς λοιπούς αντιφάσκει καϊ τόν 
• Στράβωνα Επίκουρον μάλλον εχει ή άντιλέγοντα έν τώ λέγειν δτι οί
j πόλεμοι συνέστειλαν τόν Πειραιά είς όλίγην κατοικίαν, σχετικώς

πρός τήν προτέραν εΰρύτητα αΰτοΰ.
Μέχρι τών χρόνων τούτων ταΰτα περί τών ύπό έρευναν οικοδομη

μάτων έχομεν. Έκτοτε, σβεννυμένης τής άλλης λάμψεως τοΰ Πει
ραιώς κατ’ ολίγον μέχρις εντελούς έξαφανισμ'οΰ, ούδέ λόγος βεβαίως 
δύναται νά γείνη περί τοιούτων κτιρίων. Φαίνεται δμως, ώς καί προ- 

’ λαβόντως είπον, δτι οί νεώσοικοι τφ χρονφ περιήλθον είς χεΐρας ιδιω
τών, χρησιμ.εύσαντες ίσως έφ’ ίκανόν διά τόν αύτόν προοωρισμόν είς 
πλοία Εμπορικά. Τοΰτο σαφέστατα άποδείκνυται έκ τών μετατροπών 
αΰτών, ών ίχνη έσώθησαν κατά τό δυτικόν μέρος τής Ζέας, εϊς ύπο- 
διαιρέσεις καί τοίχους μικρούς έντός τής θαλάσσης φθάνοντας περιο- 
ριζόμενα. Άλλά καί οί κατά τήν ανατολικήν παραλίαν εύρεθέντες 
επαθον μετατροπήν, ώς δηλοΐ ή οίκοδομία αΰτών, τι.νές δέ καί εϊς 
οικήματα μετετράπησαν, χρησιμοποιηθέντων τών λίθων, καϊ τών βά- 

I σεων καί τών κιόνων καί τών γείσων εις ύποδιαιρέσεις τών οϊκημά-
I των τούτων. Έπί τίνος τών υποδιαιρέσεων τούτων φαίνεται καί ίχνος
I διαβάσεως τών χριστιανικών χρόνων άνωθεν θυρίδος τινός, έπί τίνος
( τών διαμερισμάτων τούτων κατασκευασθείσης, διά τής Εγχαράξεως

τοΰ σημείου τοΰ σταυρού. ’Έκτοτε είργάσθη ό αδάμαστος εργάτης 
έπ’ αΰτών, ό χρόνος, καί κατέβαλε παν δτι άφήκεν ή άγριότης ή 
ανθρώπινη, ή μανία τών κατακτητών. Κατά τούς χρόνους, καθ’ ούς 
ή Ελλάς ήτο τό θέατρον τής 'συρράξεως ξένων στοιχείων, Εντελώς 
έξηντλημένη καί καταπεπονημένη, δέν ήδύνατο βεβαίως νά παρακω- 

,1 λύση τήν διαρπαγήν και τών τελευταίων λειψάνων τών λίθων αΰ-
I τών, είς άλλην χρήσιν, πρός άλλας οικοδομάς. Προϊόντος δμως τοΰ

χρόνου έπιχώσεις παντοΐαι τοΰ πέριξ Εδάφους κατεκάλυψαν καϊ τούς 
νεώσοικους, ώς τόσα άλλα μνημεία καί ουτω, ράκη αληθώς τής epet- 

( πιώσεως αΰτών, περιήλθον μέχρις ήμών τά περισωθέντα λείψανα,
ί "Ωστε έξ δσων μέχρι τοΰδε εΐπομεν δ,τι έχομεν σήμερον έκ τών
ί νεωσοίκων άδιστάκτως έν κεφαλαίφ δύναται τις νά είπγ δτι περί-
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λαμβάνει σημεία όλων τών φάσεων αυτών άπό τής -παλαιτάτης 
ίδρύσεως, ής λείψανα δ τελετταΐος τοίχος ό αναφανείς κατά την 
άνασκαφήν της άρχαιολογικής Εταιρίας και πάσαι αί κατά την πα
ραλίαν έν τή θαλάσσφ κατά χώραν κείμεναι βάσεις' β' της μετά την 
πρώτην καταστροφήν έπανορθώσεως έν μέρει αυτών, ών δείγμα 'ικα
νόν μέρος τοΰ αύτοΰ τοίχου και τό πλεΐστον τών έσχαρών, και γ' 
τής τελευταίας μεγάλης μεταβολής αύτών διά τοΰ· Σύλλα, ής τεκ
μήριων σαφές ό έντελής έξαφανισμός αύτών ίδίορ κατά τό ΜΔ μέρος 
της Ζέας, έπί πάσι δέ τούτοις καί της μετατροπής αύτών της τε
λευταίας είς ιδιωτικήν δλως χρησιν ίχνη άρίδηλα έν πολλοϊς του 
λιμένος μέρεσι φαίνονται. Πρός δέ τό Ν. μέρος φαίνεται έπικαθήμε- 
νον έπ'ι τών νεωσοίκων καί μέρος Φραγκικού κτίσματος αγνώστου 
χρήσεως, καθ’ όσον σφοδρά είνε ήλλοιωμένον.

Β'

Ένταΰθα ήδη γενόμενος τοΰ λόγου δέν δύναμαι νά παραλίπω τι 
άναφανέν μετά της άνασκαφής τών ιδρυμάτων τούτων. Δι’ όλης δηλ. 
τής έρεύνης ταύτης ούδέν λείψανον διακοσμήσεως αύτών διεσώθη, 
πλήν μεγάλων ήλων χαλκών κατιωμένων, ούδέ ίχνος άλλου κατα
σκευάσματος μαρμάρινου, ούδέ έπιγραφικόν άλλο μνημεΐον πλήν ανα
θηματικών τινων αναγλύφων. Τούτου αίτιον αί καταστροφαί άς ύπέ- 
στη τό οικοδόμημα, αΐτινες άφήρεσαν άπ’αύτοΰ δ,τι πολυτιμότερων, 
δτι καταλληλότερον πρός άλλην χρησιν. ’Ιδιαιτέρας δμως μνείας ά
ξια θεωρώ τάνευρεθέντα αναθηματικά έργα, τά μοναδικά ταΰτα κατά 
τούς νεώσοικους ευρήματα, πρώτον δι’ αύτό τοΰτο δτι ούδέν άλλο 
παρουσιάσθη άντικείμενον έκεϊ, έπειτα διά τό είδος εις ο ύπάγονται 
εΐτα διά τήν ιδέαν τής θεότητος, είς ήν είνε ανατεθειμένα. Τά ευ
ρήματα ταΰτα είνε δύο πλάκες λίθου λευκού, ών ή έτέρα, τεθραυ- 
σμένη τό πλεΐστον είνε αφιερωμένη εις Α'α ΦΙΛιον, ού καί τήν μορ
φήν άνάγλυφον φέρει είς μικρόν βεβαίως σχήμα, ετι δέ καί τούς προ- 
σερχομένους είς θυσίαν πρός αύτόν έκ δεξιών. Ή δ’ έτέρα πλήρης 
αποτελεί τετράγωνον έγκοίλον πλαίσιον έν ω πάλιν ό Ζεύς καθήμ,ενος 
καί κρατών τό κέρας τής Άμαλθείας, έν σχήμ.ατι δηλ. Άγαθοδαί- 
μονος, κα'ι πρό αύτοΰ οί πρός θυσίαν έπί του προκειμένου βωμοΰ προ- 
σερχόμενοι, φέρει δέ έπιγραφήν ζ/ιι Μει.ίιγ'ίω. ΙΙλήν τούτων πλάξ 
μετά δφεως άναγλύφοσ ΐκανώς μεγάλη, καϊ τεμάχιον άλλην όμοιας, 
καί έπί πώρινου λίθου μικρός δφις καί έπί πλακάς μαρμάρινης έτερος 
όμοιος. Ταΰτα -καί μ.όνα ταΰτα άνευρέθησαν έν ταΐς άνασκαφαϊς έν-
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τεΰθεν τοΰ τελευταίου τοίχου πρός τήν θάλασσαν. Πρό τινων δέ έτών 
έτέρα πλάξ μετά δφεως μετενεχθεΐσα είς ’Αθήνας καί άλλη ούκ οιδ’ 
οπού διαφυγοΰσα. Ούδέν τών ευρημάτων τούτων ύπερέβη τόν τοίχον 
έκεΐνον, πάντα έντός τών έρειπίων τών νεωσοίκων άπεκαλύφθησαν.

Έκ τής άνευρέσεως τούτων καί ένταΰθα ώς καί έν Άθήναις, πείθε
ται' τις βεβαίως δτι έλατρεύετο τό πάλαι ό Ζεύς ύπό τό όνομα Μει
λίχιος ώς έξιλαστική θεότης σχετική πρός τήν ιδέαν τοΰ Φιλίου Διός, 
οστις καί άλλαχοΰ έλατρεύετο, ώς χθονία δέ τις θεότης παρίστατο 
ύπό τήν μορφήν δφεως ώς φαίνεται έν τφ άναγλύφω τφ έν Άθήναις 
περισωθέντι καί έπιγραφήν φέροντι ύπέρ άπλοΰν τόν δφιν Δϊί Μειλι- 
χίφ. ’Όπισθεν τών νεωσοίκων είς ού μικράν άπ’ αύτών άπόστασιν, 
μέχρι τής οποίας πολλά διά μέσου θάπέκειντο καί ιερά καί άλλα οι
κοδομήματα ένθα έφάνησαν ίχνη τινά οικοδομής παλαιάς ύπετέθη 
ύπό τών έρευνητών τών μερών τούτων δτι ήτο ίδρυμένον ίερόν Δϊί 
Μειλιχίω καί έτερον Διι Φιλίφ έγγύςάλλήλων κείμενα, έν οίς άνέκειντο 
καί οί έν τοϊς νεωσοίκοις άνευρεθέντες ένεπίγραφοι λίθοι, ών τινες 
κατά τούς αύτούς άνέκειντο καί εις κόγχας πρός τό|ιέρος έκεΐνο.κει- 
μένας είς τάς λατομείας τάς έκεϊ ύπαρχούσας. ‘Ως πρός τό τελευταϊαν 
τοΰτο, νομίζω δτι δέν δύναταί νά εχηται άληθείας ποσώς ή ύπόθεσις 
αΰτη, καθ’ δσον καί τό σχήμα καί αί διαστάσεις τών άνευρεθέντων 
δέν συμφωνοΰσΐ πρός τάς κόγχας έκείνας, ούδέ άλλως έφάνησαν άλ
λαχοΰ έν άλλαις λατομείαις ών βρίθουσι τά περί τόν Πειραιά,τοιαΰτα 
κατασκευάσματα. Διότι τά λατομεία ώς τοιαΰτα καθ’ έκάστην βε
βαίως μετέβαλλον δψιν, καθ’ έκάστην μετέβαλλον σχήμα, ένεκα δέ 
τούτου θά ήναγκάζοντο είς πάσαν μ,εταβολήν τούτων νά μ,εταβάλωσι 

καί. τήν θέσιν τοιούτων αναθημάτων.
Έάν δέ ύποθέσφ τις δτι ύπήρχον έκεϊ ιερά Φιλίου καί Μειλιχίου 

Διός, διατί έγγύς έν τοϊς πέριξ ούδαμοΰ άνευρέθη σχετικόν τι πρός 
ταΰτα είμή μόνον έν τοϊς έρειπίοις τών νεωσοίκων πάντα καί ταΰτα 
πρός τήν θάλασσαν ; Διατί ουδέ τεμάχιον τούτων παρουσιάσθη έκεϊ 
έπάνω είς ού μικράν άπό τών νεωσοίκων άπόστασιν κατά τήν σημε
ρινήν δηλ. πρός τό Φάληρον οδόν ; Ναός Ασκληπιού δικαιότατα 
πάνυ όρθώς καί έπιτυχώς έτεθη έκεϊ' διότι μόνον τούτφ σχετϊκαί 
έπιγραφαί άνευρέθησαν, μόνον τούτφ σχετικά άνάγλυφα, έσχάτως 
δέ καί άποκαλυφθέντος ύπό τών βροχών τοΰ βράχου καί σχήμα ναοΰ, 
πιθανότατα τοΰ ’Ασκληπιείου καί άλλων σχετικών οικοδομημάτων. 
Περί τών άναθημάτων δμως έκείνων δέν δύναταί τις ευκόλως νά δε
χθή οτι άνέκειντο έκεϊ είς ίδιον ίερόν, είτα δέ μετετοπίσθησαν καί 

Τόμος ΙΑ’, 3. -Νοέμβριος <887. 9
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ούτως ώστε νά εύρεθώσιν έν τοΐς νεωσοίκοις πάντα δέν δύναται τις 
νά δεχθή δτι θά παρημέλουν ταΰτα ούτως έρριμμένα έν άλλφ κτι- 
ρίω οΐ παλαιοί. Έκ τούτου κυρίως δρμώμενος τείνω νά πιστευσω δτι 
τά ανάγλυφα ταΰτα, άλλως ούχί είς καλούς χρόνους άνήκοντα, ή
σαν ιδρυμένα έν τοΐς νεωσοίκοις αύτοΐς έπί κογχών πρός τοΰτο κα- 
τεσκευασμένων, μάλλον πείθομαι έκ του τόπου, τοΰ ούχί τυχαίου, 
τής εύρέσεως αύτών, δτι συνεδέοντο μετά τών νεωσοίκων, προερχόμενα 
έκ χρόνων 'Ρωμαϊκών, ίσως δέ καί έκ χρόνων, καθ’ ο'ύς ίδιώται πλέον 
άνεμίχθησαν είς τά τοΰ ναυστάθμου έκείνου. Νομίζω λοιπόν δτι έπε- 
κράτησε συνήθεια καί συνήθεια· σεβαστή αναθημάτων τοιούτων δπως 
καί είς άλλας θεότητας, οίονεί εύχετικών ύπέρ τών ναυτιλλομένων, 
ούτω καί είς τόν Δία τόν τε Φίλιον καί τόν Μειλίχιον, ύπ’αύτών τών 
κυρίων τών πλοίων ιδρυόμενα ή ύπό τών συγγενών αύτών, ένεκα δέ 
τής συνηθείας ταύτης καί ή πληθύς τών άνευρεθεισών πλακών. Ή 
έρμηνεία δέ αύτη κατά τοσοΰτον μάλλον δύναται νά γείνγι δεκτή καθ’ 
δσον, αί περί ών δ λόγος θεότητες δόνανται νάληφθώσιν ώς έξιλαστι- 
καί έν οίιγδήποτε περιστάσει, ένεκα αύτής τής ιδέας αύτών, αύτής τής 
έννοιας ήν καί τά ονόματα μόνα περικλείουσι, μάλιστα δέ ώς έ'χουσαν 
τήν δύναμήν μετά τοΰ Ποσειδώνος, χθόνιαι θεότητες αύται, νά έπανα- 
γάγωσιν εις τήν πατρίαν χθόνα τόν έν θαλάσση χειμαζόμενον.

Ούτω κατ’ έμέ πρέπει νά έρμηνευθή ή άνεύρεσις τών λίθων τούτων 
καί άνεύρεσις αύτών πάντων έντός τών νεωσοίκων ούχί συνεσωρευμέ- 
νων βεβαίως άλλά τήδε κάκεϊσε έρριμμένων, τοιαύτη δέ καί ή ίδρυσες 
ή άνάπτυξις καί καταστροφή τοΰ μεγίστου τούτου μέρους τοΰ Αθη
ναϊκού ναυστάθμου μέχρι τής άποκαλύψεως μικρού μέρους αύτοΰ διά 
τής ρηθείσης άνασκαφής. Εύχής δέ έ'ργον θά ήτο έάν ή τε Κυβέρνησις 
καί ή αρχαιολογική Εταιρία διά παντός τρόπου κατώρθουν νάναδεί- 
ξωσι τό μέγα τοΰτο μνημεΐον, αίρουσαι τήν έπικαθεσθεΐσαν έ-π’ αύτό 
νέαν ρυμοτομίαν, καταρρίπτουσαι τόν άποκλείσαντα τόν λιμένα τής 
Ζέας καί τούς νεώσοικους διατέμνοντα μακρόν έκεΐνον τοίχον, ϊνα 
προστεθή διά τής άναδείξεως του μέρους έκείνου ούχί εύτελής κόσμος 
τή άμοιρούση λειψάνων τοΰ αρχαίου βίου πόλει τοΰ Πειραιώς, άμα 
δ’ ύπάρχη μία έτι αίσθητοτέρα ύπόμ,νησις καθ’ έκάστην πάσιν ήμΐν 
τών μεγαλουργιών, αΐτινες έπετελέσθησαν κατά θάλασσαν ύπό τών 
προγόνων, έλατήριον δέ άΐδίον πρός άνάμνησιν τοΰ μεγάλου έκείνου 
άνδρός δ όποιος : «τής· θαλάσσην πρώτος έτόΛ-μησεν εί,πεΐκ ώς ar- 
θεκτέα έστί». Ιακ. X. ΔΡΑΓΑΤ2Η2

/’λ 3

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΚΑΙΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΕΩΣ ΤΟΪ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΕΙΝ1

Κνρίαί καί Κύρίοτ,

Πολλοί έξ ύμών έπεσκέφθητε τήν πόλιν τών Παρισίων. Άλλά καί 
δσοχ δέν γνωρίζετε έξ δψεως, έχετε δμως έξ άκοής τήν παρά τάς 
οχθας τοΰ Σηκουάνα διαρκή έκθεσιν βιβλίων πρός πώλησίν. Τό πε- 
ζοδρόμιον τής άριστερόθεν τοΰ ποταμού παρόχθιας όδοΰ ορίζεται καί 
χωρίζεται άπό τήν όχθην ύπό τοίχου ενός περίπου μέτρου ύψους. 
Έπί τοΰ τοίχου τούτου τοποθετούνται καθ’ έκάστην πρωίαν, μέχρι 
τής εσπέρας, κιβώτια τετράγωνα πλήρη βιβλίων παλαιών, ή καί 
νέων, άλλά μεταχειρισμένων. Ενώπιον δέ τών κιβωτίων συνω- 
θοΰνται άνδρες καί γυναίκες, τινές έπί σκοπώ άγοράς, πολλοί έξ απλής 
περκργείας, άλλοι δέ, πτωχοί φιλομαθείς, πρός άνάγνωσιν τών βι
βλίων, τά δποΐα έξετάζουν δήθεν προτού τά άγοράσωσι.

Ή σειρά τών ούτω έκτιθεμένων κιβωτίων είναι μακροτάτη. Άπό 
τήν λεγομένην Βασιλικήν Γέφυραν, μέχρι τής Γεφύρας του Άρχιεπι- 
σκοπείου, τό πεζοδρομίαν,, τό όποιον έν τω μεταξύ διακόπτεται ύπό 
έξ άλλων γεφυρών, άποτελεΐ άδιάκοπον έμπορεΐον βιβλίων.

Ή άτελεύτητος σειρά τών τετραγώνων κιβωτίων προξενεί είς τόν 
ξένον μεγάλην έντύπωσιν, άλλ’ δμως ή παρόχθιος εκείνη άγορά πα- 
ριστφ έλάχιστον μέρος τής κινήσεως τοΰ βιβλιεμπορίου έν Παρισίοις. 
Δέν ύπάρχει ίσως οδός δπου καί μή βιβλιοπωλεΐον, ό δέ -αριθμός τών 
έκδοτων άνάλογος τοΰ τών βιβλιοπωλών. Ό κατάλογος άμφοτέρων, 
είς τό όγκωδέστατον βιβλίον τών Παρισινών διευθύνσεων, κατέχει 
τριάκοντα καί μίαν στήλας, περιλαμβάνει δέ περί τά χίλια διακόσια 
ονόματα καταστημάτων, μικρών καί μεγάλων. Έκ τών τελευταίων 
τούτων πολλά έχουν διαστάσεις εύρυτάτας καί στρατιάν ύπαλλήλων. 
Έάν, κατά μέσον δρον, ύπολογίσωμεν άνά πέντε μόνον άτομα δι’ έ
καστον τών χιλίων διακοσίων καταστημάτων, έχομεν καί πάλιν 
πληθυσμόν έξ χιλιάδων περίπου ανθρώπων άσχολουμένων εις τό βι-

* ΆνεγνώσΟη έν τφ Συλλόγω τή 20 Νοεμβρίου.
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βλιεμπόριον, έντός της πόλεως τών Πατησίων, Έάν δέ προσθέσωμεν 
τούς βιβλιορράπτας, βιβλιοδέτας, βιβλιοκομιστάς και τούς άλλους 
έκ τοΰ εμπορίου τούτου ποριζομένους τά πρός τό ζην, έπιπροσθέσω- 
μεν δέ καί τάς οικογένειας των, δυνάμεθα νά φθάσωμενείς πληθυσμόν, 
τόν οποίον όλίγαι τών πόλεών μας έχουν. Τοΰτο δέ χωρίς νά ΰπολο- 
γίσωμεν τούς τυπογράφους, τούς χαρτοποιούς, τούς ξυλογράφους καί 
χαλκογράφους, τούς κατασκευαστές τυπογραφικών χαρακτήρων, ή 
πιεστηρίων, καί όσους άλλους τεχνίτας, τούς συνεργαζομένους έμμέ- 
σως ή άμέσως πρός παραγωγήν τών κατ’ έτος προστιθεμένων βιβλίων 
εις τήν άπέραντον ποσότητα τής προγενεστέρους παρακαταθήκης.

Ή έτησία αυτή παραγωγή έν Γαλλία είναι υπερμεγέθης. ’Αληθώς 
ή Γαλλία προμηθεύει ύλην πρός άνάγνωσιν είς πάντα τόν πεπολι- 
τισμένον κόσμον, τά δέ πιεστήριά της δέν εργάζονται διά μόνον τό 
t6roc τών Γάλλων. Ή ποσότης τών κατ’ έτος εξαγομένων εις τό 
έξωτερικόν βιβλίων αποτελεί κεφάλαιον σπουδαΐον. Ή άξία των κατά 
τό έ'τος 1885 ύπερέβη, κατά τάς τελωνειακάς εκτιμήσεις, τό ποσόν 
δέκα επτά έκατομμυρίων φράγκων καί ήμίσεος. Κατά δέ τό πρόλα
βαν έτος ήτο αύτη κατά 'έν έκατομμύριον καί ήμ^συ ύπερτέρα.

Άλλά καί τών λοιπών εθνών ή έτησία παραγωγή είναι ούχ ήττον 
σπουδαία,. Έν Αγγλία, κατά τό έτος 1885, έδημόσιεύθησαν 5640 
βιβλία,—έίς τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής Αμερικής 4030,—εις δέ 
τήν Γερμανίαν 16305, δηλαδή 6000 περίπου περισσότερα τών έν 
Αγγλία καί έν ’Αμερική όμοΰ δημοσιευθέντων. Ταΰτα δέ έξαιρουμέ- 
νων τών άπειραρίθμων έφημερίδων καί περιοδικών, είς τήν άνάγνω- 
σιν τών οποίων τοσοΰτος πανταχοΰ καταναλίσκεται χρόνος, άφαι- 
ρούμενος έκ τοΰ δυναμένου ν’ άφιερωθή είς άνάγνωσιν βιβλίων.

Ή τοιαύτη αέναος προσθήκη διανοητικής τροφής είς τήν ήδη πρού- 
πάρχουσαν άκένωτον παρακαταθήκην, συνεπιφέρει τήν ανάγκην δια
λογής τίνος, πρός καθοδήγησιν τοΰ άναγινώσκοντος πλήθους. Ναι 
μέν, μέγα μέρος τών κατ’ έτος δημοσιευμάτων αποτείνεται είς ειδι
κούς κύκλους άναγνωστών, ώς (λόγου χάριν) τά εκπαιδευτικά,· τά δι’ 
έκάστην έπιστήμην καί τέχνην, ή καί τά πραγματευόμενα άποκλει- 
στικώς περί χωριστής τίνος άσκήσεως, διασκεδάσεως ή καί παιγνι
διού*.  Άλ'λά, μεθ’ δλας τάς υποδιαιρέσεις ταύτας, ύπολείπεται άριθ-

1 ’ίδού περιέργειας χάριν, ή καθ’ ύλην διαίρεσις τών έν Αγγλία καί ’Α
μερική κατά τό έτος 1884 δημοσιευθέντων βιβλίων.

Θεολογικά καί λόγοι ιεροκηρύκων,. .... 847 435
φιλολογικά καί εκπαιδευτικά....,..... 652 255 

μός μέγας βιβλίων γραφόμενων χάριν τών πολλών. Συγγράμματα 
ιστορικά, φιλοσοφικά, θεολογικά, φιλολογικά, ποιήματα καί μυθι- 
στοοήματα,—ποό πάντων μυθιστορήματα,—προστίθενται άκατα- 
παύστως είς τόν κατάλογον τών ήδη δημοσιευθέντων, παλαιών ή καί 
νεωτέρων.

Έν μέσω τής τοσαύτης πληθώρας γίνεται καταφανής ή ανάγκη 
οδηγού τίνος. Νά τ’ άναγνώση τις όλα, αδύνατον !, Είς όποια νά 
δώσγ τήν προτίμησιν;·—Οί διά τών έφημερίδων άπονεμόμενοι είς τά 
νεοφανή βιβλία έ'παινοι δέν δύνανται, ούτε ένταΰθα, ούτε άλλαχοΰ, 
νά θεωρηθώσιν άσφαλής πάντοτε οδηγός. ’Αληθώς, χάρις είς τάς ε
φημερίδας ή καί άλλας αιτίας, βιβλία τινά γίνονται ένίοτε τοΰ συρ
μού, τότε δέ πάντες νομίζουν ότι οφείλουν νά τ’ άναγνώσωσιν.’Αλλά 
πάντα τά βιβλία τοΰ συρμού δέν έχουν τό δώρον τής μακρο'βιότη- 
τος. Κερδίζουν έξ αυτών χρήματα ό έκδοτης καί ό συγγραφεύς,τοΰτο 
δέ άναντιρρήτως έχει τήν σπουδαιότητά του, άλλ’ εντός ολίγου λη- 
σμονοΰνται τά πλεΐστα, οί δέ άναγνώσαντες δέν ενθυμούνται ίσως 
έξ αύτών, ή τόν άπολεσθέντα πρός άνάγνωσιν των χρόνον.

Πρός άποφυγήν τής τοιαύτης άπωλείας χρόνου, πρός εύρεσιν οδη
γού καλού καί χρησίμου, ποικίλαι άπόπειραι κατά τόπους έ'γειναν 
καί γίνονται. Βεβαίως, υπάρχουν ίστορίαι τής φιλολογίας έκάστου 
ΈθνΟυς, ύπάρχουν σπουδαϊαι καί αμερόληπτοι βιβλιοκρισίας . άλλά 
ταΰτα δέν έθεωρήθησαν ώς έπαρκή, έκεϊ μάλιστα έ'νθα οί μέν άνα-

βιβλία διά τούς παΐδας.............
ιστορικά καί βιογραφικά..... ......
μυθιστορήματα..................
περί τεχνών καίέπιςημών,μετ’είκονογραφιών. 
έπετηοίοες καί δημοσιεύσεις κατα φυλλάδια, 
περιηγήσεις καί γεωγραφικά........   .
εμπορικά, βιομηχανικά, πολιτική οικονομία, 
νομικά.............. ........
ποιήματα, δράματα, κτλ............
ιατρικά, περί ύγιεινής, κτλ... ,.....
φιλολογικά! μελέται, μονογραφίαι κλπ..... 
φυσικά καί μαθηματικά............
φυλλάδια καί δημοσιεύσεις διάφοροι....... 
τέχναι έφηρμοσμέναι είς τήν βιομηχανίαν.. .

4030

813 388
481 311
695 934
373 140
247 —
239 161
253 163
129 431
164 171.
187 188
320 148
— 92
240 143
— 100

5640
Τάς περί βιβλίων πληροφορίας ταύτας, εν γενει, αρυομαι εκ του περιοδι

κού «Gazette bibliographiqueo.
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γινώσκοντες πολλοί, τοΰ Si χρόνου ή αξία δίν παραγνωρίζεται. Έν 
Αγγλία ιδίως, λόγιοι διάφοροι έφιλοτιμήθησαν νά χειραγωγήσωσι 
τόν λαόν, ύποδεικνύοντες βιβλία έκλεκτά κα'ι χρήσιμα. Ούτως, ό πε
ριώνυμος Lubbock έσχημάτισε πρό τίνος καί έδημοσίευσε κατάλο
γον έξ έκατόν συγγραμμάτων, άρκρύντων, κατ’ αυτόν, πρός καταρ
τισμόν βιβλιοθήκης, οικογενειακής. ’Εν Γαλλία, ένθα υπάρχει ή έξις 
τοΰ νά γίνωνται τά πάντα διά τής κυβερνητικής πρωτοβουλίας, έπι· 
τροπή, διοριζομένη ύπό τοΰ υπουργείου, δημοσιεύει κατάλογον έπί- 
σημον τών συγγραμμάτων, δσα κρίνει άρμόδια πρός απονομήν βρα
βείων εις τά σχολεία, ή πρός σχηματισμόν τών λαϊκών βιβλιοθηκών.

Άλλά τών τοιούτων μέτρων ή χρησεμότης είναι βεβαίως περιω- 
ρισμένη, ούδ’ έκτείνεται πέρα κλάσεών τιν>ν τής κοινωνίας. Οί πλεΐ- 
στοι δεν παραδέχονται ευκόλως τήν ανάγκην όδηγών, συμβούλων 
καί χειραγωγήσεως. Άλλως δέ, προκειμένου περί διανοητικής τρο
φής, είναι φυσικόν ν’ άκολουθή έκαστος τάς ορέξεις του. Ούχ ήττον 
όμως, ήθελεν είναι ευχής έργον έάν ήδύνατο πάς τις νά γνωρίζη τί 
τό άξιον άναγνώσεως, όπως μή δαπαν^ τον καιρόν του άσκόπως.καί 
άνώφελώς, ένίοτε δέ καί έπιβλαβώς.

Ήμεΐς οί "Ελληνες, συγκρινόμε.νοί πρός τά άλλα έθνη, δέν δυνά- 
με.θα είσέτι νά καυχηθώμεν έπί πληθώρα βιβλίων, μολονότι ούτε έλ- 
λειψιν βεβαίως πάσχομεν. Άλλ’ ακριβώς διά τόν λόγον δτι δ τοιοΰ- 
τος ήμών πλούτος είναι μέτριος, (ένόσφ δέν μάς γίνεται πρόσιτώτε- 
ρος δ ανεκτίμητος θησαυρός τόν όποιον μάς έκληροδότησεν ή άρχαιό- 
της), διά τοΰτο έξ ένός μέν ή ανάγκη τής έκλογής .-μεγαλειτέροε, έξ 
άλλου δέ καί ή έκλογή αύτή εύκολωτέρα.

Άλλά παρεκτός τής ανάγκης χειραγωγήσεως ώς πρός τήν διαλο
γήν τής αναγνώσιμου ύλης, ύφίσταται δι’ ήμάς καί άλλη ούσιωδε- 
,στάτη ανάγκη.

"Α; τό δμολογήσωμεν παρρησία : Ανάγκη νά έξαφθή κα'ι νά γε- 
νικευθή παρ’ ήμΐν ή ορεξις πρός άνάγνωσιν. ’

Είναι αληθές δτι, χάρις είς τήν αύξουσαν διάδοσιν τής δημόσιας 
έκπαιδευσεως, έλαττοΰται βαθμηδόν δ αριθμός τών άγραμ.μάτων Ελ
λήνων, αύξάνει δέ δ τών δυναμένων ν’ άναγινώσκωσι. Τής τοιαύτης 
αύξήσεως έπωφελοΰνταί ίσως, έν μέρει, αί έφημερίδες ήμών, τών ό
ποιων έπολλαπλασιάσθη πρό τινων έτών δ αριθμός καί ή κυκλοφο
ρία. Άλλά τοΰτο δέν αρκεί, ούδέ θά προσβληθώσι βεβαίως'οί ήμέ- 
τεροι δημοσιογράφοι έάν προσθέσω, δτι αί στήλαι τών φύλλων των 
και μοναι δέν παρέχουν τήν άραόδιον τροφήν πρός διάπλαοιν ηθικήν 

κα'ι διανοητικήν τοΰ Ελληνικού ’Έθνους. ’Απαιτείται νά λαβωμεν 
πάν.τες τήν έξιν' τοΰ ν’ άναγινώσκωμεν, παρεκτός τών εφημερίδων, 
βιβλία χρήσιμα καί καλά. "Οπως λάβωμεν δμως την σωτήριον ταυ- 
την έξιν, προαπαιτεϊται-ή ύπαοξις ύλης πρός άνάγνωσιν αφθονου,κι- 
νούσης κα'ι ίκανοποιούσης τήν. περιέργειαν.

’Ιδού τί απαιτείται.' Ή έλλε^ψίς του, έάν έλλειψις ύπάρχγι, δέν 
πρέπει νά μάς φοβίζη. Καί μεταξύ τών άλλων έθνών δ. άριθμος τών 
φιλαναγνωστών, μέχρι πρό ολίγων έτι σχετικώς έτών, ητο λίαν πε- 
ριωρισμένος. Ή γενίκευσις τής έξεως τοΰ άναγινώσκειν, καί δ κατά 
συνέπειαν πολλαπλασιασμός τής έτησίου παραγωγής βιβλίων,, είναι 
άπόκτημα πρόσφατον τοΰ έπεκτεινομένου πολιτισμού καί τής ελευ
θερίας. Έξετάζοντες δέ διά τίνων μέσων καί διά όποιων ενεργειών 
κατωρθώθη άλλαχοΰ ή γενίκευσις -τής φιλομαθείας καί τής άναγνώ
σεως, δυνάμεθα κα'ι ήμεΐς νά παρηγορηθώμεν διά τάς ελλείψεις τοχ 
παρόντος, ,άρυόμενοι έκ τοΰ παραδείγματος τών ξένων έθνών νέας 
ύπέρ τοΰ μέλλοντος έλπίδας. "Ο,τι έγένετο. άλλαχοΰ δυναται και 
ένταΰθα νά γίνγ). Τί δέ.άρμοδιώτερ.ον κέντρον πρός σκεψιν περί τών 
ποακτέων, ή δ φιλοπρόοδος' ούτος σύλλογος Παρνασσός, εκ τής πε
φωτισμένης δραστηριότητος τοΰ οποίου τοσαΰτα ήδη έβλάστησαν 
έργα γόνιμα καί τοσαΰται έπήγασαν ίδέαι. καρποφόροι;

Έν Γαλλία καί έν Άγγλίφ άλλοτε, τά πλεΐστα τών βιβλίων έξε- 
δίδοντο ώς καί παρ’ ήμΐν σήμερον έ'τι, ή έως τής χθές, δηλαδή, διά 
τής.άρωγής. φιλομούσων συνδρομητών, ή χάρις είς τήν γενναιοδω
ρίαν πλουσίου προστάτου, είς τόν όποιον τό βιβλίου άφιεροΰτο πομ- 
πωδώς ύπό τοΰ-πτωχού συγγραφέως. Χάρις είς τήν έκεϊ αύξησιν τοΰ 
άριθμ.οΰ τών άναγνωστών, . οί συγγραφείς ήδη, έάν δέν πλουτίζωσι 
πάντες, δύνανται όμως, ώς έπί τό πολύ, νά έξασφαλίσωσι διά τοΰ 
καλάμου τήν υλικήν καί ηθικήν: άνεξαρτηβί<κν των.

Άλλ’ ή αύξησις τών άναγνωστών ,έπήλθε διότι καί οί· συγγραφείς, 
καθόσον άπετείνοντο είς κύκλον έπί μάλλον καί μάλλον εύρυνόμενον, 
έμαθον νά παρέχωσιν είς. τούς δμοεθνεϊς των. ύλην πρός άνάγνωσιν 
ελκυστικήν καί διδακτικήν συνάμα, τοιαύτην ώστε ό άναγνώστης νά 
ώφελήται τερπόμενος, νά αύξάνη τάς γνώσεις του δαπανών εύαρέ- 
στως τάς ώρας τής σχολής του. Άφοΰ άπαξ συνει.θίσν) τις είς τό νά 
εύρίσκη ήδονήν είς τήν άνάγνωσιν, συναισθάνεται αύξάνουσαν έν έαυ- 
τω τήν έ'φεσιν τής μαθήσεως, ό δρίζων του ευρύνεται αδιακοπως και 
δ χορτασμός άνανεοΐ τήν όρεξιν άντι τοΰ νά τήν κορέση·. Ταΰτα 
πάντα δύνανται νά κατορθώσωσιν οί συγγραφείς.
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Ol συγγραφείς όμως είναι παραγωγεΐς, τών οποίων τά προϊόντα, 
ώς πάν άλλο εμπόρευμά, ούτε χρησιμοποιούνται, ούτε διαδίδονται 
κυκλοφοροΰντα, <5ίνεω τής μεσολαβήσεως τών άρμοδίων προς τοΰτο 
μεσιτών. Υπάρχει κα'ι διά τούς συγγραφείς χρεία χειραγωγήσεως. 
οδηγίας καί ένθαρρύνσεως,· εις τρόπον ώστε, έξ ενός μέν τά έργα τά 
όποϊα παράγουν νά είναι κατάλληλα πρός τάς άνάγκας καί τάς α
παιτήσεις τοΰ κάταναλωτοΰ, τοΰ άναγίνώσκοντος δημοσίου, έξ άλ
λου δέ διά νά μή μένωσι τά χειρόγραφά των κεκρυμμένα εις τά χαρ
τοφυλάκια, ή έκτυπούμενα νά μή γίνωνταΐ βορά τών σκωλήκων.

Οί μεσΐται ούτοι, οΐ οδηγοί καί χειραγωγοί τών συγγραφέων είναι 
οί έκδόται. Άλλ’ έκδότας λέγων έννοώ ανθρώπους συναισθανόμενους 
τό ύψος και τήν ευθύνην τοΰ έργου των, ούχί άπλώς κερδοσκόπους 
αποβλέποντας είς μόνην τήν ύλικήν των ωφέλειαν, ή έκμεταλλευομέ- 

»πρός τοΰτο τάς ταπεινάς ενίοτε τάσεις χυδαίας περιεργείας. Έννοώ 
έκδότας έμφορουμένους εύγενοΰς φιλοδοξίας, γνωρίζοντας πώς νά ώ- . 
φελώνται αυτοί ώφελοΰντες τούς άλλους, πώς νά έκλέγώσι τροφήν 
διανοητικήν ύγιά καί εΰπεπτον πρός διάδοσιν μεταξύ τών ομοεθνών 
των, καί κατέχοντας τό μυστικόν τοΰ νά έξεγείρωσιν έπί μάλλον καί 
μάλλον τήν όρεξιν τών αναγνωστών διά τήν τοιαύτην τροφήν. Πρός 
τοιούτους έκδότας άλλαχοΰ τά έθνη αύτών δέν έθεώρησαν ώς άμοι- 
βήν έπαρκή τόν πλοΰτον μόνον, δστις έπέστεψε τήν έντιμόν καί κοι
νωφελή έργασίαν των, άλλά διετήρησαν καί-διάτηροΰν τήν μνήμην 
των, ώς αληθών ευεργετών. Μεταξύ τών ανδριάντων, τών κοσμούντων 
τό έκ βάθρων άνεγερθέν Δημαρχεΐον τών Πάρισίων, διαπρέπει ό άν- 
δριάς τοΰ Διδότου, τοΰ άνυψώσαντος τόν περιώνυμον οίκον, τών εύ- 
εργεσιών τοΰ οποίου ούτε ή Ελλάς έμεινεν αμέτοχος, — ούδ’ είναι 
έπιλήσμων καί άγνώμων δι’ αύτάς ή Ελλάς! Έν Σκωτί^ τό όνομα 
τοΰ έκδοτου Chambers διαμένει σεβαστόν καί προσφιλές, διότι συν- 
ετέλεσε καί ούτος είς τήν διάδοσιν ύγιων καί ωφελίμων γνώσεων, 
οχι μόνον είς τήν πατρίδα του', άλλ’ όπου λαλεΐτάι ή άγγλική. Ό 
κατάλογος τών παρ’αύτοΰ έκδοθέντων βιβλίων μαρτυρεί τήν έπιδεξιό- 
τητα μεθ’ ής έγνώριζε νά συνδυάζη τό ίδιον συμφέρον.πρός τήν κοινήν 
ωφέλειαν. Ό κατάλογος ούτος περιέχει συνοπτικάς καί εύμεθόδους 
πραγματείας περί παντοίων τεχνών καί επιστημών, άποτελούσας 
σειράν ύπό τήν κοινήν έπιγραφήν «Γνώσεις διά τόν λαόν«, (Informa
tion for the people) περιέχει συγγράμματα ιστορικά, απανθίσματα 
τής άγγλικής φιλολογίας, περιοδικά χρησιμώτατα. . . Και τί δέν 
περιέχει! Ούδ’ είργάσθη μόνος ό Chambers διά τών έκδόσεών του
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πρός έξέγερσιν τής πρός τά βιβλία κλίσεως, ήτις πρόηγήθη σής το
σοΰτον καταπληκτικής έπεκτάσεως τοΰ κύκλου τών φιλαναγνωστών. 
Ήδυνάμην νά άναφέρω τά ονόματα πολλών άλλων τοιούτων έκδοτώΰ 
εις άπάσας τάς πεφωτισμένας χώρας. Διότι πανταχοΰ ύπήρξαν καί 
υπάρχουν τοιοΰτοι. Καί ήμεΐς δέ αύτόί θά ήμεθά άδικοι καί άγνώ- 
μονες, έάν έλησμονοΰμεν όσην’ευγνωμοσύνην οφείλομεύ είς τόσόύτους 
φιλοπάτριδας έκδότας καί τυπογράφους, ο'ΐτινες καί πρό τής έθνε- 
γερσίας ήμών καί μετ’ αύτήν, είργάσθησαν, έν τφ μέσφ τοσούτων 
δυσχερειών, πρός φωτίσμόν τοΰ έθνους. Τόσφ δέ μεγαλείτεραι αί 
δυσχέρειαι κατά τών όποιων είχον έκεΐνοι νά παλαίσώσι, καθόσον τά 
πάντα παρ’ήμΐν ήσαν είς τήν άρχήν τών. ’Ήδη, καθόσον’ έν γένέι 
προοδεύομεν, κατά τοσοΰτον καί τών ήμετέρών έκδοτών τό έργον δύ- 

t ναται νά καταστή μεγαλείτερον καί κάρποφορώτερον. ’Άς εύχώμεθα
[ νά τούς ίδωμεν έπί μάλλον καί μάλλον τρεπομένους είς μίμησιν ύπο-
; δειγμάτων όποια τά μνημονευθέντά. Είς τούς μέλλοντας Διδότοΰς
I καί Chambers τής Ελλάδος θά στήσωμέν και ήμεΐς άνδριάντας,
ι ό'ταν διά τόΰ πολλαπλασιασμού τών καλών βιβλίων άκτορθώσωσι νά
| γενικεύσώσι παρ’ ήμΐν τήν έξίν τής άναγνώό&ως κάί τήν διάδοσιν τών

φώτων.
Παρεκτός τών έκδοτών, ό'ιτινές όπώσδήποτε άπόβλέπουν καί ρφεί- 

_ λουν ν’ άποβλέπωσιν είς τό ίδιον σύμφέρο9, συνετέλεσαν μεγάλως έν
ί ' Αγγλία πρός γενίκεύσιν τής έξεως τοΰ άναγΐνώσκέίν, έταιρίαι διά

φοροι έπί τούτφ συστηθεϊσάι. Εύεργετικωτέρά πασών ήτο «ή πρός 
διάδοσιν ωφελίμων γνώσεων» (Society for the diffusion of Use- 

ί ί111 Knowledge) ίδρυθεϊσα κατά τάς άρχάς τής έκατονταετηρίδος
ταύτης. Ή έπομένη περικοπή έξ αγγελίας είδοποιούσης τήν έκδοσιν 

ι περιοδικού εύθηνοΰ, καταδεικνύει τόν τε σκοπόν καί τά μέσα ένερ-
! γειας τής εταιρίας εκείνης. «Άναλαμβάνομ.έν τήν δημοσίευσιν ταύ-

«την, λέγει ή αγγελία, έλπίζοντες ότι πολλοί, οί όποιοι δέν έχουν 
, « ούτε μέσα άφθονα ούτε ώρας πολλάς διαθεσίμους, θά πάρακίντιθώσιν
|· «είς άγοράν και είς άνάγνωσιν τοΰ περιοδικού ήμών. Τά μέχρι τοΰδε

«δημοσιευθέντα ύπό τής έταιρίας βιβλία άποτείνονται, ώς έπί τό 
| «πολύ, είς άναγνώστας έχοντας τήν πρόθεσιν καί τόν καιρόν ν’ άπο-

«κτήσωσι γνώσεις μεταδιδομένάς είς αυτούς συνοπτικώς καί έύμε- 
«θόδως. Άλλά παρεκτός τών τοιούτων, ύπάρχούσι πολλοί δυνάμενοι 
«μέν νά δαπανώσιν ήμίσειαν ώραν καθ’ έκάστην πρός άνάγνώσιν έφη- 
«μερίδων, μή έχοντες όμως τήν διάθεσιν ή τήν συνήθειαν ν’ άνοίγωσι 
«ποτέ καί βιβλίον. Χάριν αύτών δημοσιεύομεν τό τερπνόν καί διδ«-
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«κτικόν περιοδικόν τοΰτο, πιστεύοντες OTt ουτω τοϊς πάρέχομεν το 
»μέσον τοΰ νά έφιστώσιν ενίοτε την προσοχήν των εις αντικείμενα 
«ύψηλότερα και υγιέστερα^ ή τάς έμπαθεΐς συζητήσεις τής πολιτικής 
» καϊ τάς νοσηράς λεπτομέρειας άπεχθών κακουργημάτων».

Τοιοΰτο τό πρόγραμμα τής έταιρίας έκείνης. Τό έπραγματοποίησε 
δέ οχι μόνον διά τής έκδόσεως τοΰ περιοδικού της, άλλά και δι’έγ- 
κυκλοπαιδικού λεξικού, και διά σειράς έργων ιστορικών κα'ι επιστη
μονικών καϊ φιλολογικών, είς τά διτοΐα τό τερπνόν συνεδυάζετο πάν
τοτε μετά τοΰ ωφελίμου. Τής έταιρίας ψυχή καί στύλος έχρημάτι-· 
σεν άγγλος λόγιος, δ Charles Knight, εμφορούμενος τής εύγενοΰς 
ιδέας τοΰ νά διαδώση τά φώτα ε’ις τήν πατρίδα του. Μετά: τόν θά
νατον αύτοΰ. ή εταιρία διελύθη, αί δέ δημοσιεύσεις της έλησμονήθη- 
σαν ίσως, άλλ’ όχι κα'ι ή ΰπαρξίς της καϊ αί εκδουλεύσεις τάς ό
ποιας προσέφερεν ε’ις τήν Αγγλίαν. Διότι, πρό πεντήκοντα ή εξή
κοντα ετών, οί ’Άγγλοι δέν ήσαν όσον σήμερον φιλαναγνώσται. Σή
μερον, έάν έπισκεφθήτε τήν Αγγλίαν, θά ίδήτε τούς έμπορους κα'ι 
τούς υπαλλήλους άπερχομένους κατά πάσαν εσπέραν ;έκ τοΰ γραφείου 
ε’ις τήν οικίαν των, διά τοΰ σιδηροδρόμου ή τοΰ λεωφορείου, μέ τό 
βιβλίον ε’ις χεΐρας. Τά δέ Σάββατα λαμβάνει διαστάσεις· φορτίου ή 
προμήθεια βιβλίων κα'ι περιοδικών, τά όποια φέρουν κατ’ οίκον όπως 
έπωφεληθώσι τών ώρών σχολής τής Κυριακής. Οί έργάται κα'ι οί χει- 
ρώνακτες άκολουθοΰν τό καλόν τοΰτό παράδειγμα. Συχνάκις θάίδήτε 
τόν άμαξηλάτην διακόπτοντα τήν άνάγνωσιν δπως, έκ τοΰ ΰψηλοΰ 
του καθίσματος, άκούσγ τάς διαταγάς τοΰ πελάτου, ε’ις τήν θύραν 
τοΰ οποίου έπερίμενε. Ταΰτα ε’ις τάς οδούς. Τί δέ καϊ πόσον άναγι- 
νώσκεται έντός τών οικιών, δύνασθε νά είκάσητε έκ τής ποσότητος 
τών κατ’ έτος έκδιδομενων'βιβλίων, έκ τοΰ άριθμοΰ τών βιβλιοπω
λείων καϊ έκ τής καταπληκτικής κυκλοφορίας τών δανειστικών βι
βλιοθηκών. Υπάρχουν τοιαΰτα καταστήματα,άγοράζοντα κατά εκα
τοντάδας καϊ κατά χιλιάδας τά άντίτυπα τών καλών νεοφανών συγ
γραμμάτων. Τοσοΰτον τό πλήθος τών συνδρομητών καϊ τοσαύτη ή 
έξις τοΰ άναγινώσκειν έν Άγγλίιγ! Ή δέ έξις αυτή, μή τό λησμονώ- 
μεν, δέν. έπεκράτει κατά τήν παρελθουσαν έκατονταετηρίδα. ’Οφεί
λεται, κατά μέγιστον μέρος, εϊς τάς πεφωτισμένας ένεργείας έκδοτών, 
οίος ό Chambers, καϊ έταιριών, οϊα ή πρός διάδοσιν κοινωφελών 
γνώσεων.

Άλλ’ ή Αγγλία δέν μάς παρέχει μόνη τοιαΰτα παραδείγματα πρός 
μίμησιν. ’Ιδού τοιοΰτον έκ Γαλλίας, ή φερώνυμος τοΰ Φραγκλίνου 
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έταιρία. Ή Ιστορία τής έταιρίας ταύτης είναι περίεργος άμα καϊ δι
δακτική. Κατά τό έτος 1861 είς άπλοΰς λιθογράφος τών Παρισίων 
συνέλαβε τήν ’ιδέαν, τοΰ νά συνεταιρισθή μετά τινων συναδέλφων του, 
δπως άγοράζωσιν άπό κοινού βιβλία, τών όποιων μαθόντες τήν ΐίπαρ- 
ξιν έπεθύμουν νά λάβωσι γνώσιν. ‘Η μικρά έταιρία συνεκροτήθη καϊ 
έπέτυχε. Μαθών τήν έπιτυχίαν πεφωτισμένος τις καϊ γενναίος φίλος 
τής προόδου, δ στρατηγός Fav0, παρεκάλεσε τόν φιλομαθή λιθογρά
φον νά συνεργασθή μετ’ αύτοΰ πρός ΐδρυσιν δύο παρομοίων έταιριών 
εϊς δύο μικράς κώμας τής Γαλλίας. Τό πράγμα έπέτυχε καϊ πάλιν, 
άπεδείχθη δέ ουτω δτι ό σχηματισμός βιβλιοθηκών διά τόν λαόν ήτο 
έφικτός είς μικρούς συνοικισμούς όσον και εντός τών μεγαλοπόλεων. 
Ό σκοπός ήτο «νά συγκροτηθώσι κέντρα κατάλληλα πρός παίδευσιν 
»κάϊ μόρφωσιν τοΰ λαοΰ, νά .ίδρυθώσιν άπέναντι τών καπηλειών βι- 
«βλιοθήκαι, νά είσαχθή ε’ις τόν βίον τοΰ λαοΰ στοιχεΐον ήθικοποιή- 
»σεως, άνυψώσεως καϊ άναπτύξεως, δ έστ'ι τό καλόν βιβλίον». Έπϊ 
τών βάσεων τούτων ή μικρά έταιρία τοΰ λιθογράφου μετεσχηματίσθη 
κατά τό έτος 1862, χάρις ε’ις τήν πρόθυμον σύμπραξιν πολλών άν- 
δρών υψηλής περιωπής, εις τήν έταιρίαν Φραγκλίνου. 'Ως πρόγραμμα 
έχει αύτη τόν έν Γαλλία πολλαπλασιασμόν τών βιβλιοθηκών πρός 
χρήσιν τοΰ λαοΰ. Όθεν σχηματίζει καϊ δημοσιεύει καταλόγους συγ
γραμμάτων άρμοδίων διά τάς τοιαύτας βιβλιοθήκας, ένθαρρύνει διά 
χρηματικής συνδρομής τήν έκδοσιν έργων κοινωφελών καϊ τήν μετάφρα- 
σιν έκλεκτών ξένων συγγραμμάτων, δωρεΐται δέ, άναλόγως τών μέσων 
της, βιβλία εις τάς βιβλιοθήκας. τοΰ λαοΰ, ή προμηθεύει τοιαΰτα έπϊ 
πληρωμή, άλλ’ εϊς τιμ^ς συγκαταβατικής καθ’ άς έχει συμβάσεις 
μετά έκδοτών καϊ βιβλιοπωλών. Έπ'ι τέλους έκδίδει περιοδικόν πρός 
χρήσιν καϊ όδηγίαν τών κατά τόπους λαϊκών βιβλιοθηκών. 1 Τά 
μέλη τής έταιρίας δέν ύποχοεούνται ε’ις συνδρομήν άνωτέραν τών δέκα 
φράγκων κατ’ έτος’. Έν τούτοις, άπό1 τοΰ 18.68 μέχρι τοΰ 1885, είς 
διάστημά δέκα οκτώ έτών, ή έταιρία έπρομήθευσεν είς, τάς βιβλίο— 
θήκας τοΰ λαοΰ τόμους 107,000 δωρεάν,—έπϊ πληρωμή δέ άλλ’ είς 
όρους συγκαταβατικούς, τόμους 493,000. "Ο έστί, διένειμεν, έν 
συνόλφ,.είς τάς πόλεις κα’ι τάς κωμοπόλεις τής Γαλλίας,,πρός χρήσιν 
τοΰ λαοΰ, ύπέρ τάς έξακοσίας χιλιάδας βιβλίων, τών όποιων ή άξία 
συνεποσοΰτο είς 1,172,000 φράγκων. «Καϊ άς μ.ή λησμονηθή, λέγει

. 1 Journal des bibliotheques popujaires, publie par la societe Franklin,
pour la propagation des bibliotheques populaires, paraissant une fois par 
mois, Paris. 1 Rue Christine.
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ή έκθϊσις έξ ής άρύομαι τάς πληροφορίας ταύτας,1 «δτι μεταξύ τών 
»οδτω διαδοθεισών έξακοσίών χιλιάδων βιβλίων, ή έταιρία προσεπά- 
*θ·ήσεν άείποτε νά μη είσχωρήση ούδέ έν, δυνάμενον νά διαστρέψη 
»τήν διάνοιαν, νά δκζφθείρη την καρδίαν, $ νά διαταράξη την συν- 
«είδησιν ούδενός αγνώστου».

Αί ύσνύ τής εταιρίας Φραγκλίνόυ διατρεφόμεναι βιβλιοθήκαι δέν 
είναι αί μόναι ύπάρχουσάΐ έν Γαλλίυι. Καϊ εις τάς άλλας δέ πεπολι- 
τισμένας χώρας άΐ τοιαΰται βιβλιοθήκαι πολλαπλασιάζονται προ 
ικανών ήδη έτών. Έν ’Αγγλί^ ιδίως ευδοκιμούν τά αξιόλογα συνεν- 
τευκτήρια τοΰ λαόΰ, τά γνωστά ύπό τό δνομα Mechanics Institu
tes, είς τά όποΐά καθ’ έκάστην έσπέραν παρέχεται είς τόν εργατικόν 
λαόν αναψυχή έξέυγενίστική. ’Αναγνώσματα δημόσια, παραδόσεις 
πρακτικαί καί σκόπιμοι, βιβλία έκλεκτά πρός άνάγνωσιν, άνυψοΰν 
έκέΐ τήν διάνοιαν καί τήν καρδίαν τοΰ έργάτου, μετά τήν παΰσιν της 
έργασίας του πρός άπόκτησιν τοΰ έπιουσίου άρτου. Τοιοΰτος ό σκο
πός καί τής πάρ’ ήμΐν εταιρίας των ΦιΛών τον Λαόν εταιρίας αξίας 
πάσης ύποστηρίξεως, δπώς δυνηθή νά πραγματοποίηση τό καλόν 
πρόγραμμά τής, έπωφελουμένη τών ένθαρρυντικών παραδειγμάτων 
οσά'άλλαχοΰ δύναταί νά εύρη πρός καθοδήγησίν της.

Περί τοΰ κεφαλαίου τούτου πολλά ήδυνάμεθα νά είπωμεν χώρις 
νά έξέλθωμεν τοΰ θέματος τής σημερινής ήμών συνδιαλέξεως. Διότι 
καί ούτω δ λόγος ήθελεν είναι πάντοτε περί τής διαδόσεώς καί έξα- 
πλώσεώς τών φώτων, περί τής έξεγέρσεως τής πρός μάθησιν περιέρ
γειας, περί γενικεύσεως τής έξεως τοΰ άναγινώσκειν. Καθόσον έπε- 
κτείνεται δ κύκλος τών άναγνωστών*  κατι^τοσοΰτον διευκολύνεται 
ή συγγραφή καί ή δημοσίευσις καλών βιβλίων. Καθόσον δέ πολλά- 
πλασιάζονται τά καλά βιβλία, κατά τοσοΰτον θ’ αύξάνη ή ζήτηαις 
καί ή έξόδέυσίς των. Ταΰτα πάντα άλληλένδετα. Καθ’ οΐάν δήποτε 
διεύθυνσιν καί άν στραφώσιν αί πρός διάδοσιν τών φώτων: ένέργειαι, 
θ’ άπολήξωσιν είς τό πόθούμενον άπότέλεσμα. Ένέργειαι δέ τοιάΰ- 
ται ουδέποτε έπαυσαν γινόμεναι καί παρ’ ήμΐν. Τό ζήτημα είναι έάν 
ένίοτε γινόμεναι αλλέως δέν ήθελον άποβη πλέον τελεσφόροι, έάν 
ήσαν πάντοτε οσον άπητεΐτο πρακτικαί και μεθοδικαί, έάν, έν ένί

.1 ’Ίδε La sooiete Franklin et son oeuvre; Rapport presente au nom du 
couseil d’ administration a Γ asse.mblee generale du 13 Avril 1886. Ση- 
μέιωτέον οτι ή γενναιοδωρία τής Εταιρίας ταύτης έπεκΐείνεΐαι καί εις τάς 
βιβλιοθήκας τών στρατώνων καί τών στρατιωτικών φυλακών καί νοσοκο- 

λόγφ, ένυπήρχε πάντοτε είς τάς τοίαύτας ένεργείκς ή άπαιτουμένη 
σκοπιμότης.
r Σκοπιμότης ! Αγνοώ κατά πόσ.ον ή: λέξις έχει τ’ άπ^ΐτούμενα 
προσόντα όπως μή καταδικασθή ώς έξοβελιστέα'; άλλ’ δμως πόσον 
■μεγάλη ή σημασία της, καί πόσον δύσκολος ή εφαρμογή της ! Έάν 
έφηρμόζετο είς δλας ήμών τάς πράξεις, πόσον αύται θ’ άπέβα,ινο,ν 
καρποφορώτεραι! Ιδού πρόχειρον παράδειγμα, άφοΰ δ λόγος περί βι
βλίων, τί γίνεται καί τί ήδύνατο νά γείνη διά τής γενναιοδωρίας τών 
«φιλομούσων συνδρομητών».

Γνωρίζομεν πάντες, έξ ιδίας, έκαστος πείρας, ύπό: τίνων αισθημά
των καταλαμβανόσεθα όπόταν μάς παρουσιάσθη άγγελία πρός υπο
γραφήν. ‘Υπογράφομε*  ώς έπ'ι τό πολύ, ένίοτε δέ. καί πληρόνομεν, 
άλλ’ ύπογράφομεν καί πληρόνομεν άσκόπως, παρακινούμενοι άπλώς 
καί μόνον ή έκ τοΰ παραδείγματος τών προϋπογραψάντων -ή έκ τής 
έπιθυμίας τοΰ νά μή δυσαρεστήσωμεν τόν. συλλέγον,τα ύπογραφάς.

’Έλαβα καί άλλοτε άφορμήν ν’ άναφέρω τό έξής άνέκδοτον τοΰ 
αειμνήστου καθηγητοΰ Μανούσου, τδ όποιον φίλος μου σεβαστός πρό 
έτών μοι μετέδωκε. Ό φίλος μου έπεσκέπτετο τόν Κον Μανοΰσον, 
δτε είσήλθέ τις κρατών άγγελίαν περί έκδόσεως βιβλίου. Ό καθη
γητής ύπέγραψεν άνευ δισταγμού καί χωρίς νά ρίψη έν βλέμμα έπί 
τής έντύπου άγγελ.ίας, προτείνων δέ αυτήν είς τόν φίλον μου, Υπό
γραψε, λέγει καί σύ. Άλλά περί τίνος πρόκειται; Όποιον τό βι
βλίο*; —‘Υπόγραψε !—Ό φίλος μου νομίσας δτι τό δνομα τοΰ αγνώ
στου είς αυτόν συγγραφέως, ένέπνεε «τά πιστά είς τόν Κον Μανοΰ
σον, ύπέγραψε, δ δέ κάτοχος' τής αγγελίας άπεσύρθη ήύχαριστημέ- 
νος.—"Οταν σοΰ ζητείται συνδρομή πρός έκδοσιν βιβλίου, έπρόσθεσε 
τότε δ καθηγητής, μή πολυεξετάζης, ύπόγράφε ! Ό σκοπός είναι νά 
δημοσιεύωνται βιβλία. Θά δημοσιευθώσι πολλαί ούτω άνοησίάι,άλλά 
μεταξύ αυτών θά έχώμεν καί κανέν χρήσιμον σύγγραμμα.

’Ίσως δέν είχε άδικον δ: σοφός καθηγητής. Νομίζω δμωςήδτι γι- 
νόμεναΐ μετά πλειοτέρας σκοπιμότητος αί σύνδρομα! πρός έκδοσιν 
βιβλίων ήδύναντο νά πραγματοποιήσωσι τόν σκοπόν του εύκολώτε- 
ραν καί ταχύτερον. Πρός τοΰτο άπεπειράθην άλλοτε νά διαγράψω 
σχέδιον, κατά μίμησίν ’Ιταλικού συνεταιρισμού, προεδρευομέναύ ύπό 
τοΰ διασήμου Mamiani καί σκοποΰντος τήν δημοσίευσιν καλών καί 
κοινωφελών βιβλίων Τό σχέδιόν μου έκεΐνο άπέβλεπεν ιδίως τάς έν

1 Ή έταιρία αδτη έπωνοράζετο Sooieta promotrice degli studi filosofici 
e letterari.



138 ΠΑΡΝΑΣΣΟ»

τφ έξωτερικφ Έλληνικάς κοινότητας, είς τάς δποίας στηρίζουν χκτ 
έξοχήν τάς έλπίδας των οί πλεϊστοι των έκτυπούντων αγγελίας. Βά- 
σις αύτοΰ ήτο ή διά τής συγκεντρώσεως τών συνδρομών έπίτευξις_ 
διπλού αποτελέσματος : άφ’ ενός μέν της απαλλαγής τών συνεται- 
ρισθησομένων άπο την ένόχλησιν τοΰ νά ύπογράφωσιν εις αγγελίας,.· 
έξ άλλου δέ (καϊ προ πάντων), της δημοσιεύσεως βιβλίων καλών, πε
ρισσοτέρων τον αριθμόν άπδ τάς ανοησίας, τών όποιων την έμφάνι- 
σιν. ύπέθαλπεν έξ άνάγκης ή άπεριόριστος έλευθεριότης τοΰ Κου Μα- 
νούσου. Κατά τό περϊ ού δ λόγος σχέδιον ^πετελεΐτο έταιρία έκ με
λών συνεισφερόντων ώρισμένον τι ποσόν. κατ’ έτος, ώς έλάχιστον δρον, 
διηυθύνετο δέ ύπό συμβουλίου ολιγομελούς, δυναμένου νά δαπανά τό 
ολον ί) μέρος τών έτησίων προσόδων τής έταιρίας πρός συνδρομήν ή 
αγοράν νεοφανών βιβλίων, ολίγων ή πολλών κατά την κρίσιν του, $ 
κα'ι νά άναλαμβάνη την δλην δαπάνην της έκτυπώσεως κοινωφελούς 
τίνος συγγράμματος. Περιττόν νά εκθέσω τάς λεπτομέρειας πάσας ■ 
τοΰ σχεδίου, τό δποϊον διγρεϊτο εις κεφάλαια κα'ι άρθρα, καθ’ δλην 
την τάξιν, διαμένει δμως είς κατάστασιν σχεδίου είσέτι. ’Οφείλω 
δμως νά ομολογήσω δτι παρουσιάζει καϊ τοΰτο τήν δυσκολίαν τήν 
δποίαν άνευρίσκομεν είς πάσαν οϊαν δήποτε νέαν έπιχ-είρησιν : τήν 
δυσκολίαν τής διευθύνσεως, τής εύρέσεως τών άρμοδίων προσώπων 
πρός έπιτυχή έκτέλεσιν τοΰ έργου. 'Άλλως, τό σχέδιον δέν ήτο κα
κόν, θά ήτο δέ καλλίτερου έτι έάν τό πρόγραμμά του περιωρίζετο ε’ις 
σκοπόν ειδικόν, τήν έκδοσιν, φέρ’ εΐπεϊν, σειράς βιβλιαρίων άπλών, 
εύμεθόδων καϊ εύαναγνώστων, περιεχόντων γνώσεις κοινωφελείς. Καϊ 
ώς τρός τοΰτο δέν υπάρχει βεβαίως έλλειψις παραδειγμάτων ξένων 
πρός μίμησιν. Άλλ’ ή έκτέλεσις τοιούτων έργων δύναται εύκολώτε- 
ρον και άσφαλέστερον νά έπιτευχθή διά τής πρωτοβουλίας έκδοτών, 
ή δι’ έταιριών, θά έπιτευχθή δέ άμα (τό έπαναλάμβάνω) .οί έκδόται 
ήμών μάθωσι καλώς τήν τέχνην τοΰ νά ώφελώνται ώφελοΰντες. Ότι 
βαδίζομεν πρός τό σημεΐον τοΰτο μαρτυρεϊται έκ πολλών συμπτω
μάτων, έν. οίς κα'ι ή ήδη άρξαμένη έκδοσις τής «Ελληνικής Βιβλιο
θήκης». "Ας εύχώμεθα πλήρη έπιτυχίαν είς τήν Βιβλιοθήκην ταύ
την, άς έλπίσωμεν δέ δτι θά έμμείνφ μέχρι τέλους πιστή εις τό πρό
γραμμά της, «έκδίδουσα έργα ωφέλιμα τη'ΕΛΛηη,κη Κ(Λ
ατανία, είς τιμάς προσιτάς κα'ι. ε’ις τούς μή δυναμένους νά δαπανή- 
»σωσιν άνέτώς πρός άγοράν βιβλίων». Ή επιτυχία τοιούτων επιχει
ρήσεων θά έπισπεύσφ κα'ι παρ’ ήμϊν τήν γενίκευσιν τής έξεως καϊ τής 
όρέξεως τοΰ άνκγινώσκειν. Ουτω δέ θ’ άπολήξωμεν βαθμηδόν είς το
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εύάρεστον και έπιθυμητόν άποτέλετμα, δτι θά ύπάρχωσι βιβλιοπω
λεία είς έκάστην πόλιν, είς έκάστην κωμόπολιν, είς έκάστην γωνίαν 
τής Έλλαδος, δτι είς τούς σιδηροδρόμους, έπϊ τών ατμόπλοιων, οί 
έπιβάται θά έχωσιν, ώς άλλαχοΰ, έφόδια βιβλίων πρός άνάγνωσιν, 
είς δέ τάς οικίας—προ πάντων είς τάς οικίας,—θά ύπάρχγ παντα- 
χοΰ μικρά μέν άλλ’ εκλεκτή βιβλιοθήκη, αποτελούσα τήν κυρίαν τέρ- 
ψιν τοΰ οικογενειακού κύκλου.

Δέν λέγω δτι δέν πωλοΰνται ένίοτε βιβλία καϊ σήμερον , έτι είς 
απόκεντρα τής Ελλάδος μέρη. Συνέπεσε νά συναντήσω πλάνητας 
βιβλιοπώλάς είς μικράς έπαρχιακάς πόλεις. Είδα τοιούτους έκθέτον- 
τας τόν δίσκον των καϊ έπϊ τών έκ Πειραιώς άναχωρούντων ατμό
πλοιων. Άλλ’ όποια είναι τά πωλούμενα παρ’ αύτών βιβλία; Ό 
Μπερτόδουλος, ό Μπερτολδΐνος, ή φυλλάδα τοΰ Γα’ίδάρου, ό Συντί- 
πας, ό Ναστρμδίν Χότσας, δ ’Ονειροκρίτης. Πωλοΰνται παρεκτός 
τούτων κα'ι μεταφράσεις γαλλικών μυθιστορημάτων, ούχί τών έκλε- 
κτοτέρων ή ήθικωτέρων, μεταφράσεις αΐτινες, ώς έπϊ τό πολύ, ούτε 
ώς υπόδειγμα γλώσσης ή ύφους δύνανται νά θεωρηθώσιν ωφέλιμοι. 
Κατ’ εύτυχίαν δμως ή έξόδευσις αύτών είναι μικροτέρα, ώς πληρο
φορούμαι; τής τών άλλων βιβλίων τά όποϊα έμνημόνευσα. Είς τά 
όντως διασκεδαστικά βιβλία έκεΐνα δέν θέλω νά προσάψω τόν έλάχι
στον μώμον. Χρεωστοΰμεν δμως νά δμολογήσωμεν οτι δέν είναι πρός 
τιμήν ήμών τούτο,—δτι δηλαδή μετά έξήκοντα έτών ανεξαρτησίαν, 
μετά τήν γενομένην κατά τό διάστημα τοΰτο έξάπλωσιν τής δημο
σίας έκπαιδεύσεως, δ 'Ελληνικός λαός, δταν άναγινώσκτ) προτιμά τά 
αναγνώσματα τά όποια μάς έκληροδότησεν ή παρελθοΰσα έκατον-
ταετηρίς.

Διατί άρά γε τοΰτο ; Διατ'ι οί μεταπράται βιβλίων δέν φέρουν εν
τός τοΰ σάκκου, ή έπϊ- τοΰ δίσκου των, βιβλιάρια χρησιμώτερα ή 
άρμοδιώτερα πρός τε τάς άνάγκας τής παρούσης εποχής καϊ πρός τήν 
άνάπτυξιν, ή όποια άναντιρρήτως έπήλθεν άφ' ής έποχής μετεφρά- 
ζετο πρός τέρψιν τών 'Ελλήνων δ. Μπερτόδουλος Βιβλία έγράφη- 
σαν καϊ έδημοσιεύθησαν πολλά .έκτοτε. Διατί δέν ζητούνται ταΰτα 
καϊ δέν άναγινώσκονται παρά τοΰ λαοΰΔιατί οί μεταπράται βι
βλίων πολλαπλασιαζόμενοι δέν χρησιμοποιούνται πρός διάδοσιν τών 
νεωτέρων τούτων προϊόντων τής ελληνικής φιλολογίας ;

Πρός ,λύσιν τής απορίας δύνανται ί'σως νά προταθώσι δύο λόγοι,
Ό πρώτος, δχι δμως νομίζω δ κυριώτερος, είναι δτι τό βιβλιεμπό- 

ριον δέν άνεπτύχθη ούτε διωργανώθη είσέτι παρ’ ήμϊν, δσον έπρεπε
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καίήτο δυνατόν. Οί έκδόται καϊ οί βιβλιοπώλα.ι δέν έμελέτησαν, ώς 
φαίνεται, ούτε εκμεταλλεύονται είσέτι άρκούντως τούς, απαραιτήτους 
εις παν έμπόριον ορούς έπιτυχίας, τούς έξαρτωμένους άπό τήν σχέσιν 
μεταξύ παραγωγής καϊ καταναλώσεως, άλλ’ ούτε καταγίνονται έπαρ- 
κώς είς τό πώς νά φέρωσι τό έμπόρευμά των είς γνώσιν καϊ ύπό τά 
ομματα τοΰ αγοραστού. Θά μοι άντιταχθήίσως είς ταΰτα ή επιτυ
χία νέων τινών δημοσιεύσεων, μή άποκλειστικώς διδακτικών, καϊ ή 
αύξάνουσα χρήσις τοΰ; μέσου τών ειδοποιήσεων διά τών έφημερίδων. 
Αναγνωρίζω τό ορθόν άμφοτέρων τών άντιρρήσεων κα'ι τάς παραδέ
χομαι, ώς πρόσθετον άπόδειξιν τοΰ δτι εύρισκόμεθα. είς πρόοδον. 
Άλλ’ ούχ ήττον, μένει άληθές δτι ούτε αί ειδοποιήσεις διαδίδονται 
δσον άλλαχοΰ, ούτε κατάλογοι βιβλίων νεοφανών, ή καί παλαιών, 
κυκλοφορούν ώς άλλαχοΰ, ούτε (τοΰτο δέ τό κυριώτερον προκειμένου 
περί τοΰ.λαού καϊ περϊ χώρας οποία ή ήμετέρα,) ούτε χρησιμοποιεί
ται αναπτυσσόμενου τό πρόχειρον μέσον τών πλανήτω,ν βιβλιοπωλών, 
τών γυρολόγων, ώς τούς όνομάζομεν. Ό βιβλιοπώλης τών ’Αθηνών, 
ή τών Πατρών ή τής Έρμουπόλεως, περιμένει μέχριςού μάθγ έκ 
τύχης ό αγοραστής τήν υπαρξιν βιβλίου τίνος καϊ ελθιρ νά τό ζητήση, 
ή άρκεΐται είς τό κέρδος τό όποιον παρέχουν τά διδακτικά βιβλία. 
Ό οργανισμός δστις έφηρμόσθη είς τήν πώλησινεφημερίδων διά τών 
παίδων ήδύνατο, νομίζω, έπεκτεινόμενοςνά έφαρμοσθή κάλλιστα 
κα’ι είς τήυ πώλησιν βιβλίων. Είς τούς σιδηροδρομικούς σταθμούς 
τής ’Αγγλίας, ή υπηρεσία τών βιβλιοπωλείων είναι πρό έτών ανα
τεθειμένη είς παΐδας, τοΰτο δέ χάρις είς. τόν . πρακτικόν νοΰν. τοΰ ά- 
ναλαβόντος τήν σύστασιν τών; τοιούτων βιβλιοπωλείων βαθυπλούτου 
ήδη έκδοτου Smith. Ό έκδοτης ούτος δχι μόνον έπλούτησε, άλλά 
κα'νβουλευτής έκλέγεται καί υπουργός. έχρημάτισε. Τό.παράδειγμα 
έστω πρός ένθάρρυνσιν τών έκδοτών καϊ βιβλιοπωλών τής ‘Ελλάδος 
δπου μάλιστα, ή έπίτευξις καϊ τών δύο άξιωμάτων εύχερεστέρα ή έν 
Άγγλί^. Ή πώλησις βιβλίων, περιοδικών καϊ έφημερίδων είς τούς σι
δηροδρόμους τής ’Αγγλίας είναι καταπληκτική. Δέν έχομεν βεβαίως 
τήν άξίωσιν νά παραβάλωμεν τά έκεΐ γινόμενα πρός τά δυνάμενά νά 
γίνωσι ένταΰθα. Άλλ’ έν μικρφ τά πάντα δύνανται νά γίνωσι καϊ 
ένταΰθα, θά γίνωσι δέ, σύν Θεώ I

Αέγεται ύπό τών άπαισιοδο.ξούντων δτι ούδέν τοιοΰτον είναι δυ
νατόν νά γείνη ένταΰθα, δτι μόνον δ Μπερτόδουλος κα'ι ή Χαλιμά 
έχουν έξόδευσιν. οτι δ λαός δέν θέλει άλλα βιβλία, δτι δεν νοστιμεύε
ται τά νεώτερα, δτι δέν άναγινώσκει./Αναντιρρή.τως, όταν έπέλθ·(ΐ ή
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έ’ξις τοΰ άναγινώσκειν, δι’ ών μέσων ύπεδείξαμεν, τότε ό διοργανι- 
σμός καϊ ή ανάπτυξες τοΰ βιβλιεμπορίου θά έπιβληθώσιν άφ’ έαυτών. 
Καί πρό τούτου δμως,. φρονώ δτι ύπάρχουν άρκετά βιβλία δυνάμενά 
νά προστεθώσιν είς τούς σάκκους καϊ τούς δίσκους τών βιβλιογυρολό- 
γων, μέχρις ού άποκτήσωμεν περισσότερα,-—δτι ήξιζε νά γείνή δο
κιμή τις πρός αύξησιν τής κυκλοφορίας των, ώς μέσον καί τοΰτο πρός 
έπέκτασιν τής έξεως τοΰ άναγινώσκειν,—καί δτι διά τής τοιαύτης 
δοκιμής, γινόμενης ύπό όρους καλούς, δύναται ν’ άνατραπή ή ύπό- 
στασις τοΰ ένός τών λόγων είς τούς δποίους άποδίδεται ή μεταξύ 
τοΰ λαοΰ κυκλοφορία μόνων τών καϊ πρό τής Έπαναστάσεως έν χρή- 
σει βιβλίων, τής άτελείας δηλαδή τοΰ βιβλιεμπορίου.

Ό δεύτερος λόγος, ό κατ’ έμέ κυριώτερος καϊ σπουδαιότερος, συ
νέχεται μέ ζήτημα τό όποϊον μετά πολλής δειλίας τολμώ νά θίξω 
ένώπιον ύμών, διότι τό ζήτημα τοΰτο δυσκόλως έξετάζεται μετά 
τής άπαιτουμένης άπαθείας, καί διότι ούδεμίαν έχω άρμοδιότητα 
δπως άναμιχθώ είς τάς συζητήσεις τάς όποιας προεκάλεσε κα'ι προ*·  
καλεΐ. Όμιλών ήδη περϊ αύτοΰ, δέν ομιλώ ούτε ώς γλωσσολόγος, 
μή ών ούδαμώς τοιοΰτος, ούτε ώς συγγραφεύς, μολονότι δέν δύναμαι 
ίσως μετά ίσης ειλικρίνειας νά άποκηρύξω καί τοΰτον τόν τίτλον’ 
όμιλώ ώς άπλοΰς κ’ έγώ αναγνώστης βιβλίων, ώς μονάς έντός του 
πλήθους περί τοΰ φωτισμοΰ τοΰ όποιου πρόκειται. Ένί λόγφ, έπιλαμ*  . 
βάνομαι τοΰ ακανθώδους τούτου ζητήματος ούχί ύπ.ό έπιστημονικήν, 
άλλ’ύπό κοινωνικήν έποψιν, και καθόσον μόνον σχετίζεται πρός τό 
θέμα τής παρούσης ήμών συνδιαλέξεως.

’Εννοείτε περί τίνος ζητήματος δ λόγος. Περί τοΰ ζητήματος τής 
γλώσσης.

Λέγεται παρά τινων καί ύποστηρίζεται, δτι τήν διάδοσιν πλαστών 
έκ τών βιβλίων δσα μέχρι τοΰδε έδημοσιεύθησαν, παρεμποδίζει ή 
γλώσσα είς τήν οποίαν έγράφησαν. Αέγεται δτι δ λαός δέν έννοεϊ τήν 
λεγομένην ταύτην Λόγιαν γλώσσαν άνευ κόπου, κα'ι δτι τόν κόπον 
τοΰτον δέν δύνανται ή δέν θέλουν νά καταβάλωσι πάντες,—δτι άλ
λως τε οί γράφοντες τήν γλώσσαν ταύτην αποτείνονται ούχί είς τόν 
λαόν, άλλ’ είς κύκλον αναγνωστών περιωρισμένον, κα'ι δτι πταίουν 
αύτοί οί ίδιοι έάν τά συγγράμματά των δέν διαδίδονται μεταξύ τών 
πολλών. Έάν ταΰτα είναι αληθή, έπεται δτι ή λογία γλώσσα απο
τελεί μεσότοιχον μεταξύ τών γραφόντων αύτήν κα'ι τοΰ λαοΰ, καί δτι 
ευχής έργον νά ληφθή πρόνοια ύπέρ τής ύπερπηδήσεως ή κατεδαφί- 
σεως τοΰ μεσοτοίχου τούτου. Διότι (ύπό κοινωνικήν πάντοτε έπο-

Τόμος ΙΑ", 8. -Νοέμβριος 1887. ΙΟ 
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ψιν), είς τί χρησιμεύουν οί λόγιοι έθνους τίνος, έάν δέν συντελώσιν 
εις τον φωτισμόν κα'ι την άνάπτυξίν του ; Τίς δέ ό σκοπός τής γλώσ
σης, έάν δέν χρησιμεύη αυτή ώς δργανον πρός διοχέτευσιν καί διά- 
δοσιν ιδεών ;

Είς τάς τοιαύτας ένστάσεις οί λόγιοι ένίοτε άπαντώσΐ λέγοντες, 
ά'τι πρέπει δ λαός ν’ άνυψωθή μέχρες αύτών καί τότε θά τούς έννο- 
ήσγ). Οί άντκρρΟνοΰντες δμως λέγουν δτι εύκολώτερον καί προτιμό- 
τερον τό νά καταβώσιν ολίγον οί λόγιοι πρός τόν λαόν, έάν δύναταί 
τοΰτο νά όνομασθή κα'ινά λογισθή ώςκαταβιβασμός. Προσθέτουν δέ, 
δτι είναι ματαιοπονία έκ μέρους τών λόγιων τό νά προτρέχωσι τοΰ 
παρόντος, θέλοντες δήθεν νά γράφωσιν άπό τοΰδε την γλώσσαν τοΰ 
μέλλοντος,—δτι είς ολα τά έθνη, καί καθ’ δλας τάς έποχάς, μόνοι 
έκεΐνοι οί συγγραφείς άπέκτησαν την . ύστεροφημίαν, δσοι έγραψαν 
χάριν τών συγχρόνων κα'ι ήγαπήθησαν παρ’ αύτών, καί οτι, έπί τέ
λους, «πάσα φιλολογία πρέπει νά λαμβάνιρ παρά τοΰ ζώντος έθνους 
τήν θέρμην, τήν όποιαν τφ ανταποδίδει είς φώς».

■ Ταΰτα λέγουν οί μέν καί άλλα οί δέ. Τίνες έχουν δίκαιον ; Δέν 
έναπόκειται εις ήμάς νά έπιφέρωμεν περί τούτου γνώμην. Είναι δμως 
έπιτετραμμένον νά είπωμεν, δτι είς μέν τάλλα έθνη, δ μαθών είς 
τό σχολεΐον νά συλλαβίζη μόνον καί ν’ άναγινώσκτ), δύναταί νά έν- 
νοήσντ τά είς την γλώσσάν του γραφόμενα βιβλία, έάν ή έννοια δέν 
ύπερβαίνη τάς διανοητικάς του δυνάμεις· καθόσον μεταξύ της γλώσ- 
σης του καί τής γλώσσης τοΰ συγγραφέως υπάρχει διαφορά ύφους 
μόνον, ούχί δέ (έκτος σπανίων ί'σως έξαιρέσεων) διαφορά γραμματικής 
$ συντάξεως. Διά δέ τόν "Ελληνα τοΰ οποίου ή μάθησις περιορίζεται 
είς την άνάγνωσιν, είναι θησαυρός κεκλεισμένος όχι μόνον αί σελίδες 
πολλών όρθοεπών συγγραμμάτων, αλλά καί αί στήλαι αύτα'ι πολλών 
έφημερίδων τών Αθηνών $ της Κωνσταντινουπόλεως. Τοΰτο δέ διότι, 
παρεκτός τών γραμματικών τύπων, ο'ίτινες δέν είναι πάντοτε οί τής 
παρ’ αύτοΰ λαλουμένης γλώσσης, καί παρεκτός της. συντάξεως, την 
όποιαν άρεσκόμεθα ένίοτε νά περιπλέκωμεν άνευ ανάγκης, συνειθίζο- 
μεν προσέτι νά μεταχειριζώμεθα πρός έκφρασιν τών ιδεών ήμών ούχί I
τάς κοινάς καί γνωστάς λέξεις, άλλ’ άπ’ έναντίας, μεταξύ δύο συ- ,
νωνύμων έλληνικών δρων δίδομεν ώς έπί τό πολύ τήν προτίμησιν 
είς τόν άρχαιότερον, τόν μάλλον ασυνήθη καί τόν ήττον καταλη
πτόν. Είς τρόπον ώστέ ο κοινός αναγνώστης, μή εύρίσκων τό πράγμα 
αντάξιον τοΰ κόπου, άντ'ι τοΰ νά έλκυσθή είς άνάγνωσιν, προκρίνει 
τήν άποχήν. ’Επειδή δέ οί κοινοί άναγνώσται άποτελοΰν τήν πλειο- 
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ψηφίαν, τά έργα ήμών ολίγον ζητούνται, ολίγον αγοράζονται καί 
έτι όλιγώτερον άναγινώσκονται. ’Εν συντόμφ, οί τοιαΰτα ίσχυριζό- 
μενοι έπιρρίπτουν είς τούς συγγραφείς αύτούς μέρος τής εύθύνης τής 
τε άτελείας τοΰ βιβλιεμπορίου καί τής μή είσέτι γενικεύσεως τής 
έξεως τοΰ άναγινώσκειν.

Άς έλπίσωμεν δτι τής τοιαύτης μομφής θά είναι έντελώς άπηλ- 
λαγμέναι οί συγγραφείς, οί μέλλοντες νά τέρψωσι καί νά φωτίσωσι 
τήν ήδη άνατέλλουσαν γενεάν τών Ελλήνων. Τίς οιδε πόσοι, τοιοΰ- 
τοι κρύπτονται μεταξύ τών νέων οϊτινες μέ τιμούν σήμερον διά τής 
παρουσίας των. Πρός αύτούς .αποτεινόμενος τολμώ νά ύπομνήσω,— 
επειδή πρόκειται περί τής έξεως τοΰ άναγινώσκειν,—δτι ύπάρχουν 
δύο τάξεις άναγνωστών : οί άναγινώσκοντες χάριν άπλής μαθήσεως 
ή ψυχαγωγίας, καί οί έπιδιώκοντες τήν ’ιδίαν μόρφωσιν, έπί σκοπφ 
τοΰ νά λάβωσι μίαν ημέραν τόν κάλαμον είς χεΐρας, κατατασσόμε- 
νοι καί ούτοι είς τήν σειράν τών συγγραφέων. Διά τούς τελευταίους 
τούτους ή άνάγνωσις δέν είναι τέρψις μόνον ή μέσον μαθήσεως, εί
ναι συγχρόνως προγύμνασις κα'ι προπαρασκευή. Οί τοιοΰτοι πρέπει νά 
μελετώσι, νά άνατέμνωσιν, ούτώς είπεΐν, όσα βιβλία άναγινώσκουν. 
Πρέπει νά έμφορώνται τής ’ιδέας δτι άνευ κόπου, καί πολλοΰ κόπου, 
ούδέν αποκτάται,—ότι τό συγγράφειν είναι τέχνη καί αυτή, ώς πάσα 
άλλη,—καί δτι δέν είναι έπαρκή τοΰ συγγραφέως έφόδια ή έμφυτος 
εύφυία, ή μόνη ή περί τό γράφειν εύχέρεια. ’Απ’ έναντίας, τά τοι- 
αΰτα φυσικά δώρα αποβαίνουν ένίοτε λίαν έπιβλαβή είς τούς νέους, 
διότι άγουν είς δύο σκοπέλους έξ ί’σου έπικινδύνους : τόν αύτοθαυμα- 
σμόν καί τήν φυγοπονίαν. Ό πρώτος ύποθάλπεται συνήθως καί έκ 
τοΰ θαυμασμού τών συγγενών ή φίλων τοΰ νεαρού φωστήρος, τήν δέ 
φυγοπονίαν γενν^ πολλάκις ή πεποίθησις, ή συνοψιζομένη εί^ τόν 
άφορισμόν δτι «ό ποιητής γεννάται» ! Λέγω δέ ήοιηϊής, διότι σύνή- 
θως είς τήν ποίησιν, ή μάλλον είπεΐν είς τήν στιχουργίαν, εύρίσκει 
διέξοδον ή πρώιμος φιλοδοξία τών ύπό τής φύσεως προικισμένων 
νέων. Καί, ναι μέν, τό στιχουργεΐν δέν είναι κακόν, καθόσον ασκεί 
τόν κάλαμον, άλλά τό δώρον τής ποιήσεως έδόθη εις ολίγους, οί δέ 
ολίγοι έκεΐνοι οφείλουν διά, πολλού έπίσης κόπου καί πολλής μελέτης 
νά καλλιεργήσωσι τό παρά Θεού σπέρμα, δπως'βλαστήση καρπούς 
καλούς.

Ανάγκη λοιπόν μελέτης, μέλλοντες συγγραφείς τής Ελλάδος, 
μελέτης ενδελεχούς, καί άναγνώσεως- πολλής, έκλεκτής καί σκόπι
μου. Άναγινώσκετε πρό .πάντων τούς αρχαίους' Έκεϊ θά εύρητε τά
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λαμπρότερα, τά μάλλον άξιομίμητα, τά αμίμητα ύποδείγματα χά- 
ριτος, σαφήνειας, συντομίας καί ακρίβειας, ακρίβειας περί τήν έννοιαν 
καί περί την έκφρασιν. Άναγινώσκετε κα'ι τά αριστουργήματα τών 
νεωτέρων φιλολογιών, άφοΰ καί ήμεΐς άποτελοΰμεν μέρος της εύρείας 
οικογένειας τών πεπολιτισμένων έθνών. Εξακολουθείτε, έάν τοΰτο 
σάς εύαρείτ?!, νά έντρυφάτε ιδίως είς τήν άνάγνωσιν τών συγχρόνων 
συγγραφέων τής Γαλλίας, οϊτινες τοσαύτην μέχρι τούδε έξήσκησαν 
έπιρροήν έπί τίς νεαράς ήμών φιλολογίας. ’Αλλ’ όμως άναγινώσκετε 
αυτούς μετ’ έπιφυλάξεώς τίνος, έξ ένός μέν ένθυμούμενοι ότι είναι 
ξένοι, καί οτι έκάστη φιλολογία, αξία τοΰ ονόματος, πρέπει έντός 
τών σπλάγχνων τοΰ ίδίου έθνους ν’ άναζητή τήν έμπνευσίν της,—έξ 
άλλου δέ έρευνώντες πώς οί ποιηταί έκεΐνοι ή πεζογράφοι, τούς ο
ποίους θαυμάζετε,, κρίνονται είς τήν ιδίαν πατρίδα έκαστος, ύπό άν
δρών, τ.ών οποίων ή πεφωτισμένη κα'ι αμερόληπτος κρίσις δέν έπη- 
ρεάζεται ύπό τίς.φοράς τοΰ συρμού ή κα'ι ύπό τοΰ ένθουσιασμοΰ ένίοτε 
τοΰ άλληλοθαυμασμοΰ.

■ Φοβούμαι μή κατηγορηθώ, κα'ι δικαίως, δτι μεταβαίνω άνευ σει
ράς έξ ένός άντικειμένου είς άλλο, καί ότι έπεμβαίνω εί,ς ζητήματα 
άλλότρια τοΰ θέματός μου. Ή μόνη δικαιύλόγησίς μου είναι, δτι τό 
θέμα μου εύρύ κα'ι τά πάντα έν αύτφ, ώς εϊπομεν ήδη, άλληλένδετα. 
Πώς νά μή όμιλήσώμεν περί συγγραφέων, καί περί τών συγγραφέων 
ιδίως τοΰ μέλλοντος, προκειμένου περί της έξεγέρσεως καί της γενι- 
κεύσεως της έξεως τοΰ άναγινώσκειν ;—Ή άπόκτησις τοΰ άγαθοΰ 
τούτου θά είναι ή κορωνίς της έπεκτεινομένης καί βελτιουμένης δη
μοσίας ήμών έκπαιδεύσεως. Ή δ’ έπέκτάσις καί βελτίωσις της δη
μοσίας έκπαιδεύσεως έ'πρεπε ανέκαθεν νά είναι τό πρώτον καί κύριον 
ήμω^ μέλημα. "Ας βαδίσωμεν, καί ώς πρός τοΰτο, είς τά ίχνη τών 
ξένων έθνών, ένθαρρυνόμενοι έξ δσων έκεΐνα διέπραξαν, έντός τών τε
λευταίων τούτων μόνον έτών, ύπέρ της διανοητικής άναπτύξεως καί 
τής ήθικής διαπλάσεώς των. "Ας ίδωμεν τί έγενετο καί τί γίνεται 
έν Γαλλία καί έν ’Αγγλία.

Είς μέν τήν Γαλλίαν, πρώτιστον κυβερνητικόν ζήτημα ύπηρξεν έπ'ι 
έτη πόλλά τό τής δημοσίας έκπαιδεύσεως. Άδιάφορον έάν τά λη- 
φθέντα μέτρα προε’κάλεσαν αντιστάσεις, διαμαρτυρήσεις κα'ι αποδο
κιμασίας. Περί της αξίας τών μέτρων έκείνων δέν είμεθα οί άρμόδιοι 
κριταί. Δι’ ήμ.άς αρκεί τοΰτο, δτι ό πρωθυπουργός της Γαλλίας έ- 
χρημάτισεν έπί χρόνον μακρόν ό ύπουργός τής παιδείας, δτι έτερος 
ύπουργός τής παιδείας άνήλθεν έπίσης είς τήν πρωθυπουργίαν, καί 

ΠΕΡΙ ΕΗΕίΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΕΙΝ 145

δτι οί κοινοβουλευτικοί άγώνες, έπί πολλάς κα'ι συνεχείς περιόδρυς, 
περιεστρ.άφησαν είς τό ζήτημα τής δημοσίας, έκπαιδεύσεως.'

Είς δέ τήν ’Αγγλίαν, άφ’ ής ήμέρας ήρχισαν νά έπεκτείνωνται τά 
πολιτικά δικαιώματα καί είς τά πολυπληθέστερα στρώματα του έ
θνους, οί διέποντες τά τής πολιτείας έσκέφθησαν καί ένήργησαν δρα- 
στηρίως ύπέρ τής διαδόσεως τής παιδείας. Τί δέ κατωρθώθη έντός 
μιάς είκοσιπενταετηρίδος, δύνασθε νά είκάσητε έκ·τούτου καί μόνου." 
Πρό τριών ή τεσσάρων έτών έπεσκεπτόμην τάς φυλακάς τού Λονδί
νου μετά συμπολίτου, άσχολουμένου· είς τά τής βελτίώσεως τών 
ποινικών ήμών καταστημάτων. Διερχόμενος τάς ύπαίθρους αύλάς καί 
τά εργαστήρια, δπου μετά τοσαύτης ευταξίας καί ήσυχίας ήσκούντο 
ή είργάζοντο οί κατάδικοι, ήρώτησα τόν όδηγοΰντα ήμάς ύπάλληλον, 
έάν παρείχε πολλάς δυσκολίας ή έφαρμογή τής πειθαρχίας έντος 
τού πλήθους έκείνου τών φυλακισμένων.—’Άλλοτε ναί, άπεκρίθη ό 
ύπάλληλος, σήμερον δμως όχι.—Πόθεν τοΰτο ; Είς τί οφείλεται ή 
έπελθοΰσα ευάρεστος μεταβολή; —. Είς τήν 'έπέκτασιν καί τήν βελ- 
τίωσιν τής δημοσίας έκπαιδεύσεως.

Είς τήν έπέκτασιν καί τήν βελτίωσιν τής δημοσίας έκπαιδεύσεως ! 
Ή άπόκρισις μοί έπροξένησε βαθεϊαν έντύπωσιν. ’"Ιδού είς όποια πα
ραδείγματα πρέπει ν’ άποβλέπωμεν ! "Οταν τά αγαθά αποτελέσματα 
τοΰ έκπαιδεύτικοΰ ήμών συστήματος γίνωσι καταφανή έως είς τά 
βάθη τών φυλακών, δταν τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας έν Έλλάδι 
παύση νά θεώρήται κάί νά χαρακτηρίζεται ώς μικρόν ύπουργεΐον, 
τότε δέν θά γίνεται πλέον λόγος ένώπιον τοιούτου ακροατηρίου περί 
τής άνάγκης τοΰ νά γενικευθή καί παρ’ ήμΐν ή έξις τοΰ . άναγινώσκειν.

Α. Βεκέ.λας

TO NEON ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ TAB ΒΝΩΙΕΝΑΙΣ H0AITIAB ΚΑΙ ΤΒι ΕΑΒΕΤΙΑι

Ύπδ του κ. SMILE DE LAVELEYE

Έν ταΐς Ήνωμ. Πολιτείαιςή Βουλή τών άντιπροσώπων ουδόλως 
συντελεί εις τήν πολιτικήν τοΰ έθνους έκπαίδευσιν. Τά κόμματα δέ,ν

Συνεχεία και τέλος· ΐδε σελ. 61. ·
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μάχονται συντεταγμένα ί'να κυριεύσωσι της έξουσίας η έπιψήφισθή 
νομοσχέδιον δθεν τό κοινοβουλευτικόν δράμα ελλείπει δλοσχερώς· 
οί Βουλευταί δέν δύνανται οΰτε νά έπερωτήσωσι τούς ύπουργούς, 
ούτε νά συζητήσωσι μετ’ αΰτών, οΰτε νά τοϊς έκφράσωσι τάς δυσα
ρέσκειας τοΰ λαοΰ, τούτων μη έχόντων την είσοδον έν τφ Κογγρέσφ. 
Ώς δέ είδομεν, δέν έκφωνοΰνται λόγοι, καί τοΰτο διά διαφόρους αι
τίας. Πρώτον δι’ έλλειψιν χρόνου, ολίγων λεπτών μόνον δντων προς- 
διωρισμένων εις την συζήτησιν, καί τούτων παρελθόντων, πίπτει τό 
τό τοΰ προέδρου σφυρίον κα’ι ανηλεώς διακόπτει τόν λόγον, έστω και 
έν μέσφ φράσεως. Δεύτερον, ό χώρος ένθα συνεδριάζει ή Βουλή δέν 
είναι κατάλληλος είς συζητήσεις· είναι άχανής, και οί 324 αντιπρόσ
ωποι αφανίζονται έν αΰτώ. *Ως  κάλλιστα λέγει ό κ. Wilson, ή 
αίσθησις, ήν έμπνέει, είναι ή τοΰ κενοΰ. Έν Άγγλίη ή μικρά αίθουσα 
τών Κοινοτήτων δέν δύναται, πολλοΰ γε καί δει, νά περιλάβη πάντας 
τούς Βουλευτάς συνεσφιγμένους, τούς μέν έπί τούς δέ., έπί βάθρων 
λίαν πλησίον τιθεμένων τά μέλη τοΰ ύπουργείου καί οί αρχηγοί τής 
άντιπολιτεύσεως κάθηνται πρόσωπον πρός πρόσωπον, έν έλαχίστη 
άποστάσει, ώσανεί έπεθύμουν νά διευκολυνθώσι μόνον οί ρητορικοί 
αγώνες· είναι άληθές πεδίον διά κοινοβουλευτικήν μονομαχίαν. Έν 
Βασιγκτώνι έκαστος Βουλευτής έχει τό άναλόγιον καί τόν κλη
τήρα αύτοΰ μακράν τών τοΰ γείτονας καί δλως ,πέριξ έκτείνονται 
μεγάλα διαστήματα κενά' ήθελε τις είπεΐ ό'τι είναι θέατρον, έν ω λεί- 
πουσιν οί θεαταί. Τέλος, οί Βουλευταί οΰδεμίαν εχουσιν έπιθυμίαν 
νά μακρηγοοώσι, διότι δέν είναι ή συνήθεια, πρός. τούτοις δέ καί ο- 
λως ανωφελές. Πρός ίκανοποίησιν τών έκλογέων των, λαμβάνουσι 
τήν άδειαν νά δημοσιεύσωσιν έν τή έπισήμφ έκθέσει τών συνεδριά
σεων (Heard) λόγους λαμπρούς, οΰς πώποτε έξεφώνησαν καί τόσον 
άρκεΐ. Έάν έκτάκτως άναφυή πάλη μεταξύ τών κομμάτων, ουδόλως 
είναι άγων διά τής ευγλωττίας· ό άγων διεξάγεται διά τών ψηφο
δελτίων καί βαίνει μέχρι τοΰ άδιαβάτου (obstructiohisure)· διά 
σειράς μέσων έπονομασθέντων flibusteering ή μειονοψηφία κατορ- 
θοΐ ϊν’ άναβληθή ή ψηφοφορία έπί ολόκληρον ημέραν, κάποτε δέ καί 
την έπομένην νύκτα. Αί έφημερίδες τότε άναφέρουσι τά τεχνάσματα 
ταΰτα μετά πολλών λεπτομερειών τό δημόσιον τά έννοεΐ, καί τέρ- 
πεται ώς εί παρευρίσκετο είς ιπποδρομίας ή εις λεμβοδρομίας. Ουτω 
δέν δύναται τις νά εϊπη δτι ή Βουλή έκπληροΐ τό έκπαιδευτικόν αΰ
τής έ'ργον. ·

’Ιδού καί έτερον έλάττωμα τής κυβερνητικής μηχανής τών ΈΙν. 
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Πολιτειών αΐ έπιτροπαί παντοδύναμοι, μυστίκώς νομοθετοΰσαι καί 
άνευ έύθύνης, δύνανται· άκινδύνως νά γίνωσι τό δργανον διαφόρων 
ιδιωτικών συμφερόντων. Βεβαίως καί άλλαχοΰ αί πλειονοψηφίαι νο- 
μοθετοΰσιν ένίοτε χάριν τοΰ μερικού συμφέροντος τάξεων, τινων- άλλά 
τοΰλάχιστον πράττουσιν έν τώ τής δημοσιότητος φωτί, καί έάν τό 
εκλογικόν σώμα τύχη δυσηρεστημένον, γινώσκει τίνα οφείλει νά πα- 
τάξη. Ό αύτοκράτωρ τής 'Ρωσίας μάλλον τυγχάνει δεδεμένος ύπό 
τής κοινής γνώμης ή αί έπιτροπαί τών Αμερικανικών Βουλών,επειδή, 
ένώπιον τοΰ έθνους, ό μέν παντοδύναμος αύτοκράτωρ ύπεύθυνός έστι 
τών διαταγμάτων του, ένφ αί έπιτροπαί κατ’ ούδέν εΰθύνονται διά 
τά νομοσχέδια αύτών.

’Ήδη άπό τοΰ 1755 δ John Adams προεκήρυττε τήν μεγάλην 
ταύτην άρχήν,ήτις είναι ή βάσις τοΰ ’Αμερικανικού συντάγματος, ώς 
καί τοΰ τών έλευθέρων Κρατών «Πάσα έξουσία έκ τοΰ έθνους πη
γάζει». Έγκαινίζων τό νέον τοΰ Gettysburg κοιμητήρι,ον, ένφ 
ήσαν τεθαμμένοι τόσοι γενναίοι τής έθνικής ένότητος ύπέρμαχοι, ό 
πρόεδρος Λίγκολν έλεγε’ «Τδ έθνος τοΰτο,· έν τή έλευθερί^ συλλη- 
φθέν, άφωσιωμένον ήδη, τή ίσότητι, βούλεται έπί τής γής διατη- 
ρήσαι τήν κυβέρνησιν τοΰ λαοΰ διά τοΰ λαού καί ύπέρ τοΰ λαοΰ». 
Πάντες τυφλοΐς ομμασιν έπιστεύσαμεν είς τόν Laboulaye δτε ήμάς 
έδίδασκεν οΉ ή ύπερτάτη δύναμις τοΰ λαοΰ έν ταϊς Ήν. Πολιτείαις 
έντελέστερον έφαρμόζεται ή άλλαχοΰ. Τούτο είναι καθαρά πλάνη· 
καί άληθές μέν διά τούς δήμους, ήττον δέ άληθές δι’ έκάστην πο
λιτείαν, καί οΰδαμώς άληθές διά τήν δμοσπονδικήν Κυβέρνησιν’ αί 
ύπό τών πολιτών έκφραζόμεναι ψήφοι, οί ύπ’ αΰτών έκλεγόμενοι άν- 
τιπρόσωποι, δ πρόεδρος, δν άνακηρύσσουσι, πάσαι αΰται αί έπιδείξεις 
τής τοΰ λαοΰ παντοδυναμίας σχεδόν οΰδεμίαν έξασκούσιν ένεργειαν. 
έπ'ι τών νόμων, οΰς παραδέχεται τό Κογγρέσον.

Έν ’Αμερική ύπάρχουσι συμπαγή κόμματα, λαμπρώς εις πειθαρ
χίαν έξησκημένα ύπό τοΰ Caucus, ήτοι ύπό τής προπαρασκευαζού- 
σης τάς έκλογάς διοργανώσεως· άλλ’ οΰδείς ύποψήφιος, δημοκράτης 
ή δημοκρατικός, δύναται νά πρΟαναγγείλη τί μέλλει νά πράξη έν τή 
Βουλή, έπειδή οί άρχηγοί δέν εύρίσκουσιν έν αύτή στρατόν έτοιμον 
νά τούς άκολουθήση. "Εκαστον κόμμα έχει ίδιον πρόγραμμα (plate- 
forme), άλλ’ έν τφ Κογγρέσφ, ένεκα τού διαμελισμού τής συνελεύ- 
σεως .καί τής πολυμιγίας τών ψήφων, άδύνατον είναι νά γινώσκη τις 
κατά πόσον εις έκαστος Βουλευτής μένει πιστός είς τό πρόγραμμά 
του. Έν ’Αγγλία ή διεύθυνσις τής νομοθεσίας καί τών δημοσίων ά-
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σκεΐται ύπό τών αρχηγών τοΰ κόμματος, εις δ τό έθνος έδωκε την 
πλειονοψηφίαν, και δπερ μεταβαίνει εις την αρχήν, Έν ’Αμερική άλ
λως έχουσι τά πράγματα. Πράγματι δέν ύπάρχουσιν αρχηγοί (Lea
ders), ώς λόγου χάριν σήμερον είναι έν Άγγλίφ ό Γλάδστων και δ 
Salisbury, οί μάλλον διακεκριμένοι άνδρες τών κομμάτων δέν είναι 
πάντοτε οί ύπό τοΰ λαού προτιμώμενοι, καί όταν έκλεχθώσιν, εύρί- 
σκονται τοσούτΟν περιπεπλεγμένοι έν τοϊς βρόχοις τοΰ κανονισμού, 
ώστε άποβαίνουσιν ανίσχυροι. Έκ τούτου έπεται δτι δ λαός φοβεί
ται τήν Βουλήν, ής άδυνατεϊ νά έξελέγχη τάς πράξεις καί νά έννοή 
τάς αποφάσεις. Ή έθνοσυνέλευσις ώφειλε νά ή τό δργανον τών αύ
τοΰ βουλήσεων, καϊ έν τούτοις ουδόλως και κατ’ ούδένα λόγον ού
τως έχει*  διό, ούδεμίαν χαίρει δημοτικότητα. Ή ’ισχύς τών κοινο
βουλίων έξαρτάται, ώς όρθώς λέγεται, άπό τής εξουσίας τοΰ διαθέτειν 
τάς δημοσίας προσόδους· έν ούδεν’ι άλλφ έλευθέρφ ζράτει ή ανα
λογία τών δαπανών, έτησίως ύπό τών Βουλών ψηφιζομένφν, έστ'ι 
τοσοΰτον ελάχιστη ή έν ταΐς Ήνωμ. Πολιτείαις. Ούτω λ. χ. έν τφ 
προϋπολογισμέ τοΰ 1880^ έπ'ι 307 έκάτομ. ταλλήρων, 16,500,000 
ταλλήρων μόνον άπετέλουν τό ποσόν, δπερ ήδύνατο νά μή ψηφίση 
τό Κογγρέσον τά λοιπά κονδύλια τών 209,500,000 ταλλήρων ει- 
χον ορισμόν βέβαιον καϊ υποχρεωτικόν. 'Ωσαύτως έν τοϊς οίκονομικοΐς 
ζητήμασιν ή δράσις τών κομμάτων καί ή αληθινή δύναμις τής Βου
λής είσιν δλως μηδαμιναί. Πάντα ορίζονται άνεκκλήτως ύπό τής 
έπ'ι τών οικονομικών διαρκούς έπιτροπής, ής τά ένδεκα μέλη άνή- 
κουσι τοϊς δύο κόμ,μασιν. Τά ύπουργεΐα δέν άπολαμβάνουσι τά αΐτού- 
μενα χρήματα είμή μετά διαπραγματεύσεις καϊ συνεντεύξεις μετά 
τών προέδρων καϊ τών Ισχυρών μελών τών έπιτροπών. Συνήθως ή 
Βουλή δεικνύεται λίαν φειδωλή, καϊ έκτελεϊ ή Γερουσία μεγάλας 
αφαιρέσεις. '

Ή Γερουσία, όρθότερον έκτιμώσα τάς τής Κυβερνήσεως άνάγκας, 
επαναφέρει τάς πιστώσεις. Μικτή έπιτροπή εκλέγεται, προτείνει συμ
βιβασμόν, καϊ έπειδή ούτω φθάνει τό τέλος τής συνόδου, τά πάντα 
ψηφίζονται έν άκρ<^ σπουδή. Οί υπουργοί σπανιότατα λαμβάνουσιν 
οσα άπαιτούσι' πλήν τοΰτο δέν τούς ύποχρεοΐ νά παραιτηθώσιν δ- 
πως δύνανται δϊαφεύγουσι τήν δυσχέρειαν εύρίσκονται έν πλήρει 
ασφαλείς καϊ ανεύθυνοι, ή δέ εύθύνη τού Κογγρέσου είναι ιδανική.

Καϊ άλλο σπουδαιότατο/ έλάττωμα τού πολιτεύματος, δπερ έξ- 
ιστορήσαμεν, είναι δτι δέν δύναταί νά μόρφωση ούτε μεγάλους πο
λιτικούς ρήτορας, ούτε διακεκριμένους κυβερνήτας’ ούδαμώς παρέχει
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θέσιν είς εύγενή φιλοτιμίαν, ούδέ αμοιβήν είς μεγάλας πρός τήν πα
τρίδα υπηρεσίας. Δέν είναι δέ οί μάλλον έπιφανεϊς πολΐταΐ οί εκλε
γόμενοι ώς υποψήφιοι Πρόεδροι, έκτος έάν ώσι στρατηγοί. Τί δύ
νανται νά διαπράξωσιν έξοχοι πολιτικοί έν τή ’Αμερικανική Βουλή; 
τό πολύ νά έπιδράσωσιν έν ταΐς. έπιτροπαϊς· ούτω κατορθοΰσι νά έπι- 
βάλλωσι τήν ψήφισιν νόμων τινών, έπιτυγχάνουσιν ύλικών αποτελε
σμάτων άλλά, έν μυστικότητι ένεργούντες, δέν πορίζονται ούτε φή
μην, ούτε επιρροήν έν τφ τόπφ’ έάν κληθώσιν είς ύπουργικήν θέσιν, 
πρέπει ν’ άφήσωσι τήν Βουλήν όπως γίνωσι διοικηταϊ άνευ μέλλον
τος· παρ’ ήμΐν δέ τοϊς Εύρωπαίοις έντε δημοκρατία καί έν μοναρχία, 
τό πρώτιστον δικαίωμα τοΰ διατηρήσαι υπούργημα δέον νά ή ίκα- 
νότης διά τής πράξεως άναδειχθεΐσα· έν ’Αμερική δμως μόλις έφάνη 
ή ίκανότης αύτών, καϊ όφείλουσι ν’ άποχωρήσωσι, διότι σπα.νίως 
συμβαίνει τό νά τούς διατηρήση δ νέος πρόεδρος. Ό τής Βουλής 
πρόεδρος, κέκτηται ύπέρογκον έξουσίαν, πολλφ άνωτέραν· τής τοΰ 
προέδρου τής Δημοκρατίας, άλλά χρήται αύτή σιωπηρώς, καϊ μάλι
στα κατά τόν άπαρτισμόν τών διαρκών έπιτροπών.

Έν πολλοϊς τής Εύρώπης κράτεσι κακίζουσι τούς σχοινοτενείς λό
γους καϊ τήν άνωφελή φλυαρίαν τών Βουλευτών. Ό Μακώλαιϋ έπϊ 
τοΰ άντικειμένου λέγει" «δύναταί τις νά κατέχη δλην τήν ρητορικήν 
δεινότητα, και νά στερήται κρίσεως, γενναιότητος, ίκανότητος τοΰ 
διαγινώσκειν τά σημεία τών καιρών καϊ τούς τών άνθρώπων χαρα
κτήρας, ν’ άγνοή παντελώς τάς άρχάς τής τών νόμων έπιστήμης 
καϊ τής πολιτικής οικονομίας, νά ή δλως άνίκανος είς τήν κα
λήν διεύθυνσιν τής διπλωματίας ή τών στρατιωτικών ένδεχόμενον 
τά προσόντα τού ρήτορος τά τοσοΰτον δελεαστικά νά ώσΐν άσυμβί- 
βαστα πρός δσα άπαιτοΰνται ίνα καταστήσωσι τόν άνδρα ίκανόν δπως ®
άντιταχθή μετ’ άποφάσεως συνάμα καϊ έτοιμότητος είς δείνάς καί 
άπροόπτοϋς περιστάσεις. Έν έπικινδύνφ κρίσει πολιτικοί τινες, καίτοι 
πεπροικισμένοι τού χαρίσματος σπανίας εύγλωττίας, ήθελον εύρεθή 
πολλώ ήττονες τού Cronwell, δστις άπό τού βήματος έλεγε μωρο
λογίας, ή τοΰ Guillaume τού σιωπηλού, καϊ ούδέν λέγοντος.»_ -Δυ-
νάμεθα δμως ν’άπαντήσωμεν δτι οί Walpole, Chatham, Burke, 
Κάννιγγ, Πίτ, Γλάδστων, ϊνα άναφέρωμεν μόνον ’’Αγγλους, ήσαν 
συνάμα εύγλωττότατοι ρήτορες καϊ έξοχοι πολιτικοί άνδρες. "Οπως 
δήποτε τό ’Αμερικανικόν κοινοβουλευτικόν σύστημα, ώς δ κανονισμός 
έμόρφωσεν αύτό, δέν δύναταί ούτε ν’ άναδείξη παρομοίους άνδρας,. 
ούτε νά παράσχη αύτοΐς στάδιον άξιον καϊ άνάλογον πρός τά έαυτοΰ
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φυσικά προτερήματα. Άναντιρρήτως ύπάρχουσιν έν τφ Αμερική διά
σημοι πολιτικοί' άλλ’ έάν διευθύνωσι τήν κοινήν γνώμην, τοΰτο 
συμβαίνει παρά πάσαν δημοσίαν θέσιν, ώς οί Jefferson καϊ Jackson, 
ή έκτος παντός υπουργήματος, ώς δ Daniel Webstep· ή Βουλή εί
ναι μηχανή ποιούσα νόμους, βωβή ή κωφή λειτουργούσαύπό ανώνυμον 
διεύθυνσιν.

Έκτος τοΰ συστήματος τούτου τοΰ καταργοΰντος, ώς είδομεν, 
σχεδόν παντελώς τό κράτος τής τοΰ λαοΰ θελήσεως, ύπάρχουσιν έν 
τφ Άμερικανικφ συναλλάγματι και άλλοι χαλινοί πρός περιορισμόν 
τής δημοκρατίας. Δέον νά μή έπιλανθανώμεθα οτι οί νομοθετήσαντες 
τό σύνταγμα τοΰτο έπελάβοντο τοΰ έργου των μετά πολλών ένδοι- 
ασμών καϊ φόβων, ώς παρατηρεί τις άναγινώσκων τόν «Tideratist». 
Ή άνάμνησις τής τύχης τών αρχαίων δημοκρατιών ούδέν θάρρος αύ- 
τοϊς ένεποίει· τό δημοκρατικόν πολίτευμα είχε ναυαγήσει έν Αγ
γλία, καϊ έν ταϊς Κάτω Χώραις έκυβερνάτο ύπό τής .τάξεως τών 
αστών, έν δέ τή Βενετίη ή αρχή ήν έν χερσϊ τής αριστοκρατίας. 
Διό ιδίως ήσφαλίσθησαν κατά τών δημαγωγικών ακολασιών τά 
κυριώτερα προφυλακτικά μέτρα εΐσϊ τό veto τοΰ Προέδρου, ή τή Γε
ρουσία παραχωρηθεϊσα μεγίστη έξουσία, καϊ αί έπενεχθεϊσαι δυσκο- 
λίαι εις τήν μεταβολήν τοΰ συντάγματος.

To veto τοΰ Προέδρου τών Ήνωμ. Πολιτειών δέν είναι ώς τό τών 
συνταγματικών τής Ευρώπης Βασιλέων, οπλον άπηρχαιωμενον, καϊ 
τοΰ λοιποΰ άχρηστον. Είναι προνομία, ής συχνότατα, ποιείται 
χρήσιν, έπειδή, δπως καί άν έχη, ή διάρκεια τοΰ ύπουργήματός του 
είναι περιωρισμένη, καϊ προσέτι, ΐν’ άκυρωθή τό veto αύτοΰ, ανάγκη 
νά ύπαρξη έν ταϊς δύο Βουλαϊς πλειονοψηφία τών δύο τρίτων, δπερ 

g ού ρόδιον έπιτυχεϊν.
Ή τής Γερουσίας έξουσία είναι μεγάλη, καϊ λόγου άξιος ό τρόπος 

τοΰ έξασκεϊν αύτήν' ώς έσχάτως έλεγεν δ λόρδος Rosebery έν τινι 
αύτοΰ λόγφ περί τής μεταρρυθμίσεως τής Βουλής τών λόρδων, ή τής 
’Αμερικής Γερουσία είναι ή ισχυρότερα, τοΰ κόσμου συνέλευσις. Νΰν 
σύγκειται έξ 36 μελών άντιπροσωπευόντων τάς 38 πολιτείας τής 
ομοσπονδίας, ών έκαστη έχει, οϊοςδήποτε καϊ άν τύχη δ πληθυσμός 
αύτής, τό δικαίωμα τοΰ έκλέγειν δύο γερουσιαστάς. Μικράϊπολιτεϊαι. 
οίαι τοΰ Rhode Island ή ή τοΰ Maine έχουσι λοιπόν ϊσην αντι
προσωπείαν τή τών μεγάλων κατά τόν πληθυσμόν πολιτειών, τοΰ 
New-York ή τοΰ Ohio. Τοΰτο είναι ή καθιέρωσις τής αρχής τοΰ 
αύτονόμου τών δμοσπόνδων πολιτειών δθεν ή έξουσία ούδόλως δια

μοιράζεται κατ’ αριθμητικήν αναλογίαν έναντίον τής κυρίας αρχής 
τής Δημοκρατίας.

Συνήθως έκλέγονται οί γερουσιασταϊ μεταξύ τών ίκανωτέρων άν
δρών, περϊ τά δημόσια άσχολουμένων έν, έκάστη πολιτεία, διότι 
αύτη επιθυμεί ν’ άντιπροσωπεύηται καλώς, ΐνα καϊ τά συμφέροντα 
αύτής καλώς ύπερασπίζωνται. Βουλευτής έν ταϊς Ήνωμ. Πολιτείαις 
έπιβάλλει όλιγώτερον γόητρον ή μέλος τής κάτω Βουλής τής ’Αγ
γλίας' άλλά γερουσιαστής άμερικανός πολλφ πλέον έπιβάλλει ή άγ- 
γλος λόρδος.

Έν πρώτοις ή γερουσία κέκτηταί πάντα τά προνόμια και δικαιώ
ματα τής έτέρας Βουλής' προσέτι δέ περιεβλήθη έξαιρετικήν εξου
σίαν, ούσα συγκοινωνός εις τήν διαχείοισιν τής εκτελεστικής άρχής' 
οί πλεϊστοι διορισμοί είς τάς δημοσίας θέσεις, ύπό τοΰ Προέδρου 
γενόμενοι, καθυποβάλλονται ε’ις τήν έγκρισιν τής γερουσίας. Υπάρ
χει μάλιστα συνήθεια δπως διά τά δριζόμενα έν έκάστη πολιτείη 
άξιώματα, ζητήται ή γνώμη τών γερουσιαστών αύτής, ώστε πράγ
ματι ούτοι διαθέτουσιν αύτά, καϊ ύπό τήν περιβόητον ρήτραν «τοϊς 
νικηταϊς τά λάφυρα», έξασφαλίζει αύτοϊς μεγίστην έπιρροήν. Έτι 
έν τή μνήμη έχομεν πόσος διηγέρθη πάταγος πρό τίνος καιροΰ, κατά 
τήν παραίτησιν τοΰ Conkling, γερουσιαστοΰ τοΰ New-York, έπϊ 
λόγφ δτι δ πρόεδρος ήρνεϊτο νά διορίση τούς οπαδούς, του.

Ή γερουσία μεγάλην έπίσης έχει ροπήν πρός τήν διαχείρισιν τής 
έξωτερικής πολιτικής, άτε έξελέγχουσα τήν έκλογήν τών πρεσβευ
τών, οϊτινες τό Κράτος άντιπροσωπεύουσιν έν τφ έξωτερικφ, ού μήν 
άλλά καί άπάσας τάς συνθήκας. Κεκλεισμένων δέ τών θυρών, έξε— 
τάζει αύτάς, καϊ έπικυροΐ ή απορρίπτει χωρίς νά δώση λόγον εις τόν 
πρόεδρον. Ούτος δέν δύναται νά ύπερασπίση τά έργα του ή δι’ έγ- 
γράφου διακοινώσεως, ένίοτε δέ καϊ διά τίνος οικείου καϊ φίλου γε- 
ρουσίαστοΰ.

Ή άμερικανική γερουσία δέν είναι, ώς ή έτέρα Βουλή, άπλή μη
χανή ψηφοφορούσα. Έκτελεϊ προσηκόντως, πολλάκις δέ καϊ λαμπρώς 
τό εκπαιδευτικόν καθήκον, δπερ άποδίδεται τφ κοινοβουλευτικφ 
πολιτεύματι. Οί γερουσιασταϊ δύνανται νά δμιλώσιν άνευ κωλύμα
τος περιορισμού, μή ύποκύπτοντες εις τήν τυραννίαν τών έπιτροπών, 
είς τούς περιορισμούς τοΰ κανονισμού, καϊ είς τόν στραγγαλισμόν 
διά τής προτάσεως τοΰ περί τής άρχής προτάσεως, Έπϊ τών σοβα
ρών ζητημάτων έκφωνοΰνται μακροϊ λόγοι, έπιμελώς προεσχεδιασμέ- 
νοι, ενίοτε σχηματίζοντες ολόκληρον έπϊ τοΰ ζητήματος πραγμα-
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τείαν, ώς άλογος τοΰ γερουσίαστοΰ Jones περί τοΰ νομισματιζοΰ 
ζητήματος. Τούτο είναι §ν τών πλεονεκτημάτων τών ευαρίθμων συν
ελεύσεων. Οί λόγοι ούτοι πανταχοΰ άναγινώσζονται· συνεργοΰσι δέ 
εις τό καταρτίζειν την γν,ώμην του τόπου, καϊ ούτω, άνδρες ευφυείς 
δύνανται νά γίνωσι γνωστοί. Οί πολιτικοί άνδρες, ών ή φήμη διεπέ- 
ρασε τόν ωκεανόν, είσϊν οί πλεΐστοι γερουσιασταί. Ή Γερουσία εμ
περικλείει πολλούς διακεκριμένους νομομαθείς. Ώς καί έν τή έτέρφ 

« Βουλή παραπέμπει τάς υποθέσεις είς διαρκείς έπιτροπάς, ούσας 29·
πλήν δ καταρτισμός αυτών άποφασίζεται διά κληρ.ώσεως, καϊ ούχί 
διά μόνης τής θελήσεως τοΰ Προέδρου. Κατά τόν τρόπον τοΰτον έ'χου-

. σιν αύται πάντη διάφορον χαρακτήρα,’και δέν κανονίζουσι την συ- 
ζήτησιν όπως άρέσκονται, ώς έν τή Βουλή τών αντιπροσώπων. 'Ό,τι 
άφορή ε’ις τάς προσόδους καϊ τάς δαπάνας εξετάζεται καϊ συζητεϊται 
ακριβέστατα ύπό της έπιτροπης τών οικονομικών, ήτις μέχρι τοΰδε 
άνεδείχθη διοικητής ευφυέστατος καϊ λίαν φειδωλός .τών δηαοσίων 
χρημάτων. Ώς άνεγνώρισε τοΰτο δ lord Salisbury, ή έξούσία τής 
Γερουσίας έν ’Αμερική,—σώμα τά μάλιστα μετριαστικόν,—-είναι ά- 
συγκρίτως μείζων $ ή τής Βουλής τών Λόρδων. Δέν αντιπροσωπεύει 
ώς ί) τελευταία, τούς μεγάλους κτηματίας καϊ τάς προνομιούχους 
τάξεις, ών δ ζυγός ταχύ άποκαθίσταται αφόρητος τή δήμοκρατίφ, 
άλλά τό ανεξάρτητον τών δμοσπόνδων Πολιτειών, οπερ έκαστος 
σέβεται, καϊ την αϊ'γλην της ευφυΐας, ητις πανταχοΰ έπιβάλλεται. 
"Οθεν έπεται ότι ή γερουσία δύναται άφόβως ν’ άπορρίψη νόμον ψη- 
φισθέντα ύπό της έτέρας Βουλές, διότι ή δημοτικότης αυτής είναι 
ύπερτέρα, ένφ έν ’Αγγλία έάν ί) Βουλή τών Λόρδων άποκρούση σπου- 
δαΐον νόμον ψηφισθέντα ύπό της κάτω Βουλής, έπέρχεται έν όλη 
τή Χ^Ρ·? τοιαύτγ έξανάστασις της κοινές γνώμης, ώστε μετ’ ού πολύ 
τό έμπόδιον, είμή ένέδιδεν, έ'μελλε ν’ άφαρπασθή. Κατ’ακολουθίαν ά) 
τοΰ λαοΰ Κυβέρνησις άπαντή ένταΐς Ήνωμ. Πολιτείαις χαλινόν ισχυ
ρόν, πραγματικόν, ύπό της πείρας όδηγούμενον, ύπό τής φρονήσεως, 
ύπό τοΰ όντως έθνικοΰ συμφέροντος· ούδέν παρόμοιον παρέμεινε.πλέον 
έν’Αγγλία· ’’Αλλη έπαισθητή διαφορά. Ένφ έν ’Αγγλία καϊ οί αρ
χαιότατοι θεσμοί δύνανται νά μεταβληθώσιν ώς κοινός τις νόμος διά 
τίς άπλης ψηφηφορίας τοΰ Παρλαμέντου, έν ταΐς Ήνωμ. Πολιτείαις 
αυτοσχέδιοι καϊ πρόωροι νεωτερισμοί έμποδίζονται ύπό γραπτοΰ συν
τάγματος λίαν λεπτομερούς, ώστε δέν είναι δυνατόν νά άλλοιωθή τι 
τών καθεστώτων, ε’ιμη μετά διαδικασίας μακράς καϊ πολύπλοκους. 
Ή δυσκολία τοΰ νά έπιφέρωσιν άλλοίωσίν τινα μαρτυρεΐται διά τού

του τοΰ γεγονότος ότι ύπηρξε τό σταθερώτατον τών νεωτέρων συν
ταγμάτων μία μόνη σπουδαία μεταβολή είσήχθη κατά τόν εμφύλιον 
πόλεμον, ί κατάργησις της δουλείας.

’Άρθρον τοΰ συντάγματος τίς Β. ’Αμερικής δέν δύναται νά μετα- 
βληθή ε’ιμη διά ψηφοφορίας τοΰ Κογγρέσου, έχούσης πλειονοψηφίαν 
τών δύο τρίτων, καί έπικεκυρωμ.ένης ύπό τών τριών τετάρτων τών 
Πολιτειών. Έν ταΐς πολιτείαις ’ιδιαιτέρως ή άναθεώρησις τοΰ συν
τάγματος των ύπόκειται ε’ις έ'τι μείζονας δυσκολίας- λόγου χάριν έν. 
τή Πολιτείφ τοΰ New-York τό 13ον άρθρον τοΰ Συντάγματος φέ·? 
ρει : «Κατά τάς γενικάς έκλογάς, μετά παρέλευσιν έκάστης εικοσαε
τίας, έπίσης δέ κατά πάσαν έποχήν, ήν ή νομοθετική συνέλευσις δύ
ναται νά όρίση διά νόμου, ί έρώτησις : ·—- «Θά συγκληθή έκτακτος 
Βουλή ΐνα άναθεωρηθή καί τροπολογηθώ τό Σύνταγμα ;»—Θ’άπο- 
φασισθή ύπό τών έκλογέων, έχόντων τό δικαίωμα τόΰ ψηφίζειν τούς 
βουλευτάς, καϊ καθ’ ήν περίπτωσιν οί έκλογεΐς ούτοι ήθελον αποφα
σίσει ότι συναινοΰσιν εις τοιαύτας έκλογάς, ή Βουλή κατά την προ
σεχή περίοδον θά ψηφίση νόμον διά την έκλογήν απεσταλμένων είς 
την έκτακτον Βουλήν. »—Έν πλείσταις πολιτείαις πάσα ψηφοφορία 
διατάσσουσά έπιθεώρησιν πρέπει νά συνένωση τά δύο τρίτα τών ψή
φων έν ταΐς Βουλαϊς, έπίτηδες πρέπει νά έκλεχθή έκτακτος Βουλή, 
καϊ τό σχέδιον τής άναθεωρήσεως, άποφασισθέν ύπ’ αύτής, δέον νά 
καθυποβληθή ε’ις τήν έγκοισιν τοΰ λαοΰ, έκαστον άρθρον κατ’ Ιδίαν. 
Τοιούτω τφ τρόπφ ούτε συμμορία, ούτε φατρία, ούτε τυχαία πλειο
νοψηφία δύναται ν’ άποφανθή ύπέρ τής άναθεωρήσεως· δέον νά ή έ- 
σκεμ-μένη τις βούλησις καί σαφώς καϊ άδιαλείπτως έζητημένη ύπό 
τοΰ πλείστου'μ.έρους τοΰ ’Έθνους. Χάριν τών διαφόρων τούτων χαλι
νών οφείλεται, ή μόνιμος επιτυχία τοΰ δημοκρατικού πολιτεύματος έ.ν 
ταΐς Ήνωμ. Πολιτείαις. Καί άλλα αίτια, πολλάκις σημενωθέντα, είς 
τοΰτο συ.νετέλεσαν πρώτον χώρος απέραντος, ένθα δ αύξων πληθυ
σμός δύναται νά διασκορπίζηται καϊ νά εύρη πάντοτε αφειδώς τά 
πρός ζωάρκειαν,. έστιν ότε καϊ νά πλουτήση· είτα τό δμόσπονδον σύ
στημα, οπερ μετριάζει τάς δρμάς τοΰ πλήθους, περιορίζον αύτάς έπι- 
τοπίως, ’ιδίως όμως αύτή ή καταγωγή τής μεγάλης Δημοκρατίας· 
αί πολιτεΐαι, αΐτινες συνησπίσθησαν κατά τό 1787, συνεκροτοΰντο έκ 
δήμων, έν οίς οΐ πολΐται ήσαν συνηθισμένοι νά διέπωσι τά δημόσια % 
έλευθέρως καϊ άπ’ εύθείας*  οί πολΐται ούτοι έπρέσβευον θρησκείαν, 
ήτις καταργεί πάσαν έκκλησιαστικήν άρχήν καϊ παραδίδει είς αυτούς 
τούς άνθρώπους τήν κυβέρνησή τής έαυτών συνειδήσεως, καϊ τής 
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έαυτών εκκλησίας, ώστε ούτω το δημοκρατικόν πολίτευμα άπήντα 
παρ’ αύτοΐς προηγούμενα καί ύποστήριξιν έκεϊ δπου, έν ταΐς Καθο- 
λικαΐς Χωραις, δέν ευρίσκει είμ.ή κωλύματα καί εχθρότητα, — έν 
ταΐς θρησκευτικαϊς πεποιθήσεσιν. Το τών Καθαριστών πνεΰμα, ιδια
ζόντως δημοκρατικόν, άλλά συγχρόνως ύποτασσόμενον τφ νόμφ, ίκα
νόν νά χαλιναγωγήται, αυστηρόν, ηθικόν, έγένετο τό άλας τό έτοι- 
μασαν καί το διαφυλάσσον τούς δημ,οτικούς θεσμούς έν ταΐς Ήνωμ. 
Πολιτειαις. Έν τω αύτφ μέρει τοΰ κόσμου άπέτυχον πανταχοΰ οπού 
τό πνεΰμα τοΰτο ούχ ύφίστατο.

Εκ τών προλεχθεντων παρατηρεί τις δτι ή νέα κυβερνητική συγ- 
κροτησις τών Ηνωμ, Πολιτειών άφαιρεΐέλαττώματά τινατοΰ κοινο
βουλευτικού συστήματος, ήτοι την άστασίαν τών ύπουργείων, τήν 
υπερβαλλουσαν τάσιν τοΰ κομματικού πνεύματος, τάς απρομελέτη
τους αποφάσεις, τήν παράλογον έπέμβα.σιν τών κομμάτων, συμμο
ριών, φατριών έν τή διοικήσει, τάς συγκεχυμένας καί άτελευτήτους 
συζητήσεις, τάς άτοπους έπί τής έξωτερικής πολιτικής έπερωτή- 
σεις, τάς συμμαχίας αντιθέτων κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως· 
πλην, καιτοι άριστον, τοιοΰτον αποτέλεσμα δέν έπιτυγχάνεται είμή 
αφαιρουμένης άπό τής Βουλής τών αντιπροσώπων τής λαμπηδόνος 
και τής ώφελείας αι/τής ώς μέσου πολιτικής έκπαιδεύσεως.

§ 2. Ένφ έν ταΐς Ήνωμ. Πολιτειαις έπί μάλλον καί μάλλον ή κυ- 
βέρνησις σύγκεντροΰται έν ταΐς έπιτροπαϊς καί έν ταΐς χερσί τοΰ 
προέδρου τής Βουλής καί Γερουσίας εύαρίθμου καί άγαν άριστοκρα· 

, τικής, κατά τήν έλληνικήν σημασίαν τής λέξεως, άπ’ έναντίας έν 
τή Έλβετίφ, άφοΰ μετήλθον αυτήν συνελεύσεις έκλεγεϊσαι διά γενι
κής ψηφοφορίας, τελευταΐον ύπό τοΰ λαού άντεποιήθη, μή στέργον- 
τος τοΰ λοιπού νά ύπακούσ-/) είμή εις νόμους άπ’ εύθείας ύπ’ αύτοΰ 
ψηφισθεντας. Μεταξύ μυριάδων περιηγητών, οΐτινες κατ’ έτος μετα- 
βαίνουσι προς έπίσκεψιν τών ’’Αλπεων, όλίγιστοι άσχόλοΰνται περί 
την έρευναν τών πολιτικών πειραμάτων τών γινομένων έν ταΐς έπαρ- 
χίαις (Cantons), άς διέρχονται" ούχ ήττον δμως ούδεμία μελέτη δύ- 
ναται νά γ διδακτικωτερα. Καιτοι διακηρύττων δτι ή δημοκρατία 
έστίν ή μόνη νόμιμος κυβέρνησις, ό 'Ρουσσώ άπηλπίζετο νά τήν ί'δγ 

» ποτέ έγκαθιδρυμένην έν τοϊς νεωτέροις έθνεσιν. Ένόει αύτήν λει
τουργούσαν μόνον καθ’ δν τρόπον ύφίστατο έν ταΐς άρχαίαις δημο
κρατίας, τόΰ λαού συνηγμένου έν τή άγορή ΐνα νομοθετή, κρίνγ, 
έκλέγγ τούς έν ταΐς άρχαϊς, ψηφίζγ τούς φόρους, άποφασίζη τήν χρή- 
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σιν αύτών, καί ένί λόγφ νά ρυθμίζγ άπ’ εύθείας πάντα τά δημόσια, 
συνάμα δμως, δσφ φαντασιοκόπος καί άν ήτο, διέβλεπεν δτι έν τοϊς 
ένεστώσι κράτεσι τό σύστημα τοΰτο ήν άνεφάρμοστον καί αδύνα
τον. «Ή κυριαρχία, λέγει, ού δύναταί εχειν άντιπρόσωπον, δι’ δν 
καί τόν αύτόν λόγον ού δύναταί άπαλλοτριοΰσθαι. Τά μάλιστα έγ
κειται έν τή γενική βουλήσει, καί ή βούλησις ούκ άντιποοσώπεύεται 
(Contrat Social). «Πάς νόμος, μή έπικεκυρωμένος αύτοπροσώπως 
ύπό τοΰ λαού, έστίν άκυρος’ ούκ έστι νόμος· εύθύς ώς δ λαός έκλέγει 
άντιπροσώπους, ούκέτι πλέον έλεύθερός έστίν’ ούκέτι ύπάρχει.» «Έν 
τή άκριβεϊ σημασία τής λέξεως, ούδέποτε ύπήρξεν άληθινήδημοκρα
τία, καί ούδέποτε ύπάρξει- έστίν έναντίον τών κανόνων τής φύ,σεως 
τό νά κυβερνή δ μείζων άριθμός, δ δέ έλάσσων νά κυβερνάται’ δέν 
έπιτρέπεται νά φαντασθώμεν δτι δ λαός θέλει διηνεκώς μένει συνηγ- 
μένος ΐνα έφορή τά δημόσια . . . Έάν ύπήρχε λαός έκ θεών, ήθελε 
κυβερνάσθαι δημοκρατικώς. Τόσφ τελεία κυβέρνησις δέν άρμόζει άν- 
θρώποις». Ούτω λοιπόν, κατά τόν 'Ρουσσώ, ή κυριαρχία τοΰ λαοΰ 
δέν είναι αληθινή ή έκεϊ δπου ύπάρχει ή άμεσος κνβέρνησις, αύτη 
δέ σήμερον άκατόρθωτος. 'Ό,τι δ τής Γενεύης πολίτης έθεώρει ώς 
άδύνατον, έν τή έποχή ταύτγ κατέστη ή θεμέλιος αρχή άπάντων 
τών συνταγμάτων τής πατρίδος του. Έν τή δμοσπονδίφ καί έν πά- 
σαις ταΐς έπαρχίαις, εξαιρούμενης τής τοΰ Fribourg, πάς νόμος προ
σέτι δέ πάς κανονισμός γενικού συμφέροντος, δέον νάλάβωσι τήν έπι-, 
κύρωσιν διά τής ψήφου τοΰ λαοΰ.Ή ψήφος αύτη τοΰ λαοΰ (plebiscite) 
έν Έλβετί^ καλείται τό «referendum», λέξις ληφθεΐσα έκ τής 
παλαιάς δμοσπόνδου διοργανώσεως, καθ’ ήν οΐ επιτετραμμένοι δέν 
ήδύναντο νά ψηφίσωσι καί νά ύποχρεωθώσιν είμή αί adferendum, 
ήτοι άφοΰ πρώτον άναφέρωσι τήν ύπόθεσιν είς τό έπαρχιακόν συμ- 
βούλιον, δπερ άντεπροσώπευον. Δύο είδη referenda ύπάρχουσι νΰν 
έν χρήσει’ τό κατά προαίρεσιν καί τό ύποχρεωτικόν. 'Υποχρεωτικόν 
είναι δτε πάντες οί νόμοι οί ψηφισθέντες ύπό τής Βουλής τών άν- 
τιπροσώπων καθυποβάλλονται είς τήν έπικύρωσιν τοΰ λαοΰ άπαξ ή 
δίς τοΰ ενιαυτού- κατά προαίρεσιν δέ δτε ή ψηφηφορία αυτή γίνεται 
μόνον κατόπιν αίτήσεώς άριθμοΰ τίνος έκλογέων. Η δμοσπονδος 
κυβέρνησις μέχρε τοΰδε παραδέχεται μόνον τό κατά προαίρεσιν re
ferendum. Τό 89ον άρθρον λέγει : «Οί τής δμοσπονδίας νόμοι ύπό- 
κεινται είς τήν έπικύρωσιν ή τήν άποδοκιμασίαν τοΰ λαοΰ, έάν γίνγ 
αί’τησις ύπό 30 χιλ. ένεργών πολιτών ή ύπό οκτώ έπαρχιών. Αύτό 

•τοΰτο πράττεται καί διά τά διατάγματα τής δμοσπονδίας ίχοντα 
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γενικήν έφαρμογήν ,και ούχί χαρακτήρα κατεπείγοντα». Άφότου είσ- 
ήχθη τό referendum έν τω συντάγματι της ομοσπονδίας (κατά 
τό 1874), έγένετο χρ.ήσις αύτοΰ σχεδόν κατ’ έτος.

"Ινα καταστη πραγματική ί) τοΰ λαοΰ έπέμβασις είς την κυβέρ- 
νησιν, διάφορα έπαρχιακά συντάγματα παρεδέχθησαν προςέτι διά
φορα άλλα μέτρα' τό veto, την είσήγησιν κα'ι την αΐτησιν παραι- 
,τήσεως· τό veto είναι τό δικαίωμα, δπερ έχει αριθμός τις έκλογέων 
του ένίστασθαι πρός την ένέργειαν νόμου, ψηφισθέντος ύπό τής νομο
θετικής Βουλής μεχρισοΰ έπικυρωθφ ύπό της ψήφου του λαοΰ' ή είσή- 
γησις είναι δικαίωμα άναγνωριζόμενον είς αριθμόν τινα έκλογέων τοΰ 
νά καθυποβάλωσι νομοσχέδιον ε’ις τήν νομοθετικήν αρχήν, ύποχρεου- 
μένην νά τό συζητήση δπως απόρριψη ή παραδεχθη' αύτό. Ή αϊτη- 
σις παραιτήσεώς είναι δικαίωμα, δπερ έστιν αριθμός τις έκλογέων του 
ν’ άπαιτήσωσιν ϊνα ό λαός άποφανθη, να'ι ή ού, έάν έπιθυμη τήν πα- 
ραίτησιν. τής Βουλής, ήτις τότε ύποχρεοΰται νά καθυποβληθη είς 
έπαναληπτικήν εκλογήν. Γνωστός είναι δτι εν τισιν έπαρχίαις πάντες 
οί ένήλικες πολΐται'συναθροίζονται άπαξ ή δ'ις τοΰ έτους ϊνα έκλέ- 
ξωσι τούς δημοσίους ύπαλλήλους και απ’ ευθείας ψηφίσωσι τούς νό
μους, δπως έπραττεν δ λαός τών Αθηνών έν τή άρχαιότητι· αί τοΰ 
λαοΰ αύται συνελεύσεις, άσκοΰσαι τήν ύπερτάτην αρχήν, ώς ώνει- 
ρεύετο ό ‘Ρουσσώ, ονομάζονται Laildsgemeinde ή έθνικαί κοι
νότητες».

Νυν ίδωμεν πώς ή 'Ελβετία, ή χώρα αύτη, ήτις τών άλλων προη
γείται κατά τάς δημοκρατικάς δο'κιμάς ’, κατήντησε νά παραδεχθή 
τό νέον κυβερνητικόν σύστημα, δπερ άνωτέρω έξεθέσαμεν. Ή άμεσος 
κυβέρνησις, καθ’ ήν δ λαός συνηθροισμένος συνεδριάζει, διέπει τά δη- 

■ μόσια, κα'ι έκλέγει τούς άρχοντας αύτοΰ, είναι τό αρχικόν και τό 
φυσικόν πολίτευμα. 'Υπάρχει έν ίσχύϊ άπ’ άρχής κατά πάντας τούς

1 Ή πολιτική έν Ελβετία ενέργεια τε κ’αί σπουδή περί τάς τροποποιήσεις 
τοΰ συντάγματος είναι όντως καταπληκτική- έν τοϊς πίναξιν, οΰς εδημοσί- 
ευσεν ό κ. Chatelanat έν τω «Manuel Statistique de la Suisse», παρατηροΰ- 
μεν 8τι άπί> τοΰ 1830 μέχρι τοΰ 1879 έγένοντο 115 αναθεωρήσεις επαρχια
κών συνταγμάτων κα'ι τρείς τοΰ τής ομοσπονδίας γενικοΰ συντάγματος. Απδ 
τοΰ 1830 μέχρι τοΰ 1849, 27 αναθεωρήσεις άπέβλεπον είς τδν σκοπόν τοΰ 
νά μεταβάλωσιν άριστοκρατικάς δημοκρατίας είς δημοκρατικας· απδ τοΰ 
1846 μέχρι τοΰ 1862, 22 άναθεωρήσεις συμπληροΰσι τήν ΐδρυσιν τής άντι- 
προσωπικής κυβερνήσεως, καϊ άπ'ο τοΰ 1862 μέχρι τοΰ 1880, 66 άναθεωρήσεις 
έτελέσθησαν ΐνα μεταβώσιν είς τήν άπ’ ευθείας τοΰ λαρΰ κυβέρνησιν, τήν 
άμεσον ψηφοφορίαν (plgbiscitaire).

λαούς, ένόσω ή άνισότης ή ή κατάκτησις δέν εγέννησαν τόν δεσπο- 
τισμόν. ’Εφαρμόζεται έν πάσαις ταϊς άρχαίαις δημοκρατίαις καί 
παρά τοϊς πρώτοις Γερμανοϊς, έν οίς, ώς λέγει δ Τάκιτος, οί άρχηγο'ι 
συζητοΰσι τάς μικράς. ύποθέσεις, δ δέ λαός ολόκληρος τάς μεγάλας 
(de minoribus consultant principes, de majoribus omnes). 
Τοΰτο έπέζησεν έν τφ σαξωνικφ «Tunscipmot», δ’περ μετεβλήθη είς 
τό αμερικανικόν Township. Είς τό Vestry τής αγγλικής παροι
κίας, ώς μέχρις έσχάτων ύφίστατο έτι, καί έν. ταϊς άγροτικαϊς κοι- 
νότησι τής Λομβαρδίας. Έν ταϊς έπαρχίαις ταϊς διατηρούσαις τό 
Landsgemeinde, ήτοι τό τών Γερμανών πεδίον τοΰ Μαίου (champe 
de Mai) διεσώθη μετά τόσους αιώνας, διότι αί όρεινα'ι αύται χώραι 
πρώτον άπέφυγον τόν φεουδαλισμόν, έπειτα δέ έτι εχθρικωτέρζν έπή- 
ρειαν, τήν τής συγκεντρώσεως ώργανισμένης ύπό τής βασιλείας συν
εργείς. τών μονίμων στρατών, άλλά προφανώς τό σύστημα τοΰτο 
δέν είναι εφαρμοστέου είμή είς πόλιν καί είς μικρόν νομόν. Άφοΰ 
εύρυνθη ή χώρα, καί δ πληθυσμός ηύξημένος διασπαρη έπ'ι. άπειρου 
έδάφους, οί πολΐται παύουσι τοΰ μεταβαίνειν είς τάς γενικάς συνα
θροίσεις, αΐτινες κατ’ολίγον πίπτουσιν έν άχρηστίς. Ένόσφ οί 
λαοί δέν άντελάμβανον τήν έαυτών έπέμβασιν είς τήν διαχείρισιν 
τών δημοσίων είμή άπ’ εύθείας έξησκημένην, καί δέν έσκεφθησαν νά 
άποζαθιστώσι πληρεξουσίους, ή έπέκτασις τόΰ κράτους έπέφερε τήν 
νίκην τής άπολύτου κυβερνήσεως, τής μόνης δυναμένης νά διατηρή.ση 
την ενότητα τοΰ έθνους. Τό κοινοβουλευτικόν πολίτευμα μόνον κα
τέστησε δυνατήν τήν αύτοδιοίκησιν (Self gOvernement) είς μέγα 
έθνος- άλλ’ έν τη Έλβετίς ήθέλησαν ν’ άσφαλίσωσιν ύπέρ τοΰ λαοΰ 
έτι άμεσωτεραν τινά ένέργειαν έπί τής νομοθετήσεως.

Ήδη κατά τόν μέσον αιώνα οί ιστορικοί άναφέρουσι διαφόρους 
έπαρχίας, έν αίς σπουδαία ζητήματα άπεφασίσθησαν διά τής γενι
κής ψηφηφορίας τοΰ λαοΰ· ούτω κατά τόν 16ον αιώνα είσήχθη ή 
θρησκευτική μεναρρύθμισις. Κατά τό 1802 τό σύνταγμα τής έλβε- 
τικής δημοκρατίας υπεβλήθη είς τήν έπικύρωσιν τοΰ λαοΰ, έκτοτε 
δέ έπεκράτησε συνήθεια ότι πας συνταγματικός νόμος καϊ τής δμο- 
σπονδίας καί τών έπ§ρχιών δέον νά ψηφισθη ύπό τής πλειονότητος 
τών πολιτών. Μετ’ ολίγον κα'ι πέρα τούτου προέβησαν τώ λαφ πα- 
ρεχωρήθη τό δικαίωμα τοΰ άντιτάσσειν τό έαυτοΰ veto ταϊς άποφά- 
σεσι τών νομοθετικών συνελεύσεων, ή έπαρχία τοΰ Gall είσήγαγε 
τό τοΰ λαοΰ veto κατά τό 1831, ή τής Bale-Campagne κατά τό 
1842, ή τοΰ Valais κατά τό 1835, ή τής Lucerne κατά τό 1841.

Τδμος ΙΑ’, 5.— Νοέμδριος 1887. Η
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Αί συζητήσεις, αίΐινες έσχον άποτέλεσμα την νέαν ταύτην εφαρ
μογήν της δημοκρατίας, έπέσυρεν έκ νέου την προσοχήν έπί τών 
αρχών τοΰ «Contrat Social. Ή ιδέα οτι ή υπέρτατη δύναμις δέν 
έπιδέχεται έντολέα καί δτι ό λαός πρέπει άπ’ ευθείας νά έπεμβαίνη 
είς την παρασκευήν τών’νόμων κατέλαβον τά πνεύματα. Έπειδή δέ 
έν ταΐς μεγάλαις έπαρχίαις δέν ήτο δυνατόν νά μιμηθώσι τάς δα- 
σογείτονας καί νά συγκαλώσιν δλον τόν λαόν δϊς του ένιαυτοΰ, έν 
τινι λείμώνι δπως νομοθετή, άπεφασίσθη δτι οί νόμοι πριν ή ώσιν 
έκτελεστοί, δέον νά έπικυρωθώσιν ύπό τής καθολικής ψηφηφορίας, 
αί έπαρχίαι τοΰ Valais, Vaud καί Berne έδέχθησαν τό Referen
dum πρό τοΰ 1848, μετέπειτα δέ ένεγράφη βαθμηδόν έν τώ ,συντάγ- 
ματι πασών τών έπαρχιών έξαιρουμένης τής τοΰ Fribourg.

Τ’ άποτελέσματα τοΰ συστήματος τούτου (plebiscitaire) άπέβη- 
σαν δλως άλλοΐα τών προσδοκωμένων’ ήπάτησε τάς έλπίδας τών ζη
λωτών αύτοΰ ώς και τούς φόβους τών αύτοΰ πολεμίων. Συχνάκις 
έφάνη συντηρητικόν, καί σχεδόν πάντοτε σφοδρά πολέμιον τή συγ
κεντρώσει, τή ισχυρή κυβερνήσει, ταΐς μεγάλαις δαπάναις, ένί λόγφ 
έναντίον τή γενομένη πολιτική ριζοσπαστική ή Ίακωβινική. Πράγμα 
κατά τό φαινόμενον άκατανόητον" οί αύτοί έκλογεΐς, οί έπιμένοντες 
έκλέγειν έκ νέου τούς ριζοσπάστας, άπορρίπτουσι διά τής ψήφου αύ
τών (plebiscite) δσα. άν ψηφίσωσιν οί έκλεκτοί αύτών. Τοΰτο δέ 
διότι αί συνήθεις έκλογαι έκτελοΰνται ύπό τήν έπήρειαν τής δη- 
μοτικότητος καί τών σπουδαρχιών τών ύποψηφίων, ή χοεριν συνθή
ματος τοΰ κόμματος, ένφ κατά τήν έπικυρωτικήν τοΰ νόμου ψηφη- 
φορίαν έκαστον μέτρον κρίνεται καθ’εαυτό καί κατά τάς σχέσεις 
πρός τό κοινόν καλόν. "Οθεν δι’ άγχιστρόφου μεταβολής λίαν παρα
δόξου οί συντηρητικοί ήρξαντο θεωροΰντες έν τφ Referendum μέ
σον σωτηρίας, καί οί δημοκράται, οί είσαγαγόντες αύτό, «άντεπα-· 
ναστατικόν ίδρυμα», ώς άπεκάλεσεν αύτό ό Louis-Blanc.

’Ιδού παραδείγματά τινα τής καθολικής τοΰ λαοΰ ψηφηφορίας 
(plebiscite federal), καθ’ ήν άποφαίνεται ολόκληρος δ έλβετικός 
λαός ψηφίζων «ναι ή οΰ», καί άπ’ εύθείας ^ων ζητήματα ενίοτε 
μέτριας άξίας. Νόμος ψηφισθείς ύπό τής έθνοσυνελεύσεως έκανόνιζε, 
δυνάμει τοΰ 29ου άρθρου τοΰ συντάγματος, όμόσπονδον γραφεΐον τής 
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως μετά γραμματέώς καί τινων ύπαλλήλων, 
δπερ άπήτει έτησίαν δαπάνην έκ φράγκων είκοσι χιλιάδων περίπου. 
Τό γραφεΐον τοΰτο ήν προωρισμένον είς τό συλλέγειν καί δημοσιεύ- 
ειν πληροφορίας καί στατιστικάς, ώς πράττει έν ’Αμερική τό Board
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of Education». Πλήν αί καθολικαί έπαρχίαι καί οί συντηρητικοί 
τών διαμαρτυρομένων έπαρχιών έξήγησαν τό μέτρον τοΰτο ώς πρώ
τον βήμα πρός τήν τής έκπαιδεύσεως συγκέντρωσιν, ήν ποθοΰσιν, ώς 
λέγεται, οί ριζοσπάσται. To Referendum ,έζητήθη" καί τή 26 τοΰ 
Νοεμβρίου 1882, 318, 139 Ού κατά 172,010 ναι άπέρρίψαν τόν 
όμόσπονδον νόμον. "Ετερον παράδειγμα" διάταγμα τής ομοσπονδίας 
χορηγεί δέκα χιλιάδας φράγκων τή έν Washington έλβετική πρε- 
σβεία δι’ έξοδα γραφείου" ή καθολική τοΰ λαοΰ ψηφηφορία δέν πα
ραδέχεται τό ποσόν τοΰτο, τή 10 Μαίου 1884, διά 219,728 Ού 
έναντίον 137,824 Ναι" Τήν αύτήν ταύτην ημέραν άπερρίφθησαν 
άλλοι τρεις νόμοι.

Ύπ’ δψιν έχω πίνακα, έκδοθέντα παρά τοΰ κ. Niederer, πάντων 
τών τοΰ λαοΰ ψηφισμάτων, τών έν τή έπαρχίφ τοΰ Zurich γεννηθέν- 
των άπό τής τροποποιήσεως τοΰ συντάγματος έν έτει 1869 μέχρι 
τοΰ 1882 : έν 28 Referenda δ λαός άπεφάνθη έπί 52 νόμων καί δια
ταγμάτων, ών 11 προερχόμενα άπό τοΰ εισηγητικού δικαιώματος. 
Άντιστρόφως είς δ,τι συμβαίνει διά τούς νόμους τής δμοσπονδίας, 
οΰς τό ζητηθέν Referendum πολλάκις άκυροι, εύρίσκω ώδε 66. 
επικυρώσεις καί μόνον 31 άκυρώσεις. Καί πράγμα σπουδαιότατον, 
ζητήματα λίαν δυσχερή καί τά μάλιστα περίπλοκα καθυπεβλήθησαν 
τή τοΰ λαοΰ ψήφφ" οία ή άναθεώρησις βιβλίων τινών τοΰ κώδικας 
τής Πολιτικής καί τής Ποινικής Δικονομίας, ή περί χρεωκοπίας νο
μοθεσία, νόμοι περί τής κτημάτων άπαλλοτριώσεως, περί διοργανι- 
σμοΰ τής έκπαιδεύσεως, έπί τοΰ μονοπωλίου τών Τραπεζών έκδιδουσών 
χαρτονόμισμα, ώς καί κανονισμός τις άφορών είς τήν έξαφάνισιν τών' 
μηλολονθών. Αί ψήφοι τοΰ λαοΰ τοΰ Zurich ήσαν πάντοτε καλώς- έμ- 
πεπνευσμέναι έκτος δτ’ έπρόκειτο ν’ άνοιξη τό βαλλάντιόν του, τότε 
δίδει άνηλεώς άρνητικήν ψήφον.. Ούτω τρις άπορρίπτει αύξησιν μισθο
δοσίας*  άποστέρ,γει τό νά χορηγήση άποζημίωσιν τοΐς διδασκάλοις 
καί τοΐς ίερεΰσιν ένόσφ μένουσιν άργοί" άποποιεΐται ν’ αύξήση τήν 
επιχορήγησιν πρός διάτρησιν τοΰ Gothard καί πρός όφελος τοΰ Ρθ- 
lytechllikum*  δέν θέλει φόρον έπί τών προσόδων τών κοινοτήτων, 
άλλ’ ούδέ μίαν παρατηρώ τάσιν ίσοφιλίας ή σοσιαλισμοΰ. Δυνάμει 
τοΰ δικαιώματος τής είσηγήσεως πέντε χιλιάδες έκλογεΐς αίτοΰσιν 
ί'να ή πολιτεία άναλάβη τήν δίαχείρισιν τοΰ εμπορίου τών σιτηρών · 
ή αίτησις άπερρίφθη ύπό 30,000 Ού, άπέναντι 16,000 Ναί. Έν τή 
επαρχία τοΰ Ne\vchatel, ή ριζοσπαστική πλειονοψηφία τοΰ άνωτά- 
του συμβουλίου είχε ψηφίσει τόν έπί τής περιουσίας αύξοντα φόρον' 
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τδ τοΰ λαοΰ ψήφισμα άπεδοκίμασεν αυτόν. Τελευταϊον δμως, έν τή 
έπαρχίφ τοΰ Vaud, Referendum έπεκύρωσε φόρον έπι τοΰ κεφα
λαίου τόσφ άπηνώς προοδευτικόν, ώστε θά τρέψή είς φυγήν, ώς λέ
γεται, πάντα εύποροΰντα.

Περί δέ τής δμοσπόνδου νομοθεσίας τής άπό τοΰ .1874, οΰπω 
δύναταί τις νά έξενέγκή κρίσιν οριστικήν, καθ’ όσον ή γενομ-ένη 
έν Έλβετίφ απόπειρα προς τό άπ’ ευθείας κυβερνάν τυγχάνει έ'τι 
ούσα πρόσφατος. Ούχ ήττον δμως, μέχρι τοΰδε ήθελε τις παρακι- 
νηθή νά θεωρήσγ τά δραττόμενα ώς έπικύρωσιν τής έμβριθοΰς ταύ
της τοΰ Tocq ueville ρήσεως : «Ή άκρα δημοκρατία προλαμβάνει τά 
κακά τής δημοκρατίας».

Νΰν συ.μπερφιίνομεν.· έπειράθην νά έπιδείξω δτι έν ταΐς μάλλον δη- 
μοκρατικαϊς τής ήμετέρας έποχής χώραις, ή φυσική τών θεσμών ά- 
νέλιξις είχε φέρει τή κυβερνήσει τοΰ λαοΰ κωλύματά τινα, έν ταΐς 
*Ην. Πολιτειαις άπαντώντα εις τήν παντοδυναμίαν τών Βουλευτικών 
έπιτροπών, έν Ελβετία δέ εις τήν άμεσον μεσολάβησιν τοΰ λαοΰ διά 
τοΰ καθολικού ψηφίσματος αύτοΰ. Μένει νά έξετάσωμεν μέχρι τίνος 
βαθμού οί λοιποί έλεύθεροι λαοί δύνανται νά ώφεληθώσιν έκ τώνπα- 
ραδειγμάταν τούτων πρός βελτίωσιν τοΰ πολιτικού αύτών οργανισμού.

Ούκέτι έπήλθε καιρός, κατ’ έμ,ήν γνώμην, τοΰ θεωρεϊν εύδόκιμον 
τό σύστημα τής καθολικής ψηφηφορίας του λαοΰ έν πάσι τοϊς ζη- 
τήματι (1θ regime plebiscitaire) · ούδείς σκέπτεται περί αύτοΰ, καί 
πρός τούτοις δέν θά ήτο δυνατόν άρμοδίως νά είσαχθή έ'ν τινι μέτρφ 
είμή παρ’ έθνεσιν, έν οις τά φώτά είσι τόσφ γενικώς διακεχυμένα 
δσφ έν Έλβετίφ, δηλαδή παρά τισι πολιτειαις τής ’Αμερικανικής 
’Ομοσπονδίας, καί παρά τοϊς τρισί Σκανδιναβικούς κράτεσιν. Φρονώ 
δμως δτι θά ήδυνάμεθα έκ τοΰ διοικητικού τής Β. ’Αμερικής μηχα
νισμού ν’ άρυσθώμεν ικανά, ίδίφ δ,τι άφορή ε’ις τόν οργανισμόν τών 
βουλευτικών έπιτροπών, τήν σταθερότητα τών ύπουργεςων καί τήν τής 
Γερουσίας έπικράτησιν. Εί’πωμεν συντόμως ολίγα τινά περί τών. τριών 
τούτων αντικειμένων.

Αί πολυάριθμοι νομοθετικά! συνελεύσεις πανταχοΰ ούδέν άλλο ε’ι- 
σίν είμή συναθροίσεις (meetigs) ανίκανοι αύταί έαυταΐς νά προπαρα- 
σκευάσωσι καλούς νόμους, δπως δυστυχώς βλέπομονσυχνότατα τούτο. 
Βεβαίως δυνατόν τό άναθεΐναι εις Συμβούλιον τής’Επικράτειας τήν 
φροντίδα τοΰ νά παρασκευάζή τά νομοσχέδια' άλλά πάντοτε ή Βουλή, 
είς άκρον προσκε.κολλημένη είς τάς προνομίας αύτής, τροποποιεί 
αυτά, ένίοτε δέ άνατοέπει τό πνεΰμα αύτών δι’ έπανορθώσεων ήκι
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στα μεμελετημένων ή καί αυτοσχεδίων. "Οθεν, άριστον τό συνάγειν 
έν διαρκέσιν έπιτροπαϊς τούς βουλευτάς, οΐτινες'έίδικώς έσπούδασαν 
ζητήματά τινα, καί τό πέμπειν' αύτοΐς πρός έζέλεγξιν πάντα τά 
σχετικά νομοσχέδια. Καλόν μάλιστα θά ήτο νά ύπάρχωσι τόσαι 
έπιτροπαί δσων διαφόρων ζητημάτων μέλλει νά έπιληφθή κατά τήν 
περίοδον ή Βουλή, ΐνα έφαρμοσθή είς τήν προπαρασκευήν τών νόμων 
ή άρχή τής διαιρέσεως τής έργασίας, τόσφ λυσιτελής είς τήν προα
γωγήν τοΰ πλούτου. Πλήν αί έπιτροπαί δέον να μή έκλέγωνται. ώς 
έν ’Αμερική, υπό τοΰ προέδρου τής Βουλής, άλλ’ ύπ’ αύτής τής Β:ου.-. 
λής, καί νά μ.ή έ'χωσι τό δικαίωμα τοΰ κάταπνίγειν τάς συζητήσεις.

Εν τών χειριστών μειονεκτημάτων τού κοινοβουλευτικού, πολιτεύ,-. 
ματος είναι ή λίαν συχνή μεταβολή ύπουργείων. ’Αδύνατον είναι νά 
εύρεθή κατ’ έτος νέον προσωπικόν Ικανόν διά τούς διαφόρους κλάδους 
τής δϊοικήσεως. Χαρτοφυλακίου έμπιστεύεται είς άνδρα ειδήμονα, 
μόλις έλαβε γνώσιν τών καθηκόντων του καί ήδη αναγκάζεται νά 
τό έγκαταλείψγ}' συνεχής διάνοιά έστιν αδύνατος’ ούχ ήττον δέ έστίν 
απαραιτήτως άναγκαία διά τι.νας δημοσίας λειτουργίας, ώς ή τής 
εκπαιδευσεως, τών στρατιωτικών κλπ. Έν ταΐς Ήν. Πολιτειαις οί 
υπουργοί φυλάττουσι τήν θέσιν έπί τετραετίαν, ένίοτε δέ καί έπί 
οκταετίαν, όταν ό αύτός Πρόεδρος πάλιν έκλεχθή. Έν τούτφ τω 
διαστηματι δύνανται ν’ άφιερωθώσιν όλοψύχως είς τά τής ύπηρεσίας 
των δέν έχουσιν άνάγκην άεννάως νά μάχωνται ΐνα διατηρήσωσι 
τη·ν πλειονοψηφίαν. Καθόσον δέ ή πρόοδος τής δημοκρατίας κατα
στήσει άστατώτερον τό πολιτικόν, ούτως είπεΐν, έδαφος, τό άσθενές 
τής δημοκρατικής κυβερνήσεως γενήσεται, έάν εγκαίρως μή ληφθή 
πρόνοια, π'ασιφανέστερον καί κινδυνωδέστερον. Ή μόνη θεραπεία διά 
δημοκρατίαν είναι τό έ'χειν, ώς έν τή Β. ’Αμερική, υπουργείου άπηλ- 
λαγμένον τής άμέσου έ.πηρείας τε καί έπενεργείας τής Βουλής, ή 
τουλάχιστον τό έμπιστεύεσθαι τήν διεύθυνσιν τών ύπουργείων, άτινα 
άφέύκτως άπαιτοΰσι σειράν παραδόσεων, είς άνδρας έκλεγομένόυς ύπό 
τής Βουλής χάριν τών ειδικών γνώίεων αύτών, καί οΐτινες δέν θά 
είναι υπόχρεοι νά παραιτηθώσιν όταν. πίπτη τό ύπουργεΐον.. Ούτω 
έν ταΐς Ήν. ΙΊολιτείαις ή δημοσία έκπαίδευσις, τό σπουδαιότατον 
τούτο λειτόυργη’μ,α έμ.πιστεύεταΐ είς έπιστάτας έκλεγομένους ύπό 
τού λάού καί πολλάκις όιατηροΰντας τήν θέσιν έπί πολλά έτη.

Ο,τι προσέτι έπρεπε ν’ άρυσθώμεν έκ τών ’Αμερικανών είναι ή 
εξησφαλισμενη τής Γερουσίας ισχύς. 'Όσφ δημοκρατικωτέρα καθί
σταται ή Κυβέρνησις,- τόσφ άναγκαιότερον είναι όπως έν αύτή φυλάσ- 
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σηται θέσις είς δσους ή χώρα κέκτηται άνδρας πεπαιδευμένους, συνε
τούς, εμπείρους, ικανούς νά διΐδωσιν, δ,τι είναι άληθώς ωφέλιμον 
εις τδ έθνος. Τη επιστήμη όφείλομεν πάσας τάς οΐκονομικάς ήμών 
προόδους, διά τί νά μή ζητήσωμεν παρ’ αύτής ώσαύτως τήν πολι
τικήν ήμών έπίδοσιν ; Ή άνω Βουλή δέν πρέπει ν’ άντιπροσωπεύη 
ιδίως δ,τι ονομάζεται συντηρητικά! άρχαί, άλλως ή ισχύς αύτής θά 
ήναι ασθενής, κα'ι τδ τοΰ νθίθ δικαίωμα φροΰδον, ώς κατήντησεν 
έν Άγγλίφ. Είναι ζήτημα, δπερ πρό τίνος σαφέστατα έξηγήθη ύπδ τοΰ 
μαρκησίου Άλφιέρη, αντιπροέδρου τής Γερουσίας τής ’Ιταλίας, καί 
ύπδ τοΰ κόμητος Rosebery, ένός τών σοφωτέρων μελών τής Βου
λής τών Λόρδων. Τδ συναγαγεΐν έν τή Βουλή τούς σημαντικωτέρους 
γαιοκτήμονας χώρας τινδς κα'ι δούναι αύτοϊς ρητήν έντολήν τοΰ 
άνθίστασθαι πρός τήν βούλησιν τοΰ λαοΰ, είναι έν τή έποχή, .έν ή 
εΐσερχόμεθα, ίσον τώ έτοιμάζειν τούς πίνακας τών προγραφών καί 
τών δημεύσεων. Ή άνω Βουλή έπρεπε νά ή πλατέως ανοικτή είς δλα 
τά φρονήματα κα'ι νά δέχηται έν τοϊς κόλποις αύτής τούς έξοχω- 
τέρους αντιπροσώπους παντός κόμματος, καί αύτών τών μάλλον 
ύπερβολικών. Ή γαλλική Γερουσία είναι σήμερον ίσως ή συνέλευσις 
ή μεϊζον προσεγγίζουσα εις τδ ιδεώδες τοΰτο. Είναι κατάδηλον δτι 
ή έκλογή τών γερουσιαστών δέν πρέπει ν’ άνατεθή είς τήν καθολικήν 
ψηφηφορίαν. άμέσως έκπεφρασμένην. Δύναται ν’ άνατεθή έν μέρει εις 
τήν Βουλήν τών ’Αντιπροσώπων, άλλ’ άναγκαίως μετά τοΰ αξιώμα
τος τής άναλόγου αντιπροσωπείας, έν μέρει δέ είς ομάδας ή σωμα
τεία ήδη ύφιστάμενα, ώς τδ Πανεπιστήμιον, τάς-’Ακαδημίας, τά 
έμπορικά έπιμελητήρια, τδν στρατόν, τδν στόλον, τδν δικηγορικόν 
σύλλογον, τάς συνδικίας τών διαφόρων συντεχνιών. ’Εν ταϊς μελέταις 
αύτοΰ έπί τών έλευθέρων συνταγμάτων, δ Sismondi έκθειάζει τό 
σύστημα τοΰτο τής αντιπροσωπείας, ον έν χρήσει έν ταϊζ κοινοτησι 
κατά τδν μεσαιώνα, καί δ κ. Α. Ρένης ανέπτυξε τήν ιδέαν ταύτην 
έν συγγράμματιλίαν διδακτικφ έπιγραφομενω’ «Ή Δημοκρατία καί τδ 
κοινοβουλευτικόν πολίτευμα» (La Democratie et 10Regime Par- 
lamentaire). Έν ταϊς Ήν. Πολιτείαις δ πρόεδρος δέν δύναται νά 
συνάψη συνθήκην είμή «τή γνώμη κα'ι τή συναινεσει τής Γερουσίας». 
Έκ τούτου έπεται δτι παν άφορών εις τήν εξωτερικήν πολιτικήν σχεδόν 
άποκλειστικώς ύπάγεται είς τήν άρμοδιότητα τής άνω Βουλής*.  Δέν 
άπτεται τοιούτων λεπτών ζητημάτων, είμή μετά πλείστης δσης έπι- 
φυλάξεως, καί δέν συζητεΐ τάς συνθήκας είμή κεκλεισμένων τών θυ- 
ρων. Ουτω αποφεύγονται αί έπερωτήσεις τών βουλευτών καί ή έπέμ-
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βασις, πολλάκις άτοπος, ένίοτε καί έπικίνδυνος, τοΰ τύπου καί τής 
κοινής γνώμης έίς άκρον διεγηγερμένων, καί δυναμένων νά ώθήσωσι 
τήν χώραν είς τάς όλεθριωτάτας αποφάσεις.

Έν τισι χώραις ή δημοκρατία, απόρροια τής φυσικής καί ιστορι
κής άναπτύξεως, συντελεί είς τήν διάδοσιν τής παιδείας καί τής 
ευζωίας, δπερ είναι καί δ σκοπός, δι’ δν ύπάρχει συντεταγμένον τό 
κράτος. Πλήν, ούδεμία κυβέρνησις, καί κατά τοΰτο ή Δημοκρατία 
δέν έξαιρεΐται, δύναται νά παράβλεψη τήν σωφροσύνην, νά μή έχη 
χρείαν ειδικών γνώσεων, προνοίας καί συστηματικής συνέπειας- έπειδή 
δέν συνήθως δέν χορηγεί ή καθολική ψηφηφορία τά σπουδαία ταΰτα 
πρδσόντα, παρ’ άλλου μέσου δέον νά ζητήσωμεν ταΰτα.

Έν Μασσαλία^ κατά Μάρτιον 1887.

ΖΒτέφ. Λ. Βλαστός.
έκ τοΰ γαλλικού

--------- ---- ——--------------------------

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ

ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 2ΚΕΥ0ΦΥΛΑΚ0Σ ΠΑΛΑΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΝΤΩΝ

Τήν έν τοϊς χειρογράφοις τής πατμιακής βιβλιοθήκης σωζομένην 
άνέκδοτον έπιστολήν τοΰ μητροπολίτου Γάζης Παϊσίου τοΰ Λιγα- 
ρίδου πρός τδν πρωτοσύγκελλον Κοσμάν έκδιδόντες έν σελ. 477 τοΰ 
προηγουμένου Γ τόμου τοΰ παρόντος περιοδικού, διελάβομέν wa ώς 
έν προλόγφ είς τδν βίον τοΰ έν λογίοις έπισήμου τούτου άνδρός άνα- 
φερόμενα, προςθέντες καί δ'σα περί τε τοΰ πρός δν ή Επιστολή έπι- 
γέγραπται καί τοΰ έν αύτη μνημονευομένου Παλασίου ήσαν έν γνώ- 
σει ήμών, παρενείραντες δέ κα'ι μαρτυρίαν έκ τής Δημητρίου τοΰ 
Προκοπίου: Έπιτεζρ,ηρ,ενης άπαριθρ,ήσεως ζωνκαζα ζον παρεΜόνζα^ 
αιώνα 2ογίων Γραικών, χαι περί ζινων εν τω ννν αίωνι 2 ανθούν- 
ζων, χχθ’ ήν δ Παλάσιος «συγγράρ,ρ,αζα ού καζέάιπεν, εραστής ων 
της σιωπής». Άλλ’ δτι διέλαθεν δλως τήν μνήμην ήμ.ών, τοΰτο έρ-

1 Τουτέστι τδν 1Ζ'.
2 'Έγραφεν δ Προκοπίου τω 1721.
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χόμεθα νΰν νά προςθέσωμεν ένταΰθα είς άπόδειξιν δτι κατέλιπε 
συγγράμματα. -

Έν τοΐς χειρογράφοις τής πατμιακής βιβλιοθήκης υπάρχει τεύχος 
σχήματος όγδοου μικρού, έκ φύλλων 650 συγκείμενον, γεγραμμένον 
δέ περί τά τέλη ’ίσως τής ΙΖ’ έκατονταετηρίδος, καί άριθμόν ΥΙΒ’ 
φέρον, οπερ περιέχει σύγγραμμα τοΰ Παλασίου τοιάνδε έπιγραφήν 
έχον: Μεταφυσική Παλλασίου [ούτω] ΠελοΛοννησίου πρός 
Πολύδωρον κομψώς έν άπλότητι. Άρχεται δέ ούτω: Μετα
φυσική εστι σοφία κράτη, καί φιλοσοφία θεωρούσα το or ή or καί 
τά ύκάρχο/’τα αυτά καθ’ αύτό κτλ.». Πάσας δέ τάς δεξιόθεν σελί
δας τών φύλλων άγραφους παρέλιπεν δ άντιγραφεύς πρός αντιγραφήν 
τής τοΰ συγγράμματος ίταλιστί μεταγλωττίσεως, ήτις μόνον μέχρι 
τοΰ 12ου φύλλου έξικνεϊται. Τίς δ’ δ Πολύδωρος ούτος άγνοοΰμεν 
άλλ’ ίσως ήν τις των έαυτοΰ δμιλητών ή εταίρων.

Άλλά κα'ι έτερον τοΰ αύτοΰ άνδρός πονημάτων εΰρηται έν τη 
είρημένη βιβλιοθήκη άριθμόν φέρον ΧΝ\ καθ’ & άνεκοινώσατό μοι δ 
πεφιλημένος βιβλιοφύλαξ αύτής Ιερόθεος. Έστι δέ κα'ι τοΰτο σχή
ματος ογδόου, έκ φύλλων 42 συγκείμενον, περί τάς άρχάς δέ τής ΙΕΓ 
έκατονταετηρίδος γεγραμμένον ύπ’ άμαθοΰς άντιγραφέως, καί έλλιπές 
περί ,τό τέλος. Έπιγέγραπται δέ: Άπόκρεσος μεκρά τού με» 
γάλου ρήτορος τής μεγάλης Ί£κκλησ£ας Μπαλασίου 
πρός τούς έρωτήσαντας π.οΰ δει τέϋεσΟαε τήν μερίδα τής 
Παναγίας έν τή αγία προςκομεδή1. Έκ τούτου άρα φαίνεται 
μέγας ρήτωρ χρηματίσας πριν ή λάβη τόν άνώτερον βαθμόν τοΰ με
γάλου σκευοφύλακος. Αφορμήν δέ παρέσχεν αύτφ πρός σύνταξιν τοΰ 
πονηματίου τούτου, ώς άν τις είκάσειεν, ή έν τφ άγιωνύμφ δρει τοΰ 
’Άθω άναφυεϊσα κατ’ έκεΐνον τόν χρόνον έρις περί τοΰ εί δεϊ τίθεσθαι 
δεξιή ή άριστερφ τήν μερίδα τής Παναγίας κατά τήν προςκομιδήν 
τοΰ άγίου άρτου, έ'ρις προκαλέσασα τήν πρός τούς ηγουμένους τών 
Άθωιτίδών μονών πατριαρχικήν Επιστολήν Παρθενίου Δ' τοΰ Μογι- 
λάλου, κατά Μάϊον τοΰ 1667 έκδοθεϊσαν, δι’ής προύτρέπετο αύτούς 
εις άστασίαστον άγάπην καί πνευματικήν διάθεσιν, καί εις ολοσχερή 
του σκανδάλου έκρίζωσιν. 1 2 Καί ταύτης δέ τής Επιστολής συντά-

1 Σώζεται αυτή καί έν τή βιβλιοθήκη τοΰ έν Ίερόσολύμοις κοινού τοΰ πα
ναγίου Τάφου καί έν τή τής έν Σμύρνη ευαγγελικής σχολής.

2 ’Ίδε τά περί τούτου πλατύτερου ιστορούμενα έν τή καλλίστη τοΰ φίλου 
Γεδεών πραγματεία τή έπιγεγραμμένη : Ό Άθως, σελ. 150, Παράβαλε δέ 
καί Έκκλησιαστ Άλή6. τόμ. Τ', σελ, 506 έφ.
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κτης έστί πιθανότατα.αύτός ούτος δ Παλάσιος. Καί φαίνεται άρα 
οτι αί. άνωτέρω· μνημονευθεΐσαι συγγραφαί τοϋ Παλασίου έλάνθανεν 
ετι τόν Προκοπίου οτε τήν έαυτοΰ συνέταττεν ’Μκαρίθρ,ησ^.

Ί. ϋ^ακκελίων.

ΜΝΠΜΟΣΥΝΘΝ ΕΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙ

ΕΠΙ TX1‘ ©ANATih TQY ΚΟΡΑΗ*
(1833) ·

Μεταξύ τών παρ’ έμοί ευρισκομένων, εγγράφων ών τά πλεϊστα άφο-ι 
ρώσι τά πρώτα τής Έομουπόλεως έτη, εύρον φάκελλον. περί μνημο
σύνου τελεσθέντος ένταΰθαέν τφ ναφ^ τής Μεταμορφώσεως έπί τώ θα- 
νάτω τοΰ άοιδίμου Κοραή, τών δποίων πέμπω ήμΐν άντίγραφον δπως 
δηιαοσιευθώσιν έν τφ ύμετέρφ περιοδικφ.

Τό ώς εί'ρηται. μνημόσυνον έτελέ'σθη τφ πρωτοβουλίφ» τών συμπα
τριωτών τοΰ άειμνήστου Κοραή Κ. Γλαράκη καί Μ. Πετροκοκκίνου 
αίτησαμένων τών συμμέτοχων τών Έρμουπολιτών, διά τής άπό α 
Μαΐου 1832; χειρογράφου προσκλήμεως αύτών,· έχρύσης-ώς, έξής.

«ΣυνάάεΛφοι Έρψ,ουκοΛΐται.

«Ό σοφός καί ένάρετος Κοραής, δ κατ’ έξοχήν φίλος καί εύεργέ- 
της τοΰ έ'θνους, έπλήρωσε τό κοινόν χρέος είς Π’αρισίους.

«Πρόκειται λόγος νά έορ,τάσωμεν τήν κηδείαν τοΰ άνδρός τούτου, 
έπαρκοΰντες είς τήν άναγκαωΰσαν δαπάνην δι’ έκουσίου χρηματικής 
συνδρομής.

«"Οστις θέλει νά μεθέξη τοΰ ?ργου, προσκαλείται νά καταγραφή 
τό δνομά του κάτωθεν, σημειών καί τό ποσόν τής προαιρετικής χο
ρηγίας.

«Τά περισσευθέντα τυχόν χρήματα θέλουν χρησιμεύσει είς. άγο- 
ράν'τής είκόνος καί βιβλίων τοϋ άειμνήστου γέοοντος, καί νά άφιε- 
ρωθώσιν είς τό σχολεΐον τής κοινότητάς μας είς τύπον καί ώφέλειαν 
τ.ή.ς-,νεο'λμίαςΛ.

«Έν Έρμουπόλει Σύρας, τήν, πρώτην Μαίυυ 1833».
Τό μνημόσυνον έτελέσθή τφ 1.0 ’Ιουλίου 1833’, ώς. αναφέρει δ? άπό 
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15’Ιουλίου 1833 λογαριασμός τοΰ ταμίου της επιτροπής Μιχαήλ 
Πετροκοκκίνου, έν τφ όποίφ συμπεριλαμβάνονται και δραχ. 31,25 
αντίτιμου δύο σωμάτων Άτάκτων Κοραή δοθέντων διά τούς κόπους 
εις τούς διδασκάλους I. Ξενοφωντίδην καί Έμμαν. Μαγκάκην έπΐ- 
στατήσαντας κατά την τελετήν, καί δραχμαί 1ξ πληρωθεΐσαι είς τόν 
«Ματθαίον, διάκονον της Μεταμορφώσεως δι’ εν συνι κό-Ιυβα». Άν- 
τιγράφομεν δέ τό τελευταϊον τοΰτο, διότι ό περί ού δ λόγος διάκο- 
κονος ζη είσέτι, καί είναι δ πανοσιώτατος πρωτοσύγγελος της’Αρ
χιεπισκοπής Σύρου καί Τήνου.,

Έν άλλη έπίσης σημειώσει άναφέρεται δτι μόνοι οί Ίω. και Θ. 
'Ράλλης προσέφερον δωρεάν πυρίτιδα, αξίας δραχμών 23.44" έκανο- 
νοβόλησαν δέ αμισθί τό βρίκιον «Μιλτιάδης» τοΰ Ζαχαρία Α.,Μαναι- 
μάτη, τό πλοΐον «’Όθων» τοΰ Ίω'. Π. Σουσούρη κα’ι ή γολέτα «’Α
θήνα» τοΰ ’Αναστασίου Χαλκίτη.

Τό ύπολειφθέν δ'έ ποσόν έκ τών είσπραχθέντων έστάλη ύπό τής 
άναλαβούσης την τέλεσιν του μνημοσύνου έπιτροπής πρός την <ί’Ε- 
φορείαν τών διατακτικών καταστημάτων της Κοινότητας^ διά τοΰ 
ώς εφεξής έγγράφου.

«Πρός την ’Εφορείαν τών διδακτικών καταστημάτων της Κοι- 
νότητος.

Κύριοι !
’Εγκλείεται είς ταύτην ή ιδία πρόσκλησις περί συνδρομής τών 

πολιτών είς έκτέλεσιν της κηδείας τοΰ αειμνήστου Κοραή τήν α 
παρελθόντος Μαίου. Κατά ταύτην τά περισσευθέντα τυχόν χρήματα, 
άφιερόνονται είς αγοράν βιβλίων τοΰ σοφοΰ γέροντος διά τήν βι
βλιοθήκην τής οποίας έφορεύετε σχολής.

’Από τό άθροισμα ,δλον τής συνδρομής παρατηρείτε δτι ή ποσό- 
της ολη συμποσοΰται άπό δραχμάς τετρακοσίας είκοσι δύο καί εΐ- 
κοσιν έννέα λεπτά, άρ. 422.29" έξ αύτών άνηλώθησαν εις τήν κη
δείαν δραχμαί 363.05 κατά τόν έγκλειστον λογαριασμόν" ώστε 
δραχμαί 59.24 είναι τό περίσσευμα.

Τήν ποσότητα ταύτην τώνδραχ. 59.24 λάβετε παρά τοΰ κομιστοΰ 
κ. Μιχαήλ Πετροκοκκίνου καί δώσατέ του τήν άνήκουσαν άπόδειξιν, 
φροντίζοντες ύμεΐς, διά νά εκπληρωθώ τών συνδραμόντων πολιτών ή 
έπιθυμία.

. Τό κενοτάφιον άφιερώθη είς τήν έκκλησίαν ώς κειμήλιον τοΰ Ναοΰ. 
Έν Έρμουπόλει Σύρας, τήν 15 ’Ιουλίου 1883. -

Κωνσταντίνος Γλαράκης, Ζ. Α. Βοΰρος, Α. Βουτζινάς, Γ. Γιουρ- 
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δής, Γ. Πετρίτζης, ,Γ. Καραγιαννάκης, Α. Λαδόπουλος, Λουκάς 
Ράλλης, Ν. Ταρποκτζής, Γ. Τύχας, Δ. Μιαούλης καί άλλοι τινές».

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

«Γ. Σαχίνης δρ. 6—, Π. Μαυρογορδάτος δρ. 5^—, Π. Νεγρεπόν- 
της δρ. 5—, Α. Γαλάτης δρ. 6—, Οί έφοροι τοΰ φιλελλην. παιδά- 
γωγείου δρ. 24—, Θ. Παλαιολόγος δρ. 5—, Λουκάς 'Ράλλης δρ. 
θ—, Θ· Άμοιρος δρ. 8—Δημ. Μιαούλης δρ. 10—, Ν. Ταρποκτσής 
δρ. 5—, Ν. Πρασακάκης δρ. 5—, Θ. Ξένος δρ. 5—, Γ. Καραγιαν- 
νάκης δρ. 5—, ’Ιωάν. Κασαβέτης δρ. 2—, καί άλλοι πολλοί, ών αί 
ύπογραφαΐ δυσανάγνωστοι».

Τά πρωτότυπα τών άνω έγγράφών εύρηνται παρ’ έμοί, άποσταλή- 
σονται δέ πρός τήν ’Εθνολογικήν καί Ιστορικήν Εταιρείαν Αθηνών

Έν Έρμουπόλει 20 ’Οκτωβρίου 1887.
■Λ. Κ.Χ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Νοέμβριος 1887.

ΕΡΓΑ ΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟ^

Συνεκροτήθη ή τακτική συνεδρία .τοΰ μηνός Νοεμβρίου.
Ηρξαντο τά αναγνώσματα τοΰ Συλλόγου τήν 13 Νοεμβρίου" ώμί- 

λησαν δέ κατά τόν λήξαντα μήνα οί έξής"
Ό κ. Δ. Βικέλας άντεπιστέλλον μέλος περί βιθΜων και περί της 

εζεως τον άναγινώσκειν.
Ο κ. Ίω. Πολέμης τακτικόν μέλος άνέγνω στίχους διά τάς Κυ

ρίας.
Ό κ. Α. Διομήδης Κυριάκός περί Φαρμακίδου.
Ο ταμίας τοΰ Συλλόγου ύπέβαλε κατά τήν τελευταίαν συνεδρίαν 

τόν απολογισμόν τών κατά τό λήξαν έ'τος εισπράξεων καί δαπανών 
τοΰ ταμείου. Κατά τούτον τά μέν έ'σοδα προϋπολογίσθησαν είς δρ. 
14960, καί τά έξοδα είς Δρ. 15270 άπομείναντος ούτω έλλείμμα- 
ματος έκ δρ. 310, αντί τούτου δμως έπραγματοποιήθησαν έσοδα
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δρ. 28547.50 και έγίνοντο δαπάναι δρ. 24757.70 άπομείναντος πε
ρισσεύματος έκ δρ. 3789.80. Άφαιρουμένων δμως τών έκ τού τα
μιευτηρίου εισπράξεων κα'ι δαπανών αΐτινες. περιλαμβάνονται ε’ις τον 
απολογισμόν τό καθαρόν περίσσευμα ανέρχεται είς δρ. 2411.65.

Ή εξελεγκτική ’Επιτροπή συγκείμενη έκ τών κκ. Κ. Φάραγγα, 
Ν.ΊΚουρή και Γ. Χαλκιοπούλου ΰπέβαλε διά τού τελευταίου τού κα'ι 
εΐσηγητού την ίζθεσιν αΰτής. Τό συμπέρασμα της έκθέσεως μαρτυ- 
ρούσης δτι καλώς έγένετο πάσα ί) διαχείρισις καί δτι έν πάσι διω- 
κήθη καλώς δ Σύλλογος έχει ώς έξής.

«Κοινοποιούντες ύμϊν τό λίαν εΰχάριστον τούτο άποτέλεσμα τών 
ένεργειών τών μελών της κατά τό παρελθόν έτος διοικούσης τόν 
ήμέτερον Σύλλογον έφορείας ώς καί τών μελών τής κοσμητείας της 
Σχολής καθήκον ήμών θεωρούμεν δπως προτείνωμεν δ Σύλλογος ν’ 
άπονείμη αΰτοΐς τόν προσήκοντα έπαινον έπί τή μετά πολλού ζήλου 
έκπληρώσει τών άνατεθέντων αΰτοΐς καθηκόντων».

Ό Σύλλογος συνέστησεν έπιτροπήν έκ τών κ.κ. Ν. Δαμασκηνού, 
Ίγν. Μοσχάκη, Σπυρ. Λάμπρου, Α. Μαρινοπούλου και Γ. Χαλκιο- 
πούλου ΐνα σκεφθή καί άποφασίση έπί τής προτάσεως- τής κοσμη
τείας τής Σχολής Σύρου πρός χειραφέτησιν άπό του Συλλόγου τής 
αΰτόθι σχολής τών απόρων παίδων.

Έξελέχθησαν μέλη τακτικά πάρεδρα τού Συλλόγου οΐ κκ. Α. Πα- 
παπάνος, I. 'Ραίσης, Β. Άντωνόπουλος, Α. Κουτσογιάννης, Μ. Μίν- 
δλερ δικηγόρος καί Κ. Βεργωτής μηχανικός, άντεπιστέλλον έν Νεα- 
πόλει δ κ. Σανσόν ιατρός κα'ι Ν. Στάϊκος υποπρόξενος έν 'Ρουτσου- 
κίφ καϊ έπίτιμος δ κ. Δ. Βασιλείου.

I


