
TO NEON ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ
Ύπί> τοΰ κ. 6MILE DE LAVELEYE

Διασαφηνίζων τάς σήμερον άναφαινομένας δυσχερείας έν τφ .καινό·*:·  
βουλευτικοί πολιτεύματι, πρό τίνος υπέδειξα 1 ότι το κυβερνητι
κόν τοΰτο είδος πανταχοΰ διεγείρει, . καί έν αύτή τή κοιτίδι αύτοΰ, 
τή Άγγλί^, διαφοράς έπαυξανομέναςύκαθ’ δσον τό δικαίωμα^ τής ψη*  
φηφορίας έκτείνεται ε’ις μείζονα αριθμόν πολιτών. Άλλά δέον νά 
συμπεράνωμεν ότι ό θεσμός ούτος, ή προνομία καί ή δόξα τών- έλευ- 
θέρων λαών, προώρισται νά έξαφανισθή ένώπιον τών άκαταμαχήτων 
της δημοκρατίας προόδων ; άρά γε οΰχ ύπάρχο.υσι μέτρα τινά δυνά- 
μενα νά χορηγήσωσιν αΰτφ, καί έν δημόκρατουμένρ πολιτεία, την1 
έδραιότητα καί την πρόνοιαν, ών ή έλλειψις φαίνεται: καθιστώσα αΰ- 
τόν έπί μάλλον καί μάλλον ακατάλληλον όπως διέπή τήν τύχην 
τών κρατών, άτινα εύρίσκονται περιπεπλεγμένα εις τάς-πολυπληθείς 
καί φοβεράς πείρας της παρούσης, έποχης,; Τοΰτο είναι τόζήτημα, 
δπερ έπεθύμουν νά διευκρινήσω, πειρώμενος ούτω ν’ απαντήσω είς 
τήν έρώτησιν, ήν τόσον καλώς έξέθηκεν δ Κ. V. Cherbuliez ώς πρός 
τό νεωστί έκδοθέν σύγγραμμα τοΰ sir Henry Maine «όποιους θε-; 
σμοΰς ή δημοκρατία οφείλει νά προτιμήσν) ΐνα μή άνατραπή πρός1 .δ?· 
μέρος κλίνει, κριί τί ποιητέον ΐνα κατευνάσν) αύτή έαυτήν ;> Δέν- θά? 
είναι άδιάφορον τό νά ίδωμεν τίνι τρόπφ δύο δημοκρατίαϊ, ίνθα? ό- 
δήμος έ'χει τό κράτος καί έν τοϊς- κοινωνικοΐς-θεσμοΐς καί έν ταΐς'.πο-: 
λιτικαϊς θεσμοθεσίαις κατά τελειότερον βαθμόν ή έν Γαλλίφ,τ-^ήτ.οΐ’1 
αί Ήνφμέναι Πολιτεία! καί ή ‘Ελβετία—κατόρθωσαν ν’ άποφύγωσίν' 
άτοπήματά τινα τοΰ κοινοβουλευτικού συστήματος, ούχί δμως, καί 
τοΰτο άληθές, χωρίς νά ποοκαλέσωσιν άλλα.

§ 1. Αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι καί ή 'Ελβετία είσί δημοκρατούμε- 
ναι δημοκρατίαϊ ώς ή Γαλλία’ άλλά τό κυβερνητικόν σύστημα πολύ

1 Έν τή Revue des Deux Mondes τής 15ης Δεκεμβρίου 188ί.
Τόμος ’Οκτώβριος 188Ϊ It
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διαφέρει έν ταΐς τρισΐ ταύταις πολιτείαις. Έν Γαλλία ή διεύθυνσις 
τών δημοσίων σχεδόν έντελώς περιήλθεν εις τήν δικαιοδοσίαν της βου
λές τών αντιπροσώπων, κα'ι έν [/.έσω διηνεκών ύπουργικών μ-εταβο- 
λών τά τής έκτελεστικής έξουσίας δσημέραι πλειότερον μηδενίζον
τας άπ’ έναντίας έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις ή εΐσήγησις κα'ι ή 
,νομοθέτησις βαθμηδόν άφηρέθησαν άπό της γενικής συνελεύσεως 
(Congres), και μετέβησαν εις χειρ ας τών τοΰ κοινοβουλίου, έπιτρο- 
πών, δριζομένων ύπό τοΰ προέδρου της βουλής, ώστε τοιούτφ τφ 
τρόπφ έθεμελιώθη κυβέρνησις λίαν αυτεξούσιος, κρυφία, καί ής ί) 
λειτουργία διαφεύγει τά δμματα ούχί μόνον τών ξένων, άλλά καί 
αύτοΰ τοΰ άμερικανικοΰ λαοΰ. Έν Έλβετίφδι’ δλως αντιθέτου όδοΰ 
■ή νομοθετική δύναμις έκτελεΐται σήμ.ερον άνεκκλήτως ύπ’ αύτοΰ τοΰ 
λαοΰ, άποφαινομένου διά καθολικοΰ ψηφίσματος (plebiscites). Ούτω, 
έν μέν τη Ελβετική Όμοσπονδίη ή τοΰ λαοΰ βούλησις τά πάντα 
ένεργεΐ, έν δέ ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις ούδέν, και έν Γαλλία σχε
δόν ούδέν.

Γνωστόν οτι οί άμερικανοί θεσμ.οφόροι έζήτησαν αυστηρώς ινα έφαρ- 
μόσωσι την θεωρίαν, ήν ό Μοντέσκιος είχε παρά της ’Αγγλίας παρα
λάβει διά την διαχώρισιν τών τριών δυνάμεων, της νομοθετικής, της 
έκτελεστικής και της δικαστικής. Ώς δέ άριστα έδειξε τοΰτο δ κ. 
Boutmy, έν ταΐς Ήνωμιέναις Πολιτείαις ή εκτελεστική αρχή ούδε- 
μίαν έχει άμεσον ένέργειαν έπ'ι της νομοθετικής, και τάνάπαλιν ούδε- 
μίαν ί] νομοθετική έπ'ι της, έκτελεστικης. Ώς έν τοΐς λοιποΐς συν
ταγματικούς κράτεσιν, δ πρόεδρος έκλέγει τούς υπουργούς, συναινέσει 
δμως ττίς γερουσίας’ οί ύπουργοί έν τούτοις ούδόλως είσί δεκτοί έν 
ταΐς δύο συνελεύσεσιν, ούδέ δύνανται νά προτείνωσιν ένώπιον αύτών 
νομοσχέδιον. Ούδέν έμποδίζει τόν πρόεδρον τοΰ νά συστήση έν τφ 
έτησίφ διαγγέλματίτου ζητηματά τινα εις την προσοχήν τοΰ Κογ- 
γρέσου, πλήν ούδέν κέκτηται μέσον δπως τό υποχρέωση ν’ άντιληφθη 
αύτών. "Οσον δ’άφορα είς τήν νομοθεσίαν, τώ άφέθη μόνη ή δύναμις 
τοΰ νά έκφραση αποδοκιμασίαν (veto), δικαίωμα, δπερ άκυροΰται διά 
τής πλειονοψηφίας τών δύο τρίτων τών ψήφων. Έξ άλλου πάλιν τό 
νομοθετικόν σώμα έπίσης αδυνατεί νά έπιδράση κατά τήν έιίιθυμίαν 
του έπ'ι τοΰ προέδρου καί τών ύπουργών εις αύτό ανήκει τό νομο- 
θετεΐν, άλλ’ ούχί τό διευθύνειν τήν πολιτικήν, διότι ούτε έχει τήν 
έξουσίαν ν’ άνατρέψη τό ύπουργεΐον, ούτε δύναται ν’ απαλλαγή τοΰ 
προέδρου, έκτό.ς έάν θέση αύτούς ύπό δίκην, δικογραφία μακρά κα'ι 
περίπλοκος, ούδεμίαν παρέχουσα πιθανότητα επιτυχίας, έπειδή ού-

♦ 

TO NEON ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63

δόλως ΐσχυσε νά καταδικάση τόν πρόεδρον Johnson έν ταΐς Ήνωμέ- 
ναις Πολιτείαις, λοιπόν ούδέν ύπάρχει δμοιάζον τφ κοινοβουλευτικοί 
πολιτεύματι, δπως τούλάχιστον έν Εύρώπη λειτουργεί.

Άπ’ έναντίας, έν Άγγλίφ, διά συνεχών καί άνεπαισθήτων μεταρ
ρυθμίσεων ούχί τών νόμων, άλλά τών έθών καί τής κοινής γνώμης, 
δ χωρισμός τής έκτελεστικής καί τής νομοθετικής ,αρχής, έτι ύφι- 
στάμενος καθ’ ήν έποχήν δ Μοντέσκιος έθετεν αύτόν ώς δρον παντός 
ελευθέρου πολιτεύματος, έπαυσεν ών καί άπλοΰν/πρόσχημα’ ώς κα- 
θαρώτατα απέδειξε τοΰτο δ Bagehot, ή κάτω βουλή δλοκλήρώς άπερ- 
ρόφησε τήν έκτελεστικήν, άφοΰ διά τής ψήφου αύτής απαγορεύει τόν 
πρωθυπουργόν, καί κατ’ ακολουθίαν τό ύπουργεΐον’, τό δυνάμενον νά 
διατηρηθή καί νά κυβερνήση μόνον συμφώνως πρός τήν θέλησιν τοΰ 
κοινοβουλίου’ αί άρχαΐαι τοΰ στέμματος προνομίαι σήμερον εΐσι μό
νον μνημεΐον’ ούτω, πρό άμνημονεύτων χρόνων δέν έγένετο πλέον 
χρήσις τής αποδοκιμασίας (veto). Ή δέ τής ειρήνης καί τοΰ πολέ
μου έξουσία, θεωρουμένη ώς τό πρώτιστον τής βασιλείας προνόμιον, 
άνήκει σήμερον κατ’ ούσίαν τφ Παρλιαμέντφ, διότι οί ύπουργοί δια- 
πράττονται. πάν ζήτημα ύπό τήν άνήσυχον καί ένδελ'εχή έπιτήρησιν 
τοΰ κοινοβουλίου, έν μέσφ άδιαλεΐπτων έπερωτήσεων καί συζητήσεων, 
καί τέλος, ληγούσης τής περιόδου, ύπισχνοΰνται νά μή λάβωσι μηδε- 
μίαν άπόφασιν χωρίς νά συγκαλέσωσι τάς βουλάς. Οόδέποτε ήθελον 
καν σκεφθή έπί στιγμήν νά έπιτελέσωσι συνθήκην έναντίαν τοΐς πό- 
θοις τής πλειονοψηφίας. Τφ PrevOSt-Paradol, έίπόντι δτι δ άναξ 
δύναται νά ποιήση έκκλησιν είς τό έθνος διαλύων τήν βουλήν, έάν 
φρονή δτι ύπουργεΐον καί πλειονοψηφία ούκέτι άντιπροσωπεύουσιν 
αύτό, δ Bagehot άπήντησεν δτι τοιοΰτό τι αποβαίνει έν Άγγλίη 
αδύνατον καί πανταχοΰ κινδυνωδέστατον’ δθεν δ ανώτατος άρχων έκ 
τής έκτελεστικής. δυνάμεως διατηρεί μόνον τό όνομα, ούδέ πλέον κύ
ριος είναι τοΰ διαθέτειν τάς δημοσίας θέσεις ΐνα σαγηνεύση βουλευτάς 
καί έκλογεΐς, διότι δ νόμος ακριβώς κανονίζει τά προσόντα τοΰ διο
ρισμού καί τοΰ προβιβασμοΰ έν τοΐς διαφόροις κλάδοις τής διοι- 
κήσεως.

.Έξοχοι άνδρες, άλλ’ αντιθέτων φρονημάτων, δ lord Salisbury, 
sir Henry Maine καί Frederic Harrison, έκ συμφώνου άναγνωρί- 
ζουσιν ούχί άφροντίστως δτι αί δημοκρατικαί ίδέαι άπαντώσιν έν 
Άγγλίιη ήττονα προσκόμματα ή έν τή Βορείφ ’Αμερική, καί έν αύτή 
τή Γαλλία. ΉΓαλλία, ή Αμερικανική 'Ομοσπονδία, καί έκάδτη τών 
Όμοσπόνδων Πολιτειών έχουσι γραπτόν σύνταγμα, δπερ δέν δύναται
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ν’ άλλοιωθή είμή δι’ άλλεπαλλήλων άποφάνσεων πηγαζουσών. έκ. τής 
έξεγέρσεως τής κοινής γνώμης. Έν Άγγλί^ι ·ζι κάτω βουλή διά μόνης 
τής ψήφου τής πλειονοψηφίας δύναταί νά μετάβάλφ άπαντας τούς 
νόμους καϊ τούς θεσμούς τοΰ κράτους. Έν τφ Γαλλία καί ταΐς Ήνω
μέναις Πολιτειαις ύπάρχει. γερουσία άντιπροσωπούσα μέ αρκετήν 
ακρίβειαν τάς ζωτικάς τοΰ τόπου δυνάμεις, δπως τολμήση καϊ δυ- 
νηθή ν’άντιστή τή θελήσει τοΰ κοινοβουλίου· ή τών λόρδων βουλή 
αντιπροσωπεύει μόνον τά συμφέροντα τών μεγάλων γαιοκτημόνων, 
διό καϊ νΰν μόλις κέκτηται αποδοκιμασίαν έφεκτικήν’ δέν τολμφ ν’ 
άπορρίψτ) δριστικώς νομοσχέδιον ήδη ψηφισθέν ύπό τής κάτω βουλής, 
παραδεδεγμένον ύπό τής πλειονότητος τοΰ έθνους. Ή κατάργησις 
τής έπϊ τών σιτηρών νομοθεσίας καϊ αί διάφοροι τροποποιήσεις τών 
έκλογικών νόμων, ιδία δέ ή τοΰ 1885, έπεβλήθησαν. αύτοΐς ύπό τής. 
έθνικής θελήσεως· άπώλεσαν ήδη πάσαν ηθικήν ίσχύν, πάσαν έν έαυ- 
τοϊς πίστιν, γινώσκοντες καλώς οτι αύτή ή ύπαρξις τής άνω βουλής 
τρέχει τόν έσχατον κίνδυνον, καϊ οτι άρκεΐ ροπή τις έπϊ μάλλον έλευ- 
θέραϊνα τήν έξαφανίσφ. Τό «σεμνοπρεπές τοΰτο μέρος» τής ’Αγγλι
κής κυβερνήσεως, εις δ άπέδιδεν δ Bagehot τοσοΰτο κύρος καϊ το- 
σαύτην . βαρύτητα, νΰν βεβαίως άπώλεσεν αυτήν καϊ δέν εύρίσκει τις· 
έν Άγγλίιγ, ώσπερ έν Γαλλίφ, έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις καί έν 
Έλβετί^, τήν πυκνήν έκείνην ομάδα αγροτών κτηματιών, τήν απο
τελούσαν τήν άήττητον έφεδρείαν τοΰ τών συντηρητικών στρατοΰ- 1
άρχαΐαι σεβασμού έξεις είσέτι καλύπτουσιν ύπό τήν πομπήν τής βα
σιλείας, καϊ τής άριστοκρατίας τήν παντελή αδυναμίαν τών άνωτέ- 
ρων τάξεων είς τό νά ύπερασπίσωσιν. αύται έαυτάς- ούδεμία αληθής 
δύναμις ύπολείπεται αύταΐς. Τοΰ λοιπού αί έπιδείξεις τής πολυτε
λείας καϊ τής έξουσίας άντϊ τοΰ έμπνέειν σέβας τφ λαφ, τούναν- 
τίον θά έξοργίζωσιν αύτόν. Τού'θ’ δπερ δέ καϊ μόνον δύναταί νά προ- 
φυλάξγ, τήν ’Αγγλίαν άπό τών δημαγωγικών ακολασιών άαϊ βιαίας 
έπαναστάσεως είναι έξ ένός. μέν ή σταθερά όρθοφροσύνη τού έθνους, 
έξ. άλλου δέ ή μακρά συνήθεια τών παραχωρήσεων, ήν σήμερον θ’ 
άπομάθωσιν οί προνομιούχοι ήττον ή άλλοτέ ποτέ.

Έν ταΐς; Ήνωμέναις Πολιτειαις δ τέλειος χωρισμός τής νομοθετι- j
κής δυνάμεως άπό τής έκτελεστικής έσχε συνέπειας, άς ούδόλως εί- 
χον βεβαίως προίδει οί τό σύνταγμα θεσπίσαντες, καϊ αΐτινες δί- 
δουσι τφ κυβερνητικφ μηχανισμφ δλως ίδιάζοντα χαρακτήρα, παν
τού άλλαχοΰ άγνωστον. Επειδή δέ δέν δύνανται οί ύπΰυργοί, ώς έν 
Άγγλίγ. και ταΐς λοιπαΐς έλευθέραις πολιτειαις. νά είσέλθωσιν εις
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τάς βουλάς, δπως καθυποβάλωσι καϊ ύποστηρίξωσι νομοσχέδια, τό 
νομοθετικόν έργον άποκλειστικώς περιήλθ,εν ε’ις τό Κογγρέσον. Πλήν, 
έάν βουλή τις δύναταί κατά γράμμα νά ψηφίσφ νόμους άρίστους έν 
τή δλομελεία αύτής δέν είναι κατάλληλος είς τήν προπαρασκεύήν αύ
τών. Έν τοϊς συνταγματικοϊς κράτεσιν ή προπαοασκευή αύτη γίνε
ται ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ ύπουργείου, παρά τών τμημάτων, ειδικών 
έπιτροπών, ή τοΰ συμβουλίου τής έπικρατείας. Ούδέν παρόμοιον δύ- 
ναται νά γίνή έν τή Βορείφ ’Αμερική, έπειδή οί ύπούργοϊ δέν έχουσι 
τό δικαίωμα τοΰ νά προβάλωσι νομοσχέδια, ώστε έδέήσέν δπως τά 
πάντα παρασκευάζωνται έν μέσφ τοΰ Κογγρέσου- έπϊ τώ σκοπώ τούτφ 
τό κοινόβούλιον καϊ ή γερουσία συνέστησαν μονίμους έπιτροπάς (stan
ding cominittas), άσχολουμένας περί τά διάφορα ζητήματα τά 
καθυποβαλλόμενα εις τήν έθνοσυνέλευσιν. Περί δημοσίων προσόδων 
(ways and means), ιδιοποιήσεων, τής νομισματικής κυκλοφορίας 
καϊ τραπεζών, έμπορίου, δημοσίων γαιών, δδών καϊ ταχυδρομείων, 
δικαιοσύνης, γεωπονίας, στρατιωτικών ύποθέσεων, ναυτικών, μεταλ
λείων, δημοσίας έκπάίδεύσεως, φόρ'ων έπιτηδεύματος, έργων, βιομη
χανίας, τελωνείων, ινδικών ύποθέσεων κλπ. συζητόΰσί καϊ έκδίδουσι 
τά νομοσχέδια, ών έχουσι τήν πρωτοβουλίαν, έξελέγχουσιν δσα προ- 
τείνονται ύπό μελών κατ’ίδίαν, καϊ έκ'θέτοΰσιν αύτά είς τήν βουλήν τό 
κοινοβούλιον νΰν έχειτεσσαράκοντα επτά μονίμους έπιτροπάς- δ,τι δέ 
οφείλομεν έπισταμένως νά έξετάσωμεν είναι τίνι τρόπφ αί έπιτροπαί 
άύτ,αι κατόρθωσαν νά σφετερισθώσι πάσαν νομοθετικήν δύναμιν το
σοΰτον,. ώστε νά τήν ύπεξαιρέσωσι σχεδόν δλοτελώς άπό τής έπι- 
κρίσεως τοΰ λαοΰ καί αύτοΰ τοΰ Κογγρέσου. ΈξασκΟύσί τήν δύνα- 
μιν ταύτην μετά μείζονος αύθαΐρεσίας ή τό σϋμβούλιον τών Δέκα, ή δ 
αυτοκράτωρ τής 'Ρωσίας, διότι άποφεύγουσι πάντα έλεγχον. Ούδέν 
παραδοζοτερον, και έν αύτή τή ’Αμερική, ώς ήκουσα. έτι άγνωστον" 
διό έπιτραπήτω μοι έπί τοΰ ζητήματος τούτου νά δώσω άκριβεΐς καϊ 
ϊ'σως λεπτολόγους τινάς λεπτομέρειας, άς έρανίζομαι έκ τοΰ λίαν δι
δακτικού συγγράμματος τοΰ κ. Woodrow Wilson «Congressio
nal Governement» (Περί της διοιχήσεως τοΰ Κογγρέσου], καϊ έκ 
πραγματείας, πιστώς άπεικονιζούσης τά πράγματα, τοΰ κ. Hoar, 
γερουσιαστοΰ τοΰ Massachusetts, «the Conduct of business in 
Congress» /Ή διεύΰυνσις της εργασίας sr τω Κογγρέσω].

"ΐνα δώσή νά έννοήσωμεν τίνι τρόπφ έν ταΐς Ήνωμέναις Πολι- 
τείαις λειτουργεί ή άλλόκοτος κοινοβουλευτική μηχανή, ής ούδείς, 
έάν μη η μεμυήμένος, δύναταί καν νά ύπόπτευθή τό πολυσύγκροτον,



66 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ό κ. Wilson έπί σκηνής θέτει αντιπρόσωπον, δστις τό πρώτον έρχε
ται νά καθίση έν τφ Κογγρέσφ· δ νεωστ'ι εκλεχθείς έμόχθησεν, ώς 
είκός, κατά τόν εκλογικόν άγώνα περί ζήτημα λίαν ένδιαφέρον αύτόν, 
κα'ι έπειδή ύπεσχέθη ε’ις τούς έκλογεϊς του νά παρουσιάση νομόσχέ- 
διον έπί τοΰ έν λόγφ ζητήματος, δράττεται της πρώτης ευκαιρίας 
ϊνα ζητήση τόν λόγον. Ό πρόεδρος άπαντφ αΰτφ δτι δέν δύναται 
νά δώση αΰτφ τόν λόγον, καί αί έπιπλήξεις τών συνέδρων του τφ 
δίδουσι νά έννοήση ότι έσφαλε καθ’ ολας τάς έξεις καί συνήθειας. 
Μόνον άνά πάσαν δευτέραν, έν φ άναγινώσκεται μεγαλοφώνως τό Ο
νομα έκάστης πολιτείας, οί άντιπροσωποΰντες αΰτήν δύνανται νά 
καθυποβάλλωσι νομοσχέδιον ακολουθεί λοιπόν τόν κανονισμόν και 
εισάγει τό νομοσχέδιον του κατά την ώρισμένην Ημέραν δ γραμμα- 
τεΰς ποιεί κεφαλαιώδη αύτοΰ άνάγνωσιν δ βουλευτής έγείρεται ϊνα 
προσθέση διασαφήσεις, άλλ’ δ πρόεδρος έκ νέου τόν διακόπτει και 
τόν διδάσκει δτι έν τη στιγμή ,ταύτη τό μόνον διαγνωστέον είναι τό 
δρίσαι εις ποιαν έκ τών 49 έπιτροπών δέον νά καθυποβληθή τό νο- 
μοσχέδιόν του. Συχνάκις έπ'ι τοιούτου ζητήματος ζωηραϊ διεγείρον- 
ται συζητήσεις, έπειδη νομοσχέδιον πολλάκις έχει σχέσεις μέ δύο ή 
τρεϊς άλλοίας υποθέσεις· καί τό μέλλον, δπερ αναμένει αΰτό, ώς έπί 
τό-κλειστόν, έξήρτηται έκ τής συγκροτήσεως τής επιτροπής, εις ήν 
θά πεμφθή. Ούδέν νομοσχέδιον αποφεύγει τοιαύτην παραπομπήν, 
έξαιρουμένων τών ύπ’ αΰτών τών έπιτροπών προτεινομένων ή τών 
άπαλλαττομένων αΰτής δι’ ειδικής ψήφου κα'ι διά πλειονοψηφίας τών 
δύο τρίτων.

Κατά τόν κ. Wilson, νομοσχέδιον άποσταλέν είς έπιτροπήν, συ
νήθως είναι καταδεδικασμένον εις θάνατον.. Συνάμα καί μετά τών 
απειραρίθμων λοιπών νομοσχεδίων κατ’ έτος είσαχθέντων, άπόλλυ- 
ται έν τφ άχανεϊ τής σιωπής βασιλείφ, έξ οΰ ούδέν έπανέρχεται. Οΰ- 
δε'ις ακριβώς γινώσκει πότε έκπνέει, οΰδέ τί άπεγένετο’ οΰδ’ άΰτοΐ 
οί φίλοι του κατορθοΰσι νά μάθωσι τήν τύχην του. Βεβαίως αί έπι
τροπαί δέν ίσχύουσιν ϊνα καταδικάσωσι νομοσχέδιον, όφείλουσι, νά 
ποιήσωσιν έκθεσή αΰτοΰ εις τήν βουλήν, καϊ έάν τό,άποδοκιμάζωσι. 
δύνανται μόνον νά συστήσωσιν όπως μή ψηφισθή. Πλήν, δι’ έλλει- 
ψιν χρόνου πρός έξέτασιν άπάντων τών καθυποβληθέντων νομοσχε
δίων, έν πρώτοις άσχολοΰνται εις δσα αΰτοΐς φαίνονται σπουδαιότερα, 
’ιδίως δέ είς δσα αύται καθυπέβαλον. Μετά δύο έτη τό Κογγρέσον 
φθάνει εις τό τέρμα του, νέαι γίνονται έκλογαί, και δ,ΐι δέν ύπε- 
βδήθη τή βουλή πίπτει είς τό χάος. Μυριάδες λοιπόν νομοσχεδίων
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ί ούτως αφανίζονται1 ουδόλως άπερρίφθησαν, ουδέ κάν άνεγνώσθησαν,
f άλλ’ άπλώς κα'ι μόνον δέν ήλθεν ή σειρά των. Αί έπιτροπαί δέν δύ

νανται άπ’ εΰθείας νά λάβωσι τήν πρωτοβουλίαν νομοσχεδίου· άλλά 
μέλος αΰτών παρουσιάζει αΰτό κατά τήν κλήσιν τής δευτέρας’ πέμ- 
πεται είς τήν άρμοδίαν έπιτροπήν, ήτις άμέσως τό εξελέγχει κα'ι 

g. καθυποβάλλεί αΰτό τή βουλή, ήτις, ώς έπ'ι τό πολύ, παραδέχεται
αΰτό. Ούτω μόνον οί υπουργοί δύνανται, νά εΐσαγγέλλωσι νομοσχέ
διον είς τό Κογγρέσον*  αί έπιτροπαί λοιπόν μόναι .παρασκευάζουσι 
τούς νόμους, προσέτι δέ, ώς θέλομεν κατωτέρω ίδεΐ, αύται μόναι· συν
ήθως έπιβάλλουσι τήν έπιψήφισιν αΰτών.

’Επειδή- ή βουλή, καί άν προμακρύνη τάς περιόδους αΰτής, δέν 
έχει τόν υλικόν χρόνον ϊνα λάβη γνώσιν πασών τών εκθέσεων τών 49 
έπιτροπών, αύται άναγκάζονται νά διαγφνισθώσι περί τής σειράς τής 
έγγραφής, ήν κανονίζει δ πρόεδρος. ’Εξαιρούνται δέ τέσσαρες έπιτρο
παί, τών άλλων προηγούμεναι, ώς ασχολούμενα! είς είδικάς υποθέ
σεις μή έπιδεχομένας άναβολήν- καί αΰταί είσιν αί έξετάζου,σαι τάς 
έκλογάς, τάς τυπώσεις, τάς προσόδους, τάς δαπάνας καί τάς ιδιο
ποιήσεις. ·

Ή βουλή πάντοτε εύρίσκεται έν τή άνάγκη νά διεκπεραιοΐ τήν έρ· 
γασίαν μετά πολλής σπουδής, άτε έχουσα όλίγας διαθεσίμους συνε- 

t δριάσεις· ή δευτέρα χρησιμεύει ε’ις τήν κλήσιν τών πολιτειών, ε’ις 
όνομα τών όποιων καθυποβάλλονται νομοσχέδια’ ή παρασκευή άφιε- 
ροΰται είς τά ιδιαίτερα νομοσχέδια (private bills), τό δέ σάββατον 
συνήθως σχολάζει*  δθεν μένουσι τρεις ήμέραι καθ’ εβδομάδα, ής μέ
ρος τυγχάνει ένησχολημένον κατ’ άπόφασιν ληφθεϊσαν δυνάμει κοι
νής συνάινέσεως καί τής άργίας τοΰ κανονισμού. "Οθεν έκαστος έπι- 
σπεύδει τήν, έργασίάν ή βουλή, γινώσκουσα οτι άδυνατεΐ, όπως καί 

- άν πράξη, νά συμπληρώση ίσως τό δεκατημόριον τοΰ έργου αΰτής· 
έκαστος δέ τών μελών, διότι έπιθυμεϊ νά ϊδη τεθειμένα ύπσ συζήτη- 
σιν τά νομοσχέδια καί τάς έκθέσεις τής έπιτροπής, ής αποτελεί μέ
λος. Ή έχουσα τόν λόγον έπιτροπή (holding the floor) ώσαύτως 
έπισπεύδει, άτε έχουσα πάντοτε καί άλλα νομοσχέδια, ών τήν συ- 

| ζήτησιν έλπίζέι νά είσαγάγη έν καιρφ εύθέτφ. Ή συζήτησις λοιπόν
εύρίσκεται έξ άνάγκης περιωρισμένη έντός τόσ φ στενών ορίων, ώστε 
πάσα σπουδαία καί άρίστη διάσκεψις κωλύεται. *

Ό εισηγητής τής έπιτροπής έχει ύπό τήν διάθεσίν του μίαν ώραν 
§πως κοινώση τήν άπόφασιν τής έπιτροπής, ήν άντιπροσωπεό ει, άλλά 
§έν άναλύουσιν αΰτήν ολόκληρον. Παραδεδεγμέν η ύπάρχει .συνήθεια
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ν’ άφίνγι ολίγα λεπτά εις διαφόρους ρήτορας· άλλ’ επειδή δ καιρός 
.ούτος άποκλειστικώς ανήκει αύτφ, παρ’ ,αύτοΰ καί μόνου οφείλεται 
νά ζητηθή τό δικαίωμα τοΰ όμιλήσαι. Ό έντιμος άγων (fair play) 
άπαιτεϊ δπως παραχωρήσω έπίσης τόν λόγον εις τούς αντιπάλους· 
άλλ’ ούαί αύτοΐς έάν ύπερβώσι τόν ακριβή άριθμόν τών λεπτών τών 
παραχωρηθέντων αύτοΐς· δ πρόεδρος, δστις είναι ήδη έν γνώσει τής 
συμφωνίας μεταξύ τοΰ ρήτορας καί τοΰ είσηγητοΰ, αμέσως, έπιβάλ- 
λει σιωπήν. Πριν ή λήξη ή ώρα, δ εισηγητής προτείνει τήν άπόρρι- 
ψιν τής προτάσεως (previous question), ήτις σχεδόν ουδέποτε απορ
ρίπτεται ΰπό τής βουλής, έπειδή, έν τή έπιθυμίιγ τοΰ νά έπιταχύνη 
τήν έργασίαν, πάντοτε είναι πρόθυμος νά ψηφίση δ,τι δύναται νά 
θέσω τέρμα εις τήν συζήτησιν έντεϋθεν ούδεμία τροπολογία γίνεται 
δεκτή. Έάν δ εισηγητής αμελήση περί τήν προφύλαξιν ταύτην, δ 
έλεγχος τής συζητήσεως ύπεξέφυγεν αύτόν. -Αί συζητήσεις δύναντα1 
νά έπεκταθώσιν έπί τοσοΰτον,ώστε νά μή ψηφισθη τό νομοσχέδιον και 
τότε τραχέως θά έπιπλήξωσι τφ εισηγητή τήν άσυγχώρητον αύτοΰ 
ολιγωρίαν.

Ή βουλή συνήθως ψηφίζει τάς άποφάσεις ή τά νομοσχέδια τών 
επιτροπών. Φανερόν δέ δτι ούδεμία υπολείπεται ευκαιρία εί? μάκρους 
λόγους ή είς ακριβολόγους συζητήσεις· παρατηρήσεις μόνον έν σπουδή 
άνταλλάσσονταΓ έπειτα έρχεται ή ψηφοφορία καί ,ουτω τετέλεσται. 
’•Εξαιρούμενων τών προσόδων καί τής χρήσεως αύτών, άς έκάστοτε 
έξε-τά'ζει τό Κογγρέσον μετά προσοχής, πάντα τά λοιπά άφίενται 
ε’ις τήν μελέτην τών έπιτροπών. Κατά θεωρίαν ήδύναμις αύτών 
ιρεριορίζεται ε’ις τό έτοιμάζειν τούς νόμους· πράγματι ίδμως αί έπι- 
τροπαΐ -νομοθετοΰσιν, έπειδή . ή βουλή πείθεται αύ-ταϊς· συνεδριάζει 
,ούχ'ι δ-πως .συζητήσω μετ’ .άζφιβείας, άλλ’ δπως ψηφίση δσον τάχι- 
■στα .φά ύπό τών έπιτροπών προτεινόμενα. ■ - ·

Καί ετερα άρθρα -του κανονισμού συντείνουσιν δπως δώσωσιν είς 
τόν τρόπον τοΰτον ποΰ νομοθετεί? έτι μάλλον αύθαίρετον χαρακτήρα· 
αί έν ταΐς έπιτροπαϊς διασκέψεις είσίν απολύτως μυστικά1? δύνανται 
νά προσκαλέσωσι παρ’ αύταϊς ειδήμονας ά'νδρας ΐνα δώσωσι πληροφο
ρίας ή έκφράσωσι γνώμην έπί συζητουμένης ύποθέσεως, πλήν ή έκθε- 
σις οφείλει νά τηρήση άκραν έχεμυθίαν-έπί τών, έκφρασθεισών γνω- 
μφν, καί ούδεμία δημ,οσίευσις αύτών γίνεται. Τό έργον τοΰ νομοθε
τεί? .έκτελεΐται κατ’άκολουθίαν έν άγνοίγ τοΰ δημοσίου, πολλάκις δέ 
καί αύτά τά μέλη τής βουλής άγνοοΰσι τί έψηφίσθη. Ούτω δέ ή άνα- 
βολή τοΰ κόπτςιν άργυροΰν νόμισμα άπεφασίσθη χωρίς νά έννοήσγ τό 
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Κογγρέσον τί είχε ψηφίσει· διό., δπως φέρωσι θεραπείαν είς τήν προ
γραφήν τοΰ λευκού μετάλλου, ήν ούδόλως έστεργεν ή πλειονοψηφία, 
οί άντιπρόσωποι Alison καί Bland προέτειναν νά ψηφισθή τό γνω
στόν νομοσχέδιου «Bland bill», διατάσσον τό νά κόπτωνται κατά 
μήνα τούλάχιστον δύο εκατομμύρια ταλλήρων άργυρών.

Ιδού όμως καί άλλο έτι ,παραδοξότερον αί παντοδύναμοι άύται 
έπιτροπαί, αί νομοθετοΰσαι κατά τό δοκοΰν αύταϊς, άνευ σόβάράς 
έξελέγξεως, άνευ εί>0ύνης, αύτοπροαιρέτως, έκλέγονται ύπό μόνου τοΰ 
προέδρου.1 Ο πρόεδρος ούτος (Speaker) δέν είναι, ώς δ τών κοινοτή
των τής ’Αγγλίας, πρόσωπον άπαθές καί έντελώς άμερόληπτον, ούδε
μίαν άλλην έ'χον έντολήν ή τό έπιβάλλειν τό σέβας τοΰ κανονι
σμού, καί δστις, ήθελεν αμέσως καταστραφή .εί' ποτέ, κατά τι έφωράτο 
έπηρεαζόμενος ύπό τών πολιτικών αύτοΰ συμπαθειών. *0  πρόεδρος 
έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις άπ’ έναντίας είναι άνήρ κόμματος, 
καί παραδέδεκται τό νά χρησιμοποιήσω τήν μεγίστην ίσχύν του πρός 
όφελος τών φρονημάτων του.Όθεν έκλέγει τάς έπιτροπάς ούτως, ώστε 
νά γίνωνται άποδεκτά τά ύπό τών πολιτικών φίλων του παρουσια- 
ζόμενα νομοσχέδια· διό καί ή εκλογή τοΰ προέδρου τής βουλής γί
νεται αίτιον φοβερών άγώνων αί συνέπειαι δ’ δσον άφορόί τήν νομο
θεσίαν είναι πολλ.ώ σπουδαιότερα; ή έν τή έκλογή τοΰ προέδρου τής 
δημοκρατίας· ύπάρχουσι δέ παραδείγματα ένθα ή κάλπή τής ψηφη
φορίας ήνοίχθη έπανειλημμένως έπί ίκανάς ημέρας’ έν τή μεγάλγ δη
μοκρατία τής ’Αμερικής ή γενική διεύθυνσις τής νομοθετικής δυνά- 
μεως άνήκει λοιπόν ένί καί μόνω άνδρί.

Ουχ ήττον αναγκάζεται ύπό τής κοινής γνώμης νά προσδιορίσω 
τά μέλη ε’ις τάς διαφόρους έπιτροπάς άναλόγώς τής προσηκούσής 
έκάστφ άρρΣοδιότητος· οθεν έπεται δτι αί έπιτροπαί πάντοτε σύγ- 
κεινται έξ άντιπροσώπων τών διαφόρων άποχρώσεων αί άποφάσεις 
καί ή έκθεσις ψηφισθεϊσαι ύπό έπιτροπής συνήθως είναι περιληπτι
κόν έργον παραδεδεγμένον μετ’ άμοιβαίας παραχωρήσεις· σχεδόν πάν
τοτε συμφωνοΰσιν ΐνα άπομακρύνωσιν δ,τι ένδέχεται νά προκαλέσγ 
τήν ένστασιν τής βουλής ή νά διεγείρω σφοδράς συζήτήσεις'διό τά

1 Μέχρι τοΰ 1790 ή βουλή εξέλεγε τάς διαρκείς έπιτροπάς,· άλλ’ επειδή 
άνεφύησαν δυσκολίαι, άπεδόθη τδ δικαίωμα τοΰτο εις τδν πρόεδρον τής βου
λής· δ κανονισμός φέρει δτι «πάσαι αί έπιτροπαί θά έκλέγωνται ΰπδ τοΰ προέ
δρου, έκτδς εΐμή ή βουλή άλλως άποφασίση». Πάσα νέα βουλή δύναται νά 
έξετάση αύθις τδν κανονισμόν της, άλλ’ δ δρος ουτος έμεινεν έκτοτε αμετά
βλητος· έκαστον δέ-κόμμα, εναλλάξ, ευρίσκει είς τοΰτο τδ συμφέρον του. 
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ύπό τών έπιτροπών ώς έπ'ι το πλεΐστον προτεινόμενα είς ψήφίσιν μέ
τρα είσί μετριάζοντα, δντα ή απόρροια συμβιβασμού μεταξύ άκρων 
φρονημάτων, Έκ τούτου δέ πηγάζει δτι αί επανορθώσεις είσί σπά- 
νιαι κατά την γενικήν συζήτησιν, καί ή έπιψήφισις γίνεται σχεδόν 
άνευ αμφισβητήσεων ό τών διαφόρων κομμάτων ανταγωνισμός φαί
νεται έντελώς έκλείπων έν ταύτη τή περιπτώσει. Οί πρόεδροι τών 49 
διαρκών έπιτροπών, ών είναι μεγάλη ή έπιρροή, συνήθως εκλέγονται 
κατά τήν ήλικίαν, ή κάλλιον είπεΐν κατά τήν αρχαιότητα ώς βου- 
λευταί. Έξ αύτών δέ τών τοσούτφ ουσιωδών έκλογών έπίσης απε
λαύνεται μακράν όσον τό κομματικόν πάθος.

Οί ύπό τών πολυαρίθμων τούτων έπιτροπών διαπεπονημένοι νόμοι 
ούδέν φέρουσιν ίχνος τής έπικρατούσης γνώμης, ώς έν τοϊς λοιποϊς 
κοινοβουλευτικοί; κράτεσιν. Έκάστη επιτροπή έμφορεϊται τής έπι
κρατούσης έν μέσφ αύτής τάσεως. Μεταξύ τών διαφόρων έπιτρο
πών ούδεμία ύφίσταται κοινότης βουλευμάτων, ούδεμία αλληλεγγύη· 
άπ’ έναντίας, μάλλον εύρίσκονταί έν καταστάσει έχθρότητος λανθα- 
νούσης ή φανεράς, .διότι άείποτε έρίζουσι περί τοΰ καιρού τοΰ Κογ
γρέσου καί περί τής προηγήσεως έν τη ήμερησίφ διατάξει. Έν τφ 
Κογγρέσφ τά κόμματα ουδόλως είσίν ώργανισμένα ώς συμπαγή στρα
τεύματα πρός έπίθεσιν, ούδ’ ύπείκουσιν είς γνωστούς καί εύδοκίμους 
άρχηγούς, καί έκ προαιρέσεως άμοιβαίως εκμηδενίζονται. Κατά τήν 
ψήφησιν έκάστου νομοσχεδίου τά μέλη χωρίζονται διαφόρως, καί συ
νεπώς ταΐς έαυτών:πεποιθήσεσι, τοΐς συμφέρουσιν εαυτών ή τοϊς τών 
έντολέων των.

Τό κυβερνητικόν σύστημα, δπερ έσκιαγραφήσαμεν φαίνεται άνα- 
πληροΰν τά ποθούμένα διασήμων πολιτικών άνδρών, οιοι δ Stuart 
Mill, Thornton καί Minghetti. «Δέον νά γίνη άξιολογος δια
στολή, λέγει δ Mill έν τή αύτοβιογραφίφ του, μεταξύ τής τών νό
μων συντάξεως, έργου, δπερ συνέλευσις τυγχάνει δλως άνίκανος νά 
έπιχειρήση, καί τής ένεργείας δπως άριστοι νόμοι έπιψηφισθώσιν, 
δπερ έστί τό πρώτιστον αύτής καθήκον, καί δέν δύναταί νά έκπλη- 
ρωθή είμή ύπ’ αύτής. Κατ’άκολουθίαν, νομοθετική’έπιτροπή οφείλει 
άπαρτίζειν συμφυές μέρος τοΰ δλου οργανισμού παντός ελευθέρου κρά
τους· ή έπιτροπή αύτη έπρεπε νά ή συγκειμένη έκ μικροΰ άριθμοΰ 
άνδρών, περί τήν επιστήμην τών νόμων δεινότατων, είς οΰς ήθελεν 
άνατεθή ή φροντίς τοΰ πκρασκευάζειν τού; νόμους,ούς τινας ή βουλή 
ήθελεν επιθυμήσει νά ψηφίση. Ή δέ βουλή ήθελε τηρήσει τό ελεύθε
ρον τοΰ ψηφίσαι ή άπορρίψαι νομοσχέδιόν τι προτεινόμενον, άλλ’ ούχί 

καί τό μετατρέψαι αύτό, έκτος έάν πέμψη είς τήν έπιτροπήν τάς 
τροπολογίας, άς βούλεται νά είσαγάγη».Έν ταΐς Ήνωμέναις Πολι- 
τείαις"τούτου κάλλιον έγένετο’ έπειδή ή ποθουμένη τοΰ Mill.έπι
τροπή δέν είναι δυνατόν νά η άρμοδία έν παντί ζητήματι, κατηρ- 
τίσθησαν τόσαι έπιτροπαί, δσαι διάφοροι ύποθέσεις μέλλουσι νά συ- 
ζητηθώσι, καί ούτω πάσα πιθανότης ύπάρχει δτι οί προτεινόμενοι 
νόμοι θά ώσι καλώς μεμελετημένοι καί ήτοιμασμένοι, έκτος έάν αί 
έπιτροπαί έχωσιν άντίθετον συμφέρον.

Ό Minghetti καί δ Thornton, οϊτινες έποίησανκαταφανή πάντα 
τά δεινά τά έκπηγάζοντα έκ τοΰ κομματικού πνεύματος έν τφ κοί- 
νοβουλευτικφ πολιτεύματι, ήθελον εύρει λόγον νά εύαρεστηθώσιν έν 
ταΐς Ήνωμέναις Πολιτειαις. Τό κομματικόν πνεΰμα, τό λυσσωδώς 
μαινόμενον καί ενώπιον ούδενός έμποδίου ή μέσου άποδειλιών κατά 
τήν στιγμήν τών έκλογών, αίφνης καταπραΰνεται έν τφ Κογγρέσφ, 
καί ούτως είπεΐν, ούδεμίαν έξασκεΐ ροπήν έπί τής τών νόμων κατα
σκευής. Καθ’ δλας τάς βαθμίδας τοΰ πολιτικού βίου ή δημοκρατία 
κυριεύει άπολύτως· δ λαός άπ’ εύθείας έκλέγει τούς νομοθέτας, τούς 
άνωτέρους ύπαλλήλους, καί αύτούς τούς δικαστάς του. Επειδή δέ 
αί έκλογαί αύται έντός βραχείας προθεσμίας άνανεοΰνται, ή τού λαοΰ 
βούλησις φαίνεται ούσα κυρία- ούχ ήττον δμως αύτη άπολήγει έπ{ 
τής εισόδου τού Κογγρέσου.Έκεϊ δ πρόεδρος τής βουλής, καί αί ύπ’ 
αύτοΰ δριζόμεναι έπιτροπαί, νομοθετοΰσι κατά τό δοκούν αύτοΐς, 
σχεδόν έν άγνοίφ τοΰ κοινού καί άνευθύνως. Έν τφ άνωτάτφ μέρει 
τής κυβερνήσεως ή δημοκρατία παύει έξασκοΰσα τήν παντοδυναμίαν 
αύτής.

Είπον έν άγνοίφ τού κοινού. Καί τφόντι, άνοίξατε άμερικανικήν 
έφημερίδα έ'στω τήν τελειοτάτην καί εύρυτάτην δ χώρος δ ώρισμένος 
δπως έκθέσωσι τά διεξαγόμενα έν τφ Κογγρέσφ, ιδίως δέ έν τή 
βουλή τών αντιπροσώπων, είναι λίαν περΐόριστος, καί δ,τι γράφεται 
είναι ώς έπί τό πλεΐστον γρίφος, έξαιρουμένων τών μεμυημένων τά 
πολιτικά. Δέν δύνανται νά έκφέρωσιν ολόκληρον τό κείμενον τών ψη- 
φισθέντων νόμων, καί ή γενομένη ξηρά αύτών άνάλυσις ούδόλως είναι 
έν τή άναγνώσει έπαγωγός. Ούδείς ύπάρχει λόγος άξιος σημειώσεως" 
ψηφηφορίαι άναγράφονται, καί μηδέν πλέον. Οί ’Αμερικανοί μετά ζέ- 
σεως άκολουθούσι τάς συζητήσεις τών άγγλικών βουλών- τό τηλε
γραφικόν σύρμα καθ’ έκάστην με+αδίδει αύτοΐς έκτενεϊς άναλύσεις 
αύτών πλήν, έάν έξαιρεθή σπουδαΐον καί μέγα τι ζήτημα, ολίγον 
ένδιαφέρονται είς δ,τι λέγεται ή πράττεται έν τφ Καπιτωλϊω των.



72 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Οί έλάχιστοι λόγοι τοΰ Γλάδστωνος καϊ τοΰ Salisbury δημοσιεύον
ται καϊ σχολιάζονται, ένφ τί είναι γνωστόν ήμϊν έκ τών λόγων ή 
τών έργων τών άρχηγών τών κομμάτων (leaders) τής ’Αμερικής ;

Είπον πρός τούτοις ότι τή ελλείψει δημοσιότητας προστίθεται ·/) 
έλλειψι'ς ευθύνης. Ένταΰθα δέ δήλη γίνεται ή μεγίστη διαφορά με
ταξύ τοΰ κυβερνητικού συστήματος τής ’Αγγλίας και τής Βορείου 
’Αμερικής. Έν Άγγλίςέ αναπτύσσεται καθ’ δλην αΰτής τήν ευρύτητα, 
καθ’ δλην τήν λαμπρότητα δ,τι ονομάζεται υπουργική κυβέρνησις. 
'Έκαστον κόμμα έχει ίδιους αρχηγούς, διευθύνοντας αΰτό και λα- 
λοΰντας έν όνόματι αΰτοΰ. 'Όταν κόμμα άποκτήση τήν πλειονοψη
φίαν, οί αρχηγοί αΰτοΰ έρχονται ε’ις τήν αρχήν καϊ σχηματίζουσι τό 
ύπουργεΐον. Τοΰτο κυβερν^ ύπό τήν έπιτήοησιν και τήν ώθησιν τής 
βουλής. Παρασκευάζει τούς νόμους, δι’ οΰς δέον νά επιτυχή τής επι
δοκιμασίας τής πλειονοψηφίας. Ουτω, άντϊ 49 διαρκών έπιτροπών, 
μεταξύ τών οποίων διαιρείται ή εΰθύνη ώς έν ταϊς ‘Ηνωμέναις Πο- 
λιτείαις, ώδε ύπάρχει μία καϊ μόνη φέρουσα πλήρη τήν εΰθύνην. 
"Εκαστον νομοσχέδιον δίδει αφορμήν είς συζητήσεις εμπαθείς, άτε- 
λευτήτους, συγκινητικωτάτας, έν αίς συμπλήττονται. οί ρήτορες τών 
έναντίων κομμάτων. Είναι άγων περιφανής, ηρωικός, ώς οί τών ήρώων 
τοΰ Όμήρου*  έκάστη δμάς συσπειρουμένη άντικρύ τής'έχθρικής δμά- 
δος έν ένεργείφ θέτει πάντα πόρον τής κοινοβουλευτικής τακτικής καϊ 
εΰγλωττίας. Καί όντως ή προκαταβολή είναι υπερμεγέθης· τά χαρ
τοφυλάκια άνήκουσι τφ νίκητφ. Έάν τό ύπουργεΐον ήττηθί), οφεί
λει νά παραιτηθώ καϊ V’ άφήσν) τήν θέσιν είς τούς αντιπάλους. Ή 
συζήτησίς έστιν ή ψυχή τοιούτου πολιτεύματος. Έστι μάχη, έν ή 
δπλον έστιν δ λόγος, δράμα, ου τό δημόσιον μετά πολλής περιεργίας 
ακολουθεί πάσας τάς περιπετείας, διότι έκ τής τοιαύτης ή τοιαύ- 
της έκβάσεως αΰτοΰ έξήρτηται ή διεύθυνσις. τοΰ κράτους. Έάν κα
κοί νόμοι ψηφισθώσιν, έάν/Αμαρτήματα διεπράχθησαν, δ λαός γινώ- 
σκεί τίς δ υπεύθυνος. Τό ύπουργεΐον καί ή πλειονοψηφία ύπέχουσι δί
κην αύτών- Οί έκλογεϊς έγκαταλείπουσιν αΰτούς.

Έν ταϊς Ηνωμέναις Πολιτείαις ούδέν βλέπει τις παρόμοιον" οί 
τών κομμάτων αρχηγοί δέν μονομαχοΰσιν έν ύπερτάτγ μάχνΓ είσζ 
διεσκορπισμένοϊ έν ταϊς δϊαφόροις έπιτροπαϊς, ένθα ένεργοΰσι καί έπι- 
τυγχάνουσι τοΰ σκοποΰ των. Τά προτεινόμενα νομοσχέδια οΰδόλως 
είσίν έργον τής πλειονοψηφίας έν τώ Κογγρέσφ, άλλά τής πλειονο
ψηφίας έν εκάστη έπιτροπί}, συγκειμένη έξ αντιπροσώπων δλως δια
φόρων αποχρώσεων- έκαστη πρότασις εξετάζεται, συζήτεϊται, έπι-

TO NEON ΕΙΔΟΣ THS ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 78

ψηφίζεται., κατά τήν.' ιδίαν άΰτ?| άξίαν,. καί ούχί ϊνα ύποστηρίξτ) ή. 
άνατρέψγ) τό ύπουργεΐον- τά χαρτοφυλάκια, ή τών δημοσίων διεύ— 
θυνσις οΰδέποτε εύρίσκονται έν κρίσει, άφοΰ τό Κογγρέσον δέν διαθέ
τει ταΰτα. Έάν νόμος τις τυγχάνφ βλαβερός, δ λαός άγνοεϊ τίς εΰ- 
θύνεται, διότι δέν δύναται νά αίτιάται ούτε τήν πλειονοψηφίαν, οΰ
δόλως πταίουσαν, ούτε τούς δημοκράτας ή τούς δημοκρατικούς, έπειδή, 
τοΰ νόμου έτοιμασθέντος ύπό έπιτροπής, ής αί συζητήσεις καί απο
φάσεις, είσί μυστικαί, οΰδείς δύναται νά εϊπφ είς ποιον κόμμα άπο- 
δοτέος δ νόμος ούτος. Οί βουλευταί λοιπόν’ έν γένει άνάγκήν δέν 
έχουσι περί πολλοΰ ποιεϊσθαι τήν θέλησιν τοΰ λαοΰ, άφοΰ οδτος θ’ 
άγνοή έπί τίνος οφείλει νά έπιρρίψη τήν τιμωρίαν τής δυσαρέσκειας, 
του. "Οθεν ούτω παρατηρεϊται τό άλλόκοτον τοΰτο γεγονός: πολι
τεία κατά πάντα δημοκρατική, έν γ δ δήμος ούδέν σχεδόν μέρος,λαμ
βάνει τής τών νόμων καταστάσεως καϊ τής διευθύνσεως τών δημο
σίων πραγμάτων.

Έν νεωστί έκδοθέντι πονήματι «American Diplomaty», πρφην 
πρεσβευτής άμερικανός, δ κ. Ε. Schuyler δρίζεται τήν κυβέρνησιν 
τής έαυτοΰ πατρίδος ώς έ'πεται : δεσποτισμός απόλυτος καί ανεύθυ
νος, λειτουργών ύπό τήν αιγίδα συνταγματικών θεσμών, καί. έξα- 
σκούμενος παρά έξ ατόμων, ήτοι τοΰ προέδρου τής δημοκρατίας, 
τοΰ ύπουργοΰ τής έπικρατείας, .τοΰ τών οικονομικών, τοΰ προέδρου 
τής βουλής, καϊ κατά δευτερεύουσαν τάξιν, τών προέδρων τών δύο 
έπιτροπών, τής τών ιδιοποιήσεων καί τής τών χρηματικών πόρων, οΰς 
έκλέγει κατ’ αρέσκειαν.

Δυ·Λίμεθα νά διισχυρισθώμεν ότι τό σύστημα τοΰτο δέν είναι άξιον 
μεταμελείας- άλλ’ δπερ άναμφισβητήτως είναι σοβαρόν έλάττωμα 
τής τών Ηνωμένων Πολιτειών κυβερνητικής συγκροτήσεως, είναι δτι 
ήκιστα έκπληροϊ έν τών κυριωτάτων καθηκόντων τοΰ συνταγματικού 
πολιτεύματος, λέγομεν τό καθήκον τής κοινής έκπαιδεύσεως. Αί*  
βουλαί, ένθα οί μεγάλοι ρήτορες λαμβάνοϋσιν εναλλάξ τόν λόγον^έΐσίν 
ώς πρός τόν τόπον έξαίσιον μέσον πολιτικής έκπαιδεύσεως. Τά προ
βλήματα. άτινα διαφέρουσι τό έθνος, πολλάκις δέ καί· τήν άνθρωπό*  
τητα Αναπτύσσονται έν ύψηλαϊς λέξεσι, συνάμα δέ άπλαϊς καί τοϊς 
πάσι ^αταληπταΐς, έπειδή ένθεν μέν ύπέροχοι άνδρες διαπραγματεύ
ονται τό ζήτημα, ένθεν δέ γινώσκουσιν δτι δέον νά ώσϊ καταληπτοί 
ούχί μόνον έντ^ βουλή, άλλ’ ύφ’ άπαντος τοΰ έθνους. Ή οικονομική 
κατάστασις, τά οικονομικά συμφέροντα, ή έξωτέρική πολιτική, αί 
νομοθετικαί μεταρρυθμίσεις, παν δ,τι άνάγκη νά έπασχολίί τήν δη
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μοσίαν προσοχήν, έξετάζεται καί συζητεΐται ένώπιον τοΰ έθνους, 
δπερ προσέχει.

Οί πλεΐστοι ούδέποτε άναγινώσκουσιν ούτε ογκώδεις βίβλους, ούτε 
μακράς έκθέσεις, ούτε κα'ι τάς πολυσέλιδους έφημερίδας τών κυβερνή
σεων πλήν καθ’ έκάστην πρωίαν ή έφημερ'ις φέρει έκάστφ πολίτη τήν 
σύνοψιν τών συζητήσεων κα'ι πλήρες το κείριενον τών σημαντικών λό
γων*.  Όποιον κέντρον τών φώτων, ούχί διά τήν Γαλλίαν μόνην, άλλά 
διά τήν Εύρώπην, ήτο το βήμα τής γαλλικής βουλής, δτε κατείχετο 
ύπό τών Roger-Collard, Guizot, Benger, Thiers, Garnier-Pa- 
ges, Tocqueville, Remusat καί τόσων άλλων ! Έκφραζόμεναι ύπό 
τοιούτων ρητόρων αί, ίδέαι κέκτηνται. τοσαύτην φήμην, τοσαύτην 
ίσχύν, τοσαύτην διάδοσιν, ύπό μηδενός άναπληρουμένην. Διά τών 
έπερωτήσεων εις τήν κυβέρνησιν ή βουλή φωτίζει τόν τόπον έπί παν
τός διαφέροντος, συζητούσα δέ τάς άφορμάς τής δυσαρέσκειας αύτοΰ, 
προκαλεϊ τήν έπανόρθωσίν τό βήμα κέντρον έστίν, .άφ’ού ή πολιτική 
ζωή διαλάμπει μέχρι τών άπωτάτων τού κράτους.

("Επεται τδ τέλος).
Χτέφ. Α. Βλαστός.

——■—.... , ρ ή.............—__ΑΥΣΤΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ ΤΩ*  1826

----- - · .♦
Ή μεγάλη ήμών Έπανάστασις, συνεπαγαγούσα καταστροφές και 

δγώσεις νήσων καί παραλίων πόλεων τής Ελλάδος, έγένετο αφορμή 
τής συγκεντρώσεως εις πόλεις άλλας πληθυσμών θεωρουμένων έν 
ασφαλείς· τούτο σχεδόν συνέβη είς άπάσας τάς Κυκλάδας, έτι δέ 
καί έν Νάξφ.τή έπισημοτάτη πασών, προσελθόντων Κρητών, Κασίων, 
ΙΙελοποννησίων καί άλλων. Ή έξακολούθησις τού Άγώνος καί ή 
συγκέντρωσις πληθυσμών ήν αφορμή τής πτωχείας τών μετοίκων,

1 Έν τή βελγική έκδίδεται ά'ριστον πόνημα, ύπδ τον τίτλον «Κοινοβου
λευτικά χρονικά», πλήρης έ'κβεσις τών συζητήσεων τών δύο βουλών αντί 3 
φράγκων έτησίας συνδρομής. "Εκαστος οΰτω δύναταί νά έχη ακριβή χαρα
κτήρα τών συζητήσεων, άντί τής περιλήψεως άκροτόμου, ένίοτε δέ καί δια- 
φδαρείσης ύπδ τών κομματικών συμπαθειών τής εφημερίδας, ήτις δημοσιεύει 
αυτήν.
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. οΐτινες, γυμνοί καί πτωχοί φεύγοντες, έζήτουν άσυλον παρά τοϊς νη- 
σιώταις, ένεκα δέ τής πενίας αύτών ταύτης ώρμήθησάν ,τινες, είς 
ναυτικάς νήσσους άνήκοντες, νά έξασκήσωσι πειρατείαν κατά τά τε
λευταία έτη τού Άγώνος. Τά τότε δέ ισχυρά κράτη τής Εύρώπης 
ένίσχυσαν τάς δυνάμεις αύτών προς προφύλαζιν τών ύπό τάς ση
μαίας αύτών έμπορικών πλοίων, καταδιώκοντες τά πειρατικά καί 
έπιβλέποντες αύτά, έπιτιθέμενοι καί κατά νήσων άποκλείοντες αύ- 
τάς, είς άς ένόμιζον δτι έλάμβανον προστασίαν άνήκοντες ή έμπο- 
ρευόμενοι οί πειραταί, πρός άπότισιν άποζημιώσεων τών’ ύπό τών 
πειρατών διαπραχθεισών λγστεύσεων.

"Εν τοιούτον έπεισόδιον άναγράφω ένταΰθα τής ιστορίας τής νή
σου Νάξου. Πειρατικά πλοία ύπό μετοίκων καί Ναξίων έξοπλισθέντα 
κατά το έαρ τού 1826 έλήστευσαν πλοία ύπό αύστριακήν και ρω
σικήν σημαίαν’ τήν τελευταίαν ταύτην ύπερήσπιζε τότε ή Αύστρία, 
είς διενέξεις ούσης τής 'Ρωσίας μετά τής Τουρκίας, αΐτινες μέτ’ ολί
γον κατέληξαν είς τόν ρωσοτουρκικόν πόλεμον. Λγιστεύσαντές ταΰτα 
έκόμισαν τήν λείαν είς Νάξον, δπερ μαθών ό ύποπρόξενος τής Αύστρίας 
Φραγκίσκος Γιράρδης άνήγγειλεν, είς τόν περιπλέοντα τάς νήσους 
τοΰ Αιγαίου αύστριακόν πλοίαρχον Άκούρτην Ούτος δέ προσορμι- 
σθείς είς Νάξον, έπεσκέφθη ύπό τοΰ ύποπροξένου τής Αύστρίας 
Φραγκίσκου Γιράρδη, βεβαιώσαντος αύτόν και διά στόματος τά δια- 
πραχθέντα, δόντος δ’ αύτφ καί σημείωσιν πιθανώς τών αύτουργών 
καί κατόχων τών λγστευθέντων. Ό' Άκούρτης. έπεμψε τόν ύπο- 
πρόξενον μετά τίνος τών άξιωματικών αύτοΰ πρός τούς προκρίτους 
τής νήσου (τοΰ Μπούργου) προσκαλών αύτούς είς τό πλοϊον αύτοΰ 
ΐνα δώσωσι λόγον τών πράξεων τών πειρατών, καί άποζημιώσωσι τούς 
λγστευθέντας· άλλ’ έπειδή ούτοι δέν. προσήρχοντο φοβούμενοι τούς 
Αύστριακούς, ού φιλικώς πρός τούς 'Έλληνας διακειμένους, έπειρά- 
θη ΐνα, άποβιβάζων είς τήν νήσον δύναμιν, βιάσγι αύτούς.’Αλλά πρός 
τόν άγιον Αντώνιον (έκκλησίάν, δυτικήν) προσόρμίσαντες τάς λέμβους 
των οί Αύστριακοί, παρεμποδίσθησαν ύπό τών μετοίκων ν’άποβιβα- 
σθώσιν, καί έν τή οργή των άπέδωκαν τήν παρεμπόδισιν ταύτην είς 
συνέργειαν Δημητρίου τίνος Λασκάρεως, δς καί έν τοϊς έπειτα χιχτ- 
εδιώχθη ύπό τών Αύστριακών, δι’ δ έδέησεν ΐνα οί Μπουργιανοί Νά-' 
ξεοι τόν Αύγουστον (χς) τοΰ 1826 πιστοποιήσωσιν δτι- ό; Δημή- 
τριος Λάσκαρις ούχί μόνον δέν ήτο αίτιος τών άποδιδόμένων αύτφ 
κατηγοριών, άλλά καί «../έμπόδισεν δ’λα τά άτοπα δποΰ έσκόπε- 
βαν νά κάμουν οί Κρητικοί έναντίον είς τάς τζαλούπας όπού τότε
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είχαν εύγή προς τό ριέρος τοΰ άγίου ’Αντωνίου' καί όχι ποτέ οτι 
αύτός έπαρακίνησεν $ έσυμβούλευσέ τινα διά νά μεταχειρισθή άρ
ματα έναντίον τοΰ βασέλου ή τοΰ αύστριακοΰ κονσόλου κυρίου κυρίου 
Γεράρδη...» .

Μη προσελθόντων τών προκρίτων τοΰ Μπούργου καί μή δυνηθείς 
ό Άκούρτης διά τής βίας νά προσάγη αύτούς, έθεώρησεν έαυτόν προσ
βεβλημένου καί ήρξατο πυροβόλων τ.ήν πόλιν φαίνεται δ’ οτι καί οί 
κάτοικοι έξωθεν δ ι’ όπλων άντεπυροβόλουν αυτόν, μικράν δμως έπή- 
νεγκε βλάβην' μετά τόν τρίτον πυροβολισμόν μέτοικοί τινες προσ- 
ελθόντες είς τό αυστριακόν προξενεΐον κατεβίβασαν μεσίστιον την 
αυστριακήν σημαίαν, ύποδηλοΰντες τόν κίνδυνον τών έν αύτφ,ΐνα διά 
τούτου έκφοβίσωσι τόν Φραγκίσκον Γιράρδην,, δπως καταπείση τόν 
Άκούρτην καί παύση τόν κατά της πόλεως πυροβολισμόν. Φοβηθέν- 
τες δ’ οί Δυτικοί της Νάξου τόν πυροβολισμόν, πέμπουσι πρεσβείαν 
τφ Άκούρτη τόν δυτικόν αρχιεπίσκοπον Άνδρέαν Βεγγέτην καί τούς 
προξένους τής ’Αγγλίας καί Γαλλίας δπως μεσιτεύσωσι καί παύση 
τό πυρ,, πείθοντος αύτόν τοΰ Γιράρδη ΐνα δευτέραν πρεσβείαν 
πρός τούς προκρίτους τοΰ Μπούργου άναλάβη, δτε καί. οί άνωτέρω 
κατέφθασαν έν τώ πλοίφ- άλλ’ ούτος τότε μόνον έπαυσεν, δπόταν 
έγερθέντος ανέμου έν τφ λιμένι της Νάξου δέν ήδυνήθη νά παραμείνη 
έκδικούμενος την πόλιν, κα'ι άπέπλευσεν είς Σμύρνην φέρων μετ’ αύ
τοΰ καί τόν ύποπρόξενον Φραγκίσκον Γιράρδην' ή τότε δ’ έν Σμύρνη 
έκδιδομένη γαλλιστί έφημερίς Le Spectateur Oriental της 14ης 
Μαίου τοΰ 1826 ούτως αναγράφει τό συμβάν αύτό: «Ό κ. Άκούρτης 
καταπλεύσας είς Νάξον άπέστειλε πρός τούς προκρίτους Έλληνας 
μεθ’ ένός αξιωματικού τοΰ έπιτελείου τόν κ. Γιράρδην υποπρόξενον 
τής Αύστρίας, δπως παρακαλέση αύτούς, ΐ'να μεταβώσιν είς τό πλοΐον 
αύτοΰ, δπερ δέν έγένετο, μάλιστα δέ οί πρόκριτοι περιφρονητικώς 
έδέχθησαν την άποστολήν, καί άπρεπώς έξεφράσθησαν διά τόν κ. 
Άκούρτην, είπόντες δτι έάν ούτος θέλή νά δμιλήση αύτοΐς, ήδύνατο 
νά έλθη πρός αύτούς' άπάντησις τόσον-άπότομος έπεισε τόν αύστρι- 
ακόν πλοίαρχον, δτι παν άλλο μέσον εκτός τής βίας ήτο ανωφελές 
είς άνθρώπους τόσον κακώς διατεθειμένους νά άκούσωσι τάς συμβου
λής αύτοΰ. Διέταξε νά πυροβολήσωσι τήν πόλιν είς τόν τρίτον πυ
ροβολισμόν έιδον τήν αύστριακήν σημαίαν κυματίζουσάν μεσίστιον 
έπί τοΰ ύποπροξενείου. Είς τό δυσάρεσ'τον τοΰτο. σημεΐον δ κύριος 
Γιράρδης, ύπολαμβάνων- δτι άντεκδικούμενοι οί "Ελληνες προσέβα- 
λον τ-ήν οικίαν αύτοΰ δπως- κακοποιήσωσι τήν οικογένειαν αύτοΰ,

*

παρεκάλεσέν έπανεΐλήμμένώς · ϊνά · δΐάκόψώόι τό πΰρ', έΛίή'ύχών ΐνα' 
αϋθίς μεταβίί πρός τούς προκρίτους· καί πρΰτρέψη άύτού'ς δΐά' τέλε'ύ- 
ταίαν φοράν δπως παραδεχθώσι τάς δικαίας άπαΐτή'σέις τοόΆύ’ά'τρι'ά-·
κοΰ πλοιάρχου. Ταύτόχρόνως έφθασεν ε’ις τό πλοΐον καί δ ΛπτΐνΟς Αρ
χιεπίσκοπος Άνδρέας Βεγγέτης μετά τών προξένων τής Αγγλίας καί
Γαλλίας, ερχομένων ΐνα μεσιτεύσωσι παρά τφ'κυρίφ Άκόύρ'τη' ό’π'ω’^

τό γαλλικόν προξενεΐον, ολίγον είΐά S' ίνϊμός

ανακαλεση τήν διαταγήν τον πυροβολισμού, . ύπ’ δψιν ίχονΐες τούς 
κινδύνους δι’ ών ή ελληνική μνησικακία ήπείλει ιόν λατινικόν πλη
θυσμόν, έμαθ’εν έπίσης άπ’ αύτούς δτι όμιλος μανιακών προσέβαλε’ 
τήν οικίαν τοΰ προξένου τής Αύστρίας, ού' ή οικογένεια μόλις·ήδυ'*·  
νήθ’ή νά καταφυγή είς 
αΰξήσας ήνάγκασε τό· πλοΐον νά άπομακρυνθή τής παραλίας'’ έκτότ’έ 

φήμη- μόν'ον ύπάρχει1. δ·τΐ: 
ή οικία· τοΰ ύποπροξένόΟ· τή^ς Αύό'τ’ρ'ίάς1 έκάή. ύπό’ τών Έλλήνών»'. (1Λ' 
Spe^taetetir Ofiewtal, ■Sffiyra* . 14 Μαΐου 1826)’·

'O’ Άκίούρτης έίς Σμύρνημ ψθάσάς ανήγγειλε' "<ί'φ διευθύν'ο'ντΐ 
αυστριακήν μοίραν τοΰ Αιγαίου Παύλό’ύΐξφ' τά δΐαπρ'αχθέΫτά· δπ’'άδ’«>

ύστερούμεθα νεωτέρων ειδήσεων’ έκ -Νάξου1,·

αύστριακήν μοίραν τι
τοΰ έν Νάξφ, άποδίδων τοΐς Ναξίοις πολεμικάς κατά τής Αύστρίας
διαθέσεις, τό δέ χείριστον προσβολήν κατά τής αύστριακής σημαίας' 
δι’δ δ Παυλοΰτζος την.24 Αύγουστου λίαν πρωϊι προσωρμίσθή είς 
τόν άγιον Προκόπιον τής Νάξου (ναυλόχιον κατά τών βορείων

, μωντής νήσου ήμίσείαν περίπου ώραν κείμενον άπό τής πόλεώς'Νάξου) 
μετά στόλου καί στράτού'^ άπεβίβασέ δέ έπτακοσίους'άνδφα'ς' SfaffW·*  
λαβών τήν πόλιν τής Νάξου· περικυκλώσας αύτήν πανταχήθεν καί'

, φρουρούς εις έκάστην τών πυλών αύτής θέσας' οί κάτ'σικ'οΐ" δμοις’ κάί 
οί πλεΐστοι μέτοικ'οι άπέδρασαν τής πόλεώΐς, πολλοί δέ· τούτων ώχυ«’
ρώθησαν έξωΦ'εν αύτής', διαλανθάνοντές δ-’ οί έναπομείναντες κάτοικοι·
καθ’ έκάστην τούς-φρουρούς άπεδίδρασκον τής πόλεως'; Οΐ πρόκριτοι
δέ τοΰ-Μπούργου· φοβηθέντες τάς έχθρικάς τής Αύστρίας διαθέσεις, 
φαίνεται δτι σΰνέταξα-ν έγγραφον υποταγήν ύπ’οσχόμενΰ'Υ ΐΜπΗΚοιή^ 
σιν καί άποζημίωσιν τών ληστευθέντων ύπολαμβάνοντες δέ τθύς; 
Κρήτας ώς πρωταιτίους τΟΰ κακ'οΰ, έζή'τήσά-ν έγγραφον ύπΰτάγήν'
αύτών διά τοΰ άρχηγοΰ αύτών Βερνάρδου ήν κατωτέρω πάράτίθημι,· 
μεταγράψας έκ τοΰ πρωτοτύπου άποκειμένου παρά τφένΣύρφκι Π·.
Γ. Ζερλέντη. Ήλθε δ’ δ Παυλοΰτζος έν Νάξφ ϊνά'ίκάνόποι'ήση τήν δή-' 
θεν προσβληθεΐσαν αυστριακήν σημαίαν κάί τίμωρή'σέι· τούς Νάξίους

Αέχθρικώς πρός τήν Αύστρίαν δήθεν διατελοΰντας, κατηδάφισε τήν 
οικίαν- τοΰ ΒασιλείουΆάσάάρ’εως θ&ωρουμένού ένός τών πρωταιτίων-,Τβμος ΙΓ, — 'Οκτώβριος 188ϊ 9

4,
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δστις, κατέφυγε κρυπτόμενος είς την μονήν Ίωάννου τοΰ Χρυσοστό
μου, κατέ^χεν τινά έκ των λγστευθέντων, πιέσας τον Λάσκαριν είς 
άπότισιν άποζημιώσεως.

Οί κάτοικοι φρονίμως ποιοΰντες δέν ,άντέταξαν βίαν κατά τών - 
έπιδρ,ομέων Αυστριακών, άν καί τινες τών μετοίκων καί εγχωρίων 
ώχυρώθησαν έξωθεν τής πόλεως, τινές δέ τών Κρητών και έπυροβόλη- 
σαν, οί δέ Αυστριακοί-φοβούμενοι νυκτερινήν έπίθεσ,ιν καθ’έκάστην 
έσπέραν σ.υνεκέγτρουν τούς φρουρούς αύτών είς §ν μέρος,,’Εννοήσας δέ 
ό Παυλοΰτζος δτι ούδέν δύναται νά πράξη κατά τών κατοίκων, τών 
κυρίως αιτίων ύποτιθειμένων, ώς άποδράντων είς το εσωτερικόν τής 
νήσου ήρκέσθη είς μικράν άποζημίωσιν ύπο τοΰ Δημητρίου Λασκά- 
ρεως καταβληθεΐσαν,.είς τήν έγγραφον τών Κρητών υποταγήν καί τών 
προκρίτων τής νήσου, έκ τής παρατιθέμενης τών Κρητών υποταγής 
άπευθυνομένης προς τον αρχηγόν αύτών Βερνάρδον, φαίνεται δτι αυτή 
έγράφη συνέπεια αΐτήσεως.αύτοΰ πρός ίκανοποίησιν τοΰ Παυλούτζου, 
είναι δ’ αύτη έλληνιστί -καί γαλλιστί γεγραμμένη, άλλ’ άνευ χρονο- 
λογίας,καί υπογραφής, έχει δέ ώς έξής :

«Κύριε Βερνάρδο !

Έλάβαμ-ν τό γράμμα,σου καί τά γραφόμενα έκαταλάβαμεν εί- 
δαμεν νά μάς γράφης δτι νά ήσυχάσωμεν καί νά τραβηχθώμεν καί 
νά μή κρούσωμεν κάμμίαν βάρδιαν' και αμέσως δπου τό έδιαβ,άσαμεν 
έτραβηχθήκαμεν, αλάργα καί δέν'πειράζομεν κάν τό παραμικρόν, άν 
δέν μάς πειράξγ εϊ τις είναι. Είδαμεν καί μίαν προκήρυξιν τοΰ εύγε- 
νεστάτου αρχιστρατήγου, άουστριακοΰ, καί εύχαριστηθήκαμεν μέ το 
νά γυρεύη εύταξίαν,. καί ημείς ούλοι το άγαποΰμεν. Ό σιορ κόνσο
λος Γιράρδος έχει παράπονον είς ημάς τούς κρήτας γενικώς πλήν 
είναι άμαρτία νά ?ιναι τό πάθος γενικώς είς τούς κρήτας, άλλά με
ρικώς, διατί έπέταξαν πέντε δέκα βίβες *ς  τόν άνεμον μερικοί τρε
λοί', καί μάλιστα ούλοι άνεχώρησαν άπ’έδφ καί λείπουν τώρα ώς 
καθώς τό ήξεύρουν καί οί εντόπιοι. Παρακαλοΰμεν άς ρώτήξουν καί 
τούς εύγενεστάτους κυρίους κονσόλους νά τούς είπρΰν τό πώς έστάθη 
τότε ή αιτία, καί έσηκώθήκαν μερικοί τρελοί καί έβάρεσαν πέντε καί 
δέκα βίβες είς τόν. άνεμον, θαρροΰμεν πώς δέν ήτον άπό ήμάς, άλλά 
άπό: τούς κατοίκους έστάθη; ή αιτία, καί τούς έδωκαν τήν άδειαν καί 
έσήκωσαν άρματα, ώς καθώς το ήξεύρει καί δ εύγενέστατός κόνσο
λος δ έγγλέζος καί άλλοι πολλοί, καί θέλετ’ έρωτήσει τούς άνωθεν 
διά νά μάθετε. Πλήν άν άγκπ^. ό εύγενέστατός Αρχιστράτηγος, νά

. ■
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έλθωμεν νά καθήσωμεν είς τά σπήτιά μας, ήμεΐς ήλθαμεν καί έκα- 
θήσαμεν ήσυχοι, πλήν τά άρματά μας τάχομεν είς τά σπήτιά μαςή, 
ώς. καθώς τό ήξεύρουν ούλοι' καί σήμεροΰ αύριον άναχώρόΰμεν διά ; 
τήν Κρήτην. Καί διά τόν σιορ κόνσολον Γιράρδην, εί'μεθα είς χ^έός · 
νά τοΰ δώσωμεν δσας ύπογραφάς άγαπ^ διά τήν άσφάλειάντού. Καί 
μένομεν μέ ολον τό σέβας/ ' ,ν

Οί Πατρι&τοί Σας Κρητες 
καί προσμένομεν τήν άπόφασίν σας.Έ πι γρ αφή : Πρός τόν εύγενέστατον κύριον Βερνάρδον Κρήτα».

’Όπ,ισθεν τούτου σημειοΐ ιδιοχείρως δ Παυλοΰτζος ::
«Trovo sodisfacente il riscontro e ragiohevole. Bisogne- 

rebbe assiumare qualche infermazione e con parlare delica- 
tamte (delicatamente) conderstazza al console d’ Inghelterra. 
Pauluccii>. ’Ήτοι: Ευρίσκω Ικανοποιητικήν καί δεδικαιολογημένην " 
τήν άπάντησιν. Πρέπει νά συλλέξη μερικάς πληροφορίας καί φιλο- 
φρόνως νά δμιλήση πρός τόν πρόξενον τής ’Αγγλίας. ΠανΛοϋτζος.

’Ey αύτή οί Κρήτες άποδίδουσι τήν κυρίαν αιτίαν τής κατά τών 
αύστριακών έπιθέσέως εις τούς έντοπίους,ύποτίθημι δ’δτι δ Παυλοΰτ
ζος εννοεί δ Βερνάρδος νά συλλέξη πληροφορίας περί τών κυρίων αί-’ 
τίω,ν συνεννοούμενος μέ τόν πρόξενον τής ’Αγγλίας, μνημονεύεται ' 
δ’ έν αύτή προκήρυξις τοΰ άρχιστρατήγου δι’ ής έπηγγέλετο ήσυχίαν, 
άγνοώ δέ έάν είναι έτέρα τις τής κατωτέρω δημοσιευόμενης.

Άρκεσθείς ε’ις τά άνωτέρω δ Παυλοΰτζος έξέδοτο άμνηστευτικήν 
προκήρυξιν τών κατοίκων καί μετοίκων Ναξίων, ής παρατίθημι έλλη^ 
νικήν μετάφρασιν, το δέ ιταλικόν πρωτότυπον άπόκειται παρ’έμοί' έν 
αύτή άγγέλλει τήν δήμευσιν τών κατασχεθένήων καί άποζημίωσιν 
τών πρωταιτίων, διατάσσει δέ τούς προκρίτους έλλήνας ϊνα μεταφρά- »
σωσι τήν προκήρυξιν αύτοΰ έλληνιστί, κοινοποιήσωσι δ’ είς άπαντας 
τούς προκρίτους τής νήσου ταύτην, ϊνα άπαντές λάβωσι γνώσιν. αύ
τής. ’Ανύψωσε διά μεγάλης ιεροτελεστίας (TeDeuin) τήν αυστρια
κήν σημαίαν ώς δήθεν προσβληθεΐσαν, έγκαθίδρυσε τον ύποπρόξε- f
νον τής Αυστρίας έπισήμως Φραγκίσκον Γιράρδήν, ώρκίσε τούς έλ- 
ληνας προκρίτους περί τής ύποταγής αύτών, τής άσφαλείας τοΰ ύπο- 
προξένου καί τών δυτικών τής νήσου κατοίκων.

Έχει δέ ή προκήρυξις τοΰ Παυλούτζου ώς έξής : '

«’Αμιλκάριος Μαρκήσιος Παυλοΰτζος τής 'Ρογκόλης. Ένέργός 
ύπάλληλος τής Α. Μ. τής αύτοκρατορικής βασιλικής άποστολής, ίπ-



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ80

πότης τών δύο ταγμάτων τοΰ Αύστριακοΰ Σιδηρού Στέμματος, με·· 
γαλόσταυρος τοΰ βασιλικού τάγματος τοΰ Άγιου Γεωργίου τοΰ Γινω
μένου βασιλείου τών δύο Σικελιών, ιππότης τοΰ βασιλικού τάγμα
τος τοΰ Αγίου Φερδινάνδου τής τιμής, γενικός ανώτατος διοικητής 
τοΰ αΰτοκρατορικοΰ βασιλικού πολεμικού ναυτικού, καί διοικητής 
τοΰ στόλου τής Α. Μ. είς τάς^θαλάσσας τής ’Ανατολής.

νΓκωστοχοιεΐ.
«Είς τους κατοίκους τής νήσου Νάξου κα'ι νησιώτας, Κρήτας Κα- 

σίους καί Πελοποννησίους, οΐτινες ένεκα τών παρουσών περιστάσεων 
τής ‘Ελλάδος διαμένουσιν έν τ? νήσφ, οτι τιμφρηθήσοντοι δ.σοι καπά 
τον παρελθόντα μήνα Απρίλιον έτόλμησαν νά προσβάλωσι τήν α.ύ- 
τοκρατορικήν βασιλικήν σημαίαν τής Α. Μ., και ήπείλησαν τόν κύ
ριον Φραγκίσκον Γιράρδην ύποπρόξενον τής Αύστρίας. Μετέβη είς 
τήν νήσον ταύτην μέ μέρος τών ύπό τάς διαταγάς, αύτοΰ ναυτικών 
δυνάμεων, ΐνα τιμωρήσω παραδειγματικώ.ς, μέ τάγμα στρατιωτών 
άποβιβασθέν είς τήν ξηράν τούς ξένους. τούς συμπράξαντας είς τήν 
αταξίαν, αν καί κατέφυγον είς τό. εσωτερικόν, τής νήσου.

Πληροφορηθείς δμως παρά τοΰ διοικητοΰ τοΰ τάγματός τής ξηράς 
περί, τής φιλήσυχου διαθέσεως τών Ναξίων, καί περί, τής υποταγής 
τών Κρητών, είς τον έπιτετραμμένον ΰπάλλήλον πρός άνακάλυψιν 
αύτών,, οΐτινες συνεπεία τών διαταγών αύτοΰ άπεμακρύνθησαν, καί 
διά τάς ένθέρμους παραστάσεις καί παρακλήσεις τών προκρίτων Έλ- ί
λήνφν καί δυτικών Ναξίων, καί διά τήν μεγάλην ύπόληψιν ήν έχει I
πρός; τόν. .σΑβοΐσμίώτατον έπίσκοπ.ον ταύτης^τής νήσου .(τόν δυτικόν I
δς ην Άνδρ.έας Εεγγέτης)· κα'ι δ,ι’ δπερ. έλαβον ένδιαφέρον πρός χάριν I
δ’λων τών- Πελο^ννηαίων,. Κασίω.ν, Ναξίων, Κρητών, καί δλων τών I
ένταΰθ.« διοςμ,ενό,ντων, δ κύριος υποπρόξενος τής Αύστρίας Φραγκίσκος |
Γιράρδης καί λθΑ®θξ κύριοι, πρόξενο,! τής νήσου,, χορηγεί είς άπαν- |
τας. γε,ν,ικ,ήν άμνηστεΐαν, άφ.ορώσα·ν τήν. προσωπικήν, αύτών ασφάλειαν, 
ύπο τον δρον. ^ί'τό έξής ν’ άποβώσιν. έπάξιοι ταύτης διά, τής φίλη·’· 
σύχου διαγωγής αύτών.,

Μόνον οί συ,ντελέσαντες ε’ις τόν. εξοπλισμό,ν τώνπειρατικών πλοίων, 
καί δ.σαι κατέλαβαν έπώληόαν. ή έκρυψαν. πράγματα, συνέδραμαν ή 
έλαβον μέρος εις τά πειρατικά έργα, θά άπ,ωλέσωσι τά παρ’ αύτοΐς 
κατασχεθέντα, καί αί οΐκίαΐ αύτών θά καταδαφισθώσι, έάν αμέσως 
αΐτινες συμπράξει δέν έμφανισθώσι νά πληρώσωσιν άνάλογον άποζη-■ 
μίωσΐν τών ζημιών, αύτών έγένοντο είς έμπορους Αύστρ.ιακούς καί 
’Ρώσους. ■
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Ή έπίσήμος άνύψωσις τής αύτοκρατορικής βασιλικής ένδόξου ση
μαίας τής Αί Μ; καί ή έγκ'ατάστάσΐς Τόΰ:ύπόπρόξένόύ άύτής γενο- 
μένη χθές μεθ’ δρκου τών κύριων προκρίτων τής νήσου, τή παρεμ- 
βάσει τών κυρίων προξένων τών διαφόρων δυνάμεων, δζ,λοϊ δτι μετα- 
μελημένοί διά τά πεπραγμένα, ατοπήματα, είς τό μέλλον οί Νάξιοι 
έσονται φρόνιμοι, φιλήσυχοι καί ύποτεταγμένοι.

Οί κύριοι πρόκριτοι τής Νάξου ύποχρεοΰνταε αμέσως νά μεταφρά- 
σωσι κατά λέξιν καί ακριβώς ελληνιστί τήν γνώστοποίησιν ταύτην δι’ 
δλους τούς λοιπούς προκρίτους τών χωρί.ών, δπως κοινοποιηθώ καί ά- 
ναγνωσθώ και είς τούς Κρήτας, Κασίους, Πελοποννησίους και λοιπούς 
παρεπιδημοΰντας. ΙΙαρατηρητέον δ’ ο+’ι είς τό μέλλον νά φέρωνται 
εύσχήμως^ σεβόμενοι τήν αύτόκρατορικήν βασιλικήν άήττητον ση
μαίαν τής Α. Μ. τούς αντιπροσώπους καί τούς λοιπούς κυρίους προ
ξένους τής Εύρώπης, τούς άρχηγούς τής άγιας 'Ρωμαϊκής Εκκλησίας 
καί δλους τούς δυτικούς ύπήκόους καί προστατευομένους, ΐνα δυνη- 
θώσι νά έξαλείψωσι τήν ένθύμήσιν τής άποπλανήσεως αύτών, ελευ
θέριος δέ νά μετέρχονται τό έμπόριον, τήν ναυτιλίαν καί πάσαν άλ
λην αύτών βιομηχανίαν άνευ έλαχίστης άντιπράξεως, νά μεταχει- 
ρίζωνταϊ δ’ αύτούς δπως καί είς τάς άλλας νήσους, καί είς πάσαν 
περίστασιν φιλανθρώπως νά άπολαμβάνωσι περιποιήσεώς, αΐτινες. απο
δίδονται είς άπαντας τούς έχοντας τό υψιστον αγαθόν νά υποτάσ
σονται πίς τήν Α. Μ. τήν αύτοκρατορικήν βασιλικήν καί άποστο- 
λικν,ν.

Έν τφ πλοίφ τής αύτοκρατορικής βασιλικής. ναυαρχίδος, λιμήν 
τοΰ άγιου Προκοπίου έν τ'ή νήσφ Νάξφ είς τάς 27 Αύγούστου 1826.

ΰανΛοΰτζοςν.

Ούτω δ έ διαρκέσασα τριήμερος ή τοΰ Παυλοότζΰυ κατοχή τής νή
σου Νάξου, έγένετο τδϊς νησιώταις αίτια ζημιών καί συμφορών, διά 
τοΰ άμνήστεϋτιάοΰ δέ αύτοΰ έγγράφού ίμέτρϊάσθη ή Τών αυστρια
κών δυσμένεια κάτά τής νήάόυ, παρέμειναν δ’ έπ’όλίγον οί αυστρια
κοί έν Νάξφ ώς φίλοι. ■

Έγραφον έν Καμπόνοις τής νήσου Νάξου κατά φθίνοντα Σέπτέμ*·  
βριον τοΰ 1887.

Φερδενάνδος Γεράρδν^·
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Μύθον, ον δ fxAv Αισχύλος ηύξησε διά τών εικόνων τοΰ πεπρωμέ
νου, λέγει ό πολύς Patin, 1 δ δέ Σοφοκλής διά τής έξεικονίσεως 
τών περιπετειών καί τ^ς τών αισθημάτων έκφράσεως, δν πραγμα- 
τευθείς δ μέν Α’ισχύλος προήγαγεν είς τό Ζενίθ τοΰ φρικώδους, δ δέ 
Σοφοκλής τοΰ πάθους, . έδύνατό τις ποιητής ν’ άναπαραγάγη άνευ 
κλέμματος ; έδύνατο άνανεών αύτόν νά διατηρήση την πιθανότητα 
καί τό ενδιαφέρον ; .

Ό Patin άποφαίνεται δτι αδύνατον ήτο, καί έπομένως δ Εύριπίδης 
κατόπιν έορτής έλθών άπέτυχε δεινώς.

Εΐ καί ή γνώμη αΰτη έξενεχθεϊσα ήδη άπό της δημοσιεύσεως τής 
Εύριπίδου τραγφδίας έτέθη υπό πολλών έν άμφισβητησίμφ, όφείλο- 
μεν δμως νά δείξωμεν διά βραχέων διά τί άπέτυχεν, εί άπέτυχε, 
διά τί δέν έφάνη τοσοΰτον ευτυχής, δσον έν Ίφιγενί^ τή έν Αύλί- 
δι, 2) ήτις ήμαύρωσε καί σχεδόν είς άσημότητα ίρριψε τάς τραγω
δίας,' αΐτινες έποιήθησαν έπί της αύτής ύποθέσεως ύπό τ#ΰ Σοφο- 
κλέους καί τοΰ Αισχύλου.

Μέγα τφ δντι ατύχημα εινε, δτι ούδέν άλλο δράμα καί τών τριών 
τής τραγικής τέχνης αστέρων εχομεν τής αύτης ύποθέσεως- διό έν 

' ταΐς Χοηφόροις τοΰ Αισχύλου καί τή Ήλέκτριη τοΰ τε Σοφοκλέους 
καί τοΰ Εύριπίδου παρατηροΰσιν οί κριτικοί τάς διαφοράς τών τριών, 
έξ ών δ Εύριπίδης έν τοΐς πλείστοις φαίνεται μέση άκολουθήσας 
όδφ, πλήν ώς πρός τά ήθη καί τούς χαρακτήρας, έν οίς ακολουθεί 
τή πιθανότητι. ’Εν τή ΉΛέχτρα π. χ. παρουσιάζει ήμΐν τον πένητα 
αυτουργόν σώφρονα, μη θιγόντα της Ήλέκτρας, τό μέν διότι συναι
σθάνεται δτι εινε ανάξιος τοιούτου κήδους διά την πενίαν, τό δέ 
.διότι φοβείται την’όργην τοΰ Όρέστου. (Στ. 45. κ. έφ. 260 κ. έφ.). 
Τό δέ τή πραγματικότητι καί τή συνηθείιη άρμοδιώτατον είνε -ί) ύπο- 
ψία, δτι διά τήν σωφροσύνην τού ταύτην δυνατόν νά κληθή μωρός, 
(σ. 50.). Τοιαΰτά τινα ουδέποτε δ Αισχύλος παρεμβάλλει, άλλ’ ούτω

1 Etudes sur les tragiques Grecs t. II. p. 339.
? Euripide sept tragedies publ. par H. Weil (Iphigenie Intr). p. 305.
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μεγάθυμους καί γενναίους έν παντί ποιεί τούς ήρωας αύτοΰ, ώστε 
δέν έπιδέχονται ούδένα ψόγον ούδ’ ύποψίαν κακού" καί δ Σοφοκλής 
δ’ ώσαύτως, άν μη έξ ί'σου τφ άπαραμίλλω περί την έξεικόνισιν με
γάλων χαρακτήρων Α’ισχύλω. Ό Αισχύλος είνε ποιητής τώνχρόνων, 
καθ’ οΰς ευτυχείς πόλεμοι έξήραν τό φρόνημα τών συμπολιτών,’ οΰς 
τέρπει διά τής έαυτοΰ τέχνης, οΐδούσης, ώς δ Ευριπίδης παρ’Άρι- 
στοφάνει1 λέγει, ύπό κομπασμάτων κάί ρημάτων έπαχθών άλλ’ άρ- 
μοττόντων ταΐς γλώσσαις ήμιθέων, ών έθαύμαζον τάς μεγάλας καί 
γενναίας ψυχάς οί άνδρεΐοι έκεΐνοι "Ελληνες" δ Σοφοκλής θέλγει Θεα- 
τάς ζώντας έπί τοΰ χρυσοΰ τής Ελλάδος αίώνος, έπί Περικλέους-, 
έν τφ μέσφ δήλα δή τής άπαραμίλλου τών τεχνών ακμής" διά τοΰτο 
έάν δ πρώτος ύπερβαίνη τόν δεύτερον κατά τό ύψιπετές καί τό με
γαλείου τής φαντασίας, δ δεύτερος όμως προέχει έκείνου κατά τό κάλ
λος τής τέχνης. *0  Εύριπίδης. τέλος εινε ποιητής τών χρόνων τής 
παρακμής τοΰ άρχαίου μεγαλείου, τής διαφθοράς τών ηθών) δτε θρη
σκεία καί κοινόν συμφέρον καί πάντα τά τοιαΰτα ώλιγωροΰντο, δό
λος δέ καί ιδιοτέλεια διεΐπε τά πάντα" δέν διαφθείρει, άλλ’ άκων 
καί λεληθότως παρασύρεται ύπό τοΰ βορβορώδους τής διαφθοράς γεύ
ματος, ύποβοήθεΐ τό όλέθριον ρεΰμα έξ ένός, έν φ έξ άλλου ανταγω
νίζεται λαμπρώς. Οί χρόνοι, καθ’ οΰς έποίει, ήσαν, ώς λέγει δ Stahr 2 
ρωμαντι/.οί καί διά τοΰτο θεωρείται δ ήγέτης τής ρωμάντικής σχο
λής, φυσικφ δέ τφ λόγφ διά τοΰτο κρατιστεύεί τών άλλων ώς πρός 
τήν έξεικόνισιν τών δύο τούτων παθών, μανίας και έρωτος,’" κάί Επι
τυγχάνει έν τή έξεικονίσει τοΰ γυναικείου χαρακτήρος, διά τοΰτο τέ
λος οί μάλιστα πάντων φιληδόΰντες τοιούτοις Θέμάσι Γάλλοι έπέδω- 
καν αύτφ πρός τφ άρρήτφ ύπέρ αύτοΰ ένθουσιασμφ καί τόν στέφα
νον καί τδν θρόνον τής τραγικής τέχνης, εως ού οί γέρμανοί ένδελε- 
χεΐ άμα καί τολμηρή τής άρχαίας τέχνης έρεύνη καί τή τοΰ κλασι
κού κάλλους, μελέτη καί γνώσει καθήρεσάν μέν αύτόν, άνεβίβασαν δέ 
τόν Σοφοκλέα. Άλλά πρός ειρωνείαν τών κριτικών δ Ευριπίδης ού- 
δέποτ’ έπαύσατο εύρίσκων φανατικούς θαυμαστάς, δπερ μαρτυρεί δτι 
ούδόλως οΐ λόγοι των άποτρέπουσι τάς τών ανθρώπων ψυχάς νά άνεύ- 
ρωσι και άσπασθώσι τόν έρευνητήν καί άνιχνευτήν αύτών,. καί δτι 
ύπάρχουσι πολλοί δυνάμενοι ν’ άναφωνήσωσιν ώς Φίλήμων δ κω
μικός:

1 Βατράχ. 940.
2 Die antike Tragodie, insbesondere die trag.des Eurip, Stettin. 1847 a. TO.
3 Δογγΐνος, περί υψ. XV, 3.
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ΠΑ-PNASW? '

EJ ταΐς άληθε.ίαισιν οΐ τεθνηκδτες 
αΐσθησιν είχον, άνδρ.ες, ώς φασίν τινες 
άπηγξάμην 4t, ώστ’ ΐδεΐν Ευριπίδην.ί

/Ισως ύπελε,ίφ.θη τοΰ Σοφοκλέους ώς προς τον τής Ήλέκτρας χα- 
Ρ?ίτ^Ραί .Μτί: ’Ηλεκτρα εινε γυνή τοΰ .καθήκοντος ένάμιλλος τή 
’Αντιγόνη, καί τοιρύτρι χαρακτήρες απαΐτούσι Σοφόκλειον χρωστήρα, 
,μ.αθ' οτι 4 Ευριπίδης έν. ουδενί τήν σφζομ,ένων δραμάτων περιγράφει 
<ι?.ο,ΰ ^Α^ο,ντ.ο.ς άνθρωπον, διή τούτο καί ή Αντιγόνη, αύτοΰ έρρίφθη 
είς <t£. σκότη τής .άσημότητο.ς, Μηδείς όμως νομίση δτι ταΰτα λέ- 
γον.τες έννοούμεν, ότι ό Ευριπίδης μέγαν- χαρακτήρα δέν έδύνατο νά 
^ΐαγρ.άψη, διότι αυτός ό Λογγΐνος, καίπερ μή εΰνους ·τφ ήμετέρφ 
ποιητή, όμως δέν άπώκνησε νά εί'πη τό άληθέστατον τοΰτο «Τοΰδ’ 
ΑΙβχύλ.ον φ,αντα,σ,ίαις τολμώντος ήρωϊκ.ωτάταις, ένίοτε μέντοι άκα- 
<Γεργρέσφονρ, τά.ί .έννοιας κ.αί άμαλάκτους φέροντος, δμως εαυτόν ό 
Εύρρτςίδης,αάαβίνοις ,ύπ.ό φιλοτιμίας τ,οΐς κινδύνοις προσβιβάζει.2 Έκ- 
φρ^ζει κρατιστα και ένθουσίωδέστατα τήν ύπέρ τής πατρίδος αύτο®· 
θυσίαν, ώς έν.’Ιφιγένεια τή έν Αύλίδι, έν ταΐς Φοινίσσαις καί άλλα
χοΰ, έφ’ $ καί έπηνόθη ύπό πολλών φιλοπατρίδων άνδρών.

Ούδρίς άήήος ποιητής .ύπέστη πλείρνς κρίσεις
ρφτέρας άλλήλων’ ούδείς παρενοήθη άλλά καί ούδείς έτιμήθη όσον δ 
Ευριπίδης, Οί κυριώτατοι τήν αρχαίων, οΐτινες έκριναν τόν ποιη
τήν, Ρ.ινε 0 ’Αριστοφάνης καί ό ’Αριστοτέλης, ών δ πρώτος κηρύττει 
τ£ν Ερριπίδην διαφθορέα φής κοινωνίας' έπιτηδειότατα εΐκονίζει τόν 

ένθορσιαρμόν τών νέων 3 ^Κί επειδή βλέπει ότι ή έπενέρ- 
γεια αύτη τού πριητοΰ. καί . μετά τόν θάνατΡΊ αύτοΰ έξακολουθεΐ 
ύφιρταμενη δέν όανεΐ κα'ι θανό,ντα νά κωμφδή,4 Ό Αριστοτέλης, δ 
κηρύττει αυτόν, ώς-γοΐς πάσ.ι μέν γνωστόν είνε ολίγοις. δέ νοητόν, 
τ^αχικωφατο?*  των. ποιητών' ή δέ κρίρις αύτη τοΰ Σταγειρίτου φιλο
σόφου μετά πολλής περινρίας έρευν.ήται καί έρ.μηνεύ,εται ύπό τοΰ 
Schwabe.?

Τών ύστερων πολλα,ί κμΐ διάφοροι είνε αί γνώμαι' άρηούμεθα εν
θάδε ν’ άναφέρωμεν τόν κατήγορον Schlegel καί. τόν συνήγορον Har-

καίγνώμας διαφο-

' ύπέρ. αύτοΰ έ'

Ίδέ Πλουτάρχ. β. Παραλή. έκδ. Κοραή τ. III σ. πε' (Αΰτοσχ. στογ.)
Περί ύ’ψ. XV, 5.
Νεφέλαις 1364—1377.
Aristopb. ausgewahlte Komod. Frosche erkl. von. Kock. Einleit. σ. 19. 
Aristophanes und Afistoteles als Kritiker des Euxip. σ( 30 ». έφ.

V

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΡΙΠ1ΔΟΤ ΗΛΕΚΤΡΑΣ <ΊΙ5.

tung. Καί ή Ήλέκτρα λοιπόν τοΰ Εύρίπίδου ύπέστη τήν τύχην τών 
άλλων δραμάτων, άλλ’ αύτη μετά πλειόνων περιπετειών’ έριδες ήγέρ- 
θησαν καί αμφισβητήσεις τοσαΰται. ώστε καί άρίθμοΰντας θά έπιλίπη 
ημάς άχρονος. Ή έκδοσις τοΰ ποιητοΰ ύπό τοΰ παλαιού‘Άλδου δέν 
περιείχε τήν τραγφδίάν ταύτην δημοσιευθεϊσάν τό πρώτον έν ‘Ρώμη 
τή έπιμελεία τοΰ. Πέτρου Vcttori έν έ'τει 1545.1 ‘Υπήρξαν τίνες τών 
κριτικών, οΐτινες τοσοΰτον αίσχράν έθεώρησαν τήν τραγωδίαν, ώστε 
δέν έλόγιζον αυτήν ώς έ'ργον τοΰ Εύρίπίδου, ώς ό Voltaire 2 κρυπτό
μενος ύπό τό ψευδώνυμον Dumolard. Τοιοΰτον όμως στοχασμόν ού
δείς δύναταί νά δεχθή, δπόταν άναλογισθή, οτι ή τραγφδίά εινε γε- 
γραμμένη έν τώ μέσφ τοΰ παλαιού Λάυρεντιανοΰ χειρογράφου, ώς 
γράφει ό Vettoti (VictOrius), γραφέντος κατά τόν δέκατου τέ
ταρτον αιώνα, ού τήν πρέπουσαν άξίαν παραγνωρισθεϊσαν πρότερον 
άπέδωκαν οί περιφανείς κριτικοί Wilamowitz, Vltteli καί Prinz, 
έ'τι δέ ότι ούκ ολίγοι- τών· άρχαίων συγγραφέων άναφέρουσι χωρία 
έκτής τραγφδίας, οϊδι δ’Λο.γγΐνος·, Σέξτός δ έμπειρικόςγκαί δ.ή ί®το- 
ρικά γεγονότα συνδυάζονται τή τραγφδίφ ταύτγ, ώς λόγου χάριν 
κατά Πλούταρχον2 ή ανέλπιστος τών ’Αθηνών σωτηρία τή παρόδφ. 
τό ύπό τοΰ Σωκράτους ρηθέν 4 δτε’ήκουσε τόν στίχον (379).

‘Ο Hartung5 ίστορών τάς συζητήσεις, αΐτινες έγένοντο έπί’ζη
τημάτων φερομένων έν τή τρ.αγφδία, άναμφίσβητον μέν καθίστησι τό 
■γνήσιον αύτής, δεικνύει δ’ ότι ούτε ύπό τοΰ λαοΰ ούτε ύπό τών πε
παιδευμένων έθεωρήθη ή τοΰ Εύρίπίδου ΊΙλέκρτα ύποδεεστέρα· 'τής 
τοΰ Σοφοκλέους καί τοΰ Αισχύλου (Χοηφόροι). Ό δέ Prevost άντι- 
παλαίσκς έναντίον-τού Voltaire ψέγοντος δεινώς τό δράμα έπιλέγει 
«Ανευρίσκονται σκηναί έχουσαι- άγνότατα α’ισθήματά εύγενή καί 
καλώς εκπεφρασμένα καί παρά το πλήθος τών' σφαλμάτων αναγνω
ρίζει όμως'τις έ-ν τή ’Ηλέκτρα τόν ποιητήν τού Ιππολύτου κάί; Ίφΐ“ 
γενείας τής-έν Αύλίδι»:..

Επανερχόμενοι εις τό θέμα ήμών, αν άπέτυχεν ό Ευριπίδης έν τή

1 Ίδέ Weil έ'νθ. άν-ωτ. Introd. σ. XXX. · ’ -,:
3 Έν τή Dissertation sur les principales tragedies ane. et mod·. q,tii out 

paru sur le sujet d’ Electre et en particulier sur celle. de Sophoele κτλ.
3 Αυσάνδρ. XV. Καί δ Άριστοφ. έν Βατράχ. 1317 ένθα ίδέ Σχολιασ'.
4 Διογ. Αάερτ. II, 33. Κράτιστον εΐκή ταυ.τ’ έαν άφ,ειμένα.
Σημειωτέου δτι τδν στίχον τοΰτόν τινες ύπολαμβάνουσι τής άπολεούείσης 

τραγωδίας Αυγείας.
5 Eurip. Restitutus II, 316—317.
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Ήλέκτρα παρατιθέμεθα είς άπάντησιν τών ύπο τοΰ Patin ρηθέντων 
τά τοΰ L. Halevy, 1 δτι δήλα δη «έρχόμενος τελευταίος ό Ευριπί
δης κα'ι πραγματευόμενος μετά τδν Αισχύλον καί τόνΣοφοκλέα ύπό- 
θεσιν περίφημον και κοινήν δέν έπρεπε νά ΐδιοποιήσηται αΰτήν ούτως 
εΐπεϊν, καί δέν άνεκαίνισεν αυτήν διά τρόπου είμή δλως λογικού, άλλ’ 
δμως πνευματώδους καί εΰγενούς;» Ό μετά τοΰ πένητος αυτουργού 
γάμος τής Ήλέκτρας θρυληθείς ύπδ τών κριτικών ώς ταπεινών τδν 
χαρακτήρα τής κόρης δέν φαίνεται ήμϊν τοσοΰτον έκτράπελον πράγμα 
συμφωνοΰσι τώ Halevy. Τούτον παρενέβαλεν ό Ευριπίδης, ώς όρθώς 
γράφει ό ήμέτερος καθηγητής κ. Μιστριώτης 2, ΐνα δείξη δτι ήάρετή 
οΰχί έν τοϊς άνακτόροις. άλλά μάλλον έν τή καλύβη τού πένητος 
ύπάρχει. Καί τούτον δέ μόνον τδν σκοπόν άν ειχεν.δ γάμος τ·Ζς Ήλέ
κτρας, άρα μικρά καί άχρηστα διδάσκει ή έξάγει έκ τής .άρετής τοΰ 
αυτουργού ; ή τέλος καί ί) τοσοΰτον έπίχαρις καί θελκτική τοΰ άγρο- 

.τικοΰ βίου άπεικόνισις πρέπει νά θεωρήται_ κακιστέα ; Ταύτην ό 
Prevost θεωρεί έπιτυχή κόσμησιν τού μύθου, λίαν διαφέρον έπεισό- 
διον, δπερ διά τδ καινόν αΰτοΰ δέον νά θαυμάζηται μάλλον.

Μέγας οφείλεται έπαινος τώ Εΰριπίδη διά τδ πιθανόν καί χαρίεν 
τής παρόδου3. Αύτη ή πάροδος, λέγει δ Hartung,4 πολλφ τήςτοΰ 
Σοφοκλέους κρεΐττον έξεύρηται' αύτη ή Ήλέκτρα τής Σοφοκλείου 
Ήλέκτρας μακρώ φιλτέρα καί οίκτροτέρα τυγχάνει. Μήδειας έκεΐνος 
(δ Σοφ.) άγρίας τολμηράς παράφορους άπείκασε, έν ω ήθελε νά εΐ- 
κάση παρθένους πρό τής εΰσεβείας καί τοΰ καθήκοντος τά πάντα 
πάρορώσας, τέρατα γυναικών οΐα οΰτε ύπήρξαν οΰτε θά ύπάρξωσι (!) 
....... Τί δέ, παρακαλώ, τί θέλουσιν αί ανόητοι έκεΐναι κραυγαί παρ
θένων πρφ τής κλίνης έζεγειρομένων, οΰδενός νέου έπισυμβάντος άτυ- 
χήματος μηδ’ ονείρου φρικώδόυς έπελθόντος αύταϊς ; Ή δύναται νά 
πείση ήμάς, δτι μετά τοσούτου πατάγου έπί τοσούτους ένιαυτοΰς ή 
Ήλέκτρα ένωρίς έγειρομένη θρηνεί άπαύστως;» ΙΙράγματι πιθανώτε- 
ρον εινε τδ παρ’ Εΰριπίδη, δτι καλουμένη ή Ήλέκτρα νά μετάσχη 
έορτής δέν δύναται νά παρευρεθ^ ένεκα στερήσεως ενδυμάτων ! ποία ; 
ή θυγάτηρ τοΰ άνακτος καί τήν Τροίαν άλόντος Άγαμέμνονος ! έκ 
τούτου λαμβάνει άφορμήν ν’ άποδύρηταί τάς τύχας αύτής, ΐνα έπι- 
σπάσηται τήν εύνοιαν τών πάντων.

1 La Grece tragique. t. I ρ. 91.
2 Σοφοκλέους τραγωδιών Ήλέκτρα σ. 28.
3 Ίδε Μιστριώτην έ'νθ. άν. σ. 32 κ. έφ.
4 ”Ενθ. άν. τ. II σ. 307.
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Έσφάλετο δμως έν· τοϊς ύστερον δ Ευριπίδης ήπιωτέραν παραστή- 
σας τήν Κλυταιμήστραν καί ούτω κινήσας τόν έλεον ύπέρ αυτής 
θνησκούσης, εί καί ίκανώς προπαρασκευάζει ήμάς νά κηρυχθώμεν 
ύπέρ τοΰ φόνου τής μητρός δ λόγος τής Ήλέκτρας (1060—1100). 
Οίοιδήποτε δμως, νομίζω, άν ώσιν οί θεαταί, οΰδέποτε. δύνανται νά 
εΰφρανθώσιν οΰδέ νά συγκατανεύσωσιν εις φόνον μητρός ύπό τών 
τέκνων, καί άληθώς, ώς δ Hartung άνωτέρω είπε, τδ πρός τόν 
Όρέστην ύπδ τής Ήλέκτρας ρηθέν (Σοφοκλ. Ήλ 1415)

Παϊ’σον, εΐ σΟένεις, διπλήν, 
κατέστησεν αΰτήν άγρίαν ώς τήν Μήδειαν.

Πόλΰ ύποπτεύομεν μ.ή δ Ευριπίδης έπίτηδες οΐκτρότερον τδν τής 
μητρός θάνατον κατέστησεν, οΰχί διαφθείρων τους θεατάς, άλλ’ 
έπιθυμών νά δείξγι, δτι άξια μέν τών καουργημάτων αύτής πάσχει ή 
Κλυταιμήστρα, άλλ’ άνοσιώτατον ήτο εις θυγατέρα ή υιόν νά φο- 
νεύση τήν μητέρα καί νά μή οΐκτείρη τήν τεκοΰσαν καί δούσαν τήν 
ζωήν, δι’ δ ύστερον σαλεύονται αί φρένες τού Όρέστου καί έξικνεϊ- 
ται ε’ις έ'πακρον ή άτυχία τής Ήλέκτρας.

Μή μεμφώμεθα δ,τι δέν έννοούμεν, τούτο έστω πρό τών όμμάτων 
πάντων ήμών’ δ ποιητής είνε έκπρόσωπος τών κλίσεων καί ορέξεων 
τού λαού, έν φ ζη καί διάγει, καί δν προσπαθεί νά τέρψη. Άν έτα- 
πείνωσε τό άγέρωχον τής Ήλέκτρας ήθος δ Ευριπίδης, άν κατά κό
ρον έχρήσατο τοϊς φιλοσοφικοϊς άποφθέγμασιν, άν εΐδύλλιον παρενέ
βαλεν έν τή τραγιρδί^, δυνάμεθα ήρα νά πιστεύσωμεν, δτι δέν ήρεσε 
τοϊς θεαταϊς, ών τάς ορέξεις καί τδ πρόθυμον έδει νά έχη δ ποιητής 
ώς μέτρον ; Ληρείτωσαν οί αΰστηροί κριτικοί' ή Ήλέκτρα ύψούται 
μετά τών άλλων δραμάτων έκεϊ ένθα έ'ταξαν τόν ποιητήν αί άλλε- 
παλλήλως έπελθούσαι γενεαί καί οί περιτελλόμενοι αιώνες άείποτε 
θαυμάζοντες μεγάλην διάνοιαν μεγάλα καί θαυμαστά έργα τη αιω- 
νιότητι δωρήσασαν.

Καί ταΰτα έγράψαμεν οΰχί τής ήμετέρας δήθεν σπουδής καί έπι- 
μελείας έπίδε^ιξιν ποιούμενοι, άλλά μετά λύπης άπιδόντες έν ταϊς 
δυσίν ύπαρχούσαις νυν τής τραγφδίας έλληνικαϊς έκδόσεσιν τήν έπαι- 
σθητήν έλλειψιν τής τών τοσούτων περιπετειών έξιστορήσεως. Νύν 
δέ έρμηνεύσωμεν,. δση ήμϊν δύναμις, χωρία τινά δυσχερείας παρα- 
σχόντα τοϊς προπειραθεϊσι τής ερμηνείας.

Στ. 50. "Οστις δέ μ’ είναι φησι μωρόν εΐ λαβών 
νέαν ές οίκου; παρθένον μή Οιγγάνω, 
γνώμης πονηρας κανόσιν άναμετρούμεν.ος 
τ'ο σώφρον ΐστω καΰτδς άν τοιοΰτος ών. ...
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Τοϋ χωρίου τούτου διάφορος παρέχεται καί άνάρμοστοξ έρμηνεία 
έν ταΐς έλληνικαΐς έκδόσεσιν, ένωείνε άπλοΰν κάί εύνόητον «"Οστις 
δέ "λέγει δτι είμαι μωρός, έάν παραλαβών είς τόν Οίκόν μου νέαν 
παρθένον δέν την έγγίζω, άς μάθγ δτι, έπειδή μετρεϊ ρί,έ πονηρόν κα
νόνα την σωφροσύνην' καί αύτός είνε έξ άλλου μέρους τοιόϋτός, δήλα 
δη μωρός». Τό καϋζός άντιτίθεται είς το έμέ. Ώρβλ. Δήμ. 4, 2 «εί 
ιιέν ήρεσκέ τι μοι τών ύπό τούτων ρηθέντων, ησυχίαν άν ήγόν, εΐ 
δέ μή, τότ’ άν καυτός έιίειρώμην» κ.τ.έ. Ό πολύς· Weil έν τφ φυλ- 
λαδίφ τοΰ Μαίου 1886 τοϋ περιοδικού «Journal des Savants» 
ίκανά είπε περί τ*?5ς  άντιθέσεως τοΰ καυτός είς τό ύπό ζούτων, άτινα 
μετήνεγκον έν τ$ί «Έβδομάδι» (τόμ. Γ' σελ. 311), άφορμήν λαβών 
έκ τούτου, δτι δ Blass έν τή έπΐδιορθώσει τής στερεοτύπου, έκδρσεώς 
τοΰ Dindorf πέριέγράφε το υπό τούζων μή λογισάμενος την ένοϋσαν 
άντίθεσιν.

Στ. 294. Ένεστι δ’ οίκτος άμαθία μέν ούδαμοΰ 
σοφόΐσι δ’ άνδρών ού γαρ ουδ αζήμιόν 
γνώμην ενεΐναι τοΐς σοφοΐς λίαν σοφήν. · ’

Αυτός δ Weil άπεφήνατο, δτι δύσκολος είνε ή ερμηνεία τοϋ χω
ρίου. Ήρμηνέύθή ύπό τίγος «διότι μεγάλως θά έβλάπτετο ή άνθρω- 
πότης, έάν πρός τοΐς άμαθέσι καί οΐ σοφοί ήσαν αναίσθητοι». Τό 
πρώτον ού άλλοι μέν άποδίδουσί τή έπομένή άρνήσεί ώς έπιτάτικόν, 
άλλοι δέ είς τό έν είναι., δπερ δρίως είνε αρκούντως άνώμαλον. Ή. 
παρατεθεΐσα έ'ννόια δέν προσαρμόζεται είς τό χωρίον οπερ σαφέστε- 
ρόν πως καθίσταται, δταν ,δοθή προσοχή είς τό τοϋ 'Ιππολύτου στ. 
117 κ. έφ., ένθα δ Θεράπων αποτεινόμενος είς τήν Άφροδίτην λέγει.

Χρή δέ συγγνώμην έ'χειν 
ε’ί τις ύφ’ ήβης σπλάγχνον έντονον φέρων 
μάταια βάζει' μή δόκει τούτου κλύειν' 
σοιοωτέρους γάρ χρή βροτών είναι θεούς.

Τό σοφωτέρους βεβαίως δέν δύναται ένταΰθα νά έχγ τήν συνήθη ση
μασίαν, διότι τίς ήρνήθη, δτι οί θεοί είνε τών ανθρώπων σοφότεροι ; 
Έν τή ύπ’ έμοΰ γενομένγ τοΰ δράματος μετραφράσει ήρμήνευσά (σ. 
16) «διότι πρέπει νά είνε οί θεοί μάλλον οίκτίρμονες τών ανθρώπων». 
Κατά ταΰτα δυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν καί τό τής Ήλέκτρας ώς 
έξής : «διότι δέν είνε αβλαβές τό νά ένυπάρχγ είς τούς σοφούς πάρα 
πολύ οΐκτίρμων ψυχή». ’Ομολογουμένως τό χωρίον δεΐται πολλής 
προσοχής, διότι, ώς καθοράται, άπό τής μιάς έννοιας περιεπέσαμεν 
/ις άλλην. Δέον νά καθορισθή τοΰτο'ψέγει άρα δ Ευριπίδης καί βλα
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βερόν θεωρεί τήν ύπερβολικήν (λίαν) εύσπλαγχνίαν ή όχι' διότι τό 
έν Τππολύτφ φερόμενον; ολίγον ήμΐν βοηθεϊ είς τό ζητούμενον (στ. 
264 κ. έφ. έκδ. Barthold).

Ουτω τ'ο λίαν ήσσον έπαινώ 
τοΰ. μηδέν άγαν. , 
καί ξυμφήσουσι σοφοί μοι.

. Τούτοις δέ καί τοΰτο προσθετέον' είς τό. άζήμιον. δέν πρέπει νά 
έννοήσωμεν τή άνθρωπότητι, άλλά ·τ& tfyorzt λίαν σοφήν γνώμην.

Στ. 413 κ. έφ. Κέλευε δ’ αύτ'ον είς δόμους άφιγμένον. . ’
έλθεΐν, ξένων τ’ είς δαΐτα πορσΰναί τινα. '

Ό Nauck (έ'κδ. στερεοτ. σελ. 82) άναφέρων τήν διόρθωσιν τοϋ 
Czwalina

κέλευε δ’ αύτδν δαιτα πορσΰναί τινα 
έλθεΐν ξένων τών δ’είς δόμους, άφιγμένων.

διορθοΐ άντί δαϊζα πορσΰναί Tira, όαιζ'ι πορσΰναί ζι, δπερ δμως δέν 
θεραπεύει τάς τοϋ χωρίου δυσχερείας, ή δέ τοϋ Czwalina διόρθωσις 
έ'χει πολλά τάνώμαλα. Ποΰ θ’ άναφέρωμεν τό τιχά, είς τό όαΐτα ; 
άλλά τότε πώς έρμηνευτέον ; Νομίζομεν δτι τοϋ Weil ή, διόρθωσις 
είνε πάνυ λογική ούχ ήττον δμως καί τοΰ χειρογράφου ή. γραφή δέν 
είνε άτοπος· τούλάχιστον καθ’ ήμάς τοΰτο ζητείται*  'ποιους δόμους ; 
άλλά πάντες θά ύποθέσωμεν δ'τι δ γέρων είχε καλύβην τινά. Τούτου 
δ’ δμολογουμένου έρμηνεύομεν. «Παρακάλεσεν δ’ αύτόν όταν έπι- 
στρέψ.γ είς τόν οίκόν του νά έλθγ έδώ καί νά προσφέργ τι διά τό 
δεϊπνον τών ξένων». ’Έστω δέγνωστόν δτι δ Εύριπίδης πάσαν κατοι
κίαν καλεϊ δόμους.

Γεώργιος >1.' 21ακόρραφος. '

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚη ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΟΑΪΜΙΙΙΑΣ
’.^νδρίτοαενα.

Πρωτεύουσα δμώνυμος. Πόλις ’Αρκαδική άλλοτε άπό τής συστά*  
σεώς της, καί έντεΰ.θεν μέχρις έσχάτων. Τό· όνομα είνε νέον, δσον 
καί ή πόλις αύτή προ πέντε περίπου έκατονταετηρίδων, · κατά τήν 
παράδοσιν, θεμελιωθεΐσα μεταξύ ύψηλων καί αποτόμων όρέων. Έτυ- 
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μολογούμενον δέ τό δνομα απο τοΰ ’ζ/ίτάρ/άς, 'jirSftuax;, ένός τών 
τριών έκ Κρήτης πρός άσφάλειαν έλθόντωί ένταΰθα αδελφών Μουρ- 
μουραίων, ώς θέλουσιν (άληθές κρησφύγετον . . .), έξ ών κα'ι νυν έτι 
δ «Μουρμουρομαχαλάς», και τό θηλυκόν τής ευσεβούς συζύγου αΰ
τοΰ προαποθανόντος '.ΑνδρΙκοντα,., άπαντα ούτω καϊ εϊς τινα έν τή 
παρ’ ήμϊν Βιβλιοθήκη χειρόγραφα. Τό δέ κ αΰτό μετετράπη εΰκόλως 
εϊς τσ. ή τζ, Ά/^ίτσ-εζαικα, άπό τήν 'Ρωμαϊκήν παραφθοράν, ή 

’ πιθανώτερον άπό τήν Σλαβικήν, καϊ τήν τής γλώσσης μας παρακμήν, 
καθώς τό ααι=τσε, τό έκ«ΐ=ε’τσί, τό &αιχ«=έ'τσεχε, και άλλα τοι*  
αΰτα πάμπολλα. 'Ο κάτοικος Άνδριτσαινίτης.

Ά,λήφειρα καϊ Άλεφήρα.
Πρωτεύουσα Ζάχα (Σλαβικόν τοΰτο ή ’Αλβανικόν). Πόλις αρκα

δική άλλοτε, υπό τοΰ Άλι.φείρου, υίοΰ τοΰ Λυκάονος, (άλλου παρά 
τοΰ τής Φιγαλίας) κα’ι τής Καλλιστοΰς. ’Άγνωστος ή πάλαι τοπο
θεσία της, κα’ι άν άπεϊχε ίϊολΰ τής έρειπιωμένης Παρρασίας, παρά 
τό νΰν 'Ρογγοζιό, χωρίον τοΰ αΰτοΰ Δήμου, κειμένης. Ή γνώμη, 
δτι το δνομα αΰτοΰ πιθανόν νά συγγενεύη έτυμολογικώς μέ τό τοΰ 
Άλφειοΰ, εΐν’ άκόμη αναπόδεικτος, παρ’ ήμϊν τοΰλάχιστον. Ό πο
λίτης Άλιφειρεϊος κατά Στέφανον Βυζάντιον.

Φεγαλόα.
Πρωτεύουσα Ζούρτζα (Σλαβικόν τοΰτο). Φιγαλία άπό τόν Φίγα- 

λον, υίόν τοΰ Λυκάονος, βασιλέως τής ’Αρκαδίας, και υίοΰ τοΰ Πε
λασγού.

Φιγαλέα και Φιγάλεια—Πόλις Τριφυλιακή τό πάλαι, τρεϊς ώρας 
περίπου άπέχόυσα τής παλαιάς τοποθεσίας της, παρά τό νΰν χωρίον 
Παύλιτσα,,- δπου καϊ έρείπια σπουδαίων φρουρίων. Τό δνομα τοΰ Δή
μου τούτου έμορφώθη περϊ τήν Η' ή Θ' πρό Χριστοΰ έκατονταετη- 
ρίδα άπό τό φίαλος=φιάλη, ποτήριον (οϊνοπόται γάρ ήσαν' οί Φιγα- 
λιεϊς σφόδρα. . .) τό δέ παρεντεθέν γ, μεταξύ τών συλλαβών φι καϊ 
α εΐν’ απόρροιά τοΰ τότε κοινώς διγάμματος καλουμένου. Τοΰτο δέ 
τό ι τοΰ φι εις υ κακώς παραφθαρέν μέ τόν χρόνον, ά'χρι κα'ι τοΰ νΰν 
δυστυχώς παρά τοϊς άδαέσι διατηρούμενον κα'ι διά τοΰ Υ γραφό με- 
νον, έχει δύο αιτίας : α) τήν ταχυγραφίαν, καθ’ήν τό τέλος τοΰ ι συ- 
νεδυάζετο μέ τήν άρχήν τοΰ γ εις ιγ, φυσικώς πως*  β) διότι τό δνομα 
έντεΰθεν έταύτιζον.οί μεταγενέστεροί μέ τό φυγή, φυγάς, φυγαδεύω, 
καϊ τά έκ τούτων παράγωγα, τά όποια οΰδεμίαν ώδε έχουσι θέσιν. 
Ό κάτοικος Φιγαλεΰς καϊ Φιγαλείτης.
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.? Άρήνη.
Πρωτεύουσα Ζαχάρω. (Σλαβικόν ή ’Αλβανικόν τοΰτο). Παλαιόθεν 

πόλις Τριφυλιακή. ’Αμφίβολός πως ή οριστική θέσις της. Ό "Ομηρος 
μνημονεύει τοΰ ονόματος Άρήνη, ύπό τήν έπίσης αβέβάιον Πόλον 
τοΰ Νέστορος, τρισσώς*.  α) τήν έν τή επαρχία ταύτη τής ’Ολυμπίας, 
ουτω ΰνομασθεϊσαν*  β) τήν. έν Τρκρυλία Έράνην (Φιλιατρά ϊσως), ήν 
έτυμολογοΰσιν Εΰστάθιος καϊ άλλοι έκ τοΰ Έρατεινίου, καϊ κατά 
μετάθεσιν καί τροπήν τών γραμμάτων Άρήνη καϊ άλλην Τρίτην,, 
άνωθεν τοΰ Κυπαρισσιακοΰ κόλπου. Άλλ’ ή πιθανωτέρα έστϊν ή νΰν 
αύτη,' ήτοι ή καθ’ ήμάς. Ό κάτοικος Άρηναϊος, καϊ τό τοπικόν Ά- 
ρηνήθεν. ΖΕζελλοΰς.

Πρωτεύουσα Κρέσταινα (Σλαβικόν). Έκλήθη ούτω Σκιλλοΰς περϊ 
τήν Ζ' ή Η' εκατονταετηρίδα πρό Χριστοΰ, διά τό έκεϊθεν πολλάς 
σκίλλας ή σκιλλοκρόμμυα παράγεσθαι (μπότζικαις) Στεφ. Βυζάντιος 
σ. 607 έκδοσις 1725, Amstelaedami. Πόλις Ήλειακή άλλοτε και 
ποτέ Τριφυλιακή, ολίγον κατωτέρω τής Κρεσταίνης πιθανώς παρά 
τά νΰν Μακρύστα ή κατά τινας έν τή θέσει «Παληόπορταις», τοΰ 
χωρίου Μάζη τοΰ Δήμου αΰτοΰ, δπερ δμως άπίθανον. 'Ως πρός τήν 
■ύπό τών πολλών γραφήν τοΰ ονόματος Σκιλλοΰς διά τοΰ ψευδούς Υ, 
άντϊ τοΰ άληθοΰς' ι, συνέβη δυστυχώς κάϊ ένταΰθα δ,τι καϊ έν Φι- 
γαλία. Τό άλληλενδετον δηλ. τών γραμμάτων τοΰ ι καϊ τοΰ λ έν τή L 
ταχυγραφία, παρεμό.ρφωσε κακώς τό ιλ εις υλ, τό όποϊον ύπέθαλψεν 
ή άγνοια καϊ δ χρόνος, καϊ ή λέζις Σκΰλαππιλάφυρα, σκυλλεύω άφαΐρώ 
λαφυραγωγώ καϊ αί έκ τούτων άπορρέουσαι ξένης δλως έννοίας λέ
ξεις. Ό κάτοικος Σκιλλούντιος, Σκιλλούσιος καί Σκιλλουντίς.

Βόϊλαξ.
Πρωτ. Άγουλινίτζα (Σλαβικόν) Ήλειακή άλλοτε ή χώρα αύτη, 

παρά τάς έκβολάς τοΰ Άλφειοΰ., Άλλά τό δνομα τοΰ Δήμου είναι 
νεώτερον καϊ πιθανώς μετά τόν Μεσαίωνα, δοθέν αΰτφ, καθ’ St φαί
νεται έξ άναλογίας τοΰ άληθοΰς πάχους τής γής αΰτής, καϊ τοΰ 
άγαν καρποφόρου, καθ’ ην έννοιαν άπαντώμεν τήν λέξιν ταύτην 
συνεχώς παρ’ Όμήρφ, βώλαζ έριβώλαξ κλπ. Ό κάτοικος Βωλάκιος 
ή Βωλακίτης. Όλυμ.πόα.

Αΰτό δέ τό δνομα τέλος τής ’Ολυμπίας, ύπό τήν ξένην σκιάν τοΰ 
οποίου έπισκιάζονται πάντες οί άνωτέρω εξ δήμοι τής ’Επαρχίας, 
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zal 32—33,000 κάτοικοι, ήτις ώς προείρηται καί Αρκαδική υπήρξε 
και Τριφυλιακή καί. Ήλειακή, νΰν δέ Μεσσηνιακή νΟμαρχιακώς, έδα- 
νείσθη .κακός άνάδοχος άπό τά έκεΐθεν τοΰ ’Αλφειού ποταμού, τά 
τά πρός την ’Ηλείαν, ’Ολύμπια άπέναντι τής Κρεσταίνης κα'ι τών 
Μακρυσίων, έν φ είχεν έντεΰθεν τοΰ ποταμού 4—-5 άλλα ονόματα, 
έπίσης αρχαιολογικά καί ιστορικά, δπως περιβάλη. μέ tv έξ αυτών 

. τήν. έπαρχίαν ταύτην ήρκει μόνον νά διατρέξή τά 4, σημεία τοΰ 
άρίζοντός της καί της κάλλιστα διακεκριμένης έπιφανείας της άπό 
Τοΰ Αλφειού ποταμού μέχρι τού Νέδα, οϊτινες την διαχωρίζουσιν 
άπό τάς εγγύς έπαρχίας (’Ηλείαν, Γορτυνίαν, Μεγαλόπολιν, Μεσσή
νην κα’ι Τριφυλίαν) κατά τε τήν ανατολικήν και δυτικήν πλευράν, 
καί άπό τοΰ ύπέρ τήν κεφαλήν αύτής Λυκαίου ορούς «δ πρώτον πάν
των είδεν "Ηλιος» κατά τήν Μυθολογίαν, διά τό ΰψος του καί τάς 
έκατέρωθεν αύτοΰ όρο-σειράς πρός τήν Μεγαλόπολιν κα'ι τήν Μεσσή
νην μέχρι τού Κυπαρισσιακοΰ κόλπου κα'ι τοΰ Ίονίου πελάγους, ο
πού έκτείνονται οί πόδες της.

Φιλοπονοΰντες χάρτην γεωγραφικόν εις μέγα σχήμα κεχωρισμενως, 
τής καθ’ήμάς Έπαρχίας ταύτης μόνον. Χάριν τών διαφερομένων καί 
ιδίως τών σπουδαζόντων νέων, άμφοτέρων τών φίλων μετά, τής Ιστο
ρίας αύτής, τής γής, τών προϊόντων, τών άποστάσεων,. τών χωρίων, 
τοΰ πληθυσμού καί πρό πάντων τών άρχαιολογικών .μνημείων, έκ τών 
πηγών, καθ’ δσον ένδέχεται τοΰτο έλπίζομεν, δτι θέλομεν συντελέ- 
σγι πολύ είς τήν Ιστορικήν διάγνωσιν τών καθ’ έκαστα τής ’Επαρ
χίας μας τούλάχιστον καί νά δώσωμεν οΰτω νύξιν κα'ι ε’ις άλλους 
νεωτέρους καί φιλότιμους νά έξακριβώσωσιν έκαστος κατ’ ’ιδίαν τήν 
’Επαρχίαν του,, δσον ενεστιν άρχαιολογικώς, δπερ είνε άπαίτησις τής 
έπιστήμης σήμερον καί τής φιλοτιμίας έκάστου.

Έν Άνδριτσαίνη 9 Σεπτεμβρίου 1887.

. Άν. X. Παπαϊΐήμος......
διευθυντής τής έν· Άνδριτσαίνη βιβλιοθήκης.

1ΣΤΟΡ1ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΚΟΥΡΟΥΤΣΕΣΜΕ

ΗΤΟΙ

ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ, 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΚΡΑΝΩΝ, ΤΑΦΩΝ ΚΛΠ.

Κάτοικος τού άνά τόν Βόσπορον κατά τήν παρελθοΰσαν έκατον·*  
ταετηρίδα σημαίνοντος χωρίου, έν φ ήέκθρέψασά μ.ε πρεσβυγενής 
τοΰ Γένους Σχολή, ή έπιλεγομένη τοΰ Αοιφοιίτσεογεδ, άλλοτε ήκ
μαζε διά τήν βαθυτάτην σύνεσιν και τόν φιλογενέστατον ζήλον δια
πρεπών αύθεντών κα'ι άρχόντων τοΰ εύσεβοΰς ήμών Γένους κα'ι τής 
Μητρός ’Εκκλησίας, και διά τήν καρποφόρον και τελεσφόρον διδασκα
λίαν έξοχων κα'ι έπί παιδεία μέγα κομώντων διδασκάλων, δι’ ών 
άναμφηρίστως ή σημερινή τής καθόλου έλληνικής παιδείας κατάστα- 
σις έλεάνθη καί προωδοποιήθη, άναλαμβάνω ϊνα γράφω τινά περί 
τούτου, εύελπις ών δτι αί γραμμαί αύται, άν ούχί έτερόν τι, δώ- 
σουσί γε τό πρώτον παράδειγμα καί τήν πρώτην άφορμήν δπως. έκα
στος κάτοικός τοΰ χωρίου, έν φ ο’ικεΐ, έφορος σχολείων ή έκκλησιών 
επίτροπος, προσπαθήσ/ι ν’ άνερευνήσ-ρ τήν Ιστορία; τής χώρας, αύτοΰ 
έν μέρει ή έν δλφ, καί έκ τοΰ μέρους τούτου άποτελεσθή ήμέραν τινά 
πληρεστάτη ή Ιστορία ‘τής περικαλλούς τοΰ Βύζαντος πόλεως, μετά 
τών έν τή άσιατική' καί εύρωπαϊκή όχθη τοΰ Βοσπόρου προάστείων 
αύτής. Ούτω τά τήδε κάκεΐσε έρριμμένα πετράδια τής Ιστορίας συλ- 
λεγάμενα έπιμελώς θέλουσι σύναποτελέσει τό μέγα οικοδόμημα τής 
καθόλου τοΰ έθνους ήμών Ιστορίας. Έκ ταύτης. τής άρχής όρμώμενος 
καί ύπό τοιούτων ιδεών έλαυνόμενος φέρω είς φώς σημειώματα' περί. 
Κουρούτσεσμε καί έγγραφα, ού σμικρόν διασαφούντα τή.ν ίστομίαν 
τοΰ χωρίου τούτου τοΰ Θρφκικού Βοσπόρου, δπερ πρό α’ιώνος περίπου 
έθεωρεΐτο Jeilrfpor Φανάριον, xdrzpor tar ηγητόρων τής τε ’Εκκλη
σίας καί τοΰ Γένους ήμών. Έν τώ χωρίφ τούτφ κατφκόύν πρό έκα-Τύμος ΙΑ*,  1, — ’Οκτώβριος 188Τ ϊ 
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τονταετηρίδος οί μεγάτιμοι έκεϊνοι τοΰ πολυτλήμονος ήμών έθνους 
άνδρες οί προμαχήσοιντες τής σωτηρίας αύτοΰ και παντοίοις τοό- 
ποις ταύτην προπαρασκευάσαντες. Έν τφ χώρίφ τούτφ, οΰ ίστορι- 
κάς τινας σελίδας άνελαβον νά διαφωτίσω, καϊ κατωκησαν κα'ι ·ήκμα- 
σαν άνδρες, οϊτινες έν τώ παμφαεϊ τής Έκκλησίας στερεώματι ελαμ- 
ψαν κάϊλάμπρυναν ού μόνον αύτην άλλά καϊ την ιστορίαν τοΰ έθνους, 
έξαγιάσαντες τάς τελευταίας τοΰ βίου αύτών στιγμάς έν τη σκηνφ 
τοΰ μαρτυρίου. Έν τώ χωρίφ τούτφ, ώς κα'ι έν τφ παρ’ αύτφ Με- 
γάλφ Ψεύματι, έπαναπαύονται τά ιερά οστά τών άνδρών έκείνων 
οϊτινες ού ριόνον έκινδύνευσαν ύπέρ τών συμφερόντων τοΰ γένους κα'ι 
τής Έκκλησίας, έκ τών σπλάγχνων τών οποίων έξήλθον, άλλά κα'ι 
έν τώ ίερφ βωμφ της πατρίδος την ούσίαν κα'ι την κεφαλήν αύτών 
Χατέθεντο. Μέγα πλουτοΰντες δέν έθεώρουν τον πλούτον ώς μέγι- ’ 
στον τών έπ'ι γής άγαθών, δ σήμερον πολυτρόπως έπιδιώκομεν θαυ- 
μάζομεν κα'ι έπαινοΰμεν παριστάμενοι έπαινέται άλογοι τών πλου
σίων και τών όπωσδήποτε ΐσχυόντων, άλλ’ άρίστην χρήσιν αύτοΰ 
έποίοΰντο ώς προϊόντος του λόγου καταδειχθήσεται. Όμολογοΰμεν, 
είχον ώς άνθρωποι τάς αδυναμίας αύτών κα'ι μετεΐχον ϊσως έλλεί- 
ψεών τινων τών κρατούντων ώς μετ’ αύτών ημέρας τε και νυκτός 
άναστρεφόμενοι, άλλ’ άείποτε γρηγοροΰντες, καίπερ πλείσταις οσαις 
τρίκυμίαις κοσμικών πραγμάτων περιαντλούμενοι έπανισταμέναις παν- 
ταχόθεν, έξ οικείων, έξ άλλοτρίων, έξ ανατολής κάϊ δύσεως, δτε 
ησθάνοντο κατά τοΰ έθνους καϊ τής Έκκλησίας έπιβουλήν τινα, πολ*  
λάκις ταύτας κατώρθουν νά προλάβωσι καϊ νά διαλύσωσι. Πεπροι- 
κισμένοι ύπο διαυγεστάτης διανοίας, εύρυτάτης παιδείας, έχοντες 
δέ καϊ τήν ύψίστην τής ψυχής δύναμιν,τό δύνασθαι φέρειν πάντα με- 
γαλοψύχως, προστάται τής παιδείας άνεδείχθησαν, τής παιδείας δε’ής 
ήλπιζον, καϊ δικαίως, τήν παλιγγενεσίαν τοΰ έθνους ήμών, καί τόν 
στηριγμόν τοΰ κλυδωνιζομένου τής Έκκλησίας σκάφους. Καϊ έν τού- 
τοις, εύρέθησαν στόματα βόρβορον πολύν έμέσαντα κατά τής μα- 
καρίας έκείνης γενεάς καϊ κατά τής ΐεράς αύτών σκιάς τυμβωρυχή- 
σάντα ! Είμϊ βέβαιος ό'τι έκ τών δημοσιεύσεων γούτων οί μεθ’ ημάς 

.θά προσπορίσωνται μικρόν τι άν ούχί μέγα όφελος, κα'ι ιδίςε οί τήν 
ιστορίαν τών τελευταίων χρόνων μελετώντες, δτε πέποιθα δτι καϊ 
έπιεικεστέρων θά τύχωμεν έπικριτών.

■*  *
¥

Δέν προτίθεμαι πλήρνί μονογραφίαν τοΰ χωρίου μου νά συγ
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γράψω, μόνον- δέ λόγον νά ποιήσωμαι περϊ αύτοΰ, οΰπερ ή ίστορία 
τής τελευταίας έκατονταετηρίδος τρανόν πρόκειται δείγμα, τής έν 
τώ προσκαίρφ τούτφ βίφ φοράς τών πραγμάτων- «καϊ γάρ μηδέν τών 
ανθρωπίνων βέβαιον»' τόδέ «ούτοιλείψανα τών άγαθών άνδρών άφαι- 
ρεϊται χρόνος, ά δ’ άρετά κατθανοΰσι λάμνει». Έν τγϊ Ξηρφτκρήνη 
άνετράφησαν, έχειροτονήθησαν ή άκόλουθοι αρχιερέων ησαν, ώς καϊ 
έν τώ πλησιοχώρφ καϊ συνεχομένφ έλληνικωτάτφ Μεγάλφ 'Ρεύματι 
πλήν δυστυχώς τή 11 π. ’Απριλίου άποτεφρώθέντι, πολλοί τών τής 
τελευταίας έκατονταετηρίδος άρχιερέων, σιγίλλια πολλά μονών καϊ 
έκπαιδευτικών καταστημάτων έξεδόθησαν, ώ; ό λόγος προϊών δείξει- 
καθότι πάντα τά κατ’ ακρίβειαν δημοσιευθήσονται έν τφ ο’ικείφ χώρφ.

Άντεζρύ τής «ϊΐόλ,εως» .1.
Βόσπορος2 δ Θργκικός3 κατά τήν φυσικήν καλλονήν άπαράμιλλος

1 Ύπό τδ δνομα Πόλις ή Κωνσταντινούιίολις. εννοείται, ίδιοι δέ τδ χα- 
θαυτδ μέρος τής πόλεως παρά τοΐς κατοίκοις. Πε.ριγραφάς τής Κων- 
σ τ α ν·τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς καϊ τών μετ’ αυτής συνημμένων χωρίων τοΰΒοσπό· 
ρου έχομεν ελληνιστί εκδέδομένας- αλλά πόσον καλόν θά ήτο. ή περισυλλογή 
είς ένα και τδν αύτ'ον τόμον τών διαφόρων χρίσεων καϊ τών χωρίων τών περ'ι 
τής γής του Βύζαντος κα'ι τής πόλεως τοΰ Κωνσταντίνου μνείαν ποιούμενων 
συγγραφέων τών αρχαίων, τών μέσων και τών τελευταίων χρόνων. Τδ έ'ργον 
τερπνόν μέν .άλλά δεΐται πολλοΰ χρόνου καϊ κόπου πολλοΰ. Ή πόλιςαύ'τη δ 
«σύνδεσμος τής Έώας και 'Εσπερίας λήξεως» κατά τδν Θεολόγον Γρηγόριον, 
τίνος έπισκεπτομένου δέν εφείλκυσε τήν προσοχήν, και ύπδ τίνος δέν έπηύέθη 
συγγραφέως ή χρονογράφου ; Βεβαίως ενταύθα δέν θ’ άναφέρωμεν ού’τε τδν 
Γρηγόριον, ού'τε τδν Σωκράτην, ού'τε τδν Προκόπιον, ού'τε τδν Χωνιάτην Νικήταν 
τήν π ό λ ι ν τ ώ ν π ό λ ε ω ν θρηνοΰντα έπϊ τή ύπδ τών Λατίνων άλώσει, ού'τί 
έτέρους, άλλά περιοριζόμεθα άναγράφοντες έκ τοΰ Χρονικόΰ Κωνσταντίνου, τοΰ 
Μανασσή τούς έξής ολίγους στίχους (’Έκδοσ, Βόννης στίχ. 2346 κ. ε.).

Έκεΐθεν μέταθέμενος (δ Κωσταντΐνος) στρέφει τήν γνώμην δλην 
’Επί τήνπανευδαίμονα πόλιν τών Βυζαντίων, 
καί πόλιν όλβιόπολιν αύτή προσανεγείρει, 
Πόλιν τήνμεγαλόπολιν, πόλιν τήν νέαν Ρώμην, 
Ρώμην τήν άρρυτίδωτον, τήν μήποτε γηρώσαν 
Ρώμην άεϊ νεάζουσαν, άεΐ καινιζομένην, 
Ρώμην άφ’ ής προχέονται χαρίτων. άί συρμάδες, 
ή.ν ήπειρος προσπτύσσεται, θάλασσα δεξιοΰται, . 
ήπίως άγκαλίζονται παλάμαι τής Εύρώπης, 
άντιφιλεΐδ’ έτέρωθεν τδ τής Ασίας στόμα.

(Όρα καϊ τούς θελτκικούς στίχους 3267—3280).
’Επίσης και δ Δούκας καλεί αύτήν «πόλιν πόλεων πασών κεφαλήν, κέν- 

τρον τών τεδσάρων τοΰ κόσμου μερών, πόλιν Χριστιανών τδ καύχημα . . 
πόλιν ά'λλην παράδεισον (σ. 306 §41 και «χρυσάς όντως Αθήνας τάς κο- 
σμούσας τδν κόσμον, τήν βασιλίδα τών πόλεων» (σ. 271 έ'κδ. Βόννης).

2 Ήροδότ. Βιβλ. 4, 85—89, Άπολλοδ. Βιβλ. β'. κεφ. ά'. § γ. Άππιαν., 
Μιθριδατ. έδάφ. 101 κλ. Πολυβ. 'Ιστορ. Δ', 39, 4 κλ. κλ.

3 Στράβων. έδ. 125 έκδ.%τερεοτ. «τδ γάρ Βυζαντιακδν στόμα ουτω κα · 
λοΰσι Θρμκιον Βόσπορον, 'ό τετραστάδιόν έστι». 
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πόρος άλιός ένών δύο θαλάσσας, την τοΰ Εύξείνου καί την τής Προ- 
ποντίδος, τερπνότατος την όψιν, μεγαλοπρεπής την θέαν, υπέρτερος 
περιγραφής εινε. Εκατέρωθεν λόφοι δενδρήεντες, δένδρα διατηροΰν- 
τες αειθαλή, άηδόνων καλλικέλαδων μελφδίαι, δελφίνων σκιρτώντων 
άλματα, χρυσοί καί γαλήνιοι όρμοι, συριγμοί άτμοπλόων άγριοι τρα
χείς ή γλυκείς, πλο ίων διαπορεΐαι, λέμβων καί άκατίων κινήσεις, με
γαλοπρεπέστατα παράκτια ανάκτορα, μεγιστάνων πολυδαίδαλα οί- 
κή ματα, έν τέλει ζωηρότης τις τής ευρωπαϊκής όχθης, ήσυχία δέ καί 
σοβαρότης έν τή ασιατική, ή ώρα τής ανατολής καί τής δύσεως τοΰ 
ήλιου, καί αυτή αυτή ή φυσική χάρις τών άκτών, άς αί καλλίκομοι 
κόμαι στέφουσιν άνθεσι ποικίλοις καί αί Χάριτες κοσμοΰσιν άναμνή- 
σεσι πολλαϊς καί βαθείαις . . . πάντα ταΰτα καθ’ ώραν καί στιγμήν 
διδόασι τώ θεατή ή περιηγητή εύρύτατον καί απεριόριστον θαυ
μασμόν.

’Ήδη έπι τό ?ργον χωρήσώμεν.
Πρός βορράν τό Μέγα Ρεΰμα (Άρναούτ-κιοϊ), πρός νότον τό Όρτά- 

κιοΐ (Μεσάχωρον) έχων σύνορα δ Κουρούτσεσμες κεΐται έπί τής με
ταξύ τοΰ ακρωτηρίου ΚΛειδίον (τανΰν Δεφτερδάρ μπουρνοΰ)1 καί τοΰ 
‘Ανάπλου (τανΰν μεγάλου Ρεύματος) παραλίας. Ούτω κέκληται ώς 
καί ή λέξις έν μεταφράσει δηλοϊ Ξηρά Κρήτη, ένεκα τής καί μέχρι 
τοΰ νΰν μαστιζούσης κατά τούς θερινούς ιδία μήνας τό χωρίον λει
ψυδρίας. Ή κοιλάς τοΰ χωρίου, ής δεσπόζει ύψηλός καί πετρώδης · 
λόφος πρός τήν θάλασσαν χωρίζων, αυτήν άπό τής τοΰ Μεγάλου. Ρεύ
ματος, έφ*  ού ίστάμενός τις δύναταί νά διακρίνγ άμφότερα τά ακρω
τήρια τό τε Κλειδίον καί τό τοΰ Μεγάλου Ρεύματος—κάλλιον μά- j 
λίστα τό τελευταϊον τοΰτο,—απ’ αύτών ότι τών πρό τής άλώσεως 
χρόνων παρωνυμεϊται κοιλάς τοΰ ‘Αγίου Δημητρίου, έπ’ όνόματι τοΰ 
όποιου σεμνύνεται καί ή ήμετέρα ’Εκκλησία. Ή ’Εκκλησία έν τφ 
κατωφερεϊ μέρει, έν ταΐς ΰπωοείαις τοΰ λόφου κειμένη ύπό βράχους 
αποτόμους 3 φκοδόμηται έπί τών έρειπίων ναοΰ τής Δήμητρος ή τής

■ ■ ' ' * ■ ■ : j
1 Άπδ τοΰ ονόματος τοΰ Δεφδερτάρ πασσα Ί β ρ α χ ή μ, τοΰκτίτορος τοΰ | 

άπ’ αύτοΰ έπικληθέντος δζαμίου, δστις βαλής τής Αίγυπτου'είς τά 1071 τής F
έγείρας γενόμενος μετά τον Γκιουρδζή Μουσταφα πασσαν άπέθανε τω 1075, |
τή 5 ραμαζάν (1664 καθ’ ήμας). ’Ίδε τδ Hadikat-oul-djevami τουρκιστί συν- r 
τεταγμένον' σύγγραμμα τοΰ Χαφίζ Χουσεΐν Ιφένδη τόμ. B'j σελ. 122 κ. έ. 
Πρβλ. καί Σκαρλάτου Κωνσταντίνου πολιν Τόμ. Β', σελ. 103 καί 105.

a ‘Ως έκ τούτου ίσως ή αμφιβολία τής χρήαεως τοΰ Τσεσμ έ αντί τοΰ ; 
κεβμέ έκ τοΰ κεσμέκ τουρκιστί»κόπτειν. . |
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’Ίσιδος πιθανώτερον κατά τόν Σκαρλάτου. Έχει δέ καί παρεκκλή- 
σιον δμώνυμον, δπερ άνηγέρθη κατά τό 1878 δαπάνη μέ.ν τών έκ τοΰ 
κληροδοτήματος τοΰ αοιδίμου χατζή Κώστα προερχόμενων χρημά
των, έπιστασίο; δέ τοΰ μακαρίτου ’Αντωνίου Σουβατζόγλου. Έκτος 
δέ τούτου καί άγιασμα ύπάρχει έν τή έκκλησίφ, ού περ ή πηγή έ*  
τώ βάθει έπιμήκους καί στενοΰ σπηλαίου εύρήται μετά τεσσαράκοντα 
βήματα άπό τής θύρας τής έν τω παρεκκλησίω, καί ού τό άενναον 
καί πότιμον ύδωρ καί δή ίερόν καί θαυματουργόν έν τή δυνάμει τοΰ 
μεγαλομάρτυρας, τελευταϊον μετωχετεύθή δι’ άντλίας έντός-τοΰ πα
ρεκκλησίου καί έκαθαρίσθη.

Τώ ΐερφ ναώ παραρρεϊ έτι ύπεράνω χειμάρρους κατά τόν χειμώνα 
άρκούντως λάβρος δίχα τό χωρίον τέμνων, έκβάλλων δέ δι’ ύπονό- 
μου είς τήν θάλασσαν, έν ή εις άπόστασιν άπό τών άκτών 50—60 
μέτρων εκειντο προ οκταετίας δύο νησίδια έκ πετρών, άτινα καί έως 
τής έποχής ήμών σώζονται· καί τό-μέν περιτείχισθέν καί καταχωθέν 
πέριξ είς εαρινόν ένδιαίτημα μετεβλήθη ύπό τοΰ πρφην άρχιτέκτο- 
νος τών σουλτανικών άνακτόρων Σερκίζ βέη, χρησιμεΰον έτι καί νΰν, 
ού μόνον είς θαλάσσια λουτρά, άλλά καί είς άλιείαν όστρέων, εί καί 
έν έλαχίστη δόσει, τό δ’ έτερον χρησιμεύει ώς φανός νύκτωρ τούς 
πλέοντας φωτίζων.

‘Q τής κοιλάδας δεσπόζων πετρώδης λόφος καί ό έτερος κατέναντι 
τούτου, οΐτινες είς τήν θάλασσαν άπολήγοντες-άπαν-τρ κυρίως χω
ρίον περιβάλλουσι, χωρίζουσιν αύτό είς δύο τμήματα, μεσημβρινόν 
καί βόρειον, τό μέν δήλα δή. τό πρός τό Δεφτερδάρ μπουρνοΰ .μέχρι 
κυρίως τοΰ 'Εχμ,ρχτη όγΛοΰ δερεσΐ, ή διοικητική ?ιαί ή έκκλη- 
σιαστική περιφέρεια τ.οΰ χωρίου περατοΰται, τό δέ πρός τό Σαρράφ 
μπουρνοΰ. Καί έπί μέν τοΰ ύψώματος τοΰ μεσημβρινού. λόφου περι- 
τετειχισμένον εύρηται τό νεκροταφείου τών ‘Αρμενίων έν φ πολλ,οί

1 Τδ περιτετειχισμένον τοΰ νεκροταφείου μέρος, έν ω μεγαλοπρεπείς τά
φοι, ανήκει τή οίκογενείρι τών Δ ούζ όγλοΰ καί τοϊς άπογόνοις αύτής. Ή 
αρχαιότερα πλάξ φέρει χρονολογίαν τοΰ 1812. ‘Ότε έπί τής βασιλείας τοΰ 
σουλτάνου Μαχμούτ συνέβη ή έκ τής Κωνσταντινουπόλεως αποπομπή τών 
‘Αρμενοκαθολικών, κατ’ αιτησιν τής άρμενικής κοινότητος, δ τότε πρεσβύτε- 
ρος αδελφός Καραμπέτ βέης άπήν είς Ρώμην. Μεταβάς ούτος παρά τώ πάπρι 
προσεκλαύθη κατά τών ‘Αρμενίων-πρδς μεσιτείαν παρά τή αύτοκρατΟρική 
τουρκική κυβερνήσει, διαβεβαιουμενος οτι έάν ήσπάσθησαν τδν Καθολικισμόν, 
δέν επαύσαντο δμως τοΰ νά ώσι πιστοί, ύπήκοοι τής αυτοκρατορίας. Ό μι
κρότερος άδελφδς Βογδξ βέης έσώθη έκ τής καταδρομής, ξιήτΐ ήν μικρός w\ 
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τάφοι αρχαίοι καϊ έπίσημοι, ώς καϊ έκτος αύτοΰ, έπειδή καϊ έξ άλ
λων χωρίων [Λεταχέρονται νεκροί πρός'ταφήν.

Οί τών 'Αρμενίων, τάφοι περατοΰνται εις τείχος κήπου τίνος κύ- 
κλφ τετε'ιχι σμένου, καταρρύτου καϊ κατά μέρος-συδένδρου έξ άγρϊο- 
καστανεών.

Προς το βορει οδυτικδν μέρος τοΰ κήπου τούτου, ανήκοντας άλλοτε 
τφ Όσμάν πασσφ άρχιθαλαμηπόλφ του αοιδίμου Σουλτάνου Μεδζίτ, 
νΰν δέ τφ Βασιλάκη έφένδη Ίωαννίδη, σώζονται ερείπια λίθινα αρ
χαίου ναού βεβαίως, ή μοναστηριού, παρ’ οϊς ύπό θόλον πετρώδη 
άναβλύζει ύδωρ ήγιασμένον έπϊ τή μνήμη τής τοΰ Κυρίου ’.Αναΐή- 
ψεως., ής κα'ι εικών λίθινος συντετείχισται μετά τήν άνακαίνισιν τοΰ 
άγιάσματος. Τηρούνται έτι δύο μεγάλα τεμάχια άνήκοντα εις δια
φόρους κίονας, έν τεμάχιον μαρμάρου τεθραυσμένον, μόλις 0,20 πλά
τους καϊ μήκους μετά έγγλύφου σταυρού, έν έτερον μικρότερον τε
θραυσμένον έπίσης, έφ’ού γεγλυμμένα εΐσϊ τάδε·

ΗΜΕΝΟ 
ΛΦΑΤΝ 
□TOC

\ Ρ
Ό μακαρίτης Τιμόνης, κατά Σκαρλάτον Βυζάντιον (τόμ. Β', σελ. 

108) , άνέγνω πρός τή άνω καί τήνδε τήν κολοβήν έπιγραφήν, ής έγώ 
μεθ’ δλας τάς έπϊ τόπου έρεύνας μου ούδέν ίχνος εύρον.

ΟΝΤΟΗΔΙΑ 
ΛΕΧΟΡΤΟΥ

Άλλ’ δ μακαρίτης καϊ τήν σωζομένην έτι έπιγραφήν ούχί όρθώς, 
κατ’ έμέ, άνέγνω· διότι έν τφ δευτέρφ στίχφ αντιγράφει άλλως ώς 

., καϊ τφ τρίτφ, έξ ών ούδέ μίαν λέξιν δυνάμεθα νά συναρμόσωμεν, 
έν ω κατά τό έμόν έκτυπον έξάγω.

καθ]ήμενος 
έ]νφάτν[η . . .

Πιθανότατα ένταΰθα έκει.το τό γυναικεϊον μοναστήριον καϊ ή εκ
κλησία τού Χριστοΰ, άπερ οί παλαιοί τής κνρά Μάρθας τά όαπήτια 
έκάλουν. Έπϊ τούτω φέρεται σχετική τις . δημοσ.ίευσις χειρογράφου 

■τού 17' αίώνος τής έν Βιέννη βιβλιοθήκης κατά τό 18*77  -τού τότε 
καθηγητοΰ κατά τό έν 'Ροστόκ πανεπιστήμίον, νΰν δέ τοΰ έν Κιέλφ 

άφέθη,έλεύθερος. Πλείω μέτιθι Σκαρλάτου Κ ω,.ν σ τα ν τ ι ν ού π ολ ι ν, τόμ. 
Β', σελ. 143 κ. έ.
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κ. R. Foerster Da antiquitatibus et libris manuscripts Constan- 
tinopolitanis. Έν σελίδι λοιπόν τού φυλλαδίου τούτου τή πεντεκαι- 
δεκάτη καϊ παραγράφφ τή έβδομη άναγινώσκω τάδε:

«Τήν σήμερον ημέραν εις τό Πατριαρχεϊον ήγουν είς τήν Παμμα· 
κάριστον τήν Παναγίαν είναι γράμματα γλυπτά τό γύρωθεν τής έκ
κλησίας, ώσπερ ένα ζωνάρι καϊ ώςδηλοΰν τά γράμματα καϊαί ίστο- 
ρίαι αί παλαιαί, οτι έπϊ τής βασιλείας Ίωάννου τού Κομνηνοΰ τοΰ 
Πορφυρογεννήτου 1 ήτον ένας όνόματι Μιχαήλ Δούκας Γλαβάς καϊ 
έτίμησέ τον ό βασιλεύς πρωτοστράτορα καϊ έδωκέν τον τό'. φουσάτον 
δλον τό ρωμαϊκόν καϊ έμπιστεύθη του, καί άπέστειλε κατά τών Περ- 
σών ήγουν των κιζιλμπάσιδων και έπολέμησε καϊ έπόρθησε πολλάς 
χώρας τών Περσών.... 'Ο αύτός δέ πρωτοστράτωρ είχε: γυναίκα όνό- 
ματι Μάρθα καϊ ήτονε μαθηματική εις τά γράμματα πολλά καϊ είς 
τήν φιλοσοφίαν έμπειρη, καϊ ίδόντας τόν άνδρα αύτής δτι έποίησε 
χρόνους τρεις εις τό στρατοπέδου, νά πόλεμάη τόν Πέοσην, σήκόνε- 
ται καϊ γίνετα ι καλογραία καϊ κείρεται μοναχή καϊ τά όσπίτιά της 
τά πατρικά τά έκαμε μοναστήριον γυναικεϊον καϊ τήν εκκλησίαν ώνό- 
μασε Χριστόν, καί είναι έως, τήν σήμερον ε’ις τόν κρικκικισιμέ κα'ι

1 Ιωάννης ό Καλογιάννης, υίδς ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ βασιλεύσας 
άπδ τοΰ 1118—1143 μ. X.

2 ”0 εκδότης ύποσημειοΰται Quid sit nescio, κατά τήν άνάγνωσιν δέ τοΰ 
Wagner κ ο υ ρ ο ΰ κ ι σ I μ έ. Ό κ. Γεδεών έν τοΐς «Χρονικούς τοΰ Πατριαρ
χικού ο’ίκου καϊ τοΰ ναοΰ» προπέρυσι δημοσιεύων τδ μέρος τοΰτο τής διατρι
βής (σελ. 60 καί 61 έν σημειώσεσιν) έκφράζει τήν γνώμην δτι ή τής Μάρθας 
ταύτης εκκλησία είναι τδ σήμερον Σεκμπάν (κοινώς Σειμέν) μπασζ 
μεσδζητί προαγόμενος είς τοΰτο έκ τε τοΰ ονόματος τής συνοικίας Κ ι ρ κ 
δ ό ρ τ, ή κϊρκ τσεσμέ, καϊ έκ τής άγνοιας τοΰ διαπρεπούς βυζαντινολό- 
γου ΐατροΰ κ. Α. Πασπάτη περί τοΰ τίνα ονομασίαν έφερεν έπϊ Βυζαντινών 
ή έκκλησία αύ'τη. Άντιπαρατηρών τή γνώμη ταύτη προτείνω, δτι ή άνά- 
γνωσ ις κ ο υ ρ ϊ κ ι σ ι μ έ είναι εύλογοφανεστέρα, πρώτον διότι ή ονομασία 
τσεσμέ, τής Ξηροκρήνης είναι μεταγενέστερα, καθ’ $ καϊ έν τώ συγγράμ" 
μάτι τοΰ Χουσεϊν έφένδη τώ «Χαδίκατουλ δζεβαμϊ» (έ’κδ. 1182 τής Έγείρας. 
τόμ. Β’ σελ. 122) άναφέρεται «επειδή οΐ ύδροφόροι τοΰ τσεσμέ σωλήνες έβλά- 
βησαν καϊ δ τσεσμές έξηράνθη,δ τόπος ώνομάσθη Κουρούτσεσμες» (πρβλ. καϊ 
Σκαρλ. Βυζαντίου τόμ. Β'σελ. 207)· δεύτερον ή λέξις κ ο υ ρ ο ΰ τουρκιστί 
γράφεται πουρί, ούκ άπίθανον δέ τότε νά προεφέρετο κο υ ρ ί. Έκτδς τού
των τδ άναφερόμενον Σεκμπάν μεσδζηδί, δπερ εξεπίτηδες καϊ έπεσκεψάμηκ 
είναι τόσον μικρόν, ώστε αδύνατον έν τούτω νά περιελαμβάνοντο. τά όσπήτια 
τής κυρά Μάρθας, τδ γυναικεϊον μοναστήριον καί έκκλησία κτλ. Πρδς τοΐς 
εΐρημένοις ή συνοικία τοΰ ευκτήριου τούτου άμέσως μετά τήν άλωσιν ήρη- 
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χρίζουν τα οί παλαιοί τής κυραμάρθας τά όσπήτια’ ‘λοιπόν όταν 
ήλθεν δ άνδρας της, ηΰρεν τήν γυναίκαν καλογραίαν . , . τότες άφήκε 

μώθη, πόθεν δέ οί γέροντες οί μετά διακόσια έτη θά ένεθυμοΰντο τήν ονο
μασίαν ταύτην, αφού ή συνοικία ήν ήρημωμένη ; 'Η τελευταία αύ'τη παρα- 
τήρησις, ήν οφείλω τώ διαπρεπεϊάρχαιολόγω καί έπιγραφογνώστη κ. J. Mort- 
dman, φέρει είς τδ. συμπέρασμα, οτι τδ χωρίον, έν ω τής Μάρθας τά σπήτια, 
θά έ'κεϊτο μακράν του κέντρου τής πόλεως, κάϊ ότι επομένως ορθή ή άνάγνω- 
σις κου ρ ί ·τ σ ,εσμέ. ’Άλλως τε δέ ρητώς λέγεται έν τή άνωθι μνημονευ- 
θείση συγγραφή τοΰ έξ Άϊβάν Σε,ραγίου Χουσειν έφένδη,. δτι δ κτίσας» τδεΰ- 
κτήριον τοΰτο άπεθανε τω 912 τής Έγείρας καί έτάφη έν αυτω, έν δέ έπι- 
γραφή τουρκική τοΰ εΰκτηρίο.υ φέρεται χρονολογία τής κτίσεως τδ 857, ήτοι 
άΰτω τώ έτει τής άλώσεως αντιστοιχούσα.
Τή γνώμη έμοΰ ταύτη συνετάχθη καί ό σεβαστός κ. I. Σακκελίων άμ’ ά - 

νάγνούς τάς άτέλώς έν τή «Εκκλησιαστική Άληθείμ» ένεκα λόγων λογο
κρισίας, τοΰ έκ-είσε υπουργείου όλίγας γραμμάς. ("Ορα Δελτ. 'Ιστορ. Έθνολ. 
Εταιρείας τ. Β' σ. 426 έν,σημ.) Έννοητέον δτι απλώς ταΰτα γράφω ύπο- 
βάλλων τοϊς άρμοδιωτέροις εμοΰ καί κρείττοσι τδ πράγμα. Τδ ζήτημα χρή- 
ζει έπιστατικωτέρας μελέτης, είς ήν δέν δύναμαι νΰν ευρισκόμενος ένταΰθα 
νά άποδυθώ.
Έν παρεκβάσει σημειουμεν προσέτι τάδε· δτι έξωθεν του νάοΰ τής Παμ

μακάριστου (τανΰν Φετχιγιέ δζαμισί) ύπάρχει έπίγραμμα γύρωθεν τής 
εκκλησίας, έ’χον ούτω κατά τδ άνω είρημένον συγγραμμάτων τοΰ x,.Foerster.

Μή πάλιν ευρών δ στρατός σε συγχέη 
κάν δεΰρο τδν χοΰν έκτινάξας έκρύβης, 
ή τοΰ πάχους ρεύσαντος άρπαγής ά'νω, 
πάνοπλον άφείς εκκρεμές τώ παττάλ.ω.

5 . Τάς [γάρ έπί γής έβδελύξω παστάδας, 
έν εΰτελεΐ τρίβωνι φυγών τδν βίον 
και πρδς νοητούς άντετάξω σατράπας 
στερράν μετενδύς έκ Θεοΰ πανοπλίαν’ 
ώς δστρεον γοΰν όργάνωσαι τήν στέγην,.

10 ή κόχλον ή κάλυκα κεντρώδους βάτου, 
μάργαρε μου, πορφύρα, γής ξένης ρόδου, 
ει κα'ι τουγηθέν έκπιέζη τοϊς λίθοις, 
ώς καί σταλαγμούς προξενείν μοι δακρύων' 
αύτός δέ καί ζών, καί Θε'ον ζώντα βλέπων

15 ώς νοΰς καθαρός τών παθών τών έξ ύλης, 
τδν σδν πάλιν θάλαμον εΰτρέπιζέ μοι.

' Ή σύζυγος πριν ταΰτά σοι Μάρθα γράφει] 
Πρωτοστάτωρ κάλλιστε καί τεθαμμένων.

Ό κ. ΊωανΑδης άλλοτε έδημοσίευσεν έν φυλλαδίω τοΰ άρίστου περιοδικού 
τοΰ έν Κωνσταντινόυπόλει Ελληνικού Φιλολογ. Συλλόγου '(3 ’Ιουλίου 1865) 
§7! έ^'ι Tl?y δν’ψίδύ τρύτου κομμάτων ώραωτάςου λευκότατου μαρ. 

καί αυτός τόν στρατόν καί ^γεινε μοναχός..^κάβΐέν μ.οναστήριον άν- 
δρφον,κα'ι τήν εκκλησίαν ώνόμασε Παναγία ή Παμμακάριστος». "Οτε 
απέθανε κα'ι έτάφη έντός τής έκκλησίας, «ή γυναϊκά του ή καλο
γραία ήλθε κά'ι εκαμε τό έπίγραμμα όποΰ εύρίσκεται γύρωθεν τής 
έκκλησίας τοΰ πατριαρχείου», δπερ δημοσιεύω έν τ'ή υποσημειώσει,

Οΰκ άσκοπου θεωρώ ένταΰθα νά έξενεγκω γνώμ.ην, καθ’ήν νόμ.(ζω 
ότι Μαρία Δούκαινα ή πρωζοστρατόρισσα ή κα'ι κτίστώρ τής Μονής 
τής ΙΙαμμακαρίστου, σύζυγος δέ Μιχαήλ Δούκα, Sir ήήοάδεΛγη Ά- 
λεξίοι^Ά’ τοΰ Κομνηνοΰ τοΰ γενάρχου τοΰ ευθαλοΰς τών Κομύηνών 
οίκου, ώς ό σοφός· και διαπρεπής βυζαντίνολόγος κ. Α. ΙΙασπάτης 
αναφέρει έκ παραδρομής καί συγχύσεως ονομάτων (ΰυζαζτ. ΜεΛ. σ. 
^98) παρενεχθείς έκ τοΰ Δουκαγγίου (F. Aug. Byz. σ. 165)’διότι 
τήν Μαρίαν ταύτην εύρίςκω σύζυγον Μιχαήλ Ταρώνίτου τοΰ πανυ- . 

μάρου απδ δυσμών μέχρις ανατολών παρατεινόμενον 0,28 πλάτους, καί οτι 
άνέγνω άνάγλυφον επιγραφήν, ήν κατέστησε γνωστήν. Άλλ*  άπορον, ενώ 
πολλαί λέξεις κάλλιστα διακρίνονται μέχρι τοΰ νΰν, παρελείφθησαν ύπ’ αΰ
τοΰ, άνεγνώσθησαν δ’ έτεραι κάκιστα. Ή έπιγραφή ευτυχώς μέν ήδη έδημο- 
σιεύθη ύπδ τοΰ κ. Foerster, παρ’ ου μετετύπωσεν δ κ. Μ. Γεδεών, άναγινώ- 
σκεται δέ καί μέχρι σήμερον πλήρης έν ζώνη γύρωθεν τοΰ νάοΰ, έλλειπόντων 
μόνον τών τεσσάρων πρώτων στίχων καί τοΰ τελευταίου ώςήσημειωσάμεθα. 
Ταύτης έ'κτυπον πρδ έ'τους έλαβε μεταβάς έπί τόπου ό.κ. J. Mortdman. Άλλ’ 
έν τούτοις δ κ. Ε. Miller έν τοϊς ύπ’ αΰτοΰ έκδοθεΐσι ποιήμασι τοΰ Φίλη δη
μοσιεύει τδ έπίγραμμα τοΰτο (τ. Α' σ. 117) πληρέστερον κατά πέντε στί
χους εν τή αρχή έ'χοντας ώδε :

Άνερ τδ φώς, τδ πνεύμα, τδ πρόσφθεγμά μου’ 
καί τοΰτό σοι τδ δώρον έκ τής συζύγου. 
Σύ μέν γάρ ώς ά'γρυπνος έν μάχαις λέων 
ύπνοΐς ύπελθών άντί λόχμης τδν τάφον. 
Έγώ δέ σοι τέτευχα πετραίαν στέγην, 
μή·... ..

Άλλ’ ώς δ αναγνώστης βλέπει μόνον οτι τδ έν άγκύλαις μέρος τοΰ έπιγράμ- 
ματος διατηρείται, καί τοΰτο άπεκαλύφθη χάρις εις τήν έπίμονον τοΰ κ.

. Mortdman επιμέλειαν· διότι μεταβαίνων έπ’ι ώρας .ολοκλήρους καθ’ έκάστην 
έξεεν έπιμελώς τά έπί τής μαρμάρινης στεφάνης παχέα έπιχρίσματα και 
άπεκάλυπτε τά γράμματα, ώς ίδίοις δμμασι παρετήρησα. Έκ τής δημοσιευ- 
σεως τής πολύ προγενεστέρας τοΰ κ. Miller, ήν κάγώ ομολογώ μόλις εφετος 
έπληροφορήθην, διορθοΰνται και πλημμελείς’ίσως αναγνώσεις τοΰ κ. Foerster. 
Έν στ. 3 άντί ά ρ π α γ ή ς δ κ. Miller έ'χει ή ρ π ά γ η ς, έν στ. 4 άντι πάνο
πλον δ Miller γράφει παν δ π λ ο ν, πράγματι δέ διά τών γραφών τούτων ij 
νοΰς τοΰ χωρίου εΰοδοΰται κάλλιστα.
Μαηρά ιλ'ως έ'γραψα, άλλ’ αναγκαία νομίζω.
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περσεβάστου. [Δουζαγ. F. Aug. Byz. σ' 174 καί ’Άνν'. Κομνην. τ. 
Α. σ. 148 καί 436, 454], ούτε ή δμώνυμος τή άδελφή θυγάτηρ τοΰ 
αύτοκράτορος έκ τής Ειρήνης τής Δουκαίνης, άδελφή Άννης τής 
Κομνηνής· διότι αυτή δεσριοΐς γάμων σϋνεζεύχθη πρώτον τώ Γαβρή 
έκ Χαλδείας{αύτόθ. σ. 177 καί in Alexiadem notae σ. 703), ειτα 
δέ Νικηφόρφ τφ Κατακαλών (δρα "Arr. Κομν. Άλεξ. τόμ. Β’ σ. 15 
κα'ι τούς περί αύτής επαίνους έν σ. 379), άλλ’ ή Ειρήνη ή σύζυγος 
τοΰ αύτοκράτορος ήν άύεΜρή Μιχαήλ Δούκα τοΰ πρωτοστράτορος. 
Τοΰτο σαφώς δηλοΰται έν τοϊς γενεαλογικοϊς πίναξι τοϊς προσηρτη- 
μένοις τγϊ έκδόσει Νικηφόρου τοΰ Βρυεννίου (εκδ. Βόννης σ. 193 καί 
194) καί έξ αύτής τής Άννης Κομνηνής, περί τών λεγομένων τής 
όποιας ούδενί έπιτρέπεται άμφιβάλλειν. Αύτη λέγει «δ φαλαγγάρχης 
Μιχαήλ δ Δούκας, ό πρός μητρύς εμύς θείος, άνήρ έπί φρονήσει διαβε- 
βοημένος κλ.» ^ΛΛεζ. τ. Α' σ. 253) καί άλλαχοΰ (αΰτόθ. τ. Α', 
346), Μιχαήλ ό Δούκας πρωτοστράτωρ καί άδεάφος της Αύγούστης, 
καί έν σ. 398 «μετεπέμψατο τόν τε πρωτοστράτορα Μιχαήλ τον 
Δούκαν καί γυναικάδείφοτ αύτού.

Περί του πρωτοστράτορος τούτου Γλαβά πρδς τούτοις σημειωτέον 
δτι ήν ευσεβέστατος. Έν τοϊς ποιήμασι τοΰ Μανουήλ Φιλή τοϊς έκ- 
δεδομένοις ήδη έν Παρισίοις ύπδ τοΰ σοφοΰ Ε. Miller θύο ποιήματα 
δημοσιεύονται τδ μέν εις τήν ζωγραφιάν τοΰ Προδρόμου έξ ονόματος 
τούτου, τδ δέ εις τήν εικόνα τοΰ άρχιστρατήγου Μιχαήλ, ού καί τδ 
δνομα έφερεν, έκ κωδίκων Φλωρεντινών καί Έσκουριαλίων (Μ. Phi- 
lae Carmin. τ. Α', σ. 79 καί 432).

Περί τής Μάρθας ταύτης, άφ’ ής καί ή μ.ονή τδ δνομα έδίξατο, 
σημειοΰμαι ένταΰθα ποδς έπανόρθωσιν πλάνης τινών, οτι εινε ή πριν ή 
τό μοναχικόν ύποδυθή σχήμα Μαρία, άδελφή Μιχαήλ Η'. ΓΙαλαιο- 
λόγου, τοΰ τεΛευταΙου έν Νικαίιγ Έλληνος αύτοκράτορος 1 πρώτου 
δέ μετά τήν τής Λατινοκρατίας κατάλυσιν έν τή κλεινή άλλ’ άτυχεϊ 
τοΰ Κωνσταντίνου πόλει. Αύτη ήν σύζυγος τοΰ πρύτερον μίν επί 
της τραπύζης τοΰ βασιΐύως ύπάρχοντος, ύστερον δέ μεγάΛου δυμεστί- 
χου 2 Νικηφόρου τοΰ Ταρχανεκότου, δν στρατιώτην καΛύν καί άγαθύν 
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στρατηγόν καλεϊ δ Άκροπολίτης Γεώργιος *,  δ δέ Παχυμέρης περίπυ- 
oror εκεΐκορ 1 2. Έξ όσων ήρεύνησα δείκνυται δ'τι.ή Μαρία είσήλθε 
καί εις δευτέρου γάμου κοινωνίαν νυμφευθεϊσα τδν πρωτοστράτορα 
Γ.Ιαβαν ΜιχαήΛ. Επίγραμμα έτερον, έκτδς τοΰ άνωτέρω, εις τδν ναόν 
δν φκοδόμησεν άποθανόντι τφ άνδρΐ αύτής, έκ τοΰ Έσκουριαλείου 
κώδικας δημοσιευόμενον έν τφ άνωθι μνημ.ονεϋθέντι έργφ τοΰ γα- 
λάτου κ. Miller, καταλήγει ώδε (Μ. Philae Carmina τ. Α'σ. 116). 

Τδν σύζυγον δέ φευ τελευτήσαντά μοι 
καί τής χοϊκής άπαναστάντα στέγης, 
ο’ίκησιν εις ά'φθαρτο.ν αΰτδς παστάδα. 
Κάνταΰθα τηρών τήν σορδν τοΰ λειψάνου, 
μή τις ένεχθή συντριβή τοϊς δστέοις, 
Πρωτοστράτορ, και ταΰτα σήν δήπου χάριν 
ή σύζυγο'ς πρίν, άλλά νΰν Μάρθα γράφει.

1 Καντακουζ.τ. Α'. βιβλ. Α'. σ. 33 «τήν τής αύταδέλφης Παλαιο-
λόγου Μαρίας είτε Μάρθας κόρην Θεοδώραν, ήν τω Ταρχανειώτη.μεγάλω δο- 
μεστίκφ εκείνη γεγέννηκεν»· καί βιβλ. Δ', σ. 292. "Ορα καί τ. Γ'. σ. 106, 
έ'κδ. Βόννης.· ’Επίσης Ducang. Fam. Aug. Byzant. σ. 232. *>

3 Άκροπολίτ. σ. 60. Πρβλ. Καντακουζ. τ. Α'. σ. 57 καί 147, καί

Έν τή μονή τής Μάρθας έγκατεβίώσε καί ή τής Μάρθας άδελφη 
Ειρήνη, ή διά τοΰ μοναχικού σχήματος Εύλογία μετονομασθεϊσα3,αΰ- 
τοκασιγνήτη δέ καί αύτη Μιχαήλ τοΰ Παλαίολόγου, ώς ονομάζει αυ
τήν ό Άκροπολίτης. Αύτη κατά τδν πιστότατον τφ βασιλεϊ ιστορικόν 
τούτον, άμα μαθοΰσα τήν τής πόλεως άλωσιν «διά τάχους παρά τδν 
βασιλέα άφιγμένη καί καταδαρθάνοντα αύτδν εύρόΰσα, ήρέμα πως έ- 
κίνει αύτδν τή χειρ'ι ό'πώς άν γε καί έγρηγορήσειεν, ίσχυροτέριγ τή 
φωνή ύπολέγουσα ώς κατέσχες, ώ βασιλεΰ τήν Κωνσταντινούπολή 4. 
Πόσον δέ άδελφικώτατα τφ δντι ήγάπα τήν Μάρθαν καί τήν Εύλο- 
γίαν δ άδελφός αύτών Μιχαήλ δήλον καί έκ τών ύπδ τοΰ Παχυμέ^· 
ρους λεγομένων 5. ·

Καί ή Ειρήνη ή πρδς τό μοναχικόν σχήμα τήν βασιλικήν άμεί-

Ducang. αυτόθι. Καί έν ποιήματι τοΰ Φιλή (Miller ένθ. άνωτ. τ. Α'. σ. 82) 
φέρεται ;

Ή τοΰ μεγάλου σύζυγος Δομεστίκου
Κομνηνόφυής ή Παλαιολογίνα,

1 Μέτιθι τά έν Άκροπολίτου σ..6Ο και 96.
2 Π α χ υ μ έ ρ. ε’ις Μ ι χ. Π α λ α ι ο λ. Βιβλ. Β . § 23 (η σελ. 127)
3 Άκροπολίτ. σ. 193 §86.— ■ ■ r ..... „ _4 "Ορα αυτόθι καϊ τδ άζιανάγν.ωστον έπεισόδιον τής έγέρσέως τοΰ βασιλέως.
5 Π αχ υ μ έ ρ. εις Μ ι χ. Π α λ α ι ο λ ό γ ο ν βιβλ. Β. § 23 «·. . . ό βασι

λεύς εν άνακωχαϊς ήν, τή τών γυναικών αύταδέλτων θεραπείμ θρυπτόμενος, 
αις καί εις πάντα έχρήτο, τή μέν Μάρθμ ώς αύτφ φανείση κατά μητέρα και 
κατ’ οίκον άναγούση, τώ μεγάλοι δομεστίκω είς όμόζυγον ού'ση, πολλοΰ τίνος 
τιμωμένω τω βασιλεϊ (δ περίπυστος δ’ ήν εκείνος Ταρχανειώτης), τη δέ Εΰλο*  
για και αυτή καλώς έχούση . . . κλπ.».



HAPNASSOS
ψασα πορφύραν σύζυγος Ίωάννου τοΰ Καντακουζηνοΰ (1341—1355) 
μετονομασθεΐσα δέ Ευγενία, έμόνασεν έν τη είρημένη μόνή, ώς έκ 
πατρφου κλήρου τφ συζύγφ αυτής διαφερούσγ κατά τούς συγγραφείς 
τών μέσων χρόνων

Έπίσης κάί Μαρία ή θυγάτηρ Ίωάννου Καντακουζηνοΰ τοΰ αύ
τοκράτορος σύζυγος δέ π&σι Χ8χο<τμημ&·η άγαθοΐς 3 Νικηφόρου Δούκα 
τοΰ δεσπότου, έκ Πελοπόννησου είς Βυζάντιον έλθοΰσα συνήν τόν έπί- 
λοιπον βίον βασιλίδι τή μητρϊ κατά τήν μονήν, περί ής ήμΐν ό λό
γος 3 μετά τόν έν πολέμφ θάνατον αύτοΰ4.

Εν φή μονή ταύτγ άνετράφη καί Θεοδώρα ή. Κάντακουζηνή πρω
τότοκος θυγάτηρ Ματθαίου τοΰ Καντακουζηνοΰ, πρωτοτόκου υίοΰ 
Ίωάννου τοΰ Καντακουζηνοΰ, παρά τή προς πατρός προμήτορι αύ
τής Ειρήνη, περί ής έ'φθημεν είπόντες5, καί πρός ήν ό πατήρ, άνήρ 
παιδείας εύ ήκων προσφωνεί καί δύο.λόγους, ών δ έτερος περί παι
δείας άξιολογώτατος καί αξιανάγνωστος 6.

Παρά τήν μονήν ταύτην έτάφη καί ή μήτηρ τοΰ Καντακουζηνοΰ 
* Θεοδώρα θανοΰσα τή 6 Ίανουαρίου τοΰ ς-ων' έτους (==.1342) του 

βασιλέως ’Ανδρονίκου (τοΰ Νέου) αδελφή., . . έκ Θεοδώρας Θεοδο
σία μετονομασθεΐσα, πυθομένη καί περί τής βασιλέως μητρός οτι τε
λευτή, άφίκετο είς τό δεσμωτήριον (ένθα ήν καθειργμένη) καί παρέ-

1 Καν τάκου ζην. Τομ. Γ'. σ. 196. καί 397, οπού φέρεται «. . . και ή 
. βασιλίς Ειρήνη, τήν βασιλείαν καί αυτή άπειπαμένη, τδ μοναχών ύπέδυ 
σχήμα Ευγενία μέτακληθεΐσα. .» καί «Ευγενία δέ ή βασιλίς εις τήν τής Μάρ
θας προσαγορευομένην (μονήν) έκ πατρώου κλήρου διαφέρουσαν Καντακουζηνόΐ 
τω βασιλέΐ· διότι καί ’Ιωάννης ώ Καντακουζηνδς Ίωάσαφ. μετονομαστείς είς 
τήν Μαγγάνων άπεχώρει μονήν. Πρβλ. Ν ι κ η φ ό ρ. Γ ρ η γ ο ρ. έν ΙΘ', τ. Α'. 
(σ. 244) . . . ή δέ (Ευγενία) εις τήν τής Μάρθας ούτωσί κεκλημένην. · ('Όρα 
καί περί Καντακουζηνοΰ καί Δούκαν σ. 42, καί σ. 19).

2 Καντακουζ. τόμ. Γ'. σ. 318, καί τόμ. Β'. σ. 195. Περί τής χρηστής 
ταύτης συζύγου και του ασταθούς χαρακτήρος τού Νικηφόρου μετίτω ό βου- 
λομενος ολην τήν § μγ'. τοΰΓ'. τόμου τού Καντάκουζηνόύ. Πρβλ. Δουκάγγ. 
Fam, Aug. Byz; σ. 261.

3 Αΰτόθ. τομ. Γ’ σ. 319 καί Maralt Chronol. Byzant. τομ. Β'. σ. 662.
4 Αυτόθι τ. Γ', σ. 211 «Νικηφόρος δεσπότης δ του βασιλέως γαμβρός τών 

κατά τδν ‘Ελλήποντον Θραχικών πόλεων άρχων»."Ορα καί σ. 33. Περί δέ τού 
θανάτου αυτού αΰτόθ· σ. 319.

5 Δουκαγγ. F. Aug. Byz. σ. 262 Κ α ν τ α κ ο υ ζ. τ. Γ' σ. 331’.
6 Τούτους δ τών χειρογράφων τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης επιμελητής κ. Ι· 

Σακκελίων τύποις έξέδοτο πρό έ'τους έν τώ Δ ε λ τ ί ω τής Ίστορ. καί Έθνολ. 
‘Ετριιρείας? τόμ. Β'σ. 428, ?ν^ ρρμ περιγραφήν τε τόύ χειρογράφου κλ<
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μεινεν άχρι τελευτής. ’Έπειτα’ τόν νεκρόν έξαγαγοΰσα παρά τήν 
μονήν τής πρός μητρός μάμμης, αδελφής τοΰ πρώτου τών Παλαιο- 
λόγων βασιλέως Μιχαήλ, τής Μάρθας προσαγορευομένην, έν τοΐς. 
πατρώοις κατέθηκε τάφοις» *.

Έν τή μονή τής κυρίας Μάρθας, ως λέγει δ Φραντζής (σ. 192), 
άποθανοΰσα τή 17 Ιουνίου τοΰ 6948 (=1440) έτάφη Ζωή ή βασί
λισσα σύζυγος Δημητρίού τοΰ Πάλαιολόγου, κόρη τοΰ μεγάλου δου- 
κός Παρασπονδύλου, ήν ένυμφεύθη έν Κων/πόλει κατά μάρτιον τοΰ 
6944 (=1436).

Κατά τόν αύτόν ιστοριογράφον, πολλαί γυναίκες είς τήν μονήν 
συνέδραμαν είς υποταγήν, τής δσίας φήμην κτήσαμένης Θώμάίδος, 
ήτις μετά τήν ύπό τών Τούρκων άλωσιν τής Θεσσαλονίκης έκ τής 
Λήμνου προσήλθεν είς τήν βασιλεύουσαν^ ένθα έχδρηγήθησάν αύτφ 
πάντα τά άπαιτούμ.ενα, δ δέ πατριάρχης έξέδωκεν ένταλμα «είς τάς 
βουλομένας τής πόλέως γυναίκας προσιέναι αύτή' οί δέ τής πόλεως 
ήλθον δοΰναι αύταϊς παν άναγκαΐον είς τό έπισκέπτεσθαι καί θερα- 
πεύειν τάς χρείας αύτής καί τών περί αύτήν δύο άλλων . . . Λαβού- 
σης δέ ταύτης μικρόν τι κάθισμα συνέδραμαν είς ύποταγήν. αύτής 
τοσαΰται γυναίκες, οσαι ούκ έχώρησαν εις τε τήν τοΰ Λιβός μονήν 
καί τής κυράς Μάρθας» (Φραντζ. σ. 141).

Άς προσθέσω τέλος καί τάδε. Κατά των μοναζουσών έν τή μονή 
τής πυράς Μάρθας άνηνέχθη είς τήν ίεράν σύνοδον Μανουήλ Χρυσο- 
βέργης δ μάγκιψ ένεκα διαφοράς αύτοΰ πρός τάς ένασκουμένας μονα- 
χάς δι’ οίκημά τι, οπερ ήγόρασε κείμενον έντός τής αύλής τής τοί- 

' αύτης μονής. (Όρα Miklosich et Miiller Acta Patriarch, τ. Β'. 
σ. 441). Εύρηται δέ έν τφ αύτφ τόμφ σ. 570 τοΰ αύτοΰ συγγράμ
ματος καί ύποσχετικόν είςτόν παναγιώτατον πατριάρχην,φέρον τοΰτο 
εύτυχώς χρονολογίαν τοΰ 1402 τοΰ πρεσβυτέρου Ίωάννου Φιλαρέ
του «ϊνα μοΰ μή εύρεθή πλέον έντός τής μονής τής πυράς Μάρθας».

’Αντίκρυ καί μετά τό τέλος τοΰ κήπου τούτου, άνήκοντος νΰν τφ 
Βασιλάκη έφένδη Ίωαννίδη άριθμοΰνται τρεις.οίκίαι, ών ή μέν πρός 
τά αριστερά ανήκε πρό έτών τφ μακαρίτη Γάλλφ Άλεξάνδρφ Ausier, 
νΰν δέ Ίουδαίφ έκμεταλλευομένφ τό βουνόν καί τό λατομεΐον, έν ω 
έργάζονται πρός ,έξόρυξιν πετρών έπί κατασκευή τιτάνου. ’Ολίγον 
άνωθι μετροΰνται εξ κιόσκια πλουσίων Οθωμανών έντρυφώντων έν τή

1 Κ α ν τ α κ ο υζ.η ν. τόμ. Β', σ. 222 καί έ.
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εΰρείορ καί θελκτική τοΰ Βοσπόρου καί αυτών έτι τών ΙΙριγκιποννή- 
σων θέα.

t Κατόπιν έξακολουθεϊ λεωφόρος εΰθΰ βαίνόυσα πρός τά μεσόγεια, 
μέχρι Λεβέντ τσιφλίκ, Κανλή Καβάκ, Μασλακίου κτλ.

Ό έτερος λόφος δ καί μεγαλείτερος κατά’ τό επίπεδον προβαίνει 
ύπεράνω μέχρι τής κοιλάδος τοΰ άγιου Νικολάου κα'ι τής δδοΰ της 
έκ τοΰ άγιάσματος τούτου τό όνομα λαβούσης, είς ήν λήγουσιν οί 
κήποι τών παραλίων οικιών, τής τοΰ Σουβατζόγλου, έν η νΰν οΐκεϊ ό 
διευθυντής τοΰ αΰτοκρατορικοΰ οθωμανικού Μουσείου Χαμδή βέης, 
τής τοΰ Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή κα'ι της τοΰ Βογορίδου. Τοΰ λό
φου τούτου την πρός βορράν υπώρειαν ώς και τό πεδίον κατέχουσι 
τάφοι πολυπληθείς ’Ιουδαίων, τήν δέ μεσημβρινήν οί τών ήμετέρων 
απειρόκαλοι πάντως καί πενιχροί, ολίγον δέ μεσημβρινοδυτικώτερον 
οί τών Οθωμανών ύπό δασσύλλιον κυπαρίσσων αρκούντως πρό τοΰ ρωσ- 
σοτουρκικοΰ πολέμοο πυκνόν, ύπό δέ τοΰ πελέκεως τών μοσχατζί- 
ριδων άραιωθέν. Έπ'ι τ55ς κορυφής τοΰ λόφου τούτου βαδίζων τις 
έπί τών τάφων δύναται ν’ άτενίσιρ πρός τό ύψος τοΰ θείου μεγαλείου 
και νά θαυμάσνι θεώμενος πανταχοΰ τήν τοΰ Βοσπόρου καλλονήν, ού 
βλέπει τάς φυσικάς έλικοειδεϊς κινήσεις. Άλλ’ οποία ά.ντίθεσις οΐ- 
κτοά, όταν ρίψγι τις βλέμμα πρός τό πλήθος τών κάλυπτόντων το*·  
σαύτας ύπάρξεις κρύων μαρμάρων, κα'ι πρός τό πλήθος τό μέγα έπί
σης τών άνθρώπων, οϊτινες κάμπτουσι τό άκρωΐήριόν τοΰ Μεγάλου 
Ρεύματος ϊνα λάβωσιν αναψυχήν τών πόνων αΰτών καί τών μεριμνών 
περιπατοΰντες καί άναπνέοντες τήν βοσπόρειον αύραν !

(“Επεται συνέχεια)
Β. AL.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

τού.

Τήν 11 τοΰ μηνός ’Οκτωβρίου ό ΦιΛοΛόγΙκδς ΣύΛΛογες Παρνασσός 
ήσθάνθη πληγήν καιριωτάτην, άπολέσας τό άρχαιότατον τών έπι- 
τίμων μελών, ή μάλλον τό πρώτον τών μελών καί τών ιδρυτών αΰ- 

Οί παρακολουθοΰντες σήμερον τήν πορείαν τοΰ Συλλόγου καί 
βλέποντες τήν έπίδοσιν καί τάς ώφελείας ών έγένετο αίτιος πάρ’ ή*  
μΐν, οΰχί πρώτον ήδη θά μάθωσιν ίσως, οτι τό πάν οφείλεται εις τόν 
Παύλον Λάμπρον διότι αυτός, έν τώ ΐδίω οϊκφ τόν Παρνασσόν ύπό 
μειράκιων ίδρυθέντα, έπί έτη πολλά έφιλοξένησε καί έθρεψεν, έως ού 
ΐδών αύτόν δυνάμενον καί άνευ τής αμέσου αΰτοΰ έπιβλέψεως νά 
ζήσν), έχειραφέτησε γνωστότερον έκτοτε δημόσιοι γενόμενον. Ίδίιγ δέ 
οί τόν ΦιΛοάογικόν ΣύΛΙογον Παρνασσόν ίδρύσαντες, άνδρες ήδη, 
μετά συγκινήσεως καί εΰγνωμοσύνης θά μνημονεύωμεν τοΰ μακαρίτου 
άνδρός, τοΰ Ικ τών πρώτων διαγνόντος τήν τών Συλλόγων καί τών , 
Εταιρειών ωφέλειαν καί μετ’αγάπης πολύ μ,έρος τοΰ βίου, ύπέρ τής 
εΰοδώσεως αΰτών καταναλώσαντος.

II. Ί. Φ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΓΛΛΟΓΟΣ ΠΛΡΝΛΣΣΟΣ
'Οκτώβριος 4887.

ΕΡΓΑΣ 1ΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Έπανελήφθησαν αί τακτικαΐ συνεδρίαι.
Έπεψηφίσθη δ προϋπολογισμός τοΰ Συλλόγου καί έσοδα μέν προϋ- 

πελογίσθησαν δραχ. 15,760 έξοδα δέ δραχ. 18,590. Τό έλλειμμα 
θά καλυφθή έκ τοΰ περισσεύματος τοΰ παρελθόντος έτους.

Συνήφθησαν σχέσεις τή αιτήσει αύτών τής ΦιΛομούσόυ ’νίθεΑφύτη- 
τος ’ ΑθηνΆς έν Κρήνγ) καί τοΰ έν Άλατσάτρή Συλλόγου ή Ερυθραία.

Ό έν Οΰασιγκτώνι τής ’Αμερικής Σμι.θσ6νει.οςΣύ,Ι.Ιογος καί ή Βα- 
σιΜκή ' Ακαδήμεια των '.Επιστήμων^ των Γραμμάτων καί των ΚαΑων 
Τεχνών τοΰ Βελγίου άπέστειλαν τάς έτησίας αύτών πρός τόν Σύλλο
γον δημοσιεύσεις.

Μέλη τής έξελεγκτικής έπιτροπής έξελέχθησαν οί κκ. Γ. Χαλκιό-

I
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πουλος, Ν. Κουρής κα'ι Κ. Φάραγγας, ειδικός δε γραμματεύς δ κ. 
Μ. ‘Ραφαήλ.

Άπεβίωσεν δ Ιΐαΰλος Λάμπρος επίτιμον μέλος άπό της συ- 
στάσεως τοΰ Συλλόγου.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
•ΪΗλολογεκόν καί άρχαεολογεκόν τμ^μα.—Συνήλθεν είς 

τακτικήν συνεδρίαν ύπό την προεδρείαν τοΰ προέδρου αύτοΰ κ. Κ. 
Παπαρρηγοπούλου. Ό πρόεδρος άμα τ$| ένάρξει τής συνεδρίας, έκ- 
τελών λυπηρόν καθήκον είπεν ολίγα τινά είς μνήμην τοΰ άπο- 
βιώσαντος Π, Λάμπρου, αντιπροέδρου τοΰ τμήματος, καί προέτεινεν, 
όπως καταχωρισθώσιν έν τοΐς πρακτικοΐς αί όλίγαι αύται λέξεις «είς 
?νδειξιν τής βαθυτάτης θλίψεως, ην ήσθάνθη δ Σγλλογος έπ'ι τη άπω- 
λείφ τοΰ άρίστου συναδέλφου^ καί της εύγνώριονος μνήμης,ήν θέλει σώ
ζει διά παντός».Είταλαβών τόνλόγον δ κ.Αλέξανδρος ‘Ρ.'Ραγκαβής 
?φερε πρότασιν, όπως δ Σύλλογος διά τών έταίρων αύτοΰ φροντίση 
νά καταστήστ) κοινοτέραν την ιδέαν, ήν άλλοτε αύτός; έξήνεγκε, περί 
συστάσεως έταιρείας Φιλοβίβλων.Το τμήμα άποδεξάμενον·τήν πρότασιν 
προέβη είς" τήν έκλογήν τριμελούς έπιτροπείαςέκ τών κκ.Άλ.'Ρ.'Ραγ- 
καβή, Σπ.'Λάμπρου κα'ι I. Τυπάλδου,' πρός καταρτισμόν κανονισρ.οΰ. 
Μετ’αύτόνδ κ. I Τζέτζης ώμίλησε περί δύο ύμνων της ελληνικές Έκ
κλησίας μετά λατινικής μεταφράσεως, ευρισκομένων έν τφ άντιφω- 
ναρίφ τοΰ ΙΙ.Γρηγορίου, και ών ή άξια είναι πολλαπλή ού μόνον διά 
την ιστορίαν τής υμνολογίας, άλλά καί διά την μετρικήν .τών άρ- 
χαίων. Τελευταΐον δ κ. Α. Πασπάτης ειπεν ολίγα τινά περί τών 
τειχών της Κωνσταντινουπόλεως.

Τμ^μα Καλών Τεχνών. — Συνήλθεν είς συνεδρίαν καθ’ ήν 
προέβη είς τάς άρχαιρεσίας αύτοΰ. Καί πρόεδρος μέν έξελέχθη δ κ. 
’Αλέξανδρος Ρ. ‘Ραγκαβής, αντιπρόεδρος δ κ. Σπυρ. Π. Λάμπρος 
καί γραμματεύς δ κ. Ίω. Πολέμης. Άπεφασίσθη δπως έπαναληφθώ- 
σιν αί δημόσιαι συναυλίαι τοΰ Συλλόγου καί ώρίσθη ή έπ’ αύτών 
έπιτροπή έκ τών κκ. Ίφ. Κοκκίδου, Ίω. Μίνδλερ, Δ. Κοκκίδου καί 
Φ. Φράγκ καί τοΰ γραμματέως τοΰ τμήματος. Έξελέχθηδαν δέ καί 
έπόπται τοΰ μουσικού θιάσου τής Σχολής τών ’Απόρων Παίδων οί 
κκ. Δ. Τσάτσος. Κ. ‘Ρότσιλδ καί Ν. Παππαδόπουλος. Υπεβλήθη 
σαν διάφοροι προτάσεις αΐτινες θά συζητηθώσιν είς τάς προσεχείς 
συνεδρίας.

Τμ$$μα Λομεκών καί τών ΙΙολετεκών Επιστημών.—· 
Συνήλθεν ε’ις συνεδρίαν τακτικήν καί προέβη είς τάς άρχαιρεσίας αύ
τοΰ έξελέξατο δέ πρόεδρον τόν κ. Νικόλαον Δαμασκηνόν, άντιπρόε- 
δρον τόν κ; Έμμ. Λυκούδην καί γραμματέα τόν κ. Τιμολέοντα Ή- 
λιόπουλον. Άπεφάσισεδ’ ΐνα άνατεθη είςίτήν επιτροπήν τών φυλακών 
όπως μελετηθώ ή πρότασις περί άνιδρύσεως φυλακής εφήβων.
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