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[Οί συνδρομηται λαμβάνουσι τό Μηνιαΐον 
Παράρτημα άνευ άλλης διατυπώσεως. 
Οί τακτικοί άναγνώσται τών «Άδη 
νών» άποκόπτοντες καδ’ εκάστην τδ 
δελτίον τοϋτο και παρουσιάζοντες τά 
δελτία τον μηνάς, λαμβάνουοι τδ Πα
ράρτημα τών «Άδηνών», οί μεν εν 
Άδήναις καί Πειραιεϊ παρά τών Γρα
φείων μας, οί δε εν ταϊς Έπαρχίαις 
παρά τών κατά τόπους Υποπρακτο
ρείων

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΣΜΟΣ

ÎONIKH ΤΡΑΠΕΖΑ LIMITED
ΙΔΡΥΘΕ1ΣΑ ΤΩ 1839

Κεφάλαιον εγκεκριμμένον £ 600J,00
Κεφάλαιον καταβεβλημμένον £ 315.510

ΕΛΡΑ EN AON&IHQ.—ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΓθϊΝΣΙΣΕΝ ΕΑΛΑΔΙ, 
ΕΝ ΑΘΗΝΑ1Σ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Έν ’Αλεξανδρεία, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, ΖαχύνΟω, Πάτραις 

Ναυπλίω, Πειραιεϊ, καί Τριπόλει.

ΟΙτόκοι τών καταθέσεων ώρίσθησαν άπό 1ης Ίανοναρίου 1910 ώζ κάτωθι;
1) Είς Δρανιιάς
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λ Αί είς έπιταγάς (chèques^ έπί Γαλλίας καί 'Αγγλίας καταθέσεις άποδίδοντάι 
lì είς ο είδ τς έγένετο κατάΰεσις, παντός δικαιώματος χαρτοσήμου έτιβαρύνοντος 

τον καταθέτην.

Μεταξύ τών ΰψίστης κοινωνικής σπου- 
δαιότητος ζητημάτων, άτινα άπασχολοΰσιν 
άπό τίνος την δημοσίαν προσοχήν ή σοσια
λιστική θεωρία έχει καταλάβει μίαν εκ τών 
πρώτων θέσεων. ’Οφείλει κυρίως το ενδι
αφέρον αύτής είς την άντίθεσίν της προς 
αίαν άλλην θεμελιώδη πολιτικήν, κοινωνι
κήν καί οικονομολογικήν θεωρίαν ή οποία 
έν συνειδήσει ή άνεπιγνώστως φανατικώς 
καί έκ παραλλήλου ύποστηρίζεται. Όνο- 
ρ,αζεται ή δευτέρα αυτή ατομισμός καί 
θεωρείται δικαίως ή αδίκως ύπό τών οπα
δών της πρώτης θεωρίας ώς ή αιτία τών 
σημερινών γνώσεων, τών συνηθειών, τών 
τρόπων καί μεθόδων της εργασίας τών κοι
νωνικών καί οΐκογενιακών αντιλήψεων καί 
εθιμοτυπιών, τών εκπαιδευτικών καί πολι
τικών προγραμ.μάτων, τά όποια όλα 
χωρίς ακμήν καί ψυχήν καί νεότητα έ'θεσαν 
κανόνας μικρολόγους διά τήν άνάπτυξιν τής 
προσωπικότητος,κατέστησαν τήν μετριότη
τα κριτηριον του κοινωνικού ανθρώπου, έ- 
νεβαλαν τό ψευδός καί τήν ύποκρισίαν εις 
τας οικογενειακής καί κοινωνικάς σχέσεις, 
διέφθειραν τόν χαρακτήρα, κατέστρεψαν 
την ύγείαν τοΰ πνεύματος καί έδημιούργη- 
σαν ενα άπαίσιαν κοινωνικόν και πολιτικόν 
μαρασμόν καί ένα άξιοθρήνητον εθνικόν 
εκφυλισμόν καί έξευτελισμόν.

Εάν είναι αληθές, ότι όλη ή κοινωνική 
κινησις συνοψίζεται είς τάς θεωρίας Πε- 
μν, οτι έκ τών θεωριών άπορρέουσιν δλαι 
«ι δυστυχία». και εύτυχίαι μιας κοινωνίας 
*α.ι θεωρούνται αύται ώς ή ένδειξις τής ή- 
*κής καταστάσεωςμιας έποχής, ή έπί τών 
γεγονότων ώθησις, πρός ύποστήριξιν συ- 
στηματων, τα όποια εναντία καί άσυβίβα- 
®Τ« κατά τό φαινόμενονπρός άλληλα ύπο- 
*ρυπτουσι τόν αιώνιον ανταγωνισμόν τά- 
®εων τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, έφ’ ών

στηρίζεται ολόκληρος ό σημερινός Εύρω- 
παϊκός πολιτισμός, περιβάλλεται κολλοσ- 
σαϊον ένδιαφέρον έν τώ άγώνι τής μεταρ- 
ρυθμίσεως, τόν όποιον διεξάγει άπό μηνών 
ή Ελληνική κοινωνία καί πολιτεία.

Ή σοσιλιαστική θεωρία, κυρία σήμερον 
τής εύρωπαίκής γνώμης, είναι γνωστή και 
ώς κοινωνικόν καί ώς οικονομολογικόν σύ
στημα. Εςελαίκεύθη καί έγεινε προσιτός 
είς τήν άντίληψιν πάντων.

Μία νεωτέρα κοινωνία καί άνθρωπότης 
καλλιτέοα !

Πληρέστερα φυσική, πνευματική και η
θική άνάπτυζις καί τελειότης.

Άρμονικωτέρα άνθησις τών διαφόρων 
πνευματικών ιδιοτήτων τών ανθρώπων.

Δεσμοί στενότεροι συμφερόντων καί συμ
πάθειας μεταξύ τών διαφόρων κοινωνικών 
μελών.

Αυξησις συνεχής έλευθερίας καί αλλη
λεγγύης.

Τό άνώτατον δριον εύτυχίας καί κοινω
νικής δικαιοσύνης δι’ όλους.

Καμμία κοινωνική διάκρισις μεταξύ- 
παιδιών.

Συγχώνευσις τών κοινωνικών τάξεων.
Κατάργησις παντός προνομίου έν τή οί- 

κή καί πολιτική σφαίρα, 
καί αΐ προσπάθειαι τοΰ

σοσιαλισμού έν Εύρώπη.
Διά τήν έξασφάλισιν τών ιδεωδών τού

των τής γενικής ανεξαρτησίας καί τής κοι
νής είς έκαστον εύζωίας ό σοσιαλισμός έπι- 
πιδιώκει τήν γενέκευσεν τής ιδιοκτησίας. 
Δέν ζητεί τήν διανομήν αύτής, άλλα τόν 
περιορισμόν τής άτομικής ιδιοκτησίας είς 
άντικείμενα προσωπικής χρησεως, κα- 
θιερών άδιαιρέτους τάς αλλας ιδιοκτησίας 
καί δίκ?έμει μεταξύ πάντων τών μελών 
τής κοινωνίας ή μεταξύ μετόχων μιάς συν-

κονομική, κοινωνι 
’Ιδού αί εύχαί
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επιχειρηματική; εταιρείας την πρόσοδον 
τοϋ συλλογικού τούτου άγαθοϋ.

Τά μέσα, δι’ ών θα έπιδιωχθή αία τοι- 
αύτη οικονομική κατάστασι;, ποικίλλουσιν 
όσον καί αί μορφαί της σοσιαλιστική; θεω
ρίας. Θά έπιτευχθή αύτη εί'τε διά της πει- 
θού;, δια των φρονίμων παραχωρήσεων της 
πλουτοκρατικής τάξε ως, διά της βραδείας 
προόδου, εί'τε διά της βίας, διά σεισμών 
κοινωνικών, δι’ έπαναστάσεως, η ακόμη 
δία σειράς κινημάτων τά όποια θά είναι 
πότε βίαια, πότε ήρεμα, όμοια άπαραλλά- 
κτω; πρός τά ποτάμια ρεύματα.

. Ή άτομιστική θεωρία, άντιΐιθεμένη είς 
τά ιδεώδη της σοσιαλιστικής θεωρίας τοΰ 
σοσιαλισμού τών πραγμάτων καί συνεται
ρισμού τών ανθρώπων, ύποστηρίζει, ότι 
ούδεμία μεταβολή τής κοινωνικής όργζνώ- 
σεως δύναται νά άρη κακά καί άτελείζ;, 
αί όποΐαι είναι σύμφυτοι είς ανθρώπινα; 
κοινωνικά; ομάδας κζί νά έμποδίστ) τήν 
ύπαρξιν συμφερόντων παρηγκωνισμένων. 
Ότι τά κακά καί αί άτέλειαι αύται έ- 
χουσι τήν των είς αιτίας άνζλόγου; 
πού; φυσικά; τοιαύτας ώ; είναι έκεΐναι αί- 
τινες δημιουργουσι τούς κυκλώνας καί τάς 
τρικυμίας,φέρουν τον ή'λιον, όταν εύχώμεθα 
τήν βοοχήν,τήν βροχήν όταν εύχώμεθα τον 
ήλιον καίαί όποΐαι έπί τέλους οδηγούν είς 
τόν θάνατον όποιάιδήποτε κκί άν είναι αί 
ικανότητες καί ιδιότητες ημών, ή κοινωνική 
ήαών αξία καί αγάπη προς τήν ζωήν. Ή 
σκέψις άντενεργείας κατά τών φυσικών αι
τιών είνε απώλεια,χρόνου- θά ήτο επομένως 
φρόνιμον να αποφευχθούν κοινωνικαί μετα- 
βολαί καί αναστατώσεις, αί όποΐαι ανίκα
νοι νά επιτύχουν τόν σκοπόν των, θα θέ
σουν είς κίνδυνον, πρός μεγάλην ζημίαν ό
λων, δχι πλέον ηθικήν κκί ιδεώδη, άλλ’ οΐ- 
κονομ-ικήν κκί πρακτικήν, το ίσοζύγιον, τό 
όποιον καλώς ή κακώς έπραγματοποιήθη 
έν ταϊς κοινωνικαί; σχέσεσι.

Κατά τήν θεωρίαν αύτήν ή θέλησις, ή 
ενεργούσα ώστε νά θριαμβεύση κοινωνικόν 
τι ιδεώδες,θά είναι πάντοτε ή έκφρασις ατο
μικού χαρακτήροςκκί θά εκπορεύεται άπότά 
■βαθύτερα ζωτικά ένστικα τά όποια αληθώς 
■δεσπόζουσι τοϋ ατόμου (Νίτσε). Διά νά έ- 
στιτευχθή λοιπόν ή βελτιωσις τή; κοινωνί
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α; έν τώ συνόλω αύτής είναι ανάγκη να 
έπιτευχθή πρώτον ή βελτιωσις τών καθ’ 
έκαστον ατόμων, έξ ών συνίσταται, λαα- 
βανομένων ύπ’ δψιν τών πραγματικών ιδι
οτήτων αύτών, αί όποΐαι άνκμφιβόλως είνε 
όλιγώτερον ήθικαί ή ώ; θά ήδύνατό τις νά 
εύχηθή, άλλ’ είναι πραγματικαί.

Ώ; τοιοϋτος ό ’Ατομισμός τείνει νά εύ- 
ρεθή παρερριμένος, νά είνε θεωρία μιας πε
ρί ωρισμένης έκλεκτικότητο; προωρισμένος 
νά ρέη ώς ποταμός ύπόγειος ύπό τό στρώμα 
τού σοσιαλισμού.

Ποία έκ τών δύο θεωριών είναι σύμφω
νος πρός τά δεδομένα τής έπιστημης, τά; 
άπαιτήσεις τοϋαίσθηματο; καί τή; λογικής, 
τά; τάσεις τή; ίστοοική; έξελίξεως καί 
τά; ιδέας τής κοινωνικής δικαιοσύνης, άς ή 
ζωή άνέπτυξεν έν τή έκλεκτικότητι τής 
πεπολιτισμένης άνθρωπότητος;

Νομίζομεν ότι άπαντώμεν είς τήν ούτω 
τιθεμένην έρώτησιν απλώς άνερχόμενοι εις 
τάς πηγά; τοΰ θεωριών καί ύποδεικνύοντες 
α') τίνι τρόπω καί διάποίων προσώπων καί 
μέσων ή σοσιαλιστική θεωρία έξεπροσωπή- 
θη έν τώ παρελθόντι ίδίσσ κατά τίν ΙΘ αι
ώνα, όργανωθεισα είς οικονομικόν σύστη
μα καί πώς έπιβάλλεται σήμερον μετά δυ- 
νάμεως νέας , αποτελούσα σταθμόν είς τήν 
λεωφόρον τού βελτίονο; β', τίνι τρόπω είς 
τήν σοσιαλι στικήν θεωοίαν άντετάχθη ίστο- 
ρικώ; ή άτομιστική θεωρία καί δι ά ποιων ε- 
ζεπροσωπήθη κκί ήρμηνεύθη είς τόν κατα 
τής πρώτης κηρυχθέντα πόλεμον.

Α'

0 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΙ
Κοινωνι<Ιτιν.αί βεωρίαι

i. Robers Owen

Είς τήν μακράν λιτανείαν τών σημαίνον* 
των κοινωνικών μεταρρυθμιστών, οίτινες μ* 
τούς πρασίνους κλάδους τών φοινίκων εις 
τά; χεΐρα; έξήλθον εΐ; τόν κόσμον διά ν* 
κηρύξωσι τήν αδελφικήν ειρήνην καί τη* 
παγκόσμιον αγάπην έξέχει μία μεγάλη 

‘θαυμασία μορφή, ό Ροβέρτος Όεν έν Άγ- 
•γλία. Κανείς δέν προσείλκυσε περισσότερον 
τήν προσοχήν τοϋ Κόσμου κανείς δέν έξή- 
γειρε τόσον λαϊκόν ένθουσιασμόν καί κανείς 
δέν ήσκησε τόσην γοητείαν καί δέν έξύπνη- 
σεν είς τόσον βαθμόν τήν συσ-πάθειαν τών πε
φωτισμένων τάξεων υπέρ τών έργατικών 
■όσον ό μέγα; πρακτικός σοσιαλισή; τοΰ ΙΘ' 
αΐώνος Ροβέρτο; ’Όεν.. Φίλοι του ήσαν ό 
δούξ,ό Πατήρ τή; Βζσιλίσση; τή; ’Αγγλί
α;, ό λόρδο; Brougham ; έπισκέπται του 
Πρίγγιπες, ό Αύτοκράτωρ τή; Ρωσσία;, 
■συνεταίροι εί; τά; βιομηχανικά; του έργα- 
■σίζς φιλόσοφοι, ό 'Ιερεμία; Bentham, 
άκροαταί του ή Βουλή τών αντιπροσώπων 
τών Ηνωμένων ΙΙολιτειών καί ό λαό; τή; 
’Αγγλία;, δστι; ένθουσιώδη; συνωστίζετο 
εΐ; τά; μεγάλα; halls, όπου ό ’Όεν έ'δωκεν 
άνω τών χιλίων διαλέξεων.

Έγεννήθη κατά τό 1771. "Εβδομος 
υίό; ένό; σελλοποιου τή; Νεαπόλεω; τή; 
’Αγγλία;. Κατά τό ΙΟον έ'το; έγκατέλιπε 
τήν ΙΙατρικήν οικίαν καί μετέβη εί; τό 
Αονδινον διά νά έπανεύρτ) ένα τών έκ μη- 
τρός θείων του, ολίγον έ'πειτα είσήλθεν εΐ; 
τό έμπόριον καί κατέκτησε τήν ύπόληψιν 
καί τήν φιλίαν έκείνων,, υπό τού; οποίου; 
διαδοχικά; είργάσθη. Κατά τό 20ον έ'το;, 
κύριο; ήδη κλωστηρίου βάμβακος, κατείχε 
θέσιν κοινωνικήν άςιόλογον. ’Από τή; έπο- 
χή; αύτής ή ζωή του ομοιάζει πρό; μίαν 
μεγαλην μυθυστορίαν, πλήρη; άπό αγώνα;, 
άπό μεγαλοφυεΐ; προσπάθειας,άπό λαμπρά; 
επιτυχία;, άπό εύτυχή καί άτυχή συγχρό
νως γεγονότα. Κάτοχο; άκαταδαμάστου 
θελήσεω; καί ενεργητικότητα; καί τιμιότη
τας άπαραμίλλου ό Όεν έκέρδισεν εκα
τομμύρια καί άνεδείχθη είς έκ τών πρώτων 
εργοστασιαρχών τής έποχή; του. Ύπήρξεν 
■ο μύστης καί υπερασπιστής πάντων τών 
μέτρων,όσα ένομοθετήθησαν έν’Αγγλία πρό; 
προστασίαν τών έργατικών τάξεων. Δυσκο- 
λιαι άνευ άριθμού, λιποψυχίαι τών συνε
ταίρων του, άντιστάσει; παντό; είδους, τάς 
όποιας συνήντησε κατά τήν μακράν περίο- 
^ν τή; δράσεώ; του, δέν τον άπεθάρυναν 
*οτέ. Μέχρι τή; τελευταία; στιγμή; διε- 
■ψυλαξεν εί; τήν εύγενή καρδίαν του εύρεία; 
*λπίδα; διά τήν πρόοδον τής άνθρωπότη

τος καί φλογέράν διά τόν λαόν άγάπην, 
έκ τών σπλάγχνων τού όποιου εΐχεν έξέλ- 
θει. Είς τόν ιερέα, όστις παρέστη κατά τάς 
τελευταίας στιγμά; του καί τόν ήρώτησεν 
έάν δέν έλυπεΐτο διά τήν τρελλήν δαπάνην 
τής ζωή; του είς σχέδια άπραγματοποίητα 
καί είς προσπάθειας άκάρπους, ό γέρων φι
λόσοφο; μέ άστραπά; εί; τού; οφθαλμούς 
έ'δωκεν τήν έζή; άπάντησιν: «--Όχι,Κύριε, 
ή ζωή μου δέν έδαπανήθη άνωφελώς. Προ- 
εκήρυξα είς τόν κόσμον αλήθειας μεγάλου 
ένδιαφέροντος. Έάν αύται δέν έγένοντο 
δεκταί ό λόγος είναι, ότι ό κόσμος δέν τάς 
ένόησε. Πώς θά ήδυνάμην νά κατακρίνω τον 
κόσμον ; Προεπορεύθην τοΰ χρόνου μου». 
Ό Όεν άπέθανε κατά τήν 17ην ’Ιανουά
ριου 1858 είς τήν πόλιν Nowtown. Εκεί 
οπού έγευνήθη έκεΐ ήθελησε καί νά παρα- 
δώση τήν τελευταίαν πνοήν του.

’Ιδού ό ανθοωπος.
’Ακούσατε τώρα καί τό έργον του.
Κατά τό 1797 ό Dale μεγα; Σκώτος 

έργοστασιάρχης κκί τραπεζίτης ήτο κύ
ριος τής παρά τάς οχθα; τής Clyde Κω- 
μοπόλεως καί τών έργοσ-ασίων Lanark, 
Ό Όεν έπεσκέφθη τά έργοστάσια ταΰτα. 
Λόφοι δασώδεις περιέβάλλον τήν κωμόπο- 
λιν. Διαυγή τά ύδατα τοΰ ποταμού έχουν 
τά κλωστήριά της, λειμώνες καί κήποι 
έφαίδρυνον τήν κοιλάδα καί τό σύνολον 
παρείχε γοητευτικήν ποιητικήν οψιν. Ή 
έζ αύτοϋ έντύπωσι; τοΰ ’Όεν ύπήρςε βα- 
θεϊα. «Άπό όλας τάς τοποθεσίας ποΰ έπε- 
σκέφθην,ειπεν είς τόν φίλον, όστις τόν συν- 
ώδευσε, ιδού έκείνη, τήν όποιαν θά έξέ- 
λεγον διά τήν έφαρμογήν σχεδίου κοινωνι
κού, τό όποιον σκέπτομαι καί μελετώ.»

Μετά δύο έτη, πραγματοποιών τον πό
θον του τούτον ήγόρασε συνεταιρικώ; τήν 
κωμόπολιν τού Lanark μετά τών έργο- 
στασίων της άντί 1.800.000 φράγκων καί 
τρεις μήνας μετά ταΰτα νυμφευθείς τήν κό
ρην τοΰ πρώην ιδιοκτήτου Dale έγκατέ- 
στη εί; τό νέον του κτήμα καί άνέλαβε τήν 
διοίκησιν αύτοϋ.

Ή άρχή ύπήρξε πολύ δύσκολο;. Άπό 
τή; ίδρύσεώ; τη; ή βιομιχανική άποικία τοϋ 
Lanark ήτο τό καταφύγιον πληθυσμού 
τον όποιον, διά τήν σπάνιν έργατικών χει-
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γνώρεη ήδύνατο νά έχη επί τών συναδέλ
φων των τήν ρεεγαλειτέραν έπιβολην.

'Η ρεέθη ένικήθη διά τοϋ ίδιου τρόπου^ 
διά τής λογικής. Τά λυπηρά καί ολέθρια, 
άποτελέσματα ύπεδεικνύοντο είς τόν έρ- 
γάτην άκριβώς τήν στιγρεήν, καθ’ ήν ύπί- 
φερεν άκόμη άπό τά άποτελέσρεατα τών 
καταχρήσεων.

Χάρις είς τήν ιδιοφυίαν καί προσπάθειαν· 
τοϋ Όεν το μέλλον έξησφαλίσθη διά τής 
ίδρύσεως μιας Σχολής, τής όποιας αί άρχαί. 
και ή μέθοδος θά έρεόρφωνον τάς ρ/.εθεπορ/.έ- 
νας γενεάς ύπό εύρεενεστέρας συνθηκας καί. 
μάλλον προσφόρους διά τήν εύζωίαν καί- 
τήν εύτυχίαν έν γένει τών κατοίκων.

Κατεχόρεενος άπό εύγενή σκέψιν καί γεν— 
ναίον αίσθημα άληθοϋς Humanitatis, έ- 
ρεελέτησε δι’ ένα σκοπόν γενικεύσεω; ήμέ- 
ρκν παρ’ ημέραν τήν διαγωγήν του καί τάς. 
πράξεις του κατά τά τέσσαρα έτη, κατά, 
τά όποια έξετέλεσε τήν ρεεταιιόρφωσιν ταύ
την καί έξήγαγεν έκ τής τοιαύτης σπουδής 
όχι άκριβώς τέλειον καθ’ όλα σύστημα,, 
άλλά τήν βαθείαν πεποίθησιν, ότι κατείχε 
τά ρεέσα, τά όποια έφαρμοζόμενα είς κέν
τρα βιομηχανικά θά ήρκουν νά μεταβάλ- 
λουν τήν τύχην τών έργατών ολοκλήρου- 
τοϋ κόσμου, ι

'0 άνθρωπος είπεν ό J. J. Rousseau εινε. 
καλός έςερχόρεενος άπό τάς χείρας τοϋ· | 
Δηρειουργοΰ.

Ό άνθρωπος δέν γεννάται ούτε καλός 
ούτε κακός σκέπτεται ό Όεν. Είναι το παί- 
γνιον τών άκαταμαχήτων περιστάσεων, με- 
τάς όποιας τόν περικυκλώνουν, τής άγω- 
γής καί παιδείας, ρεέ τήν όποιαν τόν ρεεγα— 
λωνουν, τοϋ ηθικού καί πνευρεατικού περι
βάλλοντος, είς τό όποιον ζή. Καί άφ’ ου· ] 
κανείς δέν είναι κύριος τής ρεορφώσεως τοΰ- 
χαρακτήρός του, λέγει ό ’Όεν, θά ήτο πα
ράλογος ή οργή κατά τών άτόρεων, τά ο
ποία δεσποτικώς παρέσυραν αί περιστάσεις I 
άφ’ ού τάς περιστάσεις τκύτας δέν ήδύναντο 
νά τάς έκρεηδενίσουν.

— «’Εάν άντήλλασσέ τις, έλεγεν, άπυ- 
τής γεννησεως των ένα ίσον άριθμόν παι
διών ρεεταξύ τής Εταιρείας τών Φίλων 
(αίρεσις προτεστκντική άσκητική) καί του 
πληθυσμού τού Saint-Gilles έν Λονδίνω·

ρών ένεκα τής τότε προληψεως του κόσμου 
κατά τή; έν τοί; κλωστηρίοις εργασίας, ή- 
τις έτάραττε την έςιν τής κατ’ οίκον εργα
σίας, οί έργοστασιάρχαι ήσαν ήναγκασμέ- 
νοι νά στρατολογούν άνεζελέγκτως άπό 
οίονδήποτε μέρος· τοιουτοτρόπως άπετε- 
λέσθη ούτος άπό οκνηρούς μεθύσους καί 
κλέπτας, άπο άνθρώπους χωρίς νόμον καί 
χωρίς ηθικήν, οί όποιοι είργαζοντο διά τήν 
καταστροφήν τών πατρώνων των καί διά 
τήν αΰξησιν τών ιδίων των δυστυχιών. Τέσ- 
σαρα έν τούτοι; έτη δέν είχον παρέλθει άφ’ 
ής ημέρας ό Όεν άνέλαβε τήν διεύθυσιν 
καί τό μέγα έργοστάσιον τοϋ Ν. Lanark 
ηύτύχει καί τό προσωπικόν έντελώς μετα- 
μορφωθέν, δέν έσχημάτιζε πλέον ή ύπό ένα 
Πατριάρχην [λίαν μεγάλην οικογένειαν, τήν 
όποιαν συνεκρατει εί; τήν γραμμήν τοϋ 
καθήκοντος ό πόθος νά ζή έν αρμονία καί έν 
δικαίω καί ήθικώ περιβάλλοντι. Όλας τάς 
κακίας καί όλα τά έλαττώματα διεδέχθη- 
σαν αί άντίθετοι άρεταί. Καί κατωρθωσε 
τοϋτο χωρίς μέσα καταναγκαστικά, χωρίς 
φύλακας χωρίς άστυνομίαν.

'Απλώς έπεδίωξε πρώτον τήν οικονο
μικήν άνεζαρτησίαν τών έργατών διά 
τής ίδρύσεως οίκονομάτων συνεργατικών 
(coopératives). Ή άγορά έμπορευμά- 
των καλής ποιότητος, τοίς ρεετρητοϊς, είς 
ρεεγάλας ποσότητας καί είς τάς καλλιτέρας 
άγοράς ύπό τοϋ Όεν καί ή πωλησις αύτών 
είς τούς έργάτας άνευ κέρδους παρέσχε ση
μαντικής οίκονορείας εις τά ήρεερορείσθια 
αύτών.

Έπραγματοποίησεν έπειτα τήν δι
καιοσύνην τής άποδόσεως τοϋπροϊόντος τής 
εργασίας είς τούς έργάτας.

Είς ταϋτα προσέθηκε μέσα έποπτείας 
καί κανονισιεούς διά τήν πρόληψιν τών άδι- 
κηιεάτων.

Έγένετο [έκκλησις είς τούς ηθικούς 
παράγοντας.

Μία έκθεσις σύντορεος άλλα σαφής καί α
πλή περί τοϋ άρεέσου πλεονεκτήματος, το 
όποιον ό πληθυσρεός ούτος θά έκέρδιζεν 
άπό ρείαν διάφορον διαγωγήν, έγεινεν από 
έργάτας τούς όποιους έξέλεξεί καί έρεύησε 
καταλλήλως ό Όεν καί τών όποιων ή 

^ή συνοικία ή ρεάλλον διεφθαρμένη τοϋ 
.Λονδίνου), τά τέκνα τών πρώτων θά άπέ- 
βαινον ένηλικιούιεενα ικανά παντός είδους 
,έγκληματος, ένώ τά τέκνα τών έγκλημα- 
τιών θά άπέβαινον έγκρατή, άγαθά, καλά, 
ηθικά».

Δόγρεα λοιπόν τό άνεύθυνον τοΰ άν· 
θρώπου.

Άκεραία μεταρρύθμισις τοϋ έκπαι- 
δευτικού συστήρεατος.

Κατάργησις παντός έλέγχου καί έπαί- 
νου, πάσης ποινής καί άρεοιβής.

Άνακαίνισις πλήρης τών περιστάσε
ων, αί όποϊαι περιβάλλουν τόν άνθρωπον.

Κατάργησις προνομίων δ· ’ ολας τάς 
• ίύπεροχάς καί διά τήν πνευματικήν ρεεγα- 

. λοφυΐαν καί δι’ αύτό τό τό κεφάλαιον.
’Απόλυτος άγάπη χωρίς περιορισμούς, 

υπολογισμούς καί προλήψεις, χωρίς νόμους, 
στρατούς καί Κυβέρνησιν.

Ίσότης άνεκτική δικαιωμάτων, με
γάλη έλευθερία κινήσεων καί έπιστροφή 
.είς τάς αιωνίους άληθείας τών όποιων φέ
ρει έν έκυτώ τόν πυρήνα ό άνθρωπος.

Τοιαΰτα τά θεμέλια τοΰ ρεέλλοντος κοι- 
•νωνικοΰ οικοδομήματος. Τό στεφάνωρεα θά 
.εινε, έβεβκίου ό Όεν, ή βασιλεία τής πα
γκοσμίου άγαθότητος ύπό ένα καί μόνον 
παγκρατή Νόμον, τόν Νόρεον τών χαρακτή
ρων καί τώ* συμφερόντων.

Άλλ’ όλα αύτά δέν ήσαν ή πολύ γενικά 
καί άόριστα καί τοιαΰτα ώστε νά ρεή δύ- 
νανται νά σκγηνεύσουν πνεύρεατα θετικά, 
άγαπώντα τήν σαφήνειαν καί έρεπειρίαν 
τών πρκγρεάτων. Δέν ώρείλει έν τούτοι; 
έλαφρώς ό ’Όεν καί δέν διετύπωνεν άξιώ- 
{εατα à priori. Εϊχεν ύπέρ έαυτοϋ προ
σωπικήν όράσιν, γεγονότα έπιτυχίας καί 
πείρα; άναμφισβήτητα. Δέν είναι τολρεηρόν 
να βεβαιώση κανείς, ότι έάν περιωρίζετο 
να γράψ-ρ απλώς καί λεπτορεερώς τήν ιστο
ρίαν τών τρόπων καί ρεέσων, di’ ών έπέτυ- 
χεν έν Νέςε Λάναρκ νά μεταβάλιρ θηρία 
«γριά είς όντα κοινωνικά καί ένάρετα, τό 
βιβλίον τοϋτο θά ήτο άξιον άθκνασίας καί 
ίσως θά έχρησίμευεν ώς οδηγός διά τήν 
Λορυσιν καί έπιτυχίαν πολυαρίθρεων βιομη
χανικών άποικιών. ’Αντί τούτου είς παν 
■ο,τιχγρχψεν ό Όεν περιωρίσθη εί; έκθέσει;
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άρχών καί εί; γενικότητα; υψηλή; θεωρι- 
τική;.

Εύρίσκονται έν τούτοι; λεπτομέρεια·, 
τυπικαί «λογική; οργανώσεως κοινωνία;» 
εί; τό βιβλίον του.

«Outline of the rational System 
καί εί; τό ύπόμνημα, τό όποιον ύπέβαλε 
κατά Μάρτιον τοϋ 1817 εί; τό Συμβούλιου 
τή; πρό; περιθαλψιν τών πτωχων έργατών 
εταιρείας.

Τό σχέδιον συνίσταται εί; κωρεοπόλει; 
άρρεονία; καί άλληλοβοηθητική; συνεπιχει- 
ρηιεατικότητο;. Ό ούσιώδη; χαρακτήρ τοϋ 
σχεδίου τούτου είναι ρεία άγροτική θεωρία.

Καίτοι παράγων ένεργό; τή; άναπτύ- 
ξεως τή; μεγάλης βιομηχανίας όΌεν άρνεϊ- 
ται τήν άνάγκην τή; βιομηχανική; έξελί- 
ξεως.Έμπυεόμενος έκ τοΰ χριστιανικού ίδε- 
ωόου; τή; έπιστροφή; εί; τήν φυσικήν κα- 
τάστασιν, στρέφει τά βλέμματα μετ’ άγά
πη; πρό; τό παρελθόν καί ονειροπολεί νά 
άποδώσν) εί; τήν γεωργίαν, πηγήν παντός 
πλούτου καί πάσης άρετής, τήν πρώτην 
θεσιν μεταξύ τών άνθρωπινων έργασιών 
πρός τόν σκοπόν νά προσεγγίση αύτά; καί 
κατά φύσιν καί κατ’ άρετήν. Άγεται ούτω 
μέχρι τή; σκέψεω; τή; συγχωνεύσεως τής 
βιομηχανίας έν τή γεωργία διά τή; μετα
βολή; τών βιομηχανικών καταστημάτων 
εί; απλά παραρτήματα τών γεωργικών έο- 
γασιών.

Όλην τήν δυστυχίαν τών έργατικών 
τάξεων αποδίδει εί; τήν άνάπτυξιν τοΰ 
μηχανισμού καί τή; υπερπαραγωγή; τών 
προϊόντων μετά τά; άποκαλύψει; τών 
Watt καί Arkwright.

Αί μηχαναί σύνετέλεσαν εί; τήν κατά- 
πτωσιν τών’ τιμών τών διά χειρών συντε- 
λουμένων έψγάσιών καί άπεστέρησαν έργα
σία; άπειρόν άριθμόν έργατών. ’Ανάγκη 
προμήθειας εί; τού; άνευ έργασία; ένασχο- 
λήσεων προσοδοφόρων. Ή μηχανή πρέπει 
νά βοηθή καί όχι νά ύποκαθιστα τόν έργα- 
την. Ή δημιουργία μιας νέας όργανώσεω; 
τή; έργασία;, ήτι; νά έξασφαλίσγ είς τούς 
έργάτας ένασχολήσεις εύχαρίστους καί ζω
ήν εύκολον είναι άναγκαία. 'Η βιομηχανία, 
γενομένη άνεξάρτητος, άπεμάκρυνε τόν άν- 
θρώπον άπό τής φύσεως (λόγος ηθικός καν
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αισθηματικός) κζί έχώρισε τόν έργάτην 
άπό τών πρός τό ζήν άναγκζίων (λόγος 
οίκονομ.ικός). Πρέπει νά έπανέλθηι ουτος 
είς τήν ζωήν τών άγοών. Καί διζ νζ έμπνευ- 
σθή ό πρός αύτήν έρως τοϋ έργχτου ό 'Όεν 
προτείνει τόν συναιτερισμόν τών κζλλιεργη- 
τών διζ τής δημιουργίας άγροτικών κοι
νοτήτων.

— «Δέν θά σχηματισθή μία μόνη λέγει ά 
Όεν έκ τών κοινοτήτων αύτών χωρίς νχ 
έμπνεύση τήν έπιθυμίαν τής ίδρύσεως άλ
λων. Θζ πολλχπλασιασθοΰν αυται ευκό
λως... Ό χαρακτήρ, ή διζγωγή άτόμων, 
διαπλασθέντων κατά τό νέον σύστημα, θχ 
είνχι εντός ολίγου χρόνου ή ζώσχ άπόδει-· 
ξ·.ς της υπέροχης τής νέας τζύτης κζταστά- 
σεως τών πραγμάτων έπί της αρχαίας και 
ή παλαιά κοινωνία δέν θά βραδύνη νά 
έκλίπη».

θζ δώσουν εις τούς κζλιεργητάς γαίας 
διά τήν καλλιέργειαν τών πρός τό ζην 
αναγκαίων έν έπαρκεία. Ό “Οεν υπολογί
ζει κατ’άτομον τοΰ άγροτικοΰ. συνετερισμοΰ 
2.500 — 7.500 τετραγωνικά ριέτρα.

Τό σχήμα τών κτηρίων τών άγροτικών 
τούτων συνοικισμών είναι καθωρισμένον 
έπίσης μετά πολλής έπιμελείζς ύπό τοϋ 
Όεν. ’Αποτελούν ταϋτα έν τετράγωνον 
και εύρίσκονται είς τό κέντρον της αγροτι
κής περιοχής. Αύλαί, οδοί καί πάροδοι, 
ανωφελείς καί άνθυγιειναί πάντοτε, δέν 
υπάρχουν.Είς τό έσωτερικόν τοϋ τετραγώνου 
τών οικοδομών εύρίσκοντα τα δημόσια 
κτίρια διαιροϋντα αύτό είς παράλληλό- 
γραμμον. Γό Κεντρικόν κτίριον περιλαμβά- 
νει τό δημόσιον ριαγειρείον, τά έστιατόρια 
καί ολα τά αναγκαία διαμερίσματα διά 
τήν παρασκευήν καί παράθεσιν τών γευ- 
ριάτων κατ’’οικονομικόν καί άνετον τρόπον. 
Δεξιά τοΰ κεντρικού τούτου κτιρίου εύρίσκε- 
ται εν άλλο κτίριον τοΰ οποίου τό κάτω 
πάτωιιζ θα χρησιμεύσηώς σχολείον, τό δέ 
ύπεράνω αύτοΰ ώς αίθουσα άνζγνωσεως 
καί προσευχής. Τό είς τά αριστερά εύρισκό- 
μινον θά περιλάβη είς τό πρώτον πάτωρια 
τήν διά τούς μάλλον ηλικιωμένους σχολήν 
καί τήν αίθουσαν τών συμβουλίων. Ύπερά- 
νω εύρίσκονται ή Βιβλιοθήκη καί ή αίθουσα 
διά τούς ενηλίκους· τρία μέρη τόΰ τετρα
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γώνου είναι κατειλημ.μένα ύπό οικημάτων 
δι’ έργάτζς εγγάμους καί έκαστον περιλαμ
βάνει τέσσαρα δωμάτια αρκετά εύρύχωρα 
διά συζυγικόν ζεΰγος καί δύο τέκνα. Το 
τέταρτον μέρος περιλαμβάνει τόν κοιτώνα, 
προωρισμένον δια τα τέκνα πάσης οικογέ
νειας, ή όποια θά άριθμή περισσότερα τών 
δύο καί είς τά ύπερβαίνοντα τά τρία έτη" 
Είς τό κέντρον τοΰ τετάρτου τούτου μέρους 
υπάρχουν διαμερίσματα διά τούς έπόπτας 
τών κοιτώνων.Είς εν έκ τών άκρων εύρίσκε- 
ται τό νοσοκομείον καί είς τό άλλο, οίκημα 
διά τούς ξένους. ’Όπισθεν τών οικημάτων 
καί πέριξ τοΰ τετραγώνου έκτείνονται οί κή
ποι καί άμε σως έπειτα από τούς κήπους 
τά εργαστήρια. Μακρύτερον ακόμη μερι
κά! έπαύλεις μεθ’ όλων τών αναγκαίων έγ- 
καταστάσεων διά τήν κατασκευήν τοΰ άρ
του κτλ. Πέριξ εύρίσκονται περίβολοι καλ
λιεργημένοι και βοσκαί, τών οποίων οί φρά- 
κται αποτελούνται από δένδρα καρποφόρα. 
Ώς παραρτήματα καί κατά τρόπον έπου- 
σιώδη υψώνονται μερικά βιομηχανικά κ ατα- 
στήματα.

Ίσότης απόλυτος θάβασιλεύηείς τάςάγρο- 
τικάς αύτάς κωμοπόλεις καί μία καί μόνη 
ιεραρχία θα ύφίσταται,ή ιεραρχία τών λει
τουργιών αίτινες θά κανονίζωνται ύπό τής 
ηλικίας. Ή διανομή, τοϋ προϊόντος θά γίνε- 
ταικατάτάς άνάγκας. Ήτής έργασίας κατά 
τό γενικόν συμφέρον κζί τάς ικανότητας. Ή 
έργασία θά εινζι κοινή. Παν σημεϊον παρα
στατικόν πλούτου καταργεΐται. Ή κοινότης 
ύποκζθιστχ τήν οικογένειαν, θα είναι τχ 
πάντα κοινά έκτος τών γυναικών.

Τά τέκνα κατά τό τρίτον έτος τής ηλι
κίας των θχ χωρίζωνται άπό τούς γονείς 
των. Θα άνατρέφωνται καί θχ έκπχιδεύων- 
ται όμου άνευ διακρίσεως ώς νχ ήσζν μέλη 
μιχς κζι τής αύτής οίκογενείχς. Ή έκπζι- 
δευσις θα εινζι άμετχβλήτω; ή ίδίζ δι’ όλα 
Θζ διευθύνεται χυτή κατά τρόπον ώστε νζ 
συντελή είς τήν χκεραίχν άνάπτυξιν τής 
προσωπικότητας έκάστου συμφώνως πρός 
τούς νόμους τής φύσεως. Μέχρι τοΰ 1οου· 
έτους δέν θζ ύποβάλλωντχι είς κχμμίαν έρ· 
γχσίαν κζι θζ λαμβάνωνται β)α τζ μετρά 
ώστε νζ είνχι. ευτυχή και ύπερήφχνα, διότι 
ήλθον είς τόν κόσμον.

Ή έργασία άρχεται από τής συμπληρώ- 
σεως τοϋ έτους τούτου. Οί ένεργητικώτε- 
ροι συντελεστα! τής παραγωγής είναι οί 
νέοι τών 20 — 25 έτών. Οί τών 25 — 30 
έργον έχουν τήν διανομήν καί συντήρησιν 
τού Κοινοτικού πλούτου. Οί τών 30 — 40 
φροντίζουσι περί τής έσωτερικής κινήσεως 
τής κοινότητας, γαμων γεννήσεων, παρα
γωγής καί διανομής τής έργζσίας. Οί τών 
41—60 κζνονίζουσι τάς σχέσεις μέ τούς 
πέρις αγροτικούς συνοικισμούς.

"Εκαστος άγροτικος συνοικισμός προνοεί 
διά τά συνδυζσθέντα βιομηχανικά κζι α
γροτικά έπζγγέλμζτζ κζτά τρόπον ώστε 
νζ επαρκή είς τάς άνάγκζς του.

Αί διάφοροι αγροτικά! Κοινότητες συν
δέονται μεταξύ των καί σχηματίζουν έν 
Συνέδριον.

Ώς μέσον τής πραγματώσεως τών εργα
τικών τούτων συνεταιρισμών ό ’Όεν ύπο- 
δειζ,νύει τήν έθνικοποίησιν ή μάλλον τήν 
Κοινοτικοποίησιν τής γής. ’Αλλά τίς θά 
κζτζβάλη τά κεφάλαια, τίς θά λάβη τήν 
πρωτοβουλίαν διά τήν έπίτευξιν τοϋ κοινω
νικού τούτου ιδεώδους ;

Ό Όεν ποιείται έκκλησιν είς τήν κυ
βερνητικήν έπέμβζσιν. Ή έπέμβζσις αυτή 
λανθάνουσζ ή πρόδηλός έπανευρίσκεται 
είς πάσας τάς έποχάς τοΰ βίου τοϋ Όέν. 
Η Δημοσία δύναμις εινζι ό συντελεστής 

τής κοινωνικής μεταρρυθμίσεως.
«Τό Κράτος θζ ήόύνζτο νζ έκτελεση 

ζποτελεσμζτικώτερον τήν προτεινομένην 
ρεταρρύθμισιν έν τώ συμφέροντι τών έργα- 
των καί τών άνευ έργασίας ή ή ιδιωτική 
πρωτοβουλία. Θζ έξελέγοντο αί προσφυέ- 
«τερζι τοποθεσία', διά τοιζϋτα καταστή
ματα ήμιγεωργικά, ήμιβιομηχανικά. Θζ 
εξελέγοντο γαϊαι κτήσεως εύκολου έπί διζ- 
ψορων σημείων τοΰ βασιλείου.

«Τό Κράτος θά ήδύνατο νά τάς άγο- 
?α*ή, νά τάς έκμισθώση διαρκώς... Θζ άνε- 
αουφίζοντο τοιουτοτρόπως οί πτωχοί έργά- 
τ«ι τών αγρών καί τών βιομηχανιών χωρίς 
** προέλθτι βιχία ή πρόωρος σύρραξις πρός 

παρούσαν κοινωνίαν.» Ό έγωίσμος θά 
έκλειψη μετά τών αιτίων αύτοΰ. Θζ είνε 
**ντες τόσον καλώς πεπεισμένοι, οτι είνε 
^κολον νά δημιουργήσουν τόν μόνον άξιον

έκτιμήσεως πλούτον, κατ' αναλογίαν ύπερ- 
τερούντα τάς άνάγκας, ώστε θά άπολέσωσι 
πάσαν έπιθυμίαν ιδιαιτέρας έπισωρεύσεως. 
Ή θησαύρισις θά φζνή τόσον παράλογος ο- 
σον ή πλήρωσις φιαλών έξ άπλοΰ ΰδατος 
κζί ή προμήθεια, ένω ύπάρχει πλέον τοΰ 
αναγκαίου διά τήν γενικήν κατανάλωσιν. 
έμπόδια δέν θά αντιπίπτουν πλέον είς 
τήν ευτυχίαν. "Ολα τζ κζκά πάθη θά 
έκριζωθοΰν. Θχ ύπάρχγ μίζ έκκλησίζ, δπου 
θα διάσκηται μόνη ή άλήθειζ καί σχολεία, 
οπού δέν θά μανθάνουν παρά γνώσεις ωφε
λίμους.

Ό Όεν θεωρεί τό σύστημα τούτο ώς 
τό τελειότερον ώς τό Οαυμασιωτερον από 
οίονδήποτε άλλο, τό όποϊον θά ήδύνατο 
νά έζέλθη από ανθρώπινον έγκέφαλον.

Πρακτικώς, ηθικώς, φιλοσοφικώς ό Ρο
βέρτος Όεν απαγγέλλει αποφάσεις μέ μίαν 
Γσην αύθεντείαν.

— Είμαι έγώ καί είμαι έν τή αλήθεια. 
Εισθε σείς καί είσθε έν τώ ψεύδει κζί έν τή 
πλάνη. Δέν θζ άπζντήσω είς τζ έπιχειρή- 
ματά σζς Είναι ταϋτα άνευ έννοιας καί 
προέρχονται έκ παχυλής άγνοιας.

Μία άλλη απόπειρα τοϋ Όεν «Ή Νέα 
— Αρμονία» έν Illinois τής ’Αμερικής α
νάλογος πρός τήν έν Lanarck άπέτυχεν. 
Κανείς σοσιαλιστής δέν είργάσθη καί δέν 
κατωρθωσε περισσότερα από τόν ’Όεν. 
Άλλοι τόν ύπερβάλλουν διά τής εύφρα- 
δείας καί τής τόλμης, άλλοι διζ τής βαθύ
τητας τών ιδεών καί τής κριτικής δυνάμεως, 
άλλα κανείς δέν ήσκησεν άποτελεσμζτικο- 
τέραν ένέργειαν καί δέν έπραγματοποίησε 
κοινωνικά; μεταρρυθμίσεις βεβζιοτέρας.

Οί δύο μεγάλοι σοσιαλιστικοί πειραμα
τισμοί οί οποίοι έπέτυχον κατά τό τέλος 
τοΰ 16' αίώνος κζί προάγονται κζταπλη- 
κτικώς όσημέραι είνε έ'ργα τοΰ Όεν.

Ό πρώτος είνε ή συεργατική κίνησις 
(le mouvement coopératif), ήτις άπό 
τής είσζγωγής τής Ροσεδαλιανής μεθόδου 
έλαβε σπουδζιοτάτας διαστάσεις (1) δλαι

( 1 ) Ή λεγάμενη Ροσεδζλιανή μέθοδος συνί- 
στχτιι είς τήν πώλησιν τών εμπορευμάτων εις 
τήν τιμήν τοϋ τόπου τής αγοράς εις τήν δια
νομήν τών κερδών κχτ’άναλογίαν τών ατομικών 
άγορ ών.
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αί κύριαι ίδέαι τής συνεπιχειρηματικότητος 
τουτέστι:— Ή πραγματοποιούμενη οικονο
μία διά τής αγοράς τών τροφίμων από κοι
νού — ή δικαιοσύνη ή πραγματοποιούμενη 
διά της απονομής είς τούς έργάτας του 
προϊόντος της εργασίας των, — ή μεταςυ 
τών εργατών ανταλλαγή προϊόντων και 
υπηρεσιών διά τού μέσου τού συνεταιρισμού 
έπί τή βάσει εργασίας ίσης απέναντι ερ
γασίας ίσης και όχι διά μέσου παρασίτων 
μεσιτών — όλαι αί ίδέαι αύται είναι ίδέαι είς 
τάς οποίας ό Όεν αφιέρωσε τήν ζωήν του. 
Καί αί δαπάναι διά τήν δημοσίαν έκπαίδευ- 
σιν(σχολαί προκαταρκτικαι—φοίτησις ύπο- 
χρεωτική καί δωρεάν,σχολαί πρακτικαί βιο- 
μ.ηχανίας καί εμπορίου, έπαγγελμ,ατίκαι 
σχολαί τών θηλέων), αΐτινες κατέχουσι το- 
σον μεγάλην θέσιν έν ταϊς νεωτέραις κοινω- 
νίαις οφείλονται είς τήν έπίδρασιν τού με
γάλου τούτου φιλάνθρωπου, οστις εσκε- 
πτετο οτι ή έκπαίδευσις θά ήρκει νά μετα- 
ύάλη τούς ανθρώπους καί τον κόσμον.

Ό δεύτερος είναι ή ’Εργατική νομοθε
σία, δλα τά μέτρα οσα περιλαμβάνει τό ό
νομα αύτό καί τείνουν νά εξυψώσουν τήν 
θέσιν -τού εργάτου έν τώ έργοστασίω — όλα 
,,νευ έξαιρέσεως ό ’Όεν τά ύπεδειζε και ειρ- 
άσθη διά νά γραφούν είς τούς αγγλικούς

Τόμους.
V Ήΐδουσιςτών οίκονομάτων (εύθηνοτέρα 
καί καλλιτέρα ποιότης) — ή ΐδρυσις υγιει
νών οικιών διά τούς έργάτας — όάποκλει- 
σμός τών παιδιών απο την εργασίαν — η 
ΐδρυσις φκτνών (crèches)—ή ΐδρυσις ψυ

χαγωγικών κέντρων διά τους εργατας, ολα 
αύτά είναι ίδέαι τού Όεν. Φαίνονται απλά 
σήμεοον,άλλά τότε ήρκουν διά νά τον χαρα
κτηρίσουν ώς ένα έγκέφαλον εν παρακρου- 
σει.

Μία άλλη ακόμη ιδέα τού διεθνισμού 
(internationalisme), ή οποία εκπροσω
πεί τήν λαμπροτέραν τού σοσιαλισμού ο- 
ψιν καί είναι αξία να συνδέσν) δλα τά γεν
ναία πνεύματα, είναι ιδέα τού Όεν.

Σήμερον τά οικονομικά και κοινωνικά 
ποοβλήματα, εξεταζόμενα χωριστά, εινε 
περισσότερον γνωστά καί ή λύσις των απο
βαίνει εύκολωτέρα. Δι’ άλλων μεθόδων 
καί δι’ άλλων συστημάτων — διά Γης με
ταβολής τών οργάνων τής παραγωγής και 
ανταλλαγής είς μεγάλας άποθηκας και με
γάλα έργοστάσια— ό πολιτισμός διευθύνει 
σήαεοον τήν πορείαν του πρός τον συνεται
ρισμόν τών πραγμάτων και τών ανθρώπων.

Διά τών οικονομικών τούτων μεταρρυθ- 
υ.ίσεων τοΰ μέλλοντος τό Κράτος τοΰ κό
σμου θά ανήκη είς τά συστήματα, τά ο
ποία θα οργανώσουν εύρύτερον τήν παιδείαν 
— θά φυλάττουν άπό τά κέρδη εύρυτεραν 
μερίδα διά τούς απομάχους, διά τους γέ
ροντας, διά τά παιδία— και θά δίδουν εις 
τούς έργάτας τό προϊόν τής εργασίας των.

Τοΰτο ήτο τό ιδεώδες τής δικαιοσύνης 
είς τό όποιον άπέβλεπεν ό ’Όεν καί τό ο
ποίον προσεπάθησε να πραγματοποίησή διά 
δοκιμών τελείων συναιτερισμών.

ΚΛΕΑΝΘ. ΒΑΣΣΑΡΔΑΚΗΣ

TODO PAOLINA GlOVANNETTI

Η ΠΙΣΤΙΣ ΣΟΥ ΣΕΣΩΚΕ ΣΕ
Χωρίς νά παραβιάζη τήν αλήθειαν, δύ- 

ναται ό διδάσκαλος νά καυχηθή δτι είναι 
άπό τους εύτυχεστέρους τών δυστυχών βιο- 
λαιστώνδέν έχει βάναυσον έογον, τό όποιον 
■νά τόν φέργ είς πολλάς επικοινωνίας πρός τήν 
άκοινωνητον πολλάκις τού καλού κοινωνίαν, 
αλλά δεν λείπει από αύτόν ή εύκαιοία, αν 
θελγ, νά εζαπολυγ πάντοτε τήν ψυχήν του 
Αντιγόνην είς τής αγνής παιδικής ψυχής 

τόν δροσερόν Κολωνόν, μ-όνον δ’«ένθ’ ά λί- 
γεια μινύρεται άηδώνχλωραίς ύπό βάσσαις. » 
Και, αφ ου είναι ή ψυχή του Αντιγόνη τοι- 
αυτη, ΐνα μή παραβαίνηται ό αιώνιος νόμος 
τοΰ σφιγκτοΰ εναγκαλισμού τής ΧαοΧς καί 
τής Λύπης, αναγκάζεται νά όδηγή τυφλά 
τής Μοίρας βήματα πολλάκις.

Τοιαύτην περιπέτειαν τής ψυχής μου, 
■ητις,κατά σατανικήν άντίθεσιν, έγένετο ούχί 
μακραν του ΙΊαυσιλυπου (1), θά προσπα- 
θησγι νά ζωγραφηση διά τής μελάνης ή γρα- 
φις μου,δικαίως τρέμουσα μεταξύ δακτύλων 
"αρακολουθούντων τήν τρομώδη τής ψυ
χής μου διάθεσιν.

Ό πλούσιος Guido R . . . , τού ό- 
ποιου ηύτύχησα ν’ αναθρέψω τάς δύο κό- 
φκς κατά τούς ωραίους καί απίκραντους 
πρώτους χρόνους τής διδασκαλικής μου 
νωής, από τάς τεττιγοφόρους μέχρι τών 
γλευκοφορων ημερών συνείθιζε να μ,εταφέοη 
Την οικογένειαν του είς τό πατρικόν του 
χωρίον, ϊνα ή κυρία καί αί δύο κόραι διέρ- 
χωνται υπερεκατόν ημέρας του έτους θελ-

(I) Τής ιταλικής Νεαπόλεως,

ztlzxç ε«ζ τάς του υγιεινού του
βουνού άέρος καί τής θαλασσίας αύρας, τά 
όποια τέκνα τοΰ Αιόλου παρείχαν γλυκύ- 
τατον ύπνον διά τών ψιθυρισμών τών ύψι- 
κόρμων καί ύψικορύφων δένδοων, έν αέσω 
τών οποίων φυσικών καλλονών διεμαρτύ- 
ρετο θαυμασίως ή Τέχνη δια τού προπλά
σματος της : τοΰ παλατιού τοΰ πλουσίου.

Εις τό ακρινόν περίπτερον τοΰ, κήπου 
τής επαυλεως άνεπαύετο ή σύζυγος καί τό 
μικρόν πτωχού ύπηρέτου τοΰ κυρίου. Ό 
Φραγκίσκος, τό τεκνον τού ύπηρέτου, ήτο 
τό καμαρι του χωρίου όλου- δέν είχεν άφή- 
σει πρό έτους τό μητρικόν γάλα καί ήδύ- 
νατο καλλιστα ν’ αντιστρατευθή — καί 
πολλάκις νικηφόρως — πρός τάς λογοπαι- 
κτικάς κατ’ αύτοΰ έκστρατείας.

Η πρώτη κόρη τοΰ αύθεντου είχε Φθά
νει εις ηλικίαν τοιαύτην, εής όποιας ή κα- 
θα.ρα άντίληψις τή έπετρεπε νά μή άγνοή 
οτι ή χρηματική της τύχη είναι πολύ ανώ
τερα πολλών ανθρώπων, καί τής διδασκα- 
λισσης της ακόμη. Άλλ’ ή Αύρα, ή μικρό
τερα, δέν άπησχολεϊτο μέ τοιαύτας σκέ
ψεις, άλλα μόνον: πώς μακοάν τοΰ εικονι
κού μαθήματος της, θα παίξη διά τών δι
δακτικών της εικόνων— όχι βεβαίως μετά 
τής αδελφής της —, ά) λα μέ τόν όμ. ήλικα 
Φραγκίσκον, τον οποίον δεν ήτο δυνατόν νά 
καταδεχθή ή αδελφή της.

Ό Φαγκισκάκης καί ή Αύοϋλα, όπως 
ωνομαζον άλλήλους,άπεχωρίζοντο ό μέν τής 
άχυρίνης στρωμνής του, ή δέ τής πτιλωτοΰ 
κλίνης δταν οί σαλπιγκταί τοΰ βουνού, τά 
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πρόβατα, έπλήρουν άκοντες τον άέρα διά 
του τεοψιθύμου έγίρτηρίου τών κωδώνων.

Κχί ήοχιζαν τά παιγνίδια των. Τά σω- 
ματάκια των, δύο εύθεϊαι ζηλευταί, άπε- 
τέλουν μίαν εύθεϊζν μέ σημεΐζ συναντη- 
σεως τάς χαριτωμένας κεφαλάς των, τών 
οποίων τά ροδαλά μήλα έστηρίζοντο έπί 
τών ήμιακαθάρτων πολλάκις πζλαμών,τών 
στηριζομένων έπί τών εύτυχών άρρυτιδώ- 
των άκόμη αγκώνων τών κρινολεύκων γυ
μνών χειρών τών παιδιών.

Μόνον ή νύξ τά έχώριζεν, άν και αύτά 
άντικαθίστων πολλάκις τόν ύπνον αύτής διά 
του μαγευτικού ύπό τά δένδρα ύπνου.

Τήν νύκτα ό Φραγκισκάκης— μας τό ώ- 
μολόγει ή κυρά Έλμελίνδα,ή μητέρα του — 
έσηκώνετο, πολύ πριν σκεφθη ö “Ηλιο; 
οτι οφείλει ταχέως νά ζεύξη τους ίππους 
του εις τό άρμα του, έσηκώνετο καί ήοώτα 
άν ηναι ώρα νά παύση νά ήναι έξηπλω- 
μένος.

Ή Αύροΰλα θά είχε μάθει τούτο καί 
με έξύπνα τήν νύκτα ούχΐ άπαξ, ΐνκ τή/ 
πληροφορήσω μήπως μζταίως τήν άνα- 
μένη ό Φραγκισκάκης είς τό προαύλιον.

Άλλ’ ή κυρία ένόμισεν ότι τη έπεβάλ- 
λετο νά σώση τήν—κατά τήν ϊδέζν της— 
κινδυνεύουσαν κόρην της άπό τήν έπικιν- 
δυνον (!) φιλίαν της πρός τόν Φραγκισκά- 
κην, τόν όποιον μαζη μέ τήν καλήν του 
δέν έβάρυνεν εις αιών μηνών.

’Ώ ! αύτή ή γυναικεία αύταπάτη άν έ- 
λειπεν άπό το μέσον ! Αύτός ό έγωϊσμός! 
Ή κυρία θά ένόμιζεν ότι έπρεπε νά σκέπτε
ται άλλως, ίσως άντιθέτως, άν αύτή ήτο ή 
μητηρ τοΰ άρρενος.Τώρα μέσζ είς τήν ψυχήν 
καί τήν διάνοιαν της απαγγέλλει κατηγο
ρίαν έπί σφετερισμφ, Κύριος οίόε τίνος τι
μαλφούς της, ύπό τοΰ πτωχού Φραγκι- 
σκάκη.

Ησύχασε,παιδάκι μου· τοιοϋτος είναι ό 
κόσμος ό πλούσιος δι’ ημάς τούς πτω
χούς ! Μή λυποϋ.

'Η κυρία, ώς μητρυιά, αποχωρίζει τήν 
Αύραν άπό τόν Φραγκισ^άκην, φοβούμενη.

Τί, ώ γυναίκα, φοβείσαι ;
Ή Αύρα όμως δέν έχει εις τόν νουν της 

νά δώση δείγματα τοιαύτης στρατιωτικής 

πειθαρχίας καί ή μητρική διαταγή, καθώί 
ητο εύνόητον, έυ-εινεν ανεκτέλεστος.

Ή Αύρα, νελώσα έπι κατορθωματι φυ- 
γής κζί κλαίουσζ έπί τη διαταγή, πλη
σιάζει τόν Φραγκισκάκην παρά τό φρέαρ 
ύπό τόν πλάτανον.

— Μοΰ είπε, Φζγκισκάκη μου,ή μαμμά 
μου πώς θά μέ ίξη ’ςτή θάλασσα άν σου 
ξαναμιλήσω.

Και ό Φραγκισκάκης σταθερός.
— Ξέεις τί νά κάμωμε, Αύοΰλά μου ; να 

πάμε στό σπίτι μου νά. κζθησωμε νά παί- 
ζωμε πάντα, γιά νά μή σέ βίζη καί νά μη 
σέ δένη ή μαμά σου.

Καί ή απαγωγή συνετελέσθη.
Είς τήν οικίαν του ό Φραγκισκάκης έχει, 

μίαν παππικήν πεντάραν.
— Σοΰ τήν χαίζω, Αύοΰλά μου.
'— "Οχι, Φζγκισκάκη μου...
— Μά πάε την λοιπόν.
Ή κυρά Έρμελίνδζ έλειπεν είς τό πό

τισμα τών αγελάδων.
Μετ’ ολίγον ό κύριος'φωνάζει τήν Αύραν,, 

δια νά τήν φιλήση,άφ’ού πρότερον τήν πλύ
νει ή γρηά "Ελενα-

Καί ό Φραγκισκάκης έννοεϊ δτι δέν πρέ
πει νά πζρακολουθήση τήν... (τί όνομα νά. 
θέσω;) του.

Ή πεντάρα είναι καλώς προφυλαγμένη. 
άπό τά άγρια βλέμματα τής μαμμας κάτω
θεν τής σζπωνοθήκης τοΰ πλυντήρος τής 
Αύρας.

Ή επιθυμία τοΰ κυρίου έκτελεϊται καί ή 
Αύρα, έπανέρχεται μέ μίαν πατρικήν όεκά- 
ρζν,τιμήν ισαρίθμων πρός τά λεπτά πατρι
κών φιλημάτων.

Ή μζμμά ύποδέχεται τήν περιζήτητον 
μέ ανοικτάς άγκάλας. Άλλ’ ή Αύρα κυτ- 
ταζει τήν σζπωνοθήκην, τήν σαπωνοθήκην.

— Τί βλέπεις έκεϊ ; έρωτά ή μαμμα* 
Καί ή μικρά δέν δύ/αται νά κρυβη.
Γίνεται ή σχετική έρευνα καί ή γνώσις 

τής προελεύσεως τής πεντάρας.
Ή Αύρα τώρζ κλαίει άπό βιαίας έπαφας 

τών μητρικών χειρών πρός τά χεράκια της-
'0 Φραγκισκάκης ακούει άπό κάτω τους. 

θρήνους. Άλλα τί νά κάμη ;
Πρός παρηγοριάν τής έλεηθείσης, σπεύ

δει καί κόπτει ύπερμεγέθη σταφυλήν, κρυ- 

πτει αύτήν έπιμελώς είς τάς περί το στή
θος κυμάνσεις τοΰ ύποκαμίσου του καί ανα
μένει τήν στιγμήν καθ’ ήν ή Αύρα θά κα- 
τορθωση ν’ άπατηση τήν μητέρα πρός έπί- 
σκεψίν του.

Δέν βραόύνει νά τελειώση τό ποθούμε- 
νον ή Αύρα δμως μέ τάς έπιμόνους παρα
κλήσεις τοΰ Φραγκισκάκη, δπως φάγη δ- 
λην τήν σταφυλήν, δέν κατορθώνει πλέον 
να έμφανισθη είς τήν μητέρα της τόσον κα
θαρά, ώς τήν άπεχωρίσθη ό πατήρ της.

Ή γυναικεία δμως ζηλοτυπία δέν ήτο 
ίυνζτόν νά ύποχωρήση. Κατώρθωσε ν’ 
άποχωρήση τά δύο ύποπτα, κατ’ αύτήν, 
μικρά,διά τής είς τον κύρ Βιντζέντζον, τόν 
πατέρα τοΰ Φραγκισκάκη, έπισείσεως τής 
άπειλής αποπομπής του άπό τοΰ οίκου 
της, καί δέν παρήλθον πολλαί ήμέραι μεθ’ 
«ς μάς παραλαμβάνει πάντας καί κατερ- 
χόμεθα είς τήν πόλιν.

Ό Φραγκισζάκης έζήτει τήν Αύραν έ- 
μαθομεν άπό τον πατέρα του κάποτε δτι 

πολύ τόν έστενοχώρησε νά τον φέρη εις τήν 
πόλιν, ίνα ίδη τήν Αύραν, άλλ’ εύθύς άμέ- 
σως άπηγορεύθη ή διήγησις είς τόν πα
τέρα προ του τέλους της.

Ή Αύρα δέν έβράδυνε νά συνάψη νέας 
φιλίας είς τήν πόλιν.

Τό επόμενον θέρος εύρομ-εν είς τό χωρίον 
πάλιν τον κύρ Βιντζέντζον καί τήν κυρά 
Έρμελίνδαν, κατηφεϊς καί σκυθρωπούς καί 
δλιγολόγους. "Αν ή άνάγκη δέν τούς έ- 
βίαζε, δέν θά ήσαν πλέον φύλακες τοΰ «ρη
μαδιού» έκείνου, δπως ώνόμκζον τήν έ- 
παυλιν.

Ό Φραγκισκάκης είχεν άποθάνει.

Κοιμοΰ, άγαπητόν παιδίον, τόν ύπνον 
τής είοήνης, τόν ύπνον τής άγάπης. Άπό 
τόν κακόν κόσμον ή πίστις σου σέσωκέ σε..

Έπιθυμίφ τής Συγγραφεως μετέφρασε

Ν. ΛΙΒΑΔΑΣ
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ΣΪΙΪΙΒΟΛΑΙ Eli ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ THE ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ TON IH' ΑΙΩΝΑ

A' ΣΧΟΛΛΙ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1. Έν Τυρνάβω, Μαχρυνβτση 
χαί Ζαγορά.

Έκ των έν τή βιβλιοθήκη τής έν Άλ- 
μ,υρώ Φιλάρχαιου έταιρείας «’Όθρυος» 
άποκειαένων χειρογράφων τό ύπ’ άριθ. 13 
έπιγραφόμενον «Σημειωτάριον πολλών α
ναγκαίων καί άνθος φιλοσόφων επιστολών», 
ού αικρον συμβάλεται είς τήν ιστορίαν τής 
εκπαιδευτικής καταστάσεως του έθνους ιδία 
δ’ έν Θεσσαλία, κατά τόν ΙΗ' αιώνα. Έν 
αύτώ προς τοϊς αλλοις φέροντ’ 62 έπιστο- 
λαί τοϋ έπιστατοϋντος τής έν Τυρνάβω 
σχολής Δημητρίου πρός τον τής έν Μακρυ- 
νίτση, αΐτινες κατά τάς έν έτέρω χειρογρά- 
•φω της κωμοπόλεως Μηλεών κειμένας χρο
νολογίας (1743-1753) συνετάχθησαν περί 
τά μέσα τοϋ ΙΗ' αίώνος. Έκ δέ τών έπιστο- 
λών τούτων μανθάνομεν περί της καταστά- 
σεως τών έν Τυρνάβω, Μακρυνίτση κζί 
.Ζαγορά σχολών περί τά μέσα τοϋ μνημο- 
νευθέντος αίώνος. Κατά τάς έπιστολάς ταύ- 
τας έδίδασκεν έν έκείνω τώ χρόνω εΐς μέν 
διδάσκαλος έν Ζαγορά, δύο δ’ έν Μακρυ
νίτση, έν Τυρνάβω δέ ότέ μέν δύο, ότέ δέ 
τρεις.

Ταυτότης τοϋ έν Τυρνάβω σχολάρχου 
Δημητρίου.

Ώς άπεδείξαμεν δ’ έν τώ Δελτίω 
«“Οθρυος (Δ' σ. 26) ό έπιστάτης της έν 

’Τυρνάβω σχολής Δηρητριος Jj-ro Θεσσαλός 
καί ώρισρένως έκ Πηλίου διότι έν τή 8

έπιστολή τοϋ έτους 1751 καλεϊ τά ρέν 
περί την Μακρυνίτσαν «έδικά μας βουνά», 
τον δέ Τύρναβον «εσχατιάν». Έχει δέ ή 
έν λόγω έπιστολη ώδε.

Επιστολή Δημητρίου σχολάρχου Τυρνά-
βου.

«Τήν τρισεπέρ τστον καί ίεpàv poi κορυ
φήν σου ύπερήδιστα κατασπαζόρενος όλο- 
ψύχως προσαγορεύω.

«Δύο τιραλφέστατά poi παρ’αύτής έκορι- 
σάρην γράμματα, έξ ών τήν έφετήν poi αυ
τής ύγείαν εύαγγελισθείς ύπερησθην, τηι 
οποίαν είθε καί είς τό έξής νά έπιβραβεύη 
είς αύτήν ό πανοικτίρμων θεός. Διά τόν 
κοινόν άδελόν κύρ ’Αθανάσιον οπού έρωτάς 
θελει είναι είς εί'δησίν της οτι προχθέ, 
έλαβα γραρρα ιδιόχειρον, έν ώ σηρειοι πώς 
τώρα τήν άνοιξιν έρχεται σύν θεώ μέχρι 
Αγίου όρους και έκεϊθεν όποΰ αν θεός εύ- 
όοκίση, έρποδισθείς τό παρελθόν φθινόπω- 
ρον διά τήν συμβάσαν αύτώ ασθένειαν άπό 
τάς αίμορραίδας. Ό διδ. κύρ Ραφαήλ 
όλοψύχως καί αδελφικώς τήν άσπαζεται. 
Τόν ρουσικώτατον καί φίλτατόν poi άγιο’ 
διδ. κύρ Διονύσιον άσπασαι ώς παρ’ έροϋ 
είλικρινώς, έπειπών τό καλώς ώοισεν άπο 
τό ντοβλέτι είς τά έδικά μας βουνά. Προ- 
σειρήσθω έτι καί άπασα ή τών φιλούντω’ 
καί μεμυημένων χορεία. “Ας μήν άμελή) 
παρακαλώ, νά ρέ χαροποιή συνεχώς με τ* 
παρ’ αύτης είς τήν εσχατιάνταύτην κατα’" 
τήσαντα. Ής τά έτη γένοιντο παρά θε°,;
πλείστα και πανευφρόσυνα».

Καίτοι έν τή έπιστολη ταύτη ύπαρχο»' 
ει δύο τεκρήρια καθορίζοντα τήν πάτριο* 
τοϋ Δημητρίου, κώρην τινά τοϋ Ι1ηλιον> 
ήτις πιθανότατα ήτο ή Ζαγορά, ήν ^ολ' 
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λάκις έπεσκέπτετο (έπιστολή 8), — όκ. Δ. 
Ν. Φιλαδελφεύς ('Αρμονία 1901, σ. 339) 
ταυτίζει τόν Δηρήτριον πρός τόν εύγενέστα- 
τον άρχοντα έκ Ρεντίνης Δημητράκιν Τζι- 
λάκογλουν. Οί ύπό τοϋ κ. Φιλαδελφέως 
ταυτιζόμενοι δύο άνδρες διακρίνο-νται άλλή- 
λων ού μόνον έκ τοϋ διαφόρου τόπου, αλ
λά καί έκ τοϋ διαφόρου χρόνου καί έργου 
καί ονόματος. Καί δτι μέν ό Δημητράκις 
Τζιλάκογλους ήτο έκ Ρεντίνης, διαρρήδην 
άναφέρετ’ έν ύποσηρειώσει δεήσεως άναγε- 
γραρρένης έν είκόνι τοϋ Αγίου Γεωργίου 
τοϋ ομωνύμου ναοΰ έν Ρεντίνη. Εχει δέ 
ή τε δέησις καί ή ύποσημείωσις ώδε ('Αρ
μονία 1901, σ. 93).

Δέησις.
«’Οξύς πέλων σύ προστάτης πάντων, 

ράκαρ Γεώργιε, ένδοζοι αθλητών ρόδον, 
εύωδιάζον τή ύφήλιον ξένως, πρόστηθι κά
ρου υίέων τε καί γένους, καί σαίς λιταΐς 
φόλλατε άεί, παμμάκαρ Δημητρίου λάτρ- 
ουσιοίκον καί πά[τ]ρηνσοι.Δέησις τοϋ δούλου 
του θεοϋ Δημηρίου Τζιολακόγλου τοϋ έκ 
Ρενδίνης, 1794 χειρ Νικηφόρου». Πλήν δέ 
τής έπιγραφής ταύτης μαρτυρούσης τήν πα
τρίδα τοϋ Δημητράκι Τζιλάκογλου, τήν 
Ρεντίνην, αΰτη ύποσημαίνεται καί έξ έπι · 
στολής τοϋ υίοϋ αύτοΰ Κωνσταντίνου Τζι- 
λάκόγλου, ήν έπεμψεν ούτος τώ 1809 
προς τόν διδάσκαλόν του Γρηγόριον τόν 
Βράχης αρχιμανδρίτην, τότε δέ διά τάς 
αλλεπαλλήλους καί άγχιστρόφους τής πα
τρίδας μεταβολής έν “Αθω διατρίβοντα. 
Εν τή έπιστολή ταύτη διζβεβαιοϋται δτι 

■ή οικογένεια τοϋ Δημητράκι Τζιλάκογλου 
όιέμενε περί τά τοϋ Βράχης μοναστηριού, 
εις τήν δικαιοδοσίαν τοϋ Λιτζάς καί Άγρά- 
ψων ύπαγομένου. Διότι λέγει: «είδέ καί 
ψιλού περί μοναστηριού τις μνήμη, καί τοΰ- 
το στεντόρειον τήν φωνήν έκρηγνυσιν, ώς 
Ζχι ήμίν τοϊς περί τά έκείνου γεγονόσιν 
«αρζαι άκοΰσαι άνακαλούμενον πατέρα 
εαυτοί·, δημιουργόν καί πηδαλιούχον, καί 
“λεον μή φέρειν άποστέρησιν έν πολιώ τώ 
Ήρατι ξενιτευομένου».

Ούδέ τόν Τύρναβον θά έπέτρεπέ τινι ή 
Ζεσταμένη άνάγνωσις τών έπιστολών τοϋ 
^ΐμητράκι Τζιλάκογλου νά έκλάβη ώς τό- 

διαμονής αύτοΰ, ήκιστα δέ ώς πατρίδα,

δπερ έποίησεν ό κ. Ν. I. Γιαννόπουλος 
('Αρμονία 1901, σ. 350). “Οντως δύο τών 
έπιστολών αύτοΰ απευθύνονται πρός τον έν 
Τυρνάβω έδρεύοντα τότε μητρπολίτην Λα- 
ρίσης, ή μέν συστατική ύπέρ τοϋ αρχιμαν
δρίτου Βράχης Γρηγορίου, ή δέ συγχαρητή
ριος έπί τή άναρρώσει αύτοΰ. Έν τή τε
λευταία εγκωμιάζει τόν μητοοπολίτην, ου- 
τό δνομ’ άτυχώς δέν μνημονεύεται, ωδε- 
«Πάντως γενών έτέθη ό λύχνος έπί τήν 
λυχνίαν. Λαμψάτω τοίνον τό φώς. Νΰν ή 
Θετταλία άληθώςέ λαβε τόν έντιμον ποιμε
νάρχην της». Έάν λοιπόν ύπετίθετο δτι ό 
Δημητράκις Τζιλάκογλους διέτριβεν έν 
Τυρνάβω, πώς θά έξηγείτο, δτι ούτος έν- 
τεΰθεν έπεμψε τάς έπιστολάς ποός τον έν 
τή πόλει ταύτη έχοντα τήν έδραν μητρο
πολίτην Λαρίσης ; Ήόύνατό ποτέ νά έ- 
πέλθη τινί έ'ννοια, δτι ό ιδιώτης είχε μεγα- 
λυτέρκν τοϋ άρχιερεως βαρύτατα καί δέν 
κατεδεχετο νά συγχαρή αύτώ έπισκε,ττό- 
μενος ; 'Ενός άτοπου δοθέντος, μυρία έπον- 
ται.

Πρός δέ τούτοις έκάτερος τών άνδρών έν 
διαφόρω χρόνω έγραψε τάς έπιστολάς. Δι
ότι αί μέν έπιστολαί τοϋ έπιστατοϋντος τής: 
έν Τυρνάβω σχολής Δημητρίου, ώς προειρή- 
καμεν, χρονολογούνται άπό τοϋ 1743-1753, 
έν δ’ έπιτροπικόν γράμμα συνταχθέν ύπό 
τοϋ Δημητράκι Τζιλάκογλου καί προσυπο- 
γραφέν ύπ’ αύτοΰ φέρει το έτος 1795.. 
Πλήν δέ τών διίσταμένων χρονολογιών καί 
ό χαρακτήρ τής άντιγραφής τών έν τώ· 
χειρογράφω έπιστελών τών όμονύμων άν
δρών διάφορος ών διάφορον ύποσημαίνει καί 
τόν χρονον τής συντάξεως των.

“Οτι δέ ό Δημητράκις Τζιλάκογλους. 
πόρρω άπεϊχε τοϋ έργου τοϋ διδασκάλου, 
τοΰτο μαρυρεϊ ήτε προσηγορία, εύγενέστα- 
τος άρχων, άποδιδομένη είς τον πλούσιον, 
ώστε νά μή έχη άνάγκην τοϋ εύτελοϋς δι
δασκαλικού μ-ισθοΰ, καί το γεγονός, δτι ό 
υιός του Κωνσταντίνος είχε καθηγητήν τον 
Βράχης άρχιμανδρίτην Γρηγόριον δ',ότι 
άλλως δέν θά έμαθήτευε παρά τούτω, άλ
λα παρά τώ πατρί αύτοΰ.

Καί ή τών άνδρών δέ ομωνυμία, ήτις 
παρεπλάνησε τον κ. Φιλαδελφέα, ώστε νά. 
πιστεύση δτι άμφότερα τά ονόματ’ άποδί—

— 3309 —



ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΙΙΝΑΙ» ΕΦΠΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΙΙΝΑΙ»

■δονται είς το αύτό πρόσωπον, έ'χει μικράν- 
τινα διαφοράν διότι ό μέν επιστατών τής 
έν Τυρνάβω σχολή; ύπογέγραπται τώ 
πρωτοτύπω όνόματι Δημήτριος, ό όέ εύ- 
γενέστατος αρχών τώ ύποκοριστικώ Δημη- 
τράκις Τζιλάκογλους. Καί ό Βράχη; αρχι
μανδρίτης Γρηγόριος τώ ύποκοριστικώ χρή- 
ται περί τού εύγενεστάτου άρχοντος έν έ
πιστολή, ήν έπεμψεν έζ Αγίου όρου; τώ 
1809 πρό; τον υίόν αύτοϋ Κωνσταντίνον, 
λέγων «ερωτώ διά τήν ποθητήν μοι αύτής 
ύγίειαν, καί όιάτήν ύγίειαν τοϋ εύγενστά- 
του άρχοντος πατρός σας κυρίου Δημητρά- 
κΐ». Έν τή έπιστολή δέ ταύτη ωδ’ εγκω
μιάζει το ήθος τοϋ Κωνσταντίνου Τζιλά- 
κογλου ό Γρηγόριος. « ’Αλλά ταύτα λυποΰ- 
σι μέν, ού καιρίως δέ τήν έμήνκαρδιας βάλ- 
λουσιν, ώ; ή ύστέρησις καί ή διάστασις 
τοϋ εύγενεστάτου καί λογιωτάτου κυρίου 
Κωνσταντίνου, δν ή φύσις φιλοτιμηθεϊσα 
ούτω τοίς χρηστοί; τρόποι; καί εύγενέσι 
καί κοσμίοι; και σεμνοί; ήθεσιν έκόσμησεν, 
ώστε σπανίου; αύτώτοιούσδε εφάμιλλους 
έν τώ ήμετέρω ήμισφκιρίω άναδείξασα 
ώφθη. Πάντα νάρ τά καλά άθροίσασα είς 
έν καί τό αύτό ύποκείμενον έπεσώρευσε, τό 
εύγενές, το οξύνουν, τό φιλόμουσον, τό 
πολυμαθές, τό φιλότιμον, τό πρός πάντας 
εύγενώς φέρεσθαι, καί ΐνα συντόμως εΐπω, 
καθώς ό θεό; τήν Πανδώραν, ούτως ή φύσις 
το έαυτής θεότευκτον άγαλμα έκόσμησεν»

Κατά σύμπτωσιν δέ ή τε εύπορία καί. 
τό ύποκοριστικόν όνομα τού εύγενεστάτου 
άρχοντος έμφαίνουτ’ έν έπιγραφή έπί ξύλι
νης οροφής τού ναού τοϋ Αγίου Γεωργίου 
έν Ρεντίνη, ανακαινισθείσης ύπ’ αύτοϋ. 
Έχει δέ ή έπιγραφή ώδε ('Αρμονία 1902, 
σ. 62).

Έπιγραίρή.
«Είς το $ψπθ' Όκτωβ. κζ' άνεκαινίσθη 

■ό περικαλλής ούτος όροφος διά συνδρομής 
καί φιλότιμου δαπάνης τοϋ εύγενεστάτου 
άρχοντος Δημητράκη Τζιολακόγλου, έπί 
άρχιερέως ’Ιακώβου, χειρί Ίωάννου καί 
Δημητρίου Δομιανιτών».

Ένεμείναμεν δέ είς τήν διαλεύκανσιν 
•τοϋ ζητήματος τής ταυτότητας τοϋ έπιστα- 
•τοΰντος της έν Τυρνάβω σχολής Δημητρίου,

ΐνα μη οί άναγνώσται πλανώντ’ έζ ανακρι
βών δημοσιεύσεων. Διότι δέν είναι μόνος ό 
κ. Φιλαδελφεύς, όστις έταύτισε τόν σχο- 
λάρχην Τυρνάβου Δημητριον πρός τον εύγε· 
νέστατον άρχοτα Δημητράκιν Τζιλάκογλουν 
ένεκα της ομωνυμίας, αλλά πρό αύτοϋ ό κ, 
Άθ. Παπαόόπουλλο; Κεραμεύς (Έπετ. 
Παρνασοϋ 1901, σ. 28) συνέχεε τόν άνδρα 
πρός τόν βραδύτερον (1777) άναλαβόντα 
τήν επιστασίαν τοϋ φροντιστηρίου ’Αθηνών 
Δημητριον Βόόαν έζ Ίωαννίνων, έξηλέγχθη 
δέ ύπ’ αύτοϋ τοϋ κ. Φιλαδελφέως (αύτ. σ. 
200) διά τής διαφοράς τών πατρίδων τών 
άνδρών. Έπλανήθη δέ ό κ. Κεραμεύς ού 
μόνον έκ τής ομωνυμίας, άλλα καίέκ τής δε 
τής συμπτώσεως. Διότι συνέπεσε μέν τφ 
1743 νά προσκληθή ό Δημήτριος ν’ άναλά- 
βη τήν επιστασίαν τής σχολής ’Αθηνών, 
δπερ όμως ήρνήσατο, νά διορίσθή δέ βρα
δύτερον ένταύθα ό Δημήτριος Βόδας.

Ä. Έν Καστανέ».
Καθ'έτέρας δ’ έπιστολάς έκ τών κατά 

τόν ΙΗ' αιώνα έπιστατησάντων τής έν Κα
στανιά παρά τήν Καλαμπάκαν σχολής μνη
μονεύονται δύο έν διαφόροις χρόνοι;, ο τε 
Κωνστάνιιος, πρό; δν ή έπιστολή τοϋ η
γουμένου Βράχης Δαμασκηνού (αψί') έδη- 
μοσιεύθη ύφ’ ημών (Έπετ. Παρνασοϋ 1901, 
σ. 153), καί ό Γαβριήλ Καμπούρης έκ κώ
μη; Φουρνιά;, ού σωζετ* έπιστολή αχρονο
λόγητο;, έν ή άγγέλει ότι τή έπιούση με- 
ταβήσεται εί; Καστανίαν σχολαρχήσων. 
Ταύτην τήν έπιστολήν παρατίθεμεν εν
ταύθα.

Έπιστολή Γαβριήλ Καμπούρη σχολάρ- 
χου Καστανιάς.

«’Αποσφράγισα; τήν ύπέρ χρυσόν και 
ήλεκτρον αύτής έπιστολήν καί άναγνους 
άπαξ καί δίς, άνά κεφαλήν άρας, κατησπα- 
ζόμην, οίονεί αύτόν σε τόν έπέραστον κ«1 
γλυκύτατον καί περί πολλοΰ έν εύεργεταΚ 
μοι άναφανεντα. Μετά δέ καί τήν τών, 
ώνπερ τροφής ένεκα συμπεφωνηκότε; ετυ- 
χομεν, άργυρών συμβολαίων έπαγγελι*) 
έκομισάμην διά τού κυρ ’Αναγνώστου. Δ1 
δ δή τή έπιούση ή τή ύστεραίοε ήλυσιν τηί 
είς Καστανίαν πορείας ποιούμαι σχολαρχή' 
σων, λισσόμενος θεόν ύψιμέδοντα τού καλωί 

«κεϊσέ με σχολής προστατεύσει καί τοϋ ε
πέκεινα στήσαι παντός άλγεινοΰ έπισυμ- 
βαίνοντος καί παντός δεινά κατ’ έμοΰ φρεσί 
βυσσοδομεύοντος. Πολυετή δέ σε ποιήσει 
Κύριος ό θεός, μυριάκις μοι μυριοπόθητε 
άρχων εύγενέστατε. Ό άντί πολλών τών 
παρ’ αύτή φίλων φίλο; φιλεϊσθαι φιλοΰντα 
φιλών, άλλα καί τή; φιλία; άδολώτος.

Ό ταπεινό; Γαβριήλ Καμπούρης έκ 
κώμης Φουρνάς».

Β EN A0Û.

Τής δ’ έν Άθω σχολής δ'δάσκλοι κατά 
τόν ΙΗ' αίών’άναφέροντ ’ έν έπιστολαϊς τοϋ 
μνημονευθέντος χειρογράφου δύο, Θεσσαλός 
ιερομόναχος μή κατονομαζόμεμος έν έτει 
1709, καί ό Κυπριανός έν χρόνω μή όριζο- 
μένω. Καί πρός μέν τόν άνώνυμον Θεσσαλόν 
σωζετ’έπιστολή τοϋ έκ Ρεντίνης Γεωργάκι 

’Τζιλάκογλου, έν η ούτο; συγχαίρει μέν αύ
τώ έπί τή άναλήψει τής επιστασίας τής έν 
Άθω σχολής, μέμφεται δ” αύτώ ότι τοσοϋ- 
τον χρόνον ών έν τή πατρίδι δέν άνέλαβε 
τοιοϋτον έ'ργον. Μεταξύ δέ τοϋ Κυπριανού 
καί τού πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 
ου τό δνομ’ άτυχώς δέν μνημονεύεται, διη- 
,μείφθη άλληλογραφία. Καί ό μέν πατριάρ
χη; έν τή έπιστολή συγχαίρων τω Κυπρια
νό έπί τή προθυμία εί; τήν πρόοδον τή; 
σχολής ύπισχνεϊται ότι θά δείξ^, ήν δίδω 
ο θεός, καί έργοι; βέβαιοι; τάς ύπό τού Κυ
πριανού ύποτρεφομένας έλπίδας περί τής 
πρός τά πρόσω φορά; τή; σχολή;. Ό δέ 
Κυπριανός άποκρινόμενος εύχαριστεϊ τώ 
πατριάρχη έπί τή δωρεά τών βιβλίων αύτοϋ 
εί; τήν σχολήν, έκπληρώσαντος ουτω τάς 
•διά τής έπιστολή; δοθείσας ύποσχέσεις. 
Παρατίθεμεν δ’ ένταύθ καί τά; τρεις μνη- 
μονευθείσας έπιστολάς είς τήν έν Άθω 
■σχολήν άφορώσας.

1. Έπιστολή Γεωργάκι Τζιλάκογλους.
«Σοφώτατε καί πανσέβαστέ μοι διδάσκα

λε προσκυνώσε.
«Τήν άπό γράμματος τού πανοσιωτάτου 

'«γιου άρχιμανδρίτου κυρίου Γρηγορίου έμα- 
τήν ποθεινοτάτην μοι άγαθήν αύτής 

^ήιειαν, καί ήσθην, πρός δέ καί οτι έλάβε- 

τε την έπιστασίαν τής αύτόσε κλεινής σχο
λής. Πάντωςγε νυν έτέθη ό λύχνος έπί τήν 
λυχνίαν. Λαμψάτω τοίνυν τό φώς. Φωτισ- 
θητωσαν μέν οί νόθοι, μενέτωσαν δέ έν τή 
σκοτια ή τε πατρίς καί οί γνήσιοι παίδες. 
Ήνεωκτο ή πηγή, ποτισθήτωσαν οί λειυ.ώ- 
νεθ, καί ξηρανθήτω ή διψώσα, καί άνικιεος 
γή. Άνεκαλύφθη τά δείπνα, έντρυφήτωσαν 
κεκορεσμένοι δαιτυμόνες, καί λιμώττωσαν 
οί πεινό»ντες. Βαβαί τής μεγίστη; άδικίας ! 
Τοσοϋτον χρόνον ό λύχνο; έν τή πατρίδι 
και ούδεποτε έπί τήν λυχνίαν, άλλ’ ύπό 
τον μόδιον, νυν δέ έν άλλοτρίοις, έπί τήν 
άκρωρειαν τού Άθωνος. Άρα άνεκτά ταΰτα; 
άρα φορητά ; Εϊ'περδέ υ.ή μεταξύ θάλασσάτε 
ήχηεσσα, ουρεά τεσκιόεντα εϊεν τόσα, πάν- 
τω; δέ πάς τις φιλόπατρις στεντορείαν ά- 
νέκραξε φωνήν τής τοσαύτης άδικίας, καί 
είς αύτους τού; μεταλαμβάνοντας τού φω
τός διατρανών, βπω; κάκεϊνοι ίσως αν τά 
δίκαια όμολογήσωσιν. Άλλ’ ήμεΐ; άνεχό- 
μεθα μέν διά τήν πρό; αύτήν ημών άκραν 
άγαπην καί υίικήν κλίσιν καί τήν πρός τήν 
πατρίδα δΓ αύτής τιμήν, παραμυθούμεθα 
δέ ύπό τών χρηστών ελπίδων, τής τάχιστης 
ύμών έπανόδου, έπευχόμενοι αύτή ύγίειαν, 
εύτυχίαν καί καλήν εύόδωσιν είς τό έμπι- 
στευθέν έ'ργον. Μένω δέ ώ; καί μέ τό προ- 
σήκον σέβας ύποσημειοΰμαι.

αψθ' τής σέβα, αύτής και πανο. σοφολ. 
υίό; έν Χριστφ και δοΰλος Γεωργάκης Τζι- 
λάκογλου».

2. Έπιστολή πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως.

«Όσιώτατε καί λογιώτατε έν ίεροδια- 
κόνοις καί διδάσκαλε τής κατά τό άγιώ- 
νυμον όρος τού Άθωνος σχολής κύρ Κυ
πριανέ, σύν τοίς παρά σοί φοιτώσι, τέκνα έν 
Κυρίω άγαπητά τής ημών μετριότητας, 
χάρις εί'η ύμΐν καί ειρήνη παρά Θεού, παρ’ 
ημών εύλογία καί συγχώρησις.

«Παρεγένετο ώς ημάς ό ζηλωτής τοϋ 
φροντιστηρίου κύρ Στέφανος άποκομίσας 
τήν έπιστολήν ύμών, ήντινα ώς αν είς τήν 
καρδίαν πνευματικώς περιχυθέντες άπεδε- 
ξάμεθα, καί διεξελθόντες αύτήν, έ'γνωμεν 
βσην τρέφετε προθυμίαν καί έφεσιν είς τήν 
τής σχολής ταύτης έπαύξησιν. Έξήψε δέ 
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ήμζς εις πλείονζ ζήλον ή τ’ ελευσις τοϋ 
ζύτοϋ κυρ Στεφάνου κχί ή τής επιστολής 
ήαών άποστολή. Κχί την χΐσθησιν υμών 
προσηκάμενοι δείςομεν πάντως, ήν δίδω ό 
θεός, κζί έργοις βεβχίοι; τάς ύποτρεφομέ- 
νας ύμίν ελπίδας περί τής εις τά πρόσω 
φοράς τοϋ χύτου σχολείου, γεννκίχν φρον
τίδα ζωση τή προθυμίχ καταβαλλόντες 
εις πέρας άγχγεΐν τό σκοπούμενον, εις κοι
νήν τοϋ γένους ωφέλειαν, καί μζρμχρυγχϊς 
παιδείας καταγλαΐσαι τό γένος, τό σκότει 
τής άμχθείας άμαυρωθέν καί έγκαλινδού- 
μενον. Τρέχετε τοιγαροϋν τόν όιάπλουν 
τής παιδεία; άγζλλόμενοι, καί ήκιστα τούς 
σπινθήρας τοϋ τής μχθήσεω; άποσβεννύν- 
τες έ'ρωτος, διά τής θείας χειραγωγίας και 
άντιληψεω:. Ταυτα μέν έν συντόμω δηλο- 
ποιοΰμεν ύμΐν, ή δέ τοϋ Θεοϋ χάρις καί τό 
άπειρον έ'λεος συν τή παρ’ ήμών εύχή, ευ
λογία, £?η μεθ’ ύμών».

3. Ευχαριστήριος επιστολή Κυπριανού
«Άσύγκριτον, παναγιώτατε δέσποτα, 

δοκιμάζω τήν χαράν, ανυπέρβλητον αισθά
νομαι τήν εύγνωμοσύνην, τόσον διά τήν έ- 
φετωτατην μοι ύγίειαν τής ύμετέρας π«<- 
σεβάστου μοι παναγιότητος, όσον καί διά 
τήν άφιέρωσιν τών βιβλίων της, όπου έ'κα- 
μεν εις τήν ιεράν ταύτην σχολήν, φωτιζό
μενος παρά τής χάριτος τοϋ Παναγίου 
Πνεύματος. Τοϋτο όσην χαράν έπροξένη- 
σεν ! Όχι μόνον έγώ, άλλα καί όσοι τών 
ένταϋθα φιλογενών καί φιλομούσων ήκου- 
σαν τόν τοιοϋτον θειον ζήλον τής Πανα- 
γιότητός σας, όλοι εύφραίνονται, καί πάν- 
τες τόν έν Τριάδι ύμνούμενον θεόν παρακα- 
λοϋμεν διά τήν πολυχρόνιον αυτής ύγίειαν 
άλλα καί χάριτας αύτή άνθομολογοϋμεν ότι 
πλείστας, όποΰ νεύει πάντοτε είς τήν θειο- 
τάτην καρδίαν της ή χάρις τοϋ Παναγίου 
Πνεύματος, καί κρίνει τά εύλογα καί απο
φασίζει τα συμφέροντα καί δια τήν ψυχι
κήν αύτής σωτηρίαν καί διά τήν τοϋ γέ

νους ήμών ωφέλειαν. Ποιος νοϋν έ'χων, ά- 
κού όντας τοιοϋτον θειον ζήλον καί τοιαύ- 
την δικαίαν άφιέρωσιν δέν ήθελεν έπαινέση. 
τήν βαθυτάτην σύνεσιν τής ύμ. παναγιό
τητος ; Ποϊος στοχαζόμενος μέ εύθύτητα 
νοός τήν προκοπήν τών μαθημάτων, τήν 
πάνδημον έκείνην κοσμιότητα τών χριστια
νικών ηθών, όποΰ προέρχονται άπό τό σχο- 
λεϊον τοϋτο δέν ήθελεν έπαινέση τό φιλο- 
γενές αύτής καί φιλόμουσον, όχι μόνον νά 
έγκωμιάση τήν ορθήν κρίσιν της, άλλα κα e 
νά μιμηθή όση δύνάμις τήν χριστομίμητον 
άγαθωσύνην της, όποΰ διά σύστασιν τοιού- 
του ψυχοσώστου έργου καί ένηργησε καί 
ενεργεί, καί ήδη καί πρότερον, έζ οικείας 
δυνάμεώς τε καί βουλήσεως ή ύμετέρα 
παναγιότης ; ... Όθεν θέλει έχη καί παρά, 
πάντων τόν έπαινον καί παρά θεοϋ τόν• ..... » ,ζ \μισθόν μυριοπλάσιον. Άλλα καί οσοι κατά 
διαδοχήν καί μετοχήν έφωτίσθησαν καί 
φωτίζονται καί φωτισθήσονται, καί ήδη 
καί πρότερον καί ύστερον άπό τό σχολείον 
τοϋτο θέλουν παρρησιασθή έν ημέρα άντα- 
ποδόσεως είς τόν φιλάνθρωπον Κριτήν, καί’ » - — Vμέ στόματα στρογγυλά καί γλώσσαν εϋλα- 
λον, καί μέ χειρ ας πεπαρρησιασμένας θέ
λουν δεικνύουν θέλουν ομολογούν καί θέ
λουν μαρτυρούν τήν ύμετέραν παναγιότητα 
λέγοντες· «Ούτος έστιν ό αίτιος τής ωφέ
λειας τών ψυχών ήμών, ψυχοσώστα Κύριε' 
ούτος έστιν όποΰ διά μέσου αύτοΰ έφωτίσ- 
θημεν άπό *τό φώς τής μαθήσεως καί ήλευ- 
θερώθημεν άπό τό κράτος καί σκότος τοϋ 
κοσμοκράτορας. Λοιπόν άντιβράβευσυν αύτώ 
τάς άμοιβάς· άποδος αύτώ τήν ούράνιον 
βασιλείαν, χαράν την άνεκλάλητον διά τήν· 
σωτηρίαν ήμών.» Αλλά ταϋτα μέν προ- 
σκυνητώς, αί δέ πανάγια·, καί θεοπαθεϊς 
αύτής εύχαί εΐησάν μοι διά βίου παντός, 
σκέπη καί άραγές φυλακτάριον».

ΑΘ. I. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ

AÄTINIKM ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ο ΝΆΡΚΙΣΣΟΣ
Τήν γλαυκήν νύμφην Λειριόπην δ Κη

φισός, άνοίξας τάς ύδατίνας αυτού άγκά- 
λας, περιέβαλέ ποτέ και μητέρα τού Ναρ- 
χίσσου κατέστησε.

Διά τό βρέφος τούτο, δπερ ήδύνατο καί 
rore ν’ άγαπάται υπό τών Νυμφών, δ 
χρησμολόγος είπεν δτι ώριμου γήρατος μα· 
κρούς χρόνους θά ϊδη, αν μέλλη νά μή 
γνωρίση εαυτόν.

Ότε δ Κηφίσιος ούτος γόνος έφερεν 
Ιτ’ ώμων τό βάρος τών δέκα εξ σχεδόν 
έτών καί έθήρευεν είς τά δάση καί κοιλάδας 
καί άπέφευγε πολλών παρθένων τόν πόθον 
«αί τής Νύμφης Ήχούς τήν αγκάλην, κα- 
τάχοπος έκ τής θήρας καί τού καύματος 
χατεκλίθη ήμέραν τινά παρά τινα πηγήν, 
ή; ή θέα κατέθελξεν αυτόν.

Πηγή άθολος, έκ τών διαυγών ύδάτων 
«ργυρά καί τήν δποίαν ούτε ποιμένες, ούτε 
αί δρειναί αίγες, ούι’ άλλο κτήνος ούτ’ άλ- 
ώπτηνόν, ούτε κλών, από δένδρου πεσών, 
«άραξέ ποτέ- πλαίσιον έχουσα πόαν,ήν τό 
ιήωρ τής πηγής έτρεφε, καί δάσος, ού τά 
ψνλλα ένίκησαν πάντοτε τάς τού ήλιου 
Λαϊνας.

Εκεί κατεκλίθη, αλλά, διψήσας, κύπτει 
πίη καί, έν τοϊς ύδασι βλέπει μίαν 

θαυμασίαν μορφήν,δύο αστέρας οφθαλμούς, 
Φ αξίαν τού Διονύσου καί τήν έπαξίαν 

’Απόλλωνος κόμην, τάς γνάθους τάς 
•φιχους, τόν έλεφάντινον τράχηλον, τήν 
^κρέπειαν τού στόματος, το μετά χιονώ- 
’^>5 λευκότητας μεμειγμένον έρύθημα καί 
^άνχα θαυμάζει—δι’ ά θαυμάζεται—καί 

εαυτού ! Ό έπαινών έπαινεΐται, δ 

φλέγων φλέγεται καί διά τών εαυτού ο
φθαλμών αυτός άπόλλυται. Ποσάκις ματαί- 
ως ήσπάσθη τάπατηλά ΰδατα1. καί προσεφώ- 
νησε τήν εαυτού μορφήν καί τό δάσος !
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Τέλος, νοεί τήν πλάνην καί διά τών δα
κρύων θολώνει το ύδωρ, ποθεί τόν θάνα
τον, δστις θά καταπαύση τάς λύπας αυτού, 
καί άπό τού τραχήλου τήν έσθήτα διαρρη
γνύει καί το στήθος γυμνόν διά τών μαρ- 
μαροεσσών παλαμών έ'πληξεν.

Ούτω, ώς δ ξανθός κηρός εις ήρεμαΐον 
πΰρ, έτήκετο δ Νάρκισσος υπό τού έρωτος 
καί αδήλου πυρός, καί, τήν κεφαλήν είς τάς 
χλοερός βοτάνας κατάπονσς έπιθέτων,

X αίρ ε, 
πρός τήν μορφήν έκείνην λέγει, καί

X αί ρε
ή άπολιθωμένη Ήχώ αντηχεί. Έν ω δέ 
τήν φωνήν ταύτην πολλάκις δ τόπος έκεϊνος 
άντέπεμψε καί ή Ήχώ άντεφώνησεν, δ Θά
νατος έκλεισε τούς οφθαλμούς τούς τοϋ 
εαυτών δεσπότου τήν μορφήν θαυμά
ζοντας, καί τό «Χαϊρε» αυτό ήτο ή νεκρι
κή εις τόν Νάρκισσον ωδή.

Διά τόν υιόν τής Λειριόπης έθρήνησαν 
αί άδελφαί Νηίδες καί, τούς πλοκάμους κό- 
ψασαι, ανέθεσαν τώ Άδελφώ- καί αί Δρυ- 
άδες εκλαυσαν, ή δέ Ήχώ τόν θρήνον αντή
χησε- καί, έν φ αύται έζήτουν τόν νεκρόν, 
έτοιμάσασαι δι’ αυτόν τήν πυράν, δάδας 
καί φέρετρον, ούδαμοΰ εύρισκον τόν θα- 
νόντα, άλλ’ άντ’ αυτού κροκωτόν άνθος, 
έστεφανωμένον υπό λευκών φύλλων.

Έκ τών Όονιοίου ΜεταΗορόώόεων
/V. ΛΙΒΑΔΑΣ
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«ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»

Ο ΑΥΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ

Τό άπό τής πόλεως Λζρίσης τής έπί τώ 
Πηνειώ μέχρι τοΰ αύλώνος τών Τεμπών διά- 
στηαα, όσον χιλιομέτρων δεκαεννέα, δια
νύει ό Σιδηοόδρομος Πειραιώς— Δεμερλή— 
Συνόοων, είς πεντηκοντζέζ λεπτά τής ώ
ρας, προσεγγίζων τοΐς χωρίοις Μπάκρενα, 
Μακρυχώρι, Μπαμπά, Κζί όσον μέν ή α·.- 
δηρά γρζμμή διατρέχει τήν όχθην τοΰ Πη
νειού ποτζο.οΰ ή φύσις ποικίλλει ύπό δεν- 
δοων ύδροχαοών κζί θάμνων άειθζλών ό
σον δέ αύτη άπομακρύνεται τής όχθης τοΰ 
Πηνειού, άπλοΰτζι το πεδίον τής Λζρί- 
σης, άνάπλεων γεννημάτων τής ημέρου θεάς 
Δήμητρος.Ούρεσι δε περιεστεφάνωται πάσα 
•ή θεσσαλίη κζί περί ημάς όρώμεν άκριτον 
πλήθει μέλκν κολοιών έθνος δυσφόνων. 
Διζτρέχομεν τήν χώραν τών Γύννων, ής τί
νος έβζσίλευσε κατά τήν έκτην π. X. έκζ- 
τονταετηρίδα ό Γόννιος Κινέζς, δστις συνέ
τρεξε τούς Πεισιστρατίδας έν Άθήνζις διά 
χιλίων ιππέων, ών ούτος ηγείτο. Τκνΰν τής 
χώρζς τκύτης άρχων δημοτικός τυγχάνει 
ζωέμπορός τις. Ούτως άντιπίπτουσι τζ τής 
τύχης ! ’Αληθώς τύχη τά τών θνητών 
πράγμζτζ, ούκ εύβουλία.

Θεωρώ πετομένζς τρυγόνζς κωτίλζς 
καί ακούω ήδεως τών στόνων αύτών. Άπω- 
τέρω βλέπω νεμομένην αγέλην βοών εύσώ- 
μων, ής τίνος προπορεύεται βζδίζων τκΰρος 
ύψζυχενών καί ώσπερ έπιδεικνύμενος ότι 
τών άλλων βοών έστι βασιλεύς. '0 δ’ ά- 
γελάρχης έπεται τή.άγέλτ), ΐνζ έπισκοπή 
αύτήν άσφζλώς κκί μετά χείρας φέρει βού- 
κεντρον. Ή αγέλη αυτή τών βοών, άποτε- 
λουμένη έκ πολλών δεκάδων βοών, ανή

- 3314 -

κει διαφοροις κυρίοις καί οδηγείται ύπό 
μόνον ένός βουκόλου, νεαρού κκί έύσταλοΰς. 
Μακαριστός έκεΐνος, όστις ούδεμίαν άλλην 
μέριμναν έν τώ βίω έχει ή μόνην τήν τοϋ 
έσθίειν κζί τοΰ ύπνώττειν καί τούς βόζς 
πρός νομήν όδηγεϊν μακαριστός έκεΐνος, δ· 
στις ού γινωσκει τήν κοινωνίαν κζί τού; 
συνό.όντας αύτήν δεσμούς. Ποοβζτιζ με- 
σημβριάζοντζ περί κρήνην μικράν ευδουσιν, 
έν δε τώ κζύμζτι ύπερ κεφαλής ημών οί 
τέττιγες άδουσι καί άλλήλοις διζλεγόμε- 
νοι κκθορώνται. Έδώ δέ που ό ίμερτό; 
Τιταρήσιος έκ τών τοΰ Όλύμπου φζράγ· 
γων κζτζφέρετκι κκί, πκρκρρεύσκς τήν 
Τύρνοβον, είς τόν Πηνειόν είσπίπτει. "Ιπ
ποι άνά τό πεδίον περιπλανώνται, ποιμε- 
νίς δέ γυμνόπους, κάλλει δικφέρουσα, φυ- 
λάττει ποίμνην προβάτων μελαγχρόων. 
Ποίμνκς όδηγοΰσιν άγρζυλοΰντες ποιμένες, 
ών είς μέν άδει τό κάλλος τής πεφιλήμένης, 
είς δέ γλύφει άγγεΐον μετά τέχνης, έτερος 
ήδεται τήν φύσιν άποθαυμάζων, έτερος φΐ' 
λοσοφεϊ, έτερος φζντζσ.οκοπεΐ, έλπίσι κε- 
νκΐς βοσκόμενος· είς δέ έκζστος αύτών ει 
ποτέ ήθελε συντύχη καλή ποιμενίδι, κ«' 
τωθεν φυλλώμζτος, ο σκιάζει τήν ποίμνη’, 
ή έγγύς τώ ποταμώ τώ τήν δίψαν κατ*' 
πζύοντι, έρωτόληπτος καθίσταται. Ή *' 
ληθινή εύτυχία εύρίσκεται έν τή ήρεμι?· 
Είς άπαντα τά έργα, είς άπαντα τά έπ«ί" 
γέλμκτα απαραίτητός έστιν ή ποίκιλά 
καί είς τάς ψυχαγωγίας και είς άπάσζς W 
βίου τάς απολαύσεις. Πάσα δέ οίζδήποΤ® 
ηδονή δυσφόρητος αποβαίνει εύθύ; ώς 2'1 
μακράν παρατείνεται. "Οταν ύπό τής μ070'

-σεως κορεσθώμεν,’ αναπαυόμεθα κζταφεύ- 
■γοντες έντός τής κοινωνίας· όταν δέ βζ- 
φυνθώμεν τήν κοινωνίαν, ούδέν άλλο μεΐζον 
■ήαΐν εύτύχημα τής μονώσεως.

Πελαργός μακροπτέρυγος ΐπταται υπερ- 
'θεν τών αγρών είς ύψος άπό τής γής ολί
γων ποδών, θηρεύων δφιν, δν άναιρεΐ τά
χιστα, πλήττων κατά κόρρης. Ό δέ πε
λαργός άβλαβής έστιν δρνις, άλλα καί ωφε
λιμότατος, τούς γάρ δφεις κζί τά λοιπά 
έοπετά συλλαμβάνων, άναιοεΐ καί ές αύ
τών τρέφεται. Είναι δέ κζί εύσεβέστζτον 
ζώον, δ τιμά τον πατέρα κζί δουλεύει. '0 
■πελαργός, δστις διαμένει έν Θεσσαλία έπί 
•ολοκλήρους μήνας πέντε, πήγνυσί τήν όγ- 
αόδη καλιάν αύτοϋ έπί τών στεγών τών 
•οίκων, έπί τών ΐπνών, πολλάκις δέ καί έπί 
.κλάδων δένδρων μεγαλοσώμων, όταν στε- 
,ρήται προς τούτο τής στέγης οίκου ή έκ- 
κλησίας. Τα εύεργετικά κκί φιλόστοργα 
ταΰτα ζώζ είσίν άντικείμενα σεβασμού καί 
έν ’Ασία καί έν άπάσγ τή Εύρωπτ) όπου 
■θαμίζουσιν, έκ τόπων μεμακρυσμένων προ
ερχόμενα, είς ούς πζοαμενουσι κατά τε τό 
φθινόπωρον καί τόν χειμώνα.

Δεξιά τώ βκίνοντι πρός τον αύλώνα τών 
Τεμπών παρατηρούνται δύο χωρία, το με- 
γάλον καί τό μικρόν Κισερλί, κείμενα έπί 
τών μεσημβρινοδυτικών κλιτύων τής ”0σ· 
•σης. Τών δύο αύτών χωρίων ό πληθυσμός 
μέχρι τοΰ έ'τους 1897 άπετελεΐτο ύπό ’Ο
θωμανών, καταγσμένων έξ Ίκονίου, νΰν δέ 
άποτελεΐται μόνον υπό χριστιανών, διότι 
άπαντες οί ’Οθωμανοί κάτοικοι, μετά τήν 
άποκατάστασιν τοϋ ποώην καθεστώτος, 
κατόπιν τοΰ Ελληνοτουρκικού πολέμου τοΰ 
•έτους 1897, άφοΰ άπηλλοτρίωσαν άπασζν 
τήν άκίνητον αύτών ιδιοκτησίαν, με- 
τηνάστευσζν είς τον τόπον τής κατα
γωγής. Πληροφορούμαι ότι είς το έ- 
τεοον τών δύο αύτών γωοίων μονά- 
Λει από τίνος ο ποωην ’Επίσκοπος Αχ- 
ρισης, ό ’Αμβρόσιος, δστις, περιπεσών είς 
•αμαρτημα βαρύ έπέσυρε καθ’ έζυτοϋ τήν 
ποινήν τής καθαιρέσεως καί τήν παρομαρ- 
τοΰσκν αύτή άποστέρησιν παντός έκκλη- 
•«ιζστιζοΰ άξιώματος. τΩ τύχη μεταπλάτ- 
τουσα τάν βίω καί φύσεις άλλάττουσζ !

Ή Θεσσαλία είναι κοίλη, ώς λέγει ό

'Ηρόδοτος, ό πολυμαθής καί φιλαλήθης ι
στορικός. Ούσης δέ κοίλης τής Θεσσα
λίας, πάντες οί ποταμοί είσβάλλουσιν έν
τός αύτής, μάλιστα δέ πέντε τών δοκί
μων, Πηνειός καί Άπιόανός κκί Όνόχωνος 
καί Ένιπεύς καί Πάμισος. «Οί μέν νΰν 
ές το πεδίον τοΰτο συλλεγόμενοι έκ τών Ò- 
ρεων τών περικλειόντων τήν Θεσσαλίην 
ονομαζόμενοι δι’ ένός αύλώνος καί τούτου 
στεινοΰ έκροον εχουσι ές θάλασσαν, προσυμ- 
μίσγοντες το ύδωρ πάντες ές ταύτό. Έπεάν 
δέ συμ.μιχθέωσι τάχιστα, ένθεΰτεν ή'δη ό 
Πηνειός τώ ούνόματι κατακρατέων ανωνύ
μους τούς άλλους είναι ποιέει.» (1).

Ούτω λοιπόν, ό Πηνειός, ήσύχως πάν
τοτε κυλίων τζ θολά του ύδατα, εισέρχε
ται εντός τοΰ αύλώνος τών Τεμπών, δντινα 
έποίησεν ό Ποσειδών, ώς λέγουσιν οί θεσ- 
σζλοί, «οίκότα λέγοντες» ώ; δέχεται ό 
Ηρόδοτος. «'Όστις γάρ νομίζει Ποσειδέ- 
ωνά τήν γήν σείειν καί τά διεστώτα ύπό 
σεισμού τοΰ Οεοΰ τούτου έργα είναι, καί 
αν έκεΐνο ίδών φζίη Ποσειδέωνα ποιήσαι* 
έ'στι γάρ σεισμού έργον, ώς έμοί έφαίνετο 
είναι, ή διάστασις τών όρέων.» (2). 
Είς έργον σεισμού έπ’ ίσης άποδίδουσι τήν 
διάστασιν τζύτην τών όρέων καί τον 
ματισμόν κατ’ ακολουθίαν τοΰ αύλώνος τών 
Τεμπών οί νεότεροι τών γεωλόγων.

Ό εισερχόμενος έντός τοϋ αύλώνος τών 
Τεμπών βλεπει παρά τήν δεξιάν δχθην 
τού Πηνειού, μέσω κυπαρίσσων ύψηλών, 
πλατάνων, αίγείρων καί ποικίλων άλλων 
δένδρων, τό χωρίδιον Μπαμπά. Τανύν τό 
χωρίδιον αύτό κατοικεΐται ύπό ολίγων χρι
στιανικών οικογενειών, ένώ πρό τής προ- 
σζρτήσεως τής Θεσ.σσαλίας τώ Έλληνικώ 
κράτει καί έπί τής έποχής τού Έλληνο- 
τουοκικοΰ πολέμου τοΰ. 1897 έκατοικεΐτο 
ύπό αόνον ’Οθωμανών. Τζαμί (τέμενος), 
ύψυύυ.ενον έντός τοϋ δάσους τοϋ χωριδίου 
τούτου καί ό παρ’ αύτώ όρθούμενος μ.ινα- 
ρές, (πΰργος) μαρτυροΰσι μόνον τήν διάβα- 
σιν τών Τούρκων έντεύθεν. 'Ο μιναρές έστι
— ■ ' W

(1) 'Ηρόδοτος Liber VII. Cap. 125 — 129 
Σελίς 195· Τόμο? IL Editio stereotypa 
MCMI.

(2) Αύτόθι σελ. 196.
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ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΙΙΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ»

■πύργο; σχήματος στρογγυλού, ύψους πολύ 
άνωτέρου τοΰ παρ’ αύτώ τζαμιού, άπολή- 
γων δέ είς οξύ σχήμα, είς την κορυφήν 
δέ αύτοΰ εΰρηται ή ημισέληνος. Όλίγω 
κάτωθεν της κορυφής τοΰ μιναρέ ύπάρχει 
άνδηρον περιθέον ολόκληρον τόν πύργον. 
Έπί τούτου τοΰ άνδηρου, είς δ φέρει κλί- 
μαξ έσωτερική σπειροειδώς έκτισμένη, 
άναβαίνων ό χότζας (λειτουργός τοΰ Προ
φήτου) μεγαλοφώνως άδων καλεϊ τους πι
στούς είς δέησιν υπέρ τοΰ Προφήτου, φέ- 
ρων το πρόσωπον έκ περιτροπής είς τά τέσ- 
σαρα τοΰ όρίζοντος σημεία. Οί πιστοί, ευθύς 
ώς άκουσθή ή ωδή τοΰ χότζα, δπου αν 
εύρίσκωνται πρηνείς κατά γής φέρουσι τό 
σώμα, στηρίζοντες αύτό έπί τών γονάτων 
καί, κρατούντες τήν κεφαλήν μέσω τών πα
λαμών, δέονται τοΰ Προφήτου, έφ’ οσον ό 
χότζας δέεται αύτοΰ.Οί περίοικοι τοΰ χωρι- 
δίου Μπαμπά μετά τρόμου αφηγούνται τής 
άγριότητος τοΰ χότζα Μπαμπά, ούτινος το 
μ-νημείον έπιδεικνύεται έντός τοΰ τζαμιού 
καί ύπερθεν αύτοΰ ,έκ τοΰ τοίχου άνηρτημέ- 
να, τά όργανα δι’ ών ό άλάστωρ έβα- 
σάνιζε τήν ανθρωπότητα, ΐνα πραγμα
τοποίηση τάς άγριας ορέξεις. Όρθαί αί 
τρίχες ίσταντο άκούοντος τούτων καί ή 
καρδία έπήδα. Άλλα τί πρώτον τοι έ- 
πειτα, τί δ’ ύστάτιον καταλεξω : Περιορ- 
γής άποστρέφω το πρόσωπον έκ τοΰ άπαι· 
σίου τούτου τόπου, φθάνω δε κατά Πη- 
νειώ καλά Τέμπεα, ώς ονομάζει ό Θεό
κριτος τόν αύλώνα τών Τεμπών. Εις τήν 
εί'σοδον τοΰ αύλώνος τών Τεμπών όρώνται 
πρόβατα βληχόμενα καί αίγες- μειρακύλ- 
λιον δέ, αιγοβοσκού έργα έκτελών, μετα- 
καλεϊ κύνα, φύλακα τών αιγών, πειρώμενον 
ΐνα έπιτεθη έναντίον έμοΰ. Άλεκτρυών έκ 
παρακειμένης καλύέης, άνω τής οποίας ΐ- 
σταται, φθέγγεται, ένω ιέραξ ταχύπτερος 
πέλειαν διώκει θηρεύων, καί συλλαμβάνων 
αύτήν κατασπαράσσει.

Δρέπομαι κοτίνου θαλόν καί άναβαίνων 
γήλοφον αισθάνομαι ήδύ προσβάλλουσαν 
τήν δσφρησιν οσμήν οίον άπό ρόδων καί 
ναρκίσσων καί ύακίνθων καί κρίνων καί Γων, 
έτι δέ μυρρίνης καί δάφνης καί άμπελάν- 
θης. Τόπος άπράγμων, χωρίον λάσιον, ού- 
ρανός άνέφελος καί λόγοι αίμύλιοι ύπό συν

οδοιπόρου πεφιλημένου έκφερόμενοι,θέλγου - 
σι τάς αισθήσεις καί τήν καρδίαν εύφραύ- 
νουσι. Έπί χλόης πολυανθούς καθεσθείς 
άναπαύομαι καί άνακουφίζω έκ τοΰ καμά
του τά μέλη. ’Ολίγον δέ τών περί έμέ μοι 
μέλει.Όμνυμι αίθέρ’ οί'κησιν Διό; καί πάν- 
τας άρδην θεούς οτι τό περιβάλλον θέαμα 
έστίν άφθαστου καλλονής. Όρώ τήν πλευ
ράν τοΰ Όλύμπου τήν έπί Θεσσαλούς καί 
τόν ποταμόν Πηνειόν τετραμμένην. Όρώ, 
ώς ό Παύλος Αίμ-ίλιος, ό νικητή; τοϋ Περ- 
σέως,μέγα καί κατηρεφές δένδρεσιν δροςέπι- 
κείμενον τον Όλυμπον, τόν πολύχρυσον,τόν 
πολυδειράδα,τον αίγλήέντα,τόν αίπύν, τον· 
μακρόν, τόν πολύπτυχον, τόν νηφόεντα, τόν 
χιονόβλητον, τον σεμνότατον, ’Όλυμπον 
θεών Ούρανιόνων. Όρώ έντεύθεν τόν τό
πον ένθα είσπίπτει εί; τήν θάλασσαν ό. 
Πηνειός ποταμός καί οπού ό Ξέρξης, έκ τής 
Θέρμης άφορμηθείς, ένθα έστρατοπέδευσεν, 
έθεάτο τόν αύλώνα τών Τεμπών είς τήν 
έσβολήν, ήπερ άπό Μακεδονίας τής κάτω- 
εί; Θεσσαλίαν φέρει πρό; Πηνειόν ποτα- 
U.ÓV, υ.εταξύ δέ ’Ολύμπου δ;εο; έόντα καί 
τή; Όσσης. Κατέναντι έμοϋ.

Μελάμφυλλά τ’ δρη δάσκια καί νάπαι- 
πετρώδει; βρέμονται.

Τή; άτραποΰ άπτόμενο; καταβαίνω τού 
γηλόφου καί μεσημβρίας άκμαζούση; ά- 
μ.νον οβελίαν κάτωθεν πλατάνου συνηρε- 
φοΰς κατεσθίω, ένωτιζόμενος καί ήδόμενος 
τής ωδής τής άηδόνος, πίνων δε εΰζωρον 
καί έύφρονα οίνον, δν έπεμψέ μοι έκ Μακε
δονίας φίλος καί παρεκάλει τήμερον τού- 
τον έκπιεΐν σύν οίς μάλιστα φιλώ. Επό
μενος δ’ έγώ τγί έντολή τοΰ φίλου έξέπιον 
αύτόν μετά ψυχικής γαλήνης καί εύφροσύ- 
νης μετά τοΰ συνοδοιπόρου Δημητρίου Γ. 
Τσιαπάνου, τού πολυτιμήτου φίλου καί α
γαστού συμπολίτου. ’Ομνύω δέ θεούς παν- 
τας καί πάσας ώς οίνος άνθρώπους έπαίρει 
τε καί ανακουφίζει γνώμην ούδέν τι ήσσον 
ή όρνιθας πτερούς.Ποιμήν φιλωδός, έπί κα- 
λαύροπος έρειδόμενος, μέλπει φδήν ήδί- 
στην, καί άντηχοΰσιν άλλεπαλλήλως 
βράχοι καί αί φάραγγες τής ’Όσσης. Διε- 
νοούμην τήν τύχην τοϋ Πομπηίου Μαγνου, 
δστις, ήττηθείς ύπό τοΰ Καίσαρος είς το 
Φαρσάλιον πεόίον καί τότε πρώτον ήττηζ- 

καί φυγής έν γήρα λαρίβάνων πείραν, παρα- 
μειψάμενος Λάρισαν, ώ; ήλθεν έπί τά 
Τέμπη, καταβζλών εαυτόν έπί στόμα δεδι- 

•ψηκω; έπινε τού ποταμοΰ, καί πάλιν άνα- 
στάς έβάδιζε διά τών Τεμπών, άχρι ου κα- 
τήλθεν έπί θάλαττάν (1).

Καί ταϋτα μέν δή ταϋτα.
Είς το εγγύς ένταΰθα κείμενον χωρίον 

Πυργετος κατοικεί, προ ολίγων έτών έγκα- 
τασταθείς αύτόθι, άνθρωπος μεσαιπόλιος, 

;έγχελυωπός, δειλίας ταπεινής γενόμενος 
ερμαιον κατά τόν ’Ελληνοτουρκικόν πόλεμον 
του έτους 1897.'O άνθρωπος αύτός έστε- 
ρΑθη ούτω πάσης κοινωνικής τιμή; καί 

•ύπολήψεως. Άπό τοϋ ιδιώτου αύτοΰ 
πας άνήρ άποστρέφει τό πρόσωπον, έγώ δέ 
καταχρέμπτομαι μέγα καί πλατύ. Γνω
στού δντο; δτι Όμηρο; ό σοφώτατο; πε- 
ποίηκε σχεδόν πεοί πάντων τών ανθρωπί
νων, τί άν ήθελε ποίηση άποβλέπων άν- 
θρώπω δειλώ, φέροντι τό όνομα ένδοξου 
προπάτορο; ; Τόν κακοδαίμονα άνθρωπον 
πληγή έτρωσε τή; γλώσσης, ήτι; έστί βα- 
ρυτέρα τή; τού ξίφους, διότι ή μέν τοΰ ξί
φους πληγή μόνον τό σώμα πλήττει, ένώ 
ή τή; γλώσση; τήν ψυχήν τιτρώσκει. Ή 
πληγή αυτή θά ίαθη μόνον μέ το τή; ει
μαρμένης άναγκαϊον. Καλόν οΐομαι τοϊς ευ- 
■φρονοϋσιν άντικαταλλάξασθαι θνητών πόνων 
τήν άθάνατον εύφημίαν. Ή τύχη ! ώ; 
αγαθή παραόειγματίζειν τού; άλογίστου; 
τών άνθρώπων.

"Υπνος μελίφρων, δν ό Ερμής έπροστά- 
τευε, τοϊς οφθαλμοϊς περικέχυται- υπνω δέ 
υπό γλυκερώ ταρπόμεθα κοιμηθέντες. Μι
κρόν δ’ ύπνου λαχόντες έξηγέρθημεν, ύδωρ 
δ’ίμερτόν έκπιόντε; άναμένομεν τήν ώραν 
τής έπανόδου τοΰ Σιδηροδρόμου είς Λάρι
σαν τήν έπί τω Πηνειώ. Γυνή θάλπει έν 
Τή αγκάλη βρέφος, προσβλέπουσζ αύτό 
μεθ’ άβρότητος, ό δέ έγγύς αύτή παρατυγ- 

.χάνων άνήρ μετ’ ήθους αγρίου, τήν αύθά- 
δειαν βοστρυχίζοντας, λαμβάνει κζί δίδει 
^ληγάς κζί αί κρζυγαί άντηχούσιν είς τάς 

■δειράδας τής Όσσης. Ο'ιζ άντίθεσις άβρό
τητος καί άγροικίας ! Ό άνήο οίνω πολλφ

1 ) Πλουτάρχου. «Βίοι παράλληλοι» Τόμος 
■III Σελίς 265, Editio stereotypa, MCMIV. 

έστιν ύποβεβρεγμένος, νόον δ’ άπόλωλε 
καί αιδώ. Νόος όρ^ και νόο; άκούει, τάλλα 
κωφά καί τυφλά.

Ό συνοδοιπόρος, ώ; έκεϊνο; ό Νέστωρ, 
είόώς παλαιά τε πολλά τε, δείκνυσι διά 
τής χειρός τόπου; οι περιβάλλουσιν ημάς 
καί άφηγεϊται τήν σύγχρονον αύτών ιστο
ρίαν μέχρι τή; προσζρτησεω; αύτών τώ 
Έλληνικώ κράτει προ τριακονταετίας. Τό 
κατάσκιον κλάδοις δένδρων καί άναπεπτα- 
μένον πεόίον τό πέοαν ημών άπλούμενον 
καί δ άποληγει είς τάς άκτάς τοΰ Θερμαϊ
κού κόλπου είναι παράδεισος. Εντός τού
του τοΰ πεδίου άπαξάπασζ ή φύσις, ή τε 
άψυχος καί ή έμψυχος, θάλλει μετά τής 
ζωής έκείνης, ήν μόνον ή μετά τοΰ έζρος 
οργώσα φύσις έμφζνίζει. Ή άειθαλή; πόα 
κατά πάσζ; τοΰ έτους τζς ώρας πζρέχει 
δζψιλώ; τήν τε τροφήν καί τήν ζωήν είς 
άγέλας προβάτων,αιγών, βοών, βουβάλων. 
Νάματα ζωογόνων ρείθρων, άτινα άναβού- 
ουσι σχεδόν ανά παν βήμα- ποικίλοι θά- 
μνοι, δένδρα θζυμάσια, ών τό φύλλωμα 
φέρει άπάσα; τά; ποικιλία; τοΰ πρασίνου 
χρώματος, παρέχουσι τήν μορφήν κήπου 
χειροποιήτου, άλλ’ ύπό χειρός δζιδζλείου, 
τή; τοΰ Δημιουργού τοϋ παντός, κεκοσμη- 
μένου.Τά έντός τών δένδοων ένκζταβιοϋντζ 
πτηνά, ών ηγείται ό αετό;, θέλγουσι τού; 
οφθαλμού;, τέρπουσι δέ καί φαιδρύνουσι 
τήν τε ψυχήν καί τήν καρδίαν. ’Εγγύς 
ταϊ; ύπωρείζι; τής ’Όσσης, αΐτινες όρώσιν 
είς τον Θερμαϊκόν κόλπον, αύτοφυή ύπάρ- 
χουσι χαμζίβζτα (φράγουλες), άτινα ένω- 
νουσι τον ήδύν κζί λεπτόν καρπόν πρός το 
κυζνοΰν τοΰ πελάγου; κΰμα, καθόσον τά 
χαμαίζηλα ταϋτα φυτά βλαστάνουσι καί 
άναπτύσσονται καί βιοϋσι μονονουχϊ άχρι 
τοΰ ' αίγιαλοϋ. Αί αιωνόβιοι νεφέλαι, αί 
κατζκαλύπτουσαι τάς ύψηλοτέρας τών κο
ρυφών τοΰ πολυκζρήνου Όλύμπου, αί χιό- 
νε; αί λευκάζουσαι τάς κορυφάς αύτοΰ καί 
παραμένουσαι έν ταϊ; ύψηλοτέραι; αύτών 
αίωνίω;- αί κατέναντι τοϋ Όλύμπου φα- 
ραγγες καί οί πυκνοί δρυμώνε; τή; ’Όσση;, 
αί ήττον άγριαι τών τοϋ Όλύμπου, χαράτ- 
τουσι τό πλαίσιον τή; είκόνο; τή; πζγκά- 
λου φύσεω;, ήτι;, δίκην σκηνογραφία , έκ- 
πηδά άπέναντι τοΰ δμματο; τοϋ θεατού 
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ότέ [λέν ήμερος, ότέ 5ε άγρια, όπως ό'.κλυθή 
είς τό άχανές του πελάγιου κύματος. Ό δε 
ταπεινός Πηνειός, ό δεχόικενος εντός τής 
κοίτης αύτοΰ φιλοξένως πάνυ τόσους άλ
λους αδελφούς ποταμούς καί δστις αποβαί
νει ρωμαλέος, ό Πηνειός ησύχως κολιών τα 
θολά του ίίδατα καί εΐσάγων αυτά εντός 
του αύλώνος τών Τεμπών, ον ζωογονεί, κα- 
ταρδεύων αύτόν, σχηματίζει πολλας διό
δους καί συλλόγων παν δ,τι συντύχη έν τή 
πορεία καί ένωτιζόμενος πάσης ήχους, 
παντός κινήματος του τε εξωτερικού περι

ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ
365 ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

[’Από Χρίστου μέχρι σήμερον]

ΔΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΝ

151 — Τή 15 ’Ιουνίου 1823. — Άπό- 
βασις εις Κρήτην τοΰ Χουσεΐν βέη μέ επτά 
χιλιάδας στρατιώτας, πέντε χιλιάδας Αιγύ
πτιους καί δύο χιλιάδας ’Αλβανούς. (Χρο- 
νολ. Πίναξ Σταματάκη).

152 .— Τή αυτή ημερομηνία τοΰ 299. 
—Καρατόμησις έν Ράξω (Άξώ) Κυρίλλου 
Ιερομάρτυρας επισκόπου Γορτύνης, έπί Δι- 
οκλειτιανοΰ και Μαξιμιανοΰ, διότηέκύρυττε 
τον λόγον τοΰ Θεοΰ. (Άκολουθίαι Αγίων.)

153 .— Τή αυτή ήμερομηνία τοΰ 1867. 
—Έκανονιοβολήθη ή Μονή Κυρία Γωνιά 
ύπό δύο Τουρκικών πολεμικών, τά όποια 
«ποβιβάσαντα πολυάρυθμον στρατόν κατέ
λαβαν αυτήν, (χειρόγρ). ·

154 . Τή αυτή ήμερομηνία τοΰ 1896. 
Συνήφθη Μάχη εις Δρομόνερον τής Κισ- 
σάμου. (’Έρευνα).

βάλλοντος και τών έν τοϊς εγκατοις της 
γης, βαίνει ατάραχος καί σιγηλός πρός 
τήν έκβολήν έν τώ Θερμαϊκό κόλπω, σκο
πών ΐνα πιστώς καί άπεριφράστως έκμυ- 
στηοευθη τη φιλτάτη αύτω θαλασσή το. 
κάλλος τοΰ αύλώνος τών Τεμπών, τα θέλ
γητρα τών άρρήκτω δεσμώ φιλίας και α
γάπης συνδεδεμένων αύτώ ποταμών, Απι- 
δανού καί Όνόχωνος και Ενιπέως κακ 
ΙΙαυ.ίσου, και τήν άναλλοιωτον στοργήν· 
τής μητρός} αύτοΰ, τής Πίνδου. -

' ^ΙΚΩΜΣΤΑΝΤΙΜΟΣ!Ι ·ΔΡΑΓΟΥηΐΗΣ ”

155 .— Αυθημερόν. — Άνετέθη ύπό τής: 
Μεταπολιτευτικής Επιτροπής ή τήρησις 
τής Δημοσίας ’Ασφαλείας έν ταϊς Έπαρχί- 
αις εις τους οπλαρχηγούς αύτών. (Άπο- 
μνημ. Σκαλτσούνη).

156 .— Τή αυτή ήμερομηνία τοΰ 1571. 
Σ ταϊς δεκαπέντε τοΰ μηνάς, φημί τοΰ ’Ιουνίου· 
ημέρα τη Παρασκευή, Σαββάτου άρχομένου, 
ήλθεν ό στόλος τών Τούρκων στής Σούδας τό· 

[τόν λιμένα.
καί έμπρησε καί σκύλευσε χώρας τε καί τάς;

[κώμας 
νήσου τε τής περιφανούς καί περιβλέπτου 

Κρήτης.

( ’ Ελληνομνήμων).
157 .— Τή 17 ’Ιουνίου 1771. — Έκδο- 

όά καί άνασκολοπισμός τοΰ Δασκαλογιάννη; 
είς τήν έν Ήρακλείω πρός τήν ανατολικήν

Πύλην τής πόλεως Πλατείαν ’Άτ-Μεϊντάν. 
'Ιστορία τών Σφακίων.)

158 . — Τή αυτή ήμερομηνία τοΰ 
1821.— Σφαγή τών έν Χανίοις έναπομη- 
νάντων τριάκοντα Χριστιανών.(‘Ιστορ. Σπ. 
Τρικούπη.)

159 .— Τή 18 ’Ιουνίου 1718.— Ένέ- 
®ηψε φοβέρα πηνώλης έν Κρήτη ('Ιστο
ρία Κρήτης Β. Ψιλάκη.)

160 .— Τή αυτή ήμερομηνία τοΰ 1807. 
—«Δέν παύουσιν έν Χανίοις, ώς καί εις 
τά περίχωρα, ν’άκροτηριάζωσιν οι Τούρκοι, 
νά πληγώνωσι καί νά δολοφωνώσι».

(Pasjhley.)
161 .— Τή 20 ’Ιουνίου 1896.— Ό 

Μέγας Βεζύρης τηληγραφικώς έπανέλαβεν 
πρός τήν Γενικήν Διοίκησιν Κρήτης τήν 
προζηριχθείσαν Γενικήν άμνηστείαν διά 
τούς ένεργήσαντας τάς σαραχάς, προσθείς, 
ότι από τής χρονολογίας ταύτης έπανέφερε 
τό κύρος τής Συμβάσεως τής Χαλέπας. 
(Έπίσ. Έφημ. «Κρήτη».)

162 .— Τή αυτή ήμερομηνία τοΰ 1901. 
— Οί Πρόξενοι ’Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσ- 
σίας καί ’Ιταλίας έπέδωκαν διακοίνωσιν είς 
τήν Α. Β. Ύψ. τόν “Υπατον ’Αρμοστήν, 
χαθι ήν αί τέσσαρες Προστάτιδες Δυνάμεις 
λαμβάνουσαι ύπ’ δ'ψειν τήν γενικήν πολι
κήν κατάστασιν καί τήν ιδιαιτέραν τής 
Κρήτης, ώς καί τάς υποχρεώσεις, ας συνω- 
μολόγησαν πρός τόν Σουλτάνον, έχουσι 
Ήερράν άπόφασιν νά διατηρήσωσ<.ν έν 
Κρήτη τό ύπό τήν προστασίαν αυτών ίδρυ-

Καθεστώς. (Πατρίς Χανίων —1901.
, 163.— Τή 21 ’Ιουνίου 1821.— Μάχη 

ει5 Αγιον Ίωάννην τόν Καϋμένον τριακο- 
οι®ν Χριστιανών καί δύο χιλιάδων Τού- 
Οκων ύπό τον 'Οσμάν Πασσάν τής Ρεθύ- 
Ι*νης, εξ ών έφονεύθησαν τό έν τρίτον, συμ- 
^ριλαμβανομένων τών έπισήμων Κουντου- 
ρθχασάνη καί Δελή Μουσταφά. (Χρον. πί- 
να· Σταματ.)
y 164·— Αυθημερόν.— Έκυρίευσαν οί 
‘ ρίστιανοί έξ έφόδου τό φρούριον τοΰ 
^ρμυροΰ καί κατέσφαξαν πάντας τούς έν 
j Φ Τούρκους, πλήν ολίγων γυναικοπαί- 

τά όποια άντήλλαξαν μέ αιχμαλώτους
Ισπανούς. (Ίστορ. τών Σφακίων.)

F 165. — Τή 23 Ίουνίου1821. — Πεισμα

τώδης μάχη είς Μαλάξαν, καθ’ ήν έφονεύ- 
θησαν εκατόν Τούρκοι καί ό αρχηγός αύτών 
Χασάν Βέης Τουκμεζής. (Άπομνημον. 
Κριτοβουλίδου.)

166 .— Τή 24 ’Ιουνίου 1537. Ό Χαϊ- 
ρεδδίν Βαρβαρώσας έπειράθη νά καταλά- 
βη τήν Κρήτην καί προσπελάσας είς αυτήν 
μετά στόλου διακοσίων δεκαεπτά πλοίων 
πολεμικών καί φορτηγών άπεβίβασε πλήθη 
βαρβάρων. ('Ιστορ. Β. Ψιλάκη.)

167 .— Τή αυτή ήμερομηνία τοΰ 1645. 
— Πρώτη άπόβασις Τούρκων είςΜεσόγια. 
('Ιστορία Ψιλάκη.) Ή χρονολογία αύτη 
δέν φαίνεται ακριβής, διότι τά Θοδωροΰ 
ήλώθησαν τή 12 ’Ιουνίου.

168 .— Τή αυτή ήμερομηνία τοΰ 1908. 
—“Ηρξατο έκδιδομένη έν Θερίσω, έδρα, 
τής έπαναστατικής Συνελεύσεως, έφημερίς 
«Τό Θέρισο» ου έξεδόθησαν είκοσιοκτώ 
φύλλα. (Τύ Θέρισο).

169 .— Τή αυτή ήμερομηνία τοΰ 1829. 
— Διήμερος πεισματώδης μάχη πέριξ τής 
Ρεθύμνης, ύπό τήν Στρατηγίαν τοΰ Χαίν, 
αντιπροσώπου τής Ελληνικής Κυβερνήσε- 
ως έν Κρήτη καθ’ ήν έπεσαν πολλοί εκα
τέρωθεν. (Άπομνημ. Κριτοβουλίδου.)

170 .— Τή 26 ’Ιουνίου 1897.— Συ- 
νήλθεν εις τήν έν Άρμένοις Άποκορώνου 
έκκλησίαν του Προφήτου Ήλιοΰ εις πρώ- 
την συνεδρίαν ή ’Επαναστατική Συνέλευσις. 
(Κρητικά Σ. Α. Παππαντωνάκη.)

171 .— Τή αυτή ήμερομηνία τοΰ 1821. 
— Προσχώρησαν οί Χριστιανοί μέχρι τοΰ 
φρουρίου Χανίων καί παρέδωκαί' είς τό 
πΰρ τά έξω τής Μεγάλης Πύλης εργαστή
ρια καί οικίας» ('Ιστορία τών Σφακίων).

172 .— Τή 29 ’Ιουνίου 1778.— Συγ- 
γίλιον τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου Σω
φρονίου, συνεπικυροΰντος καί τοΰ Πατριάρ
χου Γρηγορίου καί συνυπογραφόντων έξ 
Άρχιεραίων αναγνωρίζει ώς Σταυροπηγα- 
όν τό χωρίον Μουρνιές τής Κυδωνιάς, ένθα 
κείται καί Σταυροπηγιακή Μονή τοΰ Αγί
ου ’Ελευθερίου καί ορίζει όταν γαμβρός ή 
νύμφη έκ Μουρνιών ύπανδρευθώσιν είς άλ
λο χωρίον νά λαμβάνη τά δικαιώματα τοΰ 
γάμου ό ’Επίσκοπος τής περιφερίας έκείνης, 
άλλ’ όταν έλθη είς Μουρνιές έξ άλλου χω
ρίου γαμβρός ή νύμφη άνήκουσι τά δικαι
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ώματα ταΰτα εις τήν Μονήν. (Έκ τοΰ εν 
Ζωοδόχω Πηγή πρωτοτύπου.)

173 .— Τή 30 ’Ιουνίου 1532.— Δου- 
κικόν διάταγα έντέλλεται τώ Δουκί τής 
Κρήτης νά ώσιν οί απόγονοι τοΰ προδότου 
Ισραηλίτου Μαυρογονάτου ελεύθεροι άγ- 
γαρίας, ασύδοτοι καί μή φέρουσι τό σημεί- 
ον <·> έπί τών θυρών οι λοιποί ομοεθνείς 
των, νά λαμβάνονσι δ’ έτησίως σύνταξιν 
διακοσίων πεντήκοντα φλωρίων, αντί τών 
πεντακοσίων, τά όποια έλάμβανεν ό Μαυ- 
ρογόνατος. (’Αθανασίου Σκληρού ό Κρη
τικός Πόλεμος.) Είς τήν ιστορίαν τής Κρή
της ύπό Ψιλάκη αντί τοΰ θ σημειοΰται τό 
Ο. “
174 .— Τή αύτή ημερομηνία τοΰ 1906.— 
Συνήλθεν έν Χανίοις εις πρώτην συνεδρίαν 
ή Βα Συντακτική Συνέλευσις τών Κρητών. 
(Έπίσ. Έφημ. Κρητ. Πολιτείας.)

175 . Τή 1 Ιουλίου 1907.—Ήλαττώθη 
κατά πεντήκοντα τοΐς εκατόν τό είς τήν 
Κρητικήν Πολιτείαν άνήκον καταληκτικόν 
τέλος έπί τών τηλεγραφημάτων τοΰ τύπου, 
τών άποστελλομένων έκ ^Κρήτης είς τήν 
Ελλάδα. (Έπίσ. Έφημ. Κρητ. Κυβερν.)

176 .— Τή 2 ’Ιουλίου 1645.— Τή ή- 
μέρα αύτή κατέπλευσαν πρό τών πολιο- 
ρκουμένων Χανίων πεντήκοντα άλγερινά 
πλοία προς βοήθειαν τών πολιορκητών. 
(Τστορ. Κρήτης Ψιλάκη.)

177 .— Τή αύτή ήμερομηνίφ τοΰ 1905. 
— Ό ’Ιταλός Συνταγματάρχης κ. Β Mie
detti, ανώτερος Διοικητής τών έν Κρήτη 
Διεθνών στρατευμάτων, συναντηθείς εις τό 
χωρίον Μουρνιές τής Κυδωνιάς, έν τώ Ή- 
γουμενίω τής «'Αγίας Μονής», μετά τών 
’Αρχηγών τής έπαναστάσεως τοΰ Θερίσου 
κ. κ. ’Ελευθερίου Βενιζέλου. Κ. Μ. Φούμη 
καί Κ. Μάνου, κατόπιν προσυνεννοήσεως, 
άνεκοίνωσεν αύτοϊς έγγραφον τών Προξέ- 
τών τεσσάρων Προστατίδων Δυνάμεων πε- 
ριέχον τάς εξής πέντε παραγράφους : 1.) 
Κατηγορηματικώς έπιβαιβαιοΰται έκ νέου 
τό αδύνατον τής τροποποιήσεως τοΰ πολιτι
κού καθεστώτος τής Νήσου υπό τάς παρού

σας περιστάσεις. Κατά συνέπειαν ή έξακο- 
λούθησις τοΰ στασιαστικού κινήματος δεν 
δύναται νά έχη άλλο αποτέλεσμα, είμή τήν 
τελείαν καταστροφήν τοΰ τόπου. — 2.) 
Έπικυροΰνται αί διαθέσεις τών Δυνάμεων 
περί εισαγωγής έσωτερικών μεταρρυθμίσε
ων τόσφ εύρειών, δσφ ήθελε κριθή άνα- 
γκαίον διά τήν πρόοδον καί τήν εύημερίαν 
τής χώρας. — 3.) Προθεσμία δεκαπέντε 
ήμερών από τής σήμερον (2 ’Ιουλίου) δίδε
ται είς τούς έπαναστάτας προς κατάθεσιν 
τών όπλων.— 4.) Άμνηστεία θά χορηγη- 
θή εις πάντας, όσοι συμμορφθώσι προς τήν 
πρόσκλησιν ταύτην έντός τής δρισθείσης 
προθεσμίας, έξαιρουμένων τών διαπραξάν- 
των κοινά αδικήματα και τών λιποτακτών 
τής χωροφυλακής. — 5.) Έν περιπτώσει 
μή υποταγής αί Δυνάμεις έπιφυλάσσονται 
νά έφαρμώσωσι τάς διατάξεις έκείνας τοΰ 
στρατιωτικού Νόμου, τάς οποίας ήθελον 
θεωρήσει αναγκαίας εις τά μέρη έκεΐνα τής 
Νήσου, ένθα ήθελον κρίνει, ότι ή κατάστα- 
σις τό απαιτεί. (Επίσημος Έφημερίς τής 
Επαναστατικής Συνελεύσεως.) Τό έγγραφον 
τούτο έκοινοποιήθη καί είς τόν "Υπατον 
'Αρμοστήν. (Έπισ. Έφημ. Κρητ. Κυβερν.)

178 .— Τή αύτή ημερομηνία τού 1821. 
— Νίκη Χριστιανών είς Άσκύφου και 
Κράπην, φονευθέντων άνω τών χιλίων 
Τούρκων. (Χρονολ. Πίναξ Σταματάκη.)

179 .— Τή αύτή ημερομηνία τοΰ 1868. 
— Ή Γενική τών Κρητών Συνέλευσις, έ- 
δρεύουσαεΐς Άσωμάτους Άμαρίου,έψήφι- 
σε ν’ άνατεθώσιν αί έλπίδες τοΰ Κρητικόν 
Λαοΰ εις τήν μέριμναν τής Βασιλίσσης τή; 
’Αγγλίας Βικτωρίας, όπως παράσχη τήν 
άμεσον συνδρομήν αύτής, προς πραγματο· 
ποίησιν τής Ένώσεως τής Κρήτης μετά τή; 
'Ελλάδος. Τό ψήφισμα προσυπέγραψαν 
τριάκοντα καί εις ’Αρχηγοί καί όγδοήκοντα 
τέσσαρες 'Οπλαρχηγοί. (Χειρόγρ.)

180 .— Τή 3 ’Ιουλίου 1805.— Τέσσα
ρες σεισμικοί δονήσεις έν Χανίοις έν»ος 
πέντε λεπτών. (Στατιστ. Πληθ. Κρήτης)·

Γ. Ίχκ. ϋαλχϊσάκης
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ΣΕΛΙΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ESIMA Ali ΤΠΡ1ΪΜΑ1ΪΕΙ1»
1901 — 24 ’Ιουνίου. — «Τ αη Γιαννιοϋ χοϋ Κλήδωνα».

* * »**

Τήν παρκμονήν τό βράδυ μικραί κόρκι 
■συνάζουν άνα τούς αγρού; τά «κλήδωνα» 
ειδικόν άνθος· κατόπιν λκμβάνουν έν άσμκ- 
σιν ύόωρ άπό 4 βρύσες τοΰ χωρίου ή έν έλ- 
λείψει άπό πηγαδικ καί εί; τό ύδωο κύτό 
διατηροΰσι καθ’ ύλην τήν νύκτα τά 
κλήδωνα.

Τό πρωί χύνουν τό ύδωρ αυτό και μετα- 
βαίνουν καί πάλιν «στής βούσες» άνά τέσ- 

■ σάρες. Λαμβάνουν ολίγον ύδωρ άπό τήν 
πρώτην βρύσην, θέτουν έντός αύτοΰ τά άνθη 
καί άποθέσκσκι κατά γης τό «μπακράτσι» 
(τό δοχεϊον) χορεύουσιν άδουσαι περί κύτό :

Νηχωριώτικκ πηγάδια
Δός’ μας νηρό
Νά ποτίσωμη τό Γιάννη 
Καί τά κλήδωνα 
Τώρα τ’ άη Γιαννιοϋ.

■ή αν πρόκειται περί βρύσης :

Βρύση μου μαλαματένια 
κ. κ. έξης.

Μεταβκίνουσι» κατόπιν εις δευτέραν βρύ- 
■σιν οθεν λαμβάνουσιν ύδωρ μέ τάς αύτάς δι
ατυπώσεις· κατόπιν είς τρίτην μέ/ρις ότου 
περάσουν από όλες.

Κατόπιν περιέχοντκι άνά τάς οικίας τοΰ 
χωριοΰ, αρχήν ποιοΰσαι άπό τοΰ Παππά, 
«“'.τρόπων, σούμπαση. (1). Έκεϊ χορεύουν

1. Σούμπασης είναι αξίωμα έν τοϊς τσιφλικί- 
σοις,άναλογοΰν πρός τό τοΰ επιστάτου παρ’ήμϊν.

ομοίως περί τό «μπακράτσι» άδουσαι : 
Έν Νεοχωρίω, Νασελίοις κλπ.

(ν) "Αη Γιάννη μ’ καί Γικννάκη μ’ 
καί Πλατόγιαννη μ’ 
Άποΰ πλάνησ’ τά κορίτσια 
Καί τής έμοςφες.
Μόν’ τή Μάρω δέν τήν πλάνεις 
Ποΰνκι πονηριά 
Νηχωριώτικκ πηγάδια 

κλπ. κλπ.
Κι’ έτη πολλά.

Τάς οιλοδωοοΰν μεταλλίκια, τζερνίκια 
κλπ.(1).

Έν Καψοχώρα άδουσιν άλλο, τό έζης :

(ν) "Δη Γιάννη μ’ διπλό Γιάννη μ’.
— Σταυροβότανκ, σταυροκλήδωνα 

Ποιος σας ούτευην, ποιος σας πότιζην ; 
Δέν μαράγκικσης, δέν κιτίρνισης.

— Πέντη παπαδιές, ές καλόγριες 
Δέ μαράγκιασα, δέν κιτίρνισα.

Τήν Παρασκευή τό βοάδυ 
Τρώγανη τυρί 
Δέν άρτεύτικαν 
Δέν κολάστηκαν.
ΚΓ έτη τολλά !

Πκρηκολούθησκ ταΰτα έν Καψοχώρα·

1. Τζερνίκια—δ γνωστός καρπός τά Τζάνερα. 
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μοί διηγήθησαν βμως δτι έν Νεοχωρίω, ού- 
χί πολύ άπέχοντι εντεύθεν,άλλως γίνονται 
τά πράνματχ. Μετέβην έκεϊ καί διαφοράς 
μέν δέν ε’δον άλλας άπό τάς ανωτέρω ση- 
μειωθείσας έν τώάσματι’άλλ’ ή ημέρα μου 
ύπήρξε κατ’ εξοχήν εύχάριστος- κάποιος 
εύνους δαίμων—κάποια δασις έν έρήμω γίά 
τήν δική μου τήν ζωή—μέ εστειλενείς οικο
γένεια! απλοϊκήν, άλλ’ εκτάκτως ένθου- 
σιώσαν.Καί ούτως έκεϊ παρά τήν ακτήν τής 
λίμνηςτών Γεννιτσών,έκ τής όποίαςκατεκη- 
λει τήν ακοήν μας γλυκεία ή αρμονία τοϋ 
φλοισβίζοντος κύματος— αύτών εκείνων τών 
ύδάτων άτινα ούχί πρό πολλοΰ μυστηριω- 
δώς διέσχιζον άνά πάσας τάς διευθύνσεις 
«ή μπλάβες» (στεναί βάρκαι) τών ανταρτών 
—καί τών θροούντων καλαμιών, τά όποια 
τόσον φιλοστόργως τούς ένεκολπωθησζν, 
ώς έγκολποΰται δρνις τά νεοσσία έαυτής 
κατά τοϋ έπερχομένου ίέρακος, διήλον ώ
ρας τινάς ούτως, όπως θά ηύχόμην νά μοι 
συνέβαινε πάντοτε. Καί δταν τέλος, άφ’ ου 
τούς άφησα νά έκχύσουν όσον ή'θελον ενθου
σιασμόν, οσον ήόύναντο αίσθημα, τραγω- 
δοΰντες «τ’ αντάρτικα» άνδρες καί γυναί
κες, διηγούμενοι οσα βαθειά τούς ειχον έν- 
τυπωθή άπό τήν άντάρτικην περίοδον, 
θαυμάζοντες διά τοΰτον, έπαινοΰντες έκεϊ- 
νον, παοαπονούμενοι δι’ αύτό, κλαίοντες 
διά το άλλο, δτε τέλος τούς έζήτησζ πλη
ροφορίας διά τά έθιμά των, έροίφθησκν εύ- 
θύς δλοι άνδρες καί γυναίκες, παιδιά καί 
γέροντες είς μίαν άμιλλαν πώς νά μοι εί'- 
πουν περισσότερα. Μια γργιούλα μάλιστα 
κατέληζε νά άπογοητευθή μέ τον εαυτόν 
της, διότι δέν ένεθυμεϊτο κάποιο γαμήλιον 
ασμα. Καί ύπήρξαν ταΰτα δι’ έμέ ή κατα- 
κλείς άλλα καί ή κορωνίς τής πανημερίου(;) 
εκείνης άπολαύσεως.

ΊΓά ε6εμ.α «τοΰ Λ,χζάρου»
Έπί τή ευκαιρία «τοϋ κλήδωνα» ήρω- 

τήσαμεν περί τών εθίμων «τοϋ Λαζάρου». 
Παρά πάσαν προσδοκίαν τό έθιμον αύτό 
ε’ναι εκτάκτως ένδιαφέρον καί έκ τών μά- 
λον προσφιλών τοϋ τόπου.

’Ανήμερα, λίαν πρωί", έκκινοϋσιν άνά 4 
κόραι εξαιρετικά στολισμένα* 1, καί συνοδευ- 
όμ.εναι υπό μικροτέοας ήτις κρατεί τό « σε- 
πέτι» όηλ. καλάθιόν τι ή πανέρι.

Κ’ ή νηός άποϋ ’ταν μέσα

(1) Τσαΐρια = λειβαδιά.
L®) Άνξίτσα = Κύριον όνομα Άνοιξις (;) 
Κ®) Γιοβάνος = ’Ιωάννης.
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Μεταβαίνουσι πρώτον «εις τοϋ π πά»" 
κατόπιν είς τούς έπιτρόπους, είς τό «κονά
κι» δηλ. είς τήν διαμονήν τοϋ μπέϋ ή τών 
άντιπρωσώπων του καί κατόπιν είς δλας 
τάς οικίας τοϋ χωριοϋ, δεχόμεναι ώά ή. 
χρήματα.

Καθ’ οδόν άδουσιν άσματα πορείας ώς. 
τά επόμενα :

α') Φεγγαράκι μου λαμπρό 
Φέγγεις μου νά πηρπατώ 
Νά πάνου στή μάνα μου 
Ποϋ παντρεύει τον ύγιό 
Τόν ύγιό τόν μοναχό.

β') Κόρ’, (1)στοΰ δρόμου 
Καί στο μονοπάτι 
“Εχασα γαϊτάνι 
Σιδηρογαίτάνι.
Σάν τού βρήκες, Γιάννη 
Νά τού μαρτυρήσης 
Νά τοϋ ποοβιόήσγς (άποστείλης)· 
Μ’ ένα χελιδόνι 
Τό πουλί τ’ άηόόνι.

Διερχόμεναι διά τών οικιών άδουσιν έ—

Εις το'3 ΙΙαππά :
"Ηλθαμε στόν αφέντη μας
Τόν πρωτοτιμημένο
Τόν τίμησε πρώτα ό θηός 
"Επειτα ό κόσμος ολος 
Τόν τίμησε καί ή Παναγιά 
Μέ τό σταυρό στά χέρια.

Είς τόν μ.πίηυ η σού[ί.πχσην ϊ.
Έρχητ’ ή αφέντης μας 
’Έρχητ’ ή αγάς μας 
Μέ μαϋρο γρίβο άλογο 
Μέ τή χρυσή τή σέλα. 
‘Όσα πουλιά πετούμενα 
στή σέλα ’ταν γραμμένα. 
Κόπηκη τό χρυσό λουρί 
Καί ’φυγή τό πουλάκι. 
Άπέταση καί πήγεν 
Είς τής Κυράς τό γόνα’

1. Κόρη : γεγική προσφώνησις· λέγουσι π. X- 
Κόρ’ μάνα ! Κόρ’ τάτη (πατέρα) Κόρ’ Γιάννιΐ 
κλπ.

I Καί ή Κυρά του ρώτησην
Καί ή Κυρά τού λέγει : 
Πουλί μ’ ποϋν’ ή αφέντης μας 
Πουλί μ’ ποϋν ή αγάς μας ;

! —Πολύ μακρυά τόν άφησα
Σέ πράσινα τσαΐρια (1)

Εις νοεκοχύρην (τβορμπατζί^ν) : 
I Βόηθα, Λάζαρε μ’ βόηθα

Αύτόν τόν νοικοκύρη’ 
Νά κάμη νειάματα πολλά 
Καί θυμωνειές μεγάλες. 
Νά κάμη καί τ’ αλώνια του 
Στή μέση ’πο τή θάλασσα 
ΚΓ ούδέ τ’ άλώνι τ’ νά βραχεί 
(ν)ούδέ σπυρί, σπυράκι !

Είς ράπτην :
"Ασπρος σαγιάς, λιανόρραφος. 
Άνξίτσα (2) μ’ ποιος τό ερραψε ; 
Νά μή Γιοβάνος (3) ερραψε ;
—Έρραφτη κι’ άναστέναζη : 

Τζάμπα, Δάφνω μ, τά ράφκά σ(ου) 
’πό τούν άσπρον τού σαγιά.

Είς γρχ|Λ.μ.ατεκόν :
Γραμματικός, γραμματικός 
Γράφει καί κονδυλιάζει 
Μόν’ έγραφη, κονδύλιαζη 
Ψηλά στής Κυράς τό γόνα· 
(ν) Άτρομαξαν τά χέρια του 
Καί χύση τό μελάνι.
Καί ή περιστέρα βόσκοντας 
Καί βάψαν τά πλατ άρια τ’ς.
Καί ή Πέρδικα φεύγοντας 
Καί βάψαν τά ποδάρια τ’ς. 
Σέ ’ννηά ποτάμια τάπλυνε 
Και βάψαν τά ποτάμια 
Σέ ’ννηά τσαΐρια τάπλωνη 
Καί βάφουν τά τσαΐρια.

Είς ναυτελλόμ-ενον :
Καράβι αρμενίζει 

Κ. Κι’ άρμενοκοπαει

Θέλει να χαθή.
Δέν έ'κλαιγη τά νηάτα τ’ 
Ούδέ τή λεβεντιά τ 
Μόν’ κλαίει τήν καλή του 
Τήν καλούδα του : 
— Καλή μου, Καλουδιά μου· 
Φράγκικο ’νομάμου’ 
(Ντο)ποιός θά. σέ φιλήση 

"Ωρα χαραή ;
(Ντο)ποιός θά. σ’ άγκαλιάση 

Τά μησάνυχτα ;
Κι’ άλλος άντιλουήθηκ 
’ΓΓόξω ’πτή στεριά : 
— Για φεύγα, ξένη μ, φεΰγχ. 
Καί σύρε στό καλό· 
Έγώ θά τήν φιλήσω 

‘Ώρα χαραή
Έγώ θά τ’ν άγκαλιάσω 

Τά μησάνυχτα’ 
Είς Ι4όρην :

(Ν) "Αη μωρή καλή (ν) αγάπη.. 
Κι’ άγαπητικιά.

’Ένα χρόνο σ’ άγαποΰσα 
Τώρα πάνω όηό

. Δέν μπορώ νά σ’ ανταμώσω 
Νά σ’ αφηγηθώ
Τής καρδιάς μ.ου τά φαρμάκια 

Τά σκασίματα.

Είς άηγόρε (Παλληκάρη) : 
Μάνα μ’ ή γιος σ’ προέβητη (1 ) 
Βάζει τόν ήλιο πρόσωπο 
Καί τό φεγγάρ’ άστήθι 
Τό Γρίβα καβζλίκεβην 
Πάνεί νά. ρηβωνιάστι 
Πάηση σιμά, πάηση κοντά 
Κοντά είς τήν αγάπη του.
'0 Γρίβας φώνηζη 
Καί ή Κόρη άντιλουήθ’κη 
— Μάνα μ’ ή ξένους έρχετη 
"Ερχητ’ νά. ρηβωνιάση.
Είς άηγόρε (Πζλληκάρη) :

Δέ στώπα ’γω, (ν) άηγόρι μ’ μιά φοράι 
Δές στώπα τρεις καί πέντη ;

Μήλο μ’ κόκκινο 
Κορμί μ’ Γιζννιώτικο 

Λιέ νά μή περνάς στήν πόρτα μου 

(1) Πορεύεται.
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άιντε νά μην πυκνοδιαβαίνγς ;
Γιατί μαλλών’ μαλλών’ ή μάνα μου 
Μέ δέρνει κι’ ή μπαμπάς μου.

Μήλο μ’ κόκκινο 
Κορμί μ’ Γιαννιώτικο.

Επίσης
Τί νά γείν/ι, πως νά γείνη 
Για ταυτό τό παλληκάρι ; 
Σίντους (1) πάνου στο πηγάδι 
"Ολο ρ.έ τό μάτ’ μή κάνει. 
— "Ελα Κορτ) στό κρεββάτι 
Νά κλαδέψουμε τ' αμπέλι 
(Ν) άποΰ καν’ μαΰρα σταφύλια 
Τό κρασί πικρό φαρμάκι 
Ποϋ τό πίνουν τά παλληκάρια 
Καί ζουρλαίνουν τά κοράσια !

Ώς Γενικήν επωδόν δΓ όλα ταΰτα τά 
άσματα προσθέτουσι τά έξής ελληνικότατα 
-ποιητικά :

"Οσα άστρα ’πό τόν ούρανό 
Καί φύλλα από τά δένδρα 
Τόσα καλά νά δώσ’ ή θηός 
Στό σπητι ποϋ τραγουδοϋρ.ε. 
Για βάλη τό χεράκι σου 
Στην άργυρη τήν τσέπη 
Δώρησε τά κορίτσια.
”Αν δέν σοϋ λάχητη φλωρί.
Κάν δηό καί τρεις παράδες.

"Οχι όλιγώτερον πρωτότυπος είναι καί 
-η παράδοσις τών Όρουρ.λουκιωτών τούτων 
περί τοϋ εθίμου τών Λαζαρηνών. Παραδίδο- 
ται δηλ. δτι δτε ό Χριστός, άναστήσας τόν 
Λάζαρον, άπήρχετο θριαμβευτικώς εις Ιε
ροσόλυμα, οί Όβροί έστειλαν 4 πεντάρ-ορφες 
Ααζαρϊνες ΐνα άδουσαι καί χορεύουσαι συγ- 
κρατήσωσι τόν κόσμον περί έαυτάς καί φέ- 
ρωσιν αντιπερισπασμόν είς τοϋ κόσμου τήν 
πρός τόν Χριστόν προσοχήν.

TINA ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΘΙΜΩΝ ΕΝ ΟΡΟΤΜΛΟΥΚΙΩ,
Τά «Ι*ογκάτσεα.»

Τήν Ιην Ιανουάριου συναχθέντα τά 
«παιδιά» έκάστου χωρίου έν έπισήμω περι-

(1) Ποΰ όταν.
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βολή (1) καί τή συνοδεία νταούλι 
νάδων κλπ. περιέρχονται δλα τά < 
ριά τοϋ Όρουμλουκίου, συνάζοντα

ων, ζουρ- 
ιλλα χω- 

, , Ζρ·^κτα
καί «γέννημα» διά τό βακούφι δηλ. διά 
τήν κοινότητα. Ή περιοδία αυτή άνά τά 
χωρία — ^-^χρι καί τοϋ τελευταίου, εΐ δυ
νατόν— διαρκεΐ μέχρι τής παραρ.ονής τών 
Θεοφανείων.

Έκάστη συνοδεία έχει ίδιον αρχηγόν 
(καπετάνον). Φθάνοντες είς έκαστον χω
ρίου χωρεύουσιν ειδικόν χωρόν. Χορεύουσι 
κύκλω καί χωρίς νά «πιάνωνται ’πό τά χέ
ρια». Έλησρ.ονήσαρεν νά είπωμεν οτι έ
καστον παλληκάρι είναι πάνοπλον, χορεύ- 
οντες δέ πάλλουσι τάς πάλλας κλπ.

Δύο παραδόσεις εντελώς διαφόρους, εις 
χωρία δέ ούχί πολύ άπέχοντα άλλήλων, ή- 
κούσαμεν περί τοϋ εθίμου αύτοϋ. Έν Γίδα 
παραδίδοται δτι τό έθιμον είκονίζει τήν 
ύπό τοϋ Ήρώδου αποστολήν τών στρατευ
μάτων, άτινα κατέσφαζαν τά 10000, νή
πια.

Είς Καψόχωραν, Νησί κ.τ.λ. ή παράδο- 
σις όιηγείται δτι οί Όβροί μαθίντες δτι ό 
Χοιστός μέ τούς ’Αποστόλους εύρίσκοντο έν 
τινι πόλει, έστειλαν στρατόν πρός κατα- 
δίωξιν.

Τότε οί κάτοικοι τής πόλεως εκείνης, 
έζέλεζαν τά παλληκάρια, ΐνα διασκεδά- 
ζοντα τούς στρατιώτας έςωθεν τής πόλεως, 
δώσωσι καιρόν τώ Χριστώ είς φυγήν.

Ή λέζις Ρογκάτσια είναι σλαυίκή=μι· 
σθοφόροι.

Φαίνεται δτι τό έθιμον είναι γενικόν 
καθ’ άπασαν τήν Μακεδονίαν. Είναι άλ
λως τε σημαντικά προσοδοφόρον δια την 
κοινότητα.

"Εν τινι περιφερεία τής Μακεδονίας, ε
κεί παρά τό Κουκούς, παρά τήν γραμμή* 
τών ανατολικών σιδηρ. άπαντώμεν πληθών 
μνημάτων, έν οΐς έθάπτοντο παλαιότερο* 
οί πίπτοντες κατά τας μεταζύ δύο, έκ δ'.κ· 
φόρων χοιρίων, συνοδειών συμπλοκας' ησΧ* 
αύται άμεσον επακολούθημα πασης συν«*' 
τήσεως δύο σννοδειών, δταν ό «καπετ^νος»

(1) Ή επίσημος ανδρική περιβολή £lV^1 
καί ή Ιδική μας φουστανελλάδικη, άλλάμέ w 
φουστανέλλαν βραχεϊαν καί μέ τό φέσι ορδω*· (1) Εξάρι—περίπου 5 λεπτών νόμισμα πα

λαιόν τουρκικόν.

τής μιας άπητει ΐνα οί τής άλλης διέλθω- 
ίΐν, ώς ύπό ζυγόν, κάτωθεν τοϋ ξίφους 
του.

«Τών φώτων»

Τήν παραμονήν τών Φώτων, μικρά παι- 
διά, μέ κουδούνια ’ς τό λαιμό, περιέρχον
ται τάς οικίας άδοντα τό έπόμενον άσμα, 
δπερ παραδόξως, ούδεμίαν έχον σχέσιν μέ 
τήν εορτήν, άναφέρεται εΐςτά πάθη. Πα- 
ραδοξότερον δέ έτι,τήν Μ. εβδομάδα ούδέν 
εχετικόν γίνεται.

Καλήμερα, Καλήμερα 
Καλήμερά σ’, Αφέντη μου· 
Σάν τί τραγούδι να σοϋ πώ 
Ν’ άρέση τονοαά σου 
Νά κάτσω νά σ’ αφηγηθώ 
Γιά τοϋ Χριστοΰ τάπάθη : 
Χριστός άμπεδοδιαύτηκε 
Μέ 12 ’Αποστόλους 
Καί πάλε ματαγύρισε 
Μέ 18 αγγέλους.
Δένδρο ποΰ πά άκούμπησε 
Χριστός νά τ’άξιώση !
Χρυσά ’ταν τά κλωνάρια του 
Κι’ άνάργυρα τά φΰλλα. 
Τά φΰλλα ήταν μάρτυρες 
Κι’ οί κλώνοι του προφήται 
Προφήτευαν καί έλεγαν 
Για τοϋ Χριστοΰ τό πάθος 
Όβροί σκιντζεύουν (1 ) τόν Χριστό 
Σκιντζεύουν. Πιλατεύουν.
Στοΰ Χάλικλα κι' άν έστειλαν 
Νά φκιάσ’ τρία πηοούνια.
Ki’ ό χάλικιας ό άνομος 
Κάτση καί φκιάνει πέντε 
— Μπρέ χάλικια, μπρέ άνομη 
Σκυλί παραδομένο 
(α)ύτά τά πηρούνια πώφκιασης

«MHNÌAION ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»

Κατσή νά τά διατάξης 
— Τώρα ποΰ μέ ρωτήςατε 
Καί γώ θά τά διατάξω : 
Τά δηό βάλτε στά χέρια του· 
Τά δηό καί στα ποδάρια 
Τό πέντη το φαρμακερό 
Κατίσια στήν καρδιά του. 
Νά στάξη αίμα καί νερό 
Γιά νά χωρίσ’ν ή πίστες. 
Σαν τ’ άκουσην ή Παναγιά 
Καί τάη Προδρόμου ή μάνα· 
— Φέρτη μαχαίρι νά σφαγώ 
Φαρμακη νά πηθάνω· 
Άντιλουήθ’κην ό Χριστός 
Άπουταν σταυρωμένος 
— Γιατί μανίτσα μ’ νά σφαγής: 
Φαρμάκι νά πηθάνης ;
Για βάλη στό γιαλίκρασί 
Κι’ άφράτου παξημάδι 
Νά στήσης τήν παρηγοριά 
Νά τ’ν έχγ Γής κι’ ή Κόσμους..

Επωδός.
’Αφέντη μου πολύχρονε 
Πολύ καί τιμίσμένε 
Για βάλη τό χεράκι σου 
Στήν άργυρη τήν τσέπη 
Γιά λύση, γιά κομπόδεση· 
Κέρνα τά παλληκάρια 
Άν δέ ση λάχητη φλωρί 
Καί δηό καί τρία ξάρια· 
Κι’ άν δέ ση λάχητη έξάρ (1) 
Καί δηό καί τρεϊς παράδης.

Καί λαβόντα τό φιλοδώρημα:

"Οσα άστρα άπό τόν ούρανό 
Καί φύλλα ’πό τά δένδρα 
Τόσα καλά νά δώση ό θιός 
Στό σπίτ’ ποΰ τραγουδοΰμε 

Έάν όυ.ως εύρεθή νοικοκύρης μή έπιτρέ- 
πων νά ψάλλωσι διά φυλαργυρίαν, «γυρί
ζουν τό φύλλο» καί τραγουδούν τά εξής:

(!) Σκιντζεύουν = βασανίζουν.
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•Αύτά *ν τχ σπίτια τά 'ψηλά
Γεαάτα Καλιακούδα.
Τά μισά γεννούν, τά ^λοχ κλωσοϋ 
Τά μισά του βγάζουν τά μάτια' 
Τά άλλα τά κατώτερα
Τοϋ ξαραδειάζ’ν τά σκότιχ.

(Ί)Δέ, δέ τχ μάτίζ τ’ πώς γιαλίζ’ν
Σά στοιχειό πχραχωμένο.
Ίδέ τή βρακοζώνά του
Στον άμπατζα (1) ριγμένο
Δέ, δέ τχ δόντίχ τ’ πώς φζγκρίζ’ν
Σά σκύλλος μές ’τό τράφο !
Τήν Κ,υροακήν τής τυρενής

Μετά τόν εσπερινόν άλληλοασπάζονται 
■ συγχωρούμε voi.

Τό βράδυ λαμβάνει χώραν εις έκάστην 
οικογένειαν ή «χάσκα». Δένουσιν είς τό ά- 
κρον νήματος ώόν έβρασμένον ή τεμάχιον 
χαλβά καρυδένιου και ό γεροντότερος της 
οίκογενείζς κινεί ώς έκζρεμές τό νήμα, ενώ 
τά μικρά άμιλλώντχι π ο ιό θά πρωτοχάψη 
την χάσκαν.

Τήν Καθαράν Λευτέραν
Αί μητέρες δηλοΰσιν εις τά παιδιά δτι 

(2) Άμπατζάς=φεγγίτης έξωτερικός,

τότε θά τούς δώσοιν νά φάγουν, άν ευρουν 
καί φέρουν αύγά άγριοπουλιοϋ.

Καί τούτο ίνα άπομακρύνωσιν αύτά άνά 
τά δένδρα καί άποφυγωσιν οδτω την «γκρί
νια» των τήν έκ τής άντιθέσεως τών δύο 
ημερών : Άποκρηάς—Καθαράς Δευτέρας.

Πρωί, - πρωί δέ τής Κζθαράς Δευτέρας 
μετά θορύβου τίνος απορρίπτουσιν εκτός τή; 
οικίας τά «τσούφλια» τών ωών διατάτ- 
τουσι δέ καί τούς ψύλλους νά «παν μαζί»

Τήν πρωτομ-αγιαν

Την παραμονήν τό βράδυ βροντούν τενε
κέδες καί δ,τι άλλο κύμβαλον άλλαλάζον 
εις δλας τάς γωνίας «τοΰ σπιτιού» ένω 
συγχρόνως φωνάζουν :

’Ακούσατε φίδια 
’Ακούσατε γουστερίτσες 
Αύριον είνη Πρωτομαγιάζα !

Έκ Πειραιώς 22 IV 1911

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΗΣ

ΕΚ ΤΌ.Ν ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Δυσχερές αληθώς είναι νά διαγράψη τίς 
.ακριβή καί περιληπτικήν εικόνα τής Βυ
ζαντινής κοινωνίας. ’Από τοϋ πέμπτου Αί- 
■ώνος καθ’ δν συνέστη μέχρι τοΰ δεκάτου 
πέμπτου καθ’ δν κζτελύθη, ύπήρξε χιλιε
τηρίδα δλην μεταμορφωθεϊσα άλλεπαλλή- 
λως· ό θέλησών οθεν νά ζωγραφίση έν συ- 
νόλω ταύτην, κινδυνεύει νά συγχίση τάς 
έποχάς, νά άντληση πληροφορίας άπό συγ
γραφείς διαφοροτάτων χρόνων, κινδυνεύει 
δηλαδή νά πάθη τό πάθημα τοΰ Krause 

■ίσχυρισθέντος μέν δτι θά γνωρίση ήμϊν «τούς
ς,» άλλα συμφύ- 
άντληθείσας αδι

Βυζαντινούς τοϋ μεσαιώνο 
φαντός τάςέρεύνας του τάς 
ακρίτως έκ πηγών χρονολογικώς μεμακρισ- 
μένων, και διαστρέψαντος τήν εικόνα του.. 
Διά τοΰτο έκ φρονήσεως οφείλομεν νά άσχο- 
ληθώμεν ένταΰθα είς μόνην τήν διαγραφήν 
τών μονίμων και χαρακτηριστικών γνωρισ
μάτων αύτής καί νά. σημειώνωμεν άδιαλεί- 
πτως τήν χρονολογικήν στιγμήν τών ύπό 
μελέτην κοινωνικών φαινομένων ένδεικνύ- 
οντες μετά προσοχής τήν έςέλιξιν τούτων 
χωρίς νά πιστεύωαεν δτι έςχντλοϋμεν τό θέ
μα, άλλ’ δτι διαγράφομεν τάς καθολικάς 
αύτοϋ γραμμάς.

Προ τοϋ είσδύσωμεν δμως είς τήν μελέ- 
την τών κοινωνικών 
ζαντινοΰ κόσμου άναγ 
ρχτήρησις. Ίδρυθείσα 
’Ασίας καί τής Εύρώτ

κατηγοριών τοϋ Βυ- 
•καία έστίν μία πα- 

είς τά σύνορα τής, 
Γης, έκτεθημένη άφ’ 

«νος είς τήν έπιρροήν τής Περσικής καί Α
ραβικής ’Ανατολής, άφ’ ετέρου δέ εις τήν 
εν αύτή είσπήδησιν τών Βαρβάρων τοϋ 
Boppä, ή κοινωνία αυτή σινεμίγνυεν άκρως 
διαφόρους φυλάς καί έλάμβανε χαρακτήρα 

ύπερβζλόντως κοσμοπολιτικόν. Τά μάλλον 
διαφέροντα στοιχεία, Σλάβοι, Θράκες, Ί- 
ταλιώται, ’Αρμένιοι. Καυκάσιοι, ’Άραβες 
συνηντώντο έν αυτή καί συνεβίουν, γένη 
τινά τούτων ώς οί Σλάβοι καί οί ’Αρμένιοι, 
ένχσκοϋσιν έν αύτή κατά περιόδους έπιρ
ροήν σημαντικήν. Τοιαύτη δμως ήτο ή δύ- 
ναμις τοΰ Βυζαντινού πολιτισμοΰ, ώστε μέ- 
τεμόρφωνε τά στοιχεία ταΰτα άφομοιοΰσα 
αύτά είς εαυτόν μ.έ δύναμιν έζαφανισμοΰ. 
«Τό Βυζάντιον λέγει ό Raiûbaud παρα- 
λαμβάνει τούς ξένους τούτους άπαιδεύτους 
καί Άγριους, καί τούς άποδίδει είς τον μέ- 
γαν τής Αύτοκρατορίας πολιτισμόν, πεπαι
δευμένους, σοφούς θεολόγους, ικανούς κυ- 
βερνήτας, εύστροφους πολιτικούς.» (1).

Ό Ελληνισμός πάντοτε έμμονος καί 
ύπερέχων έν τή Βυζαντινή κοινωνία— πα
ρά τήν διακοπήν τοΰ ’Ιουστινιανού—ηΰξα- 
νε καί έν ταϊς ίδέαις καί έν τοΐς Ήθεσιν, 
έγχαράσσοιν έπ’ αύτής τόν τύπον αύτοϋ. 
Προσέτι καί ό Χριστιανισμός συγκερανύων 
έν τή διδαχή τής ορθοδοξίας τά άνόμοια 
στοιχεία έξ ών συνεκροτεϊτο ή Αύτοκρατο- 
ρία, δίδει, μετά τίνος συνοχής πρόςτήν Μο
ναρχίαν, μονότονον πρός τήν κοινωνίαν χα
ρακτήρα. « Ή Έλληνικη γλώσσα έπικρα- 
τούσα έν τή διοικήσει, τή ’Εκκλησία, καί 
τή φιλολογίγ, λέγει ό Κύριος Rambaud 
κατέστη ή Εθνική γλώσσα». Ή έκκλησία 
άφ’ ετέρου άνεδείχθη ’Εθνική. Αλλά κα
τά τήν περίοδον τοΰ έξελληνισμοΰ, οί γενι
κοί αύτής χαρακτήρες περιλαμβάνουσιν ά-
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(I). Ramband. L’ Empire grec aux 
Xeme Siecle pag. 539·
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προσδιορίστους ποικιλίας. Έν Κωνσταντι- 
νουπόλει διατρίβει καί διαβιοϊ κοινωνία 
πονηρά, λεπτολόγος,πεπολιτισμένη, εύγε- 
νής, περιστρεφόμενη περί τρία ελκυστικά 
κέντρα. Την Αγίαν Σοφίαν μέ τό θρησκευ
τικόν αυτής μεγαλεϊον, τό Βασιλικόν Ά- 
νάκτορον μέ τάς μ.ηχανοραφίας του, τόν 
Ιππόδρομο; μέ τά πάθη του. Είναι δέ 
συγχρόνως κοινωνία επαρχιωτών, μάλλον 
τραχεία, καί μάλλον ρωμαλέα, άπησχολη- 
μένη εις τά χειρωνακτικά αύτής συμφέρον
τα καί τους υλικούς αύτής πόθους. Καί 
ιδού μία επί πλέον δυσχέρεια διά τόν άνα- 
λαμβάνοντα νά άναπαραστήσν) τόν κόσμον 
τούτον, τόν σύνθετον καί ποικίλον.

I. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Έν κοινωνία, εν 
γ τά εκκλησιαστικά ζητήματα είναι το- 
σούτον στενώς συνδεδεμενα πρός τά ’Εθνικά, 
έν η αί θρησκευτικά! συζητήσεις χρησιμεύ- 
ουσι συχνάκις διά νά άνακυκούν τήν πολι
τικήν τοΰ ’Έθνους κατάστασιν, ώς έκ τής 
ψυχικής πρός αύτά έμπαθοΰς προσκολλή- 
σεως μικρών και μεγάλων, έν η πολλαπλα- 
σιάζονται αί αιρέσεις, ό καρπός ούτος τής 
σοφιστικής εύστροφίας τών 'Ελλήνων, συγ
χρόνως δέ ή ίσχυρογνωμοσύνη τών γενώ·/ 
άτινα διαιροϋσι τήν Αύτοκρατορίαν, τά έκ- 
κλησιαστικά αξιώματα κατέχουσιν έν αύ- 
τή θέσιν ύπεροχον. '0 Πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως, καίτοι ύπό τοΰ Βασιλέ- 
ως έξαρτώμενος, ύπ’ αύτοΰ έγκαθιστάμενος, 
καί ύπ’ αύτοΰ άποχειροτονούμενος. διά τής 
λάμψεως του ’Αξιώματος, δπερ τόν περι
βάλλει, καί διά τής κατασκευαστής μεγα- 
λοπρεπείας του, είναι ό Πάπας τής ’Ανα
τολής. Τό βάρος τής έξουσίας του καί το α
ξίωμά του βαρύνουσιν μεγάλως έπί τής Οι
κουμένης, δταν μάλιστα ό διαχειριζόμενος 
τοΰτο, έχει τήν μεγαλοφυΐαν τοΰ Φωτίου ή 
τόν Χαρακτήρα τοΰ Μιχαήλ Κηρουλαρίου. 
"Ενεκα τοΰ μεγάλου αριθμού τών Μητρο- 
πωλητών, τών ’Αρχιεπισκόπων καί τών 
Επισκόπων, ένεκα τοΰ άφθονου πλούτου 
τών εκκλησιών, ό πρωτοκάθεδρος είναι δύ- 
ναμις έν τώ κράτει. ”Αν καί ή άφοσίωσις 
είναι μεγάλη τοΰ κλήρου πρός τήν πο
λιτικήν έξουσίαν, αν καί ή αύστηρότης τής 
διαδοχής, πολλάκις μετριάζουσι τήν δύνα- 
μίν του, έν τούτοις αί σύνοδοι, έπίσημοι τής 

Εκκλησίας συνελεύσεις, έχουσιν έπιβλητι— 
κήν δύναμιν έπί τής κοινωνίας.

Άλλ’ίδίως τά μοναχικά τάγματα δίδου— 
σι δύναμιν εις τήν Έκκλησιασικήν έξουσί
αν. (1) Άφ’ όταν ό Μέγας Βασίλειος κατά 
τόν τέταρτον Αιώνα έθεσμοθέτησε τούς μο
ναστηριακούς κανόνας τοΰ μοναχικού 
βίου, καθορισθέντας μετά τούτον ύπό τοΰ 
'Αγίου Σάββα κατά τόν έκτον καί ύπό 
Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου κατά έννατον, τα 
μοναστήρια κατέλαβαν έν τώ Βυζαντινώ 
κόσμω άκατάσχετον άνάπτυξιν. ’Από 
φυσικήν θεοσέβειαν, ή δι’ αιτίας μάλλον 
ανθρωπίνους πληθύς μεγάλη Λαϊκών ωρμη- 
σιν είς τά κοινόβια. Ή Κωνσταντινούπολή 
βρίθει μοναστηρίων, και εις το υπόλοιπον 
Κράτος, είς πάσας τάς βραχώδεις καί έρή- 
μους τοποθεσίας άναγείρονται άλληλοδια- 
δόχως Μοναστήρια. Ή Αίγυπτος — τό Σι- 
νά—ή Παλαιστίνη άπό τον τέταρτον Αι
ώνα, ταυτοχρόνως δ’ ό’Όλυμπος τής Βιθυνί
α:, τό Λάτρον τής Καρίας, άργότερον κατά, 
τόν δέκατον Αιώνα ό ’Άθως, οστις κατέστη 
τότε καί ύπάρχει καί νύν το "Αγιον ’Όρος 
τών μοναχών, αί νήσοι, ώς ή Πάτμος, μέ
χρι τών έσχατιών τής μεσημβρικής ’Ιταλίας 
έ’γεμον μονάστηρίων. Ένεκα τής θεοφοβίας 
τής δεισιδαιμονικής του εύπιστου Λαού, έ
νεκα τού μεγάλου σεβασμού πρός τάς θαυ
ματουργούς Εικόνας, οί Μοναχοί ουτοι έξισ- 
κουν δίάσημον έπιβολήν, βντες δέ πολυπλη
θείς ώς άλλη στραιά καί έπί τής πολιτικής 
του Αύτοκράτορος έπέβαλον πολλάκις έπε- 
νέργειαν άκαταγώνιστον, καί έπί πάντα 
ταϋτα ένεκα τών άπεράντων κτημάτων ά
τινα συνεκέντρουν καί διαχειρίζοντο, προ- 
σεκλύοντες είς εαυτούς τάς πηγάς τής ύλης 
καί τής δυνάμεως, τά μοναστήρια κατε- 
σταθησαν κύνδυνος διά τό κράτος. Εννοεί 
δέ τούτο τις έκ τού άγώνος δν άνέλαβον 
κατ’ αύτών καί οί Είκονοκλάσται Βασιλείς, 
καί άλλοι Βασιλείς ορθόδοξοι καί Εύσεβεΐς. 
«οί Μοναχοί, έλεγεν ό Νικηφόρος ΦωκΧς, 
ούδεμίαν τών εύαγγελικών αρετών κατε-
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χουσι, μεριμ.νώσι μόνον περί τών επιγείων 
αγαθών». Είς μάτην κατεβάλοντο πολλζί 
προσπάθεια'. όπως περιορισθώσιν ζί μονζ- 
στηριζκαί κλήσεις, τό Κράτος ήνζγκάσθη 
νά ύποκύψγ προ τού ισχυρότερου ρεύματος. 
Είς μάτην κατεγείνοντο νζ μεταβάλωοι τήν 
διδασκαλίαν έν τοϊς Μοναστηρίοις, τήν συ- 
χνάκις έκπίπτουσαν κζί ή Εκκλησία αύ- 
τή διζ προσωπικοτήτων ώ; τον Χοιστό- 
όουλον τόν έκ ΙΙάτρου. κζί Εύστάθιον τον 
τής Θεσσαλονίκης συνήργησεν κατά τόν 
δωδέκζτον αίώνζ εις τάς προσπζθείας τοϋ 
Κράτους, άλλά κζί ζύτή αυτή άπέτυχεν. 
Ενεκζ τής έμπαθοΰς τραχύτητας άφ’ ενός 
κζί άφ’ ετέρου ενεκζ τής εύνοίζς καί τού 
σεβασμού δι’ ών περιεβάλλοντο ύπό τοϋ 
πλήθους οί μοναχοί, έγένοντο έπικύνδυνοι 
εις τήν Βυζαντινήν κοινωνίαν, διά δέ τοϋ 
ογκουμένου πλούτου των κατέστησαν ή αί- 
τίζ τής οικονομικής δυσπραγίας τής Αύτο- 
κρατορίζς. ’Εν τούτοις είναι δίκζιον νζ ομο- 
λογίσωμεν δτι έκ τοϋ ένεργοϋ των ζήλου 
δν κζτέβζλον χωρίς νζ ύπολογίζωσι τό 
εργώδες τής αποστολής, δια τών σχολών 
άς διετήρουν έν τοΐς μοναστηρίοις, διά τής 
μερίμνης καί τών φροντίδων πρός τά γράμ
ματα κζί τάς τέχνζς, διά. τών βιβλιοθηκών 
άς κατήρτιζον κζί τήν συλλογήν τών Κω
δίκων οΰς άντέγρζφον, οί Μοναχοί του Με
γάλου Βασιλείου συνετέ) εσαν έπιφζνώς εις 
τήν εύκλειαν τοϋ Βυζαντινού πολιτισμού.

II. Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ. Έν Βυζαν
τίω ώς καί έν τή Αύτοκρατορική Ρώμη ύ- 
πήρχενύπ) τήν ò/ομασιαν «Οί συγκλη
τικοί», τάςις εύγενών,κρατούσα γενικώς τά 
στρατιωτικά κζί πολιτικά άξιώματζ κζί 
τής οποίας τά μέλη έ'φερον τούς διαφόρους 
τίτλους τής διοικητικής Ιεραρχίας.’Ισχυρά 
κζί ώς έκ τής θέσεσως ήν διετήρει έν τώ 
κράτει, τοϋ πλούτου κζί τών ζπεράντων 
κτημάτων άτινζ κατεΐχεν, περιβεβλημένη 
μέ ίδιάζοντα προνόμια, ή πολυπληθής αυτή 
τάξις τών άρχόντων «τών Δυνατών», ώς 
κοινή έλέγοντο, ισχυρήν έπιρροήν ένήσκει 
έπί τήν Αυτοκρατορίαν. Έν μέν τή πρω- 
τευοόσν) έκ τής ταςεως ταύτης κατηοτί- 
ζετο ή αύλική θεραπεία «αί προσελαμβά- 
νοντο οί Σύμβουλοι τοϋ στέμ-μζτος, έν δέ 
τζΐς Έπαρχίαις όπου ήσζν πραγματικοί 

τιμαριούχοι κζί τοπάρχζι διαρκείς, καθύ- 
στατο απειλή κατά τών καθιστώ των.

Έκ τής ταςεως τών εύγενών δύναταί 
τις νά λάβ·/) ιδέαν περί τής έν Βυζαντίω 
πολυτελείας. Έπί πολύ έν τζΐς κατ’ οίκον 
συνηθείζις οί Βυζαντινοί διετήρησαν τάς 
τών Ρωμαίων συνήθειας, τροποποιηθείσζς 
κζτζ τι κζί έςωρζίσθείσζς έκ τής έπιρροής 
τών Άνζτολιτών Έποίκων.Μέχρι τής τών 
Σταυροφοριών Εποχής αί οίκίαι κζτασκευ- 
άζοντο κατά τάς άρχιτεκτονικάς παραδόσεις 
τής άρχζιότητος. Αί έν μέρει διζτηρηθεϊ- 
σζι Βυζζντιναί οίκίαι έν τζΐς καταστρζφεί- 
σαις πόλεσι τής κεντρικής Συρίζς δεικνύου- 
σιν δτι περίστυλοι Αύλαί, έγκαταστάσεις 
λουτήρων, κζί μεγάλοι κήποι περιεστοίχι- 
ζον τάς οικοδομάς, ή δέ μεγζλοπρεπής 
Εσωτερική διακόσμησις ήτο έξοχος. Είναι 
γνωστά τά αριστουργήματα ζτινζ έκόσμουν 
τό Βασιλικόν Άνάκτορον, ό ζύτός δέ πε
ρίπου στολισμός ένεφζίνετο καί εις τά α
πειράριθμα ιδιωτικά μέγζρζ τής Κωνσταν
τινουπόλεως. Αί αιθουσζι ήσζν έστολισμέ- 
νζι, διζ Μωσαϊκών, διεσκευζσμένζι δι’ έπί- 
πλων κομψών έκ πολιτίμου ξύλου πεποι- 
κιλμένουδ’ άπεφθου μετάλλου ή έλεφαντό- 
δοντος, πλουτισμέναι διά ταπήτων έξυφασ- 
μενων μέ φαντασιώδη τέρατα ή μέ εικόνας 
είλημμένας έκ τής ’Αγίας Γρζφής. Ή πο
λυτέλεια τών Τραπέζης ήτον έκπληκτική 
καί ή τών έόυμάτων έ'τι πλέον. Ώς πρός 
τόν στολισμόν τοϋ σώματος έπί πολύ διε- 
τηρεϊτο ό ’Αρχαίος τής Ρώμης τρόπος. Εις 
τό άναλλοίωτον τοϋ ένδύμζτος ή ’Ανατο
λική επιρροή έπέβαλε στολισμούς πλουσιω- 
τάτους, έξ άλλου δέ ένεκα τής έπιμιξίας 
τών γειτονικών λαών είσήχθησαν ξένοι τρό
ποι στολισμών οΐτινες τζχεως προσέδωκαν 
περίεργον ποικιλίαν εις τζς αμφιέσεις, αν 
καί ό κύριος χαρζκτηρ τής κομπαστικής 
μεγαλοπρεπείας διετηρήθη' τά διά χρυσού 
πεποικιλμένζ ύφάσματα τα έκ μετάξης 
καί πορφύρας ένδύματα, τά κατζπίπτοντα 
εις πτυχάς βαρείας καί εύθείας, αί ιστορι
κά! πολυποίκιλτοι έσθήτες πανομοιότυπα 
τών οποίων έχομεν εις τήν ορθόδοξον εικονο
γραφίαν, άπαρτίζουσιν τήν βάσιν τής τών 
άνδρών καί γυναικών ένδυμασίας. Ό στο
λισμός τών ίππων καί τα έπισάγματα

:αύτών δέν ήσαν κατώτερα. Οίδέ ηθικολό
γοι ώς ό "Αγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος 
κζτά τον πέμπτον Αιώνα, ή ό Στουδίτης 

‘Θεόδωρος κατά τον ένατον κζίπολλοί άλλοι 
έπικρίνουσι ζωηρώς τάς εις τήν πολυτέλει
αν ύπερόγκους δζπάνζς, άς κζί μας διζ- 

■γράφουσιν.
Αί σταυροφορείζι μετήλλαξζν κζτά τι 

•τήν δψιν τών πραγμάτων χωρίς νά έλζτ- 
τώσωσι τήν πολυτελείαν. .Αί οίκοδομζί τοϋ 

• δεκάτου τετάρτου αίώνος, ούδέν πζρουσιά- 
,ζουσι τό ’Αρχαϊκόν, ύπενθυμίζουσι δέ πολ- 
λάκις τά μέγαρα τής Δύσεως. Τό ένδυμα 
πλήν τής έμμονής εις τό ανατολικόν 
•σύστημα τοϋ ποδήρους, κατέστη μάλλον 
εύκαμπτον καί άπλούστερον, καί τά όςεζ 
καλύμματα τής κεφαλής τά μέ πολυτελείς 
■σισύρας έστολισμένα σπανιώτατα έπιφζι- 
νοντζι. (1 ).

Αί τοϋ βίου κζθημερινζί συνήθειζι είναι 
•έπίσης μεγαλοπρεπείς. Ή Βυζαντινή κοι
νωνία ήγάπα τάς διασκεδάσεις, τήν θήραν, 
τάς Ιππασίας, τα παντοΐζ αγωνίσματα. 
Ήοέσκετο νζ συχνάζη εις τά θέατρα έτι 
δέ πλέον εις τόν Ιππόδρομον, εις τάς έπι- 
δείξεις τών Βασιλικών τελετών, ώς δ’ έπί- 
σης κζί εις τήν μεγαλοπρέπειαν τών θρη- 
σκευτικών έοοτών. Η ηθικη αυτής υποστα- 
-σις ήτο μετρία, παρά τήν έπιβολήν τών 
’Αστικών καί θρησκευτικών Νόμων ή κοι
νωνία αύτη ήγάπα τάς μηχανορραφίας, τάς 
•σκευωρίας τάς συνωμοσίας, καί αύτών τού
των τών μεγάλων άρχόντων ή σπουδζρχια 
■διεγειρομένη πολλάκις έκ τής ύπερμετρου 
•έμπιστοσύνης πρός τους ψευδοπροφητζς, 
•συχνότατα έτάρασσον τήν εύταξιαν τοϋ 
Κράτους.

Πζρά τόν περιορισμόν τόν όπως δήποτε 
αύστηρόν τοϋ γυναικείου φυλου και τήν 
χορείαν τών ευνούχων τών φυλζσσόντων το 
απρόσιτον τού γυναικωνίτου, αί γυναίκες 
έν Βυζαντίω κατείχαν έπιφζνή Οεσιν. Χωρίς 
νά άνζφέρωμεν τάς ζύτοκρατείραςΘεοδώρζν, 
Ειρήνην, Θεοφανώ, Εύδοξίζν, Μακρεμβελί- 
τισσαν, ών ή φιλοδοξία άνεμίχθη ζωηρές 
εις τήν διεύθυνσιν τών πολιτικών τής χ^_ 
ρας πραγμάτων, ή άλλων ζΐτινες διά 

μανίας των πρός τούς συρμούς καί τήν κομ
ψότητα συνετέλεσαν εις τήν άνάπτυξιν 
τού Βυζαντινοΰ πολυτισμοϋ, αί γυναίκες 
τής μεσαίας τάξεως κατέχουσιν έν τώ οίκω 
έπιφανή θέσιν. Είναι γνωστόν πόσον ή 
’Άννα Δελασσική ή μήτηρ τών Κομνηνών, 
άνύψωσε τούς ύίούς αυτής, καί έςησφαλη- 
σε τήν έπιτυχίαν αυτής' καθ’ ένα δέ βαθ
μόν κοινωνικόν κατώτερον ή μήτηρ τοϋ 
Ψελλού ή ή μήτηρ Θεοδώρου τοϋ Στουδί- 
του, έπιδεικνύουσιν οικογενειακά; Άρετάς 
έπιζήλους (1). Εις τάς υψηλάς κοινωνικάς 
τάξεις ή ήθικότης τής Οίκοδεσποίνης ήτο 
συνήθως άμφίβολος, άλλ’ ή διανοητική ά- 
νάπτυξις ήτο περίοπτος. Διά τής εύφυ'ί'ας 
καί διά τού πόθου δστις κατείχε ταΰτας 
νά άναμιγνύωντζι εις τά πάθη τή έποχής, 
τά τε τοϋ 'Ιπποδρόμου καί τά τής θρησκεί
ας, ζι γυναίκες καθ’ δλας τάς έποχάς διε- 
δρζμάτισζν σοβαρόν πρόσωπον καί είς τά 
ζητήματα τοϋ Κράτους καί είς τά ιδιωτικά 
ζητήματα τοϋ Βυζαντινού κόσμου.

Επιβάλλεται νά έξετάσωμεν καί περί 
τής έκπαιδεύσεως τής κοινωνίας ταύτης ή'τις 
Φαίνεται μετά μεγάλης προσοχής καί έπι- 
μελείζς έχορηγεΐτο.Έδιδάσκετο τάς'Αγίας 
γραφάς καί τήν κλασικήν φιλολογίαν, 
τήν γραμματικήν, τήν ρητορικήν, τήν δι
αλεκτικήν, έστιν δτε καί τήν μουσικήν καί 
τά μαθηματικά. Κατά τόν έκτον αιώνα αί 
σχολι.ί τής Κωνσταντινουπόλεως, τής Κά- 
ζζς, τής Βηρητοϋ ώς πρός τά νομικά ήσαν 
έπιοζνεΐς. Κατά έννζτον αιώνα ή άναόιορ* 
γάνωσιςτής άνωτέρας σχολής τής Μζγναύ- 
ρζς, κατά τόν ενδέκατον αιώνα ή άνασύστά
σις τής Νομικής σχολής τής Κωνσταντινου
πόλεως έδωκαν μεγίστην ώθησιν είς τήν 
πνευματικήν άνάπτυξιν. Έάν δέ τις θελή- 
σγ διά παραδειγμάτων νά. έκτιμήσή τά ά- 
ποτελέσαατα τής τοιαύτης Έκπαιδεύσεως, 
ας έξετάσν) τάς γνώισεις μιας Αύτοκρατορι- 
κής 'Υψηλότητας, τής Άννης Κομνηνής, 
τοϋ Φωτίου ώς άνδρός ’Αρχοντικής Οικο
γένειας ή ενός ’Αστού πεπαιδευμένου τοϋ 
Μιχαήλ Ψελλοΰ. Ή έπιτυχία τής διδα
σκαλίας ταύτης τής διευθυνομένης ύπό τοϋ 
«Υπάτου τών Φιλοσόφων» ήτο θαυμασία.

(1). A. Diehl. Une famille de Bourgeoisie 
à Byzance (Revue de Paris i février I9O5-) 

(1). Cf. Neisse. Kostumkunde (Stutgart 
1864.
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*Η Πϋατωνική άναγέννησις ήρξατο από 
του ενδεκάτου Αίώνος. ή δέ σχολαστική 
φιλολογία ανεπτύχθη επί τής εποχής τών 
Παλαιολόγων.

Έν ταΐ; Έπαρχίαις ή τιμαριωτική ’Α
ριστοκρατία έπεφαίνετο ύπό άλλην μ,ορφήν. 
Εις πάσαν τήν Αύτοκρατορίαν, ιδίως δέ εις 
τάς Άσιατικάς ’Επαρχίας έμορφωθησαν 
ισχυροί οίκοι εγχωρίων τιμαριούχων, έγ· 
καταστησαντες έν ταϊς άπεράντοις αύτών 
ιδιοκτησίας κληρούχους καί συγχρόνως ο
πλοφόρους, χησιμοποιοΰντε: και εκμεταλ
λευόμενοι τάς σωματικής τούτων δυνάμεις, 
ΐνα άνυψώνται καί πλουτίζωσιν έκ τοϋ ί- 
δρώτος τών ελευθέρων τούτων καλλιερ
γητών, μιμητής έ'χοντες δυστυχώς καί τούς 
’Εκκλησιαστικούς άρχοντας. Οί Αύτοκρά- 
τορες τοϋ έννάτου καί δεκάτου Αίώνος κα
τέβαλλαν μεγάλας προσπάθειας όπως πα- 
ρακωλύσωσι της τοιαύτης ’Αριστοκρατίας 
τάς προόδους, άλλα ολίγα κατόρθωσαν. 
Βλέπομεν κατά τόν ένδέκζτον Αιώνα την 
ισχυρήν ’Αριστοκρατίαν ένισχυομένην ύπό 
τών στρατιωτών νά κλονίσγι διά τών έξε- 
γέρσεων της τόν θρόνο'.·. Τόν δέκατον τρί
τον Αιώνα οί Λατίνοι έγκκτασταθέντες έν 
τώ κράτει άνεγνώρισαν εις τού; "Αρχοντας 
της ’Ανατολής, τού; Βαρόνους της Δύσεως. 
Δέν έπιδέχεται όμως άμφισβήτησιν δτι ό 
Βυζαντινός τιμαριωτισμό; δέν εϊχεν όργα- 
νωθη έκεϊ οσον καί έν Γαλλία σοφώς. Άλλ’ 
έν τούτοι; εύρίσκομεν πολλά σημεία όμοιό- 
τητο;—την έθελουσίαν ύπαγωγην έλευθέ- 
ρου άγροΰ εις τό τιμ.αριον ίσχυροϋ άρχοντας 
ητις ύπηγαγε τον μικρόν καλλιεργητήν 
πρός τόν Κύριον εις άληθή έθελοδούλου κα- 
τάστασιν—Τό Χαριστικάριον (le bénéfice) 
δπερ ανέθετε τοίς Λαϊκής εκκλησιαστικά, 
κτήματα έπιμόρτων κτλ. κτλ. καί έπί πά- 
σης ταύτη; της ’Επαρχιακής εύγενείας τόν 
θεσαόν τών στρατιωτικών τιμαρίων δστις 
ύπεχρέου τόν άγρολήπτην έπιβλητικώς εις 
στρατιάν καί ιδίως παρείχε εις τούς μεγά
λους Βαρόνους τήν άναγκαίαν ένίσχυσιν. 
προς έκπλήρωσιν τών φιλοδοξιών αύτών. 
'Η ιστορία της Βυζαντινής Αύτοκρατορία;. 
γέσ,ει ονομάτων τοιούτων τιμαριωτικών 
Οικογενειών, ώς οί Φωκάδες, οί Σκληροί, 
οί Διογένηδες, οί Βρυόννιοι, οί Δοϋκες οί
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Κομνηνοί, οί Παλαίολόγοι, οικογενειών 
φιλοδοξών, πλουσιωτάτων, ταραχοποιών,, 
αίτινες πολλάκις διετάραξαν διά τών απο
στασιών των τήν Αύτοκρατορίαν ή* καί. 
ποτέ έσφερτερί'θησαν. (1).

III. Η ΜΕΣΗ ΤΑΞΙΣ ! AI ΤΕΧΝΑΙ!' 
ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ! Μετά τήν αριστοκρα
τίαν εύρίσκεται, ή μέση τάξις τών ’Αστών 
ήτις παρέχει εις τό κράτους τούς ύπαλλή- 
λους, καί διενεργεί τό Έμπόριον, τά; Τρα
πεζικά; εργασίας, και τήν Βιοτεχνίαν. '0' 
Ψελλός περιέγραψε λίαν έπαγωγώ; τόν οι
κιακόν βίον τη; κοινωνική; ταύτης τάξεως, 
καί τά; καλά; αύτή; ιδιότητα;. Ή άνάπ- 
τυζι; τη; ιδιωτική; καί ’Εμπορική; εύδαι— 
μονία;, εργον αποκλειστικόν ταύτη;, κα
ταδεικνύει κάλλιον τά; Άρετά; της. Αύσ— 
τηρόταται διοικητικά! διατάξει; έπίεζον· 
δεινώ; έν τγ Βυζαντινή Αύτοκρατορία τήν 
βιοτεχνίαν. Ή έργασία δέν ήτο έλευ- 
θέρα : ή Μεσαιωνική Κωνσταντινούπολι; 
ήτο ώ; έλέχθη παρ’ άλλου « Ό παράδει
σο; τοϋ μονοπωλίου, τών προνομιών καί 
τοϋ προστατευτικού πνεύματα;». (2) Ύπό 
τήν άνωτάτην έπίβλεψιν τη; πόλεω;. 
(préfet de la ville ) αί διάφοροι συντεχ- 
νίαι ήσαν ώργανωμέναι εί; σώματα ώρμη·- 
τικώ; άποκεχωρισμένα, αύστηρώ; έπιβλε- 
πόμενα, μικρολόγω; κεκανονισμένα πρό; δτι 
αφορά την εισαγωγήν νέων βιοτεχνών, τοϋ 
αντιμισθίαν, τό τρόπον τη; έργασία; καί 
τη; πωλησεω;, καί πρό; προστασίαν τών 
συντεχνιών ταύτην αύστηροτάτη έλαμβά- 
νετο πρόνοια πρό; περιορισμόν ή αποκλεισ
μόν τοϋ ξένου ανταγωνισμού. Τό βιβλίον 
τοϋ Έπαρχου χρονολογούμενον από τήν 
έννάτου Αίώνο; γνωρίζει ημϊν τά; σπουδαι- 
οτέρα; τών συντεχνιών τούτων, τού; πωλη- 
τά; μεταξωτών, έαπόρου; λινών ύφασμά- 
των, αρωμάτων, Σαπωνοποιού;,παντοπωλας, 
Κρεωπωλα;, Οίνοπόλας, κολλυβιστα;, 
Τραπεζίτα; κτλ. Ή Βυζαντινή βιοτεχνία 
ήτο κυρίω; βιοτεχνία πολυτελεία;. ’Από

«ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-

■τοϋ έκτου Αίώνο; είσήχθη εις τό Κράτο; 
δίάθρεψι; καί καλλιέργεια τοϋ μεταζο- 
σκωληκος, ή δέ μεταξουργία ήτο λίαν έπι- 
■κερδή;. Τή κύρια κέντρα τής βιοτεχνία; 
ταύτη; ήσαν ή Σύρος ή Βηρυτός, ή Κων- 
σταντινούπολις, αί Θήβαι καί ή Κόρινθος. 
’Εκτός τούτου κατεσκευάζοντο τά έκ πορ
φύρα; υφάσματα,τά πλουσίω; πεποικιλμέ- 
να λινά, τά έπιχρωματισμένα ή διά ζω
γραφιών έξωραϊσμένα ένδύματα διυφασ- 
μένα μέ χρυσόν ή μέ άργρυρον, πάντα 
ταΰτα θαυμασίω; πεποιηαένα καί τών ό-
π/.ων τήν εξαγωγήν τό κράτος έπιμελώς 
διενήργει- ή χρυσοχοϊκή, ή τέχνη τής έπι- 
σμαλτωσεως, ή ύελουργία, παρήγαγον θαυ
μάσια έργα. Ή Δύσίς... έκ Κωνσταντινου
πόλεως καί Θεσσαλονίκης έπρομηθεύοντο 
αντικείμενα έξοχου τελειότητας ώ; τά; έκ 
■γλυπτού έλεφαντόδοντος κίστεις, τά έκ
λαμπρα κοσμήματα έκ Ρουβ'.νίων καί άδα- 
μάντων, χάλκινα έπαργυρωμένα άγαλμά- 
τια, λειψανοθήκας με έσμαλτωμένα διαχω- 
ρίσματα, χειρόγραφα έκ περγαμινής πορ- 
φυρωτής, μικρογραφηματα εξαίσια, Μω
σαϊκά; εικόνας, έσταυρωμενου; καί τά τοι- 
αοτα,αλλά πάντα θαυμάσια έργα- τές θρη
σκευτική; χρυσοχοΐα; έξ ων πολλά διατη- 
ρηθέντα μέχρι; ήμών έπιμαρτυρούσι τήν 
εςοχον άνάπτυξιν καί τελειότητα τής Βυ
ζαντινής τέχνης. Έτιματο έπίση;· καί ή 
Κεραμευτική καί εί; τάς αγορά; τοϋ ”Α- 
«σεω; καί τής Μέσης όδοΰ άκατάπαυστος 
*άι ζωηρά βιοτεχνική κίνησι; ένεψύχου τά. 
εργοστάσια τής πρωτευούσης.

Τό έαπόριον ήκμαζε 'Η Κωνσταντινού- ΚΕΑ ** - ·"ολις ένεκα τής θέσεως έν γ κεϊται, εις τήν 
σννάντησιν τής ’Ανατολής καί τής Δύσεως 

ή μεγάλη διαμετακομιστική αποθήκη 
** η συνεσωρεύοντο τά εμπορεύματα τής 
Ασίκς,τής ’Αφρικής, τής ’Ιταλίας, τής 
Ισπανία;, τής Τερμανία; καί τής Ρωσσίας.

τή; Συρίας ά®’ έ^ός καί άφ’ έτέρου διά 
^5 ερυθρά; θαλάσσης ή Αυτοκρατορία διε- 
τελει έν επικοινωνία προ; τήν άπω Ά»χ- 
Τ°!ην καί είτε απ’ ευθεία;. ε’τε διάμεσου

Περσών'τό πρώτον, ύστερον διά τών 
Ααβων προσήγγιζε τήν Κεϋλάνην καί τήν 

Διά τής Μαύρης καί τής Κασπίας 
^λασσης προσήλκυε έκ τής κεντρώας ’Α

σία; τά’ήδύσματα, τά αρώματα, τού; πο
λυτίμου; λίθου;. Πρό; Βορράν έμπορικαί ο
δοί έφθανον μέχρι τών Σκανδιναυών καί 
τών Ρωσσων, οΐτινε; έπρομήθευον εί; τό 
Βυζάντιον τά; σισσύρα;, τό μέλι, τόν κη
ρόν, καί τού; δούλου;. Οί Έμποροι τοϋ Βυ
ζαντίου, ίδίω; δέ οί Σύριοι καί οί ’Αρμένιοι 
έταξείδευον εί; ’Ιταλίαν, εί; ’Αφρικήν εί; 
τήν Γαλατίαν. Ή έμπορική Ναυτιλία των 
μέχρι τού ένδεκάτου Αίώνο; έδέσποζε τής 
Μεσογείου, δέν ήτο. μόνον ή Κωνσταντινού- 
πολις τό κέντρον τοϋ έμπορίου τούτου. Ή 
Θεσσαλονίκη εϊχεν έξοχους έμπορικάς άπο- 
θήκας· αί Πάτρα·., ή Κόρινθο; κτλ. ήσαν 
λιμένε; πολυσύχναστοι, καί παρά τά προ
στατευτικά μέτρα άτινα έπίεζον τήν εισα
γωγήν πολλών ξένων προϊόντων καί τήν έ- 
ξαγωγήν έγχωρίων τοιούτων, τά έκ τοϋ 
Έμπορίου κέρδη, εις δασμού; τελωνειακού; 
καί μονοπωλιακούς ’είσέφερον εί; τό Κρά
το; κολοσσιαίου; οικονομικού; πόρους (1). 
Έν τούτοι; από τοϋ ένδεκάτου αίώνο; καί 
τή; πρώτης σταυροφορία;, ή παρακμή τοϋ 
ίδίω; από Βυζαντινού Έμπορίου ήρξατο.Αί 
μεγάλα·, τή; Ιταλία; πόλεις,ή Βεντία καί ή 
Γένουα,ή Πίσα έπέτυχον έν τώ Κράτει συ- 
μαντικάς προνομίας, καί διά τού συναγωνι
σμού των συνέτριψαν ταχέως τήν έμποοι- 
κήν Ναυτιλίαν τού Ελληνικού Κράτους καί 
τάς βιοτεχνία; αΐτινε; συνετήρουν αύτό.

IV- ΑΙ ΠΤΩΧΑΙ ΤΑΞΕΙΣ. Έν ταΐ; 
μεγαλοπόλεσι τή; Αύτοκρατορία;, ιδία δ’ 
έν τγ πρωτευούσγ) έβίου πολυπληθής Λαϊκή 
τάξις γενικώ; οκνηρά. Άπηλλαγμένη φό
ρων, ανέμενε τά πρό; διατροφήν αύτή; παρά 
τοϋ Αύτοκράτορο;, δστι; διένειμε διορεάν 
τόν άρτον, τόν οίνον καί τό έλαιον, προσε- 
δόκα δέ συγχρόνω; παρ’ αύτοϋ τήν πραγ- 
μάτωσιν ιών έπιθυμιών τη; έκ τών ’Αγό
νων τού ’Ιπποδρόμου καί έκ τή; μεγαλο- 
πρεπεία; τών τελετών. Πλήθο; ’Αλητών 
αενάως αύξανόμενον έκ πάντων τών πενη- 
των καί τών άέργων τών Επαρχιακών δια
μερισμάτων, καθίστατο πολλάκις κίνδυνος 
διά τό Κράτος. Δεισιδαϊμον, θρησκομανές, 
πάντοτε πρόθυμον νά πιστεύγ τάς προφη*

(1) Heyd. Histoir du comemrce du Levant 
au moyen âge (tom. 1 Leipzig 1885.)
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(1). Cf. Ramband. L’ empire grec. pag. 
277-297-. Neumann die AVeltstellung des 
byz. Reiches vor den Kreuzzügen (Leipzig 
1894.)

(2)Nicol. Le livre du préfet (Genève 1854)—
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λαϊκών προσπαθούντων νά άποβάλλωσιν έκ. 
τών αγρών των τού; έλευθέρου; μικρούς, 
καλλιεργητής όπερ κζί έπέτυχον. Οί Βζ- 
σιλεϊς τοΰ δέκατου αίώνος ήνζγκάσθησζν 
νά προστζτεύσωσι τήν μέσην τζύτην τάζιν 
τών μικρών καλλλιεργητών (τών πενήτων). 
έναντίον της πλεονεςίζς τών δυνζτών,. 
αλλά δεν ήδυνήθησζν νά έμποδίσωσι τήν 
έπζύςησι? τών δουλοπαροίκων. Διά νά ά- 
σφχλίσωσι τούλάχ ιστόν τήν στρχτολογίζν 
τής όποίχς τόν πυρήνα άπετέλουν οί ρω- 
μζλαϊοι χωρικοί μάτην ένεκζτέστησχν τά 
άνχπζλλοτρίωτχ στρατιωτικά φέουδχ διζ- 
τηρηθέντα μέχρι τη; κατχλύσεω; του Κρά
τους. Αί ίδιέτεραι αύται ίδιοκτησίαι κατε- 
στάθησαν ταχέως εν είδος τιμαριωτικών 
κτημάτων, καί τό σύνολον τών αγροτικών 
πληθυσμών «οί πένητες» έμειναν ώ; έν τή 
δύσει δουλοπάροικοι. Οί Λατίνοι παρωμοί- 
ωσχν τούτους πρό; τού; κωμ.ήνα; (Vi
lains) τής Γαλλία;. (1)

Ή Δουλεία έντέλει ύφίστζτχι έν τή Βυ
ζαντινή κοινωνία,τροφοδοτουμένη διάτής ει
σαγωγή; αιχμαλώτων Ά«ατολιτών, Σλά
βων, Αχτίνων, ή διά τής έθελουσίζς ύπο- 
δουλώσεω;. Εί; τούτους υπό τήν έπίδρχσιν 
τών Χριστιανικών ιδεών, οί Αύτοκατορες 
τοΰ δωδχκάτου αίώνο; έμερίμνησζν νά ά- 
νζκουφίσωσι τήν κατάστχσιν τών δούλων 
καί διευκολύνωσι· τήν άπελευθέρωσιν αυ
τών.

V-AI ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑΙΕΠΙΘΥΜΙΑ! 
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 
’Αφού έπεθεωρήσχμεν τά; διαφόρους κατη
γορία; τής Βυζαντινή; κοινωνία; άπομεννι 
νά. έξετάσωμεν τίνε; ήσαν αί έπικρατοϋσαι 
έπιθυμίζι αύτή; κζί κζτχδηλώσωμεν τα 
μεγάλα ζητήμζτχ άτινζ άπησχόλουν αυ
τήν καί τήν συνετάρασσον.

Χωρίς νά ίσχυρισθώμεν—ώ; τούτο τρ» 
πολλοΰ έλέχθη— 5τι άπασζ ή ιστορία του 
Βυζαντίου συγκεφζλαιοϋτζι εί; τάς Έριδα· 
τών Κυτρίλ'ων καί τών Κυανών, έν του 
τοις είναι βέβαιον δτι οί του Ίπποδρομ®® 
’Αγώνες, ύπήρςαν μέχρι τοΰ δωδεκάτου α1'

τείχς τών μάγων ή τά διαλαλούμενα θαύ
ματα τών 'Αγίων Εικόνων έμ,αίνετο διά τχ 
θρησκευτικά ζητήματα κχί ώθούμενον ύπο 
τών καλογήρων οίτινες τό διηύθυνον, έπέ- 
βζλε πολλάκις τήν θέλησίν του είς τό Πζ- 
λάτιον. Ούτω πώς έρεθιζομένη ή Λχίκή 
αύτη τάξις, νευροπχθής, ευερέθιστος, εύ
κολος είς έξεγερσιν κχί εις λειποψυχίζν, 
συνειθέστατζ έςεγείρετο είς φοβερά; οχλα
γωγίας. ’Ακατάσχετος είς φλυαρίας, είς 
σαρκασμούς, είς ύβρεις, είς θορυβώδεις κζί 
άναιτιολογήτους τχραχας. Τοιχϋτζ έπρατ- 
τεν ή ύποστάθμη του Βυζαντινού Λαού δ- 
στις σιγά σιγά μετά τον δωδέκατον αιώνα 
ήρζζτο νά διοργχνούτζι είςτούς κοινωνικού; 
αγώνας ώς έπραςαν «οί «Γυμνοί» τής Κερ- 
κύρας κζτά τον δώδεκζτον αίώνζ κζί οί 
«Ζηλώται» της Θεσσαλονίκης κζτά τόν δέ- 
κζτον τετχρτον. Αί προσπάθεια’. αυται επι
τρέπουν νά διαβλέπωμεν χορίστω; άπόπει- 
ρχν πρό; κοινωνικήν όργάνωσιν.

Έν τχϊς έπαρχίαις ή θέσις τοΰ χγροτι- 
κοΰ πληθυσμού ήτο μάλλον περίπλοκο;. 
Έκεϊ διακρίνομεν δύο μεγάλας κζτηγορίχ; 
προσώπων. Τού; ελευθέρου; χωρικού; ορ
γανωμένους εί; αγροτικά; κοινότητζ; (μη- 
τροκωμίαι—κωμητοΰρχι) κζί κληρονομ,ι- 
κώς προσκεκολλημένους είς τόνκζλλιεργού- 
μενον αγρόν κζτά κλήρον, μέ τόν βαθμόν 
τής Ελευθερία;, ήν έπ’ αύτών ένασκοΰσιν, 
ονομαζόμενοι Coloni, adscj?iptitii (ένζ- 
πόγραφοι) Servì rustici. Εργαζόμενοι εί; 
όφελος του Κυρίου, άπέδιδον ώρισμένον κα
νόνα καί αορίστου; εισφορά;. Υπό τό άχθος 
τών φόρων οίτινες κζτέθλιβον αύτού; καί 
ιδία τής έ π ι β ο λ ή ς, ύπό τάς κζκώσει; 
τών μεγάλων γαιοκτημόνων οίτινε; κζτε- 
βασάνιζον αύτού; κζί άπεγύμ.νουν, ή κζτά- 
στασις τών γεωργικών τάξεων ήτο άκρω; 
απελπισμένη. Οί είκονοκλχστζι Βζσιλεϊς 
φαίνεται ότι κζτά τόν δγδον αιώνα, προσε- 
πάθησαν νά βελτιώσωσι τήν κζτάστζσιν 
μετζρρυθμίζοντες τήν δουλοπαροικίαν κζί 
τελειοποιαΰντε; τά; αγροτικά; κοινότητας, 
λίαν επιθυμητά; έν αί; Έπαρχίαις μάλι
στα έπεκράτει τό Σλαβικόν στοιχεϊον. 
Μετά τούτου; άνεφάνη ό θεσμό; ό συνδέω? 
τόν Γεωργόν εί; τόν αγρόν, κζί οί σφετερι- 
σμοί τών δυνζτών, εκκλησιαστικών κζί
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ώνος μία από τά; κυριωτέρα; διασκεδάσει; 
τή; Βυζαντινή; κοινωνία;. ’Από τοΰ Αύ-
τοκράτορος, μέχρι τοΰ τελευταίου τών ύ- 
πηκόων του, σύμπαν τουτέστι τό Βυζάν
τιον καταδεικνύει έμπαθέ; ένδιαφέρον εί; 
παν’δ,τι άφορ^ τόν Ίππόδρουον. Οί άρμα- 
τηλαται ήσαν έπίσημζ πρόσωπα. Αί φζτ- 
ρίζι αί όργανοΰσαι τά θεάματα τοΰ Ιπ
ποδρόμου, αί περίφημοι φζτρίζι τών Κυτ- 
ρίνων καί τών Κυανών ή Βενέτων εινζι_ _ _ -, » »VT G. ο y Λ 
αναγνωρισμένα ύπό τοΰ Κράτους Σωματεία, 
δήμοι κληθέντες, έ’χοντες τού; άρχηγέτα; 
των ή Δημάρχου;, τό Τζμεϊόν των, ώργζ- 
νωμένχ μονονού εί; Σρατιωτικά Σωμζτεΐζ, 
έν είάει πολιτοφυλακών, συμμετεχοντζ 
εί; τά; έπισήμου; τελετάς, περί δ’ αύτά. 
συνεσπειροΰτο σύμπζ; ο Αχό;, διχιρούμχνο; 
εί; τάέκάστω πολίτγ άρέσκοντχ χρώμχτχ, 
μηδ’ αύτού τοΰ Αύτοκράτορο; έζαιρουμέ- 
νου. Αί έ'ριδες τοΰ Ιπποδρόμου έλάμ^ανον 
πολιτικήν χροιάν, άπό τούτου πολλακι;------ .VM-wr. *, 
έπεκτεινόμεναι καί είς τό Έθνος. Ό 'Ιπ
πόδρομο; καθίστατο ούτω τό άληθέ; κέν- 
τρον τοΰ πολίτικου βίου τή; πόλεω;, άντι- 
καθιστών τήν άρχχίχν αγοράν ( Forum ), 
Εκεί έπχνηγυρίζοντο οί θρίαμβοι, έκεϊ έζε- 
τελοΰντο αί θανχτικαί ποινζί, έκεϊ έςε- 

(1) Zachariae von Lingenthai Gcseh 
gr. röm Rechts pag 218 - 283. iBerlm

δηλοΰντο χί τοΰ πλήθους δυσχρέσκεια 
εκεί πχρεσκευάζοντο αί στάσεις. Ή 
κλησία άνχμιγνυομένη έν Βυζαντίώ εί 
σαν κοινωνικήν κίνησιν, συμμετέχει ε

Έκ- 
πά-

έν τώ Ίπποδρόμω τελουμένα; έορνά;. Τό 
δέ μεγαλοπρεπέ; καί απέραντον οικοδό
μημα μέ τήν καταστόλιστον ές αγαλμά
των νύσσαν του, συγκεντροϊ κατά τχ; ήμε
ρα; τών αγώνων όλα; τά; κοινωνικά; τά
ζεις, μετ’ έμπαθοΰ; προσοχής παρακολου- 
νούσα; τά θεάματα, κχί κχθίστχται αλη
θώς «τό κάτοπτρον τής 'Ελληνικής μεσαι
ωνικής κοινωνίας». ’Από τοΰ πέμπτου 
Ρ·εχρι τοΰ εβδόμου αίώνος αί φχτρίαι τοΰ 
Ιπποδρόμου ταράσσουσι βαθέωςτό Κράτος, 

*κί παράδειγμα έ'στω τοΰ 532 ή φοβερά 
βτάσις.

Εν τούτοις ολίγον κατ’ ολίγον ό αύτο- 
*ρατωρ κχτώρθωσε νά ύποτάςν) τάς φζτρίας. 

ι Εοωκεν αύταϊς ως αρχηγούς τούς φζτριάρ- 
Ζχ; ή Δημάρχους κατχστήσας αύτούς συγ- 
Ζρονως καί μεγάλους τής αύλής τιτλούχους.

Ώργχνώθησζν έπί πλέον είς έπίσηυ.α σώ- 
μζτχ παρχτχσσύμενα κχτά τχς ημέρας 
τών μεγάλων τελετών, κζτά τήν διέλευσιν 
τοΰ Βχσιλεως, χαιρετώντα κζί έπευφη- 
μοΰντζ αύτον μέ ρυθμικής έπιφωνήσε.ς. 
’Αλλά δν και κζτεστάθησζν ολιγώτερον 
έπίκίνδυνα, δέν έγένοντο καί ολιγώτερον 
δημοφιλή. Μέχρι τοΰ δωδεκάτου Αίώνος ό 
Ιππόδρομος έμενε τών Βυζαντινών ή προ- 

τιμωτέρα διζσκέδζσις. (1).
Η θρησκειζ ές αλ,.ου είχεν έν τή κοι

νωνία τχύτ·/) έςέχουσζν θέσιν. « Ή έκκλη- 
σίζ, λέγει πολύ όρθώς εις 'Ιστορικός τοΰ 
Βυζαντινού πολιτισμού, ήτο ό μοναδικός 
τόπος ον κζτεϊχεν ή Βυζαντινή κοινωνία 
τής κοινή; σ.νζθροίσεω;, π^οσήρχετο έκεϊ 
διά νά προσευχηθή, κζί συγχρόνω; διά νά 
συνζντηθή κζί συζητήσει». Είχε πολύ το 
έπζγωγόν είς πάντα τά φύλζ είς πάσαν 
ήλικίαν, είς πζσζν τάζιν τής κοινωνίας. 
Ή έζωτερική μεγαλοπρέπεια τοΰ Ναού, 
αί είδικαί κχί πνευ’Λχτικχί συγκινήσεις 
ας προύκάλει, πάντζ συντρέχουν όπως ό 
δηγήσουν τά πλήθη έν τώ Ίερω περι- 
βόλω. Ή εύλάβειζ συνεδέετο σφιγκτότα 
προς τόν βίον τών ανθρώπων (2) «Ό βίος 
τοΰ Αύτοκράτορο; αναμιγνυόμενο; πρό; 5- 
λα; τά; θρησκευτικά; τελετάς, ήτο πραγ- 
ματικώ; βίο; Ιερατικό;. Αί κυβερνητικαί 
του πράζει; έπιστεύοντο ώ; έμπνευσθεϊσχι 
ύπό τοΰ θεού. Ο πόλεμο; ό ύπ’ αύτοΰ 
κηρυττόμενο; έπί σκοπώ κζί ποθώ τής 
ύποτάςεω; ή τής κχτζστροφής τώνχπίστων, 
υ.έ ένζ Ήοάκλειον Αύτοκοάτορχ ώ; έν 
παρζδείγμζτι είχεν δψιν αληθούς σταυ
ροφορίας. Ή Κωνσταντινούπολις έγεμ.ε έκ- 
κλησιών καί αοναστηρίων, ό δέ Βυζαντινός 
Κόσχος προσέτρεχεν είς αύτα, ώς είς τό
πους απο'χονωσεως κζί έπισήμου ασκητισ
μού. Η ’Εκκλησία έςήσκει έπί τής κοινω
νίας έπιρροήν ύπερβάλλουσαν.'Η κοινί άφο- 
σίωσις προσεκολλατο είς τάς θζυματουργά.ς 
Εικόνας « τάς μή ύπό χειρός ανθρώπου 
ποιηθείσχς » (αχειροποιήτους). Ό θρησ-

(1) . Rambaud. Le Sport et Γ hippodrome 
à Conetantinople. (Revue des Deux mon
des i5 Août 1871.)

(2) Papparigopulo, Histoire de la civili
sation hellénique, Paris 1878.
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κ»υτικός ζήλο; έξήπτετο πρό τών άγιων 
Λειψάνων, έξ ών τό Βυζάντιον πού πάντων 
εβριθε, καί τά όποια δεινώ; έτάραξαν τήν 
απληστίαν τών Φράγκων κατά τήν ύπ’ 
αύτών άλωσιν τή; Κωνσταντινουπόλεως 
Ή δεισιδαιμονία τοϋ Ακου,μεταγγισθεϊσα 
άπό τή; έκληψάσης Ειδωλολατρία;, πάσζν 
τυχόν ατυχίαν ή περιπέτειαν απέδιδεν εί; 
τήν θείαν πρόνοιαν. Καί εάν προσθέσωμεν 
οτι αί αιρέσεις προεκάλουν πολύ συχνά 
πολιτικά ζητήματα, δέν πρέπει νά λπο- 
ρώμε< δτι αί θρησκευτικά! έριδες άνεπτύσ- 
σοντο συχνότατα έν Βυζαντίω, καί δτι ό 
Λαό; ούτος, ό εύσεβείςό εύπιστος, ό φανα
τικό; Όρθοθοξο; καί αφωσιωμένΟ; εις τού; 
μοναχού; πολλάκι; έπανεστατησε χάριν 
τή; Θρησκεία;, καί χάριν αύτής διετέρει 
αδιάλλακτον προ; τού; Φράγκου; μ.ίσο; από 
Αίώνος εί; Αιώνα αναπτυσσόμενον ή κοχ- 
λάζον.

Καί έν τούτοι; ένω ό 'Ιπόδρομος καί ή 
θρησκεία έφαίνοντο συνταράσσοντα τήν Βυ
ζαντινήν κοινωνίαν δέν δύνκτκί τι; έυ-βρι- 
θώς μελετών αύτήν νζ ίσχυρισθή δτι ήσζν 
αύτά καί μόνζ τά κύρια κοινωνικά αύτή; 
ζητήματα. Άπησχόλουν αύτήν καί ετερα 
ζητήματα σοβαρότερα καί σπουδαιότερα. 
Συνετάρασσε τό Βυζάντιον καί τό “Εθνος 
σύμπαν ό άγων τών «Δυνατών» πρό; τού; 
«Πένητα;» δστις κζτέληζεν εί; τήν δια- 
μόρφωσιν έπιφόβου τιμαριωτική; αριστο
κρατίας· ύπήρχεν αγροτικόν ζήτημα, γεν- 
νηθέν έκ τή; συστάσεω; μεγάλων ιδιοκτη
σιών αΐτινε; μετεβαλον ούσιωδώ; τήν ισορ
ροπίαν τή; αγροτική; κτήσεως, συνέτριψεν 
τήν μέσην τάξιν κζί έπτωχευσαντό Κράτος 

*Ανεπτύχθη τέλος κζί Οικονομικόν ζήτημα, 
έκ τής καταθλιπτική; καί άνελευθέρου έ- 
πεμβάσεω; τή; πολιτείας έπί τή; άνεπτυγ- 
μένη; Βιομηχανίας ήν συνέτριψεν,έξαντλη- 
θεισών τών πηγών τοϋ πλούτου, τό δέ Έα- 
πόριον, άδιακόπως διαχειριζόμενον προνο- 
μιακώς ύπό ξένων, άποκατασταθέντων έν 
Κωνσταντινουπόλει καί έν μεγάλοι; μάλι
στα συνοικισμοί;, ύποκύπτει εί; τόν συνα
γωνισμόν εθνικοτήτων νεωτέρων καί τολ
μηρότερων.

Ταϋτα ήσαν τά προβλήματα τά άπα- 
σχολοϋντα τόν τοϋ Βυζαντίου βίον, τά ο
ποία άδιαλείπτω; προεκάλουν τήν προσο
χήν τοϋ Αύτοκράτορος Καί μεθ’ δλους τούς 
έκ τούτων προκύψαντας κινδύνους άποτρε- 
πομενου; έκάστοτε έξ έπιμ.εμελημένη; πρό
νοια;, ή Αύτοκρατορία διετέλεσεν ήσυχος 
καί ισχυρά, ή λαμπηδων τοϋ πολιτισμού 
της θαυμασία, ουτω δέ καθ’ άπαντα σχε
δόν τόν Μεσαίωνα ή Βυζαντινή κοινωνία, 
διά τή; μεγάλης διανοητική; μορφώσεως,διά 
τή; πρό; τήν καλλιτεχνίαν αγάπης, διά 
τή; λεπτότητας της έγένετο αληθώς ό 
παιδαγωγός τή; λοιπή; Εύρώπης Άλλ’ 
δταν οί Βζσιλεί; κατεστάθησαν ανίσχυροι 
νά κζταστέλλωσι τά κοινωνικά ταϋτα προ
βλήματα, άποσυντεθεϊσα, έςαντληθείσα, 
γενομένη ανίσχυρο; εις άνύψωσιν ή εις άντί- 
στασιν, κατέρρευσε βραδέως αφ’ έαυτής, ή 
δέ Βυζαντινή κοινωνία τοϋ δεκάτου τρίτου 
καί τοϋ δεκάτου πέμπτου αίώνος διατηρεί 
μόνον τήν άνάμνησιν καί τήν ματαίαν οίησιν 
τής τοϋ παρελθόντος δόξης καί τή; ’Αρ
χαίας εύκλειας.

IQAN ΕΠΑΜ ΚΡΙΣΤΕΝΙΤΗΣ

Εκλιπουςαι Φυσιογνωμία·

'Η μήτηρ της Βααιλίσσης ’Όλγας, Μεγάλη Δούκισαα ’Αλεξάνδρα 

[Κατά τήν τελευταίαν «ωτογραβίαν της].
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ΕΦΙΙΜΕΡΙΛΟΣ «ΑΘΠΝΑΙ»

Ο ΝΕΚΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

'0 Λαυρέντιός δ’ Άσσάς έκάθησεν έπά- 
νω είς ένζ πάγκον μέσα είς τό σκότος κζί 
έρρόφα τό θέαμα τής νυκτός. Ήτο χλιζρά 
καί φωτοβόλος χάρις είς τούς άπειρους ά- 
στέρζς οΐτινες έφζίνοντο κρεμάμενοι άπό 
τοϋ στερεώματος ώς πολύτιμα πετράδια. 
Λεπτοτάτη ημισέληνος ύπέρ τά δένδρα δι- 
εγράφετο χαριέντως είς τό σκότος. Κυανή 
κόνις έφαίνετο παντζχοϋ διεσκορπισμένη 
καί είς τό βάθος τοϋ κήπου νυσταλέον ά
γαλμα έφαίνετο παραδεδομένον είς τον λή
θαργον. Άπολαυστικώτατον άρωμα άνε- 
πέμπετο άπό τά γύρω άνθη, άρωμα ερωτύ
λον καί γλυκύ, μεθϋσκον, όπως ή μουσική 
μεθύσκει την ψυχήν.

Αίφνης ό Λαυρέντιος δ’ Άσσάς άνετρί- 
χιασε. Μήπως άρζγε ήρχετο ή σύζυγός του; 
Μήπως ύπό τά ίδικά της βήματα, έ'τριζον 
τά βότσαλα ; Καί διηρωτηθη εάν είχε τον 
καιρόν νά φύγη χωρίς νά φοραθή, διότι τήν 
στιγμήν εκείνην εϊχεν άπόλυτον άνάγκ/.ν 
νά μείνη μόνος. Άντ’ αύτής όμως είδεν έμ- 
φζνιζομένην τήν Φραγκίσκαν Γκατουζιέ, 
τήν γυναικαδέλφην του. Προεχώρει μέ τό 
θείκόν της βάδισμα, τό έλαφρόν καί έν 
ταύτω μεγαλσπρεπές, ένω ή μέλαινζ κόμη 
της έπέστεφε χαριέντως τήν κεφαλήν, οί δέ 
οφθαλμοί παρετηρουν κατ’ εύθείαν γραμμήν 
έμπρός ώς έάν καθ’ όλον τό μήκος τοϋ δρό
μου τόν όποιον ήκολούθει ή ζωή της ούτε 
δένδρα ύπάρχουν ούτε οίκίαι.

Χωρίς νά προφέργ λέξιν ή νεάνις έκαθησε 
παρά τό πλευράν τοϋ Λαυρέντιου.

Εκείνος ήρπασε τήν χείρά της. Εκείνη 

δέν τήν άπέσυρε. Τότε ό Λαυρέντιος τής. 
είπε φωνήν γλυκείαν.

— Είμαι εύτυχής ποϋ σ’ έπαναβλέπω 
μίαν άκόμη φοράν Φραγκίσκα, πριν ύπαν- 
δρευθής. Λύριον δέν θ’ άνήκης πλέον είς τόν 
έζυτόν σου, καί τό σπήτι είς τό όποιον έ- 
ζης άπό δύο έτών θά είναι πολύ άδειανον 
χωρίς έσένα- άλλα τί σέ μέλει διάτήνίδι- 
κην ικας λύπην. Είσαι τόσον εύτυχής έσύ!..

Ό κύκνειος λαιυ.ός τής νεάνιδος έκυμα· 
τίσθη.

— Νζί, Λαυρέντιε, εϊπεν. Είμαι εύτυ·· 
χής άκριβώς διότι φεύγω...

— "Ωστε δέν ηύχαριστήσο έδώ ;
— Όχι Λαυρέντιε δέν ήμην άσχημα 

έδώ. Θα είμαι όμως καλλίτερα μακράν σας.
— Πές μου Φραγκίσκα, μήπως σ’ έλύ- 

πησζ χωρίς νά τό θέλω ;
— ’Εσύ ; Έσύ μοϋ έκζμνες τό μεγαλει- 

τερον άλλα καί τό γλυκύτερον κακόν. Ά ί 
Λαυρέντιε ! Λαυρέντιε ! ... Ιίόσον άγαπάς 
τήν γυναίκα σου...

— Νζί, τήν άναπώ, άλλα υιέ ήσυχον 
και άσφζλή άγάπην... Τι σημαίνουν όμως 
οί λόγοι σου ;

— Τήν αγαπάς τόσον, έψιθύοισεν η 
Φρζγκίσκζ, ώστε ποτέ δέν πζρετήρησας ε
μένα. Ποτέ δέν έσκέφθης ότι είμαι ώραία ! 
Ποτέ δέν έσυλλογίσθης ότι κι’ έγώ ήμπο- 
ροϋσα να ύποφερω κοντά σου...

Ό Λαυρέντιος δ’ Ασσάς κατέστη αίφνν 
διως πελιδνός. Αί χεϊρες του έτρεμον.

— Φρζγκίσκζ, έψέλλισεν, σιώπα, ff1" 

ώπα πρός Θεοΰ. Δέν θέλω, δέν πρέπει νά 
σέ έννοήσω...

— Τι πειράζει ; Λύριον δέν θά είμαι 
πλέον έδώ ; Υπανδρεύομαι τόν Μάρκελλον 
Κώστ άκριβώς διότι κατοικεί είς τήν Βομ
βάην, καί έτσι θά ζήσω πέραν ε-ίς-τάς ’Ιν
δίας, μζκράν άπό σάς.Πηγαίνω είς τήν έζο- 
ρίζν μου μέ άπόγνωσιν άλλα καί μέ χζράν. 
Εκεί πέρζ, είς τήν άπομεμακουσμένην αύ- 
τήν χώραν, θά υποφέρω άνενόχλητος, χω
ρίς νά έχω τήν ύποχρέωσιν νζ κρύβω τήν 
λύπην μου, τον σπαραγμόν μου...

'0 Λαυρέντιος ήγερθη καί μέ φωνήν 
πνιγμένην είπε ,

— Δέν θέλεις να μοϋ δώσης νζ κατα
λάβω ότι ένεκεν έμοϋ έδέχθης νά κάμης 
αύτόν τον ηλίθιον γάμον ! Ελπίζω ότι ...

Άλλ’ή Φρζγκίσκζ μέ κάποιαν μελαγ
χολικήν μέθην βζσζνιζομένης ψυχής τόν δι- 
εκοψε.

— Σας άφησα νά πιστεύσητε ότι υπαν
δρεύομαι άπό σφοδρόν έρωτζ, καί σείς τό 
επισπεύσατε... Νζί Λαυρέντιε, ές αιτίας 
σου ύπζνδρεύομζι τον Μζρκελλον καί ές 
αιτίας σου φεύγω... Ύπέφερα πολύ έδω... 
Ίσως ίζτρευθώ έκεϊ κάτω...
: — Είσαι τρελλή Φραγκίσκα. Έγώ δέν 
έκζμζ τίποτα διά νά σέ έλκύσω...

Δέν έτόλμησζ νζ εΐπη τήν λέςιν. Ή η
μισέληνος κατηρχετο ήδη μέσω τών δέν
δρων καί τό σκότος ηύςάνετο. Ό Λαυρέν
τιος δ’Ασσάς είς τήν άπομενουσζν άστρο- 
οεγγιάν έβλεπεν έπί τοϋ λίθινου πάγκου νά 
διπλώνεται τόύπέροχον σώμα τής νεάνιδος 
ήτις έταπεινοΰτο ένωπιόν του.

Εκείνη άνυψωσε ύπερηφάνως τήν κεφα
λήν κζί μετά πικρίας άπεκρίθη.

— Ά ! Όχι! Όχι ! ποτέ, ίσια-ίσια ή 
ή άδιαφορίζ σου μέ έτάρζξε... Τόσον ολί
γον μέ έφρόντιζες ...

Τότε ό Λαυρέντιος έκυψε πρός τήν νεά 
νιδα. Έκλαιεν ή άτυχής σιγά-σιγά μέ τήν 
κεφαλήν κρυμμένην είς τάς χείρας.

— Φραγκίσκα, έψιθύρισεν. Σάς έδείκνυα 
τόσην άδιαφορίαν άκριβώς διότι είχα τύψιν 
συνειδήσεως. Δέν είδες λοιπόν πόσον ήγω- 
νισθην νά έμποδίσω τόν γάμον αύτόν, δέν 
δέν άντελήφθης πόσον ήμην εύτυχής νά 
ζώ μαζή σου, κοντά σου ; δέν έννόησες ότι 

ήσουν απαραίτητος διά τήν ζωήν μου, διά 
τήν εύτυχίαν μου; Κζί τώρα, σου ορκίζομαι,, 
φοβοϋμαι να μείνω μόνος, σ’τί θά κάμω όταν 
δεν θά είσαι πλέον έδώ ;

Καί άσυνκισθήτως έρρίφθη είς τούς πόδας 
της προσπαθών ν’ άποσπάση τάς χείρας 
τής νεάνιδος μέ τάς όποιας αύτή έσφιγγε 
τήν ζεφζλην της.

— Λαυρέντιε σέ ικετεύω, σηκω έπάνω .. 
Πρόσεςε ή θύρζ τής οικίας είναι άνοικτή!... 
Είναι λοιπόν άλήθειζ ότι μέ ήγάπησες; 
Άχ ! έάν ήμποροϋσα νά τό πιστεύσω τού- 
λάχιστον θά έπαιρνα μαζή μου είς τήν εξο
ρίαν μου αύτήν τήν γλυκυτάτην άνάμνησιν, 
Άν ή'ςευρζ ότι είνε άλήθειζ πώς μ’ έσυλ
λογίσθης, πώς μ’ έσυμπάθησες, μά θά εί
χα τήν μεγζλειτέραν πζρηγορίζν είς τήν 
έςορίζν μου...

— Λυπήσου με Φρζγκίσκζ ! ...
— Λζυοέντιε ! Λαυρέντιε ; έάν μοϋ εί- 

πγς νζ χζλάσω τον γάμον μου, όλα θά τά 
έγκζταλείψω... Τό θέλεις ; Λέγε ...

— Μή μέ κολάζεις ... Συλλογίσου τήν 
Μζργαρίταν.

Ή Φρζγκίσκζ ώλόλυςεν.
— Βλέπεις λοιπόν ! βλέπεις ότι δέν μέ 

άγζπάς, οσον έγώ. Οί άνδρες δέν ξέύρουν 
ν’ άγζποϋν. Άλλ’ έγώ, όλα Οζ τα θυσιάσω 
για σένα ! Άλοίμονον ! δέν έχω τίποτε νά 
θυσιάσω πζρά ένα δυστυχή μνηστήρα τον 
όποιον περιφρονώ.

Τήν στιγμήν έκείνην ήκούσθη μία φωνή 
καλοϋσζ.

— Λαυρέντιε, ποϋ είσζι ;
— "Ας χωρισθοΰμεν Φραγκίσκα, έρχεται 

ή Μαργαρίτα.
Η νεάνις έθραυσε ένζ πζρζτυχόιτζ κλα

δίσκον, τόν έφίλησε περιπζθώς κζί τόν έρρι- 
ψεν είς τήν άγκάλην τοϋ Λζυρεντίου.

— Χζϊρε Λαυρέντιε, είπε,’ κζί γνώριζε 
ότι κανείς ποτέ δέν σέ ήγάπησεν όσον 
έΤώ··; t ....................................... ...

Κζί ή Φρζγκίσκζ έςηφζνίσθη μέ τά δα^· 
κρυζ είς τούς οφθαλμούς. Ό Λζυρεντιος ήτ 
σπάσθη μέ τήν ιδίαν περιπάθειζν τόν κλά
δο ν.

Ποτέ πλέον δέν έπανείδε μόνην τήν-
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«MIINIAION ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»

•Φραγχίσκαν. ’Από καιρού είς καιρόν διήρ- 
χε το έκ Γαλλίας διά νά έπανέλθτ) είς τήν 
"Βομβάην. Οί χρόνοι διέβησαν αργοί καί βα
ρείς, φθείροντες τον έρωτα τοΰ Λαυρέντιου. 
"Η άκτίς τοΰ ήλιου ήτις έφώτισε τήν ζωήν 
του είχε σβυσθή. Πόσον τώρα τω έφαίνετοή 
■σύζυγός του άσχημος, βλάξ, αντιπαθητική.

'0 καύσων καί αί φροντίδες είχον επί
σης γηράσει τήν Φραγκίσκαν. Ή τελευ
ταία φωτογραφία της έδείκνυεν δτι είχε 
μαρανθή, δτι ή το ισχνή. Ό' Λαυρέντιος έ- 
συλλογίζετο τήν θαυμασίαν νεάνιδζ τήν 

•οποίαν έλάτρευσε. “Αραγε θα ήτο τόσον 
άσχημος, έάν είχε τολμήση να τήν από
σπαση από τήν ειμαρμένην της ;

Συχνά ή'νοιγε μίαν πυξίδα αρκετά με- 
γάλην, καί παρετήρει επί μακράν ένα κομ- 

, μόνον ένα νεκρόν κλάδον από τόν όποιον 
έκρέιχοντο ράκη φυλλωμάτων. Μίαν ήμέραν 
ή σύζυγός του τόν είόε παρατηροϋντα τόν 
κλάδον. .

— Θα ήθελα, είπε, νά ήξευρα τί σοΰ 
ΐένθυμίζει αύτό τό πράγμα...

Ό Λαυρέντιος παρετήρησε τήν συζυγύν 
του, παχυνθείσαν, κόκκινην, εύχαριστη- 
μένην. Πρός στιγμήν έσυλλσγίσθη νά φύγ- 
διά παντός. Άλλ’ άνεμ,νήσθη τήν άπβτυ- 
χουσαν τότε απόπειραν νά πετάζη πρός τήν 
ευτυχίαν.

Που κατήντησαν τά όνειρά του !
Καί ό δυστυχής άνέπνευσεν από τοΰ πα

ραθύρου τό εαρινόν άρωμα, τό ί'όιον μεθυ
στικόν άρωμα τής έσπέρας εκείνης. Μόνη ή 
Φραγκίσκα έ'λειπε, καί εύρίσκετο εκεί πέ
ραν απογοητευμένη, συντετριμμένη.

— Μά τί σού ενθυμίζει αύτός ό κλάδος, 
Λαυρέντιε ; έπέμεινεν ή Μαργαρίτα.

— Τί μοΰ ενθυμίζει ; Μοΰ ένθυμείζει τήν 
εύγενεστέοαν πράξιν τής ζωής μου, τήν 
μάλλον θαρραλέαν, τήν μάλλον γενναίαν... 
’Ιδού τί μοΰ ενθυμίζει Μαργαρίτα.

Καί μέ βλέμμα πλήρες μίσους πρός τήν 
σύντροφόν του. ό Λαυρέντιος έψέλλισε.

— Καθημέρα μετανοώ διά τήν πράξιν 
αύτην ..:

ΕΔΜΟΝΔΟΣ ΖΑΛΟΥ

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΙΑΪ, ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 8ΑΝΑΤ0Υ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ
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A.’ ΑΓΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ1 Ε.'

Ό έκ Ντάρδας τής Κορυτσάς κ. Θωμάς 
’Αντωνίου έν Άλμυρώ διαμένων κατείχε 
Jóo πολύτιμα χειρόγραφα περί τυραννίας, 
άποστάσεως καί τοΰ θανάτου τοΰ σατρά
που τής ’Ηπείρου Άλή πασά, αύτόγραφον 
επιστολήν τοΰ πατριάρχου Κωνσταντι
νουπόλεως Γρηγορίου E/ τής γ' ’Ιουνίου 
ζωζ', πρός τόν μ.ητροπολίτην Λαρίσης καί 
Τυρνάβου Ιίολύκαρπον καί τούς ύπ’ αύτόν 
επισκόπους, καί έπος ανωνύμου ποιητοΰ 
τής 3Ίουλίου1823 έξ 600 καταπληκτικών 
^ζαπεντασυλλάβων στίχων απαρτιζόμενου, 
οπερ έπιγέραπται «'Ιστορία τοΰ φοβερού 
Αλή πασιζ.» * Αμφότερα τά μνημεία ταΰ- 
‘1 ό κάτοχος πρό δέκα ακριβώς έτών πολ- 
λχ παρακληθείς τό μέν πρώτον έστ’ρεζε να 
δωρήσεται τή έν Άλμυρώ Φιλαρχαίω έται- 
μια «Όθρυϊ», ύστερον δέ μεταγνούς άνε- 
ιχλεσε τήν δωρεάν μόνης τής έπιστολής, 
"ολυτίμου κειμηλίου. Ήδη έάν πιστεύσω- 

είς προσφάτους ανακοινώσεις τών έν 
Βόλω έκδιδομένων έφημερίδων, ή πολύτι- 
R αυτή έπιστολή εύρηται είς χεΐρας άλ- 
Μ προσώπου έν Βόλω διαμένοντος. Εύτυ- 
Ζωί μεθ’ δλας τάς περιπετείας τής πλεί- 

(·^ε» άξίας έπιστολής ταύτης, διασωθείσης 
πρώτον ύπό διακόνου τινός τοΰ μνημο- 

,’Μέντας μητροπολίτου Λαρίσης, δτε ούτος 
^εύθη ύπό τοΰ Δράμαλη έν έτει 1821, 
^»ρθώσαμεν νά λάβωμεν ακριβές άντί- 
ir*Çov αύτής, δπερ κατέθεμεν έν τώ άρχείω 
4 [ΐνημονευθείσης εταιρίας τή 21 Άπρι-

1901. Καί τήν μέν έπιστολήν έδημο- 
δλην έν τώ κατά τό έτος 1905 
ιπό τοΰ κ. Σωτηρ. X. Κουτούμ- 
ώμένω έβδομαδιαίω φύλλω τοΰ 

^λω , 

έζδ·.<

«Πανελληνίου Κήρυκος» ύπ’ άριθ. 13, τό· 
δ’ έπος έν μέρει, άτε διακοπείσης έν τώ· 
μεταξύ τής έκδόσεως τής έφημερίδος, έν 
τοϊς φύλλοις 14-18. "Ενεκα λοιπόν τής 
άτελοΰς δημοσιεύσεως του έπους ανάγκη, 
αναπόφευκτος άναδημοσιεύσεως αύτοΰ πρός. 
συμπληρωσιν. Ούμήν άλλα καί τής έπιστο
λής τήν άναδημοσίευσιν δέν δυνάμεθα ν’ 
άποφύγωμεν διά δύο λόγους. Πρώτον μέν 
διότι δέν αρμόζει ό χωρισμός τών περί τής. 
αύτής ύποθέσεως λόγον ποιουμένων μνη
μείων δεύτερον δέ διότι ό ημερήσιος τύπος 
έχει μέν τό πλεονέκτημα νά γίγνηται κτή
μα τοϊς πολλοϊς, έφήμερον δέ' μειονεκτεϊ 
δέ κατά τοΰτο, δτι ή έν τώ ύστερον χρόνω 
άναζήτησις μνημείου τινός δημυσιευθέντος. 
έν έφημερίδι ένεκα τοΰ όγκου είναι δυσχε- 
ρεστάτη,ΐνα μή εΐπωμεν ότι είναι αδύνατος. 
Τούναντίον δέ ή άνάγνωσις θέματος δημο- 
σιευθεντος έν βιβλίω είναι έν παντί τόπω 
καί χρόνω δυνατή. Διά ταΰτα κρίνομεν κα
λόν αμφότερα τά μνημεία ν’ άναδημοσι- 
εύσωμεν έν τώ «Παραρτήματι’Αθηνών», 
ΐνα ώσι κτήμα ές αεί τοϊς φιλομαθέσιν.

A/Αύτόγραφος έπιστολή Γρηγορίου Ε.' 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τής γ' 
’Ιουνίου αωκ, πρός τον μητροπολίτην Λα
ρίσης καί Τυρνάβου Πολύκαρπον καί τούς, 
ύπ’ αύτόν έπισκόπους.

1 . Αιτία αυτογραφίας.

Καί πρώτον μέν έξεταστέον διά τί ίδίρτ 
χειρί. ούχί διά γραμματέως, έγραψε τήν- 
έπιστολήν ό πατριάρχης Γρηγόριος Ε\ 
Ημείς φρονοΰμεν ότι έποίησε τοΰτο διά.
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ΜΠΝΙΜΟΝ

■3ύο αιτίας, ΐνα καί διά τοϋ χαρακτήρος της 
γραφής έτι μέν μάλλον έςάρη την σπου- 

δαιότητζ της ύποθέσεως της έπιστολής. 
■ετι δέ μεΐζον έμποιήση θάρρος τώ έκ της 
άποστάσεως τοϋ σατράπου της ’Ηπείρου 
Άλή πασά καταπεπτηκότιΣουλτάνω.Διότι 
ύπό τηλικούτου φόβου είχε κατασχεθή ό 
Σουλτάνος έκ της άποστάσεως τοϋ τυράν
νου, ώστε ού μόνον τών άνευ πζτρίδος δι- 
ατελούντουν Σουλιωτών δολίως την συμμα- 
χίαν έπεζήτησεν, άλλα καί της μητρός 
ημών Εκκλησίας τήν σύμπρζξιν έξελιπά- 
ρησεν. Ό δέ αείμνηστος πατριάρχης Γρη- 
γόριος E/ πλεΐστον προνοών ύπέρ τής α
παλλαγής τών ομογενών από τοϋ απαρα
δειγμάτιστου ζυγοΰ τής τυραννίας τοϋ Άλή 
πασά επεμψε τήν ιδιόχειρον επιστολήν 
προς τον μνημονευθέντα μητροπολίτην Λζ- 
ρίσης καί Τυρνάβου καί τούς ύπ’ αύτόν ε
πισκόπους δια τοϋ έν Θεσσαλονίκη εύρισκο- 
μένου πατριαρχικού έξάρχου όσιολογιωτά- 
του χαρτοφύλακας Νικηφόρου Ίβηρίτου, 
έν ή διαβεβαιούμενος τό άμετάθετον τής 
άπυφάσεως τοϋ Σουλτάνου, περί τής τιμω
ρίας τοϋ αποστάτου, άποτρέπει τούς ομογε
νείς από πάσης μετά τούτου συμπράξεως.

Γλώσσαι

Πζοά τό έ'θος δέ τής έν πατριαρχικοΐς 
έγγράφοις χρησεως τής αρχαίας Ελληνικής 
γλωσσης, ό Γρηγόριος Ε.' μεταχειρίζεται έν 
τή έπιστολή συμμιγή έκ τοϋ αρχαίου και 
του νεωτέρου ιδιώματος, φρονών πιθανούς 
δτι ή άποκατάστασις τής γλώσσης δέον νά 
γένηται βαθμιαίως, ούχί άποτόμως. Διά 
τοϋτο πού μέν έπαμφοτερίζει, πού δ’ έμ- 
μένει ε?τ’ έν τώάρχαίω εΐ'τ’ έν τω νεωτέρω 

■ ιδιώματι. Καί έναλλάξ μέν μεταχειρίζεται 
τύπους νεωτέρους καί αρχαίους α') τών άν- 
τωνυμιών, οίον «ή πίστις ημών, οί ομογε
νείς μας· τήν φρόνησιν ύμών, ή άρχιερωσύ- 
νη σας· ύπό τά χείλη αύτοϋ, τοϋ θυμοϋ 
του, ύπέρ τής άνέσεως αύτών, τής εύγνω- 
μοσύνης των ού τό κράτος, διά τοϋ οποίου’ 
ούδένα τινά τούτων, καμμίαν έλπίδα»' β') 
μ-έλλοντος μονολεκτικού ή περιφραστικού, 
οίον «έ'σεσθε, θέλουν έπιπέση»· διττώς δέ 

• συντάσσει τών προθέσεων τήν «άπό» μετά

ΠΑΡΛΡΤΙΙΜΑ

γενικής μέν κατά τούς αρχαίους, αιτιατι
κής δέ κατά τήν κοινήν συνήθειαν, οίον 
«άπό αύτούς, άπό τής σήμερον»· τήν δέ 
«μετά» έπί τής έννοιας τού όμοΰ ότέ μέν 
τηρεί ακεραίαν ή έκτεθλιμμένην πρό φω
νήεντος, γενική συντασσομενην κατά τού; 
αρχαίους, ότέ δέ μεταχειρίζεται τήν κεκο- 
λοβωμένην «μέ» καί τήν σύνταξιν ένηλ- 
λαγμένην εχουσαν δι’ αιτιατικής κατά τήν 
κοινήν συνήθειαν, οίον «μέ ακρίβειαν, μετά 
σταθερότητος, μεθ’ όλης τής πληροφορίας 
καί βεβαιότητας»· διότι ή συνήθεια δεσωσε 
μέν τήν έτέραν τών έννοιών τής προθέσεως 
«μετά» είτε κατ’ έ'κθλιψιν κανονικήν πρό 
φωνήεντος άπαντώσης, είτε άφαιρεθείσςς 
δλης τής ληγούσης, τήν τοϋ όμοΰ, μετή- 
νεγκε δέ είς τήν έ'ννοιαν ταύτην έκ τής τοϋ 
ύστερον τήν δΓ αιτιατικής σύνταξιν, οίον 
«μέ τόν πατέρα, μετ’ αύτόν, μετ’ εκεί
νον».

Στα.θεοώς δέ μεταχειρίζεται ό Γρηγόριος 
Ε.' κατά τήν κοινήν συνήθειαν τελικήν 
πρότασιν συνδεομενην διά τοϋ άποτετμη- 
μένου συνδέσμου «νά» αντί απαρεμφάτου 
ό'περ άπαξ μόνον απαντά έν περιφραστικό 
μέλλονΊ «θέλουν δίδεσθζι».

Τών δέ αρχαίων τύπων ύπερβαλλόντω; 
αγαπά ό πατριάρχης α') τήν χρήσιν τής 
δοτικής, άπαντώσης καί έν άλλοις μέν με- 
ρεσι τής έπιστολής, μάλιστα δ’ έν άρχγ 
καί έν τέλει, καί έν τή έ'ξωθεν έπιγραφ?’ 
οίον «τώ ίερωτάτω μητροπολίτη... ύπερτι· 
μω καί έξάρχω... καί τοίς θεοφιλέστατοι; 
έπισκόποις τοϊς ύποτεταγμένοις τή άγιω
τάτη ταύτη μητροπόλει, έν Άγίω Πνευ- 
ματι άγαπητοΐς συλλειτουργοΐς»·.. 
«έλέω θεού... ύμΐν» καί «ίλέω τφ δμμ®Τζ> 
δμματι άνυστάκτω ; τή άρχιερωσύνη, ο·' 
καίω τώ λόγω έν πράγματι, τώ βασιλε«? 
κράτει, τώ τυράννω, καί ψυχή καί σωμ*Τ1’

λον». του δε παοακειμένου « 
άπηλπ ισμ ένο ς, κ κτη δ ζ ®ι κη « «' ■
νος, ο προκείμενο: 
ταγμένη», έξουθε 
ύποτεταγμένοις».

Καιρού δέ
ευκτικήν, «ειη

“"MITUOS .ΛΘΠΝΛ1»

ε~τωχ(ος

ε~ιτεθειμένον
νζ’ζενοζ

υχών ν.ε

υ~οκείμενοι, τοΐ:

γενοιτο»
ζΖε'·ρίζεται

τένζζον, τά πάνδεινα πάσχοντες, μή δντες 
κύριοι τής περιουσίας, μηδ'αύτής τής τιμής, 
δ πάντων δεινότατον. Διότι λεγει· «μήτε 
καταστασις κτημάτων, μήτε περιουσία 
χρημάτων, μήτε αύτό το πολυτιμότατο» 
καί τιμχλφέστκτυν πράγμα, όπου είναι ή 
τιμή, έμεινεν εις ούδένα τινά τούτων, άλλ* 
όλοι καί τοϋ ύπερου γυμνότεροι, καί ώς 
ανδράποδα κκί καθάρματα έξουθενημένοι 
,στενάζουσιν ύπό τής απαραδειγμάτιστου 
τυραννίας του τον ζυ^όν».

Ειτζ εισερχόμενος είς τό κύριον θέμα 
τής επιστολής αναπτύσσει αύτό διά μα
κρών. Διαβεβαιούμενος οτι είναι αμετάθετος 
ή άπόφασις τοϋΣουλτάνου περί τής τιμωρίας 
τοϋ τυοάννου, παραινεί τω τε μητροπολίτη 
Λαρίσης κζί Τυρνάβου καί τοίς ύπ’ αύτόν 
έπισκόποις νά φροντίζωσι παντί τρόπω, 
ίνα μή οί έν τ'^δικαιοδοσία των Χριστιανοί 
πκρασυρόμενοι διά τών κολακειών τοϋ ήδη 
τήν αλωπεκήν ένδύντος τυράννου συμπράτ- 
τωσιν αύτώ άποστάντι· διότι ό παρεκτρα
πείς όχι μόνον ύπό τοϋ Σουλτάνου ήθελε 
τιμωρηθή, αλλά καί τής μητρός ’Εκκλησί
ας τάς άράς έπί την κεφαλήν αύτοϋ ήθελεν 
έφελκύση.

Τελευτών δέ κελεύει τούς περί τών μη
τροπολίτην Λαρίσης επισκόπους, ίν’ άνυσ- 
τάκτω δμ.ματι άγρυπνοϋντες, διά πιστών 
γραμματοκομιστών διαπορθμεύωσι τά γράμ
ματα περί τών ύπό τοϋ αποστάτου έν Θεσ
σαλία καί άλλαχοϋ πραττομένων πρός τον 
έν Θεσσαλονίκη διαμένοντα πατριαρχικόν 
έξαρχον, έντεταλμένον νά διαβιβάζη τάς 
ειδήσεις ποόε τόν πατριάρχην διά τά πε-

ZZI 
ώ;προερρήθη, καί οριστικήν μονολεκ 

μέλλοντος «έσεσθε».
Ανεξαρτήτως δέ τών τύπων, είναι το- 

σοϋτον ζηλωτής τώνάρχαίων λέξεων παντός 
μερονς λόγου κλιτοϋ ή άκλίτου, ώστε δέν 
εδίστσε νά νά καινοτομήση εΐσάγων αντί 
τοϋ νεωτέρου καί παραγωγού ρήματος 
«πασχίζει» έπί τής συνεκδοχικής σημασίας 
τοϋ πειράται, προσπαθεί, τό πρωτότυπον 
καί άρχαϊον «πάσχει» οπερ δίς άπαντά. 
Ή όέ καινοτομία αύτη τί άλλο μαρτυρεί 
ή τόν ζήλον τοϋ πατριάρχου τής βαθμιαίας 
άποκζτζστάσεως τής γλώσση 
δέ τήν γνώμην ταύτην καί ή χρήσι 
ρίματος «κάμ-νω», διασωθέντος μέ/έκ τοϋ 
χρόνου άλωβήτου, μεταπεσόντος δέ έ 
«υνεκδοχικής σημασίας τοϋ «ποιώ». Διά 
τοϋτο πρός τώ «κάμνει» πολλάκις άπαν- 
τδντι, μεταχειρίζεται άπαξ καί τό συνώ- 
W0V «ποιεί». Πρός πλουτισμόν δέ τής 
γλωσσης πλάσσει μέν νέον ρήμα «ίδιάζο- 
μεν» έπί τής σημασίας τοϋ 
Ληροφοροϋμεν, αντί δέ τή' ~ 
ςεως «δολοπλοκίας» εισάγει 
“Χρηλλαγμ^νην «δολ

αύτώ, αύτής έν Θεσσαλονίκη».
β') τών μετοχών τών ρημάτων άμφοτεμ1’ .

τών συζυγιών, τηρουσών την άναδίπλο)^’ 
τών έπιδεκτικών, πλήν μιας άνευ 
πλώσεως κατά τήν κοινήν συνήθειαν εκ^'
ραμένης «πολυχρονισμένου»· οίον τοϋ j*s 
ένεστώτος «προκαταλαμβάνοντες, παρ£Χ 
τρεπόμενοι, συμφρονοϋντες, συαπράττονγη 
συνδιατιθέμενοι, διδούς, ούσα, το ύπε^*
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Ενισχύει
του

"Ίί

γνωρίζΟμεν
»ς ποιητικής λ

λεξί
νεαν ολίγον

3. Αρχαία παροιμία.

Ο Γρηγόριος Ε.' ζηλών τήν σοφίαν τών 
Αγόνων έχρήσατο καί παροιμία αρχαία, 

***1 ύπερου γυμνότεροι», έπί τών όμογε- 
Ίων στερηθέντων τής περιουσίας ύπό τοϋ 
χάννου.

ραιτέρω.
25- Κείμενον.

εΡιεχόμενον.
Μετά τάς τυπικάς εύχάς ό πατριάρχης 

ΡΊχόριος Ε' προοιμιαζόμενος περιγράφει 
β^εστατα τόν βαούτατον τής τυραννίας 
ι,Τ·ν> τόν έπιβληθέντα ύπό τοϋ Άλή πασά 
7,ΤΡΧχήλω τών ομογενών, ύφ’· δν ούτοι 
Κι τεσσαράκοντα περίπου έτη βαρέως έσ-

« -β Τώ ίερωτάτω μ.ητροπολίτη Λαρίσης 
καί Τυρνάβου, ύπερτίμω καί έξαρχω δευ- 
τέρας Θετταλίας καί πάσης 'Ελλάδος, καί 
τοίς θεοφιλεστάτοις έπισκόποις τοϊς ύπο- 
τεταγμενοις τή άγιωτάτη ταύτη μητροπό- 
λει, έι Άγίω ΙΙνεύαατι άγαπητοΐς άδελ- 
φοϊς καί συλλειτουργοί; τής ημών μετριό- 
τητος.
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•β Γρηγόριος έλέω θεοΰ αρχιεπίσκοπος 
Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης, καί 
οικουμενικός πατριάρχης.

•β 'Ιερότατε μητροπολΐτα Λαρίσης καί
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Τυρνάβου, ύπέρτιμε καί έςαρχε δευτέρας 
Θετταλίας καί πάσης 'Ελλάδος, κύριε Πο- 
κύζαρπε, καί θεοφιλέστατοι έπίσκοποι οί 
ύποκείμενοι τη άγιωτατη ταύτη μητροπό- 
λει αδελφοί καί συλλειτουργοί τής ημών 
μετριότητος, χάρις εΐη ύμίν καί ειρήνη 
παρά θεοΰ.

Είς δλους είναι γνωστός καί είς τήν άρ- 
χιερωσύνην σζ; αναμφίβολο; έτι μάλλον ό 
βαρύτατος τής τυραννίας ζυγός, τόν όποιον 
ό Άλή πασιάς Τεπελενλής χρόνου; σχεδόν 
ή'δη τεσσαράκοντα έ'χει έπιτεθειμένον είς 
τόν τράχηλον τών αύτόθι ό μογενών μας. 
Μήτε κατάστασι; κτημάτονν, μήτε περι
ουσία χρημάτων, μήτε αύτό τό πολυτιαό- 
τατον καί τιμαλφέστατον πράγμα, όποϋ 
είναι ή τιμή, έμεινεν είς ούδένα τινά τού

ριοριστου 
zzi τά ζ 
ποια είς

ραδιουργία; του zzi δολοπλεξίας 
ατηλά του φερσίματα, μέ τά ό-

τΟ'.ζύτΖ
ει τών ανθρώπων

στάσεις αίχμαλωτί- 
: πνεύματα ; Αύτός.

άφ’ ού βλέπει δτι δέν έ'χει καμμίαν σωτη
ρίας έλπίδζ, πάσχει νά ύπαγάγη τούς ο
μοεθνείς μζς, ραγιάδες κατοίκου-, τών αύ- 
τόει μερών, κζί κατά τά; έλθούσας ειδή
σεις ένεδύθη τήν αλωπεκήν, κολακεύει καί
περιποιείται του 
που, έχάοισεν είς

ρούχοντα; έκαστου τό-
θλθυ

Λ δώθΖ zzi άμΟ’.βζ:
ζ δοσίματα. ύπόσ- 

έκχεει πλούτη.
καί κάμνειδσζ δύναται να κάμη ένας απηλ- 
πισμένος, διά νά εύρη τάχα άπό αύτούς 
ζζμμίαν βοήθειαν. Ημείς δέν στοχαζόμεθά. 
ποτέ, κζθω; zzi αύτή ή ζρατζιά Βζσιλεία

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

των, άλλ’ δλοι καί ύπέρου γυμνότεροι, zzi 
ώς ανδράποδα zzi καθάρματα έςουθενηυ,έ- 
νοι στενάζουσιν ύπό τής απαραδειγμάτι
στου τοραννίος του τόν ζυγόν.

Οί εγκάρδιοι στεναγμοί των καί τά 
θερμά άάζρυά των έ'φθζσζν τέλος πάντων

δέν ήμπορεί δικζίω τώ λόγω νά
δτι αύτυί οί ομογενείς μζ 
νον νά πζρεζτρζπώσιν ζπ

εινζι
πιστεύση 
ένδεχόαε·

ο τζ όρια του πι-
στοΰ ρεαγιαλιζίου zzi νά γενωσιν 
τοϋ τυράννου zzi αποστάτου, έ'χοντ

όπζδοί

είς τά ώτα Κυρίου Σζββαώθ, καί
πάντων

ρία πρό οφθαλμών παραδείγματα τοϋ 
εινοϋ τέλου; εκείνων, δσοι έ’φθζσζν νά

ενευσεν
αγαθά είς την καρδίαν τοϋ κοαταιοτάτου, 
γαληνοτάτου καί εύσπλαγχνιζωτάτου πο
λυχρονισμένου ημών άνακτος, ου τό κράτος 
ειη άήττητον καί θριαμθεϋον είς αίώνζ. 
Ή αύτοκρζτορικη του μεγαλειότης έπέβ- 
λεψεν ίλεω τώ δμματι επί την κάκωσιν zzi 
τών αθλίων αύτών ομογενών μας, προυνό- 
ησεν ύπέρ της κοινής άνέσεως τοϋ ύπηζόου- 
του zzi άπεφασισε την παιδείαν τοϋ τυράν
νου. Ή δέ άπόφζσις αύτή ούσα αποτέλε
σμα τοϋ δικαιοτάτου θυμοϋ του, τοϋ οποίου 
τό κατοςυ έκίνησεν άδυσωπήτως αύτη ή 
κατά τών εύπειθών ραγιάδων του αχαλί
νωτος τοϋ τυράννου ορμή καί μανία zzi άλ- 
λαι πολλζί ζαι διάφοροι αίτίαι χαρακτη- 
ριςόμεναι μέ τό αποστατικον καί άμετάθε- 
τον, καί ούδ’ αν είτε καί γένοιτο, είναι δυ
νατόν νά μεταβληθνΐ, μήτε ενδέχεται ποτέ 
μέ δλας του τάς συνήθεις ύπουλότητας δ 
τύραννος νά κερδήση τήν άνζκτοοιζήν του 
έξιλέωσιν καί εύμένειαν. Τέλος πάντων,

μυ- 
έλε-

συ- 
μίανναρπαγώσι zzi νά κατζντήσωσιν εί 

τοιαύτην άπόνοιαν. Πλήν επειδή ό τύραννος
έμεθοδεύθη κζί τοϋτ , διασπείρει, δ έστι, 
λόγους δτι έ'χει βεβαίως νά συμβιβάση τέλος 
πάντων τό ανακτορικόν Κράτος, ζα’ διδούς
χρηστά;ελπίδα υ.ε ήν πρόφζσιν τζύτην,
καί ποιεί νά ύποσκελίση άνεπαισθητως με· 
ριζούς αφελέστερους καί ζούφους· διά τούτο 
ποοζζταλαμβάνοντες ύμκς ζατά χρέως εκ-·
κλησιαστιζής πρ> 
ρωσύνη σας zzi

.ονοιας γραφομεν τή αρχιε-
ίδιάζομεν

πληροφορίας zzi βεβαιότητος,
μεθ’ δλης τή 

, δτι δσα au
τος ύποκρίνεται καί προβάλλει καί φαντά
ζεται καί ελπίζει καί διακηρύττει καί σπε
ρμολογεί, είναι δλα ανυπόστατα κζί σζθρ* 
κζί απαράδεκτα καί αδύνατα. Ελπίς 
έζιλεώσεως δέν είναι οι’ αύτόν, και ειν*ι 
βέβαια μέ μίαν ριπήν τοϋ βασιλείου κρά
τους πεπτωκώς καί κατεδαφισμένος ο νομι- 
ζόαενος τεοατώδης αύτός κολοσσός. Και το

ro τής Μ"*· 
εκείνου κ*1

αγαπητοί αδερφό- 
λενλής δέν είναι
δεβλετίου.

Μ’ δλον τοϋ

ί, ό’ Άλή πασία Τεπε- 
πλέον μέλος τοϋ ύψηλοϋ

ποιος δέν ήςεύρει τάς

γένος πρέπει νά πκνηγυρίζη = 
ρον τήν εποχήν τής πτωσεω 
παντελούς έζολοθρεύσεως.

Αύτήν τήν πληροφορίαν έ'χοντες 'Poi' 
γουμένω; ή άρχιερωσύνη σζ; νζ διαδωσ^τ 
έποαένως zzi είς τούς έπαρχιωτας σας

3344 —

ΡαλλοΑ Νικολαϊδον 
Τυχοϋοα του .Ραλέείον» βραβείθυ Eip.'ivn Μ<Γ<ιλανο0 

Τυχοϋοα τοϋ βρκβείσυ .Μπόταση,

’AOnvd Θεαγένονς 
Ίυχονσα τοϋ «Ραφείου» ^αίνου

Τυχονσα του έπαινον «Μπόταση»
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τας, μετζχειριζόμενοι άραόδιχ μέσα τού; 
πλέον αςιωτερου; κχί φρονιμωτέρους έξ αύ- 
τών, κχί συγχρόνως νά άποδείζητε αυτοί; 
δτι ό προκείμενος καιρός είναι εκείνος, καθ’ 
δν αυτοί έχουν νά δείξουν έν πράγματι τή/ 
πρός τήν κοινήν τροφόν ήμών καί εύεργέ1· 
•τιδχ θεόσδοτον κρχταιάν Βασιλείαν κζθαράν 
πίστιν καί άκραν εύπείθειαν καί ύποταγήν 
καί την απαραίτητον αυτών δουλικήν εύ- 
γνωμοσύνην εις όσα προνοεί ύπέρ της άνέ- 
σεως αυτών κζί ασφαλείας· καί νά τούς κα- 
ταρτίζητε μέ λόγους πατρικού; κχί πνευ
ματικού; εις τό νχ μένωσι σταθεροί καί α
διάσειστοι εις το πιστόν του ρεαγιαλικείου 
καθώς και η άγίκ πίστις ήμών διδάσκει 
καί τό ύπερβάλλον της εύγνωμοσύνης των 
χρέος ύπαγορεύει, ώστε νά συναρμολογών- 
ται καί ψύχη καί σώματι εις όλα τχ άρε- 
σκοντα τώ βζσιλείω κρατεί, χωρίς νά συν- 
αρπαγώσί ποτέ από τάς μηχανουργίας και 
ύποσχέσεις τοϋ τυράννου, καί φζνώσι καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον συμφρονοϋντες αύτώ καί 
συμπράττοντε;’ επειδή ιός άσπίδος ύπό τά 
χείλη αύτοϋ είναι κεκρυμμένος, καί εύρι- 
σκόμενος αύτός εις άπόγνωσιν πάσχει νά 
συνεπισύρη καί άλλους εις τον ίδιον τοϋ έ- 
σχάτου κινδύνου κρημνόν,

"Ολη τοίνυν τών επαρχιωτών σου ή ευ- 
ταςίκ εις αύτήν την περίστζσιν κζί ή μετά 
στζθερότητος ύποταγή προς την θεόθεν έφ’ 
ημάς τεταγμένην κρχταιάν καί αήττητον 
βασιλείαν περιμένεται από τήν φρόνησιν ύ- 
μών τών πνευματικών ποιμένων αύτών καί 
δτα/ αύτή διατηρηθεί ούτως, έσεσθε βέ
βαιοι οτι καί εις τήν άρχιερωσύνην σας θέ
λει γίνγ) πρόςενος εύκλείζς κζί δόςης κζί 
εί; αύτούς μεγίστης ώφελείας παραίτιος. 
Τούναντίον δέ εάν, δ μη γένοιτο, φζνώσί 
τινες συνδιατιθέμενοι τώ τυράννω καί μέ
χρι τής κεραίας αύτής παρεκτρεπόμενοι τών 

άπαραβάτων χρεών τοϋ πιστού ρεαγιαλι- 
κίου των, οί τοιοϋτοι ώς ασυνείδητοι παρα- 
βάτζι ίεροϋ χρέους κζι θειων νομών *κζτα- 
φοόνηταί ου movov τεκταινονται καθ εαυ
τών άοκνισμόν έσχατον, αλλά κζί κχθί- 
στζντζι ένοχοι αιωνίου κατζκοίσεως κζί 
κολάσεως ατελεύτητου, καί επί τάς κεφά
λας τών τοιούτων θέλουν έπιπέση κεραυνοί 
τής εκκλησιαστικής ημών άγανζκτησεως 
κζί έκδικήσεως.

Άπαιτεϊτζι δέ προσέτι παρά τής άρχι- 
ερωσύνης σζς νζ πζρχτηρήτε δμματι άνυ- 
στάκτω δλκ τά αύτόθι γιγνόμενχ τοϋ τυ
ράννου κινημζτα, καί τόσον αύτά όσον καί 
άλλας ειδήσεις τών αλλαχού κινημάτων 
του μζνθάνοντες μέ άκρβίειχν νά διζπορ- 
θμεύητε εις τόν έν Θεσσαλονίκη εύρισκό- 
μενον πατριαρχικόν ήμών έςαρχον όσιολογι- 
ώτζτον χαρτοφύλαλα κϋρ Νικηφόρον Ίβη- 
ρίτην, διά τοϋ όποιου στέλλετζι ύμίν ή πα- 
ροϋσζ πατριαρχική ήμών επιστολή· νά 
φροντίζητε δέ όποϋ τα γράμματά σας νχ 
καταντώσιν ασφαλώς εις χεϊρχς του, μετα- 
χειριζόμενοι γραμματοκομιστής ανθρώπους 
πιστούς κζί φρονίμους, καί έκεΐθεν ερχόμε
να·. προς ημάς αί ειδήσεις ασφαλώς θέλουν 
δίδοσθζ,ι ένθα δεϊ.

Οΰτω ποιήσατε, άγωνιζόμενοι καί φιλο- 
τιμούμενοι οσον τό δυνατόν νά φζνήτε καί 
κατά τούς δύο αύτούς τρόπους συντελεστι- 
κώτατοι, διά νά τρυγήσητε έπομενως καί 
τούς γλυκυτάτους κχί ωραιότατους καρπούς 
τών π’στών εκδουλεύσεων σχς. Ή δέ τοϋ 
Θεοϋ χάρις είη μεθ’ ύμών.

αωκφ "Ιουνίου γν
Τ Ό Κωνσταντινουπόλεως έν Χριστώ αδελ

φός».
( "Επεται συνέχεια )

Αθ. I. ΣΠΥΡ1ΔΑΚΙΣ

Η ΤΙΜΩΡΙΑ
Ή δεσποινίς ’Ιωάννα εμελέτησε πολύ 

τό ηθικόν πρόβλημα τής «τιμωρίας» άφ’ 
ίτου είνε διδζσκάλισσζ εις τόν νηπιακόν 
κήπον. Ή ξανθή αυτή καί πλαγγωνοειδής 
νεάνις μέ τήν άνοικτόκαοδον μορφήν, μέ τό 
λάμπον έξ αγαθότητας βλέμμα δέν είνε 
προωρισμένη ύπό τής φύσεως νά βυθίζηBg λ / » «τούς πτκίστας εις το παγερόν σκότος τών 
τύψεων τής συνειδήσεως.

"Οταν ΐσταται βρθία εις τήν έδραν της
«φωτίζει» τό ψυχρόν καί στεγνόν περιβάλ
λον τής αιθούσης καί έκαστη χειρονομία 
της ζωντανεύει καί χρωματίζει τούς κονι- 
σχλέους πίνακας καί χάρτας οί όποιοι κα
λύπτουν γύρω τά τοιχώματα.

Διά νά φζνή δυσζρεστημένη, άναγκάζε- 
τχι νά κούψγ] τήν επιείκειαν τών βλεμμά
των της εις τά μεγαλοπρεπώς καταπίπτον- 
τκ βλέφαρά της τά όποϊζ πολύ συχνά εμ
πνέουν εις τούς αφελείς αύτούς τολμητίας 
εκ τών μικροσκοπικών μαθητών, της τον 
θαυμασμόν μάλλον παρά τόν φόβον.

Έν τοότοις ή δίς ’Ιωάννα κολακεύεται
έφαρμόζή κάποιαν αύστηρότητα τήν 

οποίαν πιστεύη ώς αποτελεσματικήν. Κχ- 
Τ|κ τήν άντιληψίν της, τό -ορθόν εινε ν’ 
απευθύνεται κανείς εις τήν συνείδησιν τοϋ 
“αιδίου. Έάν έπιβληθη τιμωρία, πρέπει ό 
ένοχος νά γνωρίζη καί νά έννοή δτι δικαίως 
ξΤ7)μωρήθη, τόσον ώστε μόνος νά τήν έξα- 
αολουθή μέχρις -ότου προκαλέση διά τής 
*Γ«σεω; τήν συγγνώμην.

Λόγου χάριν, ήρπασε από τον ώμων ένα 

μικρόν άνχκκτοσούρην ό όποιος εϊχεν άνα- 
ποδογυρίση πολλούς συμμαθητάς του.

— Κάθησε εκεί, σ’ εκείνην τήν γωνίαν, 
είπε. Σκέψου τό κακόν ποϋ έκαμες. "Οταν 
θ’ άποΦζσίσης νά μη είσαι βάναυσος, νά 
έλθης νά μοϋ τό εΐπής· θά πιστεύσω τήν 
ύπόσχεσίν σου δτι δέν θά τό ςανακάμης καί 
θά σέ συγχωρήσω.

Κάποτε—κάποτε λέγει καί τό έζής :
— Δέν θέλω νά σέ ξεύρω. Δέν έχεις 

καρδιά νά σέ τιμωρήσω».
Ή μέθοδο; αύτή τής παιδαγωγικής, 

δημ.ιουργεϊ μεγάλον αριθμόν μαθητών μέ 
εύθύν καί εύσυνείδητον χαρακτήρα.

Μίαν ημέραν μετά το πρόγευμα,τήν στιγ
μήν κατά τήν οποίαν οί μαθηταί καί αί 
μαθήτριαι ετοιμάζονται νά έξέλθουν χάριν 
αναψυχής, κάποιος άστυφύλαζ έφερεν ένα 
μαθητίσκον ό όποιος το «είχε σκάσει» καί 
έπεριδιάβζζεν εί; τά τείχη.

τΗτο ό Παυλής, ένα; άπό τού; μεγά
λους, έξ ετών ωχρόν παιδί φέρον τά ίχνη 
τής έλλείψεως τοϋ άέρος καί τοϋ φωτός. 
Τά μαλλιά του πολύ λεία διά νά κτενισθοϋν 
καταπίπτουν μέ πρωτοφανή ασχήμιαν τά 
ένδύματά του μαύρα άλλοτε στζκτιά δμω; 
τώρα φαίνεται ώς νά έςεβαψαν έκ τής κα
θολική; αναιμίας. Καί ή φοβισμένη ψυχή 
του χαρίζει ώχρότατον βλέμ-μα εις τά γα
λανά μάτια του.

Τί τοϋ ήλθεν νά τό σχάση !
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Ή ’Ιωάννα, έπειγομένη άπό τήν ύπηρε- 
σίαν της, έκνευρισμένη μβ τόν θόρυβον τον 
όποιον κάμνουν γύρω τη; πεντήκοντα περί
που παιδάκια, έσπευσε νά μαλώση τον ά
τακτου μαθητήν καί νά τόν ερώτηση διατί 
τό έσκασεν δλον τό πρωί αντί νά έλθη εις 
τό σχολεϊον.

'0 Παυλή; κατατρομαγμένο;, σιγά μέ 
επιμονήν, τόσον ώστε ή ’Ιωάννα τόν βγά
ζει πρώτον εις την αύλήν.

— Πήγαινε απ’ έδώ, τοϋ λέγει θυμω
μένη. Είσαι τό στίγμα τοϋ σχολείου. Κά
νει; δέν σ’ αγαπά πλέον ! ...

Κατά τό διάλειμμα αύτό παρατηρεί δτι 
μία από τάς καλλίτερα; τη; μαθήτρια;, η 
μικρά Μαρίκα, μία λιγνή άλλ’ ύγιής κο- 
πελλίτσα, καθαρή καθαρή, και νοικοκυροΰλα 
ίσταται κοντά εί; τόν τοίχον μέ τά; χείρας 
σταυρωμένα;.

— Τί κάνει; έκεϊ ; τήν έρωτα ή διδα- 
σκάλισσα.

— Είμαι τιμωρία...
— Καί ποιο; σ’ έ'βαλε τιμωρία ;
— ’Εγώ.
— Μπά ! καί γιατί ;
— Είμαι παρήκοος. Πρό ολίγου είπατε 

εΐ; τόν Παυλην δτι κάνει; δέν τον ήγάπα 
πλέον... Τότε έμπήκακ’ εγώ τιμωρία, διότι 
εγώ αγαπώ τόν Παυλήν...

— "Ωστε νομίζεις δτι έκαμε καλά νά το 
σκάση, καί νά τρέχη σαν μάγκα; εις τούς 
δρόμου; ;

— Δέν ξέρω, δέν λέγω αύτό. Εγώ α
γαπώ τόν Παυλην γιατί δέν μοιάζει μέ 
τούς άλλου;. “Εχει μεγάλο μέτωπον, καί 
λυπημένα μάγουλα...

— Τόν αγαπά; λοιπόν διότι είνε κακός;
— Μμ ! θαρρώ πώ; δέν εινε καί πολύ 

κακός.
Ή δί; Ιωάννα έξεπλάγη διά τά; παρα

τηρήσει; τη; μικρά; μαθήτρια; τη; καί αί- 
φνιδίως έσυλλογίσθη δτι ό Παυλη; ήμπο- 
ροϋσε νά είνε έξ έκείνών τών παιδιών τά 
όποια δέν δύναται κάνει; εύκόλω; νά διά
γνωση, τοϋ όποιου ί'σω; δεν ήννόησε τόν 
χαρακτήρα. Ή παρεξήγησι; ^δμως γρή- 
γωρα θ’ άρθη διότι τώρα βλέπει μέ τά μά

τια, μέ τήν διαγνωστικήν ψυχήν τη; σκε
πτικής Μαρίκα;.

— Πήγαινε να μοϋ φέρη; τόν Π αυλήν,, 
είπε.

Τό διάλειμμα παρουσιάζει τό θέαμα ένος 
σμήνους παιδιών κινουμ ένων, σκιρτώντων, 
φωναζόντων, χειρονομ ούντων πηδώντων, 
γελωντων, πιπτοντων καί έν γένει θέαμα 
μιας μικράς παραφροσύνης.

'0 Παυλή;, μέ κλειστά τά χείλη, μέ 
σφραγισμένην τήν μορφήν δέν παίζει πλέον. 
’Όντως, εάν κάτι τον εμποδίζει νά παίξη, 
νά φωνάζω, ν’ άνοιξη τό στόμα του, τό 
κάτι αύτό είνε οί έμπαιγμοί τών άλλων 
παιόιων «τά όποια δέν τόν αγαπούν» δπως 
έτόνισεν ή δις ’Ιωάννα.

Εινε Μάρτιο; μήν. Μία ψυχρά πνοή ανέ
μου διώκει τά ρακοειδή σύννεφα τά όποια 
σκοτινιάζουν τόν ούρανόν επάνω άπό τήν 
αύλήν τήν κλειομένην πανταχόθεν άπό- 
τούς ύψηλου; καί γυμνούς τοίχους.'0 Παυ
λή; ΐσταται, φρίσσων καί μαζευμένος κοντά 
εις τήν μοναδικήν καστανέαν, τήν ριζωμένην 
μέσα εις τάς πέτρας, έν ειδει σκλαβωμένου 
δένδρου, μαΰρον άπό τήν άπελπισίαν τής 
μονώσεως, το όποιον δέχεται τήν πνοήν τοϋ 
άνέμου, καί φρίσσει...

— Έλα μαζή, ειπεν ή Μαρίκα.
Καί έλαβεν άπό τής χειρός τόν σιωπη

λόν συμμαθητήν της.
Ή δί; ’Ιωάννα, δέν έκυψε άπλώς διά νά 

όμιληση μέ τόν μ ικροσκοπικόν μαθητην, 
Έγωνάτησε.
— Άκουσέ με, Παυλή, μή φοβείσαι 

παιδί μου, πρώτα-πρώτα δώσε μου τό 
μαντήλι σου, νά σκουπίσω μάγουλά σου, 
ποΰ εινε λερωμένα άπό τά δ άκρυα καί τη* 
σκόνην... Νά !.. τώρα έχεις καλόν πρόσω- 
πον. Σήκωσε καί τά μαλλιά σου, Έτσι.·· 
Μα τί μέτωπον εινε αύτό... Πόσον μεγα· 
λον... Λοιπόν θά ςαναγίνωμεν φίλοι, αι ; 
ξεύρει;, εγώ σέ άγαποΰσα πολύ, γι’ αύτο 
θά μοϋ είπης διατί δέν ήλθες τό πρωί· 
Βλέπεις, εγώ δέν σέ μαλώνω, άλλά κατα
λαμβάνω πώς είχες κάποιον λόγον ποΰ οε* 
ήλθες. Αύτόν τόν λόγον θέλω νά μάθα, 
καί σοϋ ύπόσχομαι νά μή σέ μαλώσω πλέ
ον... Έλα, θά σέ βοηθήσω κι’ εγώ. Μαζή 
θα τά είποϋμεν. Λοιπόν έβγήκε; άπό Γ<>

•σπήτι σου, όπως κάθε μέρα, μέ τό πάνε· 
ράκι σου...

— Ναί ...
— Ή μαμά σου είχε βγή πολύ ενωρίς 

νά πάη είς τήν εργασίαν της ... αί ;
— Ναί...
— Έβγήκες λοιπόν στόν δρόμον. 'Έρχε

σαι είς τό σχολεϊον, θέλεις νά έλθη; νά, 
καί περιπατής ήσυχα-ήσυχα... άλλα κα
θώς καταλαμβάνω εκείνην τήν ώραν κάτι 
είδες αΐ ;

— Ναί, ναί...
— Κάτι τι ώραϊον βέβαια, ποΰ δέν είσαι 

■συνηθισμένος νά βλέπης, α" :
- Ναί...
— Τί πράγμα λοιπόν, για πέ μου ;
— Είδα τόν ήλιον... τόν είδα νά φωτίζη 

■τόν δρόμον.
Ή μορφή τοϋ Παυλή όλονέν ζωηρεύεται, 

καί ό μικρός εξακολουθεί.
— Είς τό σπήτι μας, είνε πάντα σκο

τεινά, κάμνει πάντοτε κρϋον... Δεν εΐμεθα 
καλά, κι’ εγώ φοβοΰμαι. Κι’ έπειτα είς τό 
σπήτι μας δλην τήν ώραν άκοϋμε κρότους, 
φωναϊς, κάτι χονδροπάπουτσα νά πηγαι
νοέρχονται... "Οταν είδα τόν ήλιον, έζε- 
στάθηκα. Έπρόβαλα τά μάγουλά μου, καί 
άνετρίχιασα άπό εύχαρίστησιν ! "Αχ ! τί 

•ώραϊον φώς. Μά τί φώς ! Έλαμπε μακρυά, 
Παντού ήσαν χρωματισμένα, μέ ώραίαις
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Vεικόνες είς τόν ούρανόν.,.Τότε έπεριπάτησα 
έκεϊ ποΰ ήταν ήλιο;, κι’ έπήγα πέρα, όέν 
ξεύρω ποΰ έκελαϊδοϋσαν ωραία τά πουλά
κια, έκεϊ έπετοΰσαν ή πεταλούδες . . . 
"Ημουν κι’ έγώ σαν κι’ αύτά έλεύθερο; καί 
έρροφούσα, έρροφοΰσα υ.έ χαράν αύτήν τήν 
ώραίαν γαλήνην πού βγάζει κάθε φόβον άπό 
τήν καρδιάν καί δίδει θάρρος, καί δίδει 
ζωήν...

Ή δί; ’Ιωάννα έστέναξε.
— Σαν ποιητής όμιλεϊς. ’Αλλά είδες; 

έλησμόνησες τήν ώρα τοϋ σχολείου, καί 
έχάθηκες. Ό άστυφύλαξ σ’ έφερε. Λοιπόν 
δέν έσυλλογίσθης δτι ό ήλιος, ό ’διο; ή
λιος θά ήρχετο καί είς τήν αύλήν μας ; Κι’ 
έπειτα δέν έκατάλαβες δτι κι’έδώ εινε ω
ραία, κι’ έδώ έχει ωραίας εικόνας ζωντα
νά; μάλιστα ποΰ σέ κυττάζουν εις τά μά
τια και σ’ άγαποΰν ;

— Ναί, ναί, κι’ έδώ εινε... Μα έκείνην 
τήν ώραν δέν σάς είχα σκεφθη ! τώρα με
τανοώ, γιατί μαζή μέ τόν ήλιον, έδώ 
κοντά σας θά ήταν καλλίτερα...

Ή Μαρίκα δέν είχεν πλέον άνάγκην ν’ 
άκούση περισσότερα. Καί σάν τρελλή έ- 
τρεξε πρός τα άλλα παιδία τά όποια έ
παιζαν παρέκει, καί μέ δλην τήν ζωηρό
τητα τής παιδικής της χαράς έφώναξε.

— Παίζω κι’ έγώ... δέν έχω πλέον τι
μωρία... ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΛΟΣ
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Η ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ

'0 διαπρεπή; ιατρός Μωφραλόν έδέχετο 
φιλικά; τινας οικογένειας εις το μεγάλο 
κτήμά του έν Σαμβρέζ όπου διήρχετο τά; 
διακυπάς μέ τήν σύζυγόν του καί τού; υιούς 
του. Μετά τό πρόγευμα καί καθ’ ον χρό
νον αί κυρίαι καί τά παιδία περιήρχοντο 
τό ώραϊον πάρκον, οΐ κύριοι συγκεντρούμε- 
νοι πέριζ τοϋ μπιλλιάρδου, συνωμίλουν μέ 
αρκετήν εύθυμίαν διά τό ίδιον αύτών πα
ρελθόν. 'Η συνομιλία έστράφη περί τάς κρί
σεις της έφηβικής ηλικίας, τής μυστηριώ
δους έκείνης εποχής τοϋ ανθρωπίνου βίου.

Παρακληθεί; να είπγι καμμίαν από τάς 
σχετικά; αναμνήσεις του ό Μωφραλόν, εύ
θυμος τεσσαρακοντούτη; άνήρ, κόκκινο; καί 
εύτραφής, ώμίλησε μετά πολλή; συμπά
θειας, άναπολώντό εύχάριστον εκείνο πά
ρε λθόν.

— Ή ίδική μου εφηβική κρίσις, είπεν 
ύπηρξε τραγική, διότι έμεινα παιδί μέχρι 
εσχάτου ορίου. Φανταθήτε οτι μέχρι των 
δεκαπέντε ετών άνετράφην ώ; κορίτσι το- 
σούτων μάλλον καθ’ δσον τήν ανατροφήν 
μου είχεν έμπιστεύθή είς μίαν παιδαγωγόν. 
’Ιδού λοιπόν ή περιπέτεια κατά τήν οποίαν 
έσχίσθη τό πέπλον τό καλύπτον από τά 
δμματα του παιδό; τήν θεάν τήν πραγμα
τικήν τοϋ κόσμου.

"Έν απόγευμα, διά πρώτην φοράν, μου 
έδωκαν τήν άδειαν να έζέλθω μόνος. Κα
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θώς έβάδιζα είς το πεζοδρόμιον, τό κρύ
σταλλον της προθήκης τοϋ γειτονικοί ύπο- 
καμισοποιείου μοϋ παρέσχε τήν εύκαιρίαν· 
νά ΐδω αύτήν τήν ώραίαν εικόνα “Ενα; με
γάλος έφηβος, κατάζανθο; γαλανομάτης, 
ροδοκόκκινος, έφόρέι έν ώραϊον ένδυμα, μέ. 
τό ψαθάκι εις τήν κεφαλήν μέ τά γάντια 
του καί ιδίως μέ τό ώραϊον του υποκάμισον 
έφαίνετο ώς μία θελκτική δεσποινίς, πράγμα 
τό όποιον δι’ εμέ άπετέλει τόν υψιστον έ-· 
παινον."Οταν άπεμακρύνθην από τήν συν
οικίαν τοϋ Πασσΰ, έφθασα χαζεύών δεζιχ 
καί αριστερά είς ένα έρημον βουλεβάρτον 
κοντάεΐς τά τείχη.Έκεϊ μετ’όλίγονέξ-έπτά 
παιδιά τής ηλικίας μου, άποτελοΰντα ένα 
κϋκλον προσήλκυσαν τα βλέμματά μου καί; 
τήν περιέργειάν μου. “Επαιζαν κάποιον 
παιγνίδι τό όποϊον μοϋ έκίνησε τό ένδικφέ 
οον. Κάθε ένα άπό αύτά έπερνεν ολίγαις./ », / y \ f/ Vπενταραιςτας εστρυφογυριζεν,και οσαις έπι
πταν «κορώνα» έδίδοντο είς εκείνον ποΰ τάς 
έρριψε, καί ζσαις έπιπτον «γράμματα» ε— 
λαμβάνοντο άπό τούς αντιπάλους του.

Μίαν στιγμήν διεκόπη τό παιννίδιον.
— Δέν έχω πλέον ούτε πεντάρα, εϊπεν- 

εΐς τών παικτών.
Καί αμέσως ήκούσθη τό ερώτημα.
— Ποϊο; παίζει ;
Χωοί; νά σκεφθώ καίπαρασυρόμενος άπο 

άκαταμάχητον ορμήν, είπα εγώ.

— “Εγώ, εγώ ! Έγώ παίζω...
Καί προσέθηκα έζάγων πεντηκοντάλε- 

—τον νόσ.ισυ.α.
— Θέλω μόνον νά μοϋ τό αλλάζετε...
— Νά, έγώ τό άλλαζω, είπε μία φωνή 

τολμηρά.
“Εδωσα τό νόμισμα. '0 μικρός τό έπήρε 

καί τό έβκλε είς τά πόδια.
Ή πρώτη μου σκέψις ήτο νά όρ/ήσω ε

ναντίον του' αλλά παρευθύ; άντεληφθην 
δτι θά ήτο ματαιοπονία. Κλαίων έζ άγα- 
νακτησεω; έστράφην πρός τά άλλα παιδία 
διά νά έπικαλεσθώ τήν αλληλεγγύην των. 
Μέ πολλά; κραυγάς έζεδήλωσαν τήν ανω
φελή των κατάπληζιν καί τά έκπληκτα 
βλέμματά των πότε έστρέφοντο προ; εμέ 
καί πότε προ; τόν φεύγοντα συμπαίκτορά 
των.

Αίφνιδίως, ώσεί μία άκτί; φωτός έφώτι- 
σε τήν σκοτίαν τοϋ πνεύματός μου, άντελη- 
φθηνδτι τά παιδία εκείνα δέν ήσαν «σάν 
κι’έμέ», δτι δέν ήσαν «^ζΐά μου» καί δτι 
ήσαν ούτως είπεϊν συνένοχα τοϋ φυγάδος.

Άπό στιγμήν είς στιγμήν τό φώ; τής 
σκεψεως υ.ου, έπεδείκνυεν οτι μόνη ή ηλι
κία μου έάιόε κάποιαν ομοιότητα μέ τά 
παιδία εκείνα, τά όποια όμως ήσαν κακο- 
ενδεδυμένα. αμόρφωτα, πρόστυχα, μέ φυσι
ογνωμίας μορφκστικάς, μέ μίαν έκφρασιν 
δυσάρεστον.

Ή άντίληψις αυτή τότε μόνονμοϋ ήλθε: 
δτι όλοι οί άνθρωποι δέν εϊνε τοϋ αύτοϋ 
είδους. Θά έλεγε κανείς οτι παγετώδες 
χάσμα μέ έχώριζεν άπό τούς συνομιλίκους 
εκείνου; οΐτινες ΐσταντο ενώπιον μου, και 
ήσθανθην τρομακτικήν τήν μόνωσίν μου μέ- 
«ω αύτών.

Είμαι κατάπληκτο; ! Διά τί άραγε 
εσχον τήν έζωφρενικήν αύτήν ίδέαννά κερ
δίσω τή; πεντάρες αύτών τών άνομοίωνμου; 
*αι καταλααβάνωμαι άπό απελπισίαν. Ή- 
κακή πράξις τοϋ μικρού ποϋ μοϋ έκλεψε 

πεντήκοντα λεπτά δέν είνε πλέον έκεϊ- 
*ο ποϋ μέ απασχολεί έζ ολοκλήρου. "Οτι 
^ε συγκινεϊ ε’»ε ή άπειρο; άπόστασι; ήτι; 
ρεχωρίζει άπό τού; άλλους.Δέν θέλο» πλέον 

πάρω τά χρήματά μου, διότι αύτό δέν 
θ* έπανώρθονε τήν άθεράπευτον πραγμα

τικότητα. Έαν εύοισκον τόν κλέπτην μου 
θά τοϋ έφώναζα :

— Κράτησε τά λεπτά, άλλ’ άς μή εί- 
μεθα έχθροί.

Μετά τινας βηματισμούς, ώς οδοιπόρος 
παραστρατησας απομακρύνομαι σείων τήν 
κεφαλήν, καί επανέρχομαι είς τήν πατρι
κήν οικίαν.

Δέν άναγνωρίζω κάν τόν δρόμον τον 
όποϊον πρό ολίγου έπέρασα. Τά πράγματα 
μετέβκλον χρώμα, ό άήρ μυρίζει άσχημα. 
Οί διαβάται προσέλαβον τήν σοβαρότητα 
άπροσόοκήτων “Οντων. Χίλια πράγματα 
τά οποϊα ήσαν βκθέως ριζωμένα είς τήν 
ψυχήν μου άπεσπάσθησαν. ’Ενθυμούμαι 
τήν φυσιογνωμίαν τού κλέπτου μου.

Ήτο ό μικρότερος, ό ισχνότερος’ άσκε- 
πής, μέ κατάμαυρα μαλλιά καί μέ τήν φυ
σιογνωμίαν σουβλερήν, ... Έφόρει παλαίά 
κατασκονισμένα ένδύματα. Διά νά έχη τό
σην τόλμην θά είχεν έγκαταλειφθή άπό 
κάθε στοργικήν εύτυχίαν. Άλλα τί περί
εργα ποΰ σκέπτομαι. Δέν μνησικακώ έναν- 
τίον του. Τι νά τοϋ πάοω τά παλαιορρουχά 
του, ή τό ασθενικόν του σώμα Έν τούτοις 
έκεϊ έγκειται ή αλήθεια. Τότε διατί αύτό 
τό άπελπιστικον, τό στυγνόν φαινόμενον ; 
Δια ri αύτός ό ένοχος έμφανίζεται είς τά 
δμματά μου μάλλον άζίος οίκτου, καί 
διατί αίσθανομαι τώρα κάτι τι ώ; γε
νικήν απελπισίαν περιλαμβάνουσαν τήν αν
θρωπότητα ολόκληρον. "Εχω τώρα καρδίαν 
ώριμου άνδρό; καρδίαν συμπονούσαν. θά’έ- 
λεγέ τις οτι κλαίω τον τερματισθέντα παι
δικόν μου βίον, δτι έκλαιον διότι έφθασα 
είς τό σημεϊον έκεϊνο δπου αισθάνεται κα
νείς τά δρια τή; έπιγείου ειμαρμένης. Καί 
έπειτα δέν είναι μόνον αύτό. Μαζή μέ τήν 
ψυχικήν μου άναστάτωσιν άνακατεύεται 
κάποιαν οικονομίαν φυσικήν τήν όποιαν δέν 
κατανοώ. "Ολη μου ή ύπαρζις νομίζεις οτι 
διανοίγετάι εί; μίαν άθεράπευτην θλϊψιν. 
Τί μοϋ συμβαίνει ; Ή παιδαγωγός μου ή 
δίς Παυλίνα είνε γεροντοκόρη τριάντα ε
τών, μέ φυσιογωμίαν άγγλεικήν μέ ο
φθαλμού; τόσον αγνού; ώστε δέν αίσ- 
θανόμεθα καμμίαν στενοχώριαν αύτή καί 
έγώ νά κυτταζώμεθα έπί μακρόν μέχρι τοϋ 
βάθου; τή; ψυχή; μα;, ώσάν παιδιά.
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«MHNIAION ΙΙΑΡΑΡΤΠΜΑ»

UEFI ® EN ΠΙΗ. IENE ■! ΚϊΚΚΠϊ
Σύντομος ιστορική περιγραφή τής έν 

Κύποω περιπύστου Τέρας Μονής Κόκκου 
δέν τυγχάνει βεβαίως αλυσιτελές ανάγνω
σμα, καθόσον πρόκειται περί Μοναστηριού 
παγκοσμίου, δυνάμεθα είπεϊν, άπολάβοντος 
φήμης άτε, κατά παράδοσιν, διαφυλάττον- 
τος έν τοις ίεροις αύτοΰ τοίχεσι μίαν των 
θαυματουργών εικόνων της Θεομητορος των 
ύπό του ’ Αποστόλου Λουκά γραφεισών.

Κατά χριστιανικήν παράδοσιν, ή Θεοτό
κος, ζώσα έ'τι, παρήγγειλε τω ζωγράφε 
Άποστόλω Λουκά νά γράψη την εικόνα 
της. '0 ’Απόστολος παρέστησε τήν Θεο- 
μήτοοα επί τριών σανίδων, (άς έκόμησεν 
αύτώ "Αγγελος,) τάς εικόνας δέ ταύτας 
έπαρουσίασεν ό ’Απόστολος πρός τήν Θεο
τόκον, ήτις, λαβοΰσα ταύτας εις χείρας, 
εϊπεν : «Ή χάρις τοϋ έξ έμοϋ τεχθεντος 
εί'η μετ’ αύτοΰ». Διά τούτο αί εικόνες αυται 
προσέλαβον θαυματουργόν χάριν.

Τών τοιών τούτων εικόνων, ή μ.ια πα- 
ριστα τήν παναγίαν, άνευ τού Θεανθρώπου 
υίοϋ της, δεομένην. ’Ονομάζεται ’Ελεούσα, 
δευτέρα παρίστα τήν Παναγίαν, κρατούσαν 
τον Μονογενή εις τήν άριστεράν αγκάλην 
της, λέγεται δέ 'Οδηγήτρια. Ή δέ τρίτη 
παρίστα τήν Θεοτόκον μέ τον Μονογενή έν 
τή δεξιή. αγκάλη καί ονομάζεται καί αύτη 
Ελεούσα

Ή πρώτη τών εικόνων τούτων εύρίσκε- 
ται έν τή Μονή τών Ίβήρω.ν καί ονομάζε- 
καί Πορταΐτισσα. ή δευτέρα εύρίσκετ» έν 
τή Μονή τού Μεγάλου Σπηλαίου, λεγομέ- 
νη Σπηλαιότισσα, και ή τρίτη εύρίσκεται 
έν τή Μονή Κύκκου, ονομαζομένη Κυκκώ- 
τισσα, ως φαίνεται καί έπί τού χρυσού 
επικαλύμματος της είκόνος, οπερ έγεινε 
τώ 1576. Κατ’ άρχάς’ή εΐκών αύτη εύρί- 
σκετο έν Αίγύπτω, κατόπιν δμως ένεκα 
τών έκεϊ καταδρομών τών αλλόπιστων, 

χριστιανοί ήθέλησκν νά τήν άσφαλίσωσιν· 
έ'ν τινι νήσω καί έπί τούτω ένέβαλον αυ
τήν εις πλοΐόν τι καί άπέπλευσαν. Κατά 
τον πλούν δμως συνήντησαν Σαρακηνούς 
πειρατής οίτινες άφήρεσκν παρά τών έν τω· 
πλοίω Χριστιανών καί τήν εικόνα καί δλα 
τά έν αύτώ καί συνέλαβον και τούτους αι
χμαλώτους. Πλήν μετ’ ολίγον έφάνησαν 
έν τή θαλάσση πλοϊα Χριστιανικά, άτινα 
καί συνέλαβον τούς Σαρακηνούς πειρατής 
καί τούς άπήγαγον εις Κωνσταντινούπολή,. 
παραδοθείσης της είκόνος εις τό Παλά- 
τιον. Κατά τον ιστορικόν δμως Ξανθόπου- 
λον, ή Βασίλισσα Εύδοκία (441-460 μ. χ).. 
έ'πεμψε τήν εικόνα ταύτην έξ ’Ιερουσαλήμ, 
δπου έφυλάττετο, εις Κ)πολιν πρός τήν 
Βασίλισσαν Πουλχερίαν.

Κατά τήν παράδοσιν καί τά χρονογρα
φήματα, τά έν τή βιβλιοθήκη της Μονής, 
κήμενα, ή ΐδρυσις τής περιπύστου Μονής 
Κύκκου έ'χει τήν αρχήν της ως τοϋ έζής ·

Μοναχός τις, Ήσαΐας ονομαζόμενος, 
έμώναζεν έ'ν τινι Σπηλαίω τού βουνού Κόκ
κου ή Κύκκου κατά τόν ιβ' αιώνα, καθ’ 
ήν έποχήν ή Κύπρος διετέλει ύπό τούς 
Βυζαντινούς Αύτοκράτορας. Ό τότε τήν 
Κύπρον διοικών έπ’ όνόματι τού ’Αλεξίου· 
Κομνηνού στρατηγός Μανουήλ Βουτομίτης 
παρεθέριζεν έπί τών τερπνωτάτων έκείνων 
άκρωρειών, δτε ημέραν τινά έτυχε τά συν- 
αντήση έν κοιλάδι τινι τόν είρημένον Μο
ναχόν, δν ήρώτησε τις ήτο καί τΐ έζητει. 
Ό Ήσαΐας μή δόσας αύτώ άπόκρισιν, έ- 
τράπη τήν εις τό κρησφύγετόν του άγουσαν 
άλλ’ ό Βουτομίτης, έκλαβών τόν τρόπον 
τού μοναχού ως περιφρόνησιν πρός αύτον, 
έ'δραμε κατόπιν του καί τόν έκακοποίησεν. 
Ό Ήσαΐας εΐπεν εις τον στρατηγόν δτι τα
χέως θά τιμωρηθή διά τήν πραξίν το> 
ταύτην.

Μετά τινας ημέρας ό Βουτομίτης ένό- 
<ησε δεινώς καί ένεθυμήθη τον Μοναχόν 
Ήσαΐαν, ένωτισθής δέ κατ’ δναρ, άπήλθε 
πρός αύτόν γ έζήτησεν έκ βάθους καρδίας 
συγγνώμην καί τόν παρεκάλεσε νά τόν Οε- 
οζπεύση έκ τής νόσου του. Ό μοναχός διά 
τής χάριτος τού Χριστού έθεράπευσε τόν 
Μανουήλ, άλλ’ εις αντάλλαγμα άπητησε 
παρ’ αύτού όπως πείση τόν Αύτοκράτορκ 
να πέμψη εις Κύπρον τήν εικόνα τής θεομη
τορος, ήν έζωγράφησεν ό ’Απόστολος Λου
κάς καί ήν ό ’Αλέξιος εΐχεν έν τώ Παλα- 
τίω του. Ό Βουτομίτης ύπέσχετοτώ Ή- 
σαΐα νά πράξη δ,τι δυνατόν πρός έπιτυχίαν 
τούτου, συμπαραλαβών δέ μεθ’ έαυτοΰ καί 
τόν μοναχόν άπέπλευσαν εις Κ)πολιν ίνα 
αίτησηται παρά τού Αύτοκράτορος τήν ύπό 
τοϋ μοναχού ζητηθεϊσα χάριν. Τςΰ Άλεςίου 
όαως όντως τότε άπησχολημένου εις πο- 
λίμικάς επιχειρήσεις, δέν ηύκαίρησεν ό 
Βουτομίτης νά δμιλήση αύτώ περί τής έπι- 
θυμίζς τού μοναχού, δστις βαουνθείς νά ά- 
ναμένη έν Βυζαντίω, άνεχώρησεν εις Κύ- 
προν, λαβών παοά τού Βουτου,ίτη άφθο
να δώρα καί δύο εικόνας, μίαν παριστώσαν 
τόν Χριστόν έπί θρόνου καί άλλην παριστώ- 
οαν τήν αγίαν Τριάδα. Ό Βουτομίτης 
εόωκεν ύπόσχεσιν τώ μοναχω, δτι δέν θά 
ΛΊίσμονηση τήν αΐ'τησίν του έν καιρώ τώ 
οέοντι, τόν παρεκάλεσε δέ νά δέηται εις 
τον θεόν ύπέρ αύτοΰ καί τόν κατευώύωσεν.

Φθάς εις Κύπρον ό Ήσαΐας, έλυπεϊτο 
οίότι δέν έπληρώθη ή έπιθυμία του τού νά 
*ομιση μεθ’ έαυτοΰ τήν εικόνα τής Θεομη- 
τορος, άλλα νύκτα τινά είδεν έν όνείρω τήν 
ρ,τερα τού Θεού παραυ.υθοΰσαν αύτόν και 
λεγουσαν δτι, μετ’ ού πολύ ή είκωε ή 
“οθητη θά σταλή εις Κύπρον. Τήν αύγην 

τής ιδίας νυκτός τώ έφάνη δτι ήκουσε 
ψωνην πτηνού έπί ένός τών παρά τό σπη- 
Ιαιόν του δένδρων Κόκκου άδουσιν τα εξής :

αου Κύκκου, Κύκκου το βουνί
» Μοναστήρι θά γένη
» Χρυσή κόρη θά έμβή
» Καί ποτέ θά. μήν έβγή.»

Από τής ήαέρας δ’ εκείνης ήρςατο 
βεργών διά τών χρημάτων, ά έ'λαβεν έκ 

Κ)πόλεως παρά τού Βουτομίτου, τήν οίκο— 
δόμησιν Ναού καί πέριξ αύτοΰ άνήγειρε. 
καί τινα κελλία, εις ά προσέλαβε καί άλ
λους μοναχούς, άποτελέσας ουτω μονήδρι— 
όν τι έν τώ μέρη έκείνω.

Καθ’ δν χρόνον ό Βουτομίτης παρεπιδη
μεί έν Βυζαντίω εΐχεν άσθενήση δεινώς ή 
θυγάτηρ του Αύτοκράτορος ’ Αλεξίου,πάντες 
δέ οι ’Ιατροί άπήλπισαν αύτόν περί τής 
ίάσεώς του. Ή άπόγνωσις τού Αύτοκρά
τορος ήν μεγίστη.δτι ό Βουτομίτ/ις δραξά- 
μενος τής εύκαιρίας ημέραν τινά διηγήθη 
αύτώ τά κατά τον Μοναχόν Ήσαΐαν καί 
τήν θαυματουργόν αύτοΰ δύναμιν. '0 ’Αλέ
ξιος τότε ύπέσχετο τω στρατηγω του νά 
πέμψη τήν ζητηθεϊσαν εικόνα τώ μοναχω·· 
εις Κύπρον μετά πολλών χρημάτων προς 
οίκοδόμησιν περικαλλούς Ναού καί Μονής, 
άν έθεραπεύετο ήπροσφυλής αύτώ θυγάτηρ.

Ή θυγάτηρ του ώς εκ θαύματος έθερα- 
πεύθη, άλλ’ ό ’Αλέξιος έπελάθετο τής: 
ύποσχέσεως του, ή δέ νόσος τής θυγατρός 
του ύπετροπίασε καί εις μείζωνας απελπι
σίας ένέβαλε τον άλέζιον, δστις καί έμνήσ- 
θη ή'δη τής ύποσχέσεως καί τοϋ ταξίματός 
του. Παρήγγηλε λοιπόν εις ζωγράφον καί 
κατεσκεύασεν έτέραν εικόνα θεομητορικήν 
πκ;ομοιότυπον τής ήν είχε, καί έσκόπη νά 
πέμψη ταύτην εις Κύπρον, μή στέργον ν’ 
άποξενωθή τής παλαιός. Άλλ’ ή Θεοτόκος 
κατ’ δναρ φανεϊσα τώ Αύτοκράτωρι έπετη- 
μησεν αύτώ καί τώ έπέβζλε νά πέμψη Xr 
φεύκτως τήν παλαιά εικόνα της τώ Μονα- 
χώ Ήσαΐα.

'0 ’Αλέξιος τότε έτοιμάσας πλοϊον μέ 
πολύτιμα ύώρα καί πολλά χρήματα, 
έπεμψε καί τήν σεπτήν εικόνα, συνοδευο- 
μένην ύπό τού Βουτομίτου καί ίερομονάχου' 
τίνος, ώστε θά έχρησίμ.ευεν ώς Ηγούμενος, 
τής νέας Μονής έν Κύπρω τής έπ’ όνόματι 
τής Θεοτόκου ΐδρυθησομενου.

Τό πλοϊον αετά τοϋ έν αύτώ σεπτοΰ 
κειμηλίου έ'φθασεν εις Κύπρον, καί ό Μο
ναχός ωκοδόμησε Ναόν μεγαλοπρεπή έπ’ 
όνόματι τής Θεοτόκου καί ιόρυσε μεγάλην 
Μονήν, εις ήν ό Βουτομίτης παρεχώρησεν,. 
τή άδεια τού Αύτοκράτορος, τά εΐσοδήμα-
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ΕΦΙΙΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΠΝΑΙ»

«ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-καί μεγαλοπρεπής διά συνδρομ-ών τών πι
στών, κατά διαφόρους δ’ έποχάς κατόπιν 
έπεξετάθη καί έκοσμήθη διά νέων οικοδο
μημάτων καί τελευταίως έπί τής ήγουμε- 
νείας τοΰ νϋν Ηγουμένου κ. Γερασίμου έ- 
πηυξήθη διά νέων κελλίων κλπ. καί έξω- 
ρα'ίσθη αρκούντως

Ό ναός τυγχάνει άκομψος καί άρρυθμος, 
άποτελών άντίθεσιν προς τό δλον κτίριον 
τής Μονής, δπερ ού σμικράν μεγαλοπρέ
πειαν κέκτηται.

,*■
Περί τού ανεξαρτήτου τής Μονής ταύ- 

της ιδού-τί διαλαμβάνει συνοδικόν συγγε- 
λιώδες γράμμα, γραφέν μηνί Δεκεμβρίω 
1672 καί φέρον τάς ύπογραφας τών Πα- 
τριαρχών, τοϋ ’Αρχιεπισκόπου καί τών 
Συνοδικών.... «Άποφαινόμεθα... ΐνα τό ιε
ρόν τούτο καί σεβάσμιον Μοναστήριον τή; 
ύπεραγίας Θεοτόκου Κύκκου καλούμενον 
κατά τήν περί αύτό φιλοτιμίαις τών πάλαι 
καί νΰν ’Αρχιεπισκόπων τής Κύπρου, ε"η 
καί διαμένει σταυροπηγιακόν καί παντί 
έλεύθερον καί άσυδωτον (1) καί άδούλω- 
τον καί άκαταπάτητον καί άνενόχλητον 
καί άναπηρέαστον μετά πάντων τών αφιε
ρωμάτων αύτοϋ καί κτημάτων, κινητών τε 
καί ακινήτων, τώντε νϋν προσόνων αύτφ 
καί τών μεθ' ύστερον γενησομενων μηδενί 
μ,ηδέν δλως όφεΐλον παρέχειν μέχρις οβο
λού, μήτε τό κατά καιρούς ’Αρχιεπίσκοπο) 
Κύπρου, μήτε τοΐς περί τά δρια τοΰ αύτοϋ 
Μοναστηριού ’Αρχιερατικού έπισκόπου, άρ· 
κουμένου τού ’ Αχ'.επισκόπου μόνω τώ κα- 
νονικώ αύτοϋ μνημοσύνω’ καί πάσα χειρ 
βιαία καί ιταμός μακράν άπέχοι τοϋ ιερού 
αυτού. Μοναστηριού μηδενός κατεπεμβαι- 
νειν αύτήν έπιχειριζομένου αύθαδώς καί «' 
παιτειν λαβεΐν τό οίονούν, άλλ’ ύπαρχοι 
πάσης καίπαντοίαςκαταδυναστείας καί ow 
λείας άνώτερον καί αύτόνομον καί αύτοδε- 
σποτον, ουλαττομένων τών προνομίων αυ
τού καί τών τιπικών ένταλμάτων άπαρα- 
χωρήτων καί άπαραθραύστων.» (ύπογραψ· 
τριών πατριαρχών, ’Αρχιεπισκόπου Κυπρου, 
επτά Μητροπολιτών Κύπρου καί 22 Συνο
δικών Κωνσταντινουπόλεως.

( 1 ) ’Ίσως άναγνωστεον «πάντως ελεύθερον »» 
άσήδωτον.»

■τχ τριών Κυπριακών χωρίων, τοΰ Μύλου, 
τού Μυλιωσυρίου καί τής Περιστερώνος 
προς συντήρησιν των μοναχών, ό δ’ ’Αλέ
ξιος έπεκύρωσε διά χρυσοβούλλων την 
δωρεάν ταύτην και διά πολλών προνομίων 
την Μονήν έπροίκησεν, όνομαζομένην καί 
μέχρι σήμερον ετι βασιλικομονάστηρον.

Οί κατά τό 1911 καταλαβόντες την νή
σον Λατίνοι άφήρεσαν πάντα τά κειμήλια 
τής Μονής. Μετά ταΰτα πάλιν έπλουτίσθη 
αύτη καί ό Ναός ύπό τών ’Ορθοδόξων της 
νήσου διά τών πολυτίμων σκευών καί κο- 
σίΛηαάτων καί έπεξετάθη διά νέων οικημά
των, πλην κατά την μεγάλην πυρκαίαν τοϋ 
1365, άπαντα κατεστράφησαν, έκτος τής 

■ίεράς είκονος, διασωθείσης έκ θαύματος ύπό 
τίνος ασθενούς κοιμωμένου έν τώ ναώ προ 
τής είκονος χάριν θεραπείας. Τη συνδρομή 
τών ’Ορθοδόξων νησιωτών άνωκοδομηθη 
αύθυς ό Ναός καί ή Μονή ύπό τοϋ Ήγου- 
αένου Λουκά, επίσης περικαλλούς, ώς τό 
πριν και έπροικίσθησαν διά πολυτίμων αμ
φίων, σκευών καί κοσμημάτων, άλλα κατά 
τό 1542έτέρα πυρκαίά κατέστρεψε πάντα 
πλήν τής είκόνος διασωθείσης ύπό τών 
Μοναχών έ’ν τινι σπηλαίω.

'0 τότε Ηγούμενος τής Μονής Συμεών 
τή συνδρομή αύθις τών εύσεβών, ανοικο
δόμησε τόν Ναόν καί την Μονήν κ’ έπροί- 
κησε δι* όλων τών χρειωδών.

’Αλλά τώ 1750 τό τρίτον ήδη έκάη ή 
Μονή καί ό Ναός, άνωκοδομήθησαν δέ τώ 
1755 άμφότερα, συνδρομαϊς αύθυς τών πι
στών, τή ένεργεία τοϋ τότε ’Αρχιεπισκό
που Κύπρου Φιλοθέου καί τή εύπιστία τοϋ 
Οικονόμου τής Μονής Παρθενίου καί τών 
λοιπών Πατέρων. '0 Ναός ώκοδομήθη τρί- 
χωρος, τιμωμένου τοϋ μέν μεσαίου χώρου 
επ’ ονόματι τών Άσωμάτων καί τοϋ αρι
στερού έπ’ ονόματι τών άγιων Πάντων.

Τέταρτος εμπρησμός τής Μονής συνέβη 
τώ 1813 τή 8 ’Ιουλίου επί 'Ηγουμένου 
Μελετίου Γ' καείσης όλης τής Μονής καί 
διασωθέντος τοϋ Ναοΰ.

Κατά τον εμπρησμόν τούτον έκάη καί ή 
-σπουδαία βιβλιοθήκη τής Μονής, αριθμούσα 
πολλά; χιλιάδας τόμων. Εντός δέ τριών 
«τών άνωκοδομηθη ή Μονή περίλαμπρος
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"Ετερον συγγειλιώδες γράμμα Σεραφείμ. 
Οικουμενικού Πατριάρχου, μηνί Αύγούστω 
τοΰ αψζ'. γραφέν καί φέρον τάς ύπογραφάς 
τοΰ Άχιεπισκόπου Κύπρου Παϊσίου καί 
11 συνοδικών τού Πατριαρχ. Θρόνου, ονο
μάζει τήν Μονήν «Βασιλικόν κτίριον» ώς 
ώς διά βασιλικών δαπανημάτων άναγει- 
γερμένων καί χρυσοβούλοις βασιλικοίς κα- 
τωχυρουμένων έπί τής βασιλείας ’Αλεξίου 
τού Κομνηνοΰ.» Τό έν λόγω γράμμα έπι- 
κιροϊτά ίδια τοΰ προηγουμένου συγκειλιώ- 
δους γράμ.ματος. Ορίζει έπίσης πώς νά 
έκλέγηται ό Ηγούμενος ύπό τής Συνάξεως 
τών Πατέρων καί μηδέ νά ένεργή άνευ τής 
συγκαταθέσεως αύτών καί δτι ή περιουσία 
δλη τών πατέρων μετά θάνατον αύτών άνή- 
κει τή Μονή καί ούδείς τών συγγενών δι
καιούται νά λάβη τι, έτερον συγγειλιώδες 
γράμμα μηνί Σεπτεμβρίω τοΰ 1815, Κυ
ρίλλου Οικουμενικού Πατριάρχου καί 10 
συνοδικών, έπικιροΐ τά προηγούμενα συγ- 
γείλια άνζφέρον τά έκδοθέντα κατά τά έ'τη 
1672, 1760 καί 1783, καί περιέχον συ
χνά αύτολεζεί περί προνομίων κλπ. καίπερί 
εκλογής ’Ηγουμένου καί περιουσίας τών 
Πζτέρων δσζ τό προηγούμενον συγ- 
γείλιον.

Ή Μονή καί ό έν τώ μέσω αύτής κείσ.ε- 
νος Ναός είνε έκτισμένζ έπί οροπεδίου μιάς 
τών βορειοδυτικών διακλαδώσεων τοΰ δ- 
ρους Όλυμπου (Τροόδους) εις ύψος 4,3439 
ποδών ύπό τής θαλάσσης, έν μέσω δάσους 
λευκών καί άλλων αειθαλών δένδρων είς 
μικράν δ’ από τής Μονής άπόστασιν εύ- 
ρισκονται καί κέδροι τινές (αί μόναι έν 
Κόπρω), διασωθεϊσαι ΐ'σως έκ τής άπηνβΰς 
όξινης τοϋ Κυπρίου ύλοτόμου, διότι ήσαν 
κφιερωμέναι είς τήν Θεοτόκον.
* Πέριξ τής Μονής καί εις μικράς απ’ αύ- 
Τής αποστάσεις ύπάρχουσιν αρκετά οίκη- 
ί«τα, σταΰλοι καί άποθήκαι χρησιμεύοντα 
διά τούς έργατικούς, ύπηρέτας τής Μονής 
Τους βοσκούς καί διά τά ζώα, έτι δέ καί 
δια τήν έναποθήκευσιν τών διαφόρων προϊ- 
Οντων, άτινα ή παράγονται έκ τών κτη
μάτων τής Μονής ή προσκτώνται έκ τών 
δωρεών τών Χριστιανών (ζητειών).

■ Πηγαία ύδατα ολίγα ύπάρχουσιν καί 

εις αποστάσεις τινζς άπό τής Μονής’ άλλ’ 
έν αύτή τή Μονή ύπάρχουσιν έκτισμέναι 
ύπόγειοι δεξαμεναί (στέρναι) εύμεγέθεις, 
είς άς έναποθηκεύονται τά όμβρια ύδατα 
χρησιμεύοντα είς τάς καθημερινά; άνάγκας 
τών έν τή Μονή καί τών πανηγυριστών, 
καθόσον ώς ειπομ.εν, τά πηγαία ύδατα καί 
ολίγα καί ανεπαρκή είναι καί κεϊνται είς. 
αποστάσεις τινας από τής Μονής.

Συναθροίσεις πιστών ή πανηγύρεις τε·- 
λοΰνται πολλάκις τοΰ έτους έν τή Μονή 
κατά τήν ημέραν τοΰ Πάσχα καί τάς Θεο
μητορικής έορτάς’ άλλ’ ή μεγαλειτέρα πα- 
νήγυρις, ή προσελκύουσα 5 — 10 χιλ. πα
νηγυριστών, τελείται κατά τήν 8 Σεπτεμ
βρίου, ημέραν τών γενεθλίων τής Θεομή- 
τορος.

Προσκυνηταί καθ’ ολον τό έτος έπι- 
σκέπτονται τήν Μονήν καί δή καί έκ τής 
αντίκρυ Κιλικικής ακτής,οΐτινες ιδίως μετά 
τήν είς 'Ιερουσαλήμ προσκύνησιν κατά 
τάς ημέρας τού Πάσχα, θεωροΰσιν άναπό- 
φευκτον καθήκον νά έλθωσιν είς Κύπρον 
ΐνα προσκυνήσωσι και τήν σεπτήν εικόνα 
τής Παναγίας τοΰ Κύκκου δτι είς μόνον τό 
χ α τ σ η λ ί κ ι των θεωρείται τέλειον.

Καί πολλοί μέν τών προσκυνητών τού
των κομίζουσιν είς τήν Μονήν δώρα μικρά 
ή μεγάλα, άναλόγως τής εύλαβείας καί 
ύλικής εύεςίας των, οί πλεΐστοι όμως τού
των απέρχονται έκεϊσε μέ κενά βαλάντια 
καί κενότερους στομάχους, άναμένοντες νά 
χορτασθώσι καί έλεηθώσιν ύπό τών έν τή 
Μονή.

Ή φιλοξενία καί περιποιητικότης τών έν 
τή Μονή πάντων άπό τοΰ 'Ηγουμένου μέ
χρι τοΰ τελευταίου ύπηρέτου,τυγχάνει πα- 
ροιμιώδης, ούδείς δ’ έπισκέπτης τής Μο
νής είτε πλούσιος εί'τε πτωχός, είτε έπι- 
φανής εί'τε αφανής, αναχωρεί έκεΐθεν μή 
άποκομίζων εύαρέστους έντυπώσεις τής έν 
τή Μονή μακράς ή βραχείας διατριβής του. 
Ή φιλοξενία δέ καί περιποίησις παρέχε
ται είς πάντα έπισκεπτην τής Μονής άδια- 
φόρως θρησκείας, έθνότητος ή φυλής ή γέ
νους. Φαίνεται δ’ δτι ανέκαθεν έπεκράτει 
έν τή ιερά τάύτή Μονή παραδειγματική, 
ξενία καίάβροτης τρόπων πρός τούςέπισκέ- 
τας, διότι έν ταίς « Όδηγίαις τοΐς Μονα-
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χοϊς», ας ευρωμεν σεσημειωμένας έν πα- 
λαιώ βιβλίω βιβλιοθήκης τής Μονής ά- 
νέγνωμεν τά έςής :

«Καί οί ξένοι καί προσκηνηταί τής α
γίας είκόνος παρεμυθείσθωσαν διά των συ
νήθων τοϊς Μοναστηρίοις τροφών μετ’ αγά- 
-πης καί ύπομονής διά το του τόκου έρημον 
καί άπαραμύθητον,πόθεν γάρ δύνκνται τρο
φής άγοράσαι έαυτοϊς καί τοϊς ύποζηγίοις 
αύτών είτε οΐ χριστιανοί είτε καί οί διαβαί- 

τνοντες ασεβείς ;»
Ειπομεν ανωτέρω δτι η μεγάλη βιβλιο

θήκης τής Μονής κατεστράφη κατα τον 
τώ 1813 γινόμενον έμπρήσμόν τής Μονής, 
ήδη αΰτη κέκτηται βιβλιοθήκην τινά ούχί 
-μεγάλης σπουύαιότητος, αριθμούσαν εκα
τοντάδας τινάς τόμων, σχηματισθεϊσαν 
διά χρηματικής δωρεαϊς των κατ άτάς άρ- 
χάς τού 19ουαίώνος έν Βενετίααποθανόντος 
Άρχιμα/όρίτου τής ΆρχιεπισκοπήςΚύπρου 
.Κυπριανού (του συγγραφέως τής γνωστής ι
στορίας τής Κύπρου) καί διά μέταγενεστέ- 
φων προσφορών εις βιβλία καί χρήματα ύπο 

• διαφόρων.

Ή Μονή ανεξάρτητος από πάσης άρ-
-χιεπισκοπικής ή επισκοπικής άναμίζεως 
έν τή διακυβερνήσει καί διαχειρίσει των
κατ’ αύτήν, κυβεονάται ύπο ισοβίου 'Η
γουμένου, εκλεγόμενου ύπο τής όλομελείας 
των ίερομένων αδελφών και έχοντος ύπο 
την προεδρείαν αύτοΰ τετραμελές διοικητι- 
■κίν Συμβούλιον έξ ιερωμένων αδελφών, έκ- 
λεγομένων κατά τετραετίαν ύπο τής όλο- 
μ.ελείας τών ίεοομένων αδελφών διά πλειο
νοψηφίας. '0 'Ηγούμενος μετά την εκλο
γήν του, χειροθετεϊται ύπο τοΰ ’Αρχιεπι
σκόπου κατά δέ τάς ιεροτελεστίας αύτός 
τε καί οί Πατέρες τής Μονής μνημονεύουσι 
του ονόματος τού κατά καιρούς ’Αρχιεπι
σκόπου Κύπρου οστις «κοινός πατήρ καί 
δεσπότης» καλείται ύπο τών Πατέρων τής
Μονής, τών γραψάντων περί αύτής.

'Η διαχείρισις τού διοικητικού Συμβου
λίου τής Μονής μετά’τήν λήξιν έκαστου 
-οικονομολογικού έ'τους εξελέγχεται ύπο 
πενταμελούς επιτροπής, έκλεγομένης δια 
πλειονοψηφίας ύπό τών ίερομένων αδελφών. 
Τά καθ’ έκαστα δέ τής όιακυβερνήσεως 

τής Μονής διέπουσιν οργανικοί κανονισμοί 
συντεταγμένοι επί τή βάσει τών συγγει- 
λιωδών γραμ.μάτων.

Ή Μονή κέκτηται πολλά πολύτιμα καί 
πολυτελή, εκκλησιαστικά άμφια καί σκεύη 
χρυσά καί αργυρά, προερχόμενα έκ δωρεών 
Ρώσσων καί διαφόρων εύλαβών χριστιανών.

Έν Κύπρω έχει τρία μεγάλα Μετόχια, 
τά τού Ξεροποτάμου, τό τής Λευκωσίας καί 
το τού Πολεμίου Πάφου- κτήματα όέ διά
φορα καθ’ δλην τήν νήσον, επίσης δέ καί 
έν Ρωσία Κω^πόλει, Σμύρνη καί Προύση.

Τά κυριώτερα εισοδήματα τής Μονής 
προέρχονται έκ τών γεωργικών κυρίως προϊ
όντων,οίον δημητριακών, χαρουπιών, ελαίου 
καί οίνου έκ τής κτηνοτροφίας (ιδίως ποι
μνίων προβάτων καί αιγών), έκ. τής έκμι- 
σθώσεως ακινήτου κτημοσύνης τής Μονής 
έκ τών προκριτικών εισφορών τών Χριστια
νών (ζητειών) καί έκ τών ταςειδίων.

Τά κυρίως έ'ξοδα τής Μονής άποτελούσιν 
οί άμεσοι καί έμμεσοι φόροι, οίον κτηματι
κοί προβατοδεκατεϊαι, δεκατεϊαι δημη
τριακών κλπ. δΓ ούς πληρώνει περί τάς 
600 άγγλ. λίρας έτησίως. Τό κονδύλιον 
τοϋτοβαρύνουσιν ιδία οί κτηματικοί φόροι.

Μετά τούς φόρους, ακολούθησαν οί τόκοι 
καί τά χρεωλήσια. Τούτοις έπονται τά 
προσωπικά επιδόματα τών έχόντων υπουρ
γήματα έν τή Μονή δια τάς χρείας αύτών 
έκ 400 περίπου λιρών.

Διά τήν ξενίαν καί τάς έπισκευάς τών 
κτημάτων καί λοιπήν συντηρησιν αύτής 
δαπανώνται περί τάς 800 λίρας, διά τους 
φιλανθρωπικούςσκοπούς παρέχονται έτησιως 
περί τάς 80 λίρας.

Προϋπολογισμόν εσόδων καί έξόδων ετή
σιον έχει ή Μονή 2,500 περίπου άγγλ. 
λιοών.

Σημειωτέον δ’ οτι όλιγίστων πραγμάτων 
γίνεται αγορά ύπό τής Μονής, διότι τα 
κυριότερα τών τροφίμων παράγονται έκ των 
κτημάτων αύτής.

Έν τή Μονή συντηρείται έλληνική Σχ»' 
λή διηθημένη εις τρεις τάξεις, οί δ’ εκ«' 
στοτε άπολιόμενο; μαθηταί πέμπονται 
εις Λευκωσίαν προς έςακοκούθησιν των 
σπουδώντων έν τώ αύτόθι Γυμ,νασίω.

'Η Μονή στέλλει έκάστοτε και δύο Ίε- 
φοδικόνους πρός σπουδάς θεολογικάς έν τή 
Σχολή Χάλκης και 'Ιερουσαλήμ.

Είς τά Σχολεία Λευκωσίας είσφέροι έτη- 
•σίως ή Μονή 80 περίπου λίρας.

Τά έξοδα τής Μονής είναι πάντοτε σχε
δόν σταθερά, τά δ’ έσοδα κλίνουσιν μάλ
λον πρός τό έλαττον από καιρού εις καιρόν 
ένεκα διαφόρων λόγων καί καιρικών περι
στάσεων.

Όμολογουμένως όμως επί τού ένεστώ- 
τος Ηγουμένου καί τού διοικητικού Συμ
βουλίου τής Μονής πάσα προσπάθεια κατα
βάλλεται ύπο τών Πατέρων πρός βελτίω- 

•σιν καί αύξησ.ν τών εισοδημάτων καί πρός 
άπόσβεσιν τών χρεών, άτινα ώς έφιαλτας 
πιέζουσι τό στήθος τής Μονής.

-*·
Τό προσωπικόν τής αδελφότητος τής 

Μονής ανέρχεται είς 50 περίπου πρόσω
πα, Ιερωμένους καί μοναχούς. Μεταςύ τών 
μοναχών ύπάρχουσι καί διάφοροι τεχνϊται, 
χρήσιμοι είς τήν Μονήν, οίον Ξυλουργοί, 
Υποδηματοποιοί κ.λ.π.

Έν τή κυοίως Μονή καί τοϊς πέριξ αυ
τής ένδιαιτώνται περί τά 100 πρόσωπα, 
ων 15 ιερωμένοι και 1 5 δόκιμοι,οί δέ λοιποί 

’άρτοποιοί, μάγειροι, κελλάριδες, αμπελουρ
γοί, βοσκοί, ύφανταί σάκκων, κηπουροί, 
αγροφύλακες, δασοφύλακες, άγωγιάται, 
ξυλοφόροι κ.λ.π. κ.λ.π.

Έν τω Μετοχίω Ξηροποτάμου ένδιαι- 
τώνται περί τά 40 πρόσωπα ιερωμένοι καί 
μη, έν τώ Μετωχίω τω παρά τήν Λευκωσίαν 
(ίγιος Προκόπιος) περί τά 45 πρόσωπα 
ωσαύτως, καί έν τώ μετοχίω ΙΙολεμίου 
*8ρί τά 20 πρόσωπα.

Τό δλον δηλ. προσωπικόν τής Μονής, 
Το καθ’ έκάστην δίατρεφόμενον ύπ’ αύτής 
*αι εργαζόμενον έν τοϊς κτήμασί της άνέρ- 
χοται είς 200 καί πλέον πρόσωπα, εκτός 
Των προσλαμβανομένων έκτακτων έργα- 
Των κ.λ.π. οΐτινες ούδεποτε λείπουσιν.
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Κατά τό πλεϊστον τού χρόνου ό Ηγού
μενος μετά τού Συμβουλίου του διαμένων 
έν τώ Μετοχίω Λευκωσίας,άτε τού συνόλου 
τών ύποθέσεων τής Μονής Συγκετρομένων 
έν τή πρωτευούση.

'O 'Ηγούμενος τής Μονής, Πανοσιμολο- 
γιώτατος κ. Γεράσιμος πρό 17 περίπου 
ετών διεδέξατο τόν άποβιώσαντα Ηγού
μενον Σωφρόνιον, προσκληθείς κοινή ψήφω 
τών Πατέρων τής Μονής, έν Γενεύη τής 
Ελβετίας έτι τάς διατριβάς ποιούμενος, 
χάριν σπουδών.

Είναι κάτοχος Θεολογικών καί άλλων 
γνώσεων άτε πτηχιούχος ών τής έν Χάλκη 
Θεολογικής Σχολής καί έπί τριετίαν δια- 
τελέσας χάριν εύρυτέρων σπουδών έν Γε
νεύη τής Ελβετίας, ένθα καί μετεγλώττι- 
σεν έκ τής Γαλλικής τό σπουόαϊον θρησκευ
τικόν σύγγραμμα τού Έρνέστου Νκβίλλ 
«Ό Ούράνιος Πατήρ.» ·

Έν Γενεύη εύρισκόμενος, είχε ψηφισθή 
κατά τήν τότε χηρείαν τοΰ Κιτιακοΰ θρόνου 
ύπό τής Συνόδου καί τών αντιπροσώπων 
τής έπαρχίας ώς Μητροπωλίτης Κιτίου, 
πλήν δέν άπεδέξατο τήν έκλογήν, άπιθυ- 
μών ν’ άποδώση τά τροφεία πρός τήν έκ- 
θοέψασαν,καί έκπαιδεύσασαν αύτόν Μονήν.

Δραστάριος, ρέκτης καί φιλόκαλος ών ό 
Ήγούμ,ενος κ. Γεράσιμ.ος, αεννδότως εργά
ζεται πρός προαγωγήν τών συμφερόντων 
τής Μονής, συνεργούς έχων καί τούς ζηλω- 
τάς Πατέρας τής Μονής. Έπεξετειναι είς 
θαυμάσιον βαθμόν τήν δενδροφυτείαν, ηυ- 
ξησε τούς παραγωγικούς πόρους τής Μονής 
πολυειδώς καί πολυτρόπως, παρέχων ουτω 
παράδειγμα άξιοζήλευ τον καί άλλοις.

Έν Κΰπρφ.

Α. Μ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
Δικαστής
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Η ΠΑΝΔΟΤΡΑ KAI ΤΟ ΜΑΝΔΟΛΙΝΟΝ

Τό μανδολΐνον ού μόνον εινε πκνάρχαιον 
μουσικόν όργανον άλλά καί αύτό έτι τό ό
νομά του εινε άρχαΐον ελληνικόν παραφθα- 
ρέν εις μανδόλαν καί μανδολΐνον.

Οι αρχαίοι συγγραφείς, ό Αθηναίος, ό 
Λαμπρίδιος, ό Κλήμης, ό Άλεξανδρεύς, ό 
λεξικογράφος 'Ησύχιος καί άλλοι άναφέ- 
ρουσι μουσικόν τι ό'ργανον Πάνδουρος, 
Πανδουρίς, Πανδοΰρα και μάνδουρος, έγ
χορδον άλλ’ δπερ ητο άγνωστον οποίου α
κριβώς ητο είδους.

Νεώτεραι μελέται τή βοήθεια των σω- 
ζομένων γλυπτών παραστάσεων άπεκάλυ- 
ψαν ήμΐν ότι τό μανδολΐνον εινε το άρχαΐον 
όργανον πάνδουρος, και η λέςις αύτή μαν- 
δολΐνον εινε παραφθορά της λέξεως Πάν- 
δουρος. Επειδή επί ρωμαϊκών καί αλεξαν
δρινών χρόνων τό σχήμα τού ηχείου τής 
πανδούρας ήτο στρογγύλον ή άμυγδαλοει- 
δές υποθέτει ό κ. Θεόδωρος Ράϊναχ ότι τής 
λέξεως Πανδοΰρα μετεβλήθη τό π εις μ. 
έκ τούτων δέ έχομεν τό λατινικόν τών μέ
σων χρόνων mandore τό όποιον μετε
βλήθη εις mandola και τούτων τό ύπο- 
κοριστικόν εινε τό mandolino. Άλλ’ είτε 
ή εικασία τοΰ κ. Ράϊναχ εΐνε ορθή είτε όχι 
καί óLlttré καί πάντες οί γλωσσολόγοι έκ 
τών άξιων λόγου θεωροΰσιν άναμφισβήτη- 
τον τήν έκ τής λέξεως πανδοΰραν παρα
γωγήν τής λέξεως μανδόλα καί μανδολΐ- 
νον.

Ό Κλήμης ό Άλεξανδρεύς άποδίδει 
τήν εύρεσιν πανδούρας εις τόν Φρύγα "Γα- 
γνιν, άλλ’ έπειδή παραστάσεις αύτής εύ- 
ρίσκονται έπί αιγυπτιακών μνημείων φαί
νεται ότι ή πανδοΰρα εινε αιγυπτιακόν ή 
άσσυριακόν ό’ργανον καί αύτή δ’ ή λέξις 
πανδοΰρα εΐνε αιγυπτιακή ή άσσυριακή λέ
ξις, τοΰτο δέ φαίνεται ήμΐν έτι μήλλον πι
θανόν καθ’ όσον τής λέξεως ύπάρχουσι 
δύο τύποι : πάνδουρος καί μάνδουρος.

Ή σημερινή πανδοΰρα έχει οκτώ χορ
δής — ίσοδυναμούσας πρός τέσσαρας— εις 
τήν πολιάν όμως άρχαιότητα είχε κατ’άρ- 
χάς δύο καί τρεις χορδάς διό καί έλέγετο

τρίχορδον ή δίχορδον.
Έκ τής κλασικής έποχής τής άρχαίας 

'Ελλάδος τρία μόνον γλυπτά σώζονται 
μ/ημεΐα: δύο ειδώλια έξ οπτής γής εύρι- 
σκόμενα ήδη έν τώ Λούβρω και ή μαρμά
ρινη Μοΰσα τής βάσεως τής Μαντινείας. 
Άπαντα τοΰ δ’ αΐώνος.

Αί παραστάσεις τής ρωμαϊκής έποχής. 
εινε πολυαριθμότεροι έκ τούτου δέ κατα
φαίνεται ότι ή πανδοΰρα ήτο προσφιλεστάτη 
ιδίως έπί τών ρωμαϊκών χρόνων παραστάτ 
σεις πανδουρών εύρίσκονται εις σαρκοφά* 
γους έν τώ Βρεττανικω Μουσείω, τοΰ Ά- 
ρελατου, τοΰ Μουσείου τοΰ Λατεοανοΰ καί 
άλλων.

Τό ήχεΐον έπί μέν τής ελληνικής έποχής 
περκτοΰται εις γωνίαν, κατά δέ τούς ρω
μαϊκούς χρόνους είς τόζον κύκλου. Ό παν· 
δουριστής — συνήθως γυνή — παρίσταται- 
καθήμενος κρατών διά τής άριστερας τήν 
πανδοΰρανκαί στηρίζουν τό ήχεΐον έπί τών 
γονάτων του έν ω διά τής άλλης χειρός, 
παίζει, σπανίως διά πλήκτρου. Ή παρά-■ 
στάσις τής σαρκοφάγου τοΰ Λζτερανοΰ παν- 
δουρίζει διά πλήκτρου.

Κατά τάς άνασκαφάς τής Γαλλικής 
Σχολής τοΰ 1887)8 έν Μαντινεία άνευρέθη 
είς τινα βυζαντινήν έκκλησίαν ή περίφημος 
βάσις τής Μαντινείας. Ή βάσις αΰτη εό- 
ρίσκεται ήδη κατακειμένη έν τώ ένταΰθα 
Κεντρικω Μουσίω έν τή αιθούση τοΰ Έρ
μου καί παριστά τό έπεισόδιον τοΰ ’Απόλ
λωνος μέ τον Μαρσύαν, άποδίδεται δέ 
ύπό πολλών είς τήν σμίλην τοΰ Πραξιτε- 
λους. Έν τινι τών πλευρών τής βάσεως 
ταύτης παρίσταται καθημένη Μοΰσα παν- 
δουρίζουσα.Τήν χαριεστάτην ταύτην παρα· 
στάσιν ύποδεικνύομεν είς τήν Άθηναϊκη* 
Μανδολινάταν και ήτις χάρις είς τήν δεξιάν 
διεύθυνσιν τής φιλομούσου δεσποίνης τώη 
’Αθηνών Φανής Π. Ζαλοκώστα κατέστη 
μόνον άξιον λόγου μουσικόν σωματεΐον τω* 
’Αθηνών. Ή πανδουρίζουσα αυτή Μοΰσί 
δέον νά γίνη το έμβλημα τής Αθηναϊκά 
Μανδολ?.νάτας.

ΤΡΑΠΕΖΑΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ 4P. 50,000,000 ΆΠ08ΕΒΙΑΤΙΚΑ 4P. 10,400,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ :
ΕΝ ΕΛΛΑΔ1 : Έν Πειραιεϊ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, Τριπόλει, Βάλω και Ααρίσση. 
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χανίοις, 'Ηρακλείω και Ρε&ύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα έν Γαλατά μετά πρακτορείου έν 

Σταμπούλ), Άμισφ, Τραπεζοϋντι, Κερασονντι, Σμύρνη, Χίω, Λιμενι-Βα&έος 
(Σάμου), Μερσίνη,Άδάνοις, Θεσσαλονίκη,Σέρραις,Καβάλλα,Ξάνίλη και Ίωαννίνοις.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ : Έν ’Αλεξανδρεία. (μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Μίδαν), Καίρω (μετά 
παραρτήματος έν τή συνοικία Μουσκυ), Ζαγαζίκ καί Μανσούρα.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : No 22 Fenchurch Street), ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ : (Κύπρου), ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (Domhof, 
Mönckebergstrasse ι8) καί εν ΧΑΡΤΟΥΜ (Σουδάν).

ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (Domhof, Mönckebergetrassey ι8) νέον υποκατάστημά μας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΊΌΥ 1911
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ διαθέσιμα :

Έντω Ταμείω καί παρ’έγχωρίοις Τραπέζαις . . . Δρ. 20,732,493.13 ) 
ΠαράΤρχπέζ. εν Ευρώπη κχι Σ)ματχ έν χαρτοφυλακίω » 18,954,580.72 ) 
Προεξοφλήσεις κχι προκχταβολαί ε)γραμμχτίων.............................................. 
Εγγυημένοι λογαριασμοί :

έπί ένεχύρω χρεωγράφων........................................ Δρ. 63,261,901.29 )
δι’έμπορ. κχι άλλων έγγυήσεων....................... » 61,225,141.94 )
έπί υποθήκη ακινήτων.............................................. » 10,255.435.61 )

Τρέχοντες λ)σμοί χρεωτικοί...............................................................................
Ομολογίχι ΈΟν. Δανείων, Λιμενικών Ταμείων καί ’Ανωνύμων 'Εταιριών .

Χρεόγραφα καί τοκομερίδια...............................................................................
Συμμέτοχα! εις έπιχειρήσεις.................................................. ............................
Υποκαταστήματα................................................................................................

Κτήματα Τραπέζης ................................................................................................. 
.Εγκαταστάσεις, έπιπλα, χρηματοκιβώτια κτλ..................................................

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Δο. 39,687,073.85
»' 39,388,786.91

» 134,742,478.84

» 31,464,523.19
» 18,594,366.79
» 10,942,519.68
» 2,905,606.85
» 1,926,791.09
» 4,869,116.24
» 1,073,938.95

Δρ. 285,595,202.39
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Κεφάλαιον 'Εταιρικόν..............................................
Κεφάλαιο·/ τακτικόν ΆποΟεματικ’ον.......................  
Απο9εμ.χτικον Προνοίχς.............................................

Καταίέσεις δψεως.........................................................
» προθεσμίας ... ...................................

(ίλ » πολυετείς κχ! με προειδοπ..........................  
Ταμιευτήριου.............................................................  

Τρέχοντες λ)σμο’ι πιστωτικοί......................................  
Εξωτερικοί λ)σμοί....................................................... 

Προσωρινοί λ)σμοί καί διάφορα.................................

Δρ. 55,077,842.75 ) 
» 48,971,407.59 ) 
» 29,588,729.90 ) 
» 17,282,053.53 )

Δρ.
»
»

»

»
»
»

50,000,000,— 
5,480,000.— 
5,000,000.—

150,920.033.77

20,183.305.82
38,821,174.61
15,190,688.19

Δρ. 285,595,202.39
Ό Γενικός Διευθυντής Ό Γενικός ’Επιθεωρητής

ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Κ. ΜΑΤΣΑΣ Φ. Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Τηλεγραφική Διεύ&υνσις « Athénoclés».


