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ΊΙ Π ε ρ ι τ ο μ ή τοΰ Χρίστου κ α ι Βασ 
Σιλβέστρου Πάπα Ρώμης και θεοδότ. μ 
Μαλαχίου τοΰ προφήτ. κ α ι Γόρδιου μ. 
{• Ή Συν. τών Ο' Αποστόλων και Θεοκτ. 
Παρ. Θεοφανείων. θεοπέμπτου, Θεωνά. 
+ Τ ά " Α γ ι α θ ε ο φ ά ν ε ι α (αργία). 

Ή Σύναξις Ιωάννου τοΰ Προδρόμου 
Λομνίκης όσ. κα'ι Γεωργίου Χοζεβίτου 
Πολύευκτου μ. κ α ι Ευστρατίου ΰαυμ . 
Γρηγορίου έπ. Νΰσσης, Δομετιανοΰ όσ, 
θεοδοσίαυ κοινοβιάρχ. Αγαπίου άρχιμ. 
Τατιανής μάρτυρος. 
Έρμύλου, Στρατονίκου, Α γ ν ή ς τών Μ. ^ 
Τών έν Σινφ κα'ι ΡαϊΟώ άναιρεθ. Πάτερ. @ 
Ιωάννου Καλυβίτ . κα'ι Παύλου Θηβαίου·») 
Ή προσκ. τής 'Λλΰσ. Πέτρου Ιποστόλ. ( 
Ά ν : ω ν ί ο υ τοΰ Μεγάλ. Ά χ ι λ λ δ τοΰ όσ 
]- "Αρχεται τό Τριιόδιον. 
Μακαρ :ου τοΰ ΑΙγυπτ. ΕΰφρασίαςΜαρ 
Ευθυμίου τοΰ Μεγάλου 
Μαξίμου τοΰ Όμολογητ., Νεοφύτου μ. 
Τιμοθέου άποστ., Αναστασίου τοΰ Πέρσ. 
Κλήμεντος 'ιερομ. κα'ι'ΛγαΟαγγέλου μάρ. { 
Ξένης της όσίας. ί 

|Κυριακ. τοΰ Ά σ ω τ ο υ , Γρηγορίου Θεολ. > 
Ξενοφώντος κα'ι τών σύν α ύ τ φ . £ 
·',- Ή 'Ανακομ. τ ο ΰ λ ε ι ψ . Ιωάννου Χρυσ. ^ 
Έφρα'ιμ όσ. τοΰ Σύρου. Χάρητος μαρτ. ( 
Ή άνακομ. τοΰ λειψ. Ι γνατ ίου Ίερομ. ? 
Τών τριών Ίεραρχ. Βασ. Γρηγ. Ί ω ά ν . \ 
Ψυχοσάββατον. Κύρου κα'ι Ιωάννου. ) 

μ. \ 
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ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ 
• ^» . ^» • 

1 Ιανουαρίου Σελήνης τελευτ. τέταρτον 
ώρα 7 λεπ. 4 5 μ. μ. 
Νέα Σελ. ώρα 1 λ. 46 π.μ. 
Σελήνης πρώτον τέταρ
τον ώρα 4 λεπ. 4 1 μ. μ. 
Πανσέληνος ώρα 9 λεπ. 
59 π. μ. 
Σελήνης τελευταϊον τέ
ταρτον ώρα 2 λ. 2 1 μ. μ. 

Τλ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΚ ΚΥΡΙΑΚΩΝ • ^» · ^» • 
Α' Κυριακή 4 Ίανουαρ. Μαρκ. α ' 1 — 8 
Β' Κυριακή 1 1 Ίαν . ΜατΦ. δ' 12 — 17 
Γ' Κυριακή 1 8 Ίαν . Ματθ. ε' 1 4 — 19 
Δ' Κυριακή 25 Ίαν . Ίωαν . ι ' 9 — 1 6 

ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΟΡΤΑΙ 

Ίανουαρ. Πέμπτη. Βασιλείου τοΰ Μ. 
» Τρίτη. Τά "Αγια Θεοφάνεια 
» Τετάρτη. Ίωάν . τοΰ Προδρόμ. 
» Κυριακή.'Αρχετ. τό Τριφδιον 
» Κυριακή.Κυριακήτοΰ'Ασώτου 
» Παρασκευή.Τών τριών'Ιεραρ. 

ΣΙΜΟΥ ΜΠΑΛΑΝΟΥ 
Ύ φ η γ η ι ο ΰ τής Δογματικής έν τώ ΈΟνικώ Πανεπιστημι'ιρ 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α , ΝΕΟΝ Ε Τ Ο Σ , Ε Π Ι Φ Α Ν Ι Α 
ΛΙ έορταί τών Χριστουγέννων, τοΰ νέου έ'τους 

και τ(7>ν Ε π ι φ α ν ί ω ν δεν πρέπει νά νομίζη τις 
οτι ανέκαθεν έωρτάζοντο ά φ ' ής άνεφάνη ό Χρι
στιανισμός. Γενεά! ολόκληροι χριστιανικά! ε
πέζησαν άγνοοϋσαι τάς μεγάλας ταύτας έορτάς, 
ας ό σύγχρονος κόσμος μετά τόσης εορτάζει κα-
τανΰξεως. 

Αρχαιότερα τών εορτών τούτων είναι ή τών 
Ε π ι φ α ν ί ω ν (ή τών Θεοφανίων ή τής Ε π ι φ α 
νείας). Κλήμης ό Άλεξανδρεύς, εκκλησιαστικός 
συγγραφεύς τοΰ Β ' αιώνος, έν τώ συγγράμματί 
του «Στρωματεΐς», γραφέντι περί τό 190 Μ. 
Χ., αναφέρει (1) δτι οί οπαδοί τοΰ αιρετικού 
Βασιλείδου (2) έώρταζον την ήμέραν τοΰ βα
πτίσματος τοΰ Κυρίου την δεκάτην πέμπτην ή 
άλλοι την δεκάτην τοΰ έβραϊκοΰ μηνός Τυβι 
(ήτοι την ένδεκάτην ή άλλοι την έ'κτην τοΰ καΌ' 
ημάς Ίανουαρίου(;5). Ταχέως δμως ή εορτή αΰτη 
παρελήφθη υπό τής Εκκλησίας τής Ανατολής 

(1) Στρωματεΐς I, 2 1 (Μί§ηβ 8 ,885) . 
(2)Ό Βασιλείδης ήτο αίρεσιάρχης έν Άλεξα/δρεία 

κατά τάς αρχάς τοΰ β' α ι ώ ν ο ς . Έκ τοΰ αρρήτου 
Θεοΰ, κατ' αυτόν, προκύπτει ό νους, έξ ο ί ό λόγος, έξ 
ου ή φρόνησις, έ ξ η ς ή σοφία κα'ι ή δύναμις, έξ ών α'ι 
άρχαί, έξουσίαι και άγγελοι - πάντα ταΰτα μετά τών 
επτά υψίστων Θεών άποτελοΰσι τόν υψιστον οΰρα-
νόν, ου άντίτνπον δεύτερον πνευματικόν βασίλειον και 
οΒτως έξ απορροής προκυπτουσι 365 πνευματικά βα
σίλεια, παριστάμενα συμβολικώς διά τής λέξεως άβρα-
σάξ(ής τά στοιχεία λαμβανόμενα ώς άριθμο'ι, προστι
θέμενοι δίδουσιτόν άριθαόν 365). Διά τών 365 όμως 
απορροών τούτων άνεμίχθη ή ΰλη κα'ι έκ τοΰ μίγματος 
τούτου ό άρχων τοΰ τελευταίου πνευματικού βασιλείου 
έμόρφωσε τήν Γήν, ής τούς κατοίκους 'ίνα απολύ
τρωση άπό τής ΰλης ήλθεν έν φαινομενικφ σώματι 
ό πρωτότοκος τοΰ Θεοΰ, ό Νους. Ό Ιππόλυτος 
άλλως έκτίΟησι τό σύστημα τοΰ Βασιλείδου (Πρβλ. 
Κ Ι Ι Γ Ι Ζ ΚΪΓθ1ιβη§β8θΙιίο1ιΙο, εκδοσις ΙΓ', I, § 24. 2-3) . 

(3) Κβοποπ Μβηοΐ. σ. 72 - δρα Ι Ι Ρ Γ Ζ Ο ^ ' » Ββαΐ-
βιιογο1οραθαΪ6 έκδ. Γ' V, 4 1 5 . 

ένθα από τοΰ Γ' αιώνος πανταχού έοορτάζετο 
τήν έ'κτην Ίανουρίου. 

Ή αρχαία Εκκλησία δεν έώρταζε τήν μνή
μην τής γεννήσεως τοΰ Χρίστου, ώς και δεν 
έώρταζε κατ' αρχήν γενέθλια, διότι εθεωρείτο 
ώς ή είσοδος εις τόν έπίγειον βίον και ή απαρχή 
τών δοκιμασιών. Ό Ώριγένης, τόν Γ' αιώνα 
λέγει δτι ή αγία Γραφή μόνον περί ασεβών ανα
φέρει ώς έορταζόντων γενέθλια καΐ δή περί τοΰ 
Φαραώ και τοΰ Ήρώδου. Ώς αληθή γενέθλια τών 
Χριστιανών έθεωροΰντο αί μνήμαι τοΰ θανά
του, δ ι 'ού ε'ισήρχοντο εις νέον πνευματικόν βίον. 
Έκ τής αρχής ταύτης ορμώμενη ή Εκκλησία 
ημών εορτάζει γενικώς τήν μνήμην τοΰ θανάτου 
και ούχι τής γεννήσεως τών αγίων της. Έξαί-
ρεσιν τοΰ γενικοΰ τούτου κανόνος άποτελοΰσι 
μόνον αί μετά τόν Γ' α ιώνα άναφανεϊσαι εορ-
ταΐ τής Γεννήσεως τοΰ Χρίστου, τής Θεοτόκου 
καΐ τοΰ Προδρόμου (1). 

Έ ν τή αρχαία δμως Εκκλησία καίτοι δεν 
έωρτάζετο εορτή Χριστουγέννων, διάφοροι δια-
φόρως ΰπελόγιζον τήν ήμέραν τής γεννήσεως 
τοΰ Χρίστου, ώς μαρτυρεί Κλήμης δ Άλεξαν-
δρεΰς (2), δστις ευρίσκει τήν τάσιν ταΰτην περί-
εργον. 

Και άλλοι μεν έθεώρουν τόν Χριστόν γεννη
θέντα κατά Μάρτιον, άλλοι κατ' Άπρίλιον , άλ
λοι κατά Μάϊον και άλλοι άλλοτε. Πρώτον ό Σήξ-
τος Ίοΰλιος Αφρικανός έν ταϊς Χρονογραφίαις 
αΰτοΰ (τό έτος 221) και μετ'αυτόν ό Ιππόλυ
τος όρίζουσιν ώς ήμέραν γεννήσεως τήν ΚΕ' 
Δεκεμβρίου (;>)' Ούδαμοΰ δμως έωρτάζετο εορτή 
της γεννήσεως. 

ίιι Κ Ι Γ Ο Ι Κ 1 , (1) Πρβλ. ΚϊεΙβΟΐιοΙ (Λ\'οί1ιιΐ3θ1ιίοη 
ΚηπίίΙ ά η ά Υο11ίΒΐβΙ>βη» (Γ,οϊρζϊ^ 1 9 0 2 ] . 

(2) Στρωματεΐς I, 2 1 . 
(3) Πρβλ. Γααΐ ιΐο Ινα^αΓύι1 ~«Λ11θ8 ιιηιΐ Νβηοβ 

ιιο1)θΓ α.ΐ8 ΝΥοϋιηαοΜΗΓβίΙ» 1 3 9 1 σ. 3 1 6 - 3 2 1 , 
— 1526 — 

— 1 5 2 7 — 



Ι2ΦΗΜΕΡΙΛ0Σ (ΑΘΗΝΑΙ» 

Λπύ τοϋ Γ' αιώνος ήρχισεν ένιαχοΰ της 
Ανατολής, ώς έν Λίγΰπτω και Παλαιστίνη, 
κατά την ήμέραν τών Ε π ι φ α ν ί ω ν νά έορτάζη-
ται συγχρονίας καΐ ί] μνήμη της γεννήσειος τοΰ 
Κυρίου. Ή εορτή έκαλεΐτο άδιαφόρως θεοφά-
νια και Γενέθλια : < λέγεται γαρ αμφότερα, δυο 
κειμένων προσηγοριών ένί πράγματι"... δνομα 
δέ τω φανήναι μεν Θεοφάνια, τω δε γεννάσΟαι 
Γενέθλια». (1) 

Έ ν τή Λΰσει ή έορτί) τών Ε π ι φ α ν ί ω ν δλως 
αγνιοστος μέχρι τοΰ 325, εισάγεται έκτοτε έν 
αύτη βαθμηδόν.(2) 

Ιδιαιτέρα εορτή Χριστουγέννιον, ανεξαρτή
τως τών Ε π ι φ α ν ί ω ν , εωρτάσίΐη τό πρώτον έν 
Ρώμη τήν ΚΕ' Δεκεμβρίου τοΰ έ'τους 354 επί 
πάπα Λιβερίου (8). Ό λόγος δι ' δν ώρίσΟη ή 
ΚΚ' Δεκεμβρίου ώς ημέρα Χριστουγέννων δεν 
είναι θετικώς έξηκριβωμένος. Πάντως ή γνώμη 
δτι αίίτη είναι ή πραγματική ημέρα της Γεννή
σεως τοϊί Χρίστου, ήν οί όρίσαντες εΓ'ρον άνα-
διφήσαντες έν τοις άρχείοις της Ρώ|ΐης είναι 
ανιστόρητος (4). Ή πιΟανωτέρα. σχεδόν βε
βαία, γνώμη είναι δτι τά Χριστούγεννα ώρί-
σΟησαν τήν ΚΕ' Δεκεμβρίου εξ άντιδράσβίος 
προς τήν υπό τοΰ εθνικό ΰ κόσμου τελουμένην 
κατ' έκείνην τήν ήμέραν έορτήν τοΰ ανίκητου 
ήλιου (αίβ8 ΐηνίοΐί χηΐίκ). Ή Εκκλησία κατά 
την γνώμην ταότην αντικατέστησε τήν έορτήν 
τοΰ ανίκητου ηλίου δια της εορτής τοΰ πνευμα-

(1) Γρηγορίου Ναζ. λόγος ΛΗ'. (Μΐ̂ Πβ 30: 313) . 
(2) ΜπιΊΙιτ ΚΪΓθΙΐί·ιι·;θ8θ1ιίοΙιΙο (1005) I, 205 

σημ. 2 . 
(3) "Ενθ' άνωτέρο). 

(4) Τοϋτο ζητεί νά υποστήριξη και ό Χρυσόστομος 
έν χφ Λόγφ του εις τήν γενέίίλιον ήμέραν τοϋ Ί . Χ. 
ΐΜί^ικ' 40 ,351 κ. έ). Τά επιχειρήματα όμως τοΰ Χρυ
σοστόμου δεν είναι ισχυρά" α') έκ χής ταχείας δια
δόσεως χής εορτής δέν έπεται τό ακριβές τής ημέρας, 
β') έκ τοϋ δ ι ι ή έορχή ώρίσΟη έν Ρώμη δέν επειαι 
ΰ ι ι άνεδιφήΟησαν τά αρχεία" γ') χέλυς ή ύ.τόΟεσις 
χοΰ Χρυσοστόμου δτι ό Ζαχαρία; ήτο άρχιερεύς—έξ 
ου συμπεραίνει χόν χρόνον χής Ουσίας, διότι ό άρχιε-
ρεύς έΟυεν άπαξ τοϋ έτους εις χά άγια, ό δέ Ίησοϋς 
έγεννήΟη 15 μήνας μετά τήν Ουσίαν έκείνην—ή ΰπό-
Οεσις λέγομβν αίίτη ε ίναι εσφαλμένη, διότι ό Ζαχα
ρίας δέν ήτο άρχιερεύς, άλλ' άπλοϋς ιερεύς (Λουκά 
α', 5). 

τικοΰ ηλίου τοΰ φωτίζοντος πάντα άνθρωπον 
έρχόμενον είς τον κόσμον, δηλ. τοΰ Χρίστου (1). 

Έ ν τή Δΰσει τάχιστα διεδόθη ή εορτή και 
έκεΐθεν έγνώσΟη είς τήν 'Λνατολήν, ένθα τό 
πρώτον έωρτάσθη έν Κωνσταντινουπόλει τό 
378 (2). Έ ν Αλεξάνδρεια έωρτάσθη τό πρώ
τον περί τό 430 , καΐ βαθμηδόν επεκράτησε παν
ταχού, αν και δέν έλειψαν βεβαίως α ί αντιδρά
σεις, α ί παρακολουθοΰσαι πάντα περι τά θρη
σκευτικά νεωτερισμόν, έστω και άθιρότατον 
(«γογγυσμύς ήν τοις πολλοίς» Χρυσόστομος). 
Μόνον οι Μονοφυσΐται Χριστιανοί (Αρμένιοι, 
'Λβησσΰνιοι και Κόπται) ήγνόουν και έτι σή
μερον άγνοοΰσι τήν έορτήν τών Χριστουγέννων, 
έορτάζοντες γέννησιν καϊ βάπτισιν όμοΰ κατά 
τήν ζ ' Ιανουαρίου. 

Οΰτως ενώ ή Δΰσις παρέλαβεν έκ τής Α ν α 
τολής, κατά τύν Δ' αιώνα, τήν έορτήν τών Ε π ι 
φαν ίων , ή Ανατολή παρέλαβεν έκ τής Δΰσείος 
τήν έορτήν τών Χριστουγέννων, και κατ' αυτόν 
τύν τρόπον από τοΰ β' ήμίσεος τοΰ Δ'. αιώνος 
Ανατολή καϊ Δΰσις έώρταζον τήν μεν ΚΕ'. Δε
κεμβρίου Χριστούγεννα, τήν δέ ί ' . Ιανουα
ρίου Ε π ι φ ά ν ι α . 

'Λλλ' ή εορτή τών Έπιφανί ιον έλαβεν έν τή 
Δύσει διάφορον έξέλιξιν ή έν τή Ανατολή. Έ ν 
τή 'Λνατολή κατ' αυτήν τψ ήμέραν έιορτάζετο 
7*1 επέτειος τοΰ έν τω Ιορδάνη βαπτίσματος καί, 
επειδή κατ' αυτήν έβαπτίζοντο αθρόοι οί κατη-
χοΰμενοι, ή εορτή εκλήθη Κδη από τοΰ Δ' α ιώ
νος καϊ εορτή τών Φιότονν (φώς ή ιριότισμα= 
βάπτισμα) (3) . Επειδή δέ κατ' αυτήν τήν ήμέ
ραν βαπτισθείς ό Ίησοΰς καθηγίασε τά ΰδατα, 
εισήχθη ήδη άπ ' αρχαίας εποχής ή τελετή τοϋ 
άγιασμοΰ τών ΰδάτοτν κατ' αυτήν. Τουναντίον 
έν τή Δΰσει κατά τήν έορτήν τών Έπιφανίοον 
έωρτάζετο κυρίως ή μνήμη τών προσκυνησάν-

(1) Πρβλ. Κίπ-.ΐιοηίοχΐοοιι IV. 1 4 3 2 . - - Κ ι κ ί ζ Κ ί ι- -
ο1ιοιι§θ8ϋ1ιίι;ΙιΙο, εκδ. ΙΓ' I, § 58.5 . 

(2) Πρβλ. Χρυσοστόμου είς τήν ΓενέΟλιον ήμέραν 
χοϋ Σωτήρος Κ. Ί . Χ. (Μί^'πβ 40,351) , λόγον άπα" 
γελΟέντα χό 388 Μ. Χ. «.. .Καίτοιγε οΰπω δέκατόν 
έσχιν έτος έξ οΰ δήλη καϊ γνώριμος αΰχη ή ημέρα 
γεγένηχαι...». 

(3) ΙΙρβλ. Γρηγ. Ναζ. Όμιλ . Λ θ ' «Είς χά άγια 
Φώχα» (Μίί,'ηο 36,336). 

' ΜΠΝΙΛΙΟΝ 

των τον Ίησοΰν μάγων, ώς απαρχή τής επι
στροφής τών εθνικών εις τον χριστιανισμόν. Ή 
Γραφν; δέν ορίζει οί'τε τόν αριθμόν ουδέ τά 
ονόματα τών μ ά γ ω ν από τοΰ Ε' δμως αΐώνο; 
επικρατεί οριστικώς ή παράδοσις περί τριών 
μάγων (1) . εις ους μάλιστα ή άνθρο>πίνη φ α ν 
τασία από τοΰ Η' αιώνος αποδίδει και ύ ρ ι -
σμένα όνό[ΐατα (Κάσπαρ, Μέλνιορ και Βαλτά-
σαρ). Ή δυτική Εκκλησία έτίμησεν αυτούς ώς 
αγίους καί ώνόμασε βασιλείς (έξ ου καί ή εορτή 
εκλήθη έν τή Δΰσει εορτή τών τριών βασιλέων), 
επιδεικνύει δέ τά λείψανα των δήθεν έν τώ 
δόμω τή; Κολωνίας από τοΰ 1103 (ευρισκό
μενα έν Μεδιολάνοις πρότερον\ Ή ανατολική 
Εκκλησία τήν μνήμην τών τριών μάγων τελεί 
κατά τά Χριστοΰγεννα. 

Βραδΰτερον εισήχθη πρύ τών Χριστουγέν
νων νηστεία ημερών τ ίνων. Οί αποστολικοί κα
νόνες, γραφέντες πιθανώτατα κατά τάς αρχάς τοΰ 
Ε' αιώνος, γνωρίζουσι μίαν μόνην νηστείαν 
τήν προ τοΰ Πάσχα (2). Ό δέ κατά τύν ΙΒ' 
αιώνα άκμάσας ερμηνευτής τών κανόνων Βάλ
σαμων έρμηνεΰων τόν ΞΘ' άποστολικόν κα
νόνα ομολογεί: (3) « σημείωσαι από τοΰ παρόν
τος κανόνος δτι κυρίους μία εστί νηστεία ή τεσ-
σαρακονθήμερος. ή τοΰ Πάσχα" εΐ γάρ ήσαν καί 
άλλα ι έμνήσΟη αν καί τοΰτων ό κανών. Πλην 
καί κατά τάς άλλας νηστησίμους, ήγουν τών 
αγίων αποστόλων καί τής κοιμήσεως τής αγίας 
Θεοτόκου καί τής γεννήσεως τοΰ Χρίστου, ν η -
στεΰοντες ουκ αίσχυνΟησόμεθα». Καί ή έν Τροΰλ-
λω συνοδος((ί!·2) μίαν γνο>ρίζει νηστείαν, τήν πρύ 
τοΰ Πάσχα (4). Πρώτον γραπτύν μνημεΐον περί 
τής νηστείας πρύ τών Χριστουγέννοη' έν τή 'Λ
νατολή είναι ό κατά τύ 020 εκδοθείς τόμος τής 
ένώσεο)ς (5). '<) άριθμύς δμο>ς τών νηστησίν.ων 
ημερών ήτο αόριστος" ό Βάλσαμων ό 'Λντιο-

(1) Έν τϊι αρχαιότερα τέχνη παρίστανται ενίοτε καί 

δύο καϊ τέσσαρες. 

(2) Πρβλ. ΞΘ' ά.ιο,ιτ. κανόνα (Ράλλη κ ι ί ! ίοτλή 

Π, 88). 
(3) Ράλλη και Ποτλή II, 80. 
(4) Πρβλ. Τρούλλου κανών νβ' καί έρμηνείαν χού-

χου υπό Βαλσαμώνος (Ράλλη και Ποτλή II, 4 2 7 ) . 
ιδ) Πρβλ. έομηνείαν Βαλσαμώνος είς Γ' έρώιη-

σιν Νικολάου Κων)πόλεως παρά Ράλλη καί Ποτλή 
V, 4 — 1 0 . 

ΠΛΡΛΡΤΊΙΜΑ > 

χείας τύν ΙΒ' αιώνα) ορίζει νηστείαν έπταήμε-
ρον πρύ τών Χριστουγέννων (1) . Βραδΰτερον μό
λις καίΗερώθη γενικώς τεσσαρακονΟήμερος νη 
στεία, ΰπύ τήν έπίδρασιν τοΰ έπικρατήσαλ'τος 
ασκητικού πνεΰματος. Έ ν τή Δΰσει νηστεία τις 
πρύ τών Χριστουγέννων μαρτυρεΐται άπύ τοϋ 
ΣΤ' αιώνος (2). Ή Εκκλησία έν τή πράξει επι
τρέπει γάμους κατά τήν νηστείαν ταΰτην. Έ ν τή 
δυτική Εκκλησία, ώς ορίζει ή Τριδεντινή συν
οδός, απαγορεύεται ή τέλεσις γάμοον άπύ τής 
Κυριακής πρύ τών Χριστουγέννων μέχρι τών 
Έπιφανί ίον (ίοΐϊΐρπκ ο1ίΐιι«ηιτι). 

Έ ν τή Δΰσει άπ ' άρχαιοτάτοη' χρόνων επε
κράτησε κατά τά Χριστούγεννα τύ έθιμον τής έν 
τοις ναοΐς αναπαραστάσεως τής φάτνης μετά 
τών σχετικών πρύς τήν γέννησιν προσώπο>ν. Τύ 
έθιμον γενικευΟέν κυρίως κατά τύν ΙΒ' . αιώνα 
εξακολουθεί έτι σήμερον ένιαχοΰ τής Βαυαρίας" 
ή τέχνη αΰτη άνεπτΰχθη μάλιστα έν Σικελία. 

'Λπύ τοΰ Μεσαίωνος έν ταΐς Έκκλησίαις τής 
Δΰσεως άναπαρίστατο δραματικώς ή γέννησις, 
και σήμερον έτι ένιαχοΰ τής Γερμανίας καί τοΰ 
Τυρόλου (3). Πολλαχοΰ δμως συνέβαινον και 
παρεκτροπαί. Οίτω λ. χ έν Γ&Ιδαηα (τής 
Πομμερανίας) κατά τύν Ι^ ' αιώνα παίδες είσ-· 
ήρ/οντο είς τήν έκκλησίαν ένδεδυμένοι ώς γυνα ί 
κες ή ώς ποιμένες όδηγοΰντες πρόβατα καί ζώα 
έντύς τής Εκκλησίας, ένθα καί έτρωγον, έχό-
ρευον, έΟορΰβουν καί ήδον. Έ ν Οπί ϊ ΙΠΊ ! -
ίχιΊκΐιΐ 'τής — αξονίας) άπελΰετο διά σχοινιού έξ 
ΰψους παιδίον ένδεδυ|ΐένον ώς άγγελος" τύ έθ ι 
μον κατηργήθη μόνον δτε έθοαύσθη ποτέ τύ 
σχοινίον καί τύ παιδίον πεσύν κατά γής άπέθα-
νεν. Έ τ ι τύ 1739 εγκύκλιος το^ βασιλέιος τής 
Πρίοσσίας πρύς τάς εκκλησιαστικός αρχάς δια
τάσσει τύ κλείσιμον τών Εκκλησιών τύ από
γευμα τών Χριστουγέννων, ί να άποφεΰγηται ή 

(1) Βαλσαμώνος, Έρώτησις ΝΙ'7 (Ράλλη καϊ 

Ποτλή IV, 488). 

(2) Κταιυί ΠοαΙοηβνοΙορηάίο <Κτ οΐιΐκίΐίοΐιοιι ΛΙ-
Ιοι-Ιαοιικτ (1882) I, 4 0 1 . 

(3) Πρβλ. Κοορμοιι '/.μγ (Ίι'Λΐ-ΙιϊοΙιΙο 4ογ (Ιιμι-
1̂ (:1ιριι \ν<·ίΙιηαο1)1*5μϊοΙο» (1803) . — ΧοΙιγοογ <Ί)(·π-
ΙβοΙιο λνοίΐιηαοΐιΐϋίρϊοΐο βηβ Γηίΐβπι» (1862). — 
ν»Όίι>Ιιο1ι1 «\νοί1ιηαοΙιΙ.·ίρίοΙο ιιη4 Μοιίίτ 3ΐι« Χυριΐ-
άοιιΐκοΐιίαιια υηιΐ 8θ1ι)ββ8ίβη> (1870). 



ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΛΘΙΙΝΛί» 

είς αΰτάς προσέλευσις ανθρώπων φερόντων προ
σωπίδας και στέμματα. 

Τοιαΰτά τινα φαίνεται δτι έτελοΰντο καί εν 
τή "Ανατολή υπό κληρικών μάλιστα κατά τάς 
έορτάς τών Χριστουγέννων καί τών Φώτων, ώς 
μαρτυρεί ό Βάλσαμων, (1) καθ ' δν «καί τίνες 
κληρικοί, κατά τινας έορτάς, προς διάφορα με
τασχηματίζονται προσωπεία - καί ποτέ μεν ξ ιφή-
ρεις έν τω μεσονάω τής Εκκλησίας μετά στρα
τιωτικών αμφίων εισέρχονται, ποτέ δέ καί ώς 
μοναχοί προοδευουσι καί ώς ζώα τετράποδα». 

Έ ν τή Δΰσει υπάρχει ώς γνωστόν τό έθιμον 
τοΰ Δένδρου τών Χριστουγέννων, τήν έσπέραν 
τής παραμονής, κοσμουμένου διά φώτων, καρ
πών, ζακχαρωτών καί μικροτεχνήματα)ν. "Οτι το 
δένδρον τών Χριστουγέννων προήλθεν έκ τών 
αρχαίων εθνικών Γερμανών δέν φαίνεται ακρι
βές, διότι τοιοΰτο έθιμον δέν μαρτυρεϊται παρ' 
έκείνοις. Πάντως τύ δένδρον έλαβε τήν αρχήν έν 
Γερμανία, πιθανώτατα τύν Ι ί ' αιώνα (5). Έν 
Παρισίοις τύ έθιμον εισήχθη μόλις τύ 1840 
διά τής έκ Μεκλεμβοΰργου καταγόμενης πριγκη-
πίσσης τοΰ Όρλεάν Ελένης, καί εκείθεν τα
χέως διεσρθη εις δλην τήν Γαλλίαν. Έ ν Α γ 
γλία, ήν πολλοί εσφαλμένως νομίζουσιν ώς 
τήν πατρίδα τοΰ δένδρου, εισήχθη επίσης μό
λις τύ 1840 έν τή αυλή διά τοΰ Αλβέρτου τής 
σαξονικής Κοβοΰργης συζύγου τής βασιλίσσης 
Βικτωρίας, καί εκείθεν διεδόθη άστραπιαίως. 

Ανάλογος πρύς τήν παρ' ήμΐν παράδοσιν 
περί τοΰ αγίου Βασιλείου ερχομένου μέ δώρα 
τήν παραμονήν τοΰ νέου έτους έκ Καισαρείας, 
είναι ή είς πολλάμέρη τής Ευρώπης διαδεδο
μένη παράδοσις περί τοΰ αγίου Νικολάου ώς 
φορέως τών δώρων τών Χριστουγέννων. Ώ ς 
ημείς έχομεν κατά τά Χριστοΰγεννα τήν Χριστό-
πηταν, είς διάφορα μέρη συνηθίζονται κατ' 
αυτά ώρισμέναι τροφαί, ή γλυκίσματα" ουτω 
λ. χ. έν Γαλλία—καί μάλιστα έν ΡΓΟΥβΠΟβ — 

(1) Πρβλ. έρμηνείαν του εις ΞΒ'. κανόνα Τρούλ-
λου (Ράλλη καί Ποτλή II, 449 κ. έ.). 

(2) Ή πρώτη μαρτυρία περί δέ>'δρο^ Χριστουγέν
νων ι ί ν α ι τοΰ έτου; 1 6 0 5 έν Στρασβούργφ. Έν Σαξο
ν ί α εισήχθη τόν ΙΗ' αιώνα και έγενικεύΟη μόλις τόν 
ΙΘ'. Εις τινα χωρία τής Βαυαρίας αγνοείται σήμε
ρον εχι. 

ό άρτος τών Χριστουγέννων (οαΐΐ'ΐκΐ,'ΐιι) καί 
είδος ιίμυγδαλωτοΰ ( ι ιο ι ιμ ; ι1 \ έν Αγγλ ία ή 
ΐ)1ιιΐϊΐρΐΐ(ι(ϊϊη£ έν Γερμανία αί καλοΰμεναι 
δίοΐιΐβϊΐ (1). 

Ώς παρ' ήμΐν τό μεσονΰκτιον τοΰ μεγάλου 
Σαββάτου παρατίθεται πολλαχοΰ δεΐπνον, ού
τως έν Γαλλία τύ μεσονΰκτιον τής παραμονής 
τών Χριστουγέννων συνειθίζεται τύ ΐ ν ν ο ί ΐ ΐ ο η 
<!<• Νοοΐ, 

Καί ή τέχνη έλαβε μεγάλην έπίδρασιν έκ τοΰ 
γεγονότος τής γεννήσεως τοΰ Σωτήρος. Έ ν 
πρώτοις δσον άφορα τήν ποίησαν κατά τε τους 
μέσους καί τους νεωτέρους χρόνους μεγάλοι 
ποιηταί έμπνευσθέντες έκ τής ποιήσεως τής εορ
τής παρήγαγον ποιήματα λαμπρά αναφερόμενα 
είς αυτήν. Δέν είναι δμως υπερβολή νά εΐπω-
μεν δτι ουδέν τοΰτων υπερβάλλει κατά τήν 
απλότητα καί μεγαλοπρέπειαν άμα τόν ΰμνον, 
όν συνέθετο ό μέγιστος ποιητής τοΰ βυζαντινοΰ 
κόσμου, ό κατά τόν ζ ' αιώνα πιθανώτατα άκμά-
σας Ρωμανός ό μελωδός, ό δικαίως έπικληθείς 
ΰπύ τοΰ γάλλου Β >ΐΐνγ «Πίνδαρος τής ρυθ
μικής ποιήσεως» (2) Ό δλος ΰμνος αποτελείται 
ές είκοσι καί τεσσάρων στροφών (ο), ών ή πρώτη 
ψαλλομένη έν ταΐς έκκλησίαις, ώς κοντάκιαν τής 
εορτής, έχει οΡτως : 

« Ή παρθένος σήμερον 
τύν ΰπεροΰσιον τίκτει 
καί ή γήτύ σπήλαιον 
τω άπροσίτω προσάγει. 
"Αγγελοι μετά ποιμένων 
δοξολογοΰσιν 
μάγοι δέ μετά αστέρων 
όδοιποροΰσιν 
δι ' ημάς γάρ έγεννήθη 
παιδίον νέον, ό πρύ α ιώνων Θεός». 

'Αλλά καί πλείστους έκκλΐ]σιαστικοΰς ρήτορας 
τών τε μέσων καί νεωτέραη' χρόνων ένέπνευσεν 
ή εορτή. Αθάνατοι μένουσι σήμερον έτι οί προ 
δέκα πέντε όλων α ιώνων έκφωνηθέντες λόγοι 

(1) Λαογραφικά περί Χριστουγέννων (έν Νάξφ, 
Βάρνη καϊ Θράκη) πρβλ. Ε σ τ ί α 1 8 9 1 Β' 394 -398 . 

(2) Πρβλ. ('.ΓΐιπιυίίοΙιΟΓ-Σωτηριάδου Ιστορ ία Βυ
ζαντινής λογοτεχνίας Β', 5 1 7 κ. έ. 

(3) Τό κείμενον πολλών έξ αυτών παρατίθεται 
ε νθ ' ανωτέρω σ. 5 3 6 κ. έ. 

•ΛΙΠΝΙΛΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

τοΰ Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ (1) καί τοΰ Ίο)άν-

νου Χρυσοστόμου. (2) 
Καί ή έπί τής ζωγραφικής τέχνης έπίδρασις 

τοΰ γεγονότος τής γεννήσεως ήτο μεγάλη. Έ ν 
ταΐς κατακόμβαις τής Ρώμης σώζονται αί αρ
χαιότεροι εικόνες αί άναπαριστώσαι τήν γέννη
σιν. Χαρακτηριστικύν τών ζωγραφιών ολοκλή
ρου τής πρώτης χιλιετηρίδος είναι ή παράστα-
σις βρέφους έσπαργανωμένου έν φάτνη, παρά 
τήν οποίαν εικονίζονται ύ'νος καί βοΰς. Εις 
πολλάς εικόνας λείπει ή Παρθένος, τά ζώα δμως 
ουχί. Τοΰτο φαίνεται έχει τήν αρχήν έκ τοΰ χω
ρίον ΊΙσαΐου Α', 3 « Έ γ ν ω βοΰς τύν κτησά-
μενον καί ύ'νος τήν φάτνην τοΰ Κυρίου αύτοΰ. 
Ισραήλ δέ με ουκ έγνω». Χαρακτηριστικύν 
επίσης τών βυζαντινών εικόνων, καθ' δλην τήν 
πρώτην χιλιετηρίδα καί πλέον, είναι ή έν τή 
αυτή είκόνι διπλή άναπαράστασις τοΰ Ίησοΰ, 
πρώτον μεν έν τή φάτνη καί δεΰτερον έμπροσθεν 
έν λουτρώ, ένθα λοΰεται ΰπύ μιας ή δΰο γ υ 
ναικών. 

Μέχρι τοΰ ΙΔ' αιώνος ή Παρθένος καί ό 
Ίησοΰς άπεικονίζοντο συνήθως άνευ εσωτερι
κής συνάφειας" ό Ίησοΰς εΰρίσκετο έν τή φάτνη 
καί πλησίον αυτής ή Παρθένος. Ή σχολή όμο)ς 
τοΰ ίταλοϋ (_τίθΙ·1:> (ΙΔ'. α ιών) παριστά πάντοτε 
τύν Ίησοΰν έν ταΐς μητρικαΐς άγκάλαις καί έκ
τοτε επεκράτησε τοΰιο. Περίφημοι είναι αί άνα-

(1) «Χριστός γεννάται" δοξάσατε. Χριστός έξ ου
ρανού απαντήσατε. Χριστός έπΓγής ύψώΰηχε. "Άσαχε 
χφ Κυρίφ πάσα ή Γή. . . Μετά ποιμένων δόξασον. 
μετά αγγέλων ΰμνησον, μετά αρχαγγέλων χόρευσον. 
Έ σ τ ω κοινή πανήγυρις ουρανίων καϊ επιγείων δυνά
μεων». (Λόγος ΛΗ' Μί§ηο 36 , 3 1 1 κ. έ.). 

(2) « Ή πασών τών εορτών έπεδήμησεν εορτή καί 
τήν οίκουμένην ευφροσύνης έπλήρωσεν. Εορτή ή τών 
καλών απάντων ακρόπολις, ή πηγή καί ρίζα τών παρ' 
ήμΐν αγαθών, δ ι ' ής ό ουρανός άνεφχΟη, πνεύμα κα-
τεπέμφΟη,... τά διεστώτα ήνώΟη, τό σκότος έσβέσΟη, 
τό φώς έλαμψεν.. . . οί δούλοι γεγόνασιν ελεύθεροι, 
οί εχθροί υίοϊ, οί αλλότριοι κληρονόμοι. Τί ποτ' 
οΰν τής εορτής ταύτης ίσον γένοιτ' άν; Θεός έπί γής, 
άνθρωπος έν οΰρανφ, άγγελοι συγχορεύουσιν άνθρώ 
ποις, άνθρωποι τοις άγγέλοις κοινωνοϋσι.. . , θάνατος 
λέλυται, παράδεισος άνέφκται , κατάρα ήφάνισται , ά-
μαρτίαι εκποδών έγεγόνει,... αλήθεια έπανήλΟεν... 
Έγεννήθη τοίνυν κατά σάρκα, ί να γεννηθής κατά 
Πνεύμα....» 

παραστάσεις τής γεννήσεως τοΰ 1 ΊΊΊΙ,ΙΖΊΙΚΙ, τοΰ 
Β ί ψ ΐ ΐ ί ι ι 1 ] , τοΰ ίιΟΓΟΠΖΟ ά ί (·5πκΗ, τοΰ Γοΐ"-

καί πλείστων ζωγράφων τών νεο>τέρων 
χρόνων (1) . * 

Νΰν ας έξετάσοηιεν συντόμως τάκατά τήν έορ
τήν τής πρώτης τοΰ έτους. 

Ή πρώτη Ιανουαρίου (0;Ι]<ΊΗ1;ΙΓ .Ι;ιιιιι;ι-
ΓΪ&β) εθεωρείτο εν Ρώμη ώς πρώτη ήμερα τοΰ 
έτους από τών χρόνων τοΰ Ιουλίου Καίσαρος 
(α' α ιών π. Χ.) καί ήτο ήμερα κραιπάλης καί 
πανηγΰρεως, μεταμφιέσεων καί τυχηρών π α ι 
γν ίων . Οί Ρωμαίοι έθυον τήν ήμέραν έκείνην 
τώ Θεώ πάσης αρχής Ί α ν ώ , προς τιμήν τοΰ ο
ποίου ό πρώτος μην τοΰ έτους εκλήθη Ιανουά
ριος (2) . Άντήλλασσον δέ επισκέψεις καί δώρα 
έξ ου προήλθε καί παρ' ήμΐν ή συνήθεια. Τά 
άνταλλασσόμενα δώρα ήσαν κατ' αρχάς φΰλλα 
δάφνης, βραδΰτερον τρόφιμα καί κατόπιν αντι
κείμενα τέχνης" πολλά τοιαΰτα διεσώθησαν μέ
χρις ημών, φέροντα πολλάκις τήν έπιγραφήν 
«ΑηηπΓη ηονιίηι 1'αιι^ίιιιτι Γβΐΐοβιη ί ϊ ο ί» 
(δηλ. τύ νέον έτος αϊσιον καί ευτυχές σοι). (3) 

"Ενεκα τής ακολασίας μεθ' ής έώρταζον οί 
εθνικοί τήν πρώτην Ιανουαρίου οί πατέρες τής 
Εκκλησίας ζωηρότατα συνιστών τοις Χριστια-

(I) Εκτενώς τά περί χής τέχνης τών Χριστουγέν
νων ϊδε έν Ι\ίΐΛΐ·1ιο1]«λΥ(ΜΐιηαοΙιΙοιι ίη Κ Ϊ Γ Ο Ι Ι Ο , Καηβι 
ιιηά Υοΐΐϋίίβυοιι» ενθα άπεικόνισις καί έπεξήγησις 
τών σπουδαίων σχεχικών έργων (152 έν όλφ). 

(2] Ό Φεβρουάριος έκλήίΗ] οϋχω έκ χής έξιλα-
σχηρίου εορτής τών 'Ρωμαίων ΙΌοπι», ό Μάρτιος 
πρός τ ιμήν χού θεού χού πολέμου Μ3Γ8 ( ^ ' Α ρ η ς 1 , 
ό Α π ρ ί λ ι ο ς έκ τοΰ λατινικού ρήματος αρ6ΓΐΓ6=ά-
νοίγειν δηλ. άνοιξις , ό Μάιος πρός χιμήν χής Ρ ω 
μαίας Θεάς Μαία (τής Μαίας τών Ελλήνων , τής μη
τρός τοΰ Έρμου), ό Ιούνιος πρός τ ιμήν τής θεάς 
.1 ιιιιο (τής "Ηρας τών Ελλήνων) ή κατ' άλλους πρός 
τιμήν τοΰ πρώτου υπάτου Ρώμης Λευκίου Ιουν ίου 
Βρούτου, ό Ιούλιος πρός τιμήν τοΰ Ι ο υ λ ί ο υ Κ α ί σ α 
ρος, ό Αύγουστος πρός χιμήν χοΰ Όκιαβ ιανοΰ Αυ
γούστου, οί δέ μήνες Σεπτέμβριος, Όκτώβριος, Νοέμ
βριος καί Δεκέμβριος έκ?.ή3ησαν οΰτω έκ χών λαχι-
νικών άριθμηχικών Ββρίοσι (Τ) οοΐο (8) ηονοιιι 
(9) και (ΙβοβΓΠ (10), διότι ό ιε προηγουμένως πρώτος 
μήν χοΰ έχους ήτο ό Μάρτιος οί μήνες ούτοι ήσαν ό 
έβδομος, όγδοος, ένατος, καί δέκαχος. 

(3) ΚΓ&ΙΙΒ Ι\οα1-οηογο1οραβ<1ϊο II: 495 . 
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νοΐς τήν άποχήν από τών διασκεδάσειον εκεί
νων, (1) καθώς και αί σύνοδοι, (2) ων τίνες μά
λιστα έν τή Δΰσει ώρισαν νηστείαν κατά την 
ήμέραν έκείνην. (3) Και κατά τής ανταλλαγής 
δώρων (δίΓβηαο καλουμένων, έξ ου και τό γαλ-
λικόν (Η ΓθηηΟδ) δριμύτατα έξεφράζοντο πατέρες 
και συνοδοί έν τή Δΰσει, καλοΰσαι αυτά «δώρα 
διαβολικά». (4) 

Πάντες υμως οί απαγορευτικοί ούτοι κανόνες 
δεν ίσχυσαν νά καταπνίςωσι τήν δΰναμιν τής 
συνήθειας, πολλώ μάλλον άφοΰ ή ημέρα εκείνη 
ήτο αρχή τοΰ πολιτικού έτους, έχουσα σημασίαν 
διά τάς νομικάς σχέσεις. Κατά περιεργότατον τώ 
ο'ντι τρόπον ήρχισεν από τοΰ Γ αιώνος νά έορ-
τάζηται έν Γαλλία ύπό τοΰ κλήρου έορτί), κατά 
τήν Λ' Ιανουαρίου, ύπό τήν προφανή έπίδρα-
σιν τής αρχαίας εθνικής εορτής, πολύ υπερ
βαίνουσα κατά τήν άσχημίαν έκείνην, ή εορτή 
τών καλένδων ή τών ύποδιακόνων ή τών παρα
φρόνων (ί'β8Ϊΐ1ΐΏ οαίοικίαπιιη. 1ιγροάί&οο-
Ι Ι Ο Γ Ι Ι Ι Ϊ Ι , 8ία1ίθΓ11ΐη). Κατ 'αυτήν οί ύποδιά-
κονοι έξέλεγον έπίσκοπον χάριν άστεϊσμοΰ, δν 
συνώδευον, ηγουμένων πολλάκις νέων έν άδα-
μιαία περιβολή, πομπωδώς εις τήν Έκκλησίαν, 
ένθα άνεγινώσκετο ή γραφή παρενειρομένων δι
ηγημάτων ή κοσμικών ποιημάτοη·. Άντ ι αντι
φ ώ ν ω ν έψάλλοντο αισχρά άσματα, αντί θυμιά
ματος προσεφέρετο αίμα πεπηγός, αντί τιμίου 
άρτου προσήγοντο έν τώ ίερώ πλακούντες. Οί 
κληρικοί είσήρχοντο εις τάς εκκλησίας μετημφιε-
σμένοι εις γυναίκας, ζώα, άκροβάτας ή τι παρό-
μοιον. Διαπληκτισμοί έν τή Εκκλησία δεν ήσαν 
σπάνιοι. Τέλος τό 1444 άπηγόρευσεν ή Σορβόννη 
τάς παρεκτροπάς ταύτας και τό έπόμενον έτος 

(1) Πρβλ. λ. χ. Χρυσοστόμου λόγος έν ταϊς κα-
λένδαις (Μί^ηθ 48 . 953 κ. έ). 

(2) Πρβλ. ΞΒ' κανών Τρούλλου παρά Ράλλτ) κα'ι 
Ποτλή II, 4 4 8 

(3) Ή έν Τουιΐ8 σύνοδος τοΰ 567 ορίζει τριήμερον 
νηστείαν από τής 31 Δεκεμβρίου μέχρι τής 2 Ιανου
αρίου (κανών 17.) 

(4) "Ιδε ΚΓαιιχ II, 49δ. Τήν άνταλλαγήν ταύτην 
άπηγόρευσεν ή έν ΛΠΧΘΓΘ (573) σύνοδος (κανών α'.) 

«ΑΘΗΝΑΙ» 

διάταγμα τοΰ Καρόλου Ζ' τής Γαλλίας. Βραδύ-
τερον έπεκράτει έν τη Δύσει τό έθιμον ό ίεροκή-
ρυξ ν ' άπευθύνη από τοΰ άμβωνος ιδία έκάστω 
εύχήν έπϊ τώ νέω έτει. 

Έ ν τούτοις ή Εκκλησία και ή επίσημος πο
λιτεία τών χριστιανικών κρατών έξηκολούθει ν " 
άγνοη τήν α' Ιανουαρίου ώς πρώτην τοΰ έτους. 
Έ ν Γερμανία αρχή τοΰ έτους εθεωρείτο Ή ημέρα 
τών Χριστουγέννιον, έν Αγγλ ία και Γαλλία ή 
ΉΜΕΡΑ τοΰ Ευαγγελισμού (ΚΚ' Μαρτίου), έν 
Όλλανδία τό Πάσχα, έν τή ενετική δημοκρατία 
ή πρώτη Μαρτίου, έν Βυζαντίω και Ρωσία Ή 
πρώτη Σεπτεμβρίου. 

Τέλος από τοΰ Ι ί ' αιώνος ήρχισε νά καθιε-
ρώται ή τ:ρώτη Ιανουαρίου ώς πρώτη τοΰ έτους 
έν Γαλλία, Κάτω Χώραις και Γερμανία, έν 
Ρα)σία από τοΰ 1099, έν Αγγλ ία δέ μόλις 
από τοΰ β' ήμίσεος τοΰ ΙΗ' αιώνος. 

Διά την Έκκλησίαν ημών, σήμερον έτι, ώς 
καθ' εαυτό αρχή τοΰ έκκΑησιαστικοΰ έτους θεω
ρείται ή Α' Σεπτεμβρίου («άρχή τοΰ Ίνδίκτου 
ήτοι τοΰ νέου έτους»). 

Κατά τήν πρώτην Ιανουαρίου έν τή ημετέρα 
Εκκλησία τελείται από τοΰ τέλους τοΰ Ε' αιώνος 
καί ή μνήμη τής περιτομής τοΰ Κυρίου, καθ ' ήν 
έλαβε τό όνομα Ίησοΰς, οκτώ ημέρας μετά τήν 
γέννησιν. "Ετι δέ τελείται ή μνήμη τοΰ επισκό
που Καισαρείας, τοΰ όντως μεγάλου Βασιλείου 
( ϊ 37!» μ. Χ.) 

Συντόμως συνοψίζοντες τά λεχθέντα παρατη-
οο Γ'] ι ί-\· δτι τήν έορτήν τών Ε π ι φ α ν ί ω ν , έορτα-
ζομένην από τοΰ β' αιώνος ύπό τών αιρετικών 
Βασιλειδειανών, παρέλαβε κατά τόν γ ' αιώνα ή 
ανατολική Εκκλησία, δθεν έγνώσθη εις τήν Δύ-
σιν τόν δ' αιώνα. 

Τουναντίον τά Χριστούγεννα έορτασθέντα 
τό πρώτον έν Ρώμη τό 354, διεδόθησαν άστρα-
πιαίως έν τή Δύσει καί εκείθεν βαθμηδόν έν τή 
Ανατολή. 

Τήν δέ έορτήν τής πρώτης τοΰ έτους παρέλα
βαν ό χριστιανικός κόσμος έκ τοΰ εθνισμού παρ' 
δλας τάς αντιδράσεις. 
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ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΖΠΙΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο Κ Υ Κ Λ Ο Σ Τ Ω Ν Δ Ω Δ Ε Κ Α Θ Ρ Τ Λ Λ Ω Ν 

Στον πανάρ·/αιο Πύργο ποϋ συντρίμμια εχε·. μείνει 
Ποϋ τον μάγεται ό χρόνος και σκληρά καταλεϊ, 
Στον πανάργαιο πύργο τώρα δ Θρνλλος μας φέρνει 
Καί γιά κάποια ιστορία θλιβερά μας μιλεϊ : 

"Οιαν έλαμπε ή δόξα στά ψη?.ά του τά τείχη 
Και σαλπίσματα έσχιζαν τον αγέρα ήγηρά, 
"Ενας γέροντας Ρήγας μες στον πνργον έζοϋσε 
Κι είχε τρεις θυγατέρες, τρία αστέρια λαμπροί. 

Τής Λευκής τής μεγάλης τά μαλλιά τά μετάξια 
Έρωτιάρικη νύητα, σκοτεινή και βα&ειά, 
Ανοιξιάτικο ρόδο τής Μαρίας τά γείλη 
Και τής Λέλας τά μάτια δυο ατσαλένια σπαϋιά. 

Τί παράξενα ή Μοίρα τους αν&ρώπους παιδεύει, 
Και τί μέγα μυστήριο τής καρδίες κνβεονα ! 
Αγαπούνε και ή τρεις τους τον ώραΐον Ιππότη 
Πού στο αράπικο τ'άτι κάϋ·ε βράδυ περνά. 

Ξάφνου δ Ρήγας μιά μέρα δυνατά τδ προστόιίε·. 
Τ' άρματάτου ας φορέση τοΰ ρηγάτου δ στρατός, 
Τους καλεί μϊ λαχτάρα κάποια σκλόιβα πατρίδα 
Τδ πανάγιο τδ χώμα που έγεννή"&η δ Χριστός ! 

Σιδερόφραγτοι επάνω στά περήφανα τ' άτια 
Ξεκινούν οί γενναίοι Σταυροφόροι οί πιστοί, 
Πάει έμπρυς πάντα δ Ρήγας με τά κάτασπρα γένεια 
Στο πλευρό του δ Ιππότης τή σημαία κρατεί. 

Στον πανύ'ψηλο πύργο ποϋ ή σιωπή βασιλεύει 
Σιωπηλά τον καϋμό τους κρύβουν τώρα και ή τρεις, 
Καί περνούνε τά χρόνια καί μαραίνονται εκείνες 
Σάν τά κρΐνα πού δέρνει δ χιονιάς ό βαρύς .". . 

Τέλος εφ&ασε ή μέρα ποϋ με πό'&ο έπροσμέναν 
Κι' άπ' τον κάτασπρο δρόμο ποϋ στον κάμπο δδηγεί 
Νικηφόροι οί γενναίοι στήν πατρίδα γυρίζουν 
Κι' δ λαδς κατεβαίνει με χαράνάν τους) 'δή. 
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ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ 
, . Έψόοον των Χοιητιανικιον και Μεοαιωνικών άο/αιοιήτον. 

Η Π Ο Λ Ι Σ Τ Η Σ Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ 

Η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α Τ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Η Σ 

-Α.' 

Τήν έναρξιν τών επιστημονικών αυτών αρχαιο
λογικών σινεδριάσεων συνέδεσεν εφέτος τ: Γερμα
νικών Ίνστιτοϋτον καί ή Αγγλική Σχολή μέ ιήν 
άναμνηστικήν έορτήν πρός τιμήν δύο επιφανών 
σκαπανέων τής αρχαιολογικής έπισ.ήμης, — τοϋ 
Ρός καί τοϋ Πενρόζ. 

Σεμνή έτελέσθη εορτή επί τοις άπ',καλυπτη-
ρίοις, ούτως ειπείν, τών μαρμάρινων προτομών τών 
ανδρών τούτων, τάς οποίας τό ήμέτερον Πανεπι-
στήμιον καί ή Αρχαιολογική Εταιρεία έδώρησεν 
είς τά αρχαιολογικά ταϋτα ιδρύματα τιμώσα τήν 
έργασίαν αυτών. 

Επαξίως ύμντ,θησαν εν ταΐς σεμναΐς τελεταΐς 
ταύταις αί μεγάλοι ύπαρεσίαι, τάς οποίας παρέσχον 
οί άνδρες ούτοι ε'ις τήν άρχαιολογί/ΐήν έπιστημην 
καί εις τήν Έλ.λάδα. Καί εις τάς δύο 'Αρχαιολο-
γικάς Σχολνάς ενώπιον όμηγύρεων ξκλ,εκτών τής 
Αθηναϊκής πνευματικής κοινωνίας, το έργον τών 
δύο αρχαιολόγων έξυμνήθη ύπό κορυφαίων τής Αρ
χαιολογικής επιστήμης εργατών. 

Ιδιαιτέρως τήν Έλληνικήν έπιστημην ενδιαφέ
ρει τό έργον τοϋ Λουδοβίκοι» 'Ρός. Ό επιφανής ού
τος αρχαιολόγος ύπήρξεν ό πρώτος έν Ελλάδι Γε
νικός "Εφορος τών Αρχαιοτήτων, ό πρώτος καθη
γητής τής Αρχαιολογίας έν τώ Έθνικώ ημών Πα-
νεπιστημίψ. Έν ένί λόγω ό Ρ ις ύπήρξεν ό πρώτος,. 
ό οποίος έδωκε τήν ώθησιν είς τήν παρ' ήμΐν άρ-
χαιολογικήν έρευναν καί ό όποιος ήνοιξε τόν δρό-
μ.ον, τόν όποιον καί σήμερον βαδίζομεν είς τάς άρ-
χαιολογικάς έρευνας. 

Ό 'Ρός έθηκε τήν φωτεινήν βάσιν, έπί τή: 
οποίας έστηρίχθη ή αρχαιολογική επιστήμη τής 
Ελλάδος. Διά τοΰτο ιδιαιτέρως αρμόζει νά ενδια
τρίψω είςτά κατά τήν δρασιν του ανδρός λεχθέντα, 
τά όποια είναι αρίστη έπεξήγησις καί αφετηρία 
πρός έπίδειξιν τών έν Ελλάδι έπιτευχθέντων έν 
τή αρχαιολογία θαυμάτων. 

Απόγονος τοϋ 'Ρός έν τή υπηρεσιακή δράσει, 
ώς δίδων τόν λόγον ό ϋοοιΊΓοΜ είς τόν κ. Καββα-
δίαν ώνόμασεν αυτόν,—έξεφώνησεν ό Γενικός ημών 
Έφορος τόν αληθή πανηγυρικόν τοϋ ανδρός. 

Β ' . 

Τό κύριον σημεΤον τοϋ λόγου τοΰ κ. Καδβαδίου 
ήτο ή έςαρσις τής υπηρεσιακής δράσεως τοϋ 'Ρός, 

περί της οποίας, ως εκ της θέσεως αυτοϋ ηουνατο 
καλύτερον παντός άλλου νά μας π/.ηροφορήση, δυ
νάμενος ν' άντληση πληροφορίας ες αυτών τών έν 
τώ άρχείω τής Γενικής Εφορείας έγγραφων. 

Ό 'Ρός κατήλθεν έκ Γερμανίας είς τήν Έλ-
λάδα (έν έτει 1832), έν \ή άκμή τής ηλικίας, αλλά 
τέλειος ήδη αρχαιολόγος, μεμορφωμένος έν τοΤς 
γερμανικοΐς πανεπιστημίοις, αγόμενος ύπό τής επι
θυμίας τοϋ νά επισκόπηση καί εξερεύνηση τό ιερόν 
έδαφος, ώς έλεγε, τοϋ πολιτισμοϋ τής άνθρωπότη-
τος. Αληθές χάος άρχαιολογικόν έπεκράτει κατά 
τους χρόν υς τούτους έν Ελλάδι. "Οτε ή πρωτεύ
ουσα, τό 1834, μετηνέχθη έκ Ναυπλίου είς τάς Α 
θήνας, έχρησιμοποιήθη τό Ιως τότε ώς χριστιανι
κών ναόν χρησιμεϋον ΘησεΤον πρός διαφύ/.αξιν τών 
αρχαίων μαρμάρων. 

Ό ιερός βράχος τής Αθηνάς εύρίσκετο τότε είς 
άξιοθρήνητον κατάστασιν. Πρώτη ανάγκη έπεβάλ-
λϊτο ή άποκάθαρσις τοΰ εδάφους άπό τών μεταγε
νεστέρων βάναυσων τουρκικών κτιρίων, και ή έκχω-
μάτωσις τών μνημείων ώστε ν' αναφανώσίν. Τό 
έργον απεφασίσθη ύπό τής Κυβερνήσεως. Μεγα/Χ-
πρεπής εορτή ήγετο τήν 39 Αύγούςτου 1834 έν τή 
'Λκροπόλχι έπί τή ένάρξει τής άνιδρύσεως τών κιό
νων τοϋ Παρθενώνος. Ό Παρθενών έκοσμήθη διά 
κλάδων μύρτου καί έλαίας κχί πανηγυρικοί έξεφω-
νήθησαν ύπό τάς επευφημίας ανδρών γυναικών καί 
παίδων, περιβεβλημένων τήν έορτάσιμον έθνικήν 
στολήν. 

Κάλλιστον δέ καί αληθώς έπιστημονικόν έργον 
έπετέλεσεν άναστηλώσας έκ τών έσπαρμένων βίς 
τήν γήν υλικών τόν χαριέστατον μικρόν ναόν τής 
Αθηνάς Νίκης. Βοηθούς είς τό έργον είχε τούς 
Γερμανούς αρχιτέκτονας 8Ι·1Ι<ΊΙΙΙ:><Τ( καί Ηαη^ιι 
αυτός όμως ήτο ή ψυχή καί ό αληθής δημιουργός 
τής ωραίας αναστηλώσεως. 

Καπρπός δέ επιστημονικός τών ανά τήν Ε λ 
λάδα περιηγήσεων, τάς όποιας έπεχείρησεν είτε 
μόνος, εϊτε μετά του βασιλέως "Οθωνος, είναι τά 
διάφορα ταξείδια αύτοϋ, τά όποια είναι αριστοτε
χνήματα έν τή ερμηνεία τών τής αρχαιότητος καί 
έν τοις ζητήμασι τής αρχαίας τοπογραφίας. 

Έξαίρετον δ' ήτο τό άρχαιολογικόν καί έπιγρα-
φικόν ύλικίν, τό όποιον Οαυμασίως έπεξεργαζόμε-
νος έςέδιδεν. 'Αλλά δέν επιχειρώ ένταϋθα βιογρα-
φι'αν τοϋ 'Ρός, ούτε κρίσιν ,τοϋ έπιστημονικοϋ αύ
τοϋ Ιργου. Εκείνο, τό όποιον κυρίως μας ενδια
φέρει, καί τό όποιον έτόνισεν ό κ.Καββαδίας είς τόν 
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Καί τδ στράτευμα φτάνει... Ποϋ εΐνε δ Ρήγας τοϋ τόπον; 
Τά τρισένδοξα ποϋ εΐνε και λαμπρά γερατειά ; 
Ποϋ εΐνε δ νέος Ιππότης ;—τοϋ στρατοΰ τδ καμάρι, 
Τδ κορμί ποϋ είχε μέσα μιά μεγάλη φωτιά; 

Στοϋ Ιορδάνη τής δχθες πολεμώντας μιά μέρα 
Τών άπιστων τά πλήθη με γυμνά τά σπαθιά, 
Σκοτώθηκαν και οί δύο και τους -θάψανε αντάμα 
Στο αγιασμένο τδ γώμα νά κοιμώνται βαθειά . . . 

Τδ διπλό τους τδν πόνο με περφάνεια κρατοϋνε 
Καί στον πύργο γυρίζουν ή φτωχές αδελφές, 
Κλειούν τής γάλκινες θύρες και στής κάμαρες μπαίνουν, 
Και χωρίζουν καί μένουν σιωπηλές, μοναγές. . . 

Ή Λευκή τά μαλλιά της τά κατάμαυρα κόβει, 
Τής Μαρίας τά χείλη κλαιν καί κλαίνε πολύ. 
Καί ή μικρότερη ή Λέλα στδν εξώστη προβαίνει 
Καί παράξενα λόγια στδ φεγγάρι δμιλεϊ . . . 

Τδ πρωί στά λευκά τους κρεββατάκια ή παρθένες 
Ή Λευκή καί ή Μαρία δεν ξυπνούσανε πειά, 
Πέφτει δ "Ηλιος επάνω στά κλεισμένα τους μάτια 
Στά χεράκια ποϋ μένουν είς τδ στήθος δετά. 

Καί ή πεντάμορφη ή Λέλα στδ μαρμάρινο εξώστη 
Στέκει μ' δχρι κερένια, σαστισμένη, δειλή, 
Τά μεγάλα της μάτια γύρω φέρνει με τρόμο 
Καί παράξενα λόγια στους ανθρώπους μιλεί . . . 

ΘΡΑΣ. ΖηιΟΠΟΤΛΟΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΛΘΙΙΧΛΙ. 

λόγον αύτοΰ, είναι ή δρασις ή υπηρεσιακή τοΰ αν
δρός κα! αί υπηρεσία·., τάς οποίας προσέφερεν εις 
τήν έπιστήμην άνθιστάμενος κα! αγωνιζόμενος πρός 
έπικράτησιν τής αρχαιολογικής ιδίας. 

Καί πρώτον είς τόν αγώνα, τόν όποΤον ανέλαβε 
ό 'Ρός υπέρ τής ώς άρχαιολ >γ·κοϋ μόνον κειμη
λίου συντηρήσεως τής Ακροπόλεως, όφείλομεν τήν 
διατήρησιν τοϋ ίεροΰ βράχου. Οί Βαυαροί στρατιώ-
τβΐ, οί όποιοι είχον παράλαβε; τήν Άκρόπολιν 
παρά τών Τούρκων, είχον έγκατασταθή έν αυτή, 
καί ή Βαυαρική στρατοκρατία επέμενε νά κράτηση 
τήν Άκρόπολιν ώς φρούριον, τ ι όποΤον καί είς 
μέλλοντα πόλεμον ήδύνατο νά χρησιμεύση πρός 
πολεμικάς επιχειρήσεις. 

Έπί μακρόν ήγωνίσθη ό 'Ρός έκθετων είς τους 
αρμοδίους τήν ζημίαν, ήν οΰ'τω θά ύίίστατο ή αρ
χαιολογική επιστήμη. Διά τής επιμονής καί έςαι-
ρετικής αύτοΰ διοικητικής ικανότητος ύπεοίσχυσεν 
ό 'Ρός. 

Εις τους αγώνας τοΰ 'Ρ':ς όφείλομεν, ό'τι άπε-
δόθη είς τήν έπιστήμην, είς τόν κόσμον, είς τήν 
λατρείαν τοΰ καλοΰ, είς τήν ά-Γθιτον δόξαν τής 
"Ελλάδος το ίερώτατον τέμενος, τ : όποιον άνήγει-
ρεν είς τους θεούς αυτής ή άνΟρωπότης. 

"Αλλά μόλις ό κίνδυνος ούτος παρήλθε καί άλ
λος, όχι μικρότερος, ένειανίσθη. Ωραία, παράδο
ξος όμως ιδέα έπήλΟεν είς τόν νουν τών Βαυαρών. 
Ό αρχιτέκτων δείιβηΐί] συνέλαβεν τό μεγαλοπρε
πές σχέδιον νά έγειρα έπί τής Ακροπόλεως, με
ταξύ τοΰ Παρθενώνος τοΰ Ερεχθείου καί των Προ
πυλαίων, άνάκτορον «μαγικόν», τοΰ όποιου τήν αύ-
λήν, οοιιΐ' (ΠιοηπΰΐΐΓ, Οά έστόλιζεν ό Παρθενών. 
Μέ κόπον κατώρθωσεν ό Ρός νά πείση τόν βασιλέα, 
τοΰ όποιου τυσικά τήν νεαράν φαντασίαν κατέθελγε 
τό «μαγικόν» τοΰτο άνάκτορον, νά μή έπιμείνη 
είς τήν απόοασιν ταύτην, καταδεικνύων είς αυτόν 
ότι ή Ακρόπολις κατεστρέςετο πλέον ώς αρχαιο
λογικός τόπος, καί τήν ανεπανόρθωτο-; συμφοράν, 
τήν οποίαν ήθελε πάθει καί ή επιστήμη καί ή 
Ελλάς. 

Η σωτηρία τής Ακροπόλεως άπό τών δύο τού
των κινδύνων είναι έργον, διά τό όποΤον ευγνωμο
σύνη θερμή οφείλεται είς τόν αληθή φιλέλληνα άρ-
χαιολόγον. 

Αλλ ή έν Ελλάδι τότε Ιλλειψις κοινής πεφω
τισμένης γνώμης παρήγαγε-/ έςέγερσιν /.ατά τής 
εργασίας τών ξένων υπέρ τών εθνικών αρχαιοτή
των. Επωφελούμενοι τοΰ πατριωτικοΰ αισθήματος 
οί εχθροί τοΰ Ρός διαρκώς έςύφαινον εναντίον 
του δολοπλοκίας, κατά τών όποιων τέλος δέν ήδυ-
νήθη ν ' άντιπαλαίση ό επιφανής αρχαιολόγος. 

Καί άλλα [. έν πολλά κατεμαρτύρουν κατά τοΰ 
Ρός ιδίως δέ ότι τά αρχαία ευρήματα καί δή τά 
επιγραφικά έδημοτίευεν εν τή αλλοδαπή -/.αί δή 
ουχί έν τή ελληνική άλλ' έν τή λατινική. Μάτην ό 
Ρός ύπερημύνετο τής ελευθέρας δημοσιεύσεως τών 
ευρημάτων χάριν τής επιστήμης καί χάριν αύτοΰ 
τοΰ ήθικοΰ συμφέροντος τής "Ελλάδος. 

« Ό Ρός, γράφε£ό ΟΐΙυ Ιθΐιιι' είχεν Ικπαλαι 

ζωηρόν ενδιαφέρον διά τήν νέαν "Ελλάδα καί με-
γάλην πίστιν είς τό μέλλον καί τήν πρόοδον αυτής. 
Αμφότερα δέ τά συναισθήματα ταΰτα κατά τόν 
μακροχρόνιον αύτοΰ έν μέσω τών "Ελλήνων βίον 
έπερρώσθησαν. Αυτά τά γενόμενα αΰτω αδικήματα, 
άτινα ήνάγκασαν αυτόν νά εγκατάλειψη τήν Ε λ 
λάδα ούδεμίαν ροπήν ήσκησαν έπί τών αισθημάτων 
αύτοΰ. Ουδέποτε ήκουσα αυτόν παραπονούμενον έπί 
τούτω, ή συμπάθεια δ' αύτοΰ διά τήν "Ελλάδα καί 
τούς Έλληνας διέμεινεν ή αυτή.» 

* 
Μετά. τήν άποχώρησιν τοΰ Ρός έκ τής υπηρε

σίας καί τής Ελλάδος, αρχαιολογικός μεαααον 
έπεκράτησεν. 

Τήν άπονέκρωσιν ταύτην πάσης αρχαιολογικής 
έν τοΐ; τότε χρόνοις κινήσεως καί τήν μετά ταΰτα 
διά τή: ελευθερίας τής επιστημονικής έρεύνης 
επελθούσα·/ άρχαίολογικήν άναγέννησιν κάλλιστα 
ζωγραιίζΕ'. ζ κ. Καββαδίας, είς τό τέλος τοΰ λό
γου του, τό όποιον καί παραθέτομεν. 

«Τά δημοσιευόμενα ήσαν κατασκευάσματα α
γνοίας, τά ευρήματα τά αρχαιολογικά έρρίπτοντο 
έν ύπογείοις ή έν ταΐς δεςαμεναΐς τής Ακροπό
λεως, όπως μή βάσκανος οφθαλμός Ευρωπαίου ή 
εγχωρίου λογίου ϊδη αντιγραφή καί δημ.οσιεύση 
αυτά. 

Ά λ λ ' έν μέσω τοΰ έπιστημονικοΰ τούτου σκότους 
άνέθαλεν εύθαλές τέκνον τής αρχαιολογικής επι
στήμης, ή Αρχαιολογική "Εταιρεία, ήτις διοικη-
Οεΐσα υπό λογίων καί επιστημόνων εγχωρίων αν
δρών κατέστη ή εστία τής αρχαιολογικής αναγεν
νήσεως . 

Νέον Βασιλικό ν Διάταγμα έκδιδόμενον τή 18 
Απριλίου 1862 καθώρ-.ζε νέον Όργανισμόν τής 
"Εταιρεία:. Κατά τόν Όργανισμόν τοΰτον «ή "Ε
ταιρεία ουδέν δικαίωμα προτεραιότητος διατηρεί 
έα,ιτή έπί τών ευρισκομένων αρχαίων, τα Μουσεία 
είναι προσιτά είς πάντας, οί'τινες δύνανται ελευθέ
ρως νά άντιγράφωσιν, άπει/.ονίζωσ* καί έκδιδωσι 
έν αύτοΤς αρχαΤα». 

Έκτοτε ή άδεια τή: εκτελέσεως ανασκαφών, 
τή; επιστημονικής έςερευνήσεως τής ελληνικής 
χώρας, τή: μελέτης, απεικονίσεως καί δημοσιεύ
σεως τών αρχαίων παρέχεται προθύμως είς τούς 
σοφούς παντός "ΕΟνοις. 

Έκ τοιαύτης επιστημονικής ισοπολιτείας επήλθε 
μεγάλη εςαρσις τών αρχαιολογικών σπουδών έν 
"Ελλάδι. Άνασκαφα! πανταχού έςετελέσθησαν, ευ
ρήματα πρωτοφανή καί εκπληκτικά ήχθησαν είς 
φώς, καί ή αρχαιολογική επιστήμη εφ^ασεν είς 
ύψηλήν περιωπήν, ή δέ "Ελλάς κατέστη ή μήτηρ 
τή: Αρχαιολογίας». 

Έπεράτωσε δέ ό κ. Καββαδίας διά τών έςής 
χαρακτηριστικών λέςεων τόν ώραΐον λόγον του : 

«"Αν ποτε έγεύσθη έν "Ελλάδι πικρίας ό 'Ρός, 
παραμυθεΐται σήμερον βλέπων έκ τοΰ τάφου του, 
οία τιμή απονέμεται αΰτώ ύφ' ημών, αγάλλεται 

«ΜΠΝΙΛΙΟΝ ΙΙΛΡΛΡΤΙΙΜΛ ·. 

μανθάνων, Οτι έν Ελλάδι δέν υπάρχει πλέον χω
ρισμός πατρίδων έν τή επιστημονική εργασία, ότι 
τά πεπολιτισμένα έθνη συνελθόντα έν τή χώρα 
ταύτη απετέλεσαν ύπό τήν αιγίδα τής Παλλάδος 
μίαν μόνον πατρίδα μεγάλην, τήν πατρίδα τής 
επιστήμης». 

Γ ' . 

Σήμερον ό αρχαίος κόσμος έν όλη αύτοΰ τή με
γαλοπρέπεια εξέρχεται έκ τών σπλάγχνων τής 
γής τής "Ελλάδος, ή όποια τοσοΰτον χρόνον φιλο-
στόργως έκράτησεν αυτόν κεκλεισμένο·/ 

Ή θαυμάσια πρόοδος τής φιλολογική; επιστή
μης ή κατά πάσαν όψιν τελειότερα όσημέραι καθι
σταμένη γνώσις τοΰ αρχαίου κόσμου, καί ακόμη 
περισσότερον, ή κατ' άκολουθίαν εύρυνσις τών ο
ρίων τοΰ πνευματικοΰ ημών κόσμου. — οφείλεται 
κατά μέγα μέρος είς τήν έλευΟερίαν, τήν οποίαν 
παρέσχομεν είς τήν έπιστημονικήν έργασίαν. 

Χαρακτηριστικώτατα ό κ. Καββαδία: τήν έπο-
χήν τών πρώτων ενθουσιωδών χρόνων, οί όποιοι έπη-
κολούθησαν τήν έλευθερίαν τοΰ έθνους ώνόμασεν 
ηρωικούς χρόνους. Κατά τούς χρόνου; εκείνους 
ετέθησαν αί βάσεις τής αρχαιολογικής καί επιστη
μονικής έρεύνης, καί πρώτος ό Ρός έχάραςε τήν 
όδόν τήν οποίαν ώσειλε, καί αληθώς ήκολούθησε 
κατόπιν ή "Ελλάς έν τή αρχαιολογία. 

Διά νά χαράςη όμως τόν δρόμ-ον τοΰτον ό Ρός, 
ό πρώτος Γενικός Έφορος, ό πρώτος καθηγητής 
τής Αρχαιολογίας εις τό Έθνικόν ημών Πανεπι-
στήμίον, έποτίσθη πικριών πολλών, έπολεμ/,Οη 
λυσσωδώς καί είς πολλαπλάς δολοπλοκίας περιε-
πλάκη καί διά πολλά κατηγορήθη, έ : εκείνων, τά 
όποια βαθέως τιτρώσκουσι τήν ψυχήν. Και έπεσε 
μέν έπί τέλους ό Ρ:ς, τό έργον όμως αύτοΰ έπέ-
ζησεν. 

Τούς ηρωικούς τούτους χρόνους, καθ' ους εδρα-
σεν ό 'Ρος, έπηκολούθησε σκότος έπιστημονικόν, 
τό όποιον χαρακτηριστικώτατα έκάλεσεν ο κ. Καβ
βαδίας άρχαιολογικόν μεοαιώνα. Τόν μεσαίωνα 
τοΰτον τοΰ πνεύματος διέκοψε τό εύθαλές δένδρον 
τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, ύπό τήν σκιάν τοΰ 

-οποίου, καί διά τή; εργασία; εγχωρίων ήδη επιστη
μόνων, διεδέχθη τόν μεσαίωνα αρχαιολογική άνα-
γέννηοις. 

Δέν θά ητο δέ δυνατή ή άναγέννησις αύτη, καί 
οί μεγάλοι, οί εκπληκτικοί καρποί τής άνθήσεως, 
ή οποία έπήλΟεν κατά τάς τελευταίας ταύτας δε
καετηρίδας, εάν είς τήν ερευναν δέν ήνοιγεν ελεύθε
ρον τόν δρόμον ή Ελλάς, και δέν έκάλει είς τό έρ
γον κοινωνούς τούς επιστήμονας τών εθνών απάντων. 

Ή "Ελλάς, Ιδωκε τό φωτεινόν παράδειγμα, ότι 
πατρίς έν τή επιστήμη δέν υπάρχει άλλ' οτι έν τω 
πνεύματι τελεία πρέπει νά κρατή ισοπολιτεία, καί 
ότι διά ταύτης καί μόνη δύναται μέγα τι νά κα-
τορθωθή. 

Καί αληθώς μέγα είναι τό κατορθωθέν έργον. 
Είς τήν Άρχαίολογικήν Έταιρείαν, ίδρυθεΐσαν 

τό 1837, «συνεκεντρώθη, ώς λέγει ό επιφανής φι
λόλογος καί αρχαιολόγος Θεόδωρος Ρενάκ, άπό 
70 ετών Ολη ή εργασία τής έρεύνης καί μέγα μέ
ρος τής εργασίας τής εκδόσεως τών εθνικών αρ
χαιοτήτων». 

Ή Ινδοξος Αρχαιολογική Εταιρεία, ώς άπο-
καλοΰσιν αυτήν, άναγνωρίζοντες τάς μεγάλας πρός 
τήν έπιστήμην εργασίας αυτής, έπετέλεσεν καί 
επιτελεί θαυμασίως τόν μέγαν καί πράγματι έθνι
κόν αυτής προορισμόν. 

Πολύτιμα καί άπειρα είναι τά εργα διά τών 
όποιων έπροσπάθησεν ή "Εταιρεία νά έπιτύχη τόν 
κίριον αυτής σκοπόν, τήν άνεύρεσιν, διάσωσιν, συνα-
γωγήν, συντήρησιν καί διευθέτησιν τών προγονικών 
κειμηλίων. Χάριν δέ τοΰ δευτέρου σκοποΰ αυτής, 
τών επιστημονικών δημοσιεύσεων, πρώτον μέν έ-
σχημάτισε βιβλιοθή/.ην, πλουτιζομένην όσημέραι 
καί καθισταμ.ενην άνεκτίμητον βοήθημ,α είς τούς 
άρχαιολογοΰντας, έπειτα δέ ανέλαβε τήν έκδοσιν 
τής Αρχαιολογικής Εφημερίδος εκδόσεως πολυ-
τελοΰς μετ' ανέφικτου τελειότητο; καί ακριβείας 
περί τε τήν έ/.τύπωσιν καί τήν δί;μοσίευσιν τών 
απεικονίσεων τών εξεταζομένων μνημείων. 

Ένταΰθα δέν είναι ό τόπος ν ' απαριθμήσω τά 
ποικίλα έργα τής "Εταιρείας άπό τών άρχων τή ; 
συστάσεως αυτής £ως σήμ,ερον : ανασκαφικά, μου-
σεικά, εκδοτικά. Σύμβολον καί αφετηρίαν τοΰ μα
κρού σταδίου, τό όποΤον διήνυσεν ή Αρχαιολογική 
Εταιρεία, ύπήρςαν αί κατά τάς αρχάς τοΰ βίου 
αυτής, ώραΐα; καί γενςαιόψυχοι, μέ όλην τήν άφέ-
λειαν, τών μεγάλων ιδανικών, επίσημοι συνε
δριάσεις έπί τής Ακροπόλεως εν τώ Παρθενώνι 
«τήν έπέτειον ήμέραν τή; αναστηλώσεως τοΰ Παρ
θενώνος». Διότι, ώς πρώτον έργον, πρόσωπον 
τηλαυγες τοΰ έθνικοΰ αυτής έργου, ταύτην τήν 
άναστήλωσιν τοΰ πολυτίμητου κειμηλίου τούτου τοΰ 
αρχαίου κόσμου τών πρώτων ήμερων ώνειρεύθη ή 
"Εταιρεία άπό τής ιδρύσεως αυτής. 

Φυσικόν είναι, ότι αί Ά&ήναι εί'λκυσαν το 
πρώτον καί πάντοτε τήν προσοχήν τής Εταιρείας. 
Άνασκαφαί καί έκχωματώσεις ε:ερον είς φώς 
μ.νημεΐα κεκρυμμένα καί ήλευθέρωσαν τά πλείστα 
άπό μεταγενεστέρων κτιρίων, έςωράϊσις καί συν-
τήρησις κατόπιν τών μνημείων τούτων. Δέν ύπήρςε 
δέ άςιον λόγου άρχαιολογικόν έδαφος τής "Ελλάδος, 
τό όποιον δέν έςηρευνήθη. 

«Δέν υπάρχει σχεδόν, λέγει ό επιφανές φιλό
λογος Θεόδωρος Ρενάκ, επαρχία τοΰ "Ελληνικού 
Βασιλείου, όπου ή Γενική Εφορεία καί ή Αρχαιο
λογική "Εταιρεία δέν Ισημείωσαν επωφελώς τήν 
διάβασίν των». "Ολόκληροι αί Αθήναι, ή Έρέ-
τρεια, τό Βαφιό, ό Ωρωπός, τό Σούνιον, ή Φιγα-
λεία. τό Θέρμον, ή Θεσσαλία καί τόσοι άλλοι τό
ποι μας λέγουσι τί εκαμεν ή "Ελλάς, διά ν ' άνα-
στήση τό παρελθόν αυτής. Και έπί πάσιν οί τρεις 
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σπουοαιότατοι σταθμοί τών ανασκαφικών τούτων 
έργων ή Ακρόπολις, ή Έλευσίς, ή Επίδαυρος, 
«της οποίας, λέγει ό επιφανής Περρώ, αί άνασκα-
φαί κατ' ουδέν υπολείπονται άπό τάς ύπώ οιασδή
ποτε ξένης Σχολ^ής εκτελεσθείσας μεγάλας άνα
σκαφάς». 

Παραλλήλως δέ πρώς τήν Άρ/αιολογικήν 'Ε-
ταιρείαν είργάζοντο καί αί ξέναι Σχολαί. Ή αρ
χαιότερα έξ αυτών ή Γαλλική Σχολή έχει νά επί
δειξη κύρια έργα αυτής τάς μεγάλας άνασκαφάς 
τής Δήλου καί τών Δίλφών. Είς αυτήν δ' ανήκει 
προσέτι καί ή τιμή οτι άνενέωσε τήν πάλαιαν έν-
δοξον Γαλλικήν παράδοσιν τών Βυζαντινών μελε
τών εύνοήσασα τήν περί τά μνημεία τά μεσαιωνικά 
τής Ελλάδος έρευναν τών εταίρων αυτής. 

Το δέ Γερμανικόν Ίνστιτοϋτον, πλήν πολλα
πλών μικρότερων εργασιών, δοξάζεται διά τής 
άποκαλύψεως τοΰ ίεροΰ χώρου τής Όλυμπίας. 

Πρόσθεσε είς τά εργαζόμενα ταϋτα σωματεία τό 
Αύστριακόν Ίνστιτοϋτον, τήν 'Αγγλικήν καί τήν 
Άμερικανικήν Σχολήν. Ή Αγγλική έλαδεν ώς 
έδαφος έρεύνης αυτής τήν Λακωνικήν καί είς αξιό
λογους έν τή Σπάρτη προβαίνει άνασκαφάς. 

Πλήν τής ανασκαφικής εργασίας αί Σχολαί καί 
τά Ίνστιτοΰτα ταΰτα δημοσιεύουσι τάς άρχαιολο-
•) ικάς αυτών μελετάς καί τά ευρήματα των ανα
σκαφών αυτών είς ί'δια περιοδικά, τά όποια εκδί
δονται έν Αθήναις. Ή Γαλλική Σχολή εκδίδει 
τό Βιιΐΐοίίιι Οοπο.-ροικΙβηοβ ΗβΙΙεηΐσϋβ; τό 
Γερμανικόν Ίνστιτοϋτον τά ΜϊΐίΙιοίΙυη^οη καί ή 
Αγγλική τό Αιιπυβί. Μέ τήν Άρχαιολογικήν 
Εφημερίδα καί μέ τήν τοϋ Νομισματικοί Μου
σείου αί "Αθήναι καθίστανται ό τόπος, είς τόν όποΤον 
εκδίδονται τά πλείστα και άξιολογώτατα αρχαιολο
γικά δημοσιεύματα. 

Δεν είναι όμως τά δημοσιεύματα μόνα εκείνα, διά 
τών οποίων τά ποικίλα ταϋτα αρχαιολογικά ιδρύ
ματα καθιστάνουσι γνωστάς τάς εργασίας αυτών. 
Τ;ν χειμώνα είς τό Γερμανικόν Ίνστιτοϋτον, είς 
τήνΓαλλικήν καί'Αγγλ'.κήν Σχολήν,πάντες οί Εταί
ρο: κάμνουσι διαλέξει; καί ανακοινώσεις τών πο
ρισμάτων τών κυριωτάτων ερευνών τής κατά 
το θέρος εργασίας αυτών. Τάς ανακοινώσεις ταύτας 
μετα πολλοϋ ενδιαφέροντος άκολουθοΰσιν όχι μόνον 
οί άρχαιολογοΰντες, αλλά κα'ι πολλοί καθόλου φι
λίστορες καί φιλάρχαιοι. Πέρυσιν δέ μετ' επιτυ
χίας πολλής ένεκαίνι-εν καί ή ημετέρα Αρχαιο
λογική Σχολή τάς διαλέξεις περί τών ύπό τών εφό
ρων τών αρχαιοτήτων έκτελουμένων εργασιών μετά 
πολλοϋ ενδιαφέροντος παρακολουθούσης αύτάς τής 
παρ' ήμϊν εκλεκτής κοινωνίας τοϋ πνεύματος. 

• * 
Ού'τω κατέστησαν αί Αθήναι Πανεπιστήμιον 

παγκόσμιον, διεθνής Ακαδημία τής Αρχαιολογικής 
επιστήμης. 

Τά αγαθά, τά όποϊα προκύπτουσιν οχ! μόνον ίΐά 
τήν έπιστημην, άλλά καί διά τήν πατρίδα ημών Ικ 
τής τοιαύτης έν τή ημετέρα πόλει άνθήσεως τών 
αρχαιολογικών ερευνών ευκόλως είναι καταληπτά. 

Ό αρχαίος κόσμος ηλθε καί έρχεται είς φως 
όσημεραι. "Ηδη τελειοτέραν δυνάμεθα ν ' άναπλάσ-
σωμεν τήν άρχαίαν "Ελλάδα, όχι μόνον κατά τόν 
καλλιτεχνικών, άλλά καί κατά τόν καθόλου πνευ
ματικόν καί κοινωνικών αυτής βίον. 

Τά Μουσεία τής αρχαίας τέχνης, διά τών οποίων 
έκοσμήθησαν αί Αθήναι καί οί πρωτεύοντες αρ
χαιολογικοί τόποι, κατέστησαν τό κάλλιστον σχο-
λεΐον Οχι μόνον τών καλλιτεχνών δλου τοϋ κόσμου, 
αλλ^α και παντός ύψηλοτοτέραν πως έχοντος τήν 
μόρφωσιν. Τών Αθηνών δέ τά Μουσεία είναι όχι 
μόνον τά ευρύτατα, άλλά και τά τελειότατα επι
στημονικώς διαρρυθμισμένα. Ή έκθεσις, κατάταξις 
τών εν αυτοϊς πολυτίμων αντικειμένων έχει γείνει 
μετα τοσαύτης επιστημονικής ακριβείας καί μετά 
τοσαύτης φιλοκαλίας οποία δέν ευρίσκεται κατά τήν 
όμολογίαν αυτών τών ξένων ουδέ είς Ευρωπαϊκά 
Μουσεία. 

Τέλος, είς τήν έξαιρετικήν ταύτην άνθησιν τών 
αρχαιολογικών σπουδών όφείλομεν τό ότι αί Αθή
ναι και ή "Ελλάς όλη κατέστησαν τό προσκύνημα 
τοϋ πεπολιτισμένου κόσμ,ου. 

Πρόσθεσε ήδη είς τήν έρευναν τοϋ αρχαίου κό
σμου καί τήν έρευναν τάς Μεσαιωνικής "Ελλάδος, 
τής οποίας τά μνημεία ή "Αρχαιολογική "Εταιρεία 
από δύο ήδη ετών μετά στοργής συντηρεί. Αί έρ-
γασίαι τής αναστηλώσεως καί έρεύνης τών μεσαι
ωνικών ημών μνημείων, ήρχισαν άπό τάς πολυτι
μότερος βυζαντινάς νεκροπόλεις,—τών Μυστραν 
καί τό Γεράκι. 

Πλήν τής Γαλλικής Σχολής ήρχισεν ήδη και ή 
Αγγλική καί ή Γερμανική, περισσότερον ή πρώτη, 
να ενδιαφέρεται διά τά μνημεία τοΰ Μεσαιωνικοϋ 
"Ελληνικοΰ κόσμου. 

Καρπός άγλαός τής άνθήσεως ταύτης τών αρ
χαιολογικών ερευνών έν τή χώρα ημών, ύπήρξεν ή 
έν ταΤς Αθήναις σύγκλησις τό 1905 τοϋ Α' Αρ
χαιολογικού Συνεδρίου. 

Τό μεγαλεΐον τής επιστημονικής ταύτης πανη-
γύρεως, διαγράφει ωραιότατα ό Γενικώς ημών "Ε
φορος κ. Καββαδίας, προσφωνών τούς συνίλθόντας 
επιστήμονας έν τή πανηγυρική εντός τοϋ Παρθε
νώνος συνεδριάσει. 

«Τον χρόνον, άρχεται λέγων ό κ. Καββαδίας, 
κατά τόν όποιον αί Αθήναι έφθασαν είς τό ζενίθ 
τής δόξης και τής δυνάμεως αυτών, ό Περικλής α
πεφάσισε νά συγκάλεση Πανελλήνιον συνέδριον, ίνα 
συσκεφθή περί τής άνιδρύσεως τών "Ελληνικών ιε
ρών, όσα κατέκαυσαν οί βάρβαροι καί τής εκτελέ
σεως τών Ουσιών, ας είχον ύποσχεθή είς τούς θ ε 
ού;, δτε έπολέμων κατά τών βαρβάρων. 

Ευτυχέστερος, λέγει, τοϋ Περικλέους ό βασιλεύς 
538 — 

ΜΙΙΝίΛΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

τών Ελλήνων, περιβαλλόμενος διά τής σύμπνοιας 
τοΰ λαοΰ αύτοΰ καί τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, 
συνεκάλεσεν είς τάς Αθήνας Διεθνές Συνέδριον, τ'ο 
όποιον κάλλιστα θά ήδυνάμεθα νά εΐπωμεν Πανελ
λήνιον", διότι Έλληνες είσθε πάντες, κύριοι, λέγει 
πρός τούς συνέδρους, έκ παιδεύσεως καί έξ αισθή
ματος». 

Τήν χαράν δέ τοΰ πεπολιτισμένου κόσμ.θυ έπι 
τή έν ταΐς "Αθήναις, τή εστία τής αρχαιολογίας, 
συναθροίσει τών άριστέων τοϋ πνεύμ.ατος έν τή αρ
χαιολογική έρεύνη, άπηχοϋσιν αί προσφωνήσεις, τας 
οποίας έξεφώνησαν οί επίσημοι τών ξένων Αρχαιο
λογικών ιδρυμάτων αντιπρόσωποι, κατά τήν Πα-
νηγυρικήν έπί τής Ακροπόλεως έν τώ Παρθενώνι 
δεξίωσιν. 

Προσέτι δέ άπό τάς Οερμάς λέξεις, τάς οποίας 
ειπον διά τήν έπιτελεσθεΐσαν πρόοδον καί έργασίαν, 
νόμιμον ύπερηφάνειαν δικαιοΰται νά έχη πρώτη ή 
"Ελλάς, οτι αυτή κυρίως,—καί κυρίως μόνη αυτή,— 
συνετέλεσεν είς τό μέγα έπιτευχθέν έργον. «Τήν 
έπίσημον ταύτην ήμέραν, λέγει ό κ. Καδ'.αδίας 
προσφωνών τούς ξένους, άπο/.αύομεν, δυνάμεθα να 
τό είπωμ.εν, τών καρπών τής έλευθεριότητος ήμών' 
εύλογος εινε ή υπερηφάνεια μας τοϋ να βλέπωπεν 
συνηγμένους πέριξ ημών έν όμοφροσύνη παγκοσμίφ 
καί ώς έν μια καί τή αυτή οικογένεια τούς επιφα
νέστερους διδασκάλους τής επιστήμης, διότι είς 
πάντα τόν χρόνον, ήσαν συνηθισμένοι νά εύρίσκωσιν 
ένταϋθα τήν έλευθερίαν τής έρεύνης καί τήν έγκάρ-
διον φιλοφροσύνην τών σχέσεων». 

Παρήλθον αληθώς οί χρόνοι, κατά τούς οποίους 
οί άνευρισκόμενοι θησαυροί τής τέχνης ή τών ιστο
ρικών πηγών έκρύπτοντο είς υπόγεια ανήλια, ή έ-
φυλάσσοντο ζηλοτύπως, όπως μή βάσκανος όφθαλ -̂
μώς ιδη αυτά. 

Σήμερον, άπώ άκρου είς άκρον τοΰ πεπολιτισμέ
νου κόσμου, ή ελευθερία τής επιστημονικής έρεύνης 
όχι μόνον ήκολούθησεν, άλλά καί ηγεμονεύει τής 
πολιτικής ελευθερίας. Παράδειγμα θέλω φέρει :ήν 
έλευθερίαν έν τή εξερευνήσει τών βιβλιοθηκών και 
τών αρχείων. "Οχι μόνον έλε.Όέρα εινε ή εις παν 
επιστημονικών ίδρυμα είσοδος καί ή έκμετάλλευσις 
των θησαυρών αυτών, άλλά καί γενναιότερα! απο
φάσεις λαμβάνονται όσημεραι καί σκέψεις γίνονται 
πώς ή ελευθερία δύναται νά έπεκταθή περισσότερον. 

Ούτως είς πολλάς βιβλιοθήκας πεπολιτισμένων 
κρατών έχει είσαχθή ακόμη καί τών κωδίκων ό 
δανεισμός έξω τών ορίων τής επικρατείας. Ή "Ελ
λάς ακόμη δέν είσήλθεν είς τήν δεικνύουσαν τώ 
ΰψος τής ελευθερίας τής επιστημονικής έρεύνης 
όμοσπονδίαν πεπολιτισμένων κρατών ανταλλαγής 
χειρογράφων. Ά λ λ ά καί αύτη βεβαίως δέν θα 
υστέρηση πολύν χρόνον νά κάμη καί τό τελευταΐον 
τοΰτο βήμα τής έλευθεριότητος τής παροχής τών 
πνευματικών αυτής θησαυρών πρός γενναίαν συμδο-

λήν είς τό μεγαλοπρεπές τής επιστήμης οικοδό
μημα. 

Τής επιστημονικής ταύτης έλευθεριότητος, μας 
άφηγήθη ό κ. Σπ. Λάμπρος έν διαλέξει του κατ' 
αύτάς είς τόν Παρνασσόν, όπόσον ώφελήθη πρώς 
συνάθροισιν τοΰ πλουσίου αύτοΰ ύλνίκοϋ τής Ιστο
ρίας τοϋ Δεσποτάτου τών Παλαιολόγων. Έκατών 
βιδλιοθήκας καί άρχεΤα, — εκατόν πεντήκοντα δέ, 
άν λ^ηφθώσιν ύπ' οψιν καί αί είς αρνητικόν αποτέ
λεσμα καταλήξασαι έρευναί του,—ήδυνήθη νά εξε
ρεύνηση. Καί είς άλλας μέν βιδλιοθήκας ό ίδιος 
είσήλθεν, μετά πάσης προσηνείας γινόμενος δε
κτός, έξ άλλων δέ κατώρθωσε νά ώφεληθή συγ
κεντρώνων έν πόλει τινί ευρωπαϊκή όσα χειρόγραφα 
μακρυνών βιδλιοθηκών τοΰ έχρειάζοντο προφρόνως 
αποστελλόμενα είς αυτόν. Καί έκ τής Μόσχας 
ακόμη κατώρθωσε νά λάδη χειρόγραφα. 

Καί είς αύτώ δέ τώ Σεράίον τών Σουλτάνων τής 
Κωνσταντινουπόλεως κατώρθωσε νά είσέλθη ό διευ
θυντής τοΰ έν Κωνσταντινουπύλει Ρώσικου Άρ-
χαιολογικοϋ Ινστιτούτου. Έκ ;ής έλευθεριότητος 
δέ ταύτης τοΰ Σουλτάνου προήλθεν ή πθλύτιμ.ος 
έκδοσις τοΰ θ . Ούσπένσκη τής Ελληνικής Όκτα-
τεύχου τοΰ Σεραγίου, κοσμουμένης διά πλ,ήθους 
Ιστοριών πολυτίμων είς τήν έρευναν τής Βυζαντι
νής εικονογραφίας. 

Είς τόν δρόμον δέ τοϋτον τόν φωτεινών τής ελευ
θερίας έν τή έπιστημον.κή έρεύνη έχει τήν τιμήν ή 
"Ελλάς, οτι πρώτη, επαξίως τής μεγάλης ιστορι
κής αυτής παραδόσεως καί αποστολής, καί πάλιν 
ώδήγησε τούς πεπολιτισμένους λαούς. 

Αντίθεσιν πρός τήν άπανταχοϋ τοϋ κόσμου αγά-
πην τής ελευθερίας τής επιστημονικής έρεύνης. αν
τίθεσιν πρός τώ Ιαρ τδ άρχαιολογικόν, τώ όποιον 
έκαμε τήν άνοιξίν του τήν φωτεινήν είς τήν "Ελ
λάδα, αποτελεί ακόμη ή Ιταλία. 

Ζηλότυποι οί επιστήμονες τής "Ιταλίας, παρά 
τήν είς τόν ώραΐον τοϋτον τόπον παρατηρουμένην 
τήν σήμερον άναγέννησιν τοΰ βίου, κρατοΰσι δι' ε
αυτούς τήν τιμήν τής άνασκαλεύσεως του εδάφους 
τής Ρωμαϊκή; ισχύος. "Οχι μόνον άνασκαφάς δέν 
επιτρέπει είς ξένους ή Ιταλική κυδέρνη-ις, άλλά 
καί είς τά Μουσεία της, εκτεθειμένα άφίνει μόνον 
τά γνωστά καί συνήθη αρχαιολογικά μνημεία, είς 
δωμάτια δέ καί προθήκας κατακλείονται αριστουρ
γήματα τή; τέχνης άγνωστα. 

Άλ*λά φυσικά, Οσον και άν προώδευσεν σήμερον 
ή Ιταλία, Ο' άργήση πολύ νά ί'δη τήν ήμέραν, 'κατά 
τήν οποίαν διά τοΰ ιδίου αυτής χρήματος καί δια 
•ιών ιδίων αυτής ανδρών, θά δυνηθή ν ' άνοιξη εις 
τήν άνυπόμονον έπιστημην τό ιστορικών καί καλ
λιτεχνικών αυτής παρελθόν. 

Ή Ελλάς άλλως έσκέφθη. "Αληθώς έλευθε-
ριώτερον άνεμέτρησε τό καθήκον αυτής πρός τόν 
πεπολιτισμένον κόσμον. Ά λ λ ' άς προσθέσω, καί 
τοΰτο, και πρακτικώτερον καί ώριμώτερον συνη-
σθάνΟη τώ αληθές αυτής συμφέρον 

Αύτη δ' ή έν τή επιστημονική έρεύνη ελευθέριο-
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της -ης Ελλάδος παρήγαγε τήν έξαίρετον ταύτην 
άνθησιν τής αρχαιολογίας έν τή πόλε; ημών, κα! 
ά/υπολόγιστον είς το Ιθνος ώσέλειαν.Έν μέσω τής 
πολιτικής ήαών δυσπραγίας στήριγμα κα! παρηγο-
ρίαν εύρίσκομεν, έάν το βλέμμα ημών περιφέρωμεν 
άνά τον ενώπιον ημών έκ τής γής τής Ελληνικής 
διά τών αρχαιολογικών εργασιών άναδύσαντα ώραΐον 
κόσμον τής αρχαιότητος. 

Ό ωραίος αυτός κόσμος, ό τόσον παλαιός, άλλα 
καί αιωνίως νέος, δίδει είς ήμας τήν δύναμιν καί 
δεικνύει τόν δρόμον πρός άνόρΟωσιν και τήν ελπίδα 
διά τό μέλλον. 

Ούτως ή Πόλις τής Παλλάδος εκρίθη έν τή έπι-
σήμω συνεδριάσει τοΰ 'Αρχαιολογικοΰ Συνεδρίου, έν 
τή όποια συνεζητήθησαν τά τελικά συμπεράσματα, 
ύπό τών επιφανών τή; επιστήμης διδασκάλων, καί 
ή μόνη, είς τ);ν οποίαν ήδύνατο «νά ίδρυΟή Επι
τροπή διεθνής κα! γραφεΐον κεντρικόν μονίμως έν 
Αθήναις έδρεΰον. όπου ή συγκέντρωσις έν τή πά
λει ταύτη τών Αρχαιολογικών Σχολών καί Ινστι
τούτων, σχημ.ατίζουσιν αρχαιολογικάς άποστολάς 
μονίμους παρά τή Γενική Εφορεία τών Αρχαιοτή
των τοΰ Βασιλείου τής Ελλάδος». 

Τό 'Κλληνικόν έθνος, έπρωτοστάτησε διά τής 
Αρχαιολογικής Εταιρείας, άπό τής επομένης τής 
απελευθερώσεως αύτοΰ, είς τό μέγα εργόν τοΰ νά 
επανεύρη, λέγει ό επιφανής ήμ.ών φίλος Θεόφιλος 
ΙΙοιιιυΙΙι·, είς τά ερείπια τών αρχαίων οικοδομημά
των, είς τά Ιργα τής πλαστικής καί τής ζωγραφι

κής, εις τάς ίστορικάς πηγάς, τάς γεγραμμένας 
έπί τοϋ λίθου ή τοΰ ορειχάλκου, τάς αναμνήσεις 
καί τούς τίτλους τής ευγενείας τοΰ Ελληνισμού». 
'Αναμιμνησκόμενον δέ τής παλαιάς φιλοξενίας, έ-
καλεσε καί τούς ξένους πεπολιτισμένους λαούς νά 
λαδωσι μέρος είς τό μέγα έργον, καί έπέσπευσεν 
ούτω τήν εις τό φώς άποκάλυψιν τών αναμνήσεων 
καί τών τίτλων τούτων τής ευγενείας. 

«Το ΙΟνος τό Ελληνικό ν , όπως λέγει πάλιν ό 
Ηοιηο1Ι(·, ύποστηρίζον κα! συμμεριζόμενον τους 
αγώνας τούτους τή; λατρείας πρός τους προγόνους, 
έχει συνείδησιν ακριβή τοΰ καθήκοντος αύτοΰ προς 
τήν ανθρωπότητα καί πρός τό ίδιον συμφέρον. Διότι 
ή κληρονομιά αύτη τής δόξης καί τοΰ κάλλους είναι 
ό θησαυρός ό αιώνιος, ό μοναδικός, ό απαράμιλλος, 
τόν όποιον ουδείς δύναται ν ' άρπάση ή ν ' αμφισβή
τηση είς τήν Ελλάδα, καί μέ τόν όποιον ουδείς 
Οά ήουνατο άλλος να καλλωπισθή ούτω άλλα καί 
ουδείς νά μείνη άγευστος αύτοΰ». 

Η πόλις δέ τών Αθηνών, τήν οποίαν ό Περι
κλής άπεκάλει « τ ή : Ελλάδος παίδευσιν» καί ό 
Θουκυδίδης «τής Ελλάδος Ελλάδα» Ιχουσι κα-
ταστή σήμερον τοΰ κόσμου όλου μοναδικόν Πανεπι
στήμιο·/ καί Διεθνής Ακαδημία τής Αρχαιολογίας. 
Η πόλις, τήν οποίαν οί αρχαίοι εξυμνούν ώς τής 

«Ελλάδος Μουσέίον» έχει καταστή τοΰ κόσμου 
όλου τό πολυτιμ.ότατον τής τέχνης Μουσεΐον. 

Έν 'ΑΟήνχις κατά Δεχέαβριον 1908. 

Α Δ Α Μ Α Ν Τ Ι Ο Σ Α Δ Α Μ Α Ν Τ Ι Ο Τ 
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Παρεστά&η άπυ της σκηνής τοϋ Βασιλικού Θεάτρου τ[ι 8 Μαρτίου 1908 

υιιο ςΓ&ηα,β ίηιροΓαΙι·ίοο οηϊ ι ' η 1 8 1 1 Χ 
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Μ Ε Ρ Ι Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Ι 

Έγραψα τήν «Θεοδώραν» όχι απλώς διά νά 
προσθέσω ένα δράμα εις εκείνα ποϋ έταλαιπώ-
ρησαν τά Ελληνικά μυαλά μέ τάς ιδέας ποϋ 
έφΰτευσαν εις αυτά διά τό Βυζάντιον, άλλά μέ 
τόν βαθύτερα Έλληνικόν πόθον νά φέρω 
$πάνω εις τήν σκηνή ν κάτι άπό την ψυχήν της 
μεγάλης μας εκείνης ιστορικής εποχής. 

Μία ωραία θείορία, άνακαλυφθεΐσα έσχα
τος, δογματίζει ότι είς τό ιστορικόν δράμα τό 
μόνον τό όποιον δέν χρειάζεται είναι ή ιστο
ρία. Απέναντι τής θεωρίας αυτής είναι τίποτε 
ή άλλη ειρωνική θεωρία τοϋ Ροΐδη περί τοϋ 
πώς θά ήμποροΰσε νά γίνη πιλάφι χωρίς ρύζι. 
"Οπιος δήποτε 6 γράψας τό δράμα αυτό, πιστός 
εις τάς παλαιάς καλάς θεωρίας, έμελέτησε ίστο-
ρίαν πολλήν. Έζήτησα μέσα εις τάς μάλλον 
ασήμαντους πληροφορίας τών ιστορικών καί 
τών χρονογράφων νά συλλάβω τήν ψυχήν τών 
ανθρώπων καί της έ~οχής. Τό πράγμα εΐναι δύ-
σκολον διά κάθε άνθρωπον καί διά κάθε έπο-
χήν. 'Αλλ' είναι δυσκολώτερον διά τήν ψυχήν 
ανθρώπων οί όποιοι ευρίσκονται ακριβώς επάνω 
εις τό σημεΐον τής συγκρούσεο>ς δύο ψυχικών 
πολιτισμών—τοϋ αρχαίου πανΟεϊστικοΰ πολιτι
σμού ό όποιος έφευγε καταδιιοκόμενος, τοϋ 
νέου τοϋ Χριστιανικού ό όποιος ήρχετο άγρίως 
θριαμβεΰων—ΚΟί διά την ψυχήν εποχής ή οποία 
έταλαντεϋετο μεταξύ ενός φωτός τό όποιον έδυε 
καί ενός φωτός το όποιον άνέτελλε. Έ ά ν τό 
δράμα θέλει ψυχήν, ποίαν αρά γε ψυχήν πρέπει 
νά βάλη ύ συγγραφεύς του παρά έκείνην ποϋ θά 
τοΰ δώση ή μελέτη τής ιστορίας, ή βαθύτερα 
μάλιστα, ή διαισθητική, μελέτη της ; Καί πώς 
θά ήμποροΰσε κανείς νά άνεβάση εις τήν σκη-
νήν , ώρισμένα ιστορικά πρόσωπα, πρόσωπα 
ποΰ έζησαν καί έσημείωσαν την άτομικήν των 
άκτινοβολίαν γύρω τον, χωρίς νά δώση εις τά 

πρόσωπα αυτά τήν ίδικήν των ψυχήν, έκείνην 
ποΰ βγαίνει άπό δσα μάς έδωσαν οί συγγραφείς 
στοιχεία δι ' αυτούς; 

Καί αφού ευρισκόμεθα εις τό κεφάλαιον τής 
ιστορίας, άςλεχθή ακόμη καί αυτό. 

Ή Ελληνική σκηνή τον έξεμεταλλεύΟη τόν 
υπερχιλιετή Βυζαντινόν μας βίον εις τά οδυνη
ρότερα σημεία του. Άλλά κατά κανόνα παράδο-
ξον, έπέρασε κοντά άπό όλα τά ωραία σημεία 
τοϋ βίου αύτοΰ χωρίς νά τ ' άντιληφθή, καί ήρ-
πασε καί έτίναξε υψηλά όλα τά σκοτεινά σημεία 
χωρίς νά θέληση νά ΐδή κάπως μέσα είς τό σκό
τος τούς βαθύτερους λόγους ποΰ κινούν άσυνει-
οήτως άλλοτε καί άλλοτε έν συναισθήσει τά σύρ
ματα τών ανθρωπίνων σκέψεων. 

Καί εΐδομεν τά εγκλήματα καί τάς βδελυρό-
τητας χωρίς ν ' άντικρύσωμεν τάς σιδηράς άνάγκας 
ποϋ επέβαλαν αύτοΰ τοΰ είδους την ένέργειαν είς 
τάς ψυχάς, καί έπεράσαμεν αδιάφοροι εμπρός 
εις τάς ωραίας απόπειρας καί είςτά μεγάλα κα
τορθώματα. Ή τέχνη έσταμάτησεν είς τήν έπι-
φάνειαν, καί δέν ηθέλησε νά κυττάξη είς τά β ά θ η . 
'Αλλ' ακριβώς εις τά βάθη ήτο ή ψυχή καί ή 
τέχνη έπέρασεν αδιάφορος εμπρός είς τήν ψυχήν. 
Κάποιος ανεξήγητος Σαδισμός έπνευσε μέ τό 
Βυζαντινόν θέατρο ν έπάνιο εις τήν σκηνή ν . Καί 
τό Βυζάντιον τό όποιον υπήρξε πολιτισμός ποϋ 
επολεμήθη άπό δλας τάς αγριότητας, έφθασεν 
έ'ως τήν σκηνήν μας άγριότης εμπρός είς τήν 
οποίαν έξανίσταται ό ιδικός μας πολιτισμός. 
Αυτί] ήτον έ'ως τώρα ή δικαιοσύνη της τέχνης. 

Ά π ό τό Βυζάντιον καί τάς φυσιογνωμίας πού 
απετέλεσαν τό παράδοξον μωσαϊκόν του. επήρα 
μίαν ένδιαφέρουσαν έποχήν καί μίαν ύπέροχον 
φυσιογνωμίαν. 

Ενδιαφέρουσα ή έποχη διότι μία ί)ρησκάα 
έφευγε—δπως είπα καί ανωτέρω—καί μία θρη
σκεία ήρχετο. Είς τά διάμεσα τών μεγάλων θρη
σκευτικών μεταβολών ή ανθρωπινή ψυχή πα
ρουσιάζεται εξαιρετικώς ανήσυχος καί αποκα
λύπτει όλα της τά βάθη. Είς ένα διάλογον με
ταξύ τη ; Θεοδώρας καί τοΰ Ιωάννου , προσεπά-
θησα νά δείξω δλην τήν μελαγχολικήν θλΐ-
ψ ι ν τών παλαιών θεών ποϋ κατέβαιναν άργά καί 
χωρίς στεφανωμένην κεφαλήν άπό τόν "Ολυμ-
πον, καί όλον τόν ώραΐον φανατισμύν τοϋ νέου 
θεοΰ ο όποιος ανέβαινε θριαμβευτής εις τόν 
αθάνατον θρόνον τής Αγάπης. 

Καί επήρα την υπέροχον φυσιογνωμίαν τής 
Θεοδώρας, διότι αύτη άπό κάθε άλλην Βυζαντι-
νήν βασίλισσαν μάς δίδει συγκεντρωμένας τάς 
άρϊτάς τής εποχής της, καί ακόμη έκείνας ποΰ 
φθάνουν είς ελάττωμα, τήν άπέραντον φιλ.οδο-
ξίαν, τήν τεχνικήν άνάμιξιν εις τά πολιτικά, την 
όρμήν είς τάς αποφάσεις, τήν εύσέβειαν φ θ ά -
νουσαν έο>ς τήν θρηιτκοληψίαν, τήν άνησυχίαν 
διά τό παρόν, κρατοΰσαν διαρκώς ανοικτά τά 
μάτια, τούς μεγάλους πόθους διά τό μέλλον, τήν 
πρώτην άμυδράν ΐπόνοιαν περί τοΰ μεγάλου 
μέλλοντος της Ελληνικής πατρίδος. 

Δια τόν χαρακτηρισμόν τής εποχής έχρησιμο-
ποίησα τήν στάσιν της σιτοδείας, διά νά μή κατα-
φύγωείς τήν περίφημον στάσιν τοΰ Νίκα. Μετε-
χειρίσθην επίσης τήν μάγισσαν Άναστασίαν, ή 
οποία μάς δίδει το πνεύμα τής προλήψεως τό 
όποιον πλανιόμενον επάνω άπό τό Βυζάντιον έ
διδε τόσην δύναμιν εις τούς άγύρτας. Έχρησιμο-
ποίησα ακόμη καί τόν στηλίτην Σάββαν, τύπον 
τοΰ γεννωμένου τότε ασκητισμού, άνθρωπον τόν 
όποιον έτοποθέτησα επάνω εις μίαν στήλην, σύμ-
βολον τελείας ανεξαρτησίας άπό κάθε σωματικήν 
ανάγκην, δυνάμενο ν έπομένιος νά βλέπη τούς κιν
δύνους οί όποιοι ήρχοντο άπό μακράν, μέ τίμ' δι-
πλήν υρασιν τήν οποίαν δίδει ή φύσις εΐ; εκεί
νους πού κατώρθιοσαν νά ελευθερωθούν άπό τάς 
πεζότητας τής ζωής καί ν ' αφήσουν την σκέψιν 
τιον νά είσχωρή εις τά βάθη τοΰ μέλλοντος. 

Καί έβαλα είς τό στόμα τοΰ καλογήρου αυτού 

«ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΛΙΆΡΤΙΙΜΛ» 

προφητείας περί τοΰ μέλλοντος, αί όποΐαι δέν 
είναι τίποτε άλλο παρά ορθή άντίληψις τοΰ πα
ρόντος καί τόν έταξα απέναντι είς τόν αυτο
κράτορα, ειλικρινή, σοφύν και έλευΟερόστομον, 
οπιος ήσαν όλοι οί προφήται. "Ενας συνάδελ
φος του ό Μαράς, είναι ιστορικώς έξηκριβωμέ-
νον ότι έκαμε τά ίδια. Καί ό ασκητής της ιστο
ρίας καί ό ασκητής τοΰ δράματος δέν εΐχον τ ί 
ποτε νά φοβηθούν άπό τήν όργήν τοΰ αύτοκρά-
τορος. "Αν εις μίαν στιγμήν παραφοράς ό βασι
λεύς τούς άπεκεφάλιζε θά τούς έκαμνε συντο-
μώτερον τόν δρόμον τόν φέροντα είς τήν άγιω-
σύνην. Καί αυτοί δέν ήθελαν τίποτε καλλίτερος 

# 
Ά π ό τόν πολυκύμαντον βίον της χορεύτριας 

τοΰ Ιπποδρόμου ή οποία άνέβη μάλλον διά 
τής ψυχικής παρά διά της σωματικής καλλονής 
της εις τόν λαμπρότερον θρόνον τοΰ κόσμου, 
επήρα καί μετέπλασα τό έπεισόδιον μέ τόν υίόν 
της Ίωάννην . 

Ό βιογράφος της,ό Προκόπιος, τόν αναφέ
ρει τόν υίόν αυτόν,βεβαιώνων οτι εγκαταλειφθείς 
ύπό τής μητρός μικρός πλησίον τοΰ πατρός του, 
ήλθεν έπειτα είς τήν Κωνσταντινούπολη·, έδη-

μιούργησε πράγματα εις τήν βασίλισσαν καί 
έξηφανίσθη αργότερα μυστηριωδώς. Φέροιν τόν 
υίόν άντιμέτωπον είς τήν μητέρα δέν ήθελα νά 
ύφάνω τήν πλοκήν συνήθους μελοδράματος. 
Καί τόν υίόν καί τήν μητέρα τούς ηθέλησα σύμ
βολα. Εκείνος μέ τόν πατέρα του μένων ί)ά ημ
πορούσε νά γίνη υ,τι έγίνοντο τότε οί νέοι φ ι 
λελεύθεροι, ανυπότακτοι καί εις τάς αρχάς καί 
είς τήν νέαν θρήσκε ίαν, τύπος τοϋ ώραιοπα-
θοΰς Έλληνος, ό όποιος έφαντάζετο ότι ύ Χρι
στός ήλθε νά διώξη τό ώραΐον καί νά έγκατα-
στήση τήν άσχημίαν ποΰ έδιδαν οί φανατικοί είς 
τάς παρερμηνείας τοΰ πνεύματος τής νέας θρη
σκείας. Τήν μητέρα, χριστιανήν πλέον, δέν τήν 
ηθέλησα μόνον χριστιανήν. Έζήτησα ν ' αποκα
λύψω τόν ρόλον τόν όποιον έπαιξε παράπλευ
ρος τοΰ Ιουστινιανού εις τήν έγκατάστασιν καί 
τήν ύποστήριξιν τής νέας θρησκείας, εις τήν 
οποίαν ό οξύτατος πολιτικός της νους έβλεπε 
τήν στερέωσιν, τήν έδραίωσιν τοΰ κράτους. 

Καί δπως εις ένδυνάμωσιν της Χριστιανής 
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έβαλα τόν στηλίτην Σάββαν, πλησίον τοϋ είδω-
λολάτρου έτοποθέτησα τήν μικράν 'Λθηναίαν 
κιθαρίστριαν, νοσταλγούσαν τήν ώραίαν καί 
άιρελή πατρίδα της μέσα είς τό πλοΰσιον καί 
βαρύ Βυζάντιον, καί τήν ποιητικήν θρησκείαν 
της ποΰ κατεδιά>κετο, μέσα εις τήν άγρίαν όρ-
[ΐήν τών προσπαθειών τής νέας θρησκείας. 

Ένας έρως λεπτότατος καί διακριτικότατος 
—δπως νομίζω οτι πρέπει νά είναι δ έρως είς 
τύ θέατρον ΰταν δέν κατέχει τό πρώτον έπίπεδον 
τής σκηνής — μοΰ έδεσε τά δυο πρόσωπα με
ταξύ των, καί μοΰ έδωκε τήν εύκαιρίαν νά φέρω 
•ολίγον εμπρός εις τους θεατάς τά παρασκήνια 
της πολυθορύβου Βυζαντινής αυλής. 

Καί έπί τέλους ηθέλησα νά έλευθερο>σω τό 
Βυζαντινόν δράμα άπύ τύ σάβανον καί τάς μου-
μιακάς ταινίας τοΰ ιάμβου καί τής πεθαμένης 
γλώσσης. Παρουσίασα τύ δράμα μου πεζόν, μέ 

«ΑΘΗΝΑΙ» 

μορφήν δσον τύ δυνατύν νεωτέραν, μέ τήν λιτό
τητα τής φράσεως τήν έπιτρεπομένην εϊς τάς πε
ριστάσεις, καί έδωσα εις μίαν γυναίκα τοΰ λαοΰ 
τάς φράσεις καί τάς λέξεις ποΰ τής έχρειάζοντο 
διά νά ύμιλήση εις τύν καλόγηρον τής στήλης, 
φράσεις καί λέξεις αί όποϊαι ήσαν ήδη έν χρήσει 
κατά τόν έ'κτον αιώνα, δπως είναι πλέον ιστο
ρικώς έξηκριβωμένον. 

Τό δράμα δέν έχασε τίποτε άπύ την έλλειψιν 
τών ιάμβων καί τήν άπλοποίησιν τής φράσεως 
καί γενικώς ή δλη προσπάθεια φαίνεται δτι επέ
τυχε ν ' απόδειξη δτι ημπορεί ή ιστορία νά μάς 
δώση ζωντανά στοιχεία διά τύ θέατρον, έάν θε-
λήσωμεννά ζητήσωμεντην ψυχην τών ανθρώ
πων καί τώνέποχών. 

Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΤΛΟΣ 

Υ . Γ. Περιπύν νά προσθέσω δτι ή κριτική 
τών εφημερίδων δέν έκατάλαβε τίποτε άπό τ ' ά-
νωτέρω. 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Τ Ο Υ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΑΙ 
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.ΜΙΑ ΓΙ'ΧΛΙΚΛ ΤΟΓ Λ Α Ο)'. 

Αξιωματικο ί , ακόλουθοι, μανδάτορες κτλ. 

Ή σκηνή έν Βυζαντίω, εις τους χρόνους τοϋ Ιουστινιανού. 
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Γ. Β. Τ Σ 0 Κ 0 Π Ο Τ Λ Ο Υ 

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α 

Δ Ρ Α Μ Α Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ Τ Ρ Ε Ι Σ 

Π Ρ Α Ξ Ι Σ Π Ρ Ω Τ Η 

(Ή ΣΚΗΝΉ ΠΑΡΙΣΤΆ ΤΟΠΟΐΊΕΣΊΑΝ ΕΞΩ ΤΉΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΌΛΕΩΣ. ΕΙΣ ΤΌ ΒΆΘΟΣ ΦΑΊΝΟΝΤΑΙ ΤΆ 
ΤΕΊΧΗ. ΑΡΙΣΤΕΡΆ ΣΕΙΡΆ ΜΙΚΡΏΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΆΤΩΝ. ΕΙΣ ΤΌ ΜΈΣΟΝ ΑΤΉΛΗ, ΕΠΊ ΤΉΣ ΌΠΟΙΑΣ Ό ΜΟΝΑΧΌΣ 
ΣΆΒΒΑΣ, ΚΑΙ ΆΠΌ ΤΉΣ ΌΠΟΙΑΣ ΔΙΆ ΣΧΟΙΝΙΟΎ ΚΡΈΜΑΤΑΙ ΚΑΛΆΘΙΟΝ. ΕΊΝΑΙ ΑΚΌΜΗ ΝΎΞ. ΚΑΤΆ ΤΉΝ ΕΚΤΝΛΙ-
ΞΙΝ ΤΏΝ ΣΚΗΝΏΝ ΊΞΗΜΕΡΟ>ΝΕΙ. ΜΊΑ ΓΥΝΑΊΚΑ ΤΟΫ ΛΑΟΰ ΠΕΡΝΆ, ΓΟΝΑΤΊΖΕΙ ΠΡΟ ΤΟΫ ΚΑΛΟΓΉΡΟΥ ΚΑΊ ΑΠΟ
ΘΈΤΕΙ ΕΊΣ ΤΌ ΚΑΛΆΘΙ ΤΟΥ ΨΩΜΊ ΚΑΙ ΝΕΡΌ). 

Σ Κ Η Ν Η Α.1. 

51 ία Γνναϊκα τοί· λαοΟ—Ό ότηλίτιις ΙόίίΓκις. 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ Τ 0 1 ' ΛΑΟΥ. Σο3 χρειάζεται 
τίποτε άίλλο, άγιε πάτερ; 

ΣΑΒΒΑΣ. Έάν ήμουν ί γ ι ο ; δέν Οά μοΟ 
έχρειάζοντο οΰτε αύτα. 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ. Είσαι άγιος. 'Από κύτά τάι 
ΰφη ποΰ άνέβη: βλέπεις τόν Θεόν. 

ΣΑΒΒΑΣ. Χριστιανή, μή βλασφημείς! Κα
νείς δέν είδε τό πρόσωπον τοΰ Κυρίου. Είμαι έοδ 
διά νά μή (ίλέπω τά πρόσωπκ τών ανθρώπων 
κκί ν ' άπομακρύνωμκι περισσότερον άπ ' κύτους. 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ. ΣοΟ έφερα ψωμί κκί νερό. Σέ 
φθάνουν αυτά ; 

ΣΑΒΒΑΣ. Είναι αρκετά διά τά. πουλιά ποΰ 
μέ συντροφεύουν τήν νύκτα. Αυτά δέν χρειάζον
ται περισσότερα πράγματα. Οΰ'τ' έγω. 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ. "Αγιε, μή μέ λησμονήσν-,ς από
ψε ε ί ; τήν προσευχήν σου. 

ΣΑΒΒΑΣ. Μην εμπιστεύεσαι τήν σωτηρίαν 
σου εί : τάς προσευχά; τών άλλων. Φερε την 
ψυχήν σου ε ί : τόν Θεόν οπο): έ'φερε: τό ψωμί σου 
εις τά πετεινά τοΰ ούρκνοΰ καί είς τόν άμαρτω-
λόν τ η : στήλης. 

(Ή ΓΥΝΑΊΚΑ ΥΠΟΚΛΊΝΕΤΑΙ ΒΑΫΈΩΣ ΚΑΊ ΑΠΈΡ
ΧΕΤΑΙ). 

— 1 

Σ Κ Η Ν Η Β ' . 

Σα66ας — Ίουλιανί ι , σκιτοιν.ίιι ίωιίτίι. 

(Ή ΠΑΙΡΙΚΊΑ ΕΙΣΈΡΧΕΤΑΙ ΈΠΊ ΦΟΡΕΊΟΥ ΤΌ Ό
ΠΟΙΟΝ ΣΗΚΙΌΝΟΥΝ ΔΎΟ ΔΟΫΛΟΙ. Ή ΠΑΤΡΙΚΊΑ ΚΑΤΈΡ
ΧΕΤΑΙ ΆΠΌ ΤΌ ΦΟΡΈΐΟΝ ΚΑΙ ΔΙΆ ΣΗΜΕΊΟΥ ΔΙΑΤΆ ΙΣΕΙ 
ΤΟΥΣ ΔΟΎΛ.ΟΥΣ Ν' ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΎΝ, ΕΝΏ ΑΎΤΗ ΠΛ.Η-

9 ΣΙΆΖΕΙ ΤΉΝ ΣΤΉΛΗΝ). 
ΙΟΥΛΙΑ. ΠηγαίνετεσεΤςεκεί. "Οταν τελειώ

σω Οά σα: καλέσω (ΟΊ ΔΟΫΛΟΙ ΑΠΟΧΩΡΟΎΝ). Πά
τερ άγιε, μέ στέλλει ή βασίλισσα. 

ΣΑΒΒΑΣ. Λυπούμαι, πατρικία, δτι δέν ημ
πορώ νά σέ φιλοξενήσω. Μία ΗΤΤ,'/.Τ, δέν είνε 
ύ'ψος τό όποιον φιλοδοξούν κί γυναίκες. 

ΙΟΥΛΙΑ. Πάτερ κγιε. Απόψε ή Αύγοόστα 
είδε φρικτόν όνειρον. Γνωρίζει; συ νά μας τό ές-
ηγήσνι;; 

ΣΑΒΒΑΣ. Δεν έ'/_ε·, πλέον ή βασίλισσα π λ η 
σίον στ,:, τήν θεσσαλήν μάγισσαν ή οποία γνω
ρίζει τόσον χαλά νά έ ίηγή τά όνειρα ; 

ΙΟΥΛΙΑ. Τά παραμύθια τοϋ λαοΟ δέν έπρεπε 
νά φθάνουν έως τήν ψυχην σου. Λέν ύπά:/_ει 
μάγισσα είς τό ιερόν Παλατιο'ν. 

ΣΑΒΒΑΣ. Κάτι λείπει τότε άπό τό Παλά-
τιον. Φροντίσκτε νά συμπλ.ηρωΟνί τό προσωπι-
κόν τον. 

ΙΟΥΛΙΔΝΗ, Κ' έν πρώτοις έρωτα ή βασί-
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λ.ισσχ, τά όνειρα, είναι προειδοποιήσει; της ψυ
χή; πάντοτε : 

ΣΑΒΒΑΣ. Καί οιαμχρτυρίαι τοΰ στομάχου 
κάποτε. Μήπως ή κυρία σου έδοκίμασεν αφθο
νώ; τό κρασί της πατρίδος της, τη ; Κύπρου ; 

ΙΟΤΛΙΑΝΗ. Πάτερ, λησμονείς οτι αύται ε ί 
ναι ήμερα", νηστείας: 

ΣΑΒΒΑΣ. Έχει; δίκαιον. Υπάρχουν καί διά 
το ιερόν Παλάτιον ήμέραι νηστεία;. Διά τον λαον 
μόνον νηστεία.; ήμέραι έμειναν. 

ΙΟΤΛΙΑΝΗ. "Άκουσε τό δνειρον. Ή Λύ
γούστα έκάΟητο εΐ; τήν άκτήν τών Σικυών. "Εξω 
τό πέλαγος έακινετο καί έΌΟαναν τά κύματα 
άγρια έμιτρό; τη; . Έςαφνα άττό μακράν έφανη 
ώ; νά ήρχετο προ; αυτήν άγριον όρνεον του Πόν
του. Ή βασίλισσα ώ: νά τό έπερίμενε ήνοιξε 
τά ; έγκάλας τη : νά τό οεχθίί. Εκείνο συνεγεΐ-
ρον τά κύματα, ώρμησε νά στταράξη τήν βασί-
λ ισ ιαν . 

ΣΑΒΒΑΣ. Καί ή Κυρία σου τί έκαμε : 
ΙΟΤΛΙΑΝΗ. ΤΙ Αύγούστα έκλεισε μέ λόπην 

τά ; άγκάλα; τ η ; καί τό όρνεον εστράφη κ ' έ'φυ-
γεν άγριον ό'πως ήλ.Οε. 

ΣΑΒΒΑΣ. "Εχει τέκνα η κυρία σου : 
ΙΟΤΛΙΑΝΗ. Τί λέγει ; , πάτερ ; Λησμονεί: 

οτι ο (-)εό; δέν έ'στειλ.ε τέκνα εΐ; του; βασιλείς 
και ότι αύτη είναι ή αιωνία λύπη των : 

ΣΑΒΒΑΣ. Μήπως έλ,ησμόνησε κανέν τέκνον 
τ η ; ή κυρία σου οτα.ν έγύριζε τόν κόσμον : 

ΙΟΤΛΙΑΝΗ. Πάτερ! . . 
ΣΑΒΒΑΣ. Πήγαινε νά εί'πη; εΐ; τήν βασί

λισσαν ότι μήνυμα τη ; έρχεται άπό τά ύψη. "Α; 
έριοτήση τήν ψυχήν τη ; ώ; τά βάθη τη; . Κίν
δυνο; μεγάλος απειλεί τόν θρόνον της. 

σ κ η ν ή : γ ' . 

Ο ν υ κ τ ί π α ^ ο ς Μ ή ν α ς . — Λ ν ο α ξ ι ω η α τ ι κ ο ί , 
Σ τ ο α τ τ ώ τ α ι . 

ΙΟΤΛΙΑ. Μέ τρομάζει;, πάτερ. 
ΣΑΒΒΑΣ. Είναι καιρό; ακόμη νά ζήτηση 

βοήθειαν. Ή ψυχή τη ; ή οποία τήν ειδοποιεί 
ότι έ'ρχεται ή καταιγίς, άς τήν οδήγηση π ώ ; νά 
ττροστατευθη. 

ΙΟΤΛΙΑΝΗ. Ευχαριστώ, πάτερ μου. Σοϋ 
χρειάζεται τ ί -οτε : 

ΣΑΒΒΑΣ. Μία γυναίκα του λαοϋ πρό ολί
γου μου έ'φερε δ,τι χρειάζεται εΐ; έμέ καί εΐ; 
τά πετεινά τοϋ ούοανοΰ. 

ΙΟΤΛΙΑΝΗ. Ευλόγησε με, πάτερ. 

(Φεύγει νχοκλινομίνη βαθύτατα). 

ΜΗΝΑΣ. ΤοττοΟέτησε τους άνδρα; σου έκεΐ. 
Χά κρατήσουν τόν λαόν εΐ; άπόστχσιν δταν Οά 
περάσουν οί βασιλείς. 

Α'. ΑΞΤΩΜ Χά. τόν εμποδίσουν νά πλησία
ση, ενδοξότατε : 

ΜΗΝΑΣ "Οχι. Χά μείνουν απλώς διά τήν 
τάξιν. Δέν είναι τώρα στιγμή νά εμπόδισες τόν 
λαόν νά ΐδη τόν Αΰγουστον. "Ηχούσες ότ·, εχει 
παράπονα ό λαό; : 

Β' ΛΪΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. Οί λαοί έχουν πάν
τοτε παράπονα, ενδοξότατε. Λυτό; είναι ό 
προορισμός των. 

ΜΗΝΑΣ. Λύτήν τήν φοράν τά παράπονα 
πληθύνονται. Δέν έ'βοεΕεν έοέτο; άοκετά καί τό 
σιτάρι είναι ολίγον. Λυτό είναι έ'ργον του θεοΰ. 
Τί τά έχουν λοιπόν μέ τόν Αυτοκράτορα. : 

ΑΞΙϋΜΑΤΙΚΟΣ. 'Ο Αύγουστος είναι αντι
πρόσωπος τοΰ θεοΰ έπί τ η ; γη ; . Ενδοξότατε. 
Ο θεος είναι πολύ υψηλά καί δέν ακούει τά 

ιταράττονα. Ό λαό; ευρίσκει προχειρότερον τόν 
Αυτοκράτορα. 

ΜΗΝΑΣ. Ά ; εύχεται ό λαός νά μην τοϋ 
κλεισωμεν τό στόμα.. 

ΣΑΒΒΑΣ. Τό στόμα, τοΰ λαοΰ δέν κλείεται 
άπό τόν φόβον Ενδοξότατε. Άνοιγε·, ττερισ-
σότερον. 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. "Εφθασαν καί εΐ; τά ύψη 
τ η ; στήλη; σου, κα/,όγηρε. παράπονα, τόσον 
ταττεινά ; 

ΣΑΒΒΑΣ. Τά ταπεινότερα παράπονα, άν-
θρω-ε, ανεβαίνουν υψηλότερα, εΐ; τόν θεόν ό 
όποιος είναι ό Κύριο; τών ταπεινών. 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. Μήπως δΥ αυτό άνέβη; 
τόσον υψηλά, διά νά τά διαβιβάζης ; 

ΣΑΒΒΑΣ. Υψηλότερα μου είναι ο θρόνο; 
τοΰ κυρίου σου. Εΐ—έ του νά τά κοατηση εΐ; τόν 
δρόμον των.' 

ΜΗΝΑΣ (ιδιαιτέρως είς τον άξιω/ιατικόν). 
Μην τόν έρεΟίζη;. Λησμονεί; δτι είναι ό ευνοού
μενο; τ η ; Αύγούστα;; 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. "Εχει; δίκαιον, ενδοξό
τατε. Παράδοξοι αύται κί εύνοιαι τ η ; Αύγού
στα: '. Έγέμισαν τήν πόλιν 0:ασεΐ; καί αύθά-
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δει:. "Ε! άν δέν ήτο ευνοούμενο; τη ; Αύγούστα; 
ό καλόγηρος αυτό;! . . . 

ΜΗΝΑΣ \(πρδς τους δύο αξιωματικούς). 
Έδω Οά σταματήσουν βέβαια οί βασιλείς. Ό 
λαό; νά κρατηΟή μακρύτερα. 

ΣΑΒΒΑΣ. "Αρχον, άφησε με νά κοιμηθώ. 
Είναι πρωι ακόμη. Οί στρατιώταί σου δέν χρειά
ζονται εδώ. Στείλε του; νά κοιμηθούν. 

ΜΗΝΑΣ. Οί στρατιώταί ά; μείνουν έκεΐ εΐ; 
τό άκοον τ η ; πλατε ία; . Αλήθεια είναι πολύ 
ττοωι ακόμη. Οί βασιλείς έξεκίνησαν ήδη ά-ό 
τό Μοναστήρι. Πηγαίνομεν είς ττροϋπάντη-
σίν των. 

ΣΑΒΒΑΣ. Καί άπό ποΰ Οά έλθουν οί βασι
λείς, έκλ.αμπρότατε : 

ΜΗΝΑΣ. Ποΰ ζή; . /.αλογηρε; Είναι τόσον 
μακράν άπό τήν Πόλιν τό ύψος τη ; στήλης σου : 

ΣΑΒΒΑΣ. Δέν είναι τόσον μακράν όσον ή 
θελα νά είναι. Ά λ λ ά ή φήμη κάποτε στάματα 
κουρασμένη εΐ; τήν βάσιν της στήλη; μου.Άπό 
ττοΰ λ.οιπόν έ'ρχονται οί βασιλείς; 

ΜΗΝΑΣ. Ά π ό τό Μοναστήρι τών Μετα-
νοουσών. Ή Λύγούστα τό έ'κτισεν εΐ; τό προά-
στειον τών Σικυών. 'Ο Έπίσ/.ο-ο; έκαμεν έκεΐ 
όλονυκτία.ν διά τόν άγιασμόν, καί οί Βατιλεΐ; 
έ-ηγαν άπό χΟέ; διά τά εγκαίνια. Έντό; ολί
γου Οά περάσουν ά π ' εδώ, διά νά επιστρέψουν 
εΐ; τό Τεοόν Παλ.ατιον. 

ΣΑΒΒΑΣ. Τών Μετανοουσών είπε; , άρχον : 
ΜΗΝΑΣ. Χαί, τών γυναικών αί οποίοι ή-

μάρτησαν τ:ολύ καί ζητοΰν τήν σωτηρίκν των. 
Ή Αύγούστα τ ά ; ένεΟυμήΟη καί έορόντισε. 

ΣΑΒΒΑΣ. "Εχει καλήν τήν μνήμην ή βασί
λισσα. Τάς έγνώρισε άλλ.οτε καλά αύτάς τάς 
γυναίκας. 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. Ακούει ; , ενδοξότατε : Καί 
είναι ευνοούμενο; τ η ; Αύγούστα; ό κκλόγηρο; 
αυτός. 

ΣΑΒΒΑΣ. Αί εύνοιαι δέν έ'ρχονται, νεανία, 
εΐ; εκείνου; ποΰ τ ά ; ζητοΰν. 'Τψώσου πολύ άν 
Οέλη; νά σοϋ έλθουν. Κάμε ό',τι έκαμα εγώ. 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. Χά μέ σώση ό θεό; ! 
.ΣΑΒΒΑΣ. "Αοχον, έμαθα ό',τι ήθελα.· έχει; 

τ'.-οτε άλ,λνΟ νά μοΰ εί'ττη; : 

ΜΗΧΑΣ. "Οχι. Μήπως βλέπει; άπό τά ύψη 
σου τήν βασιλικήν συνοδείαν ; 

ΣΑΒΒΑΣ. "Οχι. Βλέπω τά δρνεα ποϋ έρ
χονται άπό τήν απέναντι άκτήν. Μήπω; είναι 
ή βασιλική συνοδεία ; 

ΜΗΝΑΣ. Κράτησε, καλόγηρε, τήν γλώσσάν 
σου. 'Ο Αύγουστο; δέν είναι τόσον ανεκτικός 
όσον ή βασίλισσα. (Φεύγουν άριατερα). 

Σ Κ Η Ν Η Δ ' . 

Σά(>6ας. — Γ α β ρ ι ή λ . — Κνοοξος . —'Αρτέη ιος 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ. Έδώ είναι ή Οέσις ποΰ ώρίσα-
μεν. Ή Οέσις είναι θαυμάσια. 

ΕΤΔΟΞΟΣ. Καί ή ώρα είναι ή κατάλληλος. 
Μόλις ανατέλλει ή αυγή. Ή Πόλις κοιμάται 
ακόμη. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. "Ολοι κο-.μώνται. Ώ ; καί ό κα
λόγηρος εΐ; τήν στήλην του. 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ. Καλλίτερα, θ ά έ'χωμεν καιρόν 
νά όμιλήσωμεν. 

ΕΤΔΟΞΟΣ. Διά νά έπαναλάβωμεν τά ίδια. 
Μέ λόγου; μόνον κατατρώγομεν ήμ?ΐ; τόν 
καιρόν. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Καί ό λαό; δέν τρώγει τίποτε 
πλέον. 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ. Μέ λόγια ετοιμάζονται τά 
έ'ργκ ττάντοτε. Καί ό λαό; καί όταν δέν τρώγει, 
τρέφεται με λόγια. 

ΕΤΔΟΞΟΣ. Κακή τροφή. Ό στόμαχο; του 
δέν αντέχει πλέον εΐ; αυτό τό φαγητόν καί 
χΟέ; ό πατρίκιο; Ηράκλειος, παρ' ολίγον νά 
λιθοβοληΟή διότι ηθέλησε νά όμιλήση εΐ; τόν 
όχλον. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Καί δμως είναι ανάγκη νά όμι
λήσωμεν ττρό; τόν λαόν. Ποίο; Ο' άναλάβη : 

ΕΤΔΟΞΟΣ. 'Ο Ιωάννη; . Είναι ό νεώτερος 
όλων μας. Αυτός είναι θερμότερο; άπό ήμα;. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Καί έ'ρχεται μέ τήν ψυχήν φορ-
τωμένην ά—ό μΐσο;. 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ. Μΐσο; παράδοξον. Νομίζεις 
ότι έγεννήθη μέ τό μΐσο; κατά τοΰ τυράννου. 
Αυτό; δέν έγνώρισε τήν τυραννίαν. "Ερχεται — 
ά—ό ποΰ έρχεται ; Ά π ό τήν Έλ./.άδα ; 

ΕΤΔΟΞΟΣ. Ά π ό τ ά ; Αθήνας. 
(Ό Σάββας παρακολουθεί τον διάλογον ακί

νητος και ύποκρινόμενος τον κοιι ώμενον). 
ΓΑΒΡΙΗΛ. Ποϋ είναι αύται αί Αθήναι ; 

Εΐ; τήν Ελλάδα ; 
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ΕΓΔΟΕΟΣ. Είς τήν Ελλάδα . Ά π ό τήν 
Άσίαν όπου έρχεσαι δέν αχ: στέλλονται τυ
ραννοκτόνοι. Είς τάς 'Αθηνας έγεννηΟησαν ό 
Αρμόδιο; καί ό Αριστογείτων. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Τί ίσαν αυτοί; 
ΕΤΔΟΞΟΣ. Ήσαν δύο άνθρωποι οί όποιοι 

έφόνευσαν του: τυράννου: τ η : πατρίδος των. 
Έάν δέν είχε; τήν άνδρείαν μέ τήν οποίαν 
σ' έπροίκισεν ή φύσις, Γαβριήλ, δέν Οά ήξιζε νά 
είσαι μεταξύ μα,. 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ. Εί: τήν ύπόΟεσίν αα: ή αν
δρεία του είναι στοιχεΐον πολύτιμον. Όλόκλη-
ρος ή άγηρά τόν λατρεύει άφ ' δτου κατεδίωξε 
άοπλο: /.αί μόνο:, τους Πχφλ>αγόνα; κλέπτας. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. "Αν έχετε ανάγκην της πυγμή: 
μου είμαι πάντοτε πλησίον σας. Μή βασανίζετε 
δμως τόν νουν μου. Οί γονείς μου ήσαν χωρικοί. 

ΚΓΔΟΞΟΣ. Ηά έπρεπε νά γίνης αύτοκρά-
Τ(.)ρ. Τό ίδιον ήσαν οί γονείς του Ιουστινιανού. 
"Ισιο: καί χειρότεροι άπό τοϋ: ιδικού: σου. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Έ γ ώ είμαι έτοιμος ν ' αποθάνω 
άν μέ διατάξετε. Πάντοτε Οά σα: χρεικσΟή ν ' 
κποθαν/] κάποιο:. Προσφέρομαι εγώ. 

ΕΥΔΟΞΟΣ. Τό ζήτημα είναι ν ' άποΟάνη 
εκείνος ό όποιο: πρέπει ν ' άποΟάνη. Οί άλλοι 
νεκροί δέν μας χρειάζονται. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Ούτε νεκρός λοιπόν δέν ημπορώ 
νά υπηρετήσω την ίδέαν σας; 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ. Είσαι πολύτιμο: συνεργάτης 
Γαβριήλ. Μή σέ λυπούν τά λόγια τοϋ Εΰδόξου. 
θ ' άποΟάνη εκείνος ποϋ πρέπει ν ' άποΟάνη. Σύ 
Οά ζήση: διά νά ίδή; τόν τόπον ελεύθερον άπό 
τόν τύραννο ν , νά ίδή; τόν λ.αόν ευτυχή. Είσαι 
νεος πολϋ συ κκί ή Μοίρα άγαπα τούς νέου:. 

Σ Κ Η Ν Η Ε ' . 

Οί α υ τ ο ί — ' Λ ν α σ τ α ό ί α , {ΐάγιό'ό'α 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. II μοΐρια σα:, νεοι μου, ή 
μοίρα σα:. . . Ελάτε νά σας 'πώ τήν μοίρα σα:. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Γνωρίζει: σύ την μοΐραν τών 
άνΟρώπιον : 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ. Είναι ή Αναστασία, ή θ εσ -
σαλή μάγισσα. Όμιλεΐ τήν νύκτα μέ τ ' άστρα 
καί ή Σελήνη τ η : φανερώνει τά μυστικά τών 
ανθρώπων. "Αν έχης κάποιαν άγάπην είς τήν 

ψυχην σου και τί;ς την φανέρωση: την γνωρίζει-
Προχθές έγύρισε τήν ΙΙόλιν καί άνηγγειλεν 

ότι την απειλεί καταστροφή. Καί ό λαό: έ'τρε-
ξεν ε ί : τά : εκκλησίας καί έπέρασε τήν νύκτα 
άύπνο:. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Αλήθεια , μάγισσα ; 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ. Ά ν δέν σ' αγαπά εκείνη ποϋ 

εςύπνησε τους πόθου: σου. ζήτησε τ η : φίλτρα. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, θ ά σοΰ δώσω τό λουλούδι 

ποϋ άνοιξε την πκραμονήν της Πανσελήνου, 
σπόρον μανδραγόρα, βατράχου κόκκαλα. πέτραν 
άστρίτου. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Δέν μοΰ χρειάζεται. Γνωρίζεις 
πότε Ο' αποθάνω, μάγισσα : 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Έ λ α απόψε ε ί : τόν λιμένα 
τοϋ Βουκουλέοντο;. θ ά εξετάσω τ ' άστρα νά 
εύρω τό ίδικόν σου. 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ. Γνωρίζει; άν Οά έλΟη εκείνος 
τόν όποιον περιμένομεν : Έάν τό ευρης Οά σοΰ 
δωσοιμεν κ.αΟένας μας άπό ένα νόμισμα. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (κά&ηται, εξάγει άπό τό δισ-
οάκι της κόκκαλα, τά τοποθετεί επί τής γής, τά 
ρίπτει καί εξετάζει). Έμάντευσα καλά πώς είοΟε 
άρχοντες. Εκείνο; ποΰ προσμένετε δύο γυναίκες 
ζητεί νά εύρτ). 

ΓΑΒΡΙΗΛ. ' ( ) Ι ω ά ν ν η : ; Δύο γυναίκες : Τό 
π ιστεύετε ; 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ. Ή επιστήμη σου έγήρασε ααζη 
σου. μάγισσα. Λύο γυναίκες έ': Μία Οά ήτο πολύ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Δύο γυναίκες, ζητεί νά εύ'ρν) 
ό άνθρωπο; ποϋ περιμένετε εδώ. Τήν βλέπω καί 
την μίαν καί τήν άλλην καΟαρώτατα. Ή μία 
είναι μέσα ε ί ; τήν ψυχήν του. . . 

ΕΥΔΟΞΟΣ. Καί ή άλλη : 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Τήν άλλην δέν γνωρίζει άν 

πρεπν) νά άγαπα ή νά μισή. Ή μία δέν φαν
τάζεται δτι είναι τόσον κοντά της, καί ή άλλη 
φοβείται δτι ήλθε πολύ πλησίον της. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Μυστήριον! Δέν εννοώ τίποτε. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Είσαι πολύ νέος ακόμη. Τό 

φώ: τ?;: ψυχή"; έρχεται Οταν έλαττωΟή τό φώς 
τών ματιών. "Ακουσε τά μυστήρια καί ακολού
θησε τα ώ ; νά λυΟοΰν (οννάζει τά κόκκαλα καί 
τά ρίπτει εις τό δισσάκι της). ΔοΊσατέ μου τά 
νομίσματα, άρχοντες. 

ΕΥΔΟΞΟΣ. Πάρε τα, μάγισσα, καί άφησε 
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αα:. Σκοτο; μόνον οερνει η παρουσία σου. το 
σκότος τοΰ οποίου είσαι γέννημα. "Ομολόγησε 
ό'τι τά έκέρδισε: εύκολα απόψε. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Ό Ιωάννη ; έρχεται. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Ερωτήσατε τον διά τ ά ; δύο 

γυναίκα:. Δύο είναι. 
ΕΥΔΟΞΟΣ. Κύτταξέ τον καλά, μάγισσα. 

Δέν είδε; βέβαια πολλού; σαν αυτόν. Μήπω; δέν 
είναι δύο αί γυναίκες ; Μήπω; είναι περισσό
τερα". : 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Δύο είναι αί γυναίκες. Πολ
λά τά έτη, άρχοντε;. (Ή μάγιοοα φεύγει) 

Σ Κ Η Ν Η Σ Τ ' . 

Οί α ν ω τ έ ρ ω . — Ι ω ά ν ν η ς , Α θ η ν ό δ ω ρ ο ς . 

Α(-)ΗΝΟΔΩΡΟΣ. Έδώ είναι ή πλατε ία . Καί 
οί άλλοι αά: περιμένουν. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Χαίρετε. Ά ν έβραδύναμεν τό 
λά.Οο; είναι τοΰ Αθηνοδώρου. Μ' έφερε άπό 
τόν μακρυνότερον δρόμον, διά νά μοΰ δείξη τό 
χρυσοϋν άγαλμα τοϋ Λύτοκράτορο;. 

ΕΥΔΟΞΟΣ. Ηώ; σοΰ έφάνη ; 
ΙΩΑΝΝΗΣ. Άποτρόπαιον. ΒεβαιωΟητε οτι 

ό Αυτοκράτωρ μας δέν είναι μορφή άξια ν ' άπα-
ΟανατισΟή, φίλοι μου. Ευτύχημα δτι ή μορφή 
του δέν έσπίλωσε τήν λ,ευκότητα μαρμάρου. Τό 
άγαλμα είναι χρυσοϋν. Ό λαό; ε ί ; πρώτην εύ-
καιρίαν ημπορεί νά τό μέταβάλγ, ε ί ; νομίσ
ματα. Εί; κάτι ημπορεί νά χρησιμεύσν) ό Αυ
τοκράτωρ μα; δταν τόν θρυμματίσουν. Ποίο; 
είναι αυτό; ποΰ κοιμάται εκεί έπανω ; 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ. Είναι ό Στηλίτης Σάββα;, 
ασκητή;, ό όποιο; έταξεν ε ί ; τήν Παναγίαν νά 
περάσνι δλην του την ζωήν έκεϊ επάνω ε ί ; τήν 
στηλην. 

ΙΩΑΧΧΠΣ. Ωραία άφιέρωσις! Καί είς τ ί 
χρησιμεύει αυτή ή ζωή του ή βασανισμένη; 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Ό στηλίτη; προσεύχεται διά 
τήν σωτηρίαν τοΰ κόσμου. "Ολοι δσοι περνοΰν 
άπ ' έδώ τον προσκυνοΰν ό); ίγ ιον. Σύ τόν έπρο-
σκύνησες; 

ΙΩΑΝΝΗΣ. "Οχι. Δέν τόν έπροσκύνησα καί 
ούτε Οά τόν προσκυνήσω. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Μήπω; δέν είσαι Χοιστιανό; σύ ; 
ΙΩΑΝΝΗΣ. Μ' έκαμαν. Φαίνεται όμω; οτι 

δεν έ'γινα τέλειο:. 

ΜΠΝΙΛΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Πώ; είναι δυνατόν ; 
ΙΩΑΝΝΗΣ. Συμβαίνει κάποτε. Έρχομαι 

άλλο); τε άπό τόν τόπον ε ί ; τον όποιον ακόμη 
δέν άπεθαναν οί παλαιοί θεοί. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Σκόπησε ! Ά ν σέ άκούσγι ό κα
λόγερο; τ·/;; στήλη ; ! . . . 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Εί; τήν πατρίδα μου τ ά ; στή-
λ α ; δέν τ ά ; άφίνομεν νά τ ά ; ασχημίζουν αυτοί 
οί μκΰροι κόρακες. Καί έχομεν στηλα; ε ί ; την 
πατρίδα μου !... 

ΕΥΔΟΞΟΣ. Δέν είναι στιγμή κύτη διά συ
ζητήσει;. "Εχομεν σπουδαιότερα νά όμιλήσιο-
μεν. Οί βασιλείς Οά περάσουν άπ ' έδώ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Έ π ί τέλους! θ ά ιδώ αυτούς 
τού; βασιλείς'. Είσθε ήδη έτοιμοι: 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ. Έτοιμοι. Ά λ λ ω ς πρέπει νά 
όα'.λήσωμεν ε ί ; τά πλήθη. 

ΑΗΙΙΧΟΔΩΡΟΣ. Ό λαό; πείνα. Δέν χρειά
ζεται παρά εκείνο; ό όποιο; Οά τεΟή έπί κε
φαλή;. 

ΓΑΒΡΙΗΛ; Είμεθα έτοιμοι διά τόν θάνατον. 
Ηά πέσωαεν όλοι άλλά Οά νικησωμεν. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Πρέπει νά νικησωμεν. Δέν είναι 
άπαραίτητον ν ' άποΟάνωμεν. 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ. Μας χρειάζεται αρχηγό;, καί 
αρχηγό; μα; Οά είσαι σύ. "Εχει; δ,τι χρειάζε
σαι διά νά τεΟη; έπί κεφαλή;. Είσαι ό νεώτερο; 
δλίον μα; καί έχει; τό χάρισμα τοΰ λόγου. Τά 
πλήθη Οά σέ ακολουθήσουν καί Οά έλθουν μαζη 
μα;. Ό λαό; πείθεται ε ί ; τού; λόγου;. Και άν 
έπαναλάβ·/); ε ί ; τά πλήθη εκείνα τά όποια αά; 
ε ίπε ; χθες, δέν Οά αείνη ε ί : τήν Βασιλεύουσαν 
άνθρωπο; ό όποιο; νά μή διευΟυνΟή" κατά τοΰ 
Ιεροΰ Παλ.ατίου. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. "Ολην τήν Άγοράν Οά τήν κ ι 
νήσω εγώ. Οί άνθρωποι τοϋ λιμένο; Οά έλθουν 
οπού τού;οδηγήσω. 

ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ. Ό Αύγουστο; πλουτίζει ε ί ; 
βάρο; τοΰ λαοΰ του. Καί ή Αυτοκράτειρα ελη-
σμόνησε δτι ή/.θε άπό τόν Ίππόδρομον καί δτι 
ήτο ηθοποιό;. Εί; τό ιερόν Παλάτιον καταβρο
χθίζεται ή εργασία τοΰ λαοΰ. 

ΕΥΔΟΞΟΣ. Έάν κινήσετε σεις τόν λαόν άπ' 
έκεΐ. σας υπόσχομαι ολην τήν φρουράν τών ςε-
νων. ' ( ) στρατό; δέν ανέχεται τήν άργίαν ε ί ; 
τήν οποίαν τόν κατεδίκασεν ό Ιουστινιανό;. Είς 
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ούο ώρα; Οά είμεθα έμπρό; εις τήν Χχλκήν 
I Ιύλην. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Έ γ ώ θά ομιλήσω είς τόν λαόν. 
Αισθάνομαι νά δυναμώνη τήν γλώσσανμου τό μί
σος τό όποιον μοϋ εμπνέει ή τυραννία. Μισώ έγώ 
τόν τύραννον, ό όποιος έρριψε τοό; παλαιούς μα; 
βωμού; καί έ'καμε τήν Ελλάδα έπαρχίαν Ρ ω -
[/α'ίκήν. 

ΕΤΔΟΞΟΣ. Πρόσεξε δμως! Δέν είμεθα πλέον 
Έλληνες, οπω; νομίζει;. Είμεθα χρ-στιανοί. 
"Αν όμιλησης ώ ; "Ελλ. ην ό λαό; δέν Οά σ' ϊ ν -
νοήση καί ή ύπόθεσις έχάθη. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Ηά ομιλήσω ώς Έλλην . Καί 
όταν ομιλήσω ώ ; "Ελλην, όλοι οί λαοί Οά μ' 
εννοήσουν. Είμαι κ ' εγώ χριστιανός. 'Αλλ ' ε ί 
σθε καί σεΐ; "Ελληνες οπω; έγώ καί ε ί ; τήν ψυ
χήν σα; Ο' αντήχηση ή φωνή μου, καί ό λαό; Ο' 
ά/.ούση τήν πρόσκλτ,σίν μου. δ'.όττ. είναι πρόσ-
κλησι; προ; τήν έλευθερίαν. Αέν υπάρχει λαό; 
ό όποιο; νά μήν έννοή αυτήν τήν φωνήν. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Έχε ι δίκαιον. Έ γ ώ "έρχομαι άπό 
τήν 'Ασίαν καί όμως τόν ένννοώ καί αισθάνομαι 
όσα λέγει. Ηίμ' έτοιμος νά σ' ακολουθήσω ε ί ; 
τήν ζωήν καί ε ί ; τόν θάνατον. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Έρχεσαι άπό τήν 'Ασίαν, άλλά 
είσαι "Ελλην. Τό πνεϋμα τό έλληνικόν έχύθη 
εις τόν τόπον σου καί ή πνοη του έσκόρπισε το 
φώ; τή ; συνειδήσεως. 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ. Ή τύχη ή καλή τοϋ έθνους σ' 
έ'στειλεν ε ί ; τήν Πόλιν. Έχρειάζετο ό ενθουσια
σμός σου νά θερμάνη τά ; ψυχας μας. Ή τύχη-ή 
καλή τοϋ έθνους μα; σ' έ'στειλεν ε ί ; τήν Πόλιν. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Ή τύχη, ποϋ κυνήγα τού; αν
θρώπου; μ' έ'φερεν εδώ. 'Ο πόνο; τ ή ; ψυχής μου 
έ'σπρωχνε τό πλοΐον μου είς τήν θάλασσαν. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Έχεις εΐ; τήν ψυχήν σο\> πόνον 
μυστικόν : Είπε μας τον. Είμεθα φίλοι σου όλοι. 
Ίσως άνακουφισθη;. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. "Εχει; δίκαιον. Τό μυστικόν μου 
δεν Οά σά;'τό κρύψω. Εί; τήν πόλιν σα: μέ έ'φε
ρεν ό πόθο; νά συναντήσω δύο γυναίκα;. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Αύο γυνα ίκα ; : "Ωστε είναι αλή
θεια: 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Αλήθεια. Πώς τό γνωρίζετε ; 
ΕΤΔΟΞΟΣ (παρεμβαίνων). Ό Γαβριήλ ήπό-

ρησε*διότι είναι δύο αί γυναίκες. 

ΓΑΒΡΙΗΛ (Ιδιαιτέρως πους τόν Εϊ-δοξον). 
Δέν μας τό είπε πριν ή μάγισσα : 

ΕΤΔΟΞΟΣ. (Επίσης). Μα; τό είπε. "Αφησε 
ν ' άκούσωμεν... 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Δύο γυναίκα; έρχομαι νά συν
αντήσω. Ή μία είναι ή κόρη τήν οποίαν ήγά-
πησα έκεΐ κάτω εί ; τήν πατρίδα μου. 'Απολ-
λωνίαν τήν έλεγαν ε ί ; τά ; 'Αθήνα; καί ήτο 
πράγματι Απολλωνία , ξανθή κόρη. καμωμένη 
άπό τό φώ; τ ή ; πα.τρίδο; μου. χαρά τών οφθαλ
μών καί τ ή ; ψυχή; μας. Μίαν νύκτα άνθρωποι 
τοϋ αύτοκράτορο; τήν ή'ρπασαν καί τήν έχασα-
μεν. Αργότερα έμαθα ότι ή Απολλωνία ητο 
έδώ εΐ; τ ' ανάκτορα ε ί ; τήν άκολουθίαν τή : 
Θεοδώρας. 

ΕΤΔΟΞΟΣ. Απολλωνία δέν υπάρχει ε ί ; τ ' 
Ανάκτορα. Γνωρίζω όλα; τ ά ; γυναίκα; τ ή ; α υ 

λή; . Υπάρχει μίκ Αθηναία κιθαρίστρια, ή 
Πελαγια. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Πελαγία δέν είναι όνομα τό 
όποιον Οά έδέχετο κόρη τών Αθηνών. Δέν είν' 
αύτη. . . 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Τήν 'Απολλωνίαν Οά τήν εδρο-
μεν. 'Αλλ ' ε ίπε; οτι έρχεσαι έδώ διά δύο γυ
ναίκα;. II άλλη ποία είναι :... 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Ή μητέρα μου. 
ΕΤΔΟΞΟΣ. "Ερχεσαι νά εύ'ρη; τήν μη

τέρα σου ; 
ΙΩΑΝΝΗΣ. Νκί. Χωρίς νά τήν γνωρίζω. 
ΓΑΒΡΙΗΛ. Η ώ ; : Δέν γνωρίζει; τήν μη

τέρα σου ; 
ΙΩΑΝΝΗΣ. Δέν τήν έγνώρισα ποτέ. Καί 

ότανθά τήν γνωρίσω δέν ήξεύρω ακόμη άν Οά 
πέσ ωε ί ; τήν άγκάλην της ή Οά τήν σχίσω μέ τό 
ξΐφο; μου. 

ΓΑΒΡΙΗΛ. Φοβερόν ! Έ γ ώ ποϋ χθες ακόμη 
έλαβα άπό τήν μητέρα μου έκεΐ κάτω άπό τήν 
'Ασίαν, τό φυλακτόν αυτό μέ τήν άγίαν εικόνα, 
δυσκολεύομαι νά φαντασθώ άνθρωπον, ό όποιο; 
δέν έγνώρισε τήν μητέρα του. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Καί βεβαιώσου ότι ο άνθρωπο; 
αυτό:, άν ευρέθη, είναι δυστυχή;, πολύ δυστυ
χή;. 'Αλλ ' ά; άφήσωμεν τήν όμιλίαν αυτήν ή 
όποια μοϋ σφίγγει τήν ψυχήν. "Ας έξακολου-
Οήσωυ.εν τό έργον μιας. θ ά εί'ν.εΟα ολοι έτοιμοι 
οι' χυριον ; 

«ΜΗΝΙΑΙΟΝ 

Σ Κ Η Ν Η Ζ ' . 

Οί α υ τ ο ί . 
Ό ιΝυκτέπαο^ος ' Μ η ν ί Ι ς , α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί . 

ΜΗΝΑΣ. "Ερχονται οί βασιλείς. Ποίοι είσθε 
σεΐ; καί τ ί προσμένετε έδώ : 

ΕΤΔΟΞΟΣ. Εύδοξο;, κόμη; τών ιππέων τή ; 
'Λσία;. ενδοξότατε. Οί άλλοι είναι φίλοι καί 
συνάδελ.οοι. Τυχαίως εύρέθημεν έδώ καί περιμε-
νομεν νά ί'δωμεν τόν Αύγουστον. 

ΜΗΝΑΣ. Καλά. Νά μείνετε (ιδιαιτέρως προς 
τον Ενδοξοι·). Είσθε έτοιμοι. 

ΕΤΔΟΞΟΣ. (επίσης) Λύριον μετά τήν λε ι -
τουργίαν τ ή ; Παναγία;. "Ολοι έτοιμοι. 

ΜΗΝΑΣ. Αυτό; είναι ό νέο; ' Αθηναίο; : 
ΕΤΔΟΞΟΣ. Ό Ιωάννη; , θ ά είναι έπί κε-

φαλ.ή; αυτός. Η γλώσσα του είναι Γση πρό; τό 
Οάρρο; του. 

ΜΗΝΑΣ. Έ γ ώ Οά σα; ανοίξω τήν Χαλκήν 
Πύλην. Οί στρατιώταί μου είν' όλοι εκλεκτοί 
καί έτοιμοι εί ; έν νεϋμάμου νά σα; βοηθήσουν. 
'Ο Καππαδοκη; είναι μέ τό μέρο; μα;. 

ΕΤΔΟΞΟΣ. Σύμφωνοι. 
ΜΗΝΑΣ. Έρχονται οί Βασιλείς μα;. 

Σ Κ Η Ν Η Η ' . 

Οί α υ τ ο ί . 

(Εισέρχονται εντός φορείων ό ΙΟΥΣΤΙΝΙΑ
ΝΟ! ΚΑΙ Η ΘΕΟ ΑΩΡΑ. Προηγούνται φύ
λακες καί αυλικοί. 'Άκυλοη'Ιυνν πατρικίαι και 
ζωσταϊ π;ζή. Μεταξύ τών γυναικών ή ΑΠΟΛ
ΛΩΝΙΑ και ή ΑΝΤΩΝΙΝΗ. 

ΟΙ ΣΤΝΩΜΟΤΑΙ. [πλην τοϋ Ιωάννου γο-
νυπετοϋντες). Πολλά τά έτη, Αύγουστε! Τή; 
Αύγούστα; Θεοδώρας, πολλά τά έτη. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 
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Κ ) ΓΣΤΙΝΙΑΝ1 >Σ. ίκτερων την χείρα). Μέ 
τόν λαόν μου ή χαρά καί ή ευχή μου. 

ΘΕΟΔΩΡΑ. Αί ίδικαί μου εύχαί καί τοϋ Αύ
γουστου υπέρ όλων υμών. 

ΙΟΤΣΤΙΝΙΑΧΌΣ. (κατερχόμενος τοϋ φορείου 
ώς και ή θεοδιόρα). "Α; ζητήσωμεν τ ά ; εύχάς 
τοϋ άγιου αύτοΰ άνθρωπου. Τήν εύλογίαν σου, 
καλόγηρε. 

ΣΑΒΒΑΣ. Πολλά τά έτη σου, Δέσποτα. 
ΘΕΟΔΩΡΑ. Πάτερ, ευλόγησε κ ' έμέ. 
ΣΑΒΒΑΣ. 'Ο Κύριο; ά; καταδεχΟή νά σ' 

εύλογη σν). 
ΙΟΤΣΊΊΝΙΑΝΟΣ. Έπιστρέφομεν, καλόγηρε. 

ε ί ; τό Ιερόν Παλάτιον, άπό τό "Ασυλον τών 
Μετανοουσών, τό όποιον 'ίδρυσεν ή Αύγούστα. 
Είς τήν ήσυχον παραλίαν τοϋ Βοσπόρου, μα
κράν τών πειρασμών τής πόλεως, έστήσαμεν 
ώραΐον καταού-'ΐον τών δυστυχών πλασμάτων, 
ό'σα αισθάνονται τήν ανάγκην νά επιστρέψουν 
εΐ; τόν Κύριον. Ή Λύγούστα τήν οποίαν συγκι
νεί ή δυστυχία των, ηθέλησε νά ασφάλιση τάς 
ημέρας των άπό τοϋ πειρασμοϋ. Ό Επίσκοπος 
ηύλογησε τό έργον μα; καί τώρα ταπεινοί, χω
ρίς έπίδειξιν καί Οόρυβον, οπω; έμπρέπει ε ί ; 
τούς εύσεβεΐ; έπιστρέφομεν ε ί ; τό Ιερόν Πα
λάτιον. 

ΣΑΒΒΑΣ. Τό έργον τή ; Αύγούστα; είναι θυ
σία εύποόσδεκτο; Αύγουστε. IΙολλά; σα; αμαρ
τ ία ; έξα.γοράζετε μέ αυτό. 

ΙΟΤΣΤΙΝΙΑΧΌΣ. "Ολοι είμεθα αμαρτωλοί, 
καλόγηρε, καί οί βασιλείς περισσότερον όλων. 

ΣΑΒΒΑΣ. Κ' έγώ διά νά φύγω τ ά ; αμαρ
τ ία ; σα;, άνήλ,θα ε ί ; αυτήν τήν στήλην. 

ΙΟΤΣΤΙΝΙΑΝΟΣ. Καί δέν σ' έφθασεν έω; 
αύτοϋ ό πειρασμό; : 

ΣΑΒΒΑΣ. "Ερχεται συχνά καί στάματα είς 
τήν βάσιν τ ή ; στήλη; μου. Ό Κύριο; καταδέ
χεται νά μέ δοκιμάζη ακόμη καί κάποτε ή 
οργή πηδα πρό; τά επάνω καί μοϋ σφίγγει τον 
λαιαόν. 

ΙΟΤΣΤΙΝΙΑΧΌΣ. Ή οργή : 'Αλλ ' εναντίον 
τίνο; είναι δυνατόν νά όργισθή; σύ άπό αυτά τά 

όψη ; 

ΣΑΒΒΑΣ. Εναντίον εκείνων οί όποιοι είναι 
ε ί : τά δψη καί εί ; τά βάθη. Εναντίον εκείνων 
οί όποιοι υψούμενοι, όπως έγώ, λ.ησμονοϋν οτι 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ."Ολοι έτοιμοι. Μόλις τελείωση 
ή πανηγύρι; τ ή ; Παναγία; Οά εύρεθώμεν όλοι 
εί ; τήν πλατεΐαν τοΰ Αύγουσταίου, έπί κεφα
λ ή ; τοϋ π/.ήΟου;. 

ΟΛΟΙ. θ ά είμεθα. 
ΓΑΒΡΙΗΛ. "Ερχεται ή συνοδεία. Πρόσεξε 

νά ίδη; τού; βασιλείς. "Οταν Οά φθάσουν έδώ 
μ ή λησμόνησες νά γονατίση;. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Αέν Οά γονατίσω. Ήμεΐ; ε ί ; 
τήν πατρίδα μου μόνον έμπρό; εί ; τού; θεού; 



ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ - ΛΗΙΙΝΑΝ 

τά υψη θέλουν έλαφράν ψυχην κχί έλαφράν 
συνείδησιν. 

Ι Ο Υ Σ Τ Ι Ν Ι Α Ν Ο Σ . Καί ποΤος ήμπορεϊνά εί
ναι άνχμάρτητος μεταςύ των άνθρώττων : 

ΣΑΒΒΑΣ. Κανείς. Ά λ λ α χί άμαρτίαι σα: 
έπλήθυνχν και βλέπω τά σύννεφα τά όποια 
έρχονται απειλητικά πρύ; τον λαόν τόν εκλε
κτό ν . 

Ι Ο Γ Σ Τ Ι Ν Ι Α Ν Ο Σ . Ή φαντασία σου π λ ά τ -
τει κινδύνους. 'Αλλά έχεις δίκαιον νά συμβου-' 
λεύη; τάς άρετάς. Είσαι ευσεβής και ή ψυχή 
σου ομιλεί μέ τόν Ηεόν. 

ΣΑΒΒΑΣ. Ύψώθητε πολύ. υίοϊ ανθρώπων. 
Καί ό Κύριο; ταπεινώνει εκείνου; οί οποίοι 
υψώνονται. 

Ι ο υ σ τ ι ν ι α ν ό ς . Κ«λόγηΡε, λησμονείς δτι 
του: βασιλείς υψώνει ό Ηεό; επάνω εί ; τού; αν
θρώπου;. 

ΣΑΒΒΑΣ. Τούς υψώνει διά νά μεγαλυνθοϋν 
αυτοί καί νά μεγαλύνουν τού; άλλου;. 'Αλλά 
σεΐ; πιέζετε καί αδικείτε τόν λ.αόν. 

Ι ο υ σ τ ι ν ι α ν ό ς . (ΌΜγον κατ' ολίγον δρ-
γιζόμενος). Καλόγερε !... 

ΘΕΟΔΩΡΑ. (Πρός τόν Αυτοκράτορα). Κύ
ριε, ό άνθρωπος αύτο; είναι ιερό;!... Όμίλει 
πάτερ. 

ΣΑΒΒΑΣ. Κκί ακούω ήδη την βοην τοϋ 
λαοϋ. ο όποιο; έρχεται πλήρης οργή; προ; τά 
Ανάκτορα. "Α; σιωπήσω όμως. Είς τού; άρ
χοντα; είναι όχληρος εκείνο; ό όποιο; προφη
τεύει τά δυσάοεστα. 

ΘΕΟΔΩΡΑ. Όαίλει , π ατερ, σε κκουοικεν! 
ΣΑΒΒΑΣ. "Εχετε πλησίον σα; άδικου; καί 

σκληρού; καί άρπαγα;. Ό λαό; γογγύζει μυ
στικά καί σεΐ; δέν θέλετε ν ' ακούσετε τήν βοην 
τή ; άγανακτήσεώ; του καί εμποδίζετε νά φθάσε, 
ε ί ; τά ύ'ψε σα; ή κραυγή τ ή ; οδύνη; του. 

ΕΥΔΟΞΟΣ. (Πρός τόν Ίωάννην). Καλά .-ά 
λέγει ό κχλόγηρος. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Δέν έπίστευα ότι ε ί ; τό σώμα 
αυτό τό ξηρόν καί ώχρόν υπάρχει τόση δύ-
ναμι;. 

Ι ο υ σ τ ι ν ι α ν ό ς . Ά ν έχης τίποτε ώρισμέ-
νον νά είπε); λέγε το ! "Αλλως οί λόγοι σου εί
ναι κενοί καί /ωρ ί ; έννοιαν. 

ΣΑΒΒΑΣ. 'Αλλά τήν φωνήν τήν οποίαν δέν 
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άκούετε σεΐ: την ακούω έγώ. Βλέπω άπό τόν 
Ιΐόντον νά έρχεται τό ό'ρνεον τό όποιον φέρει 
τ ά ; άπε ιλά; ε ί ; τά ; πτέρυγα; του. 

ΘΕΟΔΩΡΑ, (ιδιαιτέρως πρός τήν Άντωνί-
νψ), Τό όνειρόν μου. "Ηκουσες τ ί είπε : 

ΑΝΤΩΝΤΝΗ. (Ιπίσης) Ησύχασε, Δέσποινα. 
Λεν έστειλ.ες σήμερον τήν Ίουλιανήν νά τοϋ είπή 
τό όνειρον ; Α π λ ώ ς τό επαναλαμβάνει. 

ΣΑΒΒΑΣ. Καί έρχεται τό ό'ρνεον νά πέσε) 
άπειλητικόν έπί τοϋ θρόνου σας. 

Ι ο υ σ τ ι ν ι α ν ό ς . 1 Παραλογίζεσκι, καλό-
γηρε. Διά ποίον ό'ρνεον ομιλεί;: 

ΘΕ( (ΔΩΡΑ. Αύγουστε, άφησε τον νά όμιλήση. 
ΣΑΒΒΑΣ. Δενπαραλογίζομαι. 'Αλλά τό ό'ρ

νεον δέν ενδιαφέρει παρά υ.όνον σά;. Είσθε καί 
σεΐ; περαστικοί δπως είμεθα όλοι. ' ( ) λαό; θά 
μείνε; καί Οά ζήση καί αύτοΰ τού; κινδύνου; 
βλέπω νά έρχωνται άπό μακράν. 

ΙΟΥΣΊΊΝίΑΝΟΣ. Δέν τρέχει ό λαό; κανένα 
κίνδυνον. "Ολοι οί εχθροί τοΰ κράτου; ύπετά-
γησαν καί ήπλωθη έπί τ ή ; χοόρα; μα; ειρήνη. 

ΣΑΒΒΑΣ. Καί έρχονται οί κίνδυνοι άπό μα
κράν. II πόλις τοΰ Κωνσταντίνου έστειλε τήν 
φεμην καί τήν λαμψιν τ η ; ε ί ; τά πέρατα τοΰ 
κόσμου. Καί άπό τά πέρατα τοϋ κόσμου, βλέπω 
νά έ'ρχωντκι εναντίον τ η ; φυλαί άγριων καί βαρ
βάρων. Ακούω ήδη τήν κλκγγήν τών όπλων 
των καί αισθάνομαι ότι πλησιάζει ή ήμερα 
τοΰ ολέθρου. Γρηγορείτε καί προσεύχεσΟε καί 
μή χάνετε ούτε στιγμήν. Ό ναό; του Κυρίου, 
τόν όποιον έκτισε;, τυχαίο); δέν ώνομάσΟη Αγία 
Σοφία. Γίνου σοφό;, Αύγουστε, καί δώσε τήν 
σοφίαν σου ε ί ; τού; απογόνου; σου. "Αλλο); βλέ
πω τόν ναόν σου άπειλούμενον καί χείρα; νά 
υψώνονται βέβηλοι διά νά κατεβάσουν τόν σταυ
ρόν του καί ακούω ύπό τού; θόλου: του ύμνού-
μενον άλλυν Θεόν. Δυστυχία καί καταδρομή εί ; 
τόν λαόν τόν έκλεκτόν ! Δουλεία μαύρη απειλεί 
τού; ελευθέρου:, καί τό φώ; τοΰ κόσμου σβύνεται. 

Ι ο υ σ τ ι ν ι α ν ό ς . Είσαι προφήτη; άπχισίων, 
σήμερον, καλόγερε. Σέ άφίνωμεν νά έζακολου-
θήστρ; μόνο; σου τά μαΰρα σου αγγέλματα. Οά 
έλΟωμεν πάλιν όταν ή μανία ή δυσοίωνος Οά σοΰ 
περάσει. Στε'ιλ.ε μα; τήν εύλογίαν σου. 

ΣΑΒΒΑΣ. Πολλά τά ετη, βασιλεΰ ! 

Ι ο υ σ τ ι ν ι α ν ό ς . Πηγαίνομεν. 

«ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

ΘΕΟΔΩΡΑ. (Πρός τήν Άντωνίνην). "Ολα τά 
απαίσια μηνύματα κατέλαβαν τήν ψυχήν μου. 
"Ηκουσε; τί είπεν ό καλόγερο; ; "Ω, ά; μήν 
έπρόφΟανα νά ίδω τήν πραγματοποίησίν των. 

(Ή πομπή εκκινεί. Μεταξύ τών τελευταίων 
ετοιμάζεται ν' άκολ.ουθήσΐ] ή Απολλωνία. Ό 
Ιωάννης τή· βλέπει καί όρμίϊ πρός αυτήν). 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Απολλωνία ! 
ΑΠΟΛΛΩΝΊΑ. (Άναγνωρίζουαα καί αυτή). 

Ιωάννη ! (συγκροτούμενη). Πελαγία, άρχον, 
κιθαρίστρια τ ή ; Αύγούστα; Θεοδώρα;. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. (Τρέχων νά τήν άκολουθ ι)ση). 
Α π ο λ λ ω ν ί α ! . . . 

ΕΥΔΟΞΟΣ. (Κρατών αυτόν). "Αφησε, θ ' ά-

κολουθήσωμεν άπό μακράν τήν συνοδείαν. Μή 
καταστρέψει; ό,τι προσπαθοΰμεν νά έπιτύχω-
μεν. Αύριον θά είναι καί αυτή ε ί ; χείρας μας. 
(Εξέρχονται). 

Σ Κ Η Ν Η Θ'. 

Σάββας . 

ΣΑΒΒΑΣ. Νέε μου, δύο γυναίκα; ήλθε; νά 
ζήτησης ε ί ; τήν Πόλιν. Καί νομίζει; οτι ηύρε; 
τήν μίαν μόνον. Καί ή αλλ//) είναι πλ.ησίον σου. 
Αύγούστα Θεοδο)ρα. τό ορνεον ήλθε γρηγορώ-
τερα άφ' όσον τό έπερίμενε;! 

(Λ ύ λ α ί α) 

Π Ρ Α Η Ι Σ Β . 

IΉ σκηνή είς προί)άλαμον τών ανακτόρων άπό τόν όποιον 'κτείνεται ίξιόστης βλέπων πρός 
τήν πόλιν. Είς τό άνοιγμα τοϋ έξώοτου φαίνεται ό θόλος τής Άγιας Σοφίας. Δεξιά τά δωμάτια τής 
Αυτοκράτειρας καί αριστερά τοϋ Αυτοκράτορος. Είς τήν σκηνήν οί αυλικοί φαίνονται ανήσυχοι. "Εξω 
μαίνεται ή στάσις. Απο καιρού εις καιρόν ακούονται εςω αι κραυγαι του όχλου, και φαίνονται ανα-
λαμπαί τών πυρκαϊών. Οί αυλικοί συχνά μεταβαίνουν είς τόν εξώστην καί βλι'πουν. Απειλούμενοι 
δμως αποσύρονται.] 

σ κ η ν ή : Α.1. 

Σ τ ο α τ ί ι γ ι ο ς , Θ ε ο φ ά ν η ς . 

ΦΩΝΗ ΕΞΩΘΕΝ. Ιουστινιανέ Αύγουστε ό 
λαό; πεινά. 

ΣΤΡΛΤΗΓΙΟΣ. ( Μ ά ^ τ ο ο ς , . Κτήνος! Πεινά 
ό λαό; έ ; ΧΟέ; ακόμη σέν έμοίρασε ό αυτοκρά
τωρ άλεϋρι; 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ. Αυτό είνε αλήθεια. Είπαν δμως 
οτι τό άλεΰρι αυτό τό είχαν φάγε) οί ποντικοί. 

ΣΤΡΑΤΗΓ. Είπαν. Ά ν ό Αυτοκράτωρ έκοβε 
κάθε γλώσσαν ποΰ λέγει , κανείς δέν Οά έλεγε. 

ΗΚ< )Φ. Καί άφ' ου όλοι λέγουν, κ ' όλου; θά 
έκοβε ό Αυτοκράτωρ, δέν Οά έμεναν υπήκοοι. 

ΣΤΡΑΤΗΓ. Θά έμέναμεν 'έμεΐ;. (Ό Θεο
φάνης κάμνει κίνημα αδιαφορίας.) 

ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΣ (εισερχόμενος δρομαίως). 
Ό πατρίκιο; Γερμανό; δέν άφισε πλέον ούτε 
ένα στασιαστήν ε ί ; την πλατεΐαν τοϋ Αύγου-
σταίου. 

ΘΕΟΦ. Έμεινε ένας ό όποιο; μά; άνήγγειλεν 
ότι ό λαδς πεινά (άκούετι ι εξω βοή τοϋ λαοϋ). 

ΣΙΑΕΝΤΙΑΡ. Οί στασιασταί τρέχουν πρό; 

τήν Χκλκήν Πύλην. Ή φρουρά τοΰ Ίεροϋ Πα
λατιού Οά ένωΟή μαζύ των. 

ΘΕΟΦΑΝ. Ή φρουρά δέν πεινά μάγιστρε 
Στρατήγιε. Ή στάσι; Οά έχε) κάποιαν άλλ.ην 
αίτίαν. 

ΣΤΡΑΤ. Σιλεντιάριε, "Ας τρέξη ή φρουρά 
τών ςένων πρό; τήν Χα/.κήν Πύλην. Πρέπει νά 
ειδοποιήσετε τόν Αυτοκράτορα. Τί κάμνει ό έ
παρχο; τ ή ; πόλεω; ; 

ΣΙΑΕΝΤΙΑΡ. Αγωνίζετα ι νά κατκβάλη 
τήν στάσιν. Άλλ.ά οί στασιασταί προχωροΰν. 
Τώρα καίουν τό προάστειον τ ή : Συκκή;. 

ΣΤΡΑΤ. Καί ό νυκτέπαρχο; Μηνδς δέν φαί
νεται ; 

σπίτι του καί τώρα άπίΐλοϋν τήν Ά γ ί α ν Σο-
οίαν. 

ΣΤΡΑΤ. Καί ό Αύγουστο; : Δέν έφάνη ακόμη 
πρό; τά έδώ. Ό Αυτοκράτωρ είνε ήσυχο;. Α 
κόμη δέν τόν έφόβισεν ή στάσις. 

ΘΕΟΦ. Ισο); δέν έφάνη διότι τόν έφόβισεν ή 
στάσι;, μάγιστρε. 

ΜΑΓΙΣΤΡ. Δέν τόν φοβίζουν αί στάσεις τόν 
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Ίουστινικνόν. Είδε πολλά; ε·Ι; τήν ,ωήν του 
κχί γνωρίζει π ω ; χί στάσεις πνίγονται ε ί ; τό 
αίμα των. 

ΘΕΟΦ. Αυτήν τήν φοράν δέν έχει χιμά ό 
λαός. Ό λαός πεινά μάγιστρε. 

Μ Α Π ΣΤΡ. Είς τήν στάσιν τοΰ Νίκχ τρεΐ: 
ήυ.έοε; έσφαζεν ό στρατό; τοΰ Αϋτοκρατορο;. 
Ά λ λ ' ήτο τότε νέο; ο Ιουστινιανός. Τώρχ δέν 
εμφανίζεται ούτε ή Θεοδωρκ. 

ΘΕΟΦ. Ή σεβαστή μας Δέσποινα θά έχει χά-
ποιχν θεσσχλήν μάγισσχν διά νά εξορκίσει με 
μυστηριώδη βότανα τοΰ; στασιχστας. 

ΜΑΓΙΣΤΡ. Ή Θεοδώρα μχς έσωσε καί ε ί ; 
τήν στάσιν τοϋ Νίκα. "Οταν ό'λοι ήμεϊ; οί άν
δρες έτοιμαζόμεΟα νά άφίσωμεν τήν πόλιν καί 
τ ' Ανάκτορα, εκείνη μας έκαλεσε ε ί ; τό καθή
κον καί μά; έμαθε νά άντιμετωπισωμεν ώ ; άν-
δρε; τόν κίνδυνον 

ΘΕΟΦ. "Οταν δέν ύπήρχον άνδρες ε ί ; τήν 
Ιερουσαλήμ έβασίλευσεν ή Δεβώρα. Εις τήν 
Κωνσταντινούπολη, όταν έλειψαν οί άνδρες, 
ανήλθε ε ί ; τόν θρόνον ή κόρη τοΰ 'Λκακίου. 

ΣΤΡΑΤ. Είσαι νέος, Θεοφάνη, καί ε ί ; τήν 
ήλικίαν καί ε ί ; τό Ιερόν Παλατιον. Λέν έμαθε; 
ακόμη νά κρατή; τήν γλώσσαν σου. καί άν δέν 
ήμουν έγώ ό μάγιστρο: 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ. Δέν είπα παρά τήν άλήΟειαν 
ενδοξότατε. 

ΣΤΡΑΤ. Δέν υπάρχει οπλον τό όποιον νά 
προξενή βαθύτερα; πληγχ : άπό τήν άλήΟειαν 
νέε μου .Άλλά πρέπει νά γνώριζε,; νά τήνμετα-
χειρισΟή; όπω; όλα τά όπλα. εναντίον τών άλ
λων. Πρόσεξε λοιπόν μή κοπή; ό ίδιος άπό τό 
οπλον σου. 

ΑΞΙΩΜ. [εισερχόμενος εν ο.-τονδή). "Ερχομαι 
άπό τό Έβδομο ν . Αυό άλογα ήλλαξα ώ; νά έλθω 
ενδοξότατε, άλλα φέρω καλά; ειδήσεις. 

ΜΑΓΙΣΤΡ. Νά τάς άκούσωμεν καί θά σοΰ 
εί'πωμεν άν είνε κχλχί. 

ΑΞΙΩΜ. Ό πατρίκιο; Γερμανό: έλευθέρωσεν 
τό "Γβδομον άπό τού; στασιαστά;. Ό στρατός 
τ ο ΰ αύτοκράτορο; τού: κατεδίωξε καί οί στοα-
Τ ί ώ τ α ΐ θά έφόνευαν τον άρχηγόν των άν δέν τόν 
έσωζεν ό Γερμανό;. 

ΜΑΓΙΣΤΡ. Αυτή ή τελευταία λεπτομέρεια 
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καανει ολινωτερον κα/.ην την εισησινσου. Γ . ;κ-
κολουθει. 

ΑΞΙΩΜ. Ητο τόσον νέο: ό αρχηγό: των, εν
δοξότατε ! Μόλις έφηβο;. Γαβριήλ τόν λέγουν 
καί είνε ώραΐο; όπω: οί άγγελοι τ ή ; Ά γ ι α ς 
Σοφία;. Έφοροΰσε φόρεμα μέ πλατυτάτα ; χει-
ρίδας. Καπαδόκης φαίνεται ότι θά είνε. 

ΜΑΓΙΣΤΡ. Ή Καππαδοκία πάντοτε μά; 
έστειλ.ε στασιαστά; ε ί ; τήν πόλιν καί συνωμό-
τ α ; ε ί ; τό Παλατιον. Λέγε. 

ΑΞΙΩΜ. Οί στρατιώται τόν είχαν κυκλώσει 
καί Οά τόν έφονευον. Ά λ λ ' ώρμησεν ό πατρί
κιο; Γερμανό;. Μή τόν φονεύσετε, έφώναξε. Ό 
Γαβριήλ μοιραζων δεξιά καί αριστερά κτυπή
ματα, άοπλο: πλέον άλλα ήρω: πάντοτε, συνε
λήφθη έπί τέλους καί ί'σιο: εντός ολίγου Οά τόν 
φέρουν έδώ. 

ΜΑΓΙΣΤΡ. "Αν ή βασίλισσα δέν τόν σώσε), 
προτιμοτερον Οά ήτο νά τόν έφόνευαν οί στρα
τ ιώται . (ζκοόεται εξω νέα βοή ισχυρότερα). 

ΘΕΟΦ. (τρέχων εις τόν έςιόστην). Οί στασια-
σικσταί φεύγουν καταδιωκόμενοι. Έρχονται 
π:ό: τά έδώ οί ελαφροί ίππε ΐ : τή : Αφρικής. 

I I V ' I V 

Σ Κ Η Ν Η Β ' . 

Οί α υ τ ο ί — Κ α π π α δ ό κ ι ι ς . 

ΚΑΠΙΙΑΛ. Υπάρχε ι νέον τίποτε άπό την 
στάσιν : 

ΣΤΡΑΤΗΓ. Οί αξιωματικοί μα; αναγγέλ
λουν δτι οί στασιασταί υποχωρούν. 

ΚΑ1Π1. Λέν βλέπετε τίποτε σεΐ; οί ίδιοι 
ά π ' έδώ; 

ΣΤΡΑΤΗΓ. Τά τείχη είνε υψηλά καί μόλις 
ή βοή τών στασιαστών φθάνει καί κάποτε οί 
καπνοί τών οικιών τά: οποία; έ πυρπόλησαν. 

ΚΑΙ 111. Φρονεί; μάγιστρε. ότι ή στάσι; κα-
τεπνίγη ; 

ΣΤΡΑΤΗΓ. Είμαι βέβαιος, κν τό ήθέλησεν 
ό πατρίκιο; Γεραανός. 

ν ν ν 

Κ.VIIII. Μήπω: υποπτεύεσαι ότι όέν τό 
ηθέλησε : 

ΣΤΡΑΤ. Λέν υποπτεύομαι έγώ τόν άνεψιόν 
τοΰ αύτοκράτορος άρχον. 

ΚΑΙΙ1Ι. Λεν είνε άραγε δυνατόν νά έίαρύνΟη 
ο πατρίκιο: Γερμανός περιμένων νά τοΰ έλΟη ό 
θρόνος : Καί δέν είνε πιθανόν νά εϋοεν δτι υ.ία 
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στάσι;, Οά τόν έφερεν ενωρίτερα εκεί όπου τα 
χύτερα τόν ώδήγουν οί πόθοι του : 

ΣΤΡΑΤ. Γνωρίζω, άρχον Καππαδόκη, καλά 
τόν Γερμανόν. Είνε στρατιώτη; εύορκος καί έμαθε 
νά περιμένει. Τό καθήκον του Οά τό έκαμε όπω; 
έπρεπε. 

ΚΑΠΠΑΔ. Καί όμω; ή Θεοδώρα.... 
ΣΤΡΑΤ. Τόν υποπτεύεται ή Αύγούστα : Ά ν 

αυτό συνέβη τήν ύποψίαν Οά έσπειρε; ε ί ; την 
ψυχήν της, σύ, όπω; προσπαθεί; νά κάμει; τώρα 
κκί ε ί ; τήν ίδικήν μου. 

ΚΑΠΙΙΑΛ. Ή Αύγούστα μόνον έμέ υπο
πτεύεται . Μάγιστρε. Μέ περιβάλλει μέ τό μ ι 
σό; τη ; , ή Αυτοκράτειρα, καί μέ τήν περιφρό
νησαν τ η ; . 

ΣΤΡΑΤ. Λέν έχει ί'σω; άδικον ή Αύγούστα.. 
Ή στάσι; αυτή είνε έργον σου. 

ΚΑΙΙΑΛ. Κράτησε τήν γλώσσαν σου. Στρα-
τήγιε . Γνωρίζω καί έγώ νά κόπτω γλώσσα;. 

ΣΤΡΑΛΠΓ. Γλωσσά ή οποία έγήρασε τό
σον πολύ, ε ί ; τήν ιδίαν Οεσιν. άρχον Καππαδό
κη, δέν κόπτεται ε υ κ ό λ ω ς . Έπεσαν οί όδόντε; 
μου όλοι, καθώς β λ έ π ε ι ς καί δέν τήν συγκρα
τούν. Έπρεπε νά φρόντισε,; πρίν. Είνε αργά 
τωρα. 

ΚΑΠΠΑΔ. Ποτέ δέν είνε άργά διά τήν έκ-
δίκησίν μου. Πρόσεξε διότι δι' εκείνου; ποΰ 
μισώ έχω καλήν τήν μνήμην. 

ΣΤΡΑΤ. Μοΰ είνε έξ ίσου αδιάφορο: καί ή 
μνήμη σου κκί ή δίψα τή : έκδικήσεώ; σου. Έν 
όσω μένει ή γλώσσα ε ί ; τό στόμα μου Οά τό δια
κηρύττω ότι ή στάσι: αυτή είνε έργον σου. 

Κ Α Π. Δέν γνωρίζω τού; στασ.αστάς, οΰτ' 
έμαθα α κ ό μ η τί ζητοΰν. 

ΣΤΡΑΤ. Δέν τού; γνωρίζει; άλλά τού; εξώ
θησε:. Καί δέν έμαθε; τί ζητοΰν διότι τό γνω
ρίζει; πρό πολΓλοΰ.Τήν δύναμιν τήν οποίαν έλα
βε; άπό τον αυτοκράτορα τήν μετεχειρίσΟη; διά 
νά πείση; τόν λαόν. Καί ό λαός ζητεί τήν κε
φαλήν τοΰ Αύτοκράτορο; έν ώ έπρεπε νά κόψε) 
τήν ίδικήν σου κεφαλήν. 

ΚΑΠΠΑΔ. Κράτησε τήν γλώσσαν σου. 

ΣΤΑΤ. Οί άνθρωποι σου όμιλοΰν φανερά 
κατά της Θεοδώρα:, διότι μόνη αυτή γνωρίζει 
κατά βάθος ποίο; είσαι. Καί πλάττονται ε ί ; 
τήν άγυράν οί μΰΟοι κατά τή ; Αύγούστα:, μΰΟοι 
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τού; οποίου: εφευρίσκει; σύ. Καί ό λαό; π ι -
στεύων ε ί ; τού; μύθου; μαίνεται κατά τή ; Θεο
δώρα;, κ ' ε ί ; τό μεταξύ σύ θησαυρίζει; άπό 
τόν ιδρώτα του, καί μένει; ακλόνητο;, ό πανί
σχυρο; πρωθυπουργό; τοΰ Ιουστινιανού. 

ΚΑΠΠΑΔ. Σιώπησε. 
ΣΤΡΑΤ. 'Αλλά Οά έλθει ή στιγμή ν ' άπο-

δειχΟή ποίο; είσκι. Αισθάνομαι τό βλέμμα τ ή : 
Θεοδώρας πάντοτε επάνω σου καί κάποτε Οά 
φθάσε) έω ; τά σκότη τ ή ; ψυχή: σου. 

ΚΑΙΠΙΑΛ. Λέν έμέτρησες καλά τ ά ; δυνά
μει; σου Μάγιστρε τοΰ Ιεροΰ Παλατιού. Υ 
πάρχουν κκί ϋψη μέχρι τών όποιων φθάνει ή 
πτέρνα μου. 

ΣΤΡΑΤ. Φρόντισε νά μή φθάσε) ή πτέρνα 
σου έω; τά δψη μου. Ένθυμησου τήν πτέοναν 
τοΰ 'Αχ^Ο.λέω;. 

ΣΙΛΕΝΤ. (εωερχ.) Ό Αυτοκράτωρ. 

Σ Κ Η Ν Η Γ ' . 

Οί Α υ τ ο ί — ό Α υ τ ο κ ρ ά τ ω ρ — Α κ ό λ ο υ θ ο ι . 

ΙΟΓΣΤ. Τί έγειναν οί στασιασταί; 
Κ ΑΠΛΑ. Ή δόξα σου, κύριε. . . 
]()ΓΣΤ. Αφησε τήν δόξκν μου. Λιά τού; στα

σιαστά; σ' ερωτώ. 
ΚΑΙΙΑΛ. Ό μάγιστρο; Οά σοΰ εί'πη ε ί ; ποίον 

σε,μεΐον ευρίσκεται ή στάσι;. 
ΣΤΡΑΤ. Οί στασιασταί ύποχωροΰν. Αύγου

στε. Ό ανεψιό; ό Πατρίκιο; Γερμανό; τού; κα
ταδιώκει τώρα παντοΰ. Ή αγορά είνε έλ.ευ-
Οέρχ. Οί αρχηγοί των συνελήφθησαν σχεδόν 
όλοι. Ό Ιωάννης μένει άλλά καί αυτό; Οά συλ
ληφθεί. 

ΙΟΓΣΤ. Μάχεται ακόμη ; 
ΣΤΡΑΤ. Μάχεται μέ τήν άνδρείαν τών 

απελπισμένων. Αύγουστε. 
ΚΑΙΙΑΛ. Ό νυκτέπαρχος Μηνά; τή ; Αύ

γούστα; ό ευνοούμενο: έτάχΟη μέ τού; στασια
στά;, Αύγοτστε. 

ΙΟΤΣ'Γ. Διατί ε ίπε; τή ; Αύγούστα; ό ευνο
ούμενο;. 

ΚΑΙΙΑΛ. Διά 'νά τονίσω τήν άχαριστίαν 
του. ΧΟέ; ακόμη έδώ ώμίλει μέ τήν Αύτοκρά-
τειραν. 

ΙΟΓΣΤ. Καί τί έλεγαν : 
ΚΑΠΑΔ. Δέν ήκουσα. Αύγουστε. Ό τ α ν ή 
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βκσίλισσσα έπλησίζσεν. έγώ άπεμακρύνθην ώ; 
πρέπει είς οοδλον ταπεινον δπως έγώ. απέναντι 
τής βασιλίσσης. 

ΣΤΡΑΤ. (Τω ας·«ομαχ(χφ.) Τδ τέρκ; μέ 
τ ί τέχνην μεταχειρίζεται τά δηλητήρια ! 

ΙΟΤΣΤ. Ό Μηνα; λοιπόν έτάχθη μέ τους 
στασιαστά;. 

ΚΑΙΙΑΛ. Οί στρατιώταί του κατέλιπαν τ ά ; 
θέσεις των, μόλις έπήλθεν ό λαό;. 'Εάν δέν έσ-
πευδαν οί ίκανάτοι. . . 

ΣΣΡΛΤ. Αύγουστε οί άνδρε; τοΰ Μήνα. δέν 
ήσαν καν ε ί ; τήν φρουράν απόψε. Εινε αληθές 
δτι καί αυτοί καί ό αρχηγό; τιον έστασίασαν. 
Ά λ λ ά επήλθε ό νικηφόρο; στρατό; σου καί δέν 
έπρόφΟασαν καν νά υψώνουν τά όπλα. . . ό Μή
να; συνελήφθη. 

ΙΟΥΣΤ. (αφηρημένος). Καί ώμίλει "/Οέ; 
ακόμη έδώ μέ τήν Λύτοκράτειραν. 

ΣΤΡΑΤ. "Ολοι ώμιλήσαμεν χΟέ; έδώ μέ τήν 
Λύγούσταν. 

ΚΑΠΑΔ. "Ολοι. Ά λ λ ά κανείς άπό ήμκ; 
δέν έστασίασεν. Καί όσον σκέπτομαι ότι αυτόν 
τιμκ' μέ τήν ίδιαιτέραν τ η ; εΰνοιαν, ή ευσεβέ
στατη Αυτοκράτειρα! Καί τόν διώρισεν καί νυκ-
τέπαρχον τ ή ; πόλεω;. 

ΙΟΥΣΤ. Νά όμιλήση ό Μηνα;! Νά μα; απο
κάλυψη εκείνου; οί όποιοι τόν εξώθησαν. 'Εάν 
δέν όμιλήση δέν τοΰ χρειάζεται ή γλώσσα του... 

ΣΙΛΕΝΤ. Ή Αυτοκράτειρα ! 
ΚΑΠΑΔ. (τώ Στρατηγίφ). Ερχεται πολύ 

ογρήγορα ή δέσποινα σου, Στρατήγιε. Ά ν έμε-
νεν ολίγον ακόμη ε ί ; τόν ιερόν τ η ; Οάλαμον, ό 
αυτοκράτωρ Οά έφευγεν μέ τήν ψυχήν γεμάτην 
υποψίας. 

ΣΤΡΑΤΗΓ. Άθλιε ! 

Σ Κ Η Ν Η 

Οί α υ τ ο ί — Θεοδώρα — Ά ν τ ω ν ί ν α , 

ΘΕΟΔ. Αύγουστε, ή στάσι; κκτεπνίγη. 
ΙΟΤΣΤ. Εί; τό αίμα τη; . 
ΘΕΟΔ. Εί; τό αίμα τη ; . Αίμα πολύ. Ό όλε

θρο; έώρτασε ακόμη μίαν πορφυραν έορτήν. Ό 
λαό; αισθάνεται άπό καιροΰ ε ί ; καιρόν δίψαν 
αίματος. Καί όταν δέν κατορθώση νά χύση τό 
ίδικον μα; αίμα προσφέρει τό ίδικόν του. 

ΚΑΠΑΔ. Έχει ό λαό; αίμα πολύ. 

ΘΕΟΔ. Ό στρατό; σου έπάλαισε γενναίο);. 
'Ο πατρίκιος Γερμανός μόνος του κατέβαλλε 
τήν στάσιν. Καί έπρεπε νά τήν καταβάλλη. 'Ο 
θρόνο; εινε δώρον του θεοΰ πρό; τού; βασιλείς. 
Δέν έχουν τό δικαίωμα νά τόν άφ'ινουν, νά λιπο
τακτούν. 

ΙΟΤΣΤ. 'Ο νυκτέπκρχο; Μηνα; εκείνος τόν 
όποιον σύ διώρισες έδώ, μαζύ μέ τού; στασια-
στά; παρέσυρε τούς στρατιώτα; του. 

ΘΕΟΔ. Τό έμαθα - ό νυκτέπαρχο; μα; ενθυ
μίζει ότι οί αχάριστοι δέν έλειψαν άπό τόν 
κόσμον. θ ά τιμωρηθή οπω; αξίζει εις τό 
αξίωμα του. 

ΙΟΤΣΤ. Καί αυτό; καί όλοι οί άλλοι, .λίμα 
ήθελε ό λαό;. 'Α;τρέξη αίμα άφθονον, άπό τά; 
ιδικά; του φλέβα;. 'Ο θρόνο; ε νε δώρον τοΰ 
θεοΰ προς τούς βασιλείς είπες Θεοδώρα. Καί 
σύ είσαι δώρον τοΰ θεοΰ ποός έμέ τόν τα -
πεινόν του δοΰλον. 'Ο θεό ; ά; αύξάνη τ ά ; ήμε
ρα; σου πλησίον μου. Αισθάνομαι ότι εινε πολύ 
τό βάρος τής πορφύρας, εάν είμαι μόνος μου. Μέ 
έκούρασαν αί σκέψεις καί ακόμη περισσότερον 
μ' έκούρασεν ή αχαριστία τών ανθρώπων [προς 
τον Μάγιστρον). Στρατήγιε οί αρχηγοί τής στά
σεως νά προσαχθοΰν έδώ. θ ά τούς άκούση ή 
Αυτοκράτειρα. ΙΙηγαίνομεν [εξέρχεται). 

Σ Κ Η Ν Η Ε ' . 

Θεοδώρα— Ά ν τ ω ν ί ν α — Ί ο ν λ ι α ν ι ι — 
α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί ε ί ς τό β ά θ ο ς . 

ΘΕΟΔ. Ή στάσις κατεπν ίγηε ί ; τό αίμα τη ; . 
ΛΝΤΩΝΙΝ. Καί οοβοΰααι ότι αοΰ έξέουνε 

ακόμη μίαν φοράν ό άθλιος. 
ΘΕΟΔ. Διά ποίον όαιλεΐς : 
ΛΝΤΩΝΙΝ. Ό Καππαδόκη;. αίτιο: τής στά

σεως και ποκινητη; τη; . 
ΘΕΟΔ. Πως τό γνωρίζεις : 
Α Ν ΤΩΝ. Ό Νυκτέπαρχο; Μηνα; μοϋ τό 

άνεκοινωσε άπό χθε: όταν έπεστοέοκυ.εν άπό 
τό άσυλον. 

ΗΕΟΔ. Καί διατί δέν μοΰ τό είπες πριν : 
ΑΝΤ. Δεν ήτο δυνατόν νά προληφθή ή στά

σις. Και ήθελα αυτήν τήν φοράν τουλάχιστον 
νά άνακαλυφθή τά τέρας, τό άχάριστον. 

ΗΕΟΔ. 'Εάν τό έλεγες, ί'σως δέν θά έχύνετο 
τόσον αίμα τοΰ άνοήτου αύτοΰ λα.οΰ. 
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ΑΝΙΏΝ. 'Εάν τό έλεγα άπό χθες, Αύγού
στα. ίσως Οά έπεσπεύδοντο τά πράγματα καί ή 
στάσι; θά ήπλο>νετο ταχύτερον δταν ό λαός 
έβλεπεν οτι λαμβάνομεν πρώτοι ημείς τά μέ
τρα μα;. Ά λ λ ά έγώ ειδοποίησα άπό χθες τόν 
Πατρίκιον Γερμανόν καί ή στάσι; . . . 

ΘΕΟΔ. Κατεπνίγη ε ί ; τό αίμα τη ; . 
ΛΝΤΩΝ.'Έ τειτα ή'κουσε;, Λύγούστα, τί έφω-

ναζεν ή μάγισσα. Ή Αναστασία ή Σμυρναία 
έγύριζε τού; δρόμου; τ ή ; βασιλευούση; καί 
έ'οώναζεν : « θ ά πλεύση ε ί ; τό αίμα τ η ; ή πό-
λις !» Τώρα ό λαό; θά καταραται τούς αιτίους 
τή ; στάσεο>; 'Εάν ό Αυτοκράτωρ πρώτο; έκα-
ανεν αρχήν ό λαό; αυτόν θά κατηρατο. 

ΘΕΟΔ. "Ισω; έχει : δίκαιον. Ή στάσι; κκτε
πνίγη. Δέν κατεπνίγησαν όμως καί οί φόβοι 
μου. Τό είπε; , Ίουλιανή, ε ί ; τόν Στηλίτην Σάβ-
βαν. Επανέλαβε μου τί σοΰ απήντησε ; 

ΙΟΓΛ. Αύγούστα. ό Στηλίτη; έγήρασε καί 
τό πνεϋμα του έθόλωσαν αί νηστεία.. 

ΘΕΟΔ. Επανάλαβε μου τί σοΰ είπε. 
ΙΟΤΛ.Άφ' ου τό θέλει;. Δέσποινα. Μέήρώ-

τησεν άν έχης τέκνον τοΰ απήντησα οτι δέν 
έχει; καί αυτό άκριβώ; εινε ή λύπη σα; καί ή 
φροντίς τοΰ θρόνου. 

ΘΕΟΔ. Κ' εκείνο; είπε τότε : 
ΙΟΤΛ. Δέσποινα απάλλαξε με. 
ΗΕΟΔ. Λέγε. 
ΙΟΤΛ. Μοΰ είπε νά σ' έρωτήσο; άν έλησμό-

εκνον οταν ο ν νησε; κανεν σου 
κόσμον. 

ΑΝΤΩΝ. Πώ; ανέχεσαι. Αύγούστα. αυτήν 
τήν γλώσσκν. 

ΙΟΥΛ. "Άν δέν τόν έσωζεν ή φήμη τής Α γ ι ο 
σύνη; του. . . 

ΘΕΟΔ. "Οταν έγύριζα τόν κόσμον. Ναι τόν 
έγύρισα τόν κόσμον, τόν έγύρισα πτιοχή καί 
ωραία, χωρίς στέγην καί μέ θέλγητρα, χωρίς 
βοήθειαν καί μέ τήν έ'λξιν τ ή ; νεότητο; Μ' 
έγέννησαν ε ί ; τήν Κύπρον τήν πατριό α τ ή ; 
Αφροδίτης, ένα; πτωχό; δαμαστή; θηρίων καί 
μία μητέρα ταπεινή καί άμαθης. Ί Ι πείνα μέ 
παρακολούθησε άπό μικράν καί ή πτώχεια 
έζωνε τοΰ Άκακίου τήν οίκογένειαν. Κανεί; δέν 
μα; ήρώτα άν έφάγαμεν τό προη καί ποΰ θα 
κοιμηθώμεν τήν νύκτα. 

Ι( )ΤΛ. Δέσποινα! 
ΘΕΟΔ. Καί όταν οί άνθρωποι άνεκάλυψαν 

ότι α.ύτό τό γυμνόν καί πεινασ;/ένον πλάσμα 
ήτο κάποιος θησαυρός, έζητοΰσαν τόν θησαυρόν 
αντάλλαγμα διά νά δώσουν μιας νυκτός στέγην 
καί ενός δείπνου τροφήν! "Ολοι οί δρόμοι τώνπει -
ρασμών ήνοίχθησαν έμπρό; μου καί τους επήρα 
δλους σύρουσα οπίσω μου τό μίσος πρός εκείνους 
οί όποιοι έπερναν περισσότερον άφ' Οσα έδιδαν 
καί έζητοΰσαν πάντοτε πλειότερα άπό εκείνα 
τά όποια προσέφεραν. 

ΑΝΤΩΝ. Λύγούστα, τό παρελθόν αυτό απέ
χει πολύ. Λησμόνησε το πλέον. 

ΘΕΟΔ. Προσπαθώ άλλά δέν τό κατορΟο>νω. 
Έχόρευσα είς τήν σκηνήν καί έκυλίσθην εις εύ
κολους έρωτα;. Είς τόν δρόμον μου γεματον 
ήδονά; καί πικρία;, απολαύσεις καί απογοητεύ
σεις, ένα; άνθρωπο; επήρε κάτι άπό τήν ψυχήν 
μου. "Ενα παιδί ήλθεν καρπό; τών ερώτων μας. 
Ά λ λ ά έχασα έντό; ολίγου καί τόν πατέρα καί 
τό παιδί. "Ησαν καί οί δύο εμπόδια είς τόν 
δρόμον μου καί όταν ό πατήρ έφυγε διοικητή; 
τής Πεντκπόλεω; τής Αφρική; , έγώ επήγα 
εις τήν Άντιόχειαν όπου μέ έκάλεσαν ήδοναί 
καί απολαύσει;. Έκτοτε δέν ήκουσα νά γίνη 
λόγος ούτε διά τόν πατέρα ούτε διά τό παιδί. 
Ά λ λ ά εκείνη ή άνάμνησι; συχνά μέ άποσπα 
τήν νύκτα άπό τόν ύπνον μου. Αδίκως μετενό-
ησα καί έκλαυσα καί προσπαθώ νά λησμονήσω. 
Λί γυναίκες αί όποΤαι οπω; έγώ επήραν τού; 
δρόμου; τοΰ πειρασμού έπροστατεύθησαν τώρα 
άπό τόν αυτοκράτορα κατά παράκλησίν μου. 
ΧΟέ; ακόμη εγκαινίασε τό άσυλον εκείνων αί 
όποΐαι μετανοοΰν. "Αν ήτο καί ε ί ; τήν έποχήν 
μου μία αυτοκράτειρα οπω; έγώ 

ΙΟΤΛ. Λύγούστα ό θεό; σοΰ έστειλε τού; 
πειρασμού; καί Οά βλέπη τώρα καί τήν μετά-
νοιαν σου. 

ΘΕΟΔ. Ή ψυχή μου δέν έσυγχώρησεν ακόμη 
τήν σκληράν μητέρα. Επομένως δέν τήν έσυγ
χώρησεν καί ό θεό;. Διότι κάτι άπό τόν θεόν 
είν' ή ψυχή μα;. Ίουλιανή. 

ΑΝΤΩΝ. Εις τήν Οέσιν σου, Αύγούστα, θά 
ένόμιζα ότι δέν μένει πλέον τίποτε διά νά εξ
αγνισθώ. Είμεθα αδύνατοι, οί άνθρωποι. 

ΘΕΟΔ. Σύ, Άντωνίνα. είσαι ή αδύνατο;, καί 
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άμαρτάνεις, είσχι ισχυρά κκί λησμονείς. "Ολο-, 
οί άνθρωποι, δέν έχουν τήν δύνκμίν σου. 

ΣΙΛΕΝΤ. [εισερχομ.) Αύγούστα, έφεραν τού; 
στασιαστά;. 

ΘΕΟΔ. "Α; έλθουν έδώ. (εις τάς δύο γννάϊ-
κι:ς) Αφήσατε με μόνην. 

Σ Κ Η Ν Η Σ Τ ' . 

Θεοδώρα, Ι ω ά ν ν η ς , Ενδοξος , Γ α β ρ ι ή λ . 

ΕΥΔΟΞΟΣ. θ ά συγχώρηση; βέβαια, βα
σίλισσα, τού; τρεΐ; άλλους συναρχηγούς μα;, 
δτι δέν εμφανίζονται ένιόπιόν σου. Ά λ λ α έφο-
νεύΟησαν. Τόν Άρτέμιον έφόνευσεν ό ίδιο; ό 
πατρίκιο; Γερμανό;. Γενναίος στρατιώτης, τοΰ' 
αξίζει ό θρόνος σα;. 

ΘΕΟΔ. Δέν έζητήσαμεν ακόμη γνώμην διά 
τήν διαδοχήν. Κράτησε τ ά ; χρίσεις καί τήν 
γλώσσκν σου. ΓΙώ; ονομάζεσαι ; 

ΕΓΔΟΞ. Εΰδοξο; κόμη; τών ιππέων τ ή ; 
Α σ ί α ; καί . . . 

ΘΕΟΔ. Επίορκο;... ΏρκίσΟης πίστιν ε ί ; 
τόν αυτοκράτορα. Κ' εναντίον τοΰ αύτοκράτο
ρο; εκίνησε; τόν λαόν. Πολύ καλά έτηρησεςτόν 
δρκον σου, κόμη τών ιππέων. Καί σύ ; 

ΓΛΒΡ. Γαβριήλ Έπιφάνειο;, άπό τήν Βιθυ-
νίαν. 

ΘΕΟΔ. Τί ήλθε; νά κάμη; έδώ ; 
ΙΆΒΡ . Νά καταταχθώ ε ί ; τήν σωματοφυ-

λκν.ήν τοΰ Αυγούστου. 
ΘΕΟΔ. Καί ήρχισες ώ; στασιαστή;. Ώραίαν 

αρχήν έκαμε; νέε μου. 
ΙΆΒΡ . "Ηρχισχ ώ; στασιαστή; διότι έμαθα 

δτι έδώ δέν ύπήρχεν αυτοκράτωρ, άλλά τύραν
νο:. Ποΰ είνε όμω; ό πραίτωρ ό όποιο; Οά μα; 
άνακρίνγ, : Εί: γυναίκα δέν θ' άπαντήσωμεν. 

ΘΕΟΔ. Ή αυτοκράτειρα σά; έρωτα. Δέν 
έχει ά λ λ ω ; τε ανάγκην απαντήσεων. "Ομολο
γήσατε δτι είσθε στασιασταί. Δέν χρειάζονται 
περισσότερα. Ποίο; είνε ό αρχηγό; σα; ; Ζή 
αυτό; ; 

ΙΩΑΝ. Εί; έμέ έκαμαν αυτήν τήν τιμήν. 
Έάν δέν έπεσα μαζύ με τού; συντρόφου; μου. 
τό σφάλμα δέν είναι ίδικόν μου. Ό θάνατο; 
δέν είνε ε ί ; όλου; ευνοϊκός. 

ΘΕΟΔ. (τω χξιωματικώ) Τούς δύο τούτους 
είς τήν είρκτήν ! Προσέξατε μήπω; κανείς τού; 

«ΑΘΗΝΑΙ» 

βλάψν)... Είνε ιδικοί μου... Άφίσατέ μα; μό
νου;, (οι δύο απάγονται). 

Σ Κ Η Ν Η Ζ ' 

Θεοδώρα — Ι ω ά ν ν η ς 

ΘΕΟΔ. Πως ονομάζεσαι; 
ΙΩΑΝ. Ιωάννη; . Αυτό είνε τό όνομα μου. 
ΘΕΟΔ. Ιωάννη ; μόνον ; Μήπω; είσαι δύσκο

λο; ε ί ; τ ά ; άποκρ'ισει; σου διότι ε ί ; γυναίκα 
άπαντα: καί όχι ε ί ; τόν πραίτορα ; 

ΙΩΑΝ. Μοΰ είνε άδιάφορον, άν πραίτωρ μέ 
έρωτα ή ή βασίλισσα. 

ΘΕΟΔ. "Λ, δέν έχει; βλέπω σύ τήν αύθά-
δειαν εκείνου τοΰ παιδιού. 

ΙΩΑΝ. Οί νέοι Γσω; είνε ειλικρινέστεροι. 
ΘΕΟΔ. Εξακολουθεί. Πόθεν έρχεσαι : 
ΙΩΑΝ. Ά π ό τ ά ; "Αθήνας ήλθα πρό ολίγου. 

Είμαι ξένο; ακόμη. 
ΘΕΟΔ. Καί δμω; άμέσω; άπησχολήΟη;, 

βλέπω. Διατί έφυγε; άπό τ ά ; Αθήνα ; ; 
ΙΩΑΝ. Διότι δέν είχα πλέον τ ί ν α κάμω έκεΐ. 
ΘΕΟΔ. ΤΊ έκαμε; πριν ; 
ΙΩΑΝ. Έσπούδαζα ε ί ; τοΰ φιλοσόφου Εύ-

μόλπου τήν σ/ολήν. Ά λ λ ά ό σύζυγο; σου έ
κλεισε τήν σχολήν καί ό βαθύ; φιλόσοφο; και ό 
γλυκύ; ομιλητή; έφυγεν ε ί ; τήν Περσίαν, έγώ 
δέ ήλθα έδώ νά εκδικηθώ εκείνον ό όποιος σβύ-
νει τά οώτκ τή ; πατρίδο; μου. 

ΘΕΟΔ. Διά τήν σωτηρίαν τής ψυχής σας, 
νέε μου, έσβέσθησαν αυτά τά φώτα τά απα
τηλά. 

ΙΩΑΝ. "Ε, ή ψυχή μας θέλει τό φως τό ό
ποιον έσυνήΟισεν, Αύγούστα.Τίποτε δέν είμπορεΐ 
νά τό αντικατάστησε, αυτό τό φώς. 

ΘΕΟΔ. Τό άντικατέστησεν ό λόγος τοΰ άλη-
θινοΰ θεοΰ, νεανία μου. Μήπως είσαι Έ λ λ η ν ; 

ΙΩΑΝ. 'Έλλην είμαι καί καυχώμαι δτι είμαι 
Έ λ λ η ν . 

ΘΕΟΔ. Είσαι ξένος ε ί ; τήν πόλιν καί φαίνε
ται ότι δέν γνωρίζει; τήν σημασίαν τ ή ; λέξεω; . 
Είσαι Έ λ λ η ν ειδωλολάτρη;. 

ΙΩΑΝ. "Οχι πλέον. 
ΘΕΟΔ. Είσαι χριστιανό; ; 
ΙΩΑΝ. Μέ έκαμαν. 
ΘΕΟΔ. Δέν είναι άρκετόν ότι σέ έκαμαν. 

Πρέπει καί ό ίδιο; νά θέλεις. 

Μ1ΙΝΙΛΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

ΙΩΑΝ. ΊΙσαν τόσον ωραίοι, τόσον εύθυμοι 
τόσον χαριτωμένοι οί παλαιοί θεοί μα;, δέσ
ποινα ' Καί είνε τόσον αυστηρά καί τόσον σκυ
θρωπή ή νέα μα; θρησκεία. ΧΟέ; είδα μίαν στή-
λην, πάλαιαν κομψήν Ίωνικήν μα; στήλ.ην, 
καί επάνω τ η ; ένα καλόγηρον μαΰρον καί ξηρόν 
καί ρυπαρόν. έμπρό; ε ί ; τόν όποιον έγονάτισε; 
καί σύ καί ό αυτοκράτωρ. Ή παλαιά κομψή 
Ίωνικη μα; στήλη είνε ή παλαιά θρησκεία μα; 
επάνω ε ί ; τήν οποίαν έστηλώθη ή νέα θρησκεία 
ό καλόγηρο;. 

ΗΕΟΔ. Νέε μου, έάν έσώθη ή παλαιά στήλη 
είνε διότι έπανω τη ; άνέβη ό κακόγηρος. "Αλ
λ ω ; Οά έκαίετο καί αυτή. ΆπέΟαναν οί πα
λαιοί θεοί , διότι ήτο καιρό; πλέον ν ' αποθάνουν. 
ΤΗσαν θεοί τ ή ; ηδονή; και τοΰ αίματος. 

ΙΩΑΝ. Ά λ λ ά ήσαν τόσον ώρχΐοι θεοί . 

ΘΕΟΔ. Καί ήλθεν ό θεό; τ ή ; αγάπη;. Δέν 
είνε ωραιότερα άπό τήν ήδονήν ή αγάπη; 

ΙΩΑΝ. Είναι. Ά λ λ ά δέν τήν βλέπω που
θενά. Οί ίερεΐ; σα; είνε πένθιμοι καί σιωπηλοί 
καί τό αίμα τών ανθρώπων τρέχει καί τώρα 
καί θυσιάζονται αί ψυχαί καί τά σώματα. 

ΘΕΟΔ. "Εχει; δίκαιον. Ά λ λ ' ή αγάπη έχει 
ανάγκην α'ίματο; ακόμη διά νά άπλωΟή. Ό δι
δάσκαλο: τη : έδωκε τό ίδικόν του. 

ΙΩΑΝ. Έκλεισεν ό διδάσκαλο: τ ή ; αγάπη; 
τά ιερά καί έμεινεν ή Άθηνκ χωρίς ναόν ε ί ; 
τήν πόλιν τη ; . 

ΘΕΟΔ. "Οχι. "Εχει νέον ναόν τώρα. Κύτταξε 
έκεΐ. Είνε ή Αθηνά, ή Σοφία ή "Ελληνική, ή 
ιδία Σοφία πάντοτε ε ί ; άλλο κεντρον τώρα με-
γαλείτέρον, ε ί ; τήν νέάν πρωτεύουσαν τοΰ 
κόσμου. 

ΙΩΑΝ. Δέσποινα είσκί σοφή, καί πείθει; ό
πιο; οί διδάσκαλοι μα; έκεΐ κάτω. Έπερίμενα 
οτι Οά εύρω τήν αγρί'αν καί ώμήν Γωμαίαν τήν 
οποίαν μοΰ περιέγραφον καί ήδη βλέπω τήν Ε λ 
ληνίδα τ ή ; ιδία; σοφία; τήν θαυμάστρια-/. 

ΘΕΟΔ. Χεε μου άφησε τού; παλαιού; θεού; 
νά κοιμηΟοΰν άφοΰ μά; έδωσαν τό φώ; τό όποιον 
εί/ον νά μά; δώσουν. Τώρα άπό τό Βυζάντιον 
διασπείρεται παντοΰ τό νέον φώ; καί πολιτίζει 
τού; βαρβάρους καί ημερώνει τούς αγρίου;. Είς 
αυτό τό φώ: είναι ή δύναμι; τοΰ έθνους μα: καί 

τό Εύαγγέλιον τοΰ Ίησοΰ, είνε τό οπλον μα; 
τό ίσχυρότερον. 

ΙΩΑΝ. Μήν εξακολουθήσει; Αύγούστα. Α ι 
σθάνομαι ότι Οά σβύσν) ε ί ; τήν ψυχήν μου τό 
μΐσο; εναντίον σου καί εναντίον τοΰ τυράννου. 
Δέν είμαι έγώ ό βάρβαρο; καί άγριο; νά μέ ήμε
ρων/);. Μέ ώδήγησεν έδώ ή έκδίκησις καί πρό 
ολίγου έφερα κατά τών ανακτόρων σου τά πλήθη 
τά μαινόμενα τοΰ όχλου τοΰ διψώντο; αΐαα. 

ΘΕΟΔ. Μήπω; υπάρχει καί άλλο; συνένοχο; 
ό όποιο; σ' έφερεν ε ί ; τήν Κωνσταντινούπολιν; 
Είπε τήν άλήθειαν δλην διότι ί'σω; καταστή
σει; εύκολώτερον καί ολιγώτερον έπώδυνον τόν 
θάνατον τόν όποιον τάσσει ό νόμο;. 

ΙΩΑΝ. Δέν μέ έφερε κανεί;, καί μοΰ είνε 
αδιάφορο; ό θάνατο;. Εί; τήν πατρίδα μου απο
θνήσκουν μειδιώντε; οί άνθρωποι. Μόνο; μου 
ήλθα οδηγούμενο; άπό τήν έκδίκησιν καί άπό 
τόν πόθον ν ' άνεύρω δύο γυναίκα;. 

ΟΕΟΔ. Δύο ; Καί τ ά ; ηύρε; : 
ΙΩΑΝ. Τήν μίαν τήν συνήντησα χθες. 7 Ηταν 

ή παλαιά ή παιδική μου φίλη, τήν έκαμαν διά 
τή ; βία; κκί αυτήν χριστιανήν καί τήν έφεραν 
έδώ. 

ΘΕΟΔ. (ανήσυχος). Καί τήν άλλην : 
ΙΩΑΝ. Τήν άλλην τήν ζητώ ακόμη. Ό θά

νατο; ό όποιο; μέ περιμένει Οά μέ άπαλλάξη 
άπό τήν άναζήτηοιν. 

(-)ΕΟΔ. Ή μία είνε ή παιδική σου φίλη καί ή 
άλλη ; 

ΙΩΑΝ. Ή μητέρα μου. 
ΘΕΟΔ· Και π ώ ; : Δέν τήν γνωρίζεις τήν μη

τέρα σου: 
ΙΩΑΝ. "Οχι" δέν τήν έγνώρισα ποτέ. "Ημουν 

ακόμη βρέφο; όταν μ' έγκατέλ.ειψε. 
ΘΕΟΔ. Καί π ώ ; τά έμαθε; αυτά ; 

ΙΩΑΝ. Τά έμαθα ε ί ; τοΰ πατρό; μου ετοι
μοθάνατου τήν κλίνην. Μ' έκάλεσε πλησίον του 
καί μοΰ τό είπε. Μίσησε μοΰ είπε, τήν μητέρα 
σου. Ήτο πλάσμα εύτελέ; . τ ή ; πληρωμένη; 
ηδονή; σκεΰο;. Όρκίσου μου νά τήν μισή;. Φρόν
τισε νά τήν ευρη; καί πλήρωσε την μέ τό μίσος 
καί τήν περιφρόνησίν σου, τήν έταίραν καί τήν 
άστοργον. Έλέγετο Θεοδώρα καί είνε τώρα. . . 
Δέν έπρόφθασε νά τέλειωσε, τήν πληροφορίαν 
ό Έκηοόλος καί απέθανε. 
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ΘΕΟΔ. (ήτις είχεπ'κησιάιει εν τώ μεταξύ και 
τόν έλαβε εκ τον βραχίονος) Έκηβόλο; έλέγετο 
ο πατήρ σου ; 

ΙΩΑΝ. Έκηβόλο;, καί ήτο πραίτώρ τ ή : 
Πενταπόλεω;. 

ΘΕΟΔ. Καί σύ ώρκίσθη; μΐσο; : 

ΙΩΑΝΝ. Δέν έπρόφθασα. Ό γέρων έξεψύ-
χησε πριν λάβη τον όρκον μου. Καί τώρα μο
λονότι πρέπει νά τήν μισώ. αισθάνομαι ότι άν 
τήν έβλεπα, ίσως θά ήμουν ευχαριστημένος οτι ό 
θάνατος επήλθε γρηγορώτερο: καί δέν έπρόφθασα 
νά ορκισθώ. 

ΚΦ1ΙΜΚΡΙΛΟΣ "ΑΘΗΝΑΙ» 

Σ Κ Η Ν Η Η ' . 

( ) ί α υ τ ο ί — Ι ω ά ν ν η ς Κ α π π α δ ό κ η ς . 

Κ ΑΠ IIΑΔ. (εισερχόμενος- αιφνιδίως βλ.έττει τήν 
Θεοδώραν σχεδόν εναγκαλιζομένην τόν Ίωχν-
νην και μόλις ανγν.ρατονααν τήν συγν.ίνησίν της). 
"Ω ! ή σεβαστή μου Αυτοκράτειρα ένεθυμηθη 
φαίνεται τά παλαιά, (μεγαλοφώνως) Δέσποινα 
ό Αυτοκράτωρ μέ έστειλε νά μάθω τί άπέγει-
ναν οί στασιασταί. 

ΘΕΙ >Λ. ανατινασσομίνη) Οί σιλεντιάριοι τόν 
Ίωάννην είς τήν φυλχκήν. 

Αυλαία. 

Π Ρ Α Ξ Ι Σ Τ Ρ Ι Τ Η 

[Ή αίθουσα τοΰ θρόνου.—Ε<ς τήν πκηνήν στρατιώταί και Σιλ.εντιάριοι]. 

Σ Κ Η Ν Η .Α-'. 

Εις α ξ ι ω μ α τ ι κ ό ς . Ε ί ό έ ρ ν ε τ α ι ό Μέγας Π α π π ί α ς 

ΛΞΙΩΜΛΤ. Πολλά τά έτη ενδοξότατε κλει
δούχε τοΰ ίεροΰ Παλατιού. Εις κκλήν στιγμήν 
μας έρχονται οί ξένοι πρέσβεις. Καπνίζουν ακόμη 
τά ερείπια τοΰ Σοδόμου, τό όποιον έπυοπόλη-
σαν χθες οί στασιασταί. Καί ήμεϊ: έδώ έχομεν 
πανηγύρεις. 

ΠΑΠΠΙΑΣ. Ό Αυτοκράτωρ ε ι π ε ν « Ό 
λαός θέλει θεάματα» καί αύριον Οά έχομεν ά-
γώνας εις τόν Ίππόδρομον. Πιστεύω ότι ό Αυ
τοκράτωρ δέν θά ειχ εν δρεξιν δι' έορτάς. ' Α λ λ ' 
έπέμεινεν ή Λύγούστα. "Αρέσουν είς τήνσεβα-
στήν μα; δέσποιναν τά θέατρα καί οί αγώνες. 
Π ηλικία δέν έμά-,ανεν ε ί ; τήν ψυχήν τ η ; τ ή ; 

νεότητο; τήν όρεξιν. 
ΑΞΙΩΜ. Καί έχει; ένδοξότατ. Παππία, καί 

τήν φροντίδα τών συλληφθέντων στασιαστών. 
() έκλαμπρο; Ιωάννης Κκππαδόκης έλεγεν 

πρό ολίγου ότι ό λαό; μαίνεται καί θέλει νά 
άρπάσν) τού; στασιαστά;. Φύλαξε του; καλά, 
Ενδοξότατε, ό Αυτοκράτωρ δέν θά σοΰ συγ
χώρηση τήν άμέλειαν. 

ΠΑΠ 1ΙΙΑΣ. Ψεύδη τοΰ του Καππαδόκη τοΰ 
άθλιου. Ή στάσι; ήτο πρόωρο; καί κανεί; δέν 
ένθυμεΐται πλέον τού; στασιαστά; "Αν ήσαν 
ελεύθεροι ολίγα; ημέρα; ακόμη, κανεί; δέν γνω
ρίζει τ ί θά έγίνετο καί ποΰ θά έφθανεν ή όρμή 
τοΰ λαοΰ. 

ΑΞΙΩΜ. Είναι αληθές ότι ό αρχηγός τών 
στασιαστών ό Ιωάννη; έμαγευε τά πλήθη μέ 
τήν γλώσσαν του. 

ΠΑΠ. Ό μόνο; ικανός διά τήν άρχηγίαν στά
σεως. Είναι αλήθεια νέος συμπαθέστατος καί ό 
λαό; τόν ήκολούθει μαγευόμενο; άπό τήν ρητο-
τορικήν του. "Ερχεται άπό τ ά ; Αθήνα: καί 
έπούδασε καλά είς τήν σχολήν εκείνων τών α
πατεώνων τού; οποίου; κατεδίωξε σοφώτατα ό 
ό Αυτοκράτωρ. Ή μορφή του όμως κατακτά 
καί ή βασίλισσα μοΰ έδωσε ίδιαιτέραν έντολήν 
νά τόν υπηρετήσω οχι ώ ; κακοΰργον, οπω; τοΰ 
ήξιζε, άλλά ώ; νά ήτο πατρίκιο;. Είς τόν και
ρόν μα;, εί ; τού; χρόνου; τοΰ κ.αλοΰ μα; Αύτο-
τοκράτορο; Ίουστίνου, οί βασιλ.εϊ; δέν ήσαν 
τόσον επιεικείς. 'Αλλ ' ό λαό; τού; έλησμονησε 
τούς αρχηγού; καί περιμένει τωρα τού; αγώνα; 
καί τήν ύποδοχήν τών πρέσβεων. 

ΑΞΙΩΜ. Από τό πρ<·Α κατέκλυσε τού; δρό
μου; ό λαό; γύρω άπό τό Ιερόν Παλάτιον, διά 
νά ί'δη τού; πρέσβει;. Ά π ' έδώ άπό τόν έξώ-
στην φαίνονται τά π λ ήθη, Ενδοξότατε. Αυ
τό; είναι λοιπόν ό λαός ό όποιο; έζήτει χΟέ; νά 
πυρπόληση τό Ιερόν Παλάτιον καί νά καθαί
ρεση τόν Ίουστινιανόν. 

ΠΑΠΠΙΑΣ. Οί άνθρωποι μεταβάλλονται 
γρήγορα Οταν είναι καθείς χωριστά καί άπι-
στεύτως γρηγορώτερα όταν εινε όλοι μαζή. 
Ά λ λ ά ήλ.0ον άραγε οί πρέσβεις ; 

ΑΞΙΩΜ. "Ερχονται ήδη. Ό λαό; τού; 
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ΠΑΠΠΙΑΣ. Λύγούστα, ή λευκή μου κεφαλή 
είς τήν διάθεσίν σου οι; εγγύησης. 

ΘΕΟΔ. Πηγαίνετε τώρα. Θέλω νά μείνω μό
νη μου. (Εξέρχονται ίίλο'.). 

Σ Κ Η Ν Η Γ ' . 

Θ ε ο δ ώ ρ α , Π ε λ α γ ί α . 

ΘΕΟΔΩΡΑ. Όρέστη;, είπεν ό Παππία; 
Γνωρίζεις σύ ποίο; είνε ό "Ορέστης αυτό; ; 

ΠΕΛΑΓΙΑ. Ή τραγωδία τοΰ Αισχύλου, 
Δέσποινα. Είν' ό Όρέστη;, ό υιός τοΰ Α γ α 
μέμνονος, ό όποιος ζητεί νά φονεύση τήν μητέ
ρα του. 

ΗΕΟΔ. Νά φονεύση τήν μητέρα του ; Καί 
διατί : 

ΠΕΛΛΓ. Διότι καί αυτή έφόνευσε τόν πα
τέρα του τόν βασιλέα Αγαμέμνονα. Νά σοϋ 
τήν απαγγε ίλω, Δέσποινα : 

ΘΕΟΛ. "Οχι, δέν θέλω ν ' ακούσω. . . Είναι 
καί αυτό άπό τούς μύθου; μέ τού; οποίου; σα; 
τρέφουν έκεΐ κάτω. Είσαι καί σύ άπό τ ά ; Α 
θήνα; : 

ΠΕΛΛΓ. Ναι. Δέσποινα. Εί; τοΰ σοφοϋ μας 
διδασκάλου, τοϋ Εύμόλπου τήν σχολήν, συχνά 
συνήντησα τόν Ίωάννην. 

ΘΕΟΔ. Καί έδώ σέ άνεγνώρισεν : 
ΠΕΛΛΓ. Μέ εϊδεν άλλά ίσως δέν είναι ά-

κόαη βέβαιος ότι είμαι έγώ. Έκεΐ μέ ήξευραν 
μέάλλο όνομα. Άπολλωνίαν μέ έλεγαν έκεΐ, 
καί ήμουν πλάσμα τή ; χαρα; καί τ ή ; αμεριμνη
σία;, απαραίτητο; εί ; τά συμπόσια καί ε ί ; τάς 
ομιλίας καί είς τά διδασκαλεία Οπου έψαλλα καί 
έχόρευα τούς παλαιού; χορού;. Μίαν ήμέραν ό 
έπαρχο; τής πόλεως, κατά διαταγήν τοΰ Αύτο-
κράτορος έ/.λεισε τάς σχολ,ά;, έσκόρπισε τά βι
βλία μα;, μέ συνέλαβε καί άφοϋ μέ έβάπτισε 
καί μέ ώνόμασε Πελαγίαν μέ έ'στειλεν έδώ ώ ; 
καθαρίστριαν, ε ί ; τήν δέσποιναν τοϋ κόσμου, τήν 
Αύτοκράτειραν Θεοδώραν τήν κυρίαν μα;. 

ΘΕΟΛΩΓ. Καί σέ έσωσε. Λησμόνησε τήν 
Άπολλωνίαν τ ή ; ηδονή; καί τ ή ; χχ^&ς, 
καί γίνου καλή χριστιανή. Καί άλλαι , οπω; 
σύ, καί ίσω; καί χειρότερα·., έκαμαν τό 
ίδιον διά νά σωθοΰν. Είμαι ευγνώμων ε ί ; τόν 
έπαρχον διά τήν προσφοράν του. Δέν ήκουσατό 
άσμα σου ακόμη καί φοβούμαι νά τό ακούσω. 

υποδέχεται μόλις συγκρατων τήν εΐρωνείαν του. 
Ά λ λ ά τί είνε καί αυτοί οί πρέσβεις έκλκμ-
ποότατε. Είδες τού: Πέρσας τοΰ Χοσρόκ : Κω-
μικώτατοι. Καί τών Φράγκων ; Τί παράδοξος 
είνε ή στολή των ! 

ΠΑΠΠΙΑΣ. Είνε καί τών Βουλγάρων πρέσ

βεις. 
ΑΞΙΩΜ. Χαί αυτών. Ποΰ έξεφύτρωσαν 

πάλιν αυτοί οί Βούλγαροι, Ενδοξότατε. Φοροΰν 
δέραατα ζώων καί φαίνονται άγριοι. 

ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΣ; Ή Αυτοκράτειρα! 

Σ Κ Η Ν Η Β ' . 

Οί α ΐ - τ ο ί , Θεοδώρα, Π ε λ α γ ί α . 

ΘΕΟΔΩΡΑ. Θεοφάνη, οί αρχηγοί τή ; στά
σεως ; 

ΠΑΠΠΙΑΣ. Είς τήν είρκτήν τοΰ Ίεροΰ Πα
λατιού, πάντοτε, Λύγούστα. Δέν προέβησαν ά-
κομη ειςκαμμιαν νεαν ομολογιαν φωτι,ουσαν τα 
πράγματα. 

ΘΕΟΔΩΡΑ. Δέν έζήτησε; βεβαίως νέα.ν ομο
λογιαν. "Ο,τι έπρεπε νά ειπούν τό είπαν ε ί ; έμέ. 
Αέν χρειάζεται νά μάθωμεν τίποτε άλλο. Εγω 
θά εί'πω ε ί ; τόν Αυτοκράτορα τ ά ; σκέψεις μου 
έκ τ ή ; ομολογία; των. Καί ό Ιωάννης ; 

ΠΑΠΠΙΑΣ. Τίποτε νειότερον καί άπ ' αυτόν, 
Αύγούστα. Είναι ήσυχο; καί σκεπτικός. Σήμε
ρον όταν τοΰ ήνοιξαν τό παράθυρον τής φυλακή; 
του, ήρχισε νά μουρμουρίζη λόγια ακατάληπτα. 
Ποίημα φαίνεται ότι ήτο καί έπανελαμβάνοντο 
συχνά αί λέξει ; φώ ; καί ήλιο;. Αρχαίοι πιθα-
νώτατα στίχοι τού; όποιου; τοΰ έμαθαν εκείνοι 
οί κατηραμένοι διδάσκαλοι τής πατρίδο; του. 
Έπε ι τα ήρχισεν άλλο ποίημα έπίση; άκκτά-
ληπτον. Κάποιο; "Ορέστης, νομίζω, έφαίνετο ότι 
έζήτει τήν μητέρα του... 

ΗΕΟΛΩΡΑ. Μήπως τόν ήμπόδισες ; 
ΠΑΠΠΙΑΣ. "Οχι, Αύγούστα. Λιατί νά τόν 

εμποδίσω ; Εί; έμέ δέν έλεγε τίποτε. 'Ωμίλει 
μέ τόν ίδιον τόν εαυτόν του. Τί έλεγεν έγώ δέν 
ήννόησα. Καί τόν άφησα νά λέγη έως ότου έβα-
ρύνθην κ ' έφυγα. 

ΗΕΟΛΩΡΑ. Πρόσεξε νά μή τοΰ λείψη τ ί 
ποτε. Πριν ό αυτοκράτωρ άποφασίση περί τής 
τιμωρίας των δέν θέλω ν ' άκουσθή παράπονον. 



ΕΦΗΜΒΡΙΔΟ <·Λ<-)ΠΝΛΙ» ('ΜΗΝΙΛΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

λκιών βασιλέων διά ν ' αποχαιρετίσουν όπω: αρ
μόζει τόν βασιλέα τοΰ φωτό;. 

ΗΚΟΔΩΡ. Τόν ήλιον πλάσμα τοΰ Δημιουρ
γού τών όντων. 

ΠΕΛΑΓ. ' 0 άνεμο; μέσα άπό τού; κλάδου; 
τοΰ έλαιώνο; τή ; 'ΑΟην/.; τραγουδεΐ τού; στί 
χου: τοΰ Θεόκριτου, καί κάτω άπό τού; πλα
τάνου; τοΰ Ίλισσοΰ, οί γλυκείς διδάσκαλοι ά-
φινουν νά τρέχη άπό τό στόμα των τό μέλι ποΰ 
έσύνκξαν αί μέλισσαι ε ί : τήν άπαλήν πλευράν 
τοΰ 'Τμηττοΰ. 

ΟΕΟΔΩΡ. Οί σοφισταί μαγεύουν μέ τά λό
για των τ ' απατηλά τού; νέου:. 

ΠΕΛΑΓ. Καί μέσα ε ί ; τά ; παλαίστρα; οί έ
φηβοι ορθώνουν τ ά ; ωραία; γραμμά; τών σωμά
των καί μέσα ε ί ; τά εργαστήρια ό Νοΰ; π λ ά τ -
τει ε ί ; μάρμαρον κκτάλευκον τυύς φαιδρού; θεού; 
καί τ ά ; ωραία; θεά; τοΰ "Ολύμπου, 

ΘΕΟΔΩΡ. Ό άνθρωπος πλάττε ι τού: ψευ-
δεΐ; θεού:. Καί ό αληθινό; θεό; έ' υλασε τόν άν-
θρωπον ! 

ΠΕΛΑΓ. "Όλα είνε ώραΐα έκεΐ κάτω κ α ί τ ά 
χρώματα είναι αρμονικά καί αί γραμμαί είναι 
εύγενεΐ; καί τ ' αρώματα είναι λεπτά . Καί είναι 
έκεΐ ή γαλήνη καί ή χαρά καί ή ορμή καί τό 
φώ; καί ή δόξα. Ό κόσμο; ολόκληρο; έδανείσθη 
άπό έκεΐ τά μάτια καί τήν ζωήν τοΰ πνεύματο; 

ΘΕΟΗΩΡ. "Ολα είναι ώραΐα έκεΐ κάτω ! 
ΠΕΛΑΓ. "Ολα είναι ώραΐα έκεΐ κάτω ! . . . 

(Πέτα ι;ήν λνραν και γονατίζει) "Ω, Δέσποινα 
Θεοδώρα, δείξε τήν εύνοιάν σου σύ, ή παντοδύ
ναμο; ε ί ; τήν πτωχην ΆΟηναίαν κιθαρίστριαν. 

ΘΕΟΔΩΡ. [βαθύτατα ονγχεκινημένη). Ζή
τησε ό,τι θέλει; - δέν θά σοΰ αρνηθώ. "Εχεις μέλι 
τ ή ; ωραίας σου πατρίδο; ε ί ; τήν γλώσσαν σου. 
Ζήτησε δ,τι θέλει;. 

ΠΕΛΑΓ. Χάριν θέλω. Δέσποινα, χάριν διά 
τόν "Ιωάννην. 

ΘΕΟΔΩΡ. "Ω ! [κλαίει). 

Σ Κ Η Ν Η 

Λ ί α ΐ ' τ α ί . — Ι ω ά ν ν η ς Κ α π π α δ ό κ η ς 

ΚΑΠΠΑΔ. (εισερχόμενος κα&' ήν στιγμήν ή 
Πελαγία ζητεί τήν χάριν) "Ω, χάριν διά τόν 
Ίωάννην ! Μά; έτρέλλανε τ ά ; γυναίκα; τοΰ Ί ε -

Ά λ λ ά έδώ δέν είσζι δούλη κκί κιθαρίστρια. Εί
σχι ή φίλη κκί ή σύντροφος μου. Έαν θέλει; νά 
επιστρέψεις ε ί ; τήν πατρίδα σου, είσ' ελευθέρα, 
θ ά σέ στείλω ασφαλώς καί θά σοΰ εξασφαλίσω 
τή ; ζωή; τήν άνεσιν. Έάν θέλεις νάμείνη; μείνε. 
Αργότερα θ' ακούσω καί τό άσμα σου Ά λ λ ά 

ή (-)εοδώρα δούλα; δέν θέλει, φίλα; θέλει χκ\ 
συντρόφου;. Αποφάσισε. 

ΠΕΛΑΓ. "Ω, Δέσποινα. Πλησίον σου αισθά
νομαι άσφάλειαν καί προστασίαν. Ή πατρί: μου 
δέν είναι τώρα όπω; ήτο πριν. Τήν έγκατελει-
ψεν ή /αρά καί έφυγαν οί παλαιοί θεοί καί οί σο-
οοί διδάσκαλοι. 

ΘΕΟΔ. Κάθησε καί ομίλησε μου διά τήν 
πατρίδα σου. Τί είναι αί Αθήναι αύται διά τά ; 
οποία; όλοι όμιλοΰν : 

(Ή Θεοδώρα εξαπλώνεται έπι τον ανακλίν
τρου. ΉΠελΜγία κά&ηται κίτω πρό τών ποδών 
της. Ή απαγγελία και αι διακοπαί τής Θεοδώ
ρας εν ρεμβοσμώ. Ύπόκρουσις.) 

ΠΕΛΑΓ. "Ολα είναι ώραΐα έκεΐ κάτω. Ό 
ουρανό; γελά διαυγή; ε ί ; τά υψη καί ή γή τοϋ 
στέλλει μειδιάματα. Καί μεταξύ τοΰ ούρανοΰ 
καί τ ή ; γή ; οί άνθρωποι είναι ωραίοι καί τολ
μηροί καί ύπερήφκνοι ! 

ΘΕΟΔ, Οί άνθρωποι είναι Ορασεΐ;. άφοονε; 
καί ανυπότακτοι ! 

ΠΕΛΛΓ. Το πρωι ή Αυγή απλώνει πέταλα 
ρόδων ε ί ; τά βουνά καί σκορπίζει παρθενικά ε
ρυθήματα ε ί ; τήν θάλασσαν. Καί ό Α π ό λ λ ω ν , 
αιώνιο; εραστή;, τρέχει νά έναγκαλισθή τήν 
άθκνασίαν τ ή ; Άκροπόλεω;. μέ τόν έρωτα τ ή ; 
οποία; δέν έκουοάσθη. 

ΟΕΟΔΩΡ. Ό ήλιο;, πλάσμα τοΰ Δημιουρ
γού τών όντοιν. 

ΠΕΛΑΓ. Έκεΐ τό μεσημέρι ό τέττ ιξ , τρα
γουδιστή; φαιδρό; κκί αμέριμνο;, ψάλλει μέσα 
άπό τού; κλάδου; τό άσμα τ ή ; εφήμερου ζωή; 
καί τοΰ περαστικοΰ πάθου; καί τοϋ φλογεροϋ 
αισθήματος ποΰ θά σβύσε) πριν σβύσε) ό ήλιο;. 

ΟΕΟΔΩΡ. Ο τέττιξ αμέριμνο; τραγουδι
στή; όπω; όλοι σεΐ; έκεΐ κάτω ! 

ΠΕΛΑΓ. Καί τό βράδυ όταν, ό "Ηλιο; πη
γαίνει νά κοιμηθεί οπίσω άπό τόν Αιγάλεω, αό
ρατα χέρια ξεφυλλίζουν ί'α επάνω εί ; τόν Τμητ-
τόν καί τά βουνά φοροΰν τήν πορφύρκν τών πκ-

ροΰ Παλατιού ό Αθηναίο ; ! Είναι καιρός πλέον 
νά τό μάθε) ό σεβαστό; μου Κύριο;. 

ΘΕΟΔΩΡ. (στρεφόμενη καί βλέπουσα αυτόν). 
Πάλιν σύ έδώ : 

ΚΑΠΠΑΔ. Συγχώρησε, Αύγούστα, τόν τα -
πεινόν σου θεράποντα διά τήν έ /οχλητικην του 
παρουσίαν. Άλ.λά είνε σήμερον ήμερα εξαιρε
τ ική, έχομεν παρουσίασι» τών πρέσβεων και τό 
άξίωμά μου μέ υποχρεώνει νά ιδώ τά πάντα 
ε ί ; τό ιερόν Παλατιον. 

ΘΕΟΔ. Εξακολούθησε λοιπόν τό έργον σου. 
ΚΑΠΠΑΔ. "Ακριβώς τό έτελείωνα εις τήν 

αί'θουσκν αυτήν τοΰ θρόνου όταν ή μικρά αύτη 
Αθηναία κιθαρίστρια έζήτει χάριν διά τόν άρ-
χηγόν τών στασιαστών. Είνε αλήθεια χαριτω
μένος ό νέο; αυτό;, Αύγούστα, καί θά ήτο ά-
δικον νά τοΰ έξορυχθοΰν οί οφθαλμοί του, δύο 
μαΰροι φλογεροί οφθαλμοί. 

ΘΕΟΔ. (φρίσσονσα). Δέν έζήτησα τήν γνώ-
μην σου. 

ΚΑΠΠΑΔ. Ούτε κ ' έγώ τήν υποβάλλω. Ά -
π λ ώ ; ζητώ νά ενισχύσω τήν παράκλησιν τ ή ; 
ωραία; αυτή; Αθηναία; . Ό Ιωάννη ; είναι νέο; 
καί έπομένω; απερίσκεπτο;. "Ηθελε νά φονεύσε] 
τόν Αυτοκράτορα ίσιο; διά νά γίνν) Αυτοκράτωρ 
αυτό;. Τόσοι άλ,λοι θά ήθελον τό ίδιον ! Ά λ λ ' 
αυτό τό τιμωρεί σκληρότατα ό νόμο; ό Ρωμαϊ
κό;. Οί στασιασταί όταν επιτυγχάνουν γίνον
ται Αυτοκράτορες. "Οταν αποτυγχάνουν γίνον
ται τυφλοί, τού; κόπτουν τ ά ; χείρα;.. 

ΘΕΟΔ. Σιώπησε ! 
ΚΑΠΠΑΔ. Ά ν είναι όμω; ανηλεείς οί νόμοι 

πρέπει νά είναι επιεικείς οί βασιλείς. 
ΘΕΟΔ. Οί βκσιλεϊς θά κάμουν τό καθηκόντων! 
ΚΑΠΠΑΔ. Καθήκον είνε είς τούς βκσιλεΐς 

ή μεγαλοψυχία, Δέσποινα. 
ΘΕΟΔ. Κράτησε διά τόν εαυτόν σου τάς συμ-

βουλάς σου καί απάλλαξε μας τής παρου
σίας σου. 

ΚΑΠΠΑΔ. Ή παρουσία μου δέν σοΰ είναι 
ευχάριστος, Δέσποινα, τό γνωρίζω ! "Ε ! εκείνοι 
ποΰ ετάχθησαν τόσον πλησίον ε ί ; τόν θρόνον, η 
ευχάριστοι πολύ θά είναι ή ε ί ; άκρον μισητοί ! 
Ά λ λ ά τοΰ κράτου; τά συμφέροντα. . . 

ΘΕΟΔΩΡ. Τοΰ κράτους τά συμφέροντα καλ
λίτερα σου έμαθα έγώ νά εξετάζω. 

ΚΑΠΠΑΔ. "Ωστε ο μικρός εκείνος Α θ η 
ναίος τόσον αφελής καί ωραίος καί ποιητικός, 
θα τυφλωθεί,κκί θά κοποΰν αί χείρες του καίθά 
συρθεί άκέφαλον καί ήκρωτηριασμένον τό πτώμα 
του διά νά τό πάρουν τά νερά τοϋ Βοσπόρου ; 

ΘΕΟΔΩΡ. (πρός τήν ΖΖεΑανίαν^.Πηγαίνωμεν. 
Ό άνθρωπος αυτός έμαθε καλά τήν τέχνην νά 
βασανίζει (φεύγουν). 

Σ Κ Η Ν Η Ε ' . 

Κ α π π α δ ό κ η ς χιόνος. 

ΚΑΠΠΑΔ. "Ω, όσον δι' αυτήν τήν τέχνην 
έχεις δίκαιον Αύγούστα Θεοδώρα. Τήν έμαθα 
καλά. Ά λ λ ά καί σύ έμαθες καλά νά υποκρί
νεσαι, κόρη τοϋ άρκτοτρόφου Άκκκίου. Δεν έ-
φυγεν ούτε λέξις άπό τό στόμα σου. Ά π ό έμέ 
έξέφυγεν ό θρόνος τοΰ Βυζαντίου μίαν φοράν α
κόμη. Οί νέοι εκείνοι έσπευσαν πολυ. "Ας π λ η 
ρώσουν τώρα μέ τήν ζωήν των τήν σπουδήν. 
Έ γ ώ Οά περιμένω· Εχω περισσότερα δικαιώ
ματα έπί τοΰ θρόνου έγώ, άπό τόν σύζυγόν σου 
τόν υίόν τών χωρικών τής Ιλλυρίας. "Α, νά καί 
ή άλλη 

Σ Κ Η Ν Η Σ Τ ' 

Κ α π π α δ ό κ η ς , Ά ν τ ω ν ί ν η . 

ΑΝΤΩΝΙΝΗ. Είσαι πολλήν ώραν έδώ, έκ-
λαμπρότατε ; 

ΚΑΠΠΑΔ. Όλίγην , πατρικία. Τόσην μόνον 
όση έχρειάζετο νά γίνω όχληρός είς τήν Σεβασ-
τήν μας δέσποιναν τ/,ν Αύγούσταν θεοδώραν. 

ΑΝΤΩΝΙΝΗ. Όχληρός ; Καί δ ιατ ί ; 
ΚΑΠΠΑΔ. Διότι τής έζήτησα χάριν διά τόν 

άρχηγόν τής στάσεως. Δέν νομίζει;, πράγματι, 
πατρικία, ότι θά ήτο κρίμα νά θανατοιθή ό νέο; 
αυτό; : 

ΑΝΤΩΝΙΝΗ. Δέν έχω γνώμην· έγώ εϊ; τό 
ζήτημα αυτό. 

ΚΑΠΠΑΔ. (ιδία) Μοΰ έγλύστρησε. (Πρός 
τήν Άιτωνίνην) "Οχι δά ! Σοΰ επιβάλλεται νά 
έ'χη; γνώμην. Είσαι ή καλλίτερα φίλη τ ή ; Αύ
γούστα; Θεοδώρα;, σύζυγο; τοϋ νικητοΰ Βελισ-
σαρίου. 

ΑΝΤΩΝΙΝΗ. Ό Βελισσάριο; είνε ύπό δυ
σμένεια*· 



ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ν ΑΘΗΝΑΙ» 

σύζυγο; σου είνε ύποπτο; ε ί ; τού; βασιλείς, σύ 
είσαι ή καλλίτερα φίλη τ ή ; Θεοδώρα;. Βοήθησε 
με, πατρικία. Είνε τόσον ωραίος ό νέο; αυτός! . . 

ΛΧΤΩΝΊΧΉ. Είνε πράγματι ωραίος ! 
ΚΛΠΠΛΛ. Τόν έβλεπε; μέ βλέμμα πόθου ... 
ΛΧΤΩΧΙΧΗ. Έκλαμπρότατε! 
ΚΛΠΠΛΛ. Ά λ λ ά καί ή βασίλισσα μέ δλην 

τήν όργήν τη ; τόν έβλεπε μέ βλέμματα τόσον 
τρυφερά... 

' ΛΧΤΩΧΙΧΗ. Καππαδόκη ! 
ΚΛΠΠΛΛ. Θέλω νά εί'πω οτι τήν συνεκίνη-

σεν ή νεότηςκαίή χάρις καί ή καλλονή. Έ π ε ι 
τα τί έ'κααεν ό νέο: αυτό; : 'Ηλ,θεν έδώ ξένο; 
καί άγνωστο;. Οί άλλοι του παρέστησαν ώ ; τ ύ -
ρκννον τόν σεβαστόν μα; αυτοκράτορα, και ή 
στάσις ήτο ήδη «οργανωμένη. 

ΛΧΤΩΝΙΧΗ. Λέγουν μάλιστα δτι τήν 

λέγει Οί 
γάνωσαν πρόσωπα υψηλά. 

ΚΑΠΑΛ. (ανήσυχος). Ποίος 
στασιασταί ; 

ΑΝΤΩΧΙΧΗ. Εκείνοι δέν ώμίλησαν ακό
μη. 'Ο λαό; τό λέγει , έκλαμπρότατε. 

ΚΛΠΠΛΛ. Ί σ ω ; εννοεί ό λαό; τόν νυκτέπκρ-· 
χον Μην αν ; 

ΛΧΤΩΧΙΧΗ. Ό νυκτέπαρχο; πρόσωπον 
ύψηλόν ! Τί λέγει ; , έκλ.αμπρότατε : 

ΚΑΠΑΛ. Δέν είνε πρόσωπον ύψηλ.όν ό νυ
κτέπαρχο;, διορισθεί; άπό τήν ιδίαν τήν Αύ-
γούσταν : 

ΑΝΤΩΧΙΧΗ. Λέγουν οτι υψηλότερα ακόμη 
είχεν ή στάσι; τήν αρχήν τη ; . 

ΚΛΠΠΛΛ. Ό όχλο;, πατρικία, βλέπει τά 
ύψη άπό μακράν καί τά συγχέει. Έπειτα έδώ 
όλοι είμεθα ύποπτοι ε ί ; τόν λαόν καί—πίστευ-
σέ με ! — ώ ; ε ί ; τόν αυτοκράτορα. Ό αυτοκρά
τωρ δέν είνε πλέον νέο; καί ό νους του έθόλω-
σεν. Μα; υποπτεύεται όλου; καί άν ύπήρχεν ό 
άνθρωπο; νά στάλαξη είς τήν ψυχήν τοΰ αύτο-
κρατορος τήν ύποψίαν... 

ΑΝΤΩΧΤΧΗ. 'Εξακολούθησε... 
ΚΆΠ11ΛΛ. Ήθελα νά εί'πω... 
ΛΧΤΩΧΙΧΗ. "Ηθελες νά ε ίπη; Οτι ίσως ό 

αυτοκράτωρ Οά μας'έ'στελλεν ολ.ου; μαζή είς τήν 
Άφρικήν. 

Κ"Λ1111Λ \ . "< >λου; μαζή : Λυτό δέν Οά ήτο 
τιμωρία, δι' έμέ τουλάχιστον, πατρικία. Είσαι 
τόσον ωραία πάντοτε καί λέγουν ότι έχεις τό
σον εύαίσΟητον ακόμη τήν ψυχήν. 

ΛΧΤΩΧΙΧΗ. Δυστυχώ;, έκλαμπρότατε. φυ-
βοΰμαι ότι δέν Οά έχη; τήν άπόφασιν νά συντα-
ξειδεύσωμεν. 'Ο Αυτοκράτωρ Οά εύρη τήν άλη-
Οειαν. Οί συλληοΟέντε; δέν Οά δυσκολευθούν 
νά τήν ομολογήσουν. Επομένως Οά εύρεΟή 
καί τό ύψηλόν πρόσιοπον. τό οποίον, όπιο; λ.ε-
γουν, ύπεκίνησε τήν στάσιν. 

ΚΑΠΠΑΛ. Καί πρέπει νά εύρεΟή. "Ολοι οί 
πιστοί Οεράποντε; τοΰ θρόνου Οά βοηΟήσωμεν. 

ΑΝΤΩΝΙΝΗ. Δείξε τήν πίστιν σου όλόκλη-
ρον, έκλαμπρότατε. Ό αυτοκράτωρ δέν είνε 
πλέον νέο; καί ή ηλικία τόν έκαμε φιλύποπτον. 
Τό ε ίπε; σύ ό ίδιο;. Ά λ λ ά έλησμονήΟην έδώ 
καί ή ώρα έπέρασεν. Πηγαίνω ν ' ακολουθήσω 
τήν Αύγούσταν. ('Εξκ-ρχεται αριστερά, ενώ δε
ξιά εισέρχεται δ Αυτοκράτωρ). 

Σ Κ Η Ν Η Ζ ' 

Καππαδόκης - Ί ο ν ό τ ι ν ι α ν ό ς 

ΙΟΤΣΤΙΝΙΑΝΟΣ. Διέταξα νά γίνη μεγαλο
πρεπή; υποδοχή ε ί ; τού; ξένου; μου. Έγειναν 
Ολα κατά τήν προσταγήν μου ; 

ΚΑΙΙΠΛΔ. Ό υψηλότατο; κουροπα/.άτη; Οά 
έφρόντισε, Σεβαστέ. Λυτό τοΰ επιβάλλει τό 
άξίωμά του. 

ΙΟΤΣΤΙΝΙΑΧΟΣ. Χαί. άλλά σύ είσαι ό 
έπαρχο; τών Πραιτωρίων. Αί έορταί χρειάζον
ται χρήματα. Δώσε άφΟόνω;. 

ΚΛΠΠΛΛ. Είμαι πρόθυμο:, Αύγουστε. Τοΰ 
κράτου; τά ταμεία είνε πλήρη ύπό τήν σοφήν 
σου διοίκησιν. Οί ξένοι μα; δέν Οά παραπονε-
Οοΰν. 

ΙΟΤΣΤΙΝΤΑΧΌΣ. Τοΰ κράτου; τά ταμεία 
είνε πλήρη χάρις είς τήν είρήνην, τήν οποίαν 
άγορά^υμεν ακριβά. Άλ.λά επιθυμώ οί ξένοι νά 
θαυμάσουν τήν μεγαλ,οπρέπειαν τοΰ Τεροΰ μου 
Παλατιού. "Οταν γυρίσουν εί ; τού; βαρβάρου; 
τόπους των Οά γίνουν κήρυκες τοϋ πολιτισμού 
μα;. (Μετά σιγήν). Τοϋ κράτου; τά ταμεία είνε 
πλ.ήρη, αλλά ό λαό; π ε ί ν α , έπαρχε. ΧΟέ; ακόμη 
είχαμεν στάσιν ένεκα τ ή ; σιτοδεία:. 

ΚΑΙΙΠΛΔ. 'Ο λαός πάντοτε π ε ί ν α , Αύγου-

1504 — 
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στε. Καί ή στάσι; δέν Οά έγίνετο άν δέν εύρί-
σκοντο ολίγοι νέοι Οερμοκέφκλ.οι... 

ΙΟΤΣΤΙΝΙΛΝ. Τί ήθελαν αυτοί οί νέοι : 
Νομίζουν φαίνεται δτι έγήρασα καί ονειρεύον-
-ιαι αρχήν. 'Ο θεό; μέ άνεβίβασεν έκεΐ καί μό
νον ό θεό; Οά μέ απόσπαση. Φλυαρούν εις τόν 
λαόν οί νέοι καί υπόσχονται καλ.λ.ιτερον αύτοι 
τό ι/.έλλ.ον. Τοϋ θρόνου μόνον τήν πορφύραν βλ,ε-
πουν καί τοϋ στέμματος τούς πολύτιμους λ.ίΟους. 
Ά λ λ ά ή πορφύρα είναι ερυθρά διά νά ένΟυμίζη 
τό αίμα τό όποιον είναι ή θλιβερά ανάγκη τών 
θρόνων. Καί τό στέμμα έχει καί άκανθας, "Ε
παρχε. 'Εάν είν' αχανές τό κράτος μου, μέ αίμα 
έγραψα έγώ τά Ορια του καί είς τό στέμμα μου 
ποίν ποοσ :εΟή μία λάμψι; φυτριόνει μία άκαν θα. 
Οί νέοι. . . ΈβαούνΟησαν τόν Γοιον Δεσπότην 
νά άκούουν. Ά λ λ ά ή βασιλεία δέν είνε άπό-
λαυσις. Είναι ύποχρέιοσι;. Καί έγώ Οά αποθάνω 
στρατιώτη; τοΰ καθήκοντος, έκεΐ. 

ΚΑΙ 11ΙΑΔ. Φλυαροϋν οί νέοι,Αύγουστε, διότι 
μόνον λάμψιν βλέπουν, δπως σοφώτατα είπε; . 
Όλον τό Ιερόν Παλάτιον σχεδόν τού; έσυγχώ-
ρησε διά τό μέγα καί άνόσιόν των έγκλημα. 'Ο 
Ίιοάννης είναι νέο: συμπαθή; καί ωραίο;. Ή 
Αθηναία καθαρίστρια, έδώ, ακόμη πρό όλ.ίγου 
έζήτει τήν χάριν του ά ό τήν Αύτοκράτειραν. 
Ή πατρικία Άντωνίνη έπειτα τόν έβλεπε μέ 
βλέμμα πόθου, κρυπτομένου κακώς. Καί τέλ.ο;ή 
σεβαστή μου δέσποινα, ή Λύγούστα Θεοδώρα... 

ΙΟΤΣΤΙΝ. Τί έκαμε ν ή Λύγούστα : . . . 
ΚΛΠΠΛΛ. Φαίνεται ότι καί αυτήν άφωπλι-

σεν ό μάγος αυτός Αθηναίος. 
ΙΟΤΣΤΙΝ. Πως τό έμάντευσε; : 
ΚΛΠΠΛΛ. Διέταξε νά μή τόν ενοχλήσουν 

είς τήν φυλ.ακήν καί νά τοϋ φερωνται ώς νά μήν 
ήτο κακοϋργο; 

ΙΟΤΣΤΙΝ. Ποίο; έλαβεν αυτήν τήν οια-
τ α γ η ν ; 

ΚΑΙΙΠΛΔ. 'Ο Μέγα: Παππία;, ό κλειδού
χο;. Καί πριν ακόμη. . . 

ΙΟΓΣΤΙΧ. Λέγε '. 
ΚΑΠΠΑΛ. Είδα έδώ, την σεβαστήν μου δέσ

ποιναν νά βλ.έπη τρυφερώς καί μέ συμπάθειαν 
τόν νέον καί νά τόν έρωτα, όχι νά τόν άνκκρίνη. 

ΙΩΤΣΤ. Πρόσεξε εΐ; δ.τι λέγει ; , "Επαρχε! 
ΚΛΠΙΙΑΛ. Έ γ ώ ο ίδιο;. Αύγουστε. . . 

ΙΟΓΣΤΙΧ. Λεγε τί έκαμε: συ: 
ΚΑΙ Π ΙΑΔ. Τόσον συνεπάθησα τόν νέον ώστε 

Οά έζήτουν τήν χάριν του, εάν. . . 
ΙΟΤΣΤΙΝ. Έάν ; . . . 
ΚΛΠΠΛΛ. Έάν δέν έφλυάρει ό λαός. Διότι 

όλα.ός παραξενεύεται πώς δέν έτιμωρήθησαν 
ακόμη οί στασιασταί. Είς τόν λαόν τό μόνον φαρ-
μακον κατά τή ; αταξίας είναι ή ταχεία και πα
ρ α δ ε ι γμ α τ ι κ ή τι μω ρ ί α. 

ΙΟΤΣΤΙΝ. (σκεπτικός). Βεβαιώ;, ή ταχεία 
τιμωρία. 

ΚΑΠΠΑΑ. Τί Οέλομεν τάς ανακρίσεις, Σε
βαστέ ; Οί αρχηγοί συνελήφθησαν έπ ' αυτο
φώρω, έπί κεφαλής τ ή ; στάσεως. Δέν μα; χρειά
ζεται άλλ.η άπόδειξι;. 

Ι ο υ σ τ ι ν ι α ν ό ς (ώςμονολόγων). Βεβαίως, 
εΐνε περιττή. . . 

ΚΑΠΠΑΛ. Έάν ό Αύγουστος μοδ οίοη έν-
τολήν έγώ αναλαμβάνω τό σκληρόν κα.ί θλιβε-
ρόν καθήκον. Ά λ λ ά νά είμεθα ενίοτε σκλη-
ροί, τό άπα.ιτοϋν τοϋ κράτου; τά συμφέροντα. 

ΙΟΤΣΤΙΝΙΑΝΟΣ (ώς ανωτέρω). Μόνον τοϋ 
κοάτους τά συμφέροντα. 

ΚΑΠΠΑΛ. Έπίτρεψέ μου Αύγουστε νά 
σπεύσω. Δεν εινε ανάγκη η ε/.τε/.εσι; να Λαοη 
χαρακτήρα πανηγυρικό·/. Εί; τήν είρκτήν ό θά
νατο; αντηχεί έπίστ,; ίσιο; καί καλλίτερα, παρά 
εΐ; τήν Άγοράν καί ε ί ; τό Λύγουσταΐον. 

Π >ΤΣΤΙΝΙΑΝ< )Σ (σκοπα. Ό Καππαδόκης 
περιμένει ολίγον, έπειτα υποκλίνεται βαθέως και 
εξέρχεται εν σπουδή. Ό 'Ιουστινιανός στρέφειαι 
και κάμνει κίνημα νά τόν προφθάση και νά τόν 
συγκράτηση. 'Αλλά βλέπων ότι εκείνος έφυγε, 
εξέρχεται βραδί'α)ς κα'ι με τήν κεφαλήν κεκλιμέ-
νην δεξιά.) Έξύπνησαν ε ί ; τήν ψυχην μου ύπο-

ψίαι, αί όποΐαι 
πολλοϋ. 

ένόμιζα ότ' είχον άποθάνη πρό 

Σ Κ Η Ν Η Η ' 

Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί . — Σ τ ρ α τ ι ώ τ α ί . —Ό Μανδάτωρ 
έ π ε ι τ α ο ί Αυτοκράτορες κ α ί ή α κ ο λ ο υ θ ί α 

Α' ΛΞΙΩΜ. Καταλάβετε τ ά ; θέσει; σα; ! 
Ο ΜΛΧΔΑΤΩΡ. Τί ονόματα, Κύριε καί 

θεέ ! "Ητο αδύνατον νά προφέρω τά ονόματα τών 
πρέσβεων. Ευτυχώ; ό υψηλότατο; Κουροπαλά-
τη; μέ άπήλλαξεν άπό αυτό τό μαρτΰριον. θ ά 

ΚΛΠ II ΛΑ. Αυτό"ακριβώς αποδεικνύει τήν ά-
γάπην τ ή ; αυτοκράτειρας μα: προ; σέ. Ένώ ό 



ΒΦΗΜΕΓΊΔΟ 

τού; αναγγέλλω μόνον ώ; απεσταλμένου; των 
κυρίων των. 

ΑΞΙΩΜ. Κκί τ ί μορφαί κκί τ ί ενδύματα ! 
Οί πρέσβεις τών Βουλγάρων έπέρκσκν μέσα άπό 
τό πλήθος μέ όρθάνοικτον τό στόμα άπό έκπλη-
ξιν. Φαντάζομαι όταν θά ίδουν τόν θρόνον καί 
τούς Βασιλείς. 

ΣΙΑΕΝΤΙΑΡ. Ό Αυτοκράτωρ ! Είς πολλά 
έτη, Δέσποτα ! 

ΠΑΝΤΕΣ. Είς πολλά έτη ! 
ΙΟΓΣΤΙΝΐΑΝΟΣ.(Έι'σέρχεταί μετά τής Θεο-

δίόρας καί τής ακολουθίας των καί ανέρχονται 
είς τόν §ρόνον). Είς πολλά ! Νά εισαχθούν οί 
πρέσβεις ! 

ΜΑΝΔΛΤΩΡ. Κραταιέ, οί πρέσβεις του Βα
σιλέως τών Φράγκων. 

(Εισέρχονται οί πρέσβεις γονυπετοΰν καί κα
ταθέτουν τά δώρι). 

Α' ΓΠΈΣΒΤΣ. Βασιλεϋ, ό κύριος μα: μάς 
στέλλει πρός σέ νά σου οέρωμεν τού: χαιρετι
σμούς του καί μικρά δείγματα τής φιλία; του. 
Επικαλείται τήν ίσχυράν φιλίαν σου, Βασιλεϋ! 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ. Καλώς ήλθατε ! Είς τόν 
ένδοξόν σαςΒκσιλ.έα φέρετε τούς χαιρετισμούς μου 
καί τά δώρα μου.Έγώ καί ή θεοσεβεστάτη αυ
τοκράτειρα σά: χαιρετώμεν, έκ μέρους τ ή : Βα
σιλεύουσες τοϋ κόσμου καί τοΰ λαοΰ μας. 

ΘΕΟΔ. Είπατε είς τον Βασιλ.έα σας ό'τι συ
χνά άνδρες τής ουλής σα: ριψοκίνδυνοι, έπέδρα-
μον είς τήν Ίτκλ ίαν , χώραν άνήκουσαν είς τό 
κράτος μας. Βεβαίως δέν γνωρίζει τοΰτο ό ευ
γενής σας κύριος. "Αν θέλε] τήν φιλίαν μας θά 
εμπόδισε είς τό μέλλον τό άτόπεμα κύτό. 

ΠΡΕΣΒ. θ ά τό εί'πωμεν Αύγούστα. (Οί πρέ
σβεις αποσύρονται ολίγον). 

Ο ΜΑΝΔΑΤΩΡ. Οί πρέσβεις τοΰ Βασιλέως 
τής Περσίας Χοσρόκ. (Εισέρχονται οί πρέσβεις, 
γονυπετοΰν καί καταθέτουν τά δώρα των). 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝ. Μετά χαράς σας βλέπομεν 
είς τήν Βασιλεύουσαν. Πολλά τά έτη σας εύχό-
μεθα έγώ καί ή θεοσεβεστάτη αυτοκράτειρα. 

Ο Α' ΠΡΕΣΒΥΣ. Βασιλεϋ, ό κύριος μας 
μάς έδωκεν έντολήν νά σοΰ έκφράσωμεν τήν έκ-
πληξίν του, δτι είς τήν πρότασίν του περί ει
ρήνη: άπήντησεν, όχι ό Αυτοκράτωρ, άλλ ' ή 
Αυτοκράτειρα, 

«ΛΘΙΙΝΛΙ» 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ. Ή Αύγούστα άπήντησεν 
δ,τι θ' άπήντων κ' έγώ. 

ΘΕΟΔΩΡΑ. Ό κύριος σας θά παύσει νά εκ
πλήττεται δταν θά μάθη δτι είς τήν χώραν μας 
καί αί γυναϊκε; είνε ίκαναί νά σκέπτωνται δπως 
εις τήν ίδικήν σας μόνον οί άνδρες. (Οί πρέσβεις 
υποχωρούν). 

ΜΑΝΔΑΤΩΡ. Οί απεσταλμένοι τοϋ Βασι
λέως τών Ούνων Βουλγάρων δέσποτα. (Οί πρέ
σβεις εισέρχονται έκπληκτοι καί μετά δειλίας καί 
σχεδόν δεν προχωρούν). 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΌΣ. Καλώς ήλθατε είς τήν 
πρωτεύουσαν τοϋ κόσμου. Οί βασιλείς σας υποδέ
χονται μέ χαράν καί διαβιβάζουν δι 'υμών τούς 
χαιρετισμού: των πρός τόν βασιλέα σας. 

Α ' ΠΡΕΣΒ. Βασιλεϋ, ό κύριος μας φίλος σου 
επιθυμεί νά είνε. 

ΘΕΟΔΩΡ. Καί Οά είνε φίλος μας, άν μείνε] 
γε'ιτων μας πιστός καί ειρηνικός. Ά λ λ ' έως τωρα 
δεν απέδειξε τάς φιλικάς του διαθέσεις. Ή χώρα 
μας ή οποία εγγίζει είς τήν ίδικήν σας πάσχει 
άπό τάς έπιδρομάς σας. Έ ά ν φιλίαν θέλετε τ η 
ρήσατε τήν στάσιν τήν άρμόζουσαν είς γείτο
νας. Ά λ λ ' είσθε μέχρι τοϋδε γείτονες κακοί καί 
ίσως κακοί μας γείτονες θά μείνετε. 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝ. (έγειρόμενος) Διά τάς υπο
θέσεις διά τάς όποιας σας έστειλαν οί βασιλείς 
σας, Οά όμιλήσωμεν αργότερα. Σήμερον είσθε 
ξένοι ιεροί καί φίλοι μου. Τό Ιερόν Παλατιον 
είναι ε ί ; τήν διάθεσίν σας.Έορταί καί δείπνα καί 
αγώνες πρός τιμήν σας διετάχθησαν. Πολλά τά 
έτη, δλ,ων υμών... 

ΟΛΟΙ. Πολλά τά έτη. Δέσποτα. 
(Οί βασιλείς αποχωρούν δεξιίϊ μετά τής ακο

λουθίας των. "Ολ.οι οί άλλοι αριστερά, και διά 
τοϋ βάθους. Είς τήν σκηνήν μένει εις Σιλεντιά-
ριος καί οί στρατιώται). 

Σ Κ Η Ν Η © ' 

Ίονό ' τνν ιανός—Θεοδώρα 

(Μόλις κενωθή ή σκηνή εισέρχονται δεξιόθεν 
οί βασιλείς μόνοι) 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΌΣ (πρός τόν Σάεντιάρων). 
Άοήσατέ μας μόνου;. (Τή Θεοδώρα.) Σ' έζή
τησα διά νά μάθω τήν άλ,ήθειαν αμέσως άπό 
σέ. Γνωρίζεις βέβαια, ότι ό νυκτέπαρχο; Μήνας 

• ΜΗΝΙΛΙΟΝ ΠΛΓΛΡΊΊ1ΜΛ 

εκείνο;, τόν οποίον σύ διώρισες, έτάχθη μέ τού; 
συνωμότα;. 

ΘΕΟΔΩΡΑ. Ναι. Είνε άνθρωπο; αχάριστο: 
καί στρατιώτης άπιστο;. Δέν είνε ό μόνο;. 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝ. Είνε άληθέ; εκείνο τό όποιον 
ή'κουσα ότι διέταζες νά μήν ενοχλήσει κάνεις 
ε ί : τήν είρκτήν τ^ύ: συνωμότα: : 

ΘΕΟΔΩΡ. Είνε άληθέ:. Ενόσω δεν άποδει-
χθή ή ενοχή οί άνθρωποι είνε ιεροί. 
* ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ. Καί εϊνε αληθές, δτι χθες 

περιέβαλλε; μ' ένδείξει; τρυφερότατος, τόν Ί ω -
άννην. άρχηγόν τ ή ; στάσεως : 

ΘΕΟΔΩΡΑ. Ό Ιωάννη; είνε νεαν'ια;, έφη
βο; μάλλον, ξένο; καί ορφανός. 

ΙΟΓΣΤΙΝΙΑΝ. Νεανία; μόνον ! Δεν έχρει-
άζετο τίποτε άλλο ! έγήρκσκ έγώ καί στρέ
φει; τώρα γύρω σου τά βλέμματα, διά νά εύ-
ρη; τήν νεότητα, ή οποία άφηνει έμέ. 

ΘΕΟΔΩΡΑ. Αύγουστε ! 
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΌΣ. Έγνώριζες τήν στάσιν. 

ήτ ι ; ήπείλει τόν θρόνον μου. Ά ν δέν τήν πα-
ρεσκεύασα; σύ ή ιδία. δμω; έκλεισε: τού; ο
φθαλμούς καί έπερίμενε; τήν έ'κβασιν. Ένό-
μισα δτι δέν είσκι πλέον ή Θεοδώρα, ή κόρη τοΰ 
Άκακίου, όπω; σ' έγνώρισε τό Βυζάντιον καί 
ή Αντιόχεια καί ή Αφρική. Ένόμισα ότι δέν 
είσαι πλέον ή εταίρα τών Τριόδων. έρμαιον 
τοϋ πρώτου βαλαντίου, ωθούμενη διαρκώ; άπό 
τόν πόθον τή ; σαρκός πρό: τήν άπόλ.αυσιν. Καί 
ήλθεν ό Αθηναίο; νεανία;, αφανή; καί άγνω
στο;, άλλά νεανία; αόλι: έοηβο: νά υ.' άπο-
δείξε) ότι ήπατήΟην. 

ΘΕΟΔΩΡΑ. Ιουστινιανέ, παραλογίζεσαι ! 
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΈ >Σ. Ένόμισα οτι έλησμόνη-

σε; τήν κορασίδα, ή οποία έχόρευε γυμνή ε ί ; 
τού; μίμου;, κ ' έπερνοϋσε τήν νύκτα ε ί ; τά όρ
για κ ' έτρεχε τό πριοί ε ί ; τάς μάγισσας νά ζή
τηση φίλτρα διά τούς απίστους έραστάς. Κα 1 

ενεφανίσθη ό 'Κοάννης διά νά μοϋ ενθυμίσει δτι 
υπάρχει σαρξ άμαρτιολή. ή όποια αγνοεί τήν 
κούρασιν καί υπάρχουν πόθοι οί όποιοι δέν έ-
γνωρισαν τόν κόρον. 

ΘΕΟΔΩΡΑ. Αύγουστε, ή οργή σέ παραφέρει. 
. ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΌΣ. Σοΰ έδωσα έγώ, ό χ ω ? -

κός καί στρατιώτης τήν ψυχήν μου τήν άδολον 
καί ό κραταιό: αυτοκράτωρ τόν λαμπρότερον τής 

οικουμένης θρόνον. "Ηνωσα ό άξεστος έγώ τήν 
τύχην μου μέ σέ τήν πονηράν καί πολυμηχανον 
Έλνλ.ηνίδα. Έλησμόνησα ότι έσπούδασες σύ 
καλά τόν κόσμον, όταν έγύριζες τόν κόσμον ώς 
τυχοδιώκτρια. Καί ιδού πώς μ' έπλήρωσες. 
Ά λ λ ά έσπευσε; πολύ. "Αν ένθυμήθης παλαιά, 
λησμόνησε τα . Καί άν αί μάγισσαί του σέ έπ λη -
ροφόρησαν ότ·. είνε ή ζωή μου όλίγη. πήγαινε 
νά εί 'πη; εί ; τά ; μάγισσα; ότι σ' έκλεψαν. Πνίξε 
τήν κραυγήν τ ή ; σαρκό;. ή όποια φαίνεται ότι 
σφριγά ακόμη, κ,κί θανάτωσε τήν φιλοδοςίαν 
τήν ακοίμητο ν, ή οποία σέ φλέγει. Γύρισε πά
λιν ε ί ; τό τέλμα άπό τό όποιον σέ ανέσυρα. Τό 
τέλμα μόνον σοΰ αξίζει. 

ΘΕΟΔΩΡΑ. Είσκι άδικο;. "Αν ήλθα άπό τό 
τέλυ.κ εί: τόν θοόνον σου. ό θεό: ηθέλησε κκί το 
τέλμα καί τόν θρόνον. Μέ τό τέλμα μέ συνόέουν 
μόνον όδυνεραί αναμνήσεις. Διότι ε ί ; τά τέλματα 
δέν υπάρχουν απολαύσει:, πίστευσε με. Είνε 
πολλή ή δυστυχία τή ; διαφθορά; καί όσοι τήν 
έπέρασαν σώζουν βαθείας καί άνεπουλωτους 
τά : πληγάς. Μέ έσυρες εϊ; τον λαμπρότερον 
τή ; Οικουμένη; θρόνον... 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΌΣ. Ήσουν άναξία του. 
ΘΕΟΔΩΡΑ άλλά υπήρξα ε ί ; τό πλευ-

ρόν σου σύντροφο; πιστή καί σύμβουλο; γενναία 
καί φίλ,η ειλικρινή;. Συνεμερίσθην όχι μόνον τήν 
λάμψιν άλλά καί τ ά ; πικρία; τοϋ θρόνου. Και 
όταν άπ ' έξω άπό τό Ιερόν Παλατιον οί στα
σιασταί τ ή ; στάσεω; τοϋ Νίκα έζήτουν τήν κε
φαλήν σου καί οί σύμβουλοι σου σ' έσυμβούλευον 
νά φύγε]; έγώ έσωσα τόν θρόνον καί τόν αυτο
κράτορα. "Οταν μ' έγνώρισε; δέν ήμουν πλέον 
πλάσμα τ ή ; χαρά; καί τή; άφροντισ'ια;. Εκου
σίως είχ ' άποσυρθή. Καί είργαζόμην ε ί ; τόν μι
κρόν οίκίσκον, τόν όποιον έκαμα ναόν τοΰ Άγιου 
Παντελεήμονο;. Ό άγιο; ό μέγα; προστάτη; 
καί έλεητή; μ' έβοήθησε. Ή άνεσι; καί ή άπό-
λαυσι; τή: ατιμία; μέ είχε κουράσει καί ήθελα 
νά ζήσιο τήν άσημον καί σκοτεινήν ζωήν τή ; ερ
γασία;. Εί; τόν βίον σου τυχαίως συνήντησε; 
έμέ οπ<ο: τυχαίως καί τόν θρόνον. Βεβαιωσου, 
Αύγουστε, δτι κκί οί δύο θά σοΰ μείνωμεν π ι 
στοί. 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΌΣ. κ « ί δμω; σύ έπροστά-
τευσες μέ τήν άγάπην σου εκείνον, ό όποιο; 
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ΕΦΙΙΜΚΙΊΛΟ 

ύψωσε βλέμμα πόθου πρός τόν Οοόνυν μου καί 
ίσως ποό; σέ. 

ΟΕΟΔΩΡΑ. Ίσο): ούτε ποό: τόν θρόνον σου. 
Έπείσθη εί; λόγου: άλλων ξένο: καί άπειρος, 
ώ : ήλθεν άπό τήν πατρίδα του. Ούτε τον θρόνον 
έπεΟύμησεν ούτε έμέ. Διότι έγώ δέν είμαι ξένη 
δι' αυτόν. Δέν είμκι μόνον ή βασίλισα. Δέν αέ 
γνωρίζει, άλλά είμαι ή μητέρα του έγώ. 

ΙΟΥΣΤΙΝ. Είσαι. . . 
ΘΕΟΔΩΡ. Είμαι ή μητέρα του. Εί: τόν 

δρόμον τή ; διαφθορά; καί τοϋ αί'σχου; παρου-
σιασθη κάποτε καρπό: περαστικοϋ μου έρωτος. 
'Ηρνήθην τον καρπόν, ο όποιο: θά ήτο έμπόδιον 
εις τόν δρόμον μου" τώρα ενεφανίσθη εξαίφνης 
όταν ένομιζα οτι έλησμόνησα τό παρελθόν τόν 
είδκ ώ: ζωντανόν έλεγχον ώ : τύψιν στελλομένην 
άπό τόν Θεόν. Ά λ λ ' όταν έυ.εινα τήν νύκτα 
μόνη μέ τήν εικόνα του είς τήν ψυχήν μου, 
έκαμα ώραΐον όνειρο ν. 

ΙΟΥΣΤΙΝ. Λέγε ! 
ΗΕΟΛΩΡ. ΈσκέφΟην οτι έάν ήθελες σύ ό 

όποιος μετέβαλες τό παρελθόν μου ολόκληρο ν, 
θά ήδύνασο νά ;'έ βοηθήση: νά επανορθώσω τό 
παρελθόν καί νά κάμω εύτυνίκν τήν τύψιν. 

ΙΟΥΣΤΙΝ. Τί εννοεί: ! 
ΘΕΟΔΩΡ. Δέν μέ έγνο')ρισεν ό νέος κκί δέν 

τοΰ άπεκκλύφθην. Ά λ λ ά ώς τόν είδα ώοαΐον 
τολμηρόν καί σοφόν, έσκέφθην ότι ί'σω; ό θεός 
τόν στέλλει επίτηδες είς τόν θρόνον μκς τόν ά-
κληρον, άφοΰ ήρνήθη τέκνα εις ημάς. 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝ. Θέλεις τόν νόθον, τέκνον ά-
γνωστού πατρός, διάδοχον τοΰ θρόνου μου ; 

ΘΕΟΔΩΡ. Ναι ό νόθ?ς. Καί νόθο: έχειο,τι 
τοΰ χρειάζεται διά νά γίνε) διάδοχος τοΰ Ίου-
στινιανοΰ. Είνε γενναίος καί όλη ή Πόλις ομι
λεί διά τήν άνδρείαν του. Ε ναι σοοό; διότι έ-
σπούδασενέκεΐόπου ύπήρχον ακόμη έως χΟές 
σοφοί. Καί είναι αγαθός όιότι είναι υπερήφανος. 
"Λν μόνον ώς μητέρα ήθελα τήν εύτυχίαν του θά 
τόν έστελλα νά ζήση) ευτυχή:, πλούσιο: καί αμέ
ριμνος είς κάποιαν γωνία ν. τοΰ κράτους μας. 
Δέν Οά έζήτουν δι' αυτόν τάς πικρίας καί τούς 
κινδύνους καί τ ά ; δυσκολ.ίας τοΰ θρόνου. Είναι 
πνιγηρά ή ατμόσφαιρα των ανακτόρων μκς δι' 
εκείνον ό όποιο: έζησεν ε ί ; τ ά ; 'ΛΟήνα;. Ά λ λ ' 
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είμεθα έρημοι έδί) έν μέσω όονέων τά όποια ζη
τοΰν εύκαιρίαν νά σπαράξουν τ ά ; σάρκα; μα;. 
Έ λ ε γ ε ; πρό ολίγου ότι έγήρασε;. Δέν έγήρασε; 
ακόμη Αύγουστε. Ά λ λ ά πριν γηράσε]; ό Καπ-
παδόκη; ζητεί νά σέ κληρονόμησε). Καί βαδίζο-
μεν τόν δρόμον τον μοιραΐον μόνοι, κατάμονοι. 

ΙΟΤΣΤΙΝ. Είναι άληθέ;. 
ΘΕΟΔΩΡ. Ό Γερμανό; ανεψιό; σου. είναι 

στρατιώτη; γενναίο;. Ά λ λ ά μόνον στρατιώτη;. 
Καί τό έργον τό όποιον Ο' άφησε]; οπίσω σου 
έργον είς τό όποιον τόσον σ' έβοήΟησα. . . 

ΙΟΥΣΤΙΝ. Τ' ομολογώ.. . 
ΘΕΟΔΩΡ. . . Οά μείνε] ημιτελές διότι στρα

τ ιώτη ; μόνον δέν άντιλ.αμβάνεται τό ύ'ψο; τής 
αποστολής τοϋ θρόνου. Δέν ύπήοξαμεν μόνον 
βασιλείς, άλλά καί μάρτυρες. Καί έχρειάζετο ό 
μάρτυς μέ τόν διαυγή νουν, ό όποιο; νά εξακο
λουθήσει το έργον μα;. 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝ. Έχεις δίκαιον! 
ΟΕΟΔΩΡ. Καί ή Αυτοκράτειρα θυσιάζει 

τήν μητέρα καί έρχεται νά προσφέρε] ε ί ; τόν 
θρόνον σου θΰμα τόν υίόν τ η ; (κλαίει). 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝ. (σνγκεκινημένος). "Ω, Θεο
δώρα, δώρον τοΰ θεοϋ πρό; τόν ταπεινόν του 
δοΰλον. Λησμόνησε όσα σοΰ είπα πρό ολίγου. 
(Στρέψει καί τρέχει προς τήν ΰνραν.) Σιλεντιά-
ριοι εδώ ! 

Σ Κ Η Ν Η Ι ' . 

(Η (ΐι>τοΐ, Κ α π π α ό ό κ η ς , Ά ν τ ω ν ί ν η , Σ ι λ ε ν τ ι ά -
ρτον, ο τ ρ η τ ι ώ τ α ι α κ ό λ ο υ θ ο ι . 

ΚΑΠΠΑΔ. (Εις τήν Ονραν, ύποκριτικώς). 
Αύγουστε, οί συνομώται. . . 

ΙΟΥΣΤΙΝ - Λέγε, τί τού; έκαμε; : 
ΚΑΠΙΙΑΔ. Έσωσαν λόγον τ ή : άνομου ττρά-

ξεοό; των ε ί ; τήν είοκτήν. 
ΘΕΟΔΩΡ. "Ω παιδί μου ! παιδί μου ! 
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝ. Ά θ λ ι ε ! 
ΑΝΤΩΝΙΝ. Καί αυτός δέν Οά δώση λόγον, 

Αύγουστε, τ ή ; ιδική; του πράξεως ; 
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝ. Τόν Καππκδόκην εξορίσατε 

εί ; τήν Άφρικήν. (ιδία). "Ω, Κύριε ! Ά π ό τ ί 
δνειρον ώραΐον μέ έξύπνησε; ! 

Α ν λ α ί α. 
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Η ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΛΙΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΛΛΙΟΥ 

Μέχρι τοΰ Ιτοος 1875, δέν ήτο γνωστόν αν «ι 
Ελληνικά; θάλασσα! περιεϊχον κορά/λιον. τοΰτο 
έγνώσΟη κατά το ετος τοΰτο χάρις είς το άκόλουθον 
συμβάν. 

Δεκάς Ιταλικών πλοιαρίων έκ ΤοίΎβάβ] ( ί π τ « 
ύκβ τήν άρχηγίαν του άλιέως κοραλλιών Βικέν
τιου Πέπε, ήλίευον είς τάς περι; τής Λευκάδος καί 
Ιθάκης θάλασσας άνευ ουδεμιάς αδείας. Τοΰτο 
έγνώσθη τοις κατοίκοις κα; α; άρχα; άνέφερον είς 
το Ύπουργεΐον τών Ο!κονομ;κών ζητοΰσαι οδη
γίας περι τής περαιτέρω αλιείας. Ό υπουργός 
στηριζόμενος έπ: του διεθνούς .δικαίου, άπηγόρευσε 
τήν άλίείαν είς τήν παράκτιον θάλασσαν, κα; ο'; 
Ιταλοί απέπλευσαν σιιναποκομίζιντες 700 χιλιό
γραμμα κοραλλιών τά όποια άνέσυρον μέχρι τής 
ημέρας εκείνης. 

Ούτως κατά πρώτον έγνώσΟη ή ύπαρςις κοραλ
λιών έν ταΤς Έλληνικαΐς 0αλάσσα;ς. 

ΤΌ νέον τοΰτο έγνώσθη έν Ιταλία διάφορο; δέ 
άλ;εΐς έκ Νεαπόλεως έζήτησαν κατά τ : 1880, διά 
μέσου του έν Νεαπόλε: "Ελληνος προξένου, τήν 
άδε;αν νά άλιεύσωσιν είς τάς Έλληνικάς θαλάστ*:. 

Κατά τ'ο 181)4 έκ νέου μεγαλοβιομήχανοι του 
Τοιτβ (Ιοί ΟΤΙΌΟ ήτήσαντο άδε;αν έξερευνήσεως 
τών ε.οραλλιοφόρων κοιτασμάτων. 

Κατά τ ί 1890 τρίτη αίτησις αλιείας υπεβλήθη 
έκ μέρους Ίταλοΰ τίνος δ;ά μίαν πενταετίαν, διά 
τά άπό Λευκάδος μέχρι Κυθήρων παράλια, δίδον
τος εις το Κράτος 5 ο)ο τοΰ ανασυρόμενου κοραλ
λιού ή τήν άξίαν του έπ; τή βάιει τής τιμής τοΰ 
εμπορίου. Ή αυτή αίτησις υπεβλήθη εις τον ύπουρ-
γόν τών Οικονομικών κα; ύπό τοΰ Ίταλοΰ Βικέν
τιου Πέπε. 

Είς οϋδίνα όμως έκ τοΰτων έχορηγήθη ή άδεια 
παρά τοΰ υπουργείου. Ό υπουργός μετά τάς έπα-
νειλημμένας ταύτας αιτήσεις τόσων ξένων αλιέων 
ηθέλησε νά γνώρισε, επακριβώς έάν όπήρχον εις τάς 
Έλληνικάς θάλασσας και εις ποΤα μέρη κοραλλιο-
φόρα κοιτάσματα, τήν ποιότητα, τήν ήλικίαν καί 
τήν εκτασίν των διά νά σχηματίσω γνώμην ακριβή 
περί τοΰ τί μέτρα δέον νά λάδη δ:ά τήν έκμετάλ-
λευσ:ν αυτών. 

'Λπεφάσισεν Οθεν τήν δαπάναίς τοΰ Κράτους 
έςερεύνησιν τών Ελληνικών θαλασσών δ;ά δοκιμα
στικής αλιείας, μετακαλέσας προς τοΰτο τον Ιταλόν 

αλιέα Β;κέντ;ον Πέπε όστις κατά τ : ετος 1903 I-
πν.ήσατο έναρς;ν τών έργασ'.ών μετά δύο πλοιαρίων. 

Πριν η ίδωμεν τ ' αποτελέσματα τής έν Ελλάδι 
αλιείας άς ε'ίπωμ.εν τίνα περί τής φύσεως κα; τοΰ 
τρόπου τής αλιείας τοΰ θαλασσίου τούτου προϊόντος. 

Ανήκον είς συνομοταςίαν δ:αφέρουσαν κατά πο
λύ τών γνωστότερων περί τον άνΟρωπον όντων, ό-
μ'.ιάζον κατά το σχήμα προς φυτόν κα; κατά τήν 
σκληρότητα πρός λίθον, έπ; πολύ τό κοράλλ'.ον ά-
πησχόλησε τους φυσ:οδίφας. 

Εϋρίσκετα; ύπό μορφήν ερυθρών κλαδίσκων, πά
χους μεταβλητοΰ καί μήκους, κυλινδρικών περίπου 
και λεπτυνομένι >ν πρός τά άκρα. Ο; κλαδίσκο; ού
τοι εινε αποικία; πολυαρίθμων ζωαρίων (πολυπό
δων) τών όποιων ή σαρξ (κοινοσάρκιον) περι
βάλλε; κοινόν άσβεστώδη σκελετόν (πολυπο-
δόοτρακον). 

Ό κοινός ούτ.ς σκελετός χρώματος έρυθροΰ ώς 
καί ιό κοινοσάρκιον είνε ή φερομένη είς τό έμπό-
ρ;ον γνωστή ύλη ύπό τό όνομα κοράλλιον. 

Αποτελείται δηλαδή τό κοράλλ'.ον έκ δυο διακε
κριμένων μερών" τοΰ ενός κεντρικού, σκληροΰ, 
ευθραύστου, φύσεως πετροόδους, αυτό τό όποιον με
ταχειρίζονται διά τά κοσμήματα κα: τοΰ άλλου ε
ξωτερικοί), φλοιού μαλακοί, αφαιρουμένου ευκόλως 
δ;ά τοΰ όνυχος νωποΰ οντος, κατατριβομένου δέ ά-
ποςηρανθέντος κα: αποτελούντος τήν τών πολυπό
δων σάρκα. 

Οί πολύποδες τοΰ κοραλλιού είνε λευκό; διαμέ
τρου 2—3 χ]μ κα; μήκους 4—ΰ χ]μ' αποτελούν
ται δέ έκ κεντρικού σωλήνίς καταλήγοντος είς 
στόμα. 

Τό πολνποδόσιρακον είνε σκληρόν, παρουσιάζει 
δε αφαιρουμένου τοΰ κοινοσαρκίου λεπτας παραλ
λήλους ραβδώσεις κατά τήν φοράν τοΰ άςονος. Αί 
ραβδώσεις αΰτα; είνε αί έγκαθίσε:ς παραλλήλων 
σωληνίσκων συνεχόμενων χρησιμευόντων διά τήν 
γενικήν κυκλοφορίαν τών θρεπτικών τής αποϊκίας 
χυμών. 

Ό πολλαπλασιασμός τών κοραλλιών διενεργεί
ται εΐιε δι' ωαρίων, εΐιε διά βλαστογονίας, ό
πως δηλαδή έν τω φυτικώ βασιλείω συμβαίνει ο: 
πολύποδες δύνανται νά ->-εννήσωσ;ν έτερους ομοίους 
ο'ίτινες σχηματίζοντα; εντός τοΰ περιβάλλοντος αύτα 
κοινοσαρκίου ύπό τύπον παραφυάδος. 

1569 — 
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Ή λειτουργία τών δι' ωαρίων πολλαπλασιασμών 
τελείται άπό τών άρχων Απριλίου μέχρι τέλους 
Σεπτεμβρίου. 

Κατά τάς αρχάς τής ανοίξεως σχηματίζοντα; τά 
ωάρια έν τώ έσωτερικώ τών πολ.υπόδων, ταΰτα δέ 
γονιμοποιούμενα καί μεταμορφοόμενα είς σκωληκώ-
δεις μορφάς (προνύμφαι) έξέχονται περί τά τέλη 
Αυγούστου μέχρι τών μ.έσων Σεπτεμβρίου, έκ του 
στόματος τών πολυπόδων. 

Αϊ προννμφαι αύται έχουσι σχήμα μικροΰ 
σκώληκος, τοΰ οποίου τό σώμα καταλήγει πε:ί τό 
στόμα είς όξύ, παχύνεται δέ πρός τό άλλ^ο άκρον. 

Οί σκώληκες ούτοι προτάσσοντες πάντοτε κατά 
τήν κίνησίν των τό παχύ τοϋ σώματος των άκρον, 
κολυμβώαιν ελευθέρως μέχρις οΰ συναντήσωσιν έ
ρεισμα τι παρουσιάζον έπιφάνειαν πρός τά κάτω έ-
στραμμένην ότε προσκολλώνται διά τής θύρας, με-
ταμορφούμ.εναι ταχέως είς τέλειον πολύποδα" άρχε
ται δέ μετ' ολίγον ό σχηματισμός τοΰ κοινοσαρ-
κίου έν τώ όποίιο θ' άρχίση ή βλαστογονία, διά νά 
έπιτευχθή έκ τοΰ πρώτου τούτου πολύποδος ή νέα 
αποικία. 

Ά μ α τ φ σχηματιτμώ τοΰ κοινοσαρκίου, αρχίζει 
καί ή έναπόθεσις τών στοιχείων τοΰ άσβετολιθικοΰ 
σκελετοΰ έν σχήματι πολυεδρικών σωματιδίων. 

Ό τρόπος τοΰ πολ^λαπλ,ατιασμοΰ εξηγεί διατί 
τά κοράλλια ευρίσκονται πάντοτε εντός κοιλοτή
των βράχων υποβρυχίων και πρός τά ανώτερα τοι-
χώμ,ατα αυτών 

Κατ' αυτόν τόν τρόπον εξετάζοντες και έ'τερα α
παραίτητα στοιχεία διά τήν ζωήν τών πολυπόδων 
Οά δυνηθώμεν νά ανεύρωμεν τούς αναγκαίους διά 
τήν ανάπτυξιν αυτών ορούς. 

Τό ήλιακόν φώς, έν πρώτοις, είνε άπαραίτητον 
διά τήν ανάπτυξιν των, δι' αυτό βλέπομεν οτι τά 
κοράλλια προτιμώσι τούς πρός μεσημβρίαν έστραμ-
μένους βράχους. 

Τά κοράλλια, άφ' ετέρου, καθό ζώα, έχουσιν α
νάγκην τροφής, επειδή δέ παραμένουσιν ακίνητα, 
δέον νά ύπάρχη ρεΰμα Οαλάσσιον έλαφρόν καθώς 
και βυθός έξ ιλύος, έξ οΰ τό ρεΰμα νά παραλαμβάνη 
καί φέρη μέχρι τοΰ στόματος ιων τάς πρός διατρο-
φήν των άπαιραιτήτους ουσίας. 

Τό βάθος εις τό όποιον ζή τό κοράλλιον είνε με-
ταβλητόν χαί είς τάς Έλληνικάς θάλασσας ποι
κίλλει μεταξύ 40—80 ίργυιών. 

Δυνάμεθα λοιπόν νά είπωμεν έν συντόμω τό έξης 
περί τών κοραλλιών : 

Τδ κοράλλιον, εΐνε αποικία πολυαρίθμων 
ζωαρίων, ευριακόμενον αυνήθως Ιπί τών άνω-
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τέρων τοιχωμάτων βράχων εξεχόντων βυθοΰ 
ίλνώδους, έοτραμμένων προς Νότον, εκτεθειμέ
νων είς ίλαφρά ρεύματα καί είς βάθος 40—80 
δργυιών. 

Ό απαιτούμενος χρόνος διά τήν ανάπτυξιν τοΰ 
κοραλλιού δέν είνε επακριβώς προσδιωρισμένος, 
φαίνεται όμως οτι είνε λίαν μεταβλητός" διάρκεια 
δέ κατ' ελάχιστον είκοσιπενταετής είνε αναγκαία 
διά σχηματισμόν κλάδου διαμέτρου 1 έκατοστο-
μέτρου. 

Τό έξαγόμενον άπό τής Οαλ»άσσης κοράλλ.ιον 
διαιρείται είς δύο κατηγορίας : 

Τδ ζών κοράλλιον, δηλ. εκείνο τό όποιον άπε-
σπάσθη τοΰ βυθοΰ έν πλήριι λ>ειτουργία τών ζωτι
κών αύτοΰ δυνάμεων, παρουσιάζεται κεκαλυμμέ-
νον ύπό τοΰ κοινοσαρκίου αύτοΰ, τό χρώμα έφ' όσον 
είνε νωπόν είνε βαθύ έρυθρόν, τοιοΰτο δέ χρώμα 
παρουσιάζει καί τό πολυποοόστρακον, όταν δέ άπο-
ξηρανθή λαμβάνει χρώμα άνοικτόν κεραμόχρουν 
αποτελ,οΰν εύθραυστον επίχρισμα. Τό λεπτόν τοΰτο 
επίχρισμα είνε τό άμεσον γνώρισμα τοΰ ζώντος κο
ραλλιού. 

Τό νεκρδν κοράλλιον, δέν φέρει κοινοσάρκιον 
ευρίσκεται συνήθως κάτωθι τών κοραλλιοφόρων 
βράχων άποσπασθέν ένεκα διαφόρων λόγων, κατα-
στρεφομένης τοιουτοτρόπως :ής ζωής του. Τό κοι
νοσάρκιον ταχέως άποτυντίΟεται παραμένει δέ τό 
κοράλλιον έν τώ βυθώ ύφιστάμενον βραδεΐάν τινα 
άτοσύνθεσιν έσωτερικήν ήτις μεταβάλλει τό χρώμα 
του πρός τό ώχρόν, καλύπτεται δέ πολλάκις παρα-
μενον έν τώ βυθώ ύπό διαφόρων οργανισμών. 

ΙΙολλαχοΰ έν Ελλάδι ευρέθησαν ίκανοΰ πάχους 
στρώματα νεκροΰ κοραλλιού παρέχοντα προσοδοφό-
ρον έκμετάλλευσιν. 

"Οταν τό νεκρόν κοράλλιον παραμείνη έπί πολύ 
έν βυθώ όπου ύδροθειώδεις αναθυμιάσεις παράγον
ται λαμβάνει χρώμα μέλαν. 

Είς τό έμπόριον όμως ή διάχρισις στηρίζεται έπί 
μόνου τοΰ χρώματος, θεωρουμένου τοιουτοτρόπως 
ώς ζώντος καί τοΰ νεκροΰ τοιούτου έφ' όσον δέν έ
χει άλλοιωθή τό χρώμα τοΰ πολυποδοστράκου. 

Τά είς τό έμπόριον φερόμενα κοράλλια άνήκουσι 
πάντα είς έν καί τό αύτο είδος γνωστόν ύπο το ό
νομα κοράλλιον τδ ερυθρδν, τό χρώμα όμως τού
του παρουσιάζει ίκανάς διαβαθμίσεις άπό τοΰ βα-
θέος έρυθροΰ μέχρι σχεδόν τοΰ λευκοΰ. 

Τό ροδίζον κοράλλιον καθό σπανιώτερον είνε με
γάλης σχετιλώς άξιας. Τό λευκόν κοράλλιον σπα-
νιώτατα άλιεύεται και ευρίσκεται είς μεγάλα βάθη 
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οί άλιεΐς ύποθέτουσιν ότι το χρώμα τοΰτο οφείλεται 
είς άσθενειαν τών κοραλλ.ίων. 

Ιδιαιτέρα μνεία δέον νά γίνη περί έτερου τινός 
ζώου ανήκοντος είς όλως διάφορον τοΰ κοραλλιού 
οίκογενειαν, παρουσιάζοντος Ομως κατά τήν έξωτε-
ρικήν μορφήν ίκανάς όμ,οιότητας πρός τό κοράλ
λιον. 

Το ζώον τοΰτο ανήκον είς τήν τάξιν τών βρου-
ζιόων σκωλήκων είνεσκληρόν, έχει χρώμα έρυθρόν, 
εύρισχόμενον κατ' αποικίας δενδροειδείς, πολλά
κις δέ είς τούς μή γνωρίζοντας δίδει άφορμήν 
συγχύσεως πρός τό άλ.ηθές κοράλλιον. 

Τό ούτω ύπό τών Ιταλών καλούμ.ενον ψευδο-
κοράλλιον κατέχει μεγάλας εκτάσεις είς ρηχά ύ
δατα, σπανίως δέ συναπαντάτα: μετά τοΰ αληθοΰς. 

Διά τήν άλιείαν τοΰ κοραλ/,ίου μεταχειρίζονται 
μηχάνημα άποτελούμενον έκ σίδηρου τεμαχίου σχή
ματος σταυροΰ έχοντος μικρούς βραχίονας καί φέ
ροντος δύο έπας εντός τών οποίων διαπερώνται δύο 
δοκίδες έκ ξύλου σκληροΰ σχηματίζουσαι σταυρόν" 
έπί τοΰ σταυροΰ διά σχοι/ίων έκ τών 4 άκρων τοΰ 
σταυροΰ καί έκ τών δοκίδων προσδένονται δίκτυα 
έκ καννάβεως μήκους 10—18 μέτρων καί πλάτους 
ενός. 'Επ'ι δακτυλίου υπάρχοντος έπί τοΰ σταυροΰ 
προσδένεται τέλος σχοινίον αρίστης ποιότητος άπο-
τελ^οΰν τό ρυμούλκιον. 

Αί λέμβοι αί χρησιμοποιούμενα! διά τήν άλιείαν 
τών κοραλλιών είνε ο^αι τοΰ αύτοΰ τύπου φέρουσαι 
Ινα μόνον ίστόν καί πρόβολ.ον διά τριγωνιχόν ίστίον 
καί αρτέμονα. 

Εσωτερικώς διαιροΰνται είς τρία διαμερίσματα, 
τό πρωραΐον διά τόν πλοίαρχον, τό πρυμναΐον διά 
τό πλήρωμα καί τό μεσαΐον διά τα εργαλεία, τάς 
τροφάς και τό ύδωρ. 'Επί τοΰ καταστρώματος δια-
χρίνομεν τό χαρακτηριστικών τών κοραλλιευτικών 
πλοιαρίων όργανον τόν έργάτην, τεμάχιον ξύλινον 
κυλινδρικόν στηριζόμενον έπί τοΰ καταστρώματος, 
τή βοήθεια τοΰ όποιου ανασύρεται τό μηχάνημα έκ 
τής θαλάσσης. "Εκατέρωθεν του πηδαλίου και έπί 
τοΰ περιτοναίου ύπάρχουσι γλ*υφαί χρησιμεύουσα! 
διά τήν άνέλκυσιν τοΰ μηχανήματος. 

Τό μηχάνημα τοποθετείται έτοιμον έπί τοΰ περι
τοναίου καί Οταν τό πλοιάριον φθάση είς τό μέρος 
είς ό πρόκειται νά άρχίση ή εργασία καί εύρεθή τό 
κατάλληλον βάθος 8)—100 όργ. ρίπτεται είς τήν 
θάλασσαν περνωμένου. τοΰ ρυμουλκίου και κανονι-
ζομένης τής ιστιοφορίας ούτως ώστε τά μετριασθή ή 
ταχύτης τοΰ πλοίου" τό μηχάνημα ήδη, άφ' ού 
προηγουμένως τό ρυμούλκιον τραχηλωθή έπί τοΰ 
εργάτου, σύρεται βραδέως έπί τοΰ βυθοΰ. 

Ό κυβερνών τήν λέμβον φέρει έπί τοΰ μηροΰ 
δερμάτινον περίζωμα και καθήμενος έπί τοΰ περιτο
ναίου χρατεΤ τό ρυμούλκιον έπ' αύτοΰ προσπαθών 
νά αντιλαμβάνεται πασαν τοΰ σχοινιού δόνητιν. 

"Οταν ό βυθός εινε καλ,ός ή ιλύς τό μηχάνημα 
σύρεται όμαλώς έπ' αύτοΰ καί ουδείς τιναγμός με
ταδίδεται είς το σχοινίον" όταν συνάντηση μικρόν 
τινα λίθον στερεόν έπί τοΰ πυθμένος τότε περιπλέ
κεται τό μηχάνημα είς αυτόν καί τό πλοΐον στά
ματα, τοΰτο σημαίνει ότι τό άντικείμενον δέν έχε: 

ύψος και επομένως δέν δύναται νά έχη κοραλλιο-
φόρους κοιλότητας. 

Προκειμένου όμως το μηχάνημα να συνάντηση 
βράχον έχοντα μεγάλας πτώσεις και κοιλώματα 
τότε τό ρυμούλκιον συρόμενον πλαγίως Οά συνάν
τηση πρώτον αυτό τήν χορυφήν τής υφάλου καί θά 
μεταδώση χαραχτηριστικήν τινα δόνητιν είς τόν 
κρατοΰντα αυτό, τότε αμέσως αναρτάται τό ρυ
μούλκιον, τίθενται οί στρόφαλοι είς τόν έργάτην, 
ή λέμβος εξακολουθεί νά κινήται μέχρις ότου τό 
μηχάνημα έμπλακέν είς τόν βράχον σταματήση" 
τότε άρχεται νά στρέφεται ό εργάτης ύπό τών ναυ
τών και ή λέμβος ανακρούεται έν ώ κατά χρονικά 
διαστήμ.ατα τό ρυμούλκιον περναται άποτόμως ίνα 
το μηχάνημα πλησίαση τούς πρόποδας τών βράχων, 
τοΰτο έξακολ,ουθεΐ μ.έχρις ότου ή λέμβος έλθη κατα-
κάθετος, τότε τό έργαλεΐον έχει τελείως προτκολ-
ληθή έπί τοΰ βράχου καί τά δίκτυα έχουν σφηνωθή 
εντός τών κοιλοτήτων" ό εργάτης στρέφεται μετά 
δυσκολίας καί τό μηχάνημα σύρεται ύπό τόν βρά
χον ώθούμενον ύπό τοΰ ρεύματος, τά δίκτυα προσ
κολλώνται είς πασαν εξοχήν καί έκ τοΰ βράχου 
άποσπώτι πάν τό προστυχόν. Τό μηχάνημα ανέρ
χεται ήδη" μόλις Οά άντιληφθή ό κρατών τό σχοι
νίον ότι χαλαροΰται τοΰτο, τό όποιον σημαίνει οτι 
υπερέβη τό χείλος τοΰ κρημνοΰ, περναται τό σχοι
νίον και ό σταυρός ύπό τό βάρος τών δικτύων πί
πτει" τότε ακριβώς έκ τοΰ περνωμένου σχοινιού αν
τιλαμβάνεται ό διοιχών τήν λέμβον τό ύψος τοΰ 
κρημνοΰ. Τοΰτο επαναλαμβάνεται πολλάκις καί 
κατόπιν τό ρυμ.ούλκ:ον ρίπτεται εντός τής γλυφής 
καί στρέφεται ό εργάτης ανασυρόμενου τοΰ μηχα
νήματος όπως συλλεχθή τό εντός τών δικτύων πε-
ριπεπλεγμένον κοράλλιον καί παρασκευασθή τό μη
χάνημα έκ νεου. 

Τάς έπί τών βράχων παραμ.ενούσας ρίζας άπο-
σπώσι διά σιδηρών ζωστήρων τοποθετημένων έπί 
τοΰ σταυροΰ. 

Προκειμένου όμως νά έξετάσωμεν άν κατάπτω-
σις τις απότομος πλησίον τής ακτής είνε κοραλλιο-
φόρος τότε μεταχειριζόμεθα άπλήν βολίδα έφ' ής 
προσαρμόζονται δίκτυα. Τήν βολίδα ταύτην χειρί-
ζουσι κατά τόν αυτόν ώς άνω περιεγράψαμεν τρό 
πον μέ μόνην τήν διαφοράν Οτι άνασύρουσι αυτήν 
διά τής χειρός. 

Κατά τόν τελευταΐον τοϋτον τρόπον έγένετο ή 
έρεύνησις τών έλλ.ηνικών θαλασσών. 

Παρ' ήμΐν ή αλιεία τοΰ κοραλλιού έφηρμόσθη 
άπό του έτους 1903 συμδληθέντος τοΰ Δημοσίου 
μετά τοΰ Ίταλοΰ Β. Πέπε, όστις κατά μεν τό άρ-
χικόν συμβολαίου είχεν άναλάβη νά έρευνα και 
άλιεύη έκ δέ τής αλιείας νά λαμβάνη 10 ο)ο μετά 
τήν άφαίρεσιν τών δαπανών, άλλά κατά μεταγενε-
στέραν συνεννόησιν λ.αμβανει ώς αποζημ.ίωσιν 12, 
800 ίταλικάς λίρας" έτάχθη όπως τήν άλίευσινπε-
ριορίζη μόνον Οπως δι' αυτής παρασχεθή καί ή εμ
πράγματος βεβαίωσις Οτι έπί έρευνηθέντος μέρους 
δι' ο λέγει ότι υπάρχει κοράλλιον όντως υπάρχει 
διότι ήλίευσεν έξ αύτοΰ τοιοΰτον. Τοΰτο άλλως τε 
ητο τό συμφέρον τοΰ Δημοσίου νά έξακριβωθή μαλ-
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λον άν Ιχη ή ελληνική θάλασσα κοράλλ'.ον ή νά 
άλ-.ευΟή τό υπάρχον. 

Λ:ά τήν έποπτείαν τής άλ-.είας τών κοραλλιών 
άπεστέλλετο καθ' έ'καστον ετος μικρόν πολεμικόν 
πλοΐον, ο κυβερνήτης τοΰ οποίου ητο εντεταλμένος 
έκτος τής επιβλέψεως τών Ιταλών αλιέων ίνα μή 
άλιεΰσωσι άντικείμενον τι σοϋτον πολύτιμον ταντως 
άνεπιτήρητοι, 

Ιον) Τήν κατάστρωσιν χαρτών έν οίς να περι
γράφονται ια'ι είκονίζωνται λεπτομερώς τα μερη 
ενθα διά τών γενομένων ερευνών καί τής δοκιμα
στικής αλιείας έβεβαιώΟη δτι ϋπάρχουσι κοραλλιο-
γόνοι τόποι έν τω πυθμένι τής θαλάσσης, ίνα οϋτω 
έπαληΟεύη τάς είδικάς εκθέσεις τοΰ Ίταλοΰ πλοι
άρχου περί τής έν γένει εργασίας αύτοΰ άς κατα 
τό πέρας έκαστης περιόδου ώφειλεν έ ; αυτής τής 
συμβάσεως νά ύποδάλλη τω ύπουργείω. 

2θν) Τόν καθορισμόν κατά τό δυνατόν, οποίων 
ποιοτήτων κοράλλια όπάρχουσιν έν μια έκαστη καθ' 
όρια κα; διαστάσει: όρισθίίση περιφέρεια. 

3θν) Τήν παροχήν τή; συνδρομής τοΰ ατμό
πλοιου πρός ρυμούλκησ;ν τών πλοιαρίων όσάκ'.ς 
είτε διά κακοκαιρίαν εΐ:ε δι' έςοικονόμησιν χρόνου 
ήΟελεν παραστή ανάγκη. 

4ον) Τήν τήρησιν δειγμάτων τών άλιευΟεντων 
κοραλλιών έκ μ;ας εκάστης περιφέρειας και τε/,ος 
τήν αποστολή* κατά τό τέλος τής περιόδου έ'/.Οί-
σεως τών παρατηρήσεων άς ήΟελεν πο'.ήση κατα 
τήν ίκπλήρωσιν τή; ειδικής ταύτης αποστολής. 

Κατά τό πρώτον ετος απεστάλη διά τήν έπο-
πτείαν τής αλιείας ό ανθυποπλοίαρχος κ. Κ. Δό-
σιος κυβερνών τήν κανονιοφόρον Α, ήδυνήθη δέ 
νά προσδιορίσω κατά τό διάστημα τής αποστολής 
του ταύτης 9 κοραλλιοφόρους υφάλους εις τόν 
κόλπον Λευκάδος καί τάς θάλασσας τής 'Ιθάκης 
καί τών ' Εχινάδων. 

Κατά τό πρώτον τοΰτο ε:ος ήλ;εύΟησαν 132.5 
χιλιόγραμμα ζώντος κοραλλιού καί 237.5 χι
λιόγραμμα νεκρού ολικής άςίας 8514.75 φράγ
κων χρυσών. 

Τό έπόμενον ετος ή αλιεία έγένετο είς τάς παρά 
τήν Αευκάδα, Κεφαλλψ'ιαν, Ζάκυνθον, Παξούς 
και 'Αντιπάξους θάλασσας καί εις τήν νήσον Φα-
νύν τών Όθωνών ευρέθησαν δέ πάσαι κοραλλιο-
φόροι έξ ών άνεσύρΟη-αν ικανά δείγματα κο
ραλλιού. 

Κατά τό θέρος τοΰ 1905 ή άτμΟημίολία «Κί
χλη» ύπό κυβερνήτην τόν άνΟυποπλοίαρχον κ. 
Γ. Κρίτσαν άνερεύνησε τάς περί τήν Κέρκυραν, 
Αευκάδα, Κεφαλλ.ηνίαν, Ζάκυνθον και Στροφά
δες θάλασσας μέχρι τέλου; Ιουλίου ότε Ινεκα θραύ
σεως του άςονος τής Ιλικο: ανετέθη ή εποπτεία 
είς τήν υπό κυβερνήτην τόν σημαιοφόρον κ. Ν'. 
Τούμπαν άτμοημιολίαν «Άηδόνατ> όστις έςηκο-
λούΟησε τήν Ιρευναν τών Δ. κα! Λ7, ακτών Πελο
ποννήσου μέχρι Κυθήρων ουδέν άνευρων. 

Κατά τό πρώτον Ομως μέρος τής περιόδου ταύ
της άνευρέΟησαν δύο κοραλλιοφόρα κοιτάσματα 
τό μέν Ιν δυτικώς τοΰ ακρωτηρίου Άγιου Γεωρ
γίου Κερκύρας έχον άφθονον άλλά νεκρόν κοράλ-
λιον τό δέ ΒΔ. τής άκρας Άθέρρα τής Κεφαλ 
ληνία^ τό όποιον δύναται νά θεωρηΟή τό πλουσιώ-
τερον τών μέχρι τοΰδε γνωστών, ές ού έςήχθηιαν 
ζώντα καί ακμαία κοράλλια καλλίστης ποιότητος 
κα! χρώματος ρόδινου. Τήν άςίαν τοΰ συλλεχθησο-
μένου κοραλλιού έκ τοΰ κοιτάσματος τούτου αναβι
βάζει ό Ιταλός πλοίαρχος είς 100 χιλιάδας φρ. 
χρυσά. Κατά τήν έργασίαν ταύτην άνεσύρθησαν 
6 οκάδες έκ τοΰ πρώτου κοιτάσματος και 10 έκ 
τοΰ τελευταίου. 

Κατά τά δύο επόμενα ετη ή αλιεία έςηκολούΟη-
σεν εις τά Χ καί Α παράλια τής Πελοποννήσου 
καί τάς παρακειμένας νήσους καί νησίδας ώς και 
είς τάς Βορείους Κυκλάδας άνευρέΟη δέ κατά τό 
πρώτον ετος κοίτη κοραλλιοφόρος μικράς σχετικώς 
άςίας παρά τήν νησίδα Πλατιά εςωθι τής νήσου 
Πόρου. 

Τέλο: κατά τό Οίρος τοΰ 1908, τελευταΐον Ιτος 
τοΰ συμβολαίου, ή εποπτεία τής αλιείας ανετέθη 
εί; τόν άνθυποπλοίαρχον κ. Π. Ίωαννίδην όστις κυ
βερνήτης ών τήν άτμοημιολίας Κίχλης άνερεύνησε 
τήν νήσον Θήραν, τά Νότια τής Σύρου κα: τόν 
Σαρωνικόν κόλπον άπό Μεθάνων μέχρι Λαυρίου. 

Κατά τήν διάρκειαν τής αποστολής του ανεΰρε 
ΧΑ τής ά/.ρας ΛιηοιιΐΙιί τής νήσου θήρας κοραλ-
λιοφόρον κοίτασμα ές ού έςήχθησαν δείγματα νε
κρού κοραλλιού καλής ποιότητος. 

Οί πνέοντες Ομως κατά τήν έποχήν έκείνην 
ισχυροί Β. άνεμο; δέν επέτρεψαν τήν περαιτέρω 
άλιείαν εις τάς Κυκλάδας καί ή εργασία έξηκο-
λούθησεν εις τόν Σαρωνικόν κόλπον οπου ουδέν 
άνευρέΟη. 

Κατά τήν άποστολήν ταύτην έςηκριβώΟη ότι ή 
νήσος Θήρα είνε κοραλλιοτροφος κα; ές αύτοΰ δυ
νάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι έκ τών Νοτίων Κυ
κλάδων αί παρουσιάζουσαι τάς πρός όπαρςιν κοραλ
λιού ευνοϊκά!" συνΟήκας πιθανόν νά είναι κοραλλιο-
τρόφοι, δεδομένου ότι ή πρός Νότον ορίζουσα "ό 
Αιγαίον γραμμή έςετασΟεΐσα ευρέθη γόνιμος. 

Τό συμπέρασμα ήδη τής εξαετούς δοκιμαστι
κής έρεύνης άνά τάς έλλ.ηνικάς ϋαλ.άααας είνε οτι 
άποδειχθείσης τής υπάρξεως κοραλλιοφόρων 
κοιτααμάιων ή έπί πλέον έρευνα καθίσταται μα
ταία καϊ δαπανηρά και δέον νά άφεθή έλ.ευθέρα 
πλέον ή αλιεία τών κοραλλιών είς τούς "Ελλ.η-
νας αλιείς, άναιιθεμένης τής εποπτείας και τής 
μελέιης εις τό παρά τώ Ύπουργείω τών Ναυ
τικών τμήμα τής Εμπορικής Ναυτιλίας, τό μό
νον κατάλληλον νά συνδυάση τά πράγματα προς 
τό συμφέρον καϊ τοϋ ναυτικού πληθυσμού τής 
Ελλάδος καϊ τοϋ Δημοσίου. 
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ΠΟΘΕΝ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 

Οί Βυζαντινοί ώνόμαζον τάς κλειστάς αγο
ράς, στοά;, ών τίνες σώζοντκι έ'τι έν τε τή Κων-
σταντινουπόλει κκί άλλκχοΰ, εμβολή. Οί Βυ
ζαντινολόγοι μέχρι σήμερον περιορισθέντες κυ
ρίως ε ί ; τήν γνωστήν σ/ιμασίαν τ ή ; λέξεως, δέν 
κατέληξαν, ώ; είκό;, ε ί ; τό ποθούμενον, ήτοι 
τήν έξεύρεσιν τοΰ λόγου τής ονομασία; αυτών. 

Οί διάδοχοι τών Βυζαντινών, οί Τοΰρκοι, ούτε 
είχον τοιαύτα; αγορά;, ούτε ήτο δυνατόν νά 
έχωσιν, ένεκα τ ή ; προγενεστέρα; αυτών κατα
στάσεως - εύρόντε; όμω; ταύτα; τ ά ; παρεδέ-
χθησαν μετά πολΛών άλ.λων καί επειδή έν αυ
τοί; έπωλοΰντο κυρίως, ή κατεσκευάζοντο 
υφάσματα, τά ώνόμασαν Μπεζεστένια (ύφασμα-
τοπωλεΐα ή ύρασματοποιεΐα) ή Τσαρτσ'ια — αγο
ρά;. "Ωστε έκ τών κατακτητών ουδέν έχομεν 
πρό; βοήθειαν. 

Α,' 
Ό έμβολο; ή τό έμβολον παράγεται έκ 

τοΰ εμβάλλω. Ή λατινική δέ λέξ ι ; 1Ό3ΪΠ1ΙΪ1 
σημαίνει κυρίως μυκτήρα χοίρου, ράμφο; πτηνοΰ, 
ρύγχο; ζώου, ώ; καί διάφορα χειροποίητα αντι
κείμενα, τά όποια έκ τοΰ σχήματο;, ή τ ή ; χρή-
σεω; αυτών πλησιάζουσι πρό; τά ανωτέρω αντι
κείμενα. 

Τά πολεμικά πλοία τών αρχαίων ώπλίζοντο 
δι ' εμβόλων μέ 3-4 αΐχμά; καί διά νά ώσιν αύ
ται ίσχυρότεραι έπενεδύοντο διά χαλκοΰ ή σιδή
ρου, καί ήσαν προωρισμέναι νά προσβάλλωσι 
τ ά ; πλευρά; τών εχθρικών πλοίων, ώ; ό κριός 
τά τείχη. Κατά τούς παλαιού; χρόνου; τό έμ
βολον άπετελεΐτο έξ ά π λ ή ; δοκοΰ ληγούση; ε ί ; 
αίχμηρόν μέταλλον είκονιζούση; σχεδόν πάντο
τε κεφαλήν ζώου τινός. Τό έμβολον προερχόμε-
νον έκ τή ; πρώρα;, έξεϊχε πρό τοΰ πλοίου, άνω 
τ ή ; ισάλου γραμμή;. "Οτε δμω; άνεπτύχθη ή 
ναυπηγική, τό έμβολον πρός έπιτυχεστέραν έκ-
πλήρωσιν τοΰ σκοποΰ του άπετελέσθη έκ πολ
λών δοκών, περιβεβλημένων πάντοτε δι' οξέων 
μετάλλων, συγχρόνως δέ μετ ' κυτών καί έκτης 

ΕΜΒΟΛΑ (ΝΙΙΪΕΖΕΠΕΝΙΑ); 

μεμονωμένη; ισχυρά; δοκοΰ. Τά έμβολα ταΰτα 
έτοποθετοΰντο πάντοτε είτε ε ί ; τήν γραμμήν 
τ ή ; τρόπιδος, εί'τε ύ π ' α υ τ ή ν ώστε εκάστη οπή 
διανοιγομένη, ού μόνον έβλαπτε τό πλοϊον, ά λ λ ' 
άπασαι όμοΰ διήνοιγον τοιοΰτον ρήγμα, ώστε 
έπροπαρεσκεύαζον δι ' αύτοΰ τήν καταστρεπτι-
κήν είσβολ.ήν τοΰ ύδατο;. 

Περί τό 260 π . Χ. κατά τόν Καρχηδονιακόν 
πόλεμον, οί Ρωμαίοι έννοήσαντε; ότι άνευ ναυ
τ ική; δυνάμεως τοΐ; ήτο άδύ/ατο; ή κατάκτη-
σι; καί διατήρησις τής Σικελίας καθώς καί ή 
ύπεράσπισις τών παραλίων καί τών πόλεων των 
κατά τοΰ ναυτικού τών Καρχηδονίων καί μελε-
τώντε ; τήν συγκρότησιν στόλου, εύρον πρόχει-
ρον υπόδειγμα έξοκείλασαν καρχηδόνιον ναΰν* 
συγχρόνως δέ αί κορυφαί τών 'Απεννίνων τοϊ; 
παρέχουσι τήν άναγκαίαν ξυλείαν, κκί ό χαρα-
κτήρ αυτών τήν άπαιτουμένην έπιμονήν. 'Εξή-
κοντα ήμέραι τοΐ; άρκοΰσι πρός ναυπήγησιν 130 
νηών έκ χλωράς ξυλείας - τά δέ πληρώματα αυ
τών έν [όραχυτάτω χρόνω έγυμνάσθησαν είς τόν 
χειρισμόν αυτών. Πρός έξουδετέρωσιν μάλιστα 
τών αντιπάλων των έπενόησκν καί τόν κόρακα, 
δι' ού ό άγων μετεβάλλετο ε ί ; μάχην έκ τοΰ 
συστάδην, ώ ; έπί τ ή ; ξηρά;, χωρί; νά έξετάσω-
μεν Οτι ό θαλασσοκρατών Ίέρων, έπιθυμών νά 
διατήρηση τό τής Σικελίας μονοπώλιον, έστει
λε στόλον χύτοΐς. Ό ύπατος Δου'ί'λιος κατή-
γαγε παρά τήν Λιπάραν νήσον τήν πρώτην αύ
τοΰ κατά θάλασσαν νίκην, είς άνάμνησιν τής 
όποιας τω έστησαν στήλην κεκοσμημένην δι ' 
εμβόλων. 

"Οτε οί Ρωμαίοι κατά τόν Λατινικόν πό
λεμον έκυρίευσαν τά πλοία τών Ούόλσκων είς 
τήν ναυμαχίχν τοΰ Ακτ ίου , έκοσμησαν διά τών 
εμβόλων τών πλοίων τούτων τάς στηλας καί 
τό βήμα τής εξέδρας τοΰ^Φόρου, ένθα οί ρήτορες 
ανήρχοντο διά ν ' άγορεύσωσι πρός τόν λαόν. 

Είς τό μέρος, δπου έκάη τό σώμα τοϋ Ι ο υ 
λίου Καίσαρος δηλ. είς τό εμβαδόν (αΓβίΐ) τής 

3 — 4 
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αγοράς, μεταξύ τών Εμβόλων καί τής Ρνιγίας, 
έστήθη βωμός καί παρ' αύτώ στήλη έ/. μαρμά
ρου της Νουμιδία;. Τό διασωθέν βάΟρον τοϋ 
ναοΰ φέρει έμβολα αιγυπτιακών πλοίων χυριευ-
Οέντων κατά τήν έν Ά κ τ ί ω ναυμκχίαν. Προς 
διαιώνισιν τής ναυμαχίας, ήν ήρατο ό Δουίλιος 
κατά τών Καρχηδονίων τ ώ 260 π . Χ. ήγέρθη 
στήλη έκ μαρμάρου, ρυθμού ίωνικοϋ καί ή οποία 
διατηρείται έν τώ Καπιτωλίω φέρουσα έπί τών 
δύο αυτής παραλλήλων προσόψεων τρεις πρώ
ρα.; πλοίων διαφόρου;, μετά τών εμβόλων αυτών 
έπί δέ τών δύο άλλων προσόψεων άγκυραν 
τρίς ύπερκειμένην, οπερ έσυνείθιζον οί αρχαίοι 
Ρωμαίοι. Κρίνοντες έκ τών διασωθέντων τούτων 
μνημείων, βλέπομεν ότι ή αναμνηστική αύτη 
στήλη δέν παρουσιάζει τόν μεγαλοπρεπή χαρα
κτήρα τών θριαμβευτικών στηλών, άς οί Ρ ω 
μαίοι συνείθιζον νά έγείρωσι κατά τήν έποχήν 
τών Αυτοκρατόρων. Ή καθιερωθείσα στήλη 
προς διαιώνισιν τών νικών, άς ήρεν ό Τραϊανός 
κατά τών βαρβάροιν, ήγέρθη ύπό τοϋ άρχιτέ-
κτονος Απολλοδώρου, — ρυθμοϋ τοσκανικοϋ 
μάλλον ή δωρικοϋ — περατώσαντο; αυτήν περί 
τό 104 μ. Χ. Τό διατηρούμενον έτι μνημεΐον 
τοϋτο κατεσκευασθη εντελώς έκ λευκοϋ μαρ
μάρου συγκειμένου έκ τετραγώνου βάθρου, μια; 
στήλης μετά βάσεως καί έπικράνου λήγοντος 
ε ί ; άκρωτήριον έφ' ού έτοποθετήθη ό άνδριάς 
τοϋ θριαμβευτοϋ. Γραφαί έξ ανάγλυφων περι-
βάλλουσαι στενώς δι ' είκοσιτεσσάρων ζωνών 
τήν στήλην ταύτην συνοψίζουσι διά 2500 προ
σώπων είς δύο σειράς τά κατορθώματα τοϋ Τραϊ
ανού. Ή βάσις είνε γεγλυμένη μετά πολυτελέ
στατου διακόσμου, θύρα δέ, διά κοχλιοειδοϋς 
κλίμακος, φέρει έπί τοϋ κέντρου τοϋ άβακος τοϋ 
κιονόκρανου αυτής. Τό ύψος τής Τραϊανή; ταύ
τη ; στήλης έχει υψο; έν δλω 39 μέτρων, ή δέ 
διάμετρος περί τά 4 μ. Ταύτης απομεμακρυ
σμένη άπομίμησις ήτο ή έν Κων)πόλει στήλη τοΰ 
Θεοδοσίου, ή ; ή βάσις σώζεται μέχρι σήμερον. 

Έν τή μεγαλειτέρα πλατεία πάσης πόλεως 
ή συνοικισμού, συνείρχοντο ανέκαθεν οί κάτοικοι 
ού μόνον διά νά συζητήσωσι τά κοινά αυτών 
συμφέροντα, άλλά καί διά τάς αγοραπωλησία; 
των, ούχ ήττον καί τά διά καθ' έκάστην πα
ρουσιαζόμενα αύτοΐ; πολιτικά καί κοινωνικά 

αυτών ζητήματα. Ένταϋθα έλάμβανον χώραν 
αί θρησκευτικά! αυτών τελεταί , ή στρατολογία, 
άπενέμετο ή δικαιοσύνη, ήδρευεν ή διοίκησι; καί 
τέλο; ή πλατεία αύτη άπετέλει τό κέντρον τής 
πόλεως. Ένταϋθα δέ ήγείροντο τά κυριώτερα 
καταστήματα τών άρχων, ναοί, στοαί κτλ . , ώς 
καί τά διακοσμητικά έργα αυτή; ώς ανδριάντες, 
αγάλματα, στήλαι, βήμα-α κτλ . 

Ή κουριάτις εκκλησία (οοίπίΐΊα ΟΙΙΠ&ί») 
ελάμβανε χώραν έν τή αγορά, προεδρευομένη 
κατ ' αρχάς ύπό τών βασιλέων καί ακολούθως 
ύπό τών υπάτων ή άλλων αρχόντων, ουδεμία 
δ' ύπόθεσις ήδύνατο νά παρουσιασθή εις τόν 
λαόν ύ π ' άλλου τινός. Τό Έκκλησιαστήριον 
συνεκεντροϋτο εί; τ ι μέρο; τής αγοράς ονομαζό-
μενον ϋοΓηίΙίΐΙΙϊΓ ένταϋθα εκείτο ή έδρα, τό 
βήμα ($ΐΐ££68ΐΐ11ϊΐ), ένθα ανερχόμενοι οί ρήτο
ρες ήγόρευον πρός τόν λα.όν καί ακολούθως ώνο-
μάσθη Ιίθ8ΐΓ& Έμβολα, διότι ό Μαίνιος ύπο-
τάξας τούς 'Αντιάτας (τό 368 π . Χ.) ήγειρε 
τήν Μαιν'ιου στήλην, κοσμήσκς αυτήν διά τών 
εμβόλων τών πλοίων αυτών ώ; καί τό βήμα 
τή; Αγορά;, όπερ κατ ' άρχά; ώνομάζετο Ε κ 
κλησία (Ίοηιρίιιιη). 

Άπό τ ή ; εποχή; ταύτη; ή έν τή Άγορα 
στηθεΐσα εξέδρα, ή βήμα τών ρητόρων έκαλεϊτο 
τά "Εμβολα, ώ; καί έμβολιακκί στήλαι αί δι ' 
εμβόλων κοσμούμεναι, ώ; αί έν ΙΙαρισίοι; σή
μερον στήλαι τοϋ φωτισμοϋ, φέρουσι τήν πρώ-
ραν τοϋ συμβόλου τή ; πόλεω; ταύτης. Έ μ -
βο/.α έκόσμουν επίσης καί άλλα μνημεία. Φαί
νεται δέ ή εξέδρα αυτη κατεσκευασθη μεταξύ 
τοϋ Έκκλησιαστηρίου καί τής Αγορά; καί ούτω 
οί ρήτορε; ήκούοντο ύπό τών πατρικίων καί τοϋ 
λαοϋ' επειδή δέ ή εξέδρα αύτη καθιερώθη ύπό 
τών οίωνοσκόπων, ήτο ναό;. Τά έμβολα ταϋτα 
τής εξέδρας περιεστοιχίζοντο ύπό πολυαρίθμων 
αγαλμάτων, ήτοι τών ανδριάντων τών ύπό τών 
Φιδηνάτων φονευθέντων πρέσβεων, τοϋ αγάλμα
τος τοϋ Καμίλλου, τοϋ έφιππου αγάλματος τοϋ 
Σύλλα έκ κεχρυσωμένου ορειχάλκου, τοΰ Πομ-
πηα'ιου, δύο αγαλμάτων τοϋ Καίσαρος, κ τ λ . Έ ν 
ταϋθα έλάμβανον χώραν αδιάκοποι μάχαι με
ταξύ αριστοκρατίας καί δημοκρατίας. Ένταϋθα 
ό Κικέρων άπήγγειλε τούς Κατιλιναϊκούς του, 
ένταϋθα εξετέθη ή κεφαλή τοϋ ρήτορος άμα καί 
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στρατιώτου Αντωνίου καί ό όποιος άφ' ενός μέν 
διά τής εύγλωττ ία ; έξελάμπρυνε τό βήμα τοϋτο, 
κατεκόσμησε δέ άφ' έτερου διά τή ; άπό τοϋ 
έχθροϋ κατακτηθείσης λείας, ένταϋθα εξετέθη 
έπί τέλους ή κεφαλ,ή τοϋ υπάτου Όκταβίου 
καθώς καί τών θυμάτων τοϋ Μαρίου, τοϋ Σύλλα, 
τοϋ Κλαυδίου πρό τής κηδεία;. Ένταϋθα ήγέρθη 
επίσης ή έμβολιοφόρο; στήλη τοϋ Δουϊλίου νι-
κητοΰ τών Καρχηδονίων τώ 260 π . Χ. Ό Καί
σαρ τό έτος τοϋ θανάτου του (44 π. Χ.) μετέ
φερε τά έμβολα τοϋ έκκλησιαστηρίου είς τόν 
φόρον ένθα έτι φαίνονται σπουδαία λείψανα καί 
περί τούτου ουδεμία πλέον έναπολείπεται σή
μερον αμφιβολία, μάλ.ιστα διά τών άνακαλ.υ-
φθέντων καί διασιοθέντων μνημείων (1). 

"Οτε ό Μέγας Κωνσταντίνος είδεν έν πλήρει 
μεσημβρία, ύπερκείμενον τοϋ ήλιου σταυρόν, μέ 
τήν έπιγραφήν «τούτω νίκα» τήν δ' έπομένην 
νύκτα τόν Χριστόν, μετά τοϋ σημείου τούτου 
καί κατά τήν παραγγελ.ίαν, τοϋ οποίου έμιμήθη 
αυτό, διά νά τό μεταχειρίζηται, ώ ; άλ.εξιτήριον 
κατά παντός πολεμίου - τοϋτο μετά πολλών άλ
λων έπεισαν τόν μέγαν εκείνον άνδρα νά μετα
φέρε τόν θρόνον του παρά τόνΒόσπορον. Αί παρ' 
αύτώ πλούσιοι χώραι, τό κενόν όπερ παρετί-
θετο μεταξύ τοϋ νέου κράτου; καί τών βαρβάρων, 
καθιστών δύσκολον πάσαν έπίθεσιν, καί ουκ ο
λίγοι πολ ιτ ική , θρησκευτικοί καί οικογενειακοί 
λόγοι, έκράτυναν τήν άπόφασιν τοϋ ίδρυτοϋ τής 
νέας καί άληθοϋς θρησκείας, νά κτίση τήν Κων)-
σταντινούπολιν, όπερ κατώρθωσεν έν διαστή-
ματι 8-9 μηνών, ώστε τήν 11 Μαίου 330 Σω
τηρίου έτους νά τελέση τά εγκαίνια τή ; βασι-
λίδο; τών πόλεων, συνοδευόμενων ύπό πολλών 
θρησκευτικών τελ.ετών, αγώνων, πανηγύρεων, 
διανομή; σίτου κτλ. έπί τεσσαράκοντα ήμερα;. 
Τό όνομα τ ή ; Νέα; Ρώμη; χαραχθέν έπί μαρμά
ρινη; πλακό; έτοποθετήθη έν τω Στρατηγίω, 
παρά τή Πορφυρά στήλ.ν), έφ' ή ; ΐστατο έφιππος 
ό άνδριάς τοϋ Μ. Κωνσταντίνου. Καί δμως έν 
τόσω βραχεί διαστήματι κατώρθωσε νά έκτείνη 

(1) 'Εν τώ λιμένι τής Γενούης άνευρέΟη ϊαβολον 
πλοίου κεχοσμημένου διά ρύγχους κάπρου εξ ορειχάλ
κου, χαλής τέχνης. 

τόν περίβολον τής παλ,αιάς πόλεω; κατά 15 
στάδια δημιουργηθέντος άμα παντό; αναγκαίου. 
Ή Νέα λοιπόν Ρώμη είχεν, ώ; ή παλ.αιά, τούς 
έπτά λόφου; τη ; , τού; 14 Ρεγεώνά; τη ; , τόν 
Φόρον /.αί το Καπιτώλιόν τη; , 14 εκκλησίας, 
7 θριαμβευτικάς αψίδα;, δεκατέσσαρα παλάτ ια , 
οκτώ δημοσίας θέρμα; κκί μάλιστα τά ; τοϋ Ζευ-
ξίππου καλλυνθείσα; ε ί ; τρόπον, ώστε νά έπι -
σκιάσωσι πάσα; τ ά ; άλλα ; τοϋ ρωμαϊκού κό
σμου, τά αυτοκρατορικά ανάκτορα, έπαυξη-
θέντα κατά τόν δ'. αιώνα καί τό προκείμενον 
Αύγουσταΐο/ (φόρο;), τήν Ά γ ί α ν Σοφίαν καί τόν 
Ίππόδρομον κεκοσμημένον δι' αρχαϊκών έρ
γων έκ ναλ.κοϋ >.αί μαρμάρου ώ; καί τά κυριώ
τερα μέρη τής πόλεως (1), τό Χρυσοϋν Μιλιά-
ριον, τήνΓερουσίαν κκί τέλος τάς στοάς δηλ. 
τά έμβολα (ΐ'Οδίίίΐ) έξ ού τό ό'νοαά των. 

Είνε περιττόν νά εί'πωμεν, οτι ό Θεοδόσιος έ-
προίκισε τήν Κων)πολιν μέ τήν ώρ: ιοτέραν τών 
εισόδων της, τήν Χουσήν Πύλην, έκαστος δ' 
αυτοκράτωρ έφιλοτιμεΐτο νά κοσμή τήν βασιλίδα 
τών πόλεων ό Μαρκιανό; διεκρίθη κυρίως διά 
τά υδραγωγεία, Λέων ό ά. διά τ ά ; έκκλ.η-
σία;, Ίουστΐνο; ό ά. άνεκαίνισε πολλά; οίκοδο-
μά; αυτή; καί ο Ιουστινιανό; άνεκαίνισε τήν 
Ά γ ί α ν Σοφίαν, τά ανάκτορα, 26 εκκλησία; 
κατ . 

Ή Κων)πολι; κατά τά τέλη τοϋ δ' καί τ ά ; 
άρχά; τοϋ ε' . αΐώνο; φαίνεται νά είχε 14 με
γάλα παλάτ ια , 14 μεγάλα; εκκλησία.;, 8 με
γάλα δημόσια λουτρά ή θέρμα;, 153 ιδιωτικά, 
2 Βασιλικά; περιστώου;, 4 Πλατεία; ή Φόρους, 
2 Βουλευτήρια, 5 Ώρρεϊα (δημ. Άποθήκκ;) . 
1 Άμφιθέατρον ή (Κυνήγιον), δύο Παλαίστρας 
(Γυμνάσια), 4 μεγάλας Κινστέρνας, 4 Νυμφαία 
(ύδρονομεϊα Τακσίμ), 322 ρύμας, 4388 οίκους 
(Ηϋίοΐχ) , 52 ει βολα (στοάς), 20 δημοσίους 
μυλωνάς καί 120 ιδιωτικούς, 117 αναβαθμούς 
(πρός άρτοδοσίαν), 5 Μακελλεϊα, Νομισματο-
κοπεΐον καί 3 λιμένας (νεώρια, σκάλας). 

Αί δημόσιοι κρηναι έκοσμοϋντο δι ' ανάγλυ
φων έξ επίχρυσου ορειχάλκου καί ποϋ μέν είκο-
νίζετο ό καλό; ποιμήν, ποϋ δέ ό Δανιήλ έν τω 
λ.άκκω τών λεόντων.Έπί τών πυλών δέ τών βα-
σιλ.είων είκονίζετο αυτός ό Κωνστατϊνος προ-
σευχόμενος.Άλλ' έάν ή πρός τόν χριστιανισμόν 



ευλάβεια αύτοΰ κατεδεικνύετο διά παντός μέ
σου καί τρόπου, ές άλλου ό προς τήν άρχαίαν 
τέχνην ζήλος αύτοΰ δέν ήτο μικρός, διό καί έκό-
σμησε διά των αριστοτεχνημάτων αυτής τά διά
φορα μνημεία μετενεγκών ές Ασίας, Αιγύπτου, 
Έλλ.άδος καί ές αυτής έτι τής Ρώμης διάφορα 
έργα τέχνης, σεβασθεί: μόνον τάς 'ΑΟηνας καί 
τήν Όλυμπίαν. Τοσούτον δέ ήτο τό κάλλος τής 
πόλεως, ώστε οί Χρονογράφοι τοΰ Βυζαντίου έλε-
γον δτι δέν έλειπεν άπό αυτήν ειμή μόνον ή 
ψυχή τών εικονιζόμενων. (1) 

Έ π ί Θεοδοσίου τοΰ β' ή Κων)πολις είχε 332 
ρύμας ή αγυιάς κκί λεωφόρους. Τούτων ή κα
λούμενη, καθώς καί ήτο, Μέση, ή πλατυτέρα 
καί ευθύτερα τών λοιπών, διέτεμνε τήν πόλιν 
ά π ' ανατολών πρός δυσμάς, ακολουθούσα, ώς 
έγγιστα τόν ζυγόν τών ές λόφων, καί ή'ρχετο 
άπό τοΰ Μεγάλου Παλατιού, δθεν καί λεωφό
ρος τοϋ Μιλίου έλέγετο, καί διερχόμενη τήν 
άγοράν, τούς Τρωαδησίους Έμβόλους κτλ . , κα-
τέληγεν είς τήν Χρυσήν Πύλην, έχουσα εκατέ
ρωθεν οικίας, εργαστήρια καί στοάς. Δι ' αυτή: 
διήρχοντο αί παρατάξεις, έπομπεύοντο οί κατά
δικοι, καί διέβαινον τά δημόσια οχήματα (καί 
τά ταχυδρομεία). Τήν θέσιν καίχρήσιν τής λεω
φόρου ταύτης επέχει σήμερον ή μακρά καί μόνη 
σχεδόν ευθεία καί πλ.ατεϊα οδός τής Κων)πό-
λ.εως, ή καλούμενη Αιβάν-γιολοϋ, διότι, αρχο
μένη άπό τής πύλης τής 'Ανδριανουπόλεως, κα
ταντά είς τήν Ύψηλήν καλ.ουμένην Πύλην καί 
τό Πασσά-καπουσού. 

Αί πλειότεραι τών οδών τούτων ήσαν κατά-
στεγοι καί περ'ιστυλοι εκατέρωθεν τοΰ δρόμου 
(όθεν καί Άμφοδοι), «ώστε , κατά τόν Χρυσο-
λωράν, διά τών σκεπαστών καί φρακτών τούτων 
δρόμων, διά πάση: ποτέ τής πόλεως διΐκνουμέ-
νων, έξεΐναι άνευ πηλοΰ καί άκτϊνος πάσαν α υ 
τήν διέναι». "Ενιαι δέ ήσαν καί διώροφοι, έχου-
σκι άνοδον είς τάς ανωτέρας αυτών στοάς διά 
λίθινων κλιμάκων, ώς φαίνεται έκ τοΰ ΜΕ' Νό
μου τοΰ Θεοδοσιανοΰ Κώδηκφς. 

Ε φ η μ ε ρ ί δ ο ς ! « α θ η ν α ι » 

Έκαλοΰντο δέ αί στοαί αύται "Εμβολοι, καί 
πολλοί αυτών έφερον τά ονόματα τών επισημό
τερων αρχόντων τής πολιτείας, ώς ύ π ' αυτών ή 
γοΰν έ π ' αυτών κτισθέντες. Είχε δέ, κατά τήν 
προειρημένην έπί Θεοδοσίου τοΰ β' περιγραφην 
ή Κ)πολις πεντήκοντα δύο Έμβόλους τούς 
πλείστους συνεχόμενους. 

Τούτων γνωστότεροι ήσαν οί κτισθέντες ύπό 
τού συγκλητικού Εύβούλου, κατά τόν Κωδινόν 
μέν, ενός τών μετά τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Με
γάλου έκ Ρώμης μετοικησάντων κατά δέ τόν 
Δουκάγγιον, πιθανώτερ άλλου ομωνύμου 
αύτώ, χρηματίσαντος Έπαρχου τοΰ Πραιτωριου 
τοΰ Ίλλυρικοΰ, έπί Θεοδοσίου τοΰ Β ' τω 436. 
Ήσαν δέ τέσσαρες τόν αριθμόν, θολωτοί, έγχό-
ρηγοι, ών ό μέν ήρχετο άπό τοΰ Τζυκανιστη-
ρίου καί τών Μαγγάνων καί τής Ακροπόλεως 
καί τοΰ Ευγενίου, καί διήρχετο μέχρι τοΰ Ά 
γιου Αντωνίου - ό δέ έτερος άπό τής Δάφνης καί 

(I) Τά ευρήματα τών Κυθήρων βεβαίως προέρχονται 
εκ τίνος ναυαγίου τής έπο/ής ταύτης , δηλ. ό'τε δΐά-
οορα εργα τέχνης έκ διαοόρων πόλεων μεσεοέρονσο 
ε'ις Κων)πολ:ν, εκτός αν ανάγονται εις τοΰ; ρωμ,αΓκούς 
χρόνους διά τούς αυτούς λόγους. 

τών Σοφιώ% μέχρι τής Ράβδου - οί δέ έτεροι δύο, 
άπό τής Χάλκης καί τοΰ Φόρου μέχρι τοΰ Ταύ
ρου καί τοϋ Βοός καί τοΰ Έςωκιονίου. Επάνω 
δέ τών Εμβόλων περίπατοι πλακωτοί λίθινοι, 
καί στήλαι χαλκαΐ άπειροι πρός διακόσμησιν 
τής πόλεως. 

Συγχέονται δέ, ή, πιθανώτερον, ήσαν οί αυτοί, 
τοις ύπό τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου οίκοδο-
μηθεϊσιν έκ πλίνθου όπτής καί διήκουσιν αντι
κρύ άλλ.ήλων άπό τοΰ Μιλίου είς τόν ά π ' αύ
τοΰ παρωνυμούμενον Φόρον. Ιδίως δέ ό έξ ευω
νύμων παρετείνετο μέχρι τοΰ Ταύρου, ή , κ ατά 
τήν ιβ' Νεαράν τοΰ Ζήνωνος, «άχρι τοΰ Καπι
τωλίου». Έκάησαν δέ πρώτον μέν, έπί Α ν α 
στασίου τοΰ Δικόρου, κατά τόν Μαρκελλΐνον 
δεύτερον δέ, έπί Ίουστινιανοΰ - τρίτον, έπί 
Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου* καί τέταρ
τον έπί τοΰ μεγάλου έμπρησμοΰ τοΰ έπί τής 
τών Λατίνων αλώσεως τής πόλεως τή 19 Αυ
γούστου 1205. Διότι αύται είνε βεβαίως αί πυρ-
ποληθεΐσαι τοτε «ύπόστεγοι άμφίδομοι άμφο-
δοι, αί άπό τοΰ Μιλίου άρχόμεναι, ών άτέρα είς 
αυτό παρατείνει τό Φιλαδέλφιον», κατά τόν 
Χωνειάτην. 

Ή τελευταία αύτη ίσως είναι ό καλούμενος 
Μακρός "Εμβολος καί Μακρέμβολος, έξ ού Ευ
δοκία ή Βασιλίς, ή Μακρεμβολίτισσα, έκτεινό-
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είχεν ήδη παρακμάσν). "Οθεν καί 'Ριομανός ό 
Λεκαπηνός γενομένου ποτέ σφοδροΰ χειμώνο; 
έπί τών ήμερων του, «ένέφραξε Ουρίσι καί σανι-
δώμασι τάς τών Εμβόλων στοάς, ώστε μή τήν 
χιόνα καί τό ψΰχο; εκείθεν έπεισιέναι ταϊ ; πέ -
νησι. Τότε δέ κα! τά ; λεγόμενα; "Αρκλας έν 
πάσι κατεσκεύασε τοΐ; Έμβόλοις, άργύριόν τ ι 
κατά μήνα τοις πένησιν έταξε» . 

Τών δέ διαφόρων τή ; πόλ.εω; αγορών ή φό
ρων προεΐχεν ό τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ό 
καί κ α τ ' εξοχήν καλούμενο; Φόρος. Μετ' α υ 
τόν ήτο ό τοΰ Ίουστινιανοΰ ή τοΰ Μιλίου, ό τοϋ 
Θεοδοσίου, ό τοΰ Αρκαδίου, ό τοΰ Ταύρου, ό 
τοϋ Βοό; κ λ π . 

Αί άγοραί ή πλατεΐαι αύται ήσαν περίστωοι, 
κεκοσμημέναι μέ διαφόρου; στήλας καί ανδριάν
τας, ιδίως δέ έν τω μέσω αυτών ύψοϋτο ό άν-
δριάς τοϋ κτίτορος έπί κίονος κολ.οσιαίου. 

Ώς έκ τών ε ί ; έκάστην αυτών δέ κατασκευα
ζόμενων ή πω/.ουμένων εμπορευμάτων καί χειρο
τεχνημάτων, ώνομάζοντο μέ διάφορα ονόματα, 
οίον Χαλκοπρατέία, 'Αργυροιτρατέία, 'Αρτοπω-
λεΐα, Βλαττοπωλέία, Γοννάρια, Φόρος τών Καλ-
λιγαρ'ιων, τών Χαλιναριών, Άγορκ τών Βοών 
κτλ . άπαρκλλάκτω; καθώ; καί τώρα "Ατ-Πα-
ζάρ, Ταούκ-παζάρ, Καζαντζιλέρ, Μπουρεκεμπε-
ζηλέρ κτλ . (Σ. Δ. τοϋ Βυζαντίου Ή Κωνσταν
τινούπολη. Τόμ. γ ' σελ. 111-3). 

Γ ' 

Δέν πρόκειται νά έξετάσωμεν ένταϋθα πόθεν 
καί π ώ ; προήλθον αί οίκοδομαί αί ονόματι έμ
βολα, συνοπτικώ; δμω; λέγω τά έξή; : 

Οί αρχαίοι ναοί δέν ήσαν ώ ; αί σημερινά! χρι
στιανικά! έκκλησίαι, ένθα οί πιστοί συνέρχον
ται άπό κοινοϋ ίνα λ.ατρεύσωσι τόν"Τψιστον, ά λ λ ' 
ήσαν αυτή ή κατοικία τοϋ θεοϋ. Οί τοίχοι τοϋ 
σηκοϋ καί ό τυλ.ών είναι τό περίβλημα τοϋ 
δόμου όν αυτό; ό θεό; κατοικεί (διά τοΰ άγάλ-
ματό; του). Διά τοΰτο ή είσοδο; τοϋ κόσμου 
έν τω έσωτερικώ, όπερ ανοίγεται σπανιώτατα 
επιτρέπεται μόνον ε ί ; τού; ίερεΐ; κ.αί τού; ζα-
κόρους, άπαξ δέ μόνον τοΰ έτου; επιτρέπεται 
νά ίδωσι τό άγαλμα τοϋ θεοϋ οί λατρεύοντες 
αυτόν. Ό κόσμος λοιπόν προσήρχετο είς τόν 

μένος «άπό τής Χαλκή: άχρι τοΰ Ταύρου», καί 
άν όχι κατά συνέχειαν, κατά τήν διεύθυνσιν 
όμως αύτοΰ μετ ' άλλων, πιθανώς καί μέχρις 
αύτοΰ τοΰ χερσαίου τείχους. Έκαλεΐτο δέ πρό-
τερον Στοά Φανίωνος, όπου κατά τον Σουίδαν. 
τοποθετοΰντα αυτήν έν τω Δ' Ρεγεώνι, έρρί-
πτοντο τά καθάρματα. 

Μετ' αυτούς αναφέρονται ό Μέγας "Εμβολος, 
ό αντικρύ τοΰ Πραιτωριου, όν έκτισεν ό Άρκά-
διος τω ε' (κατά τον Θεοφάνην τό α') έτει τής 
αυτοκρατορίας του. 

Οί τοΰ Δομν'ινου "Εμβολοι, περί τόν ναόν τής 
Άγιας Αναστασίας, πιθανώς όπου νΰν τό Σάχ-
ζαδέ-μπασή. 

Ό Νέος "Εμβολος κτισθείς ύπό Λέοντος τοΰ 
Μ., δθεν ίσως ό αυτός τω τοΰ Λεοντίου, όπου 
«υπήρχε στήλη θαυμάσιος, ένθα Ζήνων τάς 
έποψίας έποιεΐτο», κατά τόν Ά ν ώ ν . Πατριο-
γράφον τής Κωνχπόλεως,καί τοΰ Πατρικίου Μαμ-
μιανοΰ, έκ Προκοννησίου μαρμάρου, έν μέσω 
τών όποιων, μόλις έπί Εύαγρίου υφισταμένων, 
ώκοδόμητο καί Τετράπυλον. 

Ό καλούμενος Σίγμα, ώς άπό τοΰ ήμικυκλο-
ειδοΰ; (σιγματοειδοΰς) αύτοΰ σχήματος, τοπο
θετούμενος έν τω Γ' Ρεγεώνι. 

Ό τών Χαλκοπρατείων. 
Ό τών Άργνροπρατείων. 
Ό Καριανός έν Βλαχέρναις. 
Είς έξ αυτών ό κατ ' εξοχήν καλ.ούμενος τότε 

"Εμβολος, παρεχωρήθη ύπό τοΰ Κομνηνού Α 
λεξίου τοις Ούενετοΐ; ή άκριβέστερον, κατά τήν 
Άνναν , τή Ένετίνισιν εκκλησία τοΰ Αγίου 
Μάρκου, «πρός άμοιβήν τής συμμαχίας, ήν πρός 
πρός αυτόν έποιήσαντο, «όπηνίκκ 'Ρομπέρτος 
εκείνος έξ Ι ταλ ίας έπίΔυρράχιον μεταβάς έπο-
λιόρκει τήν χώραν», κκτά τόν Κίνναμον. Έ ξ ε -
τείνετο δέ «άπό τής παλαιά ; Εβραϊκής σκά
λας, άχρι τής καλ.ουμένη; Βίγλας» . 

Είς τούς Έμβόλους τούτους κατώκουν καί 
δι.τριβον συνήθως οί άστεγοι πένητε; , καί αί 
δημόσιαι γυναίκες, αΐτινες διά τοΰτο έκαλοΰντο 
καί Επΐ1)υ1α,Π3,6· όθεν έκ τών στοών (ΡΟΓΙΠ-
068) τών Εμβόλων τούτων καί ή Λατινική λέ-
ξις ΡοΓΠΪΟίΐίΐο. Είς ένα τούτων διέτριβε ταλα-
σιουργονσα καί Θεοδοόρα ή τοΰ Ίουστινιανοΰ, 
καθ' όν καιρόν εγκαταλελειμμένη καί άπορος, 
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περίβολον ή τά πέριξ τοϋ ναοϋ, έθυσίαζεν καί 
έτελει τάς άλλας τελετάς έκεΐ δέ διεξεπεραίου 
πάσαν, εκτός τοϋ ναοϋ, έργασίαν του. διατριβών 
ύπό τό περιστύλιον τοϋ ναοϋ, τά προπύλαια, 
τάς βαθμίδα; κκί τόν πέριξ έξωτρρικόν πεοίβο-
λον, ό όποιος υπήρχε κυρίως είς τάς βασιλείου; 
στοάς, ων τό ύψος ήτο πολλάκι; άμφίδομον, δηλ. 
διηρεΐτο είς δύο πατώματα εσωτερικώς. 

Οί αρχαίοι εκτός τοϋ οίνου (καί τοϋ ζύθου έν 
μέρει κατ ' άρχά;\δέν έγνώριζον άλλα ποτά κα.ί 
ούτε ύπήρχον ΖυΟοπωλεΐα, Καφενεία, Ποτοπω
λεία, Ζκχαροπλαο-τεΐα, Χρηματιστήρια, Γαλα
κτοπωλεία, θέατρα (ώς τά σημερινά), Μουσι
κά! συναυλίκι, Καφωδεία, Λέσχαι καί σχεδόν 
ώ: τά σημερινά Οίνοπωλεΐα, δέν ύπήρχον. Καί 
όμως αί οίκίαι των, ό βίος καί τό κλίμα τούς 
ήνάγκαζε νά διέρχωνται σχεδόν άπαντα τόν χρό
νον έκτο; τών οικιών των. ήτοι έν τή Άγορα. 
είς τά Γυμνάσια κκί τάς Παλαίστρας, τάς 
Στοά: καί είς τά προπύλαια καί περίπτερα τών 
ναών .και μάλιστα τών βασιλικών, όπου καί 
προεφυλάσσοντο άπό τήν βροχήν τόν άνεμον καί 
τ ά : ηλιακά: ακτίνας," διά τοϋτο μάλιστα καί 
έκοσμοϋντο τά μέρη ταϋτα διά γραφών καί α
γαλμάτων. Έν Αθήναις δέ εκτός τών ναών 
ύπήρχεν ή Ποικίλη Στοά. ή Βασίλειο: Στοά. 
έν Σπάρτη ή Περσική λεγομένη Στοά. ώ : καί 
ή Σκιά:, ένθα έλάμβανον χώραν αί δημοτικά! 
έκκλησίαι. Έκτος τών βαθμίδων τών αρχαίων 
μνημείων ύπήρχον έν ταΐ; πλείσταις τών Στοών 
τούτων καί εδώλια ίνα οί προσερχόμενοι άνα-
παύωνται. Ύοιαϋται άγορα!. ή στοαί,αναφέρονται 
ύπό τών αρχαίων ούκ όλίγαι, ώ; ή έν Σμύρνη (1) 
αναφερομένη ύπό τοϋ Στράβωνος — κκί τοι-
αϋται ύπάρχουσι μέχρι σήμερον έν τή πόλει 
ταύτη— ή έν Σινώπη ύπό τοϋ αύτοϋ (2). Οί 
συχνάζοντες δέ ταύτας συνέκειντο έξ άπάντιον 
τών τάξεων τών πολιτών ώς καί έκ τών ρητό
ρων, τών φιλοσόφων, οί όποιοι έδίδασκον έκεΐ. 
Ή στωική α'ίρεσι; τ ή ; φιλοσοφίας οφείλει 
τό όνομα της είς τόν Οεμελιωτήν αυτής ό 
όποιος συνδιελέγετο μετά τών μαθητών του 
έν στοα,ώς καί ή περιπατητική φιλοσοφία, διότι 
οί διδάσκοντες περιεπάτουν είς τά μέρη ταϋτα 
διδάσκοντε;. 

(1) "Εστί δέ ή ρυμ,οτομία διάοορος έπ' ευθειών εί; 
ούναμ-.ν, και αί όοοί λιθόστρωτοι, στοαί τε μεγάλαι 
τετράγωνοι, επίπεδοι τε καί υπερώοι. "Ιίστι δέ καί 
βιβλιοθήκη, καί τό Όμήρειον, στοά τετράγωνος, 
ε/ουσα νεών Όμηρου καί ξόανον" αντιποιούνται γαρ 
χαί ούτοι διαοερόντως τοϋ πο,ητοΰ (646). 

(2) Α υ τ ή δ' ή πόλις τετείχισται καλώς, καί γυ -
μνασίω δέ καί άγορα χαί στοαίς κεχόσμηται λαμπρώς 
(αϋτ. 546) , 

Είναι πιθανόν νά είχον καί οί Ανατολικοί 
λαοί ένεκα τοϋ κλίματος των τοιαύτας στοά;, 
αί όποΐαι νά ήσαν συγχρόνω; ναοί χαί εμπορεία 
καί έξ αυτών νά τά ; παρελάβομεν καί ήμεΐ; καί 
νά μα; έχρησίμευον καί ώ ; είδό; τι Χρηματι
στηρίου - τουλάχιστον ή έν Λήλω έχρησίμευεν καί 
ε ί ; τοιούτον σκοπόν, ώ; ε ί ; έοιτάς τινα; παρ' 
ήμΐν σήμερον τά πέριξ τών Εκκλησιών κατα
κλύζονται ύπό εμπόρων ότι δέ οί ναοί έν Α ν α 
τολή έχρησίμευον καί ε ί ; Εμπορεία, έχομεν τ ά ; 
επανειλημμένα: βεβαιώσεις τοϋ Ίεροϋ Ευαγγε
λίου ( Ί ω . κ. Β ' . 4 —16, Λουκ. κ. Κ'. 45 — 6, 
Μαρκ. κ. ΙΒ'. 15-6, Ματθ. κ. Κ'. 12-3) καθ' 3 
ό Ιησούς : «Κα! ποίησα; φραγγέλιον έκ σχοι
νιών, πάντα; έξέβαλεν έκ τοϋ ίεροϋ. . . καί τών 
κολλυβιστών έξέχεε τό κέρμα, καί τ ά ; τράπεζα; 
ανέτρεψε... "Αρατε ταϋτα εντεύθεν μή ποιήτε 
τόν οίκον τοϋ πατρός μου οίκον εμπορίου» λέγει . 
Κα! τελο: κατά τού; Ρωμαϊκού;, μάλιστα δέ 
κατά τού; Βυζαντινού; χρόνου;, αί στοαί αύται 
(έμβολα), κατήντησαν αληθώς πρατήρια διαφό
ρων εμπορευμάτων, διατηρηθέντα άλλως τε και . 
μεχρι σήμερον. 

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ 

Τό συμπέρασμα μας λοιπόν ώ; πρό; τά έμ
βολα είναι ότι οτε ο Μέγα; Κωνσταντίνο; έκ
τισε τήν Κωνσταντινούπολιν άπεμιμήθη σχεδόν 
κατά πάντα τήν 'Ρώμην, διό καί δικαίως άπε-
κληθη Χεα 'Ρωμη. "Εκτισε λοιπόν σύν τοΐ; 
άλλοι: καί ΓΟί>ίΓ3, έλληνικώτερον όνομασθέντα 
διά τ ή ; ταυτοσήμου λέξεω; εμβόλια. Έκ τ ή ; έν 
'Ρωμη κεντρική; Πλατεία; τοϋ Φόρου διακο-
σμηθείσης άπό τών θριάμβων δι ' εμβόλων, ώνο-
μάσθη ή τών εμβολών, ώ; καί αί κυριώτεραι εμ
πορικοί οδοί αί καταλήγουσαι εΐ; αυτήν. Πασα 
λοιπόν στοά, αγορά, σπουδαία εμπορική οδός, 
ήέμπορεΐον, έλεγετο κατ ' έπέκτασιν έαβολον, ή 
έμβολα. Τά τής Κων πόλεω; έμβολα διαφέοουσι 
τών ρωμαϊκών κατά τοϋτο μόνον ότι ήσαν συ-
νηθως έστεγασμένα, ένεκα τοϋ κλίματος, τ ή ; 
θρησκεία;, τών συνηθειών καί τών παραδόσεων 
τών λαών τούτων, ώ ; είπομεν, καί δύναται τ ι ; 
νά τά ίδη μέχρι σήμερον εΐ; διαφόρου; τουρκικά; 
π ίλε ις καί μάλιστα έν Κων)πόλει, μ' όλην τήν 
παρακμην των. Οί κατακτητα'ί εύρόντες ταϋτα 
τά έσεβάσθησαν μετά πολλών άλλων, δώσαντες 
μόνον αύτοΐ; τό τουρκικόν όνομα Μπεζεστένια, 
ήτοι ύφασματοπωλεΐα ή ύφασματοποιεΐα ώ; καί 
τσαρσί, Αγορά. 

Α . Ν. Β Ε Ρ Ν Α Ρ Δ Ά Κ Η Σ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ. ΚΑΡΑΛΗ 

Ά π ό τών αρχαιοτάτων χρόνων ή μαγειρική 
ήτο τέχνη, μεγάλω; τιμώμενη ύπό τών βασι
λέων, τών αρχόντων, τών ευπόρων, παντό; έν 
γένει, ούτινος τό βαλάντιον ήδύνατο νά έπαρ-
κέση είς αδρού; μισθούς ίκανοϋ μαγείρου, δυνα
μένου νά παρασκευάζη αύτώ εδέσματα γευστικά 
καί πολυτελή. Ή μαγειρική ήκολούθησε τάς 
διαφόρους φάσεις τοϋ πολιτισμοϋ, δύναται τις δ' 
ειπείν ότι ή μαγειρική τών λαών ανταποκρίνεται 
πρός τόν πολιτισμόν, τάή'θη, τό κλίμα, τήν ιδιο
συγκρασιών, τήν ύγιεινήν, τήν καλλιέργειαν τής 
γης, τό έμπόριον καί τήν θρησκείαν αυτών διότι 
δέν πρέπει νά λησμονώμεν ότι ή θρησκεία επ ι 
βάλλει συχνάκις διαφόρων ειδών δίαιταν. νη
στείας, κτλ . ωσαύτως οτι αί θρησκευτικοί νο-
μοθεσίαι ύπολαμβάνουσιν εδέσματα τινα ακά
θαρτα καί αθέμιτα, οί δέ πολιτικοί νομοθέται 
ψηφίζουσι νόμους, κανονίζοντας, ώς ό Λυκοϋργο;, 
τήν τροφήν τών συμπολιτών αυτών. (Πλουτ. 
Λυκοΰργ. XII). 

Ή αληθή; μαγειρική έπεφάνη σύν τ ώ πολιτ ι 
σμό) καί ήκολούθησε τ ά ; προόδους αύτοϋ" ό άν
θρωπο; έγεννήθη όπτανεύ; ά λ λ ' ουχί καί μάγει
ρο;. Οί ύπό τά τείχη τ ή ; Τροία; ομηρικοί ήρωε: 
δεινοί μέν ήσαν κρεωφάγοι, άλλ ' όμω; ξένοι πρό; 
πάσαν λεπτότητα. «Έν ταΐ ; αίθούσαι; τών με
γάρων αυτών» λέγει ό ΡβΓΓοΐ, « έπ ί τ ή ; έ ν τώ 
κέντρω εστία; παρασκευάζουσι τά εδέσματα 
αυτών, ό δέ καπνό; καλύπτει τού; τοίχους διά 
πυκνοϋ στρώματος αιθάλη; - έν τή βεβαρυμένη 
ατμόσφαιρα επιπολάζει οσμή πιμελή; καιομε-
νη;, έν ταΐ; γωνίαις δέ σωρεύονται τά νεοσφαγή 
ζώα, πόδες καί κεφαλαί βοών, δέρματα καθη-

(1) ΙΙΟΠΙβΓβ ΐΓ&ρΓ08 ΙβΚ ρΐΐΐδ ΓΘΟΘΠίβδ άθοοιινοι·-
Ιβ8 ιΐο ΓβΓοΙιέοΙο^ίθ, (Κβν. (1β9 άβυχ πιοηιΐβ*, 15 
Ίουλ. 1885) . 

[ Ε Ρ Α Ν Ι4'Σ Μ Α ] 

μαγμένα» (1). Ή μαγειρική αυτών συνέκειτο είς 
τήν σφαγήν καί τόν διαμελισμόν τών ζώων, καί 
τήν διάπαρσιν είς οβελού; καί έψησιν αυτών έν 
τοις συνεδοίοις καί αυτοί δ' οί θεοί αυτών ουδέν 
πλήν τοϋ νέκταρο; καί τ ή ; αμβροσία; έγνώριζον. 
Οί μαχητοί ήσαν έν ταύτώ σφαγεΐ; καί μάγειροι, 
οί ίερεΐ; ήσαν οί θύται, ή δέ θυσία ήτο είδο; 
μαγειρική; εργασία;, καθ' ήν μέρη μέν τοϋ σφα
γίου άφίεντο τοις θεοΐς, τά λοιπά δέ έχρησί
μευον πρός διατροφήν αυτών, όπτούμενα ύπό 
μαγείρων πρός τοΰτο ώρισμένων χάριν τής παρα
σκευή; τών ιερών δείπνων. Τά τοϋ ρωϊκοϋ δέ 
μαγειρείου σκεύη ήσαν όλίγιστα, περιοριζόμενα 
ε ί ; τρίποδα; τινα;, ε ί ; χαλκά αγγεία, κρατήρα;, 
κύπελλα καί ασκού;. 

Έκ τ ή ; μετά τών ασιατικών λαών επιμιξία; 
αυτών οί 'Έλληνε; έγνωρισκν τήν πολυτέλειαν 
καί τήν ανάγκην εντέχνου καί καθαρά; τροφής, 
πρότερον όλως αγνώστου αύτοΐ;, προέβησαν δέ 
εΐ; τήν κατασκευήν μαγειρείων, περί ών ουδέν 
άπολύτω; ακριβώς γιγνωσκομεν, στερούμενοι ει
δήσεων περί τ ή ; κατασκευή; τοϋ έλληνικοϋ οί
κου. Έ ν τή περιγραφή τοϋ έλληνικοϋ οίκου ύπό 
τοϋ Βιτρούβιου (VI, 7 (10) ουδέν περί μαγειρείου 
λέγεται , αί δέ μέχρι σήμερον γενόμενα*, αρχαιο
λογικοί άνασκαφαί ουδέν ακριβέ; περί αυτών 
έδίδκξαν ημάς. Αρχαιολόγοι τινές άναφέρουσιν 
ότι έν τινι οικία άνακαλυφθείση έν Λήλω καί 
αναγόμενη είς τούς ελληνικού; χρόνους, υπήρχε 
μαγειρείο ν , άλλ ' ό τελευταίος εξερευνητής τής 
Δήλου, ό κ. ΡίΙΓΙδ (Βιιΐΐ. άβ Ο ο γ γ . Ηθΐΐέη. 
1884, σ. 474· πίν. X X , XXI) , αποφαίνεται 
Οτι ουδέν άνευρε τοϋ υποτιθεμένου τούτου οίκου, 
ούτινος τό σχέδιον πολλά τά σκοτεινά περιέχει, 
περιγράφει δέ δύο οικήματα, άτινα άνέσκαψε 
καί ανάγει είς τόν Β' αιώνα π . Χ. έν οΐς βλέπει 
τις μικρά τινα δωμάτια, πιθανόν χρήσιμα εις μα-
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γειρεΐα, καίτοι ουδέν έπιβεβαιοΐ τοΰτο. Ειδήσεις 
ακριβεστέρας, άλλ ' ουχί άπολύτω; βεβαίας, πα-
ρέχουσιν ήμΐν αί ύπό τών κ. κ. Ηβ11Ζ0γ καί 
ΟίΙΙΙΙΪΙβί έν Παλατίτζα της Μακεδονίας γενό-
μεναι άνασκαφαί - έν τή μεγάλη οικοδομή, ήν νο-
μίζουσι Πρυτανεΐον βασιλικόν τών βασιλέων τίίς 
Μακεδονίας, ύπάρχουσι παρά τό έστιατόριον, 
μικραί αίθουσα", προσηρτημέναι χρήσιμοι ίσο); είς 
μαγειρεία καί άποθήκα; εδωδίμων, ώς εμφαίνε
ται έκ τίνος κτιστής πρός έκροήν τών υδάτων 
υπονόμου. (Ηβιιζον" οί Όο,ιιπιοί, Μίδδίοη (Ιο 
Μαοόάοΐηβ, 1876, σελ. 18, πίν. X I V ) . 

Αί ανωτέρω μαρτυρίαι ϋλ'ιγιστα διδάσκουσιν 
ήμας. 

Ά λ λ ά καί ή άνοικοδόμησι; τοΰ έλληνικοΰ 
οίκου ή γενομένη ύπό τίνων αρχαιολόγων έρει-
δομένων έπί χωρίων άρχαίων'συγγραφέων έστιν 
όλως κατ ' είκασίαν. βέβαιον δέ φαίνεται οτι 
κατά τού; αρχαιότατους χρόνους δέν ύπήρχεν 
ίδιος χώρος διά τό μαγειρεΐον παρ' "Ελλησι. Τό 
μαγειρικόν δ' επάγγελμα ουδέν είνε τό δουλι-
κόν, ώς Οέλομεν ίδη κατωτέρω, άφ' ού μάλιστα 
τοΰτο έξετέλουν οί ήρωες καί οί νεαροί αυτών 
συνοδοί. Έν τή "Οδύσσεια βλέπομεν ότι τό /ιέ-
γαρον χρησιμεύει ώ; μαγειρεΐον, ή δ' οπτησις 
τών εδεσμάτων γίνεται έπί τ ή ; ε ί ; τό βάθος 
τ ή ; αΐ&οναης έσχάρα; (I) τοΰ καπνού εξερχό
μενου διά τινο; έπί τ ή ; στέγη; οπή;. Ά γ ν ω -
στον πότε τό μαγειρεΐον ήλλαξε Οέσιν τοποθε-
τηθέν έν τ ω μυχεΐ τών οικημάτων, βέβαιον δ' 
είναι ότι ή μεταβολή αύτη συνετελ.έσθη κατά 
τόν Ε' αιώνα. Ό Φιλοκλέων, ε ί ; τ ά ; Σφήκα; 
τοΰ Άριστοφάνου;, διαλαθών του; φυλάσσοντα; 
αυτόν, καταφεύγει ε ί ; τό μαγειρεΐον καί φεύγει 
διά τ ή ; καπνοδόχου - έπιφαίνεται δέ άνωθεν τ ή ; 
στέγη;, άφ' ή ; δημηγορεΐ πρό; τόν υίόν 

(1) γαστέρες αΐδ' αιγών κέατ' έν πυρΐ (Όδ. Χ. 43) 
αύτίκα λαμπτήρας τρεΓς ΐσνασαν έν μεγάροισιν, 
δορά οαείνο'.εν" περίδό ξύλα χάγκανα Οήκαν. (Όο. 

[Σ. 3 0 7 — 3 0 8 ) . 
άλλά κατήκιστα:, δσον πυρός Ί'κετ' άϋτμή.(Όο.Τ.9) 
. . . . τά μοι κατά οίκον άκηδέα καπνός άμέρδει. 

[(Όδ. Τ. 18 ) . 
μεσσηγϋ-, κρητήρο; ίδε θρόνου άργυροήλου. (Όδ. 

[Χ. 3 4 1 ) . 
ή πόσιν Ινδον έόντα παρ' έσχάργι ού'ποτ' εφησΟα. 

[(*Όδ. Ψ. 7 1 ) . 

καί τόν δοΰλον (1). Τό μαγειρεΐον, τό καί 
όπτανεΐον καλούμενον, αναφέρεται έν τοΐ; έπειτα 
χρόνοι; ώ; ίδιον τοΰ οίκου διαχώρισμα (2), προ-
σΟετέον δ' δμω; ότι κκί μέ τήν μεταβολήν ταύ
την τό μαγειρεΐον ουδέν άπόλλυσι τοΰ θρησκευ
τικού χαρακτήρο;, όν είχε πρότερον' ή εστία, 
ήτ ι ; ήτο ή αφετηρία καί ιδιαιτέρα; λατρείας 
παρ' "Ελλησι. διετήρησε τά ; σχέσει; αυτή; 
πρό; τ ά ; προστάτιδα; τοΰ οίκου θεότητα;. 

Μαγειρεία πιθανώς ήσαν προσηρτημένα καί 
εις τούς ναούς καί τά δημόσια οικοδομήματα : 

«τουτί δ' όρατ' όπτάν.ον ΟαΓν ώς καλόν» 

καθά εμφαίνεται έκ τοΰ Αριστοφάνους. (Είρ. 
891) . 

Ά λ λ ά καί παρά "Ρωμαίοι; ή ΟΙίΠπα, ή ε ί ; 
αρχαιοτέρου; χρόνου; ΟοΙΪΠΛ καί ΟΟίΠ-ΠηΟ, 
ώσαύτω; καλούμενη, (Υ.αΓΓ. I, 27ο ; 11 , 387; 
ΗβΓν. ε ί ; Βιργ. Αίν. 111 , 134; Ρπδοΐο,Π. 4, 
σ. 622) δέν έ'κειτο πάντοτε ε ί ; ώρισμένον μέρο; 
τοΰ οίκου. Ή μεγάλη εστία (1)00118 ή έσχάρα) 
ή έν τω άτρίω τοποθετημένη ώ ; βωμό; ίερό; 
τοΐ; προστάται; θεοί;, έχρησίμευε ταύτοχρόνω; 
πρό; όπτησιν τών τροφών. (8βΓν. ε ί ; Αίν. I, 
730) . Έν τκΐ ; κώμωδίαις τοΰ Πλαύτου κατά 
τόν Β' αιώνα π . Χ. γίγνεται ήδη λόγο; περί 
μαγειρείου ώ ; ίδιου διαχωρίσματος - (ΜοδίβΙΙ. 
I, 1). Κατά τον υ.ετέπειτα αιώνα ό Ν&ΓΓΟη 
(Ν&ΓΓ. έν Ν ο η , σ. 55, 18) συνιστά τήντοπο-
θέτησιν τοΰ μαγειρείου ε ί ; τά όπισθεν τής οι
κίας. Τήν αυτήν δέ» συμβουλήν δίδει καί ό Κολ-
λουμέλας (ΐΐβ Γβ ΓΗδΙ. I, 6 ) , έξηγών δτι τό 
μαγειρεΐον δέον νά είναι άπομεμακρυσμένον άπό 
τών κοιτώνων καί τών δωματίων έν οίς παρα
μένει τις φόβω τής πυρκκίκς. 'Η μεταβολή 
αύτ/) δέν έφυγάδευσε τήν Ορησκείαν, τό δέ μα
γειρεΐον, ώ; ή αρχική εστία, παρέμεινε τό 

(1) ό γαρ πατήρ εις τον Ίπνόν είσελήλυΟεν 
καί μυσπολεΓ τι καταδεδυκώς - άλλ' άΟρει, 
κατά τής πυέλου τό τρήμ' Οπως μή 'κδύσεται' 
σϋ δε τ ή Ούρα πρόσκεισο. ΞΑΝ. τ α ϋ τ ' , ώ δέσποτα" 
άναξ Πόσειδον, τί ποτ' άρ' ή κάπνη 'όοοεϊ; 
ούτος, τις εί σύ ; ΦΙΛ. χαπνός Ιγωγ' εξέρχομαι, 
καπνός ; οέρ' ?δω ξύλου τίνος σύ . . . . 

("Αρ. Σφήκες, 139 — 1 4 5 ) . 
(2) 'ΑΟήν. VII, σ. 2 9 1 , IX, σ'. 378 . Πολυδ. I, 

8 0 , VI, 13) . 

«ΜΠΝ1ΛΙΟΝ ΠΛΡΛΓΤΗΜΛ» 

ίδι/.ίτερον ίερόν τών έφεστίων τοΰ οίκου θεών 
τών λαρήτων (1ΛΡ68). ΙΙλήν τών χωρίων τών 
διαφόρων συγγραφέων, τό τοιοΰτον εμφαίνεται 
καί έκ τών τοιχογραφιών τών έν τοις μαγει-
ρε'ιοι; τ ή ; Πομπηία;, αΐτινε; είκονίζουσι πάν
τοτε τού; Λάρητας, είτε μόνους είτε συνοδευό
μενους ύ π ' άλλης τίνος προστάτιδος θεότητος, 
καί όφεις περιελ.ισσομένους εγγύς βωμοΰ, σύμ-
βολον αρωγών δαιμόνων (1). Έν ταΐς έπαύλεσιν 
τό μαγειρεΐον ήτο εύρύτατον κκί έχρησίμευε 
καί ώς έστιατόριον ι ώ ν υπηρετών (ΟοΙίΙΙΪΙ. άβ 
Γβ ΙΊΙδί. I, 6 ) . Τουναντίον έν τή πόλει ήν μι
κρόν, πλήν τών οίκων τών εύ -όρων έν οίς π λ ή 
θος πολύ υπηρετών καί μαγείρων κινείται μέσω 
τών άνημμένων πυραύνων, ώς λέγει ό Σενέκας 
(ΒΟΠΟΟΟ, Ερ . 114).'Έν τίνι λατινική επιγραφή 
τής Πρενεστοΰ γίγνεται λόγος περί μαγειρείου 
έχοντος μήκος 148 ποδών ; (Μο,ΖΟΪδ, Ρα ΐα ϊ» 
άο Ηοαιιπίδ, σ. 177, σημ. 1.) 

Έκ τών ανακαλύψεων τ ή ; Πομπηία;, γνω-
ρίζομεν καλώ; τήν διάταξιν καί τήν όψιν τοΰ 
μαγειρείου έν τοΐ; οίκοι; τών ρωμαίων αστών. 
Συνήθω; κείται κατά τ ά ; ύπό τών συγγραφέων 
αναγραφόμενα; αρχάς, έν τινι απομεμακρυσμένα) 
τοΰ οίκου χώρω, έν γένει έν τοις πέριξ τοΰ πε
ριστυλίου προσαρτήμασιν(()νθΓΐθβθ1ί,ΡθΙϊΐρ3)ΐ, 
έκδ. Β ' , I, είκ. 187, οίκος τοΰ Μελεάγρου). Έν 
πολλαΐς δέ οίκίαι; τ ή ; Πομπηία; βλέπει τ ι ; 

*Η λεγομένη οικία τοϋ Μελεάγρου έν Πομπηία 

ε ι σ έ τ ι τόν π ύ ρ α υ ν ο ν , ά π ο τ ε λ ο ύ μ ε ν ο ν έκ λ.ιθίνου 

κ τ ί σ μ α τ ο ; προσερειδομένου έ π ί τ ο ΰ τ ο ί χ ο υ έν 

γ ω ν ί α τ ι ν ι τ ο ΰ δ ω μ α τ ί ο υ γ ρ κ μ . Α τοΰ σ χ ε δ ί υ ) . 

(ΟνβΓΐ)Οθ1ν, Ροΐϊΐρο,μ, β' ε κ δ . τ ό μ . Β ' , σ. 

(1) Ποίΐιί^, λΥαιιά^οιιι. ΟειπιραιιϊβιιΒ, άρ. 36 , 3 7 , 
38 , 4 8 , ΙΟ,'δΟ, 63 , 64 , 66 , 70 , 74 , 9 5 ; Μλζοΐε 
Κιιΐιικ (Ιο Ροωρβϊ, 1 1 , σ. XI.V). 

64 — 65) . Παρά τον άμετακίνητον τοΰτον πύ 
ραυνον υπήρχε βεβκίω; ώσαύτω; Οέσι; έν τω 
μαγειρείο) διά τού; περιφορητου; ορειχάλκινους 
πυραύνου; τού; χρησίμου; πρό; Οέρμανσιν τοΰ 
ύδατο; ή τών πινακίων (θΟ,Ι(Ιθ,ΠΐΐΠΐ). Έν τοις 
πυραύνοι; τούτοι; έκαιον ξυλάνθρακα;, ολίγον 
άναπτύσσοντα; καπνόν, ών λείψανα ήμικεκαυ-
μένα εύρον έπί τοΰ πυραύνου τοΰ οίκου τοΰ 
Πανσα. Έν έτερα γωνία τοΰ δωματίου εύρηται 
συνηθω; ό νεροχύτη;, μετά τών απαραιτήτων 
πρό; έκροήν τών υδάτων σωλ,ήνων. ύπό τών συγ
γραφέων καλούμενο; ΟΟηΠίινία καί ΟΟίχΐΐί-
ιΐ(Β Ιχίδοπο, (Νυη. σ. 544 20 ; Ρο11ο.(ϊ. Βο 
1*6 ΓΙΙδί. I, 37) . Οί σωλήνε; ούτοι έκρέουσι 
συνήθως έν τοις άποπάτοις, τούτου ένεκα το-
ποθετημένοις παρά τό μαγειρεΐον έν τοις οίκοις 
τής Πομπηία;. Έ γ γ ύ ; ώσαύτω; εύρηται ή κιο-
τέρνα, έξ ή ; άντλοΰσι ύδωρ διά τά ; τοΰ οίκου 
ανάγκα;. 

Ή έπ ίπλωσι ; τοΰ δωματίου αποτελείται έκ 
πάντων τών χρησίμων τώμκγειρείω σκευών, χυ
τρών καί λεβήτων έκ μετάλλου, μεγάλων έξ 
άργίλλου άγγε ίω/ , τρυπητών καί τηγάνων, μα
χαιρών, κτλ . (αρΙ,ΊΓΟ. 00,000,1)118, ρο,ΐϊηο,, 8ΐ-
Ιηία, (Ιοίϊΐΐΐη, Οΐΐΐΐοΐ'). Πολλά τών σκευών 
τούτων είναι ανηρτημένα έπί τοΰ τοίχου, παρά 
τό πύραυνον, ΰπερθεν δέ τοΰ άνοίγματο; τ ή ; 
εστία, έ'Οετον μικρού; χάλκινου; τρίποδας (ΪΓΪ-
ρΐΐ8), υποβαστάζοντας τά δοχεία. έν οί; ώπτουν 
τά φαγητά. Ύπήρχεν ώσαύτω; καί ή μαγειρική 
τράπεζα κεκαλυμμένη διά λευκοΰ μαρμάρου, 
όπω; κόπτωνται κανονικώς τά κρέατα, ή ; εί ; 
τήν άκραν παρατ/ιρεΐται ενίοτε μικρά τ ι ; κοιλό-
της, χρήσιμος, καθ' ά ύποθέτουσι, προς λΛανσιν 
τών άρτυμάτων, ώς τό άλας καί τό πέπερι. 

Συχνακι; ύπάρχουσι παρά τό μαγειρεΐον έν ή 
πλείονα δωμάτια άτινα Οά έχρησίμευον ώ ; άπο-
θήκαι, ταμεία, θησαυροί (ΒοοΙνί'Γ 01ΐατί1γΐΓ'8, 
II. σ. 138). 

Φυσικόν είναι, ότι όπως έν τω σχεδίω τοΰ 
ρωμαϊκοΰ οίκου, καθά καί έν τω έλληνικω με-
γάρω, τό μαγειρεΐον ήτο εγγύτατα τοΰ εστιατο
ρίου ( ίποΙίηΐΙΠϊΐ) . Ά λ λ ' όμω; ενίοτε τό μα
γειρεΐον καί τά εξαρτήματα αύτοΰ είναι ε ί ; ίκα-
νήν άπόστασιν τοΰ δωματίου τοΰ δείπνου καί 
τών συμποσίων άλλοτε πάλιν βλ.έπομεν τό 
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έστιατόριον («ρ. 2) παρά τό μαγειρεϊον (αρ. 1)· 
ενίοτε δέ βλέπομεν όπήν είς τόν τοϊχον, δπως 
μεταβιβάζωσιν άπ ' ευθε ίας τά πινάκια είς τό 
έστιατόριον, καί άποφεύγωσιν τάς αλληλοδιαδό
χους τών υπηρετών φοιτήσεις. 

Έτερα ευφυής τών αρχιτεκτόνων τής Πομ
πηίας γνώμη είναι ή έ'ν τισι οίκίαις κατασκευή 
τοϋ λουτρού παρά τό μαγειρεϊον ούτως, ώστε τό 
πύραυνον νά χρησιμεύη κκί ώς κλίβανος τών 
λουτήρων (1)3.1 II611 Πΐ). 

Παρατηρητεον ωσαύτως δτι γενικώς παρά τό 
μαγειρεϊον εύρηται ή κλίμαξ ή άγουσα είς τόν 
άνω δροφον τής οικίας - ή διάταξι; αύτη έπήλθεν 
Γσως έ'νεκα τής συνήθειας τής υφισταμένης άπό 
τών χρόνιον τοϋ Ούάρρωνο; τοϋ δειπνεΐν είς τό 
άνω πάτωμα τής οικίας. ( Υ ί Ι Ι Τ . ί ι ί η § . \&ϊ. V 
162). 

Γνωστά ησαν ώσαύτιο; εις τήν αρχαιότητα 
καί τά ύπό τό έ'δαφος μαγειρεία. Ό κ. <3θ 
νΌίί'ΓΐΟ περιέγραψε ύπόγειον μαγειρεϊον έν άθροί-
σματι τινι κατοικιών τής κεντρώα; Συρία:, ών 
αί βάσεις είναι λελαξευμέναι έν τώ βράχω. Είσ-
δύουσι διά τίνος υπογείου κλίμακος' ή εστία 
σχήμα έχουσα τραπέζης μικράν κοιλότητα έχού
σης κείται έν τινι σήκω - άνωθεν υπάρχει μεγάλη 
κυκλοτερής οπή διάτρητο: έν τώ όρόφω όπως 
εισέρχεται τό φώς καί εξέρχεται ό καπνός* πέ
ριξ δέ, δακτύλιοι έν τοις τοίχοι:, σηκοί καί κα-
δίσκοι, έχρησίμευον πρός άνάρτησιν, πλύσιν καί 
κατάταξιν τών σκευών. Υ ο ^ α ο , Λ Γ Ο Ι Ι ΐ ί ο ο ί 11ΓΟ 
Οϊν. θί Γβ1ί£. 8$τΐβ <οοιιΙι·α1θ, I, σ. 83-84 ; 
II, πίν. 34). 

Τά περί τών ιδιαιτέρων κατοικιών λεχθέντα 
εφαρμόζονται ωσαύτως καί έπί τών εξαρτωμέ
νων έκ τών ναών καί τών δημοσίων οικοδομών 
παρά 'Ρωμαίοις. 

Έν τώ σχεδίω τοϋ ίσείου (ίεροϋ τής Τσιδος) 
έν Πομπηία καθαρώς εμφαίνεται ή Οέσις τοϋ μα
γειρείου έν τώ ίσογαίω, ίκανώς μακράν τών κοι
τώνων και εγγύς τοϋ εστιατορίου τοΰ διά τό 
προσωπικόν τοϋ ίεροΰ. (Ειίΐί&γβ, ΐίΊ&ί. άη 
οιιΐίβ (1ο8 Ό ίν . ά'ΛΙβχαηάπβ, σ. 178, πίν. 
I, άρ. 20) : έν δέ ταΐς έπιγραφαΐς συχνάκις α ν α 
φέρονται μαγειρεία είς θεότητας αφιερωμένα καί 
άποτελοϋντα μέρος τών ιερών (ΟθΓρ. ΪΠ86Γ. 
\άΪ. V, 1, άρ. 781 ; IX, άρ. 3075", 3440). 

Καί έν τοις άρχαίοις κοιμητηρίοις (ΜβΙΙΓ-
8Ϊιΐ8, (Ιο ΓιιηβΓΟ έν Τ1ιο83,ιιηΐ8 αηϋ-χ. £ΓΟΒΟ 

τοϋ θΓοηονίι ΐ8, XI, σ. 1135, 1145, 1 1 4 9 ; 
ΟθΙ*ρ. 1Ι186Γ. \ΆΪ. Χ, 1. άρ. 4765) χάρις τών 
εγγύς τών τάφων τελουμένων άγιστειών καί 
επιταφίων συμποσίων ύπήρχον δημόσια καί 
ιδιαίτερα μαγειρεία πρός παρασκευήν τών επ ι 
ταφίων εστιάσεων (βρίΐΙ&Ο ίΐΐηβ1)ΓΘ8). 

Καί ταϋτα μέν περί τών μαγειρείων, ήδη δέ 
είποψ.έν τινα καί περί τών μαγείρων. 

Έν Ελλάδι ό τά μαγειρικά έ'ργα έκτελών 
έκκλεϊτο μάγειρος* ύπήρχον δμως καί έτεραι λ έ 
ξεις έμφαίνουσαι τάς διαφόρους τοϋ αύτοΰ επαγ
γέλματος παραλλαγά; : οψοποιός (1), όψαρτυ-
τής (2 ) , έλέγετο ό παρασκευάζων εύΟυνάς τροφάς 
μάγειρο; - έλέατρος (3) είδος έπιστάτου έπ ι -
μελουμένου είς τήν τράπεζαν τούς κεκλημένους 
βασιλέως τίνος ή άρχοντος" δημιουργός, (-ί) ό 
παρασκευάζων πλακοΰντας καί άλλα ηδέα εδέ
σματα" καρυκοποιός (5), μαγίς, (6) οί έν ώρι-
σμένοι; ναοϊς ύπηρετοΰντες μάγειροι, κτλ . Οί αρ
χαίοι λεξικογράφοι παράγουσι τήν λέξιν μάγειρος 
έκ τοΰ μαγίς, μάζα, ή έκ τοϋ μάσσω, μάττω (7). 

Όντως, αρχικώς, ή κατασκευή τοΰ άρτου ήτο 

:ο κ υ υ ρ Ι ο ν ,'ον του μανέ ιρειου, •ί ι οί 
τοΰ μαγείρου περιελαμβάνετο αδιακρίτως πάν 
δ,τι έσχετίζετο πρός τήν τροφήν. Έ π ί Όμηρου 
αί δοΰλαι γυναίκες κατεγίνοντο είς τό νά άλε-
τρεύωσι τόν σϊτον έν τώ οίκω, (8) καί νά παρα-
σκευάζωσι πάντα τά τοϋ δείπνου άλλά έ'ργα 
τοΰ μαγείρου δέν άνετ'.Οετο είς ίδιον ύπηρέτην. 
'ΈΟος ήν οί ελεύθεροι, καί αυτοί έτι οί ήρωες καί 
οί βασιλείς, νά σφάζωσι μόνοι τά διά τό δεϊπνον 
ζώα, τή βοήθεια δέ υπηρετών τ ί ν ω ν , προβαίνου-
σιν ε ι ; τον οιαμελισμον και την οπτησιν των 
κρεάτων. Τό ύπό τοϋ Άχιλλέως έν τή σκηνή 
αύτοΰ προσενεχΟέν τοις πρεσβευταΐς τών Έ λ λ ή -

(1) ΆΟήν. IX, σ. 4 0 5 . 
(2) Πολυο. VI, 7. 
(3) 'ΛΟήν. IV, σ. 1 7 1 . 
(4) 'ΛΟήν. IV, σ. 1 7 2 . 
(5) 'ΛΟήν. IV, σ. 1 7 3 . 
(6) 'ΛΟήν. IV. σ. 1 7 3 . 
(7) Έ τ υ μ . Μέγα, έ. λ; ΣουΊδας, έ. λ; Ροβίιιβ, III, 

έν. λ. οοοιιιι . 
(8) Όδυσ, Η', 1 0 3 , ψ . 1 0 5 - 1 1 1 . 
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νων δεϊπνον (1), τά δείπνα παρά τω Μενελάω πυλυτέλειάν τινα όσον άφεώρκ τήν Τράπεζαν 
(2). παοά Γώ Νέστωρ-. (3), ή υποδοχή τοϋ Ό - άπαιτοΰσαν πολυάριθμο-/ προσωπικόν. 'Λπό τών 
δυσσεω: ύπό τοϋ συβώτου Εύμένου; (4), είσί τ υ - ί^σων τοϋ Ε' αιώνος, γίγνεται λόγο; περί μα-
πικά παραδείγματα τ ή ; συνήθεια; ταύτη ; ήτις γ«ρων· είδικω; τεταγμένων ε ί ; τήν παρασκευήν 

η _ τ • ' η ' ">·'>' τοϋ δείπνου, έν τινι μάλιστα κωυ.ιοδία τοϋ Κρα-
πιθανω; ητο γενικό; κανών. Ι ΐαντω; όε όυναται '"·' ""··""': ι > . . ι 
τ ι : νά πιστεύση Οτι ή άμεσο; παρέμβασι; τοϋ άρ- ™ου, αντιπάλου τοϋ Αριστοφάνους, έπιφαίνε-
χοντος τοΰ οίκου ώφείλετο, ώς έπί τό πολύ, είς ™ ° μάγειρος έξυμνών τήν τέχνην αύτοϋ καί 
τήν έπιΟυμίαν τοΰ τιμήσαι τόν ξένον αύτοΰ" πιΟα- δτι ού δέδοται είς πάντα τό γιγνώσκειν 
νώς δ' έν τώ καθ' ήμέραν βίω ή φροντίς τής σκευα- » ά παρασκευάση ίχΟύν 
σίας τών βρωμάτων άφίετο είς τούς νεαρούς συ- Γλαϋκον ού πρό παντό; εστίν ΐρτΰσαι καλώς. (Άθ .Β '68 ) 
στρατιώτας (κοϋροι) ή είς τούς τραπεζοκόμους , , & , · , . „ . 

ϊ ' Γ_ _ , Ι, παρ Αριστοφάνη όε (Βατρ. οΟο — 519) η 0 ε -
όαιτροι). Εν τω ομηρικω όε ριω, τα εργα , 1 , . ·· ; : \ Λ» 

· , » , . , „ , ,..-.·.•, . · ράπαινα τής Περσεοονης αγγελλει τω Ξανθιά, 
ταϋτα ουόεν εσχον το όουλικον [5) ' διότι η π α - \ • , , ".' - , , , 

, .„ ' , , όν εκλαμβάνει αντι του Ηρακλέους, τον κατα-
ρασκευη τοΰ όειπνου ομοιάζει προ: την προς 1 . „ , «,, , , 
Γ . , , , ' ? 1 λογον τών οψων ον η όεσποινα της παρεσκευασε 
τους θεου: Ουσιαν. πάντοτε ό επικρατεί Ορη- ν , , , 

- · ., , . ν . , Λ αυτόν: σκευτικον τι αφαιρούν το όουλικον. 
απλοτη: αυτη τ ο υ ου.ηοικου βιου εγενετο , , ; ... 

, , „ «,, ' , , , ετνου; δύ' ή τρεί;, βοϋν απηνΟρκκιζ' ολον 
αοορυ.η ίοαόυτερον ε ι : τους υ .αγειρου; να μεν*- , ·' - -

' π Γ> ~ • '. „, πλακούντας οιπτα, κολλώδους. . . 
λα.υχώσιν έπί ευγένεια καί νά καταριθμώ σι με- . . . . κα'ι κρέα 
ταξύ τών προγόνων αυτών περιφανείς άνδρας άνέβραττεν όρνίΟεια, κα'ι τραγήματα 
ώ; τόν Κάδμον (6) καί τόν Κόροιβον (7). ε?ρυγε, κφνον άνεκερά/νυ γλυκϋτατον. 

"Οντω; τό τοιοϋτον αποδεικνύει δτι ή μαγει- • ' ' "*··•'; 
> α % , , „ Γ λ . . , / άλλ' ΡΊΣΙΟ', ως ό αάγειρος ήδη τά τεμά/η ρικη βραόυτατα κατέστη παρ Ελλησιν ε π α ν - „ . . . , . , , „, , , 

, „ , , , , , , ηαελλ αοαιρειν χ η τραπεί, εισηρετο. 

γελμα και, δ τ ι έπί πολύ ήρκοϋντο ε ί ; απλού
στατα δείπνα, παρασκευαζόμενα έν τ ω οίκω Πρέπει ωσαύτως νά πιστεύσωμεν κ α τ ά τόν 
ύπό τών οικοδεσποτών αυτών. Έκ τοϋ Ήροδό- Αθήναιον, (β ιβ . X I V , 659) δτι π ά ν τ ε ; οί μ ά -
του ( Α ' 133) καταφαίνεται οτι, έπί τών χρόνων τ ω ν » ? ώ τ ω ν Μακεδόνων ήσαν άν-
αύτοϋ οί Έ λ λ η ν ε ; ήγνόουν τήν χρήσιν τών λ ι - ελεύθερο·, κ α ί , οτ ι π α ρ ' ούδενί κωμικώ 
χνευμάτων καί τών πολυαρίθμων"καί ποικίλων -ο ιητή. πλήν τοϋ Ποσειδίππου, άπαντα δοϋλο; 
εδεσμάτων, ών χρήσιν έποιοΰντο οί έν 'Ανα- μάγειρο;; Πιθανόν φαίνεται ή μ ΐ ν , τουναντίον, 
τολή, ό δέ Λυγκε'ύ; π α ρ ' 'Α0 Λ ναίω (Λ' 131), 2τι ή μαγειρική τέχνη ένωρίτερον έγκατελείφθη 
λέγει Οτι μέχρι τών χρόνων τοΰ Αλεξάνδρου αί ε ί ; υποδεεστέρου; υπηρέτα;. Μή τοι δέν βλέπο-
'Αθήναι έφημίζοντο διά τ ή ν τ ή ; : ? οφή; αυτών ^ άπειροι; άποσπάσμασι τή;"νέα; κωμω-
λιτότητα καί απλότητα : δ'*?· * « ό ~ ' Λ δ ^ ^ ύ " λ ^ ^ ' ^ 

ταιώνο: καί άλαζώνος. καθίσταται άπό τών άρ-
ουοετείος ήμιόν ήδεται τοΓ; 'ΛττικοΓς , , , 
δείπνοι;· αηδία γάρ έστιν Αττική". χών τοΰ Δ' αιώνος τυπο; κοινότατο; τής ελλη-

. . ̂  ^ , « > * ~ , νική; σκηνή; ; Καί τά ονόματα αυτών • έμφαί-Αλνλ ομως πιστευομεν οτι προ των χρονών * * , 1 

, , . η , / , ? νουσι δούλου;: Σύρο:, Καριων, Δράκων. Δαιοα-
τουτων οι Αθηναίοι εισηνανον παρ εαυτοις * Γ ' „ ; ' , ,. „„„ 

1 ' * λος, ('ΑΘ. VII , σ. 290 ά" σ. 2 9 1 , ί ' σ. 293 
' Λ" σ. 377 α) , είσίν επώνυμα έμφαίνοντα τόν 

(1) Ίλΐϊδ. Λ', 201 κ. έ. τόπον τής καταγωγής ή τόν άδηφάγον καί πα-
(2) Όδυσ. Γ', 52 κ. έ. νοΰργον αυτών χαρακτήρα. 
(3) Όουτ. Γ ' , 33 κ. ε. Συνήθως προέρχονται έκ τοϋ εξωτερικού, 
(4) Όδυσ. Ε', 4 1 9 κ. έ. ~ ι-, γ > ~ ν -,' ι ι · Α Α Τ , 
., . , . , . ..... Κ Γ „ του Βυζάντιου, της Σικελίας, κλ. ( Α 0 . σ. 
(!) ·ΑθΓ;. χ η ' , σ 658 Γ. ^7" V I I , σ. 292, 1)" X I V , σ. 661) έν τινι δέ 
(7) 'ΑΟήν. IX, σ. 382 . κωμωδία τοϋ Ποσειδίππου, μάγειρος τις λέγει : 
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Συμβχίνει δέ τ ί 
νύ'ν μοι οιακονούντι παρά τώ δεσπότη 
αστεϊον' ούχ άλώσομαι εκοέρων κρέας (ΆΟ. XIV 059) . 

Κ α ί τ ο ι τ ό ε π ά γ γ ε λ μ α α υ τ ώ ν ή τ ο χ υ δ α ϊ ο ν , οί 

' Α θ η ν α ί ο ι μ ά γ ε ι ρ ο ι φ α ί ν ε τ α ι οτ ι έ σ ή μ α ι ν ο ν έν τ ή 

π ό λ ε ι , άν λ ά β ω μ ε ν ύ π ' όψει τούς χ λ ε υ α σ μ ο ύ ς 

τ ώ ν π ο ι η τ ώ ν έ π ί τ α ΐ ς ά π α ι τ η σ ε σ ι ν α υ τ ώ ν . Ε ίνα ι 

κ κ λ λ ι τ έ χ ν α ι είς τό είδος τ ω ν . ή μ α θ η τ ε ί α αυ

τ ώ ν δ ι α ρ κ ε ί δ ι ε τ ί α ν , κ α θ ' ο/.ον δέ τό χρονικόν 

τ ο ΰ τ ο δ ι ά σ τ η μ α φέρουσι τ ό τ ο ΰ μ α θ η τ ε υ ο μ έ ν ο υ 

π ε ρ ί ζ ω μ α : 

Ού γαρ παρέργως εμαΟον εν ετεσιν δυι'ιν | 

ε /ων περίζωμα. . . . (ΆΟ. VII, 290) 

Σ υ χ ν ά κ ι ς , ύ π η ρ ε τ ο ΰ σ ι δ ι δ α σ κ ό μ ε ν ο ι έκ π α ι 

δ ι κ ή ς η λ ι κ ί α ς : 

μάγειρον 'άν λάβγ,ς άληΟινόν, 

εκ παιδός ορθώς είς τό πράγμ' ε'ισηγμένον ('ΛΟ.ΙΧ, 378) 

Ό Ι Ι ο σ ε ί δ ι π π ο ς π α ρ ι σ τ ά ήμΐν σ κ η ν ή ν , κ α θ ' 

ήν ό ά ρ χ ι μ ά γ ε ι ρ ο ς , άθροίζο)ν τους έ α υ τ ο ΰ μ α θ η -

τ ά ς , π ο ι ε ί τ α ι γ ε λ ο ί α ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ν περί τ ώ ν 

π λ ε ο ν ε κ τ η μ ά τ ω ν τοΰ μ α γ ε ί ρ ο υ , σ υ ν ι σ τ ώ ν α ύ τ ο ΐ ς 

νά ε ί ν α ι α λ α ζ ό ν ε ς κ α ί υπέρ τ ή ς τ έ χ ν η ; α υ τ ώ ν 

α ύ θ α δ ώ ς νά λ α λ ώ σ ι ν . ('ΛΟ. IX , 376 , 377) . 

"Ετερος α φ η γ ε ί τ α ι τ ή ν μ α θ η τ ε ί α ν α ύ τ ο ΰ π α ρ ά 

τ ω δ ι α σ ή μ ω μ α γ ε ί ρ ω Σ ί κ ω ν ι . όστις έ δ ί δ α σ κ ε 

α ύ τ ώ π ά σ α ς τ ά ς έ π ι σ τ ή μ α ς , δπως κ α τ α σ τ η σ ν ) 

α υ τ ό ν ά ν τ ά ξ ι ο ν τ ώ ν υ ψ η λ ώ ν α ύ τ ο ΰ έργων . 

Έόίδασκεν ήμας πρό ον άστρολογεΓν ^ίχων, 
έπειτα μετά τ α ΰ τ ' ευθύς άρ/ιτεκτο/εΓν. 
*Ίερί φύσεως κατεΓχε πάντας τοός λόγους" 
επί π ί ; ι τούτοις Ιλεγε τά στρατηγικά. 

δεΓ τόν μάγειρον εΐδέναι πρώτιστα μέν 
περί τών μετεώρων, τάς τε τών ά;τρων δύιε ις , 
χαί τάς επιτολάς, καί τόν ηΛ'.ον, πότε 
επί τήν μακράν τε καί βρα/εΓαν ήμέραν 
επάνεισι, κάν ποίοισιν έστ; ζωτίοις. 
Τά γαρ ό'ντα οασ'ι πάντα καί τά βοώματα 
σ/εδόν εν περιφορά τής Ολης συντάξεως 
έτέραν εν αΰτοΓς λαμβάνειν τήν ήόονήν. 

» · · · 
Πάλιν τό περί αρχιτεκτονικής Γσως 
εΟαύμασας, τί τ ή τ έ / ν η συμβάλλεται. 
Π. Έγώόα' Θαυμάστ'. Α. Ά λ λ ' Ομως έγώ οράσω, 
τούπτάνιον ορθώς καταβάλετΟαι, καί τό οώς 
λαβεΓν, Οσον δεΓ, καί τ« πνεύ'μ' ΊδεΓν πόθεν 
εστίν, μεγάλην '/ρείαν τ ιν ' εις τό πραγμ' ε / ε ι . 
Ό καπνός φερόμενος όεϋρο κακεϊ διαοοραν 
ιιωΟε τοΓς ϊψουσιν εμποιεΓν τινα. 
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Τό γαρ παραΟείναι χάοελεΓν τεταγμένης 
έκαστα, καί τόν καιρόν έπί τούτοις ΊδεΓν, 
πότε δεΓ πυχνότερον έπαγαγεΓν χαί πότε βάδην». 

('ΑΟ. IX, σ. 3 7 8 — 3 7 9 ) 

Ταύτα άπαντώσι καί έν τινι άποσπάσματι 
τοΰ Νικόμαχου : 

Ταύτα και μαγειρικής 
πράτερον μαΟεΓν δεΓ τής τέχνης ετέρας τέ/νας" 
ών είδέναι σοι κρεΓττον ήν μοι πριν λαλεΓν. 
άστρολογικήν, γεωμετρικήν, Ίατρικήν. 

(ΆΟ. VII, σ. 231 Γ) 

'Εν συντόμω ό φιλοσοφικός ορισμός τοΰ μα
γείρου είναι : 
εστι τις ορόνησις ·ν τώ πράγματι. 

(ΆΟ. VII, σ. 291 Γ) 

Ή φαντασία τοΰ μαγείρου ('ΑΟ. I, 7) δέν 
είναι έλασσων τής τοΰ ποιητοΰ. Κατ' άλλον ό 
ανθρώπινος πολιτισμός έβάδισε συμφώνως πρός 
τάς προόδους τής μαγειρικής. 
Τοΰ θηριώδους χαί παρασπόνδου βίου 
ημάς γαρ άπολύσασα χαί τής ουσ/εροΰς 
άλληλοφαγία:, ήγαγ ' ε'ις τάξιν τ ινά , 
καϊ τούτον! περιήψεν, όν ν)νί βιόν 
ζώμεν. 15. Τίνα τρόπον; Α. Πρόσεχε, κ άγω σοι οράσω. 
Άλληλοοαγίας καί κακών όντων συχνών, 
γενόμενος άνθρωπος τις ούκ άβέλτερος 
ΙΟυσ' ΊερεΓον πρώτος, ώπ:ησεν κρέας 
Ώ ς δ' ήν τό κρέας ήδιον άνΟριί>που χρεών, 
αυτούς μέν ούκ έμασσώντο, τά δέ βοσκήματα 
Ούοντες ώπτων. . . . (ΆΟ. XIV, σ. 0 0 0 - 6 0 1 ) . 

Ή σύγιρισις τοΰ μαγείρου πρός στρατηγόν, 
άπαντα συχνάκις ('ΑΟ. IX, σ. 3 7 6 , 3 7 7 ) . 
Πολέμιος ε ι τ ι πας ό συμπίνων όχλος. 
Πίνει γαρ αθρόως ούτος" ε'ισελήλυΟεν, 
εις πεντεκαίόεχ' ήμερων ποοηλπικώς 
τό δϊΓπνον, ορμής μεστός ών, εκλελυμένος 
τηρών πότ' Ιπί τάς '/εΓρας οίσει τ ι ς . ' ( Ά 0 . IX, σ. 378 I.) 

Διά τόσον δυσχερές έπάγγελ.μα, οί μαθητευ
όμενοι μάγειροι δέν έχουσι μόνον ανάγκην διδα-
σκάλ.ων διότι μελετώσι, κατά τόν Πλάτωνα, 
« τ ά περί οψου σκευασίας συγγράμματα καί νό
μιμα» (Μίνως, 8, σ. 316) , διέρχονται δέ τάς 
νύκτας μελετώντες τά συγγράμματα ταΰτα καί 
φροντίζοντες : 

τί Σάοων καταλέλοιπ', ή τί Σημωνακτίόης, 
ό ΧΓος, ή Τυνδάρι/ος, ό Σικυο>νιος, 
ή ΖωπυρΓνος. . . . ( Ά 0 . XIV, σ. 002) . 
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ή Παρμένων ό Ρόδιος έν πρώτω μαγειρικής δι
δασκαλίας ('ΑΟ. V I I , σ. 308) . Τέλος, άπό 
καιροΰ είς καιρόν, ό μαθητής υφίσταται καί εξε
τάσεις άποκρινόμενος είς τάς περί σκευασία; 
τών οψων ερωτήσεις ('Αθ. X I V , σ. 662) . Μετά 
μακράς μελετάς δύναται νά έλπίσν) δτι Οά κα-
ταστή έκ τών διασήμων μαγείρων ών μνημο
νεύονται τά ονόματα καί ού: εν μόνον οψον κα
τέστησε περιφανείς. 

'Επτά μεταξύ τούτων συγκρίνονται πρός 
τούς επτά σοφού: τής Ελλάδος : 'Άγις ό Ρό
διος αδστις ώπτηκεν ίχΟύν μόνος άκρο):» Νη-
ρεύς ό Χίο: δστις αγόγγρον ήψε τοις Οεοΐς» άλλά 
μετά τοσαύτης τέχνης ώστε νά συγκριΟή, λέγει 
ό Αθηναίος (Θ'. σ. 379) , πρός ένα τών σοφών 
τής Ελλάδος. Χαριάδης ό Αθηναίος εξέχει είς 
τήν δπτησιν τοΰ «λευκοΰ Ορίου», ό 'Αφθόνιτος 
διά τούς «άλλάντα ;» ό Εύθυνος «διά τήν φακήν» 
ό Λαμπρίας διά τόν «μέλανα ζωμόν». Τήν έβδό-
μην θεσιν ό αναφερών παρέχει είς συνταγήν 
τινα, ήν δέν εύρον οί άλλοι, τήν τέχνην τοΰ 
κλέπτειν (εύρον τό κλέπτειν) ('ΑΘ. IX. σ. 379) . 

Έν μεσω τών χλευασμών τούτων άπαντα 
κάποτε καί πρακτική τις συμβουλή : 

καί τά στόμια γίγνωσκε τών κεκλημένων 
(ΆΟ. IX. σ. 377) . 

Ύ π ό τούς ευτράπελους ή σοβαρούς τούτους 
τύπους, εννοεί τις πόσον έμεγαλαύχουν οί "Ελ
ληνες μάγειροι. Είς Σύβαριν ειδικός νόμος υπήρχε 
λέγων : «Εί δέ τις τών όψοποιών ή μαγείρων 
ίδιον εύροι βρώμα καί περιττόν, τήν έξουσίαν μή 
είναι χρήσασθαι τούτω έτερον πρό ένιαυτοΰ» 
('Αθήν. XII, σ. 521) . 

Έν Αθήναις οί μάγειροι κυριαρχοΰσιν πάν
των τών άλλων θεραπόντων τοΰ οίκου" καί πα
ροιμία μάλιστα υπήρχε κκθ ' ήν : 

ό'π' άν ό μάγειρος έξαμάρτη, τΰπτεται , 
ώς οασιν, αυλητής παρ' ύμΓν ( Ά 0 . IX, σ. 3 8 1 ) . 

Έχουσι δέ ύπό τάς διαταγάς αυτών πλήθος 
βοηθών έκτελούντων τά χυδαιότερα έργα, ώς 
τόν όψοποιόν παρασκευάζοντα τ ' άρτύματα καί 
φυσώντα τό πυρ ('ΑΘ. IX. σ. 405) , ώς έν μαρ
μάρινο) συμπλέγματι τοΰ μουσείου τής Νεαπό-
λεως εικονίζεται νεαρός υπηρέτης φυσών τόπΰρ, 
έν ώ ό μάγειρος καταγίνεται είς τήν δπτησιν 

σύος, ίσως διά θυσίαν, τόν τραπεζοποιόν, δστις 
διευθετεί τήν τράπεζα ν , πλ.ύνει τά σκεύη, π λ η 
ροί τά κύπελλα ("Αθ. I V , σ. 170, 171), τόν 
διάκονον ή άγοράστην δστις μετέβαινεν είς τήν 
άγοράν, ('ΑΘ. I V , σ. 170 καί V I I , σ. 290) . 
Ξενοφ. 'Απομν. I, 5, 2) . Προς παρασκευήν δέ 
επισήμου τινός δείπνου υπηρετούν ουχί ελάσσο
νες τών δώδεκα μαγείρων. ('ΑΘ. I V , σ. 172). 

Προσθετεον δτι έν τοις τών αστών οίκοις ή 
πολυτέλεια αυτη δέν ήτο καθημερινή, διότι ήτο 
εύ'κολον νά προμηθεύωνται, οπότε είχον ανάγ
κην, πλήθος υπηρετών, υπάρχοντος έν Αθήναις, 
ώ : λέγει ό Πολυδεύκης, ( IX, 48" 'Αθήν. I V , 
σ. 164" Διον. Λκέρτ. 11 , 721), ίδιου χώρου, 
δστις μαγειρεία έκκλεΐτο, ένθα εύρισκε τις νά 
μίσθωση μαγείρους έχοντας τά τε σκεύη αυτών 
καί τούς βοηθούς των. Τάς αύτάς λεπτομέρειας 
αναφέρει καί ποιητής Λατίνος, ό Πλαΰτος, δστις 
μεταφράζων τ ά ; έλλ^ηνικάς κωμωδίας, περιγρά
φει τά τών Αθηνών μάλλον ή τά τής 'Ρώμης 
έθιμα" έν τή ΟαδΙΙΙίΙ μάλιστα αύτοΰ, έξαχθείσν] 
έκ τίνος κωμωδίας τοΰ Διφίλου, μάγειρος ενοι
κιασθείς διά γάμον, εγκαθίσταται έν τω οίκω 
μεθ' δ/.ων τών βοηθών αύτοΰ κατασπαταλών 
πάντα τά έν αύτώ (Οαδϊηα. 665-667^. Βλέπο-
μεν προσέτι, δτι έλάμβκνον προφυλακτικά μέ
τρα, δσον άφορα τούς μαγείρους τούτους, καί δτι 
πριν μισθωθώσι έδιδον τ ' ονομά των είς τήν αρ
χήν τών γυναικ.ονόμων, (1) τήν άπό Σόλωνος 
ίσως νομοθετηθεΐσαν, έπεκταθεΐσαν δέ άπό Δη
μητρίου τοΰ Φαληρέως, ήτις, πλ,ήν τών άλλων 
αύτη; έργων, κατεδίωκε καί τού; μαγείρους έν 
περιπτώσει καταχρήσεως. 

Ή πολυτέλεια έν τή μαγειρική άφίκετο είς 
τό κκτακόρυφον αυτής, άπό τοΰ Δ' αιώνος, δσον 
καί έν Ρώμη. Οί κατάλογοι τών εδεσμάτων 
ήσαν βεβαίως ήττον θαυμάσιοι καί περίπλοκοι 
έν Ελλάδ ι , ό αριθμός όμως τών μαγείρων δέν 
ήτο έλάσσων, κατά δέ τόν Αθήναιον ό τοΰ Δη
μητρίου τοΰ Φαληρέω; μάγειρο; Μοσχίων «ό 
άριστο; τών τότε μαγείρων καί δειπνοποιών, το-
σαΰτα διά τόν Δημήτριον καθ' ήμέραν παρεσκεύ-
αζεν, ώστε χαρισαμένου τω Μοσχίωνι τά λείψα
να, Μοσχίων έν έτεσι δύο τρεΐ; συνοικίας έωνή-

(1) ΆΟ. VI, σ. 24 5. 
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σατο, παΐδάς τ ' ελευθέρους ύβριζε, καί γυναίκας 
τάς τών επιφανέστατων» ('Αθήν. XII, 542) . Ό 
Ξενοφών ήγανάκτει διά τά. μηχανήματα καί τά 
σοφίσματα άτινα είσήγαγον έν τω μαγειρείο) τών 
χρόνων αύτοΰ, ό δέ Πλάτων δέν ώκνησε ν ' άπο-
διώξη τούς οψοποιού; καί μαγείρους άπό της πο
λιτείας αύτοΰ (Ξενοφ. ΙΙΐΟΓ. I, 22; ΙΙλάτ. Πολ. 
II, σ. 373 , 0 . ) . Ό μάγειρος είναι έκ τών χαρα
κτηριστικών τύπων τής νέας κωμωδίας ('Αθ. 
VI I , σ. 290,), οί δέ Λατίνοι μετήγαγον αυτόν 
έπί τής σκηνής αυτών, έν ή άπαντα ύπό τά εύ
θυμα χαρακτηριστικά τοΰ Οϋ11£ΠΟ, τοΰ "Ανθρα
κος, τοΰ ΟίΙΠΟ, τοΰ ( ' ν ΐ ί 11(1 ΙΊ18 ,ΡΙίΙΙΐί. ΛΐΙ-
Ιπΐ. 276 , 398 κ έ· Οβδίη», 665 κ έ- ΜΠ. 
βίοτ. 1383 κ. 1· Μβηβοΐιΐη. 212, 266 κ. έ .) . 
Είναι πάντοτε ή αύτη μορφή τοΰ δούλου, άλα-
ζών, κλέπτη; , λαίμαργος ('ΑΘ. IX, σ. 376 ,377 , 
379 , 382, 383) . Έ π ί τής ελληνικής σκηνής, 
παρίστατο, φαίνεται, ύπό δύο τύπους, βεβαίως 
δέ ύπό δύο διάφορα προσωπεία - τό πρώτον προ-
σωπεΐον, υ.αίοον καλούμενον, εκλήθη πιθανώς ού
τως άπό τοΰ εφευροντο; αυτό Μεγαρέως ύποκοι-
του Μαίσωνος ('ΑΘ. XIV, 659 ; Ίίολυδ. IV, 
148). Εικονίζε ο' εϊ: τό θέατρον τό πρόσωπον 
τοΰ εγχωρίου μαγείρου, τοΰ Αθηναίου - τό έτε
ρον, τέττιξ καλούμενον, εικονίζε τόν ξένον (έκ-
τόπιον) μάγειρον. τόν έκ Σικελίας ή άλλοθεν έλ-
θόντα (ΆΟ. XIV, σ. 659) . Τό ένδυμα αυτών 
πιθανώς ήτο ό δουλικός χιτών τών θεραπόντων 
καί δούλων, μετά τοΰ περί τήν όσφύν περιζώμα-
τος ώς διακριτικού σημείου (ΆΟ. V I I , σ. 290; 
Πολυδ. IV, 18). Ίδέαν τινά δύναται τις νά 
λάβη έκ τ ί ν ω ν ελληνικών ειδωλίων, επακριβώς 
καί δηκτικώς είκονιζόντων αυτούς. (ΑϊΌΐΐ. Ζθϊί 

1874, σ. 140, π . 14 : Βιι ΐ ΐ . (Ιο Ο ο γ τ . Ιιβίΐόη. 
1883, π . 12). 

Ή πολυτέλεια τών μαγείρων είκότως δέν 
ήτο ή αυτή έν πάσαις ταΐς έλληνικαΐς πόλεσιν. 
Έν ώ έν Αθήναις, Βοιωτία, Σικελία, καί έν 
ταΐς πόλεσι τής Μεγάλης Ελλάδος, ώ : ή Σύ-
βαρις, άφίκετο είς τόν υψιστον βαθμόν, ή Σπάρτη 
τουναντίον έπί πολύ άντέστη είς τήν εϊσβολήν 
τής μαγειρικής τρυφής. ( Ά θ . IV, σ. 138; XII , 
σ. 518) . Οί μάγειροι παρεσκεύαζον τά απλού
στατα τών κρεάτων, ό δ' Αιλιανός λέγει (Ποικ. 
ίστορ. X I V , 7 ; Βλ. III, 34), ό'τι άπεδίωκον 

τής πόλεως τούς πειρωμένους νά είσαγάγωσι 
καινοτομίαν τινά. 

Πλήν τών έν τοις ιδιαίτεροι; οικοις έξασκόν-
των τόμαγειρικόν επάγγελμα, ύπήρχον καί έτε
ροι χάριν τών πολλών μετερχόμενοι αυτό. Έν 
πρώτοις καταλ.εκτέος ό άλλαντοπώλ^ης, ό ήρως 
τών Ι π π έ ω ν τοΰ Αριστοφάνους ( Ι π π ε ί ς , 150 
κ. έ) , είναι έκ τών όψοποιών περί ών εί'πομεν 
ήδη, όστις έγκαθίστατο έν τή άγορα ή περιερχό-
μενος άνά τάς οδούς έπώλει το εμπόρευμα αύτοΰ 
είς τούς διαβάτας, καί όν πλείστα Ταναγραΐα 
ειδώλια είκονίζουσι, καταγινομένους είς τήν 
δπτησιν καί πώλ,ησιν τών έσχαρίτων άρτων. 

Σπουδαιότεροι μεταξύ τών δημοσίων μαγεί
ρων ήσαν οί τών ναών μάγειροι, διακριτέοι τών 
θυτών, ούδένα δ' έχοντες ιερόν χαρακτήρα, 
(ϋί'οΐιαηηΐ1, Κβοαβίΐ (Ρϊιΐδοπρΐ. ίηόιΐ. σ. 
19, άρ. 7) , ο'ίτινε; έδει νά είναι, κατά τόν 
Αθήναιον (Χίλ , σ. 059) , τ ή ; Ουτική; έμπειροι. 

Ό Αλέξανδρο; έν τινι τών στρατειών αύτοΰ 
έγραψε πρό: τήν μητέρα του 'Ολυμπιάδα «μά
γειρον αύτώ πρίκσΟαι Ουσιών έμπειρον». Αύτη 
δ' άπήντησεν αύτώ : «ΙΙελίγναν. τόν μάγειρον, 
λάβε παρά τ ή : μητρός. Ούτος γάρ οίδε τά ιερά 
σου τά πατρώα πάντα όν τρόπον Ούεται καί τά 
οργιαστικά καί τά Βακχικά» ('ΑΘ. X I V , σ. 
659) . Έν έτέρω χωρίω άναφερομένω ωσαύτως 
ύπό τοΰ Αθηναίου, ό Άθηνίων εισάγει μάγει
ρον λέγοντα : 

Ούχ' οισΟ', όπ πάντων ή ααγειρι/.ή τέ /νη 
προ; ίύσίβε.αν πλεΓστχ προσενήνεχΟ' όλως ; 

('ΑΟην. XIV, σ. 660) . 

Έν τοΐ; μεγάλοι; ιεροί;, ειδικοί μάγειροι 
ήσαν προσκεκολ.λημένοι ε ί ; τήν ύπηρεσίαν τοΰ 
ναοΰ. Άνάγλυφόντ ι (8. ΒΈτίοΙ ΐ , ΑίΙΐϊΙΪΓίίΙκΙ. 
ΚοίΒ. Αι ΐ Ι 1(11111. νοδίϊ^.' πίν. 45) παριστά 
έγγύ ; ίεροΰ καί ίεροΰ δένδρου ομάδα μαγείρων 
παρασκευαζόντων πιθανώς Ουσίαν. Τοιοΰτοι ήσαν 
πολυπληθεΐ; έν-Δηλω, όπου έκαλοΰντο μαγ'ι-
δες, γόγγυλοι· έν Δελφοί;, όπου έκαλοΰντο κα-
ρυκοττοιοι (ΆΟ. IV, σ. 173). Έ ν τινι δ' επ ι 
γραφή (Ο ; I. Ο. ΑοΜβηάίΙ, άρ. 1793 Β) ό μά
γειρο; καταλέγεται μεταξύ τών άλλων τοΰ ναοΰ 
θεραπόντων, τοΰ έστιάρχου, τοΰ μάντεως, τού 
ίεροφόρου. "Εν τινι δέ Θηβαϊκή επιγραφή κα
λείται δπατήρ. Ό Μένανδρο; έν τή κωιιωδία 
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αύτοΰ Κόλκξ αναφέρει «μάγειρον διακονούμενον 
έν τή τ ή ; πανδήμου Αφροδίτη; εορτή». ( Ά θ . 
XIV, σ. 659). Ή τών Ουσιών δέ τών εορτών 
μαγειρική ήτο έκ τών προτέρων κεκκνονισμένη" 
τό δε παραβαίνειν τού; κανόνα; ένομίζετο ίερ3-
συλ.ία, ό δ' Άθήναιο; αναφέρει τόν μάγειρον 
τόν διασκευάσαντα έν τω Λυκείω «κρέα; ταρι-
χηρόν, μαστιγωθήναι, ώ ; παρασοφιζόμενον πο-
νηρώ;, (ΆΟ. IV, σ. 137—138). Τού; μαγεί
ρου; ώσαύτω; άπαντώμεν προσκεκολλημένου; ε ί ; 
τήν ύπηρεσίαν συλλόγων καί σωματείων - έν τινι 
έν Κέρκυρα επιγραφή (Ο. I. (3τ. ΛαΜοΐΐάο., 
1849 θ) ό μάγειρο; αναφέρεται παρά τόν οίνο-
χόον καί τού; άλλου; υπηρέτα;, έν τινι δέ κα
τάλογο) τών νομοφυλ,ά.Λων καί άγωνοΟετών (Ο. 
I. άρ. 1239) καταλέγεται μεταξύ τών δη
μοσίων. 

Έν Ρώμη ό μάγειρο; έκαλεΐτο 60<[Π118 ή 
μάλλον 000118, ώ; φαίνεται έκ τών επιγραφών, 
παράγεται δ' έκ τοΰ ελληνικού ρήματο; κυκάω 
(ΐϊΐΪ806Γ6 = άνακατόνω) έχοντο; άνάλογον ση-
μασίαν πρό; τά μάττω (ζυμώνω). Καί δντω; έν 
Ρώαη, ώ ; έν Ελλάδ ι , τό τοΰ μανείοου κκί άρ-
τοποιοΰ έπάγγελ.μα ύπελαμβάνετο τό πρώτον 
τό αυτό (Ρθδίΐΐδ I I I . ε. λ. ΟΟΟΙΠΪ1; ΡΓπΐ. 
X V I I I , 28). Κατά τόν Πλίνιον (έ.α) αί πα-
ρασκευαί τοΰ δείπνου έγένοντο ένδον τοΰ οίκου 
ύπό τών ανδρών, μάλιστα δέ τών γυναικών, άλλ ' 
ή φροντί; αυτη δέν είχε τόν πρώτον, ώ ; έν Ε λ 
λάδι έπίσημον καί θρησκευτικόν χαρακτήρα. 
Κατά τινα άρχαιοτάτην παράδοσιν, άναφερομέ-
νον ύπό τοΰ Πλουτάρχου ((^113,08Ϊ. ΚοΠΙ. 85, 
σ. 285) κκί σχετικήν πρό; τήν άρπαγήν τών 
Σαβίνων, μετά τήν συνομολογηθεΐσαν πρό; τόν 
Ρωμύλ^ον συνθήκην οί σύζυγοι τών άρπαγεισών 
άπητησαν νά μή έπιβληθώσιν αύται ; έργα τα 
πεινωτικά, «μητ ' άλ.εΐν-, μητε μκγειρεύειν». 
Κατά τόν Τΐτον Λίβιον, τόν αναφερόντα καί 
τόν χρόνον, καθ' όν ή μεταβολή αυτη έγένετο, 
τό επάγγελμα τών μαγείρων ανετέθη τοΐ; δού
λοι;. Ή μεταβολή αύτη επήλθε μετά τόν κατ ' 
Άντιόχου τοΰ Μεγάλου πόλεμον τώ 568 άπό 
κτ . Ρ. π . Χ . 186. Ό τής Α σ ί α ; στρατό; ει
σήγαγε έν Ρώμη τήν ξενικήν πολυτέλειαν, μετ ' 
αύτοΰ δέ εισήχθησαν τό πρώτον αί έκ χαλκοΰ 
διάκοσμοι κλΐναι, τά πολύτιμα καλύμματα, τά 

ποικιλουργή πολυδάπανα υφάσματα, μάλιστα, 
δέ τά θεωρούμενα ώ; μεγάλη; πολυτέλεια; έπ ι 
πλα , οί λυχνοστάται καί αί σκευοθήκαι. Τότε 
τά δείπνα ήρξαντο άπαιτοΰντα μεγάλην δαπά-
νην. Τότε ό μάγειρο;, όν ένόμιζον καί μετεχει-
ρίζοντο ώ ; δοΰλ.ον ύπηρετοΰντα άντί γλίσχρου 
αμοιβή;, ή'ρξατο άδρώ: αμειβόμενο; - ό,τι ήτο ε
πάγγελμα κατέστη τέχνην (Τ. Ιυίν . X X X I X , 
6). Ή μαρτυρία αύτη συνάδει πρό; τήν τοΰ 
Πλινίου, παρκτηροΰντο; ότι μετά τόν κατά τοΰ 
Περσέω; πόλεμον (586 άπό Κ. Ρ.. 168 π . Χ.) ό 
άρτο; δέν κατεσκευάζετο πλέον κατ ' οίκον, ά λ λ ' 
ύπό ειδικών άρτοπωλών (XVIII , 28) (ρίδίΟΓ). 

Ή άνάπτυξι; τ ή ; μαγειρική; τέχνη; έν 
'Ρώμη ήρξατο άπό τοΰ Β' π . Χ. αιώνος, δτε οί 
'Ρωμαΐοι υπερέβησαν καί τά υποδείγματα αυ
τών, τού; "Ελληνα;. Οί οίκοδεσπόται οί μή δυ
νάμενοι νά έχωσι μαγείρου; κατ ' οίκον, έμι-
σθοΰντο τοιούτου; έν τή αγορά όποτε προύκειτο 
νά δώσωσιν έορτήν τινα. Ό Πλαΰτο; συχνάκις 
εικονίζει τήν σκηνήν ταύτην έν ταΐ; κωμωδίαι; 
αύτοΰ, καίτοι δέ μεταφράζει τάς κωμωδία; τών 
Αθηναίων ποιητών, πιστεύομεν ότι τοΰτο δέν 
άντέκειτο ε ί ; τά ρωμαϊκά ήθη, άφ' ού καί ό 
Πλίνιο; ( X V I I I , 28) λέγει δτι πρό αύτοΰ οί 
Ρωμαίοι έλαμβανον έπί μισθώ μαγείρου; έκ 

τ ή ; αγορά; καί δέν ύπεβάλλοντο ε ί ; τήν δκπά-
νην τοΰ συντηρεΐν αυτού; καθ' δλον τό έτο;. 
Υπήρχε λοιπόν έν Ρώμη 1'θΠΙΠΙ 00(11111111111 
(Ρΐαΐΐί. Ρδβηάοΐ. 804) δμοιον πρό; τάθηναίκά 
μαγειρεία, δθεν ελαμβάνοντο έπί μισθώ μάγει
ροι μετά τών μαγειρικών αυτών σκευών. Οί 
ίκανώτεροι έλαμβανον ένα 1111ΙΪ1111118 (0,111*6118) 
καθ' ήμέραν, οί δέ άμαΟεΐ; μίαν δραχμήν 
(Ρΐαΐΐί! Ρ801Η301. 822, 823). Τά όνόματα'αύ-
τών παρά τοΐ; συγγραφεΰσι καί έν ταΐ ; έπιγρα-
φαΐ; είσί γενικώς επωνυμία έμφκίνοντα τήν 
δουλικήν αυτών αρχήν καί τό έπάγγελ^μά των : 

Ο ο ι ι ^ γ ι ο , Α ι ι ϊ Ι ι γ ο χ , ϋνΊίηι1πΐ8, Αγο,χ . Ρΐιΐ-
1αΓ<>·γΐ'υ8, Μο,'ΐίϊΊΙδ, κτλ . άλλά μεταξύ αυ
τών ύπήρχον κκί άπελ.εύθεροι. 

Γνωστά ήσαν παρά "Ρωμαίοι;, καί τά μικρά 
υπαίθρια μαγειρεία, ε ί ; ά ό .λαός καί οί δοϋλοι 
ε.φοίτων. Ζωγραφιά τις τοΰ Ηρακλείου εικονίζει 
ένα τών μαγείρων τούτων έγκατεστημένον έν 
τή άγορα μέ τό πύραυνον αύτοΰ καί περί αυτόν 
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τού; συνήθεις αύτοΰ πελάτας . Ό Μαρτιάλιος 

(I, 42, 9) παριστά ήμΐν τόν έμπορον τών ά λ -

λάντων διαφημίζοντα έν τοις οδοΐς τό έν τοις 

πυραύνοι; θερμόν εμπόρευμα του. 

Έ π ί τ ή : αυτοκρατορία;, έφ' δσον ή πολυτέ

λεια ηύςανεν, οί μάγειροι καταλαυ.βάνουσιν αεί 

σπουδαιοτέραν Οέσιν. Έκ τών επιγραφών δια

φαίνεται ένυπάρχουσα μεταξύ αυτών ιεραρχία 

τις (Ο. I. I, . λ% 9261)· διότι ό μ έ ν ' κ α λ ε ΐ 

εαυτόν «νϊϋ,ΊΓΪΐΙδ 811 ρΐ'3, 00008»; £λλθΛ δέ κ α 

λούνται αΐχηΐΐηίΙ£ΪΓ118. Σπουδαία πρόσωπα 

είναι οί αυτοκρατορικοί μάλ ιστα μάγειροι" οί 

τοΰ αύτοκράτορο; 'ΑδριανΟϋ ίδρυσαν ΟυΙΚ'^ίΐΠΏ 

0Ο0ΟΠ1ΙΏ, έδρεΰον έν τ ώ Παλλατίνω. Τά πο

λυποίκιλα κκί κολοσσαΤα δείπνα τών "Ρωμαίων 

αυτοκρατόρων Ο' άπήτουν μέγαν αριθμόν μαγε ί 

ρων καί βοηθών, ύπομαγείρων ( θ θ θ ί θ ΐ ' 6 8 ) , κο

μιστών ξύλων (81ΤΥ"Ϊ ί'οΐ'η&οαπϊ ή ΓοβΛΡΪί), 

δούλων μεταβαινόντων προς άγοράν προμηθειών 

ή είς τήν άγοράν (οηδΟΙίαίυΠ'δ), οικονόμους 

(οβίίαιτϋ) κ τ λ . (Ρίαιιί. ηίΐ. ί1θΓ. 667) . Βοη

θός θά ήτο καί ό δοΰλος ό λειαίνων ή ζυυ.ώνων 

τ ά φ α γ η τ ά διά δύο ύπερων, ώς καί οί εικονιζό

μενοι, έν τινι ετρουσκική τοιχογραφία, κρατούν

τες μα.γειρικά σκεύη περί άνημμένον κλίβανον. 

(Οϊυΐΐϊιπ ο ΟοηβδΙαοίΐ6, Ρίϊ ϊ ι ΐΓβ δοοροΗβ 

Ρ Γ 6 3 8 0 ΟΓνίβίο, πίν . 5) . Ό Σενέκας κατηγο

ρεί τών μαγείρων ώ; αίτιων τών πλείστων νό

σων, ές ών ύποφέρουσιν οί εύποροι "Ρωμαίοι 

(Ερ. 3,(1 ί , ΐ ΐοίΐ . 9 5 : «Ιΐΐηΐ11Ώ01'α1ήΐ68 6886 

ΐ ϊ ίοΛοδ ηοη Π Μ Γ 3 ] ) 6 Π 8 : οο( ΐ ι ιθ8 ηιι ιηβι-α,»). 

Ως δ' έκ τίνος λογοπαιγνίου τοΰ Κικέρωνος 

μανθάνομεν, ό υιός μαγείρου τίνος ήδύνατο νά 

δράσν] έν τή πόλει καί δημοσίας νά θηρεύση 

θέσεις : 

Ε§ο φίοιμιβ (οοι-ηο) (ΐΐη 1»νβ1)ο (ΟιιΐηΙΐΙ. VI, 3 , 46) . 

Ο δέ Μαρτιάλιος, δίδει τοις μάγειροι; τήν 

εξής πρακτικήν συμβουλήν, παραλαμβάνων ταύ

την έκ τών Ελλήνων : 

λοιι «αΙΪ8 6*1 αϊ·* 8θΙ» οοφιο, βθΓνίτβ ραΐαίο ; 
Ναπκμιο οο πηβ <Ιοιιιϊηΐ ι1ο1κ>1 ΙΙΗΟΟΓΟ ^ηΐβπι (XIV,20) 

Ό δέ Αύσόνιο; (Ερ1ΐ6ΠΚΊ'ϊ(1. ί,ΟΟ. οπί. 

Οθ([11ΐ) περιγράφει ώσαύτω; δι ' ω ρ α ί ω ν στίχων 

τήν ήδονήν ήν αισθάνεται ό μάγειρο; γευόμενος 

τά ύ π ' α.ύτοΰ κατασκευαζόμενα εδέσματα, ά λ λ ' 

είκών τ ι ; τή ; Πομπηία; εικονίζει τά φαγητά 

τών δαιτημόνων εύχυλα καί λαμπρά, έν ω ό 

πτωχό; μάγειρο; αρκείται νά λείχη τ ά ; χύτρας. 

Μεταξύ τών περί μαγειρικής ρωμαϊκών συγ

γραμμάτων, διεσώθη μέχρι ημών καί τό τοΰ 

Αρϊοίιΐ8 «1)6 ορ8οηπ8 βί οοικίϊπιβηίϊδ 

8Ϊνο α τ ί β 0 0 φ Ι Π 1 3 Π 3 , » . Ό 'Λπίκιος ήτο διά

σημος γαστρονόμος, ζών έπί Τιβερίου, καί όν ό 

Πλίνιος χαρακτηρίζει ώ; «ΠβροίΐΛΠΙ ΟΠίηίΐΙΠΙ 

α1ίΪ88ίΐΙ1118 νΐ11"·ί·68» (Χ, 68) . θεωρείται βέ

βαιον ότι έγραψε τά ; περί μαγειρείου ιδέας του, 

ά λ λ ' ή μέχρι ημών διασωθεΐσα πραγματεία δέν 

είναι ειμή λατινική μετάφρασις τών πολυαρίθ

μων περί όψαρτυτικής ελληνικών εγχειριδίων, 

ανάγεται δέ πιθανώς είς τόν Γ' μ. Χ. αιώνα, 

διαιρείται είς δέκα βιβλία καί περιέχει μέγαν 

αριθμόν περιεργοτάτων μαγειρικής συνταγών. 

7 Α Λ Ε Ξ. Μ. Κ Α Ρ Α Λ Η Σ 
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Π Ο Λ Ω Ν Ι Κ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

Τ Α Μ Α Τ Ι Α Τ Ο Υ Ν Ε Κ Ρ Ο Υ 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ι Α Τ Ι Κ Ο Ν Δ Ι Η Γ Η Μ Α 

[Ύπό Δανιήλ Μαρριάμα, μετάφρασις Θρασ. Ζωιοπονλου] 

Ό Δημήτριος Όρνόσκης έκαταίλαβε δτι δέν ήτο 
δυνατόν νά κοιμηθή.Ή μιχρά αμαξοστοιχία έπήγαινε 
ι ιγά-σιγά , σχεδόν με βήμα άνθρωπου, δια μέσου τής 
χιονισμένης εκτάσεως κα'ι άπδ χα·ροΰ εις /αιρόν, ήσ-
Οάνετο τόν χλονισμόν τ ή ; μηχανή; ήτις προσέκρουεν 
έπί τών σωρών τ ή ; χιόνο;, τ ή ; καλυπτούση; τ ά ; 
σιδηράς ράβδους. 

Ή νϋξ ήτο καθαρά, μία άπό τ ά ; ψυχρότατα; ήρε
μου; νύκτα; μέ τ ά ; οποία; ό Δεκέμβριο; ©ιλοδωρεΓ 
ενίοτε τούς δυστυχεΓ; πλάνητα; μουζίχου; καί αϊτινε; 
εΐνε εύεργετικαί, διότι λείπουν αί βροχαί καί αί χιονο-
θύελλαι. . . 

Έ π ί τ ή ; λευκή; πεδιάδο; διεκρίνοντο σκιαί μαϋραι 
τρέχουσαι κατά μή/ος τ ή ; γραμμή;. 

Οικίσκοι αγροτών, τηλεγραφικοί στύλοι, ανθρώπινα 
πλάσματα. . . 

ΕΊ; τό μικρόν διαμέρισμα τό ψύχος ήτο λίαν αΐσθη-
τόν, άλλά βεβαιώ; μικρότερον τοΰ επικρατούντος εξω, 
ε'ι; τόν άνοικτόν άνεμον. Ό χονδρό; ο^ιόχρου; μαν
δύα; τοΰ αξιωματικού τ ή ; Χωροφυλακή; μόλι; ήτο 
ικανός διά νά μή συγχρούωνται οί όόόντε; τοΰ νεαρού 
Όρνόσκη. 

Νά κοιμηθή Οά ήτο τρέλλα. Έκτο; τοΰ ψύχους καί 
τ ή ; ταλαντεύσεω; τ ή ; αμαξοστοιχία;, ή τ ι ; άνά παν 
βήμα άνεσκίρτα ώ ; έρίφιον, καί ή ιδέα δτι επήγαινε 
εις τήν πατρίδα του, τήν μικράν πολωνικήν πόλιν διά 
νά έορτάση τά Χριστούγεννα μέ τήν ο'ιχογένειάν του, 
δεν τόν άφινε νά κλείση μάτι . 

Τέλος κάποια θλιβερά πολύ θλιβερά σχέψι; τού έ-
τάραττε τόν νουν. Ή σχέψι; τ ή ; φρικώόου; εποχή; 
τήν οποίαν όιήρχετο ή Ρωσσία, ό εμφύλιος σπα
ραγμό;, όστις προοιώνιζεν άπαίσιον τό μέλλον και ό 
διαρκή; κίνδυνο; όστις έπέσειε τήν δαμόκλειον σπάθην 
του όπερ τήν κεφαλήν έκαστου στρατιιυτου τοΰ 
Τσάρου. 

Ό Δημντριο; Όρνόσκη; άνελογίζετο τοϋ; κινδύ
νους τοϋ; όποιου; είχε διατρέξει, αγωνιζόμενο; μετά 
τών στρατιωτών του διά νά έπαναφέρη τήν ισχυν τοΰ 
Αύτοχράτορο;, τό αίμα ποΰ είχε ρεύσει ε'ι; τ ά ; όδοϋ; 
τ ή ; Πετρουπόλεω; χαί τ ή ; Βαρσαβία; κατά τά; τρο-
μερωτέρα; ό,μέρας τ ή ; επαναστάσιω;. 

Διασωθεί; ώ; έκ θαύματος άπό τοϋ; ονυ/α; τού θα-
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νάτου, έκεΓ κάτω είς τά; άγονου; πεδιάδα; τ ή ; Μαντ
ζουρία; ε'ι; τάς όποια; τόσοι συνάδελφοι του έ
πεσαν ύπό τ ά ; ιαπωνικά; σφαίρα; κατά τήν τραγιχήν 
ΰπΟχώρησιν καί έπιστρέψα; εί; Ρωσσίαν ό Δημήτριο; 
Όρνόσκη εύρε τήν χώραν σπαρασσομένην άπό τάς ε
σωτερικά; διαμάχας καί είδε τόν δλεθρον εξαχολου-
θοΰντα τό χαταστρεπτικόν έργον του ε'ι; αυτήν τήν 
καρδίαν τ ή ; Ρωσσία;. 

Ό λαό; εϊχβν έξεγερθή κατά τοΰ Αϋτοκρά ορό; του, 
οί στρατιώταί έστρέφοντο κατά τών αξιωματικών των. 
Συμπυροκροτήσει; ήκούοντο νυχθημερόν εί; τάς όδοϋ; 
τών μεγαλουπόλεων, τό τηλεβόλον εβρόντα από τά πο
λεμικά πλοία κα'ι τοϋ; λιμένας. Πανταχού έφονεύοντο 
άνθρωποι. Τό άόελφικόν αίμα ερρεε ποταμηδόν. 

Ά λ λ ά δέν ϋπήο/ε μόνον ό κίνδυνο; ένό; θανάτου, 
ερχομένου ν ' αντιμετώπιση εχ τοΰ εμφανοΰ;. 

Δεν υπήρχε μόνον Ό θάνατο;, πού εξήρχετο από τά 
τουφέκια καί τά κανόνια τών επαναστατών, πολιορ
κούντα ι τού; στρατώνα; καί τά ουλακεϊα καί ποι-
ούντων τρέμειν τοϋ; άνδρα; εκείνου; οϊτινε; μέ τόσην 
γενναιότητα άντιμετώπησαν του; στρατιώτα; τού Μι-
κάδου. 

"Υπήρχε κάποιο; άλλο; κίνδυνος, σκοτεινός, ερε-
βώδη;, κρύοιο;, δστι; ένήδρευε μέ τό περίστροφον ή 
τό δολοφονικόν έγχειρίδιον ε'ι; τό προδοτικόν χέρι καί 
ήτο έτοιμο; νά πλήξη. Καί ό κίνδυνο; αυτό; ένήδρευε 
παντού.Ε'ι; τήν γωνίαν ένό; δρόμου, ε'ι; τήν σκιάν τ ή ; 
νυκτό;, ε'ι; τά ερείπια μ ι α ; οικία;. 

Πόσοι στρατιώταί, πόσοι υπάλληλοι , πόσοι αξιω
ματικοί , εΐχον οονευΟή τοιουτοτράπω; ει; τά κρυφά 
χωρί; ουδέποτε νά γνωσθή ό δολοφόνο;. Τα πτώματα 
των άνεκαλύπτοντο ει; ένα έρημικόν δρομίσκον, ύπό 
τά τόξα κάποιας γέφυρας, εί; τήν σκιάν ένό; μεγάρου, 
με τήν σφραγίδα τοΰ άτιμου πλήγματο; , αίματηρώ; κε-
χαραγμένου ε'ι; τήν ράχην ! . . 

Κα'ι άμέσω; έπειτα αί ©ρικώδει; τιμωρίαι. Τό Οραύ-
σιμον τών οστών ε'ι; τά δεσμωτήρια, ο'ι καθ' ομάδα; 
τουφεκισαο'ι τών συλλαμβανομένων επαναστατών, δ 
αποκεφαλισμό; και ή ά ("χόνη. 

Αϊ θλιβερά! άνάγκαι τού εμφυλίου πολέμου ! . . 
Ό Δηαήτριο; Όρνότκη; έπανέβλεπεν, επί τού λευ

κού βάθου; τ ή ; χιονώδου; νυκτό; , τήν τραγιχήν σχη-
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νήν του τουοεκισμού ενός υπαξιωματικού τού συντάγ
ματος του,κα'ι τήν οποίαν αυτός είχε λάβει τήν σκλη-
ράν διαταγήν νά εκτέλεση παραγγέλλων τό «πυρ» εις 
τό απόσπασμα. Ή τ ο είς νεαρός δεκανεύς Πολωνός, ό 
Γρηγόριος Βάσκας, κατηγορηθείς δτι ανήκει εις τήν 
τάζιν τών τρομοκρατών κάί επί τοϋ' όποιου είχον εΰ 
ρεθή έοημερίόες καί προκηρύξεις επαναστατικά!. 

Ώ , ή εκτέλεσις εκείνη, γενομένη μίαν αύγήν με-
λαγχολικήν, βροχεράν, όπισθεν έώς φρουρίου, τό ό-
ποΓον ό ουρανός εμάστιζε μέ τήν ύγράν όργήν του ! 

Κα! έπειτα τό βλέμμα, τό τελευταίον βλέμμα τοΰ 
Γρηγορίου Βάσκα πρός τόν άξιωματικόν του, δστις ήτο 
Πολωνός ώς αυτός καί όστις τώρα, έν ονόματι τοΰ 
στρατιωτικού νόμου, τόν κατεκρεούργει μέ εξ σοαίρας 
ε'ις τό στήθος. Εκείνο τό βλέμμα τό γαλανόν βλέμμα, 
με τήν παιδικήν διαύγειαν, τό καροωμένον τόσον βα-
θειά εις τά μάτια του, τό έταστικόν βλέμμα, ποΰ ήτο 
εις δριμύς ϊλεγχος, μία αυστηρά έπίπληξις , καί τό ό
ποιον δέν απεσπάσθη απ' αύτοΰ, μέχρι τής στιγμής 
κατά τήν οποίαν τό χέρι τού λοχίου Βασίλη Πέτροβιτς 
εσκέπασε τήν κεφαλήν του μέ τόν σάχκον τών κατα
δίκων ! . . . 

Ό Δημήτριος Όρνόσχης άπό τήν ήμέραν έκείνην 
— είς μήν είχε παρέλθει—ηρο>τα εαυτόν άν δέν ήτο 
κα! αυτός ένοχος τοΰ θανάτου εκείνου, έάν δέν Επρεπε 
καί τήν Ίδικήν του τήν συνείδησιν νά βαρύνη ό θάνατος 
εκεΓνος ό τόσον ψυχρώς διαταχθείς καί τόσον ψυχρώς 
εκτελεσθείς. 'Εάν τό αίμα τοΰ νεαρού πολωνού δέν εί
χεν άφίσει καί έπί τών Ιδικών του χειρών ανεξίτηλα 
ίχνη, τά όποΓα θά εμενον ώς αιώνιοι άτιμωτικαί ού
λα! επ' αύτοΰ. 

Δέν είχε κοιμηθή, οχι. 
Ά λ λ ' ή άναπάλησις τής θλιβεράς εκείνης ώρας, 

τόν είχε βυθίσει εις είδος λαγοκοιμίσματος. 
Ή μικρά αμαξοστοιχία Οά είχε σταματήσει εις κά

ποιον σταΟμόν τής χιονοσκεπούς πεδιάδος καί ήδη έπα-
νελόμβανε τόν αγωνιώδη δρόμον της. 

Εις τόν σταθμόν εκείνον άνθρωπος τις είχεν ανέλθει 
ε'ις τό διαμέρισμα τού αξιωματικού. 

Ό Δημήτριος Όρνάσκη, ήμιανοίξας τους όοθαλμούς, 
ήδυνήθη μόλις νά ξεχωρίση τήν σκιαγραφίαν τού άτο
μου εκείνου. Τό κασκέτον κατεβασμένον πολύ πρό 
τών οφθαλμών τοΰ ξένου καί το πλατύ περιλαίμιον 
τού έπανωφορίου άνεβασμένον, ήμπόδιζε τόν Όρνό
σκη νά διακρίνη τά χαρακτηριστικά του. 

Πιθανώς θά ήτο κανείς νεαρός γαιοκτήμων ταξει-
δεύων δι' υποθέσεις, ίσως κανείς σπουδαστής, άλλά 
σπουδαστής πλούσιος, άφ' ου ήδύνατο νά ταξειόεύη είς 
πρώτην θέσιν καί νά ενδύεται πλουσίως. αν κρίνη τις 
από το ύφασμα τού χονδρού επανωοορίου. του κα! τά 
υψηλά κίτρινα υποδήματα τά κατεσκευασμένα μετά 
πολλής κομψάτητος. 
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Εις άλλην περίστασιν ό αξιωματικός τής χωροφυ
λακής Οά εζήτει ν ' απαλλαγή τής παρουσίας τού συν-
επιβάτου του, εις τόν τρώτον σταθμόν, χρησιμοποιών 
τό προνόμιον τών Ρώσσων αξιωματικών νά ταξειόεύ-
ωσι μόνοι όταν εόρίσκωνται εν υπηρεσία, ή ε'ις ανω
μάλους περιστάσεις. Ά λ λ ά τήν φοράν ταύτην έπροτί-
μησε νά μείνη ήσυχος. Ή απροσδόκητος εκείνη συν-
τροοιά, ή όποια ήρχετο νά τόν έξαγάγη άπό τάς πέν
θιμους σκέπεις -ου κα! νά άποδιώξγ) άπό τόν νούν του 
τά ο'ικτρά φαντάσματα τών αναμνήσεων, ή συντροοιά 
εκείνη ήρχετο λίαν έπικαίρως. 

Καί τώρα, έσκέοθη, Οά ήδύνατο νά κοιμηθή. "Ε
κλεισε λοιπόν τούς οφθαλμούς. 

Ά λ λ ά τούς ήνοιξε μετά μ ; αν στιγμήν ύπό τό βά
ρος ενός νέου έφιάλτου. Τώ έφαίνετο τώρα οτι κάτι 
τόν έπίεζε, δτι έ'να χέρι τοΰ ήνοιγε τό στήθος, τού 
ήγγιζε τήν καρδίαν, ώς & αιχμηρός σίδηρος εγχει
ριδίου. 

Ήτο εν αίσθημα φυσικόν, καθαρόν, άπτόν, ύπό 
την επίδρασιν τού όποιου μηχανικώς συνέσοιγξε τάς 
χείρας πρός τό στήθος καί άνεπήδησεν εμπρός μέ τους 
οφθαλμούς διεσταλμένους. 

Απέναντ ι αυτού, κάτω άπό τόν γείσον ενός κασκέ-
του δύ ι μάτια τόν ήτένιζον εις τήν σκιάν, μ' ενα 
παράδοξον σπινΟηροβάλημα, τά μάτια τού ταξειδιώτου 
πού είχεν ανέλθει πρό ολίγου. 

Ή σιωπηλή εκείνη ένατένισις, ή όποια έοέστοζε 
τής ψυχής του, τόν έκαμνε νά ένθυμηθή μίαν παρά
δοξον άνάμνησιν. Τά στρογγυλά μάτια μιας κουκου
βάγιας, ή όποιο, επάνω άπό τόν τοΓχον ενός παλαιού 
κοιμητηρίου, τόν έκύτταζεν έ'να βράδυ πού ήτο ορου-
ρός, έπί ώρας ολόκληρους, μέχρι τής αυγής. 

Όλίγον κατ' ολίγον ή δψις τού άγνωστου οιεγρά-
φετο ύπό τό φώς τού μικρού φανού. Ό πώγων καί τό 
στόμα ήσαν οωτισμένα. Είς μικρός πώγων αγένειος 
ενα στόμα παιδικόν, κλεισμένον ώς διά σφραγίόος αδά
μαστου Οελήσειυς. Καθ' δσον έπροχώρει ή αμαξοστοι
χία ό αξιωματικός έπεσκόπει τόν νέον καί διέκρινε 
εις τήν μορφην αυτού τά γνωρίσματα ενός σταθερού 
θάρρους, μιας ενεργείας ά*.λονήτου. Τά μάτια τού ξ ι 
νού τόν εμαγνήτιζον. Αν ίκανο; νά κινηθή ό αξιωματι
κός, αιχμάλωτος τού ακατανόητου ρεύματος τό όποΓον 
ύπεδούλωνε τήν Οέλησίν του, ίμενεν εκεί, καθηλωμέ
νος εις τό κάθισμα του καί έσκέπτετο : 

— Είνε ίσως 'Ε/.είνος πού έπρεπε νά ελΰχ). Ό έ
λεγχος τής συνειδήσεως μου έλαβε σάρκα καί όστά. 
'Εγένετο άνθρωπος καί είνε έδώ 1 

Καί αμέσως έπειτα προσέθετε ουσικώς : 

— Ιδού πού είμεθα αντιμέτωποι. "Εκείνος ίσως 
κρατεί κανέν οπλον, έγώ εχω τό σπαθί μου κα! τό 
περίστροφον γεμάτο κάτω άπό τό έπανωφόρι μου. 
Ποίος άπό τούς δύο Οά φανή Ίκανώτερος ; 

Τήν στιγμήν έκείνην δ νέος άνήγειρεν εντελώς τήν 
δψιν του, εις πλήρες φώς. Ό Δημήτριος Όρνόσκη 
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κατέπνιξε μίαν κραυγήν. Τά μάτια ποϋ τόν ήτένιζον 
ήσαν κυανά, μέ μίαν παιδικήν διαύγειαν, καίτοι ψυχρά 
καί διαπεραστικά, ήσαν μάτια έμψυχωμέ/α άπό κά
ποιαν μυστηριώδη βασκανίαν, ήτις έξεπέμπετο κάτω 
άπό τάς μακράς βλεφαρίδας. 

Ήσαν μάτια φέροντα μίαν άνάμνησιν : Τ ο μ ά τ ι α 
τοΟ ν ϊ κ ρ ο Ο ! 

Ήτο εκείνος λοιπόν, ποΰ επέστρεφε ; Ή τ ο ό Γρη-
γόριος Βάσκας, 'ο παλαιός δεκανεύς, δ τουφεκισθείς έν 
ηλικία είκοσι ετών, εκείνος τον οποίον εις εν νεύμα 
τής σπάθης του τόν έκαμε νά πέση κεραυνόπληκτον, 
διάτρητον άπό τάς σφαίρας μέ τό πρόσωπον επάνω εις 
τόν βόρβορον τοΰ φ ρ ο υ ρ ά ; 

Ό αξιωματικός ωχρός, δέν έκινεϊτο ύπό τό παγε-
ρόν εκείνο βλέμμα. Διατι νά παλαίση μ' εν φάντα
σμα ; Διατί ν ' άντιστή ε'ις τούς νεκρούς ; Ήτο κατα 
δικασμένος, τό έγνώριζεν άπό τίνος. Καλλήτερον λοι
πόν \ ά συνετελείτο τό πεπρωμένον. 

Καί μέ τούς οφθαλμούς θαμβωμένους καί τούς βρα
χίονας ριγοΰντας ύπό τάς χειρίδας τοΰ έπανωοορίου 
του, άνέμενεν έν έγκαρτερήσει νά συντελεσθή τό μοι
ραίο ν. 

Παρηκολούθει διά τοΰ βλέμματος τάς κινήσεις εκεί
νου καί ϊβλεπεν δτι τό χέρι του άνεζήτει κάτι εις τά 
Ουλάκιά του, τό δπλον τής έκδικήσεως άναμριβόλως, 
καί άνε ,ήτει ήσύχως, μέ βασανιστικήν βραδύτητα, 
παρατείνων τήν άγωνίαν τού θύματος του. 'Ο Δημή
τριος Όρνάσκη έσκέφθη οτι ή οικογένεια του δέν Οά τόν 
έβλεπε πλέον. Κα! εις τό σπήτι ή μητέρα του καί αί 
άδελφαί ί'ις μάτην Οά τόν «.περίμεναν νά τούς φέρη τό 
φίλημα τών Χρ.στουγένν·" . . 

Τό Ινστικτον τής αύ ^ντηρήσεως ΰπήρξεν Ίσχυ-
ρότερον. Τό ήσθάνθη εντεινάμενον εντός του ώς χορδή 
τόξο», τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν δ άγνωστος αί-
ονης ανορθωθείς ώρμησε κατ' αύτοΰ. 

Τό πράγμα ήτο άπλούστατον. Ή πάλη ενός ισχυ
ρού ανδρός καθ' ενός παιδιού. Μετά μίαν στιγμήν δ 
αξιωματικός ήσΟάνετο εντός τών σιδηρών πυγμών του 
τούς λεπτοουείς δακτύλους τού αντιπάλου του, δστις 
ήσθμαινε γονυπετήί , ύπό τό Ίσχυρόν εκείνο σοίξιμον. 
Εις το εόακος, έν βήμα μακράν, ελαμπεν ή λεπ'ις ενός 
εγχειριδίου. 

Εκείνος μ' εν λάκτισμα τό έτιναξε μακράν. 
Καί ήδη παρετήρουν αλλήλους, χωρίς νά όμιλώσ.ν. 

Οί οαιοί καί αυστηροί οφθαλμοί τού αξιωματικού 
έκύτταζαν τά γαλανά μάτια, τά μάτια τοϋ νεκροΰ, 
τά όποια είχαν μίαν άλλόκοτον εκφρασιν, τήν Γραγι-
κήν εκορασιν πληγωθέντος θηρίου. Τό κασκέτον τοΰ 
άγνωστου είχε πέσει κατά τήν όλιγόστιγμον συμπλο-
κήν, καί τά μαύρα βοστρυχο>δη μαλλιά του είχον 
ύπλωθή οπίσω, ώς τά μαλλιά κόρης. 

Ό χ ι . Ό Γρηγόριος Βάσκος ήτο ξανθός, μέ κοντά 

— 1 

μαλλιά. Ό νέος αυτός δέν ήδύνατο νά είνε Εκείνος . 
Ή αγωνιώδης προσπάθεια τών δακτύλων του, αγω

νιζομένων ν' άπαλλαγώσι τών χειρών τού άξιωματικοΰ 
επειθον τόν τελευταίον τοΰτον δτι εύρίσκετο ενώπιον 
ανθρωπίνου δντος καί δχι φαντάσματος. 

Ό Δημήτριος Όρνόσκη ήνωσε τότε εις μίαν μό-
νην χείρα, άμοοτέρας τάς χείρας τοΰ αντιπάλου του 
καϊ άπορρίψας τόν μανδύαν ανέσυρε τύ πολύκροτόν 
του, καί έστήριξε τό στόμιον αυτού εις τό μετυ)πον 
τοΰ αγνώστου. 

"Εκείνος οέν έτινήθη. Ή αναπνοή του μόνον κατέ
στη ταχύτερα καί οί δάκτυλοι του ε-ρεμον έντος τής 
σιδηράς π,ιγμής τοΰ αξιωματικού. 

ΉκολούΟησε φρικώδης σιγή, μία στιγμή εναγώνιου 
τρόμου, ένώ τό τραίνον εξηκολούθει νά χοροπηδά επί 
τών χιονοσκεπών ράβδων. 

Τό δπλον έμεινε έπί τινα δευτερόλεπτα εις τό μέ-
τωπον τοΰ νέου, κατόπιν απεσπάσθη αύτοΰ καί κατε-
βιβάσΟη. 

Μία ©ωνή τότε διέκοψε τήν σιγήν, μία φωνή λεπτή, 
άλλά σταθερά καί περίλυπος συγχρόνως : 

— Διατί δέν μέ σκοτώνεις ; "Εγώ ήθελα \ ά μέ 
σκοτώσης ! 

Ό Δημήτριος Όρνόσκης δέν άπεκρίΟη. Τό χέρι 
του έταλάντευε τό οπλον" τό άνεσήκωνε μέχρι τοΰ μέ
σου καί κατόπιν τό άφινε νά καταπέση εις τό πλευρόν. 
'Εοαίνετο δτι ήθελε νά μάθη κάτι πριν άποοασίσει 
Τέλος ώμίλησε : 

— Ποίος είσαι ; — ήρώτησεν άποτόμως. 
Ό νέος εκίνησε τήν κεφαλήν καί έμεινε σιωπηλός. 
— Ποίος είσαι ; — έπανέλαβεν ό αξιωματικός συ-

σοίγγων τούς δακτύλους του.—Μίλησε ! Θελω νά τό 
μάθω, καταλαβαίνεις ; 

— Τί σέ ενδιαφέρει ; Είμαι ένας εχθρός σου, δπως 
σύ είσαι ιδικός μου. Έ γ ώ Οά σέ έσκάτωνα χωρίς νά 
σέ ερωτήσω τό δνομά σου ι Είσαι Ρώσσος. Σκότωσε με 
χωρίς νά ζήτησης τό Ίδικόν μου : Είμαι Πολωνός ! 

Ό Δημήτριος Όρνόσκη άνεσκίρτησεν. Ήτένι^εν 
έπί μακοόν τό λευκόν εκείνο πρόσωπι. ν, κατόπιν βιάσχς 
εαυτόν νά κ «ταστήση τήν φωνήν του σταθεράν εί-
πεν ήσύχως: 

— Ά π α τ ά σ α ι . Δέν είμαι Ρώσιος. Ή μητέρα μου 
είναι Πολωνή καί έγώ έγεννήθην εις τήν Ηολωνίαν. 

Εις τούς οφθαλμούς τού άλλου έξήστραψε μία λάμ-
•ίιΐζ καί τά χείλη του διεστάλησαν είς πικρόν γέλωτα. 

— Είσαι Πολωνός ; Καί φορείς ακόμη τήν στολήν 
τήν οποίαν αί σοαγαί έκηλίδωσαν με τό αίμα τών α
θώων ; Δέ γνωρίζεις δτι οί στρατιώτα. σου έκάλυψαν 
διά πτωμάτων τάς οδούς τής Βαρσοβία; ; Δέν γνωρί
ζεις δτι είς τήν Πετρούπολιν κα! αυτοί ακόμη οί αξι
ωματικοί τής Χωροφυλακής επυροβόλουν κατά τοΰ 
λαού ; Σύ είσαι Πολωνός ; Ό χ ι ! Ψεύδεσαι ! "Ενας 
Πολωνός δήν οονεύει τήν ελευθερίαν ! . . 

Ό αξιωματικός ώχρίασεν. Διά μίαν ακόμη φοράν 
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τό οπλον ελαμψεν εις τό φώς τοΰ φανού, κατόπιν 
έστάθη. 

— Διατί δέν πυροβολείς, προδότα τής πατρίδος σου ; 
—έξηκολούθησεν ό νέος έμψυχούμενος.—Γνωρίζεις 
καλά οτι τό Ίδικόν μου μαχαίρι δέν Οά εφείδετο τής 
ζωής σου. Μή μέ λυπάσαι λοιπόν. "Η μήπως τά ό
πλα σας είνε μόνον καλά, όταν είσθε πολλοί ένα/τίον 
ολίγων καί τό Οΰμα εχει τά χέρια του δεμένα γερά καί 
τήν κεοαλήν εντός τοΰ σάκκου τοΰ καταδίκου ; 

— Τί είπες ; — έβρυχήθη ό αξιωματικός, άνασχιρ-
τήσας.—Τόν σάκκον ; ΠοΓος σοΰ ώμίλησε διά τόν 
σάκκον ; 

— Καί έγώ σοΰ λέγω ότι οί σύντροφοι σου έδολο-
©όνησαν ένα άνΟρωπον ετσι : Τόν εσκότωσαν Ί/υχρώς 
έκεΐ κάτω εις ττ.ν ρίζαν ενός φρουρίου, μετά όλιγό-
στιγμον όίκην. 'Εφόρουν τήν στολήν σου οί άνθρω
ποι εκεΓνοι ! . . . 

— Ό Γρηγόριος Βάσκας!—έφιόναξεν ό Δημήτριος 
Όρνόσκη. Καί ή χειρ του άοησε τήν λείαν της . 

Ά λ λ ' εις τήν κραυγήν του μία άλλη κραυγή άπε-
κρίθη. Ό νέος άνεπήδησεν όρθιος, ελεύθερος. Ά λ λ ά 
δέν έκινήθη, ούτε εις τήν θύραν διά νά φ ύ γ η , ούτε εις 
τό οπλον διά νά κτυπήση, 

—• Τί ξεύρεις εσύ ; — Ή φωνή του δέν είνε τίποτε 
τό άνθρίόπινον. Ήτο ώρυγή έξελΟοϋσα άπό τά βάθη 
τής ψυχής του, εις -ό άκουσμα τοΰ ονόματος εκείνου. 
Καί ήδη οί δύο άνδρες παρετήρουν αλλήλους, όρθιοι, 
μέσα εις τό μικρόν διαμέρισμα τό διαρκώς ταλαντευό-
μενον καί ουδείς έσκέπτετο νά κτυπήση. Τό οάσμα 
τού οονευθέντος είχε παρεντεθή εξαίονης μεταξύ αυτών. 

—Όμίλησον ! — επανέλαβε μετά βραχείαν διακο-
πήν ό νέος —-Όμίλησον ! Τόν έγνώρισες ; Τόν είδες, 
τήν πρωϊαν έκείνην; Θέλω νά τά μάθω δλα, όλα, έν-
νοεΓς ; "Επειτα σκότωσε με. Δέν θά φοβηθώ. Είμαι δ 
Στανίσλαος Βάσκας. Είμαι δ αδελφός του ! . . . 

Ά λ λ ' δ Δημήτριος Όρνάσκη δέν άπεκρίνετο. Αί
σθημα νέον, ενα κύμα άτελεύτητον πικρίας καί βαθύ
τατου οίκτου περιέσφιγγε τόν λαιμάν του καί τόν άπέ-
πνιγεν. Τό δράμα πού είχεν ίδει πρό όλίγης ώρας 
έπέστρεφεν έν τ ή πραγματικότητι το'>ρα, ένσαρκωμένον 
εις άνΟρωπον. Ό Γρηγόριος Βάσκας ήτο νεκρός καί 
οί νεκροί δέν επιστρέφουν. Ά λ λ ' υπήρχε κάποιος 
εκεί, δστις ήρχετο νά τού ζήτηση λόγον διά τό έγ
κλημα του, κάποιος πού είχε τά μάτια τού νεχροϊ 
καί εοερε τό ονομά του : Ό αδελφός, δ Στανίσλαος 
Βάσχας. Θά έφόνευε καί έχείνον, καθώς έφάνευσε τόν 
άλλον; . . . 

Ή αμαξοστοιχία έκυλίετο μέ απότομους αναπηδή
σεις, ε'ις τήν λευκάζουσαν νύκτα. Καί έχείνοι οί δύο 
εμενον όρθιοι, άναπηδώντες καί αυτοί, στηριζόμενοι 
διά τών ώμων των έδώ καί έκεί,άλλά σταθεροί, προση
λωμένοι από μίαν εσωτερικήν δύναμιν εις τήν Οέ-
σιν των. 
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Αίφνης τό περίστροοον ερρίοΟη μακράν, επάνο> εις 
έν κάθισμα. 

— Στανίσλαε Βάσκα—είπεν ό αξιωματικός μέ οω-
νήν παλλομένην έκ συγκινήσεως—είμαι έγώ, δ Δημή
τριος Όρνόσκη, αξιωματικός τής Χωροφυλακής, ποΰ 
διέταξα «πύρ» τό πρωί έίε ίνο . Είμαι έγώ πού ώοειλα 
νά Φονεύσω τόν αδελφάν σου. Έ γ ώ , έγώ μόιος. Σύ 
δέν μέ έγνώρ.ζες. Τώρα μέ έχεις εμπρός σου. Κ ύ τ -
ταξε, είμαι άοπλ9ς. Τό μαχαίρι σου είνσ εκεί. Έκδι-
κήθητι ! . . . 

Β 
Ή θορυβώδης αναπνοή τών δύο ανθρώπων διέκοπτε 

τήν σιγήν τοΰ διαμερίσματος. Ά π ό τό παραθυράκι έ-
φαίνετο, έπί τής χιονώδους εκτάσεως μία λευκή αν
ταύγεια. Ήτο ή αυγή ήτις ανήρχετο ε'ις τόν ορί
ζοντα, όπισθεν τής συγκεχυμένης μάζης μιας χώρας 
ήτις έμαντεύετο μακράν, πολύ μακράν, εις τούς ελα
φρότατους ατμούς τής ομίχλης. 

Μετ' ολίγον, άπό τήν συγκεχυμένην έκείνην μαζαν 
ανήλθεν ελαφρότατος βόμβος, ώς άνάπαλσις πληττοαέ-
νων μετάλλων. Ό βόμβος κατόπιν έγένετο καθαρώ-
τερος, μάλλον ευδιάκριτος, κατέστη ήχος, μετεσχημα-
τίσθη εΊς άσμα. 

Ησαν ή καμπάνες τών Χριστουγέννων, σημαίνου
σα·, τόν δρΟρον. Οί φαιδροί τόνοι εοθανον διά μέσου τής 
εκτάσεως τής χιόνος ώς Ορούς πτηνών. Ή μικρά Πο
λωνική πόλις, άπέστελλε τήν έορτάσιμον φωνήν της , 
καί εχαιρέτιζε τήν ίεραν ήμέραν έν ονόματι τού Χριστού. 

Χριστούγεννα ! Ή αυτή σκέψις κατά τήν αυτήν 
στιγμήν προσέβαλε καί τούς δύο ανθρώπους οί οποίοι 
αλληλοεκυττάζοντο. Τό περίστροφον εκείτο ακόμη 
επί τού καθίσματος, εις τό βάθος τοΰ διαμερίσματος. 
Τό έγχειρίδ ον ήτο πάντοτε κατά γής ε'ις τό άλλο 
άκρον. 

— Πώς απέθανε ; ήρώτησε μετά καταφανούς γλυ-
κύτητος ό Στανίσλαος Βάσκας ομιλών πρώτος. 

Ό Δημήτριος Όρνόσκη έδίστασε. Διατί αυτή ή έ-
ρώτησις ; "Ηθελε τάχα νά ποτίση μέ τήν τελευταίαν 
σταγόνα τής πικρίας τήν ·ί/υχήν του διά νά πλήξη κα
τόπιν μετά περισσοτέρας ασφαλείας 

— Πώς απέθανε : επανέλαβε μέ τήν αυτήν παρά-
δοζον γλυκύτητα δ νέος. 

Ό αξιωματικός τότε απεφάσισε καί ώμίλησε. Καί 
ή θλιβερά ιστορία εξετέθη, καί ή φωνή του έτρεμε 
κατά τήν διήγησιν καί είς λυγμός τόν διέκοψε, όταν 
ένεθυμήθη τά γαλανά μάτια, τά ήρεμα παιδικά μά
τ ια , τά οποία τόν έκύτταζαν σιωπηλά κατά τήν ύπερ-
τάτην ώραν. 

— Τά μάτια σου Στανίσλαε Βάσκα, είπεν. — Τά 
ξα/αβλέπω τώρα. 

— Εξακολουθεί—Ικαμεν μετά τοΰ αύτοΰ πάντοτε 
τόνου ό άλλος. 

Καί δ αξιωματικός έξηκολούΟησε και τά είπεν 

ο 

«ΜΗΝΙΑΙΟΝ 

Ολα: Τό γλοιώδες έδαφος τού φρουρίου, τήν επιμο-
νον βροχήν, τήν ξηραν συμπυροκρότησιν, ήτις έσπά-
ραξε τήν σιγήν τής απαίσιας αυγής, καί τό πρόσω
πον τοΰ νέου τό κυλισθέν αίμόφυρτον ε'ις τήν λάσπην. 

— Σέ κατηράσθη Δημήτριε Όρνόσκη ; — ήρώτη-

αεν δ Στανίσλαος Βόσκας, παρατηρών αυτόν εις τούς 

οφθαλμούς. 

— "Οχι, σοϋ τό ορκίζομαι. Μέ έκύτταξε\ μόνον. 
"Ισως τό βλέμμα του εκείνο ήτο βλέμμα επ.πλή-
ξεως, ίσως παραπόνου. Μέ ήγάπα δ Γρηγόριος Βάσ
κας . . 

— Και σύ τόν εοόνευσες ; 

— Ό φ ε ι λ α νά τόν οονεύσω Στανίσλαε Βάσκα. — 
Ήτο το καθήκον μου. Έχεις καϊ σύ τό Ίδικόν σου. 
Εκτέλεσε το. Δεν ανθίσταμαι ! 

Ή καμπάνες τών Χριστουγένων εσήμαινον πλησιε-
στερον, Ίσχυρότερον, ε'ις τήν λευκήν πεδιάδα. "Ηδη 
διεκρί··οντο αί ο'ικίαι τής μικρας πόλεως. Καί δ Δη
μήτριος Όρνάσκης διά μέσου τής ΰέλου τοϋ παραθύ
ρου άνεζήτει ίν λευκόν σημείον, μεταξύ αυτών, τήν 
ο'ικίαν του καί οί όοΟαλμοί του πληρούνται δακρύων. 

Ό Στανίσλαος Βάσκας έσκυψε, εκαμεν έν βήμα 
καί έσήκωσε τό έγχειρίδιον. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 
— Τί χυττας,Δημήτριε Όρνόσκη;—είπε πλησιάζων 

αυτόν. 
— Κυττάζω διά τελευταίαν οοράν τό σπήτι πού 

έγεννήΟην, Στανίσλαε Βάσκα. Καί προσεύχομαι... 
— Προσεύχου καί διά τόν νεκρόν. διά τόν Γρηγόριον 

Βάσκαν, προσέθηκε χαμηλοοώνως ό νέος. 
— Καί δι' εκείνον προσεύχομαι, Στανίσλαε Βασκα.. 
Έγένετο άχόμη μία σ ιγή , μακρά καί αγωνιώδης. 
Έ π ε ι τ α δ νέος έπλησίασεν άποτόμως τήν Ούραν 

τήν ήνοιξε καί ερριψεν Ιξω τό δπλον του, τό οποίον 
έξήστραψε πίπτον έπί τής χιόνος, ώς έλαφρόν χαλύ-
βδινον έλασμα. 

—Χαίρε,Δημήτριε Όρνόσκη! είπε,χωρίς νά στραφή. 
Καί έξηοανίσΟη διά τής ανοικτής θύρας... 

Χιόνι, τίποτε άλλο άπό χιόνι γύρωθεν. Α π έ ν α ν τ ι 
ή πρόσοψις τής πόλεως, πρός τόν Ήλιον Οστις ήτο 
έτοιμος ν ' άνατείλη. Τής πόλεως, ή δποία ενεφανι-
ζετο τώρα εις τόν άξιωματικόν, ώς μητρικόν πρόσω
πον, ΰγρόν Ιτι έκ τών δακρύων, αλλά φωτιζόμενον 
ύπό μειδιάματος συγγνώμης, ένώ μακράν, μέσα εις τόν 
διαυγή αιθέρα έξηκολούθουν νά πάλλωνται οί χαρμό
συνοι ήχοι τοϋ πληττομένου χαλκοΰ. . . 

Δ Α Ν Ι Η Λ Μ Α Ρ Ρ Ι Α Μ Α 
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Γ λ ύ π τ ο υ 

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ 

Είνε λυπηρόν τωόντι είς τόν επισταμένως με- τοι, έπιχειροϋν νά εικονίσουν τήν μορφήν του 
λετώντα τήν έξέλιξιν της εκκλησιαστικής ημών θεανθρώπου μέ δλην τήν χλιδήν κα.ί τόν φόρ-
τέχνης. νά παρακολουθή τόν δρόμον τόν όποιον τον πομπώδους έπιδείξειο; πρός κατάπληξιν των 
έλαβεν αυτη κατά τά τελευταία ταϋτα έτη ά- απλούστερων, τοΰ; οποίους παρασύρουν είς τήν 
φεθεΐσα καθολοκληρίαν ε ί ; τ ά ; χείρας άμαθων ταπείνιοσιν τοΰ θρησκευτικού αισθήματος σα-
τινων καλογήρων τοΰ Άγιου "Ορους, καί είς τε - λεύοντες ούτω τά θεμέλια τοΰ όλου Χριστιανι-
χνίτας εντελώς ακατάρτιστου; καί κακότεχνου;. κοΰ οικοδομήματος. 

Ή μεγαλοπρεπής τέχνη τοΰ Πανσελήνου τοΰ Είνε καί αυτό μία πλάνη τής νεωτέρας γε -
έμπνευσμένου αγιογράφου τής Βυζαντινής άκ- νεας νά νομίζη οτι ή θρησκευτική τέχνη έχει μι-
μής μάτην έπί αιώνας τώρα καρτερεί τόν ύμνη- κράν έπίδρασιν είς τό Χριστιανικόν ποίανιον. 
τήν τη ; , άλλά ή σκήτ/; ή οποία εδέχθη τό σε- Πολλάκι; συνήντησα μετά θλίψεως αρχιερείς σε-
μνόν σκήνωμα τοΰ μεγάλου εκείνου πνεύματος βαστούς κατά τά άλλα καί μορφωμένους, νά πρό
κειται πολύ μακράν τής Δύσεως, έκεΐ όπου τό τιμοΰν τεχνίτα; εντελώς τυχαίους καί άκαταρ-
άνέσπερον φώς τής Ανατολής φθάνει πολύ άργά τίστους διά τό ιερόν αυτό έργον, έπί μόνω τώ 
διά νά φώτιση όλόκληρον τήν ανθρωπότητα. λόγω ότι οί τεχνΐται ούτοι μειοδοτοΰν οπω; ά-

Γράφων ό διάσημο; άγγλο; αισθητικό; «ΙοΙίΠ ναλάβουν τήν έκτέλεσιν ιερών εικόνων, Δέν είνε 
Κΐΐδίνϊΐΐ τό θαυμάσιον βιβλίον αύτοΰ « Μ Ο Γ - καί αυτό μία βεβήλωσις τής εκκλησιαστικής 
ΙΙΙΠ^δ 111 ΡΙοΓβηζ» καί άναλύωνμέ τόσηνβα-^ παραδόσεως, καί συνεπώς κατάπτωσις τών ήθι-
θύτητα τήν χ ριστιανικήν τέχνην τή ; πρό τοΰ κών αρετών τής θρησκεία; ή όποια έπρεπε πάν-
Ραφαήλου εποχή; τ-.',ς'Ιταλική; Αναγεννήσεως, τοτε νά ίσταται ε ί ; τό ύψηλότερον έπίπεδον τ ή ; 
δέν είχε δυστυχώ; άντικρύσει τήν μεγαλουργόν ανθρωπινής μορφώσεως; 
άνθησιν μιας τέχνη; ή όποια ένέκλειεν όλα τά Πώ; θέλετε κάθε χριστιανόν, πολύ δέ περισ-
στοιχεΐα τ ή ; "Ελληνική; μεγαλοφυία;, περιβλη- σότερον τόν άπαίδευτον χωρικόν νά σχηματίση 
θείση; τόν άσκητικόν μκνδύαν τ ή ; χριστιανική; τήν ήθικήν ίδέαν τοΰ καλοΰ ή οποία έκπηγάζει 
εποχή; τοΰ Βυζαντίου. Είμαι άπολύτω; βέβαιος άπό τά καλλιτεχνήματα : 
ότι ό Κΐΐδίαΐΐ θά εύ'ρισκεν είς τήν χριστιανικήν Ό άνθρωπος έπειτα άπό τόν πολύμοχθον ά-
τέχνην τοΰ μεγαλοφυοΰς Πανσελήνου όλα εκείνα γώνα τ ή ; ζωή; παλαιών καθημερινώς μέ τό κα
τά στοιχεία είς τόν ύπέρτατον βαθμόν μέ τά κόν έχει ανάγκην συντριβής καί κατανύξεως. 
όποια εξύμνησε τήν περίφημον Παναγίαν τοΰ Ούτε καιρόν έχει, ούτε δύναται άνευ φυσικών 
011113.1)116. τ ί ν ω ν νόμων ν ' άντικρύσν) τό φώς τό όποιον διέ-

'Αλλ' ή εκκλησιαστική ημών τέχνη σήμερον πει τήν ζ ω ή ν διά τοΰτο άφοΰ έπί ώρας έν ταΐς 
άφοΰ έ'μεινεν απροστάτευτος άπό τούς όπωσδή- έκκλησίαις μετά τήν εργώδη ζωήν τής έβδομά-
ποτε έπαϊσμένους τά τή ; ορθοδόξου Ανατολ ική; δο; προσβλέπει τ ά ; δυσμόρφους καί έξαμβλωμα-
ήμών εκκλησίας, κατέφυγεν είς τήν άμάθειαν τικάς εικόνα;, φαντασθήτε ποίαν ίδέαν συλλαμ-
αυτοκαλουμενων τεχνιτών. Οί τεχνΐται ούτοι βάνει τοϋ πνευματικοΰ κόσμου ό όποιος έ'ρχεται 
μηδεμίαν συναίσθησιν έχοντες τών υψηλών αύ- νά τόν λύτρωση άπό τά βάσανα καί νά τόν άνα-
τών πραγμάτων, καί ουδέν άγνόν θρησκευτικόν κουφίση Οπως συνέχιση τό έργον τοϋ δικαίου καί 
αίσθημα, ακατάρτιστοι εντελώς καί φιλοχρήμα- τοΰ καλοϋ. 
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Μέχρι πρό ολίγου εισέτι χρόνου υπήρχε δυ
στυχώς καί έν τή "Εσπερία ή άγνώμων πλάνη 
οτι τό Βυζάντιον μόνον περί ταπεινά έργα ήσχο-
λεΐτο' ότι ό καλογηρισμός ανέκοψε τήν πρόοδον 
τοϋ πολιτισμοΰ καί ότι τό κκτόπτρισμα τής 
καταπτώσεως ταύτης τοϋ "Ελληνισμοϋ ύπαρχε 

της λύπης τούς έρν,μίτας αγιογράφους τοϋ "Αγίου 
"Ορους επιλήσμονα; τών παραδόσεων νά θηρεύ
ουν άπό τά κέντρα τών διαφόρων πόλεων τής 
Ανατολής τάς εργασίας τών εκκλησιών, περια-
γοντες ανά σύμπαν τό χριστεπωνυμον ποι-
μνιον ουχί τόν άσκητικόν αυτών βίον καί τήν έν 

καταπτωσεως τκυτ/ις τ υ υ Ι^ΛΛΙΙΎ<,\»^.\>^ ν . . * . ^ * . γ . · . * , . --/_- — . • ^ ( 

είς τά περισωθέντα λείψανα τής Βυζκντιακής Χριστώ διαβίωσιν αύτών,άλλά την εςωτερικευσιν 
τέχνης. 'Εδέησεν έν τούτοις Οπως άσχοληθή ή κοσμικών αισθημάτων μιμούμενοι κακοτεχνίας 
ϋκθυγνώαων καί στοχαστική προσωπικότης τοϋ τά νεώτερα θρησκευτικά άμφια^ γεμοντα πολυ-
έκ Μονάχου Καρόλου Κρουυ.βάχερ καί τοϋ πε- τίμων λίθων, πορφύρας καί μεταςη; όια ναθαμ-
ριφήαου καταστάντος διά τής «Βυζαντινής Έ - βώσουν τούς απλοϊκού; χριστιανούς με τον αντι-
ποποιίας» του εύγενοΰς Γαλάτου Γουσταύου θρησκευτικόν αυτών βίον.^ Ούτω ή χριστιανική 
ΗοΙίΙΐΙΠΙΟβΓ^βΓ ίνα κκταδειχθή ή πλάνη καί αγιογραφία καί έν γένει ή εκκλησιαστική ημών 
νά σχηυ.ατισθή έν τή "Εσπερία ή ιδέα οτι τό Βυ- τέχνη άφεθεΐσα κατά τά τελευταία έτη είς τάς 

χείρας παντοίων ασεβών κερδοσκόπων περιεπε-
σεν εις τοιαύτην κατάπτωσιν, ώστε όχι μόνον 
διαφθείρει τάς ψυχά; τών θεωμένων άλλά προ-
αγγέλει τήν χαλάρωσιν κάθε θρησκευτικού σε-
βασμοϋ καί έπί τέλου; τήν πτώσιν τ ή : π ίστεω; 
πρό; τόν Χριστιανισμόν. 

Οί ασεβείς ούτοι αγιογράφοι εύρον συνεπι-
κούρους είς τάς πλεονεξίας των άφ' ένό; μέν 
τήν άμάθειαν τών έκασταχοϋ έπι τρόπων τών 
ναών, άφ' έτερου δέ αυτήν τήν άνοχήν πολλά
κις δέ καί τήν προστασίαν τών επισκόπων, μέ 
όλην τήν έλαφράν συνείδησιν ότι τό ιερόν έν-

ζάντιον έπί μίαν χιλιετηρίδα περίπου άνεπτυςε 
καί προήγαγε τό άνθρώπινον πνεΰμα και μά
λιστα είς σημεΐον διά τό όποιον έπί πολυ θα ά
σχοληθή ή άνθρωπότης ακόμη, μέχρις ότου κα
ταδειχθώ ή αληθής αξία τοϋ Βυζα/τινοϋ πολι
τισμού. 

Περιγράφων ό Κ ΐ Ι δ Κ Ϊ η μέ τήν ύπέροχον αίσ-
θησίν του τήν «Χρυσήν θύραν,» τής Φλωρεντι
νής Εκκλησίας τής ^31ΐί3 Μ 3 Π 3 , Νονβΐ ΐα 
λέγει μεταξύ τών άλλων βαθύτατων αισθητι
κών αφορισμών ότι ', τέχνη τής Λομβαρδίας δέν 
δύναται νά έκφραση ειμή μόνον αισθήματα χον-
δροειδή, αντιθέτως δέ ή Βυζαντινή τέχνη μόνον δυμα όπερ φέρουν οί τεχνΐται ούτοι θά τούς έμ-
ύψηλά αισθήματα εκφράζει. πνεύση ε ί ; τά έ'ργα τοΰ ωραίου καί τοϋ καλοΰ 

• ι ι I 
Ή Ετρουσκική Φλωρεντία ευρισκομένη εις 

τό κέντρον μεταξύ τοΰ Βορρά καί τοΰ Νότου ητο 
ένδεδειγμένον δπως έξανατολίση τήν ενεργητι
κότητα τών ανδρών τοϋ Βορρά, μέ τάς τέχνας 
τής ειρήνης καί νά δεχθή τά Βυζαντινά όνειρα. 
Ό 011113,11116 αυτής άπεκάλυψεν είς τήν αν
θρωπότητα τά αισθήματα τής γεννήσεως τοΰ 
Χρίστου. 

'Αλλ ' ή Βυζαντινή τέχνη δέν απεκαλύφθη 
κ α θ ' ολοκληρίαν καί έν όλη τή λαμπρότητι αυ
τής είς τούς ανθρώπους τοϋ Βορρά. 

Πλείστα σκοτεινά σημεία, ναοί έδώ έρειπω-
μένοι, έκεΐ τό άσεβες κάψιμο χιλιάδων ιερών 
εικόνων τής κκλής Βυζαντινής εποχής, ή περι-
φρόνησι; ημιμαθών νεωτεριστών καί ή κατάφορα 
κάθε μικροτεχνίτου πρός τήν μυστικιστικην ε-
σωτερικήν ζωήν τών βυζαντινών αγιογραφιών 
παρεμποδίζει τό φώς τής αληθείας, όπως φώ
τιση τήν ανθρωπότητα περί τοϋ ίεροϋ έργου 
τών προπατόρων ημών, οΐτινες έάν ποτε παρη-
μέλησαν τήν σωματικήν ρώμην, ουδέποτε δμως 
έπαυσαν νά λατρεύουν τό καλόν καί νά διαδί
δουν είς τ ά πέρατα τής οικουμένης τά αγαθά 
διδάγαατα τής Χριστιανικής θρησκεία;. 

Φ 
Σήμερον έν τούτοις βλέπομεν μετά βαθυτα-

Λησμονοϋν έν τούτοις οί αγαθοί ούτοι χριστια
νοί δτι δέν άρκεΐ τοϋτο, άλλά χρειάζεται πολυ 
μεγαλειτέρα μέριμνα διά τήν εκκλησιαστική-/ 
τέχνην άπό τήν έπιπόλκιον αυτήν έξυπηρέτη-
σιν τών σπουδαιότερων συμφερόντων τ ή ; ορθο
δόξου ημών εκκλησίας. 

Ά λ λ ά μή καί ή εκλογή τών καταλλήλων 
τεχνιτών είνε εύκολος έκ μέρου; τών αρμοδίων 
διά τά εκκλησιαστικά ημών έργα : 

"Ολοι γνωρίζομεν κατά ποίον τρόπον διενερ
γείται τό ιερόν αυτό καθήκον - άπό τοϋ τελευ
ταίου χριστιανοΰ, τοϋ επιτρόπου, τοϋ ίερεω:. 
τοϋ διακόνου, τοϋ άρχιμανδρίτου, τοϋ ιεροκήρυ
κα: κκί τοϋ επισκόπου, θά ζητηθή ή γνώμη.Ή 
γνώμη δέ αυτη ώ: έπί τό πλείστος μία καί 
αδιαίρετο;, αβάσιμο; καί εντελώς εξωτερική, 
έντύπωσι; μάλλον τή ; στιγμή; ή τοϋ εκκλησια
στικού καθήκον .ο;, εκφέρεται μετά τής επιπο
λαιότητας εκείνης μεθ' ής βλεπομεν νά κατα-
π ίπτη ή υπέροχος Βυζαντινή παράδοσις λείψα-
νον ενός ωραίου κόσμου καί μιας μεγάλης επο
χή; άγνωστου ακόμη ε ί ; τήν ανθρωπότητα. 

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΣ 

Γλύπτης 
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[ Ύπό 8ΐΐηυη Β π θ Ι Ι Χ — Μετάφρασις Κ. Π. Θανέμη] 

8 Ιουλίου 18... 
Ναι! έκλεψα.! 
Τό έχω τέλος πάντων τό χρηματοφυλακιον 

κκί είναι τώρα ίδικόν μου ! Ναι ίδικόν μου ! 
Πρό ολίγου έλογάριασα τό περιεχόμενον αύ

τοΰ. Ύπάρχουσιν έν αύτώ χρεώγραφα κκί με-
τοχαί αξίας εκατόν δέκα επτά χιλιάδων τρια
κοσίων δέκα οκτώ φράγκων μέ τήν χθεσινήν τοΰ 
Χρηματιστηρίου τιμήν. Ύπάρχουσι προσέτι καί 
εννέα τραπεζογραμμάτια τών χιλίων φράγκων 
καί δύο τών εκατόν. 

Είμαι πλούσιος ! 
Πλην έκ τής πολλής συγκινήσεως είμαι 

έξηντλημένος καθ' ολοκληρίαν καί άπέκαμα. 
Σήμερον τό εσπέρας εξετάζων τούς τίτλους αυ
τών ΐνα βεβαιωθώ περί τής γνησιότητός των, 
ώ ! πόσον υπέφερα καί ποσάκις έστενοχωρήθην 
καί έταράχθην. "Οταν έξήπλωσα τά κόκκινα 
ή τά κίτρινα φύλλα τών μετοχών καί χρεωγρά-
φων έπί τής μικράς τραπέζης τοΰ υπερώου έν ώ 
κατοικώ, ένόμισα δτι ήκουσα νά κτυπώσιν είς 
τήν θύραν μου τρεις φοράς. Τά τρία ταΰτα κτυ
πήματα έπί τής θύρας μοΰ έφάνησαν ώς τρία 
ισχυρά γρονθοκοπήματα τά όποια έδέχθην έπί 
τοΰ στομάχου μου. 

"Εσβυσα εσπευσμένως τό κηρίον τό όποιον 
είχαν άναμμένον πρό έμοΰ. Καί έμεινα ακίνητος 
έπί τοΰ καθίσματος ώς καρφωμένο; έ π ' αύτοΰ. 
κρατών έφ ' όσον ήδυνάμην τήν άνκπνοήν μου, 
ένω ή καρδία μου έπαλλε κατά δευτερόλεπτον 
έκ φόβου, καθότι ένόμισα ότι ακούω έκ τοΰ άλ
λου μέρου; τ ή ; θύρα;, καί τήν άνκπνοήν ακόμη 
εκείνου Οστις έκτύπησε. 

Παρήλθε αρκετός χρόνος μετά τοΰτο, οτε 
άνηγέρθην τοΰ καθίσματος μου μετά μεγάλης 
προφυλάξεως—όπως μή κάμω θόρυβον,—θέτων 
πρός τά όπισθεν τό κάθισμα μου. 

Καί δμως, μέ δλην τήν προφύλαξιν ήν κατέ-
βαλλον δπως μή κάμω θόρυβον καθόλου, ό κον-
δυλοφόρος όν έκράτουν, έπεσεν. 

Ό κρότος τής πτώσεως του μέ άπελίθωσεν. 
'Εσταμάτησα έκ νέου, μή έχων τό θάρρος νά 

κινηθώ καθ' ολοκληρίαν. 
'Επί τέλους επήγα καί έκόλλησα τό αυτί 

[/ου είς το κλεΐθρον. "Ηκουσα τόν συρισμόν τοΰ 
άεριόφωτος τό όποιον έκαιεν είς τήν κλίμακα, 
ήκουσα συνομιλίας είς τά γειτονικά δωμάτια 
καί τόν ένοικον τοΰ κάτωθι δωματίου όστις 
έπανηρχετο. 

"Εσυρα σιγά σιγά τόν σύρτην τυΰ κλείθρου -

αγάλια, αγάλια έφ' δσον ήδυνάμην 'μισοάνοιξα 
τήν θύραν καί ολίγον κατ ' ολίγον. 

Κανείς δέν ήτον έκεΐ. 
'Ήναψα πάλιν τό κηρίον μου καί έπανήρχισα 

τήν έργασίκν τής εξετάσεως τών τ ίτλων, διακο
πτόμενος πολλάκις ύπό παρομοίων φόβων καί 
ταραχών. 

'Εν τούτοις, έλαβον πλέον τά κατάλληλα 
προφυλακτικά μέτρα καί δέν έχω νά φοβηθώ 
η ση τίποτε. 

Πρό ενός μηνός ή'μην εις τήν οίκίαν τοΰ θείου 
μου είς τά περίχωρα τών Παρισίων. 

'Επί δύο έτη είμαι άνευ εργασίας. "Οπως δέ 
, ώ , αντιγράφω ενίοτε δράματα θεατρικά πρός 
τρια φράγκα τήν πράξιν δταν έχωσιν ανάγκην 
άντιγραφέως. 

Ο θεΐός μου μοΰ έ'δωκεν έν πεντόφραγκον 
καί μέ έκράτησε νά φάγω καί νά κοιμηθώ είς 
τήν οίκίαν του. 

Είςτό δωμάτιον δπου μέ έτοποθέτησεν, έμελ-
λον τό εσπέρας νά κοιμηθώ, δταν είδον είς πα-
ράθυρόν τι τής γειτονικής οικίας φώς τι νά καίγι. 
Άνθρωπο; τις έλογάριαζε τραπεζογραμμάτια, 
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μετοχάς, ομολογίας, χρεώγραφκ, δηλαδή κύτά Τό επήρα. 
τά όποια έχω ήδη πρό έμοΰ. Τελειώσας τούς 'Εείδωσα έκ νέου τό κλεΐθρον, έκλεισα τήν 
λογαριασμούς του τόν είδον νά κρύπτη Ολα θύραν καί έπανήλθον δσον τό δυνατόν ταχύτερον 
αυτά εντός χρηματοφυλακίου καί κατόπιν τόν είς τό δωμάτιόν μου, όπου διαμένω, 
έχασα άπό τούς οφθαλμούς μου λαβόντα μαζη Κανείς δέν μέ εϊδεν. 
του καί τήν λυχνίαν. "Ολη ή προηγουμένη ήμερα παρήλθε χωρίς 

Μετ ' ολίγα λεπτά αιφνιδίως κάτωθι ή θύρα νά έχω τό θάρρος νά ανοίξω τό χρηματοφυλά-
τοΰ σταύλου έφωτίσθη. Πέντε λεπτά άργότερον κιον. Σήμερον τό εσπέρας έπανεΰρον τό θάρρος 
τά πάντα έγειναν σκοτεινά. μου. . . 

Χωρίς νά γνωρίζω διατί, τήν έπομένην προ- 'Εχατόν δέκκ έπτά χιλιάδες φράγκα είς 
σεπάθησα και κατώρθωσα νά μείνω κκθ' δλην χρεώγραφκ διάφορα, καί εννέα τραπεζογραμμά-
τήν ήμέραν καί τήν νύκτα παρά τω Οείω μου. τια τών χιλίων φράγκων, γίνονται εκατόν είκοσι 

Ευθύς ώς ό ήλιος έδυσε καί ή νύξ επήλθε, εξ χιλιάδες φράγκα. Είναι Ολα ιδικά μου. Είμαι 
διεσκέλισα τήν φράκτην ήτις χωρίζει τόν κήπον έπί τέλους πλούσιος. 
τοϋ θείου αου άπό τόν τοϋ γείτονος καί ζαρω- _ ·,, . , ι ο 

, , , , , " Ιουλίου Ιο.. . 
μένος παρά την θύραν τοΰ σταύλου, άνέμεινα έπι 
πολύ. Έκοιμήθην καλώς. Περίεργον πράγμα, δέν 

Ή σκηνή τής προτεραίας έπανελήφθη· προ- ώνειρεύθ/,ν καθόλου τό χρηματοφυλακιον. Μα-
σήλωσα τούς οφθαλμούς μου εις τήν ραγάδα τής λίστα σήμερα τό πρωί έξυπνησας, έχρειασθην 
θύρας· είδον τόν άνθρωπον νά είσέρχηται μέ τό άρκετόν καιρόν όπως πείσω τον εαυτόν μου οτι 
χρηματοφυλακιον καί τήν λυχνίαν του, νά ένα- τοΰτο είνε αληθές. 
ποθέτ·/] ταύτην έπί τίνος σανίδος, νά γονατίζη "Ηδη τό ζήτημα είναι πώς νά μή συλληφθώ 
καί νά άνεγείργι μετά κόπου, μετά πολλοΰ κό- κκί φυλακισθώ. Είμαι ευφυής, γνωρίζω να σκε
πού, βαρεΐάν τινα καί μεγάλην πέτραν ήτις εύ- πτωμαι καί νά κρίνω, δέν έχω τύψεις συνειδο-
ρίσκετο έκεΐ έπειτα έθεσε τό χρηματοφυλακιον τος, θά προφυλαχθώ έφ' δσον δύναμαι μήπως 
είς μίαν κοιλότητα κατασκευασμένην επίτηδες τήν πάθω. 
άφήκε σιγά σιγά νάκαταπέση ό λίθος, ανέλαβε 'Επείνων. "Ελαβα τά δύο τραπεζογραμμα-
τήν λυχνίαν καί έξηφανίσθη. τια τών εκατόν φράγκων καί άφοϋ έκρυψα τό 

Άνέβην είς τό δωμάτιόν μου διά νά κοιμηθώ χρηματοφυλακιον είς τό βάθος τοΰ μπαούλου 
Τήν επαύριον πρωι παρετήρησα ότι θά ήτο πολύ μου, έκλεισα, τήν θύραν τοΰ δωματίου μου κκλα 
εύκολον νά ξεβιδώσω τό κλεΐθρον τοΰ σταύλου, καλά, καί μετά προσοχής καί κκτήλθον, 
καί άναχωρών διά Παρισ'ιους, χωρίς νά γνωρίζω Κατερχόμενος τήν κλίμακα, έσκεπτόμην και 
διατί, επήρα μκζή μου έν έκ τών δύο κλείδων έ'λεγον καθ' εαυτόν : Θά βάλω είς τήν θύραν 
τής κιγκλιδωτής τοϋ κήπου θύρας τοΰ θείου μου. μου μίαν κκλήν κλειδονίάν ά π ' έκεινας οπου δέν 

'Επληροφορήθην καί έμαθον δτι ό γείτων τοϋ ανοίγουν ευκόλως και . . . 
θείου μου ήτο φυλάργυρός τις γέρων καί έζη έκεΐ 'Εξερράγην εις γ έλωτα ; δυνατού; έπί τή 
μόνος κατάμονος. σκέψει μου ταύτη. 

'Ελησμόνησα σχεδόν όλα ταΰτα δταν χθες... — Ώς έάν είς άνθρωπος πλούσιος δπως είμαι 
ναι, χθες ήτον... έπείνασα... Δέν είχον τίποτε έγώ τώρα, ήδύνατο νά έξακολουθή κάτοικων 
άλλο νά ενεχυριάσω πρός έξεύρεσιν χρημάτων. είς αυτό τό άθλ.ιον δωμάτιον τοΰ υπερώου. 
Εύρισκόμην είς τρομεράν καί άπελπιστικήν άνέ- 'Εξελθών τής οικίας μου διηυθύνθην είς το 
χειαν καί φτώχιαν. Άνεχώρησα έκ Παρισίων γαλακτπωλεΐον. Κκθ' δλον τό διάστημα τοΰ 
έφθασα έκεΐ· ήνοιξα τήν θήραν τοΰ κήπου τοΰ δρόμου, μέχρι; δτου φθάσω συνεζήτουν κατ έ-
θείου μου, διεσκέλισα τόν φράκτην. έξεβίδωσα μαυτόν καί έσκεπτόμην εις ποίαν συνοικίαν να 
τό κλεΐθρον τής θύρας τοΰ σταύλου, ανήγειρα κατοικήσω.Πλήν δέν κατοόρθωσα νά λάβω ακόμη 
τήν πέτρας, ευρον τό χρημ.ατοφυλάκιον. καμμίαν άπόφασιν. 
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Έφθασα τέλος είς το γαλακτοπωλεΐον καί 
τήν στιγμήν καθ' ην έτεινα τήν χεΐρά μου όπω: 
ανοίξω τήν θύραν του, μοί έπήλθεν έξαίφνη; ή 
σκέψις οτι έμελλον νά διαπράξω μεγάλην άνοη-
σίαν καί άφροσύνην. Έ π ί ένα μήνα είς αυτό τό 
γαλακτοπωλεΐον έτρωγον έπί πιστώσει δ'.αρκώ; 
καί κατά συνέχειαν. Έάν πληρώσω — καί βε
βαίως θά μοΰ ζητήσουν νά πληρώσω — θά εγείρω 
υπόνοια: καί θά μέ ύποψιασθοΰν. Έσπευσα αμέ
σως καί άπεμακρύνθην εκείθεν. 

Σκεπτόμενος καθ' όδόν ποΰ νά υπάγω, μοΰ 
έπήλθεν όρεξις καί επιθυμία νά εισέλθω εις μέγα 
τι έστιατόριον. Πρό πολλοϋ δέν έφαγα, έσυλ-
λογίσθην, έν έστιατορίω, ώστε έχω ήδη τά δι
καίωμα νά προσφέρω εις τόν εαυτόν μου έν κα
λόν πρόγευμα. Έ π ί τή ιδέα τκύτη, έσκέφθην 
δτι πρέπει νά είμαι οικονόμος καί νά μή αλλάξω 
τρόπον τοΰ ζην ή ολίγον κ α τ ' ολίγον καί βαθ
μηδόν. Έπρογευμάτισα μέ έν φράγκον καί 
έβδομήκοντα πέντε λεπτά . Τρώγων, παρετή-
ρουν τους δυπτνχε'ς εκείνους οΐτινες έπληρουν 
τήν αΓθουσαν τοΰ εστιατορίου, συναισθανόμενος 
όπο'σον, ένεκεν τής περιουσίας- μου,— τών εκα
τόν εί'κοσιν έξ χιλιάδων φράγκων μου,—υπερεί
χαν όλων αυτών. 

Άφοΰ έφαγα καί έπιον καλά, ήσθάνθην τόν 
εαυτόν μου πληρούμενον έξ υπέρμετρου άγαθό-
τητος καί φιλανθρωπίας. Έπεθύμουν νά εύρι
σ κ α ν Δ υστυχεΐς να ανακουφίσω, πτωχούς να 

λ.ηφθώ έκεΐ σαν παιδί. 
Όπισθεν μου ήκουσα φωνάς. 
— «Κύριε ! κύριε ! 

Είχαν ήδη ανοίξει τήν θύραν. 
Έπρεπε νά φύγω ή νά σταματήσω, άφοΰ με-

ταστρεφόμενος θά έβλεπαν ίσως τό κράνος καί 
τήν στολήν ενός αστυφύλακας ; 

Πρός στιγμήν έδίστασα. Κατόπιν έκαμα μίαν 
θαυμασίαν καί πλήρη θάρρους παλληκαρια -

έκαμα ήμίσειαν στροφήν. 
— «Νά τά ρέστα σας I ! 

βοηθήσω, τεθλιμμένους νά παρηγορήσω. 'Ήθε-
λον νά προσκαλέσω δλ,ους εκείνους τούς ανθρώ
πους τούς ευρισκομένους έκεΐ, νά παρωσι κάτι 
τ ι καί έλυπήθην είλικρινώς μή δυνάμενος νά τό 
πράξω. 

Έπλήρωσα μέ τό έν έκ τών δύο τραπεζο
γραμματίων, τών εκατόν φράγκων. Έπέρασεν 
αρκετός καιρός έως ότου τα γκαρσόνι τοΰ ξενο
δοχείου μοΰ φέρν) τό ύπόλοιπον, καί ήρχισα με-
γάλως νά ανησυχώ. 

Πρός στιγμήν έφαντάσθην ότι τά πάντα άνε-
καλύφθησαν καί δτι μετ ' ολίγον έμελλε νά πα-
ραυσιασθή άστυφύλαξ τις όπως μέ συλλαβή. 

Λέν παρήλ.θε πολύς καιρός καί έκ τοΰ υπερ
βολικού φόβου μου κατήντησα σάν τρελλός, 
ώστε λαβών τόν πΐλόν μου έξήλθον, αποφασι
σμένος νά χάσω τά χρήματα μου π^ρά νά συλ-
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Έπέπληξα καί έμάλωσα παρά πολύ 
τόν ύπηρέτην τοϋ εστιατορίου διότι ή'ργησε πολύ 
νά μοΰ φέρν) τά ρέστα καί μέ έκαμε νά περιμένω 
έπί τόσην ώραν. 

25 Ιουλίου 18... 

Παρήλθαν δέκα πέντε ήμέραι καί δέν βλέπω 
νά διέπραξα κανέν σφάλμα. 

Ά π ό τά δύο έκατόφραγκά μου δέν μοΰ μέ-
νουσι πλέον ή τρία φράγκα καί πεντήκοντα 
λεπτά . 

Χθες μόνον, επανήλθαν μεθυσμένος, πολύ με
θυσμένος. Ήσθένησα καί έλ,έρωσα καί τήν γ ια-
κέτα μου. 

Σήμερον τό πρωί τήν έ'πλ.υνα. . . Πλήν τό 
πλύσιμον αυτό έγεινεν αιτία καί αφορμή νά φα-
νώσιν έ π ' αυτής άλλαι κηλίδες, έκοκκίνησε τήν 
κλωστήν τής ραφής, έξήλωσε καί έξέφτυσεν 
ακόμη περισσότερον τά μανίκια της καί τας 
κομβότρυπας. 

Τό ύποκάμισόν μου, τό τελευταΐον, είνε τό
σον μαΰρον έκ τής λέρας ώστε δέν τολμώ νά τό 
φορέσω. Ανεζήτησα έν άλλο μεταξύ εκείνων τά 
όποια είχον ρίψει είς τά άπλυτα - στρέφων αυτό 
άπό τήν άνάποδην θά τό φορέσω. 

"Αμα ένεδύθην, ήσθάνθην αίσχος καί έντρο-
πήν διά τόν εαυτόν μου. Έχω τό ύφος απαί
σιου κακούργου ή τούλ,άχιστον άθλιου τινός 
άλήτου. 

Χά , χά, χά, χά ! ! Αυτό μέ κάμνει νά γελώ ! 
Χά, χά, χά ! . . .Αλήτης !...μέ εκατόν είκοσιν έξ 
χιλ.ιάδας φράγκα ! ! 

Ά ς πάρωμεν λ.οιπόν έν τραπεζογραμμάτιαν 
τών χιλίων φράγκων καί άς ύπάγωμεν δπως 
αγαρασωμεν ενδύματα 
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μαι ακόμη τόσον βλάξ ώστε νά φερθώ τοιουτο
τρόπως. 

Ά λ λ ά τ ί νά κάμω ; 
..."Ας μή στενοχωρούμεθα δά καί τόσον. 

"Εχω ακόμη κάτι τι διά νά φάγω σήμερον. Αύ-
ριον θά σκεφθώ καί θά εύρω κανένα τρόπον. 

26 Ιουλίου 18... 

Έσκέφθην, έσκέφθην καθ' ολην τήν νύκτα 
καί δέν κατώρθωσα να εύρω κανένα τρόπον. 

Ά ! . . . Μήπως μέλλω νά γίνω δυστυχής καί 
πτωχός έν μέσω τών Παρισίων, μέ εκατόν ε ί 
κοσιν έξ χιλιάδες φράγκα στή τσέπη μου ; ; ! ! ! 

Αέν έχω πλέον ή έξήκοντα πέντε λεπτά . 

Αυθημερόν μ. μ. 

Επανέρχομαι έκ τ ή : Εθν ική : Βιβλιοθήκης. 
Σήμερον τό πρωί έξήλθον τυχαίως καί χωρίς 
κανένα σκοπόν, έχων έν τή τσέπη μου τό τραπε
ζογραμμάτιαν μου καί έλπίζων ότι θά μοΰ ήρ
χετο καθ' όδόν έμπνευσίς τις όπως επινοήσω 
μέσον τ ι διά νά τό ανταλλάξω. Αίφνης ιδέα τις 
διήλθε τής κεφαλής μου . . . "Εχω έκα Γθν είκοσι 
έξ χιλιάδας φράγκα . . . "Εχω εκατόν είκοσι έξ 
χιλιάδες φράγκα . . . Αυτό είνκι σωστόν καί τό 
επαναλαμβάνω κατ ' έμαυτόν ακαταπαύστως.. . 
Άλλ. ' αρά γε είμαι βέβαιος οτι τά έχω πραγ-
ματικώς καί είναι ιδικά μου. Οί τίτλοι των ούς 
έχω έκεΐ έν τω χρηματοφυλακίω κκί εντός τοϋ 
μπαούλου μου έχουσι πάντοτε τήν άξίαν τ ω ν ; . . . 
Ένεθυμήθην τότε, δτι ήκουσα ποτε νά λέγωσιν, 
δτι κάποτε εμποδίζεται ή έξαργύρωσις τών χρε
ωγράφων καί μετοχών . . . Τί σημαίνει εμποδί
ζεται ; Πώς δύναμαι νά μάθω έάν ό φιλάργυρος 
γέρων ό γείτων τοΰ θείου μου παρ' ού τά έκλε
ψα, ειδοποίησε περί τής κλ.οπής κκί συνεπώς προσκεφάλαιόν μου 
δέν θά δυνηθώ νά τά εξαργυρώσω ; Αέν πρέπει Είνε έκεΐ. 

— 1599 — 

θύνθην εΐ; τήν Βιβλιοθήκην καί έζήτησα άπό 
τόν άρμόδιον ύπάλληλον τό·βιβλίον τό όποιον 
νά πραγματεύηται έπί τών πράξεων τοϋ Χρη
ματιστηρίου. 

Ή αίτησί; μου αύτη έκαμεν ένα άνόητον καί 
ήλίθιον ύπάλληλον νά ξεραθή 'στά γελοία ! 

Τό κτήνο;! τόν βλάκα ! . . . 
Καί ένδομύχω; έλεγαν : 
— «Γέλα , γέλα, κακομοίρη μου, ό πτωχό

τερο: άπό τού; δύο μα; δέν είναι εκείνος τόν 
όποιον σύ ©κντάζεσαι καί πιστεύει: . 

. . .Εύρον 0,τι έζήτουν. Υπάρχει έφημερί; τ ι ; 
ήτ ι ; δημοσιεύει τού; αριθμού; τών τ ί τλων , τών 
οποίων, έκ διαφόρων κίτιών. εμποδίζεται ή έξ-
αργύρωσι;. Τήν πωλ.οϋσι πλ^ησίον τοϋ Χρηματι
στηρίου, άντί πεντήκοντα λεπτών . Τήν ήγό-
ρασα. καί έπειτα ήγόρασα δεκαπέντε λεπτών 
ψωμί. Τώρα δέν έχω πλ.έον λεπτό τσακισμένο 
'στή τσέπη μου. Έχω μόνον τά εννέα τραπε
ζογραμμάτια μου τών χιλίων φράγκων καί τάς 
εκατόν δέκα έπτά χιλιάδας φράγκα μου είςχρε-
ώγραφα καί μετοχάς. 

Πώς θά κάμω διά νά φάγω, αύριον : 

Ό γέρων δέν ειδοποίησε περί τής άφπαγή; 
τοΰ χρηματοφυλακίαυ του καί φυσικά ουδέν υ
πάρχει έμπόδιον πρό; έξαργύρωσιν. 

Ή περιουσία λοιπόν ανήκει είς έμέ. 
Ή πολύωρος καί λίαν μονότονος καί κουρασ

τική εργασία τοϋ νά εύρω τούς αριθμούς μοϋ έ-
προξένησε πονοκέφαλον. 

Πηγαίνω νά ησυχάσω καί νά κοιμηθώ. 

Αυθημερόν 1η ώρα μετά τδ μεαονΰκ. 

Πρό ολίγου έξύπνησα οπω; εξετάσω έάν τό 
χρηματοφυλά/.ιόν μου είναι πάντοτε ύπό τό 

Νά πάρω μαζή μου έν χιλιόφραγκον ! ! ! καί νά σκεφθώ καί νά υπάγω είς άργυραμοιβεΐον 

νά τό κάμω ψιλά! δπως παρουσιάσω καί επιδείξω ένα έκ τών τ ί -
Νά αλλάξω, δηλαδή νά φανώ οτι είμαι κά- τλων μου : 

τοχος ενός χιλιαφράγκου μέ τοιαΰτα ενδύματα !! Έσυλλογίσθην δτι δυνατόν νά έχωσιν είς τήν 
Είναι ώς νά υπάγω αμέσως καί κατ ' ευθείαν Βιβλιοθήκην, βιβλία έν τοις όποίοις νά περιγρά-

είς τόν άστυνόμον καί νά τοΰ ειπω : φηται ό τρόπος διά τοΰ όποιου αναστέλλεται 
— «Κύριε ' έκλεψα! Συλλάβατε με ! καί εμποδίζεται ή έξαργύρωσις καί ή πληρωμή 
Ό χ ι λοιπόν ανοησίας! Λόξα τώ θ ε ώ δέν εί- τών χρεωγράφων, ομολογιών ή μετοχών. Λιηυ 
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Πεινώ ! πεινώ ! 

27 'Ιουλίου.. Πρωί 

Δέν είναι δυνατόν νά νίνν] άλλέως. Πρέπει έ-
ξάπαντος σήμερον νά εΰρω τρόπον καί νά αλλά
ξω έν χιλιόφραγκον. 

Αυθημερόν. Μεσονΰκτιον. 

Ταύτην τήν στιγμήν έπανήλΟον είς τό δωμά
τιόν μου κατάκοπος. Δέν κατώρθωσα νά τό αλ
λάξω. Δέν δύναμαι νά σταθώ πλέον σ' τά 
πόδια μου. "Αχ ! δέν αντέχω ! δεν βαστάω 
πλέον ! 

Καί δμως ! 
Ιδού παν δ,τι έπραξα. 
Επρότεινα είς τόν εαυτόν μου πρός λύσιν τό 

έξης ζήτημα! 
Κατά ποίας περιστάσεις πτωχός τις άνθρω

πος δύναται νά έχη δπως άλλάξη έν τραπεζο-
γραμμάτιον τών χιλίων φράγκων ; 

'Εν πρώτοις έσκέφθην δτι μία καί μόνη περί-
στασις ύπήρχεν εκείνη, κατά τήν οποίαν τό 
τραπεζογραμμάτιον ανήκει είς αυτόν. 

Είς την σκέψιν αυτήν άνεΟρον μίαν άλλ.ην. 
Απεφάσισα νά παρουσιασθώ είς τό θυρίδιον 

δπου πωλοϋσιν εισιτήρια τοϋ σιδηροδρόμου καί 
νά αγοράσω έν τοιοϋτον διά πολύ μκκρυνόν μέ
ρος· διά τήν Κωνσταντινούπολη, Μόσχαν, βεσ-
σαλονίκην άδιάφορον. Διά τής οπής τοϋ θυριδίου 
ό υπάλληλος ό πωλών τά εισιτήρια δέν θά ίδν] 
παρά τάς χεϊράς μου μόνον τάς όποιας θά πλύνω 
καθαρώτατα. 'Αφοϋ πληρώσω καί πάρω τό εί-
σιτηριον καί τά ρέστα μου τά έκ τοϋ νιλιοφράγ-
κου, θά εξέλθω τής αιθούσης, θά πετάξω τό 
είσιτήριον καί θά σπεύσω πρός άγοράν ενδυμά
των έν πρώτοις πτωχικών. ακολούθως καλλί
τερων καί κατόπιν -λέον -λουσιωτέρων είς 
τρόπον ώστε νά καταλήξω όπως προσδώσω είς 
έμαυτόν τό υφος καί τήν όψιν άνθρωπου δυνα
μένου νά κατέχ·/) χίλια φράγκα χωρίς νά έπι-
σύρη τήν προσοχήν τών ένδυματοπωλών δι' 
αποτόμου μεταλλαγής. 

Εμεινα ευχαριστημένος καί λίαν υπερήφανος 
έκ τής ιδέας μου ταύτης. 

Πλήν είς ποιον σταθμόν 
ρια διά Μόσχαν ; 

αγορα,ουσι εισιτη 

Μετέβην είς τόν κεντρικόν σταθμόν, δπου 
περίπατων κατά μήκος τής μεγάλης στοάς άνέ-
γνωσα δλας τάς τοποθετημένας άνωθι τών θυρι-
δίων έπιγραφάς. 

Αίφνης φρικαλέα τις άπατη μέ άνέμενεν, 
άνατρέπουσα δλας μου τάς σκέψεις. Είς έκα-
στον θυρίδιον, έστέκετο εΐς υπάλληλος Οστις 
έξήταζε τούς ταξειδιώτας. Αστυνομικοί δέ κλη
τήρες περιεφέροντο τήδε κακεϊσε. Παρ' ολίγον 
νά διαπράξω άπερισκεψίαν μεγάλην. Είς τούς 
σιδηροδρομικούς σταθμούς ύπάρχουσι πάντοτε 
αστυφυλακές επιβλέποντες καί φροντ'ιζοντες 
διά τήν δημοσίαν άσφάλειαν... Καί έγώ διά
βολε ! είχον τό ύφος ενός δολοφόνου δστις θέλει 
νά διέλθη τά σύνορα φοβούμενος μήπως συλ-
ληφθή. 

Άναγκη καί πάλιν νά σκεφθώ πολύ καί παρά 
πολυ πριν ή ενεργήσω τι καί τοΰτο μήπως τήν 
πά&ω. 

Μετά ήμίσειαν ωραν σκέψεως ήτις μέ κατε-
κούρασεν, ήρχισα πάλιν νά ελπίζω δτι θά κα
τορθώσω εκείνο τό όποιον επιθυμώ. 

Μοί έπανήλθεν ή αυτή σκέψις. 
«"Ενας πτωχός δέν δύναται νά εχη δπιως αν

ταλλάξω εν τραπεζογραμμάτιον τών χιλίων 
φράγκων εκτός έάν αυτό μό τραπεζογραμμάτιον 
δέν είναι ίδικόν του». 

Καί έκ τής σκέψεως ταύτης έξήγαγεν κύτό 
τό αξίωμα. 

«Πώς δύναται τις νά έ"χ·η Εν χιλιόφραγκον.» 
"Ω διάβολε ! έάν είναι υπάλληλος ! 
Ακριβώς, κύτό μοΰ συνέβη καί άλλοτε. 

"Οταν ήμην λογιστής εΐς χαρτοποιεΐον τι , ό 
προϊστάμενος μέ έστελλεν ενίοτε δπως άντα-
λασσω τραπεζογραμμάτια είς τινα γειτονικήν 
τράπεζαν, οδός Ντρουώτ. 

'Επανήλ.θον είς τό δωμάτιόν μου. Μέ τήν με-
λανην προσεπάθησα νά σκεπάσω κηλίδας τινας 
λίαν καταφανείς έπί τής μαύρης μου γιακέτας. 
Μέ τήν κιμωλίαν δέ, νά ασπρίσω τό κολλάρον 
τοΰ υποκαμίσου μου καί τάς άκρας τών μανικέ-
των μου. 

"Επήρα τόν κονδυλοφόρον είς τήν τσέπην μου 
καί έξήλθον άσκεπης ώς έκαμνα πολλάκις Οταν 
έπήγαινα νά αγοράσω καπνόν. 

Φθάσας είς τήν όδόν Ντρουώτ έθεσα τόν κον-
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δυλοφόρον είς τό αυτί μου καί είσήλθον άποφκ-
σιστικώς είς τά γραφεία τής τραπέζης. 

"Ελαβον τό ύφος υπαλλήλου τίνος γειτονι-
κοΰ γραφείου, μέ κεφαλ.ήν άσκεπη, μέ τόν κον
δυλοφόρον είς τό αυτί. 

Είδον τήν λέξιν Ταμεΐον υπεράνω τριών ,θυ-
ριδίων. Ήνοιξα τό χιλιόφραγκόν μου καί τό 
παρουσίασα είς τόν ύπάλληλον. 

— «Παρακαλώ, κάμετε μου λιανά αυτό τό 
γιλιόφραγκον. 

"Οπισθεν τών κιγκλίδων τοΰ ταμείου, έβλε-
πον εντός μεταλλίνων κιβωτίων ναπολεόνια καί 
νκπολεόνικ καί είς τά χωρίσματα τών κιβωτίων 
αυτών δέσμας διαφόρων τραπεζογραμματίων. 

Προαίσθησίς τις μέ κατέλαβεν δτι έπί τέλους 
θά κατορθώσω δ,τι ζητώ καί ούτω τά βάσανα 
μου θά τελειώσουν. 

Ό υπάλληλος ήρχισε νά μοΰ μέτρα χρυσά 
νομίσματα. "Ω ! τ ί χαρά ! 

"Εξαίφνης έσταμάτησε. 
— «Διά ποίον γραφεϊον ; 
— «Πώς; 
— «Διά ποίον γραφεϊον είναι τά λιανά ; 
...Δέν ήδυνάμην νά τοΰ είπω δτι ήσαν δι' έμέ. 

ΕΙπον δνομά τι τό όποιον τότε μοΰ ήλθε στο 
κεφάλι. 

— «Διά τούς κυρίους Μπρεβάλ κκί Συντροφιά. 
— «Δέν τούς γνωρίζω. 
— «Όδός Πελετιέ. 
— «Δέν κάμνομεν άλλαγάς είς χρυσόν, παρά 

μόνον είς τούς πελάτας μας, μόνον είς αυτούς. 
Επήρα τό τραπεζογραμμάτιον μου καί έξήλ

θον, χωρίς νά προσθέσω ούτε λέξιν. 
Τώρα, άπεθαρρύνθην, άπέκαμα, άπηλπίσθην ! 

5γι ώρα τής πρωίας. 
Αέν δύναμαι νά κοιμηθώ. Πεινώ, πεινώ ! 

Αυτή ή μεγάλη περιουσία τήν οποίαν έχω καί 
τό τίποτε είναι έν καί τό αυτό. 

Προτιμώ καί επιθυμώ νά αποθάνω. 
30 Ιουλίου 18... 

'Εγλύτωσα τέλος πάντων καί δέν φοβοΰμαι 
κανένα. Κάθε κίνδυνος δι' έμέ παρήλθεν ! 

Είμαι ευτυχής ! Είμαι ελεύθερος ! 
Δέν έχω πλέον τίποτε. 
Τήν παρελθοΰσαν νύκτα άπολέσας πάσας τάς 

δυνάμεις μου καί μή δυνάμενος νά υποφέρω 

-λέον έξ αίτιας τής πείνας, τής φοβέρας πείνα: 
άνηγέρθην τής κλίνης, έλαβον τό χρηματοφυλά^ 
κιον ένθα είχον θέσει τό τραπεζογραμμάτιον 
τών χιλίων φράγκων καί έν τώ όποίω εύρίσκοντο 
καί τά άλλα χιλιόφραγκα καί τά χρεώγραφα, 
όμολογίαι καί μετοχαί καί έρρ'ιφθην μετ' αύτοΰ 
είς τόν Σηκουάναν όπως αυτοκτονήσω . . . . 

"Οταν ήνοιξα έκ νέου τούς οφθαλμούς μου, 
έξέβαλ.ον κραυγήν μή γνωρίζων ποΰ εύρισκόμην. 
Βλέπων δέ ένα άστυνομικόν κλητήρα έσκυμμέ-
νον έπ' έΐλοϋ, ένόμισα δτι έχάθην— Όλίγον 
κατ' ολ.ίγον αί αναμνήσεις μου έπανήλθον. Μέ 
είχον λοιπόν άνασύρη έκ τοΰ πόταμου Δέν 
ήδυνήθην νά κρατηθώ. 

— «Καί τό χρηματοφυλακιον μου ; ερωτώ μό
λις άκουόμενος. 

"Ηκουσα φωνήν τινα άποτεινομένην πρός 
τούς άλλους. 

— «Σας- τό έλεγον δτι είχε χρηματοφυλα
κιον τι ύπό μάλης. Τό έχασεν εντός τών υδά
των. 

Καί δυνατώτερκ άπευθυνομένην πρός έμέ. 
— «Τί εμπεριείχε τό χρηματοφυλακιον ; 
Προσεποιήθην κατ' αρχάς Οτι δέν ήννόησα 

δπως λάβω καιρόν καί εύρω άπάντησ'ιν τινα. 
— «"Ω! τίποτε, αποκρίνομαι τον'ιζων τάς 

λέξεις ταύτας ακουσίως μου. Χαρτιά άνευ αξίας. 
Κύριος τις Οπως πρέπει ωκτειρε την τ ύ -

χην μου, έλυπήθη τήν αθλιότητα μου καί είδεν 
ότι τά ροΰχά μου ήσαν λευκά έκ τής κιμωλίας 
Τω διηγήθην δτι ή έλλειψις εργασίας μέ ώδή-
γησεν έκεΐ. 

Μέ ένέδυσε μέ νέα ενδύματα, μοΰ έδωσε νά 
φάγω καί μέ προσέλαβεν είς τήν ύπηρεσίαν του. 
Δέν εργάζομαι πολύ καί πληρώνομαι καλά. Κκί 
τό σπουδαιότερον δλων, οτι δέν σκέπτομαι κα
θόλου πλέον, τάς εκατόν είκοσιν έξ χιλιάδας 
φράγκα μου! 

Ακριβές αντίγραφαν 
8. Β Γ Ϊ Θ Ι Ι Χ 

Υ. Γ. 'Ελησυ-όνησα νά σας είπω δτι ό φιλάρ
γυρος νέρων, άμα ώς ήννόησε τήν κλοπήν τοΰ 
χρηματοφυλακίου του, άπέθανεν έκ κεραυνοβό
λου συγκοπής. 

Έν Πάτραις 
Μετάφρααις Κ Ό Σ Μ Α Π. ΘΑΝΕΜΗ 

— 1 6 0 1 — 
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[Φαγητά, γλυκνσματα, επιδόρπια] 

— Μ π α κ α λ ι ά ρ ο ς μ έ γ α ρ ν ι τ ο ύ ρ α ν . 

Ά φ ο ΰ ψήσωμεν καλά εις τό νερόν καί στραγ-
γίσωμεν τόν μπακαλιάρο, βάζομεν εις τν,ν βάσ'ιν 
τοΰ πιάτου ή τής κατσαρόλας κρομμύδια, ολίγον σκόρ-
δον, μαϊδανόν πιπέρι, φέτες λεμονιού, ό'λα αυτά ψιλο
κομμένα καί δύο κονλιάρια καλού ελαίου. Ε κ ε ί επάνω 
Οέτομεν τόν μπακαλιάρον καί άπό επάνω τήν ιδίαν 
πάλιν γαρνιτούραν. Τό βάζομεν εις σιγανήν οωτιάν νά 
γείνγι κόκκινος καί τό σερβίρομεν. 

— Γ ά λ ο ς π α ρ α γ ε μ ι σ τ ό ς . 

Λαμβάνομεν ενα καλόν γάλον, τόν καΟαρίζομεν καλά 
εάν δέ γνωρίζομεν τοϋ άφαιροϋμεν καί τά κόκαλα του. 
Τόν γεμίζομεν δέ μέ τήν έξης γέμισιν. Κοπανίζομεν 
1 0 0 δράμια κρέας καθώς καί τά σηκοτάχΜ τοΰ γά
λου, προσθέτομεν ολίγο λαρδί, 4 κρομμυδάχια ψιλο
κομμένα ολίγον βούτυρον καί τά βάζομεν νά τσιγαρι-
σθοΰν .Άφοΰ έτοιμασθοΰν βάζομεν ολίγες μαύραις στα-
φίδαις καί ραζαχιαίς, κάστανα ψημμένα καί κομμένα 
μικρά, κουκουνάρια έλιαίς πράσιναις, ολίγο ρύζι ζεμα
τισμένο, πιππέρι, κανέλλα έ'να ποτηράκι κρασί, μο-
σχοκάρυδο τριμμένο καί τά βάζομεν όλα εις τήν οωτίά 
10 λεπτά νά σιγοβράζουν. Μέ τήν γέμισιν αυτήν πα-
ραγεμίζομεν τόν γάλλον, τόν ράπτομεν καί τον Αήνο-
μεν εις τήν σοΰβλαν έπί 1 1)2 ώραν. Έάν Οέλομεν τόν 
στελλομεν εις τόν φούρνον, τότε σκεπασμένον μέ λευ-
κόν νάρτην άλειμμένον βούτυρον. 

— Α ρ ν ά κ ι π α ρ α γ ε μ τ ο τ ό ν . 

ΙΙαιρνομεν κατά πρώτον τά σηκοτάκια τοΰ αρνιού 
καί τά κόπτομεν μικρά πολύ, τά τσιγαρίζομεν μέ ολί
γο κρεμμυδάκι. Βάζομεν κουκουνάρι, πιπέοι, σταοίδα 
άσπρη καί μαύρη, κάστανα ψημμένα τριμμένη γα-
λεττα, αλάτι καί μυρωδικά Τά άφίνομεν όλα μαζή 
να τσιγαρισθοΰν, τά σβύνομεν μέ ολίγον κοασί. Μέ 
αυτό τό μίγμα γεμίζομεν τό αρνάκι (πάντοτε Ομως εν
τελώς τοϋ γάλακτος) τό ράπτομεν καί το στελλομεν 
εις τόν οϋρνον, 

— Γ ά ρ ν ί ο ν . 

ΙΙαιρνομεν ενα μηρόν άρνίου τόν Οέτομεν εις μίαν 
κατσαρόλαν προσθέτομεν 10 κόκκους πιππέρι άρκετήν 

κανέλλαν (άν Οέλομεν) 1 ποτήρι κρασί. Κλείνομεν μέ 
ολίγον ζυμάρι όλόνυρα τό κάλυμμα τής κατσαρόλας 
ε'ις πολύ σιγανήν φωτιάν καί άφίνομεν νά σιγοψηθή. 
Ά μ α έννοήσωμεν ότι είνε ετοιμον, τό καταιβάζομεν 
καί τό κόπτομεν εις τεμάχια καί τό σερβίρομεν. Έάν 
Οέλομεν, μέ μία σαλάτα ολόγυρα μέ μαρούλια Ψιλοκομ
μένα καί άλατι· ;μένα καί τηγανισμέναις πατάταις ε'ις 
σ^ήμα λουκουμάδων. 

— " Α σ π ρ η ό α λ τ ό α . ( Μ π ε σ α μ έ λ ) . 

Θίτομεν εις μίαν κατσαρόλαν 1 1 0 δρ. βουτύρου,διά-
φορα χόρτα κομμένα εις φέτας. Α φ ο ύ τά άοήσωμεν 
ολίγον έπί τής πύρας προσθέτομεν 100 δράμια αλεύ
ρου καλού, καί ένώ ανακατώνομεν χύνομεν και ζε
στό γάλα έως 1)2 όκα. Βάζομεν άλας, πιπέρι. Τά βά
ζομεν έπί 1)4 τής ώρας ε'ις πολύ σιγανήν φωτιάν και 
μετά ταύτα τά περνοΰμεν όλα άπό μίαν οανέλλαν. Τήν 
σάλτσαν αυτήν τήν μεταχειριζάμεθα εις διάφορα φα
γητά . 

— Τ ο ϋ ρ τ α . 

Κτυπώμεν έπί άρκετήν ώραν 15 αυγά μαζύ μέ 1 5 0 
δρ. ζακχάρεως. Κατόπιν βάζομεν 8 δρ. κοπανισμένα 
αμύγδαλα καί λεπτώς κοσκινισμένα. Ά ο ο ϋ τά δουλέ-
ψωμεν ακόμη ολίγον βάζομεν 1 5 0 δράμια αλεύρι εύ-
ρωπαϊκόν καί 75 δράμια λυωμένου βουτύρου καί ενώ 
ανακατώνομεν ρίπτομεν καί εν ποτηράκι ρουμιού. 

Κατόπιν άλείφομεν τάς φόρμας μέ ολίγον βούτυ
ρον καί τάς κοσκινίζομεν μέ άλευρον τάς γεμίζομεν 
μέ αυτήν τήν ύλην μέχρι τοϋ ήμίσεος καί τήν στελ
λομεν εις τόν φούρνον. Ένομεν σάλτσαν τής αρεσ
κείας μας ή άπό ρούμιον Οπως γίνεται ή μόνον βρασ
μένη·; ζάκχαοιν ή καί άπό μαρμελάτα, τήν κοσκινί
ζομεν δέ καί μέ ψιλοκομμένον άμύγδαλον. 

— Π α ξ ι μ α δ ά κ ι α . 

Λαμβάνομεν 160 δρ. αλεύρου καλού 6 αυγά, 80 
δρ. ζακχ_άρεο;ς 1 1)2 δρ. καρμπονάτο άμονιάκ, ανα
κατώνομεν Ολα αυτά μαζύ μέ 100 δρ. καβουρδισμένα 
μέ τούς εσωτερικούς φλοιούς αμύγδαλα. 

"Αν Οέλομεν βάζομεν καί ολίγον νερόν, τά ζυμιό-
νομεν καί Οέτομεν κατόπιν ε'ις μίαν λαμαρίναν καί 
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τούς δίδομεν σχήμα μακρού «ών φάρδος 5 δακτύλων. 

Τά διορθώνομεν ολίγον καί τά άλείφομεν μέ ολίγον 

κίτρινον τοϋ αύγοΰ. Τά ψήνωμεν εις αδύνατον φούρ

νον καί ϊπε ιτα τά κόπτομεν εις μάκρος 5 δακτύλων 

καί πάχος ενός δακτύλου, άν Οέλομεν τά στελλομεν 

τότε καί πάλιν ε'ις τόν ©οϋρνον. 

ΤΟ Κ Α Δ Δ Γ Ν Τ Η Ρ Ι Ο Ν ΤΟΝ Κ Υ Ρ Ι Ω Ν 

Δ ι ά τό δ έ ρ μ α . 

Δι' ό'λας έκείνας αί δποίαι εχουσιν τό δέρμα λιπώ
δες, ιδού ό μόνος τρόπος μετά χιλίας άλλας δοκιμάς 
αϊτινες απέβησαν μάταια·.. Συνιστάται άπό έ'να μεγά-
λον δερματολόγον. Τρίβετε τό δέρμα έκάστην πρωίαν 
μέ λινόν ύφασμα, έμβεβαπτισμένον εντός αλκοόλ καμ-
©ορ^ύχου. (αίοοοΐ ο&ιιίτβ) 

Εντός 8 ήμερων ή θεραπεία Οά έπέλΟη τελεία. 

Δ ι ά τ ά ς ά φ θ α ς . 

Τά μικρά αυτά εξανθήματα γνωστά ύπό τό όνομα 

«άοτραις», θεραπεύονται διά τού έξης μόνον μέσου : 

Έπαλείοομεν ελαφρώς αύτάς διά βάμματος Ιωδίου καί 

τοΰτο έπανειλημένως. Εντός ολίγου εξαλείφονται δί

χως νά εμφανισθούν. 

Δ ι ά τ η ν ρ ί ν α . 

Διά νά λεπτυνΟή ή ρις, θέσατε κά^ε έσπέραν μίαν 

π,.έζαν άλατος εις χλιαρόν ϋοωρ. Εμβαπτίζετε μίαν 

γωνίαν τοΰ μανδηλίου σας εις αυτό τό ΰγρόν καί τό 

εισάγετε εις τους ρώθωνας. Εισπνέετε Ίχυρώς. 

Είνε παράδοξον πόσον κατορθώνει νά καθιστά λεπτάς 

τάς ρίνας. 

Φ ά ρ μ α κ ο ν δ ι ά τοίτς ο δ ό ν τ α ς . 

Είνε πιθανόν νά σας ελθη αιφνιδίως πόνος τών ο
δόντων, καθ' ήν αίφνης στιγμήν πρόκειται νά μετα-
βήτε εις τόν χορόν. Ιδού μία συνταγή ήτις εχει ά
μεσα τά αποτελέσματα. Ό πόνος παρέρχεται καί τό 
οάρμακον δέν αποδίδει καμμίαν κακοσμίαν. 

Ηιιϊΐβ β88βηίίβ11β άβ ιηβιιΐβ 4 §ου.ΙΙβ8 
Ηηίΐβ ββββηΐϊβΐΐβ άβ §ΐΓθΓ1β 4 {ξουΛΙβδ 
Β»ηπΐ8 άβ Γ,οωπιβικΙβηΓ ί ΐίοηΙΙβ* 

Ι , ιυάαηιιιη 4 ^οιιΙΙββ 

Αυτό τό φάρμακον δέν στοιχίζει περισσότερον τής 

1 δραχ. καί είνε άλάνθαστον. 

Δ ι ά τ η ν κ ό μ η ν . 

Διά νά διατηρήτε τήν κόμην σας ώραίαν, ιδού κα

ταλληλότατη συνταγή : 

ΤβίηΙιίΓΟ άθ ΐ |αΐηηυϊ ι ΐ3 30 « Γ » Π Ι . 

ΙΙΙιαιιι 120 § Γ » ι η 

ΑοβίΕΐβ ά'αιηοηίασηβ 1 5 § Γ » Π Ι . 

Με αυτό τό ύγρόν κάμνομεν συχνάς εντριβάς. 

Δ ι ά τ ή ν π ι τ ν ρ ί δ α 

Διά νά άποφύγη τις τήν πιτυρίδα πράγμα λίαν 

όχληρόν Ιδού έκτακτος συνταγή : 

ΚβΠ άβ Γ08β8 250 ζΤ&ΤίΙ. 

1ιΐΐ{ΐιβιΐΓ άβ ν»η 8\νίβ1βη 50 %τ&τα. 

Πν(1ι·3ΐβ άβ Ο Ι Ι Ι Ο Γ Β Ι 12 εττ. 50. 

Μέ τό ΰγρόν αυτό κάμνομεν εντριβάς εις τήν κε

φαλήν έπί οκτώ ημέρας άοοΰ προηγουμένως κατα-

στήσωμεν τό ΰγρόν χλιαρόν. 

Κ α τ ά τ ώ ν ^ ε ι μ έ τ λ ω ν . 

Έκάστην έσπέραν όταν πρόκειται νά κατακλιθήτε 
διαλύσατε μίαν κουταλιάν τοΰ καφέ άσβεστοΰχον στυ-
πτηρίαν εντός ποτηριού θερμότατου ύδατος. Διά τοϋ 
ΰγροΰ τούτου, όσον δύνασθε νά τό ανεχθήτε θερμότε-
ρον, βρέξατε τ ή βοήθεια σπόγγου τούς πόδας καί τάς 
χείρας. Τοΰτο δέον νά πράττωσι καθ' έκάστην έσπέ
ραν καί όσον υπόκεινται εις προσβολάς χειμέτλων, 
προτού έμυανυθώσι τά ενοχλητικά ταύτα οιδήματα. 

Ιδού καί έτερον φάρμακον. 

Εις 50 γραμμάρια γλυκερίνης προσθέσατε εν γραμ-
μάριον βάμματος ιωδίου ώς καί έν γραμμάοιον βάμμα
τος οπίου, καί ανακινήσατε ζωηρώς τό όλον. Διά τοΰ 
ΰγροΰ τούτου τρίβετε ελαφρώς, δις ή τρις τής ημέρας, 
τό προσβεβλημένον μέρος. 

Π Ρ Α Κ Ί Ί Κ Α Ι Γ Ν Ω Σ Ε Ι Σ 

( Κ α θ α ρ ι σ μ ό ς τ ώ ν σ π ό γ γ ω ν ) 

Οί σπόγγοι τοϋ μαγειρείου γεμίζουν λιπα
ρός ουσίας διά τής χρήσεως καϊ λαμβάτ ουν άπο-
φοράν λίαν δυσάρεστον. Διά νά κα&αρίαωμεν 
τους σπόγγους τούτους τούς έμβαπτίζομεν ίπί 
δύο ώρας είς ΰερμήν διάλίυσιν κρυσταλλικής σό
δας καϊ Ζπειτα έπί 24 ώρας ακόμη είς διάλυαιν 
επίσης κρυσταλλικής σόδας άλλά ίσχυράν. Κατό
πιν τούς πλύνομεν Ιπϊ πολύ πρώτον εντός ύ
δατος ανάμικτου κατά τό εν δέκατονμέ ΰδροχλω-
ρικόν δξύ, καϊ "τελευταίως με κοινόν κα&αρόν 
ύδωρ. 

Ή ιδία μέθοδος είναι καϊ διά τούς σπόγ
γους τής τουαλέττας μέ μόνην τήν διαφοράν 
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ΓΝΟΜΑΙ Κ Α Ι Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Α 1 

Ό θάνατος σώζει τόν κόσμον άπό τάς ύπερβολάς τοϋ 
βίου. 

Μ α ρ τ έ ν 

Ή ζωή έγεννήθη δια νά έμπνέη τόν έρωτα καϊ νά 
αισθάνεται αυτόν. 

( Μ ν σ ό έ ) 

Ό έρως όστις σιωπά εΐνε όνβιρον, ή ζωή εΐνε ό 
θάνατος κα'ι ό έρως ή ζωή. 

Μ ν σ ό έ 

Πολιτισμένη κυβέρνησις εΐγε ή έχουσα ανάγκην 
πνεύματος ταλάντου καί χαρακτήρος. 

(Πρεβω) 

Τό τάλαντον τοϋ γράφειν γίνεται δύναμις εις 
έλεύθεροκράτος. 

( Σ τ ά ε λ ) 
Ή ζωή εκάστου πολίτου ανήκει είς|τήν πατρίδα του. 

( Ν α π ο λ έ ω ν . ) 

Ή ωραία γυνή έχει πάντοτε πνεΰμα. 
( β ε ο φ . Γ ω τ ι έ . ) 

Τό ιδεώδες διά τήν ψυχήν ότι ή ώραιόιης εις 
τούς οφθαλμούς. 

(Μποό*έν.) 

Υπάρχουν δύο ειδών ζηλοτυπίαι ή μία εΐνε πλη-
γί) τής καρδίας ή άλλη τής φιλοτιμίας 

( Α α λ ε π ά . ) 
Ή αληθής καλοσύνη εΐνε ή χάρις τής αρετής. 

(Δέ Σ ε γ κ ο ν ρ ) . 
Ή ώραιότης αρέσκει, τό πνεΰμα διασκεδάζει, ή 

ευαισθησία ένΟουσιφ, μόνον ή καλοσύνη συνδέει. 
( Λ ε ρ ο ν ό φ ο ν κ ώ . ) 

Ή ματαιοδοξία οδηγεί είς τόν όλεθρον^ 
(Μός) 

ότι δι' αϋτοί'ς αϊ διαλύσεις δέον νά είναι άραιό-
τεραι και δτι δεν πρέπει νά τους άφήνωμεν νά 
ρυπαίνωνται πολύ. 

(Τό άμωμα ι ώ ν ό ν τ ω ν ) 

Ή λαβαντϊς (λεβάντα) και άλλα αρωματικά 
φυτά χάνουν τδ άρωμα των, δταν ξηραν&οΰν. 
Είναι, εΰκολον νά τδ ανακτηθούν, δταν ίμβα-
πτισ&ονν ίντδς βράζοντος ύδατος. 

(Καθαριότης τ ώ ν ε π ί π λ ω ν . ) 

Τά βερνικωμένα ξπιπλα δέον νά πλύνωνται 
αρκετά συχνά διά πανίου βεβρεγμένου και έ
πειτα νά σκουπίζωνται διά μαλακού υφάσματος. 
Άπα <αιροΰ εις καιρδν, διά νά διατηρώαι τήν 
στιλπνότητα αυτών δέον νά τρίβωνται διά φλα-
νέλλας έμβρεχομενης Ιντός διαλύσεως ίσων με
ρών οινοπνεύματος καϊ ελαίου. 

( Κ η λ ί δ ε ς έκ ν . η ρ ί ο ν . ) 

Διά νά κα&αρίαωμεν κηλίδας Ικ κηρίου έπί 
τών υφασμάτων ξέομεν κατά πρώτον αύτάς ίνα 
άφαιρέαωμεν τδ μεγαλείτερον μέρος αύτοΰ έπειτα 
έπι&έτομεν τεμάχιον στνποχάρτου και έπιψανο-
μεν τοΰτο διά τής κατωτέρας επιφανείας κοχλια-
ρίου πλήρους ανημμένων άν&ράκων. Τδ στυπό-
χαρτον απορροφά τδ ΰπολειφθεν μέρος τοΰ κη
ρίου. 

ΑΙ ϊδιαι κηλίδες εξαλείφονται έάν τάς τρίψω-
μεν δι' υφάσματος Ιμβεβρεγμένου είς οινό
πνευμα ή ΰδωρ Κολωνίας.. 


