
Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ*

Εΐχον άναγγείλει δτι θέλω ομιλήσει περί της βασιλίδες Θεοφανοΰς. Ή 

γυνή αυτή, ·ητις, εί'τε θυγάτηρ καπηλου έγένετο, είτε έξ εύπατριδών κατη- 
γετο, ένυμφεύθη πρώτον τον υιόν καί διάδοχον τοΰ Κωνσταντίνου Πορφυρο

γέννητου 'Ρωμανόν' ένυμφεύθη δεύτερον ηρώα περιφανή, τόν Νικηφόρον 

Φωκάν' ύπηρξεν έρωμένη ετέρου ηρωος, τοΰ Ίωάννου Τσιμισκ-η, μητηρ τρίτου 

■ηρωος, τοϋ Βασιλείου τοΰ Βουλγαροκτόνου, μητηρ της συζύγου τοΰ αύτοκράτορος 

της Γερμανίας ’Όθωνος ΒΖ, μητηρ της συζύγου τοΰ πρώτου χριστιανού ίγε
μένος τών ‘Ρώσων, τοΰ Βλαδίμηρου, η Θεοφανώ αυτή είς ην ή μοίρα έφαί

νετο έπιδαψιλεύσασα άπάσας αύτ·ης τάς χώριτας, διότι, πρός τοΐς άλλοις, 

ητο καλλίστη τό είδος, και ητις δμως έπ'ι τέλους άπέθανεν άφανης έν έξο- 

ρί<γ, ητο βεβαίως αξία νά έπιστησ-ρ έπί τινα ώραν την προσοχήν τοΰ φίλο- 

μαθοΰς τούτου ακροατηρίου. Άλλ’ εχει καί ή έπιστημη την άστασίαν αύτης, 

δπως πάντα τά ανθρώπινα. Ένφ διελογιζόμην πώς πιστότερον νά παραστησω 

ύμϊν την ιστορικήν εκείνην εικόνα, άνηρ φίλος, δστις κέκτηται μίαν τών έν- 
τελεστάτων συλλογών τών βυζαντιακών νομισμάτων, ηρώτησε την γνώμην 

μου περί τινων έξ αύτών, ών αί άχρι τοΰδε γενόμεναι έρμηνεϊαι δέν ένομί- 

ζοντο ύπ’ αύτοΰ άκριβεΐς. Τό έρώτημα έκέντησε την περιέργειάν μου καί 

έξετάσας τά πράγματα, έπείσθην δτι προέκυπτεν έξ αύτών είς μέσον νέος 

τις Κωνσταντίνος, άγνωστος πρότερον τί) μεσαιωνική ημών ίστορί^. Ό Κων
σταντίνος ουτος δέν δικαιοΰται μέν, ώς θέλετε ΐδει προϊόντος τοΰ λόγου, νά 

αύξησνι τόν πεπρωμένου αριθμόν τών δώδεκα ομωνύμων αύτφ βασιλέων, 
ο'ίτινες, άπό τοΰ ίδρυτοΰ της παρά τόν Βόσπορον μεγάλης πόλεως μέχρι τοΰ 

τελευταίου αύτίίς ΰπερμάχου, έπί τοσοΰτον προσφκειώθησαν τό κράτος εκείνο 
ώστε πολλάκις τοΰτο έπεκληθη κράτος τών Κωνσταντίνων' άλλ’ ό νεοφανής 
βασιλόπαις ηξιώθη ούδέν $ττον της τιμ·ης τοΰ νά είκονισθγ) έπί νομισμάτων 

καί έλαβε την ατυχίαν νά γίν·/) άκων αφορμή σκανδάλων. Πρό πάντων 
δ’ έχει την δύναμιν ην έχει παν άγνωστον, τοΰ νά φέργ ημάς είς πειρασμόν" 

καί ιδού διατ'ι, λησμονησας πρδς καιρόν φίλην παλαιάν καί έπιφανη, προση- 

λώθην είς τό νέον τοΰτο ιστορικόν πρόσωπον, εί καί δλως άκατονόμαστον. 

Πρ'ιν προχωρήσω οφείλω νά σάς εί'πω δτι έπραγματεύθην η δη τό θέμα τοΰτο 

ελληνιστί καί γαλλιστί* άλλ’ έπανερχόμενος είς αύτό σήμερον δέν φοβούμαι 
νά κατακριθώ ώς δίς έξαμαρτών, διότι είμαι βέβαιος δτι όλίγεστοι έξ υμών 

ί Άνεγνώσθη ?ν τφ Συλλέγω τ?ί 13 Ίανουαρίου 1879.
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έλαβον άφορμήν νά ίδωσι, καί έ'τι όλιγώτεθοι την ΰπομ.ονήν νά διέλθωσι την 
Ζαθαρώς επιστημονικήν και όπωσοΰν ξηράν πρώτην έκθεσίν μου.

’Από τής πρώτης είκοσιπενταετίας τής ένατης έκατονταετηρίδος σώζονται 
νομίσματά τινα τριώνυμα, είκονίζοντα εις μέν τό έμπροσθεν τόν βασιλέα 
Θεόφιλον, είς δέ τό όπισθεν δυο πρόσωπα, Μιχαήλ καΐ Κωνσταντίνον. Ό 
Θεόφιλος έγέννησε τωόντι δυο υιούς ούτως ύνομαζομένους’ άλλά ό Μιχαήλ 
καΐ ό Κωνσταντίνος τών προκειμένων νομισμάτων δέν ησαν βεβαίως οί υιοί 
αύτοΰ. Τούτων ό Κωνσταντίνος ήτο ό πρεσβύτερος, νεώτερος δέ ό Μιχαήλ. 
"Αρα ό Κωνσταντίνος έπρεπε νά προτάσσεται καί ούχί νά επεται τοΰ Μι
χαήλ. Προσέτι είναι άναμφισβήτητον δτι ό Κωνσταντίνος άπέθανε πριν γεν- 
νηθή ό Μιχαήλ’ τούτου ένεκα ύπάρχουσι νομίσματα Θεοφίλου καί Κωνσταν
τίνου, καί άλλα Θεοφίλου καί Μιχαήλ, ούχί δμως νομίσματα Θεοφίλου, Κων
σταντίνου κα'ι Μιχαήλ, προτασσόμενου, ώς είκός, τοϋ Κωνσταντίνου. Έπι 
πάσι δέ ό Μιχαήλ, τών νομισμάτων περί ών ό λόγος είκονίζεται πωγωνο- 
φόρος, ένφ ό τοΰ Θεοφίλου υίός -ητο μόλις τριετής καθ’ ην εποχήν άπεβίωσεν 
ό πατήρ αύτοΰ. ’Ανάγκη λοιπόν νά άναζητήσωμεν, τίνες ησαν ό Μιχαήλ 
καί ό Κωνσταντίνος τών τριωνύμων έκείνων νομισμάτων.

Οί χρόνοι περί ούς έπί τούτφ θέλομεν ένδιατρίψει, άποτελοϋσι την τελευ- 
ταίαν τοϋ μεγάλου τνίς μεταρρυθμίσεως δράματος πραξιν, έν 5) τρεις έπρω- 
ταγωνίστησαν άνδρες, δ Λέων Ε', δ Μιχαήλ ό Τραυλός, ό Θεόφιλος. ΌΑέων 
Ε' συνεδύαζεν έν έαυτώ την ίσχύν τών δοξασιών καί τήν πρφότητα της 
ένεργείας, δύο ιδιότητας σπανίως συμβιβαζομένας έν τφ κόσμφ τούτφ, έν 
τφ όποίφ συνήθως ή μέν πεποίθησις ρέπει εις τό νά έπιβάλγ έαυτήν, ή δέ 
άνοχή είναι αδιαφορίας τεκμήριον. Ό Λέων Ε' έπίστευεν είς τήν άνάγκην 
της μεταρρυθμίσεως, άλλ’ άπετροπιάζετο τήν βίαν’ καί ήθελε μάλλον νά 
προπαρασκευάσω τάς συνειδήσεις είς τήν έπίγνωσιν τις άληθείας ή νά κατα- 
ναγκάση αύτάς είς άκουσίαν αύτής άνομολόγησιν. Παραλαβών τήν άρχήν 
άπό τών άσθενών χειρών τοϋ Μιχαήλ 'Ραγκαβέ, τή 11 Ιουλίου 813, πρό 
πάντων έδέησε νά καταβάλν) τούς Βουλγάρους, οίτινες, ωφελούμενοι έκ τής 
άνανδρίας τοΰ προκατόχου ήλαυνον έκ διαλειμμάτων μέχρι τών τειχών τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Και τήν νύκτα τής 1 3 άπριλίου τοΰ έπομενου έτους, 
ένφ οί πολέμιοι διέτριβον περί τήν πόλιν Μεσημβρίαν, έπιπεσών αίφνης έξ 
επικαίρου υψώματος έπήγαγεν αύτοϊς αυτόχρημα πανωλεθρίαν. Μάχη σχεδόν 
δέν έγένετο, άλλά σφαγή άδιάκοπος’ ή καταστροφή υπήρξε τοσαύτη ώστε 
μετά μίαν καί επέκεινα εκατονταετηρίδα, οί χρονογράφοι έβεβαίουν δτι «οί 
άεί έκεϊσε διαβιβαζόμενοι τών Βουλγάρων, τήν κεφαλήν έπισείοντες δακτυ- 
λοδεικτοΰσι, καί λήθην λαμβάνουσι τών τότε κακών ούδαμώς.» Τό δέ ύψωμα 
έξ ού ώρμήθη δ βασιλεύς ώνομάσθη βοντύς Λίοντος

1 Χρονογραφίας συγγραφεΐσης Ιχ. προστάγματος Κωνσταντίνου τον Πορφυρογέννητου σελ. 
24—25. ΚεδρηνοΟ, Β', σελ. 53—54. Γενεσίου σελ. 13.

Ούτω άσφαλίσας τδ κράτος άπό τών έξωθεν πολεμίων, έπεδόθη είς τήν 
άκριβή έκτέλεσιν καί τήν άνάπτυξιν όλων τών θεσμών τής μεταρρυθμίσεως, 
ιδίως δέ έζήτησε νά έπενεργήση είς τό πνεΰμα τής νεολαίας διά νέου έκπαι- 
δευτικοΰ συστήματος και νέων διδακτικών βιβλίων. Πρέπει νά άναγνώσρ τις 
τάς έπιστολάς τοΰ θεοδώρου τοΰ Στουδίτου ΐνα λάβη έ'ννοιάν τινα τής άπο- 
γνώσεως είς ήν έφερον αί καινοτομίαι αυται τήν μερίδα τών κληρικών. Νο
μίζετε δτι άνετράπη τό χριστιανικόν θρήσκευμ.α’ OTt ήλθεν ή συντέλεια τοΰ 
κόσμου’ ό'τι καθώς λέγει που δ Στουδίτης, «άθεωτάτη τών άπάντων έγένετο 
μεταστοιχείωσή»ι. Αί φωνασκίαι αδται, έάν οί περί τόν Στουδίτην έμενον 
άνευ στρατιωτικού άρχηγοϋ, ήθελον διαλυθή ώς καπνός. Δυστυχώς περί τόν 
καλόν κάγαθόν βασιλέα υπήρχε στρατηγός τις, ό Μιχαήλ ό Τραυλός, δστις 
καί τοι πάντοτε έτιμήθη ύπ’ αύτοΰ, έπεβούλευε τόν φίλον καί ευεργέτην 
καί άνέλαβε νά συμπράξγ μετά τών εικονολατρών. Ό βασιλεύς έγίνώσκε 
τά σκευωρούμενα’ καί έπί πολύν μέν χρόνον έμακροθύμ,ησεν έλπίζων δτι 
θέλει ,οδτος μετανοήσει, τελευταίου όμως έπείσθη περί τής άδιορθώτου τοΰ 
άνδρός κακίας. "Όθεν τή 24 δεκεμβρίου 820 παρέπεμψε τόν Μιχαήλ είς τό 
δικαστήριον έπί έσχατη προδοσίη’ αί προσαχθεϊσαι αποδείξεις ήσαν άναμφι- 
σβήτητοι’ ό κατηγορούμενος ήναγκάσθη νά όμολογήσν) τήν ενοχήν καί κατε- 
δικάσθη είς θάνατον.

Ό σκοπός τοΰ Αέοντος δέν ήτο νά έκτελέσγ τήν ποινήν’ άλλ’ οί άντιμε- 
ταρρυθμισταί φοβούμενοι μήπως ό Μιχαήλ έγκαταλίπγ αύτούς καί στερη- 
θώσιν ούτω τοΰ προστάτου βραχίονος, ένόμισαν δτι πρέπει νά τολμήσωσι τά 
πάντα. Αυτοί δέ οίτινες δέν εύρισκον επίθετα ικανά νά παραστήσωσι τήν 
θηριωδίαν τοΰ Δέοντος καί τήν άπιστίαν, εαυτούς μ.όνους λέγοντες θεοφιλείς, 
δέν έδίστασαν νά έκλέξωσιν ώς τόπον κακουργίας τόν ναόν τοΰ Έψίστου. 
Παρασκευασθέντες δι’ δλης τής ήμέρας τής Χριστοΰ γεννήσεως, άπεφάσισαν 
νά δολοφονήσωσι τόν βασιλέα τήν έπιοΰσαν πρωίαν, έν τή άνακτορική έκ- 
κλησία, έν ή έ'μελλε κατά τό σύνηθες νά τελεσθή ή εωθινή άκολουθία. Είς 
τήν άκολουθίαν ταύτην παρευρίσκοντο πάντοτε σχεδόν οί βασιλείς. Ό Λέων 
μάλιστα, δστις δσον καί άν λέγεται δυσσεβής ύπό τών άντιδοξούντων, ήτο 
άκριβέστατος περί τήν έκπλήρωσιν τών χριστιανικών καθηκόντων, ποτέ δέν 
έ'λειπεν άπό τόν ό'ρθρον καί ιδίως έτέρπετο, πλησίον τοΰ χοροΰ ίστάμενος, 
νά προεξάρχγ τών ωδών διά φωνής, τήν όποιαν δέν ήξεύρομεν πώς έγελά- 
σθησαν καί ώνόμασαν ήδυτάτην οί άδυσώπητοι αύτοΰ άντίπαλοι. Τήν 
πρωίαν λοιπόν τής 26 δεκεμβρίου, οί συνωμόται μετημφιεσμένοι ώς κληρικοί 
καί φέροντες εγχειρίδια υπό μάλης, παρεισέδυσαν, ωφελούμενοι έκ τοΰ σκό
τους, μετά τοΰ κλήρου είς τήν εκκλησίαν καί περιέμενον αυτόθι έν παρα- 
βύστω τό σύνθημα περί ού συνεφώνησαν. Ή άκολουθία ή'ρχισεν" ό οίκος τοϋ 
Κυρίου άντήχει ύπό ύμνων κατανυκτικών* ό βασιλεύς κατήρξε τής ωδής τοϋ

4 Sancti Theodori Studitae Epistolae, έ*δ. Βενετίας, σελ. 31S καί 320.
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φίλου αύτοΰ είρμοΰ, του λέγοντος : «Τω παντάνακτος έξεφαύλισαν πόθφ....» 
Αύτό ητο τό σύνθημα. Τά θηρία γίθελον σεβασθϋ τόν τόπον, τόν άνθρωπον, 
την προσευχήν, άλλ’ οί αύτοκαλούμενοι εκείνοι ορθόδοξοι ούδέν έσεβάσθησαν 
καί ώρμησαν πρός τόν χορόν. Κατ’ άρχάς πλανηθέντες ένεκα τοϋ σκότους, 
έπληγωσαν τόν έ'ξαρχον τοϋ κλήρου, άποκαλύψαντος δέ τούτου την φαλακράν 
κεφαλήν, ένόησαν την άπάτην καί έτράπησαν έπί τόν βασιλέα. Ό Λέων 
ύποχωρησας είς τό ίερόν, αδύνατο νά σωθί) έκεΐθεν’ δέν τό ηθέλησεν, άλλ’ 
άτρόμητος ώς πάντοτε, άρπάζει σταυρόν βαρύν καί άντεπεξέρχεται κατά των 
δολοφόνων. ’Επί μίαν, στιγμήν οί κακούργοι έπτοηθησαν’ ^σαν δμως πολλοί, 
ησαν άπηλπισμένοΓ μετά βραχεΐαν πάλην τοσούτων καθ’ ενός, κατέπεσεν ό 
ηρως δ έν μυρίαις μάχαις κατά τών πολεμίων τοϋ κράτους άρεστεύσας’ καί 
έν τφ άμα ό μέν νεκρός αύτοΰ έσύρθη είς τόν ιππόδρομον, άνηγορεύδη δέ δ 
Μιχαήλ, δστις έν τφ μεταξύ, περιορισμένος ών έν τινι τών άνακτόρων δω·’ 
ματίφ, περιέμενεν έναγωνίως την έκβασιν τοϋ άπαισίου τολμήματος *.

Τοιοϋτον έγένετο τό τέλος τοϋ γενναίου καί εύλαβοϋς έκείνου βασιλέως, 
οστις υπέρ πάντα ί'σως άλλον ηγέτην τ$ίς μεταρρυθμίσεως ένόησε την άλη* 
θειαν ταύτην, δτι διά μ-όνης της προσηκούσης πνευματικές διαπλάσεως 
ηδύνατο νά εύοδωθνί τό μέγα τοΰτο έργον. Ό διαδεξάμενος την άρχην Μι
χαήλ ό Τραυλός ητο στρατηγός έγκριτος ούδέν ηττον τοΰ Δέοντος Ε'. Διέ* 
φερεν δμως αύτοΰ καθ’ δλα τά λοιπά. Χριστιανός βεβαίως δέν ίτο, διότι 
ούτε την τρισυπόστατον θεότητα άπεδέχετο, οδτε την άνάστασιν τοΰ Ίησοδ 
άνωμολόγει. Πρός την μεταρρύθμισιν βεβαίως ηδιαφόρει, διότι έμπαίζων καί 
φίλους καί εχθρούς τών εικόνων, ηξίου νά έπιβάλγ σιγήν ώς πρός τό ζητημα 
τοΰτο, τό δέ τοιοϋτον αύτοΰ πολίτευμα κατετάραξε τά πνεύματα τόσφ 
σφοδρότερον, δσφ προσέβαλλεν άμφοτέρων τών μερίδων, τάς πεποιθήσεις. Ό. 
Μιχαήλ όμως δστις δέν έπίστευεν είς τίποτε, δέν έπίστευε πρό πάντων είς 
την δύναμιν τών φρονημάτων, καί ένόμιζεν ό'τι μοιράζων τά άξιώματα τί!ς 
πολιτείας καί τί!ς έκκλησίας έξίσου δσον οϊόν τε μεταξύ μεταρρυθμιστών καί 
άντιμεταρρυθμιστών, θέλει τιθασσεύσει την καταιγίδα. Άλλ’ η καταιγ ’ις, 
εί'περ ποτέ μανεΐσα, άπηντησε διά της φοβεράς τοΰ στρατηγοΰ θωμά στά
σεως, ητις ΰψώσασα την σημαίαν της είκονολατρείας διηρκεσεν έτη τρία 
καί ,έφερεν έπ'ι ξυροΰ άκμην την βασιλείαν τοΰ Μιχαήλ. Κατ’ ευτυχίαν 
τούτου έάν έν τί) ΰπαίθρφ χώρςρ έπλεόναζον οί είκονολάτραι, είς τάς πόλεις 
καί ιδίως είς την βασιλεύουσαν ύπερίσχυον οί άντίπαλοι αύτών’ η δέ τελευ
ταία αΰτη μερ'ις ηγωνίσθη έκθύμως καί κατέβαλε την στάσιν, πεποιθυϊα ούχί 
είς τόν βασιλέα, άλλ’ είς τόν χρηστόν διάδοχον Θεόφιλον, δστις, ώς έκ τώνάρε- 
τών αύτοΰ, έφαίνετο υιός μάλλον τοΰ Δέοντος Ε' η τοΰ Μιχαήλ τοϋ Τραυλοΰ.

! Χρονογραφίας ?κ προστ. Κωνστ. Πορφυρογ. σογγραφ. σελ. 33—40 Συ μ. Μαγ. σ. 619. 
Γεωργ. ΜοναχοΟ σ. 777—778·. Μανασαΐ), ς. 4682 καί ίπ. Κεδρηνοΰ 6' σ. 61—68.’Δέον· 
τος γραμ. σελ. 210. Έφραιμίου ς. 2143 καί ίκ.
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Περίεργον είναι αί περιπέτειας αί έπαγαγοΰσαι βαθεϊαν φρονημάτων διά- 
οτασιν μεταξύ πατρός καί υίοϋ. Ό Μιχαήλ δστις ίγνόει τί έστι θρησκευτικόν 
καί ^Οεκ-άν αίσθημα, δέν άπέδιδε φυσικφ τφ λόγφ ούδεμίαν σπουδαιότητα 
είς την δύναμιν την παράγουσαν καί διαπλάττουσαν καί έπιρρωννύουσαν τά 
αισθήματα ταΰτα. Όθεν παρέδωκε την ανατροφήν τοΰ παιδός είς τόν Ίωάν- 
νην Γραμματικόν, δλως άδιαφορησας πρός τάς άρχάς καί τάς πεποιθήσεις 
τοϋ διδασκάλου. Τί δ’ έφρόνει ό άνηρ ούτος, καί άν άλλο τι περί αύτου δέν 
έγνωρίζομεν, ΐίθελεν είναι εδκολον νά τό νοησωμεν έκ τοϋ ζήλου μεθ’ ού 
έζητησαν νά κατασπιλώσωσι την μνημην αύτοΰ οί άντιδοξοϋντες. Είναι 
γνωστόν δτι πολλοί μέν υπήρξαν οί έν τφ πνεύματι τ·ίίς μεταρρυθμίσεως 
γράψαντες και άνακηρύξαντες τάς άρετάς τών τε βασιλέων καί τών άλλων 
αύτίς πρωταγωνιστών, άλλά πάντων τούτων τών συνηγόρων τΐίς έτέρας τών 
δύο μερίδων τά έργα έξηφανίσθησαν μετά τόν θρίαμβον τών άντιπάλων, δυ
νάμει τοΰ θ' κανόνος τ$ίς έβδόμης οικουμενικής συνόδου, τοΰ έξομοιώσαντος 
τάς συγγραφάς έκείνας πρός τά τών αιρετικών βιβλία, άτινα κατά προηγου- 
μένους κανόνας παρεδίδοντο τφ πυρί. "Οθεν σήμερον άλλους οδηγούς δέν 
έχομεν περί τών χρόνων τούτων, είμη τούς πολεμίους πάσης μεταβολές 
χρονογράφους’ ούτοι δέ υβριζον καί έσυκοφάντουν έκ συστήματος πάντας 
τούς αύτουργούς της νέας τών πραγμάτων καταστάσεως. Πολλά δέ ιδίως 
κατεφλυάρησαν κατά τοΰ Ίωάννου τοΰ Γραμματικοΰ. Πρώτον παρεμόρφωσαν 
τό ονομα αύτοΰ είς Ίαννγίς, αΐνιττόμενοι τόν ’lavvfjv, περί ού ό άπόστολος 
Παΰλος έν τη Β' πρός Τιμόθεον επιστολή λέγει, οτι άντέστη τφ Μωΰσίί καί 
τί) αληθείς ητο άνθρωπος κατεφθαρμένος τόν νοΰν καί άδόκιμος περί την 
πίστιν. Έβεβαίωσαν δτι ό ’Ιωάννης δ Γραμματικός ώνομάζετο Έβράίστί 
‘Γλζελάς, δπερ ερμηνεύεται πρόδρομος καί συνεργός τοΰ διαβόλου’ δτι παι- 
διόθεν είχε δαίμονα καί διεβεβόητο έπί τε λεκανομαντείαις καί αίσχρουρ- 
γίαις ι. Ένφ δέ δύο χρονογράφοι2 λέγουσιν αύτόν τούλάχιστον έξ έπιφα- 
νοΰς οί'κου έλκοντα τό γένος, έτερος προαιρούμενος καί κατά τοΰτο νά έξευ- 
τελίσγ τόν άνδρα, άξιοϊ ό'τι ητο υιός Παγκρατίου τοΰ σκιαστοΰ 3, δ έστι 
κατασκευαστοΰ κεχρωματισμένων υφασμάτων. Καί έπειδη ένταϋθα ό λόγος 
περί τών χρονογράφων δσοι μνημονεύουσιτοΰ Ίωάννου τοΰ Γραμματικού, μη λη
σμονήσω νά σάς είπω τί έ'παθεν ό Γλύκας. Ό Γλυκάς, δπως οί πλεΐστοι τών 
δμοτέχνων αύτοΰ, άντέγραφε πολλάκις ετέρους συγγραφείς, συνήθως άπο· 
σιωπών τό πρωτότυπον’ καί ένίοτε μετά τοσαύτης άπροσεξίας έσφετερίζετο τά 
άλλότρια, ώστε περιελάμβανεν έν τγί συνεχείς τοΰ λόγου του επαίνους, ώς

1 Συμ. Μαγ. σελ. 606. Γεωργίου μοναχοδ, σελ. 766. ΚεδρηνοΟ 11, σελ. 128, 444. Γενε- 
σίου σελ. 27, 63, S2--83.

2 ΚεδρηνοΟ II, σελ. 144. Χρονογραφία συγγραφεΤσα προστάγματος Κωνσταντίνου τοδ 
Πορφυρογέννητου, σελ. 154.

3 Συμεών Μαγίστρου σελ, 606.
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παρ’ αύτοΰ άποδιδομένους, εις άνδρας περί ών πρό μικροΰ δεινοτάτας έξη- 
νεγκεν ύβρεις. Ούτως άφοΰ άποκαλεΐ τδν ήμέτερον Ίωάννην γόητα \ έπειτα 
μετά δύο άζριβώς σελίδας ύποκλέψας την άφηγησιν γεγονότος τίνος έξ ετέ
ρου χρονογράφου, προδηλως φίλου τδν μεταρρυθμιστών διατελέσαντος, ονο
μάζει τδν αύτόν ’Ιωάνναν όπως δ τελευταίος ούτος, μιγατ ’’Ιωάτνην 2.

Τοϋτο τό ρίγας είναι όπωσοΰν ύπερβολικόν' ακριβέστερου δέ είπεΐν ό 
Ίωάνυης ύπηρξευ άνηρ έγκριτος έπι τίί παιδεί^ αύτοΰ καί τίί πολιτικνί εμ
πειρία. Έπι Θεοφίλου ένφ ητο έτι σύγκελος τοϋ οικουμενικού πατριάρχου, 
επετράπη μεγάληυ και πολύκροτον γενομέυην έν τφ τότε ώνατολικφ κόσμφ 
πρεσβείαν πρός τόν καλίφην Μααμούυ" μικρόν δέ μετά την επάνοδον έκ 
τίίς πρεσβείας ταύτης, θανόυτος τοΰ πατριάρχου ’Αντωνίου, προεχειρίσθη είς 
τό ύπατον άρχιερατικόν αξίωμα. Τό κυριώτατον όμως είναι οτι είχεν ακρά
δαντους πεποιθήσεις περί τίίς ανάγκης τοΰ νά ένισχυθη η εκκλησιαστική 
καί εκπαιδευτική άναμόρφωσις' αύτός πρό πάντων παρώτρυνεν είς τό έργου 
τοϋτο τόν Λέοντα ΕΖ, αύτός έχειραγώγησε τόν Θεόφιλον' καί δτε μετά τόν 
θάνατον τοΰ Θεοφίλου, η χήρα αύτοΰ Θεοδώρα κατέλυσεν όριστικώς την νέαν 
τών πραγμάτων κατάστασιν, ό ’Ιωάννης άπέδειξε δι’ έργων δτι σπουδάζωύ 
καί όχι παίζωυ έπολιτεύθη διά τοϋ βίου παντός. Τω ύπεδείχθη δτι δύναται 
νά διατηρηση τόν θρόνον, έάν μεταβάλγ φρόνημα* άλλ’ αύτός άπέκρουσεν 
ώς υβριν την είσηγησιν. Τφ έπροτάθη νά παραιτηθώ οίκειοθελώς τοΰ άξιώ- 
ματος, άλλ’ αύτός άπηντησευ δτι είς μόνην την βίαν θέλει ύποχωρησει. Καί 
τφόντι διά στρατιωτικές δυνάμεως έδέησε νά άπαχθγ έκ τών Πατριαρχείων.

Ύπό τοιοϋτον διδάσκαλον ύποθέτετε όπόσον ό Θεόφιλος άφωσιώθη είς 
την μεταρρύθμιαιν. Τούτο δέ κάλλιστα γινώσκοντες οί οπαδοί αύτίς, ηλπιζον 
εις τόν υιόν άνεχόμενοι τόν πατέρα. Ειχον δέ τη άληθείγ. χρείαν ύπομονης 
πολλίς' διότι, καταβληθείσης τίς στάσεως τοΰ Θωμά, ό Μιχαήλ Β' έξηκο- 
λούθησε φανταζόμενος οτι είμπορεϊ νά διαπαιδαγωγη άμφοτέρας τάς δοξα
σίας. ’Ενώ μετά τόν θάνατον τοΰ πατριάρχου Θεοδότου, τοΰ έπί Δέοντος 
Ε' προεδρεύσαντος είς την τών εικόνων καθαίρεσιν, προεχειρίσατο διάδοχον 
τοΰ θρόνου τόν συνεργάτην αύτοΰ τε καϊ τοϋ Ίωάννου τοΰ Γραμματικοΰ, ’Αν
τώνιον τόν Συλαίου, άφ’ ετέρου έκηρυττεν δτι δέν προαιρείται νά κατάργηση 
τάς εικόνας, άλλά μόνον νά άπομακρύνη αύτάς άπό τοΰ κατωτέρου τίς έκ- 
κλησίας χώρου. Ένφ διετηρει ώς ηγούμενον της ίσχυράς τοΰ Στουδίου μονίς 
τδν κράτιστον πρόμαχον της είκονολατρείας Θεόδωρον, καί μετά τδν θάνατον 
τούτου άπεδέξατο, ώς διάδοχον, τδν άγαπητόν αύτοΰ μαθητην Ναυκρώτιον, 
ένφ διώριζε συγκλητικούς άπαντας τούς αύτουργούς τοΰ φόνου δι’ ού ηρπασε 
την άρχην, άφ’ ετέρου έπεζητει έπί αύτοΰ δη τούτου τοΰ τών εικόνων ζη
τήματος την μεσολάβησιν τοΰ δυνάστου τών Φράγκων Καρόλου τοϋ μεγά-

1 Σελ. 539.
2 Σιλ. 541.

Ιου, δστις ουδόλως άπεδέχετο την τών εικόνων προσκύνησιν, καϊ τφ 790 
είχε παραγγείλει την σύνταξιν συγγραφής άναιρετικίς τών έν τίί έβδόμη 
οικουμενικά) συνόδφ δογματισθέντων καί όρισθέντων.

ΤΙ αδιάκοπος αυτή παλιμβουλία δέν ητο δυνατόν είμη νά δυσαρεστηση 
άμφότερα τά στρατόπεδα, διότι αί πολιτικαϊ μερίδες, καί μάλιστα αί πολι- 
τικοθρησκευτικαί, σπανίως άρκοϋνται είς συμβιβασμούς, συνήθως δέ έπιδιώ· 
κουσι θρίαμβον οριστικόν, έστω καί έπί τφ κινδύνφ τοΰ νά πάθωσιν όριστικην 
ήτταν. Άλλ’ αί τοιαΰται διαθέσεις τών άντιπάλων διέφερον περί τάς άπο- 
χρώσεις αύτών. Οί μεταρρυθμισταϊ, δυσανασχετοϋντες ένεκα τών παρόντων, 
'ησαν βέβαιοι περί τοΰ αίσιωτέρου μέλλοντος, έχοντες ύπέρ εαυτών τδν έπί- 
δοξον τίς βασιλείας διάδοχον’ οί δέ άντιμεταρρυθμισταί ού μόνον διά τά 
γινόμενα έδυςφόρουν, άλλά ηγωνίων καί έπί τοΐς έλευσομένοις, κάλλιστα 
γινώσκοντες τά φρονήματα τοΰ Θεοφίλου. °Όθεν άπελπισθέντες μετά την 
άποτυχίαν τοΰ Θωμά νά άναβιβάσωσιν ιδίαν δυναστείαν είς τδν θρόνον καί 
τούτου ένεκα στέργοντες όπωςδηποτε τόν Μιχαήλ, έπεχείρησαν νά θωρακι- 
σθώσιν έκ τών ένόντων κατά τοΰ υίοΰ αύτοΰ. Ή μητηρ τοΰ Θεοφίλου Θέκλα 
εΐχεν άποθάνει. Ό Μιχαήλ Β' ηδύνατο έτι ώς έκ τίς ηλικίας αύτοΰ νά 
απόκτηση καί άλλους απογόνους. Έκ τών περιστάσεων τούτων ωφελούμενοι 
οί είκονολάτραι διενοηθησαν νά παρασύρωσι τόν βασιλέα είς δεύτερον γάμον, 
καί δη είς γάμον παρέχοντα έχέγγυα δτι τά νεώτερα τέκνα θέλουσιν άνα- 
τραφί ολως άντιθέτως πρός τόν Θεόφιλον. Έάν, ώς ηλπιζον, έκ τοΰ γάμου 
τούτου έγεννάτο υιός, ό υιός ουτος εδικαιούτο νά συμβασιλεύση μετά τοϋ 
πρεσβυτέρου* έκπαιδευόμενος δέ ώς εικονολάτρης ηδύνατο νά ούδετερώση 
τάς ένεργείας τούτου καί ίσως νά καταστηση αύτόν έκποδών.

Έπί τούτφ η σύγκλητος έν η, ώς προΰπεδείξαμεν, έπλειονοψηφουν οί άν- 
τιμεταρρυθμ-ΐσταί, παρεκάλεσε τόν βασιλέα «γυναικΐ αδθις ζευχθίναι.» Καί 
ού μόνον παρεκάλεσεν, άλλά καί ηπείλησεν οτι έάν τοϋτο δέν γίνη ίθελε 
προβη μέχρις έπαναατάσεως. Μη νομίσετε δτι δανείζομαι αύτογνωμ.όνως την 
λέξιν έπακάστααις άπό τοΰ νεωτέρου ημών πολιτικού λεξικού' την λέξεν 
ταύτην μεταχειρίζονται άκριβώς οί χρονογράφοι έπί τοϋ προκειμένου. Αξιο
σημείωτου δέ είναι τό σόφισμα τδ όποιον μετεχειρίσθησαν 'ίνα πείσωσι τόν 
Μιχαήλ Β'. Πώς είναι δυνατόν, είπον, ημείς μέν νά τασσώμεθα ύπό βασιλεϊ, 
αί δέ γυναίκες ίμών νά στερώνται δεσποίνης καί βασιλίδος ; Ό Μιχαήλ 
έδίσταζε, προτιμ-ών νά διαζηση τό ύπόλοιπον τοΰ βίου έν μέσφ τών οικογε
νειακών περιστάσεων είς τάς οποίας εύρίσκετο, δπως αύται άπαξ διεπλά- 
σθησαν καί άδιαφορών περί τοΰ μέλλοντος. Έδίσταζε δέ τόσφ μάλλον δσφ 
οί συγκλητικοί άπγτουν νά συζευχθη κυρίαν τινά έκ παίδων άσπασαμένην 
τόν μ-οναδικόν βίον είς την νίσον Πρίγκηπον, ά, καθώς έλεγον τότε, Χριστώ 
νυμφευθεϊσαν καί τόν κόσμον καί τά αύτοΰ άποστέρξασαν, Ό γάμος ούτο; 
δέν ητο δυνατόν νά έχη πολλά θέλγητρα διά τόν Μιχαήλ' δέν ήξεύρομεν άν 
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ί δέσποινα ύπήρξέ ποτέ ωραία, άλλά τω 824, δτε ταΰτα συνέβαινον, ύπερέ- 
βαινε πολύ τό τριακοστόν της ηλικίας αύτής έτος’ κα'ι πλην τούτου ή μετ’ 
αύτης σύζευξις, άτε νύμφης τοΰ Χριστοΰ προγεγενημένης, δέν ήτο δυνατόν 
είμή νά θεωρηθώ ώς' μοιχεία, και ώς ή άπαισιωτάτη τών μοιχειών. Οί συγ
κλητικοί έν τούτοις έπέμενον, ιδίως διά τοϋτο, δτι ή κυρία αΰτη, ητις εκα
λείτο Ευφροσύνη, ητο θυγάτηρ τοϋ Κωνσταντίνου, τοΰ υίοΰ τής ’Αθηναίας 
Ειρήνης, πολυθρύλητου γενομένης και άλλων μέν ένεκα, μάλιστα δέ διότι 
πρώτη άνεστύλωσε τάς εικόνας. Οί είκονολώτραι λοιπόν ήσαν βέβαιοι δτι 
διά της Εύφροσύνης ό προσδοκώμενος νέος διάδοχος ήθελεν άνατραφή κατά 
τά αύτοϊς συμφέροντα. 'Ο Μιχαήλ ήλπισε νά άπίιφύγγι την παγίδα, άντι- 
προτείνων δτι δέον νά έκδοθή δόγμα συγκλητικόν έξασφαλίζον έκ προοιμίου 
την τύχην τίς τε νέας συζύγου καί τών έξ αύτης τέκνων, τών οποίων τό 
μέλλον, ώς έκ τών προειρημένων, δέν ήδύνατό παντάπασι νά λογισθή ώς 
ασφαλές. Άλλ’ οί συγκλητικοί έσπευσαν νά έκπληρώσωσι και τοΰτον τόν 
δρον, ψηφίσαντες «ώς αύτην τε την έσομένην αύτφ γαμέτην καί τά έκ 
ταύτης έ'κγονα, ύπερασπίζειν καί ύπερμαχεΐν μετά τόν αύτοΰ μη παύσαιντο 
θάνατον, άλλά κάκείνην μετ' έκείνους βασιλέας έχαιεν καί δέσποιναν, ώς 
είκός1». Τούτων δέ ψηφισθέντων, έτελέσθη ό γάμος.

Ταΰτα πάντα είσί γεγονότα μεμαρτυρημένα, έφεξής δέ άναγκαίως θέλω 
άναμίξει έν τφ λόγφ εικασίας τινάς, εικασίας δμως η έξαγομένας άπαραιτή· 
τως έκ τών προηγουμένων καί επομένων γνωστών γεγονότων, η καλώς πρός 
ταΰτα άρμοζαμένας. Διότι μόνον έπί τοιούταις δροις επιτρέπεται τό τολμάν 
έν τή οικοδομική) τίς ιστορίας, ό δ’ έπέκεινα προβαίνων κινδυνεύει νά ίδγι 
τό κατασκεύασμα αύτοΰ καταπίπτον έξ έλαχίστου σεισμοΰ. Γινώσκετε ήδη 
οτι τά τριώνυμα νομίσματα, ών πρόκειται ί ερμηνεία, είκονίζουσι Θεόφιλον, 
Μιχαήλ καί Κωνσταντίνον καί δτι ό Θεόφιλος είχε μέν δύο υιούς όνόματι 
Μιχαήλ καί Κωνσταντίνον, άλλ’ οί υιοί ουτοι δέν ήσαν βεβαίως οί ένταΰθα 
άναφερόμενοι, διότι πρώτον ό Κωνσταντίνος, ώς πρεσβύτερος, έπρεπε νά προ
τάσσεται, ένφ έπί τών νομισμάτων έπιτάσσεται, καί πλην τούτου είναι άπα- 
δεδειγμένον δτι προαπέθανε τοΰ Μιχαήλ' δεύτερον, διότι ό μέν υίός τοΰ Θεο
φίλου Μιχαήλ ήτο τριετής έπί ταϋ θανάτου του πατρός αύτοΰ, ένφ έπί τοΰ 
προκειμένου παρίσταται Μιχαήλ πωγωνοφόρος. Τινές ύπέθεσαν^δτι ά Κων
σταντίνος ουτος προσελήφθη, καθώς ενίοτε συνέβαινεν, ώς συνάρχων, καίτοι 
δέν άνηκεν είς τόν βασίλειον οίκον. Τοϋτο δμως είναι δλως άνυπόστατον. Συ· 
νάρχοντες άνηγορεύοντο άνδρες προσενεγκόντες εξαίρετους είς τό κράτος ύπη
ρεσίας, περί τοιούτου δέ άνδρός ητο αδύνατον νά σιωπήσωσι πάντες οί χρο-

1 "Απαντις οί περί τών χρόνων τούτων διαλαδόντες χρονογράφοι, άναφέρουσι τά γεγονότα 
ταΰτα' δβεν περιορίζομαι ε’ς τό νά παραθέσω τόν άκριβέστερον τών άλλων, ήτοι τόν ί» 
προστάγματος τοΟ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου συντάξαντα τήν χρονογραφίαν αύτοΰ, έλδ» 
Βόννης, σελ. 78 καί 79.

2 Sabatier, Monnaies byzantines, Τόμου 2 σςλ. 88—89.

νογράφοι’ καί προσέτι δ Κωνσταντίνος τών νομισμάτων είναι παϊς. Έπί πά
σι δέ τό έθος τοΰ προσλαμβάνειν συμβασιλεϊς άλλοτρίους τοϋ άρχοντος οί
κου, έπικρατέστατον γενόμενον έπί τής μακεδονικής δυναστείας, δέν άναφέ- 
ρεται ποτέ έπί τών είκονομάχων.

Ούδέν άλλο λοιπόν υπολείπεται $ νά παραδεχθώμεν δτι ό Κωνσταντίνος 
ήτο υίός τής Εύφροσύνης καί τοϋ Μιχαήλ Β'. Ναί μέν ούδείς χρονογράφος, 
καθ’ δσον γνωρίζω, άναφέρει υιόν Μιχαήλ καί Εύφροσύνης, άλλά πολλαί έτε- 
ραι ύπάρχουσιν ένδείξεις τοϋ πράγματος, καί πρώται δύο' τό δνομα τοΰ παι- 
δός, η έπί τών νομισμάτων θέσις αύτοΰ. Ό παϊς ώνομάσθη Κωνσταντίνος 
δπως ό έκ μητρός πάππος, είκονίζεται δέ ώς υίός τοΰ Μιχαήλ ΒΖ. Δέν άρ- 
νοΰμαι την ένστασιν την δυναμένην νά γίνγ) δτι συνήθως έπί τών νομισμά
των δσα έξεδίδοντο ζώντος τοΰ πατρός, ούτος ύποτυποΰται είς τό έμπροσθεν 
μέρος, ό δέ υίός η οί υίοΐ, είς τό όπισθεν, ένφ έπί τοΰ προκειμένου, δ Θεόφι
λος έχει τά πρωτεία, ό δέ πατήρ μετά τοΰ Κωνσταντίνου, τά δευτερεϊα. 
Καί τοϋτο δμως εξηγείται άμα ένθυμηθώμεν τάς ίδιαζούσας περιστάσεις είς 
άς περιέστη τότε ό Μιχαήλ Β\ Ό Θεόφιλος είχε μέγα έν τφ κράτει άξίωμα’ 
είχεν άγωνισθή ώς ούδείς άλλος έν τοϊς κατά τοΰ στρατηγοϋ Θωμά πολέ- 
μοις* ήτο δ κεκηρυγμένος άρχηγός της μεγάλης καί ίσχυράς τών μεταρρυθμι
στών μερίδος* έδυσφόρει δέ διά τόν δεύτερον τοΰ πατρός γάμον, προδήλως 
γενόμενον κατ’ είσήγησιν άνθρώπων οίτινες ήθελον νά έλαττώσωσι τήν δύ- 
ναμιν αύτοΰ καί ΐ'σως νά τόν ύποσκελίσωσιν. ’Επιτρέπεται τί) άληθείγ νά εί- 
κάσωμεν δτι ή δυσαρέσκεια τοΰ νέου τούτου ηΰξησεν δτε ή Εύφροσύνη έτε- 
κεν υιόν. Τό βέβαιον είναι δτι ό πατήρ έν έτος άκριβώς μετά τόν δεύτερον αύ
τοΰ γάμον, ήσθάνθη τήν άνάγκην νά έξευμενίση αύτόν* καί ένφ μέχρι τίς 
εποχής έκείνης είχε λησμονήσει νά πράξγι δ,τι πάντες οί βασιλείς έπραττον 
ού μόνον πρός υιούς ένηλίκους καί τοσαύτας προσενεγκόντας ύπηρεσίας, άλλά 
καί πρός αύτά τά νήπια, νΰν άπεφάσισε νά τόν στέψη ώς συμβασιλέα έν τή 
μεγάλγι έκκλησίγ.’* άλλά συγχρόνως έπόθει νά μή στερήσγι τόν δευτερότοκον 
τοΰ δικαιώματος δπερ εϊχον συνήθως άπαντες οί βασιλόπαιδες τοΰ νά είκο- 
νίζωνται έπί τών νομισμάτων. Είς τοϋτο πιθανώτατα άντέστη δ Θεόφιλος, 
μή θέλων νά παρασταθή έχων παρ’ έαυτφ τόν άμφίβολον έκεϊνον άδελφόν, 
καί ουτω νά άναγνωρίσγι αύτόν έπισήμως ούτως είπεϊν, ένφ δικαίως ύπελάμ- 
βανε τόν γάμον έξ ού έγεννήθη, μοιχικόν. 'Ο Μιχαήλ ήξευρεν δτι άν έπέμε- 
νεν, ήδύνατό νά προκαλέσγ] σκάνδαλον μέγα καί ΐ'σως χεϊρόν τι τοϋ σκανδά
λου, διότι ό όμοδοξών τω Θεοφίλφ πατριάρχης ήτο ένδεχόμενον νά κηρύξη 
άκυρον τόν γάμον, ή δέ άκύρωσις αυτή ήδύνατό νά έπαναγάγγ) καί τήν κα- 
θαίρεσιν τοΰ παραβάτου τών θεσμών της έκκλησίας βασιλέως. Τί παράδοξον 
λοιπόν έάν, έν τοιαύτγ; περιελθών άμηχανίγ, έσυνθηκολόγησε πρός τόν Θεο

ί Ή στέψις α’ύτη έγένετο έν ?τος μετά τόν δεύτερον τοΰ Μιχαήλ γάμον. Muralt ChrOBO- 
graphie Byzantine J, σελ. 41 ί.
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φίλον, πεισθέντα νά είκονισθίί μόνος είς τό έμπροσθεν [χέρος τοϋ νομίσματος 
καταλείπων τό όπισθεν είς τον πατέρα μετά τοϋ δευτέρου υίοϋ.

Άλλ’ έχομεν ένδειξιν άλλην &τι ίσως ίσχυροτέραν δτι ή Ευφροσύνη έ'τε- 
κεν υιόν. Δύο χρονογράφοι μαρτυροϋσι ρητώς δτι, άποθανόντος τφ &29 τοϋ 
Μιχαήλ Β', διεδέξατο την άρχην ό Θεόφιλος μετά τής Ευφροσύνης ι. Αδύ
νατον δέ ητο νά συμβασιλεύσει αυτή έάν δέν είχεν υίδν άνήλικον. Ύπάρχον- 
τος διαδόχου ενηλίκου, ουδέ η γνησία μητηρ έκοινώνει ποτέ της άρχής- πα
ράδειγμα τοιοϋτον κανέν δέν ένθυμοϋμαι έν τί5 μεσαιωνική ημών ίστορίφ- 
πολύ δέ όλιγώτερον είμποροϋμεν νά παραδεχθώμεν δτι συνεβασίλευσε μετά 
τοΰ Θεοφίλου μητρυιά μη έ'χουσα τέκνα νά έπιτροπεύστ). Κατ’ άρχάς λοιπόν 
ό Θεόφιλος, μη θέλων νά παραγάγη έαυτφ πράγματα πριν έτι άσφαλισθ^ 
έπί τοΰ θρόνου, συνήνεσε νά έκτελεσθί) τό προμνημονευθέν συγκλητικόν δόγ
μα, κατά τό όποιον, άποβιώσαντος τοΰ Μιχαήλ, έ'μελλε καί η Εύφροσύνη νά 
λάβν) τό τής βασιλείας άξίωμα μετά τών έκγόνων αύτής. Ή δέ προέβη τότε 
είς τόν πολυθρύλητον τοΰ προγόνου γάμον εί'τε είλικρινώς, εί'τε έξ άνάγκης, 
άλλά βεβαίως μετά πολλής τής κομψότητος. Άθροίσασα είς την βασιλεύου
σαν τάς ώραιοτέρας τής ’Ανατολής παρθένους, συνεκρότησεν έξ αύτών σύγ
κλητον εύγλωττοτέραν τί) άληθείγ τής άλλης έκείνης τών πωγωνοφόρων άν- 
δρών, καί προεδρεύσασα ύπέβαλεν αύτ·ρ τό ζητημα, τις θέλει άξεωθή τής τύ
χης τοΰ νά άναβγ είς τόν λαμπρότερον τής τότε οικουμένης θρόνον. Αί κυρίαι 
προσεκληθησαν νά προτείνωσιν δσα έκάστη είχεν έπιχειρήματα κάλλους καί 
χάριτος, ή δέ κρίσις άπέκειτο τφ βασιλεϊ, δστις έμελλε νά έκδηλώσγ αύτήν 
προσφέρων χρυσοΰν μήλον. *Ολοι ήξεύρετε τί συνέβη. *0 Θεόφιλος άντιληφθείς 
τής τοιαύτης διαλεκτικής τέχνης, ητις ύπολαμβάνεται ίσχυροτέρα πάσης 
άλλης, έταλαντεύθη έπί μικρόν. Κατ’ άρχάς έπλησίασε πρός την Εικασίαν, 
ής πάντες οί χρονογράφοι έξυμνοΰσι τά θέλγητρα- καί θέλων, φαίνεται, νά 
πειραθΐί τόν χαρακτήρα αύτής «διά ’γυναικός άρα, είπεν, έρρύη τά φαύ
λα. » ’Εάν ή νέα αΰτη, ταραχθεϊσα καί έρυθριάσασα έσιώπα, άμφιβολία δέν 
ύπάρχει δτι ό άγαθός Θεόφιλος μεμφόμενος εαυτόν διά τό όπωσοϋν τραχύ 
εκείνο έρώτημα, ήθελε προσφέρει αύτγ τό μήλον. Άλλ’ ή Εικασία, δπως 
πολλαί άλλαι θυγατέρες τής Εύ'ας καί πολλοί γόνοι τοΰ Άδάμ, είχε τό δαι
μόνων τής προχείρου καί εύφυοΰς άπαντήσεως. "Οθεν, παρακρούσασα άμεσως 
τό βέλος, ύπεψιθύρισεν- «άλλά καί διά γυναικός πηγάζει τά κρείττονα». Ό 
Θεόφιλος έστάθη έκπληκτος έπί μίαν στιγμήν- άμέσως δ’ έπειτα φοβηθείς 
τήν δύναμιν τοϋ υπερβολικού έκείνου πνεύματος, προεχώρησε μικρόν καί έτει
νε τήν δεξιάν εις τήν αίδημονεστέραν Θεοδώραν2.

1 Γεώργιος Μοναχός (σελ. 789) καί Συμεών Μάγιστρος (σελ. 624.). Άμφύτεροι λέγου- 
σι την Ευφροσύνην μητέρα τοΟ Θεοφίλου. Άλλ’ ΐστω καί τοΰτο μία τών μυριων Απο
δείξεων τοϋ πόσον όλίγον Ακριβείς ησαν οί χρονογράφοι περί την εζΟεσιν τών πραγμάτων.

2 Συμεών μαγίστρου σελ. 624—625. Γεωργίου μονάχου σελ. 789—790. Λίοντος γραμ
ματικού σ. 213. Έφραιμίου ς. 2311 καί έπ.

Άλλ’ αί φιλοφρονήσεις αυται τής μητρυιάς δέν έσωσαν αύτήν άπό τής 
πεπρωμένης καταστροφής. ’Όπισθεν τής Ευφροσύνης έγρηγόρει άκοίμητος ή 
επιβουλή τών άνδρών οϊτινες δέν άνεβίβασαν τήν μοναχήν ταύτην είς τόν 
θρόνον ϊνα συζήσν) έν είρήνγ μετά τοΰ έχθίστου Θεοφίλου. Αί σκευωρίαι ήσαν 
αδιάλειπτοι- ό Θεόφιλος έγίνωσκε τά πάντα- καί μ.ετ’ ού πολύ αισθανόμενος 
ήδη εαυτόν ίκανώς ισχυρόν έπάταξε τούς τε πολεμίους καί έκείνην ή'τις 
εί'τε έκοϋσα, εί'τε άκουσα, ήτο τό κύριον αύτών δπλον. Καί τούς μέν κατέ- 
στησεν έκποδών, τήν δέ μ.ητρυιάν άπέπεμψεν είς τήν μονήν, έν ή τό πρώτον 
άπεκάρη *. Υπάρχει δέ τελευταία έ'νδειξις δτι τήν τύχην αυτής ταύτην 
συνεμερίσθη δ υιός Κωνσταντίνος. Κατά τόν Γουλιέλμον τόν Βιβλιοθηκάριον2, 
οί υίοί τοΰ Θεοφίλου, Μιχαήλ καί Κωνσταντίνος, ήρισαν περί τής άρχής. 
Άλλά τοιαύτη έρις ούτε συνέβη, ούτε ηδύνατο νά συμβή, άφοΰ ό τοϋ Θεο
φίλου υίός Κωνσταντίνος δέν ύπήρχεν έν τοΐς οδσιν έπί τοΰ θανάτου τοϋ πα- 
τρός αύτοΰ. ΙΙρόδηλον άρα οτι ό Βιβλιοθηκάριος έσύγχυσε τά πρόσωπα, ύπο- 
λαβών δτι ή έ'οις έγένετο μεταξύ τοΰ Μιχαήλ καί Κωνσταντίνου, τών υιών 
τοΰ Θεοφίλου, ένω άληθώς συνέβη μεταξύ Θεοφίλου καί Κωνσταντίνου, τών 
υίών τοΰ Μιχαήλ.

Άφικόμενος είς τό τέρμα τοΰ λόγου μου, ύποπτεύω μήπως τινές τών ά- 
κροατών έρωτήσωσι, πρός τί ή τοσαύτη ζήτησις περί παιδός δστις ουδέ νά 
βασιλεύσγ ήξιώθη. ί Μήπως δμως πολλάκις άναγινώσκοντες είς τάς έφημερί- 
δας δτι άνθρωποι μικροί ή μεγάλοι, κινδυνεύσαντες νά πνεγώσιν, άπηλλάγη- 
σαν τοϋ θανάτου ύπό έπιδεξίων, ύπό τολμηρών κολυμβητών, δέν παρακολου- 
θοΰμεν μετά περιεργείας τάς δραματικάς έκείνας περιγραφής; *Η διάσωσις 
τών ναυαγών τής ιστορίας δέν είναι, νομίζω, όλιγώτερον άξία προσοχής τής 
σωτηρίας τών θυμάτων τοΰ ρεύματος τών ποταμών ή τής έξηγριωμένης θα
λάσσης, μάλιστα δταν ή τύχη τών ναυαγών έκείνων συνδέεται μετά προ
σώπων καί πραγμάτων πολυειδώς άξιομνημονεύτων.

Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΪΑΟΣ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ*

Ή εορτή τών τριών μεγάλων τής Εκκλησίας πατέρων Βασιλείου τοΰ με
γάλου, Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου κάί Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου θεωρείται δι
καίως έν τίί ήμετέριγ έκκλησίφ ώς εορτή τών σχολείων, δι’ δ καί κατ’ αύ-

1 Τής έκ προστάγματος τοΟ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου συνταχΟείσης χρονογραφίας, 
σελ. 84—86.

2 Δουκαγγίου, Familiae Byzantinae, σελ. 133.
* Ό λόγος ουτος έξεφωνήβη κατ’ έντολήν τής Ακαδημαϊκής συγκλήτου τή 30 ’Ιανουάριου 

τοϋ παρόντος έ'τους έν τή Μητροπολιτική έκκλησία, τελουμένου μνημοσύνου ύπέρ τών κε- 
κοιμημένων καθηγητών και είιεργετών τοϋ Έθνικοϋ Πανεπιστημίου.
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την ώρίσθη νά τελήται τδ μνημόσυνου τδν του Πανεπιστημίου ευεργετών, 
διότι οί άοίδιμοι εκείνοι διδάσκαλοι ένωσαν έν έαυτοϊς έν τελειοτάτη άρμο- 
νία τήν αγάπην πρός τά ελληνικά γράμματα, έφ’ ών ώς έπί έδραιοτάτης 
βάσεως στηρίζεται παρ’ άπασι τοΐς πεπολιτισμένοις έθνεσιν ή παιδεία, μετά 
τής χριστιανικές πίστεως, καί οί σοφότατοι διά τοϋτο τών πατέρων άνε- 
δείχθησαν. "Ενεκα δέ τίίς σοφίας των ταύτης καί τών άλλων αύτών άρε- 
τών έκόσμησαν την εκκλησίαν καί έλάμπρυναν αύτήν, άναπτύζαντες καί 
έπιστημονικώς διαμορφώσαντες τάς αλήθειας τοϋ χριστιανισμού, δπερασπί- 
σαντες τήν αλήθειαν κατά τής πλάνης, καί έν γέν.ει λαμπρώς ποιμάναν- 
τες τάς αύτοΐς έμπιστευθείσας έκκλησίας, άριστα πρότυπα εύαγγελικών ποι
μένων καταλιπόντες τοΐς έπιγενομένοις τόν εαυτών βίον.

Τδν βίον αυτών τοϋτον άεωγώ άρμδζον τή παρούση εορτή νά παραστήσω 
νμΐν διά βραχέων, έφ’ δσον έπιτρέπουσι τοϋτο τά στενά εκκλησιαστικού λό
γου όρια. Δέν προτίθεμαι νά εκθέσω κατ’ άκρίβειαν καί λεπτομερώς τάς πρά
ξεις αύτών, πρός 8 έ'ργον ήθελεν έπιλείψει με ό χρόνος, άλλά διά γενικότα
των μόνον γραμμών νά ύποτυπώσω ύμΐν έστω καί άμυδράν εικόνα έκάστου 
αύτών, όπως άναζωπυρήσω έτι μάλλον τήν πρός αύτούς άγάπην υμών καί 
έξεγείρω υμάς πρός μίμησιν τών μεγάλων αύτών άρετών.

Πρώτος κατά τήν παραδεδεγμένην τάξιν έρχεται δ ιιίγας Βασίλειος, 
δστις ώνομάσθη μέγας διά τό μέγα αξίωμα, δπερ ένεκα τίς σοφίας του, τών 
άρετών του καί τών ύπέρ τής πίστεως άγώνων του άπέκτησεν έν τή έκκλη · 
σίικ. Ό μέγας Βασίλειος άπέβη τοιοΰτος καί ένεκεν τών φυσικών προτερη
μάτων τοΰ πνεύματός του καί διά τήν έπιμεμελημένην άνατροφήν, ής κατά 
τήν παιδικήν ηλικίαν έτυχε, και διά τήν ήν έλαβε τελείαν εκπαίδευσή. 
Μητέρα έσχε τήν Έμμέλειαν, θυγατέρα μάρτυρος, μίαν τών έναρετωτάτων 
καί χρηστοτάτων χριστιανών γυναικών τών χρόνων έκείνων, αϊτινες ειχον 
έκπλήξει τδν Λιβάνιον καί ήνάγκασαν αύτόν νά κράξη ποτέ πρός τούς εθνι
κούς' «’Ίδετε όποιας γυναίκας έχουσιν οί χριστιανοί!» Είναι δέ γνωστόν, όπό- 
σην έπιρροήν δύναται νά εξάσκηση άγαθή μητηρ έπί τών τέκνων της. Ή μή- 
τηρ είναι ό πρώτιστος καί άριστος τού ανθρώπου παιδαγωγός. Καί ολόκλη
ρος δέ ό οίκος τού Βασιλείου ήτο οίκος πνευματικός, διακεκριμένος έπί τή 
εύσεβείη αύτοΰ. Δύο αδελφοί αύτοΰ διέπρεψαν ώς επίσκοποι, ό μέν Γρηγό- 
ριος γενόμενος Νύσσης καί διαφημισθείς ώς είς τών ένδοξοτέρων έκκλησιαστι- 
κών πατέρων, ό δέ Πέτρος προστάς τής έν Σεβαστείς έκκλησίας. Καί ή 
θεία δέ αύτοΰ Μακρίνη, ή'τις έγένετο αύτόπτης μάρτυς τών τελευταίων κατά 
τής έκκλησίας διωγμών καί τοϋ ύπερανθρώπου θάρρους, δπερ κατ’ αύτούς 
οί χριστιανοί έπεδείξαντο, καί ή πρεσβυτέρα αυτού αδελφή Μακρίνη, ή μετά 
ταΰτα πρόστασα κοινοβίου μοναζουσών, γυναίκες άμφότεραι έπ’ άρετή δια- 

βεβοημέναι, έπέδρασαν μεγάλως έπί τοΰ πνεύματος τοΰ Βασιλείου κατά τήν 
παιδικήν αύτοΰ ηλικίαν. Ούτως άνατραφείς παρεδόθη μετά ταΰτα είς τούς 
άρίστους διδασκάλους έν Καισαρεία πρός έκπαίδευσιν. Πρός τόν αύτόν δέ 
σκοπόν ήλθε βραδύτερον πρώτον μέν είς Κωνσταντινούπολή πρδς τούς εκεί σο- 
φιστάς καί ρήτορας, έν οίς έγνώρισε πιθανώς καί τδν Αιβάνιον, είτα δέ είς 
τάς αείποτε έπί παιδείφ κλεϊζομένας ’Αθήνας, έν αΐς έδίδασκον τότε τήν 
ρητορικήν καί φιλοσοφίαν πεφημισμένοι διδάσκαλοι ό Ίμέριος καί ό Προαι- 
ρέσιος. Ένταΰθα συνέδεσεν άδιάρρηκτον καί εγκάρδιον φιλίαν μετά τοϋ έκ 
Καππαδοκίας Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ, καί αύτοΰ ένταΰθα χάριν σπουδών 
διατρίβοντος, μεθ’ ού είχε γνωρισθή ή'δη έν Καισαρεία μαθητεύων. Οί δύο 
χριστιανοί νέοι σπουδασταί διεκρίνοντο έπί τε τή είς τάς σπουδάς αύτών έπι- 
δόσει καί έπί τφ άμέμπτφ καί σωφρονεστάτφ αύτών βίω. Ή παρά τοΐς έ- 
θνικοις τότε βασιλεύουσα ακολασία καί άκοσμία ήνάγκαζον αύτούς νά ζώσι 
μακράν τής μεγάλης τύρβης τής πόλεως, καί καθώς αύτοί λέγουσι δύο μό
νον οδούς έγνώριζον, τήν πρός τήν σχολήν καί τήν πρδς τήν εκκλησίαν. Καί 
ένταΰθα μέν έγένετο ό Βασίλειος κάτοχος τής θύραθεν παιδείας καί έτελειο- 
ποιήθη έν αύτή, έπιστοέψας δέ είς Καισάρειαν, άφοΰ έπί τινα χρόνον έπηγ- 
γέλθη έκεΐ τό τοΰ ρήτορος έ'ργον, είς 8 έπεδίδοντο κατ’ έκείνους τούς χρό
νους πάντες οί μέλλοντες νά διατρέξωσι πολιτικόν στάδιον, ύπό έρωτος πρός 
τά ίερά γράμματα φλέγόμενος καί τάς θρησκευτικής ασκήσεις, ήλθεν είς 
Πόντον πλησίον τοΰ χωρίου, οπού ή αδελφή αύτοΰ Μακρίνη έ'ζη βίον άσκή- 
σεως μετά πολλών άλλων εύσεβών γυναικών, έκεΐ δέ άμέριμνος έπεδόθη 
μετά τινων άλλων όμοφρόνων καί τοΰ Ναζιανζηνοΰ Γρηγορίου, δστις καί έν
ταΰθα ήκολούθησε τδν φίλον, είς τήν μελέτην τής 'Αγίας Γραφής καί τών 
συγγραμμάτων τών αρχαιότερων πατέρων καί έκκλησιαστικών διδασκάλων 
καί μάλιστα τοΰ μεγάλου Ώριγένους, δστις τότε, μήπω κατηγορηθείς παρά 
τίνος, έφημίζετο, ώς δ άριστος θεολόγος τής έκκλησίας καί δ δοκιμώτατος τής 
Γραφής ερμηνευτής. Ούτω καί τή θεολογική μαθήσει καταρτισθείς, χειροτο
νείται περί τδ 364 πρεσβύτερος έν Καισαοείφ ύπό τοΰ έπισκόπου Εύσεβίου 
καί ούτω κατάρχεται τοΰ πρακτικού έκκλησιαστικοϋ σταδίου, έν φ έμελλε 
τοσοΰτον νά διαπρέψη.

"Ηδη ώς πρεσβύτερος έφημίσθη ό Βασίλειος τοσοΰτον ταχέως, ώστε ό 
έπίσκοπος βλέπων εαυτόν έπισκιαζόμενον ύπό τής φήμης αύτοΰ, ή'ρξατο νά 
φθονή αύτόν καί νά διάκηται πρδς αύτόν δυσμενώς. Ταΰτα ήνάγκασαν αύ
τόν έπί τινα χρόνον νά άναχωρήση πάλιν είς τήν προσφιλή αύτφ έρημον. 
Άλλ’ οΐ κίνδυνοι, ού; διέτρεχε τότε ή εκκλησία, ήσαν τηλικοϋτοι, ώστε ή 
παρουσία τοΰ πεπαιδευμένου, χρηστοΰ καί δραστήριου άνδρός ήτο άπολύτως 
άναγκαία έν Καισαρείφ. Τότε έλυμαίνετο τήν έκκλησίαν ό άρειανισμ.δς, δστις 
ζητών νά διαφώτιση καί λογικώς έρμηνεύση τό περί Τριάδος δόγμα, κατήν- 
τησεν είς οίκτράν διαστροφήν αύτοΰ, καί ήπείλει νά έπαναγάγη τδν χρι
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στιανισμόν άπό τοΰ μονοθεϊσμού είς τήν άρχαίαν πολυθείαν, όνομάζων τήν 

θείαν σοφίαν η τόν λόγον τοΰ Θεού κτίσμα, καί όμως Θεωρών αύτόν ώς Θεόν, 
φ όφείλετο λατρεία όποια κα'ι τφ ένί καί μόνφ άληθινφ Θεω. Ούτω οί ά- 
ρειανοΐ παρεδέχοντο δύο Θεούς, τόν άληθινδν, τόν ποιητήν τοΰ κόσμου, .καί 

ψευδή τινα Θεόν, τόν λόγον, δστις καί περ κτίσμα ύψώθη είς τιμάς θεότη- 

τος. Ταϊς παρακλήσεσι τοΰ λαοΰ κα'ι τοΰ κλήρου τής Καισαρείας πειθόμενος, 

καί ταϊς τοϋ φίλου αύτοΰ Γρηγορίου προτροπαϊς ένδίδων, έπανήλθεν ό Βασί
λειος είς Καισαρείαν, έζήτησε χάριν τίς εκκλησίας την συνδιαλλαγήν μετά 

τοϋ επισκόπου, καί άνέλαβε πάλιν την πρώτην ενέργειαν αύτοΰ. ’Έκτοτε ην 
δ Βασίλειος δ κυρίως κυβερνών την εκκλησίαν, ού μόνον της Καισαρείας, 

άλλά καί ολοκλήρου τίς Καππαδοκίας. "Εκτοτε δέ έφημίσθη καδ' άπασαν 
την εκκλησίαν διά τε την περί την εκκλησιαστικήν διοίκησιν σπανίαν ικα
νότητα αύτοΰ, ώς πρός ην ούδείς τών άρχαίων πατέρων δύναται νά αμφισβή

τηση αύτφ τά πρωτεία, καί διά την θεολογικήν πολυμάδειαν καί εύγλωτ- 
τίαν του. ΈΟαυμάσδη δέ πρό πάντων δ ζήλος αύτοΰ καί η εις τό καθίκόν 

του άφοσίωσις ιδίως κατά τόν μακρόν λιμόν τοΰ 368, δτε έδείχθη αληθής 

πατήρ τών πασχόντων.
Τφ δέ 370, άποθανόντος τοΰ Εύσεβίου, προχειρίζεται δ Βασίλειος επί

σκοπος έν Καισαρεία· Ουδέποτε δ μητροπολιτικός θρόνος τίς πόλεως ταύτης 

ού'τε πρό αύτοΰ ούτε μετ’ αύτόν έκοσμήθη διά μεγαλειτέρου άνδρός. Ώς 

μητροπολίτης Καισαρείας άνέδειξεν ό Βασίλειος πάσας τάς ποιμαντορικάς 

αύτοΰ άρετάς. 'Η επιρροή του δέν περιωρίζετο μόνον έπί της Καισαρείας, άλλ’ 

έξετείνετο έπί πάσας έν γένει τάς της Μικράς ’Ασίας εκκλησίας. ΤΗτο δ πα

τριάρχης άπασών εκείνων τών χωρών. "Οτε άνέλαβε την άρχιεπισκοπήν, ευ- 

ρε τήν καθόλου εκκλησίαν διγρημένην ένεκα τοΰ άρειανισμοΰ καί τοϋ έν Αν

τιόχεια μελετιανοΰ σχίσματος. Οί άρειανοί καί ήμιαρειανοί ήσαν οί πανταχοΰ 

τής ’Ανατολής έπικρατοΰντες, οί δέ ορθόδοξοι ήσαν καί ολίγοι τόν αριθμόν 

καί άνίσχυροι. Άλλ’ ή άληθεια νίκα έπί τέλους καί θριαμβεύει κατά παν
τός προσκόμματος. 'Ο Βασίλειος, δ φίλος αύτοΰ Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός, ό 
αδελφός τοΰ Βασιλείου Νύσσης καί ολίγοι τινές άλλοι πρόμαχοι τίς ορθοδο

ξίας ήδυνήθησαν έντός ολίγου νά μεταβάλωσι τήν δψιν τών πραγμάτων, 
καί νά έπαναγάγωσιν είς τήν εκκλησίαν τό κράτος τίς έν Νικαίιρ θεσπι- 
σθείσης πίστεως. Άλλ’ δπόσους καί δποίους αγώνας δέν ύπέστησαν ένεκα 

τούτου οί μακάριοι εκείνοι άνδρες ! Μόνον ή έ'ξοχος σοφία των καί τό έκτα
κτον έν τοϊς κινδύνοις θάρρος καί ή καρτερία των ήδυνήθησαν νά έπιτελέσωσι 

τό έργον τοϋτο. Ότε ό Ούάλης μένεα πνέων κατά τών ορθοδόξων έπήλθεν 
είς τήν Μικράν ’Ασίαν καΐ πανταχοΰ ήνάγκαζε τάς έκκλησίας νά άρειανί- 

ζωσι, φθάσας είς Καισαρείαν, μόνον τόν προμαχώνα τοΰτον δέν ήδυνήθη νά 

κυριεύση. Ούδαμοΰ άλλαχοΰ ύπέστη φοβερωτέραν ήτταν, διότι ό Βασίλειος 

έμεινεν άκαμπτος μέχρι τέλους καί έματαίωσε πάσας τάς τοΰ αύτοκράτορος 

προσπάθειας. Μικρόν πρό τοΰ αύτοκράτορος ήλθε πρδς αύτόν δ αύτοκρατο- 

ρικός έπίτροπος Μόδεστος, δστις έπειράθη δι’δλων τών μέσων, ιδίως δέ διά 
φοβερωτάτων άπειλών νά πτοήση τόν ιερόν άνδρα, άλλά μάτην. Βλέπων 

δέ δτι ούδέν κατώρθου, άνέκραξεν ένώπιον αύτοΰ’ «Ούδέποτε ειδον τοσοΰτον 

τολμηρόν έπίσκοπον,» είς 8 άπήντησεν εκείνος' β φαίνεται δτι ούδέποτε εί'~ 
δετε αληθή έπίσκοπον.» 'Ολόκληρον τόν μεταξύ αύτών διάλογον, δστις δει

κνύει τοΰ μεγάλου έπισκόπου τήν ψυχικήν άνδρείαν, άξίαν τών άρχαίων μαρ

τύρων τοΰ χριστιανισμ.οΰ, καί τών άνδρειοτέρων έν γένει ψυχών, ών μνημο

νεύει ή καθόλου ιστορία, διέσωσεν ήμϊν ό Ναζιανζηνός Γρηγόριος έν τφ είς 

τόν Βασίλειον λόγφ του. «Διατί, παρετήρησεν δ Μόδεστος, τολμάς μόνος σύ 
νά άντιστής τω ίσχυρω αύτοκράτορι ; Διατί άρνεΐσαι νά άκολουθήσγς τήν 

θρησκείαν τοΰ αύτοκράτορος, ένφ πάντες ήδη ένέδωκαν ;» 'Ο Βασίλειος άπήν
τησεν' «Ούδέποτε θά λατρεύσω κτίσμα τι.» Όργισθεΐς δέ ό Μόδεστος είπε* 
«Πώς δέν φοβείσαι τήν δύναμ,ιν αύτοΰ ;» Ό Βασίλειος' «Διατί νά φοβηθώ 

αύτήν ; Τί δύναμαι νά πάθω ;»— «"Εν έκ τών πολλών, άτινα κεϊνται έν τή 
έξουσίφ μου.» — «Καί τί είναι ταΰτα ;» — «Εξορία, μαρτύρια, θάνατος.» 

—— «Είπέ μοι άλλο τι, παρατήρησεν άταράχως δ Βασίλειος, διότι έκ πάν

των τούτων ούδέν φοβούμαι. Αρπαγήν της περιουσίας δέν φοβείται δ μηδέν 

έ'χων είμή ολίγα τινά παλαιά ένδύματα καί τινα βιβλία' έξορίαν δέν γνωρί
ζω, διότι έν τφ κόσμφ τούτφ είμαι ώς παρεπιδημών ξένος' μαρτύρια δέν 
δύνανται νά έπιβληθώσιν είς τό ασθενές τοϋτο σώμα, τό όποιον δύναται ή 

πρώτη νά καταστρέψη προσβολή, δ δέ θάνατος μέ ένόνει μετά τοΰ Θεοΰ καί 

πληροί πάσας τάς εύχάς μου!» Όποια εύγενής γενναιοψυχία ! Όποιον κάλ
λος ψοχικοΰ μεγαλείου ! 'Η γενναία αύτη άντίστασις έξέπληξε κα'ι αύτόν τόν 

μετά ταΰτα έλθόντα αύτοκράτορα τοσοΰτον, ώστε ένφ έσκέπτετο νά έξορίση 

αύτόν, άφήκεν έπΐ τέλους έλεύθερον, ού μόνον δέ τούτο, άλλά καΐ ΐνα δείξή 
πόσον έτίμα καί τοι αντίπαλόν του τόν άνδρα, πολλάς έποιήσατο δωρεάς τή 

τών Καισαρέων έκκλησίικ. Αξιοθαύμαστος είναι καί ή σύνεσις τοΰ μεγάλου 
Βασιλείου, δι’ ής κατώρθωσε νά ένώση κατά μικρόν τούς ένεκα τών έν Άν- 

τιοχείικ συμβάντων διεστώτας ορθοδόξους καΐ νά έπαναγάγη τήν ειρήνην καΐ 

αρμονίαν μεταξύ τών έν τή Ανατολή καΐ τών έν τή Δύσει οπαδών τής Νί
καιας. ’Επίσης δέ έ'πεισε καΐ διά τής μετριοπάθειας του καΐ διά τής εύγλωτ- 

τίαςκαΐθεολογικής αύτοΰ πολυμαθείας πλείστους ήμιαρειανούς έπισκόπους τής 

Μικρές Ασίας καΐ τής Ανατολής, καταλιπόντες τάς πρώτας τάξεις των, νά 
συνταχθώσι μετά τών ορθοδόξων, καΐ ουτω έκράτυνε τοσοΰτον τήν μερίδα 

τοΰ άγιου Αθανασίου, ώστε έπΐ τοΰ Γρατιανοΰ, καί μάλιστα έπΐ Θεοδοσίου 
του Α' έγένετο τέλειος δ θρίαμβος τής ορθοδοξίας. Οί κάτοικοι τής Καισα
ρείας έλάτρευον αύτόν καΐ δικαίως* διότι ήν δ πατήρ πάντων, άποκτήσας 
διά τό φιλάγαθον αύτοΰ καΐ αύτών τών ’Εθνικών καΐ ’Ιουδαίων τήν άγά- 

πην, δι’8 καί ύπό τούτων ακόμη έθρηνήθη κατά τόν θάνατόν του. ΤΗτο 
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ό προστάτης τών πτωχών καί αδυνάτων, ύπέρ ων ού μόνον προσήνέγκε Hat·1 
σαν τήν έκ τοϋ άξιώματος αύτοΰ δύναμιν, άλλα ποοθύμως Εδαπάνα και πά· 
σαν την τε ιδίαν καί την τής μητροπόλεώς του πλουσίαν περιουσίαν. Τό 
περιφημότατον πτωχοκομεϊον τής εποχές του ητο τό ύπ’ αύτοΰ ίδρυθέν καί 
συντηρούμενον έν Καισαρεία τό κατ’ αύτόν Βασιλειάς κληθέν. Έπί τίνος λι- 
μοΰ εκατοντάδας δλας πτωχών έτρεφε καθ’ έκάστην έν τί] τραπέζγ του. Τίς 
δέ διωκόμενος δέν ευρισκε παρ’ αύτφ προστασίαν; ’Επίσημός τις έν Καισα
ρεία άνηρ, σύνεδρος τοΰ έκεϊ δικαστηρίου, ήθέλησέ ποτέ νά βιάση χήραν τι- 
νά γυναίκα, ϊνα γίνη και ακόυσα σύζυγος αύτοΰ, ύποστηριζόμενος ύπό τοΰ 
αύτοκρατορικοΰ έπιτρόπου η υπάρχου Εύσεβίου. *Η γυνή κατέφυγεν ώς εις 
άσυλον είς την Εκκλησίαν, επικαλούμενη τοΰ Βασιλείου την προστασίαν. 
Ό ύπαρχος ένόμισεν, δτι παρορών την προστασίαν ταύτην, ηδύνατο νά δια- 
τάξη την διά τής βίας άπαγωγήν τής γυναικός έκ τής έκκλησίας. Έ αντί- 
στασις τοΰ Βασιλείου έματαίωσε την βιαιοπραγίαν. Ού μόνον δέ έσώθη ή 
γυνή άπό της αδίκου καταδιώξεως, άλλά καί αύτός δ ύπαρχος διέτρεξε τόν 
έσχατον κίνδυνον έκ τοΰ στασιάσαντος κατ’ αύτοΰ λαοΰ, καί μόλις ήδυνήθη 
νά σωθή χάριν τοϋ ύπέρ αύτοΰ παρεμβάντος επισκόπου. Τοιαύτη ήτο η δύ- 
ναμις αύτοΰ έν Καισαρεία·

‘Ο μέγας Βασίλειος μεγάλως συνετέλεσεν είς την καλλιτέραν διαρρύθμιση» 
τών Εκκλησιαστικών πραγμάτων. Έκανόνισε τόν βίον τών μοναχών, τά δέ 
άσκητικά αύτοΰ συγγράμματα ύπήρξαν πάντοτε ό άριστος οδηγός τών τόν 
βίον τοΰτον άσπαζομένων. Προύνόησε δέ περί τίίς Εκκλησιαστικής εύτα- 
ξίας, δπως μαρτυροΰσιν αί κανονικαί αύτοΰ έπιστολαί, αΐτινες μετά ταΰτα 
άπέκτησαν κΰρος Εκκλησιαστικοΰ νόμου. Διέταξε δέ κάλλιον καί τά τής 
λειτουργίας, η νέα δέ αΰτη τάξις σώζεται έν τή κατ’ αύτόν όνομαζομένη 
λειτουργά·

Την έκτακτον δέ σοφίαν τοΰ άνδρός δεικνύουσι τά σωζόμενα συγγράμ
ματα αύτοΰ, ών τά πλεϊστα είναι Εξηγήσεις έκ της 'Αγίας Γραφές καί όμι- 
λίαι διάφοροι, ιδίως κατά τών τ·ης Εποχής έκείνης αιρετικών. Πάντες οί περί 
αύτοΰ γράψαντες είναι πλήρεις έπαίνων πρός αύτόν. Όλίγιστοι έκ τών πα
τέρων είχον την κλασικήν παιδείαν τοΰ Βασιλείου, ήν συνίστα θερμώς τοΐς 
πάσι ώς άναγκαιοτάτην πρδς μόρφωσιν. ’Ολίγοι είχον έμβαθύνει τοσοϋτον 
είς τήν έννοιαν τής Γραφής καί έθεολόγησαν τοσοϋτον έπιτυχώς, όπως αύ
τός. ’Ολίγοι έγραψαν τοσοϋτον γλαφυρώς τόν έλληνα λόγον, ώς εκείνος. Οΰ- 
τω κρίνουσι τά έργα αύτοΰ καί Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός καί ό Φώτιος καί 
ό ’Έρασμος καί ό Φενελών καί πάντες έν γένει οί βιογράφοι του.

Τοιοΰτος ύπήρξεν ό Βασίλειος, άληθώς μέγας. Έλθωμεν νΰν έπί τόν δεύ
τερον κατά τήν τάξιν, τόν Ναζιανζηνόν Γρηγόριον.

'Ο ΓρηγόρΐΜ: θεοΛόγος, διότι καταπολεμών τούς άρειανούς, άνέ-
πτυξε σπανίαν θεολογικήν πολυμάθειαν, ή'τις έξέπληξε πάντας καί φίλους 
καί εχθρούς τών φρονημάτων του. Ναζιανζηνός δέ λέγεται έκ τής έν Καπ
παδοκία Ναζιανζοΰ, έν ·ρ άνετράφη, καί δπου ήτο επίσκοπος δ πατήρ αύτοΰ, 
Γρηγόριος καί οζτος λεγόμενος. Είχε δέ γεννηθή έν τινι πλησίον τής Ναζιαν- 
ζοϋ κειμένφ χωρίφ τή οίκογενεία αύτοΰ άνήκοντι, Άριανζφ δέ καλουμένφ. 
Καί τοΰ Γρηγορίου ή άνατροφή καί έκπαίδευσις υπήρξε τοιαύτη, ώστε νά 
μορφώση αύτόν οΐος έγένετο. Ή μητηρ αύτοΰ. Νόννα ήτο γυνή εύσεβεστάτη, 
καί τοσοϋτον καλώς έστερεωμένη έν τή ορθή πίστει, ώστε καί τόν άνδρα 
αύτής, έπί τινα χρόνον άποπλανηθέντα είς τήν τών ύψισταρίων αΐρεσιν, οίτι- 
νες Ελάτρευον μέν τόν ένα καί ύψιστον Θεόν, άλλά άναμιγνύοντες καί ζωροα- 
στρικάς ιδέας μετά τοΰ χριστιανισμοΰ, έτίμων τό πΰρ, έπανήγαγεν είς τούς 
τής έκκλησίας κόλπους. Τόν υίόν αύτής Γρηγόριον άφιέρωσεν έκ βρεφικής 
ηλικίας είς τόν Θεόν, προορίσασα είς τό εκκλησιαστικόν στάδιον έξ άγάπης 
πρός τήν έκκλησίαν. Έν Ναζιανζφ τυχών τής πρώτης παιδεύσεως, έπεσκέ- 
φθη πρός τελειοτέραν μόρφωσιν πρώτον μέν τήν Παλαιστίνην, είτα δέ τάς 
’Αθήνας, δπου συιηντήθη, ώς είδομεν, μετά τοϋ φίλου του Βασιλείου. Έκεΐ 
ούδέν είδος μαθήσεως ύπήρχε, τό όποιον δέν έσπούδασε* διότι έδιδάχθη 
τήν ρητορικήν, τήν γραμματικήν, τά μαθηματικά, τήν φιλοσοφίαν, τήν μου
σικήν και αύτήν τήν ιατρικήν, τοσοϋτον δέ έπέδωκεν, ώστε μετά τήν άνα- 
χώρησιν τοΰ Βασιλείου παρά πολλών παρεκαλεϊτο, μένων εν Άθήναις, νά 
διδάσκη δημοσί^ μαθήματα. Τοσοϋτον έγένετο κάτοχος τής ελληνικής παι
δείας. Έπιστρέψας είς τήν πατρίδα του, έπ’ ολίγον καί αύτός ή'σκησε τό τοΰ 
ρήτορος έργον, διότι ή κλίσις αύτοΰ, ήν διά τής μητρικής άνατροφής είχε 
λάβει, είλκυεν αύτόν είς τό Εκκλησιαστικόν στάδιον. Καταλιπών διά τοΰτο 
τήν Ναζιανζόν, ήλθε πρδς τόν φίλον του Βασίλειον είς Πόντον, έκεϊ δέ έν τί) 
ήσυχί^ τής ερήμου έπεδόθη, ώς εί'δομεν, μετ’ εκείνου είς τήν μελέτην τής 
Γραφής καί τών συγγραμμάτων τών αγίων πατέρων, καί ουτω συνεπλήρωσε 
και αύτός τήν μόρφωσιν του. Ή κλασική παιδεία, ή φιλοσοφία, έχρησίμευσε 
καί παρ’ αύτφ, ϊνα προπαρασκευάσω τό πνεΰμα αύτοΰ καί προγυμνάσν], 
δπως κατανοήσ·/) έπειτα καλώς τά ύψηλά περί Θεοΰ ζητήματα καί θεολο
γήσω έν γένει ύγιώς καί μετ’ Επιτυχίας. Τήν οδόν ταύτην πρέπει καί νΰν 
πάντες νά βαδίζωσιν οί εφιέμενοι νά σπουδάσωσιν εύδοκίμως τήν ίεράν τής 
Θεολογίας επιστήμην, λίαν δέ όρθώς ηδύνατο νά Επιγραφή έπί τής εισόδου 
πασών τών θεολογικών σχολών τό αΜηδείς άφιλοσόφητος είςίτω!»

Άπό τοΰ έρημικοΰ του μελετητηρίου ήναγκάσθη ό Γρηγόριος νά έπανέλθη 
.είς Ναζιανζόν, δτε ό πατήρ του άποπλανηθείς είχε πεισθή νά ύπογράψη ή- 
.μιαρειανικόν τι σύμβολον, δπερ γεγονός κατετάραξε μεγάλως τήν έκεΐ Εκ
κλησίαν. Ό υίός ένεκα τής γνωστής παιδείας καί άρετής Ετιμάτο τοσοϋτον 
παρά τοϋ πατρός του, ώστε εύκόλως Επείσθη ουτος παρ’ αύτοΰ δημοσία νά 
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άπιδοκιμάση μέν τό σύμβολου εκείνο, νά άποδεχθή <ίε ορθόδοξόν τι σύμβολον. 
Κατά δέ τήν εορτήν τοΰ Πάσχα άνευ τίνος προειδοποιήσεως αίφνης και ώς 
διά τής βίας χειροτονεί 6 πατήρ τόν υιόν πρεσβύτερον. Ό ήμέτερος Γρηγό- 
ριος τό μέν θεωρών μέγα τό έργον τοϋ ίερέως τής'χριστιανικής έκκλησίας, 
τό δέ έκ μετριοφροσύνης νομίζων εαυτόν ού'πω άξίως κατηρτισμένον καί έτοι
μον πρός αύτό, έκπλαγείς έπι τιρ γεγονότι, έφυγεν είς τήν πεφιλημένην αύτφ 
έρημον. Τοιαύτη ήτο ή μετριοφροσύνη τδν σοφών εκείνων καί άληθώς αγίων 
πατέρων. 'Οποία άντίθεσις τής αρετής αύτών πρός τά σήμερον πρό τών 
οφθαλμών ήμών γινόμενα ! Και πατήρ κα'ι έκλησία θερμοτάταις παρακλή- 
σεσιν έκάλουν αύτόν είς Ναζιανζόν. ’Επανέρχεται λοιπόν εις τήν πατρίδα του, 
καί έκτοτε άνέλαβε μέγα μέρος τών άσχολιών τοϋ πατρός αύτοΰ επισκόπου. 
’Ητο δέ τότε ή εποχή Ίουλιανοΰ τοϋ παραβάτου, δ'στις κακώς άνατραφείς 
καί διά τής βίας έντολγ τοϋ θείου του αύτοκράτορος Κωνσταντίου έκπαι- 
δευθείς, όπως γίντι κληρικός, ϊνα μή έχγ αξιώσεις έπί τοϋ θρόνου, άπό νεα
ρές ηλικίας εΐχεν αίσθανθή άπέχθειαν πρός τήν αύτφ ουτω έπιβαλλομένην 
θρησκείαν, και παραδοθείς όλοψύχως είς τούς τότε εχθρούς τοϋ χριστιανισμοϋ 
ρήτορας καί σοφιστάς, είχε πεισθή παρ’ αύτών, ό'τι, εάν ή'θελεν έπαναχθή 
είς τήν ζωήν ή αρχαία εθνική θρησκεία, θά έπανήρχετο εις τόν κόσμον καί 
άπασα ή ακμή καί δόξα τών άρχαίων χρόνων, διά τοϋτο δέ άμα γενόμε
νος αύτοκράτωρ, φανερώς κηρυχθείς κατά τοϋ χριστιανισμού, τοϋτον μέν 
έπειράθη νά παραγκώνιση, ζωογονήσγ δέ τήν άρχαίαν είδωλολατρείαν. Έκ 
τών μάλλον δέ ζηλωτών ύπέρ τής πραγματώσεως τών ιδεών του ήτο καί ό 
επίτροπος αύτοΰ έν Καππαδοκία, δστις μετέβαλε πολλάς τών έκεΐ εκκλη
σιών εις ναούς ειδώλων, έν αϊς καί τήν εκκλησίαν τής Ναζιανζοϋ. Κατά 
τών οίκτρών τούτων άποπλανήσεων τοΰ Ίουλιανοΰ, αΐτινες ήσχήμισαν τήν 
άλλως πατρικήν διοίκησιν τοϋ έκ φύσεως άγαθοϋ τούτου βασιλέως, άντέστη 
γενναίως ό Γρηγόριος, βραδύτερον δέ έγραψε κατ’ αύτοΰ καί τούς γνωστούς 
στηλιτευτικούς λόγους. 'Η φήμη του ήδη ώς πρεσβυτέρου εΐχεν ύπερβή τά 
δρια τής Ναζιανζοϋ,καί ή επιρροή του έξετείνετο καί είς άλλας πλησιοχώρους 
έκκλησίας.Ata τών ενεργειών δέ αύτοΰ πολλαχοϋ ή ταρασσομένη τάξις έπα
νήρχετο. Δι’ αύτοΰ συνδιηλλάγη μετά τοϋ έπισκόπου του Εύσεβίου καί ό 
επιστήθιος φίλος του Βασίλειος. '

Εις τό επισκοπικόν αξίωμα ύψώθη ό Γρηγόριος μετ’ ολίγον υπό Βασιλείου 
τοϋ μεγάλου, προχειρισθείς επίσκοπος Σασίμων, μικράς πόλεως, ήν ήμφισβή- 
τουν έαυτοϊς οί μητροπολΐται Καισαρείας καί Τυάνων. Άλλ’ ή έπιθυμία τοΰ 
Βασιλείου νά έχγ πλησίον του επίσκοπον τόν φίλον του δέν έπληρώθη. ’Εχ
θρός ών τών ερίδων, προύτίμησε πάραυτα νά απομακρυνθώ τής άμφισβητου- 
μένης επισκοπής είς τήν έρημον ή νά ήναι τό άντικείμενον διενέξεων. Παρα
κληθείς δέ ύπό τοϋ πατρός καί τών Ναζιανζηνων ήλθεν άπό τής ερήμου είς 
Ναζιανζόν ώς βοηθός έπίσκοπος ύπό τόν ρητόν όρον νά μή θεωρηθώ διάδοχος 

iOS

*f-o5 πατρός τού μετά τόν θάνατον τούτου. Διότι άπαξ Σασίμων γενόμενος 
έπίσκοπος, δέν ήθελε νά γίνγ όριστικώς έπίσκοπος άλλης έκκλησίας, ΐνα μή 
τούς εκκλησιαστικούς παραβώ κανόνας. Έν Ναζιανζφ άντέστη τότε κατά 
τών ενεργειών τοΰ Ούάλεντος πρός έξαρειάνισιν τής Ανατολής όλης. Εις 
τούς άγώνας δέ τούτους, ώς έρρήθη καί άνωτέρω, οφείλεται ό τής ορθοδό
ξου πίστεως θρίαμβος. Μετ’ ολίγον άποθανόντος τοΰ πατρός του, οί Ναζιαν- 
ζηνοί ήθελον νά κρατήσωσιν αύτόν ώς διάδοχόν του. Άλλ’ ό ταπεινόφρων 
Γρηγόρως είς τήν άπόφασίν του έμ,μένων, άνεχώρησεν έκεΐθεν είς Σελεύ
κειαν, ΐνα ούτως άναγκάσρ τούς επισκόπους τής επαρχίας νά έκλέξωσιν 
άλλον οριστικόν Ναζιανζοϋ έπίσκοπον. Τοσοΰτον ένέμενον είς τάς άρχάς 
των όί μακάριοι εκείνοι άνδρες !

’Ολίγον μετά ταΰτα έπι Γρατιανοϋ προσεκλήθη είς Κωνσταντινούπολή, ΐνα 
άναλάβη προσωρινώς τήν διοίκησιν μικράς τίνος έκκλησίας ορθοδόξων, ητις 
μ.όνη είχεν ύπολειφθή είς τούς οπαδούς τής πίστεως τής Νίκαιας, ένφ πάσαι 
αί άλλαΛ έκκλησίαι τής πρωτευούσης άπό του Ούάλεντος κατείχοντο ύπό 
άρειανών καί ήμιαρειανών. Έν τή μικρ$ ταύτη έκκλησίοι, έξ ής έμελλε νά 
άναστή ή πανταχόθεν πολεμουμένη ορθοδοξία, καί ήν διά τοϋτο εύφυώς έκ- 
κλησίαν τής αγίας Αναστασίας έκάλεσε, διέλαμψαν πάντα τά έξοχα καί 
μεγάλα τοΰ ίεροϋ άνδρός προτερήματα. Έκεΐ είπε τούς λαμπρούς αύτοΰ θεο- 
λογικούς λόγους κατά τών άρειανών, καί άπέκτησε τοσαύτην ύπόληψιν έπί 
θεολογική σοφί^, ώστε έκτοτε καί θεοΜγος έκλήθη. Έκεΐ άνέπτυξε τήν 
θαυμασίαν έκείνην ευγλωττίαν καί πολυμάθειαν, ήτις διαφημισθεΐσα άνά 
πάσαν τήν έκκλησίαν κατέστησε τόν Γρηγόριον τό άντικείμενον τοϋ θαυ
μασμού πάντων. Έκεΐ έν ένί λόγφ άνεδείχθη είς τών μεγίστων τής εκ
κλησίας φωστήρων. Διά τοϋτο πανταχόθεν καί έκ τής άνατολής καί έκ τής 
δύσεως ήρχον'το νά ί'δωσι τό θαϋμα τοϋτο τής θεολογικής σοφίας, τόν έξο- 
χώτατον ρήτορα καί τόν δοκιμώτατον τής Γραφής γνώστην καί έρμ,ηνευτήν. 
'Ο Εύάγριος έκ Πόντου, ό Ιερώνυμος, διακεκριμένος έκκλησιαστικός συγγρα- 
φεύς, καί άλλοι έπίσημοι θεολόγοι έπεσκέπτοντο τήν Κωνσταντινούπολή, ΐνά 
γνωρίσωσι τόν μέγαν άνδρα. Ό Γρηγόριος έθαυμάζετο καί διά τό θάρρος, 
μεθ’ ου έπάλαιε μόνος έν Κωνσταντινουπόλει, τώ τότε κέντρφ τούτφ τών 
ήμιαρειανών καί άρειανών πρός τοσούτους άντιπάλους, οϊτινες καί υβριζον 
αύτόν καί πολλάκις ήπείλουν νά κακώσωσιν. Είςδύσαντες μάλιστα ποτέ είς 
τήν έκκλησίαν του, έτάραξαν τήν λατρείαν τών ορθοδόξων, καί ολίγου δεϊν 
έφόνευον τόν άθλητήν τής ορθής πίστεως. 'Ως εί μή ήρκουν δέ τά έκ τών 
εχθρών βέλη, είχε καί τούς έκ φθόνου άντιπράττοντας έκ τών οικείων τής 
πίστεως, οΐτινες μή έ'χοντες άλλο τι νά κατηγορήσωσιν αύτοΰ, έλοιδόρουν 
αυτόν έπί τή άπλότητι τοΰ βίου καί τή πτωχεία του! Πόσον οί μικροί άν
θρωποι άδυνατοΰσι νά έκτιμήσωσι τό μεγαλείου τών έξόχων άνδρών ! Εις 
τών εχθρών του τούτων ήτο καί Μάξιμός τις, άλλοτε εύεργετηθείς ύπ’αύ-



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙi04

τοΰ, δστις άγνωμονών πρδς τόν ευεργέτην, κατόρθωσε νά χειροτονηθώ υπό 

τοΰ ’Αλεξάνδρειάς Πέτρου οριστικός επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Τά έκ 

τών οικείων ταΰτα βέλη έπληγωσαν τοσοϋτον την εύαίσθητον καρδίαν τοΰ 

Γρηγορίου, ώστε ητοιμάζετο νά καταλίπν) την πόλιν ταύτην. Άλλ’ δ αύτόν 
Αγαπών και θαυμάζων λαός έκδιώξας τόν άθλιον εκείνον, ηνάγκασε τόν 

Γρηγόριον νά εξακολούθηση τούς άγώνάς του ύπέρ τ$ίς Αλήθειας. ’Ήγγικε 
δέ η ώρα, καθ’ ην οί αγώνες ούτοι έ'μελλον νά στεφθώσι διά τελείου θριάμ

βου. Διότι Θεοδόσιος ό Α' μονοκράτωρ γενόμενος καί κατά τό 380 την Κων
σταντινούπολή καταλαβών, αύτός ορθόδοξος ών, έκηρύχθη κατά τών άρεια- 

νών καί ημιαρειανών καί ύπέρ της μερίδος τοΰ αγίου ’Αθανασίου. Ή δύναμις 

τών αύτοκρατόρων τότε και ή επιρροή των έπί τών εκκλησιαστικών πραγ- 

μ.άτων ητο τοσαύτη, ώστε η ήττα τών άρειανών και ημιαρειανών, ητις 
είχεν έν τώ μεταξύ έσωτερικώς συμπληρωθώ διά τοϋ σοφοΰ κατ’ αύτών 

πολέμου τοΰ Γρηγορίου, τοΰ Βασιλείου, τοΰ Νύσσης Γρηγορίου καί άλλων, 
έ'μελλεν άναγκαίως νά έπέλθη τελεία καί νά έκδηλωθν) καί έξωτερικώς 

μετά την φανεράν κατ’ αύτών αποδοκιμασίαν τοΰ αύτοκράτορος Θεοδοσίου. 

"Απασαι αί έκκλησίαι τώς Κωνσταντινουπόλεως παραχωροΰνται τοΐς όρθο- 
δόξοις, ό δέ Γρηγόριος έν θριάμβφ οδηγείται είς την πρωτεύουσαν έκκλησίαν 

τών αγίων’Αποστόλων, δπου ό λαός ζητεί έπιμόνως παρά τοΰ αύτοκράτορος 

νά έγκαθιδρύση όριστικώς επίσκοπον της πρωτευούσης τόν Γρηγόριον. Άλλ’ 

ουτος καί πάλιν άντέστη. Έν τούτως συγκροτείται η Β' οικουμενική Σύνοδος 
έν Κωνσταντινουπόλει (381), ητις έ'μελλε νά έξασφαλίση τόν θρίαμβον τώς 

ορθοδοξίας, έπικυροΰσα καί άναπτύσσούσα τά έν Νικαίφ θεσπισθέντα. Έν τί) 

συνόδφ ταύτη καταλαμβάνει ό Ναζιανζηνός μίαν τών πρωτίστων θέσεων, 
εκλεχθείς και πρόεδρος αυτής, κηρύττεται δέ ύπ’ αύτίίς έκών άκων κανονι

κός έπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Καί δμως καί κατά την στιγμήν ταύ
την δέν έλλειψαν οί εχθροί τοΰ Ανδρος, ϊνα γεννησωσι πράγματα αύτφ, ιδίως 

κατηγοροΰντες, τό δτι Αντικανονικός μετετέθη είς Κωνσταντινούπολή, 
τόν περίβλεπτον θρόνον πολλοί αύτών έπωφθαλμίων. Ό Γρηγόριος άκων άπο- 
δεξάμενος την αρχιεπισκοπήν καί ένδίδων μάλλον είς την θέλησιν τοΰ αύτο
κράτορος καί τών έπισκόπων της συνόδου, δέν ηδύνατο, βλέπων τάς Αντι

δράσεις ταύτας, νά μέν-η έν τη θέσει ταύτη. Ύπέρ παν άλλο ποθών την 
είρηνην τώς έκκλησίας, δέν έδίστασε νά παραιτηθώ άπό της περιδόξου επι
σκοπής, δεικνύων καί κατά την περίστασιν ταύτην ην δι’ ολου τοΰ βίου του 

έπεδείξατο μετριοφροσύνην καί μετριοπάθειαν. 'Ωραίοι είναι οί λόγοι καί 
διδακτικοί, δι’ ών άνηγγειλεν ένώπιον τών έκπεπληγμένων έπισκόπων την 

άκράδαντον άπόφασίν του νά άφησν) την Κωνσταντινούπολή. α’Άνδρες, εί

πε, συμποιμένες τώς ίεράς ποίμ-νης Χριστοΰ, είναι αισχρόν καί ανάρμοστου 
ύμεϊς οί τούς άλλους την είρηνην διδάσκοντες, νά έρίζητε πρός άλληλους* 

πώς δέ δύνασθε νά πείδητε τούς άλλους νά όμονοώσιν, δταν ύμεϊς είσθε

10W 

άσύμφωνοί πρός Αλληλους; 'Ικετεύω ύμάς πρό τώς Τριάδος αύτώς νά είρη- 

νεύσητε καί νά διαθέσητε καλώς τά πρός άλληλους. Έάν δέ νομίζωμαι 

παρά τινων έγώ ώς αί'τιος της διαστάσεως, δέν είμαι ανώτερος τοΰ προφή

του ’Ιωνά. Βάλετέ με είς την θάλασσαν καί ό κλύδων τών ταραχών θέλει 

παύσει. Είμαι πρόθυμ.ος νά πάθω δ,τι άν θέλητε. "Αν καί άθώον ό'ντα, διά 

την μεταξύ ύμ,ών ομόνοιαν, έξώσατέ με τοΰ θρόνου καί απελάσατε τ·ης πό- 

λεως. Μόνον την αλήθειαν καί την είρηνην, ώς δ Ζαχαρίας λέγει, Αγαπή
σατε. Έρρωσθε, ιεροί ποιμένες, καί μη λησμονησητε τούς ύπέρ πίστεως ά

γώνάς μου». Τοσοϋτον πρόθυμοι $σαν τότε οί έκκλησιαστικοί άνδρες νά θυ- 
σιάζωσι τά πάντα ύπέρ τοΰ κοινοΰ της έκκλησίας συμφέροντος ! Ιδού νέον 

δείγμα αύταπαρνησεως καί μετριοφροσύνης!
Άπό Κωνσταντινουπόλεως άπηλθεν ό Γρηγόριος είς Ναζιανζόν καί έκεϊθεν 

άπεχώρησεν είς την άγαπητην αύτφ Άριανζόν, δπου διηνυσε τάς τελευ

ταίας ημέρας τοΰ πολυταράχου βίου του, Ασχολούμενος είς τό συγγράφειν. 

Άλλά καί μακράν εύρισκόμενος τών πραγμάτων, έμερίμνα περί της έκκλη
σίας διά τών επιστολών του, ών πολλαί σώζονται μαρτύρια ζώντα τίίς συ- 

νέσεως καί ποιμαντορικης Αξίας αύτοΰ. Τά συγγράμματα αύτοΰ έν γένει είναι 
πληρη θεολογικης σοφίας. Οί λόγοι του, έξ ών διαπρεπέστεροι είναι οί θεο- 

λογικοί, έξέχουσι διά την έν αύτοϊς έπανθοϋσαν ποιητικήν χροιάν, δώ καί 

πολλά χωρία αύτών έχρησίμευσαν τοΐς μετά ταΰτα ύμνογράφοις ώς βάσις 
τών ύμνων των. Τό ύφος αύτοΰ παραβάλλεται πρός τό τοΰ Ίσοκράτους*. Το- 

σοΰτον είναι σύμμετρος καί αρμονικός παρ’ αύτφ ό λόγος. Έν δέ ταϊς έπι- 

στολαΐς του έγκωμιάζεται παρά τών κριτικών η σαφήνεια, η χάρις καί ί 

συντομία. ’Ανήκει δέ ό Γρηγόριος καί είς τούς άρίστους θρησκευτικούς ποιη- 

τάς της έποχίς του, Ακολουθών έν τοΐς ποιημασί του ώς πρότυπα τόν Σο- 

φοκλέα καί Εύριπίδην.

Τοιοΰτος ύπηρξε καί ό Γρηγόριος άξιος νά προσαγορεύηται ό κατ’ έξοχην 

Θεολόγος. Υπολείπεται ημϊν νά εί'πωμεν καί περί Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου.

Ό Ίωάκνης ώνομάσθη Χρυσόστομος ύπό τών μεταγενεστέρων, οΐτινες 
-έθαύμασαν την εύγλωττίαν αύτοΰ, ίς μαρτύριαν έ'μειναν οί Αθάνατοι λόγοι 
του. Καί ό Χρυσόστομος έσχε μητέρα έξόχου αρετές, δπως καί οί δύο άλλοι 
μεγάλοι πατέρες, την Άνθοΰσαν, γυναίκα Ανηκουσαν εις πλουσίαν οικογέ

νειαν, ητις καί τοι μείνασα νεαρωτάτη χήρα, άπεφάσισεν ίπίτηδες νά μη 

συνάψν) νέον γάμον, 'ίνα αφοσιωθώ δλως είς την ανατροφήν τοΰ μόνου υίοΰ 

αύτίίς. Τά πρώτα λοιπόν σπέρματα της εύσεβείας έλαβε παρ’ αύτης, και 
την πρώτην έν γέ^ει παιδαγώγησιν. Είτα έδιδάχθη την ρητορικήν ύπό τόν 

περίφημον Αιβάνιον, δστις τοσοϋτον έκτοτε έθαύμασε την φυσικήν αύτοΰ ευ
γλωττίαν, ώστε κατά τόν θάνατόν του έρωτώμενος τίνα καταλείπει διάδο-
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χον αύτοΰ, ,εΐπε τδ γνωστόν εκείνο* «Τδν ’Ιωάνναν, εί μη τούτον χριστια
νοί έσύλησαν». Θεολογικώς δέ έμορφώθη παρά δύο σοφών πρεσβυτέρων, έν 
Άντιοχείφ διδασκόντων καΐ ιδίως* τάς Γραφάς εξηγούνταν, τοϋ Διοδώρου, 
τοϋ μετά ταΰτα Ταρσοΰ επισκόπου καί τοϋ Καρτεριού. Ή θεολογικη αυτή 
τίς’Αντιόχειας σχολή έφημίσθη, διότι άποκρούουσα την έν ’Αλεξάνδρειά 
επικρατούσαν άλληγορικην ερμηνείαν, και την ιστορικήν κα'ι γραμματικήν 
την καΐ κριτικήν καλουμένην έξηγησιν μεταχειριζομένη, άνέδειξε τούς ά- 
ρίστους έρμηνευτάς τών Γραφών. Έξ αύτίς έξίλθεν Ευσέβιος ό Έμίσης, 
Διόδωρος δ Ταρσοΰ, Θεόδωρος ό Μοψουεστίας, Θεοδώρητος ό Κύρου καί πολ
λοί άλλοι έξοχοι έρμηνευταί. ’Έτι δέ σπουδάζων δ Χρυσόστομος άπηλαυε 
τοσαύτης ύποληψεως έν Άντιοχείφ, ώστε άποθανόντος τοΰ μητροπολίτου 
Μελετίου, καί τοι μηπω είς τάς τάξεις τοϋ κλήρου τεταγμένος καΐ νέος 
την ηλικίαν, έζητηθη παρά τοΰ λαοΰ ίνα γίνη διάδοχος αύτοΰ. Εκείνος δέ 
έδέησε νά άναχωρηση έσπευσμένως άπό ’Αντιόχειας, ΐνα άποφύγη την διά 
τίς βίας άνύψωσίν του είς τδ ύψηλδν έκεΐνο άξίωμα.

Τφ 380 προύχειρίσθη δ Χρυσόστομος διάκονος έν ’Αντιόχεια ύπδ τοϋ 
Φλαβιανοΰ, τφ δέ 386 πρεσβύτερος έν τη αύτη πόλει, άναλαβών, εντολή 
τοΰ επισκόπου, ώς κύριον έργον τδ κήρυγμα. "Εκτοτε άνέπτυξε την ρητο
ρικήν εκείνην τέχνην, ην καΐ σύγχρονοι καΐ μεταγενέστεροι έθαύμασαν. Πρδ 
πάντων δέ έδείχθη η ποιμαντορικη αύτοΰ ίκανότης καΐ η περί τον λόγον 
δύναμις έπί τίνος στάσεως έν Άντιοχείφ ένεκα τίς παρά τοΰ λαοΰ καταστρο- 
φίς τών ανδριάντων τών βασιλέων, δι’ ίν ίναγκάσθη δ Φλαβιανδς νά με- 
ταβη εις 'Ρώμην, ΐνα έξιλεώση τδν είς άκρον έξωργισμένον καΐ την πόλιν 
διά τών έσχατων τιμωριών άπειλοΰντα αύτοκράτορα Θεοδόσιον. Τότε μείνας 
άντί τοΰ έπισκόπου έν Άντιοχείφ, διά τών δμιλιών αύτοΰ, αΐτινες σώζονται 
καΐ έν αΐς διαλάμπει η σύνεσις καΐ ή σπουδαιόσης τοΰ ίεροΰ άνδρδς, κατώρ- 
θωσε νά ησυχάση τά πνεύματα, νά έπαναφέρη πάλιν την τάξιν, καΐ νά 
ένισχύση τδ θάρρος καΐ παρηγόρηση τδν κατατεθορυβημένον λαόν.

Ή φημη διεσάλπιζεν ηδη τδ ό'νομα αύτοΰ άνά πάσαν την έκκλησίαν. Διά 
τοϋτο ούδόλως είναι παράδοξον, δτι άποθανόντος τοΰ τότε άρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως Νεκταρίου, πάντων τά βλέμματα έν τ-η πρωτευούση 
έστράφησαν έπΐ τδν Χρυσόστομον. Τό φώς έπρεπε νά τεθί) έπΐ την λυχνίαν. 
Ή άρετη, ή θεολογικη σοφία, η εύγλωττία του ητο πρέπον νά κοσμησωσι 
τδν πρώτον θρόνον τίς έκκλησίας έν τη ’Ανατολή. Πράγματι δ Άρκάδιος 
μεταπεμψάμενος αύτόν άπό’Αντιόχειας ύπδ άλλο πρόσχημα, άνυψοΐ αύτόν 
άπό δόγματος δμοθύμου τοΰ τε λαοΰ καΐ τοΰ κλήρου είς την πρώτην ταύτην 
άρχιεπισκοπήν. Ταχέως δέ έφάνη ένταΰθα άξιος τών προσδοκιών πάντων. 
Καΐ δ Χρυσόστομος ύπίρξε πρότυπον χριστιανού ποιμένος, πραγματοποίησα; 
έν τφ βίφ του τδ ιδεώδες τίς ίερωσύνης. ΤΗτο δπως εννοεί η Γραφή τόν 
τέλειον άρχιερέα κατά τό τφ άνθρώπφ δυνατόν, «ασιος, άκακος, αμίαντος, 

κεχωρισμένος άπό τών άμαρτωλών» (Έβρ. ζ', 26). Ώς άρχιεπίσκοπος έπε- 
δείξ ατο άνεξάντλητον δραστηριότητα, άπίστευτον δύναμιν πεποιθησεως, 
σπανίαν άνεξαρτησίαν άπό τών γνωμών τών άλλων, στερεάν θέλησιν καΐ 
έξαίρετον μετριοπάθειαν, πάσας δηλ. έκείνας τάς άρετάς, αΐτινες δύνανται 
νά άναδείξωσι μέγαν έκκλησιαστικόν τινα άνδρα. Προύνόησε περί της μορ- 
φώσεως τοϋ κλήρου, ον ήθελε καΐ τά ηθη χρηστόν καΐ παιδείφ κεκοσμη- 
μένον, δπως ηναι άξιος τίς ύψηλίς άποστολίς του. Πρός τδν σκοπόν δέ τού
τον έγράφησαν ύπ’ αύτοΰ οί ωραίοι έκεϊνοι περί ίερωσύνης λόγοι. Έλάμπρυνε 
δέ καΐ έκόσμ,ησεν έπΐ τδ κρεϊττον καΐ την λατρείαν, νέαν είσαγαγών τάξιν 
έν αύτη, ην έχομεν έν τγί κατ’ αύτόν όνομαζομένη λειτουργίφ, τη μετά 
ταΰτα είς άπασαν την έκκλησίαν γενικευθείση. Έσπούδασε δέ πρδς τούτοις 
διά παντός μ.έσου νά ένώση τούς Άρειανούς, Άνομοίους, Ναβατιανούς καΐ 
άλλους αιρετικούς μετά της έκκλησίας, έν γένει δέ έπεμελεϊτο νά διατηρώ 
την ενότητα καΐ την αρμονίαν τών έκκλησιών. Δέν έπελάθετο δέ καΐ τοΰ 
έργου τίς έξαπλώσεως τοΰ φωτός τοΰ Ευαγγελίου είς τούς μηπω χριστια- 
νισθέντας λαούς, ιδίως τούς Γότθους καΐ τούς Πέρσας. Περί τών πτωχών 
έμερίμνα ώς άλλος πατήρ, καΐ διά τοϋτο μη έπαρκούντων τών ύπαρχόντων 
πτωχοκομείων, τ·η φροντίδι αύτοΰ ίδρύθησαν καΐ νέα άλλα. ΤΗτο δ προστά
της καθόλου τών άδυνάτων, μη διστάζων την προστασίαν του ταύτην νά 
ενεργή καΐ άπέναντι αύτών τών ΐσχυροτάτων έν τ$ί πολιτείφ προσώπων. 
Διά τοϋτο ύπερησπίσθη κατά τοΰ εύνούχου Εύτροπίου μετά τοσούτου ζήλου 
τό τοΰ άσύλου,δικαίωμα, ού τίνος άπηλαυσαν τότε αί χριστιανικαΐ έκκλη- 
σίαι, δπως άλλοτε οί έθνικοί ναοί, καί τδ όποιον εκείνος -ήθελε νά κατάρ
γηση, ΐνα έξασθενίση την δύναμιν τοΰ Χρυσοστόμου. Τό δικαίωμα τούτο έν 
νεωτέρφ τινΐ ευνομούμενη κοινωνίφ, έν η ίθελε λειτουργεί άδεκάστως καί 
μετ’ εύθύτητος η δικαιοσύνη, θά ητο βεβαίως άνωμαλία τις καΐ πρόσκομμα 
είς την έφαρμογην τοΰ δικαίου. ’Αλλά έν τη βυζαντιακ·η κοινωνίφ, έν η 
η αυθαιρεσία άπό τοΰ θρόνου μέχρι τοϋ τελευταίου άρχοντος έβασίλευεν, 
έν ί) οί περί την αύλην κόλακες ησαν πανίσχυροι καί ήδύναντο άτιμωρητεΐ 
τά πάντα νά τολμώσιν, έν η οί ιερείς, οί στρατιωτικοί καΐ οί πλούσιοι άπε- 
τέλουν προνομιούχους τάξεις, δ δέ λαός αφρούρητος καΐ απροστάτευτος ητο 
έγκαταλελειμμένος έρμαιον εις την διάκρισιν αύτών, ητο σωτήριον τδ δι
καίωμα έκεΐνο της έκκλησίας. Είναι γνωστός δ θρίαμβος, θν έτέλεσεν δ Χρυ
σόστομος έν τφ περί τοΰ δικαιώματος τούτου άγώνι, τδ δτι δηλ. αύτός 
ουτος δ Εύτρόπιος έγκαταλειφθεΐς ύπό τίς αύλίς, καΐ ύπδ τών περί τδν τρο
μερόν στασιαστήν Γαίαναν στρατιωτών διωκόμενος, κατέφυγεν είς την έκ
κλησίαν, έν η έκηρυττεν δ Χρυσόστομος, δτε ουτος ειπεν τδν περίφημον είς 
Εύτρόπιον λόγον, έν ώ κατέδειξεν ένθεν μέν τδ μάταιον τών ανθρωπίνων 
πραγμάτων καΐ εύμετάβλητον, έτέρωθεν δέ τό τότε σωτήριον τοΰ δικαιώ
ματος τοΰ ασύλου. Ή παρέμβασις τοΰ Χρυσοστόμου προκινδυνεύσαντος ύπέρ
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τοΰ Εύτροπίου, έσωσε τότε τούτον. Την αυτήν τόλμην έπεδείξατο δ Χρυ
σόστομος, δτε ώς νέος Ήλίας ήλεγξε τήν αύτοκράτειραν Εύδοξίαν, ή'τις νέα 
'Ιεζάβελ ήθελε νά άρπάση τδ κτήρια Θεογνώστου τινός. Έν γένει οί επίσκο
ποι τότε άνέλαβον πολλαχοΰ τό άξίωμα τών άρχαίων δημάρχων τής 'Ρώμης, 
θεωρούμενοι ώς οί φυσικοί κηδεμόνες καί προστάταΐ τοΰ Λαοΰ καί τών δυ
στυχών καί άδυνάτων καθόλου προσώπων. Τδ αύτδ θάρρος έδείκνυεν δ Χρυ
σόστομος, καί δτε ήλεγχε την τότε βασιλεύουσαν άκολασίαν καί διαφθοράν, 
δπου καί άν παρετήρει αύτήν, εΐ'τε παρά τοΐς τοΰ λαοΰ, εΐ'τε παρά τοΐς άρ- 
χιερεΰσι καί τφ κλήρφ, είτε παρά τοΐς μοναχοΐς, είτε παρά τοΐς άρχουσιν, 
εΐ'τε καί παρ’ αύτοΐς τοΐς βασιλεΰσι. Τό θάρρος τοϋτο] ήτο τδ θάρρος, τδ ό
ποιον εμπνέει πάντοτε ή πεποίθησις, δτι άγωνίζεταί τίς υπέρ τίς άληθείας 
καί τοϋ δικαίου. Κατά τδ θάρρος τοϋτο καί την παρρησίαν, μεθ’ής έλάλει, 
δύναται τις νά παραβάλη τδν Χρυσόστομον πρδς τούς άρχαίους προφητας, οϊ- 
τινες ήλεγχον μετά κινδύνου καί αύτής τίς ζωής των καί βασιλείς καί 
λαδν, οσάκις παρεξετρέποντο εις' την είδωλολατρείαν η διεφθείροντο, πρδς 
τούς άποστόλους, οΐτινες διωκόμενοι, έκήρυττον τόν Χριστόν, ΐνα «πειθαρχή- 
σωσι Θεφ μάλλον η άνθρώποις» (Πράξ. ε', 29), καί πρδς τούς μάρτυρας 
τοϋ Χριστιανισμοϋ, οΐτινες χαίροντες καί φαιδροί έβάδιζον είς τδ μαρτύριαν 
καί τδν θάνατον, πεποιθότες δτι άγωνίζονται καί άποθνήσκουσιν ύπέρ τίς 
άληθείας.

Ούτω θαρραλέως έκτελών τδ καθίκόν του, τί παράδοξον, δτι ό Χρυσό- . 
στομος εΐχεν δμοιον τδ τέλος πρδς τούς προφητας, τούς άποστόλους,τούς μάρ
τυρας; Ό Χρυσόστομος άπέκτησε ταχέως ένεκα της παρρησίας, μεθ’ ής έλά- 
λει, πολλούς εχθρούς έν Κωνσταντινουπόλει. Πολλοί τών επισκόπων καί κλη
ρικών ελεγχόμενοι παρ’ αύτοΰ διά τδν άκόλαστον αύτών βίον, έκηρύχθησαν 
έναντίοι αύτοΰ. Οί αύλικοί δυσμενώς έφερον, δτι πολλά βέλη τοΰ έξόχου 
ρητορος άπετείνοντο κατά τών αίθαιοεσιών των. Αύτη η αύτοκράτειρα Ευ
δοξία δέν ήνείχετο τό ό'τι δ τολμηρός άνήρ δέν έδίσταζε και αύτής τάς 
ηθικάς ελλείψεις νά ύποδεικνύγ. Περί την Εύδοξίαν λοιπόν συσπειρωθέντες 
οί έχθροί του ή'ρξαντο τοϋ κατ’ αύτοΰ πολέμου. Αί Ώριγενικαί έριδες δίδου- 
σιν αύτοΐς τό πρόσχημα τοϋ κατά τοΰ ίεροΰ άνδρός διωγμοϋ. Κατηγοροΰσι 
λοιπόν αύτόν ψευδώς, δτι έδέχθη είς έκκλησιαστικην κοινωνίαν μοναχούς 
τινας έξ’Αλεξάνδρειάς έλθόντας οπαδούς τοϋ Ώριγένους, καθ’ ού ώς αιρε
τικού διά τινας έτεροδοξίας έν τοΐς συγγράμμασιν αύτοΰ άπαντώσας είχε 
πρό μικροϋ φοβερόν έγείρει πόλεμον ό Κύπρου Έπιφάνιος, και καταδικάζουσιν 
αύτόν έ'ν τινι πρός την δρΰν λεγομένη συνόδω πλησίον της Κωνσταντινου
πόλεως γενομένη ύπό την προεδρείαν τοΰ ’Αλεξάνδρειάς Θεοφίλου, έχθρικώς 
αύτφ διακειμένου άπ’ αρχής, διότι ουτος έπεθύμει άλλον άντ’ αύτοΰ νά άνυ- 
ψώση είς τόν τίς Κωνσταντινουπόλεως θρόνον, είς έξορίαν (404). Χαρακτη- 
ριστικωτάτη διά τούς εχθρούς τοΰ Χρυσοστόμου είναι καί η εύγλωττοτέρκ
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δπέρ αύτοΰ απολογία μία τών κατ’ αύτοΰ έν τή συνόδφ προσαχθεισών κατη
γοριών. Κατηγορηθη δηλ. πρός τοΐς άλλοις έπί τφ δτι ένφ ήτο άρχιεπίσκο- 
πος, έζη βίον λιτόν καί πτωχόν ώς μοναχός ! 'Οποία άποτύφλωσις ! 'Η εύ- 
αγγελική άπλότης τοϋ βίου, ητις πρέπει νά χαρακτηρίζη πάντας δσοι είναι 
μαθηταί έκείνου, δστις δέν είχε ποϋ νά κλίνη την κεφαλήν, καί ην διά 
τοϋτο έπρεπε νά θαυμάσωσιν έν τώ Χρυσοστόμφ ώς ένα τών λαμπρότατων 
άδαμάντων τοΰ την ίεράν αύτοΰ κεφαλήν κοσμοΰντος διαδήματος τών άρε- 
τών, έθεωρηθη ύπ’ αύτών ώς έγκλημα ! Καί τότε μέν στασιάσας ό λαός ύπέρ 
τοΰ Χρυσοστόμου, τόν όποιον δικαίως έλάτρευεν, ηνάγκασε τόν αύτοκράτορά 
κατησχυμένον νά άνακαλέση τόν είς έξορίαν άπαγόμενον. ’Αλλά βραδύτερον, 
νέας δοθείσης αφορμές έκ τίνος λόγου αύτοΰ, δν έθεώρησεν η Εύδοξία ώς 
ύπονοοΰντα αύτην, κατώρθωσεν αύτη νά έξορισθή δ ιερός άνηρ δριστικώς 
είς Πόντον, δπου καί μετ’ ολίγον ένεκα τών καθ’ οδόν κακώσεων εξαντλη
θείς, παρέδωκεν είς Κύριον την μακαρίαν αύτοΰ ψυχήν τφ 407. Καί άπώ- 
λεσεν ούτω ή εκκλησία τότε τόν μέγιστον έαυτης διδάσκαλον, τόν φαεινό- 
τατον αύτής φωστήρα. Καθώς δέ είς πολλούς άλλους άναξίως καταδιωχθέν- 
τας δικαίους συνέβη, μετά τόν θάνατον τοΰ Χρυσοστόμου πικράν ήσθάνθήσαν 
μεταμέλειαν οί διώξαντες αύτόν. Καί διά τοϋτο δέν παρήλθε πολύς χρόνος, 
καί τό ιερόν αύτοΰ λείψανον άνεκομίσθη μετά μεγάλης πομπές είς Κων
σταντινούπολή. Καθώς έζησεν ώς προφήτης, άπόστολος, μάρτυς, ούτως καί 
άπέθανεν.

'Ο Χρυσόστομος θεωρείται δικαίως ώς εΐς τών σοφωτέρων πατέρων τίίς 
έκκλησίας. Τά συγγράμματα αύτοΰ ήσαν τοσαΰτα, ώστε αδύνατό τις νά 
εΐ'πη περί αύτοΰ, δ,τι ό 'Ιερώνυμος περί τοΰ Ώριγένους, δτι έγραψε τοσαΰτα, 
ώστε ολόκληρος δ βίος τοΰ ανθρώπου δέν έξήρκει πρός άνάγνωσιν αύτών. 
Τά έξ αύτών σωζόμενα είς ημάς είναι τρανά μαρτύρια της έξοχου αύτοΰ 
σοφίας. Τραφείς τίί μελέτη τών άρχαίων κλασικών, ιδίως τοΰ Πλάτωνος καί 
τοΰ Δημοσθένους, έμορφώθη εΐς τών καλλιτέρων έλληνων συγγραφέων της 
έποχής του. 'Η γλώσσα του είναι πυρώδης καί ισχυρά, ή δέ φράσις του άπλή, 
σαφής, ζωηρά καί πλήρης χάριτος. Ώς έξηγητης τίίς Γραφές, ής πάντα 
σχεδόν τά βιβλία ηρμ-ηνευσε, ύπήρξεν ό δοκιμώτατος τών έλληνων πατέρων 
δι’ ήν άκολουθεΐ γραμματικήν ή ιστορικήν ερμηνείαν καί διά τάς φΛολογικάς 
αύτοΰ γνώσεις. Ώς ρήτωρ δέ δέν έχει άλλον έφάμιλλον. ΤΗτο δ Δημοσθένης 
τών χριστιανών, ό Βοσσουέτος τής άρχαίας ελληνικής έκκλησίας. Έν τοΐς 
λόγως του δεικνύει τήν θεολογικήν πολυμάθειαν καί τό περί τάς Γραφάς έν- 
τριβές τοΰ Βοσσουέτου, τάς ψυχολογικάς γνώσεις τοΰ Μασιλλώνος καί τήν 
περί τάς σκέψεις λογικήν ακρίβειαν τοΰ Βουρδαλοΰ. Έίτο έν ένί λόγφ άλή- 
θώς χρυσοΰς τό στόμα. '

Τοιοΰτος υπήρξε καί δ Χρυσόστομος.
Α. ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΤ.

§ 29.*

*Αντίγραφα πρώτα, άντίγραφα αρχαία ί παλαιά, αντίγραφα καλά ί 
αγαθά, αντίγραφα άκριβη, αντίγραφα άζιόπιστα, κτλ.

Έάν τάντίγραφα είνε ευθύς μετειλημμένα έκ των ύπδ τών συγγραφέων 
$ ποιητών γεγραμμένων, καλούνται πρώτα, έάν δ’ ύπάρχν) πολύς χρόνος έξ 
ού παρεσκευάσθησαν, λέγονται αρχαία η παλαιά καΐ παραβλητικώς πα~ 
λαιότερα κα’ι ύπερβολικώς παλαιότατα. Έάν τάντίγραφα είνε μετ’ έπιστα- 
σίας καΐ έπιμελείας πεφιλοτεχνημένα, ονομάζονται καλά η αγαθά, άκριβη, 
κτλ. Έπειδή δέ τά τοιαΰτα άξιοΰνται πίστεως, γίνεται, ώς είκός, χρνίσις 
καί -του άζιόπιστα αντίγραφα καΐ κατά συγκρισιν άζιοπιστότερα καΐ καθ’ 
ύπερθεσιν άζιοπιστότατα.

Αντίγραφα πρώτα. Γαλήν. Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 980 «ΐ’σως ούν η έν τφ 
γράφεσθαι τό πρώτον άντίγραφον έκ τών ύπομνημάτων τοϋ Ίπποκράτους 
παρελείφθη τι τοιοΰτον γεγραμμένον :ό κτέ.». Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 240 «τάχα 
μεν άμαρτηθέντος εύθύς έν άρχί) τοΰ πρώτον τών αντιγράφων ύπδ τοϋ πρώ
του βιβλιογράφου, τάχα δέ αύτοΰ τοΰ 'Ιπποκράτους παραλιπόντος». Σχολ. 
Άριστοφ. Σφ. 1282 «τά δέ τοιαΰτα πολλάκις εΐπον ό'τι ύπολαμβάνω έν τοϊς 
πρώτοις άντιγράφοίς φθαρέντα ό'τι μέν τοσαΰτα ίν τδν αριθμόν γνωσθηναι, 
ού μην τίνα».

Αντίγραφα παλαιά ί άρχαϊα, αντίγραφα παλαιότερα καΐ παλαιότατα. 
Γαλήν. Τόμ. IT', σελ. 628 «απάντων μέν τών παλαιών άντιγράφων την 
γραφήν ταύτην έχόντων, απάντων δέ τών έξηγησαμένων τό βιβλίον δεχό
μενων αύτην». σελ. 738 «ταύτην γάρ έχει.την γραφήν τά τε παλαιά τών 
αντιγράφων πάντα καΐ τά τών έξηγησαμένων ύπομνηματα» (Πρβ. καΐ σελ. 
192. 491. 746. 836). Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 973 «μη δηλώσαντες ότι τά 
παλαιά τών άντιγράφων ούκ έχει κτέ.». Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 11 «ούτε τών 
παλαιών αντιγράφων ού'τε τών πρώτον (Γρ. πρώτΩΝ} έξηγησαμένων τδ βι- 
βλίον έπισταμένων την γραφήν ταύτην» (Πρβ. καΐ σελ. 15). Τόμ. 1Η', β', 
σελ. 62 «καΐ τά τε (Γρ. και τά ΓΕ) παλαιά τών αντιγράφων άλλην ούκ 
έχει». Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 558 «τά μέν παλαιότερα τών αντιγράφων την 

"Ιδε «ελ. 50.

άρχην τών προκειμένων (Γρ. ΠΡΟΣ κειμένων) χαρακτήρων τοϊς άρρώστοις 
είχεν κτέ.». σελ. 806 «καί φασιν έν πολλοϊς τών αντιγράφων εύρίσκεσθαι 
καΐ μάλιστα τών παλαιοτάτων τό στοιχεϊον κτέ.».Έν Τόμ. IT', σελ. 468 
άναγινώσκεται «άλλοι δέ έν τοϊς πάνυ παλαιοϊς έδάφοις γεγράφθαι ουτω 
φασί», άνθ’ ού γραπτέον ίδάφεσι η μάλλον έάαφίοις. Πρβ. Σχολ. Πινδ. σελ. 
117 Βοικκ. «αύτη η φδη έν μέν τοϊς εδαφίοις ούκ ην, έν δέ τοϊς Διδύμου 
ύπομνημασιν έλέγετο Πινδάρου».

Στράβ. σελ. 550 «καΐ η μεταγραφή δέ παρά την τών αρχαίων άντι- 
2γ>ά^ωζ πίστιν καινοτομουμένη έπΐ τοσοΰτον σχεδιασμφ έοικεν». Πρβ. καί 
σελ. 41 «την μέν ούν γραφήν ούκ ανάγκη κινεϊν παλαιάν ούσαν».

Διογ. Ααέρτ. Θ', 113 «φασί δέ καΐ ’Άρατον πυθέσθαι αύτοΰ (τοϋ Τίμω- 
νος) πώς την Όμηρου ποίησή άσφαλ^ κτησαιτο, τόν δέ είπεϊν* εΐ τοϊς άρ- 
χαίοις άντιγράφοίς έντυγχάνοι καΐ μη τοϊς ηδη διωρθωμένοις».

Ώριγέν. Τόμ. ΙΑ', σελ. 421 «είκός ούν, ως τινες Εβραίων λέγουσι, τά αρ
χαία άντίγραφα έτέρως έσχηκέναι».

Πατέρ. Άποστολ. Τόμ. Β', σελ. 352, 18 έκδ. 1876 «εύρίσκεται δέ έν 
έτεροις άντιγράφοίς παλαιοτέροις ούσιν ούτως».

Εύστάθ. σελ. 59, 36 «έν άντιγράφοίς δηλονότι παλαιοϊς». σελ. 304, 
26 «τδ δέ Άλείσιον έν μέν τοϊς παλαιοϊς τών άντιγράφων διά διφθόγγου 
φέρεται», κτλ. ("ΐδε Ααρώχην Hom. Textkr. σελ. 157 καΐ Hom. Unters. 
σελ. 303).

Σχολ. Άριστοφ. σελ. 265, 37 «έν ένίοις δέ ’Αχαιός γέγραπται, καΐ τά 
παλαιότερα άντίγραφα ούτως είχεν».

Σχολ. Ίπποκρ. καΐ Γαλήν. Τόμ. Α', σελ. 66 «ίστέον ό'τι τά παλαιά τών 
άντιγράφων νοσήματα έ'χει». Πρβ. καΐ Τόμ. Β', σελ. 73 καΐ σελ. 80.

Κατά τόν αύτόν τρόπον λέγεται καΐ βιβλίον παλαιόν, ν.τ\., οΐον Γαλήν. 
Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 25 «ούτε βιβλίον τι παλαιόν ούτ’ έξηγητης οΐδεν». Φώτ. 
Βιβλ. σελ. 89, 22 «εύρον μέντοι γε έ'ν τινι παλαιώ βιβλίω την αύτην πραγ- 
μ.ατείαν ούχί Στρωματεϊς μόνον έπιγραφομένην άλλ’ όλοκληρως ούτως». 
Σχολ. Άριστοφ. σελ. 95, 3 «έν ούδενΐ τών άρχαίων βιβλίων εύρηται»; 
Σχολ. Δημοσθ. σελ. 442, 13 «έν δέ τοϊς άρχαιοτόροις βιβλίοις εΰρίσκέ- 
ται τό πρόσωπον», κτλ.

’'Αντίγραφα ί βιβλία καλά η αγαθά, άντίγραφα κρείττω. Σχολ. ΣοφΟκλ. 
Τόμ. Α', σελ. 89 «έπιστ^σαι ούν άξιον λαβόντας καλόν άντίγραφον». Σχολ. 
Αΐσχύλ. σελ. 475, 30 «εύρηται δέ έν πολλοϊς καΐ καλοΐς βιβλίοις ούτω». 
Εύστάθ. σελ. 235, 3 «διπλάζεται τό Ρ παρά τοϊς άγαθοϊς άντιγράφοίς». 
σελ. 918, 55 «εύρηται γάρ έκεΐνο έν ούκ άγαθοϊς άντιγράφοίς κτέ.».
σελ. 1625, 45 «τδ δέ κείαντες διά διφθόγγου γράφουσιτά πολλά ν.«λκρείτ- 
τω τών άντιγράφων».
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Αντίγραφα ακριβή, αντίγραφα άκριβέστερα και ακριβέστατα. Γαλήν» 
Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 200 «ταύτην δ’ οϊ τε παλαιοί τών εξηγητών έπίστανται 
την γραφήν έν τε τοΐς άκριβέσιν άντιγράφοις εύρίσκεται». Πρβ. καί σελ. 242 
«έν τε τοΐς άκριβέσι των ΠΑΛΑΙΩΝ άντιγράφων εύρισζομένην». Έν Τόμ. 
ΙΖ', α', σελ. 602 άναγινώσκεται «τών άκριβέστερον άντιγράφων έχόντων 
την Ε ημέραν» άντι τοϋ άκριβεστέρΩΝ καί έν Τόμ. ΙΗ', α', σελ. 574 «γέ- 
γραπται δ’ έν τοΐς άκριβέσι τοΐς αντογράφοις κτέ.» άντί τοΰ άκριβεσΤΕ- 
Ροις άΝτΙγράφ >ις.

Ώριγέν. Τόμ. Α', σελ. 185 «ουτω γάρ έν τοΐς άκριβέσιν άντιγράφοις ευ- 
ρομεν». Τόμ. ΙΕ', σελ. 192 «ώς έν τοΐς άκριβεστέροις άντιγράφοις ευρο- 
μεν». σελ. 258 «έν δέ τοΐς άκριβεστάτοις (άντιγράφοις) καί συμ,φωνοΰσι 
τοΐς Έβραϊκοΐς κτέ.».

Εύσέβ. Εύαγγ. Άποδ. Η', β', 12 «δθεν καί παρά τοΐς άκριβέσιν άντιγρά- 
φοις των έβδομήκοντα τό σοΰ μετά άστερίσκου παραθέσεως πρόσκειται» 
(Πρβ. και Γ, ε', 2). Τδε και Οϊκονόμον περί των θ' Τόμ. Β', σελ. 878 καί 
Τόμ. Γ', σελ. 86 ζα'ι 453 καί Τόμ. Δ', σελ. 915.

Εύστάθ. σελ. 444, 29 «τό δέ κνίσσαν πολλά των ακριβών αντιγράφων 
δι’ ενός Σ γράφουσιν έκτάσει τής παραληγούσης». σελ. 907, 53 «ώς πολλά 
των ακριβών άντιγράφων έχει», σελ. 1316, 41 «τά δε πλείω καί ακρι
βέστερα των άντιγράφων κτέ.». σελ. 1731, 24 «φέρεται γάρ καί τοιαύ
τη γραφή έν τοΐς άκριβεστέροις των αντιγράφων», κτλ. (’Ίδε Ααρωχην 
Hom. Textkr. σελ. 157 καί Hom. Unters. σελ. 303).

Αντίγραφα άζιόπιστα, αντίγραφα άζιοπιστότατα. Γαλήν. Τόμ. ΙΓ', σελ. 
810 «καίτοι κατά τινα των άντιγράφων ούκ άζιόπιστα Σ' εύρον». Τόμ. 
ΙΕ', σελ. 422 «γεγραμμένης δέ της προκειμένης ρήσεως καί καθ’ έτερον 
τρόπον έν πολλοϊς των άζιοπίστων άντιγράφων, κτέ.». Τόμ. 17', σελ. 7 65 
«γέγραπταιγάρ ούτως έν τοΐς πλείστοις καί άζ,ιοπίστοις άντιγράφοις». Τόμ. 
Ζ', σελ. 896 «άλλ’ έν τοΐς πλείστοις καί άζιοπιστοτάτοις των άντιγράφων 
παραλέλειπται» (Πρβ. καί Τόμ. 17', σελ. 3 και Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 631). 
Έν Τόμ. 17', σελ. 769 κεΐται «έγώ μέν οδν τάς έν τοΐς ΠΙΣΤΟΙΣ των 
αντιγράφων δμολογουμένας γραφάς έν τή προκειμέντ) ρήσει διηλθον».

Ώς δέ λέγεται άντΐγραφα άκριβέστερα, ουτω και αντίγραφα ορθότερα, 
οϊον Εύστάθ. Παρεκβ. εις Διονύσ. σελ. 292, 1 «διό καί γράφουσι τά των 
άντιγράφων ορθότερα». Έν τοΐς είς ’Οδύσσειαν Σχολιοις σελ. 637, 15 ανα- 
γι/ώσκεται «έν τοΐς χαριεστέροις ούτοι μόνοι οί Β' άθετοΰνται» (Πρβ. σελ. 
98, 19 καί την σημείωσιν τοϋ Βουτμαννοΰ), παρά δέ τφ Έπιφανιφ Τομ. 
Β', σελ. 390, 10 φέρεται «πάντα δέ τά άντΐγραφα τά σωα και άΛηθή την 
πρός 'Ρωμαίους έ'χουσι πρώτην». Παράδοξον ημϊν φαίνεται τό εν τοΐς ει$

Σοφοκλεα Σχολίοις κε'μενον Τόμ. Α', σελ. 60 «έν τοΐς άναγκα^τέροις των 
αντιγράφων γράφεται εύσοίας χάριν, 8 καί οί ύπομνηματισάμενοι άξιοϋσιν».

§30

Αντίγραφα Άττικιανά.

Περίφημοι παρά τοΐς παλαιοϊς βιβλιογράφοι. ήσαν ό Καλλΐνος καί δ ’Ατ
τικός, ώς διδασκόμεθα έκ τοΰ Λουκιανού λέγοντος «ϊνα δέ σοί δώ αυτά ε
κείνα κεκρικέναι, δσα δ Καλλΐνος ές κάλλος ή ό άοίδιμος ’Αττικός συν έπι . 
μελείφ τή πάση γράψαιεν, κτέ.» καί «σύ δ’ οί'ει συνήγορον κοινόν καί μάρ
τυρα έσεσθαί σοι τόν ’Αττικόν και Καλλΐνον τούς βιβλιογράφους ;» (πρός 
τόν Άπαίδ. 2 καί 24).

Τά ύπό τοϋ Άττικοΰ παρεσκευασμένα άντΐγραφα προσηγορεύοντο Άττικια- 
νά (Πρβ.Νερωνιανός χαρακτήρ, Γρηγοριανός κωδιζ, κτλ.) καί πολλές, ώς 
είκός, έτύγχανον τιμής καί αποδοχές. Ποιείται δ’ αύτών μνείαν δ Άρποκρα- 
τιων γραφών σελ. 35, 11 «έν δέ τοΐς Άττικιανοΐς διττή ην γραφή» καί 
σελ. 55, 6 «έν μέντοι τοΐς Άττικιανοΐς έγέγραπτο όίρπαξ» καί σελ. 108, 
17 «έν μέντοι τοΐς 'Αττικιανοΐς διά τοΰ Η γράφεται» καί σελ. Τ 58, 3 
«ημείς μέντοι έν τοΐς Άττικιανοΐς διά τοΰ Τ ©ύτιον εύρομεν γεγραμμένον» 
καί σελ. 211, 2 «μήποτε δέ βέλτιον φέρεται έν τοΐς Άττικιανοΐς Ναυκρα- 
τιτικά». Παρατηρητέον δ’ δτι δέν έσώθη ή γραφή έν πάσι τοΐς χωρίοις άδιά- 
φθορος, άλλ’ έν δυσ'ι μέν εινε όρθώς γεγραμμένον Άττικιανοΐς, έν δυσ'ι δέ 
πλημμελώς Άττικοΐς, έν ένί δέ διττή φέρεται γραφή, Άττικιανοΐς καί Άτ- 
τικισμοΐς. Την πλημμελώς έ'χουσαν άνάγνωσιν έπηνώρθωσε πρώτος δ Έμ- 
στερρούσιος. Τδε Δοβραΐον Φωτ. Λεζ. σελ. 740. Πρβ. καί Δινδόρφιον Λη- 
φιοσθ. Τόμ. Α', σελ. III Όξων. Βοιμέλιον Αημοσθ. Λημηγορ. σελ. 286. 
Κόβητον Συμμ. Κριτ. οζ~Κ. 522, κλπ.

Ου μόνον δ’ εν τοΐς τοΰ Άρποκρατίωνος μνημονεύονται τά Άττικιανά άν- 
τιγραφα αλλα καί έν κωδικι τοΰ Δημοσθενους έ'χοντι έν τέλει τοΰ λόγου τοΰ 
πρός τήν έπιστολήν τήν Φιλίππου προσγεγραμμένον τό «διωρθώθη πρός δύο 
Άττικιανά». Τδε Κόβητον Far. Led. σελ. 94.

Ούδαμώς εύλογον εύρίσκομεντήν γνώμην τοΰ Βεργκίου δοξάζοντος (Griech. 
Literaturges. Τόμ. Α', σελ. 282) δτι ούχί έκ τοΰ ονόματος τοΰ βιβλιογρά- 
φου ωνομασθησαν τά Άττικιανά άντΐγραφα άλλ’ έκ τοΰ ονόματος τοΰ κτή- 
τορος, οντος, καθά εικάζει, Έρφδου τοΰ Άττικοΰ.

Ουχί περιττόν δ’ ήμΐν φαίνεται νά δηλωθή τοΐς νεωτέροις δτι προπαροξύ
τονος υπό τινων τό ονομα Αττικός έκρέρετχι, οΐον ’Αττικός (Τδε Στούρζιον 
Opusc, σελ. 28 καί Βοιμέλιον Λημοσθ. Λημηγ. σελ. 286). Έν τή Δίδω- 
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τείφ έκδόσει τών Πλουτάρχου Παραλλήλων φέρεται ού μόνον «έν ταΐς πρός 
"Αττικόν έπιστολαϊς» (σελ. 1054, 32) άλλά και «μετά μικρόν ώφθη Ιού
λιος ’’Αττικός» (σελ. 1268,45).

Έν τοΐς Κανόσι τοϋ Θεογνώστου άναγινώσκεται σελ. 59, 30 «Τά είςΚΟΣ 
λήγοντα καθαρόν βαρύτονα είτε κύρια εΐ'τε προσηγορικά μη κτητικής έν
νοιας έχόμενα διά τοϋ I γράφεται —— Ελλάνικος, Φιλικός δνομα κύριον' τό 
γάρ κτητικόν όξύνεται καϊ βραχύ έχει τό I». Πρβ. Σχολ. ©εοκρ. σελ. 2, 12 
«Φιλικός, 'Όμηρος ό νέος, τραγικός», κτλ. ’Ίδε Γαισφόρδον Ήφαιστ. Έγ- 
χειρ. Τόμ. Α', σελ. 57 και Ναίκιον Opusc. Τόμ. Α', σελ. 43. Πρός τό Φί~ 

δύναται νά παραβληθί) τό Χόρικος.
Ό Στούρζιος \E.Llav. σελ. 37 καί OputC. σελ. 27 κέξ.) νομίζων δτιτό 

όνομα ’Ελλάνικος ούδέν άλλο κυρίως εΐνε η τό 'Ελληνικός (δωρ. Ελλάνικός}, 
δπερ κύριον καταστάν έτονίσθη έν τή προπαραληγούση, μνημονεύει ονόματα 
κύρια είς ΙΚΟΣ έξ εθνικών γενόμενα τό Όλύμπιχος καϊ τό "Αττικός καϊ τό 
'Ιωνικός (έκ τοΰ Εύναπίου σελ. 106 Βοισσ.) καϊ τό 'Αχαϊκός καϊ τό ΈΛ- 
λάδιχος. Άλλά πλημμελής πάντως εΐνε ή γνώμη αύτοΰ περί τοΰ 'Ελλάνι
κος, οπζρ εύρίσκεται καϊ ΈλλάνΕΙκος έν έπιγραφαΐς γεγραμμένον, ώς καί 
ΚαλλίνΕΙχος, ΆνδρόνΕΙκος, κτλ. (Πρβ. καϊ Αοβέκκιον ΙΙαραλειπ. σελ. 50).

Έν τώ Μεγάλφ Ετυμολογική σελ. 582, 38 κεΐται «ή άπό τοΰ μέλι με
λικός καϊ τροπή τοΰ Κ είς X καϊ άναβιβασμω του τόνου μέλιχος, ώς Όλυμ- 
πικός Όλύμπιχος καϊ πατρικός πάτριχος, κτέ.». Περί τοϋ κυρίου ονόματος 
Όλύμπιχος έποιησατο λόγον ό Βυττεμβάχιος Πλουτ. Ήθικ. Τόμ. Ζ', σελ. 
326. Άλλ’ δ Σχαιφήρός Γρηγ. Κορ. σελ. 292 άποφαίνεται δτι κάλλιον έχει 
•fl γραφή Όλύμπιχος. 'Γφ Σχαιφήρφ συνεφώνησε καϊ ό Στούρζιος Opusc. 

σελ. 26.
Ό Λέρσιος (de Arist. Stud. Hom. σελ. 275 καϊ 282 έκδ. β') παρατίθε

ται ονόματα κύρια είς ΙΚΟΣ έξ έθνικών μέν γενόμενα τό Αττικός καϊ τό Κα- 
ρικός (Εύσέβ. Έκκλ. Ίστ. Τ', 12) καϊ τό ’Αχαϊκός καϊ τό Όλυμπικύς καϊ 
τό Φαρικός, έξ άλλων δ’ επιθέτων τό Φιλιππικός καϊ τό Γενικός (Σουίδ.) 
καϊ τό Βασιλικός (Σουίδ. Εύσέβ. Έκκλ. Ίστ. Ε', 13) καϊ τό Ζωτικός (Εύ
σέβ. Έκκλ. Ίστ. Ε', 16. 1 8).'Ο Λοβέκκιος (Προλεγομ. σελ. 342) μνημονεύει 
καϊ τό Γραφικός καί τό Τνχικός (Πράξ. Άποστ. Κ', 4. πρός Έφεσ. Τ', 21) 
καϊ τό Ζωτικός. Γράφει δέ καϊ (σελ. 343) «Ad significationem quod attinet, 
Όλύμπιχος nihil differt ab Όλυμπικός et ’Ολύμπιος, idemque valent Μυστι
κός Inscr. 189. et Μυστιχίδης n. 151 ». Τό παρά Διοδώρφ φερόμενον «έπαρ
χον δνομα Αωρικόν» (ΙΔ', ζ', 7) μετεβλήθη ύπό τοΰ Δινδορφίου είς τό Αώρι- 
χον (Πρβ. Λοβέκκιον Προλεγ. σελ. 342).

Έν ταΐς ύπό τοϋ Ούεσχηρου καϊ Φουκάρτου έκδεδομέναις Δελφικαΐς Έπι
γραφαΐς σελ. 120, 154 φέρεται «ω δνομα Κωμικός» καϊ «Κωμικός καϊ 
Ίωνίς», κτλ., έν δ’ ’Αττική έπιγραφή κατακεχωρισμένή έν τφ περιοδική 
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συγγράμματι Άθηναίω Τόμ. Ε', σελ. 326 κεΐται «Θεωρικάς Συνδρόμου Στει- 
ριεύς».

Ούκ άγνοητέον δ’ δτι καϊ τό Μηδικηπόα άνευ τοΰ πόα έκφερόμενον έτο- 
νίζετο ύπό τινων έπϊ τής παραληγούσης, οϊον ΜηΰΙκη ή μηδίκη, Εύστάθ. σελ. 
1967, 27 «καϊ μηδΐχη μ.έν χόρτος, 8 καϊ σημείωσαι, Μηδική δέ ή Περσική». 
Άρκάδ. π. Τόν. σελ. 107, 8 «Τά είς ΚΗ υπερδισύλλαβα παραληγόμενα 
τώ I συνεσταλμ.ένφ παροξύνεται' Έλίκη κύριον, μυρίκη, Βαιτίκη χώρα, μη- 
δίκη*. Πρβ. καϊ Στέφ. Βυζ. σελ. 156, 10. σελ. 161, 15 καϊ σελ. 449, 15.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΑΙ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩ.»

*Ότε γράφοντες τόν βίον τοΰ άειμνήστου Θ. Καρούσου, έδημοσιεύομεν2 δτι, 
έν τή IB'. Βουλή τών Ίονίων «συνετάχθη μετά τοϋ άειμνήστου Λιβαδά τοΐς 
έκ Ζακύνθου ριζοσπάσταις, έγκαταλείψας τούς συμπολίτας αύτοΰ Ζερβόν καϊ 
Μομφερράτον, οΐτινες διά λόγους άγνώστους, ύπεχώρουν ήδη εις τάς μεταρ
ρυθμίσεις, βελτιώσεις μετονομασθείσας, τόν Ζερβόν, λέγομεν,τόν δικαίως ένα 
τών πρώτων άρχηγών τοΰ ριζοσπαστισμού θεωρούμενον,» έσκέφθημεν μέν δτι 
αί εκφράσεις αυται ήθελον ίσως δυσαρεστήσν) τούς άξιοτίμους κκ. Ζερβόν καί 
Μομφερράτον, ούδέποτε δμως ήθέλομεν φαντασθή, δτι ό κ. Μομφερράτος διά 
τοΰ Παρνασσού 3 ήθελεν έπιρρίψη καθ’ ήμών βαρεϊαν μομφήν δτι «παρεμ.ορ- 
φώσαμεν καϊ διεστρέψαμεν τά γεγονότα, ώς άν κύριον σκοπόν εί'χομεν μομ
φήν πικράν κατά ζώντων προσώπων νά έκφέρωμεν» καϊ δτι «ί'σως ένεκα 
μεροληπτικών λόγων ήλλοιώσαμεν ιστορικά γεγονότα».

Χάριν αύτοΰ τοΰ Παρνασσού, δν, άγνοοΰμεν πώς, ό κ. Μομφερράτος πα- 
ριστα συνυπεύθυνον τών ήμετέρων λόγων, ιδίως χάριν έξακριβώσεως ιστο
ρικού γεγονότος, έν τέλει δέ καϊ χάριν ήμών αύτών σπεύδομεν νά δημο- 
σιεύσωμεν διά τού αύτοΰ Παρνασσού τά έξης.

Καϊ εύθύς έν αρχή άποκρούομεν μετά λύπης καϊ άγανακτήσεως τάς καθ’ 
ήμών ύπονοίας τοΰ κ. Μομφερράτου, κηρύττοντες δτι έάν έγράψαμεν ώς 
έγράψαμεν, έποιήσαμεν τούτο δπως μόνον τάς ήμετέρας ιδέας δηλωσωμεν. 
Τους κκ. Ζερβόν καϊ Μομφερράτον δέν έχομ,εν τήν τιμήν νά γνωρίζωμεν ού
τε αμέσως ούτε εμμεσως' ώστε μεροληπτικοί λόγοι καϊ σκοπός μομφής πι
κρές κατα ζωντων προσώπων δέν ύπήρξαν τά έλατήρια τής ήμετέρας γρα-

t Ανπονμεβα μη δυνηΟίντε; πρότερον ναι δημοσιεύσωμεν την διατριβήν ταύτην. Πας ?ν- 
νοεΐ, οποία; δυσκολία; απαντήσαμεν περί τήν ενρεσιν των Αναγκαίων Εγγράφων, Εν μέ
σω Μοναχω διατρίβοντε; καϊ ε’ς Εργασία; Ασχολούμενο·., παν άλλο ή εΐς τήν Επτανησιακήν 
ιστορίαν Αναφερομένα;. Σ. Κ Π.

2 Έν ΠαρνασσοΟ Α', 241.
3 Γ, 647. · 
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φίδος. Τούτο άλλως άπ^δει καί εις τδν ήμέτερον 'χαρακτήρα. Τούς κυρίους 

άείποτε έσεβάσθημεν δι’ δσα χάριν τοϋ έθνικοϋ άγώνος ώς ^ιζοσπάσται υπέ

στησαν’ ουτ ε ναι δυνατόν νά λησμονήση τις τά Κύθηρα καΐ τούς Όθωνους, 
τάς έξορίας καΐ στερήσεις άς ύπέστησαν αυτοί τε και άλλοι ριζοσπάσται. 

Άλλ’ ή δικαία αύτη τιμή δέν δύναται νά μάς έπιβάλη ν’ άποκρύψωμεν τήν 

άλήθειαν γεγονότων τινών, συμβάντων περί τά τέλη τής αγγλικές έν 

•Επτανήσφ προστασίας.
"Οτι ή ήμετέρα έ'κθεσις δέν ε’ναι δά καί τόσον πρωτάκουστος ώστε «νά 

διεγείρτ) έ'κπληξιν εί; πάντα δστις τά περί ών ό λόγος πράγματα έγνώρι- 
σεν ίδίαις αίσθήσεσιν» ήδυνάμεθα σειράν εκτενή άρθρων εφημερίδων επτα

νησιακών της Εποχές έκείνης νά φέρωμεν είς άπόδειξιν. .Άλλά έν μέση Γερ

μανίά στερούμενο. >ύτών, άρκούμεθα είς τδν’ άντιγράψωμεν δσα δ ιστοριο
γράφος κ. Π. Χιώτης έπΐ τοϋ προκειμένου έδημοσίευσε πέρυσιν έν τή ίστο- 

ρίιη τοϋ Ίονίου Κράτους (σελ. 435). «Τό 1 861 ε'ληγεν η ΙΑ . Βουλή, και έζε- 

λέχθη ή IB'. Αυτή έπανέφερε τόν Ζερβόν καΐ Μομφερράτον καΐ άλλους Κε- 
φαλλήνας ριζοσπάστα; καΐ τόν Θ. Καροΰσον. Ό Ζερβός έξελέχθη πρόεδρος 

τνί προτάσει τοϋ βουλευτοΰ Κουρή καί πρόεδρος της Γερουσίας ο κόμις Κα- 
ροϋσος. Αύτός κατά διαταγήν άνωτέραν τοϋ ύπουργείου απέλυσε τόν άρχι- 

γραμματέα τνίς Γερουσίας Κ. Άν. Δούσμανην, ώς συνομώσαντα έπΐ τής κα- 
ταψηφίσεως τών μεταρρυθμίσεων τοΰ Γλάδστωνος καΐ άντικαθίστα αύτόν ό 

Π. Βραΐλας, δ εύνοϊκώτατος τοΰ Γλάδστωνος καΐ υπέρ των μεταρρυθμίσεων 

εκτεθείς είς τάς κανονοβολάς τών καταχθονίων μεταρρυθμιστών έν τνί Βου
λή. Ό Π. Βραΐλας πολλάκις άπεπειράθη νά είσάξη διά τής λεξεως βεάτιώ- 

σεωζ, τόπους εύνδμους κυβερνήσεως, ώς έπι τό πΛεΐστον διευθετοΰντας την 

διοίκησιν τοΰ κράτους καΐ έξομαλύνοντας τά κακώς έχοντα . . . Ή Προστα
σία λοιπόν ο,τι δέν ήδυνήθηνά επιτυχή διατών μεταρρυθμίσεων τοΰ Γλάδ

στωνος, συνετίζει άνεπαισθήτως διά τών είσαγομένων βελτιώσεων. Καΐ 
τοϋτο ήθελεν ένισχύσει ή πολίτικη της είς τάς απαιτήσεις τών έθνίκοτήτων, 

καθ’ άς σκώλωψ ήν ή Επτάνησος. Άλλ’ οί ριζοσπάσται ούδεμίαν βελτίω- 
σιν η τροπολογίαν κυβερνητικήν παρεδέχοντο. Ταύτην έθεώρουν ώς διακω- 

λύουσαν τούς σκοπούς των, έπιμένοντες δέ είς τό σύστημα τής χειροτερευ- 
σεως, ήθελον ή κυβέρνησις νά παραλύηται, έκ τουτου ήθελεν αναγκασθή η 

προστασία ταχύτερον είς χειραφέτησιν τοΰ Ίονίου .... είς πάσαν τροπολο
γίαν τών θεσμών πρός εύνομίαν κατεκραύγαζον οί ριζοσπάσται εντός του βου· 
λευτηρίου, καί τούς μέν σπεύδοντας καΐ προδιαθέτοντας αυτα καταχθονίους 
καΐ προδότας άπεκήρυττον, τούς δέ συνεργούς αύτών έδακτυλοδεικτουν ώς 

εχθρούς τής ίονίου έλευθερίας. Διά ταΰτα ό πρόεδρος τής Βουλής Ζερβός καΐ 

οί συμμορφούμενοι πρός τάς βελτιώσεις βουλευται εχαρακτηριζοντο υπο τής 

ριζοσπαστικής μερίδος ώς έπιβουλευόμενοι πατρίδα καΐ εθνικότητα. Αναφαν
δόν διά τών Βουλευτηρίων καί διά τών οργάνων τής δημοσιογραφίας οι τάς 

βελτιώσεις ποθοΰντες καθυβριζοντο ως καταχθόνιοί καΐ υποκριται καί απα

τεώνες, ύποκώφως συμφωνοΰντες μετά τοΰ ξένου πρός ύποδούλωσιν τής πα
τρίδος».

Ταΰτα δεικνυουσιν οτι οσα εγραψαμεν δεν είναι πρωτάκουστα γεννήματα 

τής φαντασίας ημών, αποδεικνυουσι δε καΐ τήν πραγματικήν τάσιν τής πο

λιτικής τής έγκαινισθείσης έν τώ IB'. Κοινοβουλίφ. Καΐ τάς μέν ύβρεις κατά 

τών αποχωρισθεντων ριζοσπαστών ημεϊς δέν συμμεριζόμεθα, ό'τι όμως ειχον 

αποχωρισθή αυτών ουδεΐς αμ.φιβάλλει. ΤΙ συνέβαινεν έν τή ψυχή αύτών, 

αυτοί μονον γινωσκουσιν. ’Άλλοι δέ άλλως έπεξήγουν τήν μεταβολήν,-οί μέν 
ως άποτελεσμα ϊσχυρας έντνπώσεως, ήν έπέφερον αύτοϊς αί κακώσεις τής 
προτερας έζορίας, οί δέ άπεδιδον αύτήν εις λόγους μυστικωτέρας πολιτικής 
έχούσης σχέσιν πρός τά έν Άθήναις έπΐ τών τελευταίων ημερών τοΰ ’Όθω- 

νος τελούμενα. Ίαΰτα ου τοΰ παρόντος νά έρευνήσωμεν’ ούχ ήττον τό πράγ
μα υπήρχε.

Πρός αναπτυξιν τών άνωτερων ύπό τοΰ Χιώτη ίστορουμένων παρατηροΰ- 

μεν δτι δ κ. Η. Ζερβός άκρος και άδιάΛΛακτος πρώην ριζοσπάστης δικαίως 

εθεωρηθη πρύμναν κρούων καΐ είς άντίφασιν πρός τάς άρχάς αύτοΰ ερχό
μενος, άφ’ δτου έδέχθη τήν θέσιν τοΰ προέδρου τής IB'. Βουλής. Ή έκλογή 
τοΰ προέδρου κατά τό Ίόνιον Σύνταγμα δέν είχεν ίσχύν άνευ τής έπικυρώ- 

σεως τοΰ Αόρδ μεγάλου άρμοστοΰ τής προστάτιδος δυνάμεως, δστις, έάν δίς 

ήθελε δωση το veto είς τήν εκλογήν τών αντιπροσώπων, είχε τό δικαίωμα 

νά ύποβάλη δύο ονόματα έκ τών αντιπροσώπων είς τήν Βουλήν, έξ ών έ'πρε- 

πε νά έκλεχθή εις, καΐ ή έκλογή αύ'τη ώφειΛ,ε νά ή οριστική. Άνήρ λοιπόν, 
ώς ό κ. Ζερβός, δ'στις διά τής δημοσιογραφίας είχεν άποπτύση τήν Προστα

σίαν, ήν έχαρακτήριζεν ώς καταπιεστικήν καΐ τυραννικήν, ώφειλέ ποτέ νά 
δεχθή θεσιν αμέσως έζαρτωμένην έκ τής Προστασίας ; θέτουσαν αύτόν είς 

άμεσον σχεσιν πρός τόν αρμοστήν ; κατατάσσουσαν αύτόν μεταξύ τών ύπουρ- 
γών τής Προστασίας ; ύποβάλλουσαν αύτόν είς τό σύνταγμα αύτό δ τοσάκις 

κατεκρινεν ; Ό κ. Μομφερράτος, δτε τώ 1849 έξωρίζετο, ήθελε δεχθή 
τοιαύτην θέσιν ; "Οτε δέ ό Ούάρδος είς τόν κ. Ζερβόν, εύρισκόμενον έν έξο- 

ριγ, προετεινεν όποιανδήποτε θέσιν άπό γερουσιαστοΰ μέχρι τοΰ δικαστοΰ τοϋ 
ανώτατου συμβουλίου, επί τω βρω νά παύση άντιπολιτευόμενος τήν Προστα

σίαν, πώς ουτος τότε άπέρριψε τόν συμβιβασμόν ;
Και είναι μεν άληθές δτι δ κ. πρόεδρος τώ 1 862 προσεπάθησε νά δικαιο- 

λογηση την αποδοχήν έκείνην’ αυτή δ'μως είς τό δημόσιον οίκτράν έντύπω- 
σιν επροξενει, καΐ οί μέν άπεπειρώντο νά έξηγήσωσιν αύτήν διά τής έκ τής 
εξορίας ελεεινότητος καΐ ένδειας είς ήν περιήλθεν, άλλοι δέ άλλα έβεβαίουν 

περί σχεσεων αύτοΰ καΐ τών άλλων άποστατών ριζοσπαστών, ώς τούς άπε- 

καλουν, πρός τόν έν Άθήναις Άγγλον πρέσβυν, καί άλλοι άλλα. Καί τόσον 
μάλλον ή διαγωγή αύτοΰ έφαίνετο ακατανόητος, τή 20/4 Μαρτίου 1862 

ΤΟΜΟΣ Γ', 2. _ ΦΕΒΡΟΓΑΡΙΟΣ 1879. * S
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άναδεχομένου τήν προεδρείαν της IB'. Βουλής, καθόσον κατ’ αυτήν εκείνην 
την ήξεραν έδήλόυ τήν άπό της βουλευτικές δέσεως παραίτησίν του δι’ εγ

γράφου πρός τήν Βουλήν, ου άποσπώμεν τήν εξής περίοδον. «Έξελέχθην τέ

λος βουλευτής, ήλθον εντός τοϋ Βουλευτηρίου καί κατέλαβον τήν θέσιν μου. 

Παρετήρησα είς τό βραχύ τοΰτο διάστημα καί έκτου σύνεγγυς τά πράγμα

τα καί ειδον οτι ούδόύίως ήπατώμην είς οσα προϊδεαζόμην καί είς τινας 
προέλεγον. 'Η έκ προοιμίου μικρά άνάσχεσις τοΰ παραπετάσματος διαφωτί

ζει αρκούντως πάντα νοήμονα καί είλικρινως φρονοΰντα πατριώτην καί ώς 
πρός τήν μέλλουσαν πορείαν των. Καί άν έτεροι ανώτεροι καί σοβαρώτεροι 

λόγοι δέν ύπήρχον δι’ένα τίμιον καί εθνικόν άνδρα, τοσαΰτα ύποστάντα καί 
διδαχθέντα ύπό τής πολυστόνου πείρας, αΰτη μόνη ή ήδη άποκαΛυφθεΐσα 
πρόοψις ήθελε ζαταστήστ; Ασυμβίβαστον, αναξιοπρεπή καί ούδόλως ίμ- 

πρέπονσαν είς αύτόν τήν περαιτέρω διαμ.ονήν του μέ τάς υπαγορεύσεις της 
σννειδήσεώς των καί μέ τά προηγούμενά των’ ώς έπίσης καί μέ την τιμήν, 
τό καλόν έννοούμενον συμφέρον καί τό είλικρινως έπιδιωκόμενον μέγα μέλ

λον τοϋ έθνους του. "Ενεκα τών λόγων τούτων παραιτούμαι ίχ τής βουλευ

τικής έδρας μου, δπως άνευ αναβολής, ητις ουδόλως ήθελε χατισχύσει νά 

μεταβάλη τήν άπόγασίν μου, διενεργηθή ό νόμος πρός άναπλήρωσιν τοΰ κε- 

νοϋ τής Οέσεώς μου.» (Πρακτ. τής Δ', συνεδρ. τής IB'. Βουλής).
’Απέναντι τοΰ εγγράφου τούτου σιωπώμεν, μή έ'χοντές τι πλέον νά προσ- 

θέσωμεν, όπως χαρακτηρίσωμεν τήν διαγωγήν τοΰ κ. Ζερβοΰ.
Δέν ήτο περίεργον νά βλέπγ τις ^αύτόν πρόεδρον τής Βουλής, καθ’ ήν μά

λιστα έποχήν πρόεδρος τής Γερουσίας ήν ό Δ. Καροΰσος ; εκείνος δηλ. ό Κα- 

ροϋσος, δν αύτός μέχρι τοΰδε έν τή δημοσιογραφία δικαίως έστιγμάτισε ; Δεν 

ήτο περίεργον νά βλέπγ τις Ζερβόν καί Καροϋσον καί 'Αρμοστήν τής Προ
στασίας εις άμεσους σχέσεις ; είς σχέσεις μάλιστα υποκειμένου είς άνώτερον ; 

Δέν ήτο περίεργον ν’ άκούγι τις τόν κ. Ζερβόν όμνύοντα τόν επίσημον ό'ρκον, 
«ορκίζομαι νά σεβασθώ καί διατηρήσω τά συνταγματικά δικαιώματα τής 

προστάτιδος Άνάσσης, τά πηγάζοντα έκ τών ύπό τής συνθήκης τών Παρι- 

σίων ώρισμένων σχέσεων μεταξύ τής προστάτιδος δυνάμεως καί τοΰ προστα- 

τευομένου κράτους ;» Και είναι μέν αληθές δτι πριν ή όρκισθή, άνεφερετο 
είς τήν δήλωσιν, ήν έκαμε δώσας τόν ό'ρκον· ώς βουλευτής. Άλλ’ή δήλωσις 

εκείνη, έξελθοΰσα τοΰ στόματος έλευθέρου βουλευτοΰ, τή έλευθέρα δηλώσει 
τοΰ λαοΰ κεκτημένου τήν βουλευτικήν έδραν, δέν ί'σχυε πλέον έξερχομένη 

.άπό τής έδρας τοΰ προέδρου, έφ’ ής επέβαλλε τήν θέλησίν της ή Προστασία !

Άπό τής έποχής δέ ταύτης, ό κ. Ζερβός άνήκεν είς τό κόμμα εκείνων, 
ους άπεκάλει άλλοτε νενρόσπαστα τής Προστασίας. Τό παράδειγμα δ’ αύ- 

,τοΰ ήκολούθει πιστός καί ό κ. Μομφερράτος. Καί πρός άπόδειξιν τών λόγων 
μ.ας, παραλείποντες πολλάς άλλας περιπτώσεις χάριν συντομίας, μεταφέρο·· 

μεν έκ τών επισήμων πρακτικών τάς εξής περικοπάς.

εΣυνεδρίασίς Ζ'. Μαρτίου 1862.— Ό κ. Παδοβάς είπε: Καθ’ δ προτεί- 

νας και ύποστηρίξας τήν πρότασιν, δτι ό Αρμοστής δέν δικαιούται νά έκ- 

φωνή εναρκτήριους λόγους, διαδηλώ, δτι άφοΰ ό ίδιος άνεγνώρισεν, δτι τού
το δέν είναι κυριαρχικόν δικαίωμα τό όποιον αναγνωρίζει είς αύτόν, άλλ’ 

άπλοΰν βουλευτικόν έθιμον, εμμένω είς τήν θέσιν μου, ΐνα μή εί'πη τις, δτι 

προτίθεμαι, ώς ήδυνάμην, διά τής άπουσίας μου, επειδή δέν εί'μεθα είμή 22 
μ.όνον παρόντες, νά παραλύσω τάς έργασίας τής Βουλ>ής». ’Εάν ό κ. Ζερβός 
έμενε πιστός είς τάς ιδέας του, ήθελε μιμηθή τό παράδειγμα άλλων ριζο

σπαστών καί δέν ήθελε μετάσχν) τής συνεδριάσεως' απαρτία δέν ήθελε γί- 

νγ, ό Αρμοστής δέν ήθελεν άπαγγείλγ τόν λόγον του, καί ή Προστασία 
ήθελε λάβγ έν ράπισμα, όχι άδιάφορον.

Πολλάκις οί ριζοσπάσται δπως δώσωσι ψήφον μ.ή έμπιστοσύνης κατά τής 
Εκτελεστικής άρχής, τής Γερουσίας, προετεινον ελαττώσεις μισθών έπί τοϋ 

καταλόγου, ον αύτή ή Γερουσία ύπέβαλε τή Βουλή είς έπιψήφισιν. Ό κ. 
Πρόεδοος δμ.ως καί ό κ. Μομφερράτος κατεψήφιζον τάς προτάσεις. Ουτω π. χ. 

εν τή ΙΑ'. Συνεδριάσει τήν πρότασιν τοΰ ριζοσπάστου Καραμαλίκη όπως 

ελάττωθή ό μισθός τοΰ γερουσιαστοϋ Κέρκυρας είς 200 λίρας, τών δέ έκ 
τών άλλων νήσων είς 250 λίρας, όλοι μέν οί ριζοσπάσται τήν έδέχθησαν, 
οί δέ κκ. Ζ. καί Μ τήν κατεψήφισαν.—-Έπί τής προτάσεως τοϋ κ. Βερρυκίου 

(Θ'. Συνεδρ.) περί δημοσιεύσεως προσόψεως τών πρακτικών τής Βουλής, άπα- 

φαίνονται οί μέν Αιβαδάς, Αομβάρδος κ.λ. ναι, οί δέ Μ. Ζ. κ.λ. οχι. Έν τή 
αυτή συνεδριάσει ή πρότασις τοΰ αύτοΰ ριζοσπάστου, νά σχηματισθ’ρ έπι

τροπή, ΐνα συντάζγ σχέδιον άπαντήσεως είς τό διάγγελμα τοΰ Άρμοστοϋ 

περί γλώσσης, γίνεται μέν δεκτόν ύπό τών ριζοσπαστών, ύπό δέ τών κκ. Ζ. 

καί Μ. απορρίπτεται.— Έν τή ς·', συνεδριάσει ή πρότασις τοϋ Αιβαδά περί 
τών ύπαλλήλων τής γραμματείας τής Βουλής, νά περιορισθή ό άριθμός των 

είς 18, ύπ’εκείνων μέν γίνεται δεκτή, ύπό τούτων δέ απορρίπτεται.—Έπί

σης ή πρότασις τοΰ κ. Λομβαρδού περί ένδς π ρωθυπαλλήλου ύπό τούτων 
απορρίπτεται.— 'Ομοίως ή έν τή IB', Συνεδριάσει πρότασις τοΰ κ. ΙΙαδοβά, 
δπως ή αντιπροσωπεία έκάστης νήσου έξετάσν) τά οικεία μισθολόγια καί κα- 
Θυποβάλγ] τήν έ'κθεσίν της είς τήν Βουλήν ώς άπλα σχέδια, ύπό τούτων 

απορρίπτεται.— Άπ’ εναντίας έπί τής προτάσεως τοΰ κ. Μαρίνου, ν’ άνα- 
βληθή ή συζήτησις περί τής τών φρουρίων διαμαρτυρησεως του Παδοβά κατά 

τής Προστασίας, τών ριζοσπαστών έπιμενόντων νά έξακολουθήσγ, οί κύριοι 
ούτοι ζητουσι τήν αναβολήν (Συνεδρ Α'.). Τοΰ δέ συνόλου τής διαμαρτυρή- 

σεως τέλος δεκταΰ γενομένου κατά τό σχέδιον τής άντιπολιτεύσεως, μέ τι- 

νας λεκτικάς προσθαφαιρέσεις, οί κκ. Ζ. καί Μ. μετά τών μεταρρυθμιστών 
καταψηφίζουσιν αύτής. Διά τό στενόν τοΰ χώρου λυπούμεθα μή δυνάμενοι 

νά καταχωρήσωμεν ένταΰθα αυτολεξεί τήν διαμαρτύρησιν, ής τό κείμενον 

, άμιλλάται πρός όσα άλλοτε αύτοί οί άποχωρήσαντες ριζοσπάσται κατά τής
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Προστασίας έξετόξευον. ’Έλθωμεν ή'δη και είς τά πρακτικά τής ΜΕ', καί 
Μ Τ'. συνεδριάσεως. «Ό κ. Κόκκινης καταθέτει την έξης έγγραφον πρότα- 
σιν: Ή IB'. Βουλή έμμένουσα είς την άπό 15/27 1859 διακήρυξιν τής ΙΑ'. 
Βουλής, και τά έπελθόντα έκτοτε καί μέχρι σήμερον σταθμίσασα έμβριθώς 
καί έκτιμ.ήσασα, άποφαίνεται, ν’ άπευθυνθή παράστασις είς την Α. Μ. την 
προστάτιδα ’’Ανασσαν, μέ προσφωνήματα πρδς τάς ύψηλάς εύρωπαϊκάς Δυ
νάμεις της Μ. Βρεττανίας, της 'Ρωσίας, τής Αυστρίας, τής Γαλλίας, τής 
Πρωσσίας καί τής ’Ιταλίας, Ινα εύδοκοΰσαι συμπράξωσι πρός πραγματοποίη
σή τής άνωτέρω έν τω κυριαρχική δικαιώματι τής Βουλής γενομένης δια- 
κηρύξεως. ’Ακολούθως καταθέτει σχέδιον παραστάσεως καί σχέδιον προσφω- 
νημάτων......... «Ή Βουλή τήν τε πρότασιν και τά σχέδια παραδέχεται.
Άλλ’ ό κ. Ζερβός διαμαρτύρεται λέγων ό'τι «επιφυλάσσεται είς τήν προσε- 
γή συνεδρίασιν νά φέργ δήλωσιν, καθ’ ό'σον θεωρεί Ακατάλληλον καί ολως 
καινοφανή τόν τρόπον, δι’ ού προσάγονται τοιαύτης φύσεως άντικείμενα,— 
ότι έάν άλλοι ε’νδιαφέρονται περί τοΰ τοιούτου αντικειμένου, ένδιαφέρεται 
καί αύτός, ύπέρ ού έθυσιάσθη,—καί δτι επομένως έπρεπε τούλάχιστον νά 
τφ κοινοποιηθώ προλαβόντως οίονδήποτε μέτρον οί βουλευταί προέθεντο νά 
λάβωσιν έπί τούτου». Τήν δέ διαμαρτύρησίν του διατυποΐ έν τή εξής συνε
δριάσει ώς ακολούθως: Διαδηλώ δτι, μαρτύρησα; καί θυσιάσας τά πάντα 
ένεκα τοΰ μεγάλου αύτοΰ Αντικειμένου, δέν έχω Ανάγκην νά έκφρασθώ, 
διότι τό άτομόν μου καί ή θέσις μου χορηγοϋσιν έκφραστικωτέραν καί ζωη- 
ροτέραν σημασίαν, ή'τις εύτυχώς ώς έκ τής φοράς των πραγμάτων δέν πα- 
ρήγαγε τά οποία ώφειλε νά παράγή αποτελέσματα’ δτι μία τις τούλάχι
στον Ανακοπή ώφείλετο (;) πρός εμέ, πρίν ή προσαχθή είς τήν Βουλήν ήπρό- 
τασις έν πλήρει άγνοίφ μου’ δτι τό αίφνίδιον καί ή ώρα τής προσαγωγής 
αύτής, ώς και τδ αύτοσχέδιον καί έπιθετικδν, ούτως είπεΐν, τής άνευ συζη- 
τήσεως παραδοχής της, άφαιροϋν τήν ελευθερίαν καί τόν φωτισμόν τής συ- 
νειδήσεως τών βουλευτών, ώποδεικνύουσιν ολίγον ενδιαφέρον εις τά τιμαλφέ- 
στερα τής πατρίδος δικαιώματα .... δτι δ τρόπος καθ’ δν προτείνεται ή 
διεξαγωγή τοΰ ζητήματος, συνέπεια άλλως προϋπαρξάντων γεγονότων πάζ- 
των ά.ΙΛοτρίων προς εμέ . . . είναι μία έπανάληψις, ητις άφεύκτως προκα- 
λεϊ τήν έπανάληψιν τών αύτών εξαγομένων . . . δτι καί ή πρότασις καί ό 
τύπος τής έκτελέσεως είναι οΛώς ανοίκεια καί Αναιρετικά τής φύσεως τοΰ 
ζητήματος καί τής έν δικαίφ Αρχής τών έθνικοτήτων, επομένως άπφδοντα (;) 
άμφότερα πρδς τήν Ανέκαθεν πορείαν μου,—-δτι ό καιρός καί αΐ περιστάσεις 
ουδόλως επείγουν, ούτε είναι έπί τοΰ παρόντος εύνοϊκαί πρδς έπίτευξιν τοΰ 
έπιδιωκομένου σκοποϋ (!!) διότι συν τοΐς άλλοις οί ισχυροί δέν μεταβάλλουν 
τόσον εύκόλως καί ταχέως τάς έπισήμως έκδηλωθείσας βουλήσεις των, ούτε 
τό σημερινόν πνεύμα καί έντός τής Έπτανήσου είναι τοιοϋτον, ώστε νά έπε- 
νεργήσγ εύμένή τινα. μεταβολήν πρδς άμεσον έκπεραίωσιν του προκειμένου
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θέματος .... ’'Ενεκα τών λόγων τούτων καί ετέρων, οΰς αποσιωπώ, καί 
ένεκα όσων μέχρι τοΰδε Αναφορικώς έξέφρασα έντός τοΰ βευλευτηρίου τού
του, άρνοΰμαι τήν συγκατάθεσίν μου είς τήν περί ής ό λόγος πρότασιν του 
εντίμου κ. Κόκκινη καί είς τάς προσαχθείσας παραστάσεις ή αναφοράς.» 
Τοιαύτη δήλωσις, τίνος ; τοϋ κ. Ζερβού, του έκθύμου καί άκρου ποτέ ριζο
σπάστου, διεγείρει τήν δικαίαν έ'κπληξιν βουλευτών και Ακροατηρίου καί 
σφοδράς αγορεύσεις κατ’ αύτοΰ τών Αομβάρδου, Παδοβά, Σέρβου, Βερρικίου 
καί Α. Βαλαωρίτου, δστις δίδει πέρας είς τήν συζήτησιν διά τών εξής έμ- 
φαντικών εκφράσεων. «Άφοΰ ό έντιμος πρόεδρος επιμένει είς οσα προηγουμέ
νως διεδήλωσεν, οφείλω νά έκφράσω την Λύπην, ν<ρ ης καταπιέζομαι, βλέ- 
πων τόν πρόεδρον τής IB'. Βουλής νπαγορεύοντα είς τούς ζένους την άρνητι- 
κητ άπάντησίΓ, την όποιαν ανευ της δηΛώσεως εκείνης ’ίσως δέν ηθεΛον 

καΛως διατυπώσει.» Ιδού καί τά ονόματα τών μετά τοΰ χ. προέδρου συμ- 

μοριρουμένων' Κουρής, Φωκάς, Χαριτάτος, Κασιμάτης, Τσαρλαμπάς, Βε- 
γιας, Βούλγαρης καί Πήλλικα;».

Προβώμεν έτι περαιτέρω.
Έπί τής συζητήσεως τοΰ σχεδίου τής άπαντήσεως είς τδν λόγον τοΰ Άρ- 

μ.οστοΰ ό πρόεδρος συστηματικως έπετίθετο κατά τών ριζοσπαστών, καί πά- 
σαι αί παρατηρήσει; καϊ μεταβολαί, αί παρ’ αύτοΰ προτεινόμεναι, τοιαυτην 
τάσιν είχον καθόλ,ου. Ώς πρός τήν άπάντησιν ό Παδοβάς κατέθηκε δύο προ
τάσεις* α'.) ώς πρδς τό εθνικόν ζήτημα οχι μόνον νά έκδηλώσγι βούλησιν, 
άλλά νά κάμνι μνείαν ότι θέλει έπιληφθή ή Βουλή, έν άρμοδίφ χρόνφ, τών 
νομίμων μέσων πρδς πραγματοποίησιν τών Αποφάσεων αύτής’ β'.) αρχή τής 
υλικής βελτιώσεως δέν είναι πραγματοποιήσιμος απέναντι τής πορείας τής 
Προστασίας». Ό πρόεδρος καί είς ταΰτα σφοδρώς άντιτίθεται μετά τών ολί
γων οπαδών του. Έν τούτοι; ό Α. Βαλαωρίτη; προτείνει «νά μετατεθούν 
οί άφορώντες τό εθνικόν ζήτημα παράγραφοι τοΰ σχεδίου ώς τελευταίοι, καί 
οί άφορώντες τήν έσωτερικήν κατάστασιν ώς πρώτοι» (καί τοϋτο ούχί άνευ 
λόγου άλλά σκοπίμως)’ ό δέ πρόεδρος μετά τοϋ κ. Μομφερράτου καί μετά 
12 άλλων καταψηφίζουσι τής προτάσεως, δεκτής γενομένης διά 22 ψήφων. 
Μετά τήν ψηφοφορίαν ό Παδοβάς θέλει ν’ Αναπτύξη τήν ιδέαν του περί έσω~ 
τεριχης βεΛτιώσεως, καί ένταΰθα άγων σφοδρός έγείρεται μεταξύ μεταρρυθ
μιστών καί προέδρου αφ’ ενός καί ριζοσπαστών άφ’ ετέρου’ καί έν τελεί πά
λιν οί κκ. Ζ. καί Μ. προτείνουσι και ψηφίζουσι τό άπροχώρητον τής β'. 
προτάσεως τοΰ κ. Παδοβά, διότι άντίκειται είς τόν κανονισμόν»—δπερ όμως 
άπερρίφθη διά ψήφων 24 κατά 13.’Αναπτύσσει τέλος ό Παδοβάς τάς προ
τάσεις του, αίτινες γίνονται δεκταί διά ψήφων 21 κατά 5, τών κκ. Ζ, καί 
Μ. μη τ^ηφισάντων, διατί; έρωτώμεν, Ό Αομ-βάρδος Ακολούθως άναγινώ- 
σκει έγγραφον τροπολογίαν είς τό σχέδιον τής έπιτροπής’ ό πρόεδρος όμως 
πάλιν Αντιπροτείνει ζδ άπροχώρητον της προτάσεως αύτοΰ, ήν άντιπρότασιν
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δμως άπορρίπτει η Βουλή διά ψήφων 22 κατά 13, τοΰ ζ. Ζ. καΐ κ. Μ. μετά 

της κυβερνητικής μειονοψηφίας καταταχθέντων. (Όρα πραζτ. τής ΙΗ'. I©'· 

καί Κ'. Συνεδρ. τοϋ IB', Κοινοβουλίου).
Τά έν τί] ΚΑ'. Συνεδριάσει τής 20 Μαρτίου 1862, ?ίς δέν έδίστασεν ό 

ζ. Μομφερράτος νά μ.νημονεύσγι, ούδέν ν.Υ)Λ άποδεικνυουσιν, η οτι άποκεχω- 
ρισμένοι ήδη, αύτός και ό κ. Ζ., των ριζοσπαστών, άνήκον εις την μειονοψη

φίαν. «Ό κ. Μομφερράτος λέγείότι προκειμένου περί σχεδίου άπαντησεως, 

διάφοροι βουλευταί έσζέφθησαν καί. συνέταζαν διαφόρους παραγράφους, όπως 

άντικατασταθώσιν είς τό ύπό συζητησιν σχεδιον τής έπιτροπης», ύπογεγρα- 
μ.ένοι δέ ησαν Ζερβός, Μομφερράτος, Κουρής, Ααύράγγας, Κασιμάτης, Φίλιππος. 
Διεγείρεται τότε σφοδρά συζητησις μεταξύ προέδρου καΐ Λομβαρδού, καί έν 
τέλει τό σχεδιον τοϋ δευτέρου, συμψηφισάντων πάντων τών ριζοσπαστών, 
έκτος τών Ζ. καί Μ., γίνεται δεκτόν διά ψήφων 22 κατά 15. Καί έγένετο 

μ.έν μνεία έν τω σχεδίφ τής μειονοψηφίας της ένώσεως, άλλά τί πρός τοϋτο ; 
μήπως οΐ μεταρρυθμισταί ηρνηθησάν ποτέ ρητώς την ένωσιν ; ούχί* άλλά 

παρίστανον πρδς τό φαινόμενον τό αδύνατον αύτης καί ήθελον νά την άνα- 
βάλωσιν ad Calendas Graecas. Διατί άλλως, έρωτώμεν, δέν συνεψηφισαν οί 

κκ. Μ. και Ζ. τό σχεδιον τών ριζοσπαστών ;
Καθόλου δέ ό λαμβάνων άνά χεϊρας τά πρακτικά της IB'. Βουλής δια

βλέπει συστηματικήν συμπολίτευσιν τών κκ. Ζ. καί Μ. μετά της κυβερνη

τικής μειονοψηφίας καί άποχωρισμόν άπό τών πρώην όμοφρόνων των καί κοι* 
νώ συνεργαζομένων ριζοσπαστών. Έπαναλαμβάνομεν* διά της εσωτερικής βελ
τιώσεων τοϋ τόπου, κατά την έ'κφρασιν τών νεωτεριστών τοΰ IB'. Κοινοβου

λίου, η Προστασία ούδέν άλλο προετίθετο η νά στηση παγίδα, έν γ νά πα- 

γιδεύσγ τινάς τών Ίονίων, δπως άποκοιμηθη τό τής ένώσεως ζητημα. Τής 
παγίδος ταύτης άπηλλάγησαν οί Αιβαδάς, Αομβάρδος, ΙΙαδοβάς ζ.λ., ένέ- 

πεσον δέ είς αύτην οί κκ. Ζ. και Μ. Έάν κατά την εποχήν έκείνην οί ριζο- 

σπάσται δέν ήθελον δείξγι επίμονον διαγωγήν, ην έδειζαν, Κύριος οίδε, έάν 

καΐ πότε ήθελε πραγματοποιηθώ ή ενωσις !. Ή περίστασις εκείνη μάς ενθυ

μίζει τόν δημώδη έν Ήπείρφ λόγον, τοϋ μέν έρωτώντος «ποΰ ’ναι τό σπήτ 
τοϋ Παπά ;» τών δέ χωρικών άπαντώντων, «δέν σέ θέλει τό χωρλό* τί ζητάς 

τό σπήτι;» Ή μέν Προστασία ελεγε διά τών οργάνων της «έ'λθετε νά βελ

τιώσω την κατάστασίν σας», οί δέ ριζοσπάσται επόμενον άπαντώντες «’Έρρε 

είς κόρακας σύ και αί βελτιώσεις σου, δέν θέλομεν απολύτως μετά σοϋ νά συ- 
ζησωμεν* μετά σοϋ βελτιώσεις, καί άν έπιθυμοϋμεν αύτάς, είναι άδύνατον νά

1 Γράφοντις την βιογραφίαν τοϋ θ. Καρούσοο εϊχομεν μεν ύκ’ ό'ψιν τα επίσημα έγγραφα, 
ύπεόοήθει δέ ήμας καί ή μνήμη τών γεγονότων. Φοβούμενοι όμως, μή ή μνήμη, ητις Ιπΐ 
τών γεγονότων ίκείνων ήν λίαν νεανική, μας ήπάτα, Ιζητήσαμεν πληροφορίας παρα τοΰ «. 
Λομβαρδού, διατρίβοντός τον Δεκέμβριον τοΰ 1867 ίν Άθήναις, δστις δια πειστικωτάτων λό
γων μας άπίδειξε τόν κίνδυνον, ον πράγματι τό ίθνικόν ζήτημα διέτρεξεν έν τη ΙΒ'. Βαολ§ 
διά τών λεγομένων βελτιώσεων τοΰ τόπο ο.

123 

ΐίραγματοποιηθώσι* βελτιώσεις θά έπέλθωσι διά τίς ένώσεως.» Καί τέλος 
ι $ Προστασία ίδοϋσα τό άδύνατον τίς διατηρησεως αύτης έν Έπτανησω, ά”

πήλθε. Καί άληθές μέν, ώς ό κ. Μ. λέγει, ότι ρητώς πρότασις σύνταγμα- 

ί τικών μεταρρυθμίσεων δέν ύπεβληθη έν τγ ΙΒ'. Βουλ^’ άλλά τοιαύτη τάσις
άνεπτύσσετο διά τών βελτιώσεων τοϋ τόπου, τάσις πραγματική, ώς πολλά- 

| κις αί ριζοσπάσται ηλίου φαεινότερου απέδειξαν, ούχί ύποτιθέμεναι, ώς ό κ.

I Μ. λέγει. «Δέν άπέκρουον, λέγει, ό Μ., πάν ο,τι ήδύνατό είς άναζούφισιν

τών δεινών της πατρίδος τουτέστιν είς πάσαν έφικτην βελτίοοσιν της άθλιας 

τών χαραγμάτων καταστάσεως νά συντελέσγι». Άλλ’ έρωτώμεν* αί ύπό τών 
ριζοσπαστών προτεινόμεναι οίζονομίαι έβελτίωνον την κατάστασίν τών 

πραγμάτων ·η την έχειροτέρευον ; Έάν δέ την έβελτίωνον, ώς πας σώφρων 
άπαντά, διατί ζατεψηφιζον αύτών ;

Έάν δέ έν τγί ΙΒ'. Βαυλ·^ μετά τών ριζοσπαστών συνετάσσοντο καί τινές 

βουλευταί διακριθέντες άλλοτε ώς μεταρρυθμιστεί καί καταχθόνιοι, τοϋτο 
έπραττον διότι έποίουν την άνάγκην φιλοτιμίαν, ό'πως έν τή δωδεζάτγ ώρ<^ 

πωλησωσιν έθνισμ,όν, ή οίκτρως ήπατωντο νομίζοντες ό'τι ή ύφισταμ,ένη κα- 
τάστασις ήθελεν ώφεληση τά σχέδιά των. 'Οπωσδήποτε ή δημοσία γνώμη 
καλώς διεγίνωσκε τότε τούς βουλευτάς. εκείνους.

Τελευτώντες λέγομεν ότι σεβόμεθα μέν τόν γενναϊον χαρακτήρα τοϋ κ. 
Ζερβού καί τοϋ κ. Μομφερράτου μέχρι τοΰ 1861 καΐ τά δεινά ά χάριν τνίς 

ιδέας των ύπέστησαν άναγνωρίζομεν, πεπείσμεθα όμως οτι η ιστορία τής 

ένώσεως τής Επτάνησου μετά της Ελλάδος δέν θά λαληση μετά τοΰ αύ- 

τοϋ ενθουσιασμού περί αύτών μέχρι της τελευταίας αύτης σελίδος.

Έν Μονάχω- τον Μάρτιον τοϋ 1878.
ΣΠ. Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΓ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ* ΦΡΟΓΡΙΟΓΤΟΓ «ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΓ» 1.

*0 σοφός ’Ακαδημαϊκός τής Γαλλίας z. A. Maury έν τώ πονηματι αύτοΰ 
Histoire des religions de la Grece antique ‘β πραγματευόμενος τά έν 

Θεσπρωτίιγ μυθολογούμενα ονόματα Στυγός, Άχερουσίας, Άχέροντος, Κωκυ- 
τοΰ, καί Άϊδωνέως κλ. ζλ. έν υποσημειώσει, άναφερομένη είς την κατ’ αύτόν 
Άϊδωνίαν, έπαρχίαν Θεσπρωτίας (canton le nom d’A'idonie, ώς λέγει αύταϊς

1 Τό φροΰριον τοϋτο νϋν Ιστι κατεστραμμένου- τό δ’ ό'νομα διασώζεται ε’ς τήν ίπαρχίαν, 
^τις καλείται Ιίαραμοθία, ώς θέλομεν ’δεΐν παρακατιόντες’ συμπεριλαμβάνεται δί ε’ς τας ίν- 

τεϋθεν τοϋ Θοάμιδος χώρας, τάς διτό της Βερολινιακής συνθήκης τή Έλλάδι παραγ,ωρηθεΐσας.
2 Histoire des religions κλ. Τόμ. Α' σελ. 589 κέξ. Paris 1857 σημ. 1.
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“Χεζεσιν) έπιπροστίθησι τά επόμενα" «ce nom se conserve encore dans celuj 
«d’ultdonai donni· au canton et au fleuve, dont la Mgende populaire a fait 
«Sain-Donat ("Αγιος Δονάτος), auquel sont consacries les iglises de Souli ]

set de Glycys. (M6zieres, de fluminibus inferorum, p. 26. Paris, 1853). 
»Une 16gende, dans laquelle on reconnait des souvenirs de la croyance anti- 
»que, rapporte que Saint-Donat combattit un Dragon infernal». Είς 
ταΰτα φαίνεται σύμφωνος καί ό σοφός Γερμανός Πρελλερ*. Τό όνομα Aid α

γία άπαντφ καί είς τό gyorixor Αρυοπίδος 2, άποδιδόμενον τη έπαρχίφ 
ταύτη, ώς καί τό τών κατοίκων, Άϊδονίων. '·

1 PJreller, Griech. Mytbolog., tom. I. p. 509.
2 Σελ. 14—1 5 κέξ. έζδοσ. ’Αθηνών. Τό χρονικόν τοΰτο έξεδόθη πρώτον ircoPouque- 

ville. Voyage dans la Grece, Paris 1820—1821.. Τόμ. V. a. 357. Δεύτερον δε ύπό τοΰ 
Bekker. Historia polilica et patriarchica CJpoIeos. Epirotica Bonn. 1849, σ. 263, και τρί
τον ύπ’έμοϋ έν Άθήναις τελειότερον δαπάνη τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσοΰ. 
1871. (Τδε «Νεοελληνικά ’Ανάλεκτα» τοϋ Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσοΰ. Τόμ. Α\ 
Μόρο; Β', ’Απρίλιος 1871. Φυλλάδιον Α").

3 Μάρκά τα ις σήμερον έν τή έπαρχίφ Φιλιατών πέραν τοΰ Θυάμιδος.
4 Χίμαιρα, πρωτεύουσα τής νΰν Χειμάρρας.

Περί τοΰ ονόματος τοΰ φρουρίου 'Αγίου Αοτάτου, καί τ?ς άνεγερσεως 
αύτοΰ ύπό τοΰ Αύτοκράτορος Ιουστινιανού, άναγινώσκονται παρά Προκοπίφ 
τφ Καισαρεϊ είς τό περί Κττσμάτων τοΰ Ίουστινιανοΰ πόνημα αύτοΰ τά 
επόμενα' «έν δέ τ® παλαιοί Ήπείρφ νέα μέν φρούρια έγένετο τάδε' 1

«Μουρκίαρα 
«Κάστινα
«Γενύσιος ί
«Πέρκος J
«Μαρμάρατα
«Αίστρια )
«Πετρωνιανά ’
«Κάρμινα

Α. «Τοΰ αγίου Σαβίνου, καί έν φρουρά
κώμη κινστέρνιη

«Μάρτιος 1
«Πέζιον
«’Όναλος ί
»αα2 άχδ Ίονστιγιαγουπόΐεως καϊ Φ»~ \I 

τικης φρούρια δύο τοΰ άγιον Αογάτον ί
»Συμφόγιον ί

Β. «Προναθιδόν j
»°Ήδωνες
«Κάστελλον 5

«Παρμός
«"Ολβος
«Κιόνιν
«Μαρκιανά3
«’Άλγος
«Κείμενος
«Ξηροποτώης
«Εύρώπη
«Χίμαιρα 4
«Έλεγα
«Όμ,όνοια
«’Άδαναν

,Άνενεώθη δέ τάδε’

12 S

«Βουλιβας 
«Πάλυρος 
«Τράνα1 
«Ποσειδών1 2 3 4 
«Κολοφώνια·*

Έκ τοΰ χωρίου τούτου μανθάνομεν, ό'τι δύο φρούρια, τφ όνόματί τοΰ αγίου 
Δονάτου ίδίφ τετιμημένα, έδείματο ό ’Ιουστινιανός συν τοΐς άλλοις φρου- 
ρίοις έν Ήπείρφ, τό φρούριον τίίς Ίουστινιανουπόλεως καί τό φρούριον τίίς. 
Φωτικίίς. Καί τό μέν τίίς Ίουστινιανουπόλεως εύρίσκετο έν τί) έπαρχί^ Αρ
γυρόκαστρου, παρά τη πρότερον καλουμένη Άδριανουπόλει, κατά την μαρ
τυρίαν αύτοΰ τούτου τοΰ Προκοπίου λέγοντος τάδε’ «ουτω συνεχή τάέρύματα 
«έν τοΐς χωρίοις άπεργασάμενος (’Ιουστινιανός), ώστε άγρός έκαστος $ φρού- 
«ριον αποτετόρνευται, η τφ τετειχισμ.ένφ πρόσοικός έστιν, ένταΰθά τε καί 
»τί) Ήπείρφ, τη τε Νέοι καί Παλαιφ καλούμενη, ού δη και πόΛις αύτφ 
ϊιπεποίηται ΊουστινιατούποΛις ή πρύτερογ Άδριατούπο.Ιις κα-Ιουριέγη»^. 

Μετά τον θάνατον τοΰ Ίουστινιανοΰ άνεφάνη πάλιν τό αρχαιότερου ό'νομα 
Άδριανούπολις, κατά Όρδερΐκον 5 ουτινος μνείαν ποιείται καί ό Παλμέριος®" 
άλλά διά τί τοΰτο έγένετο, μένει άγνωστον. Πολλοί φρονοΰσιν, δτι ύπό τόν 
σημερινόν τίτλον τοΰ Μητροπολίτου Αρυϊνουπόΐεως, ουτω καλούμενου 
καί ύπογραφομένου, ύποκρύπτεται τό τίίς Άδριανουπόλεως. Τοΰτο φαίνεται 
παραδεχόμενος καί ό έν τφ Έθνικφ ημών Πανεπιστημείφ καθηγητης^ 
κ. Δ. X. Σεμιτέλος έν τοΐς Ήπειρωτικοϊς αύτοΰ?, καί δ καθηγητης κ. Πάλλης®. 
Άλλ’ άμφότεροι οί σοφοί ουτοι άνδρες, μη έπισκεφθέντες έπιτοπίως τά μέρη 
εκείνα, ώς πρός την θέσιν, έν έκειντο αί πόλεις αύται, φαίνονται μη 
άποφαινόμενοι ακριβώς. Ή επιτόπιος έρευνα καί έζακρίβωσις είναι έκ τών 
ών ούκ άνευ είς την έπιστημονικην λύσιν τών τοιούτων τοπογραφικών ζη
τημάτων, ώς άλλοτε άπεδείξαμεν γράψαντες παρατηρήσεις τινάς έπί τών 
χωρογραφικών μελετών τοϋ κ. ΙΙάλλη. ® Σήμερον δέν σώζεται τό ό'νομα τοϋ

1 Τό φρούριον τούτο ύπάρχει έν τή έπαρχία Αργυρόκαστρου, άλλά κατεστραμμένου’ τό 
δ’ό'νομα αύτοΰ δεσώθη παρά τή έγγύς κειμένη κώμη, καλουμένη Τρανοσίστα, ης άνωθεν 
έπ’ι λόφων ύπήρχε τό πάλαι ή άρχαία πόλις Γέρμα, ης τά έλληνικά έρείπια πρώτος άνε- 
κάλυψα, ώς και τής Δρυϊνουπόλεως’ άλλά περί τούτων άπάντων θέλω γράψειν άλλοτε ιδίαν 
πραγματείαν.

2 Έπί Λυκουρσίου, περί ού ε’ς πλάτος έπραγματεύθημεν έν Παρνασσοΰ Β', 636 (τεύχ. 
Δδγούστου 1878).

3 Προκοπ. Καισαρ. περί χτισμάτων Ι’Ιουστινιανοΰ. >Βι6λ. IV κεφ. δ' έά.δ. παλαιό Πα- 
ρισίων.

4 Αότόθ. βι6λ. IV σελ. 439.’Έχδ. Βενετ. 1729. καί Παρισίων 1648.
5 Όρδεριχ. Ίστορ. βιβλ. IX.
6 Παλμερίου Γεωγραφ, ρ. 258.
7 ’Ηπειρωτικών βιβλ. Α' κεφ. Ε’, g 37 σημ. 49 σελ. 58. Έχδ. Βερολίνου 1854.
8 Μελέται έπί τής αρχαίας χωρογραφίας και 'Ιστορίας τής ’Ηπείρου. Άθην. σελ. 6.
9 Επιστασιαι κριτικαί περί Δωδώνης. Έν Πάτραις 1866. Έν αύταΐς έμπεριέχσνται καί
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φρουρίου τοϋ άγιου Γονάτου έν τη έπαρχίκ Άργυροκάστρου, δπως σώζε» 

τχι τό τοΰ της Φωτικης έν τ·η επαρχία Παραμυθίας, καί φαίνεται κατε- 
στράφη το φρούριον πολύ ενωρίς, ώστε δέν έρριζοβόλησεν είς την συνείδησιν 

τοϋ λαοΰ της Θεσπρωτίας, παρ’ φ ό άγιος Δονάτος έορτάζεται δημοτελέ- 

στατα κατά πάσαν κώμην και πόλιν αύτής τη λ' ’Απριλίου έκαστου έ'τους.

«Τό δέ της Φωτικής εύρίσκετο έν Παραμ.υθίφ έπαρχί^ της Θεσπρωτίας, 

όπως είς πλάτος έζεθέμεθα άλλοτε έν τφ πρός την ’Αρχαιολογικήν Εται
ρίαν ’Αθηνών ύπομνήματι ημών, ό'περ έπειτα τη συστάσει τών γεραρών δι

δασκάλων τοΰ γένους, τοΰ φειμ.νήστου Κωνσταντίνου Άσωπίου καί τοΰ έ'τι 
έπιζώντος Φιλίππου Ίωάννου, έδημ.οσιεύθη έν ΠανδώραΧ δ'Οεν περιττόν νά 

έπαναλάβωμεν ένταΰθα τά αύτά περί της θέσεως της Φωτικής καί τοΰ έν 

αύτη φρουρίου τοΰ αγίου Δονάτου.
’Αλλά τίς έστιν ουτος ό άγιος Δονάτος, ουπερ τφ όνόματι έτιμηθη τό 

φρουριον της Φωτικης; και τί έπί πλέον συνετέλεσεν, ώστε νά καταστη 

τοσοΰτον σεβαστόν καί προσφιλές παρά τφ λαφ συμπάσης τίς Θεσπρωτίας 

τό όνομα αύτοΰ !
Ιδού τί άπαντώμεν περί τούτου παρά τω Σωζομενω.
«Κατά δέ τοϋτον πολλο\ πολλαχοΰ της Οικουμένης έν έπισκόποις διέπρε- 

«πον, ώς Δονάτος ό Εύροίας τίς ’Ηπείρου, φ δη πολλά τε καί άλλα τεθαυ- 

«ματουργεΐσθαι μαρτυροΰσιν οί επιχώριοι, μάλιστα δέ περί την άναίρεσιν 

«του δράκοντος, θς περί τάς καλουμένας Χαμαιγεφύρας παρά την λεωφόρον 
«έφώλευε, καί πρόβατα καί βόας, 'ίππους τε καί άνθρώπους καί άλλα έξήρ- 

«παζεν' ού γάρ ζόφος ί δόρυ φέρων ουδέ άλλο τι βέλος έ'χων έπί τουτί τό 

«θηρίον ήλθεν' άλλ’ ώς ή'σθετο καί την κεφαλήν ώς έφορμησον έξανέστησεν, 

«αντιπρόσωπον αύτφ είς σταυροΰ σύμβολον τόν άέρα τφ δακτύλφ κατεση- 

«μανε καί έπέπτυσε' τό δέ τόν σίελον είς τό στόμα δεζάμενον αύτικα κατε- 

«πεσε, καί νεκρόν κείμενον ού μεϊον τών παρ’ Ίνδοϊς ίστορουμένων ερπετών 

ρδιεφάνη τό μέγεθος' άμέλει τοι, ώς έπυθόμην, ύπό ζεύγεσιν οκτώ είς τό 
«πλησίον πεδίον έξελκύσαντες αύτοί οί έπιχώριοι κατέκαυσαν, όπως μη δια- 

«σαπείς τόν άέρα λυμανεϊται, καί λοιμώδη νόσον ποίηση. Δονάτφ δε τουτφ 

«τάφος έστιν έπίσημος, εύκτηριός τε οίκος άπ’ αύτοΰ τήν έπωνυμίαν έ'χων' 
«περί τοϋτον δέ πηγή ύδάτων πολλών, ήν'ού πρότερον ούσαν, εύζαμενου 

«αύτοΰ, τό θειον άνέδωκεν* ήν μέν γάρ ουτος ό χώρος παντελώς άνυδρος’ έζ 

«οδοιπορίας δέ ποτέ ενθάδε παραγενόμενος, λέγεται, τών άμφ’ αύτόν άπορία: 
«ΰδατος ταλαιπωρουμένων, τη χειρί τήν γην λαχήνας εύ'ζασθαι' άμα δέ τ·η 

«εύχή άφθονον άναβλύσαι ύδωρ, καί έζ εκείνου μη διαλιπεΐν. Άλλα τών δε 

>ψέν μάρτυρες οί την Σωρείαν οίκοΟντες, κώμην Εύροίας, καθ’ ήν τάδε 

αί παρατηρήσεις μου έπί τών χωρογραφικών, περί ων άνωτέρω δ λογος, και έκεΐ έν σελ. 14 
κέξ. ύποδεικνύονται αί θέσεις τής τε παναρχαίας πόλεως Δρυός ζαί τής Άδριανουπόλεως.

1 Τόμ. 10’, 465 (φυλλάδ. 456. Μαρτ. 15. 1869.)

» συνέβη » \ Έκ της άνωτέρω περικοπής άρκούντως φωτιζόμεθα, ώστε νά 

έςιχνιάσωμεν τά διάφορα τοπογραφικά σημεία, τά έν αύτη διαλαμβανόμενα. 

Καί πρώτον ή Σωρεία2 ή Σωρωκειά, ώς λέγεται παρά τφ λαφ, εΰρίσκεται· 

έν τοΐς Νοτίοις περασι τής επαρχίας Δελβίνου παρά τά μεθόρια της επαρχίας 
Φιλιατών, εγγύς δέ τοΰ Πηλώδους λιμένος, κατά Στράβωνα 3, ό'στις σήμερον, 

κοινώς λέγεται θά.Ιασσα, τής Λάσπης, έζ ής καταβαίνομεν είς Βουθρωτόν' 
δι’ αύτης διέρχεται καί ό κατά τόν Βιργίλιον 4 καλούμενος Σιμόεις ποταμός 

(νϋν δέ Μπίστριτσα 5) καί συνενών τάς λίμνας (vivarium) τάς άνωθεν τοΰ 

Βουθρωτοΰ εκβάλλει είς τόν λιμένα αύτοΰ" άλλά. περί τούτου άλλοτε θέλο
μεν γράψειν ιδία. Ή κώμη Σωρεία ύπάρχει κατεστραμμένη σήμερον' άλλά 

σώζεται ναός, ούτινος, μεταποιηθέντος είς Χριστιανικόν κατά σχέδιον Βυ- 
ζαντιακόν, συντηροΰνται πολλά έρείπια, έξώνό άλλοτε ό έν Κερκύρφ "Αγγλος 

Αρμοστής Μαίτλανδ, άφήρπασε δύο ένεπιγράφους μεγάλους λίθους καί μετε- 

κομισεν είς 'Αγγλίαν.’Εν τω ναώτούτφ γίνεται κατ’έ'τος πανήγυρις κατά τήν 

1 5 Αύγουστου, οπού συρρέει πολύ λαοΰ πλήθος καίέκ τών δύο έπαρχιών Δελ
βίνου καί Φιλιατών. Διασώζεται δέ καί ή πηγή, περί ής παρά Σωζομενφ δ 

λόγος, άφθονον προχέουσα ύδωρ' παρά τή άρχαία Σωρε'κη συνφκίσθη νέα 

κώμη καλουμένη Kairovpcor (πρός διάκρισιν, φαίνεται, τής άρχαίας), ής περ 
κάτωθεν περί ήμίσειαν ώραν εύρίσκονται αί Χαμαιγεφυραι {χαυ.ογίόγιυοα, κοι

νώς λεγάμενα νϋν,) παρά τήν λεωφόρον τήν άγουσαν διά τοΰ πυκνοΰ καί 
συσκίου δάσους τής Σωρωνείας είς Βουθρωτόν' δεξιά καί άριστερά τών Χα- 

μαιγεφυρών ύπάρχουσιν έλη άδιάβατα ού μόνον τόν χειμώνα, άλλά καί τό 
θέρος’ διό καί κατεσκευάσθησαν έπί τών 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων αί χαμαί- 

γέφυραν αύται πρός εύκολίαν τής συγκοινωνίας καί ώνομάσθησαν ουτω, διότι 

χαμ.ηλαί εϊσι, μόλις ολίγον άναφαινόμεναι ΰπερθεν τών λιμναζόντων ύδάτων, 
εν οις, ώς άλλη ΰδρα, ένεφώλευεν ό δράκων ό ύπό τοΰ αγίου Δονάτου θα

νατωθείς.
Δεύτερον ή Εύ'ροια6 ώς πρωτεύουσα τής Σωρείας, βεβαίως πολύ μακράν

1 Εκ τών τοΰ Ερμείου Σωζομενοϋ βιβλ. Ζ’, κεφ. κε' σελ. 103 κέξ. ΐκδ. Παρισ'ων. 
Τουτω σύμφωνά ε’σι καί τα τής ήμετέρας ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας Μηναία τοϋ ’Απριλίου 
παρ’οις παρισταται δ άγιος Δονάτος, έπίσκοπος Εύροίας, θανατώσας τόν Δράκοντα παρα 
τήν Σωρείαν κλπ. (’Ίδε Μην. Άπριλ. λ', εκδ. Βενετ.).

2 Το όνομα τοϋτο άπαντα ζαί αλλαχού τής 'Ελλάδος, οϊον, ίν Άρζαδίφ, ώς λέγει δ 
Παυσανίας έν τοΐς δε- «Διαβήση τε δή τόν ποταμόν (Λάδωνα), ζαί έπι δρυμόν άφιξη 
«Σάρωνα διά τε ’Αργεαθών καί Λυζούντων καλουμένων καί Σζοτάνης' άγει μέν δή δ Σόγ 
»ρων τήν έπί Ψωφίδος» ζλπ. (Άρκαδικ. βιβλ. VIII, σελ. 118 —119),

3 Στράβ. Γεωγραφ. Ζ'. εκδ. Κοραή.
4 Αίνειάδ. βιβλ. Γ'. anteurbemin lacofalsi Simoen tis ad undam κλ. κλ. στίχ. 317—350.
5 To όνομα τοϋτο είναι ξενικόν" περί τοϋ ποταμού τούτου άλλοτε θέλομεν γράψει έν έκτάσει.,
6 Περί Εύροιας άνεγνώσθη άλλοτε πραγματεία μου καί έν τω Φιλολογ. Συλλόγω Κων

σταντινουπόλεως, αλλ ΐμεινεν ανέκδοτος" διότι άτυχώς συγκατεκάη σύν τώ καταστήματα 
ίοϋ Συλλόγου τούτου προπέρυσιν.
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αύτίίς δέν ύπηρχεν, %Κ"Κ' έκεϊ που πλησίον, τούλάχιστον έν τί) αυτί) διοικη
τική περιφερείς, ήτοι παρά τάς λίμνας, τάς διασχιζομένας ύπό τοϋ Σιμόεντος, 
ώς εί'πομεν άνωτέρω, έφ’ αις συμβιβάζεται άριστα καί ή έζ*?ίς περί τίίς Εύ- 
ροίας τοπογραφική είζών τοϋ Καισαρέως Προκοπίου, δστις Άεγει τά επό
μενα: «Άνενεωσατο δέ (Ιουστινιανός) Νικόπολίν τε καί Φωτικήν καί τήν 
»Φοινίκην ώνομασμένην’ αί δυο αύται πολίχναι, ή τε Φωτική καί ά) Φοι
νίκη έν τφ χθαμαλφ τίίς γης έκειντο ύδασι περιρρεόμεναι τγδε λιμνάζουσι. 
«Διό δη λογισάμενος Ιουστινιανός βασιλεύς άμήχανον είναι έπί στερράς θεμε- 
»λίων συνθήκης περιβόλους αύταΐς άναστίίναι, αύτάς μέν έπί σχήματος τοϋαύ- 
»τοϋ εΐ'ασε, φρούρια δέ αύτών άγχοτάτφ έν τεάνάντεϊκαί ίσχυρώςόρθίφ έδεί- 
»ματο. ΊΗκ Si τις πόΛις έκταϋθα αρχαία, ΰΰασικ επιεικώς κατακορης 
Χούσα, όκόρατός τε της τοϋ χωρίου (ρύσεως" Ε ϋροια γάρ άκέκαθεκ ώκο- 
»ράζετο. Ταύτης Si της Εύροίαςού ποΕΙω άποθεκ Λίρκη κέχυται, καί κή- 
νσος κατά ρεσοκ άκύχει, καί Λόγος αΰτη επακεστηκε" ϋιαΛείπει Si ή Λίρκη 
χτοσοΰτοκ, δσοκ τικά χωροκ ί) άτραποκ εκ eiaSSov ροίρα τη κήσω ΛεΛεΐ· 
Ί>φθαι, εκθα δη βασιΛεύς τούς της Εύροίας ρεταβιδάσας οίκήτορας, πόΛικ 

νόχυρωτάτηκοϊκοάορησάρεκος ίτειχίσατο^. Σημειωτέου δ’ ένταΰθα καλώς, 
οτι ό άγιος Δονάτος ήν επίσκοπος της άρχαίας Εύροίας κατά τό 381 μ. X. 
έτος’ ό δ’αύτοκράτωρ ’Ιουστινιανός κατά τό 550 μ. X. ήκμαζεν, δτε καί τά 
διάφορα έν Ήπείρφ φρούρια είς χρονικόν διάστημα μάλλον ή ήττον εκτετα
μένου άνήγειρεν’ ώστ’ έν άκριβείς νά είπνι τις πότε μετεβίβασε τούς της 
Εύροίας οίκήτορας είς την νέαν, την όχυρωτάτην, την έν τφ νησιδίφ έκείνφ 
τίίς λίμνης κτισθεΐσαν Εΰροιαν, δέν δύναται’βέβαιον μόνον φαίνεται δτι 150 
έτη μετά τόν άγιον Δονάτον έγκατελείφθη ί άρχαία Ευροια, καί συνφκίσθη 
’η έπί του νησιδίου, ώς εί'ρηται, νεωτέρα. Καί τίίς μέν άρχαιοτέρας τά 
έρείπια φαίνονται παρά τίί κώμγ Βροίκα, της δέ νεωτέρας έπί τοϋ νησι
δίου. Κατά δέ τό 604, δτ’ επίσκοπος Κέρκυρας ήν ό Άλκισίων, έν τή ήμε- 
τέρφ Εύροίφ επίσκοπος ην ό ’Ιωάννης, δστις, κατά τόν σοφόν Μουστοξύδην 
ένεκα τών συχνών έπιδρομών τών βαρβάρων έζήτησεν άσυλον έν τή κερκυ- 
ραϊκή Κασσιώπν), άντικρύ κειμένγ, δπου κατέφυγε μετά τοϋ κλήρου της 
Εύροίας συμπαραλαβών καί τό λείψανου τοΰ άγιου Δονάτου* μάλιστα δ’ ήλθεν 
είς διαφοράς έπειτα μετά τοϋ Άλκισίωνος Θέλων αδίκως ό ’Ιωάννης ϊνα σφε- 
τερισθή την δικαιοδοσίαν αύτοΰ έπ'ι τίίς Κασσιώπης, ώστε τό πράγμα άνη- 
νέχΘη καί τφ βασιλεϊ Μαυρικίφ και τφ τότε πάπς Γρηγορίφ s. Ή Ευροια 
ώς έδρα επισκόπου άπαντ^ και παρά Κωνσταντίνφ τφ Πορφυρογεννήτφ έν 

τοΐς δε’ «ΙΒ'. έπαρχία παλαιάς ’Ηπείρου ύπό ηγεμόνα πόλεις ιβ' μητρόπό- 
»λις Νικόπολις. Δωδώνα, Εϋροια, ’’Λκτιοκ, ΆδριακούποΛις, ’Ασσος, Φοινίκη, 
»’Αγχίασμ.ος, Βουθρωτός (Βούτριτός;), Φωτική, Κέρκυρα νήσος, ΊΘάκή νή- 
σος»’.Άλλ’ επειδή ύπάρχει μεταξύ τώνσοφών υπόνοια δτιό Πορφυρογέννητος 
άντέγραφεν απλώς τοΰ Ίεροκλέους τοΰ Γραμματικοΰ τόν Συνέκδημον είς τά 
περί Θεμάτων τίίς Βυζαντινής Αύτοκρατορίας πόνημα αύτοΰ αδιαφορών περί 
της έπί τών ημερών αύτοΰ συντηρησεως ή μη τών πόλεων τίίς ’Ηπείρου, περί 
ών ό λόγος έν τή συγγραφή αύτοΰ, διά τοΰτο ή μαρτυρία αύτοΰ δέν έχει 
την άνάλογον βαρύτητα, καί δέν περιβάλλει την τότε πιθανήν συντηρησιν 
τίίς Εύροίας διά τοϋ άναλόγου κύρους τίίς έπιστημης, τόσω μάλλον, βσφ έν 
τοΐς ύπό τό δνομα Λέοντος τοΰ σοφοϋ φερομένοις καταλόγοις τών έπισκόπων 
ούδόλως γίνεται μνεία τίίς Εύροίας, έν ω περί Φωτικής παρ’ φ τό φρούριον 
τοΰ αγίου Δονάτου ύπήρχεν, ώς άπεδείξαμεν έν τοΐς έμπροσθεν, δμοΰ μετά 
τών άλλων πόλεων άναφέρεται, δτι ύπηγετο ύπό τόν Μητροπολίτην Ναύ
πακτού 1 2.

1 Προκοπ. Εαισαρ. ?νθ’ άνωτ. Βιδλ. IV σελ. 439 ε'κδ. Βενετ. 1729 και εκδ. Πα- 

ρισ. 1648.2 Μουστοξύδ. Αρχή τής Κερκυραίων Εκκλησίας έν τή Ευαγγελική Σάλπιγγι Κερχύρβς 
τοΰ 1856. Φυλλάδ. II'. τοΰ Β'. έτους σελ. 62—63 κέξ.

£ Εύοε/γεΑ. Σάλπιγγος Κερχύρ. ίνΟ’ ανωτέρω.

’Εκ πάντων τούτων συνάγεται, δτι η Εύ'ροια ήν κατεστραμμένη κατά τάς 
έποχάς ταύτας, και δέν έστάθη δυνατόν νά άνεγερθή, καθόσον αί δυστυ- 
χίαι καί καταστροφαί τίίς ’Ηπείρου έπετείνοντο, έξ ών κατεστράφησαν είς τό 
παντελές αί πλεϊσται πόλεις αύτίίς, οΐο.ν, Φοινίκη, Βουθρωτός, Φωτική, Νι- 
κόπολις, καί άλλαι πολλαί, ών τά έρείπια είναι ήδη τό άντικείμενον τών 
αρχαιολόγων.

Καί τά μέν ερείπια τής Εύροίας, έπειδή ή οθωμανική κυβέρνησις ένεκα 
πολιτικών λόγων μέ ύπέβλεπε, δέν έ'λαβον τόν καιρόν νά έξετάσω λεπτομε
ρώς, δπως απαιτεί έρευνα έπιστημονική* τά δέ τίίς Φωτικής (Παραμυθίας 
νΰν) έσχον την εύκαιρίαν καί έξηρεύνησα δσον τό δυνατόν έν άκριβείς’ έ'χου- 
σι δέ ώδε : Εις άληθώς άναντες καί ίσχυρώς ορθιον μέρος, καθά λέγει δ 
Προκόπιος,(έδείματο τό φρούριον δ ’Ιουστινιανός, δπερ καί ώς άκρόπολις έθεω- 
ρεϊτο τίίς κάτωθεν τοΰ μέρους τούτου έπεκτεινομένης πόλεως’ τοϋ φρουρίου 
τούτου καί σήμερον έτι ούκ ολίγοι πύργοι καί τείχη διασώζονται κατά την α
νωφερή καί τφόντι όρθίαν θέσιν ταύτην, έξ ής δύναται τις νά θεάται σύμπα- 
σαν την πεδιάδα μέχρι Φαναριού καί Γλυκέως’ έν δέ τφ χώρφ τής άκρο- 
πόλεως παρατηρούνται πλεϊσται δσαι ήμίθραυστοι άρχαϊαι στηλαι διαφόρων 
οικοδομών, άς άνασκαφαί δύνανται νά διευκρινήσωσι κατά τε’τό σχίίμα καί 
τό είδος, ώσαύτως καί κατά τήν ίκ χθαραΛω της γης κειμένην πόλιν, κατά 
τήν φράσιν τοϋ Προκοπίου, καί τήν ϋ$ασι περριρεορύκηκ άλλοτε®, παρα-

4 Κωνστ(αντ. Πορφυρογεν. περί θεμάτων ΐκδ. Βενετ. 1724- και ΐκδ.(Βεκκήρου. Τόμ. 
Γ. σελ. 57.

5 Juris graeco-rornani σελ. 88. Band. hist. Byzant. σελ. 240 —Χρονικ, Δρυοπίδος 
ε'κδ. ’Αθηνών ?ν Νεοελλην. Άναλέκ. τόμ. λ' Μέρος Β' Φυλλάδ. Δ' Γεωγραφ. Περιγρ, 
Ήπειρον σελ 49 καί 53.

1 Πολίτης δέ τις έκ Παραμυθίας διαχαράξας οχετούς κατά διαφόρους διευθύνσεις άπεξήρα- 
νε το ϊδαφος και φκοοόμησε καί λαμπρόν βιομηχανικόν κατάστημα, ταμδάκου, τοΰ
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τηρούνται πολλά έρείπια ελληνικά’ έν δέ τή θέσει τή καλούμενη Παμ^Ο'· 

βίτρα καί ερείπια ναοΰ βυζαντιακοΰ, είς ού το έδαφος αναφαίνεται μω- 

σαϊκόν τι καλλιτέχνημα άξιοσπούδαστον. *0 ναός ουτος έπί Βυζαντινών τι
μώμενος έπι τω γενεσίω της Θεοτόκον, έορταζομένω τή η' Σεπτεμβρίου, 

δτε καί έμ.πορική πανήγυρις έγίγνετο, έφείλκυε τδ σέβας άπάσης τής Θεσπρω
τίας, έξ ής συνέρρεον τά πλήθη είς την πανήγυριν ταύτην. Έν τη πανηγύ- 
ρει ταύτη καί σήμερον γιγνομένη καί καλούμενη Λάμποβον^ συρρέουσιν έξ 

όλων των μερών τής ’Ηπείρου οί άνθρωποι πωλοΰντες καί άγοράζοντες βόας, 

ήμιόνους, πρόβατα, αίγας κλπ. καί έξ αύτής της Κέρκυρας ακόμη καί τών 
Παζών έρχονται χάριν εμπορίου. Τδ δ’ δνομα Παραμυθία μετεδόθη τή πόλει 

έκ τοϋ ναοΰ τούτου ί'σως, μάλιστα έν καιροϊς τών διωγμών καί τών θλίψεων 

τών χριστιανών, οΐτινες ιδία έν τοιαύταις περιστάσεσς τη Θεοτόκφ κατα- 
φεύγουσιν, εύρίσκοντες παραμυθίαν έν αύτη καί άνάπαυλαν τών ηθικών αυ
τών περισπασμών. Καί έκ τούτου προηλθον τά ονόματα αύτης της Θεοτό
κου 'Οδηγήτρια, Προστάτρια κλπ., ωσαύτως καί Παραμυθία τών θλίψεων, 

καί Παρηγορίτσα έπί τδ νεοελληνικώτερον, δπερ όμως ίσως έκ τοϋ Παρα

μυθία έξεγένετο έπεξηγηματικώς έν τη νεωτέρη γλώσση. Ούτως άπαντά, 
έν τη πόλει *Αρτη ναδς έχων την επωνυμίαν Παρηγορίτσα^, Ευκόλως εν

νοείται δτι τοιαΰται περιστάσεις διέγραψαν τό δνομα Φωτικη έκτου κατα
λόγου τών ’Ηπειρωτικών άρχαίων πόλεων, καί οδτω παρέμεινε τδ της Πα
ραμυθίας. ”Αλλοτ’ έν τη Φωτικη εύρέθη καί χαλκοϋν της Διώνης άγαλμά- 

τιον φερούσης έπί κεφαλής περιστεράν, ώς φαίνετ’ άπεικονισμένον είς Spec, 
of anc. sculpt. Τόμ. II. σ. 23. Έν δέ τη σημερινή πόλει της Παραμυθίας 

καί μάλιστα είς τδν πρωτεύοντα αύτης ναόν, παρά τδ τείχος τδ παρά τώ 

εγγύς κειμένφ νεκροταφείο) ευρισκόμενον, ύπάρχει έντετειχισμένη επιγραφή 

άρχαία, έπιτάφιος, ήν έκ τοϋ έπιφανοΰς Ληκίου4 παρέλαβεν ό πολύς Βοίκ- 
χιος καί έδημοσίευσεν έν τώ corpus inscriptionum graecarum 4 άλλ’ άτε- 
λώς, ώς έμφαίνεται έκ της συγκοίσεως καί παραθέσεως τοϋ κάτωθι καί αύ- 

θις δημοσιευόμενου κειμένου αύτης, έχοντος ούτωσί’

(ΦΙ)ΛΛ'ΠΟΝ G Υ . . .
ΦΙΝΑΚΟΥ □ 

ΙΟΛΥΚΟΥ
ΠΝΑΙΒίω

\ G .... XAIPG.
καλουμένοο τ ζ α μ ι κ ο 0, διότι λέγεται κοινώς και Τζαμουριάή Θεσπρωτία, καί » 
κάτοικοι αύτής τζάμ ιδ ες διά λόγους, ούς άλλοτε άλλαχοϋ θέλομεν έκθέσειν.

1 Τδ ό'νομα τοϋτο εχει σχέσιν μέ τδ δνοιια Λ ά μ π ο β ο ν, κώμην ’Αργυρόκαστρου, πα
τρίδα δέ τοΰ άειμνήστου Ζάππα τοϋ τά ’Ολύμπια έν Άθήναις συστήσαντος αί δέ σχέσεις αΰ- 
ται θέλουσιν έν οΐκείω τόπφ έκτεθή.

2 Μουστοξύδ. 'Ελληνομνήμ. Τόμ. Α', φυλλ. 1', σελ. 53.
3 Leake, itincr. graec. rept. τ. IV. tab. XXXIV. V. 169. και σ. 62.
4 Vol. σ, 984. Βερολίνω 1843.

Αί ελλείψεις αυται προήλθον παρά τώ άκριβεστάτφ καί όξυδερκεΐ Αηκίω 
ι? έκ της έντειχίσεως, παρ’ η τά άκρα τοΰ λίθου κεκαλυμμένα υπό άσβεστου

ί παρεκώλυον την άκριβή αύτής άνάγνωσιν, είς ην δμως ημείς προέβημεν ά-
ί φαιρέσαντες τη άδείη τοΰ τότε Σ. έπισκόπου κ. Διονυσίου τά έπιπροσθοΰντα

. . αλείμματα, τά διά την πολυκαιρίαν σχεδόν άπολιθωθέντα’ ευρομεν δέ τά 

άκρα τοΰ λίθου τεθραυσμένα, καί ούτω πάλιν μένει ή επιγραφή ελλιπής.

Περί την μίαν ώραν μακράν της Παραμ.υθίας παρά τούς πρόποδας τοϋ ό

ρους, ου όπισθεν υπάρχει τδ περ'ιπυστον ΣούΛιον, εΰρίσκεται ή κώμη ΒόΛια- 
νη, κατηρημωμένη’ υπάρχει δέ τις μικρά μονή παρ’ αύτη' πότε κατεστρά- 
φη, άγνωστον' παράδοσις τις όμως παριστ^ δτι οί κάτοικοια ύτής διεσώθη- 

σαν περαιωθέντες είς την άπαντικρύ κειμένην νήσον τών Παξών, δπου καί 
. νΰν διατηροϋσι τδ δνομα αύτης πολλοί, ώς ό κ. Βελιανίτης, Βουλευτής τής 

περί ής ό λόγος νήσου, έκ ταύτης της κώμης, ώς λέγουσιν, έχει την έπωνυ 
μίαν. Είναι δέ περίπυστος διά τά παρ’ αύτην άξιοθαύμαστα Κυκλώπεια έ

ρείπια, άπεο κινοΰσι τόν θαυμασμόν τοϋ άρχαιοδίφου, ιδία: δέ διασωζομένη 

τις χαμηλή πύλη, ής αί κολοσσαϊαι παραστάδες καί τό άνώφλιον έφελκύου- 

σι την -.προσοχήν μετά μεγάλης περιεργίας διά τδ ιδιόρρυθμον αύτών καί 
τδ άρχαιότροπον’ μήπως ένταΰθα ύπήρχον οί. ’Έλινοι; περί ών Στέφανος δ 

f Βυζάντιος λέγει ταΰτα’ ’ΈΛινοι, έθνος θεσπρωτικόν’ ‘Ριανός θ' ΘεσσαΜ-

χωτ’ χαΐ ΈΛινία η χώρα" εοτι και· Σικελίας πό.Ιις' τό εθνικόν 'ΕΛινϊνος^,

Εις τδ δνομα τοϋτο άν προστεθη τό Αιολικόν δίγαμμα Γ τδ προφερόμενον 
παρ’ ήμΐν ώς 6, τότ’ έ'χομεν τδ σημερινόν ΒέΛ,ιανη, κατά γένος θηλυκόν, 
προελθόν έκ τοΰ άρχαιοτέρου FiJliroi καί Σε.Ιινία. Ώς γνωστόν τοιαΰται 
αλλοιώσεις όνομ.άτων άπαντώσι πλεϊσται δσαι παρ’ ήμΐν, ίδίιγ δέ έν τή 

Μεσαιωνική όνοματολογίοι ήμών, ώστε άπίθανος δέν φαίνεται καί ή έξαλ- 
λοίωσις τοΰ ονόματος ’ΈΛινοι είς ΒΐΛιανή. Μέχρι τοΰ σημείου τούτου έπεξέ- 

τεινα τάς έπιστημονικάς μου έρευνας’ άλλ’ ή ένωσις τών χωρών τούτων 

μετά της μητρός Ελλάδος, ώς ώρίσθη ΰπό τής συνθήκης τοϋ Βερολίνου, θέ
λει βεβαίως διευκολύνει καί τάς έπιστημονικάς έρευνας, αϊτινες, ώς γνω

στόν, συντελοΰσιν είς τήν διευκρίνισιν καί διαφώτισιν ζητημάτων, ών ή λύ- 
< σις έξαρτάται έξ έπιτοπίων έρευνών καί έξιχνιάσεων.

Έγραφον έν θαυρ'^ κατά Νοέμβριον τοϋ 1878.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΒΣ
δ έκ Δροβιανης τής Ήπειρον, Σχολάρχης Θούριας,

I Στεφάν. Βοζαντ. έν λέξ, Έλινοι. 267. Έκδ. Μεϊνεκίου. Τόμ, Α'. Βερολ. 1859.

Γ
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Έπί μίαν δλην σχεδόν εκατονταετηρίδα τά πολιτικά πάθη έπησχόλησαν 
τούς διασημοτέρους έν Ίταλί^ άνδρας. Ή μέριμνα άφ’ ενός ΐνα άποδιώξωσι 

τόν έχθρόν, άφ’ έτεροι» 'ίνα σχηματίσωσι πατρίδα ύπερίσχυσε πάσης άλλης 

σκέψεως. Σήμερον ό σκοπός ούτος επέτυχε, κα’ι τό μέγα νεαρόν έθνος, άφ’ 
ού άπέφυγε τούς πρώτους κινδύνους δι’ έπιμόνου κα'ι δραστήριας διαγωγές, 

έ'χει νΰν την ευκαιρίαν ΐνα έξελέγξη εαυτό, καΐ έξετάστ) διά της μήλης τάς 

πληγάς αύτοΰ. Μεταξύ τούτων ύπάρχει μία μάλιστα ητις ευθύς άπ’ άρχής 
έπέσυρε την προσοχήν, ένεκα τοϋ βάθους αύτής καί της δυσκολίας περί τήν 

εύρεσιν καταλλήλου κατ’ αύτης φαρμάκου. Είνε η πληγή τής πολυπτωχίας 

(paup^risme) ητις έξασκεϊ πολλαχοϋ της ωραίας ταύτης γής τοιαύτας φθο
ράς, ώστε φοβείται τις μη κατηγορηθή έπΐ ύπερβολή κα'ι απλώς διηγούμενος 

τά πράγματα. Ή Νεάπολις, πρό πάντων, παρέχει σκηνάς ών ή φρίκη ύπερ- 

βαίνει πάν δ,τι εΐδόν ποτέ οί νεότεροι αιώνες έν έκπεπολιτισμέναις χωραις. 
Πλεΐστοι δσοι ’Ιταλοί συγγραφείς προσεπάθησαν νά περιγράψωσι τάς σκηνάς 
ταύτας, άλλά περιορίζομαι νά διηγηθώ ένταΰθα περικοπάς τινας, έκ δύο νεο
φανών συγγραμμάτων. Τούτων τό μέν ή er Νεαπό.Ιει ntrla1 έπιγραφόμενον 

συνεγράφη ύπό Άγγλίδος τής κυρίας Ούάιτ Μάριο έν Ίταλί^ κατοικούσης, 

είνε δέ αμερόληπτος, αν μη αδιάφορος, έ'κθεσις φιλαλήθους μάρτυρος αύτό- 
πτου καΐ αύτηκόου, καί θεωρείται ύπό των κατοίκων τής θετής πατρίδος αύ

τής ώς σύγγραμμα άξιοπιστότατον. Τό δέ έπιγραφόμενον ή ΝεάποΛις γυΐ-ίγω 
ομματι? συνεγράφη ύπό 'Ρενάτου Φουκίνη κατ’ άναγραμματισμόν τοϋ Neri 

Tanfucio, είνε δέ άλλοϊον δλως σύγγραμμα, καΐ τά ζητήματα τής πολυπτω

χίας περιγράφονται παρέργως έν περιγραφή τελετής ή περιπάτου.

Α'

Μέρος τοϋ πληθυσμοϋ τών έν Νεαπόλει πτωχών κατοικοϋσιν έν τοϊς λάκ- 

κοις τοϊς κειμένοις ύπό τάς οικίας, καΐ καλουμένοις ιταλιστί bassi η basso- 
lini. Πρέπει νά έπισκεφθτί τις αύτούς την πρωίαν ΐνα καταλάβν) κατά την 
έγερσίν των τά άθλια ζώα άτινα γεννώντας μαραίνοντας καί άποθνήσκου- 
σιν έν τοϊς ύπογείοις τούτοις, στερούμενα χαράς τε καί έλπίδος, ηλίθια,κτη

νώδη, τληπαθή. Κατά τάς πρώτας τής ήμέρας ώρας βλέπει τις έξερχομέ- 

νην έκ τής γής μυρμηκιάν είδεχθεστάτων πλασμάτων, μελανών έκ ρύπου καΐ 
φθειρών, κάτισχνων καί ήμιγύμ-νων. ’Εχουσι τήν φυσιογνωμίαν σκυθρωπήν,

1 La miseria in Napoli, ύπό τής κυρίας Jessie White Mario. (I τόμος, Φλωρεντία),
2 Napoli a occhio nudo ύπό Renato Fucini. ^Φλωρεντία, Le Monnier).

ί πήν κόμην φρυγανώδη καί μεστήν ζωυφίων, τούς οφθαλμούς πάσχοντας, τό

σώμα νοσώδες καΐ καταβεβρωμένον ύπό φρικτών παθών, κεκαλυμμένον ύπό 

εξανθημάτων, πληγών, άποστημάτων, καί άλλων δερματικών άσθενειών. 

Ί Ίδού παϊς μονόφθαλμος, οί άσπάλακες κατέφαγον τόν οφθαλμόν αύτοΰ τήν

| παρελθοϋσαν έβδομ.άδα έν τώ ύπογείω αύτοΰ. Έν τή παρακειμένρ όδω κα
ί τέφαγον τήν ρίνα καί τά χείλη ύποτιτθίου βρέφους. Τό κοράσιον τοϋτο, τό

f τοσοΰτον ωχρόν, είνε τό πρεσβύτατον πέντε ορφανών. Κερδαίνει δέκα σόλδια
ί τήν ημέραν έκ ραπτικών έργασιών" ή μικρότερα αδελφή αύτής κερδαίνει δέ

κα τήν εβδομάδα" αί δύο αυται μόναι των τρέφουσι πέντε ψυχάς καί πλη- 

ρώνουσιν εννέα δραχμάς τόν μήνα ένοίκιον. *Η θέσις των δέ είνε σπανία. Οί 

γονείς άποθνήσκουσιν έν σκληραγωγία, ή έγκαταλείπουσι τήν νεοττιάν αύ
τών. Ίδού καΐ άλλη κόρη δεκαεξαέτις, ή'τις έ'χει τήν φροντίδα έξ μικρών · 
άδελφών. Ό δχλος τών ταλαιπώρων τούτων, οίτινες λαλοΰσι διάλεκτον καΐ

, αύτοϊς τοϊς Ίταλοϊς ακατάληπτου, πληροί ταχέως τήν οδόν, καΐ δμως οί 
λάκκοι έξακολουθοΰσιν έξεμοΰντες εκατοντάδας έκ τούτων. Οί λάκκοι ουτοι 
φαίνονται ανεξάντλητοι, καί όντως είνε τοιοΰτοι" έκαστος αύτών περιέχει 

συνήθώς πεντήκοντα ένοικήτορας. Δέν μεταχειρίζομαι τήν λέξιν έτοικήΐωρ 

είρωνικώς, ούχι, δώτι οί τής Νεαπόλεως πτωχοί πληρώνουσιν ένοίκιον σχεδόν 

επίσης βαρύ ώς τό τοϋ εργάτου τών Παρισίων.
Πάν δτι δέν εινε άσθενές ή άρρωστον έξήλθε τέλος. Ή όδός γίνεται θέα- 

τρον σκηνών απερίγραπτων, διότι έκεϊ έκτελοϋνται δλαι αί άνάγκαι τής 
ζωής. Ούδείς σκέπτεται νά νιφθή, αί γυναίκες κτενίζουσιν. άλλήλας" συνο- 

δεύουσι δέ προθύμως τούς ξένους είς τάς κατοικίας αύτών, χάριν περιεργίας 

. καί έπί τή έλπίδι νά λάβωσιν έν σόλδιον.

Οί bassi ουτοι είνε μάλλον ή ήττον βαθεως ύπό τήν γήν. Οί μέν έ'χουσι 
στενοτάτας όπάς, οί δέ μόνον τήν θυραν ώς άνοιγμα, εις τήν οποίαν κατα

βαίνει τις διά τινων βαθμιδών, κατεστραμμένων, βορβορωδών καί μεστών 

άκαθαρσιών. Διαιρούνται εις δωμάτια, συνήθως έξ, άνά πάν ύπόγειον, και 

| έκαστος θάλαμος κατοικεϊται ύπό μιας, δύο ή καί τριών οικογενειών, τουτέ-
στιν ύπό οκτώ ή δέκα ανθρώπων. Τό ένοίκιον άνέρχεται μεταξύ τών έξ καΐ 

ί δεκατεσσάρων δραχμών τοϋ μηνός, ώστε βλέπετε δτι οί bassi είνε αρκετά

; προσοδοφόροι. Οί κτήτορες έ'χουσιν έλάχιστας δαπάνας πρός διατήρησιν αύ

τών. 'Η κυβέρνησις τούς ήνάγκασε νά κονιάσωσι τάς οικίας έσωτερικώς τφ 
1837, κατά τήν διάρκειαν χολερικής τίνος έπιδημίας, έ'κτοτε δέ ούδέ τήν 
έλαχίστην έπεχείρησαν έπισκευήν. Οί τοίχοι καλύπτονται δι’ έπιχρίσματος 

πρασινοειδοΰς καί γλοιώδους, ένεκα τής υγρασίας. Τό ύδωρ κατάστάζει έκ 

τής όροφής, καί πού καί που άκούει τις τάς σταγόνας πιπτούσας έπί τοΰ έ
δάφους. Οί πόδες βυθίζονται είς παχεΐαν μάζαν, άκάθαρτον μίγμα κόπρου 

καί πηλοΰ. Όλίγιστοι ένοικήτορες έ'χουσιν έ'πιπλα, ή σκέπη χιλιάδων οικο

γενειών σύγκειται έξ ενός αχυροστρώματος, έφ’ ού πατήρ, μήτηρ, τέκνα 

ΤΟΜΟΣ Γ', 2.— ΦΕΒΡΟΓΑΡΙΟΣ 1879. 9
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συγκατακλίνονται πάντες επ’ άλλήλους, καί έξ ενός $ δυο λίθων, οίτινες 

χρησιμεύουσιν ώς καθίσματα. Τό αχυρόστρωμα τίθεται έπί τοΰ ύγροΰ εδά

φους. 'Η κυρία Μάριο είδε στρώμα, οπερ περιεπάτει συρόμενον ύπό τών 

έν αύτφ κατοίκων ! Ό κύριος 'Ρενάτος Φουκίνης εδρε γραίαν μονόφθαλμον 

κεκαλυμμένην ύπ’ ασθενειών, έχουσαν μεγάλην πληγήν έπί τής κνήμης, 
και καθημένην παρά τφ τοίχφ έπΐ λίθου. Δέν ήδύνατό πλέον νά περιπατή, 

δέν έξήρχετο πλέον έκ τής τρώγλης αύτής, οπού πρό τριάκοντα έτών κα- 
τφκει, έ'τρωγεν, έκοιμάτο καΐ τά λοιπά .... χωρίς νά κινήται έκ τής θέ- 

σεώς της. Τά τέκνα αύτής τήν έγκατέλιπον έκεϊ, ούδέν καθαρίζοντα, καί 

κατακλινόμενα παρ’ αύτή τήν νύκτα !
Οί παρά τή είσόδφ κείμενοι θάλαμοι είνε τά πολυτελή τών bassi δωμά

τια, διότι λαμβάνουσιν εϊδός τι άέρος καΐ φωτός. Τά άλλα δωμάτια, τά 

ένδότερα εινε, ώς έπΐ τό πλεϊστον, βεβυθισμένα έν σκότει τελείφ" ούχ ήτ

τον ή έλλειψις οπών Ιδέν κωλύει νά κατοικώνται καΐ αύτά, τούλάχιστον 
ύπό δέκα ανθρώπων. Ό άήρ αύτών είνε δηλητηριώδης, καΐ πνιγηράν δυσω

δίαν άποπνέουσιν. Έν μι£ τών τρωγλών τούτων, νεαρά κόρη άποθνήσκει 

ύπό τύφου, έπΐ δραγμής σεσηπότος άχύρου, γυνή τις τίκτει, κα'ι άνθρω
πός τις έν πυρετώ παραληρεί. Ό τύφος είνε έκεϊ ώς έν τφ ίδίφ αύτοΰ οίκφ, 

επικρατών έν τοϊς bassi ώς ενδημική νόσος, μετά τής χολέρας, τής ψωριά- 

σεως καΐ τών χοιράδων.
Δέν έφθάσαμεν όμως άκόμη εις τό τέλος. Υπάρχει έν Νεαπόλει χεϊρόν τι 

τών bassi. Ό λόφος ’Έκκια είνε τετρημένος ύπό έκτενεστάτων σπηλαίων 
όμοιων ταϊς κρύπταις τής 'Ρώμης. Πτωχαί οίκογένειαι έξελέξαντο έκεϊ τήν 
κατοικίαν αύτών. 'Η διευθέτησις είνε άπλουστάτη, καΐ τά διαφράγματα πα- 

ριστώνται διά συμπεφωνημένων σημείων. Έφ’ δσον προχωρεί τις έν τοϊς ύπο- 
γείοις, όπου τό ύδωρ ρέει έκ τών τοίχων, τό σκότος καί τό μίασμα αύξά- 

■νουσιν. ‘Ο άήρ είνε κεκορεσμένος ύπό άνθρακικοΰ οξέος, καΐ δύσκολον εινε 

τοϊς ξένοις, όποιαδήποτε καΐ άν είνε ή καλή των θέλησις, νά μείνωσιν εκεί 
έπΐ στιγμάς τινας. Ό τύφος είνε έπίσης ό συνήθης ξένος τών κρυπτών τού

των, όνομασθέντων ύπό τοΰ κυρίου 'Ρενάτου Φουκίνη όστεογύρων αττρων, 
εχει δέ ώς συμμάχους τούς ύρακας μΰς τόσον πολλούς καΐ τόσον άγριους, 

ώστε οί γονείς άναγκάζονται νά άγρυπνώσιν δλην τήν νύκτα έπΐ τών τέ

κνων αύτών. Ύπάρχουσι πρός τούτοις καΐ αί Λοκάνται, ήτοι οί μετ’ έπι- 
πλων θάλαμοι, όπου ενοικιάζει τις μίαν θέσιν έν κοινή κλίνη, καΐ ταύτη έν 
aotvip δωματίφ. Ή κυρία Μάριο, ητις ήθελε να ίδη, και τώ οντι είδε τα 

πάντα μετά τόλμης γυναικείας και όλως αγγλικής, και αυτας ταυτας τας 
ατιμίας άς|άδύνατον εινε κάν νά είκάση τις, έπεσκέφθη τάς Λοκάντας νύκτωρ, 

ίνα καλώς έπιβεβαιωθή περί τών έν αύταϊς συμβαινόντων. Έπανήλθεν έκ 

τής έπισκέψεως ταύτης έντελώς πεπεισμένη. Έμετρησεν εννεα κλινας εν ενϊ 
μόνφ δωματίφ, τρεϊς ανθρώπους έν μιγ μ.όννι κλίνη, και δεν λησμ.ονεϊ να:
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πρόσθεση δτι δέν είνε άληθές οτι τά δύο γένη χωρίζονται, ώς οί ένοικια- 

σταΐ βεβαιοΰσιν. Έν ένί τών οί'κων τούτων, κατφκημένφ ύπό 95 ανθρώπων, 

ύπήρχεν έν μαγειρεϊον, καΐ έν τφ μέσφ αύτοΰ μία όπή" ή όπή αυτή άνε- 
πλήρου τό δοχεϊον 8 θέτουσιν έν τοϊς θαλαμίσκοις τών φυλακών. Παύω, ούχί 

διότι ό κατάλογος τών βδελυγμάτων έξηντλήθη, άλλά ! . . .

. Τά μέσα τής συντηρήσεως τών κατοικούντων τούς bassi καΐ τά σπήλαια 
είνε λίαν άκανόνιστα. Ούδέν ήττον ύπάρχουσιν έν αύτοϊς πλειότεραι έντιμ.οι 

οίκογένειαι ή δσον θά έφαντάζετό τις’ ύπάρχουσι πατέρες οίτινες έργάζον- 

ται καί δεκαοκτώ ώρας καθ’ έκάστην, καί ο'ίτινες προσέχουσιν 'ίνα διατηρή- 

ται περί αύτούς σχετική τις εύκοσμία. Ό πατήρ ουτος μένει προσκεκολλη- 

μένος εις τό έπάγγελμά του, ή εις τό ξυλουργεϊον αύτοΰ μέχρι τοΰ φρικώ- 
δους του θανάτου, καΐ δέν θά δυνηθώσι νά άποσπάσωσιν αύτόν άπό τής 

εργασίας είμή ημιθανή. Ύπάρχουσιν άλλοι κλέπτοντες καΐ έπαιτοΰντες. Τό 

ένοίκιον, δσον άπίστευτον καΐ άν φανή, εινε ή βαρυτάτη δαπάνη τών έν 
Νεαπόλει πτωχών. Είς ένδύματα ούδέν σχεδόν δαπανώσι, διότι ταΰτα εινε 

έπίσης άπλα ώς καΐ ή τροφή των. Ό κύριος 'Ρενάτος Φουκίνης είδε νεάνιδα 

παρασκευάζουσαν τό γεϋμα τής έπταμελοΰς οικογένειας αύτής’ είχε συνάξει 
είκοσι δύο κοχλίας καΐ ισάριθμα κάστανα" ίδού τό γεΰμά των ! Οί σωροί τών 

σαρωμάτων καί λοιπών ακαθαρσιών είνε έν τών πρωτίστων μέσων δια
τροφής τών δυστυχών τούτων. Βλέπει τις αύτούς ένοκλάζοντας έπΐ τοΰ 

πεζοδρομίου καΐ άνασκάπτωντας τά σαρώματα, ίνα άνεύρωσιν όστοϋν ή 

άκανθαν ιχθύος καΐ τήν κατατρώγουσιν ώς οί κύνες. "Ίνα γνωρίσωμεν τόν 
επίλογον τής ζωής τοϋ έν Νεαπόλει πτωχοΰ, πρέπει νά μεταβώμεν εις τό 

παλαιόν Campo Santo, τό Κοιμητήριον, ήμίσειαν περίπου λεΰγαν άπέχον τής 
πόλεως, έξερχόμενοι έκ τής Καπύης Πύλης. Τό νέον Κοιμητήριον προώρι- 
σται είς ταφήν τών έν άνέσει ζώντων κατοίκων. Τό παλαιόν είνε τό ιδιαί

τερον κοιμητήριον τών πτωχών. Είνε μέγα όρθογώνιον λιθόστρωτον, περιτε- 

τοιχισμένον καΐ πάγγυμνον. Μεγάλοι στρογγύλοι καΐ ήριθμ.ημένοι λίθοι κεϊν- 

ται εύθυγράμμως μεταξύ τών λιθοστρώτων. Ύπάρχουσι 365 τοιοΰτοι λίθοι, 

δσαι καΐ αί ήμέραι τοΰ έ'τους. "Εκαστος λίθος καλύπτει τό στόμα ύπερμε- 
γέθους λάκκου. Τήν εσπέραν κατά τήν έκτην καΐ ήμίσειαν ώραν, ό φύλαξ 

τοΰ Κοιμητηρίου αίρει έν τών σκεπασμάτων τούτων καΐ ρίπτουσιν είς τήν 
οπήν ό'σα πτώματα έ'φερον κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας καΐ δσα φέρουσι 
τήν νύκτα. Τήν πρωίαν, κατά τήν έκτην καί ήμίσειαν ώραν, ό τάφος κλείε

ται πάλιν, καΐ μεταβαίνουσιν είς τόν επόμενον. Ουτω πράττουσι μέχρι τοΰ 

τέλους τοΰ έ'τους, δτε πάλιν άναλαμ-βάνουσι την σειράν. Τά ένταφιασθέντα 
εν τώ παλαιφ Campo Santo σώματα άνέρχονται κατ’ έ'τος είς έπτακισχίλια.

Ό τοΰ Κοιμητηρίου φύλαξ προσεκάλεσε τόν κύριον 'Ρενάτον Φουκίνην νά 
παρευρεθή είς τόν ένταφιασμόν, έπειπών : καί θά διασκεθάσητε, "Αλλως τε 
δε ή είσοδος εινε έλευθέρα, καί οί άλήται και τή παιδάρια, τών οδών κοι- 
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μώνται καί παίζουσιν έκεϊ έν μέσω τών τάφων. Και εκείνοι ωσαύτως δια- 
σκεδάζουσι βλέποντες τάς κηδείας.

Ό κύριος 'Ρενάτος Φουκίνης πρώτον είδεν άνθρωπον φέροντα έπί τίίς κε

φάτης φορτίον. ’Έχων δέ την πυγμήν έπί τοΰ ισχίου περιεπάτει φαιδρώς καί 

φδων. Τό φορτίον ητο μικρόν φέρετρον περιέχον βρέφος διετές. Τό μικρόν 

σαρκον σώμα ητο ημίγυμνον* άλλ’ εύλαβής χε'ιρ τό είχε περικαλύψει διά φύλ
λων δένδρου, και είχε Θέσει ρόδον έπί τοΰ στόματος. Ό νεκροθάπτης τό λαμ

βάνει άπό τοΰ ποδός καί τό ρίπτει σκληρώς εις τόν δημόσιον νεκροκράββατον. 

Δυο ρυάκια αίματος ρέουσιν έκ τών ρωθώνων τοΰ ίσχνοϋ πιάσματος. Ό δέ 

φύλαξ καταστρέφει τό μικρόν φέρετρον διά λακτισμάτων, καί άφαιρεϊ τά τε
μάχια συοίζων. "Ομιλος δέ παιδαρίων διεφιλονείκει τόν στέφανον καί τό 

ρόδον, όπερ είχε πέσει κατά γης. Έκόμισαν έπειτα γοαϊάν τινα, μόνον ένδυ

μα έχουσαν ράκος ήπλωμένον έπί της κοιλίας. Τό ράκος έπεσεν οτε άνέσυ- 

ραν αύτήν έκ τοΰ φερέτρου και ολόγυμνος έρρίφθη είς τό ύπό τοΰ Κράτους 
προσδιωρισμένον μέρος, προ τών οφθαλμών ό'χλου περιέργου καί μυρία φλυα- 

ροΰντος. Έκομίσθη έπειτα άνηρ 8ν οί νεκροθάπται έρριψαν κατά γής, καί ή 
κεφαλή του ύποκώφως έδούπησεν έπί τοΰ λιθοστρώτου. Κατά τήν προσδιω- 

ρισμένην ώραν τής άποκαλύύεως τοΰ λάκκου, έννέα πτώματα έκειντο παρά 

τώ ύπ’ αριθμόν 145 λίθω.
To Campo Santo είχε πληρωθή ολίγον κατ’ ολίγον φλυαροΰντος όχλου, 

έλθόντος ίνα λάβη συνδυασμόν τριών αριθμών πρός άγοράν γραμματίων λα

χείου, τριλαχίαν ή ώς τήν λέγουσι ΙθΓηο,κατά τήν ηλικίαν καί τό φΰλον τών 

άποθανόντων. Ήτο δέ καί Παρασκευή, ημέρα θεωρούμενη ύπό τοΰ όχλου της 

Νεαπόλεως έξαιρέτως αίσια είς τούς τοιούτους συνδυασμούς. Οί νεκροθάπται 

πλησιάζουσιν είς γερανόν τινα, ήν θέτουσι παρά τφ άριθμώ 145, ίερεύς τις 

άπαγγέλλει προσευχήν και άπεοχεται. ’Ήγειραν jo έπίπωμα τοΰ λάκκου, έξ 
ού άναθυμίασις τρομεράς δυσωδίας έξήλθεν. Οί περίεργοι συνωστίζονται ϊνα 

ί'δωσι τί νπήρχεκ έκτος, καί έν τέταρτον τής ώρας παρήλθεν πριν ή άρχί- 

σωσι τό έργον. Τέλος δέ άπεμάκρυναν αύτούς ολίγον. Ή γερανός άνέλαβε τά 

σώματα καθ’ έν, καί τά έοριψεν είς τήν οπήν. Τοσοϋτον βδελυραί σκηναί 
συνέβησαν, ώστε ό κύριος 'Ρενάτος Φουκίνης, μή δυνάμενος πλέον νά βλέπη 
αύτάς, άπεχώρησε.
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1,190,932,603 δρ. φέροντα ετήσιον εισόδημα 84,585,240 δρ. ! Αί έπαρ- 

χίαι τής Νεαπόλεως 'μόνης, ών ό πληθυσμός συμποσοΰται είς επτά τούλά
χιστον εκατομμύρια, δαπανώσιν έκ τοΰ μυθώδους ποσού τών 1,190,932,603 
φρ. 200,940,434 καί διατηροΰσιν 8418 φιλανθροιπικά καθιδρύματα. 

Πρέπει νά μελετήσγ τις τάς άπογραφικάς σημειώσεις τάς ύπό τοΰ Ίταλοΰ 

ύπουργοϋ τών ’Εσωτερικών δημοσιευθείσας ϊνα λάβ·ρ πραγματικήν έννοιαν 
περί τοϋ τρόπου καθ’ ον διαχειρίζονται τήν περιουσίαν τώνπτωχών. Τω 1873 

έν μόνον μεταξύ πέντε καταστημάτων είχε δημοσιεύσει τούς άπολογισμούς 
αύτοΰ, 1330 δέν είχον ούτε κάν καταλόγους ούτε καταστατικά' 4429 δέν 

είχον ούδέ καταγραφήν τών πραγμάτων αύτών. Βλέπομεν συστηματικήν 
αταξίαν, καί επίσημον κατασώτευσιν τής ίερωτάτης τών ιδιοκτησιών. Καί 

δέν δύναται τις νά φέρη ώς πρόφασιν οτι αί πληγαί αύται είνε πληγαί κε- 
κρυμμέναι, άγνωστοι, άποκαλυφθεΐσαι αίφνης ύπό άπερισκέπτου φιλανθρώ- 

■που. Τά πράγματα ταΰτα δέν είνε μ.υστήρια ούδενί τών τής ’Ιταλίας κατοί

κων' πολλοί προ τής κυρίας Μάριο καί τοΰ κυρίου ‘Ρενάτου Φουκίνη είχον 
διασημάνει αύτά.

Τάς άνω άπογραφικάς σημειώσεις ήρύσθημεν έκ τών έπισήμων τοΰ Κρά

τους έγγράφων. Τά μετά άγανακτήσεως άρθρα, τά μυριάκις έν ταϊς Ίτα- 
λικαϊς έφημερίσι δημοσιευθέντα κατά τής άθλιας διαχεζρίσεως τών κτημά

των τών πτωχών, ούδέποτε έπεχείρησαν νά διαψεύσωσιν οί τήν περιουσίαν 
τών καταστημάτων τούτων 8ιχγειριζόμενοι. Τό βέβαιον είνε ό'τι ούδέ τά 

άρθρα ταΰτα προύκάλεσάν ποτέ τήν έλαχίστην μεταρρύθμισιν. Δεν δύναται 

τις νά εί'πγι ότι τό Κράτος ούδέν ποιεί πρός βελτίωσιν τής όδυνηράς ταύτης 

καταστάσεως. ’Εν Νεαπόλει άπό καιρού είς καιρόν οί καραβινοφόροι στρατιώ- 
ται καταβαίνουσιν εί'ς τι basso καί έν όνόματι τής δημοσίας ύγιεινής άπο- 

βάλλουσι πάντας τούς έν αύτ<5 κατοικουντας, οίτινες καταφεύγουσιν είς έτε
ρον basso καί ουτω καθ’ εξής. Ή ’Ιταλική κυβέρνησις άναντιορήτως ηδύνατο 

νά κάμ.Τ) τι περισσότερον ύπέρ τής Νεαπόλεως. Θά είχε συμμάχους τόν ή'λιον, 

τήν καθαράν καί ζωογόνον αύραν τής θαλάσσης, καί τέλος τήν κοινήν γνώ
μην, ή'τις δυσανασχετεί κατά τοΰ προσγινομένου τή χώρα στίγματος ένεκα 
τής ύπάρξεως τοιούτων σκανδάλων. Ή ’Ιταλία οφείλει νά μή άνέχηται έπί 

μακρότερον τοιαύτην κατάστασιν πραγμάτων, ή'τις ούχί μόνον αύτή, άλλά 

καί πάση τή άνθρωπότητι ρίγα or είδος προσάπτει.

Έν Μασσαλίιρ Έκ της Γαλλικής ύπό Ε. Π. Ρ.

Τά είρημένα φαίνονται έτι θλιβερώτερα όταν έζετάστ] τις τόν ισολογισμόν 

τών έν Ιταλία πτωχών. Τότε τοΐς πασι δήλον καθίσταται ότι ή άμέλεια καί 
ή κακή διεύθυνσις εινε αί αίτίαι τοΰ κακοΰ. Διότι οί πόροι ουδόλως έλλεί- 

πουσι. Κατά τήν τελευταίαν άπογραφήν τά κεφάλαια τών 20,123 φιλάν· 
θρωπικών καταστημάτων τής χερσονήσου ανέρχονται έν συνόλφ είς δραχμάς
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ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΔΜΟΝΔΟΥ ΑΜΠΟΥ

Έκ τοΰ κεφαλαίου τούτου καταφαίνεται δτι ή Ταρπηία πέτρα 
ολίγον άπύγει τοϋ Καπιτωλίου.

Την επιούσαν δ Φουγάς άφ’ ού πρώτον έπεσκέψατο τδν Μαρνέ έγραψεν ει$ 
την Κλημεντίναν την επιστολήν ταύτην.

«Φώς μου, εγκαταλείπω τδν τύπον τοΰτον τδν μάρτυρα τής κακότυχου 
άνδρείας μου καί θεματοφύλακα τνίς άγάπης μου. ©ά φέρω τά πρώτα μου 
βήματα είς τήν πρωτεύουσαν, είς τούς πόδας τοϋ θρόνου. Καί έάν μέν ό κλη
ρονόμος τοϋ θεοΰ τών μαχών φανή δ'τι ακούει τήν φωνήν τοϋ αίματος οπερ 
ρεει έντδς τών φλεβών του, θά μ’ άποδώση τδ ξίφος μου καί τάς έπωμίδας 
μου νά τας φέρω καί καταθέσω πρδ τών ποδών σου. "Εσο πιστή, περίμενε? 
έλπιζε. Οί δέ στίχοι μου ούτοι, άς σοι είνε φυλακτήριον κατά τών κινδύνων 
τών άπειλουντων τήν ελευθερίαν σου. ~Ω Κλημεντίνα μου, φυλάττου καί 
πάντοτε έχε είς τδν νοΰν σου ό'τι έγώ μόνος είμί ό σός

^Βίκτωρ Φουγ&ς.ν

Ή Κλημεντίνα ούδέν άπεκρίθη είς τήν έπιστολήν ταύτην, άλλά τήν ώ
ραν καθ’ ήν δ Φουγάς άνέβαινεν είς τήν άμαξαν τοΰ σιδηροδρόμου, έπλησία- 
σεν αύτδν άνθρωπός τις καί τφ έδωκε κομψόν χαρτοφυλάκων έξ έρυθροΰ δέρ* 
ματος καί παραχρήμα άπεμακρύνθη μετά σπουδής. Τό στερεόν τοϋτο καί και
νουργές χαρτοφυλάκων περιείχε χίλια διακόσια φράγκα είς τραπεζικά γραμ
μάτια, τδ έκ διαφόρων οικονομιών άποθεματικδν κεφάλαων τής νεάνιδος. Ό 
Φουγάς δέν'είχε καιρόν νά σκεφθή καί άποφασίσφ περί τοϋ λίανλεπτοΰ τού
του πράγματος, διότι τόν είχον ήδη ωθήσει είς τήν άμαξαν, ή άτμάμαξα 
έσύριξε καί ό στοίχος τών άμαξών έξεκίνησε.

Ό συνταγματάρχης έν τή άμάξγ μόνος ήρξατο άναπολών τά έν μιγ. μό
λις εβδομάδι πλεϊστα δ'σα καί διάφορα συμβάντα άτινα άλλεπάλληλα ήλ- 
θον καί άντιπαρήλθον. ’Ανεπόλει τήν έν τοϊς πάγοις τυΰ ποταμού Ούιστούλα 
συλληψίν του, τήν είς θάνατον καταδίκην του, τήν έν τω φρουρίφ Λίμπεμ- 
φελδ αιχμαλωσίαν του, τήν έν Φονταινεβλώ έξέγερσίν του, τόν θάνατον τοΰ

? "Ιδε σελ. 59.

Βοναπάρτου, τήν έν έτει 1852 κάθοδον τών βοναπαρτιδών τήν συνάντησιν, 
νεάνιδος όμοιας πρδς τήν Κλημεντίναν Πισόνη, τήν σημαίαν τοΰ 23ου συντάγ
ματος, τήν μετά συνταγματάρχου τών θωρακοφόρων μονομαχίαν. Πάντα δε 
ταΰτα συνέβησαν έν διπστήματι τεσσάρων μόνον ημερών ! Ή νύξ τής 11 
Νοεμβρίου 1813 πρδς τήν 17 Αύγούστου 1859 τφ έφαίνετο ού μόνον ί'ση 
άλλά καί μικρότερα τών άλλων νυκτών, διότι τήν νύκτα ταύτην τδ πρώτον 
ήδη έκοιμήθη κατά διάρκειαν καί άνευ τινδς ονείρου.

Άλλος τις έχων’πνεΰμα ήττον ζωηρόν καί καρδίαν ήττον Θερμήν, θά κα- 
τελαμβάνετο ύπό μελαγχολίας. Διότι τέλος πάντων ό κοιμηθείς εξ και τεσ
σαράκοντα δλα έτη οφείλει δπως δήποτε νά έπανίδφ τήν πατρίδα του επαι- 
σθητώς ήλλοιωμένην, ώστε νά νομίση κατ’ άρχάς οτι αύτη δέν είνε ή πα- 
τρίς του άλλά ξένος τις τόπος. Ούτε γονείς, ούτε φίλους, ούτε γνώριμόν τι 
πρόσωπον θά εύρφ ! Πλήν δέ τούτου πλεΐσται ό'σαι λεξεις, ιδεαι, έθιμα, εφευ
ρέσεις νέαι θά τφ άποδείξωσιν δτι είνε αλλοδαπός, καί θά τον άναγκάσωσι 
νά όμολογήση οτι έχει άνάγκην όδηγοϋ, έν αύτή τή πατρίδι του. Άλλ’ ο 
Φουγάς άνοίξας τούς οφθαλμούς ούδέ στιγμήν μίαν άπεμεινεν αργός, διότι 
παραχρήμα εύρεν έκ τοϋ προχείρου καί φίλους, καί έχθρούς, καί έρωμένην 
καί άντεραστήν. Τδ Φονταινεβλώ ή δευτέρα αύτη πατρός του ήτο ή προσ
ωρινή έδρα τής ύπάρξεώς του, διότι ήσθάνετο ότι έκεϊ τόν άγαπώσι, τδν μι- 
σοΰσι, τδν φοβούνται, τδν θαυμάζουσιν,δτι έκεϊ τέλος είνε τοϊς πάσι γνωστός. 
Έγίνωσκεν δτι έν τή έπαρχίφ έκείνη ήτο άδύνατον νά έκφωνηθή τό ονομά 
του χωρίς νά έξεγείρν) καί τινα ηχώ. Άλλά τδ μάλιστα συνδεον αύτδν μετά 
τών νεωτέρων χρόνων ήτο ή στενή αύτοΰ συγγένεια πρός τήν μεγάλην οικο
γένειαν τοΰ στρατοΰ. Πανταχοΰ ένθα κυματίζει τής Πατρίδος ή σημαία ό 
στρατιώτης,εί'τε νέος είνε είτε γέρων, είνε ώς έν τή οίκίφ του.Πέριξ τοΰ κω
δωνοστασίου τούτου τής Πατρίδος,ού ή άγάπη καί, ή ίερότης είνε κατά πολύ 
διάφορος τής τοϋ κωδωνοστασίου τοΰ χωρίου, ή γλώσσα, αί ιδεαι, αί διεπου- 
σαι άρχαί πολύ ολίγον μεταβάλλονται. Μάτην οί άνθρωποι αποθνησκουσιν, 
άντικαθιστάμενοι ύπό ετέρων δμοιαζόντων πρδς αύτούς καί ομοίως σκεπτο- 
μένων, λαλούντων, πραττόντων, οίτινες δέν άρκοΰνται μόνον δτι άπλώς ένε- 
δύθησαν τήν στολήν τών πρό αύτών ζησαντων, αλλα κληρονομοΰσι και τας 
αναμνήσεις αύτών, τήν άποκτηθεϊσαν δόξαν των, τας παραδόσεις, τας α
στειότητας καί τινας τόνους τής φωνής των. Έκ τουτου δε εξηγείται καί η 
πρδς τόν συνταγματάρχην τοΰ 23ου συντάγματος εύθύς έξ αρχής φιλία τοϋ 
Φουγά μετά τήν στιγμιαίαν έκδήλωσιν τής ζηλοτυπίας του, και η απότομος 
πρδς τδν συνταγματάρχην Μαρνέ συμπάθεια του, ώς είδε ρεον τδ αιμα τής 
πληγής του. Αί μεταξύ στρατιωτών έ'ριδες είνε συζητήσεις οικογενειακαί 
ούδέποτ’ έξαλείφουσαι τήν συγγένειαν. «

Ό Φουγάς πεπεισμένος ίσχυρώς δτι δέν ήτο μόνος επί γής, μετά πολλής 
χαράς έθεάτο πάνθ’ όσα νέα πράγματα ό πολιτισμός έπεδεικνυε πρδ τών 
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οφθαλμών του. ΊΙ ταχύτης μάλιστα τοϋ σιδηροδρόμου τδν κατέθελγε. Κα- 
τελήφθη ύπδ άληθοΰς ενθουσιασμού ύπέρ τής δυνάμεως ταύτης τοϋ άτμοΰ, 

ής η Θεωρία τω ήτο γράμμα έσφραγισμένον, καϊ σκεπτόμενος περί των άπο- 

τελεσμάτων αύτης έλεγεν*
«Έάν δ Ναπολέων είχε χιλίας τοιαυτας μηχανάς, δισχίλια τηλεβόλα 

ραβδωτά καϊ είκοσακισμύρια παλληκάρια ώς άν εμέ, έντδς έξ εβδομάδων 

θά ητο κύριος τις οικουμένης. Διατί ό νέος δ'στις σήμερον κάθηται έπϊ τοϋ 
θρόνου, διατί δέν μεταχειρίζεται τά δ'ργανα ταΰτα άτινα έχει έν τη εξου

σία του ; Ίσως δέν το έσκέφθη, τίς οΐδε. ©ά το ί'δωμεν μετ’ ολίγον. Και άν 

μ.εν μοι φανγ κατάλληλος και ικανός, τώ λέγω την ιδέαν μου, μέ διορίζει 

ύπουργόν έπϊ των στρατιωτικών καϊ «εμπρός γζάγς.»
Έρωτήσας έ'πειτα έ'μαθεν εις τί χρησιμεύουσι τά σιδηρά εκείνα σύρματα 

τά στηριζόμενα ύπδ πασσάλων ίσταμένων κατά διαλείμματα έν ταΐς όδοϊς.
«Κύτταξε, κύτταξε, έλεγεν, ιδού ύπασπισταϊ ταχείς και εχέμυθοι. Τοιαύ

τη δύναμις καϊ τοιαΰτα μέσα έάν τύχωσιν είς χεΐρας έμπειρου στρατηγοδ 

ολην την οικουμένην εΐνε ικανά νά κατακτήσωσι.»

Άλλά τάν σκέψεις του ταύτας διέκοψεν αίφνης ήχος ξένης τινδς γλώσ- 

σης. Μόλις δέ ήκουσε καϊ παρευθύς άνεπήδησεν ώς έάν έκάθητο έπ’ι άκαν

θων. Φρίκη ! κατά τινα μικρδν σταθμόν εΐσήλ,θεν εΐς την άμαξαν Άγγλος 
τις, έν τών τεράτων εκείνων άτινα έδολοφόνησαν τδν Ναπολέοντα έν τή νήσφ 
'Αγίιγ Ελένη, ΐνα έξασφαλίσωσι τδ μ.ονοπώλιον τοΰ βάμβακος. Ό Άγγλος 

οδτος είχε μεθ’ εαυτού την γυναΐκά του νέαν όπωσοΰν κάμψην και δύο θαυ

μαστές εύμορφίας κοράσια.

«Αί', αί', σταθητε, άνεφώνησεν ό Φουγάς, κύψας άπδ.τές θυρίδος τές άμά' 
ξης ούτως ώστε τό ημισυ σχεδόν τοΰ σώματός του έκρέματο έ'ξω τές θυρίδος·

— Κύριε, τω εϊπεν ό Άγγλος λαλών κάλλιστα την γαλλικήν’ σάς συμ
βουλεύω νά έχετε ύπομονήν μέχρι τοΰ προσεχούς στάθμου. Διότι τώρα ού- 
δεϊς άκούει τάς φωνάς σας καί εΐνε κίνδυνος μη πέσητε έξω τές άμάξης. 

Εάν δύναμαι κατά τι νά σας φανώ χρήσιμος, έχω φιάλην ρακής καϊ ....

—- ’"θχι, κύριε, ύπέλαβεν ό Φουγάς μετά πολλές τραχύτητος. Τίποτε δέν 
θέλω’ προτιμώ νάποθάνω, παρά νά δεχθώ τδ παραμικρόν άγγλικόν πράγ

μα καϊ μάλιστα παρά Άγγλου. Φωνάζω δέ διότι έχω άνάγκην νά άλλάξω 
άμαξαν καϊ νά καθαρίσω τούς οφθαλμούς μου, τους οποίους έμίανεν ή θέα 

έχθροϋ τοϋ Αύτοκράτορος.
Σάς βεβαιώ, κύριε, ό'τι δέν είμαι έχθρδς του Αύτοκράτορος. Μάλιστα 

έλαβον και την τιμήν νά έλθω είς την οικίαν του δτε κατώκει έν Αονδίνω. 

Τόν έφιλοξένησα δέ καϊ έγώ έν τή έπαύλει μου.

— Τόσφ τό χειρότερον, έάν ό νέος εΐνε τόσον καλός ώστε νά λησμονηση 
πόσον οί Άγγλοι έβλαψαν την οικογένειαν του. Άλλ’ ό Φουγάς, μάθετε, κυ- 

ριε, δτι ούδέποτε θά σας συγχώρηση διά τάς πρδς την πατρίδα του αδι

κίας σας.»
Μόλις δ’ έστάθη ή αμαξοστοιχία έν τφ πρώτφ σταθμφ καϊ παρευθύς ό 

Φουγας άνοίξας την θυρίδα έπηδησεν έξω και εύρέθη έν έτέρα άμάξη, έν η 

είδε δύο νέους οΐτινες ούδόλως έφαίνοντο Άγγλοι, τούλαχιστον εκ της φυ
σιογνωμίας των’ έλάλουν δέ την γαλλικήν ώς Γάλλοι, άρα ήτο πιθανωτατον 
οτι δέν ήσαν Άγγλοι. Διό δ Φουγας μετά πολλής χαράς έχαιρέτισεν αύτούς. 

έδαφιαίως καϊ μειδιών* είπε δέ πρός αύτούς.
«Φίλοι, είμεθα τέκνα μιάς καί της αύτης πατρίδος, χαίρετε’ ή θέα σας 

μέ ζφογονεϊ !»
Οΐ δύο νέοι άνέφξαν τούς οφθαλμούς των μετ’ άπορίας, έχαιρέτισαν ελα

φρώς νεύσαντες την κεφαλήν καϊ έπανέλαβον την ύπό τοΰ Φουγά διακοπεΐ- 

σαν συνδιάλεξίν των. Συνδιελέγοντο δέ περϊ μοναρχίας καθ’ ολου και περί 

τοΰ δτι αυτή δέν εΐνε δυνατόν νά διαρκέση πολύν χρόνον. 'Ο Φουγας κατε- 
στελλε μετά δυσκολίας την άγανάκτησίν του άκούων ποοσβαλλομενην την 

μοναρχίαν, ήν αύτός έλάτρευε.
α Αί, κύριοί μου, άρκεΐ πλέον ! Ουτω λαλοΰν Γάλλοι περί τών γαλλικών 

θεσμών ; Μάθετε, κύριοί μου, οτι ή αύτοκρατορία εΐνε άθάνατος, διότι θεμε- 

λιοΰται έπϊ γρανίτου, τοΰ λαοΰ, καϊ εΐνε συγκεκολλημένη δι’ αίματος ηρωων. 

Καϊ έάν σας έρωτηση τις: τίς το λέγει; εί'πατέ τω: ό συνταγματάρχης Φου
γάς δ λαβών τό παράσημον έν Βαγράμ.η παρά της χειρός τοΰ αύτοκράτορος.»

Οί δύο νέοι προσεϊδον άλληλους μειδιώντες" είπε δέ ό νεωτερος προς τόν 

πρεσβύτερον’
« What is that ? (τί εΐν’ τοϋτο ;)

•— A madman (τρελός άνθρωπος).
■—No, dear; a mad dog (όχι, άγαπητέ’ σκΰλος λυσσασμένος).

1— Nothing else (τίποτε άλλο).
— Πολύ καλά, κύριοι, πολύ καλά, άνεφώνησεν ό συνταγματάρχης. Όμι- 

λεΐτε άγγλικά τώρα, σάς πρέπουν νά τα όμιλητε.»
Καϊ άμα σταθείσης της αμαξοστοιχίας έν τφ άμέσφ σταθμφ, μετεβη είς 

έτέραν άμαξαν έν η έκάθητο δμιλος νεαρών ζωγράφων. Τούς προσηγόρευσε δε 

μαθητάς τοΰ Ζεύξιδος καί τους ηρώτησεν ειδήσεις περί τοΰ Γεράρδου, τοΰ 
Γρώ καϊ τοΰ Δαβίδ (καλλιτεχνών διάσημων οΐτινες ήσαν αύτφ γνωστοί ήδη 

πρίν η τόν αποξηράνει ό γηραιός Μάιζερ), εκείνοι δέ άνθαμιλλωμενοι καϊ νο- 

μ.ίσαντες άστείαν τήν έρώτησίν του, τώ συνέστησαν νά πορευθη είς το θέα
τρου νά ί'δη τδν διάσημον ηθοποιόν Τάλμαν (σύγχρονον τών άνωτέρω καλλι-

Ίΐσαν ή'δη έγγύς τών Παρισίων καϊ αί οχυρώσεις τής πρωτευούσης τδν 
κατέπληξαν πολύ, καί πως δέ καί τον έσκανδάλισαν.

«Δέν τάγαπώ έγώ αύτά, ειπεν είς τούς παρακαθημένους. Αληθές όχύρω-
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[Λαέ πόλεως είνε ί ανδρεία μεγάλου λαοΰ. Οί πέριξ τής πρωτευουσης σωρα 
ουτοι των φρουρίων μονονουχί φωνάζουσι καί λέγουσιν «ίς τόν εχθρόν δτι ευ
κόλως δύναται νά νικήση την Πατρίδα.

Τέλος η αμαξοστοιχία έ'στη έν τω σταθμφ τών Παρισίων κα'ι ύ Φόυγάς 
ούδέν πράγμα εχων μεθ’ έαυτοΰ κατέβη παρευθύς, καί τάς χεΐρας έ'χων έν 
τοΐς θυλακίοις έξεκίνησεν είς άναζήτησιν τοϋ ξενοδοχείου είς 8 κατέλυσέ 
κατά την έν Παρισίοις τφ 1813 τρίμηνον διαμονήν του.’Ενόμιζε δέ δτι γι- 
νώσζει κάλλιστα την πόλιν, διά κα'ι δέν έβράδυνε νά άποπλανηθή. Άλλ’ έν 
τοΐς διαφόροις τμήμασι της πόλεως καθ’ ά έπλανάτο. κατά τύχην φερόμενος, 
s θαύμασε τάς μεταβολάς τάς γενομένας κατά την άπουσίαν του.Ό Φουγάς 
έλάτρευε τάς λίαν μακράς, λίαν εύρείας καί ύπό παμμεγίστων ομοιομόρφων 
οικιών εκατέρωθεν κοσμουμένας οδούς. Ήναγκάσθη δέ νά όμολογήση δτι ή 
δημοτική άοχή τών Παρισίων προσεπάθει νά συμμορφωθώ πρός τό ιδανικόν 
αύτοΰ. Κα'ι ναι μέν δέν είχον είσέτι φθάσει είς τήν άπόλυτον τελειότητα, 
άλλ’ όπο'α όντως πρόοδος !

Κατά εύεξήγητον δέ άπάτην είκοσάκις έστη χαιρετίζων γνώριμα, πρόσω
πα, άλλ’ ούδείς τον άνεγνώρισε.

Μετά πεντάωρον περιπλάνησιν άφίζετο είς τήν πλατείαν Καρρουσέλ, ένθα 
ένεθυμεΐτο δτι ύπάρχει τό ξενοδοχείου τής·Νάντης. Άλλά ποϋ ξενοδοχείου ’ 
Έχάρη δμως ίδών τό Λοϋβρον συυτετελεσμένον ήδη. Τέταρτον ολον ώρας έδα- 
πάνησεν ό Φουγάς θεώμενος τό μέγαρον τοΰτο καί ήμίσειαν ώραν «κρατη
ρών δύο ζουάβους τής φρουράς παίζοντας πικέτου. Ήρώτησε δέ έάν ό Αύτο- 
κράτωρ είνε έν Παρισίοις, καί τφ έ'δειξαν τήν έπί τοϋ Κεραμεικοΰ κυματί- 
ζουσαν σημαίαν.

«Καλά, είπε" άλλά πρέπει πρώτον νά παραγγείλω νέα φορέματα.»
Έλθών δέ είς τι ξενοδοχείου τής όδοϋ Αγίου Όνωρίου έμίσθωσε δωμάτων 

καί ήρώτησε τόν θεράποντα τίς ήτο ό άριστος ράπτης τών Παρισίων" ό δέ 
θεράπων είς άπόκρισιν έδωκεν αύτφ τόν ΈμΛορικύτ Αδηγόν, έν φ ό Φουγάς 
άνεζήτησε τόν υποδηματοποιόν τοϋ Αύτοκράτορος, τόν πιλοποιόν τοΰ Αύτο
κράτορος, τόν ράπτην, κλπ. κλπ., καί καταγράψας τά ονόματα αύτών καί 
τήν διεύθυνσιν έν τφ χαρτοφυλακίφ τής Κλημεντίνης, έ'λαβεν άμαξαν καί 
ή'οξατο τής είς τά καταστήματα ταΰτα έπισζέψεώς του.

’Επειδή δέ είχε πόδα μικρόν καί κομψόν, ευρεν άνευ τινάς δυσκολίας έτοι
μα ύποδήματα, τφ ύπεσχέθησαν δέ δτι θά τφ φέρωσι τήν εσπέραν καί τάς 
λινοστολές ών εΐχεν ανάγκην. Άλλ’ οτε όμως έξήγησεν είς τόν πιλοποιόν 
όποϊόν τι είδος πίλου έμελέτα νά καθίσ-ρ έπί τής κεφαλής του, εύρεν ανυπέρ
βλητους άντιρρήσεις καί δυσκολίας. Έπεθύμει πίλον παμμέγιστον, πλατύτα
του πρός τά άνω και στενότατου κάτω Καί έ'χοντα χείλη συνεστραμμένα καί 
καμαρωτά, τουτέστι τής εποχής τοϋ 1813. Έδέησε δέ νά γείνωσιν άνασκα- 
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φαί ούτωςείπεΐν έν ταϊς διαφόροις άποθήκαις τοΰ πιλοποιείου καί έν αύτοϊς 
έ'τι τοΐς άρχείοις. Τέλος εύρέθη τό ποθούμενον.

«Τέλος πάντων, άνεφώνησεν ό διευθυντής τοΰ πιλοποιείου, ιδού ό πίλος τόν 
όποιον ζητεϊτε.’Εάν τον θέλετε διά θεατρικήν παράστασιν είνε λαμπρότατος, 
διότι είνε δπως τόν θέλετε, κωμικώτατος.»

Ό Φουγάς άπεκρίθη ξηρώς δτι ό πίλος «κείνος ήτο όλιγώτερον γελοίος 
τών τότε έν χρήσει.

Ούχ ήττον πεισματώδης μάχη συνεκροτήθη έν τώ ράπτγ.
«Δέν κατασκευάζω, κύριε, έγώ ένδύμκτα τών Άπόκρεω.Δέν θέλω νά εί'- 

πωσιν αύριον οί άνθρωποι δτι τόσον έξέπετε τό κατάστημά μου.
— Βρε αδελφέ, πώς δέν θέλεις νζζούσγς ! ’Επειδή είσαι τάχα ύψηλότε- 

ρός μ.ου ; μάθε δτι έγώ είμαι συνταγματάρχης τής μεγάλης αύτοκρατορίας, 
καί δέν ήζούσθη ποτέ νά δίδουν προσταγάς οί άρχιτυμπανισταί είς τούς συν- 
ταγματάρχας.»

Τίς ηδύνατο νάντιστή πλέον είς τήν επιμονήν τοΰ πειρασμοΰ τούτου ; ’Έ- 
λαβον μετράν καί ύπεσχέθησαν νά τον ένδύσωσι πριν ή ^παρέλθωσιν είκοσι- 
τέσσαρες ώραι, κατά τόν έπικρατοΰντα τελευταίου συρμόν τοϋ 1813. Τφ έ
δειξαν άγγλικά ύφάσματα νά έκλέξρ.’Αλλά τάπέρριψε μετά περιφρονήσεως.

«Θέλω γαλλικόν ύφασμα, ύφασμα τής Γαλλίας ! Καί νά τα κόψετε ού- 
τω πως,ώστε οί βλέποντες με διαβαίνοντα νάλέγωσιν: «Είνε στρατιωτικός.»

Σημειωτέον δέ δτι οί καθ’ ήμάς αξιωματικοί έπιζητοϋσι τουναντίον" έν- 
δυόμενοι πολιτικά προσπαθοΰσι νά μή φαίνωνται δτι είνε στρατιωτικοί.

Ό Φουγάς παρήγγειλεν έπειτα λαιμ.οδέτην μετάξινου μ.έλανος χρώματος, 
κατακαλύπτοντα τό ύποκάμισον αύτοΰ καί άναβαίνοντα μέχρι τών ώτων.Κα- 
τελθών δ’ έπειτα πρός τό Βασιλικόν λεγόμενον ’Ανάκτορου είσήλθεν είς έπί· 
σημον έστιατόρων καί ή'ρξατο τρώγων μετά λαμ-πράς όρέξεως, ήν εΐχεν άζο- 
νήσει καθ’όδόν διά τίνος γλυκίσματος δπερ έπί ποδός είχε πρό μικροΰ φάγει, 
έφαγε δέ καί έ'πιεν ώς έν Φονταινεβλφ. Άλλ’ βτε τφ έ’δωκαν τήν σημείωσιν 
νά πληρώσγ, ή σημείωσις τφ έφάνη λίαν δύσπεπτος, εκατόν δέκα φράγχ,χ 
καί τινα λεπτά. «Τί οργή Θεοΰ ! είπε, τόση άκρίβεια !» Μόνον τήν ρακήν 
έξεπροσώπει ό άριθμός έννέα φράγκα. Τφ είχον φέρει φιάλην ρακής καί πο
τηριού ώς δακτυλήθραν, δπερ τφ έφάνη άστεϊον διά τήν μικρότητα του, διό 
καί το έγέμισε καί το έκενωσε δωδεζάζις.

Έξήλθε δέ του εστιατορίου ούχί μεθύων, άπαγε, άλλ ’απλώς εύθυμος καί 
φαιδρός.Έπορεύθη δέ είς τό θέατρου έλπίζων δτι θά ί'δν] δράμά τι τής έπο- 
χής του, άλλά δυσηρεςήθη άναγνούς έν τφ προγράμματι νέα δράματα ύπό 
νέων ηθοποιών διδασκόμενα. Ούτε τοϋ Τάλμα τό όνομα είδε, ούτε τό τοΰ 
Φλερύ, ούτε τό τοϋ Θενάρδου, ούτε τό τοΰ Βαπτιστοΰ, ούτε τό τής κυρίας 
Μάρς, ούτε τό τής κυρίας 'Ρωκούρ τών διάσημων καί άγαπητών ήθοποιών 
τής εποχής του ! Άγανακτών έπορεύθη είς τό Μελόδραμα έν φ έδιδάσκετο
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Κάρολος δ ς'. Κατά πρώτον ή μουσική τδν έξέπληξε' διότι μόνον έν τοϊς πε- 
δίοις τής μάχης ήτο συνειθισμένος νάκούη τοσαύτην μουσικήν. Άλλά μετ’ ού 

πολύ τα ωτά του ετραχύνθησαν, ούτως είπεΐν, κα’ι δέν τον ήνώχλει πλέον 
ό θόρυβος τών οργάνων. "Ενεκα δέ τών κόπων τής -ημέρας καΐ τ’ης ενεργού
σες -ηδη πεψεως κατεληφθη ύπδ ύπνου, δστις δμως ήτο ύπνος καΐ δέν -ητο. 

’Εκ τής γλυκύτατες ταύτης νάρκες άφυπνίσθη αέφνης καΐ άνεπήδησεν άπδ 

τνίς θεσεως του άμ.’άντηχήσαντος έπΐ τνίς σκηνής τοϋ φιλοπάτριδος φσματος :

Πολεριεϊτε τούς τυράννους ! δ, ποτέ εις τήν Γαλλίαν

"Αγγλος δεν 6ά βασιλεΰσιρ [

«’Όχι ! άνεφώνησε τείνων τάς χεϊρας πρδς τήν σκηνήν. Ποτέ ! Άς όρκι- 

σθώμεν πάντες εις τδν ιερόν βωμ-δν τίς Πατρίδος ! Έρρέτω ή άπιστας Άλ- 
βιόνη ! Ζήτω ό Αύτοκράτωρ!»

Οί έν τη πλατείς καΐ οί έν τγί όρχήστρφ άνέστησαν ταύτοχρόνως ούχI βε
βαίως ΐνα μετάσχωσι του δρκου τοΰ Φουγά, άλλ’ΐνα τφ έπιβάλωσι σιωπήν. 
Κατά δέ τδ επόμενον διάλειμμα ύπαστυνόμος έλθών τφ ειπεν εις τδ ους .

«Κύριε δταν τις δειπνήση ούτω πως πηγαίνει καΐ κοιμάται ή'συχα, αντί 

νά ταράττη τδ θέατ,ρον.
—Άλλ’ έγώ, άπεκρίθη ό Φουγάς, έφαγα τδ συνειθισμένον μου" καΐ έπει

τα ε ε'κρηξις αύτη τοϋ αισθήματος τής φιλοπατρίας δέν προήρχέτο έκ τοϋ 

στομάχου, άλλ’ έκ τνίς καρδίας.Άλλ’ έπειδή εις τδ πολυτελές τοϋτο μέγα- 

ρον τδ πρδς τδν εχθρόν μίσος άπαγορεύεται ώς έγκλημα, φεύγω καΐ έγώ καΐ 
πηγαίνω νά άναπνεύσω αέρα πλέον έλεύθερον, πηγαίνω νά χαιρετίσω τδν 
ναδν τής Δόξης πριν κοιμηθώ.

— Θά κάμετε πολύ καλά », άπεκρίθη ό ύπαστυνόμος.
Καί ό Φουγάς έξήλθε καμαρόνων καΐ μετά περιφρονήσεως άποβλέπων πρδς 

τούς έν τφ Θεάτρφ. Διήλθε δέ μετά σπουδής τήν γραμμήν τών λεωφόρων μέ

χρι τοΰ κορινθιακοΰ ναοΰ (τής Μαγδαληνής) δστις κεΐται κατά τδ άκρον τής 
γραμμής. Καθ’ οδόν έθαύμαζε τδν φωτισμόν τής πόλεως. 'Θ ιατρός Μαρτοΰ 

τφ είχεν εξηγήσει πώς γίνεται τό φωταέριον, άλλ’ αυτός ούδέν είχεν εννοή

σει. "Εχαιρεν δμως βλέπων τήν ζωηράν έκείνην καΐ λαμπράν φλόγα.

Έλθών εις τόν ναδν κείμενον πρδ τής εισόδου τής Βασιλικής όδοΰ, έστη 
έπΐ τοΰ πεζοδρομίου καΐ μετά κατανύξεως σκεφθεΐς ολίγον άνεφώνησε ι

«ΤΩ σύ ή έμπνέουσα τάς ένδοξους πράξεις,χήρα τοΰ μεγάλου νικητοΰ τής 
Εύρώπης, Δόξα! δέξαι τό σέβας τοΰ έρωμένου σου Βίκτωρος Φουγά! "Ενεκα 

σοΰ έπείνασα, ίδρωσα, έπάγωσα, έφαγα τόν πιστότατον πάντων τών ίππων, 

"Ενεκα σοΰ είμαι έτοιμος νά καταφρονήσω καΐ άλλους κινδύνους καΐ νάτενί- 

σω είς τόν θάνατον επί τών πεδίων τής μάχης. Σέ, ναι σέ, προτιμώ τής ευ

τυχίας, τοΰ πλουτου, τής ισχύος. Μή άπορρίψγς τήν προσφοράν τής καρδίας 
μου καΐ τήν θυσίαν τοΰ αΐματός μου.Άμοιβήν δέ τοϋ τοσούτου πρδς σέ έρω-
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τός μου ούδέν άλλο επιθυμώ,ή βλέμμα έν τών όμμάτων σου καΐ δάφνην μίαν 

άπδ τής χίφός σου 1»
*Η δέησις αύτη άνέβη διάπυρος είς τά ώτα τής Αγίας Μαρίας τής Μαγ

δαληνής τής νΰν πολιούχου τοΰ πάλαι ποτέ ναοΰ τής Δόξης. Ούτως ενίοτε ό 

γενόμενος κύριος μεγάρου τινός λαμβάνει έπιστολήν άποστελλομένην εις τόν 

άρχαΐον κτήτορα.
'Ο Φουγάς επανήλθε διά τής όδοϋ τής Ειρήνης καΐ τής’πλατείας τής Βαν· 

δόμης,ήν διερχόμενος έχαιρέτισε τήν μόνην γνωστήν του έν Παρισίοις μορφήν, 

τδν έπΐ τής στήλης τής Βανδόμης ίστάμενον Ναπολέοντα τόν Α', ού ή και

νότροπος στολή δέν τφ ήρεσε' προετίμα τοΰ στέμματος τδν μ'κρόν πίλον καΐ 
τό τεφρόχρουν μακράν ένδυμα τοΰ Θεατριακοΰ μανδύου.

Ή νύξ διήλθε τεταραγμένη. Μυοία δσα σχέδια διεσταυροϋντο έν τφ έγκε- 

φάλφ τοΰ συνταγμ.ατάρχου. Παρεσκεύαζε τήν πρδς τδν Αύτοκράτορα προσ

λαλιάν, άποκοιμώμενος έν τφ μέσφ φράσεώς τίνος, καΐ αΐ'φνης έπειτα άφυ- 
πνιζόμενος καΐνομίζων οτι συνέλαβεν ιδέαν τινά, ητις δμως παρευθύς τόν δϊέ- 
φευγεν. Είκοσάκις έσβεσε καΐ άνήψε τό φώς του. ’Ενίοτε δέ καΐ ή άνάμνησις 

τής Κλημεντίνης συνανεμιγνύετο μετά τών στρατιωτικών καΐ πολιτικών πα
ραδοξολογιών του. Άλλ’ ή μορφή αύτής όμως ούδόλως έξέλιπεν άπδ τών ό- 

φθαλμών του.
"Οσον δέ ή νύξ τφ έφάνη μακρά, τοσοΰτον ή πρωία τω έφάνη βραχεία. 

Άναλογιζόμενος δτι θά ϊδη κατά πρόσωπον τόν νέον ηγεμόνα τής Αύτοκρα- 

τορίας έμέθυεν άμα ύπό χαράς καΐ έφριττεν ύπό συστολής. Πόθων δέ εί δυ

νατόν νά άναβληθγ ή έπίσκεψις, άνεζήτει εύπρόσωπόν τινα άφορμήν, ήλπιζεν 

δτι ίσως ό ράπτης δέν θά φέργ έν καιρφ τά ενδύματα', άλλ’ οί πάντες έδεί- 

χθησαν ακριβέστατοι πρός άπελπισμδν τοΰ φίλου συνταγματάρχου. ’Ακριβώς 
τή μεσημβρίφ ήλθον τά αρχαϊκά ενδύματα καΐ ήπλώθησαν έπΐ τής κλίνης 

πλησίον τοΰ άρχαϊκοΰ πίλου.
«Άς ένδυθώμεν ! είπεν ό Φουγάς. Τίς οΐδε, ΐ'σως ό νέος δέν θά είνε είς τδ 

άνάκτορόν του, τότε καΐ έγώ εγγράφω τό ονομά μ.ου καί άς με προσκαλέση 

αύτός.»
Δέν θά πιστεόσωσιν ΐ'σως αί άναγνώστριαί μου δτι ό Φουγάς ένδυθεΐς τά 

αλλόκοτα έκεϊνα ενδύματα ού'τε άσχημος ήτο άλλ’ ού'τε γελοίος. Τό ύψηλδν 
άνάστημά του τδ εύθύ καΐ ραδινόν σώμά του τό ύπερήφανον και εύστάθειαν 

έμφαϊνον πρόσωπον του καΐ αί βίαιαί πως κινήσεις ή'ρμοζον κάλλιστα πρδς τήν 
στολήν έκείνην τήν άρχαϊκήν’ μόνον παράξενος καΐ άσυνήθης έφαίνετο, ούδέν 

δέ πλέον. "Ινα δέ άναλάβη θάρρος είσήλθεν είς έστιατόριον, έφαγε τέσσαρας 
μερίδας, ένα δλον άρτον δύο λιτρών καΐ τεμάχιον τυροΰ, έπιε δέ δύο φιάλας 

οί'νου."Εως ού δέ πιη τδν καφέν του καΐ άναπαυθη ολίγον ήλθε4καΐ ή ώρα τής 

έπισκέψεως, ή δευτέρα μετά μεσημβρίαν, ήν αύτός είχεν ορίσει.
"Εκλινεν ολίγον τόν πίλον του πρός τό ους αύτοΰ έκόμβωσε τάς έκ δέρμα-
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τος αιγάγρου χειρίδας'του, έβηξε Θορυβώς δίς η τρις πρό τοϋ σκοπού της όδοϋ 

ΊΡίβοΆι καί στερρφ βήματι κατηυθύνθη πρός την κλίμακα τών’Ανακτόρων.

«Κύριε, τινα ζητείτε; τόν ηρώτησεν ό Θυρωρός.

— Τόν Αύτοκρώτορα.
— ’Έχετε άδειαν;
— Ό συνταγματάρχης Φουγάς άνάγκην άδειας δέν έχει. Πήγαινε νά έ- 

ρωτήσης έκεΐνον δστις φυλάττει έκεΐ ύψηλά την πλατείαν της Βανδόμης καί 

Θά σ’ ειπ·/) δτι τό_δνομα Φουγάς πάντοτε έσήμαινεν ανδρείαν και πίστιν.

— Καί έγνωρίσατε τόν πρώτον Αύτοκράτορα;
— Ναί, παλληκαρά μου, καί ώμίλησα δπως τώρα σ’ ομιλώ.

— ’Αλήθεια ; καί πόσων έτών εϊσθε.
— Έβδομήκοντα κατά τό ώρολόγιον τοϋ χρόνου,είκοσιτεσσάρων κατά τάς 

δέλτους τίς ιστορίας !»
Ό θυρωρός ύψωσε τό βλέμμα πρδς τδν ουρανόν ψιθυρίζων :

«Καί άλλος! Έχομεν τέσσαρας αύτην την εβδομάδα!»
Καί ένευσε πρός μικρόσωμόν τινα κύριον μελανείμονα, καπνίζοντα έν τν! 

αύλη τοΰ Κεραμεικοϋ, έπειτα δέ εϊπεν είς τόν Φουγάν λαμβάνων τόν βρα

χίονα αύτοΰ.
« Τδν Αύτοκράτορα θέλετε νά ΐδητε, αγαπητέ μοι κύριε ;

— Δέν σ’ το είπα, φίλε μου ;
— λοιπόν θά τον ΐδητε σήμερον. Βλέπετε τδν καπνίζοντα έκεΐνον κύριον 

έκεΐ κάτω, έκεΐνος εινε ό είσάγων τούς θέλοντας νά έπισκεφθώσι τδν Αύτο
κράτορα. Έκεΐνος θά σας όδηγήσνι. Άλλ’ ό Αύτοκράτωρ δέν εϊνε είς τά ’Α
νάκτορα εινε είς την έξοχήν. Δέν πιστεύω νά έχετε κάμμίαν δυσκολίαν νά 

ύπάγητε καί είς την έξοχην.

— Καί τί δυσκολίαν θέλεις νά έχω ;
— Άφ’ ού μάλιστα δέν θά υπάγετε πεζός.Εί'πομεν νά έτοιμασθνί η άμαξα. 

’Εμπρός, φίλτατε, καί φρόνιμα !»
Μετά δύο λεπτά της ώρας ό Φουγάς συνοδευόμενος ύπδ κλητήρος έφερετο 

ύπδ της άμάξης είς τδ γραφεΐον τίς άστυνομίας.'Ο άστυνομος ητο ο καί την 
παρελθοΰσαν νύκτα λαλήσας είς τόν Φουγάν έν τφ Θεκτρφ.Προσκληθείς ια

τρός τις έβεβαίωσεν δτι ό Φουγάς ήτο μονομανής εί'περ τις καί άλλος. Ταΰτα 
δέ πάντα έγένοντο μ.ετά τοσαύτης λεπτότητος και δεξιότητος, ώστε ουδ 

ύπώπτευσέ τι ό συνταγματάρχης περί τίς άναμενούσης αύτον τύχης.Διενοεϊτο 
δέ μόνον δτι αί διατυπώσεις ησαν πέρα του δέοντος μ.ακραί και παράδοξοι, 

παρεσκεύαζε δέ φράσεις τινάς,ίνα ποιήσγι παρατηρήσεις είς τδν Αύτοκράτορα 

περί τοϋ άτοπου τών διατυπώσεων τούτων.
Τέλος τφ έπετράπη νά εξακολούθησή τδν δρόμον του. Είσίλθεν είς την 

άμαξαν μετά τοϋ όδηγοΰ, δστις άνάψας την καπνοσύριγγά του εϊπε λεξεις τι- 
νάς είς τδν ηνίοχον καί έκάθησεν αριστερά τοΰ συνταγματάρχου. Ή αμαξα
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έτρεχε καλπάζουσα καί μετ’ ού πολύ έφάνη κατευθυνομένη πρός τήν Βα- 

στίλλην.
Έν φ δέ ή μέν άμαξα άνέβαινε κατά τήν πύλην τοΰ Αγίου Μαρτίνου, ό 

δέ Φουγάς έχων τδ'πρόσωπον πρδς την θυρίδα έξηκολούθει παρασκευάζων καθ’ 

εαυτόν τήν προσλαλιάν του,ό'χημα τετράτροχον έλκόμενον ύπό ζεύγους μεγα
λοπρεπών ξανθοπύορων ίππων,διήλθε σχεδόν πρδ τής ρινδς τοΰ συνταγματάρ

χου, άνήρ δέ τις εύτραφής έχων μύστακα ψαρόν, έστράφη πρδς τδν άφγρη- 

μένον καί άνεφώνησε : «Φουγά!»

Ό 'Ροβινσών δτε άνεκάλυψεν έν τίί νήσφ του τά έπί τίς άμμου ΐ'χνη άν- 

θρώπίνων ποδών, οδτε περισσότερον έξεπλάγη ού'τε περισσότερον έχάρη τοΰ 

Φουγά άκούσαντος τήν καλέσασαν αύτόν φωνήν «Φουγά!» Έν ριπή οφθαλ
μού ανοίγει τήν θυρίδα της άμάξης, πηδιή κάτω, τρέχει πρδς τδ σταθέν ό'χη- 
μα,άναβαίνει δι’ένός άλματος χωρίς νά πατήσγ έπί του αναβάθρου καί ρίπτε- 

ται είς τάς άγκάλας τοΰ εύτραφοΰς καί ψαρομυστάκου άνδρός έν ριπή όφθαλ- 
μ.οΰ ! Παραχρημα δέ τό όχημα έπανέλαβε τόν δρόμον του, καί έγένετο άφαν- 

τον, έν φ ό άστυνομικδς υπάλληλος τρέχων δρομαίως καί ακολουθούμενος ύπό 
τίς κενής άμάξης, άνήρχετο πρδς τάς λεωφόρους έρωτών τούς κλητήρας έάν 
εϊδον διαβών να παράφρονά τινα νέον.

Κ'

Αξιομνημόνευτος σννε'ντευζις τον συνταγματάρχου Φουγά 

και τοϋ αύτοκράτορος τώπ ΓάΛΛων.

Ό Φουγάς άναπηδών είς τόν λαιμόν τοΰ εύτραφοΰς και ψαρομυστάκου άν

δρός, ένόμιζεν ό'τι περιεπτύσσετο τδν Μασέναν τόν ένδοξον στρατάρχην τοΰ Με

γάλου Ναπολέοντος, καί το εϊπεν άφελώς, ό δέ κύριος τοΰ οχήματος άνα- 

καγχάσας άνεφώνησεν’
«Αΐ, γέρον μου, πρό πολλοΰ έθάψαμεν τόν υίον της Νίκης. Κύτταξέ με 

καλά εΐς τούς οφθαλμούς. Εϊμαι ό Αεμπλάν, τής είς 'Ρωσίαν εκστρατείας.

•— Δέν εϊνε δυνατόν ! Εϊσαι ό μικρός Λεμπλάν ;

—- *0 άνθυπολοχαγδς τοΰ τρίτου συντάγματος τοΰ πυροβολικού’ δέν ένθυ- 
μεϊσαι πόσα καί πόσα ύπεφέραμεν, καί τό περίφημον έκεϊνο ψητόν τοΰ ίπ
που σου τόν όποιον άλάτισες διά τών δακρύων σου.

— Πώς ! σύ εϊσαι ; σύ μ’ έκοψες τό ζεΰγος τών ύποδημάτων έκ τοΰ δέρ
ματος τοΰ δυσμοίρου Ζεφύρου μου ! Άφίνω πλέον ποσάκις μ’ έσωσας τήν 
ζωήν κινδυνεύων τήν ζωήν σου ! ”Ω γενναίε καί ανδρείε φίλε, άφες νά σε 

άσπασθώ καί πάλιν ! Τώρα σέ ενθυμούμαι. Άλλά σύ μετεβλήθης πολύ !
— Νά δά ή ώρα ! μήπως μ’ έφύλαξαν έμέ εντός φιάλης οινοπνεύματος ; 

Έγώ έζησα !
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•— Εΐξεύρεις λοιπόν την ιστορίαν μου ;
— Την διηγούντο χθες είς τοϋ ύπουργοϋ τ·ης δημοσίας εκπαίδευσε»;. 

’’Ητο δέ και ό ιατρός δστις σ’ άνέστησε. ’Έσπευσα δέ νά cot γράψω νά έ'λ- 

θης νά συγκατοικήσωμεν. Άλλ’ ώς φαίνεται η επιστολή μου πλανάται κατά 

τό μέρος τοϋ Φονταινεβλώ.

■— Εύχαριστώ, είσαι πάντοτε ό αύτός. ”Α ί τδ γερόντιόν jz.ou ! Πόσα συμ
βάντα μετά την δίάβασιν τοϋ Βερεζίνα ! ’Έμαθες ολα τά δεινά τά έ'κτοτε 

συμβάντα !
— Τά είδα ίδίοις δ'μμασι δυστυχώς. Καταδιωκόμενος ύπό των ισχυρών 

μόλις κατόρθωσα τη μεσιτείφ τών φίλων νά έπανέλθω πάλιν είς την υπη
ρεσίαν τώ 1822’ άλλ’ είχον κακάς συστάσεις καί έκυλιόμην είς διαφόρους 

πόλεις άνευ τίνος προβιβασμού. Μόλις τώ 1830 μ’ ^λθεν ή δεύτερα έπωμίς. 

Άπεστάλην έπειτα είς την Αφρικήν, προεβιβάσθην κατ’ ολίγον υποστράτη
γος μέχρι τοϋ 1848. Κατά τά Ίουνιακά τοϋ 1848, ευτυχής συ δστις δέν 

εζης νά βλέπης τά δεινά της Πατρίδος, τρεϊς σφαϊραι διεπέρασαν τό σώμά 

μου και προεβιβάσθην είς αντιστράτηγον. Τέλος δέν έ'χω δικαίονμα νά παρα- 

πονώμαι, διότι η Ιταλική εκστρατεία μέ κατέστησεν εύτυχη. Διότι σήμερον 
είμαι στρατάρχης λαμβάνων έκατοντακισχίλια φράγκα καί δούξ τοΰ Σολφε- 

ρίνου. Ό αύτοκράτωρ, ώς βλέπεις, έκόλλησε και ουράν είς τό δνομά μου, και 
μά τό ναι έχρειάζετο διότι ητο πάρα πολύ μικρόν.

— Αξιόλογα, άνεφώνησεν ό Φουγάς. Σ’ ορκίζομαι, Λεμπλάν, δτι δέν σε 

ζηλεύω ! Σπανίως χαίρει στρατιώτης διά την προαγωγήν άλλου στρατιώτου, 

άλλ’ έγώ είλικρινως σοι λέγω : τόσφ καλλίτερα ! ΤΗσο άξιος πάσης τιμής 

καί ως φαίνεται η τυφλή θεά θά διείδε την καρδίαν καί την εύφυ'ίαν σου 

διά της ταινίας της καλυπτούσης τούς οφθαλμούς της !

— Εύχαριστώ. Άλλ’ άς εΐπωμεν περί σοϋ. Ποΰ έπηγαινες οτε συνηντη- 

θημεν;
— Νά ί'δω τόν Αύτοκράτορα.
— Καί έγώ* άλλά ποΰ τον έζητεις ;

— Δέν είξεύρω. Έκεϊ με ώδηγουν.

■— Άλλ’ ό αύτοκράτωρ είνε είς τόν Κεραμεικόν.

— "Οχ?! ,
— Ναί. Κάτι θά τρέχη έδω. Ε ιπέ [χοι τί συνέβη,»
Ό Φουγάς προθυμότατα διηγηθη καί ό στρατάρχης ένόησε τον κίνδυνον 

έξ ού έ'σωσε τόν φίλον του.
αΌ θυρωρός ήπατηθη, ειπεν ό στρατάρχης" διότι ό Αύτοκράτωρ εινε έδφ* 

και έπειδη ηλθομ'εν είς τά ’Ανάκτορα, έλθέ μετ’ έμον, καί ίσως σε παρου

σιάσω μετά τό τέλος της άκροάσεως μου.
— "Αχ ! Δέμπλάν μου. 11ώς θά τον ί'δω τόν νέον ; Καί νά το συλλογί- 

ζωμαι μόνον, η καρδία μου πάλλει. Είνε καλός ; Είνε ειλικρινής ; ’Έχει ομοιό

τητά τινα πρός τόν άλλον ;
— Θά τον ίδγς" περίμενέ μ’ έδω.

Οί δύο Ουτοι ησαν φίλοι άπό τοΰ χειμώνος τοϋ 1812. Κατά την κατα

στροφήν τοΰ γαλλικού στρατοΰ η τύχη συνηνωσε τόν άνθυπολοχαγόν τοϋ 
πυροβολικού καί τόν συνταγματάρχην τοΰ εικοστού τρίτου συντάγματος. Καί 

εκείνος μέν ητο ετών όκτωκαίδεκα, ούτος δέ τεσσάρων καί είκοσι" άλλ’ ό 
κοινός κίνδυνος έβράχυνε την μεταξύ αύτών ενεκα τοΰ βαθμού άπόστασιν* 
διότι πάντες οί άνθρωποι είνε ίσοι πρό της πείνης, τοΰ ψύχους καί τών πό

νων. Πρωίαν τινά ό Λεμπλάν ηγούμενος δέκα άνδρών έ'σωσε τόν Φουγάν άπό 
τών χειρών τών Κοζάκων, ό δέ Φουγάς έ'πειτα διεσκόρπισεν ^μίσειαν δωδε

κάδα άλητών έποφθαλμιώντων είς τόν μανδύαν τοΰ Λεμπλάν.Μετά οκτώ ηαέ- 

ρας ό Λεμπλάν έσωσε τόν φίλον του έξαγαγών αύτόν έ'κ τίνος καλύβης πυρ- 
πολουμένης ύπό τών χωρικών. Καί ό Φουγάς δέ έσωσε τόν Λεμπλάν έξελ- 

κύσας αύτόν άπό τοΰ ποταμοΰ Βερεζίνα. Ό κατάλογος τών κινδύνων καί 
τών άμοιβαίων υπηρεσιών εινε λίαν μακρός, ώστε δέν είνε δυνατόν νά τον 

άντιγράψω ένταΰθα ό'λον. Τούτων δέ πάντων ένεκα είχον συνδεθ·η διά δε
σμών ούς δέν ηδυνηθη νά χαλάση έξ καί τεσσαράκοντα ετών αποχωρισμός.

Ό Φουγάς μόνος έν μεγάλη τινι αιθούση άνεπόλει τά παλαιά του οτε θε
ράπων τις τφ είπε νά έξαγάγη τάς χειρίδας του καί νά μεταβ·η εις τό γρα- 

φεϊον τοΰ Αύτοκράτορος.
Έξελθών δέ τών ’Ανακτόρων μετ’ ολίγον καί έλθών είς τό δωμάτιόν του 

έγραψε παρευθύς την έπομένην έπιστολην.

Έν Παρισίοις, τί λέγω ; έν Οΰρανοΐς 1 τη 21 Αύγούστοϋ 185θ. 

Εύμορφέ μου άγγελε,

Μεθύω ύπό χαράς, εύγνωμοσύνης καί θαυμασμού. Τόν είδον, τφ ώμίλησα, 
μ’ εδωκε την δεξιάν καί μ.’ είπε νά καθησω. Είνε μέγας ηγεμών καί θά 

γείνη κύριος της γης ! Μ.’ έ'δωκε τό μετάλλιον της Αγίας Ελένης καί τό 

παράσημον. Μέ ώόηγησέ δέ ό Λεμπλάν, γέρων καί εύγενης φίλος! είνε δέ 

καί στρατάρχης της νέας αύτοκρατορίας ! Περί τοϋ προβιβασμοΰ μου δέν 
είνε καιρός ακόμη. Έπειδη ή'μην αιχμάλωτος έν Πρωσίςρ καί εντός τριπλές 

θηκης οφείλω νά καταταχθώ είς τόν στρατόν έ'χων τόν σημερινόν βαθμόν 

μου" ουτω θελει ό στρατιωτικός νόμος. Άλλά βεβαίως πρό τριών μηνών θά 
είμαι υποστράτηγος, μοί το ύπεσχέθη ό ί'διος. Άλλά τί άνθρωπος ! Αύτός 

είνε έπίγειος Θεός ! Ούτε περισσότερον υπερήφανος τοΰ έν Μόσχφ καί Βαγρά- 

μη, καί πατήρ τοϋ στρατιώτου ώς εκείνος. ’Ήθελε καί καλά νά μοι δώση 
χρήματα έκ τοϋ ιδιαιτέρου ταμείου του, άλλ’ έγώ είπον. «”Οχι, μεγαλειό- 

τατε ! Θά λάβω χρήματα έκ Δανσίκης, τά όποια έάν μέν τά στείλωσι θά 

είμαι πλούσιος, εί δέ μη μ’ αρκεί ό μισθός μου.» Εκείνος δέ . . . ώ άγαθό-
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της τών ηγεμόνων, δέν είσαι κενός μύθος, έμειδίασε καί μ’ είπε συστρέ- 

φων τόν μύστακά του : «Έμείνατε έν Πρωσίιγ άπό τοΰ 1813 μέχρι τοΰ 

1859; —Μάλιστα, Μεγαλεώτατε. — Αιχμάλωτος ύπό ορούς εξαιρετι

κούς ;— Μάλιστα Μεγαλειότατε.— Αί συνθήκαι τοΰ 1814 καί 1815 

ώριζον την άπόδοσιν τών αιχμαλώτων; — Μάλιστα Μεγολειότατε. —λοι
πόν τάς παρεβίασαν ώς πρός σέ ; — Μάλιστα Μεγαλειότατε. — °Ώστε ή 
Πρωσία σοι οφείλει άποζημίωσιν και θά την άπαιτήσω διά της δίπλωμα 

τικής όδοϋ. — Μάλιστα, Μεγαλειότατε. Πόση άγαδότης ! Τοϋτο, Κλημεν
τίνα μου, δέν μ’ είχεν δλθεϊ ποτέ εις τόν νουν μου. Νά λάβω όπίσω χρήμα

τα της Πρωσίας, τ’ης Πρωσίας ητις έφάνη πρός ήμ.'άς τόσον άπληστος τφ 
1814 και τφ 1815 ! Ζητώ ό Αύτοκράτωρ, αγάπη μου ! Ναί, ζήτω διά παν

τός ό γενναίος καί μεγαλόφρων ήγεμών μας ! Είδον καί τήν Αύτοκράτειραν, 
ητις άγγελικώς μειδιώσα μ’ ειπεν οτι έ'μαθε τάς συμφοράς μου, έγώ δέ άπε- 

κρίθην «’Ώ, κυρία μου, ή παρούσα στιγμ-ή δύναται νά μ.ε κάμγι νά λησμο
νήσω καί εκατονταπλάσιας συμφοράς. — Τόν προσεχή χειμώνα πρέπει νά 

έλθητε είς τόν Κεραμεικόν νά χορεύσητε. — Οί'μοι, κυρία μου ! Έγώ πάν
τοτε έχόρευσα ύπό τόν ήχον τών τηλεβόλων" άλλά πάσαν θά καταβάλω 

προσπάθειαν πρός χάριν σας. Θά μάθω καί χορόν.
— Καί έγώ κατόρθωσα νά μάθω τόν άντίχορον», προσέθηκεν ό Λεμπλάν. 
Ό αύτοκράτωρ ήξίωσε νά εί'πγι ότι εύτυχη ένόμιζεν εαυτόν διότι άνευρε 

άξιωματικόν ώς έμέ, δστις, ούτως είπεΐν, χθές έτι μετέσχε τών ένδοξοτά- 

των εκστρατειών τοΰ αΐώνος, καΐ είχε διατηρήσει τάς παραδόσεις τοΰ με
γάλου πολέμου. Τό έγκώμιον τοϋτο μ.έ κατέστησε τολμηρότερου καί μεταξύ 

άλλων τφ ύπέδειξα τό άτοπον της πολλής πρός τήν ’Αγγλίαν οίκειότητος, 
καί έξέφρασα τήν εύχήν τοϋ νά έπαναρχησωμεν προσεχώς τήν κατάκτησιν 

τής οικουμένης, 'θ Αύτοκράτωρ έκίνησε τήν κεφαλήν δεικνύων ούτω οτι 
δέν είνε τής γνώμης μου. Είχε σχέδια ειρηνικά ; ούδέ νά το σκεφθώ κάν θέ

λω, διότι μόνη ή σκέψις αύτη είνε καλή νά με θανατώστ;.
Μέ ήοώτησεν έπειτα πώς μ’ έφάνησαν αί διάφοροι μεταβολαί τών Παρι- 

σίων, έγώ δέ τφ. είπον μετά ειλικρίνειας καί μεγαλοφροσύνης «Μεγαλειότα^ 
τε οί νέοι Παρίσιοι είνε τό άριστον έ'ργον μεγάλης βασιλείας" άλλά πιστεύω 

οτι αί δημοτικαί άρχαί δέν έ'παυσαν σκεπτόμ,εναι περί νέων βελτιώσεων. —■ 

Καί τί νομίζετε δτι είνε καλόν νά γείνγ ; — Πρό πάντων, Μεγαλειότατε, 
άφ’ ου γείνωσί τινες προπαρασκευαστικαί βελτιώσεις, έγώ θά έχάρασσον κύ
κλον διαμέτρου τριών λευγών, θά περιέκλειον διά κομ,ψών κιγκλίδων τόν 

κύκλον τοΰτον, δστις θά έχρησίμευεν ώς περίβολος τής πόλεως. Έν τφ κέν- 

τρφ ήθελον οικοδομήσει άνάκτορα τής Ύμ. Μεγαλειότητος καί τής αύτοκρχ- 
τορικής οικογένειας, μέγα καί μεγαλοπρεπές οικοδόμημα περιέχον καί πάντα 

τ'; δημόσια καταστήματα, έπιτελεϊα, δικαστήρια, μουσεία, ύπουργεΐα, άρ- 
χιεπισκοπεϊον, άστυνομίαν, άκαδημείχς, πρεσβείας, φυλακάς, τράπεζαν, λύ
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κεια, θέατρα, Μηνύτορα, τυπογραφείου, κεραμουργεΐα τής Σέβρης καί τα
πητουργεία τών Γοβελίνων καί αποθήκην τροφίμων, καί λοιπών έπιτηδείων. 
Είς τό κυκλοειδές καί μεγαλοπρεπές τούτο ’Ανάκτορου θά κατέληγον δώδε

κα λεωφόροι πλάτους εκατόν είκοσι μέτρων, περατούμεναι ύπό δώδεκα σι
δηροδρόμων καί έχουσαι τά ονόματα τών δώδεκα στραταρχών τής Γαλλίας. 

Έκάστη λεωφόρος κοσμείται εκατέρωθεν δι’ οικιών ομοιομόρφων έχουσών τέσ

σαρας όροφάς μετά κηπαρίου τριών μέτρων,έ'χοντος όμοειδή άνθη καί άποχω- 
ριζομένου άπό τής όδοΰ διά σιδηρών κιγκλίδων. Εκατόν οδοί πλάτους εξή
κοντα μέτρων συνενοΰσι τάς δώδεκα λεωφόρους πρός άλλήλας συνενούμεναι 

καί αύταί ύπό μικροτέρων οδών τριάκοντα καί πέντε μέτρων πλάτους, τά 
πάντα δέ φκοδομημένα όμοιομόρφως κατά έπίσημα σχέδια μετά κιγκλίδων, 

κήπων, καί άνθέων ύποχρεωτικών. Ούδέν έμ.πόριον έπιτρέπεται είς τούς κτή

τορας τών οικιών, διότι ή θέα τών έμπορικών καταστημάτων καταπτοεί τά 

πνεύματα καί έξευτελίζει τάς καρδίας. Οί έμποροι έστωσαν έλεύθεοοι νά έ- 

χωσι τά καταστήματά των έξω τής πόλεως συμμορφούμενοι πρός τούς νό

μους. Τό ίσόγαιον πάσης οικίας θά κατέχ·/) τό μαγειρεΐον καί τά ιπποστά

σια. Καί τό μέν πρώτον πάτωμα θά ένοικιάζηται είς τούς έχοντας πρόσοδον 
έκατόν χιλιάδων φράγκων καί πλέον, τό δεύτερον είς τούς έχοντας πρόσο
δον όγδοήκοντα χιλιάδων μέχρι έκατόν, τό τρίτον είς τούς έχοντας πρόσο
δον έξήκοντα χιλιάδων μέχρι όγδοήκοντα, καί τό τέταρτον είς τούς έ'χοντας 

πρόσοδον πεντήκοντα χιλιάδων μέχρι έξήκοντα. Ό έ'χων πρόσοδον κάτω 
τών πεντήκοντα χιλιάδων δέν δύναται νά κατοικήση έν Παρισίοις. Οί τε- 

χνΐται θά κατοικωσι δέκα χιλιόμετρα μακράν τοΰ περιβόλου, καί διά νά 

μας άγαπώσς τούς άπαλλάττομεν παντός φόρου,διά νά μας φοβώνται δέ τούς 
περικυκλοϋμ.εν διά πυροβόλων. Ίδού, Μεγαλειότατε, οί Παρίσιοί μου !»

Ό Αύτοκράτωρ ήκροατο μεθ’ ύπομονής καί συνέστρεφε τόν μύστακά του. 
«’Αλλά τό σχέδιόν σας, μ.’ είπε, είνε ολίγον δαπανηρόν. — Ούχί δαπα- 

νηρότερον τοϋ ύπάρχοντος». Τήν άπόκρισίν μου ταύτην άκούσας έμειδίασεκαί 
ίλαρότης άνεξήγητος είς έμέ έλάμπρυνε τό σοβαρόν μέτωπόν του καί είπε* 
«Δέν νομίζετε οτι τό σχέδιόν σας Θά άφανίσγ πολλούς άνθρώπους ; — Καί 

τί πρός τοϋτο, άφ’ ουθάφανίσω μόνον πλουσίους ;» Τότε δά άνεκάγχασεν άπό 
καρδίας καί γελών μ’ επέτρεψε νάποχωρήσω είπών" «Συνταγματάρχα, μεί

νατε συνταγματάρχης καί μετ’ ού πολύ θά σας κάμωμεν στρατηγόν.» Μ" έ- 
πέτρεψε καί δεύτερον νά σφίγξω τήν χεΐρά του, έχαιρέτισα διά νεύματος τόν 

γενναΐον Λέμπλάν, δστις με προσεκάλεσε νά συνδειπνήσωμεν άπόψε, καί πα
ρευθύς έσπευσα είς τό δωμάτιον μου φλέγόμενος ύπό τής επιθυμίας νά με
ταδώσω είς σέ τήν χαράν τής καρδίας μου. Κλημεντίνα μου, έλπιζε, σύ θά 

γείν·ζ;ς εύτυχής καί έγώ μέγας. Αΰριον πρωί; άπέρχομάι είς Δανσίκην. Τά 

πλούτη είνε μηδέν, άλλ’ δμως έγώ επιθυμώ νά είσαι πλούσια.

Γλυκοφιλώ τό άγνόν μέτωπόν σου ! - Β. Φονγα,ς.
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Οί φυλάττοντες τά φύλλα τίς έφημερίδος Πατρίδας παρακαλοΰνται νά 

άναζητησωσι τόν άριθμόν τίς 23 Αύγουστου 1859 καί θά άναγνώσωσιν έν 

αύτφ δύο ειδήσεις ας λαμβάνω τό ελεύθερον νά μεταγράψω ένταΰθα. Τού

των δέ η (χέν πρώτη έχει φδέ πως:
«Ή Α.Έξοχότης ό στρατάρχης δούξ τοΰ Σολφερίνου έλαβε την τιμήν νά 

παρουάιάση χθες εΐς την Α. Μ. ηρωά τινα της πρώτης αυτοκρατορίας, τον 
συνταγματάρχην Φουγάν, δστις, καθ’ ά μνημονεύει ύπόμνημά τι ύποβληθέν 

εΐς την Άκαδημειαν τών επιστημών, ώς έκ θαύματος σχεδόν άπεδόθη είς 

την πατρίδα του.
Ή δ’ έτέρα λέγει τάδε*
«Παράφρων τις, ό τέταρτος της έβδομάδος ταύτης, άλλά καί ό κινδυνωδέ- 

στατος πάντων, προσηλθε χθες εΐς την κλίμακα τών ’Ανακτόρων ένδεδυ- 

μένος στολήν άλλόκοτον, τό βλέμμα έχων φλογερόν καί τόν πίλον είς τά 

πλάγια κεκλιμένου καί μετά πολλής οΐκειότητος καί άνηκούστου βαναυ- 

σότητος αποτεινόμενος πρός πάντας, έπεχείρησε νά είσέλθη απαρατήρητος 
καί νά είσδύσν) μέχρι τοΰ Αύτοκράτορος, Κύριος οΐδε τί διανοούμενος καί τίνα 
έχων σκοπόν. Μεταξύ άλλων ασυνάρτητων λόγων διεκρίνοντο αί λέξεις κπαλ- 

ληκαράς, στηλη της Βανδόμης, πίστις, ώρολόγιον τοϋ χρόνου, δέλτοι τίς 

ιστορίας.» Συλληφθείς ύπό άστυνομικοϋ τίνος κλητίρος καί οδηγηθείς είς τό 
αστυνομικόν τμήμα τοΰ Κεραμβικοΰ, άνεγνωρίσθη ώς αύτός έκεΐνος ό διά 

τών άπρεπων κραυγών του διαταράξας την παράστασιν Καρϋ.Ιου τοΰ ζΓ'. 

Μετά τάς συνήθεις διατυπώσεις έκομίζετο εΐς τό σωφρονιστηρίου.’Αλλά κατά 

την πύλην τοΰ 'Αγίου Μαρτίνου ωφεληθείς έκ τίς συρροής τών αμαξών καί 

της ηράκλειας ρώμ,ης δι’ γ)ς εινε πεπροικισμένος, διέφυγε τών χειρών τοϋ 
φύλακος, τόν έρριψε κατά γίς, τόν έδειρε, καί δι’ ενός άλματος έτράπη είς 

φυγήν καί έξηφανίσθη έν τω μέσω τοϋ πυκνοΰ πλήθους, Εΐς άνεύρεσιν τοϋ 
παράφρονος γίνονται ηδη δραστηριαι έρευναι καί ώς μανθάνομεν έξ αύθεν- 

τικίς πηγης, ή αστυνομία εινε $δη έπί τά ί'χνη τοΰ φυγάδος.»

ΑΙ ΕΝ ΟΑϊΜΠΙΑι ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ
’Από της ένάρξεως τών έν ’Ολύμπιος άνασκαφών οί Γερμανοί άρχαιολόγοι 

καί αρχιτέκτονες, ύφ’ ών την διοίκησιν αύται έπιτελοΰνται, πέμπουσιν έκ- 
θέσεις περί της έκάστοτε προόδου τών έργων είς Βερολίνου. Αυται δέ αί 

εκθέσεις δημοσιεύονται διά της έπισημου έφημερίδος Deutscher Reichs-An- 

zeiger.
Περί τών άνασκαφών κατά τό έφεστώς έτος, τό τέταρτον έξ δτου η'ρξαντο 

αί έργασίαι, δύο μέχρι τουδε έξεδόθησαν έν τη ρηθείση έφημερίδι έκθέσεις, 

η μέν μία τί) 15/27. Δεκεμβρίου 1878, τοϋ άρχιτέκτονος κ. Γουλιέλμου 

Δέρπφελδ (Wilhelm Dorpfeld) παρέχουσα λόγον περί τών άνακαλυφθέντων 

κτιρίων καί τίς άρχιτεκτονικίς αύτών άξίας, η δέ τη 23/5 Δεκεμβρίου 

γραφεΐσα ύπό τοΰ διδάκτορας κ. Άδόλφου Φουρτβαΐγγλερ (Adolf Furtwangler) 

καί ποιουμένη λόγον περί τών άρχαιολογικών ευρημάτων.
Τάς δύο ταύτας έκθέσεις, εύγενώς άποσταλείσας ημϊν ύπό τοΰ τάς άνα- 

σκαφάς διευθύνοντος διδάκτορος κ. 'Γρόϋ (Treu), δημοσιεύομεν κατωτέρω.

Α'

Μετά την θερινήν διακοπήν μηνών τεσσάρων καί ημίσεος έπανεληφθησαν 
τη 4 ’Οκτωβρίου αί έργασίαι τοΰ τετάρτου έτους, προςληφθέντων έργατών 
περί τούς διακοσίους πεντηκοντα.

Έν φ κατά τόν παρελθόντα χειμώνα άπεκαλύφθη ιδίως τό βόρειον μέρος 

τίς Άλτεως μετά τίς άξιολόγου σειράς τών παντοίων οικοδομών, έργον τίς 
έφετεινίς άνασκαφης έθεωρηθη η άνασκαφη ιδίως τών νοτίων καί άνατολς- 

κών μερών τοΰ ίεροΰ τεμένους. Καί διά μέν τών κατά τόν νότον άνασκαφών 
θά φωτισθώμεν περί τοΰ νοτίου περιορισμοΰ της ’Άλτεως καί της πομπικίς 
εΐςόδου διά τάς μεγάλας έορτάς, περί τοΰ ίεροΰ τίς 'Ιπποδάμειας καί περί 

τών πολλών κτιρίων άτινα ^σαν φκοδομημένα έξω τοΰ ίεροΰ άλσους μέχρι 

τών οχθών τοΰ Άλφειοϋ. Πρός άνατολάς δέ ζητοΰμεν τό άνατολικόν τείχος 
της ’Άλτεως, δύο ύπό τοϋ Παυσανίου μνημονευομένας στοάς καί τό στάδιον, 
νοτιοδυτικώς δέ τό Πρυτανείαν καί τό Γυμνάσιον.

Σήμερον μετά επτά εβδομάδων επίμονον έργασίαν έλύθησαν ηδη τινά 
τών προβλημάτων τούτων’ πολλά τών ζητουμένων κτιρίων άπεκαλύφθησαν 

καί πρός τούτοις έγένοντο άνέλπιστά Ttva ευρήματα άξια λόγου.

Εύθύς κατά τάς πρώτας έργασίας ευρομεν έν τί βορειοδυτική γωνί,η με
ταξύ τοΰ 'Ηραίου καί της βόρειας πόλης τίς ’Άλτεως τά λείψανα κτιρίου 

άρχαίου, δπερ άνεγνωρίσαμεν ώς δν τό πρυτανείου τών Ήλείων. Κατά την 

περιγραφήν τοΰ Παυσανίου τοϋτο περιελάμβανε έκτος μεγάλου εστιατορίου, 
έν ώ τους τά ΌΛυ^κια νιχωττας εστιωσιν, ιερόν της Εστίας, έκ τοΰ βωμοϋ 

τοΰ οποίου συνείθιζον νά φέρωσι την τέφραν εΐς τόν μέγαν βωμόν τοΰ Διός. 
Κατά δέ την καταστροφήν τίς ’Ολυμπίας δέν έμεινεν άβλαβές καί τοϋτο τό 

κτίριον, άλλ’ όμως άναγνωρίζεται έτι τό άρχαϊον σχέδιον, καθ’ δσον άπεκα
λύφθη μέχρι τοΰδε. Περί τινα μεγάλην αίθουσαν έν τφ μέσφ κεϊνται διά
φορα δωμάτια, ών έν περιέχει έτι μεγάλα τεμάχια δύο επάλληλων ψηφι
δωτών έδαφών. Ή πρόσοψις τοϋ κτιρίου άποτελεΐται ύπό σειράς κιόνων τοϋ 

δωρίου ρυθμοϋ, ών δύο σώζονται έτι κατά χώραν. Άνηκουσι δέ ουτοι, ώς 

εζαγετκι εκ. του σχχυ.κτος των κιονοκρκνων, εις τους αριστους. χρονους της 
έλληνικης τέχνης, άλλά δεικνύουσιν ύψος δλως έκτακτον έν σχέσει πρός 
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την διάμετρον οΐον έν ούδενί άλλω κτίσματι τοΰ δωρίου ρυθμοϋ άπαντάται.

Τό δεύτερον μεγαλείτερον εύρημα έγένετο κατά τά νότια μέρη της Άλ

τεως· [/.όνον τεσσαράκοντα βήματα μακράν τοΰ ναοΰ τοϋ Διός προςεκοούσαμεΜ 
εις τόν νότιον περίβολον τοϋ τεμένους, 8ν τέως εΐ'χομεν ζητήσει πολλφ νο,τιώ- 

τερον. Καί εινε μέν η άνακάλυψις αυτή σπουδαία διά την τοπογραφίαν της 

’Ολυμπίας, άλλ’ έ'τι μείζων εινε η αξία αύτής διά την περαιτέρω πορείαν 
των ήμετέρων άνασκαφών καθ’ δσον τό μέχρι τοϋδε κατά εικασίαν όρισθέν 

εμβαδόν της Άλτεως άποδεικνύεται πράγματι μικρότερον.Νΰν δέ καθίσταται 

δυνατή ή εντελής άποκάλυψις εντός δύο έτών τοΰ δλου τεμένους μετά των 

πολλών κτιρίων του, ύδραγωγείων, βωμών καί βάσεων.
Περίπου έν τφ μέσφ τοΰ νοτίου περιβόλου τής Άλτεως,απέναντι τις κυ

ρίας προςόψεως τοΰ ναοΰ τοΰ Διός, άπεκαλύφθη κτίριον, δπερ βεβαίως πρέπει 
νά θεωρηθή ώς πύλη τής ’Άλτεως. Ή ίδιάζουσα αύτοΰ θέσις, άκριβώς απέ

ναντι τοϋ μεγάλου ϊσοπέδου οπερ έκτείνεται πρό τής άνατολικης δψεως τοϋ 

ναοΰ τοΰ Διός καί δπεο έ'τι σήμερον κοσμείται διά τεσσαράκοντα καί πλέον 

βάσεων, ύποβασταζουσών αναθήματα, και βωμών, πείθει μάλιστα ήμάς νά 
δεχθώμεν δτι ή πύλη αΰτη ήν ή πομπική εί'σοδος, δι’ ής αί θεωρίαι τών πό

λεων και έθνών είςήρχοντο έν ίερ^ πομπή είς τό ίερόν άλσος.1

’Επειδή δέ δ δυτικός περίβολος της ’Άλτεως έ’χων δύο μικροτερας πύλας 
είςόδου εΐχεν ήδη άποκαλυφθή κατά τό παρελθόν έτος, πρός δέ βορράν τά 

φυσικά όρια τοΰ τεμένους άποτελοΰνται ύπ’ αύτοΰ τοϋ ορούς Κρονίου, νΰν 
δ’εύρέθη, καθ’ ά εί'ρηται, καί ό νότιος περίβολος μετά τής θεωρικής πύλης, 

έλειπεν ήδη μόνον ό ορισμός τοϋ άνατολικοΰ δρίου τοϋ τεμένους, ου μέσον 

σημεΐον είνε δ μέγας βωμός τοΰ Διός. ’Ήδη δέ κατά τόν παρελθόντα χειμώνα 

εΐχεν εΰρεθή ένταΰθα τείχος, δπερ διά πολλούς λόγους επιστευετο οτι ήτο ο 

άνατολικός περίβολος τής ’Άλτεως, άλλ’ αί άνασκαφαί προχωρησασαι απέ
δειξαν δτι τό τείχος εκείνο μετ’ άλλου τίνος αύτώ παραλλήλου περιβόλου 
άπετέλεσε μεγάλην στοάν, ή’τις άρχομένη παρά τήν μυστικήν εΐςοδον τοϋ 

Σταδίου κατά τούς πρόποδας τοΰ Κρονίου έπ’ι μήκος εκατόν περίπου μέτρων 

κατελάμβανε σχεδόν δλην τήν ανατολικήν πλευράν τής ’Άλτεως καί ούτως 
έπέθετεν ώραΐον άρχιτεκτονικόν τέλος είς τό δλον τεμενος. Είνε δε αυτή 

άναντιρρήτως ή αύτή στοά ής μνείαν ποιοΰνται πλήν τοΰ Παυσανίου καί 

άλλοι άρχαϊοι συγγραφείς, καλουμένη διά μέν τάς έν αύτή γραφάς ΠοιχΙΛη, 

διά δέ τήν έπταπλήν αύτής άντήχησιν Ήχους οΐοά.

1 Τοιαύτη μεν ητο ή εικασία τών διευΟονόντων ταες άνασκαφας περί τής πύλης κατα τον 
Δεκέμβριον, οτε εύρέθη αυτή* άλλ’ εκτοτε εδρέθη ή αληθής πομπική έξοδος, ώτ άνήγγειλαν 
έπιστολαι παρά τών έν ’Ολυμπία σταλεϊσαι εις τήν διεύθυνσιν τής ένταΰθα γερμανικής 
σχολής. Περί ταύτης ώς καί τών άλλοτε άπό τέλους Δεκεμβρίου γενομένων ανακαλύψεων 
θά διαλαμβάνωσιν αΐ άκόλουθοι έκθέσεις τών Γερμανών έπιστημόνων, άς θά μεταφράζη 
τό έξης τακτικώς δ Παρνασσός ε’ς άναπλήρωσιν τής παντελούς παρ’ ήμΐν έλλείψεως ειδή
σεων περί τών σπουδαίων έν Όλυμπίφ άνασκαφών- ’Επειδή βεβαίως ούτε προς φωτισμόν 
τοΰ ύπουργείου, ούτε πρός διδασκαλίαν τοΰ κοινού άρκοΰσι τά ολιγόστιχα κατά δεκαπενθή
μερον τηλεγραφήματα τοΰ έν’Ολυμπία αντιπροσώπου τής κυβερνήσεως. 3. Π. Α. ,

’Επί τριών καλώς κατειργασμένων μαρμάρινων βαθμιδών ύψοϋντο κατά 

τήν δυτικήν πρόςοψιν ταύτης τής στοάς ραδινοί ιωνικοί κίονες περί τούς τεσ

σαράκοντα καί έξ, ώραΐον άνέχοντες τό επιστύλιου* δευτέρα δέ τις σειρά 

κιόνων έχώριζε τδ εσώτερον τής στοάς είς δύο μέρη κατά μήκος. Ό δ’ οπί

σθιος τοίχος ήτο κεκλεισμένος καί έ'φερεν έν τοΐς άρχαίοις χρόνοις ώς κό

σμημα τάς άνω είρημένας γραφάς.
Πρό δέ τής στοάς ταύτης έξετείνετο άδιάκοπος σειρά παντοειδών αναθη

μάτων καί άνδριάντων, ών μόναι αί βάσεις σώζονται τανΰν πλεϊσται οδσαι 

τόν άριθμόν.
Τέταρτον δέ τι μέγα οικοδόμ,ημα εΰρέθη πρδς νότον, έ'ξω τής Άλτεως. 

Εινε δε τοΰτο στοά τών ρωμ.αΐκών χρόνων, έπ’ ίσης διμερής, καί έ’χουσα πι

θανώς μήκος όγδοήκοντα μέτρων. Καί έξωθεν μέν εΐχεν αυτή δωρίους κίονας 
καί θριγκόν, ή δ’ έσωτερική διακόσμησες ήτο τοΰ κορινθιακοΰ ρυθμοϋ. *Ότε 
δέ τα πλεΐστα των εν Όλυμπίι»: κτιρίων ήσαν ήδη κατεστραμμένα, ή στοά 

αυτή μετά καί τοΰ ναοΰ τοΰ Διός ΐστατο έ'τι έπί μακρδν χρόνον όρθή, δώτι 

άμφότερα ταΰτα τά κτίρια άπετέλουν τήν βορείαν καί νοτίαν πλευράν τοΰ 
ήδη πολλαχώς μνημονευθέντος βυζαντιακοΰ τετραγώνου έρύματος, ουτινος 

αί λοιπαί δύο πλευραί, ή ανατολική καί δυτική, έκτίσθησαν διά τών έρει- 

πιων τών άλλων όλυμ,πικών κτισμάτων.Έν δ’ έπιγενεστέροις χρόνοις, καί δή 
μικρόν πρό τής μεγάλης έπικλύσεως καί δι’ άμμου κατακαλύψεως τής Άλ 
τεως, κατέπεσε καί ή νοτία αυτή στοά ΐ'σως κατόπιν σεισμοΰ τίνος* διά 
τοΰτο δ’ εύρίσκομ.εν τά τύμπανα τών κιόνων, τά επίκρανα καί τά επιστύλια 

Ζτι καί σήμερον έν τή αυτή θέσει άκριβώς ώς έπεσον πρό αιώνων.

Εκτός δέ τών τεσσάρων τούτων άξιων λόγου κτιρίων αί έφετειναί άνα- 

σκαφαί άπεκάλυψαν μέγα πλήθος άρχιτεκτονικών τεμαχίων, σπουδαίων διά 

τήν ιστορίαν τής αρχιτεκτονικής. Ιδίως πλούσια ύπήρξεν ή αποκομιδή έκ 

τοΰ άνω είρημέναυ βυζαντιακοΰ τειχίσματος, ένθα εδρομεν τεμάχια ένδς ίω- 

νικοΰ καί τεσσάρων δωρίων οικοδομημάτων. ’Εν τοΐς δωρίοις δ’ εΰρηνται αρ

χιτεκτονικά λείψανα διατηροϋντα άριστα, καί δσον σπανίως άλλα μέχρι 
τοΰδε, τήν άρχαίαν διά χρωμάτων διακόσμησιν.

Έκ τών καθ’ έκαστα αρχιτεκτονικών ευρημάτων αξία ιδιαιτέρας μνείας 
είνε η αποκαλυψις κορινθιακών επικράνων έκ κιόνων μόνον κατά τδ ή’μισυ 

γεγλυμμενων. Διά τδν άκριβή προςδιορισμόν τοΰ χρόνου καθ’ 8ν εινε κατειρ- 

γασμενα, μικρόν μετά το 338 π. X., καί διά τήν αύστηράν αύτών τέχνην 

κατατάσσονται τά κιονόκρανα ταΰτα είς τά πολυτιμότατα λείψανα τοΰ κο
ρινθιακού ρυθμοϋ καθ’ δλου.

Β'

Τών έν τή προηγηθείσνι έκθέσει άναφερομένων άρχιζεχτοπχων ευρημάτων 

επιεικώς άντάξια είνε. τά άρχαιοίογιχά. Επειδή τό πρώτον νΰν καρού;:» 
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ζονται αρχαϊκά έργα eXhrm% γλυπτικές έν μεγάλω πληθει, δεικνύον- 

τά οτι ού μόνον έπεφυλάσσετο ημϊν η διάσωσή τών αετωμάτων καί μετο

πών τοϋ ναοΰ τοϋ Διός, άλλ’ δτι και ό γλυπτικός διάκοσμος άλλων τινών 

μικρότερων κτιρίων τίίζ ’Ολυμπίας δέν άπωλέσθη τελέως.

Άρχόμενος δέ τοΰ ακριβέστερου λόγου περί τοΰ σπουδαιότατου τούτου 

πορίσματος τών άνασκαφών, αναφέρω δτι κατά την κατάρριψιν τοΰ τείχους 
τοϋ περιβάλλοντος πρός δυσμάς τό βυζαντιακόν έ'ρυμα άνεφάνησαν πολλά απο

σπάσματα άρχαΐχωτ αναγλύφων, δυστυχώς ούχί έκ μαρμάρου, άλλ’ έξ 

έλαφροΰ τιτανόλιθου, έφ’ ού διατηροΰνται μέν κατά μέρος τά χρώματα άρι

στα, άλλ’ δςτις άποθρύπτεται λίαν εύκόλως. Τόν αύτόν δέ λίθον εύρίσκομεν 
έν χρησει και έν πολλοϊς τών παλαιοτάτων οικοδομών τ·ης ’Άλτεως, άντι- 

καθίστη δέ ούτος τό μάρμαρον έν τ-Tj πτωχοτάτν) περί χρησίμους λίθους 
χώρ^ έν τοϊς χρόνοις καθ’ ους ί μεταφορά τοϋ μαρμάρου έκ της ξένης ητο 

έ'τι λίαν πολυδάπανος.
Εινε δέ ταΰτα έζ μέν μεγαλείτερα κα’ι καλύτερον διατετηρημένα κα'ι άλλα 

πολλά έν μέρει λίαν παραμεμορφωμένα κομμάτια. Σχεδόν δ’ έπ'ι πάντων 

διακρίνονται πολεμιστα’ι, ότέ μέν άγωνιζόμενοι έν βιαιοτάτν) κινήσει, δτέ δέ 

κλίνοντες έπί γόνυ η κείμενοι. Τό κάλλιστον και μέγιστον άνάγλυφον παρι
στάνει πολεμιστήν είς τό ημισυ τοϋ άνδρομηκους μεγέθους, δςτις έπεσεν έπί 

γόνυ πληγείς δόρατι την πλευράν. Καί τό μέν άνω μέρος τοϋ σώματος άνα- 
κλάται, άναγκαζόμενον ύπό τις βίας τοΰ δπλου, την δέ κεφαλήν κατακλί- 

νει έπί τό στήθος καί μόλις έτι μηχανικώς κρατεϊ την μεγάλην στρογγυλήν 
άσπίδα έν τγ αριστερά χειρί προσπαθών ματαίως διά της δεξιάς νάπο- 

κρούση τόν πολέμιον. — Καλώς δέ διασώζεται καί η κεφαλή άνδρός τεται- 

νκομένου μέν, μη φέροντος δέ κράνος, διακρινομένη διά τά άριστα σωζόμενα 

χρώματα. ΤΙΙσαν δέ πάντα, κόμη, χείλη, οφθαλμοί, όφρύες βεβαμμένα έρυ- 

θρά καί μόνον αί σάρκες ?ισαν άχροι, τό δ’ έδαφος τοΰ αναγλύφου ητο παν

ταχοΰ ούρανόχρουν. — ’Έπειτα δέ καθίσταται δυνατή καί η συγκόλλησις η 

τούλάχιστον ή έκ τών λειψάνων συμ.πληρωσις συστάδων ολοκλήρων έκ δύο 

η τριών άνδρών.

Πάντα δέ τάνάγλυφα παρέχουσι σύνθεσιν σπανίαν κατά την ζωηρότητα* 

η δ’ ερμηνεία τνίς παραστάσεως δέν φαίνεται δυστυχώς δυνατή, τό γε νΰν 

έχον, διακρίνονται δέ μόνον σώματα γυμνά καί ένοπλα άνευ τινών ορισμέ

νων γνωρισμάτων. Σπουδαιότερου δέ είνε τό ζητημα περί της αρχικής χρη- 

σεως τών ώς τό πλεϊστον λίαν έκτύπων άναγλύφων τούτων. Ποικίλοι λόγοι, 
πρό πάντων δέ μεγά,λαι διαφοραί έν ταϊς άναλογίαις πολλών εικόνων ώς καί 

δ τρόπος της συνθέσεως αύτών, ύποδεικνύουσιν έργον προωρισμένον είς πληρω- 

σιν μικροΰ αετώματος* άλλά τά περισωθέντα λείψανα εινε πολλφ πλείω % 
δσα έχρειάζοντο πρδς τοιοΰτό τι καί άναγκαζόμεθα πλην τοΰ αετώματος νά 
παραδεχθώμεν καί ζωφόρον περιθέουσαν τό αύτό κτίριον. Πράγματι δ’ εύρέ- 

Φησαν έν τώ προμνημονευθέντι βυζαντιακφ τειχίσματι τά λείψανα τοΰ ζη

τούμενου κτιρίου καί δη δωρίου ρυθμοΰ, παρέχοντα έν τε τφ άετώματι καί 

τίί ζφφόρφ χώρον ικανόν είς ένθεσιν τών περί ών ό λόγος έκτύπων άναγλύ

φων, μεθ’ ών δύνανται νά σχετισθώσι διά πολλούς λόγους.
Ή δ’ έργασία τών γλυπτικών τούτων έργων δύναται διά βραχέων νά πα

ραβληθώ μάλιστα πρός την τών έξ Αίγίνης άγαλμάτων. Καί τά μέν σώματα 

είνε έξαιρέτως κατειργασμένα ώς έκείνων, έν δέ ταϊς κεφαλαϊς γίνεται μέν 

έπαισθητη ή ένέργεια τοΰ μαλακοΰ λίθου, καθιστώντος άδύνατον την άκρι- 

βη έπεξεργασίαν τών καθ’ έκαστα, ιδίως έν τοϊς όφθαλμοΐς, άλλ’ όπωςδηπο- 

τε καθ’ δλου δ τύπος συνεφώνει πρός τόν τών αίγινητικών έργων.
Ούχ ηττον άξια λόγου είνε διά την ιστορίαν τ-7ίς τέχνης τά ευρήματα 

χαλκών έργων. Ουτω δη εύρίσκομεν πρώτον την έτι ύπό άσιατικνίς έπενερ- 

γείας κατεχομένην τέχνην τοΰ εβδόμου η τούλάχιστον τοϋ έκτου αΐώνος π. X. 
έν παοαδόξφ τινί έργφ, παριστώντι τό άνω μέρος τοΰ σώματος άνδρός γε- 

νειώντος, δςτις όπισθεν ί;το προσκεκολλημένος εί'ς τι άγγεϊον δι’ ενός δα

κτυλίου καί δύο μεγάλων πτερύγων. Τό τε πρόσωπον αύτοΰ καί η κόμ.η ύπο- 
μιμνησκουσιν έντελώς άσσυριακούς τύπους, τό δέ τεχνούργημα τοϋτο στε
ρείται έλληνικης ιδέας καί χρησιμεύει άλλως ώς άξιον λόγου παράδειγμα 

της παναρχαίας διακοσμ.ητικ·ης χρησεως τών τοιούτων ημιτόμων ζωδίων.

Την αρχαϊκήν έργασίαν τών χυτών χαλκουργημάτων παριστάνει τό άξιό- 

λογον άναθηματικόν άγαλμάτιον άνδρός γενειώντος φέροντος θώρακα, δςτις, 
φαίνεται, έκράτει άσπίδα καί δόρυ έν ταϊς αύστηρώς καί συμμετρικώς προ- 

τεταμέναις χερσί.

Τνίς τελευτώσης άρχαϊκ-ης τέχνης, περί τά μέσα τοΰ πέμπτου αΐώνος, 
δείγμα παρέχει ή λαμπρά έπ’ έσχάτων μόλις εύρεθεϊσα κεφαλή τοΰ Δώς έξ 

οπτής γης, φέρουσα ί'χνη χρωμάτων καί έχουσα μέγεθος τό κατά φύσιν καί 
πλέον έτι. Καί διατηρείται μέν έτι έν τφ είδωλίφ τούτφ δ δωρικός τύπος, 

άλλά ύπερακοντίζει την άρχαιότροπον καί άποφεύγουσαν πάσαν ακρίβειαν 

περί τάς σάρκας παράστασιν τοΰ άνω είρημένου άγαλματίου, ύπερβάλλει δέ 

πολλφ καί αύτην την ώραίαν κατά τό παρελθόν έτος εύρεθεϊσαν χαλκην κε

φαλήν καί άποκτφ λεπτήν τινα έκφρασιν προςεγγίζουσαν ηδη εις τά άττικά 
έργα τοΰ έργαστηρίου τοΰ Φειδίου. Καί άνω μέν τοΰ μετώπου έπικάθηται έτι, 

ώς καί έν τν; χαλκ-ρ κεφαλή τνί πέρυσιν εύρεθείσν), τριπλνί σειρά τεχνητών 

βοστρύχων, άλλ’ όπισθεν δμως περισυνάγεται ή κόμη είς ένα άπλοΰν στρογ- 
γύλον κρώβυλον ούδ’ εινε καθειμένη μακρά ώς έν έκείνφ τφ έ'ργω.

Τά τελευταίου μνημονευθέντα εύρηματα έν συνόλω είνε πάντως τοιαύτης 

φύσεως, ώςτε νά παράσχωσιν ιδέαν ζωηράν περί τνίς αρχαϊκής δωρικής τέ

χνης της Πελοπόννησου, είς ην άνάγονται άναμφιβόλως.
Περί δέ τνίς έξαιρέτου εργασίας τών μέχρι τοΰ νΰν έκτος της ’Ολυμπίας 

άγνωστων μεγάλων έξ όπτης γης ειδωλίων τοΰ πέμ.πτου αΐώνος έλάβομεν 
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νέαν άπόδειξιν άνευρόντες το κάτω μέρος συμπλέγματος τίνος, άνήκοντος ήδη 

είς τήν έλευθέραν τέχνην, παριστώντος δέ Σιληνόν έχοντα ίππου δπλάς, δςτις 

έκράτει, ώς φαίνεται, Νύμφην. Ταύτης δέ σώζεται μόνον τά ένδυμα, έζω- 

γραφισμένον πλουσίως διά πολλών κεντημάτων.
Είς δέ τούς μεγάλους θησαυρούς τών τριών πρώτων έτών, είς τά άγάλ

ματα τών άετωμάτων τοΰ ναοΰ τοϋ Διός, προςτίθενται πάντοτε νέα κομ- 
μ.άτια συμπληροϋντα τά πρώτον εΰρεθέντα' ούτως άπεκαλυφθη τό κάτω μέ
ρος τοϋ σώματος τής Δηϊδαμείας έκ τοϋ δυτικοΰ αετώματος καί κεφαλή τις 

και πολλά τεμάχια ίππων έκ τοΰ ανατολικού.
’Εκτός δέ τών μεγάλων ευρημάτων τών έχόντων σημασίαν καί άξίαν διά 

την ιστορίαν της τέχνης μένουσι και τά πολλά καθ’ έκάστην έν μεγάλφ 

πλήθει εύρισκόμενα μικρότερα αντικείμενα, άτινα καθ’ έαυτά δέν έ'χουσιν 
ιδίαν άξίαν. Είς τόν μακράν ευρισκόμενον δέν παρέχουσι ταΰτα μι έγοε διάφο

ρον και έχουσι την αύτην σχέσιν οΐαν τά καθαρώς τοπογραφικά ευρήματα 
πρός τά άναφερόμενα εΐς την ιστορίαν τίίς αρχιτεκτονικής' η δέ αξία αύτών 
εϊνε κυρίως αύτη ό'τι παρέχουσιν ημϊν την ειδικήν φυσιογνωμίαν της άρχαίας 
’Άλτεως μετά τών χαλκών αύτίίς σκευών, τών τριπόδων, τών λεκανών, 
τών αφιερωμένων όπλων, τώνζφδίων κτλ. Άρκείτω λοιπόν η σημείωσις οτι 

κατά τάς τελευταίας επτά έβδομάδας ηύξήθησαν οί κατάλογοι τών μέν μι

κρών χαλκουργημάνων κατά 500 αριθμούς (έν οις π. χ. πάλιν νέαι αξιόλο

γοι κεφαλαΐ γρυπών, τεμάχια αρχαϊκών έσφυρηλατημένων αναγλύφων), τών 
δέ νομισμάτων κατά 300 άριθμούς καί πλέον καί τών έξ οπτής γής κε- 

χρωματισμένων ειδωλίων (ώς τό πλεΐστον αρχιτεκτονικών κοσμημάτων) κατά 

400 περίπου.
Τέλος δέ κατά την ένεστώσαν περίοδον ευρέθησαν καί έπιγραφαί έκτάκτως 

πολλαΐ καί καλαί. Έν ταύταις εϊνε τέσσαρες μεγάλαι, καί περ μη σωζόμε- 

ναι έντελώς, άρχαϊκαί έπί χαλκοϋ, άξιαι λόγου διά τε τό περιεχόμενον καί 
την διάλεκτον. Τών δ’έπι λίθου έπιγραφών έξέχουσιν αί φέρουσαι τά ονό

ματα διαφόρων τεχνιτών τοϋ άργείου έργαστηρίου. ‘Η δέ βάσις έφ’ ής σώζε

ται τό ό'νομα τοΰ ΛαιδάΛου τοϋ υίοΰ τοϋ Πατροκλέους εϊνε καί διά τοϋτο 

περίεργος, οτι ηδη κατά τούς χρόνους τοΰ Άδριανοΰ άνεστράφη καί έχρη- 

σίμευσεν ώς βάθρον άλλου αγάλματος. ’Άλλο δέ τι βάθρον, έφ’ ού εύρίσκομεν 

τά ονόματα Άθαχοδώρου κα'ι \/σω.τοδώμου,εΐ.νε άσπαστόν συμπλήρωμα τών 
πολλών ηδη πρότερον άνακαλυφθέντων λίθων, οΐτινες πάντες όμοϋ άνεϊχον 

άγνωστον ημϊν μέγα άνάθημα Πραξιτέλους τίνος, δι’ 8 είργάσθησαν τέσσα

ρες όμοϋ τεχνϊται.» Σ. Π. Λ.

Ο ΡΩΣΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΥΣΚΙΝ

ΩΣ ΦΐΑΕΑΑΗΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ. *

Όποιαν έντύπωσιν έμποιεϊ τοΐς άπογόνοις τών Τευτόνων τό όνομα τοΰ 

Τκαϊτε η τοΰ Σίλλερ, τοϊςΓαλάταις τό τοΰ Λαμαρτίνου η Βίκτωρος Ούγώ, 

τοΐς υίοϊς της Άλβιώνος τό τοΰ Σακεσπήρου η τοϋ Βύρωνος, την αύτήν έμ- 

ποιεϊ έντύπωσιν παντί Μοσχοβίτη τό όνομα τοΰ ΙΙούσκιν. Έάν όμως άπασι 

.τοΐς πρώτοις οί άνωτέρω ποιηταί είσι προσφιλείς, έ'τι μάλλον προσφιλέστε
ρος τοΐς τελευταίοις ό Πούσκιν, καθ’ ότι, τολμώ είπεΐν, εϊνε δ μόνος έξαιρέ- 

τως έπαξίως έμφυσήσας ταΐς Μούσαις τήν τραχεϊαν τοΰ 'Ρ’ουρίκου γλώσσαν ! 
'Ρώσοι ποιηταί άνεφάνησαν καί πρό τοΰ Πουσκιν καί μετ’ αύτόν, ούδείς 

όμως αύτών άνήκεν είς τήν χορείαν έκείνων τών ιστορικών άνδρών οΐτινες, 
■έργαζόμενοι ύπέρ τής συγχρόνου αύτών έποχής, παρασκευάζουσι τά τής μελ- 

λούσης. Ό περί ού ό λόγος έραστής τών Μουσών ύπήρξεν άκριβώς τοιοΰτος* 

ό Πούσκιν ήτό φύσει προωρισμένος νά καταστή δ πρώτος καλλιτέχνης ποιη

τής τής 'Ρωσίας,νά παράσχη αύτη τήν ποίησιν έν μορφή καλής τέχνης, καί 

ούχί απλής μόνον ώραίας έκφράσεως τών αισθημάτων. «'Η ποίησις τοΰ Πού- 
»σκιν, λέγει εΐς τών έξοχων 'Ρώσων κριτικών, ό Μπελίνσκίη, εΐνε άκριβές 

«άπεικόνισμα τής ρωσικής πραγματικότητος έν πάση αύτής μορφή, εΐ'τε πα- 
»ριστ^ αύτη τήν ρωσικήν φύσιν, εΐ'τε απεικονίζει τούς ρωσικούς χαρακτήρας* 

»έπί τή βάσει ταυτη ή έν 'Ρωσίιη κοινή γνώμη άπεκάλεσεν αύτόν Έθνιχδν 
ΊΐΙΙοιητην (Ναρόδνι Ποέτ).» Τό όνομα τοΰ διάσημου τούτου ποιητοΰ εΐνε 

ή'δη γνωστόν τοΐς πλείστοις τών πεπαιδευμένων έθνών, τά δέ άριστα τών 

έργων αύτοΰ μετεφράσθησαν είς πολλάς εύρωπαϊκάς γλώσσας. Δυστυχώς είς 
τήν ήμετέραν ούδέν τών λαμπρών αύτοΰ έ'ργων μετεφράσθη πλήν τεσσάρων 
διηγηματίων, άτινα μεταφράσας εξέδωκα πρό δεκαετίας περίπου έν Έρμου- 

πόλει Σύρου, καί άτινα ούδόλως δύνανται νά δείξωσι τί έστι Πούσκιν" δθεν τά 

έργα αύτοΰ εΐνε ήμΐν terra incognita ! Άλλ’ είς ημάς τούς άπογόνους τοΰ 
“Έλληνος τό όνομα τοΰ ποιητοΰ τούτου καθίσταται τοσοΰτον τιμαλφέστερον 
καθ’ δσον ούτος ύπήρξε πρώτον μέν άνήρ λίαν φιλελεύθερος, πράγμα ίκανώς 

σπάνιον τήν έποχήν έκείνην έν 'Ρωσίίκ:, δεύτερον δέ, δπερ καϊ κυριώτατον, 

φιΛίΛΙητ, περί ού ιδίως προτίθεμαι νά δμιλήσω.
Ό Αλέξανδρος Σέργιου ή Σεργέγίεβιτζ Πούσκιν έγεννήθη έν τή κοιτίδι 

τοΰ Πανσλαβισμοϋ, τή Μάτουσχα Μασχβά, τή 26 Μαί'ου τοΰ 1799. Πρός 
μ.ητρός κατήγετο έξ Αράβων,ό δέ πάππος αύτοΰ Γανιβάλ μετέσχε τής γνω

στής έπί Αικατερίνης είς Πελοπόννησον έκστρατείας τών 'Ρώσων ώς μηχα
νικός κατά τήν άλωσιν τής Πύλου ιδίως άνδραγαθήσας. Έξεπαιδεύθη δέ δ

* ’Δνεγνώσθη ’ν τω Συλλόγω τη 19 Ίανουαρ'ου.
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Πούσκιν έν τφ κατά τδ 1811 ίδρυθέντι έν τγ πρωτευουση τοΰ Τσάρου Αυ- 

κείφ, όπόθεν άπεφοίτησε τφ 1817. Σημειωτέου δ’ ό'τι έξ αύτών των πρώ
των τάξεων τοΰ Λυκείου έξεδήλωσεν ήδη τό ύπό τής φύσεως χορηγηθέν αύ

τφ δώρον έκδούς πονήματα τινα.Τό πρώτον σπουδαίου έ'ργον τό έφελκύσαυ τήν 

προσοχήν πάντων καί καταστήσαν τό ό'νομα αύτοΰ προσφιλές τοΐς πάσι ύπήρ- 
ξε τό έ'πος 'ΡουσΛάν και ΑιουδμίΛ2α.Ό Πούσκιν όμως έμπλεως φιλοπατρίας 

όίμα δέ καί εις άκρον φιλελεύθερος ήδυνάτει νά διαμέν/) άπαθής έν τίί με- 

μολυσμένν) ατμόσφαιρα τής άπολύτου Μοναρχίας, άκριβώς κατά την εποχήν 

εκείνην δτε καί ή έκστόμισις τής λέξεως svaboda (ελευθερία) άπηγορεύετο 

αύστηρότατα! Δι’ όλης σειράς ποιημάτων άντιμοναρχικών, άτινα πολλάκις 

προσήρτα έπί τών φανών τής Πετρουπόλεως, έπέσυρε την προσοχήν του Ιε- 

ροδ ικαστηρίου της 'Ρωσίας, της μυστικής, λέγω, αστυνομίας, καί ολίγου 
δεΐν έγένετο θύμα αύτής, καθ’δτι κατεδικάσθη εις έξορίαν έν τί) παγετώ- 

δει Σιβηρία· Άλλ’ εύτυχώς δμως έ'σπευσεν άρωγός τοϋ λαοφιλούς ποιητοϋ ό 
διάσημος τότε ιστορικός Καραμζίν δστις δι’ ένθέρμων παρακλήσεων κατέπει- 

σε τόν Αΰτοκράτορα νά έξορίσωσι μέν τόν Πούσκιν άπό τής πρωτευούσης, 
όρίσωσι δέ αύτφ τόπον διαμονής την νότιον 'Ρωσίαν. Τοΰτο συνέβη άκριβώς 

κατά τό 1820 έτος. Έν τί) νοτίφ 'Ρωσία, Ιδίως δέ έν Κισνοβίφ ένθα έξε- 

τέλει χρέη γραμματέως παρά τφ επιτηρητή τών άποίκων της νοτίου 'Ρωσίας, 
καί έν Όδησσφ διέμενεν ό έξωστρακισμένος ουτος ’Αριστείδης τών Μοσχο

βιτών μέχρι του 1824. Περί τών κατά την έποχην ταύτην τοϋ βίου αύτοΰ 

κυρίως προτίθεμαι νά έπεκταθώ καθ’ δτι άποτελεϊ τό κύριον θέμα της πα- 
ρούσης διατριβής μ.ου. Ό φιλελεύθερος ούτος άνηρ εΰρέθη, ώς βλέπετε, κατ’ 

εκείνην την λαμπράν έποχην καθ’ ήν άνέτειλεν ή ηώς της έθνικης ημών 
παλιγγενεσίας, οτε η νότιος 'Ρωσία, ιδίως δέ η ’Οδησσός και τό Κισνόβιον 

ύπήρξαν ό πυρήν καί τό κέντρον της ελληνικής έθνεγερσίας. *Ητο τό άξιο- 

μνημόνευτον εκείνο, τοσοϋτον δέ τιμαλφές άπασιν ημϊν έαρ τοϋ 1821 έτους. 

Δύνασθε νά φαντασθήτε οποίαν τινά αΐ'σθησιν ένεποίησεν η γενναιοτάτη 
όίμα δέ κα'ι συγκινητικωτάτη διαγωγή τοϋ άοιδίμου ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου 

τέως ύπασπιστοϋ τής ρωσικές στρατιάς, τολμήσαντος νά έπεξέλθη μετά 

τοσούτων ολιγάριθμων δυνάμεων κατά εχθρού μυριάκις πολυαριθμοτέρου, 

οποίαν τινά έντύπωσιν, έπαναλαμβάνω, ένεποίησεν έν Κισνοβίφ, πόλει κει- 
μένγι ολίγον τι άπωτέρω τίίς σκηνής τοΰ δράματος! 'Ο ’Αλέξανδρος Ύψη- 

λάντης παρίστατο τοΐς κατοίκοις τοΰ Κισνοβίου ώς ηρως μυθιστορικός. 
"Απαντες μετά μεγίστης περιεργίας έκαραδόκουν τό άποτέλεσμα της έπι- 
χειρησεως* ρωσικός στρατός ύπό την άρχηγίαν τοΰ στρατηγοΰ Βολχόβσκΐη 

ήτο παρατεταγμένος έτοιμος είς πόλεμον παρά τώ Προύθφ, ό δέ μετά τίίς 

Τουρκίας άγων έφαίνετο τοΐς πάσι προσεχής. 'Απάντων τών σπουδαιοτάτων 

τούτων γεγονότων ό Πούσκιν ύπηρξεν αύτόπτης μάρτυς. 'Η πόλις τοϋ Κισνο- 

βίου ούδέποτ’ άμοιροΰσα ελληνισμού, κατά την περί ής ό λόγος έποχην ήρ- 
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ξατο λαμβάνουσα έ'τι έλληνικωτέραν χροιάν ένεκα της συρροής ελληνικών οι

κογενειών έκ τών Ηγεμονιών. Έκεΐθεν ήρξαντο μεταναστεύοντες οί μπου- 

ζενάροι, ώς άπεκαλοΰντο τότε οί δμογενεΐς ημών Φαναριώται, οΐτινες τό 

πλεΐστον φευγοντες έκ Τουρκίας καί τών 'Ηγεμονιών έζήτουν άσυλον έν 'Ρω- 
ΰί%. Μεταξύ αύτών δυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν τόν πρίγκιπα Μιχαήλ Σοϋτζον, 

τόν πατέρα αύτοΰ Μπεϊζαντέ Γεώργιον μετά τίίς συζύγου καί θυγατρός αύτ 

τοΰ 'Ραλοΰς,τόν Νικόλαον Σοϋτζον, τόν έκ Κωνσταντινουπόλεως άποδράντα 
και δι’ Όδησσοΰ είς Κισνόβιον έλθόντα, καί τέλος τόν Ίωάννην Σοϋτζον τέως 

υπασπιστήν δντα τοΰ δουκός της Αούκκας. Τούτους ηκολούθησαν ό ΠοστέΛ- 

νικος ’Ιωάννης Σχινάς, ό πρίγκιψ Καρατζάς, οί δύο άδελφοϊ Μουρούζη μετά 
της μητρός αύτών και τριών αδελφών, ό πολιός ΠοστέΛνικος Σταθάκης, ό 

ΠοστέΛνικος έπίσης Ίακωβάκης'Ρίζος μετά τής συζύγου, τής .θυγατρός καί 

τοΰ γαμβροΰ αύτοΰ Μάνου, ό Πετράκης Μαυρογένης γαμβρός τοΰ Γεωργίου 
Στούρτζα άνδρες ώς έπί τό πλεΐστον γνωστοί καί λίαν προσφιλείς τφ έλ- 

ληνισμφ. 'Ο Πούσκιν συνήψε σχέσεις μεθ’ απάντων σχεδόν τών ομογενών ή- 

μών άποτελούντων τότε τό άνθος τίίς έν Κισνοβίφ κοινωνίας, ιδίως δέ μετά 
τοΰ 'Ρίζου καί τοΰ Σχινά, δστις έχων άριστον μνημονικόν άπηγγελλεν άπό 

στήθους ολόκληρα γαλλικά ποιήματα καί κατέθελγε τόν 'Ρώσον ποιητήν. 
Έν ταϊς έσπερίσιν έν αΐς έδέχοντο οί άνωτέρω ομογενείς ημών φιλοφρόνως ά- 
παντας σχεδόν τούς έγκριτοτέρους έκεΐ 'Ρώσους, κύριον θέμα τών συνδιαλέ
ξεων, ώς είκός, ητο ή ελληνική έπανάστασις, είς ήν οί πλεϊσται τών 'Ρώ

σων ούδεμίαν σημασίαν άπέδιδον, τινές δέ πολλά όλίγας έλπίδας είχον πεοί 

τίίς αίσιας έκβάσεως αύτής. Πρώτος απάντων, τολμώ νά εί'πω, τών 'Ρώσων 
κατεϊδε καί έζετίμησε τήν σπουδαιότητα τοΰ έλληνικοΰ κινήματος ό Πού- 

σκιν. Ίδου δε τί γράφει έν τφ Ήμερο.Ιογίω της έ.ΙΛηνικής έπάναστάσεως 

δπερ έ'παυσε συντάττων μετά τήν παρά τφ Προύθφ άποτυχίαν τού Ύψηλάν
του : «Τήν εσπέραν τής 2 ’Απριλίου, λέγει διήλθον, παρά τφ Ν.Δ., παρήν δέ 

»καί τις ώραιοτάτη Έλληνίς. Έλεγον περί τοϋ Ύψηλάντου’ μεταξύ δέ 

«πεντε έκεΐ παρόντων Ελλήνων έγώ μόνον έλάλουν ώς γνήσιος Έλλην.

Απαντες άπηΛπίΐ,οντο περί της αίσιας έκβάσεως των σχεδίων τής jn.ii- 

ι>κής εταιρίας' έγώ όμως εχω άκράδαντον πεποίθησιν περί τοΰ θριάμβου 
ι>τής'ΕΛ2άδος κα'ι τής ύπδ των 'Οθωμανών έγκατα.Ιείάεως τής ανθήρας 

’’Λ'ώγαζ· τής ΈΛΛάδος τοΐς νομίμοις κΛηρονόμοις τοϋ Όμηρου καί τοϋ Θε- 

ΐίμιστοκ.Ιέους.'Λ Ό ύπέρ τής Ελλάδος καί τοΰ κινήματος τής δράκος έκεί
νης τών ένδοξων ομογενών ημών ένθουσιασμός αύτοΰ έξεδηλώθη και διά 

τοΰ εξής ποιηματίου αύτοΰ, έκδοθέντος τότε έν Κισνοβίφ.

« Εγερθητι, δ 'Ελλάς, έγέρθητι ! Ούχί ματαίως ζαταδάλλουσι δυνάμεις, θΰχί 
ματαιως σείουσι τήν Ιριδα 'Ο ’Όλυμπος, ό Πίνδος ζαί αί Θερμοπύλαι ! Ύπό τήν 
άρχαίαν σκεπήν τών άκρωρειών αύτών Άνέκυψεν ή αρχαία ελευθερία I ΤΩ αρχαία 
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μνημεία τών Αθηνών ΎΩ τάφοι τοΰ Θησέως καΐ τοΰ Περικλέους! Χώρα τών ηρώων 
και θεών, Διάρρηξον τά δεσμά τών δούλων Συν τη ώδη τών φλογερών ασμάτων Τοΰ 
Τυρταίου, τοΰ Βύρωνος καί τοΰ'Ρήγα.»

Πάντα δέ "λίθον έκίνει δ πως έκμανθάνή λεπτομερώς άπάσας τάς περιπέ
τειας τών 'Ιερολοχιτών καί τά ανδραγαθήματα τοΰ Ύψηλάντου, άτινα ένέ- 

γραφεν έν τφ προμ,νημονευθέντι 'ΙΙμερολογίφ μετά μεγίστης ακρίβειας, χρη- 
σιμεύσαντα αύτφ έπειτα ώς ύλη τοϋ διηγήματος αύτοΰ ΚιρτζαΛη, έν φ 

εύρίσκομεν περιεργοτάτας λεπτομέρειας περί της έν Σκουλενίφ μάχης, καθ’ 
δτι πολλά επεισόδια αύτης μετέδωκεν αύτφ προφορικώς ό Β. Γορτζακόβ 

έπισκεφθείς έντολή της ρωσικής κυβερνήσεως τό πεδίον τής μάχης τήν έ- 

πιοΰσαν, δπως συλλέξη λεπτομερείς ειδήσεις περί αύτής. Έκ τοΰ διηγήμα

τος τούτου παραθέτω ένταΰθα τό μάλλον τοϊς’Έλλησι ένδιαφέρον μέρος,έν φ 

τό πρώτον ή'δη βλέπομεν οτι έν ταϊς τάξεσι τών ’Οθωμανών κατά τήν προει- 

ρημένην μάχην έμάχοντο κατά τών 'Ιερολοχιτών ‘Ρώσοι αιρετικοί μή άνα- 
γνωρίζοντες τούς ύπό τοΰ Πέτρου τοΰ Μεγάλου εΐσαχθέντας νεωτερισμούς 
έν τή ρωσική εκκλησία, άποσκιρτήσαντες δέ τή πρωτοβουλία τοΰ ’Ιγνατίου 
Νεκράσοβ έξ ου καί άπεκαλέσθησαν Νεκράσοβτζι, μεταναστεύσαντες δέ είς 

Δοβρούτζαν.
«"Οτε, λέγει ό Πούσκιν, ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης κηρύξας τήν Έπανά- 

«στασιν, έπελάβετο τής συγκροτήσέως έπαναστατικοΰ σώματος, ό Κιρτζα- 

λής (ό ήρως τοΰ διηγήματος) προσήγαγεν αύτώ τάς ύπηρεσίας αύτοΰ τε καί 
»τών άρχαίων φίλων του. Τόν κύριον σκοπόν τής Έταιρίας ό Κιρτζαλής 

«καί οί φίλοι αύτοΰ ούδόλως έγίνωσκον, έθεώρουν δέ τόν Έλληνικόν αγώνα 

«κυρίως ώς μέσον κατάλληλον πρός λγστευσιν τών τε Τούρκων καί τών Μολ- 
«δαυών. Ό ’Αλέξανδρος 'Υψηλάντης ύπήρξε μέν ανδρείος, δέν έκέκτητο 

»δμ.ως τά προσόντα έκεϊνα άτινα άπαιτοΰνται πρός πραγμάτωσιν τοσοΰτον 
«ύψηλοΰ έργου οποίου έπελάβετο ένθέρμως άμα καί ριψοκίνδυνος. Οί οπαδοί 

«αύτοΰ δέν ειχον τό άπαιτοόμενον πρός αύτόν σέβας καί πεποίθησιν. Μετά 
«τήν αποφράδα έκείνην μάχην, καθ’ήν άπωλέσθη τό άνθος τής Ελληνικής 

«νεολαίας, ό ’Ολύμπιος προέτρεψεν αύτόν νά άποσυρθή αντικαθιστάμενος 

»ύπ’ αύτοΰ. Ό 'Υψηλάντης άπήλθεν εις Αύστρίαν καί έκεϊθεν άπεστειλε 
«τάς αράς αύτοΰ κατά τών ανθρώπων οΰς άπεκάλει ώτακουστάς, δειλούς 

»καί κακούργους. Έν τούτοις ουτοι οί δειλοί καί κακούργοι έπεσαν άπαντες 

«μαχόμενοι παρά τά τείχη τής Μονής τοΰ Σέκου καί ταϊς οχθαις τοΰ Πρού- 
«θου, άγωνιζόμενοι κατά έχθροΰ δεκάκις πολυαριθμοτέρου. 'Ο Κιρτζαλής ήτο 

«έν τφ σώματι τοΰ Γεωργίου Κατακουζηνοΰ περί ού δύναται τις νά έπανα- 

«λάβη τά περί ‘Υψήλάντου- ρηθέντα. Τή παραμονή τής έν Σκουλενίφ μάχης 
»δ Κατακουζηνός έξητήσατο παρά τών ρωσικών αρχών τήν άδειαν νά 

«ε’ισέλθν) είς τό ρωσικόν έδαφος. Τό σώμα αύτοΰ έ'μενεν άνευ άρχηγοΰ, άλλ’ 
»ό Κιρτζαλής, ό Σοφιανός, ό Κοντογόνης καί οί λοιποί ούδεμίαν ανάγκην 
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Sάρχηγοΰ ε?χον. *Π έν Σκουλενίφ μάχη, φρονώ δτι ύπ’ ούδενός έγράφη έν 

»ολγ) τή ακριβείς αύτής. Φαντάσθητε σώμα έξ επτακοσίων Αλβανών, Έλ- 

» ληνών, Βουλγάρων κλπ. συγκείμενον, ο'ίτινες ούδεμίαν γνώσω τής στρατιω

τικής τέχνης έ'χοντες ύπεχώρουν απέναντι δεκαπεντακισμυρίου οθωμανικού 

«ίππικοΰ. Τό σώμα τοϋτο πλησίασαν τάς ό'χθας τοΰ Προύθου ώχυρώθη στή- 
»σαν πρό αύτοΰ δύο μικρά τηλεβόλα εύρεθέντα έν τω έν Ίασίω μεγάρφ τοϋ 

«Ήγεμόνος, δι’ ών έπυροβόλουν κατά τάς έορτασίμους ήμέρας. Οί Τοΰοκοι 

«προθύμως ήθελον ανταπαντήσει αύτοϊς διά τοΰ πυροβολικοΰ, άλλά δέν 
«έτόλμων νά πράξωσι τοϋτο άνευ τής άδειας τών ρωσικών άρχών, καθ’ ό'τι 
»οί μύδροι άναμφιβόλως ήθελον φθάσει εις τήν τοϊς 'Ρώσοις άνήκουσαν άρι- 

«στεράν όχθην τοΰ Προύθου. Ό άρχηγός τοΰ λοιμοκαθαρτηρίου ήμών άπό- 

«μαχος καί τοι έπί τεσσαράκοντα έ'τη ύπηρετήσας ε’ν τφ στρατφ ούδέποτε 
«είχεν άκουσει τόν ήχον σφαιρών' τότε δέ μόνον ό “Υψιστος ηύδόκησεν όπως 
»δ δύστηνος ουτος άκούσγ τοιοΰτον ήχον καθ’ δ'τι τινές τών σφαιρών έσύρι- 
«ζον ύπεράνω τής κεφαλής αύτοΰ. Τοϋτο έτάραξε λίαν τό γερόντων, δπερ όρ- 

«γίλον καί μετ’άγανακτήσεως άπετάθη τφ λοχαγω τοΰ ίππικοΰ Όχότσκιν 

«σταθμευοντι έκεϊ μετά τοΰ λόχου αύτοΰ, μεμψιμοιροΰν κατά τής άπαθείας 
«αύτοΰ. Ό λοχαγός άγνοών τί νά πράξγ έ'δραμε πρός τήν όχθην τοΰ ποτα- 

»μοΰ ένθεν ήπείλησε τούς απέναντι Λε.Ιψπασίΰες διά τοΰ δακτύλου αύτοΰ, 
ίδόντες έκεϊνοι άπήλθον μετά τοΰ σώματος αύτών. Τή έπιούσγ δ'μως οί 

«Τοΰρκοι επετεθησαν αύθις κατά τών ιερολοχιτών. Άδυνατοΰντες δέ νά 
«προοβαλωσιν αυτους διά τοΰ πυρός, καθ’ δτι έφοβοϋντο, ώς ε’πομεν, τούς 

«απέναντι 'Ρώσους, επετεθησαν κατ’ αύτών διά τών γίαταγανίων. ΤΙ μά- 
»χη υπήρξε λυσσωδης.Τό πρώτον ήδη έν ταϊς τάξεσι τών’Οθωμανών διεκρί- 
«νοντο άνδρες φεροντες μακράς λόγχας, ούτοι δέ ήσαν οί 'Ρώσοι Νεκράσοβ- 

»τζι. Οι εναπομ-είναντες ιερολοχϊται τή άδειοι τοΰ Αύτοκράτορος ήμών 

«ηδυνηθησαν νά διαβώσι τόν Προύθον, δ δέ Κοντογόνης καί δ Σοφιανός άπέ- 

«μειναν οι τελευταίοι έν τή απέναντι ό'χθν). Καί δ μέν Σοφιανός έφονεύθη, ό 
»δε Κοντογονης φύσει εύτραφής ών έπληγώθη κατά τήν κοιλίαν διά ρω- 

«σικής λόγχης, ήν διά τής μιας χειρός άνυψώσας ένέπηξε βαθύτερου καί 
«ούτως ήδυνήθη διά τοΰ ξίφους νά πλησιάσή καΐ φονεύσή τόνφονέα αύτοΰ», 

•'Η άφηγησις αυτή καίτοι έν πολλοϊς άνακριβής καταδεικνύει έν τούτοις 
άριδήλως τό διάφορον οπερ ένεποίει τφ Πούσκιν ό Ελληνικός άγων καί αί 

τυχαι τών προδρόμων εκείνων τής έθνεγερσίας ήμών. Μετά τήν αποτυχίαν 
τοΰ εν Μολδαυιιγ 'Ελληνικού κινήμ,ατος έν ταϊς 'Ηγεμ.ονίαις τό παν έσίγη- 

σεν, αί δέ ρωσικαΐ στρατιαί, ώς γνωστόν, δέν διέβησαν τόν Προΰθον. Άλλ’ ή 

εν Κισνοβίφ Ελληνική Κοινότης καθ’ έκάστην σχεδόν άπέκτα νέον τι μέλος, 

καθ ότι τότε ήρξαντο προστρέχοντες πανταχόθεν τής Τουρκίας εις 'Ρωσίαν 
οι δύστηνοι ημών ομογενείς, ο'ίτινες έγκαταλείποντες άπασαν αύτών τήν 

περιουσίαν έφευγον τήν μάχαιραν τών τυράννων, άφικνούμενοι πολλοί εις 
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’Οδησσόν καί Κισνόβίον πένητες καί μή έ'χοντες που τήν κεφ<ζ"λνιν κλίνωσι. 

Μεταξύ τών μεταναστών τούτων ύπήρξεν έν Κισνοβίω καί τις Έλληνΐς φη

μιζόμενη έπι τη έξαισίη εύμορφί^ αύτής Καλυψώ λεγομένη, ητις μετά της 
μητρός αύτής Πολυχρόνης συζύγου Λογοθέτου τινός άπέδρα έκ Κωνσταντι

νουπόλεως καταλιποΰσα ολην αύτής την περιουσίαν. Έλθοΰσα δέ είς ’Οδησ

σόν καί έκεΐθεν είς Κισνόβιον κατώκησεν έν τινι οίκίσκφ, μετά της μητρός 
της, συνάψασαι δέ σχέσεις έδέχοντο πολλάς οικογένειας έν αΐς καί τόν Υΐού- 

σκιν.'Η Καλυψώ ανήκουσα, ώς εί'πομεν, είς την χορείαν τών γνωστών έπί εύ- 

μορφίιγ Έλληνίδων κατέθελγε τούς πάντας καί διά της λαμπράς αύτης φω

νής,πολλάκις $δουσα υπό κιθάρα περιπαθέστατα Ανατολικά ^σματα.Έζαιρέ- 

τωςδμως έπέσυρε την προσοχήν τοΰ 'Ρώσου ποιητοΰ η Καλυψώ διότι έφη- 
μίζετο δτι συνήντησέ ποτέ τόν Βύρωνα, δστις δήθεν ηγάπησεν αύτην. Τό 

κάλλος δέ καί η λαμπρότης της τε μορφής καί της φωνής, προσέτι δέ καί ή 
περί ής ό λόγος φήμη έγέννησαν έν τί) καρδίη τοΰ βυρωνίζοντος τότε Πού

σκιν, ώς γίνεται δηλον έκ τών έργων του, αίσθημά τι άνώτερον τής συνήθους 
συμπάθειας πρός την ομογενή ημών, δπερ καί έξεδήλωσεν έν τώ ποιήματι 
αύτοΰ τη 'ΕΛΛηνίδι (ΚΓρετζάνειε) έχοντι ούτω :

»Σύ έγεννηθης πρός άναζωπυρησιν Τής φαντασίας τών ποιητών, Να ταράσσης καί 
δεσμεύης αύτήν Διά τής γλυκείας και έπαγωγοΰ ζωηρότητάς σου, Δια τών παραδόξων 
Ανατολικών λέξεων. Είπε, δτε ό άοιδός της Λείλας ’Εν τοΐς ούρανίοις τόποις απεικό
νιζε Τήν άμετάτρεπτον αύτοΰ ιδέαν, Μήπως απεικόνιζε σέ, 'Ο πολύπαθης καί προσφι
λής ποιητής ; Πιθανόν έν τή μακράν κείμενη χώρα 'Υπό τόν ούρανόν τής 'Ιερός 'Ελ
λάδος Σέ ό ’ένθεος μάρτυς Άνεγνώρισεν ή εΐδεν έν όνείρω Και είσέδυσεν ή Αείμνηστος 
μορφή σου Έν τφ βάθει τής καρδίας αύτοΰ. Πιθανόν οιά τής μακαρίας λύρας Σέ ό 
μάγος, σέ έπείραζε, ’Ακουσίους δέ παλμούς προύςένει έν τή καρδία σου Καί σύ κύ- 
ψασα έπί τής πλευράς αύτοΰ . . . Ούχί, ούχί, φίλη μου, τής ζηλοτύπου ιδέας Τήν 
φλόγα δέν επιθυμώ νά τρέφω* Έπί πολύ ή ευτυχία μοί ήτο ξένη, Νά απολαύω αύ
τής εινε ολως νεοφανές, Βασανίζομαι δέ ύπό μυστικής λύπης, Φοβούμενος μήπως παν 
τό προσφιλές εϊνε ψευδές I»

Σημειωτέου οτι έν ταύτν) κυρίως τγ έποχί) άρχεται ή άνάπτυξις τίς ποιη

τικής φαντασίας τοΰ Πούσκιν καθ’ δτι μετά έν έτος ήδη έδημοσιεύθη ή άρ* 
χή τοΰ Αριστουργήματος αύτοΰ, τοΰ έπους Ενγετιος "Oreyir. Τίς οιδε μή 

τά γεγονότα τοΰ 1821 συνέτεινον είς τήν, άνάπλασιν της φαντασίας τοϋ 

ποιητοΰ τών Μοσχοβιτών, τίς οίδεν μή αί περιπετειαι τίς προσφιλούς ημϊν 
εκείνης έποχής καί αί τύχαι τοϋ Ελληνισμού δέν έπεδρασαν έπί τών λαμ

πρών ποιήσεων του Πούσκιν ; Δυστυχώς τό κλέος τοϋτο τής ρωσικής φιλολο

γίας έπέπρωτο νά καταστή θΰμα τής μισαράς εκείνης μεσαιωνικής Ανθρω

ποκτονίας ητις καλύπτεται ύπό τό εύσχημον δνομα τής μονομαχίας, καί ή'τις 

ή'ρπασεν έκ τής αγκάλης τής Ανθρωπότητος τοσαΰτα προσφιλέστατα αύτγί 

δντα. Τή 27 ’Ιανουάριου 1837 έτη ό Πούσκιν έτραυματίσθη καιρίως ύπό 
τοϋ αντιπάλου αύτοΰ βαρόνου Γεωργίου Γεκερέν-Δαντές, και μετά δύο ήμέ- 
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ρας, ήτοι τή 29 ’Ιανουάριου 1837 άπέθανε. Τό δνομα τοϋ ’Αλεξάνδρου Σέρ- 

γίέγεβιτζ Πουσκιν οφείλει νά καταστή τοσοΰτον μάλλον ήμΐν Αγαπητότερον 
δσον τούς 'Ρώσους φιλέλληνας δύναται τις διά τών δακτύλων μόλις νά ά- 

ριθμήσφ, μάλιστα δέ διότι ό ‘Ρώσος Αοιδός Ακράδαντου είχε τήν πεποίθη- 

σιν περί τής αίσιας έκβάσεως τοΰ ‘Ιεροΰ ήμων Άγώνος, κατά τήν εποχήν 

έκείνην εισέτι δτε οί πλεϊστοι καί αύτών τών 'Ελλήνων έθεώρουν τό κίνημα 
Ανάξιον προσοχής, πολλφ δέ ήττον οί ομογενείς τοΰ Πούσκιν, δτε, επανα

λαμβάνω, αύτός ό Τζάρος έθεώρει τούς έπαναστάτας "Έλληνας κατ' ούδέν 

διαφέρΟντας τών Ααγβοζάγωζ τής ’Ιταλίας. Τήν Μεγάλην όμως Ιδέαν τών 
Ελλήνων, ήν δέν κατενόησεν ό Αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος καί οί δεινοί αύτοΰ 

πολιτικοί, προεμάντευσε καί κατενόησεν ό μέγας καί φιλέλλην ποιητής τής 
'Ρωσίας, ού τόν βίον και τά ποιήματα έν έτερπε εύκαιρέ άκριβέστερον θά 
ίξετάσωμεν.

Έν Όδησσψ. Κ. Α. ΠΑΑΑΙΟΑΟΓΟΣ.

ΑΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ’'

Α'

Δεν εύρέ-, βίαχο Θεΰνι^
δέν εύρέθη παλληκάρι;

δέν εύρέθη παλληκάρι 

μέσ’ ’ς τ’Α(γ)ινόρι νά σε πάργ ;

Μόν’ εύρέ-, βλαχο Θεόνη 

μόν’ εύρεθ’ ό μ-πακανιάρης 
μόν’ εύρέθ’ ό .μπακανιάρης 

τοΰ Σπανού ό κασσιδιάρης ;

■— Δεν ’μπορώ, μάνα ή μανοΰλα, 
δέν ’μπορώ καί θά ’παιθάνω 

δέν ’μπορώ καί θά ’παιθάνω,

■ φέρτε τό ’γιατρό νά ’γιάνω"

1 'Ως γνωστόν κατά την βύζήτησιν τοϋ προϋπολογισμού τοϋ έτους τούτου έψηφίσθη ύπσ 
ϊης Βουλής τρισχιλίων δραχμών χορηγία ε’ς τόν ζ. Μιχαήλ Αελέκον πρός εκδοσιν δημοτι
κής ΰλης οποίαν πλείστην όσην Επιμελώς εχει περισυναγάγει, μέρος 31 αύτής και έχδώσει.Τά 
σήμερον καταχωριζόμενα φσματα Εστάλησαν ήμΐν πρό τής άποφάοεως τής Βουλής, άλλ’ Ενε
κα έλλείψεως χώρου άνεβάλλετο ή καταχώρισις αύτών.

ΤΟΜΟΣ Γ', 2. — ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1879. 11
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Φέρτε μου, μάνα ή μανοΰλα, 
φέρτε μου κα'ι τό σπετσέρη 
φέρτε μου καί τό σπετσέρη 
μέ τά γιατρικά ’ς τό χέρι.

— Μην έπού -, μωρη Θεόνη, 
μην έπούντιασες \ τό ρέμμα, 
μην έπούντιασες ’ς τό ρέμμα 
νά σου ’βγάλωμ’ ένα αίμα ;

— Δεν έπού-, μάνα η μανοΰλα, 
δέν έπούντιασα ’ς τό ρέμμα, 
δέν έπούντιασα ’ς τό ρέμμα 
νά μου ’βγάλετε τό αιμα.

Πούντιασα, μάνα η μανοΰλα, 
πούντιασα ’ς τό παλαιθύρι 
πούντιασα ’ς τό παλαιθύρι 
μέ τό έρμο τό κεντί)δι’

Πούντιασα, μάνα η μανοΰλα, 
πούντιασα ’ς τό χαγιατάκι 
πούντιασα ’ς τό χαγιατάκι 
μέ τό έ'ρμο ’σωκαρδάκι.

Β'

Δυό λειμό-, μωρη Θεόνη, 
δυό λεϊμόνια ’χεις ’ς τόν κόρφο 
δυό λεϊμονιά ’χεις ’ς τόν κόρφο 
καί μυρίζουν *σάν τό μόσχο’

Δόσε μας, μωρη Θεόνη, 
δόσε μας καί ’μας τό ενα 
δόσε μας καί ’μας τό ένα 
νά το παίξωμε ’ς τά χέρια.

—Τώ σκαλί-, μωρέ βλαμάκι, 
’γώ σκαλίζω, ’γώ ποτίζω 
’γώ σκαλίζω, ’γώ ποτίζω, 
’γώ λεϊμόνια δέν ορίζω.

ΑΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

σύρτε ’ς τόν-, μωρέ βλαμάκι, 
σύρτε ’ς τόν περιβολάρη 
σύρτε ’ς τό περιβολάρη 
μπέικε μου σας κάνη χάρι.

Γ'

Φεγγαρά-, xc’ αμάν, αμάν, 
φεγγαράκι μου λαμπρό, 
φεγγαράκι μου λαμπρό, 
φέξε μου νά περπατώ,

Φέξε καί-, κι' ά/ictr, ά/ιάτ, 
φέξε καί χαμπηλωσε, 
φέξε καί χαμπηλωσε 
γιά νά σ’ έρωτησωμε,

Δυό παιδιά- κι' ά/iar, ά/ιάν, 
δυό παιδιά ποΰ χάσαμε, 
δυό παιδιά ποΰ χάσαμε 
’ςτη Φραγκιά τά πιάσαμε.

Χήρα τοΰ- κι' άμα,γ, άμάν, 
χήρα τοΰρκα τά ρογιάζει 
χήρα τουρκα τά ρογιάζει, 
κάθεται τά κουβεντιάζει.

β’Ρέ παιδιά, κι’ άμάκ, άμάκ, 
ρέ παιδιά ρωμηόπουλα, 
ρέ παιδιά ρωμηόπουλα, 
γίνεσθε τουρκόπουλα,

»νά χαρτί-, κι' άιιάτ, ά/iar, 
νά χαρ-ητε την Τουρκιά, 
νά χαρητε την Τουρκιά 
τουρκοπούλες μέ φλωριά;

—Γίνεσαι, κι' άμα/τ, άμάκ, 
γίνεσαι, κυρά, ρωμηά; 
γίνεσαι, κυρά, ρωμηά, 
νά χάρης την Παναγιά j
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Νά χαργς, «Γ άμάν, άμάν, 
νά χαρΐίς την Παναγιά, 
νά χαρ^ς την Παναγιά, 
τά χρυσά ’κονίσματα;

Δ'

Τρεις στράτες έχ’ η 'Ρούμελη 
γιαρεμ άρεν, άμάν, αμάν, άμάν, 

ωχ ! μιά η'τανε ’δίκη μου,, 
άστρι τίς αύγίς, 
πώς άργησες νά ’βγίς ;

που ’πάγαινα κ’ ερχόμουνα 
γιαρϊμ άρεν, άμάν άμάν άμάν, 

οχ την άγαπητικη μου, 
κανελλόριζα 
και πιπερόριζα.

*Όντας προβαίνω ’ς τό χωριό 
γιαρεμ άρεν, άμάν, άμάν, άμάν, 

ωχ 1 τά μάτια τριγυρίζω, 
άστρι τίς αύγίς, 
πώς άργησες νά ’βγνίς;

και της αγάπης τό κορμί 
γιαρεμ άρέν, άμάν, άμάν, άμάν, 
ωχ! βλέπω καί λαχταρίζω, 

Κανελλόρριζα, 
δύ’ ώρες νά σ’ ωριζα.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΆ

ΓΕΡ’ΜΑΝΙΚΗ ίΧΟΛΗ

Συνεδρία της 1 Φιβρουαρίου.

*0 κ. Καΐ.Ιερ, περί άθηναϊκών έπιγραφών ταμιών.
Ό κ. Μυλωνάς υποβάλλει σχεδιογράφημα κατόπτρου καί άνέκδοτον προευ- 

κλείδειον άττικην επιγραφήν.
Ό κ. Μιλχαϊφερ, περί άρχαιοτήτων έκ Δημητσάνας καί Τεγέας,
Ό κ. Σ. Π. Λάμπρος, περί άρχαίων κτιρίων καΐ άνεκδότων επιγραφών 

"Ερμιόνης,
Συνεδρία τί,ς 15 Φεβρουάριου.

Ό κ. Λόλλιγκ, περί τίς θέσεως της άρκαδικίς πόλεως Καρύαι.
Ό κ. ΜιΛχαΐφερ, περί τών άργείων άρχαιοτήτων.
Ό αύτός, ύποβάλλει χαλκοϋν άγαλμάτιον παριστών τόν Περσέα,

«Μά γέρα "ναν άνηφορο,
γιαρεμ, άρεν, άμάν, άμάν, άμάν, 
ωχ ! νά βρω ροϊδιές μ| ρόιδα, 

τά μιλήσαμε, 
τ’ αλησμονήσαμε.

Νά βρω κάι τό Μιχάλη μου, 
γιαρεμ, άρεν, άμάν, άμάν, άμάν, 
ωχ ! νά τόν χορτάσω λόγια, 

τά μελιτσιανιά 
μην τά φορέσγς πλειά.»

ΜΙΧΑΗΛ ΑΕΛΕΚΟΣ.

ΕΙΔΗίΕΙί
Κατά τηλεγραφικήν είδησιν έξ ’Ολυμπίας πρός την ένταΰθα άρχαιολογι- 

κην εταιρίαν, άνευρέθησαν κατά τό τελευταϊον δεκαπενθήμερον πολλά χάλ
κινα άργαΐα άντικείμενα· μεταξύ τών όποιων διακρίνεται άγαλμάτιον άκέ- 
φαλον ΈρμοΟ καλίς εργασίας, πολλά νομίσματα καί τεμάχια μαρμάρινα 
γλυπτικά άετωμάτων.

— Ή γενική έφορεία τών άρχαιοτήτων έλαβεν έξ ’Ολυμπίας παρά τοΰ 
κ. Δημητριάδου τό επόμενον τηλεγράφημα:

«Χθες ευρομεν άνατολικώτερον ναοΰ Διός ένεκτισμένην έν μεταγενεστέρφ 
τοίχφ μαρμαρίνην κεφαλήν μετόπης πωγωνοφόρον, ύψηλην εΐκοσιτριών εκα
τοστόμετρων, Ήρακλέους πιθανότατα, κάλλιστα διατηρουμένην' έτι άρι- 
στερόν άκρον πόδα προσαρμοσθέντα Νίκη Παιωνίου καΐ πολλά τεμάχια μαρ
μάρινα γλυπτά άνατολικοϋ άετώματος. Σήμερον αύτόθι τό πρόσωπον μαρ·^ 
μαρίνης κεφαλής έν περικεφαλαία Οϊνομάου άνατολικοϋ άετώματος ύψους 
τριάκοντα οκτώ εκατοστόμετρων, έτι πλήθος χαλκών, όν διακρίνεται έλα
σμα έκτυπον 'Ηρακλέα τοξεύοντα έχον, καΐ πλάκα χαλκίν ενεπίγραφων καΐ 
πολλά νομίσματα.»

— 'Η έν τώ Θησείφ ευρισκόμενη στηλη τοϋ Λυσέα, περί ης έγράφησάν 
τινα έν τω προηγουμένφ τεύχει τοϋ Παρνασσού παραληφθέντα έκ τίς Πα
λιγγενεσίας, εΐχεν ηδη κατά τό παρελθόν έτος έπισύρει την προσοχήν δύο 
Γερμανών διαμενόντων ένταΰθα, τοΰ ζωγράφου Θειρσίου (Thiersch), έγγονοϋ 
τοΰ ομωνύμου γνωστοϋ φιλολόγου καί φΛέλληνος, καί τοΰ άρχαιολόγου Αέ'
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οκε (Loschke), ύφ’ ών και έσχεδιάσθη δσον όϊόν τε ακριβώς. Έκδίδεται δέ 
■ή είκών μετά τών χρωμάτων άτινα φέρει έν τ$ στηλη έν τω προσέχει τεύ- 
χει τοϋ περιοδικού της ένταΰθα γερμανικές σχολές (Mittheilungen des deu- 
tschen archaologischen Institutes). Σημειωτέον δέ οτι καϊ έκ τών ημ.ετέρων 
ό καθηγητης κ. Στ. Κουμανούδης εγκαίρως ηδη είχε διακρίνει την έπι τές 
στηλης ταύτης διαφαινομένην εικόνα.

—Έν τί) συνεδρίφ τοϋ έν'Ρώμη αρχαιολογικού ινστιτούτου’τίί γενομένν] 
τίί 22 τοϋ παρελθόντος Δεκεμβρίου πλην άλλων ώμίλησε καί ό ελλην δι- 
δάκτωρ κ. Καββαδίας, παρεπιδημών χάριν Αρχαιολογικών σπουδών έν έκείνρ 
τίί πόλει. ’Έλαβε δέ θέμα τοϋ λόγου αύτοΰ το ωραίου έκ Σαμοθράκης ά
γαλμα τές Νίκης τό εύρισκόμενον έν τφ Αούβρφ. Και πρώτον μέν έξιστό- 
ρησε τά κατά την εύρεσιν αύτοΰ, εϊτα δ’ άντέκρουσε τάς περί αύτοΰ θεωρίας 
τών άρχαιολογούντων περί τε τές συμπληρώσεως τοΰ αγάλματος καϊ τοϋ 
εργαστηρίου έξ ού προέλθε, θεωρησας αύτό έ'ργον μαθητου τοΰ Σκόπα περί 
τάς άρχάς τοΰ τρίτου π. χ. αίώνος. Τέλος δ’ έπραγματεύθη τά ιστορικά γε
γονότα τά συνδεόμενα μετά τοϋ μνημείου τούτου.

—- Έν Φλωρεντίρρ γίνεται σπουδαία σκέψις πρός σχηματισμόν ιδιαιτέρου 
άρχαιολογικοΰ μουσείου. Ώς γνωστόν δέ τοΐς φιλαρχαίοις, μεγίστη υπάρχει 
άνάγκη τοιούτου μουσείου,διότι τό γε νϋν έ'χον τά έργα της άρχαίας τέχνης 
εϊνε άναμ'ιξ τοποθετημένα μετ’ άλλων καλλιτεχνημάτων έν τοΐς Uffizii και 
τφ Τυρρηνικφ Μουσείφ, έν οις καϊ τό φώς εΐνε ανεπαρκές και ή κατάταξις 
κακή. Φαίνεται δέ ότι δέν παρίσταται η άνάγκη τές οίκοδομησεως ίδιου 
κτιρίου, τές κυβερνησεως δυναμένης νά παραχώρησή κατάστημα έπαρκές 
καϊ άποβησόμενον κατάλληλον πρδς τόν σκοπόν, άν έπέλθωσιν όλίγαι μό
νον έπισκευαί.

— Γtνομένης άνασκαφές πρός οικοδομήν έν Αγγλία, έν Tottenham Court 
Road, εύρέθη παρ’ έλπίδα λιθίνη πλάξ φέρουσα άνάγλυφον μονομάχον καί 
την έξές ελληνικήν επιγραφήν

.. . ΝΙΑ ΜΑΡΤΙΑ
ΛΗ ΤΩ ΑΝΔΡΙ

. . . via, ΜαριιάΛη τφ άζδμί'.Έκ της άρχές λείπουσιδύο $ τρία γράμματα.
— Άνασκαπτομένων έσχάτως τών θεμελίων οίκου τινός έν Παρισίοις, 

έν τίί όδώ τών σχολών (Rue des Ecoles), οί έργάται προσέκρουσαν εΐς τειχί
σματα ρωμαϊκής κατασκευής, άτινα υποτίθενται δτι άνηκουσιν είς τόν περί
βολον μιας τών γαλλορωμαϊκών έκείνων έπαύλεων, έν αΐς διέγον φαιδρώς 
τόν βίον οί Παρίσιοι τοΰ τρίτου και τετάρτου μ. χ. αίώνος, μιμούμενοι τούς 
'Ρωμαίους. Κ·αί κατεκάησαν μέν αί τοιαΰται πολυτελείς οικοδομά! η άλλως 
κατεστράφησαν ύπό τών Φράγκων, άλλ’ ούχ ηττον σώζονται λείψανα αύτών., 
έκάστοτε άνευρισκόμενα ύπό τό έδαφος τών σημερινών Παρισίων.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Δύο κατά τδν ληξαντα μένα συνεκροτηθησαν συνεδρίαι, δύο δ’ άνεγνώ- 
σθησαν διατριβαι μετά την έπανάληψιν τών εργασιών τοΰ Συλλόγου, διακο- 
πεισών ένεκα τών άπόκρεω, αύταΓ

Τοΰ τακτικοΰ ένεργοΰ μέλους κ. Δ. Α. Κορόμηλά άκΐΐς er ΐω σχόΐει δρα* 
μάτιον.

Τοΰ άντεπιστέλλοντος μέλους κ. II. Ματαράγκα οΛΙγα. περί ίης &νω ’//- 

πείρου.
Έπανεληφθησαν δέ τακτικώς και αί έπιστημονικαί εσπερίδες τοΰ καθη

γητοΰ κ. Α. Χρήστομάνου καί τά δημόσια μαθήματα.
Ό Σύλλογος συνέψε σχέσεις μετά της Βεβεκίφ Κωνσταντινουπόλεως φι

λεκπαιδευτικές αδελφότητος, τοϋ έν Γενεύη ελληνικού συλλόγου καϊ μετά 
τοΰ έν Άθήναις ΚυπριακοΟ Συλλόγου <5 Ζήνων τίί αιτήσει αύτών.

Πρός τό ύπουργεΐον τών ’Εσωτερικών τό προεδρεΐον τοϋ Συλλόγου άπέ- 
στειλε κατάλογον 100 περίπου μελών προθύμων νά άναλάβωσι την άπογρα- 
φην τών κατοίκων τές πόλεως ’Αθηνών συμφώνως πρός την πρόσκλησιν τοϋ 
υπουργείου τών Εσωτερικών. Ή άπογραφη αύτη γενησεται την πρώτην $ 
δευτέραν Κυριακήν τοΰ Μαρτίου, θέλει δέ περατωθέ έν μια και μόνη ημέρφ, 
τές πόλεως διαιρουμένης είς τόσα άπογραφικά τμήματα, δσοι είναι οί δη- 
λωσαντες έκ τών μελών τοϋ Συλλόγου.

Την έν χωρίφ Γιαννισέφ της νήσου ’Άνδρου σχολήν τών Απόρων παίδων' 
ην εΐχεν ύπό την προστασίαν αύτοΰ απλώς δ Σύλλογος, έξωμοίωσε πρός τάς 
λοιπάς σχολάς και έψηφισεν ύπέρ αύτές χορηγίαν 240 δραχμών έτησίως. 
Έψηφισε δέ συνάμα την σύστασίν έν τφ παρά τάς Αθήνας χωρίφ Καρά 
σχολές, $τις θέλει χρησιμεύσει διά τά πέριξ χωρία.

Χάριν τών έκ τοΰ εξωτερικού έλευσομένων Αντιπροσώπων τών ελληνικών 
συλλόγων, η ιταλική άτμοπλόίκη ΦΛύρω τίί αιτήσει τοΰ συυλλόγου ύπεβί- 
βασε τούς ναύλους κατά 50 θ/θ.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ. ~ Ό περίπλους της γές άπαιτών περίπου 
πρό τινων έτών περί τάς 104 ημέρας, τανϋν διά της διατρυπησεως τοϋ 
Κενησίου ό'ρους, διά τοΰ σιδηροδρόμου (τοΰ Ειρηνικού Ωκεανού και διά τές 
τελειοποιησεως τών Ατμομηχανών έπι τό ταχύτερον απαιτεί μόνον διάστημα
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68 ημερών. Ό άμερικανός έν ‘Ιεροσο'λύμ.οίς πρόξενος κ. Χάσ εις 20 μέν Ημέ

ρας έταξείδευσεν εσχάτως άπό ’Αλεξάνδρειάς διά< Βριντησίου, Παρισίων καί 

Λονδίνου και έκεΐθεν μέχρι νέας Ύόρκης καί αγίου Φραγκίσκου' επίσης είς 

20 ημέρας διηνυσε τό διάστημα άπό άγιου Φραγκίσκου μέχρι Ύοκοχάμας. 

Άπό ’Ιαπωνίας μέχρι Χόγκ-κόγγ έχρειάσθη 6 ημέρας,την σινικήν θάλασσαν 

μέχρι Κεϊλάν διέπλευσεν είς 10 ημέρας,και άπό Κεϊλάν εως Σουέζ τω έξηρ- 

κεσαν μόνον 12 ήμέραι. Ό περιηγητής διηλθεν έν ολω 25,000 μέτρων άγ- 

γλικών, έν οίς 16,000 θάλασσα καί 9,000 ξηρά. ’Εννοείται οτι διαρκώς 

δέν έταξείδευεν, άλλ’ έμενε πρός άνάπαυσιν είς τά κυριώτατα σημεία.

—Κολοσσαϊον είνε τό σχέδιον σιδηροδρόμου τών "Αγγλων διά τοϋ Εύφρά- 

του ποταμού, δςτις παρά τό 'Ράκκα ό'χι μακράν τοϋ Χαλέπ θέλει ενώσει την 

άντίπεραν ό'χθην Άνβάρ, καί έκεΐθεν θέλει διευθύνεσθαι πρός την παρά τόν 

Τίγριδα πόλιν Βαγδάτην. Ή πολίχνη Χίλλη έπί τοϋ Εύφράτου θέλει κατα

στώ διά τοϋ σιδηροδρόμου κεντρική μεγκλόπολις ένεκα της βιομηχανίας της 

καί τοΰ έμπορίου της. Γνωστόν δέ ό'τι παρ’ αύτγ σώζονται κατά τούς άσια- 

νολόγους τά έρείπια τοϋ πύργου τοϋ Βαβέλ, ουτω δέ τά έρείπια ταΰτα θέ- 
λουσιν ί'σως περισυνάζει έτι έκ τών διαφόρων τ^ς γης μερών άνθρώπους. Ή 

δέ μη.τρόπολις τοΰ Ναβουχοδονόσορος Βαβυλών, παρ’ ην οί τών πατριάρχων 

απόγονοι έκάθηντο καί έκλαιον έν τφ μ.νησθηναι Σιών, θέλει γίνει έ'τι μίαν 

φοράν κέντρον ζωής καί συρροές άνθρώπων. ’Επίσης άλλα τοΰ παρελθόντος 

μεγαλείου έρείπια έκεΐ πλησίον κείμενα, ώς π. χ. τά 'ιών κήπων τ·ης Σεμι- 

ράμιδος, τοϋ ναοΰ τοΰ Βαάλ καί άλλων πολλών ναών, θέλουσι βρίθει καθ’έκά- 

στην ί'σως πολλών περιέργων περιηγητών. Άπό Βιέννης τότε μέχρι Βαβυλώ- 

νος τό ταξείδιον θέλει διαρκή μόνον 7—8 Ημέρας, δηλ. 2 ημερών σιδηρο
δρόμου μέχρι Θεσσαλονίκης, 5 Ημερών διά θαλάσσης μέχ_ρις Άλεξανδρέττας, 

και 2 ημερών έκεΐθεν διά τοΰ νέου σιδηροδρόμου μέχρι Βαβυλώνας.

— Καί η 'Ρωσία σχεδιάζει σιδηρόδρομον διά τ·ης μέσης ’Ασίας. Κατά 

τόν μηχανικόν Βεσνοσκιώφ τό άγγλικόν σχέδιον είνε λίαν δαπανηρόν ίσως 

δέ καί άδύνατος ή κατασκευή γεφυρών έπί τοΰ Βοσπόρου καί τοϋ Εύφρά- 
του' ένώ σιδηροδρομική γραφή άπό ’Όρεμβουρ -η ’Όρση μέχρι Τάσκενδ καί 

Σαμαρκάνδ (διαστήματος 2300 βερστίων) ηθελεν είναι εύκολωτέρα κηι ήθε

λαν απαιτήσει δαπάνην μόνον 30000 ρουβλίων. Άπό Σαμ,αρκάνδ μέχρι Κι- 

λίφ τό διάστημα είνε μόνον 250 βερστίων. Καθόλου ό Βεσνοσκιώφ υπολογί
ζει άπό Καλάν μέχρι Καλκούττας διά της 'Ρωσίας 9476 βρέστια, δ διά

στημα θάπαιτίί μόνον δύο εβδομάδων καιρόν.


