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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ*

Διά τοϋ άναγνώσματος τούτου προτιθέμεθα νά πραγματευθώμεν διά 
βραχέων, καθ’ δσον δ τε χρόνος καί δ τόπος επιτρέπει, περί τής ίερας βυ- 
ζαντιακής μουσικής, καί, της σχέσεως αύτής πρός τε την άοχαίαν Έλλη- 
νιχην, καί πρό$ την σήμερον έν χρησει ουσαν έν τή Ελληνική έκκλησή. 
Φανερόν δέ, δτι δι’ένός η δυο Αναγνωσμάτων δέν θέλομεν βεβαίως δυνηθή 
νά περιλάβωμεν, ού'τε δσα έν 134 σελίσιν έδημοσιευσαμεν προ επτά 
περίπου ετών γερμανιστί περί τοϋ ζητήματος τούτου διά τής πραγμα
τείας ημών Ueber die altgriechische Musik in der griechischen Kirche, 
ούτε θέλομεν δυνηθη νά πραγματευθώμεν περί τών καθ’ εκαστα τοϋ πολύ 
σπουδαιοτέρου ύλικοΰ, δπερ κατά τό επταετές τοϋτο διάστημα, άπό τής 
έκδόσεως της είρημένης συγγραφής μέχρι τοϋδε συνελέξαμεν. 'ίϊσαύτως δέ 
εχοντες προ οφθαλμών το ποικίλον τοΰ Ακροατηρίου και τον σκοπόν τοϋ 
συλλόγου, θέλομεν ποιήσει λόγον περί εκείνων μόνον τών τοϋ ζητήματος 
μερών, άπερ καί άνευ προϋποθέσεως πολλών και συστηματικών άνωτέρων 
μουσικών γνώσεων δύνανται νά καταληφθώσιν.

Ό ημέτερο.ς αιών δικαίως δύναται νά καυχΚται, δτι κατ’ αύτδν μετ’ 
Ακαμάτου ζήλου και Απαράμιλλου φιλοπονίας, στεφθείσης διά λαμπρών 
καί άξιαγάστων αποτελεσμάτων, διερευνήθησαν διά πασών τών γονίμων 
καί αγόνων περιόδων , τά τών παρελθόντων αιώνων-συγγράμματα πασών 

τών τεχνών και επιστημών, καί έξιχνιάσθη η Ανάπτυξις τοΰ πνεύματος 
τών λαών και έθνών, τοϋ τε διανοητικού, θυμικοϋ καί βουλητικοϋ μέρους 
αυτών, διά τής συντάξεως της ιστορίας έκάστης τέχνης πρακτικής τε καί 
Αποτελεσματικής, 1 και έκάστης επιστήμης. Άλλ’ δμως η λίαν δυσερευ- 
νητος δσον καί σπουδαία ιστορία της Ελληνικής ίεράς τοΰ μέσου αϊώνος

* Άνεγνώσθη- Ιν τφ Σολλόγω κατα Μάρτιον μήνα έν δυο σονεδριάσεσιν.
1. Σχολ.Λιον. τοδ Θρακός. Σελ. 653: Πασαι γάρ αί πρακτικαι τέχναι κριτήν ^χουσι τόν 

τήςπράξεως και ένεργείας-μόνον καιρόν’και γαρ τφ καιρω έν ώ καί γίνονται,έν αότίί καιε’σίν· 
655: Πρακτιν.αί ε’σιν, όσαι μέχρι τοϋ γίνεσθαι δρώνται" μετά γοιρ τήν πρδξιν οόχ όπάρχρο- 
σιν. 670: Πρακτικά! δέ, ας τινας μετά τήν πραζιν οδχ δρώμεν δφισταμένας, ώ; έπ! κιθαριστι- 
κής και ορχηστικής" μετά γάρ τό παόσασθαι τόν κιθαρωδόν και τόν ορχηστήν τοϋ όρχεϊοθαι 
καί κιθαρίζειν οδκέτι πραξις ύπολείπεται. 370:’Αποτελεσματικας δέ λέγουσιν,ώντινων τα απο
τελέσματα μετά τήν πράξιν δρώνται, ώς έπι ανδριαντοποιίας και οικοδομικής" μετά γαρ τό 
άποτελέσαι τόν άνδριαντοποιόν τόν άνδριάντα και τόν οικοδόμον τό κτίσμα μένει δ άνδριάς 
και το κτίσμα. 652: Αί δέ τοιαΰται κριτήν εχοοσ: τόν χρόνον’ έφ’ όσον γόρ αν δ χρόνος 
διατηρή αδτάς, έπ! τοσοϋτον μένουσιν.
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μουσικής, μεθ’ όλας τάς ύπδ πεπειραμένων καί ειδικών λογίων της Ρύσεως 
άνδρών καταβληθείσας κατά διαφόρους καιρούς προσπάθειας, μένει είσέτι 
άγνωστος' δ δέ τελευταίος τούτων, δ τακτικός καθηγητής τών 'Ελληνι

κών και Λατινικών γραμμάτων έν τφ Πανεπιστημίφ Μονάχου W. Christ, 
πραγματευόμενος δλίγον πρδ της έκδόσεως τής εΐρημένης συγγραφής ημών 
περί τοϋ ζητήματος τούτου εγραφέν: «άλλ’ ούδέ τδ άναγκαιότατον ύλι- 
κδν περί τοιαύτης ιστορίας τής ίερ^ς Ελληνικές μουσικής κατά τδν μέσον 
αιώνα συνελέγη μέχρι τοΰδε καί διά τοϋ τύπου προσιτόν έγένετο τοϊς 
έρευνηταΐς». Έκ της άγνοιας δέ ταύτης έπικρατοΰσι καί περί της σήμερον 
ίεράς ημών μουσικής αί μάλιστα ημαρτημέναι καί συγκεχυμέναι δοξασίαι, 
γελοΐαι δέ φαντασμολογίαι καί πλημμελέσταται εΐκασίαι, άπό τινων ετών 

διά τοΰ'Ελληνικού τύπου διαδιδόμενα!, εκλαμβάνονται ώς άλήθειαι πραγ- 
ματώδεις, άξιαι άλη.θώς νά προκαλέσωσι τδν οίκτον τοϋ επιστημονικού 
κόσμου, οτι έν φθίνοντι ΙΘ' αίώνι ευρισκόμ.εθα είσέτι είς παντελή άγνοιαν 
της ιστορίας ένδς τοιούτου σπουδαίου μέρους τοΰ έθνικοΰ ημών βίου. Ή 
μουσική αποτελεί πάντοτε αναπόσπαστου μέρος τοϋ βίου τών λαών καί 
εθνών έν τε ττγί φυσική αύτης καταστάσει καί τή άνυψώσει είς άνεξάρ- 
τητον καί τελείαν έξ άντικειμένου τέχνην, 1 άτε πάντοτε παρομαρτοϋσα 
ταΐς φάσεσι καί περιπετείαις τοΰ έθνικοΰ βίου, καί ούδέποτε άποτελοϋσα 
κράτος έν κρατεί, άλλά συνανυψουμένη καί συνταπεινουμένη άναλόγως 
τών καταστάσεων τοϋ έθνους, καί μάλιστα άναλόγως τοΰ πολιτισμού καί 
τών βαθμών της έκπαιδεύσεως αύτοΰ. Ώς τέχνη, κοσμούσα την ψυχήν διά 
τοΰ κάλλους της άρμονίας, καί καθιστασα τδ σώμα διά ρυθμών εύπρεπών, 
είς δέ τούς παΐδας πρόσφορος διά τών έκ της μελφδίας άγαθών, καί συλ
λήβδην δι’ ής μόνης «πασα μέν ηλικία, καί σύμπας βίος, άπασα δέ πρκ- 

ξις τελέως άν κατακοσμηθείη», είνε εΐκών τών θυμικών καταστάσεων, τοΰ 
βαθμού τής δημιουργικής η ποιητικής δυνάμεως τής φαντασίας, τοΰ μου
σικού καλού, τοΰ βαθμού άρα τοϋ πεπαιδευμ.ένου τών ατόμων καί εθνών 
αισθήματος, τοΰ έσωτερικοΰ κόσμου καί βίου αύτών. ’Αγαθή μέν έν πολι
τεία σύνοικος ουσα, άγαθή δέ έν πολέμφ παραστάτις, άγαθή τροφδς παί
δων, καί δη παίδαγώγημα τών της ψυχής παθημάτων, τδ μέν έξ^ττον 
αύτης καί φερόμενον, τδ ταραχώδες καί τραχύ, τδ άγριαΐον καί έκτεθη- 
ριωμένον κατεπφδουσα, τδ δέ παρειμένον καί έκλελυμένον, τδ χαΰνον καί 
μαλθακόν έμπαλιν έπαίρουσα καί παροξύνουσα, εϊνε θεραπεία η μάλλον 
εΐπεϊν πανάκεια τών της ψυχής παθημάτων, χρήσιμος καί ωφέλιμος πάση 
ήλικίφ, σύμπαντι τώ βίφ, καί άπάση πράξει. Είνε δέ δεινή μέν νά έπα- 

1. Ή μουσική όσω μάλλον άναπτύσσεται τοσοϋτον αποβάλλει τόν φυσικόν αύτης χαρα
κτήρα, καί έγγίζει μάλλον πρός τό ιδεώδες αύτής ώς τέχνη, άκοδαίνουσα οδτως άντικειμενική, 
μαι παραγομένη ούχί άμίσως, ώς έν τή φυσική αύτής καταστάσει, έκ τώνψυχικών διαθέσεων 
και κινήσεων, 4λλ’ ουσα εΐκών αϊτών, άνερριμμένη έκ τοΰ κατόπτρου τής καλλονής, δι ο οι 
άρχαϊ^ι όρθώς τήν μουσικήν ε’ς τάς μιμητικάς τέχνας συγκαταλέγουσιν.

λαφρύνη τδν οίκτον, δεινή δέ νά άμβλύνη την έργήν,δεινή νά κράτηση τδν 

θυμόν, άγαθη νά σωφρονηση την έπιθυμίαν καί νά ίατρεύσγ την λύπην, 
νά παραμυθησ·/) τδν έρωτα καί νά κουφίσν) την συμφοράν* άγαθη παρα
στάτις έν τί; θρησκευτική λατρεία, σύσσιτος έν δείπνφ καί έν πολέμφ’ 
δεινή νά εύφραίνρ έν ταΐς έορταΐς, νά τέρπγι έν ταΐς πανηγύρεσς, νά κηλή 

έν ταΐς συνομιλίαις, νά έπιθειάζγι έν ταΐς τελεταΐς. «Βοιωτούς αύλδς επι
τηδευόμενος ημέρωσε, Σπαρτιάτας ήγειρε τά Τυρταίου έπη, Άργείους τά 
Τηλεσίλλης μέλη, Αεσβίους η ’Αλκαίου ωδή, καί ’Ανακρέων Σκμίοις Πο- 
λυκράτην ήμέρωσεν. Όρφέα ηκολούθουν οί Όδρύσαι, δρειον γένος, λγσταί 
καί άξενοι καλή κηλούμενοι τή φδη. Τείχος Σπαρτιάταις έμηχανίσατο 
Λυκούργος, έπιτάξας τοϊς νέοις αύλδν ηγεμόνα έν ταΐς μάχαις. Τοΰτον 

έχων καί Θεμιστοκλής τδν αύλόν, εις τάς ναΰς έπεβίβασε τάς ’Αθήνας, 
οτε ύπ’ αύλφ οί μέν ήρεσσον,οΐ δέ έμάχοντο, ένίκων δέ άμφω». Διά τοΰτο 
δέ καί ό θείος Πλάτων έν τφ β' τών-Νόμων άπρφαίνεται, οτι η τών παίδων 
παιδεία πρέπει νά γίνηται διά μουσικές,* τής τά ήθη εύθύς έκ παίδων δι’ 
άρμόνιών πλαττούσης, καί τδ σώμα έμμελέστερον διά ρυθμών κατασκευα- 
ζούσης* διότι την ηλικίαν τών σφόδρα νέων δέν είνε δυνατόν νά έκπαιδεύω- 
μεν διά ψιλών λόγων,έχόντων νουθεσίαν άηδή μόνην.» Δοκεΐ μοι, λέγει,... 
ώς άρα παιδεία μέν έσθ’ή τών παίδων ολκή καί αγωγή πρδς τδν ύπδ τοϋ 
νόμου λόγον όρθδν εΐρημένον, καί τοϊς έπιεικεστάτοις καί πρεσβυτάτοις 
δι’ εμπειρίαν ξυνδεδογμένον, ώς έντως όρθός έστιν* ΐνα ούν ή ψυχή τοϋ 
παιδδς μη έναντία χαίρειν καί λυπεΐσθαι έθίζεται τφ νόμφ καί τοϊς ύπδ 
τοΰ νόμου πεπεισμένοις, άλλά ξυνέπεται χαίρουσά τε καί λυπουμένη τοϊς 
αύτοΐς τούτοις, οισπερ ό γέρων, τούτων ένεκα, άς φδάς καλοΰμεν, όντως 
μέν έπωδαί ταΐς ψυχαΐς αύται νΰν γεγονέναι, πρδς την τοιαύτην ήν λέ- 
γομεν συμφωνίαν έσπουδασμέναι, διά τδ σπουδήν μή δύνασθαι φέρειν τάς 
τών νέων ψυχάς, παιδιαί τε καί ωδαί καλεΐσθαι καί πράττέσθαι* καθάπεο 
τοϊς κάμνουσί τε καί άσθενώς ίσχουσι τά σώματα, έν ήδέσι τισί σιτίοις 
καί πόμασι την χρηστήν πειρώνται τροφήν προσφέρείν, οΐς μέλει τούτων 
τήν δέ τών πονηρών έν άηδέσιν, ΐνα τήν μέν άσπάζωνται, τήν δέ μισεΐν 
όρθώς εθιζωνται, ταυτδν δή. καί τδν ποιητικόν ό όρθός νομ.οθέτης έν τοϊς 

καλοις ρημ.ασι και επαινετοΐς πείσει τε κκί άναγκάσει μ.ή πείθων, "τά τών 
σωφρονων τε και ανδρείων καί πάντως άγαθών άνδρών εν τε ρυθμοϊς, σχή

ματα και εν αρμ.ονιαις μ,ελη ποιούντα όρθώς ποιεΐν». Ούχί δέ μόνους

1. Πλατ. Πρωταγ. 326. Α. «Οί κιθαρισταΐ σωφροσύνης τε ΐπιμέλονται καί όπως άν οί 
νίοι μηδέν κακουργώσι’ πρός δέ τούτοις ποιήματα διδάσκουσι μελοποιών. εις τα κιθαρίσματα 
εντεινοντες, και τους ρυθμούς τε και τάς άρμονίας άν.αγκάζουσιν ο’ικειοΰαθαι, ΐνα ήμερώτεροί 
τε ώσι και εϊρυθμοτεροι καί εφαρμοστότεροι».

2, Ο Πλατών έν τιρ δ τών Νόμων (658, Ε.) παραδέχεται μέν τήν δόζαν τών πολλών 
λόγων «Συγχωρώ δη τό γε τοσοΟτον καί έγώ τοϊς πολλοϊς,δεϊν τήν μουσικήν ηδονή κρΐνεσθαι», 
προσθέτει όμως, «μη μέντοι (ηδονή) τών γε έπιτυχόντων, άλλά σχεδόν έκείνην είναι ΜύΟ-
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τούς πχΐδχζ άλλά καί πάντα, λέγε:, άνδρα δεΐν, ελεύθερον καί δοΰλον, 
θήλυ καί άρρενα, καί όλη τη πόλε: όλην την πόλιν αύτήν έαυτγί επιού
σαν, μη παύεσθαί ποτέ ταΰτα ά διελελύθαμεν, άμωσγέπως αεί μεταβαλ
λόμενα καί πάντως παρεχόμενα ποικιλίαν- ώστε απληστίαν είναί τινα 

τών ύμνων τοΐς αδουσι καί ηδονην. 'Ωσαύτως δέ ό πατήρ τ^ς λογικής 
καί μέγας τ^ς άρχαιότητος πολυΐστωρ ’Αριστοτέλης, πραγματευόμενος έν 

ν πολιτικών περί της μουσικής καί της δυνάμεωςαύτης καί σήμα- 
ει, oTt «οι εζ αρχής έταζαν έν παιδείφ διά τδ την φύσιν αύτην

«ζητεΐν, οπερ πολλάκις ει'ρηται, μη μόνον άσχολεΐν ορθώς, άλλά καί σχο- 
λαζειν δυνασθαι καλώς», καταλήγει δέ εις τδ συμπέρασμά δτι η χρήσις 
της μουσικές, την ηδονήν φυσικήν έχούσης, πάσαις ήλικίαις καί πασιν 
η'θεσίν έστι προσφιλής, καί δτι πρέπει νά μεταχειριζωμεθα αύτήν» ούχί 
μόνον ένεκεν μιας ώφελείας, άλλά καί πλειόνων χάριν (καί γάρ παιδείας 
ενεκεν καί καθάρσεως, τρίτον δέ πρδς διαγωγήν, πρδς άνεσίν τε καί ποδς 
τήν τής συντονίας άνάπαυσιν)». ’Αληθώς δέ «ούκ έ'νεστιν, ώς άνωτέρω εί- 
ρηται, πραξις έν άνθρώποις, ή'τις άνευ μουσικής τελείται. Θείοι μέν ύμνοι 
καί τιμαί μουσική κοσμούνται- έορταί δέ ί'διαι καί πανηγύρεις πόλεων, 

αγαλλονται" πόλεμοι δε-καί οδών πορεΐαι διά μ.ουσικής έγείρονταί τε καί 
καθίστανται" ναυτιλίας τε καί είρεσίας, καί τά χαλεπότατα τών χειοω- 
νακτικών εογων άνεπαχθή ποιεί, τών πόνων γινόμενη παραμ.ύθιον. Παρά 
δέ τισι τών βαρβάρων κάν τοΐς κήδεσι παρείληπται, τής κατά τδ πάθος 
ακράτητος τγ μελφδίφ παραθραύσουσα». 1 Διότι κατά τδν θειον Πλάτωνα 

σαν καλλίστην, ητις τους βέλτιστους και ίκανώς πεπαιδευμένους τέρπει, μάλιστα δί ήτις ξνα 
τον άρετή τε και παιδείφ διαφέροντα». Άλλ’ έν 667, Β. έξηγούμενος σαφέστερου λέγει1 «Ού- 
κοϋν πρώτον μέν δεΐ τάδε γε ύπάρχειν απασιν, όσοις συμπαρέπεταί τις χάρις, ή τοϋτο αύτδ I
μόνον αύτοϋ τό σπουδαιότατου είναι ή τιυα ορθότητα ή τό τρίτου ώφέλειαν; οίου δή λέγω [
έδωδη μέν καί πόσει και ξυμπάση τροφή παρέπεσθαι μέν τήν χάριν, ήν ηδονήν άν προσεί- 
ποιμεν- ήν δέ όρθότητα καί ώφέλειαν, δπερ υγιεινόν τών προσφερομένων λέγομεν έκάστοτε, ί
τοϋτ’αύτο είναι έν αύτοϊς καί τό όρθώτατον. Καί μήν καί τή μαθήσει παρακολουΟεΐν τό γε 
τής χάριτος, τήν ηδονήν, τήν δέ ορθότητα καί τήν ώφέλειαν καί τό εύ καί τό καλώς τήν £
άλήθειαν είναι τήν άποτελοϋσαν. Έν δέ 667, (Q-E) παρατηρεί' «Ούκοϋν ηδονή κρίνοιτο άν |
μόνον έκεϊνο όρθώς, ό μήτε ώφέλειαν, μήτε αλήθειαν, μήτε ομοιότητα άπεργαζόμενον παρέ- I
χεται, μηδ’ άν γε βλάβην, άλλ’ αύτοϋ τούτου μόνου ένεκα γίγνοιτο τοϋ ξυμπαρεπομένου |
τοΐς αλλοις, τής χαριτος, ήν οη καλλιστα τις ονομασαι αν ηδονην, όταν μηδέν αύτή τούτων |
Ιπακολουθή. .. . Ναι και παιοιάν γε είναι τήν αύτήν ταύτην λέγω τότε, όταν μήτε τι βλά- 
πτη, μήτε ώφελή σπουδής ή λόγου άξιον».Έκ τών ε’ρημένων εξάγεται ότι ό Πλάτων παρα- 
οέχεται, οτι δια τής ψιλής μουσικής δέν έκδηλοϋνται ούτε δ.άνοιαι, ούτε συναισθήματα, ούτε 
βουλήσεις, οπερ έπιβεβαιοϋται καί διά τοΰ (669, Ε.) «ΓΙαγχάλεπον άνευ λόγου γιγνόμενον 
βυθμόν τε καί άρμονίαν γιγνώσκειν, ό,τι τε βούλεται καί ότω έοικε τών άξιολόγων μιμημά- 
των κλ.», ώστε περιεχομένου τής μουσικής είναι κατ’αύτόν ή ορθή χάρις ή ηδονή.

1. ί ρηγ. Θεολ. λογος Ε'| 157; Ό μένγε παραπέμπεται πανδήμοις εύφημίαις τε καί πομπαϊς, 
καί τούτοις δη ταΐς ήμετέραις σεμναϊς ώδαΐς παννύγοις καί δαδουχίαις, αΐς χριστιανοί τι
μάν μεταατασιν εύσεβή νομίζομεν’ καί γίνεται πανήγυρις μετά πάθους ή έκκομιδή τοϋ σώ
ματος, ι. 
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«καταδύεται είς το έντδς της ψυχ-ης ό ρυθμός καί η αρμονία,καί έρρωμενέ- 

στχτχ άπτεται αύτης, φέροντα την εύσχημοσύνην καί ποιεί εύσχημονα, 
έάν τις όρθώς τραφίί- εί δέ μή τούναντίον «.'Ωσαύτως δέ δ κατά την μαρ
τυρίαν Θεοδώρητου τοΰ επισκόπου Ιίύρου μελοποιδς «τ·ης εύούθμου ψαλ
μωδίας τών δηιχοτικών ταγμάτων» ’Ιωάννης δ Χρυσόστομος, πραγματευό
μενος περί τοΰ τέλους καί της δυνάμεως τ·ής μουσικής έν τρ έκκλησίφ 
αναφωνεί- «Ούδέν γάρ ούδέν ούτως άνίστησι ψυχήν, καί πτεροΐ, καί της 
γ·ης άπαλλάττει, καί τών τοΰ σώματος άπολύει δεσμών, καί φιλοσοφεΐν 
ποιεί, καί πάντων καταγελάν τών βιωτικών, ώς μέλος συμφωνίας,, καί 
ρυθμώ συγκείμενον θειον φσμα. Ουτω γοΰν ή φύσις ημών πρδς τά φσματα 
και τά μέλη ήδέως έ'χει καί οίκείως, ώς καί τά ύπομάζια παιδία κλαυθ- 
μηριζόμενα καί δυσχεραίνοντα ουτω κατακοιμίζεσθαι .... Διά τούτο καί 
οδοιπόροι πολλάκις κατά μεσημβρίαν έλαύνοντες ύποζύγια, φδοντες τοϋτο 
ποιοΰσι, την έκ της οδοιπορίας ταλαιπωρίαν ταΐς φδαΐς έκείναις παραμυ- 
θούμενοι. Ούχ δδοιπόροι δέ μόνον, άλλά καί γηπόνοι ληνοβατοϋντες, καί 
τρυγώντες, καί αμπέλους θεραπεύοντες, καί άλλο δτιοΰν εργαζόμενοι, πολ
λάκις αδουσιν. Καί ναΰται κωπηλατοΰντες τοϋτο ποιοΰσιν. ’Ήδή δέ καί 
γυναίκες ίστουργοΰσαι, καί τή κερκίδι τούς στήμονας συγκεχυμένους δια- 
κρίνουσαι, πολλάκις μέν καθ’ έαυτην έκαστη, πολλάκις δέ καί πάσαι μίαν 
τινά μελφδίαν φδουσιν. Ποιοΰσι δέ τοϋτο καί γυναίκες καί οδοιπόροι καί 
ναΰται καί γηπόνοι τφ φσματι τον έκ τών έργων πόνον παραμυθήσασθαι 
σπεύδοντες, ώς της ψυχής ραον άπαντα δυναμένης ένεγκεΐν τά οχληρά καί 
έπίπονα, εί μέλους άκούσειε καί ωδής. Ούτως οίκείως ήμΐν έ'χει προς τοϋτο 
τδ είδος τής τέρψεως ή ψυχή «.'Ωσαύτως δέ καί δ Μέγας Βασίλειος πολ- 
λαχοϋ περί τής σημασίας καί ώφελείας της έκ τής μουσικής έν τη εκ
κλησία καί τφ κοινωνικφ βίφ πραγματευόμενος λέγει : «’Ατενοΰσα γάρ ή 
διάνοια πάντων δμοΰ περιδράζεσθαι, όμοιον πάσχει γαστρί διά την υπερ
βολήν τοϋ κόρου, είς πέψιν περιαγαγεΐν τά πεμφθέντα μη δυναμενη. 

Βίαιον μέν μάθημα ού πέφυκε παραμένειν, το δέ μετά τέρψεως καί χαρι- 
τος * είσδυόμενον.μονιμώτερον ταΐς ψυχαΐς ένιζάνει. Διά τοϋτο καί το εκ 
της μελφδίας τερπνόν τοΐς δόγμασιν έγκατέμιζεν, ίνα τφ προσηνεΐ καί 
λείφ της άκοης το έκ τών λόγων ωφέλιμον ύποδεχώμεθα. · . Διά τοϋτο 
καί τά έναρμόνια μέλη τών ψαλμών ημΐν έπινενόηται, ΐνα, ως οί παΐδες 
την ηλικίαν, η καί ολως νεαροί το ήθος, τφ μέν δοκεΐν μελφδώσι, τφ δ’ α
λήθεια τάς ψυχάς έκπαιδεύωνται. . . Καί πού τις τών σφόδρα έκτεθηριω- 
μένων ύπο θυμοΰ, έπειδάν άρζηται τώ ψαλμφ κατεπφδεσθαι, άπηλθεν 
εύθύς τδ άγριαΐον της ψυχής τη μελφδίφ κατακοιμίσας». Διεζοδικωτερον

1. Παραβάλλοντες τήν θέσιν ταύτην πρός τάς άνωτέρω τοϋ Πλάτωνος καί Άριστοτέλους, 
βλέπομεν, ότι ζα’ι οΐ πατέρες τής έκκλησίας ώς περιεχόμενον τής μουσικής παραδέχονται την 
τέρψιν και ηδονήν ή τό καλούμενον μουσικόν καλόν.
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δέ έξαίρων τήν δυναμιν αυτής κχι ωφέλειαν ο Χρυσόστομος αποφαίνεταί 
τάδε : «’’Εχει γάρ τινα' καί καθ’ εαυτό τό $δειν ηδονήν μετά της ωφέ
λειας. Τό μέν γάρ κέρδος αύτοΰ τό προηγουμένου, τό είς τόν Θεόν ύμνους 
λέγειν, τό την ψυχήν έκκαθαίρειν, τό μετάρσιον ποιεϊν τόν λογισμόν. . , 
"Εχει δέ μετά τούτων διά τής μελωδίας και ηδονήν πολλήν και παοκ- 
μυθίαν τινά καί άνεσιν και σεμνόν ποιεί τόν $δοντα. . . Ον γάρ μυριάκις 
ασελγής δ ψάλλων ή), αίδουμενος τόν ψαλμόν κατακοιμίζει τής Ασελγείας 
την. τυραννίδα* καν μυρίοις ή κακοϊς βεβαρυμένος, καί υπό άθυμίας κατβ- 

χόμενος, κατακηλούμενος ύπό της ηδονής, κουφίζει τδν λογισμόν, πτεροϊ 
την διάνοιαν, καί μετάρσιον εργάζεται την ψυχήν». Άλλαχοΰ δέ πάλιν 
λέγει : «’Επειδή γάρ .... μνημην δέ ούδέν ούτω, μόνιμον ώς μελωδία 

ποιεί. . . . τώ μέλει τής φδής ύποκλέπτων την άπδ της μνήμης αίσχυ- 
νην, και την αφόρητον Αθυμίαν παραμυθουμενος, $σματα αύτά πεποίηκεν, 
ϊνα τφ πόθφ μελφδίας Αναγκαζόμενοι συνεχώς αύτά φθέγγεσθαι, συνεχώς 
αύτών ώσι μεμνημένοι, καί διηνεκώς εχωσί τινα διδασκαλίαν Αρετής την. 
διηνεκή τών αμαρτημάτων μνημην. Ίστε γοΰν, ότι καί νΰν τά μέν άλλα 
ούδ’ έξ δνόματος τοϊς πολλοϊς έστι βιβλία γνώριμα* τήν δέ τών ψαλμών 

πραγματείαν έπί στόματος άπαντες φέρουσι, καί αύτάς ταυτας τάς φδάς’ 
ούτω .δι’αύτών τών πραγμάτων δείκνυται, πόσον άπδ της μελφδίας τδ 
κέρδος έστίν». Αί πολλών έκ τών παρά τοϊς πατράσι της εκκλησίας έκ- 
τεθεϊσαι όλίγαι περικοπαί αδται ίκανώς δηλοϋσιν ού μόνον τήν συμφωνίαν 
μεταξύ τών Αρχαίων καί ιδίως Πλάτωνος καί Άριστοτέλους καί τών εκ
κλησιαστικών πατέρφν περί της δυνάμεως της μουσικής,άλλά καί καθιστάσι 
φανερούς τούς λόγους καί τάς ώφελείας, επομένως τόν σκοπόν, δι’ 0ν ή 
μουσική προσελήφθη έν τή έκκλησή. Γίνώσκοντες δέ ήδη τόν διά τής 
μουσικής έπιδιωκόμενον σκοπόν έν τή έκκλησή, εύκόλως θά ήδυνάμεθα 
νά κατανοήσωμεν καί ποιαν τινά μουσικήν, ποίαν μελοποι'ίαν καί ρυθμό- 
ποι’ίαν είσήγαγον οί έκκλησιαστικοί πατέρες έν τώ χριστιανικφ ναφ, καί 
έάν αύτοί ουτοι παρέλειπον νά δηλώσωσιν ήμϊν τοϋτο ρητώς, καί έάν δέν 
διεσώζοντο ήμϊν τά Αρχαιότερα εκκλησιαστικά μέλη.

Ή μουσική, άτε έκφράζουσα ο,τι ή γλώσσα αδυνατεί νά έκδηλώσρ διά 
τής λέξεως, άρχομένη άρα ένθα αύτη παύει, ύπήρξε πάντοτε καί έν τή 

φυσική αύτής καταστάσει, καί μετά τήν Ανύψωσιν αύτής είς ανεξάρτη
τον καί έξ Αντικειμένου τέχνην ή συμπλήρωσις τής ποιήσεως καί τής 
λέξεως, μεθ’ ής ένοϋται ή μάλλον είπεϊν συγκλώθεται πρός ζωηροτέραν 
καί έμφαντικωτέραν κοινήν ενέργειαν, έπιρρωννύουσα τάς έντυπώσεις καί 
παθήσεις,· τάς οποίας έμ,ποιεϊ ή έκ τής διάνοιας τών λόγων προερχό
μενη διάθεσις έν τή ψυχή δι’ αναλόγων μελικών, παναρμονίων καί ρυθ

μικών σχημάτων καί ειδών. Ή γλώσσα διά λέξεων ψιλών έκφαίνουσα τάς 
διανοίας, δύναται μέν νά σημάνγ άπαντα τόν πνευματικόν κόσμον τού 
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Ανθρώπου, πάσας τάς παραστάσεις, πάντα τά διανοήματα, αισθήματα,' 
βουλήσεις κτλ., ούχι όμως καί έν τφ αύτφ βαθμφ τής ζωηρότητος, 
ώς διά τής συνέργειας τής μουσικής, ήτις διά τών τόνων μετά τών με- 
λφδικών, παναρμονίων καί ρυθμικών αύτών σχέσεων, προκαλεϊ Ακμαιο- 
τέρας καί ζωηροτέρας εντυπώσεις παρά τάς πάντοτε άφγρημένας τής 
γλώσσης λέξεις, αί όποϊαι δέν κινοϋσι πάντοτε πάθος άνευ μελωδίας καί 
ρυθμών. Σημεϊον δέ, οτε παρίστκτκι ανάγκη νά κινήσωμεν κατά τήν 
ερμηνείαν πάθος, τοϋτο δέν κατορθοϋται, έάν δέν παρεγκλίνωμέν πως 

τήν φωνήν έπί τήν μελφδίαν, δπερ δήλον καθίσταται, καί έκ τών περί 
ύποκρίσεως τών αρχαίων. Πλήν δέ τούτων ή γλώσσα αδυνατεί νά έκ- 
φράσγ άπάσας τάς ψυχικάς διαθέσεις μετά τών ποικίλων αύτών βαθ- 
μ.ών, ώς Αδυνατεί νά εκδήλωσή καί άπαντα τά Αντικείμενα, άτε στε
ρούμενη όνομάτων διά τάς καθ’ εκαστα (Ατομικάς) παραστάσεις, έ'χουσα 
δέ τοιαϋτα μόνον διά τά είδη καί γένη. "Ο,τι δέ συμβαίνει περί τό 
διανοητικόν, το αυτό λαμβάνει χώραν καί περί το θυμικον καί βου
λητικόν, τά δέ επιφωνήματα τής γλώσσης είνε μικρόν τούτου τεκμή- 
ριον* ή μουσική άρα έκδηλοϊ καί ό,τι ή γλώσσα καθ’ έαυτήν Αδυνα

τεί νά σημάνγι. Ουσία ή περιεχόμενον τής μουσικής εΤνε τό μουσικόν 

καλόν, ή δέ μουσική αύτη καλλονή παντός μελουργήματος, ήτις δέν έγ
κειται μόνον έν τή αισθητική ηδονή καί τέρψει, ουδέ μόνον έν τή κατ’ 
είδος τεχνική τελειότητι, εΐνε ούτως είπεϊν υπεραισθητόν τι, ή μάλλον εί
πεϊν πνευματικόν τι, Απερίγραπτου, διά λόγων ούχι έκδηλωτόν, δι’ ούδέ 

μιΑς Αναλύσεως παραστατόν, διήκον διά τών μελικών σχημάτων καί ει
δών ώς ή ψυχή διά τοϋ σώματος. Παρά τής μουσικής ούδέν άλλο βεβαίως 
άπαιτοϋμεν, είμή ήδέως καί έμμελώς ήχοϋντα μελικά σχήματα καί είδη. 

“Ώσπερ ό ποιητής διανοείται διά λόγων καί παραστάσεων, ούτως δ με- 
λοποιός διά τόνων καί ρυθμών, δι’ ών καθιστ^ αίσθητάς τάς ιδέας αύτοΰ, 
τήν δημιουργικήν αύτοΰ δύναμιν, τόν βαθμόν τοϋ ιδεώδους αύτοΰ καλοΰ. 
Αί τέχναι βεβαίως δέν συντήκονται, άλλά μόνον συνενοϋνται, συγκλώ
θονται πρός κοινήν ένέργειαν, έκάστη δ’ αύτών έν τή συνενώσει ταυτή 
και συμπράξει λαλεϊ τήν έαυτής γλώσσαν, Ακολουθεί τούς ίδιους νό
μους τοϋ ύφους αύτής* ούτε ή ποίησις ή τό κείμενον θυσιάζεται χά- 
ριν τής μουσικής, έπειδή Αποδοκιμάζεται καί Απορρίπτεται ή λίαν ηδο
νική μοΰσκ, 1 ή διά τής αφθονίας τοΰ μέλους κατακλόζουσα τό κεί-

1 Άριστοφ. Ν’εφέλαι 970. Εΐ δέ τις αυτών βωμολοχεύσαιτ’ η κάμψειέν τινα καμπήν, ο"ας 
οι νΟν τάς κατα Φρϋνιν ταύτας τάς δυσκολοζάμπτους, έπετρίβετο τυπτόμενος κολλάς, ώς 
τάς Μούσας άφανίζων. ‘Ο Πλούταρχος περί τοΟ Φρύνιδος τούτου λέγει τά έξης· (1133 
BC), Τό δ’ όλον ή μεν κατά Τέρπανδρον κιθαρφδία καί μέχρι Φρύνιδος άπλη τις ούσα 3ιε— 
τέλει· συ γάρ έξην τό παλαιόν μεταφέρειν τάς άρμονίας και τούς βυθμούς' ίν γάρ τοΐς νύ- 
μοις έζάστφ διετήρουν τήν οϊζείαν τάσιν' διό καί ταύτην τήν έπωνυμίαν είχον' νόμοι γάρ 
προσηγορεύθησαν, έπειδή οδζ έξην παραβηναι καθ’ έκαστον νενομισμένον είδος τής τάσεως», 
Ο δέ Φερεζράτης ποιεί τήν μουσικήν λέγουσαν. «Φρΰνις δ’ ίδιον στρόβιλον έμδαλών τιν® 
κάμπτων με καί στρόφων όλην διέφθορεν ίν πέντε χορδαΐς δώδεκα άρμονίας ίχων». 
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μενον κχΐ καθιστώσα αυτό άφικνές κκί άκατάληπτον, ούτε πάλιν η μου
σική πρέπει νά έζ.λαμβάνητζι ώς δορυφόρος κκί δούλη της ποιησεως 

το3 κειμένου, τιθέμενη ούτως έν δευτέργ μοίργ κκί άποβκίνουσκ διαίε- 
γορ,έγη μουσική, ως τιυες καί ιδίως δ Westphal ημαρτημένως περί της 
τών αρχαίων μουσικής δοξάζουσι. Τοιαύτην τινά δικλεγομένην μουσικήν 
μεταχειρίζονται βεβαίως οί αρχαίοι μόνον έν τγ ανκγνώσει τών ποιημά
των κατά τδν Κο'ίντιλιανδν Άριστείδην,1 καί ενίοτε έν τη ρητορική κατά 
τδν Άριστοτελην καί τούς τεχνογράφους. Έάν πραγματικώς η αρχαία 
μουσική $το δούλη τ·ης ποιησεως, επομένως είχε επουσιώδη σημασίαν καί 
δυναμιν, τότε δ τοΰ Άριστοτέλους δρισμδς της τραγφδίκς δέν ήθελε πε

ριέχει τήν φράσιν «ηδυσμ,ένω λόγω ... λέγω.δέ “ηδυσμένον λόγον τδν έχοντα 
ρυθμόν, αρμονίαν κκί μέλος», καθότι ώς γνωστδν οί δρισμοί δέν έχουσιν 
επουσιώδη γνωρίσματα, δπερ δέν ηγνόει βεβαίως δ πατήρ της λογικές.

1 ’Αριστ. Κοΐντιλ. σελ· 7. Τής κινήσεως (τής φωνής) ή μέν συνεχής, ή δε διαστηματική, 
ή δέ μέση—μίση δε ή έξ άμφοΐν συγκειμένη· ή μέν οδν συνεχής έστιν, ή διαλεγόμεθα' μέση 
δέ, η τά; τών ποιημάτων άναγνώσει; ποιούμεθα κτλ.

2 Θεοφρ. Μία δ'ε φύσις τής μουσικής, κίνησις τής ψυχής.
3 ΙΙλούτ. Λέγει δέ Θεόφραστο; μουσικής άρχάς τρεις είναι, λύπην, ηδονήν, ενθουσιασμόν, 

ώς έκαστου τούτων παρατρέποντος έκ τοΰ συνήθους και έγκλίνοντος τήν φωνήν.
4 Γαληνός βιβλ. θ', περί τών καθ’ 'Ιππον.ράτην κ'αί Πλάτωνα δογμάτων κεφ. 5. Και τους 

τρόπου; δέ φησι τής άσκήσεω; ή τών παθών αιτία γνωρισθεΐσα διωρίσατο’ τούς μέν γάρ έν 
τοιοϊσδε ρυθμοί; άμα καί άρμονίαις, κα! έπιτηδεύμασι’ τούς δέ έν τοϊς τοιοΐσδε διαιτασθαι 
κελεύσομεν, ώσπερ ό Πλάτων ήμας έδίδαξε’ τούς μέν άμβλεΐς κα! νωθρούς, καί άθύμως, ίν 
τέ τοϊς όρθιοι; βυθμοΐ; κα! ταΐς κινούσαι; ΐσχυρώς τήν ψυχήν άρμονίαις, καί τοϊς τοιούτοις 
έπιτηδεύμασι τρέφοντε;’ τούς δέ θυμικευτέρου; καί μανικώτερον άττοντες έν ταΐς έναντίαι;’ 
ξπεί διατί προ; Θεών’ έρωτήσω γάρ έτι τοΰτο τούς άπδ τοΰ Χρύσιππού, Δάμων ό μουσικός 
άύλητρίδι παραγενόμενος αύλούση τδ φρύγιον νεανίαι; τισίν ο’νωμένοις, καί μάνικά άττα 
διαπραττουμένοις, έκέλευαεν αύλήσαι το δώριον' οί δέ εύθύ; έπαύσαντο τή; έμπλήκτου φορά;· 
ού γάρ δήπου τά; δόξας τοΰ λογιστικού μεταδιδάσκονται πρδς τών αύλημάτων, άλλά τδ 
παθητικόν τής ψυχής, άλογον ύπάρχον, έπεγείρονταί τε καί καταπραύνονται διά κινήσεων 
άλογων’ τώ μέν γάρ άλόγω διά τών αλογών ήτε ώφέλεια καί ή βλάβη’ τώ λογικφ δέ δι’ 
Επιστήμη; τε καί εύμαθίας· καί ταΰτα οδν έκ τή; τών παθών αιτίας γνωσθείσης ώφελεΐσθαί 
φησιν ήμας ό Ποσειδώνειος.

Άρχικώς δέ ποοϊδν φυσικόν τών ψυχικών παθήσεων καί διαθέσεων η 

μουσική ουσα, κατά φυσικόν λόγον, άκροωμένη δύναται πάλιν διεγέρσεις 
καί παθήσεις νά προκαλγ,1 2 «τών είς τδ μελφδεΐν τρεπομένων,τών μεν έν 
εύθυμίαις ύφ’ ήδονης, τών δέ έν άχθηδόσιν ύπδ λύπης3 κτλ.»'Η φαινομένη 
δέ άντίφκσις, δτι κινητικόν καί παθητικόν ούσα η μουσική, πώς δύναται 

νά καταστέλλν) τά πάθη καί καταπραυν·/], λύεται? έπειδάν άναλογισθώ- 
μ.εν, δτι διά τίίς διεγέρσεως παθήσεων εναντίων τών ύπαρχουσών έζασθε- 
νοδται έμμέσως ή κατ’ενέργειαν διάθεσις της ψυχής, είς τά εναντία πάθη 
περιαγομένης, 3ν τρόπον λέγεται δτι «Πυθαγόρας νεανίαν τινά συν αύ- 
λητίί κωμάζοντα μετά λαμπάδος κατά αύλητρίδος τόν τε οίκον αύτης 
έμπρ’ησαι σπεύδοντα διά ζηλοτυπίαν, έπέσχε τίςς μανίας, παρακελευσά- 
μένος τγ άύλητρίδι μεταβαλέσθαι τδν ρυθμόν έπί -τι καταστημκτικώ- 
τερον μέλος τδ καλούμενον σπονδείον».4 Α£ν δέ τών κυριωτάτων τελών 

τηςΈλληνικης μουσικές, κκί ιδίως της'ύπο τοΰ Πλάτωνος άνεγνωρισμένης, 

καί ύπό των είς ούδέν άλλο τοσοϋτον, όσον είς τά της μ,ουσικης κκί τ·ης 
χρησεως οτύτης έν τε τγ έκκλησίγ κκί κοινωνίγ πλκτωνιζόντων εκκλη
σιαστικών πατέρων, ίτο ή έξασθένησις τών παθημάτων τ?ίς ψυχ-ής, δπερ 
ανωτέρω ώνομάσαμεν παιδαγώγημκ, καί δπερ ό μέγας της άρχαιότητος 
πολυ'ίστωρ καλεΐ κάθαρσιν τών παθημάτων.'

«Ίλης μουσικής ουν λόγφ καί μέλει τδν άκροατην δουλουμένης, καί 

διά ποικίλων μεταβολών φωνής τε καί σχημάτων είς οικειότητα τών 
λεγομένων έπισπωμένης, την ηδονην δέ φυσικήν έχούσης, και δέλεαρ 

ισχυρόν, δι’ ης καί τά άλογα ζφα άλίσκονται, οί μέν παντάπασιν άγευ
στοι τών ταύτης καλών βοσκηματώδεις είσ! καί άγριοι καί θηριώδεις, οί

1 Ο Πλάτων έν τώ γ' τής Πολιτεία; (41θ,β) πρό; παιδείαν τών νέων θεωρεί άναγκαιο- 
τάτας συγχρόνως τήν μουσικήν και γυμναστικήν κεκραμένας, τούς δέ λόγους έκθέτει διά τών 
έξής’ »Άρ’ οϋν, ήν δ’ έγώ, <5 Γλα.ύκων, καί οΐ καθιστάντε; μουσική καί γυμναστική παιδεύειν 
ούχ ού ένεκά τίνες ο’ίονται καθιστάσιν, ινά τή μέν τό σώμα Οερχπεύοιντσ· τή δέ τήν ψυχήν; 
Ούκ έννοεϊς, ε’πον, ώς διατίθενται αύτήν τήν διάνοιαν, οΐ άν γυμναστική μέν διά βίου όμι- 
λήσωσι, μουσική; δέ μή άψωνται;. ή όσοι άν τουναντίον διατεθώσιν; τίνο; δέ, ή δ’ ο;, πέρι 
λέγει;’, άγριότητός τε καί σκληρότητος, καί αύ μαλακία; τε καί ήμερότητος, ήν δ’ έγώ. . . 
οτι οί μέν γυμναστική άκράτω χρησάμενοι άγριώτεροι τοΰ δέοντος άποβαίνουσιν, οΐ δέ μου
σική μαλακώτεροι αύ γίγνονται ή ώς κάλλιον αύτοΐς. Καί μήν, ήν δ’ έγώ, τό γε άγριον το 
θυμοειδές άν τή; φύσεως παρέχοιτο, καί όρθώ; μέν τραφέν ανδρείαν άν ε’ίη, μάλλον δ’ έπιτα* 
θέν τοΰ δέοντα; σκληρόν τε καί χ αλεπόν γίγνοιτο άν, ώς τό εΐκύς . . . Τί δέ; τό ήμερον 
ούχ ή φιλόσοφος άν έχοι φύσις; καί μάλλον μέν άνεθέντο; αύτοΰ μαλακώτερον άν εϊη τοΰ 
δέοντος, καλώς δέ τραφέντος ήμερόν τε καί κόσμιον.. . Ούκοΰν όταν μέν τι; μουσική παρέ
χει καταυλεΐν -καί καταχεΐν τής ψυχή; διά τών ώτων ώσπερ διά χώνης, ά; νΰν δή ήμεΐς 
έλέγομεν τά; γλυκείας τε καί μαλακά; καί θρηνώδεις άρμονίας, καί μινυρίζων τε καί γεγα- 
νωμένο; ύπό τής ώδής διατελεΐ τόν βίον όλον, ουτος τό μέν πρώτον, ε’ί τι θυμοειδές είχεν, 
ώσπερ σίδηρον έμάλαξε καί χρήσιμον έξ άχρήστου καί σκληρού Ιποίησεν’ όταν δ’ Ιπέχων 
μή άνίη άλλά κηλή, τό μετά τοΰτο ήδη τήκει καί λείβει, έως άν ίκτήξη τόν θυμόν καί έκ- 
τέμη ώσπερ νεΰρα έκ τή; ψυχής καί ποιήσει μαλθακόν α’χμητήν... Και έάν μέν γε έξ ip- 
χής φύσει άθυμον λάβη, ταχύ τοΰτο διεπράξατο’ έάν δέ θυμοειδή, άσθενή ποιήσα; τόν θυμόν 
όξύρροπον άπειργάσατο, άπό σμικρών ταχύ έρεθιζόμενόν τε καί κατασβεννύμενον' άκρόχολοι 
οδν καί οργίλοι αντί θυμοειδούς γεγένηνται, δυσκολία; έμπλεοι. Τί δέ; άν αυ γυμναστική 
πανή καί εύωχήται ευ μάλα, μουσικής δέ καί φιλοσοφία; μή απτηται, ού πρώτον μέν εδ 
ίσχων τό σώμα φρονήματύς τε καί θυμού έμπίπλαται και άνδρειότερο; γίγν.εται αύτό; αύτοΰ; 
Τί δέ; έπειδάν άλλο μηδέν πράττη μηδέ κοινωνή Μούση; μηδαμή, ούκ ε'έ τι καί ένήν φιλο
μαθές έν τή ψυχή, ατε ο’ύτε μαθήματος γευόμενον ούδενό; ούτε ζητήματος, ούτε λόγου με- 
ΐίσχον α'ότε τής άλλης μουσικής, ασθενές τε καί κοΰφον και τυφλόν γίνεται, ατε ούκ Ιγειρό- 
μενον ούδέ τρεφόμενον ούδέ διακαθαιρομένων τών αισθήσεων αύτοΰ;. .. Μισολόγος οή, οΐμαε 
ό τοιοΰτο; γίγνεται καί άμουσος, καί πειθοΐ μέν διά λόγων ούδέν έτι χρήται, βίφ δέ καί ά· 
γριότητι ώσπερ θηρίον πρός πάντα διαπράττεται, καί έν άμαθία καί σκαιότητι μετά άρρυθ- 
μίας τε καί άχαριστίας. ’Επειδή δ* ό'ντε τούτφ, ώ; έοικε, δύο τέχνα Θεόν έγωγ’άν τινα φαίην 
δεδωκέναι τοΐ; άνθρώποις μουσικήν τε καί γυμναστικήν, έπί τό θυμοειδές καί τό φιλόσοφον, 
ούκ έπί ψυχήν καί σώμα, όπως άν άν άλλήλοιν ξυναρμοσθήτον έπιτεινομένω καί άνιεμένω 
μέχρι τοΰ προσήκοντος... Τόν κάλλιστα άρα μουσική γυμναστικήν κέραννύντα καί μετριώ · 
τατα τή ψυχή προσφέροντα, τοΰτον ορθότατα άν φαϊμεν είναι τελέως μουσικώτατον καί εύαρ- 
μοστότατον, πολύ μάλλον ή τόν τάς χορδάς άλλήλαις ξυνιστάντα.
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δέ την μάθησιν αύτής καί ορθήν-χρήσιν άσπασαμενοι ήμεροι καί ύπεραίρον- 

τες κατά την φιλανθρωπίαν, εύδαίμονες δέ διά την άρετήν καί επιστή
μην». Όρθώς δέ καί δ Αούθηρος περί αύτης άποφκίνεται λέγων «μετά των 
θεοαπευόντων την μουσικήν συναναστρέφου άφόβως' οΐ κακοί δεν έ'χουσιν 
ι^σματα». Τά μέχρι τοΰδε όλίγκ ταΰτα περί της δυνάμεως τής μουσι
κές εϊρημένα νομίζομεν,δτι εινε ικανά νά παράσχωσιν άμυδράν τινα ιδέαν 
περί της μυστηριώδους δυνάμεως αυτές, πεοι τές μεγίστης σημασίας έν 

τώ κοινωνικώ βίφ, πεοί της ύψίστης σπουδαιότητος, ην άποδίδουσιν αύττί 
άπκσκι αί της αρχαιότητες φιλοσοφικά! αιρέσεις, Πλάτων και ’Αριστοτέ
λης, ΙΙυθαγορικοί καί Στωϊκοί, καί περί της υψηλές αποστολές, fa εΐχεν 
έν τγ αρχαία κοινωνία καί θρησκεία, καί έν κέκτήται καί. σήμερον παρά 

τοΐς πεπολιτισμένοις λαοϊς.
Δεν εινε δέ άπάτη, εάν, ε-ϊπόντες άνωτέρω δτι η μουσική εινε επί μέ

ρος εϊκών τοϋ εθνικοί! βίου, παραδεχόμεθα έπίδρασιν καί επιρροήν τοΰ 
εθνικού χαρακτ,ηρος έν τη αναπτύξει καί μορφώσει, ταύτης. Ή ιστορία 

των μουσικών τεχνών άπαδεικνύει, δτι έκαστος μελοποιδς έρείδέται επί 
τών ώμων τοϋ πρδ αύτοΰ άκυ,άσαντος, τδ δέ συνολον τές μουσικής άνα- 
πτύξεως του ιδίου έθνους άποτελεϊ την βάσιν της μουσ'κές αύτοΰ έκπαι- 
δεύσεως· ώστε τδ καλλιλογικδν αύτοΰ αί'σθημα παιδιόθεν διαπλάσσετα& 

και εκπαιδεύεται διά τές αδιάλειπτου άκροάσεως της μέχρις αύτοΰ προ- 
δεδημιουργημένης ιδίας έθνικές μουσικής. Ό μελοποιδς παραλαμβάνει την 

μουσικήν την όρίζουσαν την διεύθυνσιν αύτοΰ ώς παράδοσιν, βν τρόπον & 
ποιητής παραδέχεται έκ τοΰ στόματος τοΰ λκοΰ την γλωσσικήν ύλην, 
την οποίαν έπειτα μεταμορφοϊ εις έ'ργα αύτοΰ. ’Αληθώς δέ πάντοτε βλέ- 

πομεν τους περίφημους μελοποιούς κατ’ άρχάς επί τινα χρόνον βαίνοντας 
επί τά ίχνη τών πρδ αύτών άκμασάντων, πριν έτι άναπτύξωσι τδ ΐ'διον 
ύφος, κατά δέ τον Goethe «πάσα τέχνη γνησία όφείλει νά παραχθη έκ 
παραδεδομένου τινός». Αί βάσεις, έφ’ ών πας μελοποιδς άρχεται νά οικο
δομή, όφείλουσι νά εινε έθνικαί. Διότι πάς τεχνίτης οίασδήποτε καί ήλί- 

κης ευφυΐας, άπδ τές στιγμής καθ’ ήν βλέπει τδ φως, περιστοιχίζεται 
ύπδ τών της πατρίδος αύτοΰ βιωτικών- σχέσεων, αίτινες καθιστώσιν αύτδν 
όποιος εινε, εγχαράττουσαι αύτφ τον χαρακτήρα αύτών, καί παρέχου- 

σαι αύτφ τάς πρώτας διευθύνσεις καί τά πρώτα τέλη. Την ύλην ώρα 

προς πάσαν μόρφωσιν παραλαμβάνει, ο’ίαν προσφέρει αυτήν ό εθνι
κός βίος* τοΰτο δέ έκτελεΐται άνευ προαιρέσεως αύτοΰ, άνευ συνειδήσεως. 
Ή γνώμη δέ αύτη τές ύπάρξεως εθνικής μουσικές, ει καί αληθώς τές. 

μουσικές τδ ψυχολογικόν περιεχόμενον δεν ήρευνήθη είσέτι ίκανώς, ώστε 
νά δύνανται νά δρισθώσιν αί έθνικαί διαφοραί διά λόγων, ύποστηρίζεται 

καί ύπδ τές γενικές παραδοχής ιταλικής, γαλλικής, γερμανικής κ.τ.λ. 

μουσικής, καί ύπδ τοΰ μεταξύ αύτών άγώνος. 'Ωσαύτως δέ παρατηροΰ-
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μεν, ότι καί κατά την λαμπράν εποχήν τές αρχαίας 'Ελλάδος, άναπτυ- 
χθέντος τοΰ έθνικοΰ αισθήματος, καταδιώκονται αύστηρώς τά άσιανά όρ
γανα,.όπως πάλιν τά ελληνικά έν 'Ρώμη κατά τήν εποχήν της ισχυρό
τατης εθνικές συνειδήσεως. Διά τούς είρημένους δέ λόγους, τδ είδος ώρι- 
σμένης διεθνούς μουσικές, οπερ άντεπροσώπευόν τινες τών μελοποιών έν 
τη τελευταίιγ εποχή, δεν ήδυνήθη νά καρποφορήσγ, διότι δέν έρριζοβό- 
λει έπ’ούδενδς οικείου εδάφους. Ούδόλως δέ παράδοξον,εάν πολλοί έξ ημών 

δέν τέρπωνται έκ της σήμερον έκκλησιαστικης μουσικής, άλλά διά τούς· 
αύτούς τούτους λόγους εύλόγως καί όρθώς δυσανασχετοΰντες, δικαίως κα- 
τακραυγάζωσι κατ’ αύτης, άτε έ'χοντες ήδη έσχηματισμένην πεποίθησιν, 
ότι αυτή δέν εινε εθνική μουσική, ώς προϊόντος τοΰ λόγου θέλει άπο- 

δειχθέ.
Τήν θεωρίαν δέ ταύτην έπικυροΰσιν αληθή συμβάντα. Ό Bodenstadt 

π. χ. λόγον ποιούμενος περί τής τά τε ώτα καί τήν καρδίαν διαρρη- 

γνυσης περσικής μουσικές, διηγείται ότι νεανίαι Πέρσαι απερχόμενοι τής 
πατρίδος των είς Πετρούπολιν, και έκεϊ εκπαιδευόμενοι μετά, τήν επι
στροφήν εις τήν πατρίδα αύτών, άκούουσι μετά μείζονος τέρψεως τήν 
εθνικήν αύτών μουσικήν, πρδ πολλοΰ ποιούμενοι αύτήν παντός εΐ'δους 
μουσικής και τέρψεως τών θεάτρων καί φδείων της Πετρουπόλεως. 'Ωσαύ
τως δ Amiot διηγείται περί τών Σινών, ότι έκτελέσας πρδ αύτών les plus 
belles sonnates, les airs de flute les plus melodieux et les plus brillants,ού μό
νον, δέν έ'τερπε ούδ’ έκήλει αύτους, άλλά καί ήνώχλει καί κατεβασάνιζεν, 
ώστε έπι τέλους ειπον αύτφ" «τοιαΰτα μέλη καί μελωδίαι δέν είνε διά 

τά ώτα ημών, ουδέ τά ώτα ημών διά τοιαύτας μελωδίας1’, ει καί ή κα
τασκευή τοΰ ώτδς, εσωτερική καί έξωτερική, πάντων τών ανθρώπων ού
δόλως διαφέρει. ’Επίσης δ μέγας Ναπολέων έν Αίγύπτφ τη προτάσει τοΰ 
Monge έπειράθη νά κερδίση τάς συμπάθειας τών μωαμεθανών καί διά 

τές μουσικής. Πολυάριθμος δέ ορχήστρα, άποτελουμένη έκ τών αρίστων 
μουσικών, έξετέλεσε πρδ τών έπισημοτάτων της χώρας καί μεγάλου πλή
θους μεγαλοπρεπή μελουργήματα, έ'ντεχνον καί έπιστημονικήν μουσικήν, 
άπλας μαλακάς μελφδίας, πολεμικά εμβατήρια, συλλήβδην παντός εί'δους 
μουσικήν. Τά πάντα εις μάτην" οί μουσουλμάνοι έ'μειναν ψυχροί καί αδιά

φοροι πρδς όλα ταΰτα* έκ τούτου ό Monge έκμανείς άνέκραξεν' οί άχυρο- 
κέφαλοι εινε άνάξιοι τοιαύτης μουσικές, μή καταπονεΐσθε ματαίως· κρού- 
σατε αύτοΐς τδ Mabrough,.τοΰτο ίσως προσήκει αύτοϊς. Ή ορχήστρα πά- 
ραυτα ή'ρξατο της κρούσεως αύτοΰ, καί παραχρέμα ή ενέργεια ύπηρξε με

γάλη, δπερ ό Chateaubriand έξήγησεν, άνερευνήσας καί άνακαλύψας ότι ή 
μελωδία ήτο ασιανή, μετενεχθεϊσα εις Γαλλίαν διά τών σταυροφόρων. 
Ταΰτα άρκοΰσι νομίζω πρδς ύποστήριξιν τές γνώμης, οτι υπάρχει έθνική 
μουσική, ή μέλλον είπεΐν, τό.έθνος έξασκεϊ επιρροήν επί της άναπτύξεω  ̂
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ΠΕΡΙ ΓίΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 445v7ii {Λουσικ^ς αύτοΰ. Έκ τούτου εύζόλως κζτανοεϊτζι, ότι, ίνζ η [ζουσικη 
έχπληρωσγ την ύψηλην Αποστολήν ζύ-ης, όφείλει νά είνε εθνική. Της έκ- 
τεθείσης τχύτης θεωρίας θέλο(χεν άναφ.νησθη προσέτι έν τφ περί της ίερζς 

μουσικής των πρώτων χριστιανικών χρόνων, δποίζ δηλζδη ητο ή κζτ’ζο- 
χάς είσζχθεϊσζ μουσική είς τδν χριστιανικόν ναόν, ητις βεβαίως δεν ηδύ- 
νζτο νά είνε είμη εθνική, ούχί ξένη καί άγνωστος, εντελώς νέα με- 
λοποι'ί'ζ, μηδέν κοινδν έ'χουσζ προς την σύγχρονον ίερζν μουσικήν της 
•τών εθνικών Θρησκείζς, κζί προς την τότε τεχνικήν των θεάτρων μουσι
κήν, όογζνικην τε κζί φωνητικήν, κατά τε τδ μουσικόν τουλάχιστον διά
γραμμα, κζί κζτζ τδ έξζγγελτικδν η ερμηνευτικόν, ή'τοι τδ πρακτικόν 
μέρος.

Ή ανωτέρω έκτεθεϊσζ θεωρία περί ύπζρξεως εθνικής μουσικής έπικυ- 
ροΰται και έκ τών έξης σκέψεων. Ώς γνωστόν πρδς κζτάληψιν οίασδηποτε 
μουσικής, πλήν των ζώντων μνημείων, ήτοι των μελικών συνθέσεων, έξ 
ών λζμβάνομεν γνώσιν τοΰ περιεχομένου της μελοποά'ζς καί ρυθμοποιίας, 
τοΰ μουσικού δηλονότι κζλοΰ,οπερ δεν είνε άπλοϋν, αλλά σύνθετον,—συγ
κείμενον έκ τοΰ στοιχειώδους κζλοΰ, ·ητοι των ήδέως διεγειρόντων Ακου- 
στικώ,ν λόγων, δεύτερον δέ' έκ τοΰ κατ’ είδος κζλοΰ κζί τρίτον έκ τοϋ 
ιδεώδους κζλοΰ, δπερ είνε τδ έν ζύτοϊς τοΐς τόνοις πνεΰμζ, — χργζομεν 
βεβαίως κατά πρώτον νά γινώσκωμεν τδ μουσικόν διάγραμμα, τδν άρμο- 

νικδν κανόνα -ή τδ κζλούμενον άμετάβολον σύστημα, έπί. τν) βάσει τ·ης 
διαιρέσεως τοϋ δποίου δ μελοποιδς συνθέτει τά μέλη αύτοΰ, και πρδς τδ 

όποιον η ακοή άνευ συνειδησεως παραβάλλει Αστραπηδόν τά προσπίπτοντα 

αύτγί μελικά σχήματα' μόνον δέ δια τοιζύτης παραβολής Αντιλαμβάνε
ται ή οικεία αΐσθησις τδ ί'διον καί τερπνδν των τονικών κινήσεων. “Ώσπερ 
δέ, ίνα δ άοιδδς έξαγγέλλγ μελφδίζς κζθζρώς κζί έμφζτικώς, όφείλει νά 

ζατέχγ δ λάου^ξ αύτοΰ Ακριβέστατα κζί σταθερότατα τους φθόγγους καί 
τά διαστήματα τ·ης μουσικής κλίμζκος, ΐνα ουτω δύνητζι νά μεθιστ’ρ καί 

κρζτνί την φωνήν την μελωδίαν Ακριβώς επί τών βαθμιδών της κλί- 
μζκος, δσφ δέ μάλλον εντριβής και εγκρατής τούτου είνε, τόσφ καθζρώ- 
τερον έκφζίνεται τδ κηλουν καί τέρπον ιδιοφυές της μελφδίζς, τοσοΰτόν 
έμφαντικώτερον αδει, τοιούτφ τρόπω καί δ Ακροατής, ίνα προσηκόντως 
μελφδίζν τινα έκτιμησγ, οφείλει ωσαύτως νά κζτέχγ ακριβώς η Ακοή 
αύτοΰ η μάλλον είπεΐν ή συνείδησις τδν Αρμονικόν κανόνα, τάς Ακουστι
κές αύτοΰ σχέσεις, 'ίνα δυνηθνί νά έκτιμησ·/) έπαξίως τδ ιδιοφυές καί την 

καλλονήν τοΰ μελουργημζτος. Έκ τούτων δέ κατάδηλον καθίσταται, δτι 
προϋπόθεσις κζί πρώτιστη συνθηκη, πρώτιστον έργον τοΰ μελοποιοΰ είνε 
δ είσζπαξ σταθερός καθορισμός τοΰ μουσικού κανόνας η διαγράμματος, 
ζνευ δέ τούτου η πληθύς τών εις την ακοήν προσπιπτόντων ηχητικών 
κυμάτων διά τδ υπέρμετρου αυτών ποσδν δέν ηθελεν άντιλαμβάνεσθαι

ΰπδ της αισθησεως, εάν αδτη δέν ηδυνζτο νά διζκρίνν; αυτά κατά βού- 

λησιν καί χρείαν, έζν δέν ηδύνατο νά τά έγκατζτζσσγ εις τάς θηκζς 
τών είσάπαξ κζθορισθεισών βαθμιδών τοΰ Αρμονικού κανόνος. Τδ μουσικδν 
άρα διάγραμμα, ούτινος ή διαίρεσις κζί αί Ακουστικά! σχέσεις μέχρι βαθ
μού τίνος είνε κατά συνθήκην, θέσει καί ού φύσει — διότι άλλως, επειδή 

η Ακοή έ'χει την αύτην φυσικήν κατασκευήν παρ’ άπασι, έπρεπεν άπαντα 
τά έ'θνη νά έχωσι τδ αύτδ μουσικδν διάγραμμα — δ άρμονικδς δηλζδη 

κανών, η μουσική κλίμαξ ομοιάζει την κλίνην τοΰ Προκρούστου, έντδς της 
οποίας στενοχωροΰνται άπασζι αί τονικαί παθήσεις. "Ο,τι δέ έκ τίίς με
γάλης πλημμύρας τών τονικών παθήσεων δέν έγκατατάσσεται έν ταϊς 
θηκαις η έν ταϊς στοιχειώδεσι συμφωνίαις της μουσικές κλίμακας, τοΰτο 
είωθότως παρακούομεν, όπως δ τοΰ τεχνίτου οφθαλμός δέν δέχεται άπά- 
σας τάς έντυπώσεις χωρίου τινδς, αλλά μόνας τά; δριζούσας τδν χαρα
κτήρα αύτοΰ, $ όπως δ ζωγράφος βλέπει μόνον δ,τι θέλει καί βούλεται. 
Διά τοΰτο δέ λαοί, ών η τοΰ αρμονικού κανόνος διαίρεσις είνε διάφορος, 
δέν δύναται νά έννοησωσι την μουσικήν άλλων λαών, διάφορον μουσικδν 
διάγραμμα έχόντων, ούδέ νά εύφρανθώσιν έξ ζύτης,δπερ, ώς άνωτέρω πκ- 
ρετηρηθη, συμβαίνει μεταξύ της μουσικές τών Κινέζων καί Ευρωπαίων 
κτλ. Διά τδν αύτδν δέ λόγον και έκ τών ημετέρων οί μέν έκπαιδευθέν- 

τες διά του μουσικοΰ διαγράμματος της ευρωπαϊκής μ.ουσικης, η έκ νεα
ρά; ηλικίας άκούοντες αυτήν, η έθισθέντες διά μακροχρονίου διαμονής έν 
εύρωπαϊκζϊς πόλεσιν, δέν εύρίσκουσιν ούδεμίαν τέρψιν εις την σήμερον έκ- 
κλησιαστικην μουσικήν καί τά τουρκικά μέλη, ης τδ μουσικδν διάγραμμα 
διαφέρει τοΰ εύρωπαϊκοΰ κατά την διαίρεσιν, καί ην καί η περί τδ οίδειν. 

άγνοια τών πλείστων έκ τών καλουμένων ιεροψαλτών, καθιστά έ'τι Ανυ- 
πόφορον καί αηδεστάτην ρινωδίαν' οί δέ έντελώς άγευστοι εύρωπάί- 
κης μουσικής, κατακηλοΰνται έκ τ·ης νΰν ίεράς μουσικής καί έκ τών τουρ
κικών μελωδιών1, απαρέσκει δέ ζύτοϊς η εύρωπζϊκη, ^ς τδ μουσικδν διά

I Κατά τήν Εν Τουρκία διαμονήν μου παρετήρησα, ότι ούτε οί χωρικοί τέρπονται Εκ τής έν 
ταϊς πολεσι μουσικής, ήτις κατά τε τ'ας άκουστικάς σχέσεις τοΰ μουσικοί διαγράμματος καί 
κατά τήν μελοποιίαν είνε τουρκική κα'ι έρρινος, οΰτε πάλιν οίπολϊται εύρίσκουσι τέρψιν έν τή 
δημώδει μουσική τών χωρικών, ήτις έν φυσική καταστάαει διατελοΰσα, διαφέρει κατά τε τδ 
μουσικδν διάγραμμα καί, ώς πασίγνωστου, κατά τήν μελοποιίαν,ουσα προσέτι έντελώς άπηλ- 
λαγμένη τής γίινφδίας, δπερ δυνάμέθα νά άντιληφθώμεν ΐδίοις ώσίν, άκροώμενοι χωρικών α- 
δόντων χορευτικά φσματα, καί μάλιστα όπου δ πληθυσμός είνε καθαρός έλληνικός καί αμι
γής. Έξ ιδίας άντιλήψεως καί παρατηρήσεως γινώσκω, ότι οΐ περί τά ’Ιωάννινα κατοικοΟντες 
χωρικοί "Ελληνες ούχί μόνον ούδεμίαν εύρίσκουσιν ηδονήν εις την ?ν τή πόλει μόνον Επικρα
τούσαν έ'ρρινον τουρκικήν μουσικήν, αλλά καί δυσαρεστοΰνται καί ενοχλούνται άκούοντες αύ- 
τής, μισοΰσι δέ μάλιστα αδτήν εις τοιοΰτον βαδμόν, ώστε ανομάζουσιν αύτήν δι’ ύβνι- 
στικωτάτου ονόματος, δπερ έκ σεβασμού πρδς τήν ηθικήν δέν δύναμαι νά άναφέρω. Κατά τήν 
τελευταίαν ?ν τή ε’ιρημένη πόλει διατριβήν μου, ήκουον άπάσας τάς μελωδίας, τάς φδομένας 
τουρκιστί υπό τών άνατολιτών στρατιωτών, ζεϊμπε'κων καλουμένων, μίμουμένας καί Επανα- 
λαμβανομένας έν ταϊς διαχύσεσιν υπό τών Ελλήνων πολιτών, τών τουρκικών μελών Εφαρμοζο-
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γραμμα είνε τδ αύτό καί τών αρχαίων βυζαντινών, τον 8ε λόγον τού
του παρέχει ^μϊν δ Ψευδαριστοτέλης έν τώ ιθ' τών προβλημάτων λέγων 
«Διά τί ηδιον άκούουσιν φδόντων δσα άν προεπιστάμενοι τυγχάνωσιν τών 
μελών, η ών μη έπίστανται ; πότερον δτι μάλλον δηλος δ τυγχάνων ώσπερ 
σκοπού, δταν γνωρίζωσι τδ αδόμενον ; . . . έ'τι καί τδ σύνηθες ηδύ μάλ

λον τού άσυνηθους».

Ωσαύτως 8ε έχν οι ειΟισμενοι νά τέρπωνται έκ τίίς σήμερον ίεράς μου
σικές καί της ρινωδίας αύτης δέν κατακηλώνται έκ τών κατά κάθετον 
γραμμήν έπφκοδομημένων συναμφιβόλων 1 συμφωνιών καί συζυγιών, του- 
τεστιν εάν δέν άρεσκη αύτοϊς ή παναρμόνιος φδη,η αρμονική πολυφωνία, 
δ λόγος είνε φυσικδς καί άπλούστατος, έλλείπουσι δηλαδη αύτοϊς αί βάσεις 
της στοιχειώδους άρμονικης συμφωνίας της παναρμονίου φδης, ην ούδέ- 

ποτε έκουσαν, καί έν επομένως η άκοη των έ μάλλον είπεϊν η συνείδη- 
σις δέν κατέχει. Διότι καί ενταύθα συμβαίνει, δ,τι εί'πομεν ανωτέρω περί 
της καθ’ οριζόντιον γραμμήν κινησεως της φωνής ώς μελφδίας. "Ινα δη
λαδή καταλάβωμεν δλοκληρογς μελικάς παναρμονίους σειράς κατά κάθε

τον γραμμήν, ϊνα άντιληφθώμεν παοαχρημα τάς πρδς άλληλας αναφοράς 
τών παναρμονίων συμφωνιών, όφείλομεν πρώτον νά κατέχωμεν σταθερώς 
έντ^συνειδησειτηνείσάπαξκαθορισθεϊσανύπό τοϋ μελοποιοΰβάσιν τών στοι
χειωδών αρμονικών συμφωνιών του μουσικού διαγράμματος,πρδς τδ όποιον,ώς 
πρδς την κλίνην τοΰ Προκρούστου, παραβάλλονται ύπδ της ακοής αστραπη
δόν αί εφεξής πολυαρμόνιαι συμφωνίαι καί συγκράσεις. "Ωστε έλλείποντος 
αύτοϊς τουτου ούδόλως παράδοξον, εάν δέν κατακηλνί αύτούς ή πολύφω-

[λίνων έπι Ελληνικού κειμένου ‘Η Ιφαρμογη δΐ αυτή τουρκικών μελών ε’ς έλληνικα κείμενα, 
αρζαμίνη άποτής έγκατασιάσεως τών Τούρκων ίν ταΐς διαφόροις πόλεσι τής ιύρωπαϊκήί Τουρ
κίας, ίξακολουθει αοιαλειπτως ϊτι και νυν, και θέλει βεβαίως ΙξακολουΟήσει .και εις τδ μέλ
λον, ένύσω 2ρχει το τουρκικόν στοιχείου. Καί αΐ μετακινήσεις δέ καί αΐ μετασταΟμεύσεις 
τοΟ στρατοί παρετήρησα, οτι συντελοΰσιν οίικ ολίγον ε’ς τήν διάδοσιν τής τουρκικής μουσι
κής, ής κυριωτάτη πηγη είνε βεβαίως ή Κωνσταντινούπολις. Ενταύθα πρώτον ή τών κρα
τουντών μουσική έξήλασε τήν Ελληνικήν βυζαντιακήν, κατα τδ ε’ρημένον, δτι ή μουσική δεν 
άποτελεϊ κράτος έν κράτει, πρώτον μέν Ικ τού κοινωνικού βίου, έπειτα δέ κατα φυσικήν συνέ
πειαν,— δεκτής γενομένης κατα μικρόν τής μουσικής τών κρατουντών δια τοΰ Ιθισμοΰ καί 
δε’ έλλειψιν τεχνικής εθνικής μουσικής έν τφ κοινωνικού βίω — κατά μικρόν και λεληθότως 
και έξαύτής τής έκκλησίας,ώς έν τφ οΐκείω τόπφ δείξομεν.'Ό,τι δέ ε’ύπομεν περί τής μουσικής 
τών έν τή εόρωπαϊκή Τουρκία πόλεων μικτού πληθυσμοί), αύτό τοΰτο συνέβη καί θέλει έξα- 
κολουθεΐ και εις τδ μέλλον καί έν τή Εκκλησιαστική μουσική, έφαρμοζομένων άδιαλείπτως 
τουρκικών άμανέδων καί μελών εις κείμενα θρησκευτικού περιεχομένου, όπερ καλώς γινώ- 
σκουσίν Ιοιως οι έν Κοινσταντινουπόλει κατοικοΰντες καί έν ταΐς πόλεσι τής εύρωπαΐκής Τουρ ’ 
κιας γεννηθέντες καί άνατραφέντες "Ελληνες. "Οτι δέ καί έν τφ έλευθέρω έλληνικφ βασιλείφ 
διατηρούνται εισέτι τά ίχνη τής τουρκικής μουσικής, διότι δέν άνεπτύχθη ότι τεχνική Εθνική 
μουσική, ής ουστοχώς ούδέ αί βάσεις μέχρι τοΰδε τούλάχιστον έτέθησαν, είνε πασίδηλον.

1 ‘Η έννοια συναμφίβολος (ήχο;) είνε όρος ίδιος τής βυζαντιακής πολυφώνου φδής, μή 
άπαντώσα έν τοϊς λεξικοί;.

νος άρμονικη ώδη, διότι δέν έννοοϋσιν αυτήν, επειδή δέν συνειθίσθησαν εις 
αύτην’ άλλως δέ η άκοη και αύτών έ'χει την αύτην κατασκευήν,ώστε δια- 
φέρουσι τών άλλων, καθ’ ότι δέν έ'χουσι πείραν καί γνώσιν της τελείας 
μουσικής, της εις ανεξάρτητον τέχνην άνυψωθείσης, τό δέ καλλιλογικόν 

αύτών αίσθημα δέν είνε ίκανώς άνεπτυγμενον, άλλ’εύρίσκεται εις την κα- 
τωτάτην βαθμίδα,δυνάμενον ν’άντιληφθη μόνης της ατελούς καθ’δριζόντιον 
γραμμήν καί έν φυσικγί καταστάσει διατελούσης εισέτι μουσικής’ ελλείπει 
αύτοϊς η καλουμένη μουσική συνεσις, η ακριβής διάκρισις τών διαστημάτων 
καί συμφωνιών, ή'τις προϋποθέτει διδασκαλίαν καί έθισμόν ούχί τον έπι- 
τυχόντα' πρός τούτοις δέ ή ακουστική αύτών κατάληψις είνε συγκεχυμένη 
ενεκα της έν τ·η έκκλησιαστικη μουσική χρησεως τριών διαφόρων μουσικών 

διαγραμμάτων, νίτοι χ') τοΰ τουρκικού,έ'χοντος πολύ διάφορον διαίρεσιν τοΰ 
Εύρωπαϊκοϋ, τοΰ τών άρχαίων καί βυζαντινών διατόνου διτόνου γένους, 

β')τοΰ περσικοΰ, ό'ντος διηρημένου εις τεταρτημόρια τόνου, έξ ού παρηχθη 
τό τουρκικόν διάτονον, τοΰ οποίου τά διαπασών είνε μικρότερα τών ευ
ρωπαϊκών, αρχαίων καί βυζαντιακών, και περί ου θέλομεν ποιήσει λόγον 
έν τώ οίκείωτόπφ. Πλην τών δυο εϊρημένων κανόνων γίνεται χρ^σις προ
σέτι τοΰ άραβικοΰ καί τών μουσικών αύτοΰ κλιμάκων, δστις είνε διηρη- 
μένος εις τριτημόρια τόνου. Συνελόντι δ’ είπεϊν οί σήμερον ίεροψάλται, 
δέν έ'χουσι σαφή καί εύκρινη, άλλά συγκεχυμένην συνείδησιν τών διαστη
μάτων τοΰ μουσικού αύτών διαγράμματος’ δι’ δ καί άπειροι τών κανόνων 
τού όοθώς ρέδειν, κλείοντες δέ τό στόμα καί προϊέμενοι τό πλεϊστον τ·ης 
φωνής έν τφ φδειν διά της ρινός, νομίζουσι καί έ'χουσι την γελοίαν άξίω- 
otv νά πιστεύωνται καί παρά τών άλλων, ότι έν τη έξαγγελίγ διακρί- 
νουσι μείζονας, έλάσσονας καί έλαχίστους τόνους, τεταρτημόρια τόνου 
καί τριτημόρια, ήτοι αρμόνικάς καί χρωματικάς διέσεις, τών οποίων οί 
πλεΐστοι αμφιβάλλω έάν δυνανται νά διακρίνωσι τόν δίτονον τοΰ τριημι- 
τονίου, άτε ούδέποτε τά ύπ’ αύτών φδόμενα διαστήματα πρός τινα στα- 
θεοόν δργανικόν κανόνα παραβάλλοντες. ’Άλλως δέ όφείλουσι νά μάς εί- 
πωσι, ποια είναι η διαίρεσίς τοΰ οργάνου, όπερ έ'χουσιν ώς βάσιν άδοντες, 

διδασκόμενοι καί έξασκούμενοι ;
Έκ τών εϊρημένων κατάδηλον καθίσταται, ότι η μέν άπαρεσκεια τών 

κατά της σήμερον έκκλησιαστικης μουσικές καταφερομένων είναι δικαία 
καί όρθη, καί δι’ άλλους λόγους, οΰς προιόντες θέλομεν δείξει’ η δέ άντί- 

στάσις τών μη κατακηλουμένων έκ της πολυφώνου αρμονικής μουσικές, 
διότι δέν έννοοΰσι ταυτην, είνε άδικος, αύθαίρετος καί άλογος, επειδή 
είνε άρνησις τίίς άνυψώσεως τίίς μουσικής εις τελείαν καί έξ άντικειμένου 
τέχνην, άρνησις άρα τοΰ τέλους, δι’8. αυτή προσεληφθη έν τη έκκλησίγ, 
άρνησις δέ καί τίίς έξευγενίσεως τοΰ θυμικοΰ. Ή σήμερον ίερά μουσική, 
μηδέν κοινόν έ'χουσα πρός την προ τίίς άλώσεως τίίς Κωνσταντινουπόλεως, 
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έλαχίστην δέ σχέσιν πρός την επ', τουρκοκρκτείκς έπί εντελώς διαφόρων 
βάσεων κκτά τε τάς άκούστικάς σχέσεις κκί την μελοποι’ίκν ποδ τοΰ πα
ρελθόντος αίώνος άνκπτυχθεισκν, είνε άτεχνος καί ακόλαστος, ζαζότε- 
χνος ζα'ί άπρεπης, άσεβης κκί [/.ή άρμόζουσα πρδς τδ περιεχόμενον τοΰ 
θρησκευτιζοΰ κειμένου, ήκιστα προσήκουσα τρ θρησκευτική λατρείρ* καλ- 
λιλογικώς δέ εξεταζόμενη στερείται τοΰ περιεχομένου πάσης τέχνης τοΰ 
καλοΰ, ήτοι τοΰ μουσιζοΰ καλοΰ, τεχνιζώς δέ είνε ατελέστατη. Οί εις 
τοιαυτην άρεσζόμενοι μουσικήν άποδεικνύουσιν, δτι ούδέ την στοιχειωδε- 
στάτην μουσικήν σύνεσιν κέκτηνται, έπιμένοντες δέ είς την διατηρησιν 
αύτης, ποοδίδουσιν άπειρόζαλον και άπαίδευτον ζάλλιλογικδν μουσικδν 
αίσθημα, και έ'λλειψιν συνειδησεως εθνικής και πατριωτικού συναισθήμα
τος, άτε προαιρούμενοι είσέτι καί έπιμένοντες νά άναπέμπωσι τάς δοξο
λογίας αύτών και ύμνωδίας διά μελών ειλημμένων έκ τών Τουρκικών πορ
νικών αμανέδων καί συμποτικών ςρσ[χκτων,ή μεμελοποιημένων έπί τή βά
σει τών περσικών, αραβικών ζαί τουρκικών μακάμ, τοΰ πεσρέφ καί φάσλι.

Δέν άρνούμεθα μέν δτι γή μουσική αύτη καθ’ έαυτην, ώς ψιλόν μέλος 
έξεταζομένη, δέν δύναται νά είνε ούτε άγαθη ού'τε κακή, ού'τε ακόλαστος 
ού'τε εύσεβης, ούτε ανόσιος, ού'τε ίερά, άλλ’ η καλή καί ηδεϊκ ή άηδης 
καί άσχημος, επειδή πεοιεχόμενον αύτης είνε μόνον τδ μουσικδν κα
λόν. Άλλ’ ωσαύτως δέν δύναται τις νά άρνηθή, δτι ή μουσική ώς μέλος 
μέν αύτδ καθ’ έαυτδ έξεταζόμενον δύναται νά είνε καλή, καλλίστη,ήδεϊα, 
ήδίστη, προσβάλλει δμως τδ ζάλλιλογικδν αίσθημα, δταν τδ κάλλιστον 
και ή'διστον τοΰτο μέλος δέν συν^δρ, δέν συμρωνρ, δέν άρμόζρ πρδς 
τήν ψυχικήν διάθεσιν, ήν πρόκειται νά διεγείρρ ή καταστείλρ, μεθ’ ής 
ή καλλιλογική αύτοΰ ένέργεια οφείλει νά συνταυτίζηται. ΙΙάς κύκλος ψυ
χικής διαθέσεως, κκί πάσα λέξις καί παν κείμενον, μεθ’ ων ή μουσική 
προσκαλείται νά συνένωση τήν ίδεατίζουσαν αύτής ενέργειαν, άξιοι καί 
απαιτεί παρ’ αύτής, δπως τά μελικά σχήματα ζαί είδη, συν<ρδωσι πρδς 
τδν χαρακτήρα τής ψυχικής διαθέσεως, πρδς τήν διάνοιαν τής λέξεως καί 
τοΰ κειμένου, ή τούλάχιστον νά μή διασπώσι τήν ενότητα τής ψυχικής 
διαθέσεως, τούτέστιν αί παθήσεις ή εντυπώσεις, αί έκ τής πορείας τών 
τόνων διεγειρόμεναι, νά. άνταποκρίνωνται, νά ποοσήκωσι καί συνταυτίζων- 
ται μετά τοΰ είδους τών θυμικών καταστάσεων καί μετά τής διανοίας 
τής λέξεως ή τοϋ κειμένου. Κατά ταΰτα έκαστος κύκλος ψυχικών δια
θέσεων καί θυμικών καταστάσεων απαιτεί ίδιον τρόπον, ιδίαν σύνθεσιν, 
ειδικήν μελοποι'ίαν καί ρυθμοποι'ίαν, ίδιον ύφος ή στύλον μουσικόν.1 Διά

1 Πλάι. Πολιτ. γ. 397. Καί Ιάν τις άποδιδω πρέπουσαν αρμονίαν ζαί ρυθμόν τί} λέξει, 
ολίγον πρός τήν αύτήν γίγνεται λέγειν τφ όρθως λέγοντι ζαί έν μιά άρμονί? ζτλ. 399. 
Καί μήν τήν γε άρμονίαν ζαί βυθμόν άζ,ολουθεϊν δει τω λόγω... 400 ου; (^υθμούς) ΐδόντα 
τον πόδα τω τοιούτφ λόγω άναγζάζειν έπεσθαι καί το μέλος, άλλα μή λόγον ποδί τε καί 
μέλει.
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ταΰτα υπάρχει ίδιον ύφος μουσικής ορχηστικής, συμποτικής, θρηνώδους, 
έκκλησιαστικής, επικήδειου κτλ , ίδιοι έκαστου τρόποι, ίδιοι τόποι φωνής, 
ίδιαι άρμονίαι καί ί'διοι ρυθμοί.1 Ή έκ προαιρέσεως ή καί έξ άγνοιας άρα 
καταφρόνησις καί υβρις τών άπαιτήσεων τούτων καί συνθηκών μεταξύ 
θυμικών καταστάσεων καί μελικών παθήσεων, μεταξύ κειμένου καί με- 
λοποιίας, παρά τοΰ μελοποιου τοΰ συγζλώθοντος τά άσύγκλωστα καί συ- 
νενοΰντος τά άντιμαχόμενα, προκαλεϊ έν τώ κεκτημένω αί'σθησιν καί σύ· 
νεσιν τοΰ μουσιζοΰ καλοΰ, έν τω λογίω άκροατή, τφ έ'χοντι πεπαιδευμέ- 
νον ζάλλιλογικδν αίσθημα τάς παθήσεις έκείνας, άς σημαίνομεν διά τών 
λέξεων κακότεχνος, άνόσιος, άσεβής, άζόλαστος μουσική-Ώσαύτως άγαλμά 
τι ή εικόνα τινά δνομάζομεν κακοήθη, όταν παριστ^ τι άντιμαχόμενον 
καί προσβάλλο/ τδ ήθικδν συναίσθημα. Τής δέ μουσικής ονομαζόμενης 
κακοήθους, ή έκφρασις αυτή δέν αποβλέπει είς τήν μουσικήν αύτήν, άλλά 
δι’ αύτής τής φράσεως σημαίνεται ή χρήσις καί συνένωσες τής ίδεατιζού- 
σης καί τδν νευρικόν βίον διεγειρούσης ένεργείας αυτής πρδς άνηθίκους και 
άπρεπεϊς σκοπούς, οΐον τδ έπαυξάνειν καί έπιρρωννύειν τάς ώμάς αίσθη- 
τικάς όρμάς διά τής διεγειρούσης ισχύος τών τόνων. Γνωστδν δέ, ότι έκα
στον είδος μουσικής, έ'χον ίδιον ύφος, έχει καί ίδίους νόμους, ίδιους κα
νόνας, ούς δ μελοποιδς δέν πρέπει νά πκραβήΛ 'Ωσαύτως δέ έξ έκάστου

1 Πλατ. Πολιτ. 399. Τίνες ούν θρηνώδεις άρμονίαι',... Μιξολυδιστί, ϊφη, καί συντονο- 
λυδιστί καί τοιαϋταί τινες... Τίνες οΰν μαλαζαι ζαί συμποτιζαί τών άρμονιών; Ίαστί, ή 
δ’ ός, ζαί λυδιστί, αί’τινες χαλαραί καλούνται. όΟΟ. Άλλά ταΰτα μέν, ήν δ’ έγώ, ζαί μετά

^ώάμωνο; βουλευσόμεθα, τίνες τε ανελευθερίας ζαί ύβρεως ή μανίας ζαί άλλης ζαζίας πρέ
πουσα: βάσεις, ζαί τίνας τοϊς έναντίοις ληπτέον ρυθμούς». 'Ωσαύτως δέ ζαί ό Αριστοτέλης 
έν τφ Β’ τών πολιτικών λέγει’ «Έν δέ τοϊς μέλεσιν αύτοΐς έστι μιμήματα τών ηθών ζαί 
τοΰτ’ έστι φανερόν’ εύθύς γάρ ή τών άρμονιών διέστηζί φύσις, ώστε άζούοντας άλλως διατί- 
δεσθαι ζαί μή τόν αύτδν έ'χειν τρόπον πρός έζάστην αύτών, άλλά πρός μέν ένίας οδυρτιχω- 
τέρως ζαί συνεστηζότως μάλλον, ο’ον πρός τήν μιξολυδιατί καλουμένην, πρός δέ τάς μαλα- 
ζωτέρως τήν διάνοιαν, οίον πρός τάς άνειμένας’ μέσως δέ ζαί ζαθεστηζότως μάλιστα πρός 
έτέραν, οϊον θοζεϊ ποιεΐν ή δωριστ'ι μόνη τών άρμονιών, ένθουσιαστιζούς δέ ή Φρυγιστί’ταΰτα 
γάρ ζαλώς λέγουσιν οΐ περί τήν παιδείαν ταύτην πεφιλοσοφηζότες’ λαμδάνουσι γάρ τά μαρ
τύρια τιϋν λόγων έξ αύτών τών έργων’ τόν αύτόν γάρ τρόπον έχει καί τά περί τούς βυθμούς’ 
οΐ μέν γάρ ήθος έ'χουσ: στασιμώτερον, οί δέ ζινητιζόν, ζαί τούτων οί μέν φορτιζωτέρας έχουσι 
τάς κινήσεις, οί δέ έλευθεριωτέρας».

2 Πλατ. Νομών β' 669, Β. «Μη τοίνυν άπείπωμεν λέγοντες τό περί τήν μουσικήν ή χα
λεπόν. Επειδή γάρ ύμνέϊται τό περί αύτήν διαφερόντως ή τάς άλλας εικόνας, εύλχδείάς δή 
δεϊται πλείστης πασών εικόνων’ άμαρτών τε γάρ τις μέγιστ’ άν βλάπτοιτο, ήθη ζαζ’α φίλο—' 
φρονούμενος, χαλεπώτάτόν τε αίσθέσθαι διά- τό τούς ποιητάς φαυλοτέρους είναι ποιητάς αύ- 
τών τών Μουσών’ ού γάρ άν έζεϊναί γε έξαμάρτοιέν ποτέ τοσοΰτον, ώστε βήματα άνδρών 
ποιήσασαι τό σχήμα γυναικών ζαί μέλος άποδοΰναι, ζαί μέλος έλευθέρων αύ ζαί σχή
ματά ξυνθεΐσαι βυθμους δούλων ζαί άνελευθέρων προσαρμ,όττειν, ούδ’αύ ρυθμούς ζαί σχήμα 
Ιλευθερων ύποθεΐσαι μέλος ή λόγον εναντίον άποδουναι τοϊς ρυθμοΐς... Ποιηταί δέ άνθρώ- 
πινοι σφόδρτ τα τοιαΰτα έμπλέζοντες ζαί συγζυζώντες άλόγως γέλωτ’ άν παρασζευάζοιεν 
τών άνθρώπων, οσους φησίν Όρφεύς λαχεΐν ώραν τής τέρψεως’ ταΰτά τε γάρ όρώσι πάντα 
ζυχώμενα, ζαί ϊτι διάσπώσιν οί ποιηταί βυθμόν μέν ζαί σχήματα μέλους χωρίς, λόγους ψι-
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ε$ους μουσικής πρέπει ίχ άπκιτώμεν μόνην τήν οίκείαν ηδονήν, τδ ο!- 
κεΐον μουσικδν καλόν. Αέγοντες άρα άκόλαστον ή άσεβή μουσικήν, διά 
τούτου σημαίνομεν τδ παχυλόν αμάρτημα του μελοποιοϋ, τοϋ παραβζί- 
νοντος τους νόμους τοΰ οικείου υφους, σκώπτοντος άρα καί καταγελώντος 
τάς ίερωτάτας και λεπτοτάτας ψυχικάς καταστάσεις, Τδ ύφος της εκ
κλησιαστικής μουσικής άξιοι ΐνα ή καλλιλογική ενέργεια τοΰ μέλους συ- 
νφδγ τσρδς τήν έντύπωσιν, ήν εμποιεί τώ εύσεβεϊ ή σπουδαιότης και ίε- 

ρότης τοΰ ναοΰ, 'ίνα συμφωνγ μετά τοΰ σκοποΰ τής εσωτερικής άνυψώσεως 
τοΰ άγοντος ημάς εις τδν ναόν. Παρά τής ορθής εκκλησιαστικής μουσικής 
άπαιτοΰμεν νά μή έξάγγ ημάς και άποπλαν^, άπάγουσα έκ τής ψυχικής 
διαθέσεως τής ίεράς εύφημίας καί τής εσωτερικής συναθροίσεως, νά μή 
άναμιμνήσκη ημάς διά των ρυθμών καί τών τονικών κινήσεων δυνάμει 
τοΰ νόμου τοΰ συνειρμοΰ τών παραστάσεων τδ θέατρον καί τάς βιωτικάς 
διασκεδάσεις καί δμιλητικάς διαχύσεις τών αιθουσών, καί συνελόντι είπεϊν, 
ή εκκλησιαστική μουσική δέν πρέπει νά έ'χγ τι άναμιμνήσκον ημάς βιω- 
τικάς σχέσεις καί καταστάσεις, κοσμικάς ύποθέσεις τοΰ καθημερινοΰ βίου» 
Πρέπέι νά εινε έλευθέρκ παντός λίαν κινητικοΰ καί σφοδροΰ ρυθμοΰ, πά- 
σης μελφδίας έχούσης χαρακτήρα κινήσεως λίαν σφοδοάς. Νομίζω δέ ότι 
εις ταΰτα πρέπει νά άποδώσωμεν τήν άπόκλεισιν τής οργανικής μουσικής 
έκ τής εκκλησίας. Κατά ταΰτα έξεταζομένη ή σημερινή εκκλησιαστική 
μουσική εινε κακότεχνος καί ακόλαστος εις πάντα' δικαία δέ καί ορθό
τατη είνε ή κατ’ αύτής καταφορά καί άγανάκτησις τών μουσικήν σύνεσιν 
κεκτημένων, διότι τά έπί τή βάσει τουρκικών, περσικών καί αραβικών 
κλιμάκων, καί τής τουρκικής καί περσικής μελοποι’ίας καί ρυθμ.οποι'ίας άπδ 
τοΰ παρελθόντος αίώνος μέχρι σήμερον μεμελοποιημένα ίερά μέλη διε- 
γείρουσι διαθέσεις δλως άντιθέτους πρδς τά θρησκευτικά αισθήματα, τά

λούς ε’ς μ,έτρον τιθίντες,μέλος δ’ αύ και ρυθμόν αίνΐυ ρημάτων, κιθαρίσει τε καί αύλήσες 
προσχρώμενοι,ίν οίς δή παγχάλεπον ανευ λόγου γιγνόμενον ^υθμόν τε καί άρμονίανγιγνώσκειν, 
δ,τι τε βούλεται, καίδτω £οικε τών άξιολόγων μιμημάτων,άλλ'α ύπολαδεΐν άναγκαϊον το τοιοϋ- 
τον πολλής αγροικίας μεστόν». Τήν έπιτ’μησιν ταύτην τών ποιητών ένεκα οδκ ορθής χρήσεως 
τών ρυθμών καί αρμονιών, ύπομνηματίζων δ Πρόκλος λέγει τάδε' «Καί δι’ ό φησιν αδτους 
(τούς ποιητάς) άποπίπτειν τής αληθούς μουσικής' το γάρ άν μή ποτέ τάς Μούσας αύτάς έξ- 
αμαρτεΐν, άπερ ουτοι πλημμελοΟσιν, έκβαίνοντας αύτούς δείκνυσι τήν τώ ό'ντι μουσικήν, και 
φερομένους εις τήν τον πολύν όχλον άρέσκουσαν' έστι δή ουν τούτων ών φησι τούς καθ’έαυ- 
τον ποιητάς, έ'ν μεν τδ τούς λόγους καί τάς αρμονίας καί βνθμούς μή ποιεΐν οικείους τοΐς ε’έ- 
δεσι ταϊς ζώοις, ά μιμούνται, περιάπτοντας γυναιξι μέν ανδρικούς λόγους, άνδράσι δέ γυναι
κών, και ούδέ τούτων σπουδαίων." τοΰτο γάρ ούκ έστι μιμήσεως ορθής, ώσπερ ούδέ το δει- 
λοϊς βυθμούς άνδρείων, ή άνάπαλιν διανέμειν" έτερον δέ τδ συγχέειν τάς άρμονίας και τούς 
βυθμούς πρδς τά είδη τών λόγων, και τά άσύγκλωστα συγκλώθειν" οίον λόγοις θρηνητικοΐς, 
άρμονίαν δώριον έπίφέρειν, καί άνδρικοΐς λύδιον γοεράν ούσαν’ δεΐν γάρ έπεσθαι τώ μεν 
λόγω τήν άρμονίαν, τή δέ άρμονίαι τδν βυθμόν, καί ει μέν άνδρικός, καί τά λοιπά είναι τοι- 
«ΰτα πάντως' εΐ δέ θρηνώδη, κάκεϊνα τής όμοιας είναι δυνάμεως» κτλ.
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■μέλη, αί άρμονίαι καί οί ρυθμοί, πλατωνικώς καί άριστοτελικώς εξεταζό
μενα, δέν συμφωνοΰσι μετά τοΰ σπουδαίου θρησκευτικού περιεχομένου, 
μετά τής διανοίας τής λέξεως, άλλά δυνάμει καί τοΰ νόμου τοΰ συνειρμοΰ 
τών νοημάτων μεταφέρουσω ημάς άλλαχοΰ. Μόνοι οί λίαν άπλοϊκήν τήν 

αίσθησιν τοΰ μουσικοϋ καλοΰ εχοντες, οί το λεπτόν αΐ'σθημα τής συμφω
νίας διαφόρων καλλιλογικών έντυπώσεων μήπω άνεπτυγμένον κεκτημένοι, 
μόνοι οί τοιοΰτοι δύνανται νά τέρπωνται, καί νά άκούωσιν άνευ άγανα- 
κτησεως καί άκάκως τοιαύτας μελφδίας, στερουμένας τής ένότητος τής 
ένεργείας, τής θρησκευτικής ψυχικής διαθέσεως μ.ή συνφδούσης προς τδ 
μέλος, πρδς τούς άποδεδομένους τή λέξει ρυθμούς, καί πρδς τάς χρωμα- 
τικάς καί μεθυστικάς άραβικάς καί περσικάς άρμονίζς.

Μεταβαίνοντες δέ εις τήν έ'ρευναν ζητημάτων τινών τής βυζαντιακής 

μουσικής, όφείλομεν πρώτον νά παρατηρήσωμεν, ότι τοιαύτην θεωροΰμεν 
κατά τάς θετικάς άποδείξεις τών χειρογράφων, τών περιεχόντων τάς με
λφδίας τοΰ μέσου αίώνος παρασεσημασμένας διά μουσικών σημείων, μόνον 
τήν μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπδ τών Τούρκων ή 
δέ μετά τήν άλωσιν τής πρωτευούσης τοΰ έλληνικοΰ χριστιανισμού μέχρι 
τής σήμερον άναπτυχθεΐσα, έρείδεται έπί έντελώς διαφόρων βάσεων, δπερ 
έν τώ οίκείφ τόπφ δειχθήσεται. Πρδς έ'ρευναν δέ τής εκκλησιαστικής μου

σικής τοΰ μεσαιώνος κεκτήμεθα πάν δ,τι πρδς τοΰτο χργζομεν, διότι ούχί 
μόνον διεσωθη ήμΐν ή άρμονική θεωρία, ή περί τών άκουστικών σχέσεων 
πραγματευόμενη, άλλά καί χιλιάδες μελφδιών καί μελών διαφόρων με- 
λοποιάας ειδών καί διαφόρων έποχών, άπδ τοΰ Ε' μέχρι τοΰ ΙΕ' καί άπδ 
τούτου μέχρι τοΰ III' αίώνος, παρασεσημασμέναι διά μουσικών σημείων 
εύφυοΰς συστήματος παρασημαντικής, διαφόρων κατά τε τήν δύναμιν καί 
σημασίαν τών σημείων τής σημερινής εκκλησιαστικής παρασημαντικής. 
Τά ζητήματα δέ είς τήν έξέτασιν τών οποίων μεταβαίνομεν είνε τά έξης* 

α'.) Ποιον τδ τέλος τής μουσικής έν τφ χοιστιανικώ ναφ’ β'.) ΙΙοίαν τινά 
μουσικήν ή μελοποι’ίαν και ρυθμοποιίαν παρεδέξαντο οί έκκλησιαστικοί 
πατερες τών πρώτων αιώνων πρδς έπίτευξιν τοΰ θηοευομένου διά τής μου
σικής τέλους έν τή έκκλησίφ* γ'.) Όποιον ή το τδ πρακτικόν μέρος, ή'τοι 
οί τρόποι τοϋ έξαγγελτικοΰ ή ερμηνευτικού·

’Εν τή έρεύνγ τοΰ πρώτου ζητήματος προηγείται ή έρώτησις, έάν ή 
παραδοχή τής μουσικής έν τή έκκλησίφ είχεν ουσιώδη ή επουσιώδη σημα

σίαν. Πρδς λύσιν ταύτης όφείλομεν, νομίζω, νά διακρίνωμεν άκριβώς τάς δύο 
άπ’ άλλήλων έ'ν τισιν ούσιωδώς διαφερούσας έποχάς,ή'τοι τήν πρδ τοΰ μεγά
λου Κωνσταντίνου, καί τήν άπ’αύτοΰ άρχομένην διά τής άναγνωρίσεως τοΰ 
χριστιανισμοΰ καί άνυψώσεως αύτοΰ είς θρησκείαν τοΰ ρωμαϊκού κράτους. 
Περί μεν τής πρώτης έποχής ούδένα ημείς γινώσκομεν εκκλησιαστικόν πα
τέρα, λόγον ποιούμενον ίδίως περί του τέλους τής μουσικής έν τή έκκλησίγ, 
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εί μή τάς έν τοΐς βιβλίοις τής νέας διαθήκης γνωστάς θέσε^ δΐ ών έξ 
όλων τών τεχνών τοϋ καλοΰ μόνη ή μουσική συνισταται τοΐς χριστιανούς. 
Νομίζω δέ δτι δέν σφάλλομεν παραδεχόμενοι, δτι ή μουσική έν τή πρώτη 

τχότγ εποχή είχεν επουσιώδη σημασίαν, ενθυμούμενοι τδ τότε μάλιστα 
ισχϋον «Πνεύμα ό ©εδς καί τούς προσκυνοΰντας αύτδν έν πνεύματι καί 
άληθείρι δει προσκυνεΐν», καί οτι αυτή ήτο τοσοΰτον απλή, δσον άπλοΰς 

ήτο καί κατά τά άλλα δ χριστιανισμός της εποχής ταύτης. Άναλογιζό- 
μενοι δέ δτι ή εκκλησία άδιοργάνωτος έ'τι ουσα καί άνευ σταθεοοΰ κέν
τρου, καταδιωκομένη δέ άπηνώς ένεκα τών άντιμαχομένων πρδς τδ τότε 

ισχϋον μονοκρατορικδν πολίτευμα τοΰ ρωμαϊκού κράτους δημοκρατικών 
άρχών αύτής, της αδελφικής αγάπης καί ίσότητος καί της έλευθερίας τών 
δούλων, καί έ’χουσα νά φροντίση περί τών κυριωτάτων καί ύψιστων ζητη
μάτων, μέχρι δέ της άναγνωρίσεως αύτης ώς έπικρατούσης θρησκείας τοΰ 
κράτους άγωνιζομένη τδν περί τών δ'λων κίνδυνον, δυνάμεθα νά παραδε- 
χθώμεν δτι δλιγίστη άνεσις ύπελείπετο, ΐνα φροντίσωσι περί έπουσκοδών 
ζητημάτων, περί συστηματικής εισαγωγής τής μουσικής έν τή έκκλησίη 
ώς τέχνης ανεξαρτήτου καί* έξ αντικειμένου, περί ηδυσμένου λόγου καί 
της έκ τούτου μουσικής .ηδονής, δπερ προϋποθέτει ικανά μέσα πρδς σύ- 
στασιν καί συντήρησιν μουσικών σχολών καί χορών.

Αλλ ει και περί εκκλησιαστικής μ.ουσικης της. πρώτης ταύτης εποχής 
ούδεις τών εκκλησιαστικών πατέρων ποιείται ιδίως λόγον, περί τής σημα
σίας δμως τής μουσικής καθόλου έν τή χριστιανική κοινωνία καί επομένως 
καί έν τή έκκλησίφ πραγματεύεται άνήρ, θς τή έποχγ ταύτη άνηκων καί 
έν τώ τρίτφ αίώνι ζών, είναι λίαν αξιόπιστος καί σπουδαιοτάτη πηγη. 

Ούτος είνε δ μέγας εκείνος της έκλησίας πατήρ, δ λογιότατος καί. σπά
νιάν φιλοσοφικήν παιδείαν καί πρακτικώτατον νουν κεκτημένος, δ με

στός φιλανθρωπικών αισθημάτων Τίτος Φλάβιος Κλήμης δ άλεξανδρεύς, δ 
άνήρ έπι τοϋ οποίου ή τε έκκλησία καί κατηχητική σχολή τής ’Αλεξάν
δρειάς, ή πρδ πολλοΰ κατά τδ παράδειγμα τών Ελληνικών σχολών ίδρυ- 

θεΐσα, έξέπεμπον πορρωτάτω τάς χρυσές καί τηλαυγείς αύτών ακτίνας' δ 
ανήρ δ τήν χριστιανικήν πίστιν καί διδασκαλίαν διά πολλών καί έμβριθε- 
στάτων θεωριών πλουτίσας, καί διά τής 'Ελληνικής παιδείας καί φιλοσο
φίας έκ τοΰ πραγματώδους καί ιστορικού τάς θρησκευτικάς ιδέας συστη- 
ματο-ποιήσας καί άναπτύξας, καί τώ χριστιανισμέ τά στοιχεία τής έθνι- 

κής καί γνωστικής κοσμοσοφίας προσπορίσας, δ μετά τοΰ μαθητοΰ αύτοΰ 
Όριγένους άντιπροσωπεύων τδ ιδεώδες μέρος τοΰ χριστιανισμού, 8ς τήν 
φιλοσοφίαν έκλεκτικώς οριζόμενος λέγει· «λέγω φιλοσοφίαν ού τήν Στωϊ- 
»κήν ουδέ τήν Πλατωνικήν, ή τήν Επικούρειου καί ’Αριστοτελικήν, άλλ’ 
»δσα εί'ρηται παρ’έκαστη τών αιρέσεων τούτων καλώς δικαιοσύνην μετά 
:»εύσεβοΰς επιστήμης έκδιδάσκοντα, τοϋτο σύμπαν τδ έκλεκτικδν φιλοσο·»

/
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»φίαν φημί». Ούτος δ έν τοίς περί μουσικής εις πάντα πλατωνίζων καί ώς 
άριστον τής ελληνικής φιλοσοφίας τδν Πλάτωνα άνακηρύττων, («ο πάντά 
άριστος Πλάτων ... οΐον θεοφορούμενος» (Παιδαγ III 11 Στρωμ. V, 8), περί 
μουσικής καί τής άπυ ταύτης ώφελείας πραγματευόμενος, έν Στρωμ. (κεφ. 
ΙΑ, § 88) λέγει* ε’Έτι τής μουσικής παράδειγμα ψάλλων όμοΰ καί προφη- 
»τεύων έκκείσθω Δαυίδ, ύμνων τδν Θεόν έμμελώς’ προσήκει δέ· εύ μάλα τδ 
ίέναρμόνιον γένος τή δωριστί άρμονίη καί τή φρυγιστί τδ διάτονον, ώς 
»φησίν Αριστόξενος’ ή τοίνυν αρμονία τοΰ βαρβάρου ψαλτηρίου, τδ .^εμνδν 
ϊέμφαίνουσα τοΰ μέλους άρχαιοτάτη τυγχάνουσα, ύπόδειγμκ Τερπάνδρφ 
«μάλιστα γίνεται πρδς αρμονίαν τήν δώριον ύμνοΰντι τδν Δία ωδε πως'

»Ζεΰ πάντων άρχά πάντων 
«άγήτωρ Ζεΰ σοι πέμπω 
»τ«ότην τών ύμνων άρχαν».

έν δέ § 89 καταλήγει πλατωνικώς καί άριστοτελικώς εις τδ συμπέρασμα 
.«'Απτέον άρα μουσικής εις κατακόσμησίν ή’θους και καταστολήν». Έν δέ 
§ 90 λέγει’ «Άμέλει καί τφ παρά πότον ψάλλειν άλλήλοις προπίνομεν κα- 
»τεπ<γδοντες ημών τδ έπιθυμητικδν καί τδν θεόν δοξάζοντες».Περί δέ τής 
Οργανικής μουσικής άποφαίνεται έν Παιδαγ. ούτως’ «κκν πρδς κιθάραν έθε- 
λήσγς ή λύραν αδειν τε καί ψάλλειν μώμος ούκ έ'στιν». Τδν έκλεκτικδν δέ 
τρόπον, ώσπερ καί οί πρδ αύτοΰ καί οί μετ’αύτδν εκκλησιαστικοί πατέρες 
εις πάντα ακολουθών,ώς έκ τής ανωτέρω περικοπής έξάγεται, καί έκ τών έν 
Στρωμ. (σελ. 37) «Χρηστομαθή φημι τδν πάντα επί τήν αλήθειαν άναφέ- 
χροντα, ώστε και άπδ γεωμετρίας καί μουσικής καί φιλοσοφίας δρεπόμενον 
»τδ χρήσιμον» έπικυροΰται, καί τή πλατωνική καί αριστοτελική περί μου
σικής ίδέιγ επόμενος, άποκλείει πλατωνικώς τήν έ'κλυτον, συμποτικήν καί 
χαλαράν μουσικήν διά τών έξης πλατωνιζόντων άξιοσημειώτων παραγελ- 
μάτων, έν μέν τώ Παιδαγωγώ Τέγων’ «Περιττή δέ μουσική άποπτυστέα, 
»ή κατακλώσα τάς ψυχάς καί εις ποικιλίαν έμβάλλουσα, τοτέ μέν θρηνώ· 
»δη, τοτέ δέ ακόλαστον και ηδυπαθή, τοτέ δέ έκβαχευομένην καί μα- 
»νικήν. Μελών γάρ κατεαγότων καί ρνθμών γοερών τής μούσης τής Κα
ιρικής αί ποικίλαι φαρμακεΐκι διαφθείρουσι τούς τρόπους άκολάστφ καί 
»κακοτέχνω μουσική εις πάθος ύποσύρουσαι τοΰ κώμου τούτου. Αί μέν 
«έρωτικαί φδαί μακράν έρώντων’ ύμνοι δέ έ'στων τοΰ Θεοΰ αί ωδαί. Άρ- 
»μονίας δέ παραδεκτέον τάς σώφρονας, άπωτάτω ότι μάλιστα έλαύνοντες 
»έκ τής έρρωμένης ημών διανόίας τάς ύγρ£ς όντως αρμονίας, άς περί τάς 
»καμπάς τών φθόγγων κακοτεχνοΰσαι εις θρύψιν καί βωμολοχίαν ένδιαι- 
»τώνται, τά δέ αύστηρά καί σώφρονα μέλη αποτάσσεται ταΐ; τής μέθης 
«άγερωχίαις. Καταληπτέον ουν τάς χρωματικάς αρμονίας ταϊς άχρώμοις 
«παροινίαι,ς καί τή άνθοφορούση καί έταιρούση μουσική». Παρκβαλλομένων 
δέ τών θέσεων τούτων πρδς τά ύπδ Πλάτωνος καί Άριστοτέλους περί μου- 
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β'.-Αής είρημένα καταφαίνεται αρκούντως δ πλατωνισμός καί αριστοτελισμός 
τοΰ Κλήμεντος περί τήν δύναμιν καί σημασίαν της μουσικής εν τε τή κοι
νωνία και εκκλησία, ής ή μουσική κατά τήν έποχήν ταύτην δέν ήδύνατο, 
ώς εί'πομεν, νά έχη ουσιώδη σημασίαν, έν οσω έπεκράτει ή πρώτη έκείνη 
άπλότης, καί έ'λειπεν ή πομπώδης και έπιδεικτική εξωτερική λατρεία, και 
οί τδ καθαρόν πνεΰμα καί τήν κυρίαν ούσίαν τοϋ χριστιανισμού κατ’ ολί
γον έπισκοτίσαντες καί άντικαταστήσαντες τύποι και μεγαλοπρεπείς 
λιτανεΐαι.

Άλλ’ δσφ σκοτεινότερα εινε τά τής μουσικής τής πρώτης ταύτης έπο
χής, τοσούτφ σαφέστερα είσι τά τής άπδ τοϋ αεγάλου Κωνσταντίνου. Έν 
τή άπ’ αύτοΰ εποχή τά έπουσιώδη έγένοντο ουσιώδη και τάνάπκλιν, ή 
δέ μουσική έ'λαβε χαρακτήρα ουσιώδη, καί έθεωρήθη τδ $δειν ώς έν τών 
κυρίων καθηκόντων τοϋ χριστιανού, πρδς αίνον καί δοξολογίαν τοΰ δη · 
μιουργοϋ τοϋ σύμπαντος. Ή έκκλησία,ή'τις πρδ τής άναγνωρίσεως και άνυ” 
ψώσεως τοΰ χριστιανισμού ύπδ τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου είς θρησκείαν 
τοΰ κράτους διετήρει είσέτι τήν πρώτην εκείνην γνησιότητα καί καθαρό
τητα, άπέβαλε κατά μικρόν τδν πρώτον χαρακτήρα καί επελάθετο τών 
φιλανθρώπικωτάτων άρχών τοΰ χριστιανισμοΰ,τής αδελφικής ισότητας καί 
άγάπης, τής ελευθερίας τών δούλων, τής άρσεως τών προνομιών και τή? 
ήδη καταργηθείσης διαιρέσεως είς βίους καί τάξεις, αί δέ χριστιανικαί κοι- 

νότητες άπώλεσαν κατά μικρόν τάς γνήσιας εύαγγελικάς άρχάς. Ή έκ" 
κλησία συμφιλιωθεΐσα μετά τής πολιτείας και συμμετασχοΰσα αυτής, 
ήναγκάσθη νά θυσιάσγ τά κυριώτατα, ύπέρ ών έπί τρεις αιώνας ύπέστη 
μετ’ άπαραμίλλου έγκαρτερήσεως τους φρικτοτάτους έκείνους διωγμούς 
ύπδ τών 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων ένεκα τών δημοκοατικών αύτής άρχών. 
Ούχί δέ μόνον άνεγνώρισε τδ έκ διαμέτρου είς τάς άρ/άς αύτής άντικεί- 

μενον μονοκρατορικδν πολίτευμα μετά τών τότε συμπαρομαρτούντων αύτφ 
κακών, άλλά καί είσήγαγεν αύτδ είς τήν εκκλησίαν αύτήν, δημιουργή- 
σασα πολυμελή ιεραρχίαν κατά τάξεις καί αξιώματα διγρημένην, άπο- 
λαύουσαν μεγάλων προνομιών καί αύτοδικιών, καί περιβεβλημένην τοιαύ- 
την ίσχύν, ώστε δ άνώτατος θρησκευτικός ιεράρχης έθεωρεΐτο μετά ταΰτα 
ίσος σχεδόν τήν τιμήν καί τδ αξίωμα τω άνωτάτφ πολιτικφ άρχοντι. 
Κατά μικρόν τήν μέν πνευματικήν λατρείαν άντικατέστησεν ή κατ’ αί'- 
σθησιν εξωτερική, τήν πρώτην άπέριττον απλότητα τά χρυσούφαντα άμ
φια και αί αύτοκρατορικαί βαρύτιμοι στολκί, 1 τήν διδασκαλίαν καί τδ 
κήρυγμα, τήν άνάπτυξιν τών γραφών καί ηθικήν βελτίωσιν τής κοινωνίας 
αί πομπωδέστατοι λιτανεΐαι καί παννυχίδες μετά τών δλονυκτίων ψαλ~

1 Θιοοωρ. β'.βλ. II, 27. Τήν γαρ ΐεριν στολήν, ήν ο πανιύφημος Κωνσταντίνος δ βασι
λεύς, τήν 'Ιεροσολύμων έχχλησίαν γεραίρων, δεδών.ει τφ Μακαρίω τω τής πόλεως ίχείνης 
4ρχιερεί, “να ταύτην περιβαλλόμενος, τήν τοΰ θείου βαπτίσμβτος ΙπιτίλεΤλειτουργίάν Λ.

μφδιών καί ύμνωδιών, αί 
μεγαλοπρεπείς εξωτερικοί 
θροίσεως δέν χρησιμεύουσι

διανοίας πάντων
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σχοινοτενείς μελφδίαι τής λειτουργίας, καί οί 
τύποι. Νΰν, οτε ώς οίκος προσευχής καί συνα-

, πλέον ίδιωτικαι οίκίαι, ούδέ τδ ύπαιθρον καί
αί κατακόμβαι, άλλά μεγαλοπρεπέστατοι ναοί, δαψιλώς περικεκοσμημέ

νοι, καί πλουστώτατα διασκευασμένοι, μεγάλας δέ προσόδους ήδη κε- 

κτημένοι, νΰν καί ή ανάγκη παραδοχής συστηματικής καί τεχνικής με
γαλοπρεπούς μουσικής έγένετο πολύ έπαισθητοτέρα, ΐνα έν ταΐς τελεταΐς 
έπιθειάζγ, έν ταΐς έορταΐς εύφραίνη, έν ταΐς πκνηγύρεσι τέρπν]· ϊνα κατά 
μέν τδν Μέγαν Βασίλειον ένουμένη μετά τών ψαλμών κατακοιμίζγ διά 

τής μελωδίας τδ άγριαϊον τής ψυχής τών σφόδρα έκτεθηριωμένων, τφ 
προσηνεΐ δέ καί λείφ τής ακοής τδ έκ τών λόγων ωφέλιμον λανθανόντως 
ύποδεχώμεθα' ΐνα ώς οί παϊδες τήν ηλικίαν, ή καί όλως οί νεαροί τδ ήθος 
τφ μέν δοκεΐν μελφδώσι, τή δ’ άληθείφ τάς ψυχάς έκπαιδεύωνται διά τών 
παναρμονίων μελών* ΐνα τά παλαιά τραύματα τών ψυχών έξιάται, καί 

δλως έξαιρή τά-πάθη καθ’ οσον οΐόν τε, τά ποικίλως ταΐς ψυχαΐς έν τφ 
βίφ τών ανθρώπων ένδυναστεύοντα μετά τίνος ψυχαγωγίας έμ,μελοΰς καί 
ηδονής σώφρονα λογισμόν έμποιούσης, άτε άτονούσης τής διανοίας πάντων 
ομοΰ περιδράξεσθαι, καί δμοιον πασχούσης γαστρί, διά τήν ύπερβολήν τοΰ 
κορου, εις πεψιν περιαγαγεΐν τά πεμφθέντα μή δυναμένης* ΐνα τή εναλ
λαγή κκί τώ ποικίλφ τής ψαλμφδίας νεαροποιήται τής ψυχής ή επιθυ

μία καί άνακαινίζηται τδ νηφάλιον». Κατά δέ τδν Χρυσόστομον, ΐνα, τής ■ 
άναγνωσεως πθνον έχούσης καί πολύ τδ φορτικόν, τέρπωμεν δμοΰ τήν ψυ

χήν φδοντες καί ύποκλέπτωμεν τδν πόνον* ΐνα οί καί μυρίοις κακοΐς βε- 
βκρυμενοι, καί ύπδ άθυμίζς κατεχόμενοι, κατακηλούμενοι ύπδ τής ηδο

νής, κουφιζωσι τδν λογισμ.όν, πτερώσι τήν διάνοιαν καί μετάρσιον έργά- 
ζωνται τήν ψυχήν* ΐνα συγκινουμένη ή ψυχή τοϊς λαλουμένοις, έκεϊ φέρν) 
την εξιν, ένθα καί ή λεξις έφέλκεται τδ κινητικόν όργανον τής τοΰ πνεύ

ματος μελφδιας’ ΐνα τφ πόθφ μελωδίας αναγκαζόμενοι συνεχώς τά <ή- 
σματα καί τούς ψαλμούς φθέγγεσθαι, συνεχώς αύτών ώμεν μεμνημένοι' 
ινα ψαλλγ το στόμα καί παιδεύηται δ νοΰς* διότι, λέγει, «άν παιδεύσω- 
μεν την γλώττκν ψάλλειν, αίσχυνθήσεται ή ψυχή ταύτης ψαλλούσης τώ 

εναντία βουλευομενη». Ό δέ Μέγας ’Αθανάσιος έν τή πρδς Μαρκελλϊνον 
επιστολή,εξεταζων διά τι μετά μέλους καί ωδής ψάλλονται οί λόγοι τών 
ψαλμών άποφαίνεται τάδε’ «Τινές μέν τών πκρ’ήμΐν άκεραίων καίτοι πι- 
στευόντων είναι θεόπνευστα τά ρήματα, δμως νομίζουσι διά τδ εύ'φωνον 
και τερψεως ενεκεν τής άκοής μελωδεΐσθαι τούς ψκλμούς’ούκ έστι δέ ούτως* 
ου γάρ τδ ήδύ κκί πιθανόν έζήτησεν ή γραφή* άλλά. καί τοΰτο ώφελείας 
ενεκεν τής ψυχής τετύπωται διά πάντα μέν, μάλιστα δέ διά δύο ταΰτα’ 
πρώτον μεν δτι έπρεπε τήν θείαν Γραφήν μή μόνον τή συνεχείς,άλλά καί 

τή κατα πλάτος φωνή τδν Θεόν ύμνεϊν. Κατά συνέχειαν μέν ούν εί'ρηται,
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οίά έστι τά τοΰ νόμου καί των προφητών καί τά ιστορούμενα πάντα μετά 

Της καινής διαθήκης* κατά πλάτος δέ λέγεται, οίά έστι τά τών ψαλμών 
καί ωδών καί φσμάτων ρήματα* καί ούτω γάρ σωθησεται τδ έξ δλης 
ίσχυος και δυνάμεως άγαπγν τδν Θεδν τούς Ανθρώπους. Δεύτερον δέ ώσπερ 
αρμονία τούς αυλούς συντιθεϊσα μίαν την συμφωνίαν αποτελεί, ούτως 
επειδή καί έν τη ψυχνί διάφορα κινήματα φαίνεται, καί έ'στιν έν αύ,τή τδ 
λογιζεσθαι, καί τδ έπιθυμεϊν, καί τδ θυμοειδές, έκ δέ της τούτων κινή.^ 

σεως καί ή τών μελών τοΰ σώματος γίνεται ενέργεια, βούλεται ο λόγος 
μη ασυμφωνον είναι τδν άνθρωπον έαυτώ' . . . ώσπερ γάρ τά της ψυχ^ς 
νοήματα γνωρίζομε* καί σημαίνομεν δι’ ών προφέρομεν λόγων, ούτω της 
πνευματικές έν ψυχή άρμονίας την έκ τών λόγων μελφδίαν σύμβολο* είναι 
Θέλω* δ Κύριος, τετύπωκεν έμμελώς τάς φδάς ψάλλεσθαι, καί τούς.ψαλ- 

μούς άναγινώσκεσθαι μετ’ωδής. Καί τοϋ:’ έστιν ή επιθυμία της ψυχής, 
τδ καλώς αυτήν δικκεϊσθζι, ώς γέγραπται’ «Ευθυμεί τις έν ύμιν ψαλ- 
λέτω». Ούτω τδ μέν έν κύτη ταραχώδες καί τραχύ καίάτακτον έςομα- 
λίζεται, τδ δέ λυποΰν θεραπεύεται ψκλλόντων ημών. . . τη γάρ τών ρη-’ 
μάτων μελφδίγ συνδιατεθειμέ,νη ή ψυχή έπιλανθάνεται τών παθών, καί ι

1 Πλατ, πολιτ. βιβλ. δ'. 453:-. . άλλα τώ ό'**’. τά οικεία εδΌέμενον καί αρξαντα αδτδ,ν 
έαυτόΰ και κοσ[Λήφαντ<κ και φίλον γενόμενον ές,ντφ και ξοναρμόσαντα τρία δντα, ώσπερ ό
ρους τρεις άρμονία; άτεχνώς, νεάτιγς τε καί υπάτης και μέσης, καί εΐ άλλα άττα μεταξύ τυγ-. 
χάνει δντα, πάντα ταΰτα ξυνδήσαντκ καί παντάπασιν ίνα γενόμενον ?κ πολλών σώφρονα και 
ήρμοσμίνον κτλ.» προς τα όποια ό Πρόκλος λέγει" «Και ούτως αρμονία δια πασών εκ τριών 
ορών οϊσα, λόγου, θυμοί), ίπιθυμίας" ών δ θυμός μέσο; ών, ώ.δί μεν ποιεί τήν διά τεσσά
ρων, ωδί τήν διά πίντε συμφωνίαν, τήν μεν τοΰ λόγου προς τον θυμόν διαπέντε, τήν οή 
τοΰ θυμοΰ προς τήν Επιθυμίαν διά τεσσάρων' ταύτην οδν ίκάλουν οι πυθαγόρειοι συλλαβήν, 
ώς οΰ τελείαν ουσαν συμφωνίαν,τήν, δέ διά πέντε μάλλον ή ταύτην είναι συμφωνίαν. ... δι’ ό 
την μάλλον συμφωνίαν τώ θυμιρ προ.ς τον λόγο;/ δοτέον, ή τη έπιθυμία πρδς τδν θυμόν. &ια 
πασών δέ τήν έκ πάντων £ητέον, ήν έκεϊνοι πολυπασών συμφωνιών κατακορεστάτην ώνόμα- 
ζον" καί γάρ ώ; Αληθώς έστιν αυτή συμφω,νία’ μόνη γάρ εκ πασών έ'χει τοΰτο τδ ίδιον, οπερ, S
ό Τίμαιός φησι, τό τών όξυτέρων φθόγγων, τάς κινήσεις άποπαυομένας καταλαμβάνει* τάς ί
τών βαρυτέρων, και καταλαμβανούσας αρχήν τέλει συνάπτειν, καί μίαν αποφαίνξιν κίνησιν, (
ήρέμα άπολήγουσαν άπδ τοΰ δξέως έπι τδ βαρύτερου’ μόνη 8’αυτή πασών συμφωνιών τοΰτο |
λαχοΰσα, πρέπουσα άν εϊη τή μια τής ψυχής άρμονία, δι’ όλων διοικούση τών μερών καί συ- 
νειροόση ταϊς κινήσεσι τών άνωτέρω τάς κατωτέρω, και ταϊς ΰφέσεσιν ίκείνων. τάς τούτοι* 
έπιτάσεις συμφυώς έναρμοξούση, καί όντως μίαν έκ πολλών ποιούση τήν ζωήν». Πρδς ταΰτα (
ςμως ό ’Αριστοτέλης (ψα. 4. 407 β. 3Q) παρατηρεί" »Αρμονίαν γάρ τινα αύτήν (τήν ψυχήν) ί
λέγουσι" καί γάρ τήν Αρμονίαν κρασιν καί σύνθεσιγ έναντίον είναι, και τδ σώμα συγκεΐσθαι έξ 
έναντίων’ καί τοί γε ή μέν άρμονία λόγος τις έστι τών μιχθέντων ή σύνθεσις, τήν δέ ψυχήν 
ουδέτερον οίόν τε είναι τούτων. . . αρμόζει δέ μάλλην καθ’ΰγιείας λέγειν αρμονίαν. (Άριστ. . |,
ΦίΓ 3. 246 β. 4). Οϊον ύγιείαν καί εδεξίαν έν κράσει και σύμμετρέ θερμών και ψυχρών τί- ι
θεμεν». (Πλατ. Φιληδ. 31, ο). «°Ο μετά τδ άπειρον καί πέρας έλεγες, έν ω καί ύγίειαν, οί- ι
μαι δέ και Αρμονίαν έτίθεσο». (Πλατ. πολ. 4, 431). «Όράς ήν δ’ έγώ, ότι έπιεικώς έμαντ ;*
τευόμεθα άρτι, ώς άρμονία τινί ή σωφροσύνη ώμοίωται; Τί δή; ότι ούχώσπερ ή Ανδρεία ι
και ή σοφία έν μέρει τινί έκατέρα ένοΰσα ή μέν σοφήν, ή δέ ανδρείαν τήν πόλιν παρειχετο, t
ρδχ ούτω ποιεί αυτή, άλλά δι’ όλης άτεχνώς τίτάται διά πασών παρεχομένην ξυν^δοντ^ ■
γρύ^ τε .^«0«νβατάτου$ ταδτδν καί τοΰ; ισχυρότατου; καί τοΰ; μέσους κτλ. ·, '«

. ΐ 
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χαίρουσα βλέπει πρδς τον νοΰν τον έν Χριστώ,, λογιζομένη τά βέλτιστα». 

Τάς έκ της μουσικής ώφελείας απαριθμεί καί δ Μεγας Βασίλειος διά τών 
έξης" «Ψαλμδς γαλήνη ψυχών, βράβευσης ειρήνης, τδ θορυβούν καί κυμαϊνο* 
τών λογισμών καταστέλλω*' μαλάσσει μέν γάρ τής ψυχής τδ θυμούμενον, 
τδ δέ άκόλαστον σωφρονίζει' ψαλμδς φιλίας συναγωγές, ένωσις διεστώτων, 
έχθραινόντων διαλλακτήριον. Τίς γάρ έ'τι έχθρδν ήγεϊσθαι δύναται μεθ’ ού 
μίαν άφήκε πρδς Θεδν την φωνήν ; 'Ώστε καί τδ μέγιστον τών αγαθών, 
την αγάπην η ψαλμωδία παρέχεται, οίονεί σύνδεσμόν τινα πρδς την ένω- 
σιν την συνφδία* έπινοήσασα, καί είς ένδς χοροΰ συμφωνία* τδν λαδν 
συναρμόζουσα' ψαλμδς νηπίοις ασφάλεια, άκμάζουσιν εγκαλλώπισμα,πρεσβυ- 
τεροις παρηγοριά, γυναιξ'ι κόσμος άρμοδιώτατος, άνάπαυσις κόπων ήμερι- 
νών, έκκλησίας φωνή. Ουτος τάς έορτάς φαιδρύνει, ουτος την κατά Θεδν 
λύπην δημιουργεί, ψαλμδς τδ τών αγγέλων έ'ργον, τδ ουράνιον πολίτευμα, 
τδ πνευματικόν θυμίαμα, ΤΩ της σοφής έπινοίας τοϋ διδασκάλου δμοϋ τε 
φδειν ήμας καί τά λυσιτελή μανθάνειν μηχανομένου. "Όθεν καί μάλλον 
έντυποϋται ταϊς ψυχαϊς τά διδάγματα. . . Ούτε γάρ άποστολικόν τις ούτε 
προφητικόν παράγγελμα τών πολλών καί ραθύμων ραδίως ποτέ τγ μνημνι 
κατασχών άπηλθε’ τά δέ τών ψαλμών λόγια καί κατ’ οίκον μελωδοϋσι, 
καί έπί της αγοράς περιφέρουσι κτλ ». Ωσαύτως δέ 5 άγιος Νείλος παρατη
ρεί ότι «η μέν ψαλμφδία τά πάθη κατευνάζει καί την άκοασίαν τοϋ σώμα
τος ηρεμεί* απεργάζεται». Θεοδώρητος δέ 5 επίσκοπος Κύρου έν τφ Ε'αΐώνι 
ζών λέγει τάδε" «επειδή καί τ·ης εύσεβείας οί τρόφιμοι, καί άστοί καί χωρι
κοί, διαφερόντως ταύτη (δηλ. τί) τοϋ Δαυίδ προφητείγ) προσέχειν έσπουδα- 
κασιν άπαντες’ ούχ ήκιστα δέ οί τδν άσκητικδν ^σπαζόμενοι βίον νύκτωρ 
ταύτην καί μεθ’ ημέραν διά της γλώττης προφέρουσι τδν τών δλων ύμνοϋν- 
τες Θεόν, καί τά τοϋ σώματος κατευνάζοντες πάθη-Τ^ γάρ ήδονΤ) της μελφ
δίας την ωφέλειαν η θεία χάρις κεράσασα,τριπόθητόν τε καί άξιέραστον τοϊς 
ανθρώποις διδασκαλίαν προ τέθηκε. Καί έ'στιν ίδεϊν τών μέν άλλων θείων 
γραφών η ούδαμώς, η ολίγα τών άνθοώπων μεμυημένων τούς πλείστους' τών 
δέ πνευματικών τοϋ θεσπεσίου Δαβίδ πολλούς πολλάκις καί έν ταϊς οίκίαις 

καί έν ταϊς άγυιαϊς, καί έν τοϊς όδοϊς άπομεμνημένους, καί τγ τοϋ μέλους 
άρμονίςρ σφάς αυτούς καταθέλγοντας, καί διά ταύτης της θυμηδίας καρ- 
πουμένους την ωφέλειαν «.’Ισίδωρος δέ δ Πηλουσιώτης, ζών ωσαύτως έν τφ 
Ε' αϊώνι, ομολογεί, ότι «η μουσική, ή διά κιθάρας καί ψαλτηρίου τελου- 
μένη, θεραπεύει τά πάθη τά ψυχικά, έξημεροϊ δέ τδν θυμόν, καί κουφίζει 
τά πένθη διά τών δακρύων».’Αλλά καί Γρηγόριος δ Νύσσης λέγει" «Έπεί 
ουν τδ κατά φύσιν φίλον τη φύσει, άπεδείχθη δέ κατά φύσιν ημϊν ούσα 
■η μουσική, τούτου χάριν δ μέγας Δαβίδ τγί περί τών άρετών φιλοσοφίφ 
την μελφδίαν κατέμιξεν, οίόν τινα μέλιτος ηδονήν, τών ύψηλών κατα- 
χέας δογμάτων». Ή συμφωνία τών εκκλησιαστικών πατέρων πρδς τδν
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Πλάτωνα καί Άριστοτέλην, πρδς τούς Πυθαγορείους' ζζί Στω'ίκούς κατα
φαίνεται μέν Αρκούντως καί έκ τών εκτεθειμένων περικοπών, καθίσταται 

δέ έ'τι καταφανέστερα και έκ τών ύπδ Εύσεβίου τοϋ Παμφίλου έν τφ 
Ευαγγελική αύτοΰ προπαρασκευή άναφερομένων, έν ή περί της δυνάμ.εως 
κα'ι σημασίας τής μουσικής πραγματευόμενος, άρκεΐται νά έπαναλάβη 
καί άντιγράψη αυτολεξεί, όσα δ Πλάτων έν τή πολιτείγ καί τοΐς νόμοις 
περί ταύτης άπεφήνατο. Καί έν μέν τφ κεφαλαίφ «'Οποίας χρή διανοίας 
περιεχειν τάς ώδάς» παρκλαμβάνων αυτολεξεί την έν τώ τρίτφ βιβλίφ 
της πολιτείας θεσιν άρχομένην «Τούς ποιητάς Αναγκάζεται λέγειν κτλ.”,^ 
προστίθησιν" «Ού πόρρω ταΰτα (δηλ. τά ύπδ Πλάτωνος λεγάμενα) τών 
τοΰ Δαβίδ ψαλμών, οΰς προλαβών συνέταξε δι’ ωδών καί ύμνων . . . Έπΐ 
σχολή δ’ Αν ευροις έ'καστα τών εΐρημένων τφ φιλοσόφφ πρδς λέξιν κεί
μενα δι’ δλης τής ίερας τών ψαλμών γραφής». ’Εν δέ τώ κεφαλαίφ «'Ότι 

καί έν τοΐς συμποσίοις παραληπτέον τάς φδάς, ώσπερ τινάς νόμους συμ- 

ποτικους», Αντιγράφων αύτολεξεί την έν τφ δευτέοφ τών νόμων (67 1 α') 
περικοπήν άρχομένην «Καί οπερ δ λόγος έν Αρχαΐς έβουλήθη, τήν τφ τοϋ 
Διονυσίου χορώ βοήθειαν έπιδέϊξαι καλώς λεγομένην κτλ.» επιλέγει· «Ει
κότως τοιγαροϋν καί ήμΐν-αύτοΐς έν τοΐς συμποσίοις φδάς καί ύμνους εις 
Θεόν πεποιημένους $δειν παραδέδοται τοΰ προσήκοντος κόσμου τών παρ’ 
ήμΐν φυλάκων έπιμελομένων». Ωσαύτως δέ έν τφ κεφαλαίφ «'Ότι χρή 
τούς νέους δι’ έκμαθήσεως ύμνων ορθών καί ωδών εις Αρετής Ανάληψιν 

προπαρασκευάζει», αντιγράφων δλόκληρον τήν έν τφ δευτέοφ τών νόμων 
(659, <]·.) περικοπήν, ήν ανωτέρω αναφέρομεν, Αποδεικνύει, ότι παραδέ

χεται άνευ έλαχίστης έξαιρέσεως τά της πλατωνικής σχολής περί δυνά
μεως καί σημασίας τής μουσικής έν τε τη εκκλησία καί τή κόινωνίφ -καί 
ομολογεί, ότι έγίνετο ή'δη πλατωνική τής μουσικής χρήσις, βεβαιουμένη 
και παρά τών λοιπών έκκλησ'αστικών πατέρων τών πρώτων έξ αιώνων, 
ως έκ τών έκτεθεισών θέσεων καταφανέστατον γίνεται. Γρηγόριος δέ δ 1 2 

1 Ίαμβλ. βίο; Πυθαγ.ν'Πγούμενο; δε πρώτην είναι τοϊ; Ανθρώποι; τήν διά τή; α’σθήσέω; 
προφερομΕνην Επιμέλειαν, ε’Ε τι; καλά μέν όρώη καί σχήματα και είδη, καλών δε Ακούοι με
λών καί ^υθμών, τήν διά μουσική; παίδευσιν πρώτην κατεστήσατο, διά τε μελών τινων καί 
βυθμών, Αφ’ ών τρόπων τε κα'ι παθών Ανθρωπίνων ΐάσει; Εγίνοντο, άρμονίαι τε τών τή; ψυ
χή; δυνάμεων, ώσπερ εΐχον Εξ Αρχή;, συνήγοντο, σωματικών τε και ψυχικών νοσημάτων κα- 
ταστολαί καί αφυγιασμοί ύπ’αύτοΰ ΰπεννοοϋντο- καί νή Δία τό ΰπερ πάντα ταΰτα λόγου 
άξιον, δτι τοϊ; μέν γνώριμοι; τά; λεγομένα; Εξαρτύσεις τε καί επαφά; συνΕταττε καί συνηρ- 
μοζετο, δαιμονίως μηχανώμενο; κεράσματά τινων μελών διατονικών τε καί χρωματικών και 
Εναρμονίων, δι’ ών ^γδίως εις τά εναντία περιίτρεπον καί περιήγον τά τής ψυχή; πάθη, νέον 
έν αύτοϊς άλόγως συνιστάμενα και ύποφυόμενα, λύπα; κάί όργά; καί Ελέους καί ζήλους άτο
πους και φόβους, Επιθυμία; τε παντοία; και θυμού; καί ορέξεις καί χαυνώσεις καί ΰπτιοτη- 
τα; καί σφοδρότητα;, Επανορθούμενο; πρό; Αρετήν τούτων έκαστον διά τών προσηκόντων 
μελών, ώς διά τινων σωτηρίων συγκεκραμένων φαρμάκων.

2 Πλ. Νόμων II. 660, c.

Ε

t
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θεολόγος έν τφ Μ' λόγω επιτρέπει καί αύτήν τήν δρχησιν, μετά τής πα- 
ρατηρήσεως «εί καί όρχήσασθαι δει σε ώς πανηγυριστήν καί φιλέορτον, 
έρχησαι μέν, Αλλά μή τήν Ήρωδιάδος ό'ρχησιν της Ασχήμονος». Πολυά
ριθμοι τοιζΰτζι θέσεις εύρίσκονται καί παο’ έτέροις πολλοΐς εκκλησιαστι
κούς πατράσιν, ας παραλείπομεν συντομίας χάριν, τάς προμνησθείσας ίκα- 
νάς θεωροϋντες προς Απόδειξ’.ν τών λόγων ημών. Ώς δέ δ Πλάτων άποδο- 
κιμάζει το Ανευ λόγου μέλος, τήν άνευ κειμένου, τήν ψιλήν δήλον οτι Ορ

γανικήν μουσικήν, ώς έχουσαν μόνον το ήδύ Ανευ τοϋ ωφελίμου, ούτω καί 
οί προμνησθέντες πατέρες Απαιτοΰσιν, ϊνα τά φδόμενα έ'χωσι μή μόνην 
τήν τέοψιν, άλλά καί τό ωφέλιμον, δπερ ήν ΐ'διον τοΰ Αρχαίου ελληνικού 
θεάτρου, ού αί τραγφδίαε ώφειλον νά ώσι «μίμησις πράξεως σπουδαίας 
καί τελείας δι’ ήδυσμένου λόγου», δηλ. δι’ αρμονίας ρυθμοϋ καί μέλους, 
καί ού τό τέλος ήν κατά τόν Άριστοφάνην (Βατρ. 1019), διά της δεξιό- 

τητος καί νουθεσίας τοϋ ποιητοϋ βελτίους τούς Ανθρώπους έν ταΐς πό' 
λέσι ποιεΐν, δπερ Τιμοκλής δ κωμικός ύστερον εκφράζει διά τοϋ

Ό γάρ νους τών ιδίων λήθην λαβών 
πρός αλλοτρίφ τε ψυχαγωγηθείς πάθει 
μεθ’ ήδονής άπήλθε παιδευθείς Αμα, 

’Αλλά καί δ Όράτιος μεμφόμενος τούς ποιητάς τής έποχής αύτοΰ, δτι’ 
aut prodesse voluni aut delectare poetae

Αναγνωρίζει τό ορθόν τής συνενώσεως τοΰ ήδέως καί ωφελίμου τής Αρ
χαίας θεωρίας καί τοϋ αρχαίου θεάτρου διά τοϋ

Omne tulit punctual qui miscuit utile dulci
Πρός ταΰτα δ μέν μέγας Βασίλειος λέγει’ «Τό έκ τής μελφδίας τερπνόν 
τοΐς δόγμασιν έγκατέμτξεν, ϊνα τώ ποοσηνεΐ καί λείφ τής Ακοής τό έκ 

τών λόγων ωφέλιμον λανθανόντως ύποδεχώμεθα, κατά τούς σοφούς τών 
ιατρών, οι.τών φαρμάκων τά αύστηρότερα πίνειν διδόντες -τοΐς κακοσίτοις 
μέλιτι πολλάκις τήν κύλικα πέριχρίουσι». Θεοδώρητος δέ δ Κύρου ώσαύ- 

τως παρατηρεί- «Τή γάρ ηδονή τής μελωδίας τήν ωφέλειαν ή θεία χά
ρις κεράσασα, τριπόθητόν τε καί αξιέραστον τοΐς άνθρώποις διδασκαλίαν 
προτέθηκεν».'Ώστε τή θεωρίη ταυτη επόμενοι καί οί εκκλησιαστικοί πα
τέρες, απαιτοΰσιν ϊνα τά φδόμενα πρός τή τέρψει έχωσι καί διάνοιαν δρ- 
θήν, ή'τοι το ωφέλιμον, δπερ καί έκ τών Ανωτέρω περικοπών τοΰ Χρυσο- 
στόμ.ου καί λοιπών καταφανέστατον γίγνεται. Αύστηρότεροι τοΰ Πλάτω
νος εινε οί έκκλη-σιαστικοί πατέρες πρός τήν οργανικήν μουσικήν, ή'τις δύ- 
varat βεβαίως νά έ'χη τάς αύτάς Απαιτήσεις,1 οϊας καί ή φωνητική έν

1 Ο Χρυσόστομο; Αναγνωρίζει τήν δύναμιν καί σημασίαν τή; όργανική; μουσική;- διότι 
λόγον ποιούμενο; περί τή; παρ’ Εβραίοι; καί "Ελλησι χρήσεω; τών όργάνων λέγει- «Καί 
τά ό'ργανα δέ Εκείνα διά τοΟτο Επετέτραπτο τότε, διά τήν Ασθε'νειαν αύτών, καί διά τό κιρ— 
ναν αύτοΰ; ε’; Αγάπην και συμφωνίαν, και Εγείρειν αύτών τήν διάνοιαν μεθ’ ηδονή; ποιεϊν 
τά τήν ώφέλειαν παρεχόμενα, καί εί; πολλήν βούλεσθαι αύτοΰ; άγειν σπουδήν διά τή; τοι- 
αύτη; ψυχαγωγία;. Τό γάρ βάναυϊον αύτών καί ^άθυμον καί Αναπεπτωκό; σοφιζόμενο; δ 
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τη εκκλησκγ. Τδν λογον της άποκλείσεως της οργανικής μουσικής έκ τής 
εκκλησίας διεσωσε Νικήτας . δ Σερρών έκ τοΰ Γρηγορίου Νύσσης ώς 
εζης· «Και φησιν, οτι ώσπερ εκ τών μουσικών οργάνων μόνος δ ήχος της 
μελωδίας προσπίπτει ταΐς άκοαΐς, αυτά δέ τά μελωδούμενα ρήματα ου 
διαρθροϋνται τοϊς φθόγγοις, έν δέ τή ωδή τδ συνκμφότερον γίγνεται καί 

ο τοΰ μέλους ρυθμός, και τών ρημάτων ή δύναμ,ις συνδιεξαγομ.ένη μετά 
μέλους, ήν άγνοεΐσθαι άνάγκη, όταν διά μουσικών οργάνων ή μελωδία γί
γνεται». Κατά την περικοπήν ταύτην αποκλείεται της έκκλησίας λίαν 
έρθώς η ψιλή οργανική μουσική, ήτις καθ’ έαυτήν, άνευ κειμένου ή του

λάχιστον ανευ επιγραφής τίνος, olov «αποχαιρετισμός» «έπανάβλεψις» 
κτλ., δεν δύναται νά εκδήλωσή συγκεκριμένο·; τι,ώς ορθώς δ Πλάτων πα
ρατηρεί εν τω δευτερω τών νόμων (669, d.') Άλλ’οι εκκλησιαστικοί πα
τέρες δεν περιωρισθησαν νά άποκλείσωσι την ψιλήν οργανικήν μουσικήν, 

αλλα καί την συνενωσιν αύτής μετά της φωνητικής’ είς τοΰτο δέ προέ- 
βησαν νομιςομεν, έκ φόβου καταχρησεως, καί διότι η οργανική μουσική 

προστιθέμενη κκί συνενουμενη μετά της φωνητικής ήδύνατο νά κατακλύση 
την διάνοιαν τών λεγομένων^ καί νά έπισκοτίσν) ή έπισκιάσή καί άμαυ- 
ρωσν] αυτήν, άτε διεγείρουσα μάλλον θυμικάς καταστάσεις κκί διαθέσεις. 
Πλην δε τουτου, νομίζομεν, δτι ή οργανική μουσική άπεκλείσθη, διότι 

εφερε τότε χαρακτήρα μάλιστα κοσμικόν, κατά τδν Χρυσόστομον καί Βα
σίλειον ουσα ίδικ της θυμέλης^ κκί τών συμποτικών καί ηδονικών διαχύ

σεων τοΰ λαοΰ” έφερεν όίρα συμποτικδν καί ηδονικόν χαρακτήρα, καί εΐσ- 
αγομενη εις την εκκλησίαν ηδύνατο εικότως νά βλάψγ μ.αλλον ή νά ώφε- 
λησν), διά’τοΰ νόμου τοΰ συνειρμού τών έννοιών μεθιστκσα τούς έκκλη- 
σιαζομενους, καί διαταράττουσα τά έν τδ νζω διεγειρόμενκ θρησκευτικά 
αισθήματα, έν τφ δποίω ούδέν πρέπει νά ύπάρχγ η νά λαμβάνγ χώραν, 
φέρον χαρακτήρα καί ομοιότητα τοΰ κοινοΰ καί συνήθους, ώς ανωτέρω εί-

θεός,άφυπνιζειν αύτού; ταύτη μεθώδευσε τή σοφία, άνακεράσας τώ πόνφ της προσεδρίας τα, 
ήδύ τής μελωδίας (ε’ς τον ΕΝ’ ψαλμόν.) Αλλαχού δέ λαμβάνων θέμα το «Έν τυμπάνω και 
ψκλτηρ'φ ψαλλάτωσαν αύτώ" λέγει τάδε «Έγώ δε Ικεΐνο άν εϊποιμι, ότι τδ παλαιόν ού
τως ήγοντο διά τών δργάνων τούτων, διά τήν παχύτητα τής διανοίας. αύτών, και τδ άρτι 
άπεσπδσθαι ατό τών ειδώλων. "Ωσπερ ουν τάς Ουσίας σύνεχώρησεν, ο5τω καί ταΰτα Ιπέτρεψε 
σνγκαταδαίνων αύτών τή άσθενεία.

1 "Ορα σελ. 450· (Πολιτ. VII 522 Ε') «Άλλ’ ήν εκείνη γε (ή μουσική,) Αντίστροφος τής 
γυμναστικής, ε! μέμνησαι, ϊθεσι παιδεύουσα τούς φύλακας κατά τε Αρμονίαν εύαρμοστ'αν 
τινά, ούχ ίπιστήμην παραδιδοΰσα καί κατά ρυθμόν εύρυΟμίαν. (Μάξιμος Τύριος λόγος 28). 
«Λέδοικα δέ μή ταυτι τά μέλη ηδονήν μέν τινα εχη κεκρκμένην ύπδ τής τέχνης καλώς, άσημα 
δε όντα καί άλογα καί άφωνα μηδέν μέγα τή ψυχή ε’ς εύαροσύνην συντελή. Εί γάρ τις έθέ- 
λοι παραβαλεϊν τήν ?ζ μελών ηδονήν τή τών λόγων, Ιοίκοι αν ό μέν λόγος σιτίοις, τδ δέ 
μέλος όδμαΐς».

2 Χρυσόστ. Άλλά σύριγγες συνηχοΰσιν έκείνοις άσήμω φωνή καί άτερπή τή ό’ψει, τών. 
γνάθων αύτοΐς φυσωμένων καί τών νεύρων διασπωμένων. Άλλ’ ένταϋθα ή τοϋ πνεύματος 
ίνηχεΐ χάρις, άνιί αύλού καί κιθάρα; καί σύριγγος τοϊς τών αγίων στόμασι χιχρημίνη, 
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πομεν.'Όθεν παρεδέχθησαν μόνην την χορωδίαν, δηλουντες δι’ αύτής ούχί 

μόνον την πνευματικήν ημών συμφωνίαν πλατωνικώς, άλλά καί την τοΰ 
σύμπαντο'ς. "Ωσπερ δέ δ Πλάτων απαιτεί παρά τοΰ μελοποιοΰ η ποιητοϋ 
όρθην ποόσαψιν καί άπόδοσιν μελών, ρυθμών καί άρμονιών είς τό κείμενον, 
έπειδή έκαστον είδος μουσικής έ'χει τό ί'διον έκυτοΰ ύφος, κκί άποδοκι- 
μάζει την χκλκράν κκί έκλυτον μουσικήν, την συμποτικήν κκί μεθυστι
κήν, ήτις διά τής ήδυπαθείας κκί έκλύσεως της μελωδίας έκθηλύνει της 
ψυχής την ανδρείαν καί συνεκλύει την τοΰ σώματος ευγένειαν, ουτω καί 
οί της εκκλησίας πατέρες μέχρι τοΰ Τ' αίώνος, άνθίστανται πάση δυνάμει 
κατά της απόπειρας τής είς την έκκλησίαν τελείας εισβολής τής τότε 
Θυμελικής μουσικής, ήτις παρά τών συγχρόνων πατέρων ονομάζεται δια- 
κεκλκσμένη και ήδυπαθεστάτη,καί έκ τούτου έπιβλκβής, διότι κατά τόν 
Χουσόστομον»’ «Πολλάκις καί μέλος κατακεκλασμένον τό τής ψυχής έ'ν- 
τονον κατεμάλαξε», καταπολεμουσΐ δέ καί τά βιωτικά ασματα, καί τάς 
τοΰ κόσμου μελφδιας, αϊτινες άπηχοΰσαι τήν ακοήν, κα) άπατώσαϊ τήν 
διάνοιαν, κατά τόν Χρυσόστομον μακράν άπάγουσι τής ώφελείας, είς επι
θυμίας κκθέλκουσαι τής άπωλείας. Αισχρόν γάρ, λέγει, ρημάτων άνά- 
πλεοι τυγχάνουσι καί άθέσμων όρέζεων έμπλεοι». Ιδίως δέ θεωροΰσιν οί 
εκκλησιαστικοί πατέρες ώς δλως μή προσήκοντα τή θρησκευτική λατρείφ 
καί μουσική τά κεκλασμένα μέλη καί λυγίσματα, τά μέλη δηλ. έκεϊνα 
τά όποια περιέχουσιν άφθονίαν κομπισμών καί μελισμών,ή όπως έν τή σή
μερον ίεργ μουσική λέγουσιν άφοθνίαν γοργώι,διγόργων,τριγόργων κκί τετρα- 
γόργων, έξ ών είνε άνάπλεα τά καλούμενα σήμερον στιχηραρικά καί άργά 
μέλη. Τήν τοιαύτην μουσικήν,ήτις καί παρά τών αρχαίων άπεδοκιμάζετο, 
όνομάζουσιν οί έκκλησιαστικοί πατέρες πορνικήν καί χαΰνον, έ'κλυτον καί 
ηδυπαθή, εναντίον τής δποίκς αντεπεξέρχονται πάσφ δυνάμει. Πλήν δέ 

τών ανωτέρω μνημονευθέντων δ μέν Γρηγόοιος δ θεολόγος πρός Σέλευκον 
γράφων λέγει*

. Ναι μην εκείνο σφόδρα σοι τηρητέον 
Μίσει θεάτρων, θηρίων, ιπποδρόμων * 
’Άσεμνον ώδήν, δυσεριν κακών θέαν· 
Τί δ’ Sv λέγοι τςς ασμάτων αισχρών νόσους 
Μέλη τε θηλυνοντα καρδίας τόνον 
Αύλοΰς, χορείας πορνικών βοσκημάτων 
Οις καί γέρας νέμουσιν οί τρισάθλιοι; 
Ταΰτ’ ούν έπαίνων και θέας καί τέρψεως 
"Η δακρύων τε και στεναγμών άξια; ' '

Όδέ συγγραφεύς τής πρός τούς νέους παραινέσεως λέγει ώσαύτως’ «Κά- 
θαρσις δε ψυχής, ώς άθρόως τε εΐπεϊν καί ύμΐν ίκανώς, τάς διά τών αισθή
σεων ήδονάς άτιμάζειν, ... μή διά τών ώτων διεφθαρμένην μελφδίαν τών 
ψυχών καταχεΐν. Ανελευθερίας γάρ δή καί ταπεινότητος εκγονα πάθη 



462 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 463

έκ. τοΰ τοιουτου τ-ης μουσικές είδους έγγίγνεσθκι πέφυκεν». Ό δέ Μέγας 
Βασίλειος κακίζων τήν μ.ουσικην της εποχής του, εκθέτει τά έξ χύτης 
προκύπτοντκ κακά διά τών εξής* «Εϊσί τινες πόλεις παντο'δαποϊς θεά- 
μκσι θαυματοποιών άπδ βκθέως ορθρου μέχρις εσπέρας αυτής έστιώσαι 
τάς όψεις. Και μέν τοι καί μελών τινων κεκλασμένων κζί διεφθαρμένων 
και παντάπασι πολλήν άκολασίαν ταϊς ψυχαΐς έντικιόντων, έπί πλεϊστον 
άκούοντες ούκ έμπίπλανται . . . ούκ εϊδότες ότι δρχήστρα εύΟυνομένη θεά- 
μασιν άκολάστοις κοινόν και δημόσιον άσελγείας τοϊς συγκαθηυ,ένοις έστί, 
και τά παναρμόνια τών αυλών μέλη καί ^σματα πορνικά, έγκαθιζόμενα 
ταϊς τών άκουσάντων ψυχαΐς ούδέν έτερον ή πάντας άσχη,υ,ονεΐν άνκπεί- 
θει, τά τών κιθαριστών κρούματα μιμουμένους».'Ωσαύτως δέ και Γρηγό- 
ριος δ θεολόγος άναφωνεϊ* α’Αναλάβωμεν υμνους άντι τυμπάνων, ψαλμω
δίαν άντι τών αισχρών λυγισμάτων και Ασμάτων, κρότον ευχαριστήριον 
άντι κρότων θεατρικών». 'Ο δέ Χρυσόστομος, ό άσπονδος πολέμιος τής 
θυμέλης και τής μουσικής αυτής, διά ζοφερωτάτων χρωμάτων μετά τής 
χαρακτηριζουσης αύτδν εύγλωττίας περιγράφων τδ επιβλαβές τής έκλυτου 
και μαλακής δημ,ώδους και θυμελικής μουσικής τής εποχής αύτοΰ, προ- 
καλεΐ τους πιστούς νά άντεπεξέλθωσι κατ’ αυτής διά τής ίεράς μουσικής.1

1 Χρυσός. Ταΰτα δέ λέγω ούχ "να έπαι νήτε μόνον, άλλ’ινα καί παϊδα; καί γυναίκας τά τοιαΰτα 
διδάσκηται ίίσματα φδειν, ούκ έν ιστοί; μόνον, ούδέ έν τοΐς άλλοι; ΐργοις, άλλά μάλιστα έν 
τραπέζη. ’Επειδή γάρ ώ; τά πολλά δ διάβολο; έφεδρεύει μέθην και άδηφαγίαν έχων αύτώ 
συμμαχούσαν, και γέλωτα ατακτον και ψυχήν άνειμένην, μάλιστα τότε δει καί πρό τραπέ
ζη;, καί μετά τράπεζαν, έπιτειχίζειν αύτφ τήι άπό τών ψαλμών άσφάλειαν, καί κοινή μετά 
τή; γυναικό; και τών παίδων άναστάντα; από τοΰ συμποσίου τοΰ; ίεροΰ; άδειν ίίμνου; τώ 
Θεφ. "Ωσπερ γάρ οί μίμου; καί όρχηστά;, και πόρνα; γυναίκα; εις τά συμπόσια ε’σάγοντε;, 
δαίμονας και τόν διάβολον έκεΐ καλοΰσι, καί μυρίων πολέμων τά; αΰτών έμπιπλώσιν οικία; 
(έντεΰθεν γάρ ζηλοτυπίαι καί μοιχεΐαι καί πορνεΐαι και τά μυρία δεινά-) οΰτω; οί τόν Δαβίδ 
καλοΰντε; μετά τή; κιθάρας, ένδον τόν Χριστόν δι’ αύτοΰ καλοΰσι. . . . Έχόμεθα τοίνυν τή; 
αρετής, μή μέχρι τέρψεως τά λεγάμενα έστω, μηδέ μέχρι παραμυθία; τινός. Ούκ ΐστι τό 
θέατρον τοΰτο άγαπητοί μου κιθαρωδών ούδέ τραγωδών, ένθα μέχρι τέρψεως ό καρπός, καί 
τή; ήμέρα; παραδραμούση.;, παρήλθεν ή τέρψις. Καί είθε ήν τέρψι; μόνη, καί μή καί βλάβη 
μετά τή; τέρψεως- άλλ’ όμως άπεισιν έκεΐθεν ο’όιαδε έκαστος, καθάπερ άπό τινο; λύμη; 
άναμαξάμενο; πολλά αύτόΛ" και ό μέν νέος άπολαβών τινα τών σατανικών άσμάτων μέλη, 
όσα ϊσχυσε τή μνήμη καταθέσθαι συνεχώς έπί τής οικίας αδει- ό δέ πρεσβύτη; τοΰτο μέν ού 
πο εϊ, τών δέ έκείσε λεγομένων βημάτων μέμνηται πάντων. Καί οι μέν νόμοι οί παρ’ "Ελ- 
λησι γραφέντε; άτιμου; αύτοΰ; είναι βούλονται- συ δέ όλη τή πόλει δέχη, ώσπερ πρεσβύτας 
καί στρατηγούς, καί άπαντα; καλεί; "να δέξωνται κόπρον ταϊς άκοαϊς. . . Καί γάρ τόν βόρ
βορον άπαντα τόν έκχυθέντα ΰμίν έκεϊ διά τών βημάτων, διά τών ψδών, διά τοΰ γέλωτος, 
είς τήν οικίαν έκαστος συνάγοντες φέρετε . , . Καί γάρ καί ρήματα αισχρά αύτόθι, καί σχή- 
ματα αισχρότερα, καί κουρά τοιαύτη, καί βάδισις, και στολή, καί φωνή, καί μελών διάκλα- 
σις, καί οφθαλμών έκστροφαί, καί σύριγγες, καί αύλοί, καί δράματα, και ΰποθέσεις, καί 
πάντα απλώς τής έσχατης άσελγείας άνάμεστα. . . . Καί γάρ και μοιχεΐαι, καί γάμων έκεϊ 
κλοπαι, καί γυναίκες έκεϊ πορνευόμεναι, άνδρες ήταιριχότες, νέοι μαλακιζόμενοι, πάντα πα
ρανομία; μεστά, πάντα τερατωδίας, πάντα αισχύνης. Ούκ αρα γελάν έπί τούτοι; τοΰ; καθη- 
μένους έχρήν, άλλά δακρύειν και στένειν πικρόν. Τί ούν; άποκλείσομεν τήν ορχήστραν φησί, 
καί τώ λόγιρ τφ σή> πάντα άνατραπήσεται; Νυν μέν οδν πάντα άνατέτραπται. , . Καί ημείς 

Ό σφοδρότατος ουτος πόλεμος κατά τής μουσικής τής θυμέλης καί τής 
κοσμικής δυστυχώς ού μόνον δέν έπεφερε ούδέ την έλαχίστην μεταβολήν 
καί βελτίωσιν, άλλ’ ούδέ την εκκλησιαστικήν μουσικήν ήδυνηθη νά τη- 
ρησ-ρ άλώβητον έκ τών σφοδρών επιθέσεων τής θυμελικής μουσικής, ούδέ 
νά κωλύση την άρξαμένην εισβολήν αυτής εις την εκκλησίαν. Ού'τε οί 
Φιλιππικοί τοΰ δεινοτάτου καί άσπονδότάτου έχθροϋ τής θυμέλης Χρυσο
στόμου, ού'τε οί έκδοθέντες συνοδικοί κανόνες καί τά κατά διαφόρους και
ρούς δημοσιευθέντα επιτίμια τών Πατριαρχών καί Μητροπολιτών, ού'τε 
τά διατάγματα καί οί νόμοι τοΰ ’Ιουστινιανού ήδυνηθησαν ού μόνον τον 
λαόν, άλλά ούδ’ αύτούς τούς κληρικούς νά κωλύσωσι έκ τών τερπνών 
άπολαύσεων τής θυμέλης, τών θεάτρων, τών άγώνων τοΰ ιπποδρόμου καί 
τών έορτών αύτοΰ, καί νά καταργησωσι τάς υπό τοΰ λαοΰ έρταζομένας 
άρχαίας έθνικάς έορτάς. Ή ήδονικωτάτη μουσική τής θυμέλης έξεκένου 
πολλάκις τάς εκκλησίας, ως καί αί έθνικαί έορταί,1 καί άπέστη άπ’ αύτής 
παρασυρουσα άκατασχέτως ού μόνον τον λαόν, άλλά καί αύτούς τούς 
κληρικούς είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε ού μόνον διάφοροι σύνοδοι άποτρε- 
πτικούς έξέδωκαν κανόνας, άλλά καί αύτός δ αύτοκράτωρ ’Ιουστινιανός ά- 
ναγκάζεται νά έκδωση έπανειλημμένως θεσπίσματα καί διατάγματα, καί 
έπί τέλους νόμον, άπαγορευοντα τοΐς κληρικοΐς την είς τά Θέατρα καί 
τούς άγώνας τοΰ ιπποδρόμου φοίτησιν καί συμμετοχήν."Οτι δέ διά τών

τοίνυν, φέρε παρεξετάσωμεν .τόν χορόν τόν έκ τών πορνευομένων γυναικών καί τών ήταιρι- 
κότων νέων συνεστώτα έν τή σκηνή καί τοΰτον αύτόν τών μακαρίων τούτων εΐ; ήδονή; λό
γον, δι’ ήν μάλιστα πολλοί τών βαθύμων νέων άλίσκονται ταΐ; έκείνων παγΐσι. Τοσοΰτον 
γάρ τό μέσον εΰρήσομεν όσον εΐ αγγέλων τι; ήκουσεν φδόντων άνω τήν παναρμόνιον μελφ- 
δίαν έκείνην, και κυνών καί χοίρων έπί τή; κοπριά; κατορυομένων και γρυζόντων..

1 ’Αστεριού έπισκόπου Άμασε’ια; Όμ. Δ'. (Λόγοι κατηγορικοί τή; έορτή; τών Καλανδών 
σελ. 216). Δύο κατά ταύτόν έορταί συνέδραμον έπί τή; χθιζή; καί τή; ένεστώση; ημέρα;, 
ού σύμφωνοί τε καί άδελφαί, παν δέ τούναντίον έχθρώ; τε καί έναντίω; πρό; άλλήλα; ϊχου- 
σαι... ’Επειδή δέ πολλοί προτιμώντε; τήν έκ τή; ματαιότητο; τροφήν καί άσχολίαν, άπελή- 
φθησαν τοΰ κατά τήν έκκλησίαν συλλόγου, φέρε» κτλ. Αί ΰπό τοΰ’Αστεριού τούτου κατά τόν 
Δ’ α’ιώνα ζώντο; άναφερόμεναι δύο συμπεσοΰσαι έορταί ε’σιν ή τών Φώτων καί τή; Χριστοί 
γεννήσει»; καί ή τών καλανδών, περί τή; έορτή; τών όποιων λέγει τά έξή;- «Δημόται γάρ 
άγύρται καί οί τή; ορχήστρα; θαυματοποιοί, εις τάξει; καί συστήματα έαυτοΰ; καταμερί
σανε;, έκάστην οικίαν διοχλοΰσιν- καί δήθεν μέν εύφημοΰσι καί έπικροτοΰσιν, μένουσι δέ 
πρό; ταΐ; πύλαι; τών πρακτόρων έντονώτερον, μέχρι; άν άποκναισθεί; ό έ'νοον πολιορκού- 
μενο;, προήται τό άργύριον, όπερ έχει καί ού κέκτηται. ’Αμοιβάδάν δέ προσιόντες ταΐ; θύ- 
ραις, άλλήλου; διαδέχονται, καί μέχρι δείλη; όψ'α; άνεσι; ούκ έ'στι τοΰ κακοΰ- άλλά φα
τρία φατρίαν καταλαμβάνει, καί βοή βοήν καί ζημία ζημίαν. Τοΰ; δέ ίεροΰ; καί βέλτιστου; 
γεωργού;, ο’α διατίθησιν.αΰτη ή ήμέρα . . . Καί οΐ τή; κορυφή; τών άξιωμάτων άνθρωπεκών 
έπιβάντε;, οί πολυθρύλλητοι ύπατοι . . . Καί αύληταΐ; κακοδα'μοσι, καί μίμοι;, καί όρχη- 
σταΐ;, και άνδρογύνοι;, καί γυναιξί πόρναι;, ώνιον παρεχούσαι; τιρ δημίιρ το σώμα κτλ.

2 ‘Η μέν ιγ'. τών καλουμένων άποστολικών διατάξεων λέγει- «Θεατρομανία εϊ τις πρόσ- 
κειται ή κυνηγίοι;, ή ιπποδρομικοί; άγώσι παυσάσθω ή άποβαλλέσθω». ’Εν δε τώ 62 κεφα- 
λαίιρ τοΰ δευτέρου βιβλίου αΰτών άναφέρεται- «Φεύγετε δέ καί τά άπρεπή τών θεαμάτων, 
τά θέατρά φημι καί τά; έλληνικά; πομπά;, έπαοιδά; κτλ.» Έν τώ 61 ζεφαλαίω αΰτών διη- 
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τοιούτων μέσων ούδέν κατωρθώθη, Αποδεικνύεταί οτι αί έορταί αυται δέν 
έ'πζυσκν νά έορτάζωνται μέχρι της άλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως κατά 
την μαρτυρίαν τοΰ κατά τδν ΙΔ' αιώνα ζώντος Ματθαίου τοΰ Βλαστά- 
ρεως,καθ’ 8ν,«αί μέν Καλάνδκι έωρτάζοντο τή 1 ’Ιανουάριου. . . τά Βοτά 
δέ Πανί. . . . τά Βρουμάλια ή 'Ρουσάλια, και τδ τήμερον είναι μετά τδ 
άγιον Πάσχα έν τοϊς Αγρόταις γενόμενα ϊ'δοι τις άν όίπερ έτελοΰντό ποτέ 
τφ Διονυσφ παρά τοϊς "Ελλησι κτλ.» Ωσαύτως δέ Εύστάθιος δ Θεσσαλο
νίκης λέγεΓ «Τάς νϋν καλάνδας πανηγυρίζουσι πάντες, οϊς τά 'Ρωμαίων 
πρεσβεύεται, και τών εις χαρμονήν συντελουσών ημερών ταΐς μ.εγίσταις 
έγκρίνουσι, και ούκ έ'σθ’ δστις αύτάς ούκ άγει γλυκεΐκν εορτήν, εί μη βού
λεται και αύτδς ήδυσμκ τι παρακεΐσθαι τή πανηγύρει, και τή τών έορ- 

γ«ΐται’ «Σύ δε χαταλιπών των πιστών το ουνάθροίσμα, του Θεοΰ τδν Ικχλησΐαν, καί τούς 
έκείνου νόμους,., καί ού τούτο μόνον, άλλ’ήδη και πομταΐς 'Ελλήνων συντρώγεις, και έπι 
τα θΐατρχ επείγη, επιΟυμήσχς εις τών εισ^ορευομένων £χεΐ λογισθήναι και μετασχεΐν ακροα
μάτων απρεπών, ινα μη λέγωμεν, μυσαρών». έν Τροόλλω σύνοδος εξόδωχε τδν 'EV κα
νόνα λέγοντα" «Μ ή έξέστω τινι τών έν ίερατικώ καταλεγομένων τάγματι, ή μόναγών έν ιπ
ποδρομίας άνιέναι ή θυμελικών παιγνιδίων άνέχεσθαι». *ϋ εν Λαοδικαί^ τδν ΝΑ'. «Ού δεΐ 
ιερχτικαως ή κληρικούς τινας θεωρία^ θεωρεΐν Ιν γάμοις ή δείπνοις, άλλά πρδ τοΰ είσέρχε- 
σΟαι τούς ΰεμελικούς έγείρεσθαι και άναχωρειν ΙχεΐΟεν.‘Η 123 νεαρά τοΰ’Ιουστινιανού εχε: 
ώς εξής’ «Inlerdicimus autem sanctissimis episcopis, presbyteris, et diacoins, lectoribus, et 
omnibus aliis cujuslibet venerandi coiegii aut schematis constilutis, ad fabulas ludere, aut 
aliis ludentibus participes ac inspectatores fieri, aut quodlibet spectaculorum spect-andi 
gratia venire»». Πρδς δε Έπιφάνιον τδν οΐκουμενικδν Πατριάρχην γράφει περί τούτου τά 
έξης’ «Οι δέ κληρικοί και άπροκαλύπτως ή ταΐς τών ί'ππων άμίλλαις παραβάλλουσιν η τών 
ίν σκηνή χχ! Ουμέλαις Οεαταϊ γίγνονται παιγνιδίων, ή ταΐς ?ν Θεάτροις τών μαχομε'νων πρδς 
θηρία μάχαις παραγίνονται. Πολλάκις μέν αύτοΐς τά τοιαΰτα φυλάττεσθαι προηγορεύσαμεν, 
δρώντες δέ τήν πεηι τούτων γενομένην ήμΐν προσαγγελίαν ε’ς ανάγκην ήλΟομεν επί τδν πα
ρόντα νόμον διά τήν ύπέρ εύσεβείας άφικέσΟαι σπουδήν, και άμα μέν ύπέρ τής ίερωσύνης 
αύτής, αμα δέ ύπερ τοΰ κοινή συμφέροντος”. Ώσαύτως χαρακτηοιστικδν τής ηθικής κατα- 
στασεως τινων του κλήρου εινε και τά έξης έν τοΐς κανόσι τής πρώτης και δευτέρας συνόδου 
Ιν τώ ναώ τών άγιων ’Αποστόλων περί τών μοναχών άναφεοόμενα' «Επειδή τινες τδν μο
νήρη β*ον ύποδύεσθαι σχηματίζονται, ούχ ί'να τώ βεώ καΟαρώς δθυλεύωσιν, άλλ’ "να τή 
σεμνότητι τοΰ σχήματος δόξαν εύλαβείας προσλάβωσι και τών οικείων έντεΰθεν ηδονών ά- 
φθονον εύρίσωσι τήν άπόλαυσιν κτλ.» Ώσαύτως ή έν Τρούλλω σύνοδος έπειράθη νά καταρ- 
γήση τάς τότε ίορταζομένας Ιθνικάς έορτάς διά τοΰ Ε C κανόνας λέγοντος' «Τάς ουτοΐ κα- 
λουμένας καλάνδας και τά λεγάμενα βοτά, και τά καλούμενα βρουμάλια, -και τήν έν τή 
πρώτη τοΰ Μαρτίου μηνάς ήμεροι επιτελουμένην πανήγυριν, καθάπαξ έκ τής τών πιστών 'πο— 
λιτειας περιαιρεθήναι βουλόμεθα. Άλλά μην και τάς τών γυναίων δημοσίας ορχήσεις, ώς 
άσέμνους και πολλήν βλάβην έμπο εΐν δυναμένας’ ίτι μην και τάς δνόματι τών παρ’ "Ελ- 
λησι ψευδώς ονομασθέντων Θεών, ή έξ άνδρών και γυναικών γινομένας ορχήσεις, κατά τι 
^δος παλαιόν και άλλότριον τοΰ τών χριστιανών βίου, άτοπεμπόμεθα ορίζοντες, μηδένα άν- 
δρα γυνκικειαν στολήν ένδιδύσκεσΟαι, ή γυναίκα τήν άνδράσιν αρμόδιον* άλλά μήτε προ- 
σιυπεΐα κωμικά, ή σατυρικά, ή τραγικά ύποδύεσθαι, μήτε τδ τοΰ βδελυκτοΰ Λιονύσου όνομα, 
την σταφυλήν έκθλίβοντας έν τοΐς ληνοΐς έπιβοάν, μηδλ τδν οίνον έν τοΐς πίθοις Ιπιχέοντας 
γέλωτα έπικινεΐν άγνοιας τρόπω ή ματα·ότητος τά τής δαιμονιώδους πλάνης ένεργούντας. 
Τους ούν απο τοΰ νΰν τών προειρημένων έπιτελεΐν έγχειροΰντας, έν γνώσει τούτων καθιστά- 
μένους, τούτους, εΐ μέν κληρικοί εΐεν, καΟαιρεΐσΟαι προστάσσομεν, είδε λαϊκοί άφορίζεσθαι
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fαστών ίλαρότητι παραρτύειν τον γέλωτα»· *Ετι δέ ολιγώτερον ήδυ- 

νήθησαν οί κατά τής θυμελικής μουσικές Φιλιππικοί τοΰ Χρυσοστόμου νά 
κωλυσωσι την εισβολήν αυτής είς την έκκλησίαν. Την άρξαμένην έκβάκ- 
χευσιν τηξ εκκλησιαστικής μουσικής ζών έπειθε και αύτδς δ δεινός τής 
θυμέλης Αντίπαλος, δστις μετά μεγίστης αγανακτήσεως δμολογεΐ τήν 
έπί μέρος έπικράτησιν αύτής έν τή έκκλησή διά των έξης' «Είσί τινες 
τών ένταϋθα, καταφρονόϋντες μέν τόϋ Θεοϋ, τά δέ τοϋ πνεύματος λόγια 
κοινά ηγούμενοι, φωνάς άτακτους Αφιάσιν, δλφ τφ σώματι δονούμενοι, καί 
περιφερόμενοι, καί Αλλότρικ τής πνευματικής καταστάσεως έπιδεικνύμεσ 
νοι τά ήθη. ’Άθλιε καί ταλαίπωρε ! Σύ τά μίμων καί ορχηστών ένταϋθα 
παράγεις) Ατάκτως μέν τάς χεΐρας έπανάτείνων, καί τοϊς ποσίν έφαλλό- 
μενος καί δλφ περικλώμενος τφ σώματι1 ύπδ τών έν τοΐς θεάτροις Ακου
σμάτων τε καί θεαμάτων τδν νοΰν συνεσκοτίσθής, καί διά τοΰτο τά έκεΐσε 
πραττόμενα τοΐς τής έκκλησίας Αναφέρεις τόποις». Άλλαχοΰ δέ πάλιν 
λέγει’ «Καί.σατανικάς μέν ώδάς καί όρχήσεις αίροΰσιν οί παΐδες οί ήμέ- 

τεροι, ψκλμδν δέ ούδείς ούδένα οίδεν, Αλλά καί αισχύνη τδ πρΧγμα δο- 
κεϊ είναι καί γέλως». 'Ο δέ σύγχρονος αύτοΰ άγιος Νείλος έπκϊτέλλων πρδς 
Θεόδωρον τδν Τριβοϋνον λέγει’ «Πώς ού δέδοικας εις τδν ναδν τοΰ Θεοϋ 
κόπρον είσφέρων πορνικών Ασμάτων καί γελοίων ρυπαρών καί συρφετίας 
πολλής καί λόγων ψυχοβλαβών;» Μετά τδν θάνατον τοΰ Χρυσοστόμου 
φαίνεται δτι ή θυμελική μουσική, είσβαλοΰσά εις τήν έκκλησίαν μετά πει
σματώδη αγώνα, καί κυρία τοΰ πεδίου ΐής μάχης γενομένη, διέμεινεν έν 
αύτή πολυτρόπως καί ποικίλως Αναπτυσσόμενη μέχρι τής άλώσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως ύπδ τών Τούρκων. ’Ήδη οί κληρικοί δέν ήσαν Αναγ
κασμένοι νά φοιτώσιν εις τά θέατρά χάριν τής θυμελικής μουσικής, δ δέ 
κατά τδν έννατον αίώνά ζών Πατριάρχης Θεοφύλακτος πράττει δλως τδ 
Αντίθετον τοϋ Χρυσοστόμου^διότι κατά τδν Κεδρηνόν,ε’Έργον έκείνου καί 
τδ νϋν κρατούν έ'θος έν ταΐς λαμπραϊς καί δημοτελέσιν έορταΐς ύβρίζεσθαι 
τδν Θεδν καί τάς τών Αγίων μνήμας διά λυγισμάτων απρεπών καί γε
λώτων καί παρκφόρων κραυγών τελουμένων τών θείων ύμνων, οΰς έ'δει 
μετά κατανύξεως καί συντριμμοϋ καρδίας ύπέρ τής εαυτών ημάς σωτηρίας 
προσφέρειν. Πλήθος γάρ συστησάμενος έπιρρήτων Ανδρών,καί έ'ζαρχον αύτοΐς 
έπιστήσας Εύθύμιόν τινα Κασνήν λεγόμενον, 8ν αύτδς δομέστικον τής έκ
κλησίας προύβάλετο, καί τάς σατανικάς δρχήσεις καί τάς άσημους κραυς 
γάς,καί τά έκ τριόδων καί χαμαιτυπείων ήρανισμένα Ασματα τελεΐσθαι 
έδίδαξε». Περί δέ τοΰ Πκτριάρχου Ήσάίου Νικηφόρος δ ,Γρηγοράς διηγεί
ται.τά έζής* «Έκεΐθεν απέρχεται δ ’Ανδρόνικος είς τήν μονήν τών Μαγ
γάνων, έ'νθα έν άδέσμφ φυλακή εύοίσκετο δ Πατριάρχης Ήσα'ί’ας. Τοΰτον 
ουν Αρας έκεΐθεν, κκί έφ’ έν τών βασιλικών οχημάτων αναβιβάσας, ώς 
είχε τών έρυθροβαφών κοσμημάτων, τώ πατριαρχική φέρων αποδίδωσι 

' Τόμος Χ'Γ 6.—Ιούνιος 1882 30
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θρόνφ, ούκ επισκόπων πινών, ούδέ πρεσβυτέρων προοδευόντων καί επομέ
νων, άλλ’ αυλητών κα'ι αύλητρίδων, και ορχηστών και όρχηστρίδων συν 
ώδαΐς χαρμόσυνοι; την πομπήν ποιούμενων εκείνην. Έκ τών οποίων μία 
τις, η μάλιστα τών άλλων αύλητρίδων δοκιμωτάτη, ίππου έν άνδρικώ 
σχήματι έπιβαίνουσα .. . εΐπετο καί νϋν προπέμπουσά τε τώ Πατριάρχνί 

καί ταΐς συνήθεσι καί πορνικαΐς φλυαρίαις τόν τε Πατριάρχην καί δσοί 
τότε παρησαν, εις γέλωτας άσημους ργστα παρασυρουία». Ό δέ Ζωναρας 
ύπομνηματίξων τδν 75 κανόνα της έν Τρούλλφ συνόδου λέγει, δτι «’Α
παγορεύει δ κανών ουτος τδ έπιλέγειν ανοίκειόν τι καί άνάρμοστον τή 
έκκλησίγ, όποια είνε τά κεκλασμένα μέλη καί μυνιρίσματα, καί ή πε
ριττή τών μελών ποικιλία, έκτρεπομένη εις ωδάς θυμελικάς καί εις $- 
σματα πορνικά, τά νΰν έν ψαλμωδίαις επιτηδευόμενα μάλιστα». Τά αυτά 
περίπου έπαναλαμβάνει καί ό Βαλσαμών, καί έτερός τις ανώνυμος λέγει’ 
«Σημείωσαι τδν παρόντα κανόνα, δστις κωλύει τάς θυμελικάς ψαλμωδίας 
καί τά λεγόμενα διαπλάσματα, καί θαύμασον πώς γίνεται η τούτου κα- 
ταφρόνησις». Καί Ματθαίος δέ δ Βλάσταρις εξηγούμενος τδν ΟΕ' της <7', 
συνόδου κανόνα λέγει’ «Μηδέ τοΐς κεκλασμένοις καί άσέμνοις μέλεσι χρή- 
σθαι, κάι τή περιττή τή τών'φσμάτων ποικιλίγ, καί ωδών τερετίσμασιν, 

ά θυμελικαΐς ούχ 'ήκιστα,' καί τοΐς έπι της σκηνής η έκκλησίιγ προσήκει 
©εοϋ’ πολλάκις δέ ταΰτα καί πρδς πολλών κεκώλυται Πατριαρχών μετά 
σφοδρών τών έπιτιμίων’ παρήγγελται δέ τδ άπλουν καί άποίκιλον της 
ψαλμωδίας άσπάζεσθαι, έν δέ ταΐς παννυχίσι καί ταΐς τελεταϊς τών άποι- 
χομένων, ώς τδ άρχαΐον έ'θος καί θεοφιλές είχεν, άλλ’ ούδέν γέγονεν 
πλέον». Ή πραγματώδης αλήθεια τών ιστορικών τούτων μαρτυριών Υπο
δεικνύεται καί έπικυροΰται πληρέστατα διά τών σωζομένων μελών καί 
μελωδιών της του μεσαιώνος ελληνικής έκκλησίας. Αί μέν πρό τοΰ Η', 
αίώνος μελωδίαι της έκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καί τών άλλων κο
σμικών έκκλησιών φέρουσιν ί'χνη τινα της έπιδράσεως της θυμελικής μου
σικής, αί δέ μετά τδν Η', αιώνα μεμελοποιημέναι έ'χουσι παντελώς διά
φορον ύφος τοΰ τών πρδ αύτοΰ, διακρινόμεναι διά της άφθονου καταχρή- 

σεως τών μελισμών καί κομπισμών καί.λυγισμάτων. Τδ γνήσιόν ύφος της 
έκκλησιαστικης μουσικής διετήρησαν αί μελωδίαι της έκκλησίας της 'Ιε
ρουσαλήμ, ήτις δέν εύρίσκετο ύπδ τήν έπίδρασιν της θυμελικης καί δη

μώδους μουσικής, καί ύπδ τήν αυθαιρεσίαν καί έπιρροήν τής αυλής, ώς ή 
τής έκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Ή ίερά μουσική τής έκκλησίας Ιε
ρουσαλήμ, καλουμένη καί άγιοπολιτική, περιέχεται έν χειρογράφοις, τά 
οποία άποτελοϋσιν ιδίαν οικογένειαν’ ταύτης αί μελωδίαι είσί παοασεση- 
μασμέναι καί διά συστήματος μουσικών σημείων έπι μέρους διαφόρου τοΰ 
τής έκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Κατά τά μέχρι τοΰδε έξετασθέντα 

ύφ’ ημών χειρόγραφα τών μελφδιών καί μελών τών παρασεσημασμενων

»■ , ;
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διά μουσικών σημείων, ή ίερά μουσική φαίνεται δτι περί τά τέλη τοΰ 

5". αίώνος διγιρέθη εις τήν τής έκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ήν ημείς 
πρδς διάκρισιν ονομάξομεν βυζαντιακήν, άνά τδν χοόνον σννταυτισθεισαν 

μετά τής θυμελικής, καί εις τήν τής έκκλησίας Ιερουσαλήμ, διατηρήσά- 
σαν τό γνήσιον έκκλησιαστικδν ύφος, καί πρδς διάκρισιν κατά τήν βυζαν- 
τιακήν έτι εποχήν καλουμένην άγιοπολιτικήν. Μεταξύ άμφοτέρων ύπάο- 
χουσι διαφοραί ού μόνον εις τήν παρασημαντικήν, άλλά καί εις πολλά 

άλλα,όίτινα αίνίττεται Νικηφόρος δ Κάλλιστος λέγων’ «Εύχάς δέ καί ψαλ- 
μφδίας ού τάς αύτάς, ώς εί'ρηται, άπασαι αί έκκλησίαι έ'χουσιν, άλλ’ 
ούδέ τάς αύτάς βίβλους καί άναγνώσματα».

(Ίο Β' μέρος έν προσέχει τεύχει.) I. Λ, Τξέτξης
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ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟΝ ΤΟΓ 1881
Τπδ τοΰ δόχτορος

ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΧΛΙΕΜΛΝ

I

ΑΠΟ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ εις ιςςαρλικ

Πολλάκις έπεσκεψάμην τήν Τρεράδα* πέντε έ'τη άνέσκαψα έκεϊ έπί πολ
λούς μήνας καί δμως επισκέπτομαι αύτήν πάντοτε έκ νέου μεθ’ ηδονής, 
διότι τδ κάλλος τής τρωϊκής χώρας είναι κατ’ έξοχήν θελκτικόν, έκαστον 
δέ ορος καί έκαστη κοιλάς, ή θάλασσα, δ Ελλήσποντος, καί έκαστος πο

ταμός άνακαλοΰσιν εις τήν μνήμην τδν "Ομηρον καί τήν Ίλιάδα. ’Αλλά 
ταύτην τήν φοράν δμως τό ταξείδιόν μου έν τή 'Γρφάδι ειχεν δλως ιδιαί
τερον ένδιαφέρον’ έσκόπουν νά έρευνήσω δποΐαι άλλαι άρχαΐαι τοποθεσίαι 

εκτός τοΰ Ίσσαρλίκ ήσαν κατάλληλοι πρδς άρχαιολογικάς έρευνας.
Άνεχώρησα τήν 13 Μαΐου έ. έ'. έ'φιππος τήν πόλιν τών Δαρδανελλίων 

συνοδευόμενος ύφ’ ενός ύπηρέτου, τοΰ ιδιοκτήτου τών ίππων καί μιας συ
νοδείας έκ δύο χωροφυλάκων τούς όποιους δ διοικητής τής έπαρχίας ειχεν 

εύγενώς Θεσει ύπδ τάς διαταγάς μου, έπειδή ή χώρα δέν ήτο έντελώς 
ασφαλής. Ή θερμοκαρασία ήτο. κατά τήν άναχώρησίν μου 26 Κ· Έξελ- 
θοντες τής πόλεως, διήλθομεν τδν μικρόν ποταμόν τών Δαρδανελλίων, 
όστις καί κατ’ αύτδ τδ θερμότατου θέρος έ'χει ρέον ύδωρ καί περί τής 
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τάυτό'τητος τοϋ όποιου μετά τοΰ 'Ομηρικού 'Ροδίου 1 όύδεμία άμφιβολίά 
δύναται νά ύπάρξν), διότι τοΰτο τδ ονομα έφερεν ακόμη καί έπί τών χρό
νων τοΰ Στράβωνος άνακοινοΰντος ημΐν δτι άπέναντι τοΰ στομίου του 

έπι της θργκικ·ης χερσονήσου ητο τδ γνωστδν Κύτος σήμα δπερ έθεωρεϊτο 
ώς δ τάφος της Εκάβης, ητις κατά τδν μύθον μετά τδν θάνατόν της με- 
τεμορφώθη εις κύνα. Πράγματι δέ βλέπει τις άκριβώς έπι της ύπδ τοΰ 
Στράβωνος άναφεοομένης θέσεως ένα μικρδν κωνοειδή λόφον' άλλ’ δ Φρ. 
Κάλβερτ δστις άνέσκαψεν αύτδν εύρεν, δτι συνίσταται έκ φυσικού βράχου 
και μόνον τδ σχήμα τύμβου έχει.

Έλαύνοντες έφιπποι κατά μήκος της άκτης τοΰ 'Ελλησπόντου διηλθο- 
μ.εν διά μέσου δύο τύμβων, τοΰ μέν δεξιόθεν, τοΰ δέ άριστερόθεν ένδς άλ
λου, ο'ίτινες άμφότεροι έτι είσίν άνερεύνητοΓ ειτα έκλίναμεν δεξι^ επί 
τίνος άκρωτηρίου δπου ύπάρχέι η θέσις της αιολικές πόλεως Δαρδάνου? 
■ητις πολλάκις ύπδ τοΰ Στράβωνος3 μνημονεύεται και δέν πρέπει νά συγ- 
χέηται μετά της 'Ομηρικής πόλεως Δαρδανίας.4

'Ως άναφέρει δ Στράβων3 συνηλθον ένταΰθα δ Κορνηλιος Σύλλας καί δ 
Μιθριδάτης δ Εύπάτωρ 'ίνα συνθηκολογησωσι περί είρηνης. Αί ένταΰθα τγί 
έμγ προτροπγ ύπδ τοΰ στρατιωτικού διοικητοΰ τών Δαρδανελλίων γενό- 
μεναι άνασκαφαί απέδειξαν δτι η έπισώρευσις τών χωμάτων συνίσταται 
έκ βάθους 0,60 μέχρις 0,90 μέτρων καί σχεδδν άποκλειστικώς έκ μη στε
ρεού χώματος, ένεκα δέ τούτου ένταΰθα διά τδν αρχαιοδίφην ούδέν ύπάρ-> 

χει πρδς έρευναν.
Μετά ταΰτα έβκδίσαμεν επί τίνος πρδς αριστερά ύψώματος, τοποθεσίας 

άρχαίας πόλεως, έχούσης ένα άνερεύνητον τύμβον' ταύτην δ Κάλβερτ ύπο- 
λαμβάνει ώς την άρχαίαν πόλιν Όφρύνειον, ώς τοιαυτη δέ είναι εγγεγραμ
μένη καί επί τοΰ χάρτου της Τρωάδος ύπδ τοΰ Σπράτ. Ή τοποθεσία δμως 
διακρίνεται διά τινων κεράμων ελληνικών άγγείων καί σωρών λίθων' εκεί 
ού'τε σωρδν χωμάτων εύρίσκει τις ούδέ ί'χνος τειχών. Έκτδς τούτου έν 
γένει αυτή η τοποθεσία δέν συμφωνεί πρδς τά λεγόμενα ύπδ τοΰ Στρά
βωνος6 δστις λέγει δτι πλησίον τοΰ Όφρυνείου είναι τδ έλος η η λίμνη 
Πτελεδς, ητις ένταΰθα βεβαιότατα δέν ύπάρχει. Τοιαύτη δμως εύρίσκε- 
ται εις άπόστασιν ημίσεος περίπου μιλίου έντεΰθεν, πλησίον της νΰν Πα- 
λγόκαστρον δνομαζομένης, τοποθεσίας άρχαίας τινδς πόλεως, την όποιαν 
μάλλον έγώ ένεκα τούτου ηθελον έκλάβει ώς τδ Όφρύνειον' αυτή είναι 
περιεσπαρμένη μέ θραύσματα ελληνικών άγγείων, έν τούτοις η έπισώ- 
ρευσις τών εκεί χωμάτων μόλις έχει βάθος 0,90 μ. Ειτα ή'λθομεν είς τδ 
χωοίον 'Ρέγκιοϊ (τ. ε. χρωματοχώριον) τδ όποιον κατά τδ βαρόμετρόν μου 
κεϊται 188 μέτρα ύπεράνω της έπιφανείας της θαλάσσης, ’Επί της έκεΐθεν

1 Ίλιάδ. XII, 20. 2 XIII, 595. 3 XIII, 587,590,595,600. 4 Ίλιάδος XX 216.
XIII, 595. 6 XUI, 595.
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δδοΰ προς τδ Ίσσαρλίκ διέβημεν τδν ρύακα τοΰ 'Ρέγκιοϊ, δστις ούδεμίαν 
πηγην έχει καί μόνον έν καερώ ραγδαίας βροχής, εις πάσαν δέ άλλην 
εποχήν είναι έντελώς ξηρός· Ό Brentano ϊνα ύποστηρίξγ την άβάσιμον 
αύτοΰ θεωρίαν δτι ή άρχαία Τρωάς έκειτο έπί της κοιλάδος τοΰ Δουμ- 
βρέκ 1 προβιβάζει τδν ρύακα τούτον εις τδν 'Ομηρικόν Σιμόεντα καί δίδει 
αύτώ έπί τοΰ χάρτου δλως ψευδή θέσιν. Ό δρόμος τούτου τοΰ χειμάρρου 
έσημειώθη ορθότατα έπί τοΰ χάρτου τοΰ Σπράτ ώς καί έπί τοΰ ΒίρχωφΛ 
Έν 'ίσσαρλίκ διενυκτέρευσα εις ένα τών οίκίσκων μου δπου είδον μετ’ εύ- 
χαριστησεως, δτι αί τάφροι μου άφ’ δ του άφησα αύτά τδν ’Ιούνιον τόΰ 
1879 ούδεμίαν μεταβολήν ύπέστησαν, διότι αί ύπ’ έμοΰ πρδς διοχέτευσιν 
τοΰ υδατος τ^ς βροχές σκαφεΐσαι διώρυγες είχον πληρέστατα άνταποκριθη 

πρδς τδν σκοπόν μου.
Έθαύμασα δτε είδον δλους τούς τοίχους τών οίκίσκων μου μέχρι της 

οροφής κεκαλυμμένους διά μελαίνης τινδς ύλης ητις έφαίνετο δτι κινείται. 
’Επειδή δμως κατά την άφιξίν μου ητο σκοτεινή νύξ δέν έγνώρισα άμέ- 
σως τδ τί -ητο. Μόλις την άκόλουθον πρωίαν είδον δτι ησαν άκοίδες, αΐ- 
τινες κατά τοϋτο τδ έτος είσίν έν Τρωάδι πολυαριθμώτεραι η άλλοτέ ποτέ 
καί έπροξένησαν έπί τών σιτοφόρων άγρών καί λειμώνων τρομεράν κατα
στροφήν. Έν τούτοις ούδέποτε είδον άγρδν δστις νά ητο έντελώς κατε
στραμμένος ύπ’ αύτών, διότι ούδέποτε κατατρώγουσι πλέον τών δύο τρί
των, 7) τά τρία τέταρτα τών πρωίμων σπαρτών, και ευχαριστούνται ΐνα 
καταναλίσκωσιν έξ δσων άφίνουσι μόνον τά φύλλα ούχί δέ καί τούς στά- 
χυς. Φαίνονται δέ ποοτιμώσαι τδ χόρτον τού σίτου, διότι πολλάκις κατά 
τδ ταξείδιόν μου διηρχόμην μεγάλας διαστάσεις χωρών έφ’ ών ούδ’ έν 
χόρτον είχον άφησει.

ΐί

ΑΠΟ ΙΣΣΑΡΑΙΚ ΕΙΣ ΚΕΣΤΑΜΠΟΥΑ

Είσηλθομεν εις την διά τοΰ Καλιφατλί καί τοΰ Ούγιέκκιοϊ οδόν. Τδ 
ύδωρ τοΰ Σκαμάνδρου κατά την διάβασιν ημών είχε βάθος 0,60 τοϋ μέ
τρου. 'Ως σχεδδν είς δλα τά άλλα τουρκικά χωρία τ·ης Τρφάδος ύπάρ- 
χουσι καί είς τδ’Ούγιέκκιοϊ πδλλαί καλιαί πελαργών, τούς οποίους ένταΰθα 
ούδέποτε βλέπει τις έν τοΐς μόνον ύπδ τών Ελλήνων κατφκημενοις χω- 
ρίοις, ώς π. χ. είς τδ Καλιφατλί, τδ Γενί-κιοϊ Γενί-σερ κτλ. Οί Τοΰρκοι 
αποδίδουν ,είδό ς τι λατρείας είς τδν πελαργδν διά τούτο δνομάζουσιν 

αύτδν οί "Ελληνες «τδ ίερδν πτηνδν τών Τούρκων» καί δέν έπιτρέπουσιν

7 Ilion in Dumbrekthale (Ιν Στουτγάρτη 1881). 8 Beitrago zur Landes-kunde der
Troas (iy Βερολίνω 1880).
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αύτφ νά κτίση την καλιάν του έπί τοϋ οίκου των. Μεταξύ των άξιεπαί- 
νων ιδιοτήτων τών Τούρκων πρέπει προς τούτοις ν’ αναφέρω και την με- 
γάλην φροντίδα την όποιαν καταβάλλουσιν δπως προμηθεύσφσιν εις τον 
διψώντα όδοιπόρον και τον 'ίππον του άφθονον καλόν πόσιμον ύδωρ. Τφ 
οντι ούδέν χωρίον είναι τόσον μικρόν και πτωχόν ώστε νά μη έ'χγ του
λάχιστον μίαν πηγήν ήτις περιβάλλεται πάντοτε μέ τοίχον έν εί'δει μ.νη- 
μείου καί το ύδωρ ρέει είς έν τετράγωνον άγγεϊον έκ τραχίτου έκ τοϋ 
οποίου ρέει πάλιν δεξιά καί αριστερά είς διαφόρους λάρνακας έξ όμοιου 
λίθου, α'ίτινες κεΐνται έν τή αύτή σειργ καί χρησιμεύουσι προς ποτισμ,όν 
τών ζώων. Είς δλας τάς όδούς ύπάρχουσι τοιαϋται πηγαί ή καθ’ δμοιον 
τρόπον φκαδομημέναι, είς έκάστην τών όποιων είναι προσδεδεμένον διά 
τίνος άλύσεως δοχειον ή κύπελλον έκ ξύλου $ ορειχάλκου προς εύκολίαν 
τών διψώντων. ’Άνωθεν πολλών τοιούτων πηγών καί ιδίως άνωθεν τών 

πηγών έν τοΐς πλουσιωτέοοις χωρίρις β)έπομεν μικράς έπιγραφάς, α'ίτινες 
έμπεριέχουσιν έκτος γνωμικών έκ τοΰ Κορανίου, τό όνομα τοϋ εύεργέτου 
δαπάνη του όποιου κατεσκευάσθη ή πηγή, καθώς καί την χρονολογίαν 

τοϋ γεγονότος. 'Όταν υπάρχει τοιαύτη πηγη κατά την τοποθεσίαν αρ
χαίας τίνος πόλεως η πλησίον αύτής τότε βλέπομεν πάντοτε διάφορα 
γεγλυμμένα τεμάχια μαρμάρων εντός τών τειχών της πηγής.

’Άλλη τις έξαίρετος ίδιότης τών Τούρκον είναι τό σέβας αυτών πρός 
τούς νεκρούς, διότι παρ’ αύτοΐς δέν ισχύει η ήμετέρα βάρβαρος ευρωπαϊκή 
καί αμερικανική συνήθεια τοϋ μή έπιτρέπειν είς τόν, νεκρόν ή ενός μόνου 
έτους άνάπαυσιν έν περιπτώσει καθ’ ήν τό κενοτάφιον δέν έχει άγορασθή- 
άπ’ εναντίας δέ θεωρούνται οί τάφοι έν Ταυρκίφ, ώς ιερόν, έδαφος καί ου
δέποτε ταράσσονται. Τοιουτρόπως υπάρχει ενταύθα πλήθος νεκροταφείων, 

έπί τών όποιων οί τάφοι τών πλουσιωτέρων κοσμούνται πάντοτε μέ δύο 
όρθιας λεύκάς μαρμάρινους πλάκας, ών ή μέν μικροτέρα τίθεται είς τούς 
πόδας, ή δέ μεγαλειτέρα έ'χουσα, τήν άνω άκραν γεγλυμμένην εξς είδος 

τιάρας, τίθεται κατά την- κεφαλήν. Αδτη ή τελευταία πλάξ έχει συνή
θως έζωγραφημένην κυανήν ή πρασίνην ταινίαν, και πάντοτε έχει μακράν 
έπιγραφήν μετά ευσεβών γνωμικών, και τό δνομα τοϋ άποθανόντος ώς 
και τήν χρονολογίαν τοϋ τάφου, §ν κοσμεί, αί δ’ έπιγραφαι αύται είναι 
πολλάκις έπικεχρυσωμέναι. Τούς δέ τάφους τών πτωχών σχηματίζουσι 
δύο τοιαϋται πλάκες έκ συνήθους άπελεκήτου λίθου άνευ επιγραφής. Παν- 

ταχοΰ όπου εύρίσκεται τουρκικόν νεκροταφείου πλησίον τής τοποθεσίας 
αρχαίας τίνος πόλεως, βλέπομεν πάντοτε τούς τάφους τών πτωχών κε- 
κοσμημένους διά γεγλυμμένων λίθων, ώς π. χ. είναι ύπερπληρωμένα όλος 
τά τουρκικά νεκροταφεία τοϋ Τρφϊκοΰ πεδίου μέ μαρμάρινους στήλας και 
γλυφάς έκ τοΰ νέου ’Ιλίου. Πλησίον έκάστου τουρκικοϋ νεκραταφείου βλέ- 
^ρμεν πάντοτε τράπεζαν συνισταμένην εκ δύο όρθώς ίσταμένων τεμαχίων 

λίθων έφ’ ών κεΐται μεγάλη γεγλυμμένη λίθινη πλάξ. Πλήν δέ σπανίων 

εξαιρέσεων πασαι αύται αί μεγάλαι πλάκες άφηρέθησαν άπό τίνος μνη
μείου καί συνίστανται έκ λευκοϋ γεγλυμμένου μαρμάρου- τοΰτ’ αυτό δέ 

συμβαίνει καί είς τά ορθώς ίστάμενα τεμάχια λίθων. ’Επί ταύτης τής 
λίθινης τραπέζης τίθεται πάντοτε νεκροθήκη μετά τοΰ νεκρού καί προ- 
φέρονται προσευχαί έπ’ αύτοΰ πριν ή καταβιβκσθή είς τόν τάφον.

Άπό τοΰ Ούγιέκκιοϊ διϊππεύσαντες διά στενής καί άνωφεροΰς ατραπού 
κείμενης πρός νότον καί πεφυτευμένης δι’ άρκεύθων, δρυών και ελατών 
έφθάσαμεν εντός 55 λεπτών τής ώρας είς τό χωρίον Βόσκιζι (46,8 μ. 
ύψος υπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης) παρά τώ όποίω άρχεται δάσος 
δρυών. Έν τούτφ τώ πτωχφ χωρίφ βλέπει τις πολλά τεμάχια λίθων 
αρχαίων οικοδομών, έκ τών όποιων τινα είσί τόσον μεγάλα ώστε δυσκό- 

λως δύναταί τις νά πιστεύση δτι μακρόθεν μετεκομίσθησαν ένταΰθα. Ουτω 
βλέπομεν π. χ. είς τήν κλίμακα τοϋ Τζαμιού πολύ μεγάλα τεμάχια γρα
νίτου λίθου, τών οποίων τό έν είναι κατώφλιον θύρας, έ'χει δέ δπάς έπί 
τών όποιων έστηρίζετο ή θύρα. Έν τφ προθαλάμφ τοΰ οίκοδομ.ήμ.ατος 
τούτου βλέπει τις τέσσαρας στήλας τών όποιων αί δύο έκ γρανίτου λίθου 
φαίνεται δτι άφγιρέθησαν άπό άρχαίου μνημείου, ή μία τών δύο άλλων 
ξύλινων στηλών ϊσταται έπί ενός ιωνικού, ή δέ δεύτερα έπί κορινθιακού’ 
κιονοκράνου έκ λευκοϋ μαρμάρου. Δευτέρα τις κλίμαξ έ'χει παρομοίως έν 
κατώφλιον έκ λευκοϋ μαρμάρου καί άλλα τεμάχια λίθων άφαιρεθέντων 
άπό άρχαίων μνημείων' επίσης βλέπομεν στήλην τινά έκ λευκοϋ μαρμά
ρου καί άλλην έκ γρανίτου έντός τοϋ περιτειχίσματος- έκτος τούτου κεΐν
ται έπί τών ξυστών δ jo τουρκικών οικιών κιονόκρανα έκ γρανίτου λίθου. 
Πάντα δέ ταΰτα τά έκ μνημείων τεμά/ια λίθων φαίνεται δτι μετεκομί
σθησαν έκ τής θέσεως μιας άρχαίας πόλεως τήν οποίαν 'βλέπει τις πε
ρίπου είς 1000 βήματα μακράν μεσημβρινώς τοΰ Βόσκιζι δεξιγ τής όδοΰ 
Ταύτην δμως δέν δύναμαι νά ταύτίσω μέ ούδεμίαν τών ύπό τών άρχαίων 
μνημονευθεισών κλασικών πόλεων τής Τρφάδος. ’Έτι βλέπει τις έκ τής 
όδοΰ μίαν μεμονωμένην στήλην έπί εκείνης τής τοποθεσίας ήτις είναι κε- 
καλυμμένη μέ πλεΐστα Θραύσματα άρχαίων άγγείων- έν τούτοις ή έν
ταΰθα έπισώρευσις τών χωμάτων είναι κατ’ εξοχήν μικρά καί φαίνεται 
δτι δέν έ'χει περισσότερον παρά δακτύλων τινών βάθος. Μόνον 32,5 μ. 
υπεράνω τής επιφάνειας τής θαλάσσης είναι τό χωρίον Γκιοκλί-κιοϊ είς 
τό όποιον έφθάσαμεν έντός 50 λεπτών τής ώρας άπό τοϋ Βόσκιζι.

Ένταΰθα βλέπει τις παρομοίως διαφόρους στήλας έκ γρανίτου καί τινα 
γεγλυμμένα τεμάχια μαρμάρων, άτινα φαίνεται νά μετεκομίσθησαν έκ τής 
Άλεζανδρείας τής Τρφάδος- διότι ού'τε έν Γκιοκλί -κιοϊ οίίτε είς τήν άμε
σον περιφέρειαν αύτοΰ ύπάρχει τοποθεσία άρχαίας τινός πόλεως. eH οδός 

έκτείνεται. διά χώρας έν μέρει καλλιεργημένης, άλλ’ ώς έπί τό πλεΐστον 



ΠΑΡΝΑΣΣΟ?

διά βαλανιδιών κεκαλυμμένης f·^1 τών θεριών πηγών τών καλούμενων 

Λιγιά Χαμάμ, α'ίτινες κεΐνται είς μαγευτικήν ορεινήν κοιλάδα μεσημβρι- 

νοανατολικώς της ’Αλεξάνδρειάς της Τρφάδο,ς και είς άπόστασιν τριών 

τέταρτων περίπου μιλιών έκεΐθεν. 'Ρπάρχει ένταϋθα έν λουτρδν διά γυ
ναίκας και έν δι’ άνδοας1 τδ πρώτον κωνοειδές δμοιον πρδς τζαμίο.ν, καί 
επί τοΰ περιτειχίσματος βλέπει τις πολλά τεμάχια λίθων άφαιρεθέντα έξ 
άρχαίων οικοδομημάτων. Έν δε τφ μέσφ τοΰ. λρυτροϋ ύπάρχει μία λε
κάνη τετράγωνος 3,90 μέτρων, μήκους και πλάτους, είς την δποίαν ρέει 
θερμή πηγή, ή'τις άμα έκρεύσασα έκ τοϋ. βράχου έχει θερμότητα 53 '/2Κ, 
Έντδς τοϋ περιτειχίσματος τουτου τοΰ λρυτροΰ βλέπει τις έν άκέφα- 
λο,ν τεθραυσμένον, γυναικεΐον άγαλμα έκ λευκοΰ μαρμάρου. Περίπου 39 
μέτρα νοτιοδυτικώς ταύτης τής πηγής είναι άλλη τις ή'τις κατά τήν έκ 
τοΰ βράχου εκροήν είναι ουτω θερμή ώστε ούδόλως ήδυνήθην νά τήν με
τρήσω μέ τδ θερμόμετρό'/ μου, έπειδή ό ύδοάργυρος άνέβη έντδς όλίγων, 
δευτερολέπτων πλέον τών 60° Κ. Αυτή ή πηγή ρέει είς τδ λουτρδν τών 
άνδρώ^, δπερ είναι έλεεινδν οικοδόμημα μέ τρία ύπερβολικώς ρυπαρά δω
μάτια >άνευ παραθύρων πρδς ύποδοχήν τών ασθενώ,ν, οΐτινες πρέπει νά έξ- 
απλωθώσιν έπι τοϋ άνωμάλου λιθοστρώτου έδάφους, διότι ού'τε κάν λί
θινα θρανία ύπάρχουσιν. Ευρίσκει τις δέ ένταϋθα μέγα πλήθος μικροτέρων 
πηγών, άναβλυουσών έκ τών χαραδρών τών βράχων πρδς τδ βόρειον μέ
ρος τής φάραγγος1 τδ ύδωρ πασών τών θερμών πηγών ένοΰται είς τδν 
βυθδν τής φάραγγος καί σχηματίζει μικρδν ρύακα, θν οΐ ίπποι δεν θέ-> 
λουσι νά διαβώσιν, έπειδή τδ θερμόν ύδωρ τους φοβίζει,

Τδ θδωρ τών πηγών είναι ένταϋθα άνερ έξαιρέσεως αλμυρόν- καί 
σιδηροϋχον καί διά ρευματικά πάθη καθώς καί τάς τής έπιδερμίδος 

άσθενείας ιδιαζόντως ιαματικόν. Μάλιστα έάν ύπάρχγ ένταϋθα ή αναγ
καία διαρρύθμισις καί περιποίησις ώς καί καλός τις ίατρδς δστις νά δδηγη 

τους άσθενεϊς πώς νά μεταχειρισθώσι τδ ύδωρ, τότε ή'θελεν είσθαι ουτος 
β τόπος τής θεραπείας ί'σως εις τών περιφημότερων τοϋ κόσμου, ενώ τώρα 
είναι έντελώς παρημελημένος’ μάλιστα αυτή ή παραμέλησις εύρίσκεται 
είς τοιοΰτον βαθμδν ώστε δέν ευρον έγώ ένταϋθα ούδέν ζών ον έκτδς 
κόρακος καί κόκκυγος, ών ή κραυγή διέκοψε τήν έν ταύτιρ τ$ φάραγγι 
κρατούσαν νεκρικήν σιγήν.

Βεβαίως δμως έν τή άοχαιότητι άλλως είχον τά πράγματα ένταϋθα1 διότι 
άμφότεροι οΐ κρημνοί τής ορεινής φάραγγος, καί ιδίως ό βόρειος, είσί κ$- 
καλυμμένοι μέ έρείπια κτιρίων, άτινα κεΐνται εκεί ώς βωβοί μάρτυρες άπο? 
δεικνύοντες δτι ένταϋθα υπήρχε ποτέ σημαντική πόλις. Μεταξύ τούτων, 

τών έοειπίων προσελκύουσι κυρίως τήν προσοχήν μας τά γιγαντίαϊα λεί
ψανα τών 'Ρωμαϊκών λουτρών. Πέριξ τών λουτρών βλέπομεν άρτίως έσκαμ- 
μένους τάφους τοΰθ’ δπερ ούδένα άλλον σκοπδν δύναται νά είχε παρά τδ
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νά άφαιρεθώσιν αί μαρμάρινοι πλάκες δι’ ών ήσαν κεκαλυμμένοι. Τδ τεί
χος πάντων τούτων τών λουτρών συνίσταται έκ μικρών μετ’ άσβεστου 
ή άμμοκονίας ηνωμένων λίθων μεταξύ τών όποιων ποϋ καί που βλέπομεν 
μεγάλα πελεκητά τεμάχια γρανίτου, άλλ’ ή εσωτερική στοά, τδ καθ’ 
αύτδ δηλ. λουτρδν, είναι πάντοτε έκ μεγάλων λελαξευμένων τεμαχίων 
λίθων ωκοδομημένη, καί συνίσταται τδ έσωτερικδν θόλωμα τοϋ τοίχου 
μόνον έξ ασβέστου ή άμμοκονίας. Έν τοϊς τοίχοις βλέπομεν πολλά κοι
λώματα άτινα πρέπει νά έχρησίμευον είς άναθήματα. Τινά τών λουτρών 
καί πιθανώς πάντα είχον έπί στηλών έστηριγμένας στοάς, διότι βλέπομεν 
έκεϊ πλήθος στηλών έκ γρανίτου λίθου, καθώς καί μίαν ραβδωτήν μαρ- 
μάοινον στήλην, αϊτινες μάλλον ή ήττον είσίν έν τοΐς χώμασι τεθαμμέ- 

f ναι. ’Επίσης βλέπει τις έκεϊ τά έρείπια τών λουτρών καί οικιών, άτινα
I καθ’ δλα τά φαινόμενα κατάγονται έκ τοϋ μεσαιώνος. Γ,Οθεν δυνάμεθα
| ώς βέβαιον νά θεωρήσωμεν δτι ή πόλις μόλις έν μεταγενεστέροις χρόνοις
J τον μεσαιώνος έγκατελείφθη. Ή έπισώρευσις τών χωμάτων είναι μικρά»
I διότι ή πόλις έ'κειτο έπί τών κατωφερειών τοΰ ό'ρους, άλλ’ εί'ς τινα μέρη
[ δμως δύναται νά ύπολογισθή ώς έ'χουσι βάθος δύο μέτρων. Τδ δέ άπδ

[ τής έπιφανείας τής θαλάσσης ύψος τοΰ Λιγιά Χαμάμ είναι 23,2 μ. ή

ί δέ θερμοκρασία ήτο 21 ’/2 Κ.
Είς τάς 5 ώρας καί 28 λεπτά τής εσπέρας άφίχθημεν είς τδ χωρίον 

f Κεσταμπούλ, τδ όποιον κεΐται 185,4 μ. ύπεράνω τής έπιφανείας τής
t θαλάσσης1 ή θερμοκρασία ήτο 18 0 Κ. 'Γοϋτο τδ χωρίον κατοικεϊται μόνον
; ύπδ Τούρκων καί επομένως ύπάρχουσιν ένταϋθα πολλαί φωλεαί πελαργών,
; συχνά μάλιστα καί δύο έπί μιάς στέγης. Έν τοϊς τοίχοις τών οικιών βλέ-

πει τις πολλά γεγλυμμένα τεμάχια μαρμάρων καθώς καί κιονόκρανα έκ- 
ϊ τισμένα. Τδ μεγαλείτερον θέλγητρον δπερ έχει ή Κεσταμπούλ, είναι

βρύσις ύπδ λαμπρών πλατάνων έπεσκιασμένη. Τδ περιτείχισμα ταύ

της έ'χει σχήμα μικροΰ τετραγώ.ου πύργου έν ταΐς τρισί πλευραϊς τοϋ 
όποιου είσίν διπλοί άλέκτορες, καθώς καί άγγεΐαν έκ λευκοΰ κασσιτέρου 
δεδεμένον δι’ άλύσεως. Έν έκάστν) πλευρά υπάρχει γλυφή παριστάνουσα 
κοσμήματα έξ άνθέων, καί ύπεράνω ταύτης μαρμάρινη πλάξ έ'χουσα 0,43 
μέτρα μήκους καί 0,70 μ. πλάτους μετά γνωμικών έκ τοϋ κορανίου, 

τοΰ όνόματος τοϋ ευεργέτου δστις έκτισε τήν βρύσιν, καί τής χρονολο
γίας τής οικοδομής ήτοι τοϋ 1193 τής Έγείρας. Έπειδή δέ νυν έ'χομεν 

τδ έ'τος 1298 τής Έγείρας άρα ή πηγή έ'/ει ηλικίαν 105 έτών.,
Έν άλλγ βρύσει τοϋ αύτοΰ χωρίου ύπάρχει έπιτετειχισμένος μέγας άις 

άρχαϊος σαρκοφάγος έκ βασαλτίου λίθου έπί τοΰ άνω χείλους τοϋ οποίου 

άναγινώσκομεν τήν έπιγραφήν,
POSTVMIAVERIΑ

κάτωθεν τής όποιας βλέπομεν ρόδον καί στέφανον άνθέων, δύο άνθρωπί- 
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νους μορφάς καί έν πτηνδν μετά δένδρου έπί της κεφαλής. Αυται αί γλυ- 
φαί, καθώς και τδ επίγραμμα είσίν ώς Φαίνεται έκ τοϋ μεσαιώνος. Δεξιά 
εύρηται άλλο τεμάχιον μαρμάρου μετά γεωμετρικών σχημάτων δπερ πι
θανώς είναι άρχαιότερον. ‘Η ύψηλη θέσις τούτου τοϋ χωρίου, τά πολλά 

αρχαία λείψανα άτινα είναι έκτισμένα έν τοΐς τοίχοις τών οικιών, τά 
πολλά τεμάχια αρχαίων άγγείων άτινα βλέπομεν έν τοΐς κηποις καί έπί 
τών άγρών πέριξ, και ιδίως τδ άπειρον πλήθος τών πελωρίων έκ γρανίτου 
λίθων ών τά πλεϊστα εχουσι σχήμα μνημείου- πάντα ταΰτα μέ πείθουσι 
δτι τδ Κεστ&μπούλ είναι ή τοποθεσία της αρχαίας πόλεως Κολωναί. Ή 
θέσις συμφωνεί πληρέστατα πρδς τάς αφηγήσεις τοϋ Στράβωνο,ς’ δτι αυται 

ησαν είς άμεσον συνάφειαν μέ τδ Άχαιϊδν τδ όποιον έκειτο πλησίον της 
Αλεξάνδρειάς καί οτι ή άπόστασις αύτών άπδ το,ΰ ’Ιλίου ύπελογίζετο είς 
140 στάδια. Αί Κολωναί πρέπει νά έ'λαβον τδ όνομά, των έκ τοΰ απείρου, 
πλήθους τών πελωρίων έκ γρανίτου λίθων δι’ ών δλοι οί αγροί τών περί- 
χώρων είναι κεκαλυμμένοι, και οΐτινες έ'χουσι σχήμα γιγαντιαίων σημά- 

των. Ή Κεσταμπούλ έχει. 110 τουρκικάς οικίας.
ι ϊ

III

ΑΠΟ ΚΕΣΤΑΜΠΟΥΑ ΕΙΣ ΒΑΒΑ

Έξηκολουθησαμεν τδ ταξείδιον πρδς τδ χωρίον Άλάμψα, δπερ ύπηρξευ 
έν έ'τει 1880 τδ θέατρον τραγικοΰ τίνος συμβάντος. ’Εν τούτφ τφ χωρίφ 

κατοικεί ό Τούρκος έ'μπορος Χατζή Ούζίν, περί τοΰ όποιου έλεγε το δτι. 
έκέκτητο περιουσίαν 30,000 αγγλικών λιρών καί δστις είχε μόνον έν 

τεκνον, υίδν εϊκοσιπενταετή. Είκοσι λησταί άπεβιβάσθησαν διά με
γάλης λέμβου. Παρασκευήν τινα εσπέρας έν μηνί Σεπτεμβρίφ κατά 

την εορτήν τοΰ 'Ραμαζανίου καί έπορεύθησαν είς τδ χωρίον Άλάμψα 
δπερ κεϊται μόνον ημίσειαν ώραν μακράν τίίς θαλάσσης. Κατά την ώραν 

της προσευχής καθ’ ήν ηξευρον δτι δ Χατζή Ούζίν 'ητο έν τώ Τζαμίω 
μετεβησαν είς την οικίαν του, ήρπασαν τδν υιόν του, καί άπήγαγον αύ
τδν, ΐνα ζητήσωσι μεγάλα λύτρα. Δυστυχώς άντέστησαν οί δύο νυκτοφύ- 

λακες καί έπυροβόλησαν τους λφστάς πληγώσαντες ένα τούτων. Άλλ* 

ενεκα τών πυροβολισμών δλον τδ χωρίον άνεστατώθη καί οι λγσταί φα- ' 
βηθέντες μή καταδιωχθώσιν, έφόνευσαν άμφοτέρους τούς νυχτοφύλακας, 
ώς καί τδν υίδν τοΰ Χατζή Ούζίν, δστις εύχαρίστως ήθελε θυσιάσει .δλην 

του την περιουσίαν χάριν τής ζωής τοΰ υίοϋ του, μετά δέ ταΰτο έφυγαν. 
Ομοια συμπλοκή έν ή δύο έογάται καί λγσταί έφονεύθησαν συνέβη τδν 

1 XIII, 589,604.
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’Ιούλιον τοΰ 1879 έν τφ χωρίφ Καλιφατλή, 20 λεπτά τίίς ώρας μόνον 
άπέχοντος τοΰ Ίσσαρλίκ.

Ημίσειαν ώραν άπδ τοΰ Κεσταμπούλ έπί της όδοΰ πρδς τδ Άλάμψα, 
βλέπει τις έννέα στήλας έκ γρανίτου λίθου διαμέτρου 1,35 μ. καί 11,40 
μ. μήκους έπί της γης κειμένας. Ή χώρα είναι δι’ ώρκίων βαλάνων κα
τάφυτος. Διήλθομεν είς ύψος 239 μέτρων ύπεράνω της έπιφανείας της 
θαλάσσης τδ χωρίον Ταβακλη - Κιοί καί έφθάσαμεν έντδς τεσσάρων ωρών 
άπδ τοΰ Κεσταμπούλ είς τδ μεγάλον χωρίον Κούς -Δερεσί, δπερ όνομα 
σημαίνει Λτηνορυάκιοκ. Τοΰτο κεϊται μίαν ώραν μακράν της θαλάσσης 
πλησίον μικροΰ ποταμοΰ είς όψος 56,3 μ. ύπεράνω της έπιφανείας της 
θαλάσσης, συνίσταται δέ έκ 200 οικιών ών 190 κατοικοΰνται ύπδ Τούρ
κων καί 10 ύπδ Ελλήνων. Έν τούτφ τώ χωρίφ η έπισώρευσις τών χω
μάτων έχει βάθος 2—3 μέτρα καί βλέπει τις πλήθος αρχαίων γεγλυμ- 
μένων τεμαχίων μαρμάρων έν τοΐς τοίχοις τών οικιών καί τών κήπων, 
καθώς έπί τοΰ τείχους της γεφύρας ύπεράνω τοΰ ποταμοΰ. Πλην δέ τού
του εύρίσκονται ένταΰθα πολλά νομίσματα ελληνικών καί ρωμαϊκών χρό
νων καί τοΰ μεσαιώνος. Έγώ δ ΐδως ήγόρκσα ένταΰθα ωραία χάλκινα νο.- 
μίσματα της ’Άσσου.

Κατά ταΰτα ούδεμία ύπάρχει αμφιβολία δτι έκειτό ποτέ ένταΰθα ση
μαντική τις πόλις, ητις κατά την γνώμην μου ούδεμία άλλη δύναται νά 
fvai ή ή Αάρισσα. Ό "Ομηρος 1 αναφέρει δτι κατφκεΐτο ύπδ Πελασγών 
οΐτινες ήσαν σύμμαχοι τών Τρώων. Ή θέσις αύτης άνταποκρίνεται πλη
ρέστατα πρδς τάς αφηγήσεις τοΰ Στράβωνος,2 λέγοντος δτι ή Αάρισσα 
έκειτο πλησίον τοΰ Άχαϊίου καί της μεταγενεστέρας Χρύσης. Τδ Τουρκι
κόν νεκροταφείου τοΰ Κούς - Δερεσί είναι έκ τών μεγαλειτέρων άτινα έγώ 
είδόν ποτέ' έχει περίπου 1000 μέτρων μήκος, 200 μέτρων πλάτος καί 
είναι πεφυτευμένον ώς τά πλεϊστα τουρκικά νεκροταφεία μέ κυπαρίσσους. 
’Έχει ύψηλόν τινα τοίχον έν τφ όποίφ είδον πολλά γεγλυμμένα τεμά
χια μαρμάρου. Ή κλίμαξ συνίσταται σχεδδν άποκλειστικώς έκ τεμαχίων 
μαρμάρου άρχαίων οικοδομών επί ένδς τών όποιων βλέπει τις έπιγραφ.ην, 
ής τά γράμματα είναι άμυδρότατα.

ΦΕΡΜΟ 
ΒΡΑΠΟΥ 
ΟΜΗΡΟΥ

Έντδς μιάς καί ήμισείας ώρας έκεϊθεν έφθάσαμεν είς τάς θερμάς· άλα-, 
τούχους πηγάς κειμένας αμέσως πρδς βορράν τοϋ Τόοζλα, ών 40 περίπου 
κεϊντάι είς την πρώτην θέσιν. Ή πρώτη ήν έμέτρησα είχε θερμοκρασίαν 
60 θ Κ. άλλη τις είχε 40 °. Δύο άλλας δέν ήδυνηθην νά μετρήσω ένεκα 

τής μεγάλης αύτών θερμότητας, επειδή τδ θερμόμετρου άνέβη εντός τι- 
1 Ίλώς I! 840,481. 2 XIII, 604.
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νων δευτερόλεπτών άνω τών 62 ’/2θ Κ. Ό βράχος έκ τοΰ όποιου άνα- 

βλύζουσιν χϊ χλχτοΰχοι πηγαί έ'χει χρώμα ρυπαρόν έρυθροκίτρινον ή λευ
κόν, καί ώς προς τοΰτο ομοιάζει πολύ μέ τούς βράχους τούς πέριξ τής 
ΝεκρΧς Θαλάσσης. Έν ταύτη τή θέσει μόνον μία πηγή υπάρχει έμπεριέ- 
χουσα ζέον άλατοΰχον ύδωρ, εντός τοΰ οποίου εϊδον ?να άκανθόχοιρο.ν εν

τελώς βρασμένου. Βλέπει τις ταότας τάς πηγάς ανάπηδώσας έκτου βράχου 

p-εχρις ύψους 1 8 μέτρων’ άλλ’ χί n"Ks?vxxi τούτων είσίν κυρίως ασήμαντοι, 
διότι άναβλύζουσι κατά σταγόνας. Μικρά», τινες αλατούχοι πηγαι έκπη- 

γάζουσιν έκ τοΰ ομαλού εδάφους έως εις τούς πρόποδας τοΰ βράχου. Πλήν 

πασών τούτων δμως τών πηγών ύπάοχαυσιν αί άλικα», έν αΐ.ς ο.ύδένα εί
δαν ένασχολούμενον. Έμίσειαν ώραν εντεύθεν έφθάσαμεν είς το χωρίον 

Τόοζλα είς ύψος 64,9 μέτρων ύπεράνω της έπιφανείας τής θαλάσσης, δπερ 
μόνον έκ 30 οικιών συνίσταται και κεϊται έντός φάραγγος, έξ άμφοτέρων 
δέ τών πλευρών ταύτης έξέρχονται θερμαί πηγαί αλατούχοι’ ως έκ τού

του εξηγείται ή θερμοκρασία τών 25 θ Κ, έν τή σκι^. Κατά το άκρου 

της φάραγγος ύπάρχει άφθονος πηγή ζέοντος αλατούχου υδατος, ήτις 
μετά μεγίστης δυνάμεως ‘άναβαίνει είς ύψος 0,40 τοΰ μέτρου ύπεράνω 
τοΰ έπιπέδου τοΰ βράχου.

Έν Τόοζλιη τα πλήθος τών έκ γρανίτου στηλών λίθου μαρτυρεί τήν· 
ποτέ σπουδαιότητα και λαμπρότητα τής πόλεως Τραγάσης ή Τραγασών 
ήτις ποτέ έ'κειτο ένταΰθα και ήτις άναφέρεται ύπό τοΰ Στράβωνος’ μετά 

τοΰ Τραγασαίου άλοπηγίο,υ. Βλέπομεν προσέτι μεγάλους όγκους λελαξευ- 
μενων και γεγλυμμένων τεμαχίων μαομάρων είς τήν κλίμακα καί έν τοΐς 
τοίχοις τού Τζαμίου, δπερ υπήρξε ποτέ βυζαντινή έκκλησία. Έπί τής 
δροφής αύτοΰ εύρίσκεται φωλεά τις πελαργού’ άλλη ύπάρχει έπί τοϋ με
μονωμένου μιναρέ και μάλιστα τόσο·? πλησίον τοΰ εξώστου ώστε 5 Δερ
βίσης πρέπει νά ϊσταται κυρτός, όταν καλή τούς πιστούς εις προσευχήν, 

ϊνα μή ένοχλή τον πελαργόν καί βλάψτ) τήν φωλεάν του" τρ,ίτην. φωλεάν 
βλέπει τις έπί μιας πλησίον ίσταμένης κυπαρίσσου.

Ή Τόοζλα κεϊται δύο ώρας μακράν τής θαλάσσης· άλλά καί είς άπό> 
στασιν 1 άγγλικοϋ μιλίου νοτίως τούτου τοΰ χωρίου άναβλύζουοκ πη- 
γαί αλατούχοι έκ τοΰ βράχου, ώς αί έντος και άνωθεν τής φάραγγος, 
έχουσαι χρώμα ρυπαρόν έρυθρόν, κίτρινου ή λευκόν. Δεκαπέντε λεπτά τής. 
ώρας μακράν τής Τόοζλα διέβημεν τόν ποταμόν Σατνιόεντα παρά τώ 
οποίφ έ'κειτο κατά τόν "Ομηρον^ ή ύπό τών Λελέγων κατωκημένη πόλις 
Πήδασος. Άλλ’ δμως πρέπει νά έκαλύφθησαν τά έρείπια ταύτης τής ήδη 

κατά τήν έποχήν τοΰ Στράβωνος 3 έρημου πόλεως ύπο τών προσχώσεων, 

τοΰ ποταμού.
Άναβάντες τά ύψώματα έπί τής νοτίου πλευράς τής κοιλάδος τοΰ Σατ-

1 XUI, 605. 2 Ίλιας XXI 87. 3 XIII 605.
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νιόεντος έφθάσαμεν έντός δύο ώρών είς τό γραφικόν χωρίον Κουλακλί-κιοχ 
δπερ κεϊται κατά τόν κρημνόν βράχου, και φαίνεται δτι κέκτηται τήν 
τοποθεσίαν-άκριβώς τής μεθομηρικής πόλεως Χρυσής. Τό υψιστον σημείου 
τοΰ χωρίου εχει 147,9 μέτρων ύψος ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσ
σης; Είς τούς πρόποδας τοΰ έ'ρους είσιν ώραΐοι κήποι έν οίς βλέπει τις τά 
έν έτέι 1866 ύπό τοΰ Πούλλαν δαπάνη τής έν Αονδίνω εταιρίας τών 
Διλετταντών άνασκαφέντα θεμέλια τοΰ ναού τοΰ Σμκνθέως ’Απόλλωνος, 
δστις ήτο έκ λευκοϋ μαρμάρου καί Ιωνικού ρυθμοΰ δκτάστυλος καί ψευ~ 
δοδίπτερος. Τινά κιονόκρανά καί αετώματα κεϊνται έν τοΐς κήποις πέριξ, 
καί τινα παραδόξως γεγλυμμένα τεμάχια μαρμάρου άτινα φαίνονται δτι 
είναι Θραύσματα μεγάλων λυχνοστατών. Ό Στράβων άφηγεΐται, ’ δτι τό 

άγαλμα τοϋ ’Απόλλωνος ήτο έκ ξύλου κατεσκευασμένον ύπό τοΰ Σκόπα, 
καί ειχεν ένα μΰν ύπό τόν πόδα. Οί κίονες ειχον 11,1 μέτρα μήκος καί 

έπί τής βάσεως 1,12 μ. διάμετρον. Τά θεμέλια τοΰ ναοΰ άτινα έ'χουσι 
34,8 μ. μήκος καί 29,4 μ. πλάτους κεϊνται είς ύψος 27,1 μέτρου ύπε
ράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Τό κατώφλιον θύρας τινός τούτου τοϋ 
ναού, τό όποιον βλέπει τις είς τόν δρόμον έχει 2,57 μήκος καί 1,5 πλά
τος’ όλίγον ύψηλότερον άνω βλέπει τις δύο δεύτερα κατώφλια όμοιων δια
στάσεων· Πολλά μεγάλα λελαξευμένα τεμάχια λίθων καθώς καί μίαν 

στήλην βασαλτίου άτινα φαίνονται δτι άνήκουσιν είς άλλην τινα οικο
δομήν βλέπει τις έν τοΐς τοίχοις τών γειτονικών κήπων. 'II στενή άτρα- 
πός άπό τοϋ Κουλακλί - Kto'C πρός τό Βαβά έχουσα μήκος τριών ώρών 
φέρει διαρκώς κατά μήκος τών διά κέδρων και δρυίνων θάμνων καί πι- 
τσυών καταφύτων βράχων. Τό νέον χωρίον Βαβά, δπερ κεϊται άνωθεν τής 
θαλάσσης έπί τής δυτικής παραφυάδες τοϋ άκρωτηρίου Λεκτοΰ όνομαζο- 
μένου νϋν Βαβά κατοικεϊται άποκλειστικώς ύπό Τούρκων, εχει δέ 180 

οικίας. Τδρύθη πιθανώς μόλις προ 157 ετών διότι τό έ'τος 1140 τής 
’Εγείρας έσημειώθη ύπεράνω τής πύλης τοΰ φρουρίου και έπί τής άρχαιο- 
τέρας πηγής. Τό ύψος του μετρηθέν παρ’ έμοϋ έπί τοΰ φρουρίου τοΰ ποο- 
μαχώνος ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης είναι 38,0 μέτρων. 
Αύτόθι ουδέποτε ύπήρξεν αρχαία τις πόλις. Εντεύθεν ή άποψις πρός 
νότον τουτέστι πρός τήν Λέσβον καί πρός βορράν τής Τενέδου είναι 

λαμπρά, φθάνει τις δ’ έντεΰθεν είς Λέσβον μέ ού'ριον άνεμον έντός μιάς 

καί ήμισείας ώρας.
IV

ΑΠΟ ΒΑΒΑ ΕΙΣ ΑΣΣΟΝ

Έκεϊθεν έξηλάσαμεν τήν 16 Μα'ίου 5 ’]2 ώραν τής πρωίας διά στενής

1 Χ111 6Ο'ι.
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έβησαν τοΰτο τδ άκρω-

έλικοειδοϋς όδοϋ Ανά τδν άπότομον βράχον οοτις έπικρέμαται τοϋ χωρίου 

καί συνίσταται ώς καί δλη ή ράχις τοΰ όρους η εκτεινόμενη μέχρις όπισθεν 
της ’Άσσου έξ αρχαίας "λάβας. Έχρειάσθην 1 ’]2 ώραν ΐνα φθάσω την 
κορυφήν έχουσαν ύψος 274 μέτρων ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσ
σης. Άλλά και αύτη ή κορυφή Αδύνατον είναι νά έκληφθη ώς τδ καθ’ 
έαυτδ άκρωτήριον Λεκτδν, επειδή πρδς άνατολάς ύπάρχει έν έ'τι ύψηλό- 
τερον σημεϊον. Έχρειάσθην πάλιν μίαν ώραν καί 10 λεπτά ΐνα φθάσω ταύ- 
την την κορυφήν έ'χουσαν ύψος 355,7 μέτρων ύπεράνω τής έπιφανείας τής 
θαλάσσης ή'τις σχεδόν κάθετος έπικρέμαται. Βεβαίως ταύτην μόνον τήν 
ύψίστην κορυφήν ήδύνάτο νά έχγ ύπ’ δ'ψιν ό "Ομηρος διηγούμενος δτι ή 
"Ηρα καί δ "Υπνος έπί τής δδοϋ πρδς τήν ’Ίδην άν 
τήριον :

Λεκτδν δτι πρώτην λιπέτην αλα· τώ δ* έπι χέρσου 
βείτην, άζροτάτη δε ποδών ύπο σείετο ύλη. 1

Έγώ αύτδς ήμην λίαν πεπεισμένος δτι τοϋ Στράβωνος ή παράδοσις2 καθ’ 
ήν «έπί τώ Λεκτφ βωμός τών δώδεκα θεών ΐδρυται καλοΰσι δ’ Άγαμέ- 
μνονος ίδρυμα»’ μόνον εις χαύτην τήν ύψίστην κορυφήν ήδύνατο νά άνα- 

φερθή. Καί τφ δντι ευρον έκεϊ τά έρείπια αρχαίου τίνος οικοδομήματος 
5,5 μ. μήκους καί 4,5 μ. πλάτους, δπερ συνίσταται έκ μεγάλων καί μι
κρών άνευ άσβέστων καί άμμοκονίας συντεθειμένων λίθων, καί σχηματί
ζει στερεόν τοίχον. Τδ νϋν ύψος τούτου τοϋ μνημείου ύπεράνω τοϋ έδά
φους είναι 0,45 τοΰ μέτρου’ έν τούτοις τδ πραγματικόν ύψος αύτοΰ μό
νον δι’ άνασκαφής δύναται νά όρισθή. Φαίνεται δέ όμως δτι δέν υπήρξε 
πολύ ύψηλότερον. "Οτι δέ ούτος είναι ό αληθώς τώ Άγαμέμνονι αποδο
θείς βωμός τών δώδεκα θεών, περί τούτου ούδεμία αμφιβολία δύναται 
νά ύπάρξγ. Έν τούτοις πολλώ άφίσταμαι τοϋ νά πιστεύσω δτι τώ δντι 

δ ηρως ουτος εχει εγείρει αύτδν, και δ άριθμδς δέ δώδεκα άντίκειται εις 
τοΰτο. ’Επίσης δέν πιστεύω δτι δύναται τοΰτο τδ μνημείου νά άναφέ- 
φέρηται είς τόσον μ.εμακρυσμένην αρχαιότητα, διότι ούδέν εύρον ίχνος 
προϊστορικών τεμαχίων αγγείων, συνέλεζα δμως μεταξύ τών λίθων πολλά 
θραύσματα έστιλβωμένων ερυθρών ελληνικών αγγείων, είς ά μόλις δύνα
μαι ν’ άποδώσω έποχήν ολίγον άνωτέραν τής Μακεδονικής. Πρέπει δέ 

νά προσθέσω δτι τοΰτο είναι τδ μόνον άρχαϊον κτίριον, έπι τής δλης άπο- 
στασεως μεταξύ Χρυσής (Κουλακλί κιοϊ), Βαβά καί ’’Ασσου καί δτι έν 
δλγ ταύτη τή χώρα ούδέν ί'χνος ύπάρχει αρχαίας άνθρωπίνης κατοικίας. 
Ό βωμδς τών δώδεκα θεώνΐσταται έν τφ μέσφ ύψηλοϋ τετραγώνου πε
ριτειχίσματος έκ μεγάλων λίθων ύψους 0,90—1,5 μ. οΐτινες είναι συν
τεθειμένοι ανευ άμμ,οκονιας, άλλ’ δμ,ως παραινώ τδν περιηγητήν νά θεωρή 
ως άοχαϊα ταΰτα, ή τά τέσσαρα άμέσως έπόμενα δλως δμοια περιτεί-

1 Ίλι’βς XIV, 284, 285. 2 XIII, 605.
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χίσμάτα, έκ τών οποίων τ«ά έ'χουσι δύο ή τρεις μικράς Ουράς, ούδέ σχε- 
τιστέα καθ’ οίονδήποτε τρόπον πρδς τδν βωμόν τών δώδεκα θεών. Πράγ
ματι τάΰτα τά περιτειχίσματα ούδέν άλλο είναι ή περιβ'ολαΐ διά πρό- 
βατα δλως νέας κατασκευής’ πολλούς δέ άλλους όμοιους περιβόλους βλέ
πει τις μόνον δεκαπέντε λεπτά τής ώρας βορείως τούτου καί τοιούτους 
άπήντησα μέχρι τής ’Άσσου- πλησίον δέ τοΰ βωμοΰ τών δώδεκα θεών 
ύπάρχει φρέαρ μετά μεγάλων καί μικρών λίθων άνευ άμμοκονίας περιτε- 
τειχισμένον και κεκαλυμμένον διά μεγάλης γεγλυμμένης λευκής πλακδς 
μαρμάρου, δπερ άναυφιβόλως είναι άρχαϊον, έπειδή καθ’ δλην τήν περι
φέρειαν δέν ύπάρχει μάρμαρον καί οί ποιμένες είναι πολύ πτωχοί καί 
άπέριττον ώστε νά φέρωσι τοΰτο πόρρωθεν, έν φ έ'χουσι πρόχειρον λάβαν 

έν πλήθει.
Έξηκολουθήσκμεν τδ ταξείδιον διά τών χωρίων Παϊντενλι κιοϊ έ'χον- 

τος ύψος 278,4 μέτρων ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης καί Κ,οϊούν 
’Έβι ού τδ ύψος είναι 286,1 μέτρων. Έπί τής ήφαιστιώδους τέφρας δι’ ής 
οί έκ λάβας βράχοι είναι κεκαλυμμένοι, άνεβλάστησαν άκανθώδεις θάμνοι 
καί σπάνιαι πεΰκαι. Καί ταύτην δέ τήν άκαρπου χώραν έπισκέπτονται αί 
άκρίδες, α'ίτινες μόλις άφησαν τοϊς ποιμνίοις χλόην καί χόρτον πρδς τρο
φήν. Πολλάκις βλέπει τις αύτάς κατά εκατομμύρια διά μέσου πλουσίου 
άγροΰ όρμώσας πρδς λειμώνα τινα χωρίς νά βλάψωσι τδν πρώτον, καί 
μετά ταΰτα έπιστοεφούσας πρδς τοΰτον άφοΰ καταστρέψωσιν έκεϊνον. Ή 
χώρα έ'χειπανταχοΰ γραφικήν καλλονήν-δπου καίαν στρέψη τιςτδ βλέμμα’ 
διότι πανταχοϋ βλέπει τις γιγαντιαίους όγκους ύπερμεγέθων τεμαχίων 
λάβας, άτινα κεΐνται εί'τε μεμονωμένα εί'τε κατά σωρούς, μάλιστα πολ
λάκις είς τρεις, πέντε ή καί δέκα άλλεπαλλήλους σειράς, Ομοιάζοντας 
πρδς ισχυρά'τείχη. ’Ενίοτε βλέπει τις ταΰτα τά τεμάχια τδ έν έπι τοΰ 
άλλου δρθίως ίστάμενα οίονεί στήλας διαφόρου ύψους. ’Άλλοτε πάλιν βλέ
πει τις αύτά έν σχήματι πύργων είς μικράς σειράς πυκνώς πλησίον άλ- 
λήλων ίσταμένας. Ή ώραιότης τής χώρας αύξάνει διά τής συνεχούς θέας 
πρδς τήν θάλασσαν, ώς έπί τδ πλεϊστον μάλιστα έβλέπομεν ταυτοχρόνως 
τδ Αίγαϊον πέλαγος καί τδν Άδραμύττιον κόλπον.

Διέβημεν τδ Άραβλάρ-κιοΐ δπερ έχει ύψος 27.7,7 μ. ύπεράνω τής έπι
φανείας τής θαλάσσης καί έφθάσαμεν περί τήν 4 ώραν μ. μ. είς ’Άσσον 
ή'τις καλείται νϋν Βέράν, καί ής τδ ύψιστον σημεϊον έχει 232,7 μέτρα 
ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Έπί τούτου τοΰ ύψηλοτέρου ση
μείου φαίνεται νά ύπήρχον τρεις ή τέσσαρες ναοί, ών τά γήπεδα φαίνον

ται καθαρώς, καί ανασκάπτονται ύπδ τής έν Βοστόνη άρχαιολογικής εται
ρίας. Έν τούτοις μοί φαίνεται δτι ή ένταϋθα έπισώρευσις τών χωμάτων 
μόλις δύναται νά έχη βάθος τριών ποδών καί έκ τούτου ούδεμίαν ελπίδα 
έ'χω δτι δυνατόν νά εύρεθώσιν ένταϋθα Αντικείμενα Αρχαιολογικής άξιας.
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Κχτχ τήν βορείαν πλευράν εϊνέ παράδοξόν τι τετράγωνον οίκοδόχ-ημα 
μέ χαμηλόν θόλον δπερ φαίνεται νά ητο βυζαντινή εκκλησία, και μετε- 
βλήθη είς τζαμίον* πλησίον αύτοΰ είναι δυο τετράγωνοί πύργοι ών δ εις 

είναι ήμικατεστρκμμένος, δ δ’ έτερος σχεδδν καλώς διατετηρημένος και 
έχει πολεμίστρας και εί'κοσι μέτρα ύψος δώδεκα δέ πλάτος* άμφότεοοι 
συνίστανται έκ πεπελεκημένων λίθων μετά άσβεστου συνδεδεμένων καί 
ανάγονται ώς φαίνεται εις τδν μεσαιώνα. Πλησίον έκεΐ ύπάρχουίι τοξοει
δείς θόλοι, πιθανώς δεξαμεναί, και μεγάλα τείχη μετά προχωμάτων άτινα 

φαίνονται αναγόμενα εις τδν μεσαιώνα, Αί κύριαι Οικοδομαΐ της άρχαίας 
πόλεως φαίνεται δτι έκειντο έπί άμφοτέρών τών μεγάλων ύψωμά- 
των κατά την νοτίαν κλιτύν ή'τοι την πρδς την θάλασσαν. Έπι της ύψηλο- 
τέρας προεξοχ-ης, της οποίας ό καθέτως άποκεκομμένος βράχος εινε περιβε- 
βλημένος μετά τειχών συνεφαπτομένων φαίνεται νά ύπηρξεν η άοχαία 
αγορά* άλλά και ένταΰθα ή έπισώρευσίς τών ερειπίων εινε λίαν ασήμαντος 
διότι η ’Άσσος έπρομήθευβεν άπδ αιώνων τούς πρδς οικοδομήν λίθους είς. 

τά άνάκτορα και τζαμία της Κωνσταντινουπόλεως. Έπι της άνατολικής 
πλευράς βλέπει τις τά ερείπια μικρού τίνος οικοδομήματος δπερ εκλαμ
βάνεται ώς Νυμφαίαν. Έπι τίςς δευτέρας προεξοχής βλέπει τις τά ερείπια 
διαφόρων μεγάλων οίκο’δομών έν αις δυνατδν νά άνταμειφθώσιν αί έργα- 
σίαι της έν Βοστόνγ άρχαιολογικίΐς εταιρίας δι’ εύρέσεως ώραίων άναγλύ- 

φών, πρδς τοϋτο δμως φαίνεται παρέχον τάς πλείονας έλπίδας τδ μέγα θέα
τρου, τδ όποιον κεΐται κάτωθεν της δευτέρας ταύτης τών δύο προεξοχών, 
διότι άν καί τούτο τδ μνημείου έσυλήθη σχεδδν τών μαρμάρινων τεμα
χίων αύτοΰ, μ’ δλα ταΰτα φαίνεται δτι η εκεί- έπισώρευσίς τών χωμάτων 
είνε βαθυτέρα η άλλοθι που της ’Άσσου. Τά τείχη άτινα συνίστανται έκ 
μεγάλων πελεκημένων τεμαχίων γρανίτου καί τραχίτου λίθου διατηρούν
ται πολύ καλλίτερου ή τά τείχη οίαςδήποτε άλλης άρχαίας Ελληνικής 
πόλεως καί παρέχουσιν ήμϊν τδ πληρέστατου δείγμα τοϋ άρχαίου τρόπου 
τής δχυρώσεως. ΎΗσαν δέ ούτως ωκοδομημένα, ώστε ηύξανεν η όχυρότης 
αύτών έκ της φυσικής όχυρότητος της θέσεως, διότι διήρουν την πόλιν είς 
δύο μέρη μεταξύ τών οποίων ύπήρχεν ή άκρόπολις. Ταΰτα περιστοιχίζον

ται ύπδ πολυαρίθμων πύργων οΐτινες έκτδς ένδς πάντες εινε τετράγωνοι. 
’Έχουσι δέ άνεξαιρέτως 2, 5 μέτρων πάχος καί συνίστανται έκ πελεκημέ
νων λίθων ών τινές μέν είνε σφηνοειδείς, τινές δέ τετράγωνοι, και οΐτινες 
συνδέονται άκριβώς ώς τά τείχη της ’Αλεξάνδρειάς της Τρωάδος και τά 
τείχη τοΰ μεγάλου άρχαίου φρουρίου έπι τοϋ όρους Χίγρη* δηλαδή τδ έσω* 
τερικδν τών τειχών ώς καί δ χώρος μεταξύ τών σφηνοειδών τεμαχίων 
πληροϋται διά μικρών λιθαρίων. Πανταχοϋ δπου τά τείχη συνίσταται έκ 
τετραγώνων τεμαχίων λίθων διακόπτονται ταΰτα κανονικώς διά σφηνο* 
ειδών τεμαχίων λίθων, άτινα χρησιμεύουσι πρδς στερέωσιν αύτών είς τήν 

θέσιν των. ”θϋοι οί λίθοι φέρουσι φανερώτατα σημεία δτι έλε'άνθησαν 
διά σιδηρών κα'ι οξέων σφυρών- δθεν δέν δυνανται.νά έ’χωσιν ούδεμίαν άξίω- 
σιν μεγάλης άρχαιότητος. Έγώ μάλιστα πιστεύοο δτι ολον τδ δυτικόν 
τείχος εινε έκ Ρωμαϊκών χρόνων- τά επίλοιπα δέ είνε πιθανώς ούχί αρ
χαιότερα της μακεδονικής περιόδου. Είς δυο θέσεις δμως βλέπομεν τδν 
νεώτερον τοίχον έκτισμένον έπί άλλων τοίχων, οΐτινες συγκεινται έκ 

καλώς συνηρμοσα,ένων πολυγώνων καί γενικώς περιγράφοντκι ώς Κύκλω- . 
πεια- τείχη, εις τά οποία άποδίδεται μεγάλη άρχαιότης. Έν τούτοις 
οφείλω νά διαμαρτύρωμαι«εναντίον τών δνομαζόντων ταΰτα Κυκλύπεια 
καί τών άποδιδόντων αύτοϊς μεγάλην αρχαιότητα, διότι μόνον είς τήν 
εξωτερικήν πλευράν έ’χουσιν οΐ λίθοι τδ πολυγωνικόν σχήμα* οί δέ λοιποί 

είσί σφηνοειδείς και έντελώς ομοίως έπιτεθειμένοι άλλήλοις.ώς οί λίθοι 
των άλλων τειχών ένταΰθα* δηλαδή ό χώρος ό μεταξύ τών σφηνοειδών 
λίθων, καθώς καί δλον τδ εσωτερικόν τών τειχών πληροϋται διά λιθα- 

οίων. Έπομένως'τά τείχη ταΰτα ούδέν έ’χουσι κοινόν μετά τών έκ πολυ
γωνικών λίθων Κυκλώπειων άν καί έ’χουσιν αύτών τήν ε’ξωτερικήν όψιν. 
Ούδέν παράδειγμα έ’χομεν. πολύ άρχαίου τείχους μέ τοιουτον τείχισμα, 
καί επειδή έκτδς τούτου ή εξωτερική πλευρά τών λίθων τούτων φέρει ■ 
τά σημεία ότι έλειάνθησαν διά σιδηρών οξειών σφυρών, διά τοϋτο άδύνα- 

τον νά άποδώσωμεν είς τά τείχη μεγαλητέραν άρχαιότητα παρά τδν 5ον 
ή 6ον αιώνα π. X. Είνε αξιοπαρατήρητου δτι ταΰτα τά τείχη τά μετά- 

πολυγώνων είσίν δλίγον τι κυρτά ή κεκλιμένα.
Λίαν ένδιαφερουσιυ είσί. ένταΰθα αί πολλαί και καλώς διατετηρημέυαι, 

διά μεγάλων, δέ καί μικρών άπελεκή των λίθων έστρωμέναι δδοί Μία τοι- 
αύτη δδδς άγει άπ’ ανατολών της Άκροπόλεως πρδς τά κάτω εΐ’ς τι ύψωμα 
μέ πύργον, τοΰ οποίου τά. εξωτερικά τείχη συνίστανται έκ πελεκημένων 
τετραγώνων λίθων 1,80 μετρ, μήκους 0,39 πλάτους καί 0,45 πάχους.Έκ 
τούτου τοΰ σημείου έ’χει τις λαμπρήν θέαν πρδς τήν κοιλάδα τοϋ Σατν-ιόεν- ' 
τος καί πρδς τούς έκ λάβας λόφους, οΐτινες έπικρέμανται τούτου καί κα- 

Έπειδή βλέπομεν σχεδδν πανταχοϋ
:ΐον λιθόστρωτου τών οδών άνευ έπισω.ρεύσεως χωμάτων, εικάζω , 

αύτη ένταΰθα. πανταχοϋ εινε ελάχιστη, δθεν αί άνασκά- 
λίαν εύκολοι. Άλλ’ άκοιβώς τούτου ένεκα ούδεμίαν ελπίδα έ’χω 

ένταΰθα ενδιαφέροντα πράγματα, ούδέ είς αυτούς άκόμη .
- . .. . , ν ; λ ■ ■- > εν οις επε-

Χογίω^ οΐτι-- · 
της έν Βοστόντι άρχαιολογικης εταιρίας 

Άτησιν ν’ άπαντήσω ένταΰθα
ο ολίγα ή ούδέν ήξεύρομεν. Ό Στράβων 

λέγει .μέν δτι ύπηρξεν άποικίατής Μεθυμνης της έν Λέσβφ, άλλ’ ή έπι- 
31 

λύπτονται ύπδ θάμνων πυκνών.

τδ άρχαϊον 
έκ τούτου δτι

φαί είσί
δτι Θά εύρεθώσιν 
τούς‘κήπους τούς κατά τήν δυτικήν καί ανατολικήν πλευράν 

στησα ιδίως τήν προσοχήν τών διακεκριμένων .άμερι 

νες έ.στάλησαν είς ’Άσσον ύπδ 
καί τούς όποιους είχον τήν εύχαρίσ

Περί της ιστορίας της ’Άσσου
f

■ Τόμος ST* 6_____’Ιούνιος 1882
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βάλλουσζ Οέσις τής πόλεως άνωθεν τής θαλάσσης μάς δίδει άφορμήν νά 
πιστεύσωμεν δ τι ήδη κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους πρέπει νά ύπήρχεν 
ένταΰθχ αποικία τις. Δύναμαι νά παραδεχθώ δτι ή ’Άσσος ήτο ή άρχαία 
Χρυσή ήτις είχε περίφημου τινά ναόν τοϋ Απόλλωνος Σμινθέως καί ανα
φέρεται συχνάκις έν τή Ίλιάδι. Τοΰτο πιστεύω τοσοΰτον μάλλον δσον 

κατά τήν Ίλιάδα (I, 431.) ή αρχαία Χρύση είχε λιμένα τινά, οστις επί
σης ύπο τοϋ Στράβωνος (XIII,612.) αποδίδεται αυτή, ένώ είς δλην την 
βόρειον παραλίαν τοϋ Άδραμυττείου κόλπου, ή ’Άσσος είνε δ μόνος τό
πος δστις έ'χει λιμένα. Ό Στράβων (XIII, 612.) άναφερει, δτι ή λατρεία 
τοϋ ’Απόλλωνος Σμινθέως μετεβιβάσθη άπό της παλαιάς Χρυσής είς την 
νέαν ώς ήδη εί'πομεν. Παν δ,τι ήξεύρομεν περί ’Άσσου είνε δτι άφ’ ου ή 

χώρα περιηλθεν ύπο την Περσικήν κυριαρχίαν έπεβλήθη ταύτη τγ πόλει 
το καθήκον, 'ίνα προμηθευσ·ρ είς τούς βασιλείς της Περσίας σίτον. Κατά 
τδν Στράβωνα (ΧΠΙ, 6 1 0.) άπέκτησεν ή ’Άσσος την ανεξαρτησίαν της 
έν.έ'τει 350 π. χ. ύπό την κυριαρχίαν τοϋ Ευνούχου Έομεία δστις προσε- 
κάλεσε τούς φιλοσόφους Ηενοκράτην καί Άριστοτέλην παο’ έαυτώ, καί 
είς τόν τελευταίου έ'δωκε την Ανεψιάν του είς σύζυγον. Ταχέως όμως 
έ'πεσε πάλιν ύπό τήν κυριαρχίαν τών Περσών οΐτινες έφόνευσαν τόν Έρ- 
μείαν. Αυτή άπετέλεσε μετά τόν θάνατον τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου μέ
ρος τοΰ βασιλείου τοΰ Λυσιμάχου, άργότερον δέ περιηλθεν ύπό τήν εξου
σίαν τών βασιλέων της Περγάμου καί προσεκολλήθη μετά τόν θάνατον 
τοϋ Άττάλου τοΰ Γ’ τώ 130 π. χ. τώ Ρωμαϊκώ κοάτει. Τήν ’Άσσον 
έπεσκέφθησαν οί απόστολοι Παύλος καί Λουκάς.1

V

ΑΠΟ ΑΣΣΟΥ ΕΙΣ ΠΑΠΑΣΑΗ.

Τό ταξείδιον άπό ’Άσσου πρός άνατολάς είνε κατ’ εξοχήν επίπονον. 

Καί κατ’ άρχάς μέν βαίνει ή οδός έπί τίνος διά λίθων κεκαλυμμένης 
. στενής ατραπού, διά μέσου ακανθωδών θάμνων. Μετά δύο δέ ώρας στρέ

φεται αυτή ολίγον κατ’ όλίγον άπό τών ύψωμάτων πρός τήν άκτήν 
τής θαλάσσης οπού έ'πρεπε νά έλαύνωμεν δλην τήν ημέραν έντός τής βα- 
θείας άμμου τής παραλίας. Έντός τεσσάρων ωρών άπό τής ’Άσσου έφθά

σαμεν είς φρέαρ τι οπερ κεϊται περίπου 18 μέτρα μακράν τής θαλάσσης 
και τοΰ οποίου τό ύδωρ είχε 16 Κ. θερμοκρασίαν καί λίαν δριμεΐκν γεϋ- 
σιν θείου- τριάκοντα δέ πεοίπου βήματα πρός άνατολάς Ϊσταται στήλη 
έκ γρανίτου και έπι τοΰ βορείου ύψώματος όπισθεν κωνοειδής τύμβος, δ 
μόνος τόν όποιον είδον κατά ταύτην τήν παραλίαν. Ένταΰθα φαίνεται 

1) Πράξεις τών ’Αποστόλων 20, 13, 14.
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δτι υπήρξε ποτέ πόλις τις καί εικάζω οτι ήτο τά Γάργαρα πόλις ήτις 
κατά τόν .Στράβωνα (ΧΠΙ, 606.) απείχε 140 στάδια τής ’Άσσου* ή δέ 

άπόστασις αύτη συμφωνεί πληρέστατα.,
Ή χώρα είνε ένταΰθκ πανταχοϋ κατ’ εξοχήν ενδιαφέρουσα, διότι δτέ 

μέν πλησιάζει ή ραχις τοϋ ό'ρους είς τήν παραλίαν καί έπικρέμκται αυτής 
σχεδόν καθέτως, δτε δέ Απομακρύνεται έν τέταρτον ή ήμισυ μίλιον άπ’ 

αυτής, καί σχημ.ατίζει τοιουτοτρόπως μακράς κοιλάδας έν αίς φύονται 
ελαιώνες ή είνε έσπαρμένοι καρποί δημητρικκοί. Ώς έκ του φόβου τών 

πειρατών ούδέν χωρίον είνε έκτισμένον-εις τήν παραλίαν άπό τής’Αλε
ξάνδρειάς τής Τρφάδος μέχρι τοϋ άκρωτηρίου Λεκτοϋ καί είς άμφοτέ- 

ρας τάς πλευράς τοΰ Άδραμυττείου κόλπου. Πάντα δέ τά χωρία κεϊνται 
έπί των ύψωμάτων περίπου μίαν ώραν μακράν τής παραλίας, άλλ’ δμως 

έκαστον τούτων έχει είς τήν θάλασσαν ξύλινόν παράπηγμα δπερ χρησι
μεύει ώς άποθήκη ξύλων καί έκ τής δπόίας μεταφέρουσι δ ά πλοίων σα
νίδας καί δοκούς καθώς καί φλοιούς πεύκων. Πλησίον τοΰ παραπήγματος 
ύπάρχει πάντοτε παντοπωλεϊον δπου πωλείται άρτος τυοός άλας καί κα
πνός, ούχί δμως καί οίνος, διότι δέν πίνει οίνον ό κοινός λαός τών Τούρ
κων, ούδέ άμ,πελώνες ύπάρχουσιν ένταΰθα. Τοιαϋται θέσεις ποοσορμήσεως 
Ονομάζονται ίταλιστί «Σκάλα». Έντός επτά ώοών άπό τής ’Άσσου έ'φθα- 
σα είς τήν Σκάλαν τοΰ Άρακλί δπερ δνομ.α δέν δύναται νά έκλ.ηφθή ώς 
τουρκικόν, φαίνεται δέ νά ήνε παραφθορά τής ελληνικής λέξεως '///»«- 

xJucr" έν τούτοις δέν άνζφέρεται ένταΰθα πόλις τις φέρουσκ τοΰτο τό 
όνομα ύπό ούδενός αρχαίου συγγραφέως. 'Ημίσειαν ώραν περαιτέρω διέ- 
βην τήν Σκάλαν τοΰ Μουσαρατλί πλησίον τοΰ οποίου δ ρύζξ δ καλού

μενος Μουσαρατλί - Τσάι ρέει είς τήν θάλασσαν. Μίαν ώραν εντεύθεν 
έφθασα είς τήν Σκάλαν τοΰ Χεπνέ ήτις περιέχει πολλάς Αποθήκζς ξύ
λων καί φαίνεται δτι προμηθεύει πολλήν οικοδομήσιμου ξυλείαν. Ώς ήδη 

άνεφέραμεν, ούδαμοΰ ύπάρχει λιμήν πλήν τής ’Άσσου, καί μόνον έν νηνε- 
μία δύναται νά γίνγ ήφόρτωσις τών ξύλων, Αν καί ταΰτα τά εμπορεία 

προφυλάττονταί πως ύπό τών νήσων Μασκονήσι, Άϊβαλί καί τής Λέ
σβου. Έντός 45 λεπτών τής ώρας άπό Χεπνέ έ'φθασα είς τήν Σκάλαν 
τοΰ Άδά, δπου έπληροφορήθην δτι είς άπόστασιν μιας, ώρας, ού μακράν 
τοϋ Άδά ύπάρχει έπί τής κορυφής όρους τινός μεγάλη λελαξευμένη δε

ξαμενή, είς τά κάτω τής δποίας φέρει κλίμαξ· άλλ’ δτι ούδέν έκεϊ άρ- 
χαϊον έοείπιον ύπάρχει. Έπιμελώς έπληροφορήθην είς έκαστον σταθμόν 
μήπως ύπάρχουσιν είς τά περίχωρα ίχνη τειχών, άλλ’ ούδαμοΰ ύπάρ- 
χουσι τοιταΰτα. Καθ’ δλον τό διάστημα τοϋ ταξειδίου εΐ'χομεν καθ’ έκά- 

στην βροχήν έπί ώρας δλας καί ήκούσμεν έκ διαλειμμάτων μακοόθεν 
βροντάς. Εύθύς μετά τήν Σκάλαν τοΰ’Άδα διέβημεν τόν ποταμόν Μοχλί- 
Τσα’ί δστις έχει 90 μέτρα βάθος καί 18 μέτρα πλάτος' μετά ταΰτα δέ
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εις τριάκοντα "Κεπτχ, της ώρας τήν σ-ιχλχν τοϋ Ναρλί μετά τήν οποίαν 
ήλθομεν εις τδν μικρόν ποταμόν Κουτσούκ-Τσαϊ τοΰθ’ όπεο σημαίνει «Μι
κρόν ποταμόν». Έκεΐθεν άνέβημεν έφ’ 'ίππου είς τδ μεγάλον χωρίον Πα- 
πασλί δπερ έ'χει 123, 2 μέτρων ύψος ύπεράνω της Θζλάσσης Τοΰτο τδ 
χωρίον έ'χει λαμπράν τοποθεσίαν έπί τοΰ κρημνού υψηλού τίνος όρους, 8ν 

κατάφυτου ύπ’ ελαίων, αίτινες φύονται ενταύθα πολύ πυκναί, και ©θά- 
νουσι τδ μέγεθος μεγαλοπρεπών δένδρων τών δασών. Ή θέα πρδς τήν κοι
λάδα και τήν θάλασσαν είνε τω δντι έξαισία. ’Εγγύτατα τοϋ Παπκσλί 

είνε δ μικρός ποταμδς Τσκτσιντερεσί. Τδ χωρίον κκτοικεΐται ύπδ Τούρκων 
καί τινων 'Ελλήνων, έξ ών οί τελευταίοι δέν διακρίνονται πολύ έπί έκ- 
τάζτφ καθαριότητι. Τφ δντι οσον κεκμηκώς καί άν ήνε δ οδοιπόρος δέν 
δύναται ούχ’ ήττον νά διέλθγ τήν νύκτα ανενόχλητος έπί τοΰ κατά τοΰ 
εδάφους έστρωμένου σκεπάσματος του, άν μή περιβάλγ) όλον τδ σώμά 
του διά προχώματος έντομοφθόρου κόνεως, διότι σμήνη όλα ένοχλητικω- 

τάτων εντόμων πίπτουσιν άπο της στέγης έπ’ αύτόν. Δυστυχώς δέν είνε 
φρόνιμον νά κοιμηθή τις έν ύπκίθρω, διότι αί νύκτες είνε ψυχραί καί 
ύγραί. ’

Έρωτήσας άν ύπάρχουσιν έν τοΐς περιχώροις αρχαία έρείπια, ή'κουσα ότι 
ύπάρχει έν άρχαϊον φρουρίου άπέχον έκεΐθεν μόνον μίαν καί ήμίσειαν ώραν.

VI

ΑΠΟ ΠΑΠΑΣΑΙ ΕΙΣ ΑΔΡΑΜΥΤΤΙΟΝ.

Έπεσκέφθην τδ φρούριον τήν έπομένην πρωίαν μεθ’ ένδς οδηγού' ή 
έκεΐσε ύδδς ήτο κατ’ εξοχήν δυσχερής άγουσα έπί στενής άτοκποϋ άδια- 

λείπτως άνωφερώς καί κατωφερώς, καί έ'δει μάλιστα μέγκ μέρος τής 
όδοϋ νά πορεΰθώ πεζός.

Πράγματι ευρον τδ φρούριον έκ λευκοΰ μαρμάρου όπισθεν ορεινής τινδς 
φάραγγος ύπ’ άγριων έλαιών καί οπωροφόρων δένδρων κατάφυτου, καί 
άζριβώς άνωθεν τής πηγής τοΰ Τσαντσιντερεσί. Άλλ’ είδον δμως τάς 

ελπίδας μου παντελώς ψευσθείσας' διότι τδ κτίριον άπεδείχθη ως μικρόν 
φρούριον τών μεσαιωνικών χρόνων και πιθανώς ύπδ τών Γενουηνσίων έκτι- 
σμένον. Τά τείχη ώς κκί ή πύλη είνε καλώς δικτετηρημένκ. Κεϊται δέ 
τδ φρούριον τοΰτο 162,8 μέτρα ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης. 
Μετέβην έκεΐθεν είς τήν Σκάλαν τοΰ Παπκσλί' μοί έδειξαν είς άπόστα- 

σιν μιας και ήμισείκς ώρας άνατολικώς έκεΐθεν τήν τοποθεσίαν αρχαίας 
τινδς πόλεως ήτις εκτείνεται περί τά 100J βήματα ΑΔ. κα! ΒΜ. καί 
φθάνει μέχρι τής παραλίας. ’Επί τής ανατολικής πλευράς της υπάρχει 
μικρός τις λόφος μετά λειψάνων αρχαίων τειχών, οστις μόλις έ'χει ύψος 
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πλέον τι τών δέκα μέτρων ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης. "Αν καί 
αύτη ή τοποθεσία είνε κατάφυτος ύπδ μεγάλων έλκιοδένδρων καί ού- 
δεμία ενυπάρχει ανθρώπινος κατοικία, ούχ’ ήττον ονομάζεται Δεβρέντ 
δπερ ουδόλως δύναται νά πκρκγητκι έκ τοΰ Τουρκικού, φαίνεται δέ νά 

ήυε παραφθορά τοΰ ’Αύτανδρος, τότω μάλλον δσω έν επιγραφή έντετει- 
χισμένή ανάποδα έ'ν τινι τζκμίφ τοΰ αμέσως πλησίον κειμένου χωρίου 
Άβγιλάρ άναφέρονται. ’Αύτανδρος κκί ΙΙελται ώς γείτονες πόλεις, διχο- 
νοοΰσκι περί ορίων. ’Επειδή δέ παρά τδν ποταμόν Μονκστίρ-Τσκϊ (ποτα
μός τής μονής'; πλησίον τοΰ Άβγιλάρ εινε ομοίως ή τοποθεσία αρχαίας 
τινδς πόλεως, διά τοΰτο υποθέτω οτι τδ Δεβρέντ είνε ή ’Αύτανδρος, και ή 
τοποθεσία του Μοναστίρ-Τσαϊ αί Γΐέλται.'Η ’Αύτανδρος άναφέρεται ύπδ τοΰ 
'Ηροδότου (Ν. 26. V1I, 42.) Σκύλακος (Πεοίπλους 96, καί τοΰ Στράβωνος 

(X, 470. XIII, 606, 6 12, 613.) Τό έ'δκφος καλύπτεται ύπδ θραυσμάτων 
ελληνικών άγγείων, καθώς και μεσαιωνικών' δθεν φαίνεται δτι ή πόλις 
κκτωκεΐτο μέχρι των μεταγενεστέρων χρόνων. Μέγα πλήθος νομισμάτων 
ανευρίσκεται ένταϋθα κατά τήν άροτρίασιν καί τά πλεϊστα τούτων εΐσί 
δωμαίκά, αύτοκρατορικά νομίσματα, πρδς τούτοις παρουσιάζονται καί 

πολυάριθμα νομίσματα μακεδονικών χρόνων' αργυρά νομίσματα τής Άν- 
τάνδοου δέν είνε σπάνια, εύοίσκονται δέ επίσης χάλκινα νομίσματα έκ 
τοΰ μεσαιώνος πολυπληθή. Έν Παπκσλί κκί Άβγιλάρ ήγόρκσκ πολλά 
νομίσματα εύρεθέντα ένταϋθα, μεταξύ δέ τούτων έν άργυροΰν τετοάδραχ- 
μον Αλεξάνδρου τοΰ μεγάλου αντί τεσσάρων φράγκων κκί έν δίδραχμον 

Φιλίππου τοΰ Β' αντί 2 φράγκων. 'Η συσσώρευσις τών χωμάτων φαίνεται 
ένταϋθα δτι οϋδκμοΰ ύπερβαίνει τά τρία μέτρα' άλλ’ ούχ’ ήττον υπάρχει 
ένταϋθα διά συστημκτικάς άνκσκκφάς βεβαίως κκτκλληλότερον πεδίον 
ή άλλοθι που τής Τρωκδος, τουτέστι τοΰ Ίσκρλίκ μετά τοΰ νέου ’Ιλίου 

καί τής ’Αλεξάνδρειάς τής Τρφάδος.
’Έφθασα τδ Άβγιλάρ’ τήν πρώτην μ.μ. Τοΰτο τδ χωρίον κεΐται 144,2 

μέτρα ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης. Ή άνωτέρω μ.νημονευθΐϊσκ 
έπιγοκφή είς τδ εξωτερικόν τείχος τοΰ τζαμιού λέγει προσέτι δτι τά 

ονόματα άμφοτέρων τών πρδς έξομάλυνσιν της διχονοίκς ένεκα τής όρο- 
θετικής γραμμής έξ ’Αθηνών προσκληθέντων διαιτητών ήσαν Σκτύριος 

καί Δημήτριος; καί ότι ο.ύτοι πρδς γενικήν εύχαρίστησιν έχώρισαν τά όρια, 
συνεπείκ τοΰ οποίου δ λαός άνήγειρεν αύτοΐς ανδριάντας καί βάθρα 
χαλκκ μετ’ έπιγρκφής. ’Έκ τίνος δέ άλλης μαρμάρινης πλακδς ήτις φαί

νεται νά ήνε σήμα τάφου άντέγρκψα τήν ακόλουθον έπιγρκφήν ή'τις πι

θανώς άνέρχεται είς τδν μεσαιώνα.

ΐ ) Τδ. όνομα τούτου τοδ χωρίου είνε κυρίως Έδγιλΐχρ, όπερ οημχίνιι Θηρευτής' έν 
τούτοι; χοινιδ.; χχλεϊτχι, «’Αβγιλάρ» πρός διάχρωιν τών δύο άλλων τών γειτονιχώ; χει- 
μύνών χωρίων «Έβγιλάρ».
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ΜΗΤΡΠΕΡΜΑΙΟΥ
ΧΑ!ΡΕ 

ΦΙΛίίΤΑΕΠΙ 
ΣΤΡΑΤΟΥ

"Εν τινι πηγή αύτόθι είδον έντετειχισμένον τεμάχιον μαρμάρου [/.έ άνά- 
γλυφον δπερ πζριστ^ δύω καθήμενα πρόσωπα, ών τδ έν έγειρε', έν ζώον, 
ί'σω; πτηνόν' πρδς δέ τά δεξιά ϊσταται άνήρ τις δστις φαίνεται κρατών έν . 

τή χειρί κυπελλον.
*Αν και πλεονάζγ) δ τουρκικός πληθυσμός, κατοικοϋσιν δμως πλεϊστοι 

"Ελληνες είς τδ ’Αβγιλάρ, μεταξύ τών οποίων ό έμπορος ελαίου Μιχαήλ 
Καζάζης είνε δ πλουσιώτατος καί επιφανέστατος. Πάντες δέ.κατάγονται 
έκ Λέσβου. Φημίζοντες δέ οί Λεσβιοι "Ελληνες ώς οί πανουργότατοι έμ

ποροι τοϋ κόσμου- είς άπόδειξιν τούτου άναφέρουσιν δτι είς τάς πόλεις 
τών όποιων τδ έμπόριον εύρίσζεται είς χεϊρας τών Λεσβίων ούδέποτε εύ- 
ρίσκεται ’Ιουδαίος. Πάντες οί "Ελληνες της μικρΧς ’Ασίας πάσης τάξεως, 
έ'χουσι θέρμην άφοσίωσιν πρδς την 'Ελλάδα, και εινε τω δντι συγκινητι
κόν νάκούή τις αύτούς δμιλοΰντας μετά δακρύων έν τοΐς δφθαλμοΐς περί 

τής αγάπης αύτών πρδς την 'Ελλάδα τήν οποίαν αυτοί ονομάζουσι 
προσφιλή μητέρα, καίπεο ούδέποτε έπισκεφθέντες αύτήν. Πάντες έ'χουσι 
τήν ένθουσιωδεστέραν ελπίδα ότι στρεφομένων τών τροχών τής τύχης θά 
έ'λθν) ημέρα ητις δέν δύναται ήνε μακράν κατά τήν οποίαν πασκι αί μ.ε- 
γάλαι έπαρχίαι τής μικρής Άσίζς θά προσαρτηθώσιν είς τήν Ελλάδα, 
τήν οποίαν αύτοΐ καθ’ έκάστην ημέραν καί ώραν μάλλον καί μάλλον έπι- 
ποθουσι. Λέγουσι δέ, «ημείς οί "Ελληνες εί'μεθα λίαν φιλόπονοι άνθρωποι' 
οί Τούρκοι όμως ούδόλως εργάζονται καί εύρίσκονται πάντοτε είς χρημα
τικής· περιπετε ίας, ημείς δέ δανείζ'ψ.εν αύτοϊς μέ ύπερόγκους τόκους έπί 
ύποθήκν) τών οικιών καί τών αγρών των’ μή άπαλασσομένους δέ τών 
υποθηκών καθιστώμεν αύτούς έκπροθέσμους καί κατά τοΰτον τδν τρόπον 
μεταβαίνει ή περιουσία των ολίγον κατ’ ολίγον είς τάς ήμετέρας χεϊρας». 
Έκτδς τούτου μειοϋνται οί Τούρκοι πολύ ταχέως. ’Εάν π. χ· παρατηρή- 
σωμεν τήν Σμύρνην, αύτη είχεν ακόμη πρδ 35 έτών 80,000 Τούρκους 
και 8,00υ "Ελληνας, ένώ σήμερον άριθμεϊ μόνον 23,000 Τούρκων καί 
76,000 Ελλήνων' είς όλας τάς πόλεις ευρίσκει τις δμοίαν αναλογίαν· και 
έν τοΐς χωρίοις μειοϋνται οί Τούρκοι, άλλ’ήττον ταχέως.

Οί ένταΰθα "Ελληνες έκδηλοϋσι τάς ενθουσιώδεις έλπίδας των διά τών 
εικόνων, δι’ ών κοσμοΰσι τά καταστήματα των. Έν τω μέσφ βλέπει τις 
τδν βασιλέα καί τήν βασίλισσαν τής Ελλάδος, πέριξ δέ ύπάρχουσιν έν εί
κοσι τέσσαρσιν ή καί πλειοτέροις κύκλοις τά ονόματα τουρκικών επαρχιών, 
ή μεγάλων πόλεων, π. χ. Σάμ.ος, Χίος, Κρήτη, Σμύρνη, 'Ρόδος χτλ.

Επειδή ομιλώ περί τού χωρίου Άβγιλάρ πρέπει νά προσθέσω δη έν- 
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ταϋθα ύπάρχουσιν έ'τι δύο χωρία δνόμαη Έβγιλάρ, δ’ηλ. τδ έν ούχί μα
κράν τού Μπεϊραμίτς, δπόθ,εν συνήθως γίνεται ή άνάβασις τής ’Ίδης, καί 
δεύτερον έντώ διαμερίσματι τών μεταλλείων άνατολικώς τού Άδραμυτ- 
τίου.Ή εντεύθεν άπόστασις τού Μπεϊραμίτς εινε μόνον οκτώ ωρών, επτά 

δέ ωρών μέχρι τοϋ Έβγιλάρ κατά τούς πρόποδας τής ’Ίδης.
ΊΙ έκτασις τής αρχαίας πόλεως έν τώ Μοναστίρ - Τσάί τήν οποίαν έγώ 

εκλαμβάνω ώς τάς Πελτάς είνε μόνον μικρά καί καθ’ δλκ τά φαινόμενα 
ή εκεί συσσώρευσις τών χωμάτων, είνε πολύ μικρά καί μόλις έχει βάθος 

ενός ποδός.
"Εφιπποι μετέβημεν άπδ τοΰ Άβγιλάρ είς τά θερμά λουτρά, άτινα 

κεΐνται κατά τήν πεδιάδα τοΰ Άδραμυττίου, πλησίον τής παραλίας καί 
Ονομάζονται Λούγια Χαμάμ πρδς διάκρισιν τών άρτίως περιγραφέντων 
λουτρών τοϋ Λόγια Χαμάμ. Άλλ’ ού'τε ή λέξις Λόγια, ού'τε ή Λούγια είνε 
τουρκικαί, καί έν ούδεμιφ άλλη γλώσσγ εύρίσκομεν τήν έτυμολογίαν των.

’Ενταύθα διατηρείται ό λουτρών είς καλλιτέραν κατάστασιν καί επι
σκέπτονται αύτδν πολλοί' συνίσταται έξ ένδς κωνοειδούς οικοδομήματος 
έ'χοντος τετράγωνον λεκάνην έν τφ μέσω. Δύο πηγαί άναβλόζουσι ταύ- 
τοχρόνως είς τήν λεκάνην διά σωλήνων, οΐτινες κεΐνται δ εις ύπέρ τδν άλ
λον. Ή άνω πηγή είνε ψυχρά καί έ'χει θερμοκρασίαν 1Κ. ή δέ κάτω 
θερμή καί έ'χει 52 Κ. Ό διευθυντής τοϋ λουτρού μ’ έβεβαίωσεν ότι 
ή θερμή πηγή έπί τής αύτης θέσεως δπου άναβλύζει διά τοΰ μικρού σι
δηρού σωλήνας είς τήν λεκάνην έ'ρχεται έκ τής γης' έν τούτοις δέν ήδυ- 

νήθην νά συνεννοηθώ μέ αύτδν περί τής ιαματικής δυνάμεως της. "Οτι 
ύπάρχουσιν ένταΰθα έ'τι περισσότεοαι θερμαί πηγαί άποδεικνύεται ύπδ τής 
ύπάρξεως πηλώδους λουτρού είς άπόστασιν τριάκοντα μέτρων έντδς τοϋ 
λειμώνος' συνίσταται δέ έξ ένδς μικρού έπιπέδου τέλματος, έχοντος διά

μετρον περίπου τριών μέτρων καί έ'χει θερμοκρασίαν 37 112° Κ. Τοϋτο τδ 
πηλώδες λουτοδν μ,οί παρέστησαν, δτι εμπεριέχει θαυμάσιους ίαματικάς 

ιδιότητας καί είνε ιδίως θεραπευτικόν τής ποδάγρας καί τών ρευματι
σμών. Πράγματι δέ άποδεικνύεται ή ιαματική του δύναμις διά τών είς 

τούς κλώνους τών τούτον τδν λουτρδν περισκιαζόντων πλατάνων άνηρ- 
τημένων άναθημάτων, άτινα συνίστανται έκ ρακών χιτώνων καί άλλων 
ύφασμάτων. Πάντα δέ ταΰτα τά παράδοξα άναθήματα έκ τών οποίων 

ήρίθμησα 150, άνηρτήθησαν ώς μέ διαβεβαίωσεν δ διευθυντής τοϋ λου
τρού ύπδ τών άσθενών άμέσως, μετά τήν έπίτευξιν τελείας άναρρώσεως. 
’Άν λοιπδν άποδίδεται είς τοΰτον τδν πηλόν τοιαύτη θαυμασία ιαματική 
δύναμις τότε πρέπει νά παραδεχθώμεν βεβαίως, δτι τδ αύτδ συμβαίνει καί 
είς τήν άμέσως έκεϊ πλησίον εύρισκομένην θερμήν πηγήν. Επειδή δμως 
άμέσως πλησίον δέν ύπάρχει χωρίον, διά τοϋτο ούδαμώς πρέπει νά πα- 
ραδεχθώμεν οτι οί άνθρωποι σωρηδόν συρρέουσι πόρρωθεν άπλώς μόνον
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δπως λουσθώσιν είς Θερ’χδν λουτρόν οτε έγώ είσήλθον, ήσαν καθόσον εν
θυμούμαι μόλις εζ άνθρωποι είς την λεκάνην.τοΰ λουτθοΰ. Ούχ ήττον 
φζίνετζι, δτι τοΰτο τδ λουτρδν έφημίζετο κζθ δλζς τάς έποχάς πολύ' 
διότι τά μεγάλα γενουήνσικ ερείπια άτινα βλέπει τις ενταΰθζ ζποδει- 
κνύουσι την έν τω μεσζιώνι σπουδζιότητα κζϊ σημζντικότητά του.

Έπειδή τδ έδαφος έντζΰθζ είνε ελώδες, διά τοΰτο αυξάνει ή πρόσχωσις 
πολύ ταχέως διά τών κατακαθισμάτων τών φυτικών ουσιών, ουτω δέ τά 
πλεΐστζ τών γενουηνσίων τειχών, άτινα βεβαίως ειχόν ποτέ υψηλά ύπέρ 
τήν γην μόλις νϋν ύπερεχουσϊν κύτη; κζί μέλλουσι τέλεον νά κζτακαλυ- 
φθώσι.

Τοΰτο τδ Λοόγιζ Χαμάμ κεϊτζι έν τώ λειμών, εις τούς πρόποδζς τοΰ 
κωνοειδούς λόφου τοΰ όνομζζομένου Λουγζτέπεσι ή Αουγιζτέπεσι περίπου 
50 μέτρων ύψηλοΰ, δστις εινε κατάφυτος μέ πευκζς. Άλλ’ άρζ γε δέν 
έφερέ ποτέ ό λόφος ουτος τδ δνομζ Πλάξ καί δέν έ'κειτο ή ©ήβη τοΰ 
ΊΙετίωνος, δ γενέθλιος τόπος της ’Ανδρομάχης είς τούς πρόποδζς ζύτοΰ 
έντδς τοΰ λειμώνος,δθεν έ'λζβε τδ έπίΟετον 'Γποπλζζίη δ,τερ ©έρετζι ζζΐ 
παρ’ Όμήρφ ; 1

’Ένδ’άλογο.; πολύδωρο; ένΐντίτ, ήλθε Ο.έ.ο .τα 
’Ανιρουάγη, Ονγάτηρ μεγαλήτορο; ΙΙ-τ'ωνο;, 
Ηϊτίων ο; ενα·.εν ύπό ΙΙλάζω ύληέτστ,, 

Θηο'{) όποπλακί») Κιλί'εσσ’ άνόρέσσιν άνάασών. 
τοϋπερ δή Ουγάτηρ έ'χεΟ’'Έζ.τόρι χαλζ.ορυσιή; I)

Εικάζω δέ τοΰτο επειδή ύπζοχουσι λόγοι άναγκάζοντές με νά πζρζδε- 
χθώ δτι έν τζυτνι τή θέσει ήδη κατά τήν αρχαιότητα πρέπει νά ύπήρξεν 
αποικία ζζΐ διότι έζτδς τούτου καθ’ δλην τήν πεδιάδα τοΰ Άδρχμυττίου 
ούδεΐς άλλος μονήρης λόφος ή βουνδν ύπάρχει. Αύτη ή παντελής έ'λλειψις 
τοιοότου τίνος λόφου ή ό'ρους φζίνετζι έπιβεβζιουμένη ζζΐ ύπδ τοΰ Στράβω
νος (XIII,6 1 4) δστις μεταθέτει πολύ όρθώς τήν ©ήβην είς τήν πεδιάδα τοΰ 
Άδρζμυττίου, άλλ’ δφθαλμοφζνώς είς άλλην τινζ -θέσιν, διότι λέγει οτι 
έκεϊ δέν ύπάρχει ού'τε Ηλάκος ούτε Πλάξ τις ούτε ύπερκείμενον δάσος. 
*Αν δέ, ώς μοι φζίνετζι πιθζνώτζτον ό δασώδης ουτος λόφος εινε ή 'Ομη
ρική Π.Ιάχος ν.Ιι'ιεσσα, ζζΐ ή ©ήβη έ'ζειτο είς τούς πρόποδζς αύτοΰ, καί 
απ’.ζύτοΰ έ'λζβε τδ έπίθετόν της, τότε άνευ αμφιβολίας τά ερείπια τής 
περίφημου ταύτης πόλεως εινε τεθαμ-μένζ ύπδ τδ ελώδες έδαφος τούτου 
τοΰ λειμώνας. Άλλ’ αί δζπάνκι άνκσκζφής ήθελον είναι πολύ μεγά 
λζ, έπειδή ή'δη δζζτόλους τινάς ύπδ τήν επιφάνειαν’ύπάρχει ύδωρ, ζζΐ 
θά έχρειζζοντο ίσχυρότζτζι ζντλίζι δι’ άτμοΰ.

Έντδς πέντε λεπτών τής ώρζς άπδ τοΰ Αούγια Χζμζμ διήλθον τδν 
ποτζμδν Γουρελιότισζ, τοΰ οποίου ή ετυμολογία μοί είνε ανεξήγητος’ τδ 

1 Ίλιας VI 394—398.

ό'νομζ δέν είνε τουρκικόν, φζίνετζι δέ ώς ιταλικόν. ’Ολίγον .τι περαιτέ
ρω ζνζτολικώς διήλθομεν τδν μέγζν ποτζμδν Κιζ1 λκεδζιλί, δςτις έ'χει 
0,90 μ. βάθος, ζζΐ έν τω όνόμζτι τοΰ οποίου ευκόλως ζναγνωρίζομεν 
παραφθοράν τοΰ ονόματος Κίλλος. Παρά τδν ποτζμδν τοΰτον έ'ζειτο ή 
πόλις Κίλλζ ή'τις επίσης είχεν ονομαστον ναδν τοΰ ’Απόλλωνος Σμιν- 
Οέαος :

Κλΰθι μευ, άργυρότοξ’, δ; Xρύσην άμφιβέβτ/α; 
Κίλλαν τε ζαΟέην,,Τενέδοιό τε ΐ<ρι άνάσσ»;, 
ΣμινΟεΰ, εϊ ποτέ το·. χαρίεντ’ έττΐ νηόν έ'ρεψα, 
ή είδη ποτέ τοι ζατά πίονα μηρί’ εκηα 
ταύρων ήδ’ αιγών, τόδε vot ζρήηνον ε’έλίωρ' 
τίσειαν Δαναοί έμά δάζρυα σοΐοι βέλεσσιν. 1)

Τοΰτο έπιβεβζιοΰτζι ύπδ τοΰ Στράβωνος (XIII 612) έπί των χρόνων 
τοΰ οποίου- υπήρχε παρά τοΰτον τδν ποτζμδν θέσις είσέτι ονομαζόμενη 
Κίλλζ, μετά ναοΰ τοΰ Κιλλζίου Απόλλωνος. Ό Στράβων προσθέτει (XIII, 
613) οτι πλησίον τούτου τοΰ ναοΰ ύπηρχεν δ μέγας τύμβος τοΰ Κίλλου. 
Έάν ούτος ύπηρχεν έ'τι, τότε θά ήδυνάμεθα ευκόλως νά εύρωμεν τήν 
τοποθεσίαν τής πόλεως Κίλλζς ζζΐ τοΰ ναοΰ αύτής. Ουτος- ό τύμβος 
όμως ζπεπλύθη καθ' ολοκληρίαν ύπδ τοϋ ποτζμοΰ Κίλλου, δστις διηνε- 
κώς ζλλάσσει τήν κοίτην του, καί έκάλυψε τήν πεδιάδα έπί πολλά χι
λιόμετρα διά στρωμάτων λίθων ουτω πυκνών, ώστε ή καλλιέργεια είνε 
έκεϊ σχεδόν αδύνατος. "Οθεν τά έρείπια τής Κίλλζς καί τοΰ ναοΰ κεΐν
ται ίσως τεθαμμένζ είς μέγα βάθος ύπδ τάς προσζλύσεις τοΰ ποτζμοΰ.

Άπο τοΰ ποτζμοΰ Κίλλου ήλθον έντδς ήμισείας ώρας είς τδν ποτα
μόν Ζεϊτουνλί-Τσαί, ουτω πως ονομαζόμενου άπδ τής είς τήν τουρκικήν 
μετζφρζσθείσης'αραβικής λ,έξεως «Zeitoim» έλαιόδενδρον). Ουτος ο πο
ταμός δστις είνε -έ'τι [ 
τήν -κοίτην' του' 
ούδ’ ενταύθα άλλο τι ή άπεί 
ας συμπαρέσυρε τδ ρεΰμα έκ 
είνε δλως έξεσκαμμένη ύπδ 
τών οποίων βλέπομεν τήδε α 
χουσιν ώς οάσεις - καί είνε

μεγζλείτερος τοΰ Κίλλου άλλάσσει ομοίως διηνεκώς 
’ μάλιστα :.είς έκτασιν πολλών χιλιομέτρων δέν-βλέπομεν 

ξηρζμένην κοίτην ποταμού πλήρη κροκαλών 
ι τών όρέων Ή κάτω πεδιάς τοΰ’Αδραμυττίου 
των διαφόρων κοιτών τοΰ ποτζμοΰ, μεταξύ 
κζκεϊσε μικρά τεμάχια γης, τά όποια' έξέ- 
κζτάφυτζ μέ άγριοδάφνας καί πλατάνους. 

■Ένταϋθα φυσικώς ούτε καν δύνζτζί τις νά σκεφθή περί' καλλιέργειας.
ΊΙ Αυρνησσός,1 ή’Άστυρα,^ τδ Άδρζμύττιον'5 καί δσζι άλλαι πόλεις 

,έ'τι έ'κειντο κατά τήν άρχαιότητα έν τζύτγ τή πεδιάδι ί'σως κεΐνται τε- 
θζμμένζι ύπδ τάς έπιχωσ&ις τούτου, τοΰ ποτζμοΰ. "Οθεν εινε εντελώς

1 ΊλΔ; I, 37—42.
1 Άυαφέριτχ; Ιν xyj ’ίλΐάδι 11, 691 XIX, 60 XX, 99, 491 Χτράδων XIII, 61?.

2 Στράβων XIII, 643. 3 ΑύτβΟι ΧΙΠ, 603, 611—614.
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Ανωφελές νά Ανερευνήση τις τάς τοποθεσίας των, διότι επί ούδενός τών 
την πεδιάδα περιβαλλόντων ύψωμάτων ευρίσκει τις ούτε τδ έλάχιστον 

ίχνος Ανθρώπινης τίνος κατοικίας.
Κατά την έκτην εσπερινήν ώραν έφθασα εις Άδραμύττιον, δπερ έ'χει 

12,7 μέτρα ύψος υπέρ την επιφάνειαν της θαλάσσης καί απέχει 1 1 [2 

ώραν της παραλίας. Ή πόλις έχει καλόν έμπόριον εξαγωγής ιδίως ελαίου 
Υπερέχει δέ δ τουρκικός πληθυσμός, ένυπαρχουσών 4,000 τουρκικών οι

κιών καί μόνον 200 ελληνικών. Σχεδόν δέ πάντες ρί "Ελληνες εϊνε Λε- 
σβιοι. Έπί τών αρχαιότερων πηγών εύρον σημειωμένον τδ έτος 1101 της 
Έγείρας ήτοι 1685 μ. χ. καί αυτή είνε περίπου ή χρονολογία της ίδρύ- 
σεως τής πόλεως. Παραδόξως ούδεμία παράδοσις ύπάρχει ενταύθα περί 
τής θέσεως του ΑρχαίουΆδραριυττίου, τινές δέ φρονο'σιν δτι έκειτο πλη
σίον της Ακτής καί έκαλύφθη ύπδ τών πλημμυρών του ποταμού" α'υτη 
φαίνεται βεβαίως ή βρθη εικασία, άλλ’ ισχυρίζονται δτι έκειτο έπί τών 
ανατολικών ύψωμάτων. Ώς ήδη δμως άνέφερον έπί ούδενδς τούτων τών 
ύψωμάτων υπάρχει ΐ'χνος ούτε τειχών, ούτε θραυσμάτων αγγείων. Τδ 
Άδραμύττιον έχει αφθονίαν ύδατος, διότι ένταϋθα ύπάρχουσι πλεϊσται 

πηγαί" έκτος τούτου διασχίζεται η πόλις ύπδ δύο μικρών ποταμών έκ 
τών δποίων έκαστος διέρχεται μίαν τών κυριωτέρων δδών. Αυται αί 
όδοί είνε πεφραγμίναι ύπδ χώματος καί επομένως Ανά έκάστην πλευράν 
υπάρχει πεζοδρόμιου εχον πλάτος 3—3,30 μέτρων. 'Ο μεγαλείτερος πο - 
ταμός Άδραμύτ- Τσαϊ ονομαζόμενος έχει μόνον 4,5 μιτρών πλάτος, 

άλλ* ή κοίτη του ηύρύνθη εις τδ διπλάσιου προς προφύλαξιν από 
τών πλημμυρών. "Οπως καί έν ταις δδοϊς τής Πομπηίας διαβαίνει τις 
καί ενταύθα τάς οδούς τών ποταμών έπί πέντε μεγάλων. επιπέδων 
λίθων, οΐτινες χρησιμεύουσιν αντί γεφυρών. ’Επειδή δ’ αί όδοί δεν φωτί
ζονται, διά τοϋτο οί άνθροίποι περι.πατοϋσι την νύκτα φέροντες φανούς 

χάρτινους,καί φαίνονται εις τον νεωστί έλθόν · α ξένον ώς περιπλανώμενα 
φάσματα. Ενταύθα ύπάρχουσι πολλαί φωλεαί πελαργών. Ό πελαργός 

χρεωστεΐ την σημασίαν ήν έ’χει έν τή-φυσιογνωμί^ τής χώρας" ιδίως εις 
την λατρείαν ήν Απολαμβάνει" αύ'τη ή λατρεία δμως είνε τόσον μεγάλη 
ώστε έν πάσν; τή χώροο ισχύει ώς απαραβίαστος, καί η παρουσία του 
θεωρείται ώς καλός οιωνός. Τδ κατά την 'Αγίαν Γραφήν όνομά τοϋ πε
λαργού Χασιδά σημαίνει κατά τον 'Ροζενμύλλερ «ευσεβής». Άλλ’ έκ μί

σους εναντίον τών Τούρκων, ο'ίτινες τρέφουσιν είδος λατρείας πρδς τούς 
πελαργούς όνομάζουσιν αυτούς οί "Ελληνες ώς ή'δη άνέφερον ατά ιερά 
πτηνά τών Τούρκων» καί δέν έπιτρέπουσιν αύτοΐς νά κτίσωσι φωλεάς 

έπι τών οικιών των.
Κατ'» μιτάφρασιν Π. Γ. Καστρομένου

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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Δυσχερές τδ έλέγχειν,έ'τι δέ δυσχερέστερου παρ’ ημϊν, διότι οί ελεγχό
μενοι φρονοϋσιν δτι αντί πάσης θυσία; όφείλουσι νά δικαίολογηθώσι. Τοϋτο 
συνέβη δτε ήθελήσααεν νά έλέγξωμεν τά ημαρτημένα τοΰ κ. Λαμπρύλλου 
καί τοϋ κ. ΙΙαπκζή. Άμφότεροι ήθέλησαν Αντί πάσης θυσίας, νά δικκιο- 
λογηθώσιν" Αλλ’ αί δικαιολογία', των έτι μΧλλον ημαρτημένα’, έλέγχον- 
ται.'Ημείς ενταύθα θέλομεν περιορισθή μόνον εις την ούσίαν. Καί δή πρώ

τον πρδς τον κ. Παπκζήν, δστις καί πρώτος ήθέλησε ν’ απολογηθη.
α'.) Γράψαντες δτι ό πειρώμενος διά μόνης τής Γραφής νά λύσ-ρ τδ ζή-, 

τημα περί τής γλώσσης ήν έλάλει δ ’Ιησούς Αποτυγχάνει, διαβΐβαιοϋμεν 
τδν κ. Π. δτι ούχί αύτόν, Αλλά τδν κ. Λ. εΐ'χομεν ύπ’ δψιν. Ή διαβεβκίω- 
σις αΰτη πιστεύομεν κάθιστ^, πΧσαν άλλην συζήτησιν περιττήν περί τούτου.

β'.) Άσχάλλει δ κ. Π. διότι έγράψαμεν δτι αί παρκπομπαί αύτοϋ έδη- 
μοσιευθησαν κακώς καί έσφαλμένως. Άλλ’εις βεβαίωσιν τών ήμετέρων 

λόγων άναγράφομεν τά εξής. ’Εν σελ. 360 (ΙΙαρνασ. τόμ. Δ'.) παρα
πέμπει εις Εόσζ^ιον 133, 171 καί πλέον ού. Διά τδν γινώσκοντκ δτι δ 

Ευσέβιος έγραψεν δλους τόμους, 'Ιστορίας, Χρονολογίας, Ευαγγελικής Ηρο- 
παρασκευής, Εύαγγελικής άποδείξεω;, βίου Κωνσταντίνου, καί άλλα, ή 
παραπομπή «Εύσεβ. 133,17 1 » ούδέν άλλο σημαίνει ή οτς οφείλει τις χάριν 
τοϋ κ. Π. νά άναλάβη μεθ’ ύπομονής την φυλλολόγησιν Απ’ αρχής μέχρι 

τέλους τοΰ έκκλησιαστικοΰ τούτου συγγραφέως. Ύποθέτομεν δτι παρα
πέμπει εις την Ιστορίαν, αλλ’ώφειλε ν’Αναγράψτ; κεφάλαιον καί βιβλίον 

καί ούχί νά γράψν) η αντιγράψ-ρ δυο Αριθμούς —Δεύτερον έν Αρχή τής σελ. 
370, παραπέμπει, δπως δείξγ δτι ό ’Λ/σοΒς η.Ιθεν εις σρεαιν πρδς ά.Ι.Ιο- 
εθνεΐς, εις τάς Πράξεις τών Αποστόλων Ε', 33" Αλλά εις τδ χωρίου τοϋτο 
ούδέν άλλο άναγινώσκομ.εν ή ; οί δέ (ακροκτκί τοϋ Παύλου) διεπρίοντο 
καί έβουλεύοντο Ανελεΐ/ αύτούς»' ούτε δέ παρκκατιόντες εύρίσκομέν τι 
σχετικόν πρδς τδ θέμα.—Τρίτον" εις την αύτήν σελ. παραπέμπει εις Πρκξ. 

ΚΑ'. 47. *Ας μη θεωρησγ δ αναγνώστης, Αν δύναται, Αφοϋ μάθρ οτι τοι- 
οϋτον χωρίον δέν ύφίσταται, διότι τδ ΚΑ'. κεφάλ. μόλις 40 στίχ. έχει -— 
Τέταρτον" έν σελ. 372 λέγων δτι ή ΓΙ. Δ ·ήν μεταγλωττισμένη εις τδ 
Αραμαϊκδν καί 5 Ιησούς άνεγίνωσχεν αύτήν ού'τω, παραπέμπει εις τδ τοϋ

<* "ίδ. «Π«ρνασσο5» τόμ, 4'(1880) σελ. 357,477, 849. τόμ. Ε' (1884) σελ. 672, 804 
(Πρβ). χλι τοί παρόντος σ' τόμον οελ. 347).
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Μζτθ. «Ιώτα έν ή μία κεραία ού μή πζρέλθη άπδ τοϋ νόμου». ’Αγνοεί 
φαίνεται ο κ. Π. ότι τδ ίώτζ ίώδ) και ή κεραία είναι τά ελάχιστα ση
μεία έν τω έ 'οηόχω άλφζβήτω κζί δ τι ή ζρζμαϊκή διά έπί-
σης χαρακτήρων γράφεται— κζί ώς έκ τούτου τδ χωρίον εκείνο δέν δύναται 
ν απόδειξη Ουδόλως <άν ενοει τδ πρωτότυπον δ Ίησοϋς ή τήν άοζαζϊκήν 
μετζφρζσιν. Αλλο- εν σελ. 3 72 παραπέμπει είς Φίλωνος Π Γάϊον καί 
προστιθησι τον αριθ. 1014, δστις ουδόλως μας έχρησίμευσε, διότι ήναγ- 
κζσθημεν ν αναγνωσωμ.εν ολόκληρα κεφάλαια. * — ’Επίσης έν τη αύτη 
σελίδι- λεγων δ κ. II. « προϋποτίθησιν είς τδν διδασκζλ. τήν γνώσιν της 
γλωσσης, ήν ο διδασκόμενος λζδς ένόει, ήτοι τής άοαμαϊκής» παρζπέμ- 
πει εις Αουκ. ΚΑ'. 5, δπου άνζγινώσκομεν «κζί τινων λεγόντων περί τοΰ 
ιεροϋ οτι λίθοις κζλοίς κεκόσμηται, είπε». ’Ενταύθα λοιπόν ούδείς λόγος 
περί τζυτης -ή εκείνης τής γλωσσης· είναι έν άπδ τά μυοίζ ηχονσε κζί 
tΐ·τιε τής Κ· Δ. και πλέον ού. Διζτι έγινε ή πζρζπομ.πή,ζγνοοΰμεν.—'Έτε
ρον εν σελ. 3 / a πζρζπεμ.πει είς Α'. Α<γ. 26 — 31. ’Αλλά ποιον κεφζ- 
λζιον ; Ο θελων νζ το εύρη οφείλει νά διέλθη ολόκληρον τήν Αλ έπιστ. 
πρδς Κορ. Μή ύποθέση τις οτ; τδ 26 σημαίνει κεφάλ. διότι KS". κεφάλ. 
δεν περιεχει καθόλου η επιστολή.—'Ομοίως'έν σελ. 358 ποιούμενος λό
γον ο κ. Π. περί Θίοϋ xal drth'arcv I. X. παραπέμπει είς Β'. ϊΐέτοου, 
στ. 21. Περί κεφζλζιου ούδείς πάλιν λόγος.Έκ δέ τών 3 κεφαλαίων τής 
επιστολής τδ μεν α'. καί β'. ούδέν περί τούτου σχετικόν λέγουσιν έν σελ. 
21, τδ δέ γ'. κεφ. ούδ’ έχει κάν στίχον 21.—’Άλλο' έν σελ 377 πζρζ 
πεμπει εις'Μαρκ. Ζ/. 82. ’Αλλά τδ Ζ'. κεφάλ. τοΰ Μάρκουδέν έχει πζρά 
37 στίχους μόνον είς όλας τάς εκδόσεις τοϋ κόσμου, ούδ’ ζύτής τής έν 
4806. JL-ipis W. Hassel, Coloniae, ής τόσον έπιχαρίτως μνημονεύει ό κ. II.

Ιελος' εν τή αύτή ποιούμενος λόγον περί Ά’ζεωΓ μι) Ι.Ι.Ιηνικων παρζ ■ 
πεμπει εις Μζτθ ΚΖ\ 4. ’Άν δέ λάβη τις άνζ χεΐρχς τδν Ματθαίον θ’ 
ανάγνωση «λεγων (ό Ιούδας), ή'μζρτον πζρζδούς αίμ,ζ χθώον. Οί δέ ει- 
πον, τί πρδς ήμζς, σύ δψει», — Ποϋ οί λόγοι τοΰ Ιούδα κζί ποΰ ξένων 
λεξε^ς !

Μετζ τά παραδείγματα τζΰτζ άς κρίνη δ αναγνώστης,άν ήδικήσζμεν 
τον κ. Π. γράίαντες δτι αί πζρχπομπκί κακώς έδημοσιεύθησαν καί δτι 
ως εκ τουτου εις ούδέν χρησιμεύουσιν. Ημείς θά έπροτιμ.ώμεν δλιγωτέρζς 
πζραπομπάς κζί ζκριβεστέρζς· διότι λζνθχνοντζι οί νομίζοντε; δτι. ή αξία 
τοΰ έργου των αύξζνει κατά το πλήθος τών πχοχπομ.πών.

γ .) Κακίζει ήμζς δ κ. II. πχρατηρήσαντος δτι κακώς έτέθη τδ ζήτημα

t Σημίίωτέον ο~ι πολλαϊ αρχαιότατοι ^.δόσεις άκολουθουσι τό τοιουτον σύστημα τής διαι 
ρίσειος, κατα σέ ραν αριθμών <χτελευτότων· Παλαια δε επίσης συγγράμματα ^ουσι τοιούτου 
εϊδσυς παραπομπά;, ηδη εκπεσούσης εις ά^ρηστίαν διά την μεΟοδικωτέραν τών νέων Εκδό
σεων διαίρεσιν.
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περί τής γλώσσης, ήν ώμ,ίλ.ει ό Ίησοΰν. ’Επχναλαμβάνομ,εν δμως οτι ετ,'ειδη 
έν Παλαιστίνη έπεκράτει ή Άραμαίκή, ώμίλεικαί ό Ίησοϋς τζύτηνέπειδή 
δέ έλαλεΐτο καί ή ελληνική καί άλλαι ξέναι διάλεκτοι, δέν δύναται νά 
δρισθη ποιαν τούτων ώμ.ίλει δ Ιησούς’ μονόν δυναμεθα να συ ,ητ /,σωμ.εν ar 
ητο ih-razcr νά ώμίλησε καί άλλην πλήν τής άραμαϊκής. Τδ έν όποι/ίΐ 
όμως διαφέρει τοΰ έν s>'gi>vtlq. Διά τοϋτο έλεγομεν έτεθη κακώς το ζή
τημα. Τά δέ συμπεράσματα τοϋ κ. Π. οτι δ Ίησοϋς ήδύνατο r* <ώ <<; , γ<·’,- 
<>χΐ) καί )Ά γΐ'όφη τήν ελληνικήν, (σχεδόν φρονών τδ αϊτό καί περί τής 
ρωμαϊκής) είναι έξ εκείνων, άτινα κατασκευάζει δ νοΰς ημών, όταν αχα
λίνωτος είς τάς ύποθέσεις άφεθή.

δ'.) ΙΙερ! τών επιγραφών τοΰ Σταυροϋ ματαιοπονεί δ κ. Π θελων ν’ α
πόδειξη τήν σειράν τούτου τοΰ Εύαγγελιστοΰ όρθοτεραν εκείνου. Τδ μό
νον θετικόν ένταΰθα είναι ότι ούδέν θετικόν γνωρίζομεν, καί τοϋτο ίφεί- 
λομεν νά δμολογουμεν, ούχί δέ νά οίκοδομώμεν έπί ύποθεσεων. Βεβαίως 
δ κ. II. κατακρίνει που ήμζς δτι έπί πολλών άποφαινόμεθα, δτι είναι 
ζητήματα ούχί εύλυτα, έρωτ^ δέ τί δεικνύουσιν αί αβεβαιότητες αυται' 
ημείς δμως άπαυτώμεν δεικνύουσιν οτι δέν θέλομεν νά έπιδεικνύωμεν σο
φίαν πεαί πάντων άποφαινόιιντοι γνώμην μετά θετικότητος, διότι δ αλη
θής επιστήμων οφείλει νά μή αίσχύνηται τδ άγνωστον νά λεγη άγνωστον, 
τδ πιθανόν, πιθανόν καί τδ άβέβαιον άβέβαιον. Έπί δέ τοϋ προκειμ-νου, 
καί άν δ κ. Π. ή δ κ. Λ. μάς πείσωσιν δτι αίίτη ή σειρά τών επιγρα
φών ή έκείνη είναι ή ίστορικως ακριβής, πάλιν ούδέν άποδεικνύουσι περί 
τής μχλλον ή ήττον έπικρατήσεως τής Ελληνικής γλώσσης έν Παλαιστίνη.

ε'.) ’Επιμένει δ κ. Π. δτι τδ χωρίον τοΰ Ίωσήπου περί Ίησοϋ είναι γνή
σιον, ένω έπαναλαμβάνομεν, σήμερον δέν είναι ζήτημα ή νοθεία του Ό 
Ίώσηπος ήτο ΤοιΜαϊος.καί χοχιοιίιδάσχα-ΐικ;. Έγίνωσκεν δτι δ Ίησοϋς κα- 
τεδικάσθη είς θάνατον ώς παραβάτης τοϋ θείου νόμου, ώς άντιποιηθείς 
θεότητα καί υίότητα Θεοϋ. Πλήν τούτου ήτο Φαρισαίοι-, δήλον δτι αυ
στηρός τηρητής ταΐς διδασκαλίαις τών πατέρων. Γνωστόν δέ οίον άγώνά 
έχρειάσθη ν’άναλάβη δ Ίησοϋς πρδς τούς χσπόνδρους εχθρούς Φαρισαίους. 
Πώς ήδύνατο αύτός, ’Ιουδαίος, νομοδιδάσκαλος, Φαρισαίος νά τολμήση 
νά γράψη (καί άν ήτο πεπεισμένος έσωτερικώς) τοιαΰτα περί Ίησοϋ ; δέν 
έκίνδύνευε νά κατηγόρηθή είς τδ Μ. Συνέδρων καί νά τιμωρηθη αύστη- 
ρώς. 'Ο κ. Π. λέγει δτι δ Ίώσηπος άποκαλεΐ τδν Ίησοΰν μόνον θαυμα
τουργόν. Άλλά δέν έφιστχ τήν προσοχήν αύτοΰ είς τήν φράσιν «είγε 
άνδρα (=άνθρωπον) αύτδν λέγειν χρή»; Δεν νοεί δ κ ΓΙ. δτι ή φρ. δηλοί 
οτι δ Ίησοϋς δέν ήτο άνθρωπος; Άφοΰ λοιπόν άρνεΐται ύπδ τύπον αμφι
βολίας, δτι ήτο άπλοϋς άνθρωπος, ημείς δέν γνωρίζομεν τί άλλο δύναται 
νά ήναι είμή Θεός. Διατί, έρωτΧ δ κ. Π. δ Φιλόστρατος ονομάζει τδν 
’Απολλώνιου θαυματουργόν καί μάγον πεπαιδευμένου·’Αλλά τδ θαυ^ατοι^·
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γός καί μάγος παρασάγγας δλας άπέχει άπδ του «εί χρη άνδρα αυτόν 
λέγειν». Και τέλος, λίαν διάφορος η θέσις τοϋ Φιλοστράτου άπέναντϊ τοΰ 
έθνους του της θέσεως τοΰ Ίωσηπου άπέναντϊ τοΰ ίδιου έθνους και της 
θρησκείας αύτοϋ. Τέλος ο συνειθισριένος εις τδ ύφος τοΰ Ίωσηπου άριέσως 
διαβλέπει την διαφοράν τοϋ υφους τοϋ ρ.νηρ.ονευθέντος χωρίου ΙΙροστε 

θείστω δέ οτι, διά ταΰτα, χειρόγραφα παλαιότατα άρχηθεν, και νΰν 
πάσαι αΐ εκδόσεις αί νεώτεραι ένέκλεισαν τδ χωρίον έν δβελοϊς.

ς·'.) Έν σελ. 677 όρ,ολογεΐ δτι γραφών δσα έγραψε δεν είχεν ύπ’δψιν 
σηρ,ιτολόγους, οτι δεν έπαγγέλεται τδν γλωσσολόγον και ανατολιστήν. 

’Αλλά τό τε καλητερον θά έπραττεν άπέχων της συζητησεως τοϋ θέρια- 
τος τούτου.

ζ'.) Λόγους πολλούς δαπανίρ δ κ. Π. όπως εί'πη οτι παρελάβορ,εν ιδέας 
και κρίσεις τοϋ Έενάν. Εις τοΰτο δέ δέν θέλορ.εν άπαντηση, διότι έςέρ- 
χεται τοΰ θέρ.ατος, άν ρ.η έκινδυνεύορ,εν νά φανώρ,εν αναπολόγητοι. Ού'τε 
διενοηθηρ.έν ποτέ ν’ άρνηθώρ,εν τοΰτο, ού'τε άτοπον τδ συρ-βουλεύεσθαι 

τδν 'Ρενάν ένοριίσαριεν, και διά τοΰτο ώς εις αύτδν παρεπέριψαυ,εν καθώς 
και εις τού’ς άλλους, ούς συνεβουλεύθηρ,εν, παρεπέρ-ψαρ.εν. ’Ελάχιστοι ίσως 
άγνοοΰσιν ότι έν ταϊς άνατολικαΐς ρ,ελέταις δ Ρ. είναι αύτδ τοΰτο άζίωρια 
καί αί κρίσεις αύτοϋ πάντοτε έπαναλαρ.βάνονται παρά των άσιανολόγων. 
’Αγνοεί" ίσως δ κ. Π. ότι ούδείς ρ-έχρι τοΰδε, ού'τε γάλλος, ούτε γερρια- 

νός, έγραψε ρ.ίαν 'Ιστορίαν των Σ ημιτικών γλωσσών, πλην τοΰ Ρ. Αί γνώ- 
ριαι αύτοϋ άς ϊκιΐΟιν παρελάβορ,εν είναι γ}δη παραδεγεγριέναι, οί δέ άριφι- 
σβητησαντες αύτάς συνετέλεσαν είς ριείζονα βεβαίωσιν αύτών διά τ·ης 
συζητησεως. Τοιούτου δντος τοΰ Ρ. επειδή ηρ,εϊς δέν έπρόκειτο νά γρά— 
ψωριεν συστηριατικώς περί ανατολικών γλωσσών πραγριατείαν, αλλά έν 
άρθρφ νά ύποδείξωριεν τά ηρ,αρτηρ,ένα τοΰ κ. II. καί κ. Α. περί τά στοι
χεία αυτά τών άνατολικών γλωσσών καί εθνών δέν νοοΰρ.εν κατά τί 
ήρ.άρτορ.εν συρ.βουλευθέντες τδν κ. Ρ. δστις έπαναλαρ,βάνοριεν είναι δ ρ.ό- 
νος ριέχρι τοΰδε γράψας συστηρ.ατικην 'ιστορίαν τών Σημιτικών γ.Ιωσσύν· 
Ούτε εί'χοριεν ύπ’ ό'ψιν, ό>ς δ κ. Π. νορ,ίζει την πεπαλαιωρ,ένην έ’κδοσιν 

τοϋ 1855,άλλά την χθεσινήν σχεδόν, τοϋ 1878, πέμπτην, ϊπηνζημζνην 
καί ΐ.τιΰιωρθωμένην. "Οτι δέ αί ίδέαι, άς παρά τοϋ Ρ. παρελάβοριεν, δέν 
είναι σηριερον κτήρια αύτοϋ ριόνου, αλλά της έπιστηριης ηδη, διότι έπεβε- 

βαιώθησάν, ριαρτυρεϊ η καθηρ,ερινη έπανάληψις αύτών παρά τών άσια
νολόγων πάσης έθνικότητος’ δ δέ βουλόρ,ενος νά πεισθη περί τούτου άς 
άναγνώση τά συγγράρ,ρ,ατα τών Δέλιτς, Λέψιους, "Ασκολη, Σαχάοσ, Δίλ- 
ριαν καί εϊτινος άλλου, ρ,ηδέ τοΰ Μασπερώ καί Λενορρ,άν, ούς ρ-νηρ,ονεύει 
δ κ. Π·, έζαιρουρ.ένων, καί τδ ποριοδικον της Deutsche Morgenlandische 

Gesellschaft.
η'.) Δεν συζητοΰριεν πρδς τδν κ. Π. περί Χαλδαίων’ πρώτον διότι είναι 

θόρια δλως διάφορον τοϋ άρχικοΰ, περί γλωσσοριαθείας τοΰ Ίησοϋ' καί 
δεύτερον διότι είς δυσχερή θά εύρισκόρ,εθα θέσιν συζητοΰντες, άφοΰ αύτδς 

δ κ. II. δριολογεϊ ότι δέν είναι άσιανολόγος. Διότι τών συζητήσεων δέν 
είναι ριόνον σκοπδς τδ άναγράφειν την γνώρ-ην τούτου η εκείνου τοΰ συγ· 
γραφέως· κατ’ αύτην την ρ,έθοδον καί ηρ,εϊς θά ηύκολυνώρ,εθα νά συζη- 

τησωριεν μττ’ ιατρών—αλλά πρδ πάντων οί συζητοΰντες νά νοώσιν ά.Ι- 
.Ιή.Ιονς καί εαυτούς. Έκ περισσοΰ δρ.ως λέγορ,εν δτι ούδέν νέου είπεν ηρ.ΐν 
δ κ. Π. λόγων ότι οί Χαλδαϊοι δέν είναι άριας καταγωγές άλλα τιτανι
κής. δύο είσίν, ώς γνωστόν, οί ριεγάλοι τών λαών βραχίονες* αριοι καί αη· 
μΐταΓ αί δέ υποδιαιρέσεις αύτών δέν άλλάσσουσι τδν γενικόν αύτών χα
ρακτήρα. Οί δέ Τυρανοί ' ούδέν άλλο ησαν η αριος ,Ιτός. Τίς άγνοεΐ δτι 
Τυρανοί λέγονται πολλάκις οί Μηδοι έν τη άρχαιότητοι ; τίς δέ ηρ,φι- 
σβητησε την άριαν τών Μηδων καταγωγήν; Αύτδς δ Μασπερώ, έν φέρει 

εις τδ ρ.έσον δ κ. Π. γράφει έν τω αύτώ κεφαλαίφ «. .. . ο les peuples de 

race tourannienne, qui des marais de la Filande aux bords.de J’Amour habi
tent encore aujourd’ hui le tiord de I’ Europe et de 1’ Asie». Καί ριετά τάς 
ρ,εγάλας τών λαών ρ,εταναστεύσεις, σηριερον έ'τι, τίς άλλη φυλή κατοικεί 
την Ευρώπην καί .την βόρειον ’Ασίαν ειριή η άρια ; Μη τούς ’Άγγλους καί 
Γερρ,ανούς καί 'Ρώσσους είπέ τις ποτέ καταγωγής σηρ,ιτικης ; "Ωστε πε
ριττόν ητο δ κ. Π. νά άντιγράιψτι δρριαθδν συγγραρ,ρ,άτων τοΰ Λενορρ,άν ν) 
τινα άλλον άπδ-τοΰ Μασπερώ.

θ'.) Έν τελεί παρατηροΰριεν δτι οσα δ κ. Π. διά ρ,ακρών αναγράφει 
περί Εύγενίου καί Φριδερίκου καί κ. Βαφειάδου καί της έφηρ,ερίδος Λ εο- 
.Ιόγος δέν είναι a propos' συζητοΰντες άλλως δέν πρόκειται νά άρχίσωμεν 

κουβέντα άλλά ρ,όνον νά λέγωρ,εν τά ύπδ τοΰ κύρους της έπιστηρ,ης πε- 
ριβαλλόρ.ενα" τί και πώς δ Εύγένιος ώρ,ιλησε ρ.έ τδν Φριδερΐκον καί πώς 

ο κ. Π· θά συνδιαλεχθη έν Τουρκία ρ,ετά τών φίλων του, ούδόλως ρ.έλει 

τί) έπιστηρ,η έπί τοΰ προκειριένου
ι'.) ’Έν τινι ύποσηρ-ειώσει δριολογεϊ δ κ. Π. δτι έ,Ιανθάσβη είπών άντί 

τ^ς συριακης, Συριακην’ ητο, λέγει, lapsus calami.. Τδ αληθέστερου δρ,ως 
είναι δτι έκ της διατριβής τοΰ κ. II. ρ.αρτυρεΐται πλέον η άπαζ φοβερά 
σύγχυσις καί βαβυλωνία τών άνατολικών λαών καί γλωσσών καί δνο- 
ριάτων. ·

ια'.) Έν τη ηρ,ετέρα διατριβή έζητοΰρ,εν έρρ,ηνειαν τοΰ παραδόζου συυ.- 
περάσρ-ατος β δ κ. Π. έζηγαγεν έκ της φράσεως «ούκ άνέγνωτε έν ταϊς 
γραφαΐς» δτι δηλ. δ Ίησοΰς άνεγίνωσκε χάς γραιράς έκείνας δη πάς δ 
’Ισραήλ άνεγίνωσκε» (ώς. εϊ ύπηρχον αί άλλαι Γραφαί) καί κατά τί η 
φράσις ρ.όνη αύτη συρ,βάλλεται είς τδ θέρ,α περί πρωτοτύπου έβραϊκοϋ

1 Ό κ. Π. Τά Tourainenne κλ. τοΰ Μαοπιρώ μεταφράζει Τοοράνιος και Τ ο u ρ α- 
νικάς!

bords.de
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τών Γραφών καί αραμαϊκης μέταφράσεως. ’Επίσης έζητησαμεν νά μά- 
θωμεν σύγγραμμά τι η φυλλάδιον, άσσυριαστί η συριστί γραφέν έπι Ίησοΰ. 
Είς ταΰτα ό κ. Π. δέν έ'σχε την καλωσύνην νά άπαντηση. ·

Μεταβαίνομεν ηδη εις τον κ. Λαμπρύλλον.
ιβ'.) Και ο κ. Α. ομολογεί αμέσως έν άρχρ, ώς καί ο κ. Π. οτι δέν 

ησχοληθη περί τά τοιαΰτα.’Αλλά άφοϋ δέν ησχοληθησαν οί κύριοι περί τά 
τοιαΰτα τίς έβίασεν αύτούς νά γρά'ρωσι ;

ιγ'.) Οί έν ταΐς Πράξεσιν άναφερόμενοι Κρητες, λέγει § κ. Λ— δέν είναι 

οί γνωστοί "Ελληνες νησιώται, άλλά οί Κρετίμ ,η Κερατίμ. Πλην ομώς 
τοϋ έπινοησαντος αυτήν ού^είς παραδέχεται την γνώμην αύτην, πάντες 
δέ οί έρμηνευταί των Πράξεων, Δεβέττε, Μάϋερ κ.λ. ούδέ λόγου «κξιοΰσιν 

αυτήν. Δεν είναι η μόνη φορά καθ’ ην ή Κρητη καί οί Κρητες έν τη Ν. 
Δ. μνημονεύονται. Αύταί αί Πράξεις (κζ'. 7) λέγουσιν «άπεπλεύσαμεν είς 
Κρητην» καί <■ λιμένα της Κρητης» αύτόθ. 12) καί, «κατέλιπόν σε έν 

Κρητγ» γράφει ο Παύλος πρδς τοΰτον 'α'. 5) καί η έπιστολη πρδς τοΰ
τον επιγράφεται άρχηθεν «της Κρητών έκκλησίας πρώτον έπίσκοπον» 
και τε,λος το γνωστόν εκείνο «.Κρΐμες αεί ψεΰσται» επαναλαμβάνει η Κ. 
Δ. (Τίτ. α'. 12', είναι λοιπόν δυνατόν νά νοηθώσιν άλλοι Κρητες έν τη 

περί Πεντηκοστή περικοπή τών Πράξεων η οί "Ελληνες νησιώται φ.Έπει- 
δη τότε καί πάντοτε ό λαός της Κρητης $το γνωστός καί έπίσημος, 

άσημοι δε οί Kreihirr, βεβαίως δ Λουκάς δέν ήθελε ταύτιση, έξελληνί- 
ζων τδ ο'νομα, τουτους μ.έ εκείνους’ άλλά καί άν -έπηρχετο αύτώ η πα

ράδοξος ιδέα νά όνομάση τοΐς Κρετίμ Κρΐμαι; ήθελε βεβαίως σαρηνίσν) 
-τούτο. Έρο)τζ 0 κ. Α. «Που άλλου η Π. Κ. Δ. άποκαλεΐ τούς "Ελληνας 
Κρ·ητας ;» Ημείς δέν εί'πομεν τοιοΰτόν .τι, άλλ’ δτι η διάλεκτος, όιν νικού
σαν οί κατά την Πεντηκοστήν έν Ίεροσόλύμοις Κρητες, ούδεμία άλλη 
ητο είμή η έλληνικη διάλεκτος αύτών.

ιδ·) ’Επίσης ούδαμ,οΰ εί’πομεν, δτι δ Πέτρος ώμίλησε δι’ ΰ.ταΐΓΐ'<$ίω<·, 

άλλά φανερά φανερά τδ χωρίον έκάλεσεν ’Λκε.Ιδαιια, ήτοι χωρίον τοϋ 
αίU'trο:,' «μαρτυρείτε, λέγων, διά της ονομασίας, οτι έφονευσατε τδν 
Ίησοΰν» επαναλαμβάνομεν ότι την Λΐζιν άχε.Ιδαιια όόφειλε ν’ άναφέργ δ
II. ομίλων εις οίανδηποτε διάλεκτον. Άλλ'έ'στω’ δ Πέτρος ωμίλησεν ελ
ληνιστί, δ Φίλιππος τώ Κανδάκη ελληνιστί, δ Παύλος έπίσης, καί εί'τις 

άλλος. Τοΰτο ούδέν άλλο δεικνύει η δτι η ε.Ι.Ιηνιχη ην διαδεδομένη έν 
Παλαιστίνη θέμα, τδ δποϊον ούδείς ηρνηθη’ τοΰτο δμως δέν δύναται νά 
έ'χγ άποδεικτικήν δυναμιν ώς πρδς την γλώσσαν η τάς γλώσσας άς έλά- 

λησεν δ Ιησούς. Αί άποδείζεις δφείλουσι νά στηρίζωνται έπί αύστηρας 

λογικής συνέπειας, ούχί έπί όποθύηεων -καί δύναται καί ί'σωτ.
ιε'.) Ή συνήθεια τών ’Ιουδαίων νά φέρωσιν ονόματα ελληνικά, είναι 

ισχυρά δικαιολογία τών ονομάτων τών έβδομηκοντζ, άν νποθέσωμεν δτι 

ταΰτα ακριβώς φέρονται — « Εις έμέ, λέγει δ κ. Λ., δέν έ'τυχε ν’ άπαν- 
τησω ούδένα "Ελληνα η 'Ρωμαΐδν φέροντα ό'νομα εβραϊκόν.» — Ού'τε είς 
έμέ, άπαντώ έ'τυχε τοΰτο’ ούδ’ είπον τοΰτο ούδαμοΰ’ είπον μόνον δτι 

’Εδραίοι καί ’Ρωμαίοι έ'φερον δνόματα ελληνικά.
ις·'·) ΙΙόθεν έγνώριζον την ιστορίαν τοΰ Ήλία οί είπόντες «άφες ί'δω- 

μεν κ.λ.» παρά τδν σταυρόν, η ’/ίσαν εθνικοί; έρωτ^ί δ κ. Λ. — Τά έγνώ
ριζον καθώς ημείς γνωρίζομεν την θρησκείαν τών ’Ινδών, χωρίς νά εΐ'μεθα 

εθνικοί, — η μελέτη καί άνάγνωσις τών ιουδαϊκών γραφών έν τί) ελλη
νική μεταφράσει, η συναναστροφή η καθημερινή τών έν Ίεροσολύμοις 
έθνικών πρδς τούς ’Ιουδαίους καί τόσαι άλλαι άφορμαί ήδύναντο κάλλι- 
σνα νά προσπορίσωσιν αύτοΐς γνώσεις \"ης ιστορίας καί θρησκείας τών 

’Ιουδαίων.
ιζ.) Τδ περί Εύαγγελίου τοϋ Ματθαίου θέμα έξέρχεται τοϋ ημετέρου. 

Σημειοΰμεν δέ τοΰτο μόνον, ότι τά χνριαχα λόγια είναι αύτδ τδ Εύαγ- 
γέλιον. γραφέν άραμαϊστί, τάχιστα έρμηνευθέν ελληνιστί και επικράτη

σαν. Τδ δέ καθ' ’Ef’pawt; Εύαγγέλιον είναι αύτδ τδ τοΰ Ματθαίου πρω
τότυπον, διαστραφέν διά προσθαφαιρέσεων ύπδ τών αιρετικών.

Συμπέρασμα (καί δι’ ημάς τούλάχιστον έ.τί./ογοι: τίίς συζητησεως) δ 
’Ιησούς ώμίλει την Άραμαϊκην, γλώσσαν τοΰ λαοΰ τίίς Παλαιστίνης. 

Ήδύνατο νά νοί; η καί νά δμιλίί καί την ελληνικήν, διότι ητο γνώστη 
έν Παλαιστίνη) διάλεκτος’ άν δμως πράγματι αύτδς ένόει η ώμίλει την 
ελληνικήν, έκ της Γραφές ούτε άμέσως ούτε έμμέσως μαρτυρεΐται.

Σ. Κ. Παπαγεώργιος.

Ι1ΕΡΙ ΠΟΛΥΣΑΡΚΙΑΣ

Η ΤΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΣ ΠΑΧΟΥΣ

Τά μέσα τά πολεμοϋντα την πολυσαρκίαν έπί πολύν καιρόν έπησχό- 
λησαν τούς ιατρούς. Μέχρι σήμερον δέ τά άποκτηθέντα άποτελέσματα 
είσί τοσοΰτον άβέβαια, ώ'στε ύπδ την έ'ποψιν ταύτην δύναται τις νά εΐ- 
πη δτι ή έπιστημη ηττον έχώρησεν. Έν τούτοις η ύγιεινη παρέχει ημϊν 
ιζέθοδον άξίαν νά άκολουθησωμεν, εί έπιθυμοΰμεν νά περιστείλωμεν την. 

κατάστασιν ταύτην, έπι τοσοΰτον έγγύς ούσαν επικείμενης νοσοποιοΰ αι
τίας τοΰ οργανισμού.

Τά αίτια της πολυσαρκίας είσί διάφορα’ κατά πρώτον λόγον αρμόζει 
νά κατατάξωμεν την πρωτόγονον τοΰ δργανισμοΰ κατάστασιν, ητις διευ- 

κολύνουσα την έναπόθεσιν λίπους γενν^ται πολλάκις αύτομ-άτως, είναι 

πάντοτε κληρονομική. Ή ηλικία έ'χει μεγίστην έπηρειαν έπί της πολυ- 
Γόυ,ος ΣΤ’ 6.—’Ιούνιος 1882 32
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/
.ι τήν άνά-

απηλλαγμενα δε ανησυχιών καί διανοητικών ένασχολήσεων εΐσί

πολύσαρκα. Έν 
τήν άφθονον θρεπτι-

σαρκίας, παρετηρήθη ου μόνον έν τή παιδική καί άνδρική ήλικίιρ, άλλά 
καί είς γέροντας. Ή λυμφατική; κράσις φαίνεται ότι διευκόλυνε’ 
πτυξιν τοϋ λίπους- ά ομα λυμφατικά διάγοντα βίόν ήρεμον καί καθεστη- 

κότα, 
είπερ τίς καί άλλος προδιατεθειμένα νά κατασταθώσι 
τοΐς θέτικωτέροις αίτίοις κατατάττομεν έν γένει α') τν 
κήν καί έρεθιστικήν τροφήν- β'^ τδν άπηλλαγμένον ηθικών συγκινήσεων 
χαρακτήρα καί γ'ή τδν έ· 
σώρευσις του λίπους έν τοΐς ίστοϊς δύναται νά. γεννήσ-ρ πληθύν ανικανο
τήτων- αί κινήσεις τοΰ σώματος καθίστανται δύσκολοι έ'στιν δτε καί λίαν 
δυσχερείς, δ ελάχιστος περίπατος πεζή επιφέρει δύσπνοιαν, δ 

;πι πολύ παρατεταμένον χρόνον τοΰ ύπνου.'Η συ-

ό ύπνος κα 
θίσταται βαρύς και πιεστικός τδ έναντίον δέ συμβαίνει καθ’ δσον άφο-

νον τής πεψεως συνοδεύει συνήθως κατάστασίς τις υπνηλίας, συνέπεια

ρά τήν δρεξιν και πέψιν, αϊτινες τελούνται' μετά τής μεγαλειτέρας ευ
κολίας. Είναι δέ δυστύχημα τδ τοιοΰτον, διότι άτομα πολύσαρκα εύρί- 

σκοντα ώρισμένην τινά εύχαρίστησιν έκ τής ηδονής τής τραπέζης δέν 

έ'χουσι ποσώς τήν δύναμιν ούτε τήν άπαιτουμένην θέλησιν πρδς άντίδρα- 
σιν τών δρέξεών των, αϊτινες καθίστανται τοσοΰτον θανάσιμοι Τδν χρό
νον τ*ί|ς πέψεως συνοδεύει συνήθως κατάστασίς τις υπνηλίας, συνέπεια 
δυσάρεστος καθ’ όσον υποδεικνύει νΟσηράν άρχομένην επεξεργασίαν. Ή 
καρδία είναι έν έκ τών δργάνων έκείνων εις τά όποια τδ λίπος δύναται 

νά έπισωρευθή εύκολώτατα, καί έκ τής περιστάσεως ταύτης. δέν είναι 
σπάνιον νά παρατηρήσ-ρ τις αιφνίδιους θανάτους δφειλομένους είς τήν λι
πώδη έκφύλισιν τοϋ δργάνου. Έν τέλει προσθέτομεν, δτι ή πολυσαρκία 
είναι μία έκ τών εύρυτέρων αιτιών τών προδιαθετουσών είς τδν σακχα-/ IV. Λ t

. Έν τελεί προσθέτομεν, οτι ή πολυσαρκία

ρώδη διαβήτην.
Είναι λοιπδν επάναγκες καθ’ όσον άφορά τήν ύγείαν νά πολεμήση τις

την πολυσαρκίαν- ως προς δέ την αιτίαν της πρωτογόνου κράσεως είναι

Ιάσή
ι νά ύποβληθή ύπόσχων ίδίρρ

II I
δύσκολον νά την έξαφανίσγι, τδ πλεΐστον όμως τών άλλων ‘περιπτώσεων 
δέν έχει ούτως, διότι διά μέσων συστηματικών δύναται τις νά φθι 
είς άποτέλεσμα. Ηρδς τοΰτο συμβουλεύουσι 
εις ζωήν δλως ενεργητικήν τόσον φυσικήν όσον καί ηθικήν, νά γυμνάζη- 

ται τδ σώμα·' πάντοτε μέχρι τής μεγαλειτέρας έξαντλήσεως τών δυνά
μεων καί ποιήται έκδρομάς δι’ ών νά προκαλώνται άφθονοι εφιδρώσεις, 
ταΰτα έ'δωκαν πάντοτε λαμπρά άποτελέσμα α. Ή τροφή δέον νά ήναι 

•ηττον άφθονος, άπαραιτήτως δέ νά άπαγορευηται ή χρήσις λιπαρών καί
• ■ · » 

άμυλωδών ούσιών, άποχή ισχυρών καί δριμέων ποτών, τά οινοπνευμα
τώδη καί ό ζύθος δέον ούσιωδώς νά άπαγορευωνται μετά τδν δείπνον 
περίπατος πεζή δίωρος είναι τής άπολύτου ανάγκης. Έ έν ,τή κλίνή 
διαμονή δέν πρέπει νά .παρατείνηται άορίστώς, έξ έως επτά ώραι έξαρ- 

κοΰσι. Συνεβούλευσαν έ'τι τινές τήν διά τών χειρών πίεσιν και σύνθλι-

ψΐν τών μαλακών μορίων καί τήν έ'κτασιν βιαίως πως τών άρθρώσεων 
ώς ισχυρόν μέσον έξαφανίσεως τής πολυσαρκίας, άλλ’ ένεκα: δυστυχών 
συμβεβηκότων άπεδείχθη δτι τδ μέσον τοΰτο είναι λίαν δυσκολον καί δυ- 
σκατόρθωτον. 'Γά μεταλλικά άλκαλικά υδατα εΐσί λίαν επωφελή πρδς 
θεραπείαν, άλλάύπδ τήν έπιφυλαξιν πάντοτε νά βοηθώνται διά τής πρδ 
δλίγου άνωτέρω είδειχθείσης διαίτης. Τελευτώντες παρατηροΰμεν δτι 
άτομα φανταζόμενα δτι δύνανται νά έασξθενίσωσι λαμβάνονται κάθεκά- 
στηνώρισμένην τινά ποσότητα οξους άπατώνται οίκτρώς καθ’δτι δέν 

κάμνουν άλλο ή νά δεινώνουσιν έ'τι τήν κατάστασίν των.
Κ. Λιγενής.

Ο ΒΖ X A- 3ΧΓ Ο S

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

"Εποπτεύω τήν ύπαρξιν γυναικδς ύπδ τδ έν τή κεφαλίδι τοΰ βιβλίου 
τούτου ψευδώνυμον. Τά έν αυτή αισθήματα είνε πολύ αβρά, αί άναλύ- 
σεις λίαν εξεζητημένα’., ώσεί άπορρέουσαι έκ πνεύματος δξύτέρόυ και συγ
χρόνως μάλλον έπιφυλακτικοΰ ή τοΰ πνεύματος τοΰ άνδρδς, οπωσδήποτε 
δ ήρως τής απλής καί συγκινητικής ταύτης διηγήσεως έ'χει καρδίαν γυ- 
ναικός* άλλ’ δ χαρακτήρ του είνε άνδρώδης, άκράδαντος. Τδ κράμα τοΰτο 
τής τρυφερότητος καί ισχύος αποτελεί τύπον δλως νέον. Είνε άρα καί 
αληθής ; Έγώ τδν άποδέχομαι ώς τοιοΰτον, διότι δέν τολμώ νά συζη
τήσω πάν δ,τι γενικώς άρέσκει, ένδιαφέρει. Έν πάση περιπτώσει δ συγ- 
γραφεύς, καί τοι δωμαντικώτατος, δσον δφείλει νά ήνε πας μυθιστοριο- 
γρά-φος, άπέδειξεν δτι γνωρίζει πώς νά σπουδάζή τούς μάλλον άντιφα- 
τικούς χαρακτήρας, καί πώς νά παριστή έν ζωηρφ άναγλυφφ τούς τό
πους δσους θέλει νά επίδειξη.

Ό ρυθμός τοΰ δλου βιβλίου είνε κανονικός, άκριβής, άπλοΰς. ’Ελπίζω 
επομένως δτι θά τύχη τής έπιδοκιμασίας τοΰ κοινού τδ χαρίεν τοΰτο δο 
κίμιον, δπερ, ώς έίπον, είνε έ'ργον είνε άνδρδς λίαν ευαίσθητου, είνε γυ- 

ναικδς λίαν κρατεράς.
Γ. ΪΛνδ

«Έν τώ άληθεΐ τής αγνής φιλίας άίσθήματι υπάρχει τις γλυκύτης 

πρδς τήν όποιαν άναισθητοΰσιν οί γεννηθέντες τυχαίοι άνθρωποι.
«Καί μεταξύ προσώπων διαφόρου φύλου δύναται νά βλάστηση φιλία,
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κκί φ λία μάλιστα πάσης χυδαιότητος άπηλλαγμένη. Έν τούτοις η γυνή 
πάντοτε θά θεωργ τδν άνδρα ώς άνδρα καί πάλιν 3 άνηρ την γυναίκα 
ώς γυναίκα. Τοιαύτη τις σχέσις ύφισταμένη δέν λέγεται ούτε πάθος ούτε 
καθαρά φιλία* άπαρτίζει κατηγορίαν αισθήματος δλως ιδιαιτέραν».

Τίνκ θά πείσγς, ώ La Br 
θρωποι θά παρκδεχθώσιν

ς δλως ιδιαιτέραν».
.&·«>, διά τών λόγων σου τούτων ; Τινες άν-

ώς

καί της έρ-

άληθές έν αίσθημα η έστω καί μίαν φυ
σικήν έντύπωσιν, άφοϋ δέν δύνανται νά την άισθανθώσι;—Τοιαύτη τις 
σκέψις άναποφεύκτως επέρχεται εις τδν άναγινώσκοντα την παρούσαν 
διηγησιν, γραφεϊσαν ύπό τίνος φίλου μου.

Δυο λέξεις περί αύτοΰ πριν η δ ί'διος άρξητκι τοΰ λόγου.
Ό Φράντζ Τίλμαν κατηγετο έκ τοΰ ποιητικοΰ, σοφοΰ, άλκίμου τόπού, 

τοΰ οποίου οί κάτοικοι αύξάνουσιν δσημέραι τδν πληθυσμόν τίς νεωτέ- 

ρας ’Αμερικής. Κατηγετο έκ της ’Αλσατίας.
Έν ηλικίιρ εΐ'κοσιν ετών έπεσκέφθη τούς Παρισίους, έκεϊ δέ τδν έγνώ- 

ρισα ώς γαιοκτήμονα πλούσιον καί καλώς άνατεθραμμένον.
Μη σάς φαν·?) τοΰτο παράδοξον' όλοι γνωρίζομεν τούς τοιούτους άγρό- 

τας. "Ερχονται τδν χειμώνα έδφ είς Παρισίους, περιάγοντες τά εκατομ
μύριά των, καί τδ θέρος έπιστρέφουσιν είς τά κτήματα* έκεϊ δέ, φέρον- 
τες χειρίδας μέχρις αγκώνων καί σκιάζοντες τδ μέτωπον διά πλατυγύ- 
ρων πίλων, έπιβλέπουσι τάς έργασίας καί χρυσίόν έκ τών άγρών συγκο- 
μίζουσι. Διά τούς τοιούτους δ κόκκος τοΰ σίτου δέν είνε μόνον άλευρον, 
πίτυρα, κόνις, άλλ’ είνε καί φυτδν, άνθος, καρπός. Δεν έργάζονται οδτοι 
ώς βαρεϊαι καί τυφλαί μηχαναί, άλλ’ έ'χουσι την συνείδησιν 
γασίάς καί τίς άξίας των. Ένί λόγφ, δέν είνε άνθρωποι τίς ύλης, άλλά 
τίς φύσεως.

’Εν Γαλλί^ι έρρέθη άλλοτε ότι άν έγνώριζον οί χωρικοί την άνάγνωσιν 
θά ίρυθρίων διά τάς βάναυσους αύτών έργασίας. Σήμερον ύπάρχουσϊ γεωρ
γοί άνεπτυγμένοι, καί οί τοιοΰτοι θεωροΰσι δόξαν τδ νά ωθώσι τδ άροτρον.

Ό Φράντζ Τίλμαν ούδόλως μετείχε τίς νευρικίς εκείνης ισχύος τίς 
προσιδιαζούσης είς τούς άνδρκς τίς λατινικίς καταγωγής, τούς μικρούς 
τούτους δρειχαλκίνους άνδρκς τούς άνακινοΰντκς την Εύρώπην κατά τάς 
ιδίας βρέξεις. ΎΗτο άληθης τούτων. Ξανθός, εύσωμοι·, ηρακλείου έζωτε- 
ρικοΰ, διατηρών όμως πάντοτε την τρυφεράν καί γλυκεϊαν έ'κφρασιν φυ

σιογνωμίας γυναικδς η παιδιού.
“Εν βλέμμα ίρκει διά νά στκμκτησγ η έπιταχύνγ την πορείαν τοΰ 

ζωηροΰ έρυθροΰ αίματος, δπερ έφαίνετο κυκλοφοροΰν ύπδ την διαφανί 
έπιδερμίδα του. Κατ’ άνάγκην τδ βίκιον η τδ μελαγχολικδν θά έδέσποζε 

τοΰ χάρακτίρος τοΰ άνθρώπου τούτου. Πάσα πνευματική έ'ξαψις θά ητο 
πάθος παρ’ αύτώ, και δ έρως του ό'νειρα καί θάνατος.

Τοιαΰται ιδιότητες έπέσυρον όλον μου τδ ενδιαφέρον. Έξ ετέρου ητο 

άφελης δ Τίλμαν καί δέν έτιμολόγει ώς έμπόρευμα τάς συμπάθειας του. 
συνεδέθημεν επομένως δ.ά στενής φιλίας, καί οτε η εποχή τοΰ χωρισμού 
έπηλθε, μέ είδε τοσούτφ λυπούμενον διά. την στέρησίν του, ώστε μοί 

ύπεσχέθη έν ημερολόγιου της ζωίς του.
Ιδού αύτδ όπως τδ έ'λαβον.

Α'

‘ΙΜζ ρόοου ή χαλνς παρέχει 
έμπνεύσεις δι* ολόζληρον βιβλίο»

Παν δ,τι έ'χει ύπαρξιν ύπόκειται είς άδιαλείπτους άλλοιώσεις, έκτελεϊ 
μίαν πορείαν.Άφοΰ λοιπόν ούδέν κεϊται σταθερόν, άκίνητον, είς πάν άρα 
ύπάο/ει .καί. μία ιστορία. Τοΰτο πρέπει νά vjvs άληθές άφοΰ κ’ έγώ έ'χω 

τι νά διηγηθώ.
Έτελείονα ηδη τάς πρακτικάς γεωπονικάς σπουδάς μου είς μίαν έπαυ- 

. λιν δνομαζομένην Βράίτ. Ή χρησιμεύουσκ ποδς κατοικίαν εύρεϊα οικο

δομή, μη έ'χουσα κάν τδ πλεονέκτημα της παλαιότητος, περιεκυκλοΰτο 
πανταχόθεν άπδ πρασινωπά ελη καί άπό δένδρα τινά μέ κορυφάς φαλα
κρά;. Είς μικρός πύργος, έπικεχρισμένος άλλοτε δι’ άσβέστου, σαθρός δέ 

σήμερον την δψιν, ώρθοΰτο άγερώχως μεταξύ δύο γιγαντιαίων ιτεών, αί- 
τινες. έφκίνοντο ώσεί άποκλίνουσαι μετά τρόμου έπί τη δψει αύτοΰ. Οί 
κλώνες τών ιτεών τούτων βυθιζόμενοι έντδς της ίλύος τοΰ τέλματος 
έ'κλαιον έπί τ$ άναμνησει τοΰ διαυγοΰς ρυακίου, είς. την όχθην τοΰ οποίου 
η φύσις τού.; είχεν άρχικώς τοποθετήσει, καί τά δάκρυά των, δσάκις 

έπνεεν άνεμος, άπετινάσσοντο ώς φαιοί μκργαρϊται έπί τοΰ κονιορτοΰ 
τίς δδοΰ.

’’Αλλη κατοικία έκεϊ πλησίον δέν ύπίρχε. Μόλις ημίσειαν λεύγαν μα
κράν έφαίνοντο ,κύκλωθεν μικρά τινα χωρία, έξέχοντα έπί τίς δμαλίς 
πεδιάδος ώς κωνοειδί φωτοσβεστηρια τοποθετημένα σποράδην έπί τρκ- 
πέζης. Έν τώ συνόλω τίς άπόψεως ούδείς ίδιάζων χαρακτηρ. 'Γοπεϊον, 
πρδ τοΰ .όποιου δ Καλλιτέχνης τρέπεται είς φυγήν. Τούτου ένεκα σάς 

άπαλλάττω πάσης άλλη; περιγραφίς.
Έ μονοτονία τίς ομοιομόρφου έκείνης τοποθεσίας άνταπεκρίνετρ πλη

ρέστατα πρδς τάς ,μυχίους τίς ψυχίς μου διαθέσεις. Έξαίφ.νης δμως καί 

δ τόπος καί η ψυχή άνέκυψαν τοΰ ληθάργου. .
Ενοικιαστής τοΰ Βράιτ ητο δ κ. ΤοκένΛ άλλ’ δ ιδιόκτητης έκράτησε 

την ώραιοτέραν πτέρυγα τίς οικίας καί την έξεμίσθου .ιδιαιτέρως κατά 
την έποχήν τοΰ κυνηγιού, τοΰ οποίου η άφθονία έν τίί πεδιάδι καθίστα 

• περιζητητον την έπαυλίν του· Μάς άνηγγέλθη λοιπόν η προσεχής έλευ-
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σις τοΰ μισθιοτοΰ τής θήρας μετά’ τοΰ ώς άνωτέρω τμήματος τής οικο
δομής, κ. Δουκδς Β*** ήτο δέ ούτος διπλωμάτης καί γόνος μιας τών επι

φανέστερων οικογενειών τής εποχής. Έπρόκειτο νά έ'λθη είς τήν επαυλιν 
άμέσως άμα τφ εαρι, διά νά ίδη γεννωμένους και μεγενθυνομένος ύπδ 

τάς όψεις του τούς λαγωούς, τάς τρυγόνας, τάς ύρτυγας, τούς οποίους 
έμελλε νά φονεύση κατά τδ φθινόπωρον. ’Ήρχοντο μέν αύτοΰ καί ή θυ- 
γάτηρ καί ή άνεψιά του, δύο άδελφαί μάλλον ή έξαδέλφαι.

Ή έγκατάστασις τών εύγενών τούτων έν τώ μικρφ βκσιλείω τής κυ
ρίας Τοκέν υπήρξε φοβερόν κτύπημα κατά τοΰ μεγαλείου αύτής. Ή σύ
ζυγος τοΰ ένοικιαστοϋ τής έπαύλεως καί τοι μικρά τδ άνάστημα, ήρίθμει 

είκοσι καί τρία έτη ηλικίας καί έζύγιζεν έκατδν εξήκοντα τρεις λίτρας 
καθαρού βάρους. Τδ χρώμα τών παρειών της ήτο συνήθως ερυθρόν’ άμα 
δμως τή άνηγγέλθει ή προσεχής άφιξις τών ξένων μετετράπη είς ίοειδές.

Καί δικαίως, καθότι έν τώ χωρίφ ή σύζυγος ένοικιαστοϋ έπαύλεως είνε 
μειζόν τι συζύγου δουκδς έν Παρισίοις. Βασίλισσα τών σταύλων καί τών 

αυλών της, στραταρχίς τών άγελάδων, τών έρνίθων καί τών ίνδιάνων, 
ενασκεί άδιάλειπτον κυριαρχίαν έπί παντδς δ,τι την περιστοιχίζει, καί, 
ούδενός ποτέ άντιλέγοντος είς τάς διαταγάς της, πιστεύει έπί τέλους ότι 
δέν είνε πλάσμα τυχαιον, άλλ’ ύπέροχον.

Ή κυρία Τοκέν έπί κεφαλής ίκανοΰ πλούτου καί δεσπόζουσα εύρείας 
έπαύλεως, έκάθητο αληθώς έπι μικροΰ θρόνου. Άλλ’ δ θρόνος ούτος δέν 
ήτο άρκούντως άδιάσειστος άστε νά μη άνατραπή, προσκαίρως τουλάχι

στον, άν άλλη τις, άνωτέρας περιωπής κυρία τδν ή'γγιζε τυχαίως διαβαί- 
νουσα διά τοΰ ποδός.

Καί ιδού οτι οί άναμενόμενοι είς τδ Βράϊτ ξένοι ή'θελον έφελκύσει τρϋ 

λοιποΰ όλην την προσοχήν τών γειτονικών χωρίων· θά ήσαν ύφ’ όλων πε
ριζήτητοι είτε χάριν κερδοσκοπίας είτε χάριν τής τιμής τοΰ προσπελά- 
ζειν είς πρόσωπα διακεκριμένα. Έπί τούτοις ή σύζυγος τοΰ ένοικιαστοϋ 
έξεφώνει φλογερά λογίδρια, δ δ’ ενοικιαστής σύζυγος την παρηκολούθει 
κατά τδ δυνατόν έκφράζων διαφόρου; σκέψεις διά μορμύρου, 8ν αυτός μό
νος ήκουε.—Συνήθως ουτω συνωμίλουν.

Ό κ. Τοκέν ήτο είκοσιπενταετής νεαρδς γέρων. Δι’αύτδν ούδέν υπήρχε 
σημαντικώτερον τής αύξήσεως η έλαττωσεως τών ιδιοκτησιών του κατά 
έν στρέμμα τεύτλων επομένως δέν έξητκζε τήν πέρίστασιν είμ.ή ύπδ 
τήν εποψιν τής άποκτήσεως πλουσίων συνοίκων. Τά προϊόντα όσα έπεμ- 

πεν εις τήν πόλιν κατά τδ θέρος, θά κατηναλίσκοντο ή'δη έκ τοΰ σύνεγ
γυς καί λίαν έπικερδώς—-δπωσδήποτε κάτι θά ώφεληθώμεν, έσκέπτετο 
—καί έχαίρετο. Οί έργάται δμοίως έχαίροντο έκ τών προτέρων, άναμέ- 

νοντες ποικιλίαν τινα έν τή έπαύλει’ παρέτήρουν πολλάκις τά κλειστά 
παράθυρα τοΰ κενοΰ εισέτι οικήματος μήπως φανή αίφνης καμμία κυρία.

Μόνος έγώ λοιπδν έ'μενον άπαθής άπέναντι τοΰ μεγάλου τούτου περι

στατικού.
Γνωρίζετε δτι τήν κοινωνίαν τών επαρχιών, ιδίως τών πρδς τή.Γερμα- 

νίγ, άπαρτίζουσι δυο διακεκριμένα στοιχεία: οί ύπκρξκντες καί οί υπάρ
χοντες· ζώσι δέ κεχωρισμένως. Οί υπάρχοντες, τουτέστιν δ εργάτης, δ 
χωρικός, δ έμπορος, δ καλλιτέχνης, συμφύρονται μέν άλλήλων. Οί ύπάρ- 
ξαντες, τουτέστιν οί άριστο κρατικοί, διάγουσιν έν ίδιαιτέρφ κύκλφ,

Έν τούτοις ένω ή πρωτεύουσα καί τά μεγάλα κέντρα προοδεύουσιν, ή 
επαρχία μένει στάσιμος έπί τοΰ σημείου έ'νθα οί Παοίσιοι εύρίσκοντο πρδ 

ένδς αίώνος, καί οί εύγενεΐς διατηροΰσιν έκεϊ τοιοΰτον φρόνημα θεωροΰσιν 

έξευτελισμ.δν τήν επαφήν πρδς πάν τδ μή δν αύτοί.
Επειδή λοιπόν ούδεμίαν δίδω μεγάλην σημασίαν εις τάς τυχαίας ταύ- 

τας διακρίσεις έ'μεινα έντελώς απαθής έπί τή αναγγελλόμενη έλεύσει τοϋ 

δουκδς Β.*** Ούδέποτε είδαν τδν μεγά.Ιον κόσμος ού'τε έκ τοΰ μακρόθεν. 
ουτω δέ κατά πάσαν πιθανότητα δ δούξ καί ή οικογένεια του έ'μελλον 
ίσως νά διέλθωσι παρά τδ πλευρόν μου όπως διέρχονται πολλάκις λαμ
πρά οικήματα έπί τών οποίων συμβαίνει νά μή ρίψη τις τδ βλέμμα.

Τις θά έπίστευε τότε ότι όλη μου ή ζωή θά έμερίζετο καί άφιεροΰτο 
είς τάς δύο έκείνας αναμενομένους παρθένους;

Β'
> ’’Αλλο ίρως καί άλλο ύπόλχψις,.

Σπανίως δίδονται όμοΰ άμφότερα,

*0 κ. δούξ Β*** είχεν ύφος μεγαλοπρεπές, άνάστημα υψηλόν’ είς τάς 
κινήσεις του έφαίνετο φυσική τις μεγαλειότης* δ χαιρετισμός του ήτο υπε
ρήφανος, άλλ’ ούχί παγετώδης* λευκή κόμη καί λευκά γένεια εκατέρω
θεν τών παρειών παρεΐχον γλυκύτητα είς τδ πρόσωπόν του, έπί τοΰ δποίου 

έλαμπον μαύροι οφθαλμοί.
Κατ’ εξοχήν τοΰ κόσμου άνθρωπος ε'ζη έν τφ παρόντι καί περί τοΰ πα

ρόντος μόνον έμερίμνα* κατηνάλισκε τδ καιρόν είς τδ άναγινώσκειν εφη

μερίδας καί τδ περιδιαβάζειν.
Αί δεσποινίδες - τδν παρηκολούθουν.ένίοτε είς τάς έκδρομάς του, άλλά 

δέν έπεδεικνύοντο’ έγώ τουλάχιστον έπί δεκαπέντε ήμέρρςς ούτε κάν έκ 

τοϋ μακρόθεν τάς είχον ίδεΐ, καί θά έλησμόνουν ίσως οτι συγκατοικοΰμεν 
έν τή αύτή έπαυλει, άν ή ανιαρά φυσιογνωμία τής κυρίας Τοκέν δέν μ,οί 

ύπενθυμιζε τήν παρουσίαν αύτών.
Μίαν πρωίαν, εύρισκόμενος έν τή αύλή, έ'βλεπον μετ’ άπορίας τάς χε

λιδόνας πτερυγιζούσας πρδ τών παραθύρων" τοΰ δουκδς καί τάς περιστε
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ράς διευθυνούσας άδιαλείπτως την πτήσιν προς τήν είσοδον τοϋ προθαλά- 

μου, είς τδ κατώφλιον της οποίας συνωθοΰντο άγεληδδν αί νήσσαι καί 
όρνιθες.

Καί αί [Λεν χελιδόνες τυχαίως έπτερύγιζον έκεϊ, δ λοιπός όμως πτερω
τός πληθυσμός προσειλκύετο ύπδ άλλου τινός αιτίου. - Έν τω μέσφ τοΰ 
προθάλαμου διέκρινα μετ’ ολίγον τήν σκιαγραφίαν λευχείμονος νεαράς γυ- 

ναικδς, τής οποίας ή ενδυμασία τεχνηέντως έξειογασμένη ύπεδείκνυε χα- 
ριεστάτην σώματος διάπλασιν.

Έκ τής κινήσεως τής χειρδς, ήτίς διεσκόρπιζε ψυχία και τεμάχια άρ
του, ήννόησα οτι οί έν τφ προθαλάμω διεσκέδαζον βλέποντες συνωθού- 
μενον καί διαμαχόμενον’τδν άδηφάγον εκείνον όχλον. Οί άλέκτορες κα- 
τεπάτουν τούς νεοσσούς καί ούτοι εξέπεμπον κραυγάς αγωνιώδεις. Έγώ 
έν τώ συμφύρματι έκείνφ, έ'νθα οί μεγάλοι έθριάμβευον των μικρών, διέ- 
βλεπον εικόνα τής άνθρωπίνης φιλοδοξίας και των συνεπαγόμενων αύτή 

γελοίων καταπτώσεων. Ευοισκον τδ θέαμα λυπηρόν μάλλον ή άστεΐον. Εν 
τούτοις ήκουα γέλωτας. Έπλησίασα ωθούμενος ύπδ τής περιεργείας κατ' 
εκείνην δέ τήν στιγμήν τδ πρόσωπον, δπερ, ώσεί μοχθηρός παΐς, έτέρ- 
πετο διά τοΰ μέσου τούτου, έφάνη επί τοΰ κατωφλιού. Τότε πρώτον εί- 
δον τήν δεσποινίδαν Αύγουσταν ανεψιάν τοΰ δουκός Β.**Α

ΤΗτο ξανθή καί νεωτάτη, άλλ’ είς ώραν γάμου, ώς λέγουσω οί έπαρ- 

χιώται. Καί τοι έν Άλσατίγ τδ ξανθόν χρώμα είνε σόνηθες, δέν ένθυμοΰ- 
μαι ούχ ήττον νά είχον ΐδνί ποτέ κόμην ώς τήν τής δεσποινίδος ταύτης. 
Διευθετημένη μετά μοναδικής χάριτος, είχεν ίδιάζουσάν τινα έκφρασιν 
λαμβάνουσα τ^δε κάκεΐσε άργυρώδη τινά χρωματισμόν. Κάτωθεν οφθαλ
μοί χαλύβδινοι, διαπέμποντες βλέμμα οξύ, άγέρωχον, πλήν καί συνάμα 

ελκυστικόν. Ένί λόγφ, τόσον μοΐ έφάνη θαυμασία ώστε άπέμεινα ύπδ τδ 
κράτος τής ώραιότητος αύτής.

Διατί όμως νά γελά εκείνη μέ θέαμα,?δπερ έπροξένει μελαγχολίαν 
εις έμέ.

Τήν έπιοΰσαν είδον πάλιν τήν δεσποινίδα Αύγουσταν. Περιεπάτει έν 
τώ κήπφ, δστις χωρίζει τήν οικίαν άπδ τοΰ λιμνάζοντος ύδατος.—Μετά 
τινας ημέρας ή πλήξις ήνάγκασεν αύεήν νά κατέρχεται σχεδόν καθ’ έκά- 
στην, έγώ δέ χωρίς νά τδ θέλω τήν έ'βλεπον συχνά, πολύ συχνά, καί 
μετ’ δλίγον δέν έ’βλεπον είμή έκείνην ...

Ό δούξ, λαβών τήν περιέργειαν νά μάθη λεπτομέρειας τινάς τών άγρο- 

τικών ημών εργασιών, μέ ήρώτησε τυχαίως μίαν ημέραν περί αύτών. 
’Έκτοτε συνωμιλήσαμεν πολλάκις περί διαφόρων άντικειμένων, μ.εχρισοΰ 
εύρον περίστασιν νά φέρω τήν συνδιάλεξιν έπί τής ωραίας Αύγούστας.

*Εμαθθν ότι ητο ορφανή και ότι δ θεΐός της διεχειρίζετο τήν μικράν 
της περιουσίαν. ’Έμαθον επίσης ότι ήτο είς άκρον ύπερήφανος διά τδ όνομα
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καί τήν καλλονήν αύτής καί ότι έκράτει τόσον υψηλά τήν καοδίαν της, 

ώστε καθίστα αύτήν απρόσιτον. 'Ο δούξ πολλάκις είχεν άπδπειραθή νά 
τήν ύπανδοεύση, άλλ’ έκείνη ούδένα έκ τών προταθέντων έθεώρησεν ίκα- 

νώς εύγενή καί ίκανώς πλούσιον διά, σύζυγόν της. ,
Έσκέφθην τότε ότι ούδέποτε . θά έφείλκυον έγώ τήν προσοχήν τής 

ωραίας έ κείνης κόρης, οτι δέν είχε κάν αίσθανθή τήν παρουσίαν μου καί 
ούτε ή'θελε τήν αίσθανθή ποτέ. — Είς τήν εξοχήν όλοι οί άνθρωποι είνε 
περίπου ίσόβαθμοί καί άπαιτεΐται προσεκτική έρευνα διά νά έννοήσ·/) τις 
άν οί μέν ήνε καλλίτερον άνατεθραμμένοι τών δέ. Ό κονιορτδς τής λεω
φόρου πίπτει εξίσου έπι τοϋ έργάτου καί επί τοΰ πλουσίου γεωκτήμονος. 
—-’Έλεγον πάντα ταΰτα πρδς έμαυτδν, άλλά δέν έπειθόμην. Ούχ ήττον 
ή δεσποινίς Αύγούστα, καί τοι μή έπιδιώκουσα τήν συνάντησίν μου, δέν 

μέ άπέφευγε* συχνάκις μάλιστα ή'ρχετο πρδς τον θεΐόν της καί όταν έγώ 

ήμην μετ’ αύτοϋ.
Προσεπάθησα τότε νά ευρώ καί άλλα παρ’ αύτ$ί ελαττώματα εκτός 

τής ήδη γνωστής υπερηφάνειας* κατώρθωσα δέ τοΰτο πολύ εύκόλως. Τήν 

έκρινα ώς ματαιόφρονα, έπιπόλαιον, ούδόλως διατεθειμένην είς τδ άγα- 
π^ν, άστοργον. Έπίστευον δέ ότι αί άτέλειαι αύται θά τήν άπέσπων έκ 
τής διανοίας μου. Άλλ’ όχι ! . ., Άπέσυοον άπ’ αύτής πάσαν ύπόληψιν 
χωρίς νά ελαττώσω τδν έ'ρωτα, δν μοί ένέπνεεν. Ή φρόνησις μ’ έφωτιζε 
χωρίς νά διώκτ) άπ’ έμοΰ τδ πάθος οπερ βαθμηδόν έπλημμύρει τήν ψυχήν 

μου. Ούτε ή χωρίζουσα ημάς άπόστασις, ούτε ή άντίστασις τοϋ όρθοΰ 
λόγου ήδύνατο νά μ’ έμποδίση άπδ τοΰ νά σκέπτομαι άκαταπαύστως 
τήν Αύγουσταν.—Μέ είχε δεσμεύση καί δέν ήδυνάμην νά διαφύγω. Ώς 
δεσπότης μέ είχε ρίψει ύπδ τούς πόδας της καί ήσθανόμην ότι ήτο άδύ- 

νατον νά έγερθώ, αδύνατον νά παλαίσω.
Αίσχυνόμενος διά τήν αδυναμίαν μου και βλέπων ότι δέν είμαι κύριος 

έμαυτοΰ, άνεχώρησα έκ τής έπαύλεως. Άλλ’ δ κίνδυνος μέ είχε μαγνη
τίσει καί τήν έπιοΰσαν έπανήλθον. Ή μόνη άπομένουσα ισχύς έν έμοί ήτο 
ή τοϋ σιγφν ώρκίσθην ότι ούδείς θά έμάνθανεν άπδ τοϋ στόματός μου τά 
έν τή καρδίγ μου συμβαίνοντα καί έμεινα, καταρώμενος τής ειμαρμένης 
ή'τις έφερεν έπι τής οδοΰ μου τήν κόρην ταύτην καί άφήρεσεν άπδ τδ 
παρόν μου πάσαν ήρεμίαν καί άπδ τδ μέλλον μου πάσαν έλπίδα. *

Γ
Ό ε!3ώς δΰναται .

Δύο μήνας μετά τήν άφιξιν τής οικογένειας Β.*** είς τήν έ'παυλιν, δύο 

αιώνας πόνου καί εσωτερικής πάλης δι’ έμέ, έτελεϊτο πανήγυρις εν τινί 
χωρίφ. Ή Αύγούστα έπεθύμησε νά παρευρεθρ είς τήν εορτήν έκείνην καί
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δ κ. Β*** συγκατένευσε νά την συνόδευαν), όπως ίδωσι τούς άγρότας χο- 

ρεύοντας. Μέ ήρώτησε ποιαν όδδν ώφειλε ν’ άκολουθήσφ ΐνα φθάσγ πεζή 
προς τδ μέρος της πανηγύρεως καί άφοΰ τφ υπέδειξα τον δρόμον άνεχώ- 
ρησε μετά της ανεψιάς του.

ΎΗτο Κυριακή, επομένως δέν είργαζόμην καί θά έπεθύμουν πολύ νά 
τούς όδηγήσω ό ίδιος, άλλά δέν έτόλμησα νά το προτείνω, "Εμεινα λοι
πόν μόνος καί περιεπάτουν είς τον κήπον στρέφων άδιακόπως τά βλέμ
ματα προς τήν διεύθυνσιν ήν είχον λάβει.

Άπδ τοΰ σημείου τούτου ή ιστορία μου λαμβάνει τήν μοναδικήν αυ
τής φάσιν.

Τδ οίκημα τοΰ δουκδς Β*** είχε παράθυρα και πρδς τήν αυλήν καί πρδς 
τδ μέρος τοϋ κήπου' επειδή δέ δ καύσων ύπηρξεν υπερβολικός κατά τήν 
ημέραν εκείνην, ή δεσποινίς Β*** τήν οποίαν ακόμη δέν είχον ίδή, άνοί- 
ξασα έν των παραθύρων τούτων, έκάθησε πλησίον πρδς άπολαυήν δρόσου;

Τήν παρετήρησα τότε διά πρώτην φοράν. Είχον ίδή έκ τοΰ μακρόθεν 
$ίς τδν περίπατον καί άλλην τινά λεπτοτέραν μορφήν βαίνουσαν παρά τν; 
δεσποινίδά Αύγούστγ, άλλ’ ούδέν, πλέον' έπίστευον δέ δτι ή νεάνις αυτή 

θά ήτο πολλω μάλλον υπερήφανος τής έξαδέλφης αύτής, άφοΰ δέν κατε- 
δέχετο ούτε κάν νά φανή. Ό δούξ Β*** οσάκις έπέπληττε τήν ανεψιάν 

του έφερε πάντοτε ώς παράδειγμα τήν θυγατέρα του λέγων δτι αύτή καί 
μόνη έγνώριζε καί έξεπλήρου δλας τάς Απαιτήσεις τοΰ πρέποντος. Έπί 
τούτοις είχον σχηματίσει πένθιμόν τινα ιδέαν περί τής άναφερομένης ταύ

της τελειότητος.
«Πως; εδώ είσθε κύριε! εϊπεν αίφνης άμα μέ άνεγνώρισεν. Ό πατήρ 

•μου ήλπιζεν δτι θά έπηγαίνατε μαζί των, καί τώρα ίσως σάς άποδίδω- 
σιν άδιαφορίαν καί ήνε δυσαρεστημένοι.. . Τρέξατε, άν θέλετε, καί μή 
φοβήσθε' πιστεύω δτι έπιθυμοΰσι μάλλον νά σάς συγχωρήσωσιν, ή νά φυ- 
λάξωσι μνησικακίαν».

Αί λέξεις αυται μοί έπροξένησαν τοσαύτην χαράν, ώστε ύπέλαβον τήν 

κόρην εκείνην ώς έμφάνισιν τής εύτυχίας έν τή ζωή μου.’Απεκρίθην άμέ
σως τετριμμένα τινά και άνεχώρησα δρομαίος. Ή φράσις «μάλλον έπι- > 
θυμοΰσι νά σάς συγχωρήσωσιν ή νά φυλάξωσι μνησικακίαν» περιεδινεϊτο 
έν τφ πνεύματί μου . . . τήν έπανελάμβανον μεγάλως ένφ έτρεχον δσον 
ήδυνάμην ταχύτερου.

"Εφθασα τέλος τδν δοΰκα καί τήν Ανεψιάν του καί τούς ώδήγησα. 
Χάρις δέ είς τήν έμπιστοσύνην τήν όποιαν μοί είχεν έμπνεύσει ή δεσποι
νίς Β*** έ'μεινα καθ’ δλην τήν εσπέραν παρά τδ πλευρδν τής Αύγούστας !

Ή εορτή διήρκεσε μέχρι βαθείας νυκτδς καί μόλις περί τδ λυκαυγές 
' έπεστρέψαμεν είς τήν επαυλιν.

Λεν ήτο πλέον ώρα ύπνου δι’ έμέ. Βυθίζων τήν κεφαλήν εις τούς στά-
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χυας έπί τών οποίων έξηπλώθην, ένφ τδ βλέμμα μου έχάνετο έν τή πορ
φύρα τοΰ άνατέλλοντος .ήλιου, ήρώτων έμαυτδν άν δλα ταΰτα ήσαν γε
γονότα. Ή οπτασία τή; δεσποινίδος ΒΛ** έν τφ παραθύρφ ένεφάνίζετο 

είς τδ πνεΰμά μου ώς όνειρώδης είκών, τής όποιας αί άμφίβολοι γραμμαί 
ούδέν τι ώρισμένον ύποδεικνύ,ο,υσιν.’ Ή κεφαλή της δέν ήτο κεφαλή γυ- 
ναικδς, άλλά παιδιού' ή μάλλον δέν ήτο κεφαλή έκείνη, άλλά πλοκάμων 
κύματα. Αί πτυχαί τών ένδυμάτων αύτή; έσχηματίζοντο βαθεΐαι ώσεί 
μή περιλαμβάνονται σώμα. Είχε τά φαντασιώδη χαρακτηριστικά τών 
δντων εκείνων, τά όποια δημιουργοΰμεν διά τοΰ πνεύματος, χωρίς νά δυ- 
νάμεθα ούτε νά όρίσωμεν ούτε νά ίδωμεν αυτά' άγγελος, μοΰσα. Τά ζη- 
τοΰμεν, μάς είνε φίλα, έπιδιώκομεν πάντοτε τήν συνάντησιν αύτών, καί 
τοι γνωρίζοντες δτι δέν έχουσιν ύπόστασιν. — ΎΗτο γυνή ; ήτο πλάσμα 
τοιοΰτον, ή μορφή τήν όποιαν είδον καί ητις μετέβαλε τάς θλίψεις μου 

είς ελπίδάς, τδν πόνον μ.ου είς ηδονήν ;
'Οπωσδήποτε ή οπτασία έκείνη μοί έλεγε διά τοΰ βλέμματος, διά τής 

φωνής'— «’Ιδού έγώ ! έλπιζε. “Εσο ευτυχής! . . τδ θέλω».— Καί ήμην 
ευτυχής, είχον ή'δη πίστιν, δέν έπασχον πλέον. ’Ήρχιζα ν’ Αγαπώ τδν 

πρδς τήν Αύγούσταν έ'ρωτά μου. Ή φύσις Απέκτησε μεγαλεΐόν τι. Ή γή 
έκαλύφθη αίφνης άπδ συμπαθή πλάσματα πρδς τά όποια έπεθύμουν νά 
μεταδώσω τήν ευτυχίαν κάι τήν έλπίδα, δπως έγώ τήν έ'λαβον άπδ τδ 

μειδίαμα τής Ρενέ .. . -
'Ρενέ Ονομάζεται.
Δεν έσκέφθην πότε καί πώς έ'μελλον νά τήν πλησιάσω. Δεν ύπήρχε δι

σταγμός περί τούτου.

Δ'
’Οστις έγγίζει τήν χείρα έγγίζίι τήν καροΐαν.

Παρ’ ήμϊν ό άτμδς δέν είνε έν γένει παραδεκτός διά τήν άλοήν τοΰ 
σίτου, διότι τδ άχυρον Αποβάλλει μέρος τής χρησιμότητος αύτοΰ δταν 
Αποχωρίζεται διά τής μηχανής. "Ένεκα τούτου άλωνίζομέν μέρος τής συγ

κομιδής κατά τδ παλαιόν σύστημα. .. :
Μίαν εσπέραν ή'μην ένησχολημένος πέρί τήν έπιτήρησιν τόιαύτης τινδς 

εργασίας, δτε αίφνης γεγονό; τι έπελθδν, άνεστάτωσε όλην τήν έ'παυλιν· 
Κύων λυσσαλέος, κάταδιωκόμενος ύπδ χωρικών ώπλισμένων διά δίκρανων 
καί σκαπανών, έξώρμησεν έκ τίνος γειτονικού χωρίου καί έτρεχε πρδς τήν 
έπαυλιν. Ή κυρία Τοκέν, βλέπόυσα τά συμβαίνοντά έκ τοΰ παραθύρου, 
έξέπεμπε φωνάς καί διέτασσε νά κλείσωσιν δλας τάς θύρας. Πρώτον μέ- 

τρον προς έξασφάλισιν τοΰ κτηνοτροφείου.
Οί άποφασιστικώτεροι έργάται καί έγώ, δπλισθέντες έκαστος διά τοΰ
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προστυχόντος άντικειμένου, άνεχωρήσαμεν δ λα δέ ταΰτα έξετελέσθησαν 
έν StxnT'fi^xti βραχυτέρφ λεπτοΰ.

Ό κύων, άντί νά έ'λθγ κζτ’ εύθεϊζν πρδς την έ'πζυλ'.ν, έ'λαβε πλζγίζν 
τινά διεύθυνσιν- ημείς δέ ένωθέντες μετά τών άλλων χωρικών έτράπημεν 
εις καταδίωξιν αύτοΰ, άλλ’ ήτο μέγας δ κύων καί έ'τρεχε μετά τοσαύτης 
ταχύτητος, ώστε δέν ήλπίζαμεν νά τδν φθάσωμεν. Είσήλθε μετ’ ολίγον 
έντδς τοΰ μικρού δάσους δπερ άπαρτίζει κυκλωτερή φραγήν πέριξ τών 

αγρών τοΰ κ. Τοκέν, έκεϊ δέ τδν έχάσαμεν δλοτελώς άπδ τών όμμάτων 
μας, καί άφοΰ μάτην περιετρέξαμεν δλον τδ δάσος, έπανήλθομεν κατά 
κοποι, νομίσαντες δτι τδ ζώον άπεμακρύνθη τοΰ μέρους εκείνου.

Τοιαΰτα επεισόδια εΐνε τοσούτφ συνήθη εις την έξοχήν ώστε αύτομά- 
τως δ άγρότης έξοικειοΰται καί ούδεμίαν δίδει μεγάλην είς αυτά σημασίαν.

Εισερχόμενος είς την έ'παυλιν ήμην σχεδόν ήσυχος, άλλ’ έκεϊ έ'μαθον 
δτι δ δούξ, ή θυγάτηρ του ζαί ή ανεψιά Αύγούστα, έξελθόντες άπδ πρωίας 

είς μακράν έκδρομήν, δέν είχον είσέτι έπανέλθει. Μέ έκυρίευσε τότε άνέκ- 

φραστος άνησυχία. — Ό κίνδυνος, άπομακρυνθείς ημών, άπήλλαξεν ζρα 
και εκείνους της έμφανίσεώς του Έξηρχόμήν καί είσηρχόμην μετά πυ- 
ρετώδους άνυπομονησίας, .καταβιβρώσκων διά τών δφθαλμών τδ διάστημα. 
Ούδέν έφαίνετο. Μη γνωρίζων δέ ποΰ νά διευθυνθώ, ήκούμβησα έπί τίνος 

τών πασσάλων, οΐτινες χρησιμεύουσιν ώς δρύφρακτον περί τδ έλος, καί 
περιέμενον.

‘Ο ή'λιος έδυσε καί βαθμηδόν τδ ημερήσιον φώς συνεχωνεύθη έν τή 
λάμψει τής άνατελλούσης σελήνής. Άνέκφραστόν τι αίσθημα κατελάμ- 
βανε την ψυχήν μου. Ή άναδύουσα πελιδνή εκείνη μορφή, ή'τις μ’έθεώ- 

ρει μέ οφθαλμούς δακρυβρέκτους καί διέχεεν έπί τής γής άπαύγειαν πέν
θιμου, τδ φάσμα τοΰτο τοΰ ήλίου μέ περιετύλισσεν έν τφ άχανεϊ αύτοΰ 
σαβάνφ, μέ καθίστα περίλυπου καί ηύξανε τήν ανησυχίαν μου. Προγσθα- 
νόμην δτι σκηνή άπροσδόκητος έπέκειτο.

Έφάνη τέλος έκ τοΰ μακρόθεν συγκεχυμένου τι σώμα κινούμενου, δπερ 
έφ’ οσον έπλησίαζε καθίστατο μάλλον συγκεκριμένου. Δέν ήργησα νά δια
κρίνω μίαν μέλαιναν σκιάν καί δύο λεύκάς έσθήτας. Ούδέν λοιπόν άπευ- 
ζταΐον είχε συμβή εις τδν δοΰκα καί τάς δεσποινίδας του άφοΰ έπανήρ- 
χοντο τοσούτφ ήσύχως. Έπλησίασαν ήδη καί δέν άπεϊχον πλέον εί μή 
δλίγα βήματα, δτ’ αΐ'φνης ήκουσα θόρυβον έν τή άτραπφ, ήτις έ'φερεν άπδ 
τοΰ δάσους είς τήν Λεωφόρον, διερχομένη μεταξύ έμοΰ καί έζείνων.’Εστρά. 

φην και είδον τότε τδ βδελυρδν ζώον, δπεο είχε διαλάθει ημάς τρέχον 
άδιακόπως έν τφ δάσει, έξερχόμενον ήδη καί ορμών κατά τών έπιστρε- 

φόντων.
Τί νά πράξω; έκράτουν άκόμη άντί παντός δπλου μίαν ράβδον. Νά 

είσέλθω είς τήν έ'παυλιν; ήτο άδύνατον. . . πριν ή άνοίξώ τήν θύραν τδ 

ζώον θά ήτο έφ’ ήμών.
«Είσέλθετε πρδς Θεοϋ! ανέκραξα μέ δλας μου τάς δυνάμεις.-—Σκύλος 

λυσσώδης! είσέλθετε!» — καί έρρίφθην είς τδ μέσον τής δδοΰ άνοίγων 
τούς βραχίονας καί άναμένων τδ ζώον, τοΰ οποίου ήλπιζα ν’ άλλάξω τδν 

δρόμον ΐνα σώσω τήν οικογένειαν Β.**'<
Ό κύων κατεφθασε’ ώρμησα κατ’αύτοΰ προτείνων τήν άκραν τής ρά

βδου, τήν οποίαν ή'ρπασε διά τών δδόντων καί φρενήρης έρρίπτετο δεξιό- 
θεν καί άριστερόθεν. Διά νά σταματήσω τήν πορείαν του τφ παρουσίαζα 
πάντοτε τδ άκρον τής ράβδου, τήν οποίαν έκράτουν δλαις δυνάμεσι.

«&Εν δπλο?! έν δπλον! έφώναζα-
— "Οπλον ; άμέσως!»—είπεν δ δούξ, δστις κατ’έκείνην τήν στιγμήν 

ώρμα πρδς τήν θύραν τής έπαύλεως, άκολουθούμενος ύπδ τής Αύγούστας.
Ή Ρενέ μόνον έ'μενεν άκίνητος. "Ιστατο έπί τής μικράς γεφύρας τοΰ 

έλους, έχουσα τούς οφθαλμούς προσηλωμένους έπ’ έμέ.
«Φύγετε, Κυρία! τή έ'λεγον μετά παρακλητικής άγωνίας. Φύγετε! 

άν μοΰ φύγη τδ σκυλί αύτδ, θά έ'λθν) άμέσως επάνω σας .. . φύγετε !»

’Ακίνητος.
Έργάται τινες καί παιδία έξελθόντα τής έπαύλεως, έ'τρεχον πρδς βοή- 

θείάν μου. Συγχρόνως δ δούξ ανέκραζε στεντορίως έκ τίνος θυρίδος τοΰ 

ισογείου πατώματος.
«Τραβιχθήτε δλίγον άπδ τήν κεφαλήν τοϋ ζώου. Θά πυροβολήσω ! »
Ό πυροβολισμός πάραυτα έβρόντησε καί δ σκύλος έ'πεσεν είς τούς πό- 

δας μου.
«Καλά τδν επέτυχα! είπεν άταράχως' καί επειδή δλοι οί άνδρες μέ 

περιεκύκλωσαν νομίζοντες ότι έπληγώθην.
«Δεν ήτο φόβος, έξηκολούθησεν* ήμην βέβαιος περί τοΰ άποτελέσματος 

'Η σφαίρα είνε μέσα είς τήν κεφαλήν, κυττάξατε ! Ουτω σκοπεύουν καί 
τάς άλώπεκας, έκείνας μάλιστα πρέπει νά τάς κτύποι κάνεις είς τό ’μάτι 

διά νά μή καταστραφή τδ δέρμα».
"Ολοι έθαύμαζον τήν δεξιότητα καί άταραξίαν του καί συνάμα μέ 

συνεχαίροντο.
« Εννοείτε, κύριε, είπεν δ δούξ, ερχόμενος πρός έμέ, πρδ πάντων ώφει- 

λον νά σώσω τήν ζωήν τών παιδιών τούτων.
— Άλλά πάτερ μου, διά νά μάς σώσετε, παρ’ ό λίγον νά φονεύσητε 

τόν κύριον, δ.ιέκοψεν ή Ρενέ.
:—Δεν υπήρχε, σοΰ λέγω, κίνδυνος, ήμην βέβαιος' προσέθηκε δέ υψών 

τήν κεφαλήν πρδς τδ μέρος μου.
— Είνε δμως άληθές οτι δέν έφοβήθη. Εύγε !»
Καί έκείνην τήν στιγμήν διέβαινα. Ή Ρενέ άφήρεσεν άμέσως τήν χει-
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ρίδα καί μοί έτεινε ζωηοώς την χεΐρά της.- *Αν ήτο $ Αύγούσ-α θά έδί- 
σταζον.—’Αλλά την μικράν εκείνην χεΐρν, λεπτήν κκί άπαλήν, ώς τάι-. 

νίαν όλοσηρικοΰ, έ'θλιψκ τρυφερώς κκϊ ίτΑ καρδίζς ώς χεΐρκ φίλου.
Καί ήσθάνθην δτι δέν ήμην τοΰ λοιποΰ ξένος πρδς την Ρενέ, οτι pool 

έδιδε την φιλίαν της, οτε άπετέλει μέρος της ευτυχίας μου. -—■ Ταΰτχ 
πάντα ώς άστραπή.

«Αριθμώ πολλά τοιαΰτα επεισόδια έπιτυχίας, έξηκολούθησεν δ δούξ 
Β.*** “Ελθετε απόψε νά δειπνήσωμεν δμοΰ· θά σάς δείξω τά δπλα μου".·

Τί παράδοξον ή έθιμοτυπία!"—Απαιτεί νά ζρυπτωμεν τάς έσωτερίκάς 
εντυπώσεις, ή μόλις νά τάς ύποδείκνύί.μεν. Είνε προφυλαχτικόν μέτρον. 
Ή τοιαύτη δμως έπιφύλαξις ή άποζρύπτουσα τούς έγω'ίστάς ρίπτει συν
άμα πέπλον έπί τών γενναίων καρδιών. Δεν μειοΰται ή άξια τούτων, 
άλλ’ οί έγωϊσταί επωφελούνται τής τοιαύτης καταστάόεως. Ό κ. δούξ 
Β*** δέν μοί λέγει — ευχαριστώ ! είσαι γενναϊον παιδί άλλά μέ
προσκαλεΐ είς τό δεΐπνόν του, τουτέστιν — «έλθέ παρ’έμοί, σέ θεωρώ ίσον».

-»Τί περισσότερον έκ μέρους άριστοκρατικοΰ ;

Έγώ οικείος τδΰ δουκδς Β***; έγώ φίλος τίίς θυγατρός του ! . .
Καί διατί δχι“Οσον ήτο δύσκολου, άδύνατον νά γείνω ποτέ σύζυ

γος τίίς Αύγούστας, τόσον μοί έφαίνετο άπλοΰν, φυσικόν, τδ νά ήμαι φί
λος τίίς Ρενέ.— Δέν έδημιούργησεν δ Θεός τάς διακρίσεις τών κοινωνικών 
τάξεων, έ'λεγον κατ’ έμαυτόν. Είνε έ'θιμα ταΰτα, είνε ήθη’ δλα θεσμοί 
άσταθεΐς. Αί τοιαΰται διακρίσεις θά παυσωσι μίαν ημέραν. Τδ άληθώς 

διακρίνον τούς άνθρώπους άπ’ άλλήλων είνε η υπέροχη τοΰ πνεύματός ή 
τίίς ευαισθησίας’ έπι τέλους λοιπόν οί άνθρωποι θά διαιρεθώσιν δριστικώς, 
άναλόγως της ύπεροχής ταύτης. Θέσατε είς τδ ύδωρ τεμάχιον μολύβδου 
καί φύλλον ρόδου, δ μόλυβδος θά καταποντισθή, τδ φύλλον θά επίπλευση. 
Τά φύλλα επομένως θά συναντώνται πάντοτε έπί της έπιφανείας, όπως 
τά τεμάχια μολύβδου είς τδν πυθμένα. Ουτω και αί τίίς αύτής φύσεως 

καρδίαι εί'τε έκ τών κάτω πρδς τά άνω ζινούμέναι, εί'τε έκ τών άνω πρδς 
τά κάτω, θά συναντηθώσιν είς έν σημεϊον δ,τι και άν συμβγ.—Έπορεύ- 
θην άνευ δισταγμού εις τδ δεΐπνον τοΰ δουκδς Β.***

Έντδς όλίγου δ δούξ μέ ύπεδέχετο ώς δεκαετή φίλον, έγώ δ’ έπωφε- 
λούμην τής εύμενείας του, έπισζεπτόμενος αύτδν οσον ήδυνάμην συχνό
τερα. Τδ πνεΰμά μου έφαιδρυνετο δσάκις ήκουα τήν Ρενέ δμιλοΰσαν. 
Εξέφραζε διά τρόπου άφελοϋς-εύγενεΐς καί ύψηλάς ιδέας. Πολλάκις είχεν 
ήδη πρδ πολλοΰ σιωπήσει ένφ έγώ άκόμη τήν ήκουον. "Οσον ή Αύγούστα 
μέ κατετάραξε, μ’ έβασάνισε, τόσον ή Ρενέ μ’ έπράϋνε, μέ κατέστησεν 
ευτυχή. Τήν ήγάπων δσημέραι περισσότερον άναζαλύπτων νέα παρ’ αύτή 
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πλεονεκτήματα, καί ήσθανόμην δτι θά κατέπιπτεν ή άγάπη μου άν συ- 

νεκρούετο πρδς ύπολανθάνουσάν τινα κακίαν.
Διατί νά μή συμβαίνρ τδ αύτδ και μέ τήν Αύγούσταν ; , * “A ! εκείνη 

μοί ενέπνεεν έρωτα, έ'ρωτα φλογερόν . . . ενώ τής Ρενέ ήμην άπλοϋς φίλος.
Άπλοΰς φίλος ί. . είνε λοιπόν ή φιλία, δπως έννοοΰμεν αύτήν, ψυχρόν 

τι καί τοΰ ένθουσιασμοΰ, τής αύταπαρνήσεως, τής εθελοθυσίας άμοιρον ; 
ώ δχι' τδ τοιοΰτο νόθον αίσθημα ούδέν είχε τδ zotvov μέ δ,τι έγώ ήσθα- 

νόμην πρδς τήν φίλην έκείνην ψυχήν.
Έπί πολύ ούδείς έλάλησε περί τής συμπάθειας ήτις μάς είχε συνενώ

σει, διότι ποτέ δέν έπεζητίσαμεν νά μείνωμεν μόνοι. Έν τούτοις μικρόν 
τι κάρφος άχύρου, εις κόκκος σίτου, άνθύλλιον φυλλορροοδν έν τί! άδρ<£, 
άπέσπα πολλάκις χείμαρρον ιδεών έπερχομένων συνάμα είς άμφοτέρους. 

Έξέφέυγον αί σκέψεις αύται συγχρόνως άπδ τών χειλέων της καί τών 
ίδικών μου, άφίπταντο έν όμάδι ώσεί επιζητούσαν τήν πρδς άλλήλας συ- 
νένωσιν έν τφ άέρι.—Πόσον ώραιότερον έσκπτόμεθα δμοΰ οί δύο. Πόσον 
είμεθα πεπεισμένοι δτι ήγαπώμεθα, χωρίς πάτε νά τδ εΐ'πωμεν ί Τί εύ- 
τυχή αισθήματα εκείνα τά όποια ζώσι χώρίς νά πρακαλέσωσι τό’ Ιδού 1

Ή σιωπή έλύθη ταχέως.
Λαμπράν τινα εσπέραν δ δούξ έπρότεινε τήν έξοδον εις περίπατον, καί 

λαβώνεις τδν βραχίονα τήν Αύγούσταν προσεπορεύθη. Τδν ήκόλούθόυν 

μετά τής Ρενέ.
«Ποΰ πηγαίνομεν;» ήρώτησα μετ’ δλίγον.
“Ερριψε τήν κεφαλήν πρδς τά όπίσω καί είπεν'

«Έκεϊ! έρχεσθε ; ..

— Ώ, ναί !
Ό ούρανδς ήτο άληθώς γλυκύτατος. Ή μαγεία του μάς εϊλκυέ.
— Πόσον ώραΐος δ κόσμος! έλεγεν. Ή ζωή μας έπρεπε νά ήνέ ^σμα 

εύχαριστήριον. Βασανιζόμεθα ύπδ τής ιδέας τοΰ μετά θάνατον παραδεί

σου’ διατί δέν άνοίγομεν τούς οφθαλμούς ; ιδού δ παράδεισος! Οι μονα
χοί κλείονται εις κελλίον διά νά ύψώσωσι τήν ψυχήν πρός- τδν Θεόν. Δέν 

ρίπτουσι βλέμμα έπί τής φύσεως, ϊνα εδρωσι τδν Θεόν αύτδν, τδν όποιον 

τόσον μακράν ζητοΰσιΐ—-Πιστεύετε εις Θεόν, κύριε, δέν έχει ουτώ ;
—■ Βεβαίως πιστεύω! άφοΰ ευρίσκω τδν θεόν άπανταχοΰ κάί πρδ πάν

των έν τή ψυχή μου. Γνωρίζετε πότε βλέπει τις τδν Θεδν έν τή ψυχή 

του ; δταν άγαπ^" . ■
“Εστρεψεν άμέσως τήν κεφαλήν πρδς έμέ καί προσηλοϋσα τούς όφθαλ- 

μούς έπί τών ίδικών μου, είπε’
«Νομίζετε δτι δύναται νά ύπάρξγ φιλία μεταξύ νέανίόυ άαί νεάνιδός ;
— Έχω τήν πεποίθησιν, άπήντησα,οτι δύναται τις νά λατρεύγ μίαν 

γυναίκα χωρίς νά τήν άγαπ^ ώς εραστής. Πώς δύναμαι νά τδ άρνηθώ ;
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—' Τί! άληθεί^ι δέν πρέπει νά μάς φαίνεται άνεξίγητον, έπανέλαβεν ή 
Ρενέ. "Όσον καί άν άγαπώμεν τον πατέρα ή την μητέρα, ή άγάπη αύτη 
άφίνει κενόν εις την καρδίαν. ’Έπρεπεν οί γονείς νά είχον καί τήΛ ίδικήν 
των καί την ίδικήν μας ηλικίαν ΐνα η στοργή των άποκλείση πάσαν άλ

λην στοργήν. Ή συνήθεια τοΰ διέρχεσθαι δμοΰ δλας τάς ύλικάς περιπέ
τειας τνίς ζωής εμποδίζει καί τούς γονείς καί τά τέκνα του εκτιμάν εκα
τέρωθεν τάς ποιητικάς τάσεις καί αποκλείει την διά της εμπιστοσύνης 
άνακούφισιν. Πολλάκις δέν γνωρίζει ό εις τον άλλον ένφ κατ’ επιφάνειαν 
είνε τόσον συνδεδεμένοι. Συμβαίνει τότε νά εμφανίζεται άλλος τις οστις 
διεγείρει καί συμμερίζεται τάς ιδέας ημών, γίνεται στήριγμα της ψυχής 

καί συνάμα παρηγοριά.
— ’Ίδατε δέ πώς τό αί'σθημα τούτο ριζοΰται τόσον ταχέως !

— Διότι καί έν τή φιλί^ υπάρχει αύτόματος καί ενθουσιώδης δρμή, 
τής όποιας όμως την εξωτερικήν έπίδειξιν μετριάζει ό άμοιβάΐος σεβασμός, 
η άμοιβαία έκτίμησις.

Άλλ’. έγώ πώς έτόλμησα νά σας άγαπησω διά μιας τόσον πολύ ;
— Δκότι είσθε δυστυχής καί ήσθανθητε οτι συνεπόνουν’ διότι έγώ έμάν- 

τευσα ο,τι δέν ηθέλατε ‘νά δμολογήσετε είς ούδένα, ούτε είς τον εαυ

τόν σας.

Ε

Κ

Έπήλθε σιωπή . . . Έστηρίζετο πάντοτε είς τον βραχίονα μου, έγώ δέ 
ένόμιζα ότι έ'κλαιον.

«Ναι, είπον. Ούδέν σδ£ς έζήτησα, ούδέν μοί ύπεσχέθητε, καί όμ.ως μέ 
καθιστάτε εύτυχή. Άφότου σάς γνωρίζω γλυκύτεραι σκέψεις γεννώνται είς 
τό πνεΰμά μου, άνασκιρτώσι, διασταυροΰνται είς την κεφαλήν μου, ώς 
τόσα μικρά πτηνά κελαδοΰντα εύθύμως. Το εσπέρας έπιστρέφων έκ της 
εργασίας, παρακολουθώ καί έγώ διά τών χειλέων το ασμα τών εργατών. 
’Άλλοτε ή ευθυμία τών άνθρώπων τούτων μ’ έβάρυνε' ήδη ψάλλω κ’ έγώ. 
Ή μόνωσις είνε το χειρότερον κακόν είς τόν άνθρωπον' όταν δέ τό πάθος 
μάς κλανίζη μόνον έπί τής φιλίας δυνάμεθα νά στηριχθώμεν. Ή ερημω
μένη ύπαρξίς μου, πριν σάς γνωρίσω, θά ήτο ή'δη άνυπόφορος πλέον δι* 
έμέ. *Αν δέ το ό'νειρον τοΰτο πρόκηται νά διαλυθή ποτέ, ά! τότε μόνον 
έν πράγμα θά μέ σώσγ, το νά συναποθάνω κ’ έγώ μετ’ αύτοϋ».

Ή Ρενέ άφήκε τον βραχίονά μου καί έ'δρεψε κυάνους τινάς κλεισμένους 
ήσύχως ύπό την σκιάν τών θάμνων.

«Ιδού, μ,οί είπε, τείνουσα την δέσμην αύτών’ είνε το άγαπητόν μου 

άνθος. "Ας τό θέσωμεν ώς έμβλημα της φιλίας ημών, καί άν ποτέ δ είς 
λησμονησγ, θά λάβγ παρά τοϋ άλλου μίαν δέσμην τοιούτων κυάνων. 
Αύτό θά σημ,αίνγ «έγώ δέν λησμονώ».

Ούτως άπεκτήσαμεν τάς καρδίας άλληλων.

Ε'

"Όταν πάντες ο! άνθρωποι θα προσαγορίόωσιν 
άΌήλου; ζ.α;ά τό/ αυτόν τρόπ/ν, άριοτοζρα- 

τι/'Λ πΛΣον'οέν Οχ ύπάρ/ωσι. -- τ '

Δέν δΰναααι ν* άποσιωπήσω ένταΰθα τήν ζωηράν έντύπωσιν τήν δποίαν 
ύπέστην κατά τήν είσοδόν μου έν κοινωνική σφαίρα τέως άγνώστω είς έμέ.

Μέχρι τοΰδε ή ζωή μου είχε διέλθει μεταξύ κατωτέρων» όπως τούς 
δνομάζομεν. — Καί έγνώριζα μέν ότι παρά ταϊς ύψηλαϊς τάξεσι, παρά τή 
άριστοκρατίρι ιδίως, άλλοι τινές τρόποι τοΰ φέρεσθαι ήσαν παραδεδεγμέ

νοι, άλλ’ ούτε ανάγκην ούτε έπιθυμίαν είχον νά έμβκθύνω καί συμμορ

φωθώ μέ τάς άπαιτήσεις ταύτας.
"Άμα όμως είσεχώρησα παρά τώ δουκί Β*** καίτοι άδυνατών νά δρίσω 

ούτε μίαν λεπτομέρειαν, έγοητευθην ύπό τοΰ συνόλου.—’Ησθανόμην έμαυ- 
τόν βαούν καί άδέξιον' ή'κουα τήν λαλιάν μου δριμεϊαν. *Ότ’ έπανηρχό 
μην είς τόν συνήθη κύκλον μου, αί φωναί μοί έφαίνοντο τραχεΐαι, οί τρό
ποι βάναυσοι, προσβλητικοί, ή συνδιάλεξις χυδαία Πολλάκις έπεθυμησα 
νά έξηφανίζετο ή διαφορά αύτο άνατοοφής, ήτις υπήρχε μεταξύ τής οί- . 

κογενείας Β*** καί έμοΰ. — Έν τούτοις ή θέσις μου ώς γεωργοΰ διευκό
λυνε τήν. μεταξύ μας οικειότητα, άπαλλάττουσα τής αύστηράς έθιμοτυ- 
πίας. Ή ^ύγούστα μοί έ'λεγεν έλευθέρως'

.«Κόψατε μου έν μ.ήλον. Δότε μου τά άνθος εκείνο ’.
Δεν θά τά έζήτει παρά κηπουρού καί δέν θά τά έδέχετο εύκόλως παρά 

νεανίου τής τάξεώς της. „
"Οσάκις δ δούξ έξήρχετο εις μακρον περίπατον και ύπέθετεν ότι θά 

πλήξη μόνος, μέ παρεκάλει άνευ δισταγμού νά τδν συνοδεύσω, άποσπών 

με τών εργασιών μου. . . ■·
Έν τουτοις έπήλθεν ή εποχή καθ’ ήν ή σχέσις αυτή έδέησε νά μετα- 

βάλγ δψιν ΐνα διατηρηθή. Τό κυνήγιον ήρχισε’ συχνότατα δέ είς τήν 

τράπεζαν τοΰ δουκο ς παρεκάθηντο ξένοι κυνηγοί προσκαλούμενοι όπως 
διέλθωσι μίαν εσπέραν παρ’ αύτώ. Εύρέθην κατ’ άρχάς πολύ στενοχωρη

μένος έν τχΐζ δμηγύρεσιν έκείναις, διότι έφοβουμην μήπως παράσχω καί 
είς άλλους τό θέαμα, οπερ παρέσχον είς έμκυτόν. Ουτω μετεχειριζόμην < 
πάσαν πρόφασιν όπως μή παρευοεθώ έκεϊ κατά \τάς ^ημέρας υποδοχής. 
’Αλλά το μέσον τουτο ήτο π.ρόσκαιρον.'Η οίκογέυεικ/τοΰ ·δουκύς θ’ άπήρ- 
χετο εντός δλίγου είς τήν πόλιν, έκεϊ δέ ώφειλον νά εξακολουθήσω τάς 
επισκέψεις μου άν δέν έστεργον νά στερηθώ τής Ρενέ, νά χάσω τήν Αύ- 
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γούσταν, την οποίαν ήγάπων δσημέραι περιπαθέστερον. ’Έπρεπε λοιπδν 
νά κζτορθώσω νά είσέρχωμαι έν αιθούση χωρίς νά ερυθριώ.

Ένεπιστευθην τάς ένοχλητικάς ταύτας σκέψεις εις τήν Ρενέ, ητις άμέ
σως, άνευ ούδενδς προοιμίου έπελήφθη της τοιαύτης άνατροφής μου. Τά 
πρώτα μαθήματα προεκάλεσαν μεταξύ άμφοτέρων μεγίστην ίλαρότητα.

β Μή γελάτε τόσον πολύ, μοί έλεγε. Μή περιπατήτε τόσον πλησίον 
μου, μή φωνάζετε τόσον δυνατά κτλ·’.

Ό δούξ β*** εύχαρίστως έβλεπε τά πρώτα μου ταΰτα βήματα προς 

τάς εθιμοτυπίας καί μέ έβοήθει διά τών συμβουλών του, διότι πράγματι 
μέ ήγάπα' περί τούτου έβεβαιώθην έκ πολλών περιστάσεων καί προ πάν

των δταν μοί άνεκοίνωσε τήν πρόθεσιν τοϋ νά έπισκεφθ^ τήν μητέρα μου 

κατοικούσαν είς μίαν ιδιόκτητον επαυλιν μου παρά τδ Blaue Blumen.

Εν καί μόνον αίσθημα ούδέποτε πληροίι

ήδε κά- 
τήν δλην.τοπο-

πολυτελή ύποδο- 
ύπεδέχθη αύτήν

> ‘Έν καί μόνον αίσθημα ούδέποτε πληροί 
όλοσχερώς τήν καρδίαν.

Ή έπαυλίς μου απέχει μίαν περίπου ώραν μακράν τής πολίχνης Blaue 
Blumen. Κατά τδ θέρος έ'χει όψιν άνθοδέσμης. Τά τείχη τής οικίας κα
λύπτονται ύπδ άγριων ροδωνιών, τών δποίων οί κλάδοι εισέρχονται διά 

τών παραθύρων είς δλα τά δωμάτια. Μικρδν ρυάκιον διαρρέον περί τήν 
έ'παυλιν, παί'ει καί άνκπηδγ έπί τών χαλίκων, λαμβάνει δέ 
κεϊσε ύφος ποταμοΰ χαριέστατα προσαρμοζόμενον είς 
γραφίαν.

Ή μήτηρ μου δέν άπεπειράθη νά προπαρασκευάση 
χήν είς τήν οικογένειαν τοϋ δουκδς Β.*'Χ Τουναντίον 
άπλοϊκώς άλλ’ έγκαρδίως.

"Οταν έλάβομεν θέσιν παρά τήν τράπεζαν, έπί τής οποίας ήτο παρα- 
τεθειμένον μικρδν πρόγευμα, δ δούξ ή'ρχισε πρώ τος τήν συνομιλίαν λέγων 
πρδς τήν μητέρα μου·

«Ό υιός σας, κυρία, είνε πολύ έπίφοβος άνθρωπος. Κατακτ^ ολας τάς 
καρδίας άνευ ούδεμιάς άντιστάσεως. Έγώ πολύ τδν άγαπώ' μάλιστα δύ

ναμαι νά είπω ότι τδν άγαπώμεν όλοι.
—-’Ώ, ναί, είπεν ή Ρενέ.
Ή Αύγούστα έσιώπα.
Έγνώριζα τούτο, κύριε, άπήντησεν ή μήτηρ μου, δ Φράντζ μοί τά έγρα- 

ψεν όλα, καί σάς εύχαριστώ πολύ διά τήν ευτυχίαν τήν δποίαν εύρε πλη
σίον σας κατά τδ διάστημα τής διαμονής σας είς τδ Βρά'ίτ.
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— ”θΖ'· μόνον κατά τδ διάστημα τοϋτο, άλλά πάντοτε θά τδν άγα
πώμεν, έπανέλαβεν δ δούξ. ’Ελπίζω ότι δ Φράντζ δέν θά παύση τοϋ νά 
μάς επισκέπτεται. Είνε θετό; μου υίδς, ήλθα μάλιστα έπί τούτφ διά νά 

τδ είπώ καί είς σάς τήν ιδίαν.
— Ευχαριστώ καί πάλιν, κύριε, είπεν ή μήτηρ μου, μειδιώσα μελαγ- 

χολικώς. Φοβούμαι μόνον μήπως δ Φράντζ δέν κατορθώση νά σάς λησμο- 

νήση, άν ύπαρξη τοιαύτη άνάγκη.
— Νά μάς λησμονήση ! καί διά τί;
— Ή τύχη τδν έρριψεν είς θέσιν πολύ διάφορον τής ίδικής σας.— Διά 

σάς αί τοιαΰται στοργαί είνε θέλγητρον τής ζωής* δι’ ημάς όμως είνε ή

ζ\ 5 7ωη αυττ}.
— Καλλίτεοον λοιπδν νομίζετε ότι θά ήτο άν δ Φράντζ κατεπολέμει 

έξ αρχής τήν πρδς ημάς συμπαθειών του ;

— ’Ίσως ...
— Καί άμα ήσθάνθη τήν καρδίαν του έλκυομένην, ώφειλε ν’άπομα- 

κρυνθΐ) άμέσως άπδ τής πρώτης ήμέρας ...
— "Α ! έφώνησα έγώ, θά ήτο ήδη πολύ άργά τήν πρώτην ήμέραν...
— ’Έστω .. . βλέπω ότι έχω άδικον, είπε τέλος ή μήτηρ μου. Μή νο

μίσετε οτι ή ειλικρίνεια μου είνε άχαριστία, καί παρακαλώ νά συγχωρή- 

σητε τήν μικρών μου γνώσιν είς τοιαΰτα ζητήματα. Έν τούτοις δμολογώ 
ότι ή τρυφεοότης τών αισθημάτων τοΰ Φράντζ πρδς τήν κυρίαν Ρενέ, μοί 

φαίνεται - άνεξήγητος.
— Νά σάς τήν έξηγήσω λοιπδν έγώ, είπε γελών δ κ. β.*** θά κάμω 

τήν έξομολόγησιν άμφοτέρων άν καί άκόμη ούδέν ένεπιστεύθησαν είς 
έαέ. Γνωρίζω όυ.ως τί σκέπτονται όσον καί αύτοί οί ί'διοι

— ’Ώ! πάτερ μου, έφώνησεν ή Ρενέ.
— ’Άφες με νά τά είπώ' έχεις καιρδν νά μέ διορθώσης άν άπατώμαι· 

άλλά δέν άπατώμαι. Δέν ύπήρξα διπλωμάτης έπί ματαίφ.
Ειτα δέ άπευθυνόμενος πρδς τήχ μητέρα μου έξηκολούθησε’
«Μέχρι τοΰδε διευθέτησα ουτω πως τήν ζωήν τής θυγατρός μου, ώστε 

νά μή αίσθανθή τή> άνάγκην ούδενός. Άλλ’ ύπάρχουσιν άπαιτήσεις τής 
νεότητος, α'ίτινες δέν εύρίσκουσιν ηχώ είμή μόνον είς αύτήν τήν νεότητα 
καί είς άλλον τινά Ομοιόμορφον χαρακτήρα. 'Η Ρενέ ύπεραγαπ^ τήν έξα- 

δέλφην της, άλλ’ αί ίδέαι αύτών διαφέρουσιν ύπδ χιλίας έπόψεις. Μολο
νότι διάγουσιν έν μεγίστη άρμονίγ, ούδέποτε θά ύπαρξη μεταξύ αύτών 
άκρα οίκειότης. Έν μέρος λοιπδν τής καρδίας τής Ρενέ έμενε κενόν. Τδ 

μέρος αύτδ παρεχώρησεν ή'δη, ή μάλλον κάποιος τδ άφηρεσεν άπ’αυτής. 
Ιδού δ ένοχος, προσέθηκε δεικνύων με. Τά δύο αύτά παιδία πλάττουσιν 
ή'δη ώράϊα όνειρα, μίαν ιδεώδη φιλίαν, θέλουσι νά καταπλήξωσι τδν κό
σμον δι’ ένδς τών θαυμ.ασίων έκείνων παραδειγμάτων, είς τά δποϊα δέν
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έχομβν πλέον την συνήθειαν νά πιστεύωμεν' Όρέστης καί Πυλάδης, Κά- 

στωρ καί Πολυδεύκης.

:— Μάς περιγελάτε ! είπεν η Ρενέ.
— Δέν σας περιγελώ. Τουναντίον μάλιστα, βλέπεις οτι σέβομαι τάς 

ιδέας σας. Άλλά, τί τά θέλετε, δέν έ'χω την πίστιν ήτις μετακινεί τά 

δρη. ’Άς παρέλθουν δέκα έτη καί τότε θά σας θαυμάσω. ’Ήδη περιορί
ζομαι είς τδ νά σάς εννοώ, και πάλιν τοΰτο εινε πολύ, διότι όλος δ κό

σμος δέν σκέπτεται ομοίως ! . . Τούτου ένεκα, φίλτατοί μου, σας συνι

στώ φρόνησιν. Ό κόσμος, βλέπετε, δέν επαγγέλλεται τδ νά έμ.βαθύνν) είς 
..την έξήγησιν τών αίσθημ.άτων, τά οποία τω εινε συνήθως απαράδεκτα' 
δέν δυνάμεθα δέ νά δημοσιεύσωμεν διά τών εφημερίδων τάς έπί τίίς φι

λίας πεποιθήσεις σας, ούτε νά ύποβάλωμεν είς γνωμοδότησιν επιτροπής 
έκ φιλοσόφων τά αίσθήμ.ατα τοΰ έντιμου τούτου νέου πρδς σέ, κόρη μου. 

Έγώ πιστεύω δτι καθ’ δλην την ζωήν του δέν θά σκεφθή δτι είσαι δε

σποινίς θελκτικωτάτη καί λίαν επαγωγός, άλλ’ αΐ ίδικαί μου σκέψεις δέν 
είνε κοινή γνώμη.

— ’’Εχω πατέρα χρυσόν? είπεν η Ρενέ έναγκαλιζομένη αύτόν.
Έγώ δέν ήδυνάμην νά λκλήσω' έλαβα μόνον τήν χεΐρά τοΰ κ. Β*** 

καί τήν έφερα είς τά χείλη μου.

«Άλλά, είπε δειλώς ή μήτηρ μου, άν ή δεσποινίς ύπανδρευθή ποτέ, 
πιστεύετε οτι δ σύζυγός της θά έννοήσγ δπως σείς, κύριε, τήν φιλίαν 
τών παιδιών μας ;

— Ποτέ δέν θά ύπανδρευθώ, είπε σοβαρώς ή Ρενέ. ι
— Μή πιστεύετε, κυρία,, διέκοψεν ό .δούξ δτι επιτρέπω τδ πράγμα, I

διότι μοί φαίνεται καθ δλα λογικόν' δχι, άλλ’ υποχωρώ ενώπιον αισθή

ματος τδ δποϊον δέν δύναμαι νά καταπολεμήσω. Γνωρίζω τήν θυγατέ
ραν μου, δέν είνε κυρία τής καρδίας της. Συγκατανεύω λοιπδν καί εμπι
στεύομαι τά δύο ταΰτα παιδία είς τδν εϋγενή άλλήλων χαρακτήρα. 
Πράξατε καί σείς δπως έγώ.—Τώρα ^έ, επειδή δ καιρός είνε ωραίος καί 
τδ δπλονμου μέ περιμένει, πηγαίνω νά θηρευσω τδ γεΰμα διά· τήν εσπέ

ραν ταύτην.

. Έ δεσποινίς Αύγούστα έμενεν ακίνητος καθ’ ολον τδν διάλογον. Ή 
μορφή της είχε λάβει πρωτοφανή τινα έκφρασιν αυστηρότητας.

«Τί έχεις τήν ήρώτησεν ό θεΐός της. . ■
:—Έγώ ;. τίποτε, άπεκρίθη. .
Ό κ. Β *' έςερχόμεως έστράφη πρδς τήν Ρενέ καί τή είπε χαμηλοφώνως' 
ΐι’ΐδέ καί πρόσεχε! Σήμερον τδ κοράσιον τοΰτο, αυριον δ κόσμος όλος. 'ί· 

Δεν πιστεύει, διότι: δέν εννοεί. ·

Οΐ I? ' ■
Γ,πεται σννεχξζα ■
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Τρεις μαρμάριναι Άφροδίται άνευρέθησαν κατά τάς έν Δηλφ άνασκα- 
φάς, ώς τηλεγραφεί έκεΐθεν ό έφορος τών άρχαιοτήτων κ. Π. Καββαδίάς, 
Είνε δέ αύται δύο άγαλμάτια, ών τδ έτερον είνε ρωμαϊκδν άντίτυπον τής 
Κνιδίας Αφροδίτης τοΰ ΙΙραξιτέλους προσομοιάζον κατά τήν διάθεσιν τής 
κόμης τή τών Μεδίκων, καί μικρά κεφαλή καλής έργασίας σώζουσα ικανά 

ίχνη χρωματισμοΰ.
— Ή έν Άθηναις άρχαιολογική εταιρεία παρέλαβε διά τοΰ υπουργείου 

επτά έτί κιβώτια περιέχοντα Αιγυπτιακά; Αρχαιότητας συλλεγείσας ύπδ 
τοΰ φιλογενοϋς κ. I. Δημητρίου, δστις πκρεκάλεσε νά μή άνοιχθώσι πριν 

ή στείλν) καί τδν κατάλογον αύτών.
— Τδ προσεχές φθινόπωρον άρχεται τών έργασιών αύτής προσωρινώ;

δργανιζομένη ή έ>· ’,ί τής κλασικής φιλολογίας
τής τέχνης καί τής άρχαιολογίας. Διευθυντής δέ αύτής διωρίσθη έπι έν 
έτος δ έν τφ Πανεπιστημίφ Χάβκρδ καθηγητής τής ελληνικής Γραμμα
τολογίας κ. Β. Β. Γοΰδβιν λαμβάνων μισθδν ετήσιον τρισχίλια δολλάρια' 
τούτέστι δεκαοκτώ χιλιάδας δραχμών. Ή σχολή θά έκδίδγ καί’περιο
δικόν σύγγραμμα μετά εικόνων ώς καί αΐ δύο άλλαι ή Γαλλική καί Γερ
μανική. ' '

—Κατά τδ βόρειον τής Εύβοιας έν τή θέσει'Άγιος Γεώργιός ("Αί Γιώργη) 
άνευοέθη πλάζ λιθίνη έχουσα πάχος ύπέρ τούς πέντε δακτύλους πλάτος δύο 
σπιθαμών καί μήκος πέντε ί'σως,διότι έλλείπει τδ κάτω μέρος,φέρουσα πέντε 

καί τριάκοντα ονόματα τών εΐσενεγκόντων είς τήν έπανόρθωσιν τοΰ ίεροΰ 
τής Άρτέμιδος τής Προσηφας καί κατασκευήν τοΰ Αγάλματος' Απέναντι, 
δ’ έκαστου ονόματος δηλοΰται διά γραμμάτων τδ ποσδν δπερ έκαστος συνει- 
σήνεγκεν. Παρά τήν στήλην εύρέθησαν άσβεστόκτιστα θεμέλια,πλήθος με
γάλων κεράμων και λύχνος πήλινος έχων έν τή βάσει έπιγεγραμμένον τδ 
στοιχεϊον Α. Έ,έπιγραφή αυτή είνε πολλοΰ λόγου άξια, διότι δι’· αύτής 
δύναται νά καθορισθή ή θέσις τοΰ ίεροΰ;τής Προσηφας Άρτέμιδος καί τοΰ 
Αρτεμισίου Ακρωτηρίου, δπερ οί νεώτέροι γεωγράφοι δρίζουσι, μετά τινων 
δμως ενδοιασμών, πλησίο- τοΰ χωρίου Καστρί έν τφ Παλαιοκάστρφ, δύο 
δλας ώρας μακράν τοΰ τόπου τής άνευρέσεως τής έπιγραφής. Φαίνεται 
δέ δτι έν παλαιοτέροις χρόνοις έπί τών ερειπίων τοΰ ναοΰ τής ’Αρτέμι- 
δος έκτίσθη εκκλησία τοΰ Αγίου Γεωργίου, δώτι καί ή θέσις αυτή κα
λείται άγιος Γεώργιος καί ή δι’ αύτής διερχομένη στενή δδδς τάϊ Γιώ^ >/
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ή στράτα έν φ ούδέ ίχνος έκκλησίας σώζεται, καταστραφείσης ίσως πρδ 
πολλοΰ καί τοΰ χώρου καλυφθέντος ύπδ δάσους πυκνοΰ πίτυων. Ταΰτα έκ 
τής «'Εστίας» τίίς 27 ’Ιουνίου.
— Έν ταΐς τελευταίαις έν Τροίφ άνασκαφαϊς έπί τίίς δευτέρας λεγόμενος 
πόλεως ήτοι της ύποτιθεμένής Τροίας, ητις εύρίσκεται έξ μέτρα άνω τοΰ 
παρθενικοΰ έδάφους άπεκαλύφθησαν, καθ’ ά έκ Τροίας έπιστέλλει ή κυρία 
Σοφία Σχλιέμαν είς την «Εστίαν» δύο λίαν περίεργα οικοδομήματα, άτινα 
κατά μέν την γνώμην τών αρχιτεκτόνων Dr. Dorpfeld καί Ofler είνε ναοί, 
δ δέ κ Σχλιέμαν ευρίσκει μεγίστην ομοιότητα μεταξύ αύτών καί τών 

οικιών άς δ Πάρις έκτισε δι’ έαυτδν ύπδ τών άριστών άρχιτεκτόνων της 
Τροίας (Ίλ. ΖΖ, 316). Τών οικοδομημάτων τούτων τδ μέν Α' έ'χει μήκος 
μέν 30 μέτρων, πλάτος δέ 13 καί τδ πάχος τών τοίχων του είνε 1,40. 
Τδ δέ Β' έχει μίίκος 20 μ., πλάτος 7, καί πάχος τών τοίχων 1,20. Δια- 
φέρουσι δέ καί κατά τδν τρόπον τίίς οικοδομάς, διότι δ μέν Α' έχει μι- 

κράς άρμογάς πηλοΰ έψημένας ώς αί πλίνθοι, έν φ οί τοίχοι τοΰ Β' έ'χουσι 
μ.εγάλας άρμ,ογάς ών δ πηλός είνε μόλις κεκαυμένος. Έκ τούτων δέ δύ- 
ναταί τις νά είκάσ-ρ δτι τδ Ά' είνε άοχαιότερον τοΰ Β' καθ’ οσον μάλιστα 
δ ανατολικές τοίχος τοϋ Α' δ άπέναντι τοϋ στενοΰ διαδρόμου έ'χοντος 
πλάτος 0 50 είνε κεκαλυμμένος ύπδ πηλοΰ, έν φ δ άντίστοιχος τοΰ Β' 
δέν έχει τοιοΰτον κονίαμα. Άμφότερα δέ τά οικοδομήματα ταΰτα έ'χουσι 

πρδς τδ ΝΑ μέρος άνοικτδν τδ μέν Α' 13μ. μήκος και 10 πλάτος καί 
χωρίζεται άπδ τοΰ άδύτου (έχοντος 17μ. καί πλάτος 10) ύπδ δύο έξε- 

χόντων τοίχων σχγηματιζόντων την θύραν. Έν τφ μέσφ δέ τοΰ άδύτου 
ύπάρχει κυκλοειδής βάσις έκ πηλοΰ έχουσα διάμετρον 4μ καί ύψος 0,06 
έφ’ ής πιθανώς θά ϊστατο τδ ξόανον. Πρδς τδ ΝΑ τών δύο τούτων ναών 

κείται άλλος τις Γ' τίίς αυτής έντελώς άρχιτεκτονικής.
— Έδόθη άδεια τφ. κ. Σχλιέμαν νά άνασκάψη έν Μπουνάρμπασι, δπερ 

τινές τών άοχαιολόγων θεωροϋσιν ώς την 'Ομηρικήν Ίλιον τδ μέρος ένθα 

άνεσκάφη έπί τινας ημέρας έδειξεν δτι η έπισώρευσίς τοΰ χώματος είς 
πολλά μέρη είνε 1—3 μέτρα. Εύρέθησαν δέ σφονδύλιά τινα ώς τά έν 

Ίσαρλίκ άνευρισκόμενα καί τεμάχια άγγείων ελληνικής εποχής. Κατά 
τάς εικασίας τοΰ κ. Σχλιέμαν τδ μέρος τοϋτο θά είνε η πόλις Γέργκ.

— Έκ τών φύλλων τοϋ μηνδς ’Ιουνίου τής έν Σάμφ έκδιδομένης εφη
μερίδάς «Σάμου» σταχυολογοϋμεν τά επόμενα'

Τδ έν Σάμφ ύπδ τοΰ Ηροδότου (3,60) θαυμαζόμενον ύδραγωγεΐον δι’ 
ού τδ ύδωρ δχετευόμενον διά σωλήνων ή'ρχετο εις την πόλιν άπδ μεγά

λης πηγής, έργου τοϋ Μεγαρέως άρχιτέκτονος Ευπαλίνου Ναυστρόφου, 
άνακαθαρίζεται ήδη τδ μέν χάριν τής ιστορικής αύτοΰ άξίάς, τδ δέ Γίνα 
χρησιμεύστ) πάλιν είς τήν διοχέτευσιν τοΰ υδατος άπδ τής αύτή; μεγά
λης πηγής, τής νΰν Άγιάδες καλούμενης. Μέχρι τοΰ τέλους τοΰ μηνδς
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’Ιουνίου έκ μέν τοΰ πρδς τδ Τηγάνιον μέρους έκαθαρίσθη είς μήκος πλέον 
τών 300 μέτρων φωτιζόμενον ύπδ δέκα φεγγιτών είκοσι περίπου μέτρων 
άπ’ άλλήλων άπεχόντων. "Εχει δέ ύψος 2 μέτρων καί πλάτος 0,70 καί 
είνε έντδς κεκαλυμμένος ύπδ λεπτοΰ χώματος είς ύψος μέτρων 1,40’ έκ 
δέ τοϋ μέρους τής μεγάλης πηγής έκαθαρίσθη είς μήκος 250 μ. φωτιζό
μενου ύπδ επτά φεγγιτών, τδ δέ ύψος αύτοΰ ένιαχοΰ είνε άνώτερον τοΰ 
ετέρου. Τριακόσια δέ περίπου μέτρα άπδ τής πηγής τδ ύδραγωγεϊον 
έφάνη διαιρούμενου είς δύο διευθύνσεις, ών ένεκα, φαίνεται, ονομάζει αύτδ 
δ 'Ηρόδοτος «άμφίστομον ύρυγμα». Κατά τήν άνασκαφήν δέ άνευρέθη 

παρά κλίμακα έκ τεσσάρων βαθμίδων λίθος φέρων τήν επιγραφήν

Αιονυσόδωρος 
ό θεοφόρος 
μ.ητρΙ Έπεκρατεέορ, 
άφ’ ων έργάζεταε.
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Έτελέσθησαν αί δημόσιαι έξετάσεις τής έν Άθήναις Σχολής τών ’Από
ρων Ήαίδων παρόντων τοΰ Σ. Μητροπολίτου ’Αθηνών, τοΰ ύπουργοϋ τής 
Παιδείας, τοϋ Νομάρχου, τοΰ Διευθυντοΰ τής Δημοτικής Έκπαιδεύσεως, 
τοϋ διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας καί πολλών φιλομούσων και φιλανθρώ- 
πων, διαρκέσασαι τρεις ημέρας τγί 3 0 καί 31 Μα'ί'ου καί 1 ’Ιουνίου. Κατά 
τήν έκθεσιν τής έξεταστικής έπιτροπής άποτελουμένης έκ τών μελών 
τοΰ Συλλόγου κ κ. Άν. Διομήδους Κυριάκου, Μιλτ· Βρατσάνου καί τοΰ 
άρ/ιμανδρίτου Εύγ. Δεπάστα, έν τή γ' τάξει τή καί άνωτάττ) ήσαν έγ- 
γεγραμμένοι πρδς έξέτασιν 12 μαθηταί προσήλθον δ’ είς έξετάσεις 6 μό
νον τών λοιπών άπελθόντων είς τάς πατρίδας των. Έξητάσθησριν δέ είς 

τά θρησκευτικά, άνάγνωσιν, γραφήν, γραμματικήν, άριθμητικήν, γεωγρα
φίαν, ιστορίαν καλλιγραφίαν καί μουσικήν. Διέπρεψαν δέ πάντες οί έξε- 
τασθόντες καί έκρίθησαν άξιοι επαίνου, οΐδε'

Κοσμάς Βασιλείου έτών 22 Μακεδών κτίστης.
Κωνσταντίνος Βλάχος έτών 14 ’Αθηναίος ύπηρέτης. 
Βασίλειος Βενέτης έτών 14 ’Αθηναίος ύπηρέτης. 
Δημήτριος Πολίτου έτών 17 Κωνσταντινουπολίτης ύπηρέτης. 
Άργύριος Ααμπρόπουλος έτών 19 Κορίνθιος έφημεριδοπώλης. 
’Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος έτών 15 Κορίνθιος ύπηρέτης.

οϊτινες καί άπελύθησαν τής Σχολής λαβόντες τά άπολυτήριά των, ένδει-

-τ
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κτικά της έπιμελείας αύτών καί τ'/ίς κκλίίς διαγωγής πρδς περαιτέρω έν 
κοινωνί^ άποκκτάστασιν.

Έν δέ τ·ίί β' τάζει ήσαν εγγεγραμμένοι προς έξέτασιν 24, προσήλθον 
δέ f2 έξετασθέντες εις τά αυτά μαθήματα* διέπρεψαν δέ και άξιοι επαί
νου έθεωρήθησαν τέσσαρες.

Μιχαήλ Κωστόπουλος ετών I 8 έκ Γορτυνίας έφημεριδοπώλης 
Θεόδωρος Πετράκος ετών 10 έκ Μάνης ύποδημκτοπ .ιδς 
Γεώργιος Όρφάνης έτών * 5 έκ Κρήτης ύπηρέτης 
Ευστάθιος Λάμπρου έτών 1 5 Σικύνου κουρεύς 

έν δέ τ$ α' τάξει ήσαν εγγεγραμμένοι πρδς έξέτασιν 36, προσήλθον δέ 29 
έξετασθέντες είς την άνάγνωσιν, γραφήν καί άριθμητικην* διέπρεψαν δέ 5 
οί έξης’

Νικόλαος Στυλιανοΰ έτών 13 Κρής ράπτης.
Χαράλαμπος Μαρίτσας έτών 16 Γοοτύ-.ιος ύπηρέτης παντοπωλείου 
Δημήτριος Τσοϋτσος Ήπειρώτης.

— Συμφώνως πρδς τδν τελευταίου ψηφισθέντα νόμον, τδ ύπουργεΐον τών 
’Εσωτερικών έζήτησε διά τοϋ δίευθυντοϋ τοϋ τηλεγραφείου παρά τοϋ Συλ
λόγου 20 έκ τών μαθητών-τ$!ς Σχολάς τών ’Απόρων Παίδων ινα ύπηρε- 
τήσωσιν ώς διανομείς τών τηλεγραφημάτων, ών καί έστάλησαν τά ονό

ματα
— Άπεβίωσε μέλος σεβαστόν και άγαπητδν τω Συλλόγφ δ αίδεσιμώ- 

τατος Ιωάννας 'Ερρίκος Χδλλ ίερεύς, προ πεντηκονταετίας έλθών 
έξ ’Αμερικής και τδ πρώτον έν Άθήναις συστήσας παρθεναγωγείου,άληθής 
άπόστολος τοΰ Εύαγγελίου μέχρι τέλους τοϋ βίου του γενόμενος παρά
δειγμα αρετής καί έλεημσσύνης. 'Π κυβέρνησις τιμώσα τδν άνδρα έκη- 
δευσεν αύτδν άπονείμασα τιμάς Ταξιάρχου. Άπέστειλε δέ καί δ Σύλλο 
γος πρδς την σεβασμίαν χήραν έφάμιλλ.ον τών αρετών τοϋ άειμνηστου 
αυτής συζύγου, συλλυπητήριον γράμμα, είς 3 εκείνη άπήντησεν ώς έξης:

Άθήναι, τή 24 Ιουνίου 1882
Πρδς τδν Πρόεδρον τοϋ Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» 

Σεβαατε Κύριε,
Μόλις δύναμαι να έκφράσω τά αισθήματα δι’ ών ή 'ϊ'μ. διακοίνωσις μέ διεβίβασε τά 

συλλυπητήρια τοΰ διαπρεπούς Συλλόγου Σας, έπι τί) στερήσει ήν δπέστην έν τφ θανάτιρ 
τοΰ άνδρός μου αιδεσίμου Ίω. Ε. Χ'ιλλ —Αείποτε ό μακαρίτης βαΟέως ένδιεφερετο διά 
παν καθίδρυμα τεΐνον εις ηθικήν άνάπτυςιν οΐαςδήποσε χώρας—προπάντων δέ διά τά 
έν τη 'Ελλάδι Ιδρύματα τής νεολαίας—έλυπεΐτο δέ,δτι ενεκα τής προβεβηκυίας -ηλικίας 
του έκωλύετο νά παρευρίσκεται προσωπικώς είς τάς συνεδριάσεις τοΰ Συλλόγου — καί 
συχνά έπανελάμβανε τούς λόγους τοΰ 'Αγίου Παύλου—«Έλλησι οφειλέτης είμί»·

Δέχθητέ έν τούτοις εύμενώς, Σεβαστέ Κύριε Πρόεδρε, τά αισθήματα τής ύψηλής μου 
ύπολήψεως καί τών ειλικρινών μου ευχαριστιών μεν’ ών είμί 'Γμετέρα.

Φ. Μ. Χίλλ


