
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ

Διά τοΰ παρόντος ιβ' τεύχους συμπληροΰται ό τόριοςτοΰ «Παρ
νασσού», δέκατος τέταρτος μέν έν τή καθόλου τής έκδόσεώς του 
σειρά, πρώτος δέ τής πέρυσιν άρξαμένης νέας περιόδου. Έπί τή 
εύκαιρία ταύτη καθίσταται γνωστόν τοΐς απανταχού συνδρομηταΐς 
και άναγνώσταις τοΰ «Παρνασσοΰ» ότι άπό τοΰ μετ’ όλίγας ήμέ- 
ρας έκδοθησομένου τεύχους, δι’ ου άρχεται ό νέος τόρμος, προσ
λαμβάνεται ώς συνδιευθυντής τοΰ περιοδικοΰ ό άπό πολλοΰ γνω
στός και διακεκριμένος λόγιος κ. Χριστοφόρος Σαμαρτσίδης. Ή 
έν τή διευθύνσει συνεργασία τοϋ κ. Σαμαρτσίδου, άνδρός πεπει
ραμένου, άόκνως και εύδοκίμως έργασθέντος ύπέρ τών 'Ελληνι
κών γραμμάτων, εινε άρκοΰσα έγγύησις περί τών γενναίων προσ
παθειών, αίτινες θά καταβληθώσιν ύπέρ τής βελτιώσεως καί τής 
προόδου τοΰ «Παρνασσοΰ».

'Όπως δέ όχι δι’ ύποσχέσεων άορίστων, άλλά καί έμπραγμά- 
τως άποδειχθή ή πρόθεσις αΰτη, καθίσταται γνωστόν τοΐς κ.κ.συν- 
δρομηταΐς ότι τοΰ λοιποΰ έκαστον τεύχος θά. περιλαμβάνη πέντε 
τυπογραφικά φύλλα άντί τών μέχρι τοΰδε τεσσάρων, έπαισθητώς 
ούτως αύξανομένου τοΰ όγκου αύτοϋ. Τά τεύχη θά έκδίδωνται τα- 
κτικώς καί άνελλιπώς κατά τό πρώτον δεκαήμερον έκάστου μηνός, 
διότι έκρίθη καλόν νά διατηρηθή ή κατά μήνα έκδοσις τοΰ περι
οδικού, δπως έκαστον τεΰχος περιέχη πλείονα καί αύτοτελή ύλην. 
Ε’ις τον νέον τόμον θά δημοσιευθώσι πολλαί περισπούδαστοι πραγ- 
ματεΐαι διαπρεπών λογιών, αιτινες προσεχώς έν λεπτομέρεια θά 
προαναγγελθώσιν, έξησφαλίσθη δέ καί ή συνεργασία πολλών έγ
κριτων λογογράφων καί έπιστημόνων, τή εύγενεΐ άρωγή τών 
όποιων ό «Παρνασσός» θά δυνηθή εύχερέστερόν νά έπιτελέση τόν 
προορισμόν του, καθιστάμενος τό κυριώτατον δργανον τής έν Έλ- 
λάδι πνευματικής κινήσεως.

Οί όροι τής συνδρομής μένουσιν άμετάβλητοι. Ό κ. Σαμαρτσί
δης έδρεύων έν Κωνσταντινουπόλει, Αναλαμβάνει τήν έπιστασίαν 
τοΰ «Παρνασσού» είδικώς διά τήν Εύρωπαϊκήν Τουρκίαν, Βουλ
γαρίαν, Ρουμανίαν καί Ρωσσίαν, οί δ’ έν ταΐς χώραις ταύταις συν- 
δρομηταί δύνανται ν’άπευθύνωσι πρός αυτόν πάσαν αίτησιν ή άνα- 
κοίνωσιν άφορώσαν είς τό περιοδικόν. Οί έν τώ έσωτερικώ καί ταΐς 
λοιπαΐς χώραις τής άλλοδαπής θ’ άπευθύνωνται ώς καί μέχρι 
τοΰδε πρός τόν έν Άθήναις διευθυντήν κ. Χαραλάμπην Άννινον

'Η Διεύθυνσις τοΰ «Παρνασσοΰ» έχει δι’ έλπίδος δτι τάςπροσ- 
παθείας αύτής πρός εύόδωσιν τοΰ έργου δπερ άνέλαβε, θέλει κρα
τύνει έτι μάλλον ή γενναία καί εγκάρδιος ύποστήριξις τώνΑπαν
ταχού φιλομούσων ομοεθνών.
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΊΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ1
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Διά την Σμύρνην πρός τόν εύγενέΰτατόν μοχ Αύθέντην, 
<3ιόρ Εύότάθτο Θωμά.

1773 Απριλίου 22, Άμστερδάμ.

Τή 23 τοϋ άπερασμένου σάς έγραψα πάλι Stix του σιορ Διαμαντή και 
σας βεβαιώνω τά προγεγραμμένα. Διά την άγαπητικήν του σας έγραψα 
πώς ήταν άρρωστη, ή οποία άπέθανε· καί ή αύθεντία του άντί νά τό χάρη, 
έκλαιγέν άπαρηγόρητα. Ό Θεός τόν έλυπήθηκε τόσον τήν αύθεντία του, 
ωσάν καί τούς γονείς του, εί δέ άν έζοϋσεν, είχεν άπόφασιν διά νά τήν παν 
τρευθή καί σάς άφίνω. νά στο.χασθήτε τί κακό ήθελε, τοϋ. γείνει ! είς όλην 
του τήν ζωή ήθελε νά βασανίζεται άπαρηγόρητα; Άπό ένα τιμ.ημένο ύπο 
κείμενο ακόυσα πώς είς τον ντόμινον δπόϋ έκατηχίζεταν ή άγαπητική του, 
έκατηχίζ.ετο καί μιά φιλενάδα τής οποίας τής έλεγε τά μυστικά της· καί 
τής είπε πώς έχει νά παντρευτή μέ τόν.σιόρ Διαμαντή καί πώς έχει νά γείνη 
Καλβΐνος. καί άλλα πολλά. Ό ντόμινος ποϋ τήν κατήχιζε τό έμαθε καί 
τήν κράζει κατά μ.όνας καί τής λέγει πώς : ακόυσα πώς έχεις νά παντρευ- 
θής μέ ένα Γραίγον. Ή άγαπητική του τοϋ-λέγει πώς είνε άλήθεια. Πάλιν 
τής λέγει δ ντόμινος : καί πώς έτόλμησες νά τό κάμης αύτό·, δποϋ έσύ έκα
μες όρκον νά μή πάρης αλλόφυλον παρά, άπό τήν θρησκείαν σου ; Αύτή 
του λέγει.πώς.: ήμεΐς έκάμαμε συμφωνίαν διά νά γείνη δ Διαμαντής πρώτα 
Καλβΐνος .κ ’.. έπειτα νά παντρευτουμεν άν δέν πιστεύης. έμένα, άρώτησε 
τούς γονείς, μου. Ό ντόμινος . άρώτησε' καί . τούς γονείς της καί τοϋ είπαν 
τά.’ίδια; τοϋ είπαν καί τόν ντόμινον-ποϋ ήθελε νά πηγαίνη δ σιόρ Διαμαν
τής νά; κατηχίζεται, καί είνε δ ’ίδιος ·δ: ντόμινος .δποϋ?έχουν ταΐς φιλΐάις. 
Αύτά·0λα’'τά έξεμυστηρεύτηκεν ή άγαπητική του είς ταΐς φιλενάδαις της. 
Είς τον ίδιον· ντόμινον έπήγαινε καί τής Τσιπρινάροάνας ή'κόρη καί κατη-

1. Συνέχεια· ί'δε προηγούμενου φυλλάδιον. ...... 

χίζεται. Αύτά δλα μέ τά είπεν δ σιόρ Μπρίγκος. ’Εγώ δέν ήθ^λα νά σάς 
γράψω πώς μέ τά είπεν αύτός, επειδή μ’ έπαρακάλεσε νά μή τό είπώ καν- 
ενος πώς μέ τά είπεν αύτός· καί διά τοΰτο, άν τό εύρήτε εύλογον, άς μείνη 
καί είς τήν αύθεντίαν σας μυστικό. Έδώ όλοι οί φίλοι τό έμαθαν. Κατά 
τήν ζωήν δποϋ περνά τήν σήμερον, μέ κάνει νά πιστεύω πώς βέβαια ήθελε 
νά καλβινίση. Δέν φτάνει ποϋ τρώει κρέας τήν Μεγάλη Σαρακοστή, μά 
κάν νά φυλάττη τήν Τετράδη καί Παρασκευή, μόνον τρώει χωρίς νά τόν 
τύπτη ή συνείδησις. Στήν εκκλησία λογιάζω πώς έρχεται διά τά μάτια. 
Κάθε Σαββάτο βράδυ άντίς νά έλθγι στήν εκκλησία,πηγαίνει στήν όπέρα- 
μάλιστα τοϋ Μεγάλου Κανόνος τήν βραδειά καί τήν παραμονήν βράδυ τών 
Βαΐων,.ν’ άφήση τήν άκολουθία του νά πάη στήν όπερα. Καί δέν φτάνει 
δποϋ έκρύώσεν αύτος άπό τήν άνατολικήν ’Εκκλησίαν (μιλώ κατά τό φαι- 
νόμενον) άλλά έδωσε καί κακό παράδειγμα είς όλους μας, μάλιστα είς τούς 
νέους. Ό παπάς έκαμεν άπόφασι νά καθήσή άκόμα έ'να χρόνον, έπειτα θά 
πάη διά. το "Αγιον Όρος· αύτό τό είπεν έπί εκκλησίας, είς τό οποίον έχει 
δίκαιον, επειδή κανείς μας δέν κάνει ύπακουή είς εκείνα δποϋ μάς νουθετά. 
Καί αύτό άκολούθησε, καθώς τό λέγουν όλοι τους, άφοΰ ήλθαμεν έμεΐς εδώ' 
νά τό καλό δποϋ έκαμεν ! Άρχήτερα, καθώς μ’ έλεγεν δ παπάς, είχαν.όλοι 
τους περισσοτέραν εύλάβειαν είς τήν εκκλησίαν.

Είς εμένα πάλι ακολουθώ τά μαθήματα του, έγώ ώς τόσον διά άγάπην 
■σας. τά υπομένω έως νά δώση δ Θεός μίαν μεταλλαγήν νά γλυτώσω άπό 
αυτά. Ή αύθεντία του γυρεύει νά δείξη στούς Όλλανδέζους πώς είνε πλού
σιος· καί δέν ήμπόρεσεν άκόμα νά κάταλάβη πώς οί Όλλανδέζοι δέν πέρ- 
νουν άπό αύτά. Οί μεσίταις άπό μακρύα τόν βλέπουν καί άν έ’λθη κανείς . 
κοντά του, μέ τό νά τόν είξεύρουν πώς είνε πολλά υπερήφανος, τοϋ κάνουν 
μετάνοιαις- ώς κάτω στήν γην. Αύτά είνε ολα περιπαίσματα, τά δποια τά 
βλέπω καί άκούω πολλά διά λόγου του, μά· δέν κοτώ νά τοϋ μιλήσω. 
Αύτάί αύθέντη, είνε όλα ζημία σας. Καί καθώς δέν σάς λανθάνει, όσον και
ρόν δπόϋ ή αύθεντία του περπατεΐ μέ τέτοιαις φαντασίαις, ποτέ δέν θέλει 
λάβει κρέντιτο. Είς κοντόλογίαν, κανένα σημεϊον πραγματευτοϋ δέν έχει. 
Έγώ ώς τόσον πλέον δέν σάς γράφω, έπειδή σάς έδωσα άρκετά νά κατα
λάβετε τήν πολιτείαν του.καί τούς σκοπούς του, καί μένω.

Δικά του έξοδα έως τώρα έχει ύπέρ ταΐς 2000 φιορίνια έξοδα καί κάθε 
ήμέρα πάει στό χειρότερον.· '
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Διά τηνΣμύρνην, πρός τόν εύγενη μοτ αύθέντην 
Ευΰτά.θτόν Θωμά δουλχκώς.

1775, ’Ιουλίου 23. ’Αμστερδάμ.

Εύρισκόμενος μέ έ’να τίμιο σας δοσμένο ’Ιουνίου 3, το όποιον μέ τό εδω- 
σεν δ σιορ Μπριγκος, είδα δπου έλυπηθήκατε πολλά, περί τοϋ σιόρ Δια ■ 
μ,αντή. Καί βέβαια έχετε μεγάλο' δίκαιον νά λυπάστε» επειδή άλλα ελπί
ζετε καί άλλα βλέπετε καί ακούετε.

Είδα δπου έδώσατέ χαί τήν γραφήν που έγραψα προς τόν πατέρα του· 
καί τήν λύπην δπου έ'λαβ’ε καί ή αύθεντία του είς τήν άνέλπιστόν καί 
άπίστευτον μεταλλαγήν τόϋ υίοϋ του. Έπ’ αλήθειας, αύθέντη, άπεφά- 
σισα νά μήν τοϋ γράψω, όμως μ’έ'τυπτεν ή συνείδησίς μου συλλόγιζόμε- 
νος'πως αν δέν τοΰ γράψω έστόχάζουμουν πώς ποτέ δέν ήθελε, διορθωθή. 
"Οθεν έκρινα εύλογον νά τόϋ φανερώσω καλλίτερα νά πικραθή καί νά τον 
διορθώση πριν νά τελείωση τον σκοπόν'του, παρά τελειώνοντας νά τοϋ 
γράψω είς καιρόν δπου. δέν είνε,.πλέον έλπίς διορθώσεως. Ώς τόσον ευχα
ριστώ τον Θεόν δποϋ μέ ταίζ γραφαίς δποϋ τοϋ στείλετε έ'καμεν μεγάλη* 
μεταλλαγήν κατά τό παρόν καί άπέχει, δόξα δ Κύριος.’Άμποτες νά τον 
φωτίση δ Θεός είς τό έξης νά πέραση ήσυχα, διά νά μήν άληθεύση ή ψευ- 
δόπροφητεία τών φίλων, δποϋ έγραφαν έδώ πώς δ σιόρ Εύστάθιος Θωμάς 
έ'βαλεν έ'να παιδί άπό τό σχολεϊον καί τό έ'καμεν σύντροφον καί τον έστει- 
λεν είς Άμοτερδάμ. Έγώ είχα μεγάλον φόβον, επειδή έμαθα μέ μέσον 
τής δουλεύτρας μας δποϋ τής εϊπεν τής άμορόζας' του ή αδελφή ότι έπήεν 
δ σιόρ Διαμαντής καί αντάμωσε τον πατέρα της· καί τοϋ εϊπεν νά πάη 
στήν άλλην τήν γειτόνισσά μας, δποϋ εινε δίπλα μας· α,ύτή έχει 5 κό- 
ραις, άν θέλη νά τοϋ δώσουν μίαν άπό ,αύτάίς νά τήν παντρευτή διά γυ- 
ναΐχά του."Ομως ευχαριστώ τόν Θεόν όπου έφθασεν ή γραφή του πατρός 
τοϋ καί φαίνεται πώς έτραβήχθηκε άπό αύτήνη- καί τώρα θαυμάζουν οί 
γονείς τής πρώην' άμορόζας τού πώς έπαραίτησεν καί άρωτοϋν τήν δου- 
λεύτρα μας άν δ σιόρ Διαμαντής έδωσεν τόν λόγον του άλλου. Αύτή, κα
θώς μέ λέγει, τούς εϊπεν πώς : έγώ δέν ειξεύρω άπό αύτά.‘Μάλιστα, έγώ 
τήν έφοβέρισα νά μήν μιλάη περί τούτου τίποτες,: έπειδή δ αυθέντης έοώ 
δέν παντρεύεται. Ή αύθεντία του ώς τόσον, άπό τό διαβολεμένο σπίτι πάν- 
τοτες δέν άπολείπεί'κάθε ήμερα έκεϊ εινε δ έγλετζές του, δηλαδή στό σπίτι 
τής πρώτης του άμορόζας."Ομως έγώ τόν παρεκίνησα πολλά ν’άλλάξωμε 
το σπίτι, έπειδή έτοϋτο τό σπίτι τό κελλιτερό του εινε νοτερό' καί δέν
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ήμποροϋμέ νά βάλωμε πράγμα μέσα καίέμεΐς καθώς είξεύρετε τό κελλί- 
τερό μάς είνε πολλά άναγκαϊον διά ψιλικά πράγμα· καί όταν φορτώνωμεν 
πράγμα είνε εύκολα νά τό βάζωμεν , είς κελλιτερό είς καιρόν. Τώρα θα τό 
άναιβάζομεν στό σόλτερον καί νά τό καταιβάζωμεν, καί πάνε τόσα έξοδα 
τοϋ κάκου. Καί τότες έλπίζω νά μήν πηγαίνη είς αύτό τό σπίτι, έπειδή 
τώρα εύρίσκει άφορμή καί λέγει : μέ το νά είναι γείτονά μας πηγαίνω 
καί τόν εύρίσκω.

Έλπίζω τώρα νά παραιτήση καί τά πολλά στολίσματα δποϋ άλλάζει 
τήν ήμερα 2 καί 3 φορές τά ρούχα του- άλλα βάλλει τό ταχύ καί άλλα 
ύστερα τό μεσημέρι- όταν θά πάη στό σπάσο, τότες βάλλει καί τό σπαθί. 
ΙΙερι τούτου όλοι οί φίλοι τον άνεγέλουν, έπειδή αύτά δέν έδόθήκαν τών 
πραγματευτάοων άλλ ’έδόθήκαν τών ίντραδόρων δποϋ δέν έχουν άλλη δου
λειά παρά συλλογίζουνται τί νά φάσι καί τί ρούχα νά φορέσουν. Βλέπον- 
τάς τον οι. φίλοι του με τόση κοροα, με άρωτοϋν πολλοί άπό αύτούς άν 
δ πατέρας του είνε πλούσις. Έγώ τί νά τούς είπώ δποϋ αύτοί τά είξεύ- 
ρουν καλλίτερα άπο έμενα ; Ώς τόσο τούς λέγω πώς δ πατέρας, του είνε 
ένας άπο τά πρώτα σπίτια τής Σμύρνης. Μέ-άρωτούν πού νεγοτζάρει· 
τούς είπα καί έδώ κάνει νεγότζο καί είς άλλα μέρη τής Εύριόπης, ομοίως 
καί στήν Άσία. Βλέπετε, άύθέντη, άν ή αύθεντία του έπορπατοϋσεν τά* 
πεινά κατά τό είναι του, αύτά τά άρωτήματα δέν ήταν.'Ο σώρ Στέφα
νος μέ είπε πώς τον άρωτοϋν καί έκεϊνοι ποΰ. δέν τό είξεύρουν. Μάλιστα 
μέ εϊπεν πώς δ Ντόμινος δποϋ είνε αύτοϋ τόν έρεκουμαντάρισεν στούς έοώ 
φίλους του καί τους έγράφει πώς δ σιόρ Διαμαντής είνε άπό τά πρώτα 
σπίτια τής Σμύρνης καί δ πατέρας του είνε πολλά πλούσιος. Αύτά μέ τά ■ 
εϊπεν δ σιόρ Στέφανος, δποϋ τάκουσεν άπό άνθρώπους δποϋ ήξεύρουν καί 
τήν αύθεντία σας. Ή αύθεντία τού φαντάζεται πώς τοϋ δίδουν κρέντιτο· 
"Ομως οί άνθρωποι βάνουν όλοι θεμέλιον άπάνω είς τήν αύθεντία σου 
καί αυτός δέν θέλει νά καταλάβη^ μόνον θαρρεί πώς είνε άπό λόγου του.

Έγώ λογιάζω το καράβι δποϋ έναύλωσε δέν είνε άλλο παρά νά δείξή 
ποιος είνε. "Ομως έμένα, αύθέντη, δέν μέ φαίνεται γνωστικόν κάμωμα, 
έτσι το στοχάζομαι εγώ μέ τον ολίγο μου νοϋν, έπειδή διά τήν αιτίαν 
τοϋ καραβιού αναγκάσθηκε* καί πήρεν πράγμα άρκετό καί ή διορίαις φτά
νουν όγλήγορα καί τώρα δέν είνε καιρός νά τζαλαβουτά πολλά, τώρα 
είνε καιρός δποϋ πρέπει μέ μεγάλην προσοχήν νά βαστά κάθε ένας τήν 
δουλειάν του; μάλιστα δποϋ άκολούθησεν καί τό φαλιμέντο τοϋ μισέρ 
’Αμβροσίου. Καί. πρέπει εύθύς δποϋ ξεπέσουν ή διορίαις νά πληρώνή διά 
νά βασταχθή το κρέντιτο — τά τωρινά διάφορα τά βλέπομε όποϋ-άν άφή- 
,σετε το πράγμα δποϋ έρχεται άπ’ έδώ αύτοϋ ένα 15 τά °/θ χάνοντες είς 
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τά. ρήτορα. (:) καί εις τό κάμπιο πρός 34 μ. τό φιορίνι. Διά τοΰτο λέγω 
πώς ό καιρός δέν βοηθή είς παρόμοια κουτουρίσματα ; Ώς τόσον δ Θεός 
δ άγιος νά τά φέρη δε ιά. 'Ανάγκη μεγάλη εινε νά τοΰ ρεμεντέρετε άπό 
αύτοΰ διά νά μην πέση σέ μεγάλην στενοχώριαν, άγκαλά έγώ μήτε γρα^ 
φαίς διαβάζω, άλλά μήτε τά μυστικά τοΰ καντοριοϋ είξεύρω.Έγώ μιλώ 
είς εκείνα δποΰ βλέπω. Ή αύθεντία του μέ κρατεί τό μουζοντοΰρο καί 
δέν θέλει παντάπασις τήν συνομιλία μου. Ώς τόσον έγώ κάμνω το χρέος 
μου, καί τοΰ λέγω έκεϊνα δποΰ βλέπω πώς έίνε ζημία σας, καί εινε νοι
κοκύρης νά κάμη καθώς άγαπ^. Ή αυθεντία του, καθώς έκατάλαβα, 
δέν μέ γουστάρει νά είμαι έδώ, επειδή είμαι έμπόδιον είς το ;ά κάμη 
έκεΐνο δποΰ θέλει καί διά τοΰτο μέ κάνει τόν κακισμένον, νά βαρεθώ νά 
σηκωθώ νά φύγω. Ώς τόσον έγώ διά τήν αγάπην σας τά ύποφέρω όλα 
μέ ύπομονήν. Τώρα δποΰ έλαβεν άπό αύτοΰ τήν παπάρα, αρωτ£ νά 
μάθη ποιος τά έγραψεν. Έπήεν καί ηύρεν τόν Μπρίγκον καί τοΰ έπ.α- 
ραπονέθηκεν καί τοΰ ειπεν αν είξεύρη ποιος εχθρός ήτονε δποΰ τά έγραψεν 
τοΰ πατέρα του καί λογιάζω πώς έχει είς έμένα τήν ύποψία. Ώς τόσον 
έμένα δέν μοΰ ειπεν τίποτις. ΙΙερικάλώ τόν Θεόν δ,τι κακόν τοΰ θέλω νά 
μοΰ τό δώση στήν ψυχήν μου καί εις τήν ζωήν μου. Ή αυθεντία του 
όντας έγώ έδώ ήκαμεν τόσα, άν έ'λειπα καί έγώ δ Θεός είξεύρει τί ήθελε 
νά κάμη. Τώρα άγκαλιάστηκεν τούς έδώ ρωμαίους, δποΰ πρώτον δέν 
ήθελεν νά τούς δή, γυρεύει νά τούς παρακινήση νά γράψουν πρός τόν πα
τέρα του πώς έκεϊνα δποΰ έμαθε διά τόν υιόν του εινε ψεύματα. Έσύν- 
θεσεν μίαν γραφήν πώς τήν γράφει δ σιορ Μπρίγκος πρός τόν πατέρα του 
καί τήν έγραψεν κατά τήν θέλησίν του, καί τήν έδωσε τοΰ σιόρ Μπρίγ- 
κου, καί τον παρεκάλεσε πολλά νά τήν μεταγράψη καί νά τήν στείλη 
τοΰ πατέρα του, τήν δποίαν γραφήν μοΰ τήν έδιάβασεν δ σιόρ Μπρίγκος 
καί μέ λέγει πώς : μέ τά πολλά παρακαλέσματα δποΰ μ’ έκαμε θά τήν 
μεταγράψω νά την στείλω τοΰ πατέρα του- καί τής αύθεντίας σου θά 
νά.σάς γράψη έκεϊνα δποΰ ειδεν καί ήκουσεν. Ό σιόρ. Διαμαντής γυρεύει 
νά κρύψη τήν χάρμπα μές τό τσουβάλι.

Ώς τόσον τώρα φαίνεται πώς εινε μετανοημ.'ένος καί άμπρτες νά μείνη 
έως τέλος έτζι. Ώς τόσον ή έπαρσις δποΰ έχει άκόμα δέν τήν είδα είς 
άλλον άνθρωπον, Έγώ έτόλμησα ,καί τοΰ είπα πώς δ μισέρ Άντώνης 
τοΰ έγραψεν άπό τήν Πόλιν διά νά κουτουρήση νά στείλη. πραγμα πα
ραπάνω καί τοΰ είπα πώς δ μισέρ Άντώνης δέν είξεύρει τήν έδώ συνή
θειαν. ’Ίσως θαρρεί πώς πληρώνονται έδώ καθώς πληρώνουν ρί μπεζε- 
στελήδες. Μά έδώ δέν εινε έτσι, άλλά πρέπει, καθώς έλθη ή διορία, ευθύς 
νά πληρώνης.

Θ’.

1774, Φεβρουάριος.

'Έως τήν σήμερον έκαμα ύπομονή έλπίζοντας νά άλλάξη γνώμη δ 
σοφολογιώτατος κύριος Διαμαντής Κοραής. Ή αύθεντία του όχι μόνον 
πώς άλλαξεν γνώμην, άλλ'’ έπερίσσέυσε τήν έχθραν καταπάνω μου καί 
φέρνεται μέ έμένα ώσάν νά ήμουν σκλάβος του. ΙΙοΰ άκούσες ή αύθεντία 
σου νά κατοικούν δύο ορθόδοξοι χριστιανοί μέσα σ’ένα σπίτι καί νά μή 
μιλούν παντελώς ; Νά τοΰ μιλώ καί νά μή μοΰ δίδη άκρόασι, νά καθού- 
μεστε είς τό τραπέζι καί νά ήμεθα ώσάν νά μην έχουμε γλώσσαν νά 
μιλήσώμε· τό βράδυ νά κάθεται» ή αύθεντία του είς μίαν κάμαραν καί 
έγώ είς άλλην καί νά μην μοΰ είπή ποτέ’ έλα καί έσύ, κάθησέ κοντά 
είς τήν φωτία. Τό βλέπει πώς κρυώνω καί δέν άποκοτώ νά πάω νά.κα- 
θήσω είς τήν φωτιάν. Αύτά μ«ς διδάσκει δ ’Ιησούς Χριστός καί οί ’Από
στολοι πού είπανε ν’ άγαπήσης τόν άδελφό σου ώσάν καί τοΰ λόγου σου; 
Καί πάλιν λέγει δ Παύλος : Έάν ταΐς γλώσσαις τών ανθρώπων λαλώ 
καί τών άγγέλων καί άγάπην δέν έχω, έγεινα χαλκός οπού βουίζει ή 
κύμβαλον δπου άλαλάζει, καί : έάν έχω προφητείαν καί γνωρίζω όλα 
τά μυστήρια και δλην τήν γνώσιν, καί έάν έχω, τήν πίστιν δποΰ καί τά 
βουνά νά μετατοπίζω καί άγάπην νά μήν έχω, τίποτις δέν είμαι, καί 
έάν θρέψω όλα τά ύπάρχοντά μου είς τούς'πτωχούς καί, έάν παραδώσω 
το κορμί μου διά νά καή καί άγάπη νά μήν έχω, τίποτις δέν ωφελούμαι. 
Ή άγάπη μακροθυμεί, ή άγάπη σπλαγχνίζεται, ή άγάπη δέν φθονεί, ή 
άγάπη δέν εινε προπέτις, δέν κενοδοξεϊ, δέν κάμνέι άσχημα πράγματα', 
δέν γυρεύει τά ίδικά της ωφελήματα, δέν πικραίνεται, δέν βάζει είς τόν 
νούν της κακόν, καί τά έξης.

Ή αύθεντία του, άν ήτον χριστιανός, όχι πού δέν τόν έ'φθαισα τίπο- 
τις, μά άν τοΰ έ'φθαισα και τίποτις, έπρεπε νά· μέ κράξη νά μοΰ τά είπή, 
νά μέ διορθώση δποΰ είξεύρει τούς κανόνας τής έκκλησίας μας. "Ομως 
αύτουνοΰ δ καϋμός του εινε άλλος, καθώς σ&ς τό έγραψα πολλάκις.1 Αύ- 
τός δέν θέλει άνθρωπον νά τόνε βλέπη τί κάνει, θέλει νά μείνη έλεύθεοος. 
Αυτός φαίνεται άπο κάτι πούντους δποΰ ρίκτει νά είναι ψυχραμένος καί 
μέ τήν αύθεντία σου1 άτός του έγκρέμισε καί τώρα ρίκτει τά φταιξίματα 
άλλονών. Δέν τό είζευρεν ή μεταχείρισαις δποΰ έκαμεν ότι ήθελαν νά τόνε 
ρίξουν είς μεγάλην στενοχώριαν, μά εκείνον τόν καιρόν ήταν τό κεφάλι του 
γεμάτο καπνούς, έγύρεψε νά ύψώση τόν εαυτόν του, καί έπεσε μές τήν λά
σπην, καί άντίς νά λάβη κρέντιτο, έγεινεν όλο τό .άνάπαλιν καί που νά σέ 
γράφω τά οσα άκούω άπ’ έξω. Οί μεσίτάις έρχονται στό σπίτι κάί πολ
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λοί μοϋ είπαν: ποϋ έχετε τό πράγμά σας ; άγκαλά αυτοί τό είξεύρουν πώς 
είνε όλα εις τό,ρεχίνι. Πολλαίς φοραίς ήλθαν οί μεσΐται διά νά ίδοϋν 
πράγμα καί τούς έλέγαμεν διά νά έλθουν άλλη μέρα· τήν άλλην ήμέραν 
ήρχουνταν καί τούς έ'περνα καί πήγαινα στο μαγαζί καί είχαμε παραγ
γελία δ^ά νά φέρουν τά κλειδιά τοϋ μαγαζιού θετέον στάς 3 ώρας καί αυ
τοί.τά ήφερναν στες 4 καί 1 / Έκαρτέρει καί δ μεσίτης· βλέποντας πώς 
δέν ήλθαν τά κλειδιά έφευγεν. Ό Βέλλς ήλθε μίαν ήμερα νά ίδή βαμβά
κια καί ώστε νά φέρουν τά κλειδιά έκαρτέρεψεν σχεδόν 1/ ώρα άπέξω εις 
τό μαγαζί. Έπ’αλήθειας, αύθέντη, άπό τήν εντροπή μου ήμουν νά,σκάσω 
άπό τό κακό μου. Παρόμοια είνε πολλά, καί έ'ξω άπό αύτήν τήν ατιμίαν, 
πάνε καί τόσα έξοδα,· διά τό πράγμα δποϋ μεταθέταμε άπό μαγαζί είς 
μαγαζί. Τό κρέντιτο, καί τήν τιμήν δποϋ έλαβες ή αύθεντία.σου έδώ, αύ
τός πότες δέν θέλει τό λάβει. Οί μεσίταις βλέποντες αύταίς τής άκατα- 
στασίαις, άναφέρουσι πάντοτες τό καλό σας όνομα, ποϋ έσταθήκετε τιμη- 
μένος, καί πώς άλλος άπό τούς ρωμαίους δέν έφυγε τιμημένος πάρεξ ή 
αύθεντία σου. Πολλοί διά νά λάβουν 200-300 μπάλλαις, τούς έ'στειλάνε 
όπίσω διά νά έλθουν μετά 15 ήμέραις. ’Έρχονταν ή 15 ήμέραις καί πάλι 
τούς έλεγεν τά ίδια· μέ τέτοιαν κατάστασιν λαμβάνουν τό κρέντιτο ;

Ή αύθεντία του δέν έπρεπε διά πρώτη φοράν νά έμπή σέ τόσο ριζικό 
καί νά καταπιαστή δουλειαίς περισσότεραις άπό τήν δύναμίν του. Είς 
ένα καιρόν έπιασε φάμπρικα τσοχών, έναύλωσε τό καράβι, καί διά τήν 
αιτίαν τοϋ καραβιού έβάλθηκεν καί πήρεν τόσο πράγμα,καί δέν τόν έφθα- 
σεν αυτό άλλά έστειλεν καί στή Μαρσίλια τόσαις μπάλαις πιπέρια καί 
καθώς ήμαθα έζημιώθηκεν. ’Άν γυρέψω νά. σέ γράψω όλαις τής άκατα- 
στασίαις, δέν έχουν τέλος. Έγώ, αύθέντη, αποφάσισα ν’ άναχωρήσω άπό 
αύτον δέν ήμπορώ πλέον νά τόν ύποφέρω. Τώρα είνε σχεδόν 2‘/s χρόνια 
δποϋ ύπόφερα μίαν δυστυχισμένη ζωή καί ήκαμα ύπομονή έ'ως τήν σήμερον 
θαρώντας νά άλλάξη τήν γνώμην ή νά τόν διορθώσετε άπό αύτοϋ. όμως 
καθώς είπα, έως τήν σήμερον δέν είδα καμμίαν μεταλλαγήν, Τήν Λαμ
πρή γίνονται δύο χρόνια ποϋ δέν ήμετάλαβε, καί διά τοΰτο ιδού δποϋ σέ 
δίδω τήν είδησιν. Λαμβάνοντας τήν παροϋσά μου νά μέ γράψης μέ πρώτο 
καί νά μέ δώσης άδειαν ν’ άναχωρήσω. Έγώ, αύθέντη, έκαμα ύπομονή 
έως τήν σήμερον καί ποτές δέν ηύγα άπό τόν λόγο σας· τώρα όμως δέν 
ήμπορώ νά ύποφέρω τέτοιαν σκλαβίαν, επειδή μήτε ή ηλικία μου δέν 
μοϋ το συγχωρεΐ. Έκεΐ ποϋ ήμουν αύθέντης έκατήντησα ύπόδουλος. Έγώ 
με τήν χάριν τοϋ Θεοϋ δέν είμαι κανένας δποϋ δέν μπορώ νά βγάλω .τό. 
καθημερινό μου έξοδο. Εκείνα δποϋ μέ δίδετε διά ρόγα μόλις μέ φτάνουν 
διά τά έξοδά μου. Δέν είνε χρεία νά σάς τό γράψαι TQ τί έχετε 

όταν έχετε έναν έμπιστευμένον δούλο είς τήν δουλειά σας. Ή αύθεντία του 
άπό αύτά δέν έχει είδησιν, θαρρεί πώς ή δουλειαίς γίνονται μέ τον άέρα. 
Άπό τής 50 μπάλλες βαμπάκια δποϋ έπουλήσαμε συντροφικαίς μέ τον 
κύριον ’Ιωάννη Σπανιολάκη, άν δέν ταΐς πάστρευα, το ολιγώτερο ήθελαν 
νά βγάλουν ραφάξια ύπέρ τής 800 λίτραις βαμπάκϊ. Άπό αύτοϋ μόνου 
έκέροησα τήν μισήν ρόγα τής χρονιάς μου, διά τούτο πρέπει νά φροντί
σετε έναν άνοικτομμάτην καί έμπιστεμμένον νά τόνε στείλετε έδώ, επειδή 
καθώς τό είξεύρετε, είνε μεγάλο σας διάφορο. Τόν ’Αποστόλη δποϋ έστεί- 
λατε, αύτός δέν είνε διά τέτοιαις δουλειαίς· είνε μόνον διά τό κκντόρι 
νά κάθεται νά γράφη. Μή σάς κακοφανή πώς σάς τά γράφω. Έγώ δέν 
θέλω τήν ζημίαν σας, διά τούτο σάς γράφω εκείνα δποϋ γνωρίζω πώς 
είνε προς τό συμφέρον σας."Αν άρωτ^ς ετούτον έδώ, θέλει νά έχη άνθρώ- 
πους κοντά του νά μήν τον βλέπουν τί κάμνει. Τόν πατέρα του φαίνεται 
τόν έκαταπράϋνε μέ ταΐς γραφαίς δπού τοϋ έστειλε, καί είς τήν γραφήν 
δποϋ.τοϋ έστειλα καν άπόκρισιν μέν μ’ έδωσεν. Άντίς νά τό χαρή πώς τοϋ 
έδωσα είδησιν νά διορθώση τόν υιόν του, φαίνεται πώς έψυχράθηκε μ’εμένα.

Ή αύθεντία του κατά τό παρόν φαίνεται πώς έτραβήχθηκεν άπό τά 
νυχτογυρίσματα, το όποιο. δέν είνε άπό λόγου του άλλά είνε άπό τούς φο- 
βερισμούς τοϋ πατρός του. Τούς κομισιοναρίους τούς θέλει νά είναι όλοι 
σοφοί, νά τοϋ γράφουν ορθά. Όταν λάβ.η γραφαίς άπό τούς φίλους, δ^ν 
άκούεις άλλο νά λέγη παρά πώς είναι άμαθεΐς, ,νϊοράντηδες, χυδαίοι. Κα- 
μνει ώσάν νά μήν έγεννήθηκεν αύτοϋ,παρά πώς ή πραγματεία είνε Άκαν-' 
τέμια.Ό πραγματευτής δέν βλέπει ή στραβά τού γράφουν ή ίσα, άλλά 
βλέπει τό διάφορό του καί παρακεΐ δέν τόνε μέλει.

I'
1774 Μάίου 26. Άμστερδάμ.

"Εως τήν σήμερον δέν έλαβα άπόκρισιν τής ύστερινής μυστικής γρα
φής τήν όποιαν τήν έστειλα μέ χέρι τοϋ κυρίου Ίωάννου Μπρίγκου ση- 
μ.ειωμένην Φεβρουάριου 8. Έκεΐ σάς έγραψα τήν άπόφασιν δποϋ έκαμα, 
έλπίζω όμως μέ τούτην τήν πόστα δπού παντέχομεν νά λάβω άπόκρισιν.

Τώρα -δέν λείπω νά σάς γράψω πάλι περί τοϋ επαινεμένου σιόρ Δια
μαντή σας τήν κατάστασιν. Έγώ, αύθέντη, καθώς σάς προέγραψα, έκαμα 
άπόφασι διά νά άναχωρήσω άπό αύτόν πρώτον διά τήν έχθραν καί ψυ
χρότητα δπού έχει είς έλόγου μου χωρίς νά τού δίδω αιτίαν, καί δεύτε
ρον δέν ήμπορώ πλέον νά βλέπω τήν ζημίαν δποϋ σάς ακολουθεί καθημε
ρινώς. Έμένα αύθέντη, μ’έστείλατε έδώ νά βλέπω τά ίντερέσσα σας καί 
νά .πάσχω πάντοτες διά τό συμφέρον σας καί ό'χι νά βλέπω τήν ζημίαν 
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σας και νά μή μιλώ. Αυτό δέν εινε χριστιανικό ιδίωμα άλλά διαβολικό. 
Αυτό εινε δποΰ μέ παραινεί το περισσότερο διά ν’άναχωρήσω άπο αύτόν, 
επειδή στοχάζομαι πώς δέν ήμπορώ νά σέ βοηθήσω.

Ό σοφολογιότατος δέν δέχεται νά τοΰ είπώ τίποτις διά τό συμφέρον 
σας. Ευχαριστείται καλλίτερα νά χάση παρά νά τοΰ είπώ πώς αυτό τό 
πράγμα δέν είναι καλά καμωμένο. Νά ήταν άλλος δέν ήθελε τόνε μέλει 
τίποτις, παρά ήθελε νά βλέπη τήν δουλειάν του, καί παρακεί ας τά 
κλαίη πού τάχει. ’Εγώ είμαι αμαρτωλός, μά δέν είμαι άπιστος. Έγώ, 
αύθέντη, οπού έφαγα τώρα τόσους χρόνους εις τά χέρια σου κ-ol διά τήν 
άγάπη δπού έχω εις τήν αύθεντία σου εινε δποΰ κάθομαι έδώ.’Άν πής διά 
τό διάφορό μου, τά φ. 450 πού μού δίδετε τόν χρόνον ήμπορούσα νά τά 
καζαντήσω και αύτού διπλά καί νά έχω καί τήν ησυχία μου.

Κάθομαι όμως διά τήν άγάπη σας, νά μήν πήτε είς κάθε καιρόν πώς 
δέν σάς δούλευσα έμπιστεμμένα. ’Ήσουν βέβαιος, αύθέντα, άπο έξ άρχής 
νά μήν ήμουν έγώ έδώ, έως τώρα ήθελες βλέπει άλλα πράγματα εις αύ
τόν, μά τί νά κάμω. ’Έχει πάντοτε τόν φόβον άπό έμένα καί σύρεται 
άπό τά πλέον χειρότερα πού είχε νά κάμη, διά τούτο σάς έοωσα καί σάς 
δίδω τήν ειδησιν, έτούτο δπού σάς γράφω νά μή τά ρίκτετε εις τόν άέρα, 
παρά ώσάν φρόνιμος άνθρωπος δπού είσαι, νά στοχάζεσαι καί νά έχης 
τά μάτια σου άνοικτά.ΙΊρίν γείνη τό κακό πρέπει νά τό άμπατίση τινάς, 
ύΐτερα ό,τι καί άν κάμη δέν ωφελείται τίποτις. Διά τούτο σάς γράφω 

ώσάν πιστός δούλος δπού είμαι, νά έχης τήν ειδησιν, τό κρέντιτό του έχασε 
παντελώς.Πράγμα έπήεν ν’άγοράσή καί δέν τού έ'δωσαν πίστι.Όπου άρο>- 
τούν διά λόγου του, κανείς δέν λέγει τό καλό του. Οί ίδιοι οί ρωμαίοι, 
οποίος πάη νά τούς άρωτήση τού λέγουν : κάμε ό,τι θέλεις. Ό εύλογη- 
μένος δέν έχει σχήμα πραγματευτού άπάνω του. αύτός έδόθηκεν όλος είς 
τής ματαιότηταις.Τό νεγότζιό του κρατεί ώσάν έγκλετζέ, καί ό'ντας τοι- 
θύτης λογής ένας πραγματευτής, ή δουλειά του ποτές δέν πάει έμπρός. 
’Άν ήκουε τής συμβουλαίς σας δπού τού έδώσατε άπό αύτού, αύτός δέν 
ήπεφτε σέ τέτοιαις λάσπαις. Άπό αύτού στοχασθήτε τήν αμέλειαν όπου 
έχει στό νεγότζο.Ό Μάϊς άπέρασεν καί άκόμη δέν σάς έστειλεν τούς κον
τούς κορέντε, καί δ Στέφανος τούς έστειλεν άπό τόν Μάρτιον, καί πού 
τού Στεφάνου ή δουλειαίς καί πού ή έοικαίς του ! Τώρα έπήρεν άνθρω
πον νά τού μάθη τό σπαθί. Καί παρά νά χάνη τον καιρό του νά μαθαίνη 
σπαθί, δέν εινε καλλιώτερον νά βλέπη τής δουλειαίς του ; Καί πού νά 
σέ τά γράφω όλα !

’Άν πής πώς σού γράφουν οί έδώ λεγόμενοι χριστιανοί, σε λέγω πώς 
θέλουν καλλίτερα τόν άφανισμόν σας διά τό ίντερέσο. τους. "Οσον καιρόν 

είχαν το κρέντιτό, έπήγαινε καλά, μά τώρα εινε καλλιώτερό του νά παραί
τηση άπό τό νεγότζιό. Μά τό ζή δ Θεός, αύθέντη, ή καροία μου κλαίει 
καθημερινώς βλέποντας τήν δουλειά σας νά πηγαίνη όπίσω.

Τον πατέρα του. τον ήκαμε μέ τής γραφαίς του καί θαρρεί πώς δ υιός 
του άγίασεν είς τήν Όλλάνδα, καί δέν είξεύρει πώς περνούν δύο καί τρεις 
έβδομάδες νά πατήση στήν έκκλησία, καί άν έρθη καμμίαν φοράν, ’έρχε
ται στό τέλος."Οσο. καλό έκαμες ή αύθεντία σου έδώ, τόση φθοράν έκαμεν 
έτούτος έδώ μέ τό κακό του .παράδειγμα. Μεγάλο κακό τού έ'γεινεν δπού 
ήλθεν έδώ’ διαβάζοντας, τά διαβολεμμένα βιβλία τά φραντζέζικα, έγινεν 
ώσάν άσωτος υιός, καί μένω.

- . (Έπεται συνεχεία).

Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΖΑΚΤΝ0ΟΓ
ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ*

Έκ τών. προκηρύξεων τών Προβλεπτών καί έξ άλλων σωζομένων έγ- 
γράφων, φαίνεται ότι κατά τήν Μεγάλην Εβδομάδα καί ιδίως κατά τήν 
Μεγάλην Παρασκευήν, μεθ’ όλην τήν αύστηρότητα καί τάς έπιβαλλομέ- 
νας είς τούς παραβάτας ποενάς, οί Εβραίοι έκακοποιούντο. Δυστυχώς 
λίαν διαδεδομένη ήτο καί ή κατηγορία ότι οί Εβραίοι άρμάζουσι χρι- 
στιανόπαιδας καί τούς θυσιάζουσιν χοέριν τού άπαιτουμένου αίματος διά 
ταΐς λειψα'ς. Ή κατά τών Εβραίων αυτή πρόληψις χρονολογείται άπ’ 
αιώνων καί πολλοί έκ τών λογιών διά λαμπρών συγγραμμάτων άπέδει- 
ξαν ότι εινε άπλή συκοφαντία. Μεταξύ τούτων συγκαταλέγεται καί δ 
διακεκριμένος ίταλός Corrado Griudetti, όστις έν τώ άξιολόγω αύτού 
έργω Pro Judseis, Riflessioni e Documenti τώ δημοσιευθέντι έν To. 
ρίνω τφ 1884 τύποις Roux e Favalo2 άνασκευάζει έντελώς τήν κατά 
τών ταλαεπώρων Εβραίων ταύτην, συκοφαντίαν ήτις είς πολλά μέρη 
προύξένησε δυσαρέστους καί αίματηράς σκηνάς. ’Άλλως τε καί αύτοί οί 
χριστιανοί έδυσφημήθησαν άλλοτε διά παρόμοιας συκοφαντίας. Οί οπα
δοί τού χριστιανικού θρησκεύματος κατά τούς πρώτους αιώνας κατηγορή ■ 
θησαν ότι ποιούνται χρήσιν τού αίματος είς τάς ιεροτελεστίας των περιερ- 
γότερον δέ εινε ότι καί σήμερον έ'τι οί έν τή Σινική έχθροί τών χριστια
νών διεόοσαν είς τον όχλον ότι οί χριστιανοί έχουσιν ανάγκην τού αίμα
τος παίδων Σινών ϊνα έξιλεώσωσι τούς Θεούς των, διό καί οί χριστιανοί

1. Συνέχεια· Γδε προηγούμενον φυλλάδιον.
2. Ευχής εργον θά ήτο άν μετεφράζετο Ελληνιστί. 



ΤΜ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Η ΕΒΡΑ Ϊ ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 725

πολλά ύπέφερον κατά καιρούς έν τή χώρα εκείνη δεινά."Ενεκα λοιπόν της 
τοιαύτης κατά τών 'Εβραίων προλήψεως--τό 1712 συνέβησαν έν Ζα- 
κύνφω πολλά-αξιοθρήνητα συμβάντα.Πάρέχομεν τον λόγον εις σύγχρο
νον, οστις περιέγραψε .τό γεγονός1 : « 1713 ’Απριλίου 13 Κυριακή τών 
«Βαΐων, είχε μία γυναίκα όνόματι Νικολέτα, κάτοικος έίς τήν σκοντράδα2 
«τής θείας Φανερωμένης, ένα παιδί όνομαζόμενον Ν'ίκολής, υιός τοϋ Θο- 
«δωρή Βαλσαμάκη καί ήτο παιδί χρόνων έξι, τό όποιο- έχάθη. Μή είξεύ- 
«ροντας λοιπόν.τί έ'γεινε, έπροσπάθησαν είς όλο-τό νησί νά τό έυρουν, μά 
«δέν τό ηύραν, ώστε όποϋ έ'δραμαν ' είς τόν Προβλεπτήν,'ό όποιος έβαλε 
«προκλάμο είς όλαις ταΐς σκοντράδαις, μά δέν έστάθη τρόπος νά βρεθή 
«μέ δόσιμο 500 ριάλια όποιος ήθελε τό εύρη. Καί τό μεγάλο Σαββάτο 
«τό απόγευμα, στάς 19 τοϋ αύτοϋ μηνός, εύρέθη πνιμένον είς τήν πούντα 
«τοϋ Νταβία καί ήτο τά μαλλιά του τριγύρω μπαρμπερεμένα, μέ μιά 
«βούλλα είς τό κούτελο καί άλλη μία είς τόνάκ-ούτή καί τ’άύτιά του κομ
ά μένα καί ή μύτη του κομμένη καί είς το- κούτελο τρούπαις καί ή άπα·· 
«λάμαις του τρούπιαις καί τά δύω του χέρια τρούπια καί είς τό κορμί του 
«τρούπαις ώσάν βισιγατόρια καί πρισμένο- δέν ήτο ωσάν τούς πνιμένους. 
«Καί φέροντας το είς τήν χώρα καί βλέποντάς το ό λαός καί μέ τέτοια 
«σημεία έ'γεινε θόρυβος μεγάλος καί έστοχάσθηκαν πώς αύτό δέν ήτο 
«πνιγμένο άλλά έσταυρωμένον άπό τούς Εβραίους είς άνάμνησιν τοϋ Χρι- 
«στοϋ. Κ’ έτσι έ'γεινε σύγχυσις μεγάλη καί τήν αγίαν Λαμπράν τήν αύ- 
«γήν έπήραν τό παιδί νά τό πάνε είς τό κάστρο νά τό ίδή δ ΙΊροβλεπτής 
«νά κάμη δικαιοσύνη, ότι κατά τά σημεία δέν ήτο πνιμένο. Πηγαίνον- 
«τάς το είς τό κάστρο άκολούθει πολλώτατος λαός, καί βλέποντας το 
«περίσσευμα τοϋ λαοϋ έκλεισαν τής πόρταις καί οί σολτάδοι άπό πάνου 
«από τά μουράγια τούς έγύρισαν σπίσω, καί τό άπόθεσαν το παιδί είς 
«τήν μέση τοϋ φόρου, καί’έ'γεινε μεγάλη σύγχυσις, καί όλοι έφώναζαν νά 
«άπολέσουν τούς Εβραίους. Τότε έφοβήθη δ Προβλεπτής διά τήν σύγ- 
χυσιν τοϋ λαοϋ, καί έ'ρριξε τρεις κανονιαίς χωρίς μπάλλα, κ’ έτζι έσκόρ- 
«πισε δ λαός. Παρομοίως έστελλεν όρδινίαν5 καί έθαψαν τό παιδί είς τήν 
«επισκοπήν. Έφανερώθη δμως πώς οί 'Εβραίοι τό .έσταύρωσαν. Τό άνωθεν.. 
«παιδί είχε σμίξει μέ άλλο παιδί κεφαλονιτόπουλο .ένοϋ μπαμπάκά μεγα- 
«λείτερό του καί σμίγοντας τά δύο παιδία περιπατώτας ώς άγνωστα, εΐ- 
«χανε ριβάρουν" είς τήν Όβραϊκήν8 καί ο 'Εβραίος δ Γιακουμέτος

1. Τό χειρόγραφον εινε ιδιόχειρον τοΰ αείμνηστου ιατρού και λογίου Δημητρίου Πελε- 
κάση σώζεται δέ νυν εις τήν Δημοτικήν Φωσκολιανήν Βιβλιοθήκην { Άριθ. 10 φακελ. χειρ.)

2. συνοικία.
3. διαταγή.
4. φθάσει.
5. ή 'Εβραϊκή συνοικία ήτο τότε ή νυν ό δ δ <; Φ ω σ κ ό λ ο υ. ? ■ ' 

«τά έ'κραξ'ε καί τά έμπασε είς. τό'.σπίτι του καί τά έφίλεψε ζαχαρόκρυκα 
«καί τό κεφαλονιτόπουλο έπειτα έφυγε, τό άλλο έκράτησε καί τό έσταύ- 
»ρωσαν. Καί τήν Μεγαλην Παρασκευήν τό βράδυ έπήγε δ Βήτας καί έγύ- 
«ρεψε τοϋ Χρυσομάλλη τό καΐκι του καί αυτός τοϋ είπε πώς τό καΐκι δέν 
«τό: δίνει χωρίς νά είνε καί εκείνος. Καί ο, Βήτας τοϋ άπεκρίθη πώς έχει 
«νά πάη είς ένα καράβι Ίγκλέζικο νά βγάλη κάμποσο πράγμα . κόντρα- 
«παντο και οινοντας του εξι οουκατα το εοωσε.«Και την νύκτα εμπαρκα- 
«ρανε τό παιδί καί.τό έρριξαν είς τό πέλαγο.διά νά χαθή μήν τύχη.καί 
«μαθητευτή. Μά δ Θεός.διά νά φανερώση τά πάντα, εύγήκε τό παιδί 
«είς τό Νταβία καί μέ τήν μαρτυρίαν τοϋ άνωθεν παιδιού, δποϋ έγλύ- 
«,τωσέ καί τοϋ άνωθεν Χρυσομάλλη, έπιστώθη ό λαός καί έβεβαιώθη.

«Όμως θέλοντας ό Προβλεπτής.νά βεβαιωθή είς πάσαν άλήθειαν,έπρόσ-· 
«τάξε τήν Νέαν Δευτέρα καί. έξέχωσαν τό. παιδί καί.είχε κοντά τΟυτέσ- 
«σαρους: ιατρούς,. τόν Βίντερ, τόν Χιόνην, τόν Συγοϋρον. καί τόν Παλαδαν 
«καί βάνοντας τό παραγόη είς τήν μίαν μπότα, παρευθύς έτρεξε αίμα ώσ- 
«περ .νά ήτο ζωντα.νός, καί έβρώμα.τίποτε' καί έτζι άποφά-σισαν πώς ήτο 
«θανατωμένου καί όχι πνιγμένο, έπειτα πάλιν τό έθαψαν.Τότες πάλι έ'γεινε 
«σύγχυσις μεγάλη ίνα άπολέσουν τούς .'Εβραίους, μά ό ΙΙροβλεπτής είχε 
«σταλμένους σολτάδους καί έφύλαγαν αύτούς, ίνα μή τούς άπολέσουν.Καί 
«τήν Τρίτην- τό γιόμα, άπέρασαν μερικά παιδία άπό τήν πόρτα τοϋ Βήτα, 
«δ όποιος ήτο- δ πλέον περίφημος. Εβραίος· αυτός όντας-είς τήν πόρτα του,, 
«τά παιδία άρχισαν νά τόν βρίζουν καί. νά. τόν φοβερίζουν καί αυτός 
«έοραμε νά βαρή τά παιδία καί βλέποντας ,οί περιεστώτες, έ'δραμαν νά 
«φοβερίσουν τόν Βήταν.καί ο.ί σολτάδοι όποϋ έφύλαγαν αύτόν έ'δραμαν καί 
«έπιασαν ένα άπό αύτούς καί τόν έπήγαν είς τό καρτέρι.Ταΰτα γινόμενα, 
«έ'γεινε μεγάλη σύγχυσι καί άρχισαν νά πετροβολούν- τά εβραϊκά σπίτια 
«άπό μακρόθεν διά τόν φόβον τών σολτάδων όμως οί σολτάδοι τούς έκυ- 
«νήγησαν νά πιάσουν άπό αύπούς, καί άπό ολίγον είς ολίγον έμαζόχθη 
«όλη ή χώρα καί έτρεξαν νά καταφθείρουν τούς .Εβραίους. Αύτοί έκλεί- 
«σθησαν, άμή-έσπασαν ταΐς πόρταις τους- διά νά τούς φονεύσουν, αύτοί δέ 
«είξεύροντας τήν συνείδησίν τους έφυγαν καί έκρύφθησαν είς τών Χριστι- 
«ανών τά σπίτια μέ τό άκριβώτερον πράγμα δποϋ εΐχεν ό καθείς τους καί 
»έρεκουπεραρ.ίστηκανβ είς τά άρχοντικά σπίτια. ."Ομως δ λαός μήν εύρί- 
«σκοντάς τους εις τά σπίτιατους, ήρχισαν καί έτζάκιζαν ταΐς κασέλαις, 
«άρμάρια, καθήκλαις, καθρέπταις καί κάθε άλλο όποϋ εΰρισκαν, έπειτα 
«άρχισαν καί έκουβάλησαν τό πράγμα τους καί δέν τούς άφησαν τίποτες. 
» Έτζάκισαν ταΐς πόρταις τών Συναγωγών, ταΐς Παλαιαίς τους έξέσκι-

6. ΔιεσώΟησαν.



726 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

»σαν και έγεινε θρήνος μεγαλώτατος.’.Έμπήκ'αν..καί πολλοί χωριάταις. 
«Ενα [/.όνον Εβραίον εύραν είς .το Συναγώί . καί τδ/ έφόνευσ.αν καί με- 
»ρικούς άλλους έλάβωσαν. Τότες δ Προβλεπτής . έδραμε -σπουδαίως κα@α· 
«λάρης μέ την πιστόλα είς τδ χέρι: καί μέ ένα τεστακαμέντο’ σολτάδους 
«διά νά καταπραΰνη τον λαόν, άλλά μάταια έκοπίαζε ότι έκινδύνευσε νά 
«χάση καί τήν ζωήν του καί τούς σολτάδους του. “Ολοι: ο.ί άρχοντες έφο- 
«βήθησαν καί έκλείσθησαν είς τά σπίτια τους ,μέ άλλους φίλους τους, .όλοι 
«μέ τά άρματα καί έφύλαξαν το πράγμα τους, διατί έσκουζε δ λαός πώς 
«αύτοί είχαν τούς Εβραίους κρυμμένους, καί δ. λαός ..έμισολβάρισε8 ότι 
»τήν νύκτα νά ρεσαλτάρουν9 .είς τά άργοντικά, καί Θεοΰ. οικονομία, διά 
«νά μή χαλασθή ή χώρα, τδ κοντόβραδο έπρόβαλαν τρία καράβια τής άρ- 
»μάδας δποϋ ερχόντανε άπό τδ Άνάπλι καί ριβάροντας10 είς τδ πόρτο, 
«έστειλε δ Προβλέπτής φελούκα καί τούς έμύνησε κάί ήλθαν κοντά είς 
«τήν χώρα καί έβγαλαν όλους τούς σολτάδους τους είς τήν χώραν καί έπε- 
«ριεκύκλωσαν όλαις ταΐς στράταις καί καντούνια, καί δέν άφιναν νάπεράση 
«κανείς καί έτριτζάρανε καί τά κανόνια τοϋ κάστρου εναντίον είς τήν χώ- 
«ραν, δμοίως καί τών καραβιώνε καί έσκιάχθη δ λαός καί όλοι έπήγαν 
«είς τά σπίτια τους. Καί τήν αυτήν νύκτα έσύναξε δ Προβλεπτής όλους 
«τούς 'Εβραίους καί τούς έμπαρκάρισε είς .τά καράβια, καί τήν Τετάρτη 
«έμπήκαν οί χωριάταις μέσα είς τήν χώραν καί άρχισε πάλι δ λαός νά 
«κάνουν άνακάτωσαις, μά ήταν δ φόβος τής πολλής μιλίτζας11 δποϋ τούς 
«έκράτησε. Τότες οί άρχοντες τούς έπιασαν μέ τδ καλό καί μέ ύπομονήν 
«μεγάλη ώστε δπού έκαταπράϋνε δ κόσμος καί έπειτα έβγαλε δ Προβλε
πτής άπδ τά καράβια καί τούς έμπασε είς τδ κάστρο καί τότες έβαπτί- 
«στηκαν μερικοί, ήγουν δ υιός τοϋ Τσεκούλη ότι τήν ιδίαν ήμέραν τόν 
«έπιασαν καί εκείνος έφώναζε πώς’γίνεται χριστιανός καί τόν έπήραν στον 
«"Αγιον ’Αντώνιον καί έκαμε.έκεΐ σαράντα.ήμέραις.καί έπειτα τον έβά- 
«πτισαν καί τον ώνόμασαν Χριστόφαλο. Έβαπτίσθη καί δ Σαμπάτης μέ 
«όλην του τήν φαμίλιαν/δ όποιος' έφτιανε: τά κρέββάτια. Έφ.ορμαρίσθη 
«προτζέσο καί έπαντηρίστη12 δ :Παναγιωτάκης Κότζικας, Στεφανάκης 
«Λογοθέτης λεγόμενος Μπαρπούτας, Φραντζέσκος Μαυριανός καί μερικοί 
«άλλοι καί έπειτα , έφτιάστηκαν.. “Ομως ανήμερα τοϋ Σωτήρος ήλθε δ 
«Γκενεράλες-άπδ τδ Άνάπλι καί άρχισε νά ζαμινάρη ,ι/τόί ίρετο ντι αί-

7. Απόσπασμα.,
8. άπεφάσισε. .......................  . .
9. νά κάμουν έφοδον. ■
10. φθάνοντα. ■ · :■
11. στρατού.
12. γενομένων ανακρίσεων κατεδικάσθησαν εις εξορίαν.
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»κρετεΓζα5διά τό κάζο καί έπαντήρησε τούς άνωθεν.Έβαλε προκλάμο ότι 
«άπό τήν μίαν ώραν τής νυκτός νά μή προβατή κανείς καί έβγαλε ρόνταις4 
«πολλαίς καί έπιασαν πολλούς. Καί στάς 18 τοϋ Αύγούστου σταίς πέντε 
«ώραις τής νυκτός, θέλουν, πώς έξέθαψε τδ παιδί καί τδ έστειλε στή Βε- 
«νετία καί έτζι άρχισε καί έφτιασε τδ Ι’έτο.»

Έκτος τού ανωτέρω χρονικού διεσώθη ποιημάτιον., τό όποιον δ μακα
ρίτης Βαρβιάνης άντέγραψεν είς τά Χρονικοί αύτοϋ, τά όποια νϋν σώζον
ται είς τδ Άρχειοφυλακεΐον. Έκ τοϋ Βαρβιάνη αντέγραψαν αύτό πρός δη- 
μοσίευσιν ό τε Χιώτης5 καί 'Ραφτάνης®. Ό γράψ'ας τδ περί ού δ λόγος 
ποιημάτιον δέν ήτο ποιητής, άλλά κακόζηλος στιχουργός, πεπεισμένος είς. 
τήν πρόληψιν τής άνθρωποθυσίας, διό καί ού μόνον περιγράφει τήν ευρεσιν 
τοϋ πτώματος τοϋ άτυχου παιδός, τα ιατρικά συμβούλια, τάς νεκροψίας, 
τδ αιματηρόν έπεισόδιον,άλλά καί κατά τών ταλαιπώρων'Εβραίων κατα
φέρεται. Τδ ποιημάτιον άρχεται ώς εξής :

Εις τήν γέμισιν σελήνης φάσκα κάνουν νομικόν 
Οί Εβραίοι και πληροΰσι νόμον.τον μώσαϊκόν, 
Τά λειψά τους έτοιμάζουν νά τά ,φασι μέ τ* άρνί, 
Γιατί ελευθερωθήκαν έν Μαρτίω τώ μηνί, 
’Απ’του Φαραώ τήν χώρα και'δέν είχαν σκλαβωθούν. 
’’Αχ! κ ’ας ειχασι πνιγώσι κα'ι άπ ’τόν κόσμον νά χαθούν».

Δέν καταχρώμεθα τής υπομονής τοϋ άναγνώστου διά τής δήμοσιεύ- 
σεω; δλοκλήρου τοϋ ποιήματος, άλλά μόνον 'παραθέτομεν τούς στίχους 
τούς περιγράφοντας τά γεγονότα.

«Καί γυρεύοντας τό τέκνο ποΰ τής ήθελε χαθή
. Μέ τήν σάλπιγγα έλάλει μήπως κ ’ ήθελ’εΰρεθή.

Τήν έβδόμην τήν ήμέραν έφανίστηκε νεκρό 
εις τό χείλος τής θαλάσσης μέ τό θάνατο πικρό.

Λέγουσι πώς δέν έπνίγη, ό λαός ευθύς κινεί
Νά χαλάσουν τούς Εβραίους όλοι κράζουν μια φωνή.

Προβλεπτής είχε τό μάθη, τήν αλήθειαν.θέ. νά ίδή
Τούς γιατρούς κράζουν ν ’ άλθοΰσιν είς τήν ανακομιδήν. 
Τέσσαρες γιατροί έδράμαν έμπειροι στήν γιατρική 
Βίντερ, Χιώνης καί Σίγουρος καί ό ΙΙαλλαδας έκεΐ".

3. Νά άνακρίνη μυστικά.
4. Περιπολίας.
5. Άπόμνημ. Ίστορ. Τόμ. Γ' σελ. 348-350.
6. ’Ιουδαϊκά, είς τά Προλεγόμενα.
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' Μία τρίτη έσυναχθήκαν, ώραες έξη της μερός,
- ΛΕδραμον νά ,καταφασι τούς 'Εβραίους ό λαός. ·

, . Σπούν.ταίς πόρταις, μέσα μπ,ένουν είς τάϊς. τρεις Συναγωγαϊς,
Έτρομάξαν οί Εβραίοι κ'ήχασαν τάις προσευχαίς. 
Τά βιβλία έξεσχίσαν καϊ τήν Παλαιόν άρποΰν, 
έπειτα ώς λύκοι έδράμαν μέ τσεκούρια'πόρταις. σποΰν.'

■ Έρημόνουν και συνάγουν και. τον πλούτον αγαπούν, . 
Άλλα οί πρώτοι έπικραθήκαν,μά τί θέλεις πλειό νά πουν, 
Πού τό κάνουν διά τήν Πίστιν; Έθανάτωσαν πολλούς 
'Ωσάν έκαμε ό Ήλίας είς εκείνους τους καιρούς’.

Α’ΰταί' αι· δυσάρεσται σκηναί συνέ-βησαν χάριν. μιας προλήψεως, διαδι
δόμενης ύπό ανθρώπων, μή σκεπτομένων ότι αίτοιούτου είδους προλήψεις 
φέρουσιν ■ αείποτε- κακά αποτελέσματα.' Το Όνομα τού ποιητοΰ είνεήμ.ΐν 
άγνωστον ώς άγνωστον εινε καί έκεΐνο τού γράψαντος το Χρονικόν, κακώς 
δέ λέγει δ Κατραμής ότι εινε έργον τοΰ ’Αγγέλου Σουμάκη’.

ΙΊροσπαθήσαντες νά έρευνήσωμεν τά περί του αιματηρού εκείνου δρά
ματός, έπείσθημεν ότι πράγματι οί ταλαίπωροι 'Εβραίοι ύπέφερον πολλά 
δυσάρεστα και τά υπάρχοντα’ αύτών έχασαν. Τό παιδίον πράγματι ύπέ- 
στη μαρτυρικόν θάνατον· άγνωστα δμως απομένουν είς ήμάς τούς μετα
γενεστέρους τά ονόματα τών κακούργων, άφού άγνωστα ήσαν καί είς τούς 
συγχρόνους, τούς γράψαντας τό τε χρονικόν καί τό ποίημα.Άν άποδοθή 
ό φόνος είς τούς Εβραίους τό πράγμα δέν εινε παράδοξον,'διότι, καθά ή 
ιστορία πολλών άλλων ϊθνών άποδεικνύει, ή απώλεια τών παίδων καί ο 
μαρτυρικός αύτών θάνατος είς αυτούς αποδίδεται ώς έπί τό πολύ.

Ό πρωτοπαπάς Μπελέτης -εις τά ληξιαρχικά βιβλία τής Μητροπό- 
λεως, έγραψε τήν εξής σημείώσΊν : ~

»1 712 Απριλίου 20 ήμέραν Κυριακή τής Αγίας Λαμπράς, ένταφιά- 
»σαμεν είς τόν παρόντα .-Ναόν ένα παιδί, διά προστάγματος τοΰ έκλαμπρο-

.7. 'Ο αοίδιμος Κατραμής ( Φιλολ. Άνάλεκ. Ζακύνθου σελ. 328) λέγει δτι ό’Άγγελος Σου
μάκης εινε ό γράψας τδ άνώτέρώ χρ ο ν ί κ ό ν. "ΌΚατραμής λέγει δτι ό Σουμάκης έγεννήθη 
τό 1640, οτι εγραψε τό 'Ρεμπελιό τ ών Ποπολάρων οπόν εγεινε είς 
τήν Ζάκυνθον στά 1628, και τήν Δ ι ή γ η σι ν τής Πανούκλας ε ί ς τ ή ν Ζ α· 
κυνθον οπόυ ί γ ε ι ν ε στά 1728. 'Ο Σουμάκης διηγείται είς τό Ρ ε μ π ε λ ιό δτι ήτο 
αύτόπτης μάρτυς, άρα εξη τό 1628* πώς λοιπόν έγεννήθη τό 1640 ; Ό Σουμάκης τό 1628 
ήτο είς τήν ακμήν τής ηλικίας' τού και δέν ήδύνατο νά είνε μεταξύ τών ζώντων τδ 1712 καϊ 
μάλιστα τό 1728. Ταύτα πάντα συνέβησαν διότι δ Κατραμής δέν άνέγνώσε τήν Δ ι ή γ η- 
σ ι ν τώνΠοπολάρων καϊ θά ένόμιζεν δτι συνέγραψεν αυτήν ό Σουμάκης, κατά τας 
πληροφορίας, άς ελαοεν. ’Ήζμασαν έν Ζακύνθω τρεις φέροντες τό όνομα 'Ά γ,γ ε.λο. ς. Σ ο υ- 
μάκης (Πρ.βλ. Σ· δέ Βιάζη «'Ορθόδοξοι Συγγραφείς» έπϊ τη βάσει ανεκδότων εγγράφων 

έν τη «Εκκλησιαστική Αλήθεια» Κωνστατινουπδλεως £τος Γ. *
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«πάτου καί Έξοχωτάτου αύθεντός Κυρίου Κυρ. Πέτρου Μπρεγαδίνου, ήμε- 
«τέρου Προβλεπτού, υιόν.τού Αναστασίου Ζερβού, έως χρονών πέντε ίντ- 
«ζίρκα1 τό Ονομά του ’Ιωάννης. Αυτό, ιός είξεύρομ.εν καί ώς τό φανερώνουν 
«καθαρώτερα ή άφεντικαίς προκλάμαις, τό έχασαν οί γονείς του άπό τήν 
«άπερασμένην Κυριακήν τών Βαΐων, οπού ήτον είς. ταΐς 1 3 του άνω μη- 
«νος ’Απριλίου καί τό μέγα Σάββατον τό βράδυ εύρέθη είς τήν πούντα 
«τού Ταβία έρριμμένόν είς τήν θάλασσαν, έχοντας τά στίγματα όλα όσα 
«φαίνονται είς τόν Έσταυρωμένον Γμας έλευθερωτήν Ίησούν Χριστόν, 
«διά τό οποίον ο ζήλος, τού κνω Έξοχωτάτου, σχεδιάζει προτζέσο, διά 
«νά εύρη τήν άλήθειαν, επειδή, ώς λέγει όλος ο κόσμος, νά ελαβε τό 
«αύτό παιδίον τόν έπώδυνον καί μαρτυρικόν θάνατον άπό τάς χεΐρας τών 
«παρανόμων ’Ιουδαίων»

Περίεργον δέ εινε ότι δέν υπάρχει ομοφωνία ώς προς το όνομα τού παι- 
δός, ενώ» κατά τά άλλα πάντες οί σύγχρονοι συμφωνούσιν. Είς τό χρονικόν 
ονομάζεται Nixolij,· τον Θεοδεορϊ] Βαλοαμάκη, ένφ είς τό έπίσημον τού 
πρωτοπαπα ’/ωάΐΊ/^ί τοΰ ’ Αναοταβίου Ζερβόν. Νομίζομεν ότι έγένετο 
σύγχυσις. Ό αναγνώστης ένθυμεΐται ότι δ χρονογράφος λέγει ότι δ εύρε- 
θείς πνιγμένος παΐς «είχε σμίξει με άλλο παιό'ι κεφαλονιτόπονλο. «Κατά 
τήν έποχήν έκείνην ύπήρχεν έν Ζακύνθω, οίκογένειά τις. έκ Κεφαλληνίας, μέ 
τό. έπώνυμον Βαλσαμάκης. "Ισως δ χρονογράφος έσύγχυσε τά ονόματα τών 
δύο παίδων Ζερβόν και Βαλβαμάκη. Βεβαίως λάθος τι θά έγένετο, όπερ δ 
χρόνος θά τό λύση διά τής άμευρέσεως νέων εγγράφων.

Ένεκα τού λάθους τούτου ή μάλλον τής παραορομ.ής είς τήν γραφήν 
τού ονόματος, δ κύριος Κασεμάτης 2 γράφει ότι έν Ζακύνθφ έγένοντο δύο 
μαρτυρικοί θάνατοι παίδων; -δ μέν τή 13 ’Απριλίου τού 1712, δ δέ τό 
1784 καί δ πρώτος φονευθείς παΐς έκαλεΐτο Βαλσαμάκης, δ δεύτερος Ζερ
βός. Διαβεβαιοϋμεν τόν κ. Κασ.ιμάτην ότι τώ 1784 δέν έγίνετο έν Ζα
κύνθω άνθρωποθυσία. ,ή

Τού άτυχούς παιδός περισώζεται είς τών ποδών φέρων τον τύπον τού 
ήλου καί φυλάσσεται έν τή εκκλησία τού ’Εσταυρωμένου είς τόν δρόμον 
τού Κρυονεριου, δ όποιος δεικνύεται είς τούς ευσεβείς καί τούς περιέρ
γους. ;

Ώς ανωτέρω είπομεν, το ποίημα τό περιγράφον’ τόν θάνατον του παι- 
δός καί τάς βιαιοπραγίας, τάς γινομένας είς τήν εβραϊκήν συνοικίαν, δέν 
εινε ποίημα άξοον λόγου. "Ομως δ εύφάνταστος τής Ζακύνθου λαός μετέ- 
δωσεν είς τούς μεταγενεστέρους τό δυσάρεστον- γεγονός διά ποιηματίου, τό

1. περίπου.
2. Αιμα, Εβραίοι, Ταλμούθ κτλ. σελ. 146, 147, 149.
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730 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΈΒΡΑ I ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 731

όποιον ολόκληρον παραθέτομεν, πεπεισμένοι ότι δέν θά δυσαρεστηθή ό 
αναγνώστης:

«Διαβάταις έπερνουσανε απώνα ακρογιάλι
Και είδανε μέσα στα ρηχά κ* ενα σακκι μαυρίζει. 
Ξεζώσθησαν τά ροΰχά τους, κα'ι στο γιαλό έμπηκαν 
Κ ’ έσυραν έΖξω στήν στεριάν τό εύρημα πού πιασαν. 
Έπιασαν κείνη τή τριχιά κ’ενα παιδάκι νοιώθουν, 
Πού σταυρωμένο ήτανε στά ξύλα τού Σταυρού μας. 
’Ήτανε τό κεφάλι του σφιγμένο μέ στ’ αγκάθια· 
Είχε άποκάτω άφ’ τό βυζ'ι λαβωματιά μεγάλη. 
’Εκείνοι έγονατίσανε κα'ι τό παιδί δοξάζουν. 
Όβρηακή τό σταύρωσε τό μαύρο τό παιδακι. 
Ίσια στή χώρα έπήρανε, στήν εκκλησία τό πάνε. 
Ή μάνα τρυ τό γνώρισε, σέρνει τό μάγουλό της: 
—« Όφού ’ναι τό παιδάκι μου πού θρέψαν τα βυζιά μου, 
'Οπού τό άποκοίμιγα στή κούνια μέ τραγούδια, 
’Οπού τό γλυκοφίλουνα στά μάτια κα'ι στά χείλια. 
Ίσως όταν σ’έσταύρωσαν, παιδί μου, έθυμησές με!
— «Πατέρες, πού κυττάζετε, μαννάδες, πού γροικάτε, 
Μιλειτε ποιος τά πάθη μου τά έλαβε παρόμοια; 
Έτζι έλεγε και έσκουζε σάν λύκος στό λημέρι.

» Κάποιος τής άπεκρίθηκε: —Σώπα, καύμένη μάννα;
Ή Παναγιά τά έ'παθε τά ίδιά σου πάθη».
Πολύς λαός μαζώχθηκε και πάνε στους ’Εβραίους 
Τά μνήματά τους ξέχωσαν κ’έπέταξαν ταις σάρκαις, 
Στους δρόμους εβρωμουσανε κουφάρια Όβρηοσυνης, 
Τά πάτουνε μέ τό γοργό τ’άλογο δ καββαλαρης, 
Οί σκύλοι τά τραβούσανε κα'ι πάλευαν απάνω. 
Στήν έκκλησιάν έψάλανε τό σταυρωμένο τέκνο, 
Ανθόνερο, ροδόσταμα τού χύσαν στό κορμί του 
Κα'ι άντ'ι στό μαύρο στέφανο πού τώχε πονεμένο, 
Τού στόλισαν τήν κεφαλή μέ λουλουδιών στεφάνι 
Κ* έκάμανε τό μνήμά.του μέσα στό γυναιτίκι. 
Σαράντα χρόνοι έπέρασαν πού τό παιδί έθάψαν 
Οί γέροι έπεθάνανε και οί νηο'ι κα'ι ή νηα'ις γεράσαν, 
Και μέσ’στους τεσσαράκοντα τούς χρόνους τής ταφής του ■ 

: ’Ακούστε τό τί έγίνηκε στη γειτονίαν εκείνη.
Κάθε φορά πού ό παππας έλεγε’ τή Σ ο φ ι α, 
Λάμψι πολλή έξέλαμπε στήν έκκλησιά εκείνη 
Κ’ ή άναλαμψιά εξάπλωνε τής γειτονιάς στά μέρη· 
^Ανδρες γυναίκες κα'ι παιδιά γονατιστά έκλαΐγαν. ’ ·; ; -■- ■·
Στό μνήμα απάνω τού παιδιού ήτο παληα καμπάνα, - 
Χαραγματίδες άπειραις τά χείλη της έσχιζαν. 
Πανηγύρι γιορτάμενη ήταν νά ξημερωση.
Στό βράδυ τής παραμονής, στήν εκκλησία πηγαίνει 
Παππας, πηγαίνει κα'ι παιδ'ι τήν εκκλησία, νά σιάξουν, 
Κα'ι άπ’ τά πολλά σκισίματα πού ήταν στήν καμπανα, 
Λάμψι, θωρούνε κ’έβγαινε περίσσια σάν τόν ήλιο, 
Και τόν λαόν έμάζωξαν κα'ι λέγουνε τό θαμμα 

Και τότε θυμηθήκανε κα'ι ώς έσκαφταν. άκοϋσαν 
Ό τόπος νά μοσχοβολά τριαντάφυλλα κα'ι γιούλια.

' Ακέραιο τό ηΰρανε τό αγιασμένο τέκνο !
Χλωρό ήταν τό στεφάνι του ποΰ τούχαν στό κεφάλι, 
’Ήτανε ροδοκόκκινο στά μάγουλα, στά χείλια 
Και όσοι τότε έγγιζαν τό αγιασμένο τέκνο, 
Γιά μέραις ευωδιάζανε στά διάβα ποΰ περνούσαν. 
Θηκη χρυσή τοΰ καμανε κα'ι όλοι τό δοξάζουν, 
Γιατ'ι άγγέλοι τό φίλησαν και αγίασε στά ουράνια*.

* * *

Δυστυχώς έναντίον τών Εβραίων έπετέθήσαν έν Ζακύνθω κα'ι κατά 
την 26 Μαρτίου τοϋ έτους 1760 ένεκα άθλιου έθίμου, τοΰ νά καίωσι την 
εσπέραν τοΰ Πάσχα πυροτεχνήματα καήτό ομοίωμα ενός Εβραίου.Κατά 
τοέτος τοΰτο ήτοίμασαν πρός καύσιμον τό ομοίωμα τοΰ έμπορου ’Ιακώβ 
Τεδέσκου, έβραίου, χαίροντος ύπόληψιν είς τόν τόπον. Ό Εβραίος’ άμα 
μαθών τό τοιοΰτο,μετέβη είς τόν Προβλεπτήν, οστις άμέσως έπί τώ άκςύ- 
σματι τούτω, διέταξε στρατιώτας ·τή συνοδία της άρχής νά άφαιρέσωσι 
τό τοΰ Εβραίου ομοίωμα καί φέρωσιν αύτό είς τό Διόικη’τήριον, όπερ και 
έγένετο. Ό τόπος της διασκεδάσεως ταύτης ήτο πλησίον τοΰ ναοΰ τής Εύ- 
αγγελιστρίας, είς τό κεντήικώτατον τής πόλεως.μέρος. ’

Ό λαός, φυσικώ τώ λόγω, άντέστη καί ώργίσθη, προκειμένου περί ά- 
παγορεύσεως απηρχαιωμένου εθίμου. Οί σ.τρατιώται όμως λαβόντες διά 
τής βίας τό ομοίωμα διηυθύνθησαν πρός το φρούριον,ένθα κατώκει δ Προ— 
βλεπτής. Ό λαός οργίλος τούς παρηκολούθει κραυγάζουν καί άπαιτών τό 
ομοίωμα. *0 Προβλεπτής έκ τοΰ φρουρίου ίδών τόν λαόν, ένόμισεν οτι έν 
■τή πόλει έγένετο στάσις, καί άμέσως διέταξε νά κλεισθή ή πύλη τοΰ φρου
ρίου καί νά έτοιμασθώσι τά πυροβόλα. Οί Σύνοικοι τοΰτο ίδόντες, έδρα- 
μον είς τόν Προβλεπτήν, πρός δν παρετήρησαν ότι έπρεπε νά οοθή τώ 
λαφ τό ομοίωμα, άλλως δέν ηΰθύνοντο διά παν τοΰ λαού κίνημα. Ό 
Προβλεπτής συνήνεσε καί ό λαός έν τή χαρή αύτοϋ, άντί να περιορισθή 
είς τήν πανήγυριν, μετέβη είς τήν Εβραϊκήν συνοικίαν καί τούς ’Εβραί
ους έκακοποίησε καί τινές εισερχόμενοι διά τής. βίας είς τάς οικίας των, 
διήρπασαν καί έθραυσαν παν τό προστυχόν, ώς είς τοιαύτας περιστάσεις, 
συνήθως συμβαίνει. Εύτυχώς τινες τών εΰγενών παρενέβησαν πρός κατά- 
παυσιν τής λεηλασίας, μεταξύ δέ αύτών ήσαν δ Κομοΰτος καί δ κόμης 
Μακρής. Μάλιστα είς τόν τελευταΐον τούτον Ίωάννην Μακρήν οφείλεται 
δ πλήρης κατευνασμός τής έξάψεως, ώς έχοντα πολλήν παρά τώ λαώ

1. σΟρα τήν συλλογήν τών «’Ιστορικών ποιημάτων» τού πολλαχώς ευεργέτήσαντος την 
νεοελληνικήν φιλολογίαν κ. Αιμίλιου Legrand.
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ίσχύν. Έφονεύθησαν είς στρατιώτης καί έτερός τις δυστυχής \ Πολλάς 
κατά τήν οχλαγωγίαν ταύτην ζημίας ύπέστη ή οικία του Τεοέσκου και 
έκινδύνευσεν ή ζωή αύτοϋ τε καί τής οικογένειας άπάσης. Διο άνηνέχθη 
πρός τόν Γενικόν τής Θαλάσσης ΙΙροβλεπτήν Φραγκίσκον Γριμάνην, δσ- 
τις διά διατάξεώς του τήν 19 ’Ιουνίου τοϋ ίδιου έτους 1760 οιεκήρυξεν 
δτι θά τιμωρηθή διά εξορίας, φυλακής καί κατε'ργοϋ ό τολμήσας νά προσ- 
βάλη τήν οικογένειαν Τεοέσκου 1 2 3 4. Αί άρχαί ακολούθως έτιμώρησάν τινας 
θεωρουμένους ένοχους 5. Ή στάσις αυτή γνωστή ήτο ύπο το δνομα «το 
μπονρδο τών 'ϋβραΐων για τόν Ιούδα» καθότι ή διασκέδασις εκείνη 
έλέγετο τό καύσιμο τοΰ Ιούδα. Ό λαός καί έπί τή περι-στάσει ταύτη 
συνέθετο ποίημα, τό οποίον μεθ ’ όλας τάς γενομένας έρεύνας δέν ήδυνή- 
θημεν νατό άνεύρωμεν. Σεβαστός φίλος, τής πατρίου ιστορίας θιασώτης, 
ένθυμεϊται μόνον τούς εξής στίχους, ούς παρά γέροντος ήκουσε :

1 Βαρβιάνη «Χρονικά ανέκδοτα» καί Libro Diversofum. Άρχειοφυλακείον.
2 Libro Proclaim. ΆρχειοφυλακεΓον.
3 Libro Divereorum. ΆρχειοφυλακεΓόν.
4 ’Εξοχότατε.
5 ΓΙερι τοϋ συμβάντος τούτου τοϋ Λαπιέρ, λαβόντος χώραν εις Ζάκυνθον τω 1740, ορα 

το υπο τοϋ κυρίου Καρόλου Dionisotti δημοσιευθέν έργον, τιτλοφορούμενον Carlo Botta a 
Corfu, Scritti Inediti σελ. 24—36.

Kat το Σάββατον τήν αυγή πού έβάρε^ε τδ κομμάτι, 
ΌβραΓος άπδ τή πίκρα του έπεσε στο κρεββάτι · 
Kat τήν αυγή «σηκώθηκε στού ΙΙρεβεδούρου πάει 
Και τδ καπέλο του έβγαλε και τδν προσκυνάει. 
Τσελέντσα, * σε παρακαλώ και κάμε μου τή χάρι 
Κα'ι νά σού στείλω χάρισμα σαραντα λίτραίς λάδι

Κα'ι τους Σολτάδους έστειλε, τδ ’Ιούδα τόνε φέρουν 
Κομμένο τδ κεφάλι τοϋ σαν τού Μουσού Λαπιέρου \

*
* *

Καλόν κρίνομεν περιέργειας χάριν νά άναφέρωμεν καί τινα επεισόδια, 
ϊνα σχηματίση δ αναγνώστης πληρεστέραν ιδέαν περί τής καταστάσεως 
τών έν Ζακύνθω Εβραίων έπί ’Ενετοκρατίας. Τό πρώτον συνέβη, τό 1688.

Εβραίος τι_ς ’Ενετός,όνόματι’Εμμανουήλ τοϋ Δαβίδ Σαχη,ήθέλησε. νά 
γείνη έν Ένετία χριστιανός ορθόδοξος. Ο πατήρ αύτοϋ πλόυοίώτατος α
μείλικτος τόν κατεδίωκεν. άφοΰ δέν ήδυνήθη νά πείση αύτόν νά έμμείνη 
είς τήν θρησκείαν τών πατέρων του. Ό ’Εμμανουήλ ηναγκάσθη νά εγκα
τάλειψη τήν Ένετίαν καί νά περιπλανηθή άνά τήν ’Ανατολήν, πάνταχοϋ
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πάντοτε καταδιωκόμένος άπό - τόν ισχυρόν καί πλουσιώτατον πατέρα του. 
Φθάσας είς Ρόδον έβαπτίσθη έκεΐ. Άλλ’ ασφάλειαν δέν εΰρισκε,διότι .έν τή 
νήσω εκείνη ή τουρκική άρχή τόν κατεδίωκε καί, τό χειρότερον, ή σύζυγος 
καί τά τέσσαρα αύτοϋ τέκνα συνελήφθησαν ύπό τών πειρατών καί άνευ 
λύτρων δέν ήδύναντο ν ’ άνακτήσωσι τήν έλευθερίαν των.

Μετά πολλάς περιπέτειας τώ 1688, ώς ειπομεν, άφίκετο είς Ζάκυνθον 
καί διά νά λαβή συνδρομήν κατέφυγεν είς τό έλεος τοϋ Συμβουλίου, δεί- 
κνύων κο ί έγγραφα σχετικά τοϋ Πατριάρχου Γερασίαου τοϋ Β’ ‘, τοϋ αρ
χιεπισκόπου Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου καί άλλων, έξ ών κατεφαίνοντο αί 
περιπέτειαι καί δΓ ών έπιστοποιεϊτο οτι τή συνδρομή αύτών έξηγόρασε τά 
δύο του τέκνα. ΙΙαρά τοϋ Ζακυνθί-ου Συμβουλίου έζήτει βοήθειαν καί συν
δρομήν,πρό πάντων διά νά έξαγοράση τήν γυναίκα καί τά άλλα δύο τέκνα. 
Οί εύγενεϊς συνελθόντες είς. συνεδρίασιν, προθύμως άπεφάσισαν νά συνδρά- 
μωσιν αύτόν. 2.

Γνωστόν ότι οί Εβραίοι σταθερώς έμμένουσιν είς τάς θρησκευτικάς των 
δοξασίας· ούχ ήττον υπάρχει καί άλλο παράδειγμα Εβραίου έν Ζακύνθφ 
έπιθυμοϋντος νά άσπασθή τόν χριστιανισμόν. Τό 1582 ό Φραγκίσκος Φερ- 
ρανέζης, δστις έπρέσβευε πρότερον τό ιουδαϊκόν θρήσκευμα καί είχεν ήδη 
έξομώσει, ήθέλησεν έκ νέου νά βαπτισθή, διά λόγους ούς δέν γνωρίζομεν, 
καθ’ δτι τήν δικογραφίαν δέν εϊδομεν. Εϊδομεν μόνον τήν άπόφασιν, δι ’ ής 
ή δικαιοσύνη τόν κατεδίκασε νά κάθειρχθή σιδηροδέσμιος είς το κάτεργον 
δέκα όκτώ μήνας, διά τό έγκλημα τής άναβαπτίσεως.

Ό έβραϊος Σαββατάης Βίνος κατά τό 1600 ήγάπησε τήν Μαρίαν κό
ρην τοϋ ’Αντωνίου Πατρινοϋ έκ Πατρών καί άντηγαπήθη.Ό πατήρ τής 
νεάνιδος ήτο πτωχότατος έργάτης, μόλις δ’ έλαβε γνώσιν τοϋ έρωτος τού
του, έσκέφθη νά έπανακάμψη οικογενειακός είς Πάτρας.Μετά τινας ημέρας 
ήναγκάσθη νά.μεταβή πρός έργασίαν είς άλλο μέρος καί μετά δύο μήνας 
έπανήλθεν είς Ζάκυνθον. Ή Μαρία ήγνόει τόν τόπον τής διαμονής τοϋ 
πατρός της.. Μετά τρεις μήνας, εΰρέθη σώμα νεκρόν φέρον πολλάς βαθείας 

■Λπληγάς. Έφαίνετο νέος, εύειδής, άλλά προς γενικήν έκπληξιν άνεκαλύφθη 
έπειτα ότι ήτο γυνή. Ή δικαιοσύνη άνεκάλυψε δτι ή Μαρία έλθοϋσα είς 
Ζάκυνθον διά νά εύρη τόν Εβραίον έραστήν της, ένδεδυμένη μέ φορέματα 
ανδρικά, έφονεύθη παρά τοϋ ώργισμένου πατρός της, δστις καί αύτός μετά 
τινας ήμέράς εύρέθη είς θέσιν Κρύο νεφό πνιγμένος. Ταΰτα μαθών δ Σαβ-

1. Ό Πατριάρχης ουτός άνέβη έπί τοΰ θρόνου τό 1673’, ένεκα δέ άνικανότητος τω 1674 ά- 
πεβλήθή.Κατα τά έγγρκρχ του άρχειορ. έν έτει 1688 ήτο άρχιερεύς Πάρου)prelato a Paro.)

2. Atti Consiglio dalla Communita, ΆρχειφυλάκεΓον.
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βατάης,ύπεσχέθη νά χορηγή ποσον οκτώ δουκάτων κατά μήνα εις τήν χή
ραν καί τά δύο ανήλικα τέκνα τής οικογένειας1.

1 Diversorum, ’Αρχειοφυλακείου.
2 Saggio Storico Statistico della citta ed isola di Zante σελ. 32
3 . Ε ; τόν Χάσην τοϋ Γουζέλη κα'ι τόν Βασιλικό ν τοΰ Μάτεση, δύο κάλλιστα δρα

ματικά έ“ργα τής ηθογραφίας Ζακύνθου, οί Εβραίοι εχουσι τό μέρος των. ■ ■

·* .
¥ ¥

Τοιαύτη· έν συνάψει ή έπί Ενετοκρατίας κατάστασις τών έν Ζακύνθω 
’Εβραίων, οϊτινες διάτής έργασίας έζων, μετερχόμενοι καί τέχνας βαναύ- 
σους καί ποταπάς, άς οί λοιποί'τών κατοίκων περιεφρόνουν, άν καί έβλεπον 
τήν χρησιμότητα άμα δέ καί το έπικερδές αύτών. Ή δμάς αύτη ομιλούσα 
τήν αύτήν τών λοιπών κατοίκων γλώσσαν, ωφέλιμος μάλλον ή έπιζήμιος 
έγένετο είς τον τόπον καί προσεπάθησε διά τής έργασίας νά προοδεύση. Τά 
μόνα κατά τών Εβραίων δίκαια παράπονα προήρχοντο έκ τής άφορήτου 
αύτών τοκογλυφίας, δι’ ής κατεπίεζον τούς έχοντας άνάγκην χρημάτων 
καί οί πιεζόμενοι ούτοι άσπονδον κατ’ αύτών τρέφοντες μίσος, προσεπά- 
θουν νά. έκδικηθώσι, διαβάλλοντες καί έκθέτοντες αύτούς εις τήνόργήν 
τών άπλουστέρων, εύκαιρίας τυχούσης. Ή καλή τάξις, ή αριστοκρατίαν 
δήλά δή, ώς είδομεν, δέν έδειξε τόσα δείγματα μισαλλοδοξίας, άλλ'οσά
κις συνέβαινε οχλαγωγία, προσεπάθει νά σώση αύτούς, παρέχουσα μάλι
στα αύτοϊς καί καταφύγιου. .Μέ όλην τήν φιλοπονίαν των, ούσέποτε ήδυ- 
νήθησαν νά συναθροίσωσι τόσα μεγάλα πλούτη, ώστε νά διεγείρωσι τδν 
φθόνον. Ήσαν εύποροι ώς έπί τδ πλεϊστον, άλλ’ ύπέρογκα. πλούτη προερ
χόμενα έκ μεγάλων εμπορικών έπιχειρήσεων δέν κατώοθουν νά συνάξωσιν. 
Καί κατά τάς άρχάς τοΰ αίώνος μας,ότε τό έμπόριον έν τή νήσω ήκμαζενι 
οί Εβραίοι δέν ήσαν πλούσιοι, καθά βέβαιοί εύσυνείδητος λόγιος, ό Παύλος 
Μέρκάτης1 2 3 * οστις καλεϊ τούς έν Ζακύνθω Εβραίους πτωχούς τούς πλείστους 
«la massima parte indigentio.Aoy.i αντισημιτισμού ούτε έν Ζακύνθω 
ούτε έν τή λοιπή Έπτανήσω ύπάρχουσιν, ούδέ αίτια παρακινούντο: τούς 
αρμοδίους νά φροντίσωσιν περί έλαττώσεως τού εβραϊκού πληθυσμού.Αίφνι · 
οίως έγεννάτο κατά καιρούς ρεύμα μισαλλοδοξίας, άλλ ή σύνεσις τής εύ 
φρονούσης κοινωνίας, έπανέφερε τήν τάξιν καί οί 'Εβραίοι έπανήρχοντο 
είς τήν εύνοιαν τοϋ λαού, τουλάχιστον φαινομενικώς5. .

Έλπίζομεν ότι αί περί τών ’Εβραίων συκοφαντίαι καί κατηγορίαι θά 
παύσωσι νά πιστεύωνται,καί πάντες οί ανεπτυγμένοι έ’χοντες αείποτε ύπ’ό· 
ψιν τάς κακάς συνέπειας,θά είνε έπιφυλακτικοί,ί'να μή άναζωπυρήσωσίποτε 

μίση, ένεκα θρησκευτικών λόγων, καί έπαναληφθώσι δράματα αξιοδάκρυ
τα. μαρτυρούντα έλλειψιν φιλανθρωπίας, έλαφρότητα καί άγνοιαν προσέτι 
τού αληθούς πνεύματος τής θρησκείας τοϋ Χριστού, ήτις είνε όλη αγάπη 
καί έπιβάλλει νά άγαπώμεν καί αύτούς τούς έχθρούς ήμ,ών.

Οί ’Εβραίοι, οϊτινες μετά τήν άναχώρησιν τών δημοκρατικών Γάλ
λων άπώλεσαν έκ νέου τά πολιτικά αύτών δικαιοόματα, άνέκτησαν αύτά 
μετά τήν "Ενωσιν τής Έπτανήσου, ότε μεταξύ τών πολιτών έπαυσε πάσα 
διάκρισις. Τού πολυτίμου τούτου προνομίου τοϋ Συντάγματος δέον οί ’Ε
βραίοι νά άποδείξωσιν ότι είνε άξιοι καί μετά τών λοιπών χριστιανών 
συμπολιτών των νά συνεργασθώσιν ύπέρ τής εύημε,ρίας καί τού μεγαλείου 
τής κοινής πατρίδος.

Σπυρίδων δε Βιαζης

0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ1
"Οτε έπυρπολήθη ή Βιβλιοθήκη τής ’Αλεξανδρείας, έν έτετ 47 π. X. 

περιελάμβανεν 700, 000 τόμους.ΓΙρός έπανόρθωσιν τής ζημίας, ήν ή Κλε
οπάτρα ύπέστη, δ. ’Αντώνιος έδωρήσατο αύτή 200, 000 έργων, έν ΙνΙ καί 

μόνω αντίτυπά, άποτελούντων τδν πολυτιμότερον θησαυρόν τής βιβλιοθή
κης τής Περγάμου2. Έκ τών 200,000 τούτων έργων καί έξ όσων ή Φιλο
λογική τής Αίγύπτου πρωτεύουσα έκτήσατο καί άπώλετο κατά τό χρονι
κόν διάστημα έξ αιώνων, όλίγατινα παρέμενον, ότε δ καλίφης Όμάρ, κατά 

■τήν παράδοσιν, έκαυσε πάντας τούς έναπομένοντας τόμους, λέγων ότι έν καί 
μόνον βιβλίον, τδ Κοράνιον, ήρκει.

Ό Καλλίμαχος, διάσημος ποιητής καί λογογράφος, καί βιβλιοφύλαξ τής 
αλεξανδρινής βιβλιοθήκης έπί Πτολεμαίου τοϋ εύεργέτου,κατά τδν Γ’ π.Χ. 
αιώνα, συνέταξε γενικόν πίνακα τής ’Ελληνικής φιλολογίας, άποτελούμε- 
νον έξ εϊκοσιν οκτώ βιβλίων. ’Εκτός τινων άποσπασμάτων, τά έργα τοϋ 
Καλλιμάχου άπωλέσθησαν, ώς πάντα σχεδόν τά έργα τών μεγάλων αρ
χαίων λυρικών. Οί νεώτεροι σοφοί άνεύρον τά ονόματα 350 έλλήνων τραγι
κών άλλ’ ό άριθμός τών 600 περίπου τραγωδιών καί τών ύπερχιλίων κα’· 
πεντακοσίων κωμωδιών, αϊτινες θεωρείται ώς κατά προσέγγισιν άποτελοϋ- 
σαι τό όλον ποσόν, φαίνεται πολύ κατώτερος τού πραγματικού, άφ ’ ού

1. Έκ τής έν τή Revue Bleue δημοσιευόμενης πραγματείας «Histoire des reputations 
litteiaires» τοΰ Paul Stapfer.

2. Βλ. A. Gonat, la Poesie alexandrine sous les trois premiers Ptolemees, σ. 20. 
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δ Αισχύλος μόνος-έγκατέλειπεπλείρνα τών70 δραμάτων,ό Σοφοκλής 103, 
δ Ευριπίδης.92, δ δ’ Άθήναιος ήδυνήθη νύάναγνώση 800,κωμωδίας ά.νη- 
κούσας πάσας εις τόν διάμεσον. καί μεταβατικόν τύπον, τόν καλούμενον 
μέση κωμωδία. Ό Μένανδρος,, καίπερ πρωτοστάτης καί .ιδρυτής της νέας 
κωμωδίας; άπώλετο, ώς καί δ άντίζηλος, αύτού Φιλήμων. ..

Μεταξύ τού Ε' αΐώνος π. X. καί τού ΣΤ' μ. X.; άριθμούνται έν Έλ- 
λάδι μόνον, πλείονες τών 600 ιστορικών, μεταξύ τών δποίων κάτά. τον Αι
μίλιον Έγγερ, τριακοντάς ήσαν πρώτης ταξεως διά τήν εύφυΐαν καί τήν 
πολυμάθε.ιαν.: Έκ.τών· 230 αύθεντικών λόγων πού Λυσίου, τριάκοντα μό
νον σόλζονται, έκ δέ τών μ.νημονευθε.ισών ανωτέρω 600 ελληνικών τραγω 
διών 32, καί έκ τών 350 τραγικών ποιητών 3. ’Αλλά τί άπέγεί-νεν δ μέ- 
γας έπικός καί λυρικός ποιητής Στησίχορος ; Τί δ πεντηκοντάκις καί έξά 
κις έν τοΐς άγώσιν άριστεύσας ,Σιρ.ωνίδης ; Τί ή πεντάκις νικήσασα -ειί 
τούς ποιητικούς αγώνας τόν Πίνδαρον Κόριννα, ή δεκάτη Μούσα έπικλη- 
θεϊσα .; Τί δ Φιλήτας, πρός δν δ Θεόκριτος άπηλπίζετο, ώς λέγεται, αδυ
νατών νά έξισωθή ; Τί δ τού Βιργιλίου διδάσκαλος ΓΙαρθένιος ; Τί δ Ευ
φοριών, ο δίς θανών, διότι δ λάτϊνος αύτού μιμητής, δ Γάλλος, ΕΓ ού ,ήλ- 
πιζε ν’ άναζήση, ώς δ Μένανδρος άνέζησε διά τού Τερεντίου, άπωλέσθη 
δλοκλήρως ;. · . . ■

Αί μαρτυρίαι τού Βιργιλίου,'τού ’Οβιδίου καί τού Προπερτίου ούδεμίαν 
άφίησιν αμφιβολίαν περί, τής σπάνιάς εύφυίας.τού Γάλλου καί περί, τής ,με.- 
γίστη; ύπολήψεως, ής δ ποιητής ούτος, άπέλα.υεν, Τφ.’όσον-,τά συγγράμ
ματα αύτοΰ. εζων όπως διατρ.έφωσι καί δικαιώσιν αύτόν. Όποιον θά ήτο το 
πνεύμα τού Βαρίου, ού τήν ύπεροχήν άνωμολόγει ,δ Βιργίλίος, δν :δ, Όρά- 
τιος ,άνεκήρυττε τόν πρώτον, μ.εταξύ τών έπικών, καί -δ'στις τραγικός πίι-.- 
τής άμα ών, συνέγραψε τόν Θυέστην, τραγωδίαν λίαν θαυμασθείσαν ύπο 
τού Τακίτου καί τών φίλων αύτού; Ό“Πολλίων, ποιητής,, ρήτωρ, καί ιστο
ρικός ένταυτώ,συχνότατα έγκωμιαζόμενος ή μάλλον εξυμνούμενος -διά: συ [Α
παθών καί εύλαβών λέξεων ύπό τού Βιργιλίου καί, τοΰ Όρατίου, ήτο έκ 
τών περιφανέστερων τών χρόχων αύτοΰ άνδρών. Ό Κάλβος διεφιλονείκησε 
πρός τον Κικ,έρωνα τό κράτος τής ρητορικής, κρείττων δέ τού Κικερωνος ποι
ητής, -έγραψε στίχους, χάριν τών δποίων ήξιώθη-τής, τιμής ν’ άναφερηται 
έγγύς τού Κατ.ούλλου ύπό-τορ ’Οβιδίου, έγγύς’τού 'Όρατίου. ύπό τού Προ· 
περτίου. Ό σεβάσμιος ηγέτης 'τών. κλασικών ποιητών τής 'Ρώμης, Λ SUH1 · 
mUS. poeta nosier, ώς άπεκάλει αύτόν δ Κικέρων, δ ,’Έννιος, άπώλετο 
μετά τού Νοιβίου, τοΰ Κίννα, τού έκ Ναρβόννης Βάρρωνος, μετά τόσων 
άλλων, πάσα δέ ή αρχαία λατινική τραγωδία άπώλετο.

’Εν σίντόμω, δ ύπολογίζων ε’ις τά τρία τέταρτα τού πλουσίου άύτού
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φορτίου τό'φιλολογικόν ναυάγιον τής' άρχαιότητος, πιθανώς.λέγει ύπερβο- 
λήν ώς πρός τό οιασωθέν γέραο. Άναμφίβόλως τό μέγιστον μέρος τών άπο- 
λεσθέντων .δέν ήτο άξίον. νά έπιζήση·-άρκ.εΐ όμως ότι άνάμφισβήτητα αρι
στουργήματα έξηφανίσθησαν μ:ε.τά τού υπολοίπου.όπως ή τυφλή. τής-τύχης 
όιεύθυνσις καταφανή ενταύθα έν πάση άύτής τή άφυΐα,, δ δ’έλεγχος άποβή 
έντελέστερος: διά τού θεάματος τών έπιζήσάντων έργων., χωρίς ούδέν νά κα
θιστεί αυτά-είοικώς άξιά τής τύχης ταύτης. ■ ,

Ο Διογένης δ - Λαέρτιος, δ Αίλιανός; .δ Βαλέριός Μάξιμος, δ Σίλι'ος 
Ιταλικός, δ Βαλέριος Φλάκκος, δ Φλώρος,' δ ’Ιουστίνος, κλπ., άλλοι μέ

τριοι : συγγραφείς, ών ούδεμία.· ύπέροχος·. άρετή. ήγγυατο τήν αιωνιότητα., 
άπηθανατίσθησαν διά τίνος ευτυχούς συγκυρίας, διά τής παραδόξου γοη-' 
τειας τής αποδιδόμενης καί είς τά έλάχιστα- έκβράσματα τής άρχαιότη
τος, καί άτινα έπέζησαν' ώς. λησμονηθόντα ύπό τού. θάνάτού. Πριν ή ή- 
τυπογραφία, μέ τά παρ’ αύτής-άπαιτούμενα έξοδα καί τον έπιβαλλόμε- 
νον παρ’ αύτής σεβασμόν πρός παν δ,τι ωφέλιμον (έφ’ όσον δίν κατσστή 
καί αύτη κοινός: κλίβανός-)· προβή - είς έκλογήν-:μεταξύ;,τώνΛ χειρογράφων, 
το volumen έ'θετο πάντας άδιαφόρως'της 'φύσεως καί άξίας'αύτών, έν ΐση 
μοίρα. Διαθήκη άστοϋ', συμφωνητικόν πωλήσεως, λογαριασμός μαγειρείου, 
γεγραμμένα έπί διφθέρας ή περγαμηνής,ήσαν διαρκέστερα .των πολλαπλών 
αντιτύπων, λαμπρού ποιήμαγος,,άναγρ-αφέν.τος έπ'ί τώνελεπτών φύλλων πά
πυρου. Βιβλία τινά χρήσιμα, τοΐς σπουδάζόυσι,' γραμματικά, ιστορικά ή 
ρητορικά εγχειρίδια, όιηωνίζοντο ύπό τών άντιγραφέων. , πολύ- εύκόλώτερ.ον 
ως οντα βραχέα, τούτου δ’ ένεκα καί διεσώθησάύ . μέχρις ήμών άσήυ.αν- 
τοι επιτομαί, ένώ τά μεγάλα έργα, άτινα αί έπιτομαί αύται συνώψιζον ά- 
πωλοντο'έπί τών τοιούτων δε συγγραμ.μάτων άποδίδεται έντέλέστατα ή ά
δικος παραδοξολογία του- Βά-κωνος περί τών έργων τού Πλάτωνος καί. τοΰ 
Αριστοτέλους ; «- Ως έπιπόλαιαι καί έλαφράί πινακίδες,, έπέπλευσαν έπί 

τών.κυμάτων τών αιώνων »1., . · ..

- ' - ■ ‘ X . , -
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Ο πολλαπλασιασμός τών άντιγράφων καί πασαι αί πρός δια.τήρησιν 
τών βιβλίων καταβαλλομεναι προσπάθεΐαι ουδόλως έκώλυσαν τήν έξαφά- 
νισιν αυτών. Ο αυτοκράτωρ-Τάκιτος, φάνταζόμενος εαυτόν απόγονον του 
ιστορικού, έπληρώσε τάς δημοσίους βιβλιοθήκας έργων τού ένδοξου, αύτού

1. Εαν ό Ομηρος, δ Σοφοκλής καί δ Ευριπίδη:. έ-ζν δ Δημοσθένης-, ό' Θουκυδίδης καί δ 
Λουκιανός, επέζησαν,, τοΰτο οφείλε W κυρίως διότι έχρησίμευον ώς αντικείμενα μελέτης τη 
νεοτητι, ως διοχετευτηρια της γνωσεως της αρχαίας ελληνικής καί τής κλασικής. αρχαιότητάς 
έν γένει». Max Boniiet, La Philologie c-Iassique, σ. 47; 
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ομωνύμου, ών. έτησίως :δέκα νέα χέποίειν αντίγραφα και όμως τό μεγιστον 
μιέρος τών ιστορικών καί τό ήμ.ισυ τών χρονικών τού Τακιτου απωλεσθη 
σαν ίσως όμως, άνευ τής .μερίμνης ταύτης, οεν θά διεσωζετο ,ουοε το μο- 
ν άδικόν απόσπασμα τό άνακαλυφθεν τυχαιως κατά τον ΙΕ αιώνα εν τώ 
έύρώτι κάϊ τρ κάνει μονής τίνος της Ούεστφαλίας, καί περιελθόν είς ύπο
πτους χειρ ας έκδοτου τίνος καί δεξιωτάτου λατινιστού τού ^Poggio .

Έάν ή τυπογραφία, μηχανικωτέρα καί συνεπώς άκριβεστερα, οεν οιε- 
φύλαττε πάσαν αεταβο),ην τών κειμ,ενων τών συγγραφέων, εις.οποίους 
κινδύνους τό κείμενον τοΰτο θά έξετίθετο, δτε ή εφήμερος αυτού υπαρξις 
έξήρτητο έκ της προσοχής και τών γνωσεων τών αντιγραφεων, τής κιν- 
δυνωδεσςέρας καί αύτών τών τής γραφίδες των απροσεξιών ! Αί ανακρι- 
βειαι σειράς αντιγραφέωνγηττο.ν φιλαλήθων, παρεμβάλλονται, μεταξύ τών 
πρωτοτύπων καί ήμών. Εις ολιγωτερα τών 80 ετών μ.ετα τον Ευριπιοην, 
ή κριτική έταράσσετο διά τας φρικωόεις διορθώσεις, άς υπεστη το κείμενον 
τών μεγάλων έλλήνών τραγικών άντίτυπον κειμένου μετά μερίμ.νης άπο· 
κατασταθέν διά τής συγκρίσεως πασών τών μεταλλαγών τούτων κατετέθη 
έν τή Άκροπόλει. Πτολεμαίος δ Ευεργέτης έλαβε τούτο παρά τών Άθη 
ναιων, δώσας ώς ένεχυρον φρ. 75, 000, ατινα καί έγκατέλειψεν αύτοΐς, 
όπως συγκαταλέξη τό πολύτιμον χειρόγραφον' μετά.τών .άλλων εύφλεκτων 
ύλών τής ’Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης του.

Έκ τών , 42 βιβλίων τού Τακιτου, 35 μόνον έσώθησαν μέχρις ήμών, 
ών ατελή τώ πλεϊστα. Κατά τόν Κ' αιώνα, σοφός τις, σφαιροβολών 
έν τοΐς περιχώροις τού Saumur, παρετήρησεν ότι δ σφαιροβολος αύτου 
έκαλύπτετο ύπό άρχαίας. περγαμηνής, άνέγνωσε ο επ αυτού άποσπα- 
σμα τής δευτέρας-δεκάδάς τού Τίτου-Λιβίου. Δραμων αμέσως παρά τώ 
κατασκευαστή τών σφαιροβόλων όπως σώση τά τελευταία τεμάχια, έβε- 
βαιώθη ότι τά ύπολειφθέντα'μέρη είχον ήδη χρησιμοποιηθή προς, κατα
σκευήν σφαιροβόλων2. Ό Πετράρχης έγνώρισε τήν δευτέραν ταύτην δεκά
δα, ώς καί ικανόν μέρος Toji μεγάλου έργου τού Τερεντίου Βάρρωνος, our 
τίνος τά ύπάρχοντα τεμάχια άπετέλουν μόλις τόμον έγνώρισεν ώσαύτως 
τήν περί ύόξης πραγματείαν τού Κικέρωνος. ήν καί ένεπιστεύθη τώ άρ- 
χαίφ αυτού διοασκάλω, άπόρω γραμματικώ, δστις ένεχυρίασεν κα,ί άπω.· 
λεσεν αύτήν. Παραδόξως πικρά τύχη ή τού βιβλίου τούτου, τού διαφυ- 
γόντος τάς πυρκαϊάς τών βιβλιοθηκών, τούς εξολοθρευτικούς πολέμους,

1 Βλέπε τό περίεργον σύγγραμμα τοΰ κ. Hochart «De l’ authenticite des annales et 
des histoires du Tacite»., ©ά έξεπλήσσετό τις.βλέπων τι θά έγίνοντο συγγραφείς τίνες έάν 
άφηροΰντο:άπ' αύτών πάσα: αί τοΐς Ίτα/.ο?; τοΰ ΙΕ’ αίώνος όφεώόμεναι διορθώσεις» Max· 

Bonnet, la Philologie classique.
2 Feuillet de Conches, Causeries d’un curieux, τ. A’, σ. 477.
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■τας -βαρβαρικας :εισβολώς? τον φανατ,ισμ.ον ,τών εχθρών τής παιδείας,·, τάς 
πλύσεις τών ευσεβών 1 μοναχών καί τών οικονόμων άντιγραφέδχν τών άπο- 
ξεόντων τά εθνικά χειρόγραφα καί καθιστώντων αύτά δμαλά διά διαλύ- 
σεως άσβεστου, όπως παράσχωσι λεύκάς σελίδας τή χριστιανική φιλολο
γία· τού οιελθόντος τέλος τον μ.εσαίωνα καί μ.ή άπολεσθέντος, φθάσαν- 
τος δέ, είς τόν αιώνα τής Αναγεννήσεως, όπως άλλαγή άντί τινων πεν
τάλεπτων ύπο άνοήτου. γέροντος, καί χρησιμεύση πρός έξωραϊσμόν σφαι- 
ρο.βόλων ,. προς περικάλυψιν τών .έν τή άγορα πωλουμένων ιχθύων 1

Τά χειρόγραφα έχρησιμοποιούντο ώσαύτως·. όπως πληρώνται τά κενά 
τών'. αποσκευών μέρη.'Έν έτει 1854, έν τινι τάφφ τοϋ νεκροταφείου 
τής Σαζκαράχ, δ Μαριέτ άνεκάλυψ^εν έπί τού στήθους ,μομμίας κύλιν

δρον παπύρου, δν έξετύλιξε· ήσαν οί θαυμάσιοι στίχοι τούΆλκμάνος, ενός 
τών περιφανέστερων λυρικών ποιητών τήςζρχκιότητος, -ταφέντες μετά , 
τού νεκρού κάι έκ τού γεγονότος τούτου ζναζήσαντες *.

¥ ¥ '

Ουδεμιά δικαιοσύνη, ουοε σκιά νομ.ου δύναται νά έφαρμ.οσθή έπί τών 
τυχαίων συμβεβηκοτων, ένεκα τών όποιων διεσώθη δ ,Αίλίανος, καί άπώ-1 
λοντο δ Αλκμάνος καί δ Βάριες,· καί ών ένεκα'ποιήσεις οίαι αί τού ’Αλ
κμάν «χρησιμέυσαν επι αιώνας ώς κάλυμ.μα μ,ομμίας, αίφνης δ’άνεφά - 
νησαν είς φώς. Εινε τούτο δ θρίαμβος τού παραδόξου. Ή έν διανοητική 
ηρεμία αποδοχή τών μεγάλων τούτων άνωμαλίών είνε τό άποτέλεσμα 
βαρείας καί οίκτράς αισιοδοξίας, ήτις άσχάλλει βλέπουσα βασιλεύουσαν 
τήν τύχην καί τήν κτηνώδη αύτής ιδιοτροπίαν άντί τής θείας τάξεως ήν 
ονειρεύεται.-Πείρωμεθα πάντοτε νά έξηγώμεν τά πράγματα, διότι -τά 
πάντα πρεπει νά έξηγώνται καί νά κατανοώντας εις τό μέτρον δέ τούτο 
υπόκειται καί ή τής διάνοιας άπολύτρωσις- μή συγχέωμεν όμως άνόητον 
αρχήν πρός εύστοχόν λόγον, καί μή πιστεύωμεν ότι ύποχοέούμεθα νά σέ- 
βώμεθα τά μωρολογήματα τής τύχης, τά πάσης λογικής έστερημένα. ■

Αναπόφευκτος συνεπεία τών τριών τουλάχιστον τετάρτων τής αρχαίας 
φιλολογίας είναι ή κίβδηλος, ιδέα ήν έχομεν περί·τών ύπολοίπων. Αί αλη
θείς βάσεις τής συγκρίσεως ελλείπουσιν τά δ’έκ τύχης διασώθέντα ανω
φελή νομίζόνται ώς σπουδαία* τ’ αριστουργήματα ατινα ή τυφλή τύχη 
έζελέξατο διά την ζωήν καί τήν δόξαν, μεταξύ τόσων άλλων * μή ά.ξιω- 
θεν.τών αυτής, λάμβάνουσι ύπερβολίκήν σπουδαιότητα- ή ακένωτος γονι-

1 Egger, Histoire du livre ». 51 Γ Felienisme en France, τ. Α'-,σ. 350.
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μ.-ότης τοΰ -Σρφοκλεους;·τή σχεδόν"ά'ζίχ-νά συγκριθή .προς τήν. : δαψίλειαν 
τοΰ Καλδερώνός και -‘τοΰ"Σαιξπήρου, καθίσταται, άληθές ταμεΐον ,σχ.ολεΐο.ν 
άνάλογόν-πρός· τήν περίφρΌνα-τέχνήν τοϋ.-Ρακίνα. -Τέλος ή .άρχ.αιότης.όλη 
έπιφα.ίνετάι- ήμϊν ώς πόιήσασα άφ’ έαυτής έν τοΐς έργοις τούτοις; έκλογήν·,- 
μή ούσ.αν όμως ή έργασίαν τή; φλογός, τοΰ σιδήρου, ■ τοΰ άέρος καί τής 
ύγρ-ασίας ,' τοΰ σάράκος, τών μυών, τής σμίλης-τοΰ ζεστού : έν. συντόμω 
πάντων τών καταστρεπτικών δντων, πρό τών οποίων έ.κτίθεταϊ έν τή νυκτΐ 
εύθραυστός τις .θησαυρός ένμέσω ραθύμων κτηνών, πλέονεκτικών ή άγριων . 
Είνε παράδοζος έ'κλ-ογή αυτή', καθ’ήν ουδόλως ϊσχυσεν ή κριτική, καί καθ. 
ήν ούδ’ αύτός δ χρόνος έξήσκησε τήν κανονικήν καί βραοεΐαν έ,πενέργειάν 
τού, μή οιασώσας ή τά έρμαια μεγάλου τυχαίου ναυαγίου !

■Ό Sainte BeUve αναφέρει τοΰ Τίτου Λ-ιβίου, έν τώ προλόγω τοΰ, με · 
γάλου έργου τοϋ ιστορικού τούτου, φράσιν.τινα,. παραδόξως προτρέπουσαν 
τήν φαντασίαν καί.καταλληλότάτην όπως σζεφθώσιν οί έλαφρόν.οες, οί 
φρονοϋντες ότι παν ό,τι άπέθανεν ήτο παλαιόν, παν δέ το ύπάρξαν πεφυ- 
κός. «’Εάν έν τή άπείρω σειρά (tanta SCl’iptorum tlll’ba) τώνμεγάλων 
προηγηθέντων μοι συγγραφέων, τό όνομά μου διαμένη σκοτεινόν, θά πα- 
ρηγορηθώ άναλογιζόμενος τήν δόξαν καί τό μεγαλεΐον (nobilitate ac ffia- 
gnitudine) έκείνων, οϊτινες θά έπισκιάσωσι τήν φήμην μου». ΙΙοΰ είναι οί 
διάσημοι ούτοι προγενέστεροι πρό τής λαμπράς φήμης τών οποίων δ Τίτος 
Λίβιος έγνω νά λάβη τήν· .μετριόφρονα ταύτην στάσιν ; Έγν.ώριζον λοι
πόν, αιώνας ολους πρό τής έφευρέσεως τής τυπογραφίας-,.πήνέπισώρευσιν 
ταύτην τών ευφυών καί έξοχοτήτων, ήτις, φαίνεται σύγχρονον δλως ελάτ
τωμα ; Ό .νόμος τ?;£ «πλοπ.οιήσεω<,', έπιβάλ.λεται ένταΰθα μετ’ άκοιβε- 
στέρας ‘καί μάλλον άμειλίκτου παρά ποτέ αύστηρότητός. Κολακευόμενοι 
ότι κάπως συντελ.οϋμεν έίς τήν έκλογήν τών-ύπό τής τύχης περισωθέντων 
ήμΐν λειψάνων, - άποδίδομεν αύποΐς τιμήν μοναδικήν καί έ’ξοχον, περικοσ- 
μοϋγτες αύτά δι’ όλων τών πλεονεκτημάτων τών έργων κάί τών άπειρων 
συγγραφέων οΰς άπωλέσαμεν. Τυχαίος λογάς καθίσταται ή' μόνη ένδοξος 
άπεικόνισις, πάντων τών έζαφανισθέντων. πνευμάτων.Τάσσομεν τά σπάνια 
δείγματά μας έν ταΐς στεναις έκείναις θήκαις, ύπό τάς τεχνητής έπιγρα- 
φάς, ών δεϊται τό τής -τάξεως-καί τής οικονομίας σύγχρονον"πνεΰμα. Εΰ- 
ρηνται έκεΐ εν, δύο, ■ τρία, ντ.έσσαρατό πολύ, αΐ δέ κατάλογοι ήμών ,τόσω 
ταχέως κλείονται, ώστε δέν πρέπει νά έλπίζωμεν ότι θά τούς άνοίξωμεν 
είς τούς, μεγάλους άνδρας τούς έκταφησομένους βραδύτερο/ Ύπάρχουσί 
κλασικοί άνακαλυπτόμενοι μετά τό κλείσιμον τοΰ καταλόγου, όπως σύγ
χρονοί τινες συγγραφείς, οϊτινες στερούμενοι πνεύματος όπως καταστήσω^· 
ςιν εαυτούς γνωστούς τή ίδί(Ζ γένερί, δέν θά ουνηθώσι πλέο’νί,. άνευ θαύμα-
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τός τίνος νά. γί<νωσι δεκτοί παρά τοΐς έπιγενόμένοις: είναι πα'ρείσακτοι-, τα-- 
ράσοντες τάς συνήθειας. ήμών.Τίς έμαθε το όνομα τοΰ Άλκμανοί,πλήν τών 
έξ επαγγέλματος σοφών ·, ’Άν εϊ-πετε ότι αί κατατάξεις είναι χρήσιμοι; 
συμφωνοΰμεν άναγνωρισατε . όμως ότίνειναι τεχνηταί, καί μή διατείνεσθε 
ότι άνταποκρίνονται προς τήν πραγματικήν καί σχετικήν άξίαν τών πραγ
μάτων. Μή. έπείγεσθε τοσον όπως έκλαμβάνητε λ-είψα-νά τιν-α-άγαλμάτων 
οιασιοθέντων ύπό τής ιδιοτροπίας τής τύχης κα.ί είδωλοποιηθέντων·. ύπό 
τοΰ ένθουσιασμού σάς, ώς -τον άληθή κάί μόνον πλούτον τού άρχαίοϋ ανα
κτόρου, ού τά ερείπια μόνον σώζονται1.· ;

★
¥ ¥ '

Έπαυζάνουσα ή τυπογραφία, πολύ πλέον ή όλοι δμοΰ οί αρχαίοι άν- 
τιγραφεϊς ήδύναντο νά έπαυζήσωσι . τήν ίσχύν τής οι'κδόσεως-τοΰ-βιβλίου, 
τού τόσω ταχέως καί ευκόλως πολλαπλασιαζομένού,έπλήθυνεν έν τώ αύτφ 
μέτρω τάς εγγυήσεις ;,τής διατηρήσεων,ν.τά.ς,.π.ύχ,ας ’ τής διάρκειας, ό-δέ. 
χρόνος τοΰ λοιπού άνήκει είς τό βιβλίον,δπως είς τό·.·άπέραντ.ο.ν διάστημα, ;· 

■ Οί ποιηταί οί οι.ατρέχοντες τά-δά-ση-:έν όνειροπολήσεσιν- έρωαώσι ένίοτε- 
τί άπέγειναν. τά γηραιά- πτηνά, πού κρύπτονται όπως άποθάνωσι2.·: διότι 
ή αναλογία τών. έμψύχων πλασμάτων μένει .πάντοτε σ-χε-οόνΐή άύτή,τοΰτο 
δέ συνεπάγεται τήν έξαφάνισιν τών άρχαίων γενεών άλλ’ έπειδή ούδείς 
και αφωρα τήν έξαφάνισιν τών: άπειρων άτόμων τών άποτελούντωνέκά- 
στην αύτών, -ή κανονική αύτών μετάβασις έν τή--άνυπαρξία διαμένει έπί- 
τοσούτον ,σκοτία καί μυστηριώδης-, ώστε έάν συναντήσωαεν τυχαίως μι
κρόν -πτ·ην,όν"έκπνέον-, ουδέποτε- -έπερχετα-ι· ήμϊν ή ΐδέα -ότι- -άπ-έ-θανε -φυσι— 
κώς, άλλ,’ άπε-δίδομεν--τόν θάνατον- αύτοϋ εϊτε εις τον μόλυβδον-· τού κυό 
νηγδΰ, -είτε .είς τόν-λίθον.·..πονηρού -παιδός. Ούτω, έξηφ.ανίσθησαν ,ά.λληλοδι- 
αδόχως, τή ένεργείιρ τής ειμαρμένης, ής τ’άποτελέσματά είσι. ‘κατηφ-αγήν 
άλλ’ αί λεπτομέρειαι άποκρύπτονται τώ.ν-όμμάτων ήμών,μυριάδες τόμων 
έκτυπωθέντων άπό τοϋ ΙΕ’ αίώνος. Είναι γεγονός .,άδιαφιλονείκητον. ότι 
ουόέν παρέμεινε. έκ τινων Εκδόσεων; τοΰ ·Ιί' αίώνος, καίτοι αύται έξετυ* 
πώθησαν εις χιλιάδας άντιτύπων; άλλά διατί ούδέν έζ· αύτών. παρ.έμ,ει.νεν ;· 
Ό. χάρτης ,ήτο καλός, :τό.;δέ,στερεόν-δόσιμ.-ον ,έφαίνετο ότι θά,έπρ ο φύλασσε 
τά φύλλα άπο πάσης κακοβουλίας όπως χρησιμεύσωσι είς χρήσεις κ-ατω , 
τέρας, άναξίας καί τού μικρού κόπου δν θά-κατέβαλλε τις πρός άπόσπα-

1 Βλ. Beuve, Portraits conitemporains/T. Ε' Euphoriou, ou ile l'itgufe des temps.
2 Est ce que les oiseaux se cachent pour mourir ?(Erancois Coppee) - ·



742 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

σεν αύτών. Ούτε ή μανία -τής καταστροφής■= τών ανθρώπων, ούτε έκτα
κτοι συμφοραί, ήτο άνάγκη νά έξασκήσωσι την κακίαν καί την βίαν των 
έπ’.αύτών- άλλά μόνη : ή. ήρεμος έπενέργεια τοϋ νομού τοϋ ζήνίκαί θ.ν,ή- 

• σκειν,ή άφαιροϋσα κατά γενεάς τά βιβλία <ός τά όντα, όπως άνανεώση 
την'πλασιν■ Ιν~ τή φιλολογική τάξει ώς καί έν τή ζωολογική.

"Οτι ο θνητός θνήσκει, είναι άπλούστατον. "Οτε βιβλίου τι δέν έχει έν 
έαυτώ· τήν ψυχήν τής ζωής-, ήτις, άπαλλά.ττουσα .αύτό τής ύ'λης, τύ κα
θιστά επιτήδειον νά διαιωνισθή έν άπείρφ σειργ μετεμψυχώσεων, δτε πάσα 
ή. άξια αύτοϋ ένοικεϊ είς τό σωματικόν αύτοϋπερικάλυμμα, δέν είναι· απο
λύτως ή Ι-Λίπλον, ή δέ τύχη αύτοϋ είναι, οΐα πάντων τών έπίπλων : τά 
γηραιά σεσηπότα ξύλα γίνονται πϋρ, τά παλαιά σιδηρά έπανέρχονται 
εις το χωνευτήριον ή το σιδηρουργείων άλλα καί πάλιν το μελαγχολικόν 
ζήτημα έπανέρχεται ουτω : Πάντα τά έξαφανισθέντα βιβλία ήσαν άξια 
τής τοιαύτής άπωλείας;-, Είς τό άπειρον πλήθος τών έκ φύσεως. θνησιγε
νών βιβλίων, τών μή έμπερίκλειόντων έν αύτοϊς τήν ζωήν, δέν ύπήρχον 
τινα προγραφέντα ένεκα: τυχαίου τίνος συμβεβηκότος, καί έπαναζήσαν.τα 
χάρις είς εύτυχή τινα συγκυρίαν ; ; .

Πλεϊστα·‘συγγράμματα πρό τριακοσίων έτών έκδοθέντα κατέστησαν 
σπανιότητες άνεύρετοιγ τής δέ τιμής τούτων καθίσταται άδύνατος ό ορι
σμός; Ό Rabelais πληροφορεί ημάς ότι έκ τοϋ-μεγάλου «Cronique 
g’argantuine» όπερ έξέδωκε πρός τής δημοσιεύσεως τσϋ ίδιου αύτοϋ μυ
θιστορήματος «έπωλήθησαν παρά τών τυπωτών έντός δύο μηνών πλείονα. 
ή όσαι βίβλοι ήγοράσθησαν -έπί έννεαετίμν».Τί απομένει σήμερον έκ τού-? 
του ; δύο ή τρία ίσως αντίτυπα. Έν έτει 1840, έν τινι σιτοθήκη τοϋ Βε
ρολίνου, εύρον παλαιόν τινα τόμον δεδεμένον : ήτο συλλογή τις αύτοσχέ- 
διος άποτελουμένη έξ ενός καί εξήκοντα αστείων διηγημάτων, διά μόνου 
τόϋ δεσίματος συνεχομένων, έκτυπωθέντων δέ :διά·. γότθικών..χαρακτήρων, 
κατά τόν ΊΣΤ' αιώνα. «ΙΊεντήκοντα επτά τών διηγημάτων τούτων. έ- 
γνώσθησαν ήμΐν έκ τοϋ μοναδικού τούτου αντιτύπου. Ουτω ένα μετά τήν 
έφεύρεσίν. τής τυπογραφίας αιώνα, ή σειρά τών κωμικών ήμών έργων το- 
σοϋτο' έπροφυλάσσετο άπό τής καταστροφής, ώ^τε -θά ήλαττοϋ.τοπατά τό 
τέταρτον, έάν μή ερασιτέχνης τις, Βρανδεμβούργιος ίσως, διερχόμενος έκ 
Παρισίων περί τό i Γν-Λδ, δέν συνέλεγε . γαλλικά: βιβλία»’. ,'Ο κ. Petit 
de Julleville ύπολογίζει δτι. δέν διετηρήσαμεν ούτε, τό εκατοστόν τών. 
κωμικών διηγημάτων τών γραφέντων κατά τόν μεσαίωνα 1 2.

1 Joseph Bedier, Revue des Deux Mondes τής 15 ’Ιουνίου 4890.
2 La Comedie et les uioeurs eu France au moyen dge, σ. 57.

Ή απώλεια τών ολίγων τσύτων γοτθικών βιβλίων καί τοϋ χρονικού

■ >

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 743
τοϋ Γαργαντούα δέν ήτο μεγάλη'. Δέν ήσαν βεβαίως έκ τών αριστουργη
μάτων έκείνων τής άρχαιότητος, ατινα ολίγου δεϊν άπώλοντο. Ήσαν ό
μως έργα ζωντανά καί δημώδη, ών ή δημοτικότης δέν ήδυνήθη νά προ- 
φυλάξη αύτά άπό τής καταστροφής·, ήτις θά ήτο;.τελεία άνευ ίδιοτρόπου 
τίνος τής τύχης έπιεικείας. · ■

Γνωρίζω τό λεγόμενον ότι ούδέν έκ'τών ζησάντων θνήσκει■: ότι ή α
ληθής φιλολογική άθανασία τοϋ ατόμου .είναι νά μεγαλύνη όσον όίόν τε.: 
αύτφ τήν κληρονομιάν των τύπων κάί τών ιδεών, ατινα έκάστη ' γενεά 
μεταβιβάζει είς-τήν. έπερχομένην: ότι?τό χρονικόν τοϋ Γαργαντούα, π. χ·. 
άναζή έν τή έποποιία τοϋ Rabelais, καί τό κάλλίστον τών γαλλικών 
διηγηματίων έν ταΐς κωμωδίαις τοϋ Μολιέρου : άλλ' δ Μολιέρος κάί δ 
Rabelais είναι ή ά^τόδειξιςνδτι ύφίσταται έν τή άπροσίτφ καί ίλιγγιώ - 
δει κορυφή τής δόξης ίόια'τερόν τι., είδος άθανασίας διαφόρως υψηλής καί 
διαφόρως άληθοϋς, είναι δ’ επαρκής παρηγοριά διά τούς ατυχείς,· ό>ν·τό·. 
τε. έργον καί τό όνομα κατακαλύπτει ή λήθη, νά σκέπτωνται ότι . πιθανώς 
καί ούτοι ν’ άξιωθώσι τής τιμής ν’: άναμιχθώσι έν τή πνευματική εστιά
σει τής μελλούσης άνθρωπότητος καί χρησ.ιμεύσωσιν είς τήν θριαμβευτι
κήν άνάδειξιν μεταγενεστέρας τίνος μεγαλοφυίας. -Ω γελοία καί μωρά 
ιδέα! Δέον τις νά κατατρίβηται είς λόγους·, καί έρεσχελίας. όπως τύχη μι
κρά; τίνος ενδομύχου ίκανοποιήσεως έν άθανασί<γ-, έν ήώ δύσμοιρος συγγρα- 
φεύς .καταθέτ,ει το μηδαμινόν. · αύτοϋ τάλαντον πρό τών ποοών θεότητός 
τίνος έπιλήσμονος,αχάριστου καί παμφάγου !....Οίμόι, άναλυομένη.·άρά:γε 
ή φιλολογική τοϋ. ατόμου άθανασία είναι τι όλιγώτερον βαθύ, καί ούσια- 
στικώτερον : ■■ ■■ ■ ■ ■ ■ -.:>■■■;··.■.? ■

Έκ τών κυριωτάτων ώφελημάτων τής εθνική;· ήύών βιβλιοθήκης, είνάι 
ή?· διά τής καταθέσεως έξασφάλισις, τοϋ διατηρήσαι εν πούλάχιστόν έξ 
όλων τών εντύπων,Έξασφάλισίς.πρόσκαιρος,'έπίτή ιδέα τής όποιας .γελ^ 
τις άναμιμνησκόμενος τήν αφελή έρώτησιν τοϋ χωρικού πρός τόν παρισι
νόν. οστις ύποδεικνύων αύτφ ότι ό άπειρος ούτος θησαυρός ύπόκειται είς τόν 
διά πυρός όλεθρον. έλεγε : «'Όλα ταΰτα δέν .είναι ήσφαλισμένα ·;» ■? ·.·

Έν έτει 1888 κατετέθησαν έν τή ’Εθνική Βιβλιοθήκη 20810 δημο
σιεύματα- έν έτει 1889, 23111, έν έτει 1890, 21 719, ήτοι κατά μέσον 
όρον 60 καθ’ ήμέραν. Έν τφ αριθμώ όμως τούτφ δέν συμπεριλαμβάνον- 
ται αί έφήμερίδές, τά περιοδικά- τά έξ άγορών καί δωρεών προερχόμενα, 
αί τών ξένων Πανεπιστημίων, άποστολαί, οί χάρται; τά;αχ>έδι·α,,τά.προ-
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γράμματα, αί έκθέσεις-, οί κανονισμοί κτλί’Αόύνχτον'-είναι ύλικώς δπως δ 
άπειρος ούτος τών εντύπων σωρός αύξάνη έπ’αόριστον διότι ποϋ μετ.’ 
ολίγον χώρος προς τοποθέτησιν . αύτών ; Φαίνεται.ότι νόμος τις αντιδρά- 
σεως καί ισορροπίας,·'ανάλογος προς τόν κατκοικάζοντα είς απώλειαν τά 
ύπό τοΰ ύπερβολικού πολιτισμού διαφθειρόμενα έθνη καί τάς κοινωνικός 
τάζεις τάς ύπό της εύζωίας καί της ευδαιμονίας έκνευρισΟείσας, άνααένει 
καί τόν πληθυσμόν τών βιβλίων, τών έκ τού πλούτου αύτών έξασθενούν- 
των, εις άναπόφευκτον κατακλυσμόν. Λέγεται ότι πάντων τών θεάτρων ή 
ειμαρμένη, έσεται, 'τάχιον ήβράδιον, ή πυρπόλησις" ή.-διά τού πυρος κα
ταστροφή έσεται; πιθανότατα το είμαρμέ'νον. ολέθριον τέρμα πασών τών 

Βιβλιοθηκών.
«Άναλογιζόμενοι, γράφει' ό’κ. Renan, θά ίδωμεν ότι είναι (απολύ

τως άναγκαΐρν. νά ύποθεσωμέν έν τώ μέλλοντι μεγάλην άναστάτωσιν. της 
έπιστημονικής έργασίας;Πράγματι τό ύλικον. της πολυμαθείας, τόσον τα- 
χέως/καθ’ ημέραν αύζάινεί ε’ί,τε διά νέων ανακαλύψεων, είτε διά τού τών 
αιώνων πολλαπλασιασμού, ώστε θά ύπερβή κατά πολύ τήν δύναμιν τών 
ερευνητών. Εντός εκατονταετίας, τρεις ή τέσσαρας θ' άριθμή ή Γαλλία 
φιλολογίας, τήν: μίαν έπί τής άλλης. Εντός πεντακοσίων έτων,. θά έχη 
δύο άρχαίας ιστορίας. Έάν δέ ή πρώτη, ήν δ χρόνος καί ή έ'λλειψις.τής 
τυπογραφίας τόσον ήπλοποίησαν ήμΐν, τοσούτουςάπήσχόλησε,’τί θά γείνη 
διά τήν ήμετέραν, ήν πρέπει νά έξαγάγη έκ τοσούτον τεραστίου σωρού 
έγγραφων ; Τούτ ’ αυτό, γεννήσσεται καί ώς πρός τάς βι.βλιοθήκαςήμών. 
Έάν ή Εθνική.βιβλιοθήκη έξακολουθή νέα προσκτωμένη έ'ργα, θά κα- 
ταστή έντος εκατονταετίας απρόσιτος, θά έκμηδενισθή δέ ύπ’ αύτού τοΰ 
πλούτου αύτής ... ύπάρχει πιθανώς ,δριον καθ’ δ ο πλούτος βιβλιοθήκης 
τινός καθίσταται κώλυμα καί αληθής ένδεια, ενεκα τού αδυνάτου τής 

εύρέσεως τών βιβλίων»1.

1 L’ avenir de la science, σ. 249.

' Δέν άρκεϊ νά εΐπωμεν ότι οί έντυποι τόμοι ήμών θά καταστραφώσι κάτά 
εκατομμύρια,, ώς κατεστράψησαν άλλοτε κατά τόν- μεσαίωνα .τά- χειρόΤ 
γράφα κάτά χιλιάδας καί έκατομμύριαπρέπει νά παραδεχθώμεν τήν άνάγΐ 
κην, τόν ύπό τής πρόνοιας διδόμενο» λόγον τής τοιαύτης καταστροφής, 
είτε διά τίνος συνεχούς καί βραδείας έπενεργείας, είτε-, διά τών άπειρων 
περιοδικών καταστροφών, αϊτινες: δέν είναι ή είς.τών πολλών τύπων τής 
άνανεώσεως · τού . βίου.. Έάν είς τόν άμετρον πολλαπλασιασμόν τών βι
βλίων :προσετίθετο -ή ατελεύτητος αυτών διατήρησις, θά ύφιστάμεθα 
φιλολογικήν πλημμύραν «ενταφιασμών νέου όλως είδους»1, ώςιλέγει ο
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Sainte-Beuve, μάστιγα δυναμένην νά παραβληθή προς-τήν ένσκηψιν 
τών ακριδών.τής ’Αλγερίας, ήτις θά ήτο διαρκής, ήτ,ις θά ηυξανεν άπαύτ 
στώς, καί άφ’ής ούτε οί .βόρειοι άνεμοι, ούτε αί κ,αιρικαΓ'μ.ετάβολαί θά 
άπήλλασσον ημάς. Πάντα τά καταστρεπτικά δντα τών βι-βλίων ένερ-' 
γοΰντα τά μέν μετά κανονικότητος, τά δε μετ’αιφνίδιας άρμης, ό εύρώς, · 
οί σκώληκες, τό πϋρ, οί μικροί διαβρώτίκοί όδόντες, αί αδέξιας καί θη
ριώδεις χεΐρες αί φθείρουσαι καί σχίζουσαι, εξεταζόμενα ύπό τινα ύψη- 
λήν φιλοσοφικήν άποψιν, φαίνονται επίκουρα καί ευεργετικά, οδτω δέ'δ,τΓ 
πρό τίνος κατηρώμεθα ώς παίγνιον τυφλόν τής τύχης, καθίσταται του
ναντίοννόμος σοφότατος. , ;.·..·.;
' ’Από τής. ’Αναγεννήσεως αί περί βιβλίου ίδέαι ήμών βαθύτατα με τ 

τεβλήθησαν’ χάριν δε τής νέας ταύτης ιδέας νκοβίνομ,εν δτι ή τυπο
γραφία; εινε·, , ήτο: καί· θά; εινε πάντοτε έτοιμη νά δράμη αρωγός παντός 
άξιοϋντος νά .σωθή. Θεωρήτικώς ή αισιοδοξία αύτη εινε δικαία. Τό ίβι- 
βλίόν εινε καθ’ορισμόν; ψυχή ζώσα,'ένσεσαρκωμένη είς σώμα οπ,ερ αναγ
καίοι άύτή -βεβαίως, άλλ’ είς τό όποιον οάδόλώς ύποδουλοΰται,: καί τύ- 
όποΐον δύναται νάάγκαταλείψιρκάτ μεταβάλλη άορίστως? Φανερόν' έστι; 
δπως λάβωμεν παράδειγμά τι', δτι έν τφ φιλολόγικφ ναυαγίφ, τό όποιον 
κατέστρεψε, χωρίς πιθανώς ή έκ τούτου άπώλεια νά εινε μεγάλη, τάς 
πλείστας τών παλαιών γοτθικών κωμωδιών, φάρσα τις ώς τό Maitre 
Patelin, άναγνωρισθεΐσα ώς ’αριστούργημα; 'άιίο·τής- ’πρώτης "ήμέράς καί 
είκοσιπε,ντάκις-'άν'αδημοσιευθεΐσα πρί τοΰ ΙΖ' αίώνος, ήδύνατο ασφαλώς 
ν,ά .ίκαταγελφ'-πάντα'- τά όργανα τής έρημώσέως-λαί τοΰ θανάτου τά έξα- 
φάνίζοντα περί αύτο τά φιλολογικά τοΰ-μεσαίωνος μνημεία, ■

"Οπως δμως αίσθανθώμεν ηδονήν-έπί τή •'έκκαθάρίάέϊ τάΰτή,'ήν'ό-χρό
νος καί τά συμβεβηκότα έπιφέρουσιν’ έν τώ φιλολογικό δούναι τής άν-' 
θρωπότητος. ΐεπρεπεν, άπαξ έτι, νά καταστραφώσι - μόνον’τ’ ανάξια 'λογου,' 
άσφαλισθή δέ,·πάν έργον . έχον αξίαν νά:ζήση; είτε' διά ·’τής- ώμέσου·'ίΛάύ'- 
τοϋ διατηρήσεως, είτε διά τής περαιτέρω ;;.ε·ίσόδοΰ: αύτοΰ1 είς τόν-τβίον; 
Τοιαύτην.,δμως· έμπιστοσύνην δεν--.έπιτρέπουάινίΰδτε'ή-τΙσΦορίιχή-,Τών' γε-1 
γονάτων; πραγματικότης.,; Ξούτε ;ή· ιδεώδης· πιθανό.της,:... ■- · ( λ--" .·'

- - : " ·■ ★ ··■ , · ί' «,.»·.·' ■-- ·· ’ ■' 5 ·' ' - ' · - ' -':’,· ·-■ ¥ * ’ ‘ Ζ " '/’ < " ' '' : '
• Έάν τά είς έκατοστύας χιλιάδων αντιτύπων έκδιδόμενα> μυθιστορή

ματα εξαφανίζονται ένήλτγωτέροις·- έτε-,σι παρλδ.σά.· φαντάζεται;τις,.’χαΚ 
καθίστανται δυσεύρετα, τί θ’άπογείνωσι τά σεμνότερα τής π,^λυμαθείας: 
έργα, τά φιλοσοφικά, -κριτικά,. ιστορικά, τ’.-άντΐτάσίϊΟήτά.μέ;-.·ι.τάί.'±ών 
αιώνων, έφόδους . τάς μικράς- αυτών έκ:βαρ·έώς\ώπλισμένων: 
οπλιτών φάλαγγας ; Εινε αληθές δτι τά νέα μυθιστορήματα άναγινω- 

τοΜοε :δ'. Αύγουστος. 48 
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σκόμενα έπί ένα ή δύο μήνας άπλήστως, ύφίστανται φθοράν καί εξάρ
θρωσήν, εξηγούσαν αρκούντως τήν ταχεΐαν τής έλαφράς φιλολογίας έξου- 
δένωσιν, έν φ τά έξαίρετα ήμών έργα, ούτε άναγινωσκόμενα ούτε καν 

■κοπτόμενά, έπρεπε νά καθίστανται σεβαστά τφ χρόνφ, ώς κατέστησαν 
καί τοΐς άναγνώσταις. 'Ομολογώ δτι δέν εννοώ πάντοτε πώς διενεργει- 
ται ή καταστροφή αύτών· αί κηλΐδες, και το ιώδες χρώμα, δι* ών κα
λύπτεται τόσον ταχέως ό απαίσιος χάρτης τών εις 12ον (άντί φρ. 3) 
καί τών είς 8®ν (αντί φρ. 7.50) βιβλίων μας, θά έκταθώσι {χέχρις ού 
μετατρέψωσι κατά γράμμα πάσας τάς σελίδας εις σηπεδόνα καί είς ψι
χία ; Δυνατόν, πιθανόν’ πεντήκοντα έτη θ’άρκέσωσιν είς τον αόρατον 
εχθρόν νά καταλάβη πάσας τάς θέσεις· εΐτα θά δύναται νά καθεύδη έπί 
τής νίκης αύτοϋ, έν έν'ι δ’αίώνί ό έλάχιστος κλονισμός θά καταρρίψη τό 
πάν. Προ τής τρομεράς ταύτης απειλής, οί δυστυχείς συγγραφείς (ώ! μή 
τούς κατηγορείτε έπί ματαιότητι, τούς τρομάζει ή φρίκη τοϋ θανάτου, 
τούς σπαράττει ή δίψα τοΰ ζήν) δαπανώσιν δπως τυπώσώσιν εικοσάδα 
αντιτύπων έπ'ι χάρτου πολυτελούς. ’Αδύνατος ύπεράσπισις κατά τών 
αιώνων, μή δυναμένη νά προφυλάξη τά σημερινά έντυπα δπως προεφυ- 
λάχθησαν τά ολίγα άρχαΐα έπ'ι παπύρων κα'ι περγαμηνών αντίγραφα, τά 
ρ,έχρις ήμών κατά τύχην διασωθέντα.

Έπί χαρτοσήμου έξηκονταλέπτου, δστίς εινε καλής ποιότητος και δύ
ναται νά έπιζήση καί μαρτυρήση μετά πάροδον δισχιλίων έτών, δτΐ ύπ- 
ήρξαμεν ήμέραν τινά συγγράφεις, ό έκδοτης καί ήμεΐς ύπογράφομεν μίαν 
τών άξίων οίκτου συνθηκών έκείνων, δι’ών μετά χαράς άναλαμβάνομεν 
μέρος τών έκτυπωτικών έξόδων, εύχαρις-ούμένοι είς τό ύπισχνούμενον ήμϊν 
τριακοντάλεπτον κέρδος έκ τής πωλήσεως έκάστου αντιτύπου. Μετά 
τοΰτο δέ ή ένδόμυχος ήμών υπερηφάνεια άναμένει καί Δευτέραν εκδοσιν, 
καί άλλας δπως διαιωνισθή τό έργον ήμών, άλλά μάτην. Ή κοινή τύχη 
τόσων καλών καί μεστών ύλης καί χυμού βιβλίων εινε νά πωληθώσιν 
αντί εύτελοΰς τίρ-ής είς βιβλιοκαπήλους, οϊτινες πάλιν έλλείψει αγορα
στών παρέχουσι ταΰτα αντί μικροτέρου τιμήματος είς τούς παντοπώ- 
λας, έκ τούτων δέ πάλιν μεταβαίνουσιν είς χεϊρας τών ρακοσυλλεκτών 
καί είς τάς ύπονόμους. ’Ιδού ή άπλουστάτη έξήγησις τοΰ προβλήματος, 
ήν άνεζητοΰμεν. ’Ιδού πώς τά ογκώδη βιβλία έξαφανίζονται. Ή προφυ- 
λάττουσα αύτάς κατ’ άρχάς ανία, εινε θώραξ βαρύς καταβάλλων αύτά 
έπί τέλους.

Δι’ ήμάς ίδίως τούς σοφούς, τούς ήθικολόγους, τούς φιλολογικούς έπι- 
κρίτάς, ή φιλολογία έφαντάσθη τήν λαμπράν ταύτην παρηγοριάν, δι’ ήν 
ή εγωιστική ήμών φαντασία τοσοϋτον πρό τίνος έσκανδαλίσθη' τό έργον 
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ηρ,ών θ απωλεσθή ολόκληρον, καί αύτό δ’έτι τό ήρ,έτερον δνομα θά 
ρ.εινη σκοτεινόν η εντελώς άγνωστον' άλλ* ή ωφέλιμος ιδέα ήν άνεπτύ- 
ξαμεν, το νέον γεγονός δπερ διεφωτίσαμεν, ή έκ τούτων χάρις ήμών 
μέλλουσα νά προέλθη αλήθεια ούδέποτε θ’ άποθάνωσιν- ή μικρά ηρ,ών 
εισφορά εις τήν διανοητικήν καί ηθικήν κληρονομιάν τής μελλούσης άν-. 
θρωποτητος, ίδού ή μόνη ηρ,ών άθανασία- πάντα τά λοιπά, πάσαι αί. 
ελπίοες οι ών βαυκαλίζεται ή φαντασία ήμών, εινε φαντασμαγορία καί 
απατή· σοφία εινε νά έννοήσωμεν τοΰτο, νά παραδεχθώμεν ώς ορθόν καί 
καλόν πάν ο,τι εινε χρήσιμον, ούδέν δέ χρησιμώτερον τής άθρόας κα
ταστροφής τών τύπων, τών ιδεών, τών άτορΛκών δημιουργημάτων καί 
εφευρεσεων, τών άπολλυμένων δπως άναγεννώνται καί μεταμορφώνται 
άοριστως. Θ’ άποκοιμηθώμεν δι’ αιωνίου ύπνου άκούοντες έπαναγινω- 
σκομενας, πρός ίσχυροποίησιν τών καρδιών ήρ,ών, σελίδας τινάς ίδίως 
προτ'ρεπτικας τοΰ νέου Εύαγγελίου κατά τόν άγιον Ρενάν' τό ύψιστον 
αυτού κεφάλαιον περί τής πρός τήν λήθην υποταγής.1;

Κατά τά τελευταία έτη τοΰ ΙΗ’ αίώνος ήκμαζε, καθ’ ά ρέ έβεβαίω- 
σαν, ποιητής πνευματώδης, γεννηθείς ύπό τόν λαμπρόν τής μεσημβρίας 
ήλιον, εν η αί φαντασίαι έξάπτονται, διελθών τήν νεότητα του έν 11α- 
ρισίοις, οπού αί φήμαι ιδρύονται, άναμιχθεΐς έν τοΐς φιλολογικοΐς συλλό- 
γοις τών τότε χρόνων, συνδεθείς στενώς μετά τοΰ Impert, τοΰ Dorat, 
τοΰ Lemierre, τοΰ Roucher καί άλλων, παιδαγωγός τών τέκνων τοΰ 
κομητος de Grave καί τών τοΰ μαρκησίου de Verac. Ό τελευταίος 
ούτος διωρίσθη πληρεξούσιος ύπουργός έν Δανίφ, ό δέ Fumars (τοιοΰ- 
τον τό άπαίσιον δνομα τοΰ ποιητοΰ ήμών) ήκολούθησεν αύτόν πρός με- 
γιστην τής φήμης αύτοϋ ζημίαν. Ένυμφεύθη, έγένετο ^καθηγητής τοΰ 
πανεπιστημίου τής Κοπένάγης, καί άπέθανεν έκεΐ, μακράν τής πατρί- 
δος του, έγκαταλιπών συλλογήν ώραίων μύθων, δημοσιευθεΐσαν μετά 
τον θάνατόν του ύπό τών μαθητών καί θαυμαστών αύτοϋ. Ίσως εδρή τις 
εν Δανία αντίτυπά τινα τοΰ τόμου τούτου έκτυπωθέντος έν έτει 1807, 
αλλ’ έν Παρισίοις εινε σπανιώτατα" έν τούτων ύπάρχει, λησμονηθέν κατά 
τύχην έν τινι γωνί^ι τής βιβλιοθήκης τοΰ μακαρίτου Φριδερίκου Monod, 
οστις σπουδάσας έν Κοπενάγη, έλαβεν αύτό, στερεώτατά διά δέρματος 
δεδεμένον, ώς βραβεΐον έν τινι κολλεγίφ.

Πτωχέ Fumars! Άλλ’ ίδού καί έτερος ποιητής πλέον‘έκείνουοί
κτου άξιος, ό κατά τόν FT αιώνας ζήσας Πέτρος Poupo. Τοΰ άτυχούς 1 
τόσφ βαθέως τότε έργον καί τό δνομα κατεβυθίσθησαν, ώστε ούδείς 
περίεργος θά δυνηθή νά έξάξη αυτά τής λήθης.Ό Γουλιέλμός Colletet

1 Βλ. l’Avenir de la Science, σ. 210 κέξ
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έκρινεν αύτόν άξιον σημειώσεως έν τοΐς χειρογράφοις Βίοις τών γάλλων 
ποιητών, τοΐς διατηρουμένοις έν τη βιβλιοθήκη τοΰ Λούβρου, και άπω- 
λεσθέντας έν τή πυρκαΐα τοϋ Μαίου τοϋ 1871. Οΰτω κα'ι ή τελευταία 
άνάμνησις τοϋ Poupo άπέθανε μετ’ αύτοϋ. Alas, poor Poupo !

Paul Stupfer.
Άλ. Μ. ΚαράληςΠ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ8 ΑΥΤΗΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

(Συνέχεια καί τέλος· ΐδε προηγ., φυλλάδιον)

Εΐπομεν δτι έκαστη σπιθαμή γης τοϋ Βυζαντίου τυγχάνει μεστή ανα
μνήσεων ένδοξου παρελθόντος, δτι πανταχοΰ άπαντφ τις ένταΰθα μνη
μεία, ζώντας μάρτυρας παρωχημένων χρόνων. Τά μνημεία δμως ταΰτα 
τοϋ Βυζαντίου ένθα ή χριστιανική θρησκεία καί ή καλλιτεχνία είσί στε- 
νώς συνδεδεμέναι, φέρουσιν ώς έπί τό πλεΐστον χαρακτήρα θρησκευτικόν 
καί είσι σπουδαία καθ’ ήμας ού μόνον αύτά καθ’ έαυτά, ώς γνώμονες τών 
έπικρατησασών τάσεων έν ταΐς ίδέαις και ταΐς δρέξεσιν, ού μόνον ώς 
οδηγοί τής ιστορίας καί τής τοπογραφίας ένθα έλαβον χώραν ιστορικά 
γεγονότα, άλλά καί ώς καθορίζοντα ιδέας περί τοϋ θρησκευτικού βίου 
τοϋ μεσαίωνος καί έξηγοΰντα πολλά σκοτεινά μέρη τής έκκλησιαστικής 
ήμών ιστορίας. Έν τφ συμφέροντι λοιπόν τούτων θέλομεν ένταΰθα πρα- 
γματευθή έν όλίγοις περί τών μέσων τής περιφρουρήσεως τών έν λόγφ 
πολυτίμων μνημείων, τοΰ τρόπου καί τών μέσων δι’ ών καθίσταται δυ
νατή ή διά τής μελέτης διεξακρίβωσις αύτών καί ή έκ ταύτης ωφέλεια.

Έν παντί χριστιανικφ κράτει πρός διερεύνησιν των θρησκευτικών 
μνημείων ένεφανίσθη πρό πολλοϋ επιστήμη, ήτις έως εσχάτων έφερε 
χαρακτήρα έπιστήμης άσχολουμένης περί τών αρχαιοτήτων τών πρώτων 
αιώνων τοϋ χριστιανισμού, δν άπέδωκαν αύτή οί πρώτοι αντιπρόσωποι 
τοΰ Ιζ’ καί ΙΖ' αίώνος.

Ή επιστήμη αυτή, ώς μή ώφειλε, δέν έπαρουσίαζε σταθερόν χαρα
κτήρα καί ορισμόν μεθοδικόν, καθόσον τά μνημεία τοΰ μεσαίωνος ή τε
λείως άφέθησαν κατά μέρος, ή ήπτοντο ακροθιγώς, ιδίως δέ περιεφρο- 
νοΰντο τά μνημεία τής ορθοδόξου ’Ανατολικής εκκλησίας, διότι οι μεν 
άντιπρόσωποι αύτής έν τή Δύσει ούδέν έπεδείκνυον ιδιαίτερον ενοιαφερον 
υπέρ τών μνημείων τής ξένης αύτοΐς ’Ανατολής, οί δ’ αντιπρόσωποι μύ
της έν τή ’Ανατολή ύπό τήν έπίρροιαν καί ούτοι διατελοΰντες -τής Δύ-
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σεως, έβαινον συνφδά τφ προσοικειωμένφ τούτφ πνεύματι έπί τά ίχνη 
αύτής, εξαιρέσει πολλά ολίγων, οϊτινες άπό καιροϋ είς καιρόν ήρξαντο 
έφισταν τήν προσοχήν αύτών πρός άνατολάς, καί τοΰτο οπότε έγνώσθη 
δτι τά μνημεία τοΰ μεσαίωνος κέκτηνται σπουδαιότητα μεγίστην έν τοΐς 
ζητήματι τοΐς άφορώσι τόν χαρακτήρα τής διαφοράς τής ’Ανατολικής 
καί Δυτικής έκκλησίας, δτι τά μνημεία ταΰτα φαεινότερον καί έντελέ- 
στερον προσδιορίζουσι τάς διαφοράς ταύτας, ώς καί πολλά άλλα σκο
τεινά γεγονότα έν τή ιστορική αύτών άναπτύξει.Έκτοτε λοιπόν έπήλθε 
βαθμιαία ανατροπή έν τή καθ’ αύτό μεθόδφ τής μελέτης τών αρχαιο
λογικών μνημείων καί συνάμα καθορισμός έπιστήμης δλως νέας, τής 
Χρισπαηκής αρχαιολογίας πάντων των αιώνων.

Έν τή περιστάσει δμως ταύτη ή πείρα τών έπιστημ.όνων τής Δύσεως 
έφάνη άνεπαρκής· δθεν άπητήθη ιδιαιτέρα δυσχερής έργασία άφορώσα 
τά μνημεία τής ορθοδόξου ’Ανατολής καί έδέησεν ίνα γένηται αρχή με
λέτης έφ’ ένί έκάστφ μνημείφ, άλλ’ ή στοιχειώδης αυτή μελέτη άπε- 
δείχθη λίαν δυσχερής,· διότι ποΰ άλλοθι ήτο δυνατόν ίνα ζητηθώσι τά 
μνημεία ταΰτα είμή έν τή ’Ανατολή ; καί ιδού έφωδιασμένοι δι’άδρών 
χρηματικών ποσών εμφανίζονται έν αύτή καί άρχονται τής περισυλλο
γής τοιούτων πρός μελέτην καί φωτισμόν αύτών.

Ό σοφός καθηγητής Πίπερ έκ τών πρώτων Ιδρυτών τής ίδέας δπως 
ή θεολογία έκμανθάνηται έπί τή βάσει μελέτης τών χριστιανικών αρ
χαιοτήτων, αποφασίζει πρώτος τήν ΐδρυσιν έν τφ πανεπιστημίφ τοϋ 
Βερολίνου Μουσείου εκκλησιαστικών αρχαιοτήτων, συντάττει δέ καί έκ- 
δίδει τά μεθοδικά αύτοϋ συγγράμματα, δι’ ών αποπειρώμενος κατορθοΐ 
καί άποδεικνύει τήν σπουδαιότητα έν τή προσαρμογή τής μεθόδου αύ
τοϋ· τήν αύτήν μέθοδον άκολουθοϋσι καί οί καθηγηταί τών πανεπιστη
μίων τής Μιουνχένης καί τής Στρασβούργης Μέσμ,ερος καί Κράους.

'Ομοίως δέ καί οί ομόδοξοι Ρώσοοι άνανήψαντες έκ τής εσφαλμένης 
πορείας, ήν τέως ήκολούθουν ώς πρός τήν Ιστορίαν τοΰ Βυζαντίου καί τά 
μνημεία αύτοϋ ένεκα τής έκ τής Δύσεως έπιοροίας, καί άναλαβόντες 
μετ’ έμβριθείας καί τής χαρακτηριστικωτάτης αύτοΐς εύλαβείας τήν δι- 
εξακρίβωσιν τής αλήθειας, κατώρθωσαν ίνα παραγάγωσι σήμερον ού μό
νον έργα σπουδαία, άτινα αδυνατεί τις άπαριθμήσαι, άλλά καί είς σύ- 
στασιν άξιεπαίνως πάνυ προέβησαν άκαδημιακών εδρών, αρχαιολογικών 
εταιριών καί μουσείων, έξακολουθοΰντες τάς αναζητήσεις αύτών καί έν- 
ασχολούμενοι άθορύβως καί άνενδότως τή πρωτοβουλίφ καί αρωγή πε
φημισμένων ήδη έπί άκαμάτφ ζήλφ καί εύλαβείφ περί τήν συστηματι
κήν καί έσκεμμένην μελέτην μνημείων βυζαντινών, άμα δέ καί περισυλ- 
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λργήν καί εκδοσιν αύτών, οίον τοΰ αρχιεπισκόπου Σάββα Τβερίου, άρχ. 
Άντωνίνου, άρχ. Λεωνίδου, Σύρκου, Μπεζοβράζωβ· τών καθηγητών Βα- 
σιλεύσκη, Μαλισεύσκη, Τροΐτσκη, Ούσπένσκη, Κονδακώφ, Κερπίτσνικωφ, 
Δεστούνη, Πάβλωβ, Πάλμωφ, Δημητριεύσκη, Ποκρόβσκη, Σκαμπαλανό- 
βιτζ, Σάδωβ, Φλορίνσκη, Γεωργιέβσκη καί λοιπών άλλων καθηγητών 
τής ιστορίας καί φιλοσοφίας έν τοΐς διαφόροις πανεπιστημίοις, ιδία δέ 
τών καθηγητών πασών τών ιερών άκαδημιών.

Έν Ρωσσίφ έχομεν δύο λαμπράς συλλογάς εκκλησιαστικών αρχαιο
τήτων, ών ή ρ.έν μία ύπάρχει έν Μόσχγ έν τφ [Λουσείφ τοΰ Ρουμιάν- 
τσεφ, ή δέ δεύτερα έν. Πετρουπόλει έν τφ μουσείφ τής ακαδημίας τών 
'Ωραίων Τεχνών. Όριοίως πασαι αί έν Ρωσσίφ άρχαιολογικαϊ έταιρίαι 
έμφορούμεναι τής αυτής προς τδν υψηλόν τοΰτον σκοπόν εύλαβείας κέ- 
κτηνται ού μόνον μουσεία εκκλησιαστικής αρχαιολογίας, ού ριόνον πολ
λά συγγράμματα πραγματευόμενα περί ταύτης, άλλά άπό είκοσιπεν- 
ταετίας ήρξαντο συνερχόμενοι άνά τριετίαν έν διαφόροις πόλεσι τής αύ- 
τοκρατορίας, ένθα ύπάρχουσι πανεπιστήμια κα’ι συγκροτοΰντες συνεδριά
σεις δημοσίας.

’Επίσης ή έν Πετρουπόλει δημοσία βιβλιοθήκη, ώς κα'ι ή αύτόθι έδρεύ- 
ουσα έγκριτος καί σπουδαία προοιωνιζοριένη Αύτοκρατορική ’Ορθόδοξος 
Παλαιστίνειος Εταιρία, ής μέλημα τυγχάνει: ού ριόνον ή ύπΟστήριξις 
τής ορθοδοξίας έν τή ’Ανατολή, άλλά καί ή έκδοσις ρινηρ.είων μήπω 
έκδοθέντων, άφορώντων δέ τήν καθόλου ιστορίαν τής ορθοδόξου.’Ανατο
λικής έκκλησίας, συγχρόνως δέ καί πασαι αί πνευματικαί έν Ρωσσίρι 
Άκαδημίαι ού ριόνον δεν υπολείπονται κατά τοΰτο, άλλά καί ριουσεΐα 
κέκτηται έκκλησιαστικών άρχαιοτήτων καί πρωταγωνις-οΰσιν έν πολλοΐς.

Πρός τή τερπνή ταύτη πνευριατική κινήσει κα'ι έτέραν χαρμόσυνον 
νΰν είδησιν έξαγγέλλω ύμΐν περί τής δσον οΰπω ίδρύσεως ένταΰθα καί 
άρχαιολογικοΰ ρωσσικοΰ ’Ινστιτούτου τή εύγενεΐ είσηγήσέι και πρωτο
βουλία, τοΰ διακρινομένου έπ'ι παιδεία ίση δέ καί εύλαβείφ έξοχωτάτου 
κ. Νελίδωφ πρεσβευτοΰ τής αύτοκρατορικής κυβερνήσεως ένΚωνσταντι- 
νουπόλει, ού τό δνομα έπί τφ διαπρεπεΐ καί.σπουδαίφ τούτφ έργφ άνε- 
ξιτήλοις γράμμασιν έσται έσαεί έγκεχαραγριένον μετά τών προσηκουσών 
εύφημιών έν τή ίστορία τής έκκλησιαστικής άρχαιολογίας.

Μόνον ήμεΐς, οί έν τή ’Ανατολή ορθόδοξοι Έλληνες *, οις τισιν υπέρ 
πάντας τούς άλλους ού μόνον διαφέρει, άλλά καί άνήκει ή ίστορία καί 
άκριβής γνώσις τοΰ Βυζαντίου καί τών άγλαών ρινηριείων αύτοϋ ένεκα 
είτε τής περί τά θρησκευτικά άδιαφορίας ήμών, είτε τής ένασχολήσεως

1 Έν Άθήναις μόλις νΰν ίδρύθη μουσεϊόν Χριστιανικής αρχαιολογίας.
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ήμών έπί τών .κυρίως κλασικών τής άρχαιότητος μνημείων έπεδέιξά- 
μεθα καί έπιδεικνύομεν μέχρι τοΰδε ολιγωρίαν άσύγγνωστον περί τήν 
μελέτην τών έκκλησιαστικών ήμών μνημείων, έν φ καί καθήκον έχομεν 
ώς χριστιανοί "να μελετώμεν καί περισυλλέγωμεν ταΰτα, καί τά μέσα 
κεκτήμεθα, έάν τοιαΰτα έπιζητήσωμεν, καί έν φ τόπφ εΰρισκόμεθα 
ύπάρχουσι ταΰτα. Καταλαμβάνομαι ύπδ λύπης καί λύπης δικαίας καί 
βαρείας, άναγκαζόμενος "να εΐπω σήμερον, οτι ένεκα τής ολιγωρίας 
ήμών ταύτης τής άδικαιολογήτου κατ’ έμέ, ή φθορά τών άρχαίων 
τούτων μνημείων ή προερχομένη είτε έξ άμαθείας, είτε έξ άνδρών εύ- 
μοιρησάντων άνωτέρας παιδείας, εις οδς εύλόγως ύποτίθεται ένυπάρ- 
χουσα πλειοτέρα εύλάβεια, είτε έκ κακής διαθέσεως, τυγχάνει ού μόνον 
άσύγγνωστος, άλλά καί άνεπανόρθωτος· όλιγίστων δντων τών εύλαβών 
έκείνων ομογενών, οϊτινες έδαπάνησαν καί δαπανώσιν ολόκληρον τόν βίον 
αύτών είς τήν μετά ζήλου περιγραφήν καί έσκεμμένην μελέτην τών 
ήρειπωμένων καί άρχαίων χριστιανικών μνημείων. Όθεν ό καιρός έπεί- 
γει, δπως έπικαλούμενοι τήν ίσχυράν τής κραταιας Κυβερνήσεως καί 
σωστικήν έπίνευσιν, προβώμεν θαρραλέως είς τό εύκλεές έργον τής περι
συλλογής τών μνημείων τούτων, συνιστώντες, εί δυνατόν, δύο καί πλει- 
όνων μουσείων ’Εκκλησιαστικών 'Αρχαιοτήτων ύπό την αιγίδα καί έπί- 
βλεψιν τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, δν έν έν τφ περιωνύμφ καί 
ίστορικωτάτφ "Αθωνι διευθυνόμενα ύπό έφορων άνδρών εύπαιδεύτων, 
εύϋπολήπτων καί εύκαταστάτων. Καί τότε τά έν τφ κόλπφ τής γής 
ύπάρχοντα έτι άρχαΐα βραδύτερον έν καιρφ εύθέτφ δυνατόν ίνα άνακα- 
λυφθώσι, τά είς χεΐρας ιδιωτών φιλότιμων άποκείμενα δυνατόν ίνα συλ- 
λεγώσι κατά μικρόν, άλλα μέν διά τής προσφοράς, άλλα δέ δαπάναις 
φιλότιμων ομογενών, τά δέ έν μητροπόλεσι καί ένοριακαϊς έκκλησίαις 
καί άλλαχοΰ τυγχάνοντα έρριμμένα καί κινδυνεύοντα, ίνα άπολεσθώσι 
περισυναχθώσι καί κατατεθώσιν έν τοΐς μουσείοις. Ώς δεύτερον κέντρον 
έπί συστάσει μουσείου προέκρινα τόν ’Άθωνα έπί τφ λόγφ, δτι μετά 
τήν Κωνσταντινούπολή ένταΰθα άπαντα τις μνημεία βυζαντινής άρχι- 
τεκτονικής τοΰ Θ' καί Τ αίώνος* ένταΰθα εύρίσκει μωσαϊκά, τοιχογρα
φίας καί εγκαύματα (emaux), άριστουργήματα γλυφικής τέχνης καί 
ζωγραφικής. Καί είνε μέν άληθές, δτι πλεΐστα έκ τών άρχαίων έκκλη- 
σιαστικών μνημείων είσίν είσέτι έν χρήσει, ώς π. χ. άρχαΐαι εικόνες, 
σταυροί, θήκαι άγιων λειψάνων κτλ , μέγας όμως σωρός άντικειμένων 
συνδεομένων στενώς μετά τής ιστορίας- τών Μονών, έν αίς ήσαν άλλοτε 
τά τοιαΰτα έν χρήσει, εύρίσκονται νΰν έναποτεταμιευμένα έν τοΐς σκευο- 
φυλακίοις άνευ όύδεμιάς καταγραφής, δπερ μεγάλως συνέτεΐνεν είς τήν 
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ευχερή άντικατάστασιν πολλών τοιούτων δι’όμοιοειδών νέων καί τήν φυ- 
γάδευσιν καί έγκατάστασιν αύτών εν διαφόροις ευρωπαϊκούς μουσείοις, 
ώς έκ πείρας γνωρίζομεν παρατηρήσαντες ικανά τοιαϋτα έν Ρώμη, Πα- 
ρϊσίοίς, Βερολίνφ καί άλλαχόΰ.

Τοΰτ’ αύτό δυνάμεθα είπεΐν κα'ι περί τοϋ μεγάλου αριθμού τών έν 
αύτφ άποτεταμιευμένων χειρογράφων, τών πλείστων άνευ καταγραφής, 
ένφ έάν ύπήρχε τοιαύτη πλήρης, μεγάλώς ήθελον διευκολύνεσθαι. αί με- 
λέται τών περί τά τοιαϋτα ασχολούμενων. ’Αδυνατώ δέ "να πιστεύσω, 
δτι ό κατάλογος τοϋ κ. Λάμπρου παρουσιάζει τι πλήρες, καθόσον έξ 
δλων τών έν 'Άθωνι μονών τινές μόνον κέκτηνται πλήρεις καταλόγους 
τών χειρογράφων αύτών, αί δέ λοιπαί ούδόλως φροντίζουσι περί τούτου, 
άρκούμεναι μόνον είς τό διατηρεΐν κα’ι στίβάζειν ταΰτα έπι τών θέσεων, 
άνθ’ ών άλλοτε διετέλουν έρριμμένα τήδε κάκεΐσε. Μάλιστα δέ ή μονή 
τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου τής Λαύρας, ής τά χειρόγραφα ύπερβαίνουσι τόν 
αριθμόν δλων τών χειρογράφων πασών τών άλλων τοΰ Άθωνος μονών, 
όμ.ού αθροιζόμενων, δέν κέκτηται μέχρι τήν σήμερον πλήρη τοίοϋτον 
κατάλογον’- τούτου ένεκα βλέπομεν δτι οί έκάστοτε έκ τών έπιστημό- 
νων περιηγούμενοι τόν Άθωνα έπιζητούντες, "να εύρωσι τήν άναγκαιοΰ- 
σαν αύτοΐς .πρός μελέτην ύλην, εύρίσκουσι πάντοτε σχεδόν τι δλως νέον 
και τέως άγνωστον.

Διό επαναλαμβάνω δτι επωφελές τά μέγιστα τή έπιστήμη καί θεά- 
ρεστον έργον ήθελεν εϊσθαι ή ύπό τήν αιγίδα τής Μεγάλης ’Εκκλησίας 
δυνατή περισυλλογή πάντων, τών περισωθέντων μ.νημείων τής ’Ανατολι
κής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας έν δυσί και πλέον έκκλησιαστικοΐς μουσείοις, 
ατινα καλώς καταρτιζόμενα, πέποιθα άδιστάκτως και άνευ υπερβολής 
οίασδήποτε, δτι κατά τον πλούτον καί τήν ποικιλίαν τοϋ είδους αύτών 
ήθελον ύπερβή άπαντα συλλήβδην λαμβανόμενα τά τοιούτου είδους εύ · 
ρωπαϊκά μουσεία- τό δέ σπουδαΐον. τοΰτο έ'ργον ήθελε στεφθή διά πλή
ρους καί-λαμπράς έπιτυχίας, καθιστάμενου έπίζηλον τοΐς ξένοις, έάν τήν 
αύτήν πρόνοιαν περί τοϋ αντικειμένου τούτου έπεδείκνυντο κα'ι οί λοιποί 
ανώτατοι πνευματικοί αρχηγοί καί προεξάρχοντες νϋν εύκλεώς τών Πα
τριαρχικών τής ’Ανατολής Θρόνων, οϊτινες όμολογουμένως καί φιλομου- 
σ.ίας έμφορούνται μεγίστης καί προθυμότατοι ε.ίσι περί τήν έπιτέλεσιν 
έργου-σεμνύνοντος μέν τήν ιδίαν αύτών έκκλησίαν, καί τό ίδιον όνομα, 
ώφελιμωτάτου δ’ άποβαίνοντος ύπό πάσαν έποψιν συμπάση τή δρθοδοξίιμ

1 Πλεΐστοι όσοι έπαινοι οφείλονται εις τον ελλόγιμον ιερομόναχον κ. ’Αλέξαν
δρον Εύμορφόπουλον, έκ τών επιτρόπων τής μονής, τον άναλαβόντα τελευταίως 
μετά ζήλου την σύνταξιν τοιούτου καταλόγου.
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Καθ’δσον δ’άφορφ τήν μελέτην τών μνημείων τών ύπαγομένων είς 
τήν έκκλησιαστικήν αρχαιολογίαν, δφείλομεν πάσαις δυνάμεσι κανονίσου 
ταύτην καί συστηματοποιήσαΐ κατά τρόπον τοίοϋτον, ώστε ή συστημα- 
τοποίησις αίίτη νά έπέχη μέρος οδηγού τοΐς έπιλαμβανομένοις τής με
λέτης καί διδασκαλίας ή άναπτύξεως τής ιστορίας τών έκκλησιαστικών 
ημών μνημείων. Τοιαϋτα παραδείγματα δοκιμίων συστηματοποιηθέντων 
ύπάρχουσιν έν τή Δύσει, ώς π. χ. έν Γαλλίρι, ένθα ή έκκλησιαστική 
αρχαιολογία είσίχθη έν τφ προγράμματι τών μαθημάτων τών Κολλεγίων 
τών Σεμιναρίων τών σχολών καί Παρθεναγωγείων (Caumont Abece- 
daire 1854), καί εν Γερμανίά ομοίως καί έν Αύστρία, ένθα πλεΐσται 
δσαι προσπάθειαι περί τού αντικειμένου τούτου καταβάλλονται. Έν Βε- 
ρολινφ ό . Φερδινάνδος Πίπερ έπέμενεν δπως έν τφ προγράμματι τών 
κλασικών γυμνασίων άναγραφή 'καί ή έκκλησιαστική αρχαιολογία καί 
έτυχε τού παθουμένου, ή "δέ έν Βιέννη τφ 1877 συγκροτηθεΐσα τοπική 
σύνοδος τών καθολικών επισκόπων δι’ ένεργητικωτάτου τρόπου έπέμενεν 
ομοίως είς .τούτο καί έπέτυχε τού σκοπού αύτής. Καί τελευταίως έν τφ 
έν Μόσχα όγδόφ άρχαιολογικφ συνεδρίφ τφ συγκροτηθέντι ύπό τήν προ- 
εδρείαν τής A. Υ. τού μεγάλου δόυκος Σεργίου, έγένετο δεκτή τή προ- 
τάσει τοϋ έκ τών καθηγητών αρχαιολόγου κ. Γεωργϊέβσκη ή εισαγωγή 
τής έκκλήσιαστικής αρχαιολογίας δλων τών αιώνων έν δλοις τοΐς Σε- 
μιναρίοις. Άλλ’δπερ συμβάλλει είς έπωφελή διδασκαλίαν έν τφ σταοίφ 
τής μελέτης ταύτης έστίν άναμφιβόλως τό έπισκέπτεσθαι τά εύρωπαϊκά 
μουσεία, ατινα έτησίως προσαποκτώσι πληθύν νέων έκκλησιαστικών αρ
χαιοτήτων, καί τοιαΰτά είσι τά μουσεία τοϋ Βερολίνου, τοϋ Λονδίνου, 
τών Παρισίων, τής Βιέννης, τής Δρέσδης, τής Μιουνχένης, τής Φλω
ρεντίας, τά πολλά λόγου άξια τής Ρώμης καί τής Νεαπόλεως, ένθα οί 
φοιτηταί έκάστοτε συνοδευόμενοι ύπό τών καθηγητών αύτών μεταβαί- 
νουσι καί δι’ ίδιας άντιλήψεως λαμβάνουσι γνώσιν τών έν αύτοΐς μνη
μείων καί έφαρμόζουσι τάς έπί τούτων θεωρίας αύτών δτι δέ ή πρώτη 
καί καλλιτέρα μέθοδος πρός έκμάθησιν τών μνημείων έστίν ή διά τής 
ιδίας άντιλήψεως, ούδείς ό δυνάμενος άντειπεΐν, καί περί τούτου ένασχο- 
ληθώμεν έν σμίκρφ.

Ούδεμία πανομοιότυπος είκόνισις δι’ οίασδήποτε τελείας μηχανικής 
συστοιχίας καί έάν έτελεΐτο αυτή, καί δσον δήποτε πλήρης καί ακριβής 
ήθελεν ύποτεθή, δέν θέλει ποτέ δυνηθή ϊνα παραστήση έκεΐνο δπςρ λέ
γεται κατά τήν αύστηράν τής λέξεως σημασίαν πλήρες καί ακριβές· π. χ. 
ακριβής τις παράστασις τών διαφόρων σκιαγραφημάτων μνημείου καί 
έπί πλέον τής δέσεως αύτοϋ σχετικώς πρός τά περιστοίχοΰντα αύτο 
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αντικείμενα, τών λεπτοτάτων αύτοϋ φαινομενικών λεπτομερειών τών 
παριστωσών τήν φυσικήν αύτοϋ μορφήν, έν φ ή μόνη ασφαλής άποτύ- 
πωσις κατορθοΰται διά τής ιδίας άντιλήψεως, ήτις κα'ι μ.όνη έπί τή βάσει 
συμπερασμάτων έξηγμένων έκ τής κριτικής έπιστήμης διευκολύνει τήν 
βεβαίαν περιγραφήν τών μνημείων. Διά τής άντιλήψεως έπιτυγχάνεται 
ό τρόπος τής αύθεντίκωτέρας διεξακριβώσεως τοΰ μ,νημείου, ήτοι ή διά- 
κρισίς τοϋ γνησίου τοιούτου άπό τοΰ μή τοιούτου ή τυχαίου, τών άρχαίων 
χαρακτήρων άπο τών μεταγενεστέριον- τοΰ καθορισμού τών χαρακτηρι
στικών τούτων έπεται ή διεξακρίβωσις τής καταγωγής αύτοϋ καί ή σχε
τική αύτοϋ σημασία πρός τήν ύπάρχουσαν ή ύποτιθεμένην καί ή κατά 
τούς κανόνας τής στατικής αισθητικής τοΰ δλου συναρμολογή. Λάβωμεν 
ώς παράδειγμα τήν έξωτερικήν περιγραφήν ένός ναού, ούτινος ό καθορι
σμός τών παρουσιαζομένων τύπων δέν δύναται νά δνομασθή ώς άποτε- 
λεσματική κα'ι τελεία έκμάθησις αύτοϋ, καθόσον έπάναγκες άποβαίνει 
ίνα γινώσκη τις πόθεν ένεφανίσθη έκαστος τών τύπων αύτοϋ, πώς έξη— 
γεϊται ή έπανάληψις διαφόρων σημείων, αν εινε αύτη άνεξάρτητος ή προσ- 
ελήφθη καί έάν προσελήφθη έπί τίνων δεδομένων έγένετο αύτη, ή άνε- 
πτύχθη άνεξαρτήτως και κατά ποιαν ώς έγγιστα έποχήν, οποίαν κέ- 
κτηται σημασίαν, ρυθμικήν ή κοσμηματικήν, ένεφανίσθη ένεκα άπαιτή- 
σεων στατικής ή αισθητικής, ή άνεφάνη έξ επιρροής θεολογικών κα'ι συμ
βολικών τάσεων καί άπαιτήσεων, καί έάν άπαντάται αύτη ' άρά γε καί 
άλλαχοΰ ; Τά ζητήματα ταΰτα άναμφηρίστως άπαιτοΰσι κατηγορηματι
κήν άπάντησιν καί διασάφησιν άλλ’ή ιδέα τοΰ χριστιανικού ναοΰ εΐσέτι 
δέν χαρακτηρίζεται δια μέσων τών άρχιτεκτονικών τύπων καί σχημά
των αύτοϋ, καθόσον ή εσωτερική αύτοϋ διακόσμησις καθορίζει εκείνον τόν 
αύστηρόν συμβολικόν χαρακτήρα, δι’ ού ούτος διακρίνεται ού μόνον τών 
δημοσίων πολιτικών οικοδομών, άλλά κα'ι τών ναών τών άλλδοόξων.

Ένεκα τούτου λοιπόν όφείλομεν έφιστςίν τήν ήμετέραν προσοχήν έπ'ι 
τών τοιχογραφιών τοΰ ναοΰ, έξ ών σχηματίζομεν ώρισμένον κανόνα τών 
εΐκονίσεων τών παρουσιαζομένων έν τοΐς βυζαντινοϊς ναοΐς έκφραζουσών 
δι’αύτών τόν θρίαμβον τής έκκλησίας τοΰ Χριστοΰ. Άκολουθοΰντες δέ 
αύ.στηρώς τόν κανόνα τοΰτον παρατηροΰμεν έν τή κορυφή τοΰ τρούλλου 
τόν Παντοκράτορα, κάτωθεν έν ταΐς θυρίσι ταΐς σχηματιζομέναις διά τής 
σφαίρας τ,οΰ τρούλλου, τούς ’Αποστόλους ή Προφήτας,· έν ταΐς τέσσαρσι 
κόγχαις, ταΐς ύποβασταζούσαις τόν τροΰλλον, τούς τέσσαρας Εύαγγελι- 
στάς ή τά έξαπτέρυγα" έπί τής κορυφής έκάστης τών τεσσάρων αψίδων 
συμβολικώς παραλλάσσει τοϋ Σωτήρος, είς τάς έσόψεις τών τεσσάρων αψί
δων εκατέρωθεν όλοσώμους μάρτυρας τοϋ χριστιανισμού, έπί δέ τής κορυ-
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φής σχήμα σταυρού, Έπί τοΰ πρός βορραν καί νότον τοίχους τάς χαρμο- 
σύνους έορτάς’ έπ'ι τοΰ δυτικού τήν δευτέραν παρουσίαν έν τφ ίερφ τήν 
Θεομήτορα, τήν εύχαριστίαν έν σχήματι άρτοκλασίας, ιερά ποτήρια καί 
τούς ίεράρχας· έν τφ θυσιαστηρίφ τούς οσίους άνδρας- έν τφ διάκονικφ 
τάς όσιας γυναίκας· έν τφ νάρθηκι μοναχούς, άσκητάς, άναχωρητάς καί 
οσίους κρατούντας ίεράς δέλτου'ς, έφ’ών εΐσι γεγραμμένα ρητά τοϋ εύαγ- 
γελίου καί τών πατέρων τής Έκκλησίας, τήν όσίαν Μαρίαν δεχομένην 
τήν θείαν μετάληψιν έκ τοΰ άγιου (άββά) Ζωσιμά, είκόνισις ύποδηλοΰσα 
τφ εΐσιόντι, δτι πρώτον πάντων οφείλει μετάνοιαν έπί τών πεπραγμέ
νων καί εΐτα ας εΐσδύση έν τή σωστική κιβωτφ τής Έκκλησίας. Έν δέ 
ταΐς δροφαΐς διαφόρους εικονίσεις είλημμένας έκ τής Νέας Διαθήκης.

Ίστάμενοι ένώπιον τοιούτων παραστάσεων δέον "να προσπαθώμεν 
δπως έξηγώμεν τή βοηθεί^ι άρχαίων γραπτών μ,νημείων τήν εΐκονογρα- 
φικήν αύτών έννοιαν καί σημειώμεν τάς ιδιαιτέρας χαρακτηριστικάς λε
πτομέρειας τών στολών, δι’ ών αί εικονίσεις περιβάλλονται καί τάς δια
φόρους λοιπάς περικοσμήσεις.

Γινώσκοντες τόν κανόνα τοΰτον καί τήν ιστορικήν αύτοϋ καταγωγήν 
καί σημασίαν, δυνάμεθα πάντοτε οσάκις ήθελε παρουσιασθή ένώπιον ήμών 
νέον τι μνημεΐον, έχον κεχρισμένας διά κονιάματος τάς έν αύτφ τοιχογρα
φίας νά άποφανθώμεν μετά βεβαιότητος έπί τίνων σημείων ή μερών τοΰ 
ναοΰ δέον ίνα ώσιν αί μέν καί αί δέ εικονίσεις, καί συμπληρώμεν ούτω τάς 
τοιχογραφίας ταύτας έκ τινων μόνον περισωθέντων κλασμάτων αύτών.

Η δέ ωφέλεια ή προσγινομένη ήμϊν έκ τής άκριβοϋς γνώσεως καί 
μελέτης τής έκκλησιαστικής άρχαιολογίας τυγχάνει πολυσήμαντος, καθ’ 
δσον διά ταύτης διαλευκαίνονται πολλά άφορώντα τήν καλλιτεχνίαν 
καί τήν έξωτερικήν άποψιν τοΰ θρησκευτικού τών χριστιανών βίου, ήτοι 
τών ηθών καί έθίμων’ έπίσης διευκρινίζεται καί άξιοπίστοΰται τό μαρ- 
τυρολογικον καί αγιολογικόν ύλικόν, δπερ μέχρι τοΰδε έθεωρεΐτο ύπο
πτον, λύονται ζητήματα άφορώντα τό δίκαιον τής ’Εκκλησίας, άπορρί- 
πτονται σαθραί αξιώσεις έπί τή δήθεν άδιαφορίςι τών Βυζαντινών καί 
περιφρόνησες αυτών πρός τήν τέχνην καί τήν καλλιτεχνίαν τών χριστια
νών τών πρώτων αιώνων καί δή καί τήν τών εΐδωλολατρών, διασαφη
νίζεται το ζήτημα τής ύπό τών Βυζαντινών χρήσεως μ,έχρι τής Ζ’ αγίας 
Οικουμ. Συνοδου τών δι αγαλμ,ατίων εΐκονίσεων αγίων, ή τέλος διά τής 
ακριβούς γνώσεως τών μνημείων αύτών ύφ’ήμών τε καί τοΰ ήμετέρού 
κλήρου αναζωογονείται ο έρως ού μόνον πρός τήν καθ’’δλου ’Εκκλησίαν, 
αλλα καί το σέβας προς πάν άντικείμ,ενον άνήκον αύτή, παρέχων τοΐς 
κληρικοΐς ιδία ισχυρόν οπλον έναντίον τών άδςαφορούντων τάς πατροπ$- 
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ραοοτους καθιερώσεις καί τάς τελετάς τής ήμετέρας- Εκκλησίας· συν 
τοις αλλοις πάσι οέ, ή έκμάθησις αύτής προξενεί μέγίστην ωφέλειαν καί 
εις τήν σύγχρονον τής ’Ανατολικής Έκκλησί ας καλλιτεχνίαν κα'ι εικο
νογραφίαν, αιτινες εύρίσκονται νΰν εν μαρασμ,φ.

Επί τή βασει τούτων το αρχαιολογικόν έδαφος, έδραζόρ.ενον έπί γε
γονότων καί πραγμάτων ούδεμίαν έπίδεχομένων διαμφισβήτησιν, καί 
διασαφηνιζόμενον, ούτως ει’πεΐν, διά τής έξ αύτοψίας πραγματικής άντι- 
ληψεως ταχέως αποψυχραίνει τήν πτήσιν τής φαντασίας, ανακαλούν εις 
τήν τάξιν τήν ήμετέοαν περί το σκέπτεσθαι όρθώς δύναμιν καί Ικανό
τητα, και δια τών παρουσιαζομένων ψυχρών επιτύμβιων πλακών κατα
συντρίβει τάς μάλλον εύφυώς συναρμολογηθείσας εικασίας, ώς καί τάς 
σεσαθρωμένας ιδέας καί τύφλας προκαταλήψεις.

Γεώρ. Π. Βεγλερ^ς

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΟΠΠΕ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
Οτε ό οικονόμος τού μεγάρου,— ώ ! οποία σεβαστή κοιλία έν τφ εύ- 

ρυχώρφ της έκ κασμιριού έσωκαρδίφ ! όποια μορφή αξιοπρεπής καί ε
ρυθρά, πλαισιουμένη ύπό λευκών παραγναθίδων ! τέλειος τύπος όμοτίμου 
τής Αγγλίας, σάς διαβεβαιώ !—δτε ό έπιβάλλων οικονόμος ήνέφξε τά 
δύο ταύτοχρόνως φύλλα τής θύρας τής αιθούσης καί ανήγγειλε δι’ ω
ραίας φωνζς βαρυτόνου, ήχηράς άμα καί εύσεβάστου : «τό δεΐπνον τής 
κυρίας κομήσσης παρετέθη», άπέθηκαν τούς.πίλους παρά τάς γωνίας τών 
τραπεζίων, τά ύποκείμένα τά μάλλον έπιφανή προσήνεγκον τόν βρα
χίονα εις τάς κυρίας, καί ολοι διέβησαν εις τό έστιατόριον, σιωπηλοί, 
μέ ύφος σχεδόν σύννουν, ώς έν πομπή.

Ή τράπεζα άπήστραπτε. Τί άνθη! τί φώτα ! Έκαστος τών κεκλη- 
μένων ανεύρισκεν άνευ δυσκολίας τήν Οέσιν του, εύθύς ώς άνεγίνωσκε το 
όνομά του έπί τού άποστίλβοντος χαρτιού, πάραυτα, ύψηλός θεράπων 
μέ μεταξωτός περικνημίδας έκύλιεν όπισθέν του, έλαφρώς, απαλόν άνά- 
κλιντρον φέρον κεντημένον τό οίκόσημον τής κομ.ήσσης. Δεκατέσσαρες 
συνδαιτυτύνες τόσοι " καί μόνον : τέσσαρες νεαραί γυναίκες, φέρουσαι 
εσθήτας ανοικτάς προ τόΰ στήθους, καί δέκα άνδρες, άνήκοντες είς τήν 
αριστοκρατίαν τοΰ γένους ή τής αξίας, οιτινες ειχον έλθει ολοι, κατά 

τήν εσπέραν ταύτην, έν τή έπισήμφ των περιβολή, πρός τιμήν ξένου 
διπλωμάτου, καθημένου πρός τά δεξιά τής οίκοδεσποίνης. Τά σήματα 
μικρών παρασήμων έκρέμάντο άπό τάς κομβιοδόχας- είς δύο ή τριών τά 
στήθη άπέστιλβον πλάκες άδαμάντων βαρύς σταυρός τών ταξιαρχών 
έκόσμει τό στήθος στρατηγού. "Οσον άφορφ τάς κυρίας, ειχον αύται 
χάριν.τού καλλωπισμού των κενώσει δλας των τάς άδαμαντοθήκας.

Ώ τήν κομψήν, τήν έξαίρετον όμήγυριν ! Καί οποία άτμόσφαιρα' 
άνέσεως έν τή ύψηλή καί ,πλήρει θάλπους αιθούση, ής τά τέσσαρα φα
τνώματα τών θυρών έκόσμουν εικόνες μεγάλαι παριστώσαι τοποθεσίας, 
κατά,τό μεγαλοπρεπές σύστημα τών πάλαι χρόνων, δπου άπεικονίζοντο 
παντοειδείς καρποί καί θηράματα. Ή υπηρεσία έξετελεΐτο άθορύβως : οί 
θεράποντες έφαίνοντο διολισθαίνοντες έπί τών παχιών ταπήτων, ό 
σκευο.φύλαξ ώνόμαζε τους οίνους „είς τό ούς τών συμμοτών μέ τό ύφος 
ανθρώπου έμπιστευομένου τι καί ώσεί άποκαλύπτων αύτοΐς μυστικόν άπό 
τοΰ οποίου ήρτητο ή ζωή του.

’Από τοΰ ζωμού, —■ πυκνού ζωμού δραστικού, πληροΰντος τόν στόμα
χον σφρίγους καί νεότητος, — αί μεταξύ γειτόνων συνδιαλέξεις ειχον 
άρχίσει. Άναμφιβόλως, πράγματα τετριμμένα κατ’ άρχάς άντηλλάγη- 
σαν ταπεινή τή φωνή. Άλλ’ οποία συμπεριφορά έν ταΐς μεμετρημέναις 
των κινήσεων ! Όποια εύμένεια έν τοΐς βλέμμασι καί τοΐς μειδιά- 
μασιν ! ’Άλλως τε, εύθύς μετά τόν οίνον, τό πνεύμα έσπινθήρισεν. Οί 
άνδρες εκείνοι γέροντες οί πλεΐστοι ή λίαν ώριμοι τήν ηλικίαν, πάντες 
διακρινόμενοι έπί γένει ή έπί ίδιοφυίφ, άρκούντως γνωρίσαντες τήν 
ζωήν, πλήρεις πείρας καί άναμνήσεων, ήσαν λίαν επιτήδειοι προς συν- 
διάλεξιν, καί τό κάλλος τών παρευρισκομένων γυναικών τοΐς ένέπνεε 
τόν πόθον τού νά διακριθώσι, διήγειρε τάς ευγενώς αντιπάλους διά
νοιας των. Ώραΐαι, προέκυψαν εύφυολογίαι, άπρόοπτα, διάλογοι μεταξύ 
δύο ή τριών προσώπων, έλαβον χώραν. Διάσημος τις περιηγητής, ηλιο- 
καής τήν όψιν, προσφάτως έπανελθών άπό τά ενδότερα τών ερήμων, 
διηγείτο πρός τούς δύο γείτονάς του Θήραν έλεφαντων, ανευ εκφράσεων 
ύπερβολικών, ήρεμος ώσεί ώμίλει περί Θήρας κονίκλου. Περαιτέρω, η 
λεπτή καί πολιά τήν κόμην κατατομή σοφού διακεκριμένου έκλινε φαι- 
δρώς πρός τήν κόμησσαν, ήτις τόν ήκουε γελώσα, λιγυρά καί ολοξανθος, 
μό νεανικόν καί εκπληκτον τό. δμμα, μέ περιδέραιων έκ λαμπρών σμα- 
ράγδων έπί τού φημιζομένου έπί κάλλει στήθους της, μέ τόν βραχύν 
της τράχηλον ώς ό τής Αφροδίτης τών Μεδίκων,

Προφανώς, το. πολυτελές αύτο γεύμα ύπέσχετο δτι θά ήτο καί θελ
κτικόν έπίσης. Ή πλήξις, ό συνηθέστατβς αύτος επισκέπτη? τών κοι* 



IIAPNASSOS ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ 7 59758
νωνικών έορτών, δεν θά ήρχετο νά παρεκαθήση είς αυτήν τήν τράπεζαν. 
Οί ευτυχείς εκείνοι θά διήρχοντο μίαν ώραν μαγευτικήν, θ’ άπήλαυον 
τής τρυφής δι’ όλων τών πόρων, δι’ δλων τών αισθήσεων.

Λοιπόν, είς αύτήν εκείνην τήν τράπεζαν, πρός τό κάτω άκρον τής 
τραπέζης είς τήν πλέον ταπεινήν θέσιν, άνήρ τις νεαρός .έτι, ό δλιγώ- 
τερον σημαίνων, ό αφανέστερος έξ δλων τών έκεΐ παρευρισκομένων, άν
θρωπος τής φαντασίας και τής δνειροπολήσεως, εις τών φαντασιοκόπων 
έκείνων είς οΰς ένυπάρχει ό φιλόσοφος καί ό ποιητής, άπέμενε σιω
πηλός. ...

Γενόμενος δεκτός παρά τή. υψηλή τάξει χάρις είς τήν . φήμην του ώς 
καλλιτέχνου, φύσει αριστοκρατικός, άλλ’ άνευ ματαιοδοξίας, άπό τών 
σπλάγχνων τοϋ λαού καταγόμενος καί μή λησμονών τοΰτο, άνέπνεεν 
ήδονικώς τό άνθος τοΰτο τοΰ πολιτισμού τό δνομαζόμενον καλή συντρο
φιά. Ήσθάνετο, πλέον και κάλλκν παντός άλλου, πόσον τά πάντα έν 
τφ κύκλφ έκείνφ, — τό θέλγητρον τών γυναικών, τό πνεύμα τών άν- 
δρών, καί ή άπαστράπτουσα έπίστρωσις τής τραπέζης, καί ή έπίπλώσις 
τής αιθούσης μέχρις αύτοϋ τοΰ εύγεύστου λευκού οίνου, δι’ ου είχε δρο—. 
σίσει τά χείλη του — πόσον τά πάντα ήσαν σπάνια καί έκλεκτά· καί 
έτέρπετο βλέπων δτι ύφίστατο συνδυασμός πραγμάτων τόσον θελκτικών 
άμα κα'ι άρμονικών. Ένόμιζες δτι έπλεεν έν ώκεανφ αισιοδοξίας. Εβ
ρισκε καλόν τό νά ύπάρχωσιν, ενίοτε τούλάχιστον καί ένιαχοΰ, είς τόν 
άχαριν. αύτόν κόσμον, ύποκείμενα ώς έγγιστα εύτυχή. Αρκεί νά είνε 
έπιρρεπεϊς είς τό έλεος, φιλεύσπλαγχνοι, — και θά ήσαν άναμφιβόλως, 
αύτοί οί ηύχαριστημένοι, — ποιον ήνώχλουν, τί κακόν προύξένουν ; Τί 
ώραία καί παρήγορος χίμαιρα ! νομίζει τις. δτι είς αύτούς ή ζωή έχαρί- 
ζετο, δτι έτήρουν πάντοτε — ή σχεδόν πάντοτε — τήν γλυκεΐαν αύτήν 
καί ευθυμον έν τφ βλέμματι λάμψιν, τό ανθηρόν αύτό έπί τοΰ στό
ματος μειδίαμα, δπερ είχον περιστείλει δσον ήδύναντο έν αύτοΐς αί έ- 
πιβάλλουσαι καί άτιμάζουσαι άνάγκαι, αί εύτελεΐς άδυναμίαι !

’Εκείνος πρός.δν άπονέμομεν τόν τίτλον τοΰ «όνειροπόλου» είς αύτό 
τό σημεΐον τών σκέψεών του εύρίσκετο, οπότε ό οικονόμος, ό έπιβλητικός 
οικονόμος, έπεφάνη μετ’ έπισημότητος, κομίζων έπί μεγάλου άργυροΰ 
πινακίου τεραστίων διαστάσεων ίχθΰν, ένα τών μοναδικών διά τό μέγε— 
θός των ιχθύων έκείνων, ών παρομοίους μόνον είς άρχαίας τινάς’εικόνας 
βλέπομεν παριστωμένους.

Ό ιχθύς διενεμήθη. Άλλ’δτε ό Όνειροπόλος έσχε πρό αύτοϋ, έπί τοϋ 
πινακίου, του, τεμάχιον.τοΰ τεραστίου τούτου έδέσματος, ή έλαφρά οσμή 
τής θαλάσσης άνεκάλεσεν είς τό πνεϋμά του τήν γωνίαν εκείνην τών 

παραλίων τής-Βρετανίας, τό άθλίέστατον έκεΐνο χωρίου τών ναυτικών, 
ένθα κατά τό παρελθόν φθινόπωρον είχε πέραν τοΰ δέοντος παραμείνεί, 
μέχρι τής έποχής τής ισημερίας, καί ένθα είχε παραστή εις τόσον μα
νιώδεις τρικυμίας. Άνεπόλησεν αίφνης τήν φρικώδη νύκτα, καθ’ ήν τά 
πλοία δέν. ήδυνήθησαν νά έπανακάμψώσιν είς τόν δρμον τήν νύκτα ήν 
είχε διέλθει έπί τής προκυμαίας, άναμεμιγμένος μέ τόν δμιλον τών κα- 
τεπτοημένων γυναικών,.όρθιος έν μέσφ τής βροχής, ήτις έμάστιζε τό 
πρόσωπόν του καί τοΰ ψυχροΰ καί μανιώδους άνέμου, δστις έφαίνετο 
θέλων νά τφ απόσπαση τά ενδύματα του. Όποιον δεήγο.ν βίον οί τα
λαίπωροι έκεΐνοι άνθρωποι ! Πόσαι ύπήρχον κάτω έκεΐ χήραι, νέαι καί 
γραΐαι, φέρουσαι διά παντός τό μαΰρον περιώμιον, καί αΐτινες άπήρχον- 
το άπό τής αργής μέ τά παιδία των, ινα κερδήσωσι τόν άρτον των,—“ώ ! 
τόν άρτον των καί μόνον 1 — έργα,ζομεναι ύπό τήν ναυτιώδη οσμήν τοΰ 
θερμοΰ έλαίου είς τήν παρασκευήν τών σαρδελλών. Έπανέβλεπε διά τής 
άναμνήσεως τήν έκκλησίαν, τήν ύπερκειμένην τοΰ χωρίου, παραπλεύρως 
τής άποκρήμνοϋ ακτής, τήν έκκλησίαν, ής τό κωδωνοστάσιον ήτο άσβε- 
στόχριστον, ϊνα ή λευκότης του. δεικνύη είς τά έκ τοΰ πελάγους ερχό
μενα πλοία τό μέρος τών ύφάλων, καί έπανέβλεπεν έπίσης έν τή βρα
χείς χλόη τοΰ κοιμητηρίου, τάς πλάκας τών τάφων έφ’ών τόσον συχνή 
έπανελαμβάνετο ή· απαίσιος έπιγραφή: Άπέθανεν είς την θάλασσαν ... 
Άπέθανεν είς την θάλασσαν... Άπέθανεν είς την θάΛασσαν...

Ό παμμεγέθης ιχθύς ήτο λεπτότατος τήν γεύσιν, νοστιμώτατος, καί 
ό έντεχνώ.τατος τρόπος καθ’δν ήτο μαγειρευμένος άπεδείκνυεν δτι ό 
μάγειρος τοΰ κ. κόμητος ήτο μύστης δλων τών άπορρήτων τής τέχνης 
του."Ολοι οί συμπόται έτρωγον μετά ζέσεως, μέ κινήσεις λεπτάς, άλλά 
χωρίς ούδείς ν’ άποφαίνηται ύπέρ τοΰ έξαιρετικοΰ έδέσματος, διά λό
γους συμπεριφοράς καί έξεως πρός τά τοιαϋτα.

Όσον άφορ$ τόν Όνειροπόλον, αύτδς δέν είχε πλέον δρεξιν. Τήν σκέ- 
ψιν του άπησχόλουν έτι οί κάτοικοι τής Βρετανίας μετά τών θαλασσι
νών, οϊτινες ίσως ήλίευσαν τόν μεγαλοπρεπή τούτον ίχθΰν. Ένεθυμεΐτο 
τήν έπαύριον τής τρικυμίας, ήμέραν βροχεράν καί συννεφώδη, καθ’ ήν 
περιφερόμενος παρά τήν άκτήν, συνήντησεν έμπροσθέν του καί άνεγνώ- 
ρισε τό πτώμα τοϋ γηραιού ναύτου οικογενειάρχου, έξαφανισθέντος έν τή 
θαλάσση πρό τριών ήδη ημερών, αλγεινόν τήν θέαν, μέ τήν ύπόλευκόν 
του κόμην πλήρη άμμου καί οστράκων.

Ζωηρά φρικίασις διέτρεξε τήν καρδίαν του.
Άλλ’ οί θεράποντες είχον ήδη άφαιρέσει τά πινάκια καί έξαφανίσει 

παν ίχνος τοΰ γιγαντιαίου ιχθύος· καί έν φ διενέμετο έτερον έδεσμα, οί 
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κομψοί και ματαιόδοξοι ειχον άναλάβει τας συνομιλίας των. Κατευνα- 
σθείσης ήδη ολίγον τής πείνης, ένεψυχοΰντο, ώμίλουν μετά. πλείονος 
έλευθεριότητος. ’Ελαφροί γέλωτες διέτρεχον άνά τήν τράπεζαν. Ώ ! 
τήν θελκτικήν καί . έπίχαριν συντροφιάν.

Τότε ό Όνειροπόλος, ο' σιωπηλ'ς συμπότης, ύπό απείρου κατελήφθη 
μελαγχολίας· διότι· ολη ή εργασία καί οί μόχθοι οί άπαιτούμενοι πρός 
παραγωγήν τής άνέσεως εκείνης καί τής τρυφής παρέστησαν πρό τής 
φαντασίας του.

Ίνα οί άνδρες έκεΐνοι δύνανται νά φέρωσι τό λεπτόν αυτών φράκον 
μόνον έν πλήρει Δεκεμβρίφ, "να αί γυναίκες έκεϊναι έπιδεικνύωσι τούς 
ώμους των καί ιούς βραχίονάς των, ή θερμάστρα άναδίδει έν τφ θαλάμφ 
τδ θάλπος έαρινής πρωίας. Άλλα τίς λοιπόν έπρομήθευσε τόν γαιάν
θρακα ; ό κατάδικος τής σκοτίας, ό ύπόγειος έργάτης τών ανθρακωρυ
χείων.—Πόσον ωραία ή λευκή κα'ι δροσερά έπιδερμις τής νεαρας αυτής 
κυρίας προβάλλει άπό τοϋ έκ ροδίνου ατλαζιού περιστηθίου της. Άλλά 
-τίς λοιπόν τό έξύφανε τό άτλάζιον αύτό ; Ή ανθρώπινη αράχνη τής 
Λυώνος, ή άκαταπονήτως έργαζομένη είς τά σαθρά οικήματα τοΰ Κροά 
Ρους. — Φέρει εις τα λεπτοφυή της ώτα δύο θαυμαστούς μαργαρίτας 
η νεαρά γυνή. Οποία αίγλη ! οποία διαύγεια ! Καί εινε- σχεδόν σφαιρι
κοί το σχήμα ! ό μαργαρίτης δν ή Κλεοπάτρα κατέπιεν άναλύσασα εις 
τό ό'ξος καί οστις έστοίχιζε δεκακισχιλίους σεστερτίους, δέν ήτο διαυγέ
στερος αύτών. Άλλα γνωρίζει ή νεαρά γυνή, οτι πέραν έκεΐ εις Κεϋ
λάνην, πρός αλιείαν αύτών είς Άρίππον καί είς Κουδάτσην, οί ’Ινδοί 
τής 'Εταιρίας τών ’Ινδιών βυθίζονται είς δώδεκα όργυιών βάθος ήρωϊ- 
κώς μέ λίθον είς τόν πόδα ίνα τούς π.αρασύρη είς. τό βάθος, μέ μάχαι- 
ραν έν τή αριστερά πρός άπόκρουσίν τοϋ καρχαρίου ;

Άλλά πρός τί ! εινε ωραία καί φιλάρεσκος. Τό έστιατόριον εινε 
χλιαρόν καί ήρωματισμένον. Δύναται έκεΐ νά δειπνήσ^ φαιδρά, ημίγυ
μνος καί πλήρης στολισμάτων, χαριτολογούσα πρός τίν γείτονά της. 
Τίνα σχέσιν, παρακαλώ) δύναται νά έχη πρός τόν αφανή έργάτην, οστις 
σκάπτει πεντήκοντα πόδας ύπό τήν έπιφάνειαν τής γής, πρός τόν συν- 
εσπειρώμένον είς τήν μηχανήν του ύφαντήν, πρός τόν άγριον, οστις βυ
θίζεται είς τήν θάλασσαν καί τήν βάφει ένίοτε διά τοϋ αίματός του; 
Πρός τί νά σκέπτηταί τις είς. τοιαΰτα άτερπή καί ειδεχθή πράγματα ; 
Όποιος παραλογισμός !

Εν τούτοις ό Όνειροπόλος διατελεΐ πάντοτε ύπό τό κράτος τής 
ίδέας του.

Άπό μιας ήδη στιγμής, χωρίς νά τό πρρσέξ^, θρυμματίζει έςτί τοϋ 

τραπεζομανδύλου ψιχίου διαχρύσου άρτίσκου παρατεθειμένου πρό τοϋ 
πινακίου του, ’Ώ ! εινε τροφή πλεονάζουσα έν τοιούτφ γεύματι. Έν 
τούτοις τό εύμορφον αύτό πλακούντων είνε άρτος, άρτος έξ αλεύρου κα- 
τεσκευασμένος. Θεέ μου, ναί, είνε άρτος, άπλούστατα άρτος, δπως ό τοϋ 
χωρικοΰ- καί "να φθάση μέχρι τής πλούσιας ταύτης τραπέζης, πολλών 
πτωχών ή επίμοχθος έργάσία έδέησε νά καταβληθή,

Ό χωρικός ήροτρίασεν, έσπειρεν, έθέρισεν. Έσυρε τό άροτρόν του 
πληττόμενος ύπό τής ψύχρας βροχής τοϋ φθινοπώρου- άφυπνίζετο περί
τρομος διά τόν αγρόν του, οσάκις έβρόντα είς τόν ούρανόν, τήν νύκτα" 
έτρεμε βλέπων διατρέχοντα τόν ούρανόν τά μεγάλα νέφη, τά ,.φέροντα 
βροχήν- προέκυψε στυγνός καί ήλιοκαής, άπό τοϋ καταπονητικοϋ του 
έργου καί άπό τοϋ θερισμού.

Και δτε ό γηραιός μυλωθρός, ο εστρεβλωμ.ένος έκ τών ρευματισμών 
οδς τφ προύξένησαν αί ύγρασ.ίαι τοϋ ποταμού, άπέστειλε τό άλευρον είς 
Παρισίους, οί ρωμαλέοι αχθοφόροι τής άγοράς μέ τούς πλατυγύρους των 
λευκούς πίλους άπεκόμισαν τούς βαρείς σάκκους επί τών πλατέων των 
ώμων, καί τήν νύκτα τής προτεραίας έτι έν τφ άρτοποιείφ έκοπίαζον 
μέχρι πρωίας.

Ναί, τή άληθείφ Ι.Έστοίχιζεν δλους αύτούς τούς άγώνας και τούς κό
πους ό μικρός άρτίσκος,ό κοπτόμενος ύπό τών λευκών αύτών χειρών 
τών πατρικίων.

Βάρος πιέζει τώρα τόν άδιόρθωτον Όνειροπόλον. Όλαι τοϋ γεύματος 
αί λεπτότητες τφ ύπομιμνήσκουσι τάς άνθρωπίνόυς βασάνους. Πρό μι- 
κροΰ, οτέ ό σκεύοφύλάξ έπλήρωσεν οίνου τό λεπτώς έξειργασμένον πο- 
τήριόν του, δέν ένεθυμήθη δτι έργάται τινές ύελοποιείων καθίστανται 
φθισικοί, διότι φυσώσι τάς φιάλας ;

’Ώ ! αύτά εινε πράγματα γελοία. Γνωρίζει καλώς δτι ό κόσμος ούτω 
έχει γείνει ! Οικονομολόγος τις θά έγέλα μαζί του. Μή τυχόν ήθελε νά 
γείνη κοινωνιστής ; Αιωνίως θά ύπάρχώσι πλούσιοι καί πτωχοί, δπως 
αιωνίως θά ύπάρχωσιν άνθρωποι εύσταλεΐς τό σώμα καί κυρτοί.

Άλλως τέ οί εύτυχεΐς οδς πρό αύτοϋ έχει δέν είνε άδίκως τοιοϋτοι. 
Δέν εινε ποσώς κοινοί εύνοούμενοι τής τύχης, χυδαίοι, έγωϊστικοί καί 
χονδροειδείς. Ό μέγας αρχών ό κατέχων τήν έπιφανεστέραν τών θέσεων 
έν τή τραπέζη φέρει έντίμως καί έπαξίως όνομα σχετιζόμενον πρδς δ,τι 
ένδοξον έχει νά έπιδείξη ή Γαλλία. Ό στρατηγός έκεΐνος μέ τούς φαιούς 
μύστακας είνε ήρως καί έπολέμησεν άπτόητος, ώς άλλος Μουράτ, είς 
Ρεζονβίλλην. Ό ζωγράφος αύτός, ό ποιητής εκείνος, πιστώς Εξυπηρέ
τησαν τήν τέχνην καί τό καλόν. Ό χημικός ούτος, κύριος τών έργων του,

TOMOs’jjiA'. Αύγουστος. 49 
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δστις ήρχισε τό στάδιόν του ώς βοηθός φαρμακείου, καί τοΰ οποίου τους 
λόγους ή χορεία τών σοφών άκούει τήν σήμερον ώς χρησμόν,εινε μεγαλο
φυής. Αί εύγενεΐς αύταί κυρίαι εινε γενναιόψυχοι καί άγαθαί, και μετ’ 
έγκαρτερήσεως έχεμύθου βυθίζουσι πολλάκις τάς λεπτοφυείς των χεϊρας 
μέχρι τοΰ βυθού τών συμφορών. Διατί λοιπόν τά εκλεκτά αυτά υποκεί
μενα νά μή χαίρωσιν απολαύσεις έξαιρετικάς ;

Έσκέφθη ό Όνειροπόλος, δτι ειχεν άδικον. Ήσαν πεπαλαιωμένοι 
σοφισμοί, κατάλληλοι τό πολύ διά τάς λέσχας τών προαστείων, πασαι 
αί άφυπνισθεΐσαι έν τή μνήμη του καί άποπλανήσασαι αύτόν σκέψεις! 
Ήτο δυνατόν τοΰτο ; Ήσχύνετο εαυτόν.

’Αλλά τό γεΰμα προσήγγιζεν είς τό τέρμα του, κα'ι έν φ οί θεράπον
τες έπλήρουν διά τελευταίαν φοράν τά ποτήρια καμπανίτου, ή σιγή απο
κατέστη. Οί συμπόται αισθάνονται άρχομένην τής'έκ τής πέψεως κό- 
πωσιν. Ό Όνειροπόλος τούς παρατηρεί τότε τόν ένα μετά τόν άλλον 
κα'ι δλων αί δψέις ένέχουσιν έκφρασιν κόρου έμβάλλουσαν αύτόν είς ανη
συχίαν καί αηδίαν. Αίσθημά τι ασαφές, άνέκφραστον,—άλλά τόσην ένέ- 
χον πικρίαν ! — έξανίσταται οπωσδήποτε έν τφ βάθει τής καρδιάς του 
κατ’ αύτής τής σπατάλης. Καί δτε τέλος έγείρονται τής τραπέζης, ψι
θυρίζει ταπείνοφώνώς, έμμένων είς τήν ίδέαν του :

«ΝαΠ εινε έν τφ δικαίφ των... Άλλά γνωρίζουσι, γνωρίζουσι καλώς 
δτι ή πολυτέλειά των απαρτίζεται έκ τόσων αθλιοτήτων ; ... Τό σκέ
πτονται ένίοτε Τό σκέπτονται δσον συχνά πρέπει ;.. Τό σκέπτονται;»

(Έκ τών τοΰ F. Coppee) ϋ. I. Uρασαας

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ'
KflJIfliAIA ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΣ

Ν· I ΛΑΣΚΑΡΗ και MIX· ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ
Οί αυτοί, NINA και ΙΩΣΗΦ.

Νίνα. Θά πιήτε ένα τσάι περίφημου. Πλησίασε ’Ιωσήφ. ('Ο ’Ιωσήφ 
κρατών δίσκον μετά τριών κυπέλλων καϊ λοιπών προς πόσιν τοΰ τείόυ χρειωδών 
πλησιάζει). Γάλα ή κονιάκ ;....

Χορνάρος. ’Λίγο γάλα.
1 Συνέχεια καϊ τέλος· ίδε προηγ. φυλλάδιον.

Βοτάνης. Κ’ έγώ κονιάκ.
Νίνα. (Προσφέρουσα αύτοΐς άνά εν κύπελλον). "Εχει έδώ άπ’δλα καί 

σερβίριστήτε. Έγώ δμως τό πέρνω σκέτο, έτσι μ’ αρέσει καλλίτερα. 
’Ιωσήφ, άφησε τόν δίσκον έδώ καί πήγαινε.

('Ο ’Ιωσήφ άποθέτει τον δίσκον έπ! τής τραπέζης και αναχωρεί)..
Χορνάρος. (Χειλρποτών). ’Αλήθεια, Νίνα . ήμπορεΐς νά συγχαρής 

τόν ανεψιόν σου. ,
Νίνα. Γιατί ;
Χορνάρος. Νυμφεύεται.
Νίνα. Νυμφεύεται ; ! . . (Τφ Βοτάνη). ’Έ ;
Βοτάνης. Δηλαδή . . . μέ νυμφεύουν!
Νίνα. Ά!. .
Βοτάνης. (Ίδια τή Νίνα). Πιστεύω νά μοΰ τά χαλάσης !
Νίνα. (Ιδία. τώ Βοτάνη). *Q | χωρίς άλλο ! . ..
Χορνάρος. Τώρα, σάν τελειώσω τό τσάι μου, θά πάω νά φέρω τήν 

νύμφην. Πόσον θά χαρή ! . . (Ίδια) Θά μοΰ δώση καί κανένα φιλάκι γιά 
ΐ ■»/<'· την ειόησι.
Νίνα. Μά μοΰ φαίνεται κάπως άτοπον, νά έλθη ή νύμφη νά εΰρη 

τόν γαμβρόν.
Βοτάνης. Ά ! βέβαια ! βέβαια !. .
Χορνάρος. Θά τήν φέρω δήθεν τυχαίως.
Νίνα. Μά δπως δήποτε ... ...
Χορνάρος. (’Εγειρόμενος). Πηγαίνω μάλιστα.
Βοτάνης. Μά ...
Νίνα. (Ίδια τφ Βοτάνη). 'Άφησε τον, καλέ, νά πάη. '
Χορνάρος. A bientdt ! . . (Κινείται δπως έξελΟη, άλλ’ επιστρέφει 

πάλιν. Ίδια προς τόν Βοτάνην). Ά! ά! Έκεΐνο ποΰ σοΰ είπα ! (Δεικνύων 
τήν σύζυγόν του). Δοκίμασε κα'ι θά ίδής ! . , . "Εχεις νά φ^ς ρομπατζί- 
να ! . . Δοκίμασε ! . . Δοκίμασε ! . . (’Εξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.
ΝΙΝΑ κα! ΒΟΤΑΝΗΣ.

Νίνα. Κύτταξέ με καλά ! . .
Βοτάνης, Τί είναι ρςάλι!
Νίνα. Απαιτώ νά μείνης άγαμ.ος.
Βοτάνης. Κα'ι ό θεΐός μου ποΰ θέλει νά νυμφευθώ;
Νίνα. Δέν ’ξέρω τίποτα !. . .
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Βοτάνης. Μά μήπως ’ξέρω γώ !
Νίνα. "Αλλως τε νά σοΰ ’πώ καί τ’ άλλο ; . . ό θείος σου άγαπ$ 

τήν Μάσιγγα ...
Βοτάνης. (Είρωνιχώς). Καλέ τί μοΰ λες ! . .
Νίνα. Καί αύτή είναι μία αφορμή ποΰ έγώ ...
Βοτάνης. Καί αύτός ό δυστυχής είναι ενθουσιασμένος μαζί σου . . . 

σ’ έχει ώς πρότυπον συζυγικής αρετής . . . σέ νομίζει ανίκανον γιά 
κάθε τι . . . τόσον δέ είναι βέβαιος, ώστε μοΰ έπρότεινε, τί νομίζεις ; . .

Νίνα. Τί ;
Βοτάνης, Νά σέ κορτάρω !
Νίνά. Καί σύ τί άπήντησες ;
Βοτάνης. Έγώ ; Τό παρεδέχθην . . . καί αρχίζω τήν δοκιμασίαν . . 

Σέ αγαπώ ! . .
Νίνα. Νά σοΰ λείπουν αύτά ! . . . Άν μ’αγαπούσες, δέν ένυμφεύεσο.
Βοτάνης. "Αχ ! σέ λατρεύω !
Νίνα. Μακρυά !
Βοτάνης. Νά σέ χαρώ !
Νίνα. Δέν θέλω νά ’ξέρω τίποτε !
Βοτάνης. "Ωστε είχε δίκαιον ό θεΐός μου ! . . Γρανίτη 1 . . Χαΐρε ! 

(Κινείται δπως έξέλθη).
Νίνα. Τί ; θά φύγης ;
Βοτάνης. ’Εννοείται . . . καί αύτό χάριν τοΰ θείου μου. ‘
Νίνα. Έλα .’δώ, κακέ. (Ό Βοτάνης πλησιάζει).
Γιά ’πέ μου, θά νυμφευθής ; .
Βοτάνης. Ποτέ 1 ...
Νίνα. (©έλουσα νά τ'ον έναγκαλισθή). Τότε ; . . δέν θά έπιτύχη ή δο

κιμασία τοΰ θείου σου. Εισέρχεται δ ’Ιωσήφ).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ.
01 προλαβόντες και ΙΩΣΗΦ.

’Ιωσήφ. (Εισερχόμενος διά τοϋ βάθους). Μέ συγχωρεϊτε . . . (Ίδών αυ
τούς κα'ι μεταστρεφόμενος ίνα δμίλήση, τείνων δέ τήν δεξιάν ώς ϊνα λάβη τι, 
χωρίς νά τούς βλέπη). Δέν τώξερα . . . Μά δέν είδα καί-τίποτα , . .

Νίνα. (’Κί?). Τόν βλάκα !
Βοτάνης. (’Ομοίως). Τόν ήλίθιον I
Ίωοάψ. (’Ομοίως). Φαίνεται πώς δέν ήλθα σέ καλή ώρα ...
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Νίνα. Τ’ ήλθες νά κάνης έδώ ;
Ίωο’άψ. Ήρθα νά πάρω τά φλιτζάνια ...
Νίνα. Πάρτα καί πήγαινε .... και νά μή ξαναέλθης αν δέν σέ 

φωνάξω. '
’Ιωσήφ. (Λαμβάνων τά κύπελλα καί έςερχόμενος. Ίδίςι). Χαράς τόνε τον 

ανιψιό ποΰ έχει τέτοια θεία ! .

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ.
ΝΙΝΑ καί ΒΟΤΑΝΗΣ.

Βοτάνης. Δέν πιστεύω νά μάς είδε . . . Έ ;
Νίνα. Δέν βαρύνεσαι άλλως τε είνε ή βλάξ απόγονος τοΰ παλαιού 

Ιωσήφ.
Βοτάνης. Δηλαδή ;
Νίνα. Δηλαοή . . . Δέν τόν αφήνεις τώρα ...
Βοτάνης. Α ! ναί. Καί πού μ.είναμε ’ς τήν όμ.ιλίαν μας ;
Νίνα. Έμείναμε . . . έμείναμε ...
Βοτάνης. ”Α 1 ά ! . . . Μοΰ φαίνεται πώς μείναμε είς μίαν από

πειραν έμπράκτου έκδηλώσεως τής αγάπης σου . . .
Νίνα. Παμπόνηρε !
Βοτάνης. At, θά τήν συνεχίσωμεν ή όχι ;
Νίνα. Ναί, νά ξαναέλθη ό ’Ιωσήφ.
Βοτάνης. Τότε πάμε μέσα.
Νίνα. ’Ξέρεις ποΰ έγινες κακοήθης. .
Βοτάνης. Γι’ αύτό θέλει κι’ ό θεΐός μου νά μέ παντρέψη ...
Νίνα. (Κολαφίζόυσα αύτόν ελαφρώς εις το στόμα). Σούτ !
Βοτάνης. (Προσπαθών νά φιλήση τήν χεϊρα έν τω κολαφϊζειν). "Αχ | 
Νίνα. ’Έλα, έλα, πάμε.

(Εισέρχονται εις τά προς τ’ αριστερά δωμάτια τής Νίνας).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ.
ΙΩΣΗΦ μόνος κρατών τά πρός ξεσκόνισμα κατάλληλα.

(Άφοΰ είδε τούς ανωτέρω είσέρχομένους). Ού ! ού’... . θειά μου, θειά
μου, νάσουν ξένη, λέει τό τραγούδι, αμ’ έδώ μπρέ μάτιά μου βλέπω 
δτι καί ξένη νά μήν είναι τό ίσιο κάνει! . . . ’Ίσως πάλι νά είμαι καί 
γελασμένο;, ποιος ’ξέρει, συγγενείς είνε, τί διάολο ! .... Μά καί ό
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αφέντης δμως δέν πάει πίσω ! . , . Σοΰ εινε·· κι·’ αύτός -ένας I . < ; Μά 
θαρρώ πώς έρχεται . . . ακούω τή φωνή του. . . ας πάγω νά ξεσκο
νίσω τό διπλανό σαλόνι νά μή βρούμε τόν μπελά μας. ·

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ.
ΙΩΣΗΦ, ΧΟΡΝΑΡΟΣ καί ΜΑΣΙΓΓΑ.

Χορνάρος. (Τω ’Ιωσήφ). Ά 1 έδώ είσαι σύ ;
Ίύ/σΑφ. (Έντρομος). ’Όχι ! . . .

Χορνάρος. Πώς ; !
’Ιωσήφ. Ναί, ναί ! έδώ είμαι! -
Χορνάρος. Καί ή κυρία σου που είνε ;
’Ιωσήφ. Μέσα μέ τόν κύριον Βοτάνη.
Χορνάρος. Καλά! Πήγαινε έξω.
ΊωσΑφ. ( Εξερχομενος· ιδίμ). Τώρα γενήκανε δυώ τά ζευγάρια.

(’Εξέρχεται 8ιά τής θύρας ίου βάθους).
Μάσιγγα. Και δέν φοβεΐσθε διολου :
Χορνάρος. Τί πράγμα ;
Μάσιγγα. Ν’ άφίνετε τήν Νίνα μόνη μ.έ τόν ....
Χορνάρος. ’Ά ! μά δέν 'ξέρεις τί πράγμα είνε ή Νίνα είς τό κε- 

φάλαιον αύτό. ’Άλλως τε ξεχνμς πώς είνε καί'.θεία του ; . '
Μήσιγγα. Τότε σεις πώς θέλετε νά σάς αγαπώ αφού μοΰ δίνετε 

τόν ανεψιόν σας καί επομένως θά γίνετε θεΐός μου ;
Χορνάρος. ’Ά ! μά διαφέρει τό πράγμα . . . Ένας θείος ήμπορεΐ 

ν’ άγαπα τήν ανεψιάν του καί τόσφ μακρυνήν μάλιστα ..... δχι δμως 
καί μ.ία θεία τόν ανεψιόν της . . . έννοεϊς ;

Μάσιγγα. 'Οπως δήποτε ήμπορεΐ καί αύτοί νά έχουν τήν έναντίαν 
ιδέαν . . . Δέν είνε άπίθανον ! (Ό’Ιωσήφ φαίνεται είς τόν φεγγίτην).

Χορνάρος. Ποτέ !' Τόσην πεποίθησιν έχω είς τήν Νίναν, ώστε έπέ- 
τρεψα είς τόν Βοτάνην νά τήν κορτάρη γιά νά" ίδή τί έχει νά πάθη ! . .

Μάσιγγα. Καλέ τί λέτε !
Χορνάρος. Αύτό ποΰ σοΰ λέω . . . αγάπη μου ! . . .

(Ορμοι να την ασπασθή, αλλά βλέπων τον ’Ιωσήφ είς τόν φεγγίτην ξεσκονί- 
ζβντα, οπισθοχωρεί). Ά ! τό ζφον ! . . . Στάσου νά σοΰ δείξω ’γώ ! . . ■ 
(’Εξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΝΑΤΗ.
ΜΑΣΙΓΓΑ, μόνη.

Κατόπιν τόσων περιπετειών θά γείνω ανεψιά του . . . έννοεΐται δτι 
καί θά μείνω τοιαύτη ! . . . Δέν θά τοΰ είμαι τίποτε άλλο . . . απο
λύτως τίποτε . . . Άλλά πρέπει καί ό Βοτάνης νά μείνη ανεψιός τής 
θείας του καί μόνον ανεψιός ! . . Αλήθεια αύτήν τήν ώραν εινε μαζί 
της έκεΐ μ,έσα .... ’Άν ήμποροΰσα νά ίδώ άπό τήν κλειδαρότρυπα 
τώρα ποΰ εινε μόνη . . . Κακόν εινε τό πράγμα, άλλά ή περιέργεια 
ποΰ δέν μ’ άφίνει . . . Δέν άντέχω , . . θά ίδώ ! . . , (Βαίνει και πα
ρατηρεί διά τής οπής· αίφνης οπισθοχωρεί" βάλλουσα κραυγήν). ’Ά ! . . .

(’Έξωθεν ακούεται δ Χσρνάρος έπιπλήττων τόν ’Ιωσήφ).
Ό Βοτάνης είς τούς παίδας τής Νίνας ! . . . Καί ό κουτόγερος έκεΐ- 

νος χαμπάρι δέν έχει ! . . . Έχει πεποίθησιν ’ς τήν' Νίναν του !

ΣΚΗΝΗ ΕΙΚΟΣΤΗ.
ΜΑΣΙΓΓΑ κα'ι ΧΟΡΝΑΡΟΣ.

Χορνάρος. Τό ζφον ! . . .
Μάσιγγα. Κοπιάστε, κοπιάστε νά μάθετε τά νέα !
Χορνάρος. Τί ;
Μάσιγγα. ’Έχετε πεποίθησιν, λέτε, είς τήν σύζυγόν σας, αί;
Χορνάρος. Απεριόριστον !
Μάσιγγα. Καί άν πάς έλεγα τί είδα πρό ολίγον.
Χορνάρος. Τί ; ,
Μάσιγγα. Τί ; ό Βοτάνης ήταν ’ς τά πόδιά της . .
Χορνάρος. ’Ά ! ά ! ξέρω ! . . ή δοκιμασία ποΰ σοΰ έλεγα . . . τήν 

κορτάρει κατά σύστασίν μου, άλλά δέν υπάρχει φόβος.
Μάσιγγα. Καλέ τί λέτε ; ! . . .
Χορνάρος. Ναί, ναί, δέν εινε τίποτε, μή φοβάσαι, άγάπη μου . . . 

('Ορμξί καί τήν άσπάζεται).
Νίνα καί Βοτάνης. (Άπό τής θύρας). ΤΩ ! . . (’Αποσύρονται).
Μάσιγγα. ("Εντρομος). Ά ! . . .
Χορνάρος. Τί εινε ;
Μάσιγγα. Μοΰ φαίνεται, πώς ήκουσα κάποιαν φωνήν . . .
Χορνάρος. Καλέ, δέν εινε τίποτε . . .
Μάσιγγα. ’Ήκουσα φωνήν, σάς λέω . . . Μοΰ φαίνεται πώς έρχον- 
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ταΐ μάλιστα άπό ’κεΐ. (Α^ικνύει το δωματίου όπου εύρίσζεται ή Νίνα μετά 
τοϋ Βοτάνη).

Χορνάρος. Τότε έλα άπό 'δω . . ·. έτσι θά σοϋ αποδείξω κ’εκείνο 
ποΰ σοϋ έλεγα ...

Μάσιγγα. ΤΙοιό ;
Χορνάρος. "Οτι ή σύζυγος μου ...
Μάσιγγα. Καλά. Τώρα κι’ άλλη μιά φορά.
Χορνάρος. ’Έλα άπό ’δώ κ’έννοιά σου !

(’Εξέρχονται διά τοϋ βάθους).

ΣΚΗΝΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ.
NINA κα'ι ΒΟΤΑΝΗΣ κα'ι ΧΟΡΝΑΡΟΣ έκ τοϋ φεγγίτου.

Νίνα. Ά ! φύγανε ! . . .
Βοτάνης. Νά σοϋ ’πω τήν άλήθεια ; . . . Δέν τήν πέρνω ! . .
Νίνα. Μά πώς ; Πριν μου ’λεγες μέσα οτι δέν μπορείς παρά νά 

τήν πάρης.
Βοτάνης. Νά ! δέν τήν πέρνω ! . . . Άκοΰς έκεΐ κ’ ’μπροστά στά 

μάτιά μου νά τήν φιλή ! . . Ά ! δέν τά θέλω ’γώ αύτά ! . ...
Νίνα. (Ειρωνικώς). Ό κύριος ! Σάν δέν τά θέλεις, πώς τά κά· εις σύ 

εις άλλους ;
Βοτάνης. ΤΑ ! τό πράγμα εινε διαφορετικόν . . , Μία θεία ήμπο- 

ρεϊ ν’ άγαπφ τόν ανεψιόν της καί τόσφ μακρυνόν μάλιστα ..... όχι 
δμως κ’ ένας θείος .τήν ανεψιάν του . . . ’Εννόησες ;

Νίνα. Καθολου ! . . . Κι άλλη φορά νά μοΰ κάνης τήν χάρι νά σοϋ 
λείπουν.

(Ο Χορνάρος προβάλλει την κεφαλήν διά τοϋ φεγγίτου είς τρόπον ώστε 
να εύρίσκεται αυτή ύπδ τδ θηρευτικόν τρόπαιου).

Έγώ σ’ αγαπώ ! . . τρελλαίνομαι .... γι’ αύτό άρνοΰμαι νά τήν 
πάρω τήν Μάσιγγα. (Λαμβάνει τήν χειρά της).

Χορνάρος. (Ίδίμ). Βρε τόν γάιδαρον ! . . . Αύτά μοΰ σκαρώνει ! . .
Βοτάνης. (Παρατηρήσας τδν Χορνάρον· ίδιοι). rQ. I J %

θειος μου ! . . (Κάμνει νεΰμα πρδς τήν Νίναν). Πρόσεχε ... μάς βλέπει. 
(Στρεφει και δμιλεΐ* δήθεν κρυφίως πρδς τδν 

μασία ποΰ μοΰ είπατε ....
Χορνάρος. (Έυχαρις-ηθείς). ΤΑ ! ά ! . . .
Βοτάνης. (Κρυφίως τη Νίνμ). Κάνε πώς μ.’ απωθείς. (Ύψηλοφ.) Αχ ! 

σέ αγαπώ . , , τρελλαίνομαι

Χορνάρον) ’Ξέρετε ή δοκι-

Νίνα, Ά ! μά είσαι αύθάδης, τό κατάλαβες ; . . . Εχεις μια ωρα 
τώρα ποΰ μέ γέμισες άηδίαις 1 . . . . ©ά τό *πώ τοΰ θείου σου, να το 
’ξερής ....

Βοτάνης. "Αχ ! πάσχω ! δέν μέ λυπάσαι ! . . .
Νίνα. Νά μοΰ κάνης τή χάρι νά μέ ξεφορτώνεσαι ! . . .
Χορνάρος. (Κρυφίως τφ Βοτάνη). ψά βλέπεις ; Τά βλέπεις ;
Βοτάνης·. Τόση σκληρότης ! . . . Τόση άπανθρωπία . . .
Νίνα. ΤΑ ! μά τό παράκανες ! . . . Νά φύγης όγρήγορα . . . έλα ! . . 

(Ό Χορνάρος κατέρχεται, άφοΰ κάμει νεΰμα εις τδν Βοτανην).
Βοτάνης. Χάχ ! αχ ! ά ! Τόν καϋμένο τόν θείο ! . . .
Νίνα. Σούτ ! 'Έρχονται ! . .ΣΚΗΝΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.

Οί προλαβόντες, ΜΑΣΙΓΓΑ καί ΧΟΡΝΑΡΟΣ.

Χορνάρος. (Τη Μάσιγγμ, ίδίςι). Δέν σ’ τάλεγα ’γώ ! . . . . Τήν έδο- 
κίμαζε ! . . . .

Μάσιγγα. (Προχωρούσα). Καλ’ ημέρα, Νίνα ...
Νίνα. Μάσιγγα 1 . . . πώς κί’ αύτό ; . . .
Μάσιγγα. (Χαιρετώσα τδν Βοτάνην). Κύριε Βοτάνη !
Βοτάνης. (Ύποκλινόμενος). Δεσποινίς ! . . .
Χορνάρος. (Τω Βοτάνη). Λοιπόν τά είπαμε ;
Βοτάνης. Τί ;
Χορνάρος. (Όμιλεΐ- είς τδ ούς τοϋ Βοτάνη). ”Ε ; . . .
Βοτάνης. (Προβλέπων τήν Νίναν). Μά , . .
Χορνάρος. Μά καί ξεμά δέν έχει .... Νίνα, ήμπορεΐς νά συγχα- 

ρής τήν Μάσιγγα ....
Νίνα. Πώς ; έτελείωσαν ;
Χορνάρος. ’Εννοείται.......... Μάσιγγα, σοϋ παρουσιάζω τόν μνη-

στήρά σου. (Ό Βοτάνης καί ή Μάσιγγα ύποκλίνονται). Αί ; αί ; Τ’ εΐν* αύ
τά ; . . . Δόστε τά χέρια γρήγορα ! . . (Ό Βοτάνης κα'ι ή Μάσιγγα δί-
δουσι τάς χεΐρας). Τώρα μάλιστα ! . . .

Νίνα. (Άσπαζομένη τήν Μάσιγγα). Μάσιγγα, νά σέ φιλήσω .... Καί 
τοΰ τηλεγραφήσατε τοΰ Άνδρέα στήν Καλκούτα ;

Βοτάνης. ί’13'?)· Τό φίλημα τοΰ ’Ιούδα !
Χορνάρος.’Ά, ναί! .. έλα πάμε, λοιπόν Μάσιγγα, νά κάμωμε ένα τη

λεγράφημα τοΰ άδελφοΰ σου . . . Έλα ... θά χάρη πολφ ό ?ιαιψ..ένος.
Μάσιγγα. Πηγαίνομεν ! (Εισέρχονται αριστερή).
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Νίνα. Μπράβο σου ! . . .
Βοτάνης. Καλέ, δέ εινε τίποτε . . . . έγώ είμαι ’δικός σου.
Νίνα. Δέν θέλω νά. σέ ’ξέρω !
Βοτάνης. Μά, σέ παρακαλώ, ησύχασε. ’Μπορώ έγώ ν’αγαπήσω 

άλλην ;
Νίνα. Κ’ έν τούτοις τήν παίρνεις.
Βοτάνης. Μά τί θέλεις νά κάνω .... Εύρίσκομαι μεταξύ δύο πυ

ρών . . . Έγώ αν πέρνω αυτήν, σένα θ’ αγαπώ . . . μέ ξέρεις ! . . . . 
"Ετσι ήλθεν ή περίστασις.

Νίνα. Μο'ι τό ορκίζεσαι πώς μόνο έμένα θ’ αγαπάς ;
Βοτάνης. Parole d’ honneur ! . . .
Νίνα. Όχι ! όχι! άλλον όρκον ! . . .
Βοτάνης. Ma parole.
Νίνα. Μά . . . .
Βοτάνης. ”Αχ ! πίστευσέ με ... έσένα κα'ι μόνην θ* αγαπώ ... 

έσένα θά λατρεύω ! . . .
Νίνα. ’Ακόμη δέν τό πιστεύω.
Βοτάνης. Δέν τό πιστεύεις ;
Νίνα. Όχι !
Βοτάνης. Αχ ! κακή ποΰ είσαι ... θά τό πιστεύσης άν έπισφρα- 

γίσω τόν δρκον μου μ’ ένα φίλημα ;
Νίνα. (Έρωτύλως). Ναί.

(Έναγκαλίζονται, ντε εισέρχεται ό Χορνάρος ακολουθούμενος ύπο τής Μάσιγγας).

Μάστγγα. (Ίδίςι)· ”Αχ ! θεέ μου ! άν χαλάση τό συνοικέσιον ! . .
Βοτάνης. (’Ιδιαιτέρως τω Χορνάρω). Θεΐέ μου, ή δοκιμασία.
Χορνάρος. Τί, δοκιμασία βρέ ; Τήν έφίλησες .,. , , . έξω από δώ 

γρήγορα. ’
Βοτάνης. Μά . . . έπί τέλους .... Σάς τό χρεωστοϋσα. Έδώκατε 

ένα φίλημα στήν Μάσιγγα στήν γυνάΐκά μου, ας ’πούμε, έδωκα ενα 
στήν Νίνα ...

Χορνάρος. (’Ιδία). Διάβολε μάς είδαν .... Τώρα ... ή σκάνδα- 
λον ή . . . . (Σκεφθείς έπί μικρόν). Μή σάς είδε κανείς άλλος ; ο ’Ιω
σήφ, ό . . . .

Βοτάνης. Όχι, όχι, Parole d’honneur. Μεταξύ μας. Νά, ρωτή
στε καί τήν Νίνα. (Φαίνεται* ή κεφαλή τοΰ Ιωσήφ έκ τής άριστεράς θύρας).

δέν λέτε τίποτε ;

Χορνάρος. Καλά (Σπεύδων πρός τον κωδωνίσκον καί κτύπων). ’Ιωσήφ. 
(Προς τάς δυο γυναίκας, αί δποΐαι άπομένουσιν έν άπος-άσει καί ψυχρότητι). Κάτι 

(Ό ’Ιωσήφ εισήλθεν κα'ι παραμένει ό'πισθεν τοΰ Χορ- 

νάρου χωρίς νά φανή. Ό Βοτάνης σπεύδει προς τήν Νίναν ιδιαιτέρως).
.Νίνα, Λοιπόν ;

ό Βοτά- 

Ίωσήφ).

Βοτάνης. Τίποτε ...
Χορνάρος. (Τή Μάσιγγμ). Ή δοκιμασία ! Τώρα στέλλω το τηλε

γράφημα. (Στρεφόμενος ζωηρώς-πρές τον ’Ιωσήφ ύπολαμβάνωνότι εινε 

νος). Λοιπόν, ανεψιέ μου, μεταξύ μας , . . (Βλέπων έξαιφνης τον 

Έ ! ποΰ ήσουν σύ ;
’Ιωσήφ. Ά ! τίποτε, έκεΐ στήν πόρτα . . . μεταξύ μας . . 

λαβαίνετε ; ; , .
. κατα-

ΣΚΗΝΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.
Οί προλαβόντες, ΜΑΣΙΓΓΑ καί ΧΟΡΝΑΡΟΣ κα'ι ειτα ΙΩΣΗΦ.

Χορνάρος. Μέ τής ύγείαις σας ! . . .
Νίνα. Ά !
Βοτάνης. (Τρέχων προς τον Χορνάρον). Καλέ θεΐέ μου, ή δοκιμα

σία ! . . . .
Χορνάρος. Βρέ ποιά δοκιμασία ! . . . Μπιρμπάντη ! . . (Τή Νίνςε). 

Κυρία ! . . .
Νίνα. Κύριε ! . . ,
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