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Μέ τοΰτο είνε 3 γράμματα οπού σάς στέλνω· είς τά άλλα 2 όποΰ 
σάς προήστειλα είνε αρκετά νά καταλάβετε τήν πολιτείαν τοΰ σιορ Δια
μαντή. Τώρα πάλιν δέν λείπω όποΰ νά σάς γράψω τά δ,τι τρέχουν τήν 
ήμέραν διά τον υιόν τοΰ Ρήγα, όποΰ σάς έγραφα, πώς τον έπήρε στο 
σπίτι. Τοΰ έκαμεν ένα τευτεράκι τοΰ μαγαζιού καί τού έγραψεν ολο το 
πράγμα όποΰ έχομεν, καί δταν έλθη κανένας μεσίτης διά νά ίδή πράγμα, 
τόνε στέλλει εύθύς διά νά τοΰ τό δείξη αύτός. "Ομως έγώ πάντοτες 
πάω μαζί, επειδή τό παιδί είνε άκόμη αμάθητο. Όμοίως καί είς άλ- 
λαις ύπηρεσίαις, δηλαδή έξω δουλειαίς καί μερικαίς δουλειαίς ποΰ δέν 
είξεύρει στέλνει τό παιδί καί πάει· καί βρίσκει τον γραμματικόν καί 
πάνε μαζί καί τοΰ δείκτει καί έμένα δέν καταδέχεται νά μέ είπή ή νά 
μ’ έρωτήση είς τίποτες. Μέ δίδει πολλάκις αίτίαις διά νά καταλάβω 
πώς. δέν έχει χρείαν άπό τήν δούλευσίν μου. Έγώ ώς τόσον δέν τοΰ 
μιλώ τίποτες, δμως βλέπω, αύθέντη, καί λυπούμαι καί δχι αύτόν, άλλά 
τήν αύθεντίαν σας, έπειδή αύτός καθώς φαίνεται εινε ό άφανισμός σας. 
Στάς άρχάς τοΰ είπα, δταν έρχωνται ό Τεκλεμπούρχ καί ό Χελέτ, ή ό 
Χένισος, ή ό Βέλης καί άλλοι παρόμοιοι νά έρχεται καί αύτός είς τό 
μαγαζί, καθώς καί ή αύθεντιά σου έκαμνες, καί είς τόν ίδιον καιρόν πού 
έβλεπαν τό πράγμα, έκάνετε καί πούλησαις· αύτός δέν καταδέχεται νά 

I έλθη μέ αύτούς είς τό μαγαζί. Αύτοί παρόμοια τά παρατηρούν στής 
άρχαίς, πού δέν τόν ειξευραν, ήλθασι νά ίδούν πράγμα, τώρα μήτε πα- 
τέΐ κανείς. Έγώ ώς τόσον τού τό ξαναεΐπα, πώς: «σάν έρχουνται αύ
τοί, νά έρχεσαι καί ή αύθεντιά σου στο μαγαζί, καθώς καί ό σιόρ Στέ
φανος πάει.» Όμως έγώ βλέπω δλον τό εναντίον1 άντί νά μοΰ είπή : 
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«καλά λές, πρέπει νά έρχωμαι καί έγώ στό μαγαζί», μέ εχθρεύεται 
χειρότερα· βλέποντας κα'ι έγώ πώς θυμόνει, δέν τοϋ μιλώ πλέον τίπο
τες. Εύγάλοντας τά γράμματά του είνε ό ίδιος ό Πανάγος.1 Έπροχθές 
ήλθεν ό Μένους κα'ι είδε τής 10 μπάλλαις 2 βαμβάκι τοϋ Πατρίκη και 
μέ ρωτγ εμένα νά τοΰ πώ τιμή. Έγώ τοΰ είπα είς τήν Μποΰρσα τοΰ 
μίλεΐ ό σιόρ Διαμαντής- μέ ξαναρωτρί και μου λέγει αν τό δίνη εις τά 
18 χρότα· έγώ τοΰ είπα : δέν πιστεύω νά σέ τό δώση. Πηγαίνοντας είς 
τήν Μποΰρσα, τοϋ τά έδωσε 17 3)4. Τήν δευτέραν ήμέραν ήλθε νά τής 
περιλάβη καί μέσα στής 10 μπάλλαις ήταν 3 βρεμμέναις. Βλέπον 
τάς ταις δέν ήθελε νά ταΐς περιλάβη. Έγώ τοϋ είπα πώς : πρέπει νά 
ταΐς περιλάβης* μέ λέγει πώς: έγώ έκαμα συμφωνίαν μέ τόν σιόρΚο- 
ραή γεραίς μπάλλαις. Έμένα μέ έφάνηκε πολλά παράξενο κ’ έστειλα 
κα'ι τόν έκραξαν καί ήλθεν εις τό μαγαζί καί τοΰ είπα πώς δέν θέλει 
νά τής περιλάβη διότι είνε τρεις μπάλλαις βρεμμέναις, καί τόν έκα- 
τάστησεν καί τοΰ έδωκεν άπό άλλη παρτίδα 3 μπάλλαις, ή όποίαις 
είνε'τοϋ Τουφεκτσόγλου, 24 μπάλλαις μία παρτίδα. Είνε αύταίς πραγ- 
ματευτάδικαις δουλειαίς ; υστέρα τον άναγελοϋσε ό Μένους καί μοΰ λέ
γει πώς ό σιόρ Διαμαντής είνε καλός διά φιλόσοφος καί όχι διά πραμ-* 
ματευτής Μιαν ήμέραν είχαμε δουλειά κ’ έλειπα άπό τό σπίτι- ερχό
μενος εις το σπίτι τόν έρώτησα αν έξεφόρτωσε βαμπάκια καί με λέγει 
όχ_ι, καί μετά μίαν ώραν βλέπω τούς χαμάληδες και φέραν τά κλειδιά 
τοϋ μαγαζίου. «Ή αύθεντιά σας μέ είπετε πώς δέν έξεφορτώσετε σή
μερον !» αύτός ούτε άπόκρισιν καν δέν μέ έδωσεν. "Υστερα τοϋ λέγω: 
αύτά τά βαμπάκια σάν ξεφορτώνονται, θέλουν ξέτασμα, διότι αν είνε 
πολλά βρεμμένα, ήυπορεΐ νά πέσουν τών ζυγαδόρων. Τότες μέ λέγει; 
πάνε κύτταξέ τα. Τό πράγμα γυρεύει νά τό πουλή κατά τήν φατούρα, 
έπειδή αύτός δέν μπορεί νά κάμη διαφοράν άπό πράγμα ώς πράγμα. 
Τό περισσότερο, κακό, είνε όποϋ δέν καταδέχεται νά τοϋ είπώ : αύτό τό 
πράγμα άξίζει, θετέον, τόσα. Ή αύθεντιά σας είξεύρετε πολλά καλά 
όποϋ είς τόν καιρόν σας ό'ντες έδώ μάς έστελναν πραμματείαις καί 
πολλαίς φοραίς τά εύθηνά ψουνισμένα ήσαν καλλίτερα άπό τά άκριβά 
ψουνισμένα, καί μέ τό νά είνε εύθηνά ψουνισμένα, νά πάς νά χαραμίσης 
τό πράγμα ! Καθώς άκολουθφ καί μέ τά βαμπάκια ποϋ ήλθαν μέ τόν 
Θεοδώρους, ή 50 μπάλλαις είνε άκριβώτερα ψουνισμέναις άπό τάς 25 
μπάλλαις καί ή 25 μπάλλαις είνε καλλίτεραις. Λοιπόν πώς είνε φθη
νότερα ψουνισμέναις, ας τής δώση κατά τή φατούρα ; "Ομως αύτός άπό

* Ή λέξις εινε δυσανάγνωστος έν τω χειρογράφφ. 
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αύτά δέν τόνε μένει τίποτες- δσα ίνκάντα 1 έγειναν άπό τον καιρόν 
όποϋ ήλθαμεν έως τώρα, είς κανένα δέν έπήγε διά νά ίδή καί αύτός 
ώσάν πραμματευτής. Έδώ τά ίνκάντα, καθώς είξεύρέτε, είνε μία ρέ
γουλα τοϋ πραμματευτή. Ταΐς προάλλαις έπουλήθηκαν μία παρτίδα νή
ματα είς τό ίνκάντο άσπρα καί κόκκινα, κάθε λοής σορτιμέντο. Ό σιόρ 
Στέφανος, ώς φαίνεται, ήθελε νά τόν δοκιμάση καί έρχεται είς τό σπίτι 
καί τόνε πέρνει νά πά; νά ίδοϋν τά νήματα όποϋ θά πουληθούν. Έπήγά 
καί έγώ'μαζί, έβαστοϋσα τήν νοτίτσια όποϋ ήτον τά κάβουλα (;), μέ 
τήν έγύρευσε καί τοϋ τήν έδωσα, θαρρώντας καί έγώ όπώς θά γράψη 
τίποτις· άφοΰ τά είδαμεν καί έφύγαμεν, μ’ έδωσε τήν νοτίτσια, βλέπω 
νά ίδώ άν έσημείωσε τίποτες, καί βλέπω καθώς τοϋ τήν έδωσα, έτσι 
μοϋ τήν έδωσε. "Ομως αύτός φοβάται νά πάη κοντά σταίς μπάλλαις διά 
νά μή μουρδαρευτή καί δέν βλέπει τούς έδώ πραμματευτάδες όποϋ χώ
νονται μέσα στής μπάλλαις. Ό σιόρ Στέφανος τόν έπαρατήρησε καί 
μοΰ λέγει : ό σιόρ Διαμαντής καθώς φαίνεται, δέν έχει κλίσιν είς τό 
νεγότσιο. Ό σιόρ Μπρίγκος μου είπε πώς τοΰ είπε ό Μέρης διά νά είπή 
τοΰ σιόρ Διαμαντή νά φυλάγεται άπο τόν γραμματικόν όποϋ έχει, έ- 
πειδή είνε ψεύτης· είνε άπό τούς κάποιους όποϋ γένονταί 4, 5 σύντρο
φοι καί κάνουν, καθώς τούς λέμε αύτοϋ, ντοχαρτσιτζήδες. Έγώ σάν τό 
ακόυσα, τδν έπερικάλεσα νά τοϋ τό είπή, διά νά έχη έννοια, επειδή τδν 
έχει συμβουλάτορα σέ βλαις του ταίς δουλειαίς καί καθώς φαίνεται, αύ
τός τόν έβγαλε άπό τά μυαλά του. Τοϋ εύρε μίαν δουλεύτρα καί έκαμε 
3 ήμέραις καί μίαν ήμέραν όποϋ ήμαστε στήν Μποϋρσά, έσηκώθη κ’ 
έφυγε· γυρίζοντας άπό τήν Μποΰρσα, έβαστοϋσα τό κλειδί, άνοιξα, 
φωνάζω τής φαντέσκαςέπήγα είς τήν κουζίνα, καί δέν βλέπω κα
νένα. Χωρίς νά μιλήση, άφηκε τό σπίτι μονάχο καί έφυγεν. Ή αιτία 
όποϋ έφυγεν είνε αύτή' ό γραμματικός τήν έφερε μίαν βραδεία κάί τήν 
έσυμφώνησε καί τής είπαν πώς ό αύθέντης τοϋ σπιτιού είνε ό ρενηρ s 
Κοραής- έχει κ’ ένα κοπέλι όποϋ τοϋ παστρεύει τά παποΰτσα καί τοΰ 
στρώνει καί μαγειρεύει, Αύτή σάν ήλθεν είς τό σπίτι, μοϋ λέγει έμένα : 
ή καμαράδα σου γιατί έφυγε ; — Ή καυ,άράδα θά πή ή σύνδουλή σου. 
— Διά ποιαν αιτίαν έφυγε ; Έγώ έκατάλαβά εύθύς κάί τής είπα πώς 
τήν έμάλλώσεν ό αύθέντης μας καί διά τούτο έφυγε τήν άλλην ημέ
ραν. Τήν έδωσε νά παστρέψη τά παποΰτσά του· αύτός δέν τήν έκατά- 
λαβε καί κράζει τοϋ κύρ Ρήγα τόν υιόν τόν Στέφανον καί τήν μίλα,

1 Δημοπρασία:
8 Fantesca =s ύπηρέτρια.
8 Όλλανδιστί κύριος.
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κ'αϊ τοϋ λέγω καϊ αύτουνοϋ ·τά·ιδια( Ό Στεφάνής τής λέγει πώς : εσύ 
πρέπει νά παστρεύσης τά παποϋτσα. Αύτή δέν έμίλησε τίποτες- πάρεξ 
τήν τρίτην ήμέρα, καθώς σας είπα, έσηκώθη κ’ έφυγεν. . Έγώ δέν τό έ- 
πίστευσα, δμως έβεβαιώθηκα άπό τήν ίδια, μάλιστα μοϋ τά είπε καί ό 
Γιατζήτζογλους, πώς τό ακούσε και αύτός άπό τή δουλεύτρα., ποϋ τοϋ 
είπε πώς τής είπε πώς έγώ είμαι δούλος του διά νά παστρεύω, τά πα
πούτσια του και νά τοϋ στρώνω και νά τού μαγειρεύω. Ό Γιατζήτζο- 
γλους δμως τού τό είπεν ανοικτά, επειδή άρχήτερα τοΰ έκλαύτηκε πώς 
ή δουλεύτρα άφήκε τό σπίτι μοναχό κ’ έφυγεν. Τότε τοϋ λέγει και αύ
τός .πώς : τό φταίξιμο είνε έδικό σου, επειδή, τής είπες πώς ό Σταμάτης 
είνε δούλος σου, διά νά παστρεύη τά παποϋτσα, νά σού στρώνη καί νά 
σοΰ μαγειρεύη. Καί καθώς λέγει ό Γιατζήτζογλους., έντράπηκε καί δέν 
τού μίλησε τίποτις. Έγώ σάν τάκουσα, αύθέντα, έθυαώθηκα πολλά" 
επειδή δσον καιρόν δεν μ’ άγγιξαν εις τήν τιμήν,.δέν μ’.έμελε τρσ.ο.ν 
δμως τώρα βλέπω κ’ έκαταχέρισε νά μ’ έγγίζη στήν τιμήν .καί αύτό δέν 
είνε τρόπος νά τό ύποφέρω. Έγώ, αύθέντη, σάν έφυγεν ή πρώτη δου
λεύτρα, έως νά έλθη άλλη, επέρασαν 4 ήμέραις, κ’ έμείναμε χωρίς 
δουλεύτρα κατ τού έμαγείρευσα καί τού έστρωσα,.-■•τού πάστρεψα τώ 
παποϋτσα καί ήκαμνα δλαις ταΐς δουλειαίς τοϋ σπιτιού καί τώρα πάλι 
έχομε σήμερον 15 ήμέραις χωρίς δουλεύτρα. Καί μή θαρρήτε πώς.τά 
κάνω δι’ αύτόν- διά τήν άγάπην σας είνε όποΰ ύποφέρνω κ’ έγεινα 
ύποπόδιον. τών ποδών του, έως νά μέ δώσετε άδειαν νά χωρίσω άπό 
αύτόν, νά έλευθερωθώ καί περικαλώ τόν Θεόν νά μοΰ δίδη υπομονήν 
έως νά χωρίσωμεν, διότι πολλά μέ αναγκάζει διά νά μαλλώσωμεν.

Έδώ έχει μέ κάποιον ντόμινον Μπούρθ μεγάλαις φιλίαις- μάλιστα 
αύτός τόν έμαθε τήν Γεωμετρία καί κάθε Πέμπτη πηγαίνει είς αύτόν 
στάς 11 — 11 1)2 ώρας. Άφοΰ έσμιξε μέ αύτόν, φαίνεται πώς έκρύω- 
σεν άπό τήν Εκκλησία, μάλιστα ακόυσα πώς γυρεύει ή γυναίκα τού 
ντόμινου νά τόν πανδρεύση μέ μίαν συγγενή.τους. Αύτό .δέν είμαι βέ
βαιος· είνε σήμερα 2 ήμέραις όποΰ τό ακόυσα. Πολλαίς φοραίς έρχεται 
καί τόνε πέρνει στο σπάσσο μαζί καΐτό κλειδί τού καντορίου τό πέρνει 
μαζί του. ”Αν έλθη καί κανείς νά γυρέψη νά ίδή τίποτες πράγμα, πρέ
πει νά τού είπώ νά έλθη αΰριον. Τήν άπερασμένη εβδομάδα ήλθε καί τόν 
έπήρε καί- έπήαν νά ίδοΰν ένα καμπινέτο όποΰ ήταν διά νά πουληθή 
καί άγόρασε καί αύτός ένα σκέλεθρο. Είδε τόν ντόμινον όποΰ έχει.κάθε 
λογής φράγματα κουριόζα καί γυρεύει καί αύτός, ώς φαίνεται, νά κάμη 
καμπινέτο. Αύτουνού ό νοϋς του δέν είνε στο κεφάλι του· μίαν ήμέραν 
έπήα νά πάρω κάτι άπό ένα μέρος καί γυρίζοντας είς τό σπίτι δέν τον 
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ηύρα, καί άκόμα δέν είχαν βαρέσουν 11 ώραις. Άρωτώ τό παιδί : πούνε 
ό σιόρ Διαμαντής ; καί μέ λέγει πώς δέν είξεύρει. Άρώτησα τή δου
λεύτρα καί μού είπε πώς είνε δίπλα μας, στού σπιτονοικοκύρη μας, είς 
τού οποίου συνειθίζει καί πάει συχνά, Τήν ώρα όποΰ παντέχομεν ίσως 
κ’ έλθη κανείς νά ίδή πράγμα, αύτος λείπει σταϊς βίζιταις- Νά ίδής, 
αύθέντη, σέ τί κατάστασι έφέρε τό σπίτι καί ν’ άπορήσης· ή τάξαις τής 
αύθεντίας σου δέν τού άρεσαν, έγύρέυσε νά κάμη δικαίς του τάξαις καί 
κατάστησε τό σπίτι κ’ έγεινεν ωσάν έρήμο. Τόν καιρόν δπού ήσαστε ή 
αύθεντιά σας έδώ, τήν νύκτα στής 9 ώραις έσφαλούσαμε τό σπίτι καί 
τώρα πότε σταϊς 8, πότε σταϊς 9 βγαίνει έξω καί γυρίζει πότε σταϊς 
11 ή 11 1)2 ώραΐς. Τό καλοκαίρι, καθώς σάς προέγραψα, πάντοτε υ
στέρα άπό τά μεσάνυκτα ήρχουνταν είς τό σπίτι· είνε αύτό, αύθέντη, 
τιμημένων άνθρώπων καμώματα ; Δέν είξεύρει τί ρούχα νά κάμη νά φο- 
ρέση. Έκαμε ένα μπινίσι μαύρο καί μαύρον ντουλαμά καί τάβαλε κ 
έπήε στή Μπούρσα καί καθώς τόν είδαν οί γνωστοί φίλοι, ήλθαν καϊ τον 
άρωτοΰσαν ποιος τοΰ πέθανε· τήν δεύτερη ήμέρα τό χάρισε τοΰ παππά. 
Έγόρασε ένα μπαστούνι 24 φ. * καϊ δέν τού άρέσεε νά βάλη μαύρο σει- 
ρήτι, καθώς δλοι οί τιμημένοι τάχουν, μόνον γυρεύει νά βάλη χρυσό 
σειρήτι. Στής άρχαίς όποΰ ήλθαμεν έλεγε τοΰ παππά διατί δέν κάμνει 
νωρίτερα τήν λειτουργίαν. Ό παππάς τοΰ είπεν ή αιτία είνε διότι δέν 
έρχονται νωρίτερα, άν δέν φτιάσουν προτήτερα ταΐς περρούκαις, Αύτός 
τού άποκρίνεται καί τοϋ λέγει : διά ταΐς περρούκαις ν’ άφίνωμεν τήν 
Έκκλησίαν ; Κα’ι τώρα κοιμάται είς τάς 9 ώραΐς, υστέρα ωσάν σηκωθή, 
έρχεται και ό περρουκέρης διά νά τού φτιάση τά μαλλιά του καί μόλις 
γλυτώνει στής 10 ώραις. Στής άρχαίς έλεγε πώς είνε αμαρτία νά βά
ζουν οί χριστιανοί είς τά σπίτια τους κάνδρα γυναικίσια, καϊ τώρα έ- 
πήγε σ’ ένα ίνκάντο καϊ τ’ άγόρασεν άτός του καϊ τάβαλε στή σέϊ κά
μαρα. Είς κοντολογίαν έπεσε σταϊς ήδοναϊς καϊ ματαιότηταις. Μίαν 
Κυριακήν ύστερά άπό τήν λειτουργίαν μάς ένουθέτει ό παππάς, λέγον
τάς μας διατί δέν πάμε ένωρίς στήν έκκλησία καϊ πώς αύτά όποΰ δια- 
βάζομεν είνε δλα θεολογικά καϊ άλλα πολλά άπό τήν Νέαν Γραφήν 
αύτός εύθυς άποκρίνεται τοΰ παππά καϊ τοΰ λέει πώς: έγώ καί καλ- 
βϊνος νά γείνω, δέν θέλω ποτέ κατηγορήσω τήν ’Ανατολικήν Εκκλη
σίαν διά το άσκανδάλιστον. Ακόυσα άκόμη καί άπό τοΰ Ρήγα τόν υιόν 
ένα βαρύν λόγον μίαν Κυριακήν έλειπαν καϊ οί δυό τους άπό τήν Εκ
κλησίαν. Έγώ έπήα ύστερα άπό τό μεσημέρι στού Ρήγα τό σπίτι καϊ 
τούς ηύρα’κ’ έτρωγαν ακόμα. είχεν καί τόν παππά καλεσμένων: άρωτφ

1 ’Ίσως φιορίνια. .
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ό δεύτερος υιός τοΰ Ρήγα τον μεγαλειτερον τόν αδελφόν καί τοΰ λέγει 
νά τοΰ είπή ποΰ έλειπαν μέ τόν λογιότατον καί δέν ήλθαν εις τήν εκ
κλησίαν τοΰ αποκρίνεται πώς ήταν στήν ρωμάνικην έκκλησίαν και 
πήγαν διά ν’ ακούσουν τήν μουσικήν, επειδή καί οί δυό τους [Λανθάνουν 
παιχνίδια, ό ένας τήν κιθάρα κα'ι-ό άλλος τό φλάουτο- τοΰ λέγει πάλιν 
ο αδελφός του πώς : δέν ήσαστε στήν ρωμάνικην Έκκλησίαν, άλλά 
στήν φραντσέζίκη, στήν καλβίνικην. Λέγοντας του αύτοΰ πώς ήταν 
στήν καλβίνικην εκκλησίαν, γυρίζει πρός τόν παππάν καί τοΰ λέγη 2 
φοραίς : παππά, παππά, ό Διαμαντής σου θά τουρκέψη γλήγορα- δ παπ- 
πάς διά τό ασκανδάλιστου δέν τοΰ είπε τίποτες, μήτε έγώ τοΰ ώμί- 
λν>σα. Αυτός όποΰ ειπεν αύτόν τόν λόγον, θά τοΰ έξεμυστηρ-ε.ύθη τίπΟτ 
τες, έπειδή αύτοί οί δύο τους μέρα νύκτα γυρίζουν μαζί Αύτόν τόν λό
γον τόν ειπεν άπό τήν απλότητά του- άπό αύτοΰ νά καταλάβετε καί αύ- 
τουνοΰ τήν κατάστασίν του, όποΰ έχει 5 χρόνους σχεδόν στό Άμστερ- 

κα'ι άκόμη δέν έμετάλαβεν κα'ι άντίς νά τον φέρη ό λογιότατος σέ 
θεογνωσία, τόν έκαμε χειρότερον. Τόν ντόμινου τόν Μπούρθ, όποΰ σάς 
γράφω ..πώς έχουν ζεσταίς φιλίαις, περισσότερη εύλάβειαν έχει είς. αύτόν 
παρά είς τόν άγιον Ίωάννην τόν Χρυσόστομον κα'ι κατά τά σημεία όποΰ 
βλέπω, φοβούμαι μήπως κα'ι τόνε φθείρει είς τά δόγματα. Μάλιστα, 
καθώς ακόυσα, τοΰ άνάφεραν νά παντρευτή- διά νά πάρη αύτήν όποΰ 
τοΰ είπαν, πρέπει νά γείνη καλβΐνος. Αύτός διά τήν δόξαν δ,τι πής γί
νεται. ’Απ’ αύτοΰ νά καταλάβετε, αύθέντη, όποΰ άκόμη δέν έγεινε χρό
νος όποΰ ήλθεν έδώ κ’ έκαμε τόσην μεταλλαγήν, άμή αν κάμη άκόμη 5 
έως 6 χρόνους, τί θά γένη.; Έγώ σάς γράφω, αύθέντη, ετούτα όποΰ ά- 
κούω καί βλέπω, έπειδή είνε χρέος μου νά σ'ε τά γράψω και ή αυθεν
τία σου είσαι νοικοκύρης νά κάμης καθώς σάς φωτίση ό Θεός. Έγώ ώ- 
στόσον μέ αύτόν δέν ήμπορώ νά κάμω πλέον καί διά τούτο σάς πεοικα- 
λώ νά εύρήτε τον τρόπον νά μέ δώσετε άδειαν νά χωρίσω άπό αύτόν, 
έπειδή εγώ δέν ήμπορώ νά βλέπω τής άκαταστασίαις του, έπειδή μέ 
τύπτει ή συνείδησις βλέποντας-τήν ζημίαν όποΰ σάς γίνεται..

&■'- ■

z/ιά την Σμύρνην, προς τόν εύγενή μοι αύθέντη σιορ Ευστάθιο 
Θωμά, όιά Λιθόρνύυ.

4773 Γενναρίου 29, Άμστερδάρ..

Άπό τή τιμία σας όποΰ έλαβα διά μέσου τοΰ σιορ Μπρίγκου δοσ
μένη Δεκεμβρίου πρώτη, είδα πρώτον όποΰ έλάβετε τήν πρώτη μου 

γραφή καί μέ λέτε χωρίς άλλο νά γράψω τοΰ πατέρα του, τοΰ μισέρ 
’Ιωάννη Κοραή. Όμως έγώ βλέπω καί ό λογιώτατος έξεσκίστη πολλά 
καί τοΰτο όποΰ μέ λέτε διά νά γράψω τοΰ πατέρα τόυ, στοχάζομαι πώς 
ή δουλειά θά πάγη είς μάκρος. Μέ γράφετε πώς μέ τούταις τάίς γρα- 
φαίς όποΰ έλάβαμε Γενναρίου 20 πώς τοΰ γράφει ό πατέρας του πολ
λούς όνειδισμούς. Καί ή αύθεντία του, άφοΰ έλαβε τά γράμματα, περά- 
σοντες 4 ήμέραις, έκάλεσε τούς φίλους του καί τής φιλενάδαις του καί 
τούς έκαμε ζιαφέτι. Έγώ έλειπα άπό τό σπίτι- γυρίζοντας είς τό σπίτι, 
βλέπω ένα καλαμπαλίκι- ερωτώ τήν δουλεύτρα καί μέ λέγει πώς ό αύ- 
θέντης σήμερα εχει κάλεσμα. Έγώ εύθύς όποΰ είδα έτσι, άναψα ένα 
κερί καί έπήγα στήν κάμαρα όποΰ κοιμούμαι καί έσυλλογόμουν τή δυ
στυχία του. Σ-έ άφίνω νά στοχασθής αύθέντη, τό τί έκαμεν έκείνη τή 
βραδειά· στά στρείδια μοναχά έδωσε 10 1)2 φιορίνια’ τό σπάράνιο* τί 
δένδρο τό κάμνει, δέν είξεύρει· δκκαζιονέ * γυρεύει διά νά ξοδιάση άσπρα. 
Ή αύθεντία σας όντας έδώ έπίνετε μόνον κόκκινο κρασί. Ή αύθεντία 
του πάει ’στό σπίτι της- πότε έρχεται αύτή καί τόν ευρίσκει, ή οποία 
είνε έως 18 χρονών καί σφαλιοΰνται στήν πίσω κάμαρα καί περνούνε 
τόν κακόν καιρόν. Είνε αύτά, αύθέντη, τιμημένων άνθρώπων καμώματά ;

Διά τήν παντρειά όποΰ σάς προέγραψα πώς ακόυσα, μετέπειτα έμαθα 
πώς ή κοπέλλα όποΰ τοΰ προξένευαν ήταν άπό γένος καί πολλά πλού
σια, ή όποια, καθώς άκουσα, τοΰ έγραψεν ένα γράμμα καί τοΰ τό έστει- 
λεν. Τό έμαθαν οί γονείς της καί τήν μάλλωσαν καί τήν έβρισαν, καί 
τήν γραφήν όποΰ τοΰ έστειλε τήν έγύρεψαν πίσω· διά τήν όποιαν δέν 
ήμπόρεσα νά μάθω άν τήν έδωσεν δπίσω. Ώς φαίνεται μέ έκείνη δέν 
ήμπόρεσε νά κάμη νά τήν πάρη καί μπλέκτηκε τώρα μέ τούτην καί 
ό Θεός νά τόνε γλυτώση. Αύταίς ή αίτίαις είνε όποΰ τόν παρακινούσαν 
καί τόν παρακινούν διά νά μέ βγάλη άπό κοντά του, διά νά μή τά 
βλέπω. Τής άλλαις έφερεν έναν παραλυμένον καί έξεφάντωναν δλην 
νύκτα κ’ έκαμε τό σπίτι άνω κάτω. ’Έπειτα υστέρα άπό τά μεσάνυκτα 
έβγήκαν έξω κ’ έγύρισε στό σπίτι περασμέναις ή τέσσεραις^ τό ποΰ έγώ— 
ρισαν ό Θεός τούς είξεύρει. Στής άρχαίς όποΰ ήλθαμε, έφάνηκε στήν 
Μποΰρσα ταπεινά, ομοίως καί τά φορέματά του- τώρα βλέπουν οί φίλοι 
τόσην μεταλλαγήν τόσον είς τά ρούχα ώσάν καί είς τήν έπαρσιν. Άν- 
τίς μίαν γούνα, έφτιασε δύο καί άν τής έκαπλάντιζε άπάνω είς τά μπι- 
νίσα του, δέν ήταν τόσον βαρύ, μά τής έκαμεν καθώς έδώ τής ζάρουν ’.

1 Sparagno = φειδώ.
. ’ Occasione = ευκαιρία.

3 Συνετίζουν
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Πολλοί άπό.τούς-φίλους; έρωτόύσαν τόν σιόρ Στέφανον κάί τοΰ έλεγαν : 
αμνός, ώς φαίνεται, είς τόν τόπον σας θέ νά . είνε πολλά πλούσιος. Ό 
Σομερτέκ μέ λέγει όμπρός στού Ρήγα τόν υιόν : ό. πατρόνος σου; ώς 
φαίνεται, καζαντίζει πολλά άπό ,τό στάμο καί διά τούτο έφτιασε-με.1· 
γάλην γούναν,

.’Ερωτώ σε, αύθέντη, νά .ριοϋ είπής, καθώς πορπατεΐ τήν σήμερον, 
ήμ,πορεΐ νά λάβτρ κρέντιτο κα'ι νά φύγη τιμημένα άπό.'έδώ ; Διά νά τ’ 
άποχτήση. αύτά, πρέπει ν’ άκολουθήση τήν ζωήν καί τήν πολιτείαν ποϋ 
περάσετε ή αύθεντία σας έδώ,.’τήν οποίαν τήν ακολουθεί ό σιόρ Στέφα
νος καί διά τούτο έλαβε καί -τιμήν καί ύπόληψιν,. καί πηγαίνει.αύξάνοντ 
τας Τήν ίδικήν σας’ τήν ζωήν καί τήν πολιτείαν όπου έπεράσετε έδώ 
δλοι οί φίλοι τήν επαινούν καί πάντοτες δταν έλθωμεν σέ συνομιλίαν; 
άναφέρουν τό καλόν σας όνομα. Τού τσελεπή μας δέν τοΰ άρεσεν έγύ - 
ρεύε .νά βάλη δικαίς του'τάξαις κατά τήν φαντασίαν του. Καί άν δέν 
διορθωθή, κατά» τ-ά σημεία, θά γυρίση μέ τό κεφάλι άνω κάτω. Έδώ, 
αύθέντη, . καθώς, εΐδετε,· άγάπούν εκείνους όποϋ περπατούν ταπεινά καί 
τιμημένα, άγκαλά .·αύτή ή ζιύή παντού εί’νε θεάρεστη, Έμένα μάτια δέν 
έχει νά μέ ΐδή· πάντοτες,μέ κάμνει τόν μανισμένον, μ’έμένα παντελώς 
δέν. θέλει νά. μιλήση. Στό τραπέζι καθίζομε νά φάγωμε ψωμί καί ση- 
κωνόμεθα άπό τό τραπέζι χωρίς νά έβγη λόγος άπό τό στόμα μας. 
Τώρα είνε χειμώνας, κρυώνω και δέν άποκοτώ νά πάω νά καθήσω 
κοντά ,είς τήν, φωτιά, Στενοχωρούμαι καί έγώ καί πάω πότε στόν,παπ- 
Τίά, πότε στόν κυρ. Ρήγα καί κάθομαι έως στής έννέα ώραις, έπειτα γυ 
ρίζω είς τό σπίτι καί σφαλιού μαι είς τήν κάμαρα, όπού κοιμούμαι έως 
νά ξηυ,ερώση. Ετούτη τή ζωή, αύθέντη", δέν είνε χριστιανική, άλλά 
διαβολική καί διά τούτο άπεφάσισα νά καθήσω διά αγάπην σας’ έως είς 
τον Μάΐον έπειτα θέ νά χωρίσω, καί ίδού όπού σάς δίδω τήν είδησιν 
υστέρα νά μή σάς κακοφανή. Έπειδή έγώ. πλέον δέν ήμπορώ νά υπο
φέρω καί τό περισσότερον όπου μέ καίει είνε..οπού δσον καιρόν περνούμε' 
τέτοιαν ζωήν, έγώ δέν ήμπορώ νά μεταλάβω . και φοβούμαι μήπως καί 
μέ άκολουθήση κανένας.· έξαφνος θάνατος καί πάω αδιόρθωτος. Αύτό είνε 
όπού ,μέ παρακινεί τό περισσότερο < διά νά χωρίσω.

Ταΐς . άπε.ρασμέναις έίωσεν op δίνια τού. Βαίν Μπούργ νά τοΰ πάρη 1 O'- 
βαρέλια. .τζενζεφύλι ’κα'ι τώκαμε παζάρι πρός; 24* φιορίνια καί άν είχε 
νά μή τού είπώ, τόν καιρόν πού. τό έχυσαν άπό τά βαρέλια νά πάω νά 
τό· ίδώ, ήθελε νά ζημιωθήτε άρκετά, έπειδή δέν άξιζε μήτε 13 φιορί
νια- έτσι έμιλήσαμε τού μεσίτη καί τό έπήρεν δπίσω. Τού είπα νά έχη 
τά μάτια του άνοικτά άπό τούς Όλλαντέζους, έπειδή αύτοί πίστιν δέν

έχουν. Πράγμα εΐχαμεν νά φορτώσωμεν είς τά καράβια καί δέν δί- 
.δει όρδίνια τόύκαίξή τήν .ημέρα όπού θά τά φορτώση νά πάη νά τά πάρη 
άπό κείνους όπού τ’ άγόρασεν, ■ έπειτα νά έλθή στό σπίτι νά πάρη τό 
επίλοιπου πράγμα, καθώς καί είς τον καιρόν σας έκάμ.ναμεν, ομοίως· καί 
δλοι οί πραμματευτάδες- μόνον έδωσε όρδίνια καί τού έστειλαν δλο τό 
πράγμα- στσ σπίτι. Σ’ άφίνώ νά λογιάσης πόσα έξοδα έπήγαν τού. κά- 
κου καί αύτός τό ήκαμε τό περισσότερον διά νά βάλη τήν γούνα νά έβγη 
έξω είς τήν πόρτα, διά νά τον .ίδή ή άγαπητικιά του πώς φορτώνει πολύ 
πράγμα καί δέν βλέπει τούς έδώ πραμματευτάδες, όπού δταν φορτώ
νουν πράγμα, δουλεύουν, ώσάν χαμάληδες. Αύτή όπού άγαπφ κάθεται 
δίπλα μας* εινε τού σπιτονοικοκύρη μας ή κόρη. Διά τούτο σάς λέγω μέ 
τόν ολίγον μου1 νούν νά κράξετε αύτού τόν πατέρα του καί νά συνομιλή
σετε» μέ τήν αύθεντιά του νά βρήτέ’ τόν τρόπον μέ τόν όποιον ίσως καί 
τόν κάμετε καί άλλάξη άλλην ζωήν εί δέ καί αμελήσετε, σάς είνε 
γνωστόν τί τέλος έχει νά λάβη. "Οσον δέ όπού-μέ λέτε πώς σάς εϊπεν 
αύτού ο ’Ιωακείμ πώς έγώ είπα τού σιόρ Διαμαντή διά νά σάς γράψη 
να μή τόνε στείλετε τον άνεψιό σας, έχει λάθος’ τον καιρόν όπου τού 
γράψετε διά νά τον στείλετε, μέ έρώτησε πόσων χρόνων είνε καί τοϋ 
είπα πώς είνε έως 22 χρονών. Έπειτα μέ άρώτησε πώς έπερνοΰσε μέ 
την αύθεντία σου όντας έδώ, καί τού είπα τήν αλήθεια, πώς δταν ήτον 
έδώ, δέν άπερνοϋσε καλά· έκαανε καί αύτός ώσάν παιδί όποϋ ήτον : 
τώρα δμως οπού γυρεύει νά τόνε στείλη ό αύθέντης μου είς έλόγΟυ σου, 
φαίνεται πώς άλλαξε γνώμη καί διά τούτο τόνε , στέλνει. Έμένα πλέον 
δέν μέ είπε τίποτες. . : . -

Ε'.

4μ τήν Σμύμνην, ,πρός τόν εύγενή μοι αύθέντη σιόρ. h-νστΰθιο 
Θωμά.

1 773, Μαρτίου 4, Άμστερδάμ..

Διά Λιβόρνου σάς έγραψα Γενναρίου 29 καί τήν έστειλα μέ χέρι τού 
σιόρ Μπρίγκου. Διά, τήν άγάπην όπού σάς έγραφα πώς κάνει μέ τού 
σπιτονοικοκύρη τήν κόρη, άκολουθά έως τήν σήμερον,, μάλιστα μέ πε- 
ρισσοτέραν θερμότητα. Σάς έγραφα πώς τήν φέρνει στό σπίτι καί σφα- 
λοϋνται οί δυο τους στήν κάμαρα καί περνούν τόν καιρόν-τό ΐδιο κάμ- 
νουν καί δταν πάη στό σπίτι της. Οί γονείς τής κοπέλλας τούς άφίνουν 
καί. έκεΐ σέ μ.ία κάμαρα μονάχους. Έτούταις ταΐς ήμ,έραις δμως -έκαμε. 
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ένα πράγμα άπαίσιον' μίαν Κυριακήν έλειπεν ή δουλεύτρα μας στήν εκ
κλησία, έγώ έλειπα είς τήν πόστα. Γυρίζοντας εις τδ σπίτι, ’ τούς ηύρα 
πάλι μονάχους καί έκάθουνταν είς τήν κάμαρα’ είχαν κα'ι μίαν τους α
δελφή μαζί τους. Έγώ βλέποντας πώς πάλι τήν έφερε είς το σπίτι, 
έφυγα κ’ έπήγα είς τοϋ σιδρ Ρήγα τδ σπίτι’ άρώτησα τή δουλεύτρα καί 
τής είπα αν ήλθε κανείς είς τδ σπίτι, επειδή δταν ήλθα έγώ είς τδ 
σπίτι, αύτή έλειπε άκόμη στήν έκκλησίαν της. Μέ λέγει πώς ήλθεν ή 
άγαπητική τοϋ αύθέντη μέ τήν μικρά της άδελφή : ό αύθέντης έστειλεν 
είς έμένα τήν μικρά της άδελφή κα'ι έκάθησε μαζύ μου εως 2 ώρας· τήν 
κάμαρα τήν έσφάλισεν καί έκλείδωσεν άπδ μέσα. Αύτδ άλλην φοράν δέν 
τδ έκαμεν. Έγώ, αύθέντη, έχω χρέος νά σοϋ γράφω έκεΐνα όποϋ βλέπω 
καί άκούω, κα'ι ή αύθεντιά σου ώσάν φρόνιμος άνθρωπος κάμε τήν κρίσιν- 
άπδ τά καμώματά του, στοχάσου τί επιμέλεια έχει στό νεγότζιο. Αύτά 
εινε ποϋ τοΰ έθόλωσαν τδν νοΰν κα'ι έχασεν τήν ησυχία του’ ό γραμμα
τικός έρχεται διά νά γράψη είς τά τεφτέρια καί άντίς νά καθήση μαζύ 
του νά τοΰ είπή κάθε ύπόθεσι, καθώς πρέπει, νά τήν γράψη, τδν άφίνει 
μονάχον. Και πότε στήν όπερα πάει, πότες στής άγαπητικής του’ όγραμ- 
ματικδς βλέποντας πώς ό αύθέντης όποΰ εινε νοικοκύρης δέν τόνε μέλει 
είς τήν δουλειά του, κάθεται και αύτδς έως μισή ώρα, έπειτα φεύγει. 
Μάλιστα κα'ι ό ίδιος ό γραμματικός τδν κατακρίνει είς τοΰτο ποΰ κά- 
μνει. Μέ τδ είπεν έμένα πώς : δέν τδ κάμνει καλά ό σιδρ Κοραής νά 
μ* άφίνη μονάχον είς τήν δουλειά του. Φαίνεται πώς δέν έχει έπιμέ- 
λεια’ τδ καντόρι τοΰ φαίνεται πώς είνε δφις νά τόνε φά-^. Γυρεύει νά 
καταστήση νά τοϋ κάνουν άλλοι τής δουλειαίς του καί ή αύθεντία του 
νά γυρεύη το ζεΰχί του. Παντάπασι δέν θέλει νά κοπιάση κ* ένας 
πραμματευτής όποϋ αύτός του δέν επιμελείται τήν δουλειά του σάς είνε 
γνωστό τί προκοπή θά κάμη. Έτοϋτος διά νεγότζιο δέν είνε, είνε τζε- 
λεπής καί ή πολλα'ις σκοτούραις τοΰ ζαλίζουν τδ κεφάλι ! Έγώ αύ
θέντη, άπ’ άληθείας λυπούμαι πολλά όποϋ δέν έπετύχετε κανέναν άν
θρωπον όποΰ νά είναι τής δουλειάς, επειδή είς τδν τόπον τοΰ σιδρ Δια
μαντή νά είναι κανένας πραχτικός καί επιμελητής τής δουλειάς του, βέ
βαια' ήθελεν άνοίξει τδ σπίτι νά γείνη καλλίτερο άπδ τδ πρώτο. Νά 
μήν είχε τδν φόβον τον έδικόν μου, ό Θεός ήξεύρει τί ήθελε νά κάμη, 
όμως άπδ μένα φαίνεται πώς ντηριέται, μάλιστα τώρα βλέπω και φυ
λάγεται περισσότερο άπό πρώτα.

’Έλαβα άλλα δύο γράμματα μυστικά άπδ τδν κύρ Μπρίγκο δοσμένα 
16 καί 31 Δεκεμβρίου. Τά γραφόμενα καλώς έκατάλαβα. Μέ γράφετε 
καί είς τά δύο νά γράψω χωρίς άλλο τοϋ πατρός του. 'Όμως τώρα 
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βλέπω καί ώσάν νά μαλάκυνε είς έμένα, τδ όποιον φαίνεται πώς είνε 
δυναστικώς, καϊ λογιάζω νά είναι άπδ τής γραφαίς όποϋ τοϋ στείλετε. 
Έγώ είχα σκοπόν νά γράψω τοϋ πατρός του καί βλέποντας τήν με
ταλλαγήν όποϋ κάμει είς εμένα, δέν τοϋ έγραψα, έλπίζωντας ίσως καί 
διορθωθή χωρίς νά δώσω σκάνδαλον είς τδν πατέρα του. Είδέ πάλι ύστε- 
ρώτερα καϊ καταχερίση τά μαθημένα του, τότες έξ άπόφάσεως τοϋ γρά
φω. Όμως τί τδ οφελος άν μέ τά μένα περνφ καλά καί ή δουλειά σας 
νά μή γίνεται ; Έγώ πάλι δέν ευχαριστούμαι, επειδή έγώ δέν ήμπορώ 
νά βλέπω τήν ζημίαν σας καί νά μή μιλώ. Έγώ καί άρχήτερα ήμπο- 
ροϋσα νά τόνε περιπαίζω κκί νά περνούμε ώσάν άδέλφια’ όμως αύτό δεν 
τδ κάνω, μακάρι νά ήξεύρω πώς θά ψωμοζητήσω.

Λυπούμαι κα'ι αύτά τά παιδία πού έφερεν έδώ. Καθώς σάς είνε γνω
στό, έτοϋτ.ος ό τόπος δέν είνε διά. ορθοδόξους χριστιανούς. Τδν καιρόν ο
πού ήσασταν ή αύθεντία σας έδώ, ήταν κάποια τήρησις, επειδή έμιλού- 
σατε περί πίστεως (καί μέ λογον και μέ έργο). Τώρα μάς έπήρεν ή 
οργή τοΰ Θεού μικρούς καί μεγάλους. Μάλιστα ό σοφολογιώτατος άντίς 
νά δώση καλόν παράδειγμα, έγεινεν κεφάλι τής κακίας. Καί τώρα ούτε 
ό παππάς δέν ήμπορεΐ νά μάς συμαζώξη, επειδή καθώς είπή κανενδς 
τίποτις, εύθύς τοϋ λέμε : ό λογιώτατος έπρεπε νά είναι πλέον φιλακό- 
λουθος άπδ δλους μας καί πλέον θερμός είς τά δόγματα, καί αύτδς είνε 
δλο τδ εναντίον. Είς τήν έκκλησίαν έρχεται ύστερα άπό δλους μας. 
Καί ακολούθως τά καλά παραδείγματα όποϋ βλέπομεν είς αύτόν ! Ποτέ 
μου δέν τόν είδα νά πιάση κανένα πατρικό βιβλίον νά μάς διαβάση κα
νένα λόγον ψύχωφέλιμον, νά μάς τδν έξηγήση, οπού είνε πολλά άρμ,ό- 
διος. Καταβαίνοντας άπδ τήν έκκλησίαν, καθίζομεν δλοι στού παππά 
τήν κάμαραν, ό παππάς έχει δλων τών αγίων πατέρων ταΐς γραφαίς. 
Ή αύθεντία του, εύθύς όποΰ άπολύκη ή έκκλησία, εύθύς φεύγει ’Άν 
άπομείνη καμμίαν φοράν καί σταθή ολίγον, άντίς νά πή κανένα λόγον 
ψύχωφέλιμον, λέγει μετωρίσματα διά νά μάς κάμη νά γελάσωμεν. 
Όλο τό εναντίον.

ST’.

z/ιά την Σμύρνην προς τον εύγενή μοι αύθέντη σιορ Ευστάθιο 
Θωμά.

1773, Μαρτίου 23.

Εύρίσκομαι μέ ένα έτερό σας γράμμα μυστικό δοσμένο Γενναρίου.... 
Τά γραφόμενα καλώς έκατάλαβα, Έγώ, αύθέντη, τδ γνωρίζω πώς ή 
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γραφαίς μου σέ δίδουν πολλήν πίκραν. "Ομως έγώ δέν μπορώ νά κάμω 
αλλέως, παρά πρέπει νά σάς γράφω καί τό παραμικρόν όποϋ ακολουθεί 
'είς τό σπίτι. Έγώ, αύθέντη, ει’ς τόν σιόρ Διαμαντή δέν βλέπω καμ
μίαν μεταλλαγήν, άλλά μήτε έχει έλπίδα νά διορθωθή. Μάλιστα τώρα 
όποϋ έβαλεν τά φράγκικα ρούχα, ήυγαλεν παντελώς τό γιλαρί (;) κα'ι 
γυρίζει ώσάν χάίμένο πρόβατο. Έπροχθές βράδυ είδα καί τοϋ έφεραν 
ρούχα μέ χρυσά σειρήτια καί χρυσό κάπέλλο καί τάβαλεν τήν νύκτα 
κάί ηύγεν έξω, μά δέν είξεύρω ποϋ έπήεν. Ήγόρασεν καί σπαθώ Ώς 
φαίνεται έχει στό νοΰ του νά γίνη όφιτζάλος. Έγώ έθαρροϋσα πώς μέ 
συμβουλή τοϋ Γατζήτζογλου τά ήβαλε, έπειδή είνε τώρα έως ένα μήνα 
πού τού λέει τά μ.υστικά του, καί δ,τι δουλεία έχει νά κάμη στέλνει 
αύτόν. Μάλιστα τοϋ μιλμ φραντζέζικα διά νά μήν καταλαμβάνω έγώ. 
Ό Γ'.ατζήτζογλους μέ λέγει πώς τούς πήρεν ό σιόρ Διαμαντής συμβουλή 
διά νά βάλη ροϋχα μέ σειρήτια καί χρυσό καπέλλο, μέ σπαθί, ό Για
τζήτζογλους τόν έμπόδισε, καθώς μέ λέγει, λέγοντάς του πώς σάν τά 
βάλη, δλοι οί γνωστοί φίλοι θά τόν άναγελοϋν, έπειδή έδώ οί τιμημένοί 
άνθρωποι τέτοια ρούχα δέν βάζουν. Τού είπεν καί άλλα πολλά. Αύτός 
ώς φαίνεται δέν τοϋ άρεσεν ή συμβουλή τοϋ Γιατζήτζογλου, καί τάκα- 
μεν μέ παρακΐνησιν τοΰ γραμματικού, . όποΰ είνε καί αύτός ένας άπό 
τούς γαλιότους. Άπό μένα ώς τόσον τά έχει κρυφά, έπαρακίνησα τόν. 
Γιατζήτζογλουν νά τοΰ είπή νά μήν τύχη καί τά βάλη καί πάη στήν 
Μποΰρσα καί τόν κάμουν μασκαρά. Καί τά πρώτα ρούχα όποϋ εκαμ-εν 
δέν τά ήκαμεν καθώς οί τιμημένοί άνθρωποι τά φορούν άλλά τά ήκα- 
μεν καθώς οί πετίμετρίδες (;) τά φορούν. Ή άγαπητική του άρρώστη- 
σεν, καί τήν άποφάσισαν οί ιατροί είς θάνατον, ή οποία αν ποθανη θα 
τοΰ γίνη πολύ καλό. Έγώ έβαλα άνθρωπον καί αρώτηξεν αν ήκαμ-αν 
δεσμόν μέ τήν άγαπητική του, καί άρώτησε τήν ίδια τήν μητέρα της 
καί τοϋ είπαν πώς έκαμαν γράμμα καί ήδοσαν ένας τόν άλλον. Η κο- 
πέλλα δμως στοχάζεται τόν σιόρ Διαμαντήν διά πολλά πλούσιον. Καί 
είς αύτό άπάνω είνε όποϋ παρακινείται διά νά τόν πάρη άνδρα. Ή κο- 
πέλλα, καθώς έμαθα, παράδες δέν έχει. ’Έχει δμως έναν μπάρμπα άνύ- 
παύδρον, καί ώσάν άποθάνη αύτός, λέγουν, ίσως καί πάρη καί αύτή στό 
μερίδιόν της έως δεκαπέντε χιλιάδες φιορίνια· καί άν γίνη καλά καί 
τήν πάρη; κατά τό τζουμερτιλίκι όποϋ έχει, δέν τόνε φτάνουν τόν χρό
νον 5000 χιλιάδες φιορίνια. Καί στοχάσου, αύθέντη, τί κακό έχει νά 
τοϋ γείνη ’Ιδού όποϋ γράφω καί τοϋ πατέρα του καί διαβάσετε τήν 
γραφήν όποΰ τοϋ γράφω καί άν σάς άρέση δόστε τού την. Δέν τοϋ 
γράφω δμως τής παντρείαις είς τό γράμμα όποϋ έκαμα, διά νά μήν πι- 
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κραθή. Έγώ πάλι σάς παρακινώ, αύθέντη, μέ τόν ολίγο μου νοΰν νά στο- 
χασθήτε καλά νά κάμετε καμμίαν διόρθωσιν, επειδή ή αύθεντία του διά 
νεγότζιο δέν είνε. Τόσον μόνον καταγίνεται νά σάς άναπαύη μέ τής 
γραφαίς.του. Μαρτίου 15 έγίνηκεν μία πούλησι βαμπάκια καί νήματα 
άσπρα καί κόκκινα- τά βαμπάκια ήταν σεκόντα, έπουλήθηκαν τά γερά 
18 —18 1)2 χρότα, τά νήματα δμως τόσον τά ασπρα δσον καί τά 
κόκκινα άφανισμέναις τιμαίς. Ή αύθεντία του πρέπει νά γείνη ή πού- 
λησι 4 ήμέραις άρχήτερα. Έπούλησεν τής 25 μπάλλαις βαμπάκια ποϋ 
μάς ήλθαν μέ τοϋ Γιάν Θεοδώρους, εξαίρετα βαμπάκια πρός 18 χρότα> 
είς καιρόν όποΰ τά βαμπάκια είνε έλπίδα ν’ ανέβουν μά δχι.νά κατέ- 
βουν. Έπ’ αλήθειας, αύθέντη, νά είχα παράδες ήθελα νά δώσω τοΰ με
σίτη 18 1)2 χρότα νά τά πάρω. Έτζι έκαμεν έκαμεν καί είς τά νή
ματα τά άσπρα- τά πούλησεν τόν Δεκέμβρι, όποΰ εκείνοι, όποϋ αγορά
ζουν τον Δεκέμβρι καί Γεννάρη καθώς ήξεύρετε, είνε οί μεταπουλητά- 
δες, καί τάδοσεν είς άφανισμέναις τιμαίς. Αύτοί άγοράζουν ώσάν εύ- 
ρουν παρόμοια κελεπούρια, διά νά τά πουλήσουν τήν δένοοξιν, καί παρά 
νά δώση αύτών, δέν είνε καλλίτερα νά τ’ άφήση άκόμη στο μαγαζί 
δύο μήνας, νά τά πουλήση μέ τήν τιμήν των ; Τήν αύθεντιά του άπό 
αύτά ολίγον τόν. μέλει- δέν καταγίνεται είς άλλο, παρά στοχάζεται νά 
γείνη ή δουλειά του καί δέν τόν μέλει άν μέ διάφορον είνε ή μέ ζημίαν. 
Διά τούτο πάλιν σάς λέγω νά κάμετε καμμίαν κυβέρνησιν διά νά μήν 
άφανισθήτε. Ετούτο μόνον σάς άφίνω νά στοχασθήτε, ένας νέος δταν 
πέση σέ παρόμοια πάθη, τί επιμέλειαν θά έχη διά τή δουλειά του; 
άπό τδν καιρόν όποΰ ήλθαμεν έδώ, έπρεπε νά μάθη όποΰ νά κάνη δια
φορά άπό καλιτά 1 πραμματειών, καί ή αύθεντία του δέν ήμπορεΐ άκόμα 
νά κάμη διαφοράν καν τά βαμπάκια άπό πρίμα έως σεκόντα. Καί δλα, 
καθώς είπα,.προέρχονται άπό άμέλειάν του. Μή θαρρής, αύθέντη, πώς 
έγώ δέν κυττάζω τή δουλειά σας, καθώς είς τόν καιρόν όποϋ ήσαστε έδώ. 
Τό φταίσιμο δμως είνε τοΰ σιόρ Διαμαντή, έπειδή τοϋ είπα πολλαίς 
φοραίς πώς χρειάζεται νά παστρέψωμε ταίς μπάλλαις τά βαμπάκια, ο
μοίως καί είς άλλαις πραγματείας όποΰ έχουν ολίγο βρέξιμο, όποΰ 
ήμποροϋμε νά τά παστρέψωμεν χωρίς νά καταλάβουν οί μεσίταις τίπο- 
τις καί καν δέν άνοιγε τό στόμα του νά. μοΰ είπή ή ναί ή δχι. Βλέπον
τας καί έγώ πώς δέν θέλει ν' άκούη παρόμοια, διά τό άσκανδάλιστον δέν 
κοτώ άφ’ έαυτοϋ μου νά κάμω τίποτις, είς καιρόν όποϋ ό νοικοκύρης δέν 
θέλει, Τοΰ έλεγα πολλαίς φοραίς : ό δείνας έπαράδωσε, θετέον, τόσαις 
μπάλλαις βαμπάκια σήμερα, ομοίως καί άλλαις πραμματείας τής

1 Ποιότητα.
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Σμύρνης αύτά πρέπει νατά ει’ξεύρη ένας πραμματευτής όποΰ κάνει τό 
ίδιο νεγότσιο. Καί άντίς νά ρωτήση άρά γε τί τιμαίς νά πουλούν διά νά 
ρε'γουλαριστή κα'ι ή αύθεντιά του, δέν μιλεΐ τίποτες. Αύτό τί θά είπή ; 
ώσάν νά λέγη δέν θέλει νά ξεύρη άπό αύτά τίποτες. Καί ένας πραμ
ματευτής όποΰ δέν είξεύρει παρόμοια, δέν ήμπορεΐ νά είξεύρη ποτέ τί 
γίνεται μές στη πιάτζα. Άπό άμέλειάν του διά νά προλάβη τόν καιρόν 
νά κόψη τήν διαφοράν τοΰ τζετζεφυλλίου, όποΰ πρό πολλοΰ σάς έγραψα, 
γυρεύει τώρα ό πωλητής νά τοΰ τό δώση μέ τήν κρίσιν, κ’ έχουν τώρα 
σχεδόν 2 μήνες προτσέσσο4 και άν χάση, σ’ άφίνω νά στοχασθής τί 
ζημίαν έχει νά σάς προξενήση. Κα'ι αύτά δλα προέρχονται, καθώς είπα, 
άπό τήν άμέλειά του όποΰ έχει στό νεγότσιο. ’Ετούτον τόν μήνα έως 
τήν σήμερον έπουλήθησαν έως 150 μπάλλαις στάμο καί καμμίά 300 
μπάλλαις βαμπάκια. (έπεται συνέχεια)

Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ

(Συνέχεια ίδε προηγούμενον φυλλάδιον)

Οί τοκογλύφοι έθριάμβευον καί οί πτωχοί, οί έχοντες άνάγκήν, έπιέ- 
ζοντο, ώς άποδεικνύει ό έξης πίναξ τοΰ τόκου, δν συνετάξαμεν έκ τών 
αποφάσεων, διά νά λάβη ιδέαν τινα ό άναγνώστης περί τοΰ βαθμού είς 
δν είχε φθάσει ή τοκογλυφία :

Άπό τού 1490 ftεως 1509 το?ς εκατόν 40
» » 1505 1530 100
» )) 1600 1620 » » .130
» » 1625 » 1627 )) 150
» » 1628 )) 1630 60
» » 1640 1662 160

Ο υπερβολικός ούτος τόκος βεβαίως δέν εμποιεί μεγάλην έντύπωσιν 
εις τούς γνωρίζοντας τήν ιστορίαν τών πονηρών εκείνων χρόνων, καθότι 
καί εις άλλα μέρη έτόκιζον τόσον άσπλάγχνως, ιδίως είς τάς Κάτω 
Χώρας. 8

1 Δίκη.
' Πρβλ. Boucher: L’ Usure ensevclie.
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Οί Εβραίοι έπίεζον περισσότερον τούς χωρικούς, είς οΰς έδάνειζον χρή
ματα καί έν καιρφ τής εσοδείας έλάμβανον ώς αντάλλαγμα οίνον, έ- 
λαιον, σταφίδα,, βάμβακα, τυρόν, σίτον καί άλλα τοιαΰτα, τά όποια ά- 
κολούθως ήμπορεύοντο. Πολλάκις συνέβαινεν ώστε ένέκα τοΰ υπέρογκου 
τόκου καί τών πολλών δανείων, άπασα ή εσοδεία νά περιέλθη είς τάς χεΐ- 
ρας τών τοκογλύφων 'Εβραίων. Διό ή Ένετική Πολιτεία, τό 1554, 
διά διατάξεως ώριζεν ΐνα οί Εβραίοι λαμβάνωσι παρά τών χωρικών μό
νον τόσα έκ τών προϊόντων, δσα ήρκουν πρός ιδίαν των χρήσιν, χωρίς νά 
δύνανται έξ αύτών νά πωλήσωσιν. Εί τυχόν δέ, μετά τήν συγκομιδήν 
ένεκα τοΰ καιρού ή άλλης θεομηνίας, δέν ήδύναντο οί χωρικοί νά ίκανο- 
ποιήσωσι τούς Εβραίους δίδοντες τό ύπεσχημένον προϊόν, ή κυβέρνήσις έ- 
λάμβανε τήν έποπτείαν, άναγκάζουσα τούς Εβραίους νά λάβωσι μόνον τό 
κεφάλαιον άνευ τόκου. 1 ’Επειδή οί τοκογλύφοι μετ’ ευκολίας έφυλά- 
κιζον τούς πτωχούς καί διά μικοά χρέη, διά διατάναατος τοΰ 1657 ΰπε- 
χρεοΰντο οί αρμόδιοι πριν ή συλλάβωσι χρεώστην, νά έρευνήσωσιν εύσυ- 
νειδήτως καί περί τής οικονομικής αύτοΰ καταστάσεως άκριβή νά λά- 
βωσι γνώσιν έκτων μαρτυριών καί πιστοποιήσεων τών γειτόνων. Ό πα
ραβάτης έτιμωρεϊτο μέ επτά ετών δεσμά είς τό κάτεργον, ή μέ ισόβιον 
ειρκτήν, ή μέ έξορίαν. 8 Οί Εβραίοι ώς έπί τό πολύ έδάνειζον επί ένε- 
χύρφ καί άντί ευτελούς ποσού χρημάτων έλάμβανον ήδη μεγάλας άξίας, 
αϊτινες άκολούθως ένεκα τοΰ μεγάλου τόκου, έμενον κατά τό σύνηθες είς 
χεΐρας αύτών. ’Ενίοτε οί Εβραίοι άφήρουν τάς πολυτίμους λίθους καί 
άντικαθίστων αύτούς διά κοινών, τό όποιον πολλάκις ήτο αίτιον φόνων, 
οσάκις ό πτωχός, άν καί συνήθως άδαής περί τά τοιαΰτα, άνεκάλυπτε 
τόν δόλον. .

Τούτου ένεκα προκήρυξις τοΰ 1530 έθέσπιζεν δτι οί 'Εβραίοι έν ε
βραϊκή γλώσση 5 ώφειλον νά δίδωσι λεπτομερή άπόδειξιν (bolletino) 
τού άντικειμένου δπερ έλάμβανον. Ή άπόδειξις έγράφετο μέν έβραϊστί, 
άλλ’ έγίνετο καί πιστή μετάφρασις αύτής είς τήν ελληνικήν ή τήν ιτα
λικήν έπικυρουμένη παρά τών ειδημόνων. Ό παραβάτης έτιμωρεϊτο μέ 
πρόστιμον δουκάτων 26, έξετίθετο έπί μίαν ήμέραν είς τόν κύφωνα 
(μπερ,Γιγα)4 καί έπί πλέον έφυλακίζετο έπί δύο μήνας. Εβραίος τις,

1 Libri ordini, Άρχειοφυλακειον.
* Pojago : Le Leggi Municipali. Τόμ. Β' σελ. 334.
s Έπεκράτει κοινώς ή ιδέα δτι έβραϊστί γράφοντες δέν έδολιεύοντο.
4 ΜπερΛίνα· οΰτως έκαλεΐτο ή ποινή, δι’ής έτιμωροϋντο τοποθετούμενοι μέ 

χονδρόν σιδηροϋν περί τόν τράχηλον κλοιόν εις τό κεντρικώτερον τής πόλεως 
μέρος κα! εκτιθέμενοι εις τήν χλεύην καί τάς προσβολάς πάντων.
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Άβραμέτος λεγόμενος, μετά τήν προκήρυξιν δέν έδωκε τοιαύτην άπό- 
δειξιν, καταδιωχθείς δέ ίσχυρίσθη δτι δέν είχε γνώσιν αύτής- άλλ’ ή κυ- 
βέρνησις βεβαιωθεΐσα δτι έψεύδετο, τδν έτιμώρησεν μέ παντοτεινήν εξο
ρίαν. Τφ 1557, πρεσβεία τοϋ Κωνσταντίνου Συγούρου και Δονάτου 
Σαλβιάτου μετέβη είς τήν Βενετίαν δπως άπαιτήση νά τεθή περιορισμός 
είς τά κακά τής εβραϊκής φιλαργυρίας. Ή πρεσβεία αυτή κατέστησε 
γνωστόν είς την κεντρικήν κυβέρνησιν δτι οί έβραΐοι ήλθον είς τήν 
Ζάκυνθον πτωχοί, δανειζοντες δέ μέ τόκον άνώτερον τοϋ 24 ο)ο συνή- 
θροισαν πολλά πλούτη, καί δτι μεταξύ αυτών ύπήρχόν τινες ύπέρ- 
πλουτοι, έχοντες περιουσίας είς χρήματα, χρυσόν καί άργυρον ύπέρ 
τάς είκοσι χιλιάδας δουκάτων. "Οτι πάντα τά μεταξωτά και λινά 
ύφάσματα ένεκα σιτοδείας περιήλθον είς τάς χεΐρας τών Εβραίων, δτι 
ό· Προβλεπτής διά προκηρύξεως έπέτρεπεν είς τούς Εβραίους νά δανεί- 
ζωσι μέ τόκον μέχρι δεκαπέντε τοΐς εκατόν, άλλ’ οί Εβραίοι έν ταΐς 
Συναγωγαΐς ώρκίσθησαν νά εινε άφωρισμένοι άν ήθελον υπακούσει. Ή 
Ένετική Πολιτεία ίδοϋσα τό δίκαιον τών πολιτών διέταξεν δπως οί 
έπιθυμοΰντες νά μένωσιν είς τήν Ζάκυνθον Εβραίοι δανείζωσΐ μόνον 
πρδς δέκα πέντε τοΐς εκατόν κατά τήν τοϋ Προβλεπτοΰ διάταξιν *.

Προηγούμενον δέ διάταγμα, τοΰ 1555,’ διά νά περιορίση τήν είς αυ
τούς συγκέντρωσιν πάντων τών τής νήσου προϊόντων, ώριζεν δτι έπρεπε 
νά λαμβάνωσι μόνον δ,τι ήρκει διά τήν συντήρησίν των, ώς καί άνωτέρω 
ειπομεν, έκαστον δέ πρόσωπον νά λαμβάνη ώρισμένην ποσότητα οίνου 
καί σίτου « . . . per ogni bocca per vivere vino zare cinqu- 
anta per ogni uno all’anno e formento stara cinque ...» 2 
Οί Εβραίοι έκτος τής τοκογλυφίας, προσεπάθουν, οσάκις ήδύναντο, νά 
κατακρατώσι τά ομόλογα, καί ειτα έκ νέου παρά τών πτωχών νά ζη- 
τώσι τά χρήματα — τοΰτο δέ έγίνετο δτε τό δάνειον δέν ήτο έπί ένε- 
χύρφ. Τφ 1586 ή Ένετική Πολιτεία διέταξε νά έκλέγωνται δύο συμβο
λαιογράφοι διά τάς υποθέσεις τών Εβραίων, ύπό τόν δρον νά έχωσι πάν
τοτε ύπ* δψιν τό δίκαιον, νά μή έπιτρέπωσι τόκον άνώτερον τοϋ κανο
νισμένου, ϊνα μή ύποφέρωσιν οί χωρικοί καί οί πτωχοί τής πόλεως. Έτι 
'δέ ή αύτή διάταξίς έθέσπισεν ΐ'να τό συμβούλιον κατ’ έτος έκλέγη ευ
πατρίδην φέροντα τόν τίτλον Scontro deglr Ebrei καί έχοντα ειδι
κήν έποπτείαν άπό τών τοιούτων συναλλαγών, διά νά μή άπατώνται 
παρά τών Εβραίων οί πτωχοί χριστιανοί. Ό έπιτηρητής ούτος έφέρεν 
εύθύνην διά τάς γενομένας συμφωνίας περί δανείων καί ένεχύρων, ώς ά-

·4 Libri Ordini,Αρχειοφυλακείων καί Σάθας : Μνημεία έλλ. ίστορ. τόμ.ν.
1 Lidri Ordini, Άρχειοφυλακείον.
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τότε — δι’ έ-μοιβήν δέ έλάμβανε δύο piccoli ή bagatini—ώς έλεγον 
κίστην λίραν,

Ο Εβραίος δστις έτόλμα άνευ τοΰ επόπτου τούτου νά δανείσ-β 
ετιμωρεΐτο με πρόστιμον 25 δουκάτων καί ήναγκάζετο νά έπιστρ.έψη 
το ενεχυρον χωρίς νά λάβη τά δοθέντα χρήματα. 1 "Οτε τφ 1657 ό 
Ιωάννης Δάνοολος έξέδωκε διάταγμα περί τής τοκογλυφίας, έξήρ,ει. μέν 
οι’ αύτοϋ τούς Εβραίους, άλλά διέταττεν ϊνα πείθωνται ούτοι είς τάς. 
κατά καιρούς διατάξεις τάς έκδοθείσας πρός περιορισμόν τής τοκογλυ
φίας καί έθέσπιζε κατά τών παραβατών ποινήν δέκα έτών δεσμών είς 
τό κάτεργον

Τά άνωτέρω άρκοΰσιν ϊνα ό άναγνώστης λάβη ιδέαν τινά περί τής κα- 
ταπιέσεως τών πτωχών παρά τών Εβραίων ένεκα τοΰ ύπερόγκου τόκου, 
συνάμα δέ καί περί τών ενεργειών τής κυβερνήσεως πρδς περιορισμόν 
αύτών καί άνακουφίσεως τών ένδεών, τών έχόντων άνάγκην χρημάτων. 2 
Άλλά τό άποτέλεσμα ήτο δτι ούτε ή κυβέρνησις διά τών δια τάξεών της 
ήδύνατο άρδην νά θεραπεύση τό κακόν, διότι fatta la legge inventata 
la rnalizia, ούτε ή έκκλησία διά τών λόγων καί τών έγκυκλίων ήδύ 
νατό νά πείση τούς τοκιστάς καί τοκογλύφους· διό τό. 1600 δ,τε ορθό
δοξος καί δυτικός κλήρος συνέλαβον τήν ιδέαν νά κατορθώσωσι νά γίνων- 
ται δάνεια άνευ τόκου, άλλά τή έγγυήσει άξιοπίστου προσώπου... Έπί 

. τφ σκοπφ τούτφ έπη ροπή ειδική ήδυνήθη μετά κόπου νά σχηματίση 
τράπεζαν μέ κεφάλαιον 1000 δουκάτων καί νά δανείζη μέχρι 10 δου
κάτων, άλλ’ ή τράπεζα αύτη μεθ’ δλην τήν τιμίαν διαχείρισιν, μετά 
πενταετίαν έμεινεν έχουσα κεφάλαιον 100 δουκάτων, τά όποια κατά τό 
Πάσχα τοΰ 1665 διενεμήθησαν είς τούς πτωχούς. Ή άντίδρασις τών 
τοκογλύφων άφ’ ενός καί ή μή έπιστροφή τών χρημάτων άφ’ ετέρου, έ
νεκα τών μή πιεστικών μέσων τοΰ κλήρου, ύπήρξαν τά κυριώτερ,α αίτια 
■τής χρεοκοπίας τής μικράς ταύτης τραπέζης,

Τέλος έλαβε τά κατάλληλα μέτρα ή Διοίκησες καί ό Δούξ τής Ένε - 
τίας Κονταρίνης, διά δουκικοΰ διατάγματος τής 23 Δεκεμβρίου τοΰ έτους. 
1670 ίδρυσε τό έν Ζακύνθφ ίκεχυροόα'τειστ'ήριον, monte di Pieta. 
’Έκτοτε δέ ή κοινωνία πράγματι εύρεν άνακούφισιν καί ή εβραϊκή τοκο
γλυφία πράγματι περιωρίσθη. 5

★ * -
, ■ · ■ ·

1 Libri ordini, Άρχειοφυλακεων.
! Διά τον περιορισμόν τής τοκογλυφίας τών 'Εβραίων πολλά εινε τά σωζόμενα 

διατάγματα.
3 Περί τοϋ ενεχυροδανειστήριου ορα τάς ήμετέρας ΐστορικάς σημειώσεις ύπό 

τδν τίτλον &Τά έν Ζακύνθφ αγαθοεργά καταστήματα» έν τοΐς φύλλοις τοΰ dearov 
Ζακύνθου.

τόμος ιδ’. Ιούλιος. 43 ®
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Ή Ένετική Πολιτεία καί το Συμβούλιου ιδίαν έλάμβανον πρόνοιαν 
νά μή κακοποιώνται οί 'Εβραίοι, οϊτινες ίδιον άπετέλουν σώμα συγ- 
καλούμενον πρός σύσκεψιν παρά τών επιτρόπων ή ΓαστάΛδων, οϊτινες 
έξ αύτοΰ τοϋ σώματος έξελέγοντο,-καί διεξήγον τάς τών ομοθρήσκων των 
υποθέσεις, φροντίζοντες και περ'ι τών Συναγωγών. Ανώτερος δέ επόπτης 
ήτο ό Προβλεπτής, δστις συνεκάλει αύτούς χρείας τυχούσης. Έλευθέρως 
έτελοΰντο είς τάς Συναγωγάς αί'ίεροτελεστίαι. καί αύστηρώς έτιμω- 
ρήθη αύθάδης τις. δστις έτόλμήσε νά τούς προσβάλη καθ’ ήν ώραν 
προσήρχοντο αύτόθι. Οί χριστιανοί έτιμωροϋντο διά προστίμων δέκα 
δουκάτων, ύπέρ τοϋ άνακαινισμοΰ τοΰ θειον ναοΰ τοΰ άγιον Νικο- 
.Ιάον τών Ξινών καί προηγουμένως ύπέρ άλλου αγαθού σκοπού, οσάκις 
κατά τάς Κυριακάς ή έορτάς είργάζοντο. Υπάρχει όμως διάταξίς εξαι
ρούσα τούς Εβραίους, οϊτινες ήδύναντο κατά τάς Κυριακάς κα'ι άλλας 
μικροτέρας έορτάς νά έργάζωντας άλλά μέ τήν θύραν κατά τό ήμισυ 
κεκλεισμένην. Μόνον ύπεχρεοίντο νά έχωσι πάντα τά καταστήματα 
αύτών κεκλεισμένα κατά τάς μεγάλας έορτάς, οϊον τοϋ Πάσχα, Χριστου
γέννων κ. λ. 1 ’Επίσης ή Ένετική Πολιτεία έπεθύμει νά εινε ανενό
χλητοι οί Εβραίοι κατά τάς έορτάς αύτών, άμα δε κατά τάς έορτασί- 
μους αύτών ημέρας ούτε νά τοΐς κοινοποιώσι κλήσεις ούτε νά τούς προσ- 
καλώσιν είς τά δικαστήρια. Οί αρμόδιοι παρέβαΐνον ένίοτε τήν διάταξιν 
ταύτην, παραβλέποντες τό προνόμιον τούτο τών Εβραίων, διό οί Γα- 
στάΛόοι άνηνέχθησαν είς τάς άνωτέρας άρχάς καί ουτω διάταξίς τοϋ έν 
Ζακύνθφ εύρισκομένου γενικού Προβλεπτοΰ Δανιήλ Δολφίν τό 1699 
ορίζει ΐνα τοϋ λοιπού έκτελήται ό ύπέρ τών Εβραίων ούτος νόμος, ή
τοι κατά τάς έορτάς αύτών νά μή προσκαλώνται είς τό δικαστήριον. * 
Είς τό δικαστήριον ώρκίζοντο more Hebrseum έπί τής Παλαιός Βί
βλου ή είς τό όνομα τοΰ θεοΰ τοϋ Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ ή μέ ίδιον 
τύπον όρκου συμφώνως μέ τήν θρησκείαν αύτών.5 Το 1656 οί ’Ε
βραίοι απέκτησαν γήπεδον είς άκατοίκητον έκτος τής πόλεως μέρος κα- 
λούμενον Στοΰ 'Ρωμανιν τη βρύσι, διά νά χρησιμεύση ώς κοιμητήριον, 
ή δέ ένετική αρχή ποοθύμως το ένέκρινε. 4

’Επί τέλους ούδέν παράπονου δύνανται νά έχωσιν οί Έβραΐοι ώς πρός 
τά βάρη, καθότι ούδέποτε—τούλάχιστον τούτο άποδεικνύουσιν δσα έγ
γραφα μέχρι τού νύν εΐδομεν—ύπεβάλλοντο είς συνεισφοράς βαρυτέρας

4 Φάκελλοι Diversorum, Άρχειοφυλακειον.
! Pojago: Le leggi Municipali. Τόμ. Β'. σελ. 378—380.
’ Φάκελλοι Diversorum, Άρχειοφυλακειον.
* Pojago ι Le leggi Municipali Τόμ. Β', σελ, 33“»

» 

τών λοιπών πολιτών χριστιανών, ούδέ είς καταναγκαστικάς έργασίας 
ήγγαρεύοντο δπως οί Χριστιανοί. Τέλος ήσαν ισοτελείς πρός τούς λοι
πούς κατοίκους.

*
* ♦

Άλλ’ ένφ οί Εβραίοι σχετικώς ήσαν έν Ζακύνθφ εύτυχέστατοι καί 
έζων ήσύχως κα'ι άσφαλώς ύπό τήν προστασίαν τής κυβερνήσεώς, ούχ 
ήττον δέν ήδυνήθησαν καί ένταΰθα ν' άποφύγωσι τούς διωγμούς τής θρη
σκευτικής μισαλλοδοξίας, ήτις όχι μόνον προύκάλεσε διατάγματα, ώς 
εΐδομεν, νά περιορισθώσιν είς ώρισμένον χώρον, άλλά καί άλλα ύβρί- 
στικώτατα. Ήναγκάζοντο λ. χ. νά φέρωσι πάντες είς τόν πίλον ή είς 
τήν σκούφιαν ταινίαν κιτρίνην πλάτους δύο δακτύλων καί μήκους δύο 
πήχεων. Ό νόμος ούτος τόσον αύστηρώς έτηρεΐτο, ώστε άμα τή άφίξει 
νέου Προβλεπτοΰ είς τό γενικόν πρόγραμμα δπερ έδημοσίευεν ούτος μετά 
τινας ημέρας άπό τής άφίξεως αύτού, σύν πολλοΐς καί άλλοις περί τής 
καλής τού τόπου διοικήσεως καί άσφαλείας, διέταττε νά φέρωσιν οί 
’Εβραίοι τήν νόμιμον ταύτην ταινίαν, άλλως θά έτιμωροϋντο αύστηρώς.

Ύπεχρεοΰντο νά έχωσι.μακρά γένεια καί δέν τοΐς έπετρέπετο νά ξυρί- 
ζωνται, εί καί δι’ αναφορών έζήτουν τήν τοιαύτην άδειαν. Αύστηρώς άπη- 
γορεύετο αύτοΐς νά σφάξωσι κα'ι νά πωλήσωσι κρέας, άνευ τής άδείας τοϋ 
άγορανόμου, Giustiziere, ώς έκαλεΐτο. Διάταγμα τοϋ 1646 ώριζε νά μή 
έπιτρέπηται αύτοΐς ν’ άγοράζωσι κρέας πλέον τοϋ δέοντος. Τό 1661 έν 
συνεδρίγ, τό Συμβούλιον όρθώς σκεπτόμενον παρεχώρησεν εύκολίας ώς 
πρός τό ζήτημα τοϋ κρέατος. Κατά τινα εποχήν δέν έπετρέπετο αύτοΐς 
ή είσοδος είς χριστιανικούς ναούς καί έτιμωροϋντο οί χριστιανοί οί εισερ 
χόμενοι είς τάς Συναγωγάς. 1 ’Επίσης δέν ήδύναντο νά τελώσι δημο
σίας λιτανείας· μόνον έντός τών συναγωγών ήσαν ελεύθεροι νά πράξωσιν 
δ,τι ήθελο.ν. Άπηγορευμένον ήτο αύτοΐς ν’ άκολουθώσι χριστιανικός 
λιτανείας, νά συμμετέχωσι τών δημοσίων οιεσκεδάσεων, χαρτοπαιγνίων, 
λεσχών και λοιπών. ,

Κατά τήν είς Ζάκυνθον είσοδον (ingresso) τών δυτικών . άρχιεπι- 
σκόπων Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου, έγίνετο λαμπρά τελετή, είς ήν ΰ- 
ποχρεοϋντο καί οί Εβραίοι νά λάβωσι μέρος.

Εβραίοι: έστρωνον τόν δρόμον, δι’ού ή πομπή διήοχετο, διά ταπή
των. Οί προϊστάμενοι τών Συναγωγών έξέλεγον αριθμόν τινα έκ τών

4 Έν Ζακύνθω τρεις συναγωγάς ειχον οί /Εβραίοι. Έκ τών δύο σωζομένων 
ή αρχαιότερα είνε ή Κρητικη, ήτις κατήντησεν άχρηστος. Ό βαθύπλουτος 
Ρότσιλδ προσέφερε ποσόν τι προς επισκευήν της. Έλπίζομεν οί Εβραίοι δέν θά 
τήν άφήσωσι νά καταρρεύσυ^ ώς εχουσαν Ιστορικήν αξίαν. 
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προκρίτων 'Εβραίων, δπως έκτελώσι χρέη κοσμητόρων Πάντες οί λοιποί 
'Εβραίοι άνά δύο στοίχους, ηγουμένου τοϋ 'Ραββίνου μετά τών ΓαστάΛ- 
όων, έφερον ύπό θολίαν (baldacchino) τήν Παλαιάν Διαθήκην εν
τός κιβωτίου περικεχρυσωμένου, τό όποιον έκράτουν οί επισημότεροι 
τών Εβραίων.

Ή Κιβωτός αύτη περιεκυκλοΰτο ύπό έβράιοπαίδων, ών, οί μέν κρα
τούντες άργυροϋν δίσκον πλήρη ένθεων έρραινον δι’ αύτών τήν Παλαιάν 
Διαθήκην, οί δέ έκράτουν άνθοδέσμας καί άλλοι κοντούς φέροντας έίς 
τήν άκραν επί αργυρών σφαιρών χερουβείμ. Καθ’ οδόν ή συνοοία ώφειλε 
νά σταματήση διά νά άναγνωσθώσι χωρία τινά τής Παλαιάς Διαθήκης, 
ψαλλόντων καί τών Εβραίων ψαλτών. ’ Ευθύς δέ ώς ή πομπώδης συνο- 
δία ήθελε φθάσει είς τής δυτικήν Μητρόπολιν, δηλονότι είς τήν εκ
κλησίαν τοΰ αγίου Μάρκου 2 ό 'Ραββΐνος προσεφώνει τον αρχιεπίσκο
πον, δστις άντεφώνει.5

Περίεργον δ’ είνε δτι, έν φ καιρφ ή πρόληψις δέν έπέτρεπεν είς τούς 
'Εβραίους τήν είσοδον είς τούς χριστιανικούς ναούς, είς τοιαύτας περι
στάσεις ουδόλως έσκανδαλίζοντο οί ευσεβείς, έπειδή έθεώρουν τήν 
είσοδον ύπηρεσιακόν καθήκον. V.■*

* ¥
Μέχρι τοϋδε ούδέν δυσάρεστον διηγήθημεν, ούδένα καταδιωγμόν. 

’Αλλά δυστυχώς, ώς ήτο επόμενον, καί έν Ζακύνθφ οί Έβραϊοι ύπέ- 
φερον τάς συνέπειας τών έναντίον αύτών ύπαρχουσών προλήψεων περί 
τών δήθεν παρ’ αύτών τελουμένων ανθρωποθυσιών, περί τής λατρείας 
αύτών πρός κεφαλήν όνου καί άλλων τοιούτων. Ή τελευταία αύτη πρό- 
ληψις περί τής λατρείας κεφαλής δνου είνε παλαιοτάτη. Είνε χυ-
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δαία δοξασία, ήν παρεδέχθησαν έπιπολαίως καί έξοχοι τής άρχαιότητος 
νόες τής τε 'Ελλάδος καί 'Ρώμης, πηγάζει δέ κατά τινας, έκ τοϋ ε
πεισοδίου τοϋ συμβάντος τφ Μωϋσή έν τή έρήμφ, δτε διέταξε τούς δι
ψώντας ομοφύλους του ν’ άκολουθήσωσιν αγέλην ονάγρων, κατ’ άλλους δέ 
έκ παρεννοήσεως τοϋ ονόματος τού έν Αίγύπτφναοϋ τοΰ Ιουδαίου Ποντί- 
φικος Όνία, καλουμένου 'Orsior, καί καθ’ ετέρους πάλιν, έξ έτι γελοιο- 
δεστέρων παρεξηγήσεων καί ερμηνειών. 1

1 Φάκελλοι Ingressi, έν τώ άρχειοφυλακείω τοϋ δυτικοϋ άρχιεπισκοπείου.
Έκ τών πρακτικών τοϋ Συμβουλίου καί έξ άλλων έπισήμων έγγραφων σωζο- 

μενων εις τδ αρχειοφυλακείον, άποδεικνύεται δτι δ δυτικός αρχιεπίσκοπος; τής 
Κεφαλληνίας καί τής Ζακύνθου Φραγκίσκος Γοτσαδίνης, καθολικές μέν τδ θρή
σκευμα άλλ’ έλλην τήν πατρίδα, ήξίου ϊνα, κατά τήν είσοδόν του, ύπηρετηθή 
καί παρά τοϋ Πρωτοπαπά καί λοιπού τών ’Ορθοδόξων Κλήρου. Ή έπιθυμία αΰ- 
τοΰδμως δεν εξεπληρώθη χάρις εις τδ Συμβούλων, τδ όποιον μετά τοϋ Προβλε- 
βλεπτοΰ προέλαβε σκηνάς λίαν δυσάρεστους, αιτινες κακάς θά ειχον ,συνέπειας καί 
θά διετάρασσον τήν επικρατούσαν μεταξύ ορθοδόξων καί δυτικών μεγίστην αρμο
νίαν καί ομόνοιαν.

1 Πομπωδεστάδη ήτο ή τελετή τής εισόδου τοϋ δυτικοϋ άρχιερέως· πλήν δέν 
περιγράφομεν αυτήν έν έκτάσει, διότι, ώς δ αναγνώστης βλέπει, ΐστοροϋμεν 8,τι ά- 
φόρφ ιούς Εβραίους.

’ Πρβλ. (I. Χιώτη : Ίϊτ. Άπδμ. Τόμ. ΣΤ’. σελ. 5$ —53.

Ή ανόητος αύτη πρόληψις, έπί 'Ενετοκρατίας, ήτο έν Ζακύνθω πολύ 
διαδεδομένη καί δημοτικά δίστιχα διέδιδον περισσότερον αύτήν, οία τά 
τά εξής :

Όβραϊδ, Όβραίο, Σιμιχά, ποΰ τρώς τδ σιμιδάλι 
Και κάθεσαι καί προσκυνάς τή Γαϊδουροκεφάλη. 
— Ψάλλουν μέσ τδ Συναγώϊ, σάν νά ήσαν τόσοι γάλλοι 
Κ’ ούλοί τους προσκυνοΰν τή Γαϊδουροκεφάλη.
— Θά σέ κλέψω, θά σέ πάρω, θά σέ κάμω χριστιανή, 
καί τήν Γαϊδουροκεφάλη θά τήν φτύσουμε μαζί.
— Μεγάλο είνε τδ κρίμα σου, ποΰ γαϊδουροκεφάλη, 
Έσύ, κυρά μου, προσκυνάς, ποΰ έχεις θεία κάλλη.

Τφ 1661 Άνδρέας τις Μηλιώτης, έκ Πατρών, είσβαλών μετ’ άλ
λων είς τήν Συναγωγήν, έν ημέρα Σαββάτφ, διαρκούσης τής ιεροτελε
στίας, δι’ ύβρεων ήθελε ν’ άρπάση τήν δήθεν γαϊόουροκερρά.ΙηΓ. Οί τα
λαίπωροι 'Εβραίοι, διά τής βίας ήμπόδισαν τούς έπιδρομεΐς νά πλησιά- 
σωσι τό άδυτον, ένθα έφυλάττετο ή Παλαιά Διαθήκη\ καί ούχί κεφαλή 
ακαθάρτου ζώου, ώς ό Πατρεύς ένόμιζεν. Έτρεξαν πολλοί χριστιανοί 
ύπέρ τών 'Εβραίων καί σ-ζρατιώται έπανέφερον τήν τάξιν. Οί παρευρι- 
σκόμενοι χριστιανοί πάντες άπεδοκίμασαν τούς διαταράξαντας τήν ησυ
χίαν ανθρώπων δεομένων έν τφ τεμένει αύτών. Ό Μηλιώτης έπέμενε 
λοιδορών, αν καί έβλεπε τών πολιτών χριστιανών τών άναλαβόντων τήν 
ύπεράσπισιν τών 'Εβραίων, καί ίδίως τοϋ Παύλου, Γαήτα τήν ένθερμον 
μεσολάβησιν ύπέρ τής τάξεως. Τοΰ εύπατρίδου τούτου αί λέξεις είση- 
κούοντο πρό πάντων διότι συνηγορεί ύπέρ τής τάξεως καί άπεκάλει γε- 
λοίαν τήν πρόληψιν τής λατρείας τής όνείου κεφαλής, διαβεβαιών δτι οί 
'Εβραίοι έν τφ ίερφ εύσεβάστως διαφυλάττουσι τήν βίβλον έκείνην, ήν 
καί οί χριστιανοί σέβονται καί δει οί 'Εβραίοι μόνον τόν αληθινόν θεόν 
λατρεύουσι. Τοϋ Γαήτα οί λόγοι καί αί ύβρεις τοϋ Μηλιώτη έξήψαν έτι 
μάλλον τούς παρευρισκομένους, έλθόντος δέ τοϋ συνδίκου μετά νέου άπο-

1 ΙΙρβλ. Calmet : Dictionarjur» Hist. Grit. GIp’OT· Geogr. pt Liter- Sacrne 
gcriturae h λέξει Asinas,
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σπάσματος στρατού, άμέσως διαταγή έδόθη νά όδηγήσωσι τόν Μιλιώτην 
δέσμιον είς τάς φύλακας κα'ι νά συλλάβωσι τους περί αύτόν, πρός έκφόβι- 
σιν δέ διετάχθησαν οί. στρατιώται νά πυροβολήσωσιν είς τόν αέρα. Ή δια
ταγή τής συλλήψεως και οΐ πυροβολισμοί προύξένησαν μεγάλην σύγχυ- 
σιν είς τό πλήθος, δπερ έτράπη είς φυγήν. 'Ο Μηλιώτης ρωμαλέος ών 
διίφυγεν έκ τών χειρών τοϋ συλλαβόντος αύτόν στρατιώτου καί ήρξατο 
νά τρέχτρ, άλλ’ ό στρατιώτης άμέσως κατ’ αύτοϋ έπυροβόλησε καϊ τόν 
έρριψε νεκρόν. Ό Προβλεπτής προσεκάλεσε τούς άρχηγούς τών δύο χρι
στιανικών εκκλησιών καί τους διέταζε ϊνα κατά τάς Κυριακάς είς πά · 
σας τάς έκκλησίας τής νήσου κηρύζωσιν έπ’ι ένα μήνα, δτι ή πρόληψις 
τής λατρείας τοΰ δνου είνε ανυπόστατος διότι, ώς οί χριστιανοί, πιστεύ- 
ουσι και οί ’Εβραίοι τον Θεόν καί είς τάς Συναγωγάς άναγινώσκεται ή 
Παλαιά Διαθήκη. '

(Έπεται συνέχεια) Σπυρίδων δέ Βιάζης

ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ

loto d i v isos orbe Britannos, ήτοι οί Άγλοι είσιν έθνος δλως ιδιόρ
ρυθμον,, είνε ή γνώμη ήν άποκομίζομεν, δταν έπισκοπήσωμεν τάς έκλογάς 
έν Μεγάλη Βρεττανίφ, περί τών οποίων έν Έλλάδι έπικρατεϊ τόσον συγ
κεχυμένη ιδέα. Αί έκλογαί έν ’Αγγλία είσίν δλως διάφοροι τών ήμετέ- 
ρων καθώς καί οί νόμοι κά’ι πρωτίστως τά ήθη. Υποψήφιοι καί έκλογεΐς 
έχουν φυσιογνωμίαν άληθώς έθνικήν. Ή έζ αύτών έντ-ύπωσις έξάγεται έκ 
τής γνησίως Αγγλικής φράσεως, the fair play, τό άδολον άθυρμα.

Κόμματα ισχυρότατου, εχοντα οργανισμ.όν μάχονται ύπέρ δικαίωμ.ά- 
των καλλιον η πρόσωπα- υποψήφιοι οϊτινες άντεπεξέρχονται βήμα πρός 
βήμα, αλλ εκ τοϋ εμφανούς και δι’ ίσων όπλων, ανεχόμενοι, έπιζητοΰν- 

προτιμώντες ενίοτε την αντιφασιν τών πάσης ύποταγής άπηλλαγ- 
μενών εκλογέων, οϊτινες ψηφοφοροΰσι μετά πάσης ανεξαρτησίας, δέν 
αισθάνονται όυοαμοϋ τον βαρύν βραχίονα δεσπότου, καί ούδένα κίνδυνον 

εκ..-του αναίόονς υποκριτικού, .τού ένυτΐάρχ-οντος εν
πιέσει ύποψηφιοτήτων μάλλον ή ήττον επισήμων. Τοιούτου τό θέαμα 
δσον περίεργον τόσον κα’ι παραμυθητικόν, είς δ παρίσταταί- τις δταν 
άποφασίση νά μεταβή είς ’Αγγλίαν.

Ει και ή νόμιμός περιοόος τοϋ αγγλικού Παρλαμέντου έστίν επτα
ετής, εν τουτοις καθ εκαστην εξαετίαν συγκαλοΰνται οί έκλογεΐς. Δέν 

4 Φάκελλοι Rapporti, ΆρχειοφυλαζεΓον.

περιμένεται ή σύγκλησις, ϊνα άρξηται ή έκλογική έκστρατεία, ήτις άλ
λως τε φαίνεται αεί δρώσα, τόσον αΰτη έστϊ παρεσκευασμένη έκ τοϋ 
προτέρου ού μόνον ύπό τών παντοδαπών συνελεύσεων, είς άς οί έν τφ 
Παρλαμέντφ βουλευταί προέρχονται άοιαλείπτως, έξηγούμενοι προς τούς 
έκλογεΐς των, άλλά καϊ ύπό τοΰ καταρτισμού και τής ένιαυσίας άνα- 
θεωρήσεως τών έκλογικών καταλόγων, έφ’ ών άσκεϊται ή μ-άλλον δρα
στήριος έπίβλεψις. Αί έπιτροπαι άδιαλείπτως έργάζονται, συνδέονται 
πρός μεγάλας εταιρίας, είτε συντηρητικές, είτε φιλελευθέρους, αΐτινες 
παρέχουσι τό σύνθημα τής κινήσεως είς τούς κατέναντι άλλήλων εύρι- 
σκομένους δύο στρατούς.

Ουτω λοιπόν, εύθύς ώς ή διάλυσις τοϋ Παρλαμέντου κηρυχθή, έκα
στος εύρίσκεταΐ είς τήν θέσιν του καϊ είς τήν τάξιν του.

* *

Αί έκλογαί δέν ένεργοΰνται ταύτοχρόνως, δύνανται δέ νά παραταθώ- 
σιν έπ’ι τρίακονταπέντε ήμέρας, άναλόγως τοΰ χρόνου τής συγκλήσεως, 
όριζομένου ύπό τών sherifs είς τάς κομητείας, ή ύπό τών δημοτικών 
άρχόντων, οϊτινες τούς άντικαθιστώσιν είς τά προάστεια, καϊ οϊτινες ο
νομάζονται και ούτοι και εκείνοι returning officers. Ή αδεια αΰτη έπι 
ένα περίπου μήνα διαρκοϋσα δίδοται ού μόνον ϊνα έχωσι τήν έλευθερίαν 
νά μεταβαίνωσιν είς τούς διαφόρους συλλόγους ών προεδρεύουσιν, άλλά και 
ιδίως ϊνα έπιτρέπηται είς τούς ύποψηφίους νά ύποστηρίζωνται ύπό τών 
φίλων των, οϊτινες ήδη έξελέγησαν. ’Εκ τούτου έπεται δτι έκάστη μερϊς 
δύναται νά έπικαλήται καθ’ έκάστην τάς νίκας της, ή μάλλον νά ύφί— 
σταται άνέτως τό βάρος τών ήττών της, οΰτως ώστε τό ελκυστικόν τών 
πρώτων έπιτυχιών ούδαμ.ού νά έχη συνέπειαν, ούδεμίαν άποθαρρυνσιν, 
ούτε παράβασίν τινα προθεσμίας.

Έκάστη έκλογή έχει δύο πράξεις πάνυ διακεκριμένα;, τήν ονομα
σίαν καϊ τήν ψηφοφορίαν, αΐτινες ένεργοΰνται έν δλίγαις ήμέραις, δη- 
μοσίφ προκηρυσσόμεναι προλαβόντως. Ή ονομασία είναι ή παρουσιασις 
τοΰ ύποψηφίου- προκύπτει δ’ έκ δηλώσεως ύπογεγραμμένης ύπό δέκα 
έκλογέων τής περιφέρειας, και έγχειρίζεται τή ήμέρφ τής όνομ.ασίας 
τφ προέδρφ τοΰ έκλογικοΰ συλλόγου. Έάν εις μόνος ύποψήφιος παρα- 
στή, τότε ή δνομ-ασία σημαίνει έκλογήν, άπαλλάσσει ψηφοφορίας, ητις 
εύλόγως θεωρείται περιττή. Ύπάρχουσι τφ δντι ύποψήφιοι ακαταμά
χητοι, και κατά τάς πρό ολίγου ένεργηθείσας έν ’Αγγλία έκλογάς, επι 
670 μελών τοΰ Κοινοβουλίου, μετρώνται 70 δι’ οΰς ή ονομασία ήρκε- 
σεν, άπο διδομένης είς αυτούς τιμ.ής, ήτις καλείται inopposed returns, 



672 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α1 ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑι 673

Ό τύπος ούτος αντικατέστησε τάς πρό τινων έτών κατά παράδοσιν 
λαμβανούσας χώραν ονομασίας, αιτινες, πρό τής μεταρρυθμίσεως τού 
έτους 1872, ένηργοΰντο έπΐ δαπέδων έκ σανίδων, τών hustings, οπού 
παοουσιάζοντο οί υποψήφιοι ένώπιον τού συναθροισμένου πλήθους, ως ε
νώπιον πεδίου πρός δρόμον, μέσφ λαϊκών σκηνών, αιτινες ήσαν μία τών 
μορφών τών μάλλον χαρακτηριστικών τών ηθών τής γηραιάς Αγγλίας.

Όταν παρίστανται πλείονες υποψήφιοι, δπερ εινε ό συνήθης κανών, ή 
ψηφοφορία — the polling — έπεται. τή ονομασία. Πρό τής ψηφοφο
ρίας έγένοντο επισκέψεις κατ’ οίκον, τό canvass, καί έκλογικαΐ συνε
λεύσεις, τά meetings. Κα'ι αί κατ’ οίκον επισκέψεις και αί έκλογικαΐ 
συνελεύσεις ΰπερανθρώπως πολλαπλασιάζοντας άλλά μετ’ ευθυμίας, ή- 
τις πάνυ σπανίως μεταβάλλεται καί μετ’ άκατασχέτων λόγων καθ’ ε- 
κάστην άνανεουμένων. Είς τάς κατ’ οίκον επισκέψεις, όσηδήποτε άν ή 
ή αγγαρεία αύτών, οί υποψήφιοι ενίοτε αντικαθίστανται, άλλ’ εκτίθενται 
πολλάκις είς προσωπικόν κίνδυνον, άφίνοντες τό έπισκεπτήριόν των, αν 
ό έκλογευς είναι απών, εισερχόμενοι καί διαλεγόμενοι πρός αύτόν έπί 
στιγμήν, έάν τον εύρωσι κατ’οίκον, ή άρκούμενοι ν’ άνταλλάξωσι μετ’ 
αύτού χειραψίαν, ούδέποτε δμως είσίν υποχρεωμένοι νά καθήσωσιν, Έν 
ανάγκη, οί φίλοι των προστρέχουσιν εις βοήθειάν των, καί παρά ταΐς 
γυναιξίν, ίδίως δέ ταΐς τής ύψηλοτέρας κοινωνίας, εύρίσκουσι τούς καλ- 
λιτέρους βοηθούς. Αί γυναίκες παρίστανται πανταχοΰ καί πρό πάντων 
παρά τοΐς αντιπάλοις· ή οέ παρέμβασίς τών έστί τόσον επίφοβος, ώστε 
ύποψήφιοί τινες φρικιώσι καί τήν καταγγέλλουσιν ώς τό μάλλον κιν
δυνώδες μέσον διαφθοράς.

■ *
¥ ¥

Αί έκλογικαΐ συνελεύσεις συμπληροϋσι το έργον τών επισκέψεων' 
ένίοτε είσι θορυβώδεις καί εις τινας έκλογικάς περιφερείας παράγουσι 
βιαιότητας' άλλά σχεδόν πάντοτε τιμώσι τά πολιτικά ήθη τής χώραςί 
Καί εύλόγως είσί θορυβώδεις· τά ερωτήματα παρέχεται ευκαιρία νά προ- 
βάλλωνται παρά τού προστυχόντος είς πάντα ύποψήφιον, καί είς αύτόν 
τόν Γλάδστωνα, δστις, έν τή άκαταπονήτφ περιοδεία του, οφείλει νά 
τά άκούση ώς πάντες, χωρίς νά δύναται νά τά διαφυγή, διότι τότε οί 
γογγυσμοί .διαδέχονται τά χειροκροτήματα’ εκτός δέ σπανιώτάτων πε
ριπτώσεων, οί υποψήφιοι δέν άκούονται καί ή παρουσία τών γυναικών 
των, οϊτινες συνοδεύουσι’ τόν υποψήφιον, έπιβάλλει έθιμα εύπροσηγο- 
ρίας, άτινα πρέπον νά δικαιώσωμεν.

Τών έκλογών διεξαγομένων, οί τοίχοι κατακαλύπτονται διά προγραμ

μάτων καί διακηρύξεων’ μόνον αί πλουσιώτεραι συνοικίαι τού Λονοίνου 
καί τού ’Άστεως στερούνται τούτων. Ίδίως τά κεχρωματισμένα καί 
μεγίστης οιαστάσεως προγράμματα έπισύρουσι τήν προσοχήν.

Είς τάς πρό ολίγου χρόνου ένεργηθείσας έν ’Αγγλία εκλογάς, ών γό 
home rule, ήτοι τδ Παρλαμέντον τής ’Ιρλανδίας, φέρει τό κύριον κέρ
δος καί έχρησίμευσεν είς τήν άρχαίαν ονομασίαν τών συντηρητικών καί 
τών φιλελευθέρων, ή νέα κατάταξις τών ενωτικών καί τών εθνικών, άφ’ 
ενός μέν τά παθήματα τής καταδιωκομένης ’Ιρλανδίας, άφ’ ετέρου δέ 
τό σύμπλεγμα τριών βασιλείων, τής ’Αγγλίας, τής Σκωτίας καί τής ’Ιρ
λανδίας, άμ.υνωμ.ένων κατά τών έφιεμένων νά τά οιαιρέσωσι, καί έφ 
ού ισταται τό,έμβλημα : έν μόνον Παρλαμέντον, μελετώνται και εξε
τάζονται. άδιαλείπτως.

Ή εΐκών τού πρωθυπουργού, τού λόρδου Σώλσβαρυ, ή ή τού Γλάδ- 
στώνος, μετά τού χαρακτηρισμού του great, old man, ό μέγας γέρων, 
έπιδεικνείεται άνωθεν τού ύποψηφίου τής δείνα ή δείνα μερίδος προς 
προστασίαν του. Κατά τών ηγετών τών δύο μερίδων τό έμπόριον τών 
εικόνων καί ή γελοιογραφία ασκούνται έλευθέρως, ιδίως πρός ύποτίμη- 
σιν ή ύπερτίμησιν τής τόσον δημοφιλούς μορφής τού Γλάδστωνος, μετά 
τής άληθούς ιστορίας τής τφ δνόματι αύτοϋ συνδεδεμένης. Όσον άπο- 
βλέπει είς τά προγράμματα τών υποψηφίων εναντίον τών συναγωνιζο- 
μένων, ταύτα αεί διαπραγματεύονται περί τοϋ δημοσίου βίου των- άλλά 
καί τούτων σχεδόν δέν γίνεται χρήσις καί στρέφονται συνήθως προς 
βλάβην έκείνων, οϊτινες τά έπιτρέπουσι.

★
¥ ¥

Τοιαύτη ή αψιμαχία, ήτις παρασκευάζει τήν κραταιάν μάχην τής ή
μέρας τής ψηφοφορίας. Ή μάχη έστί τόσφ μάλλον κρίσιμος, δσφ ή 
σχετική πλειοψηφία έπαρκεΐ διά τήν εκλογήν, χωρίς νά ληφθή άνάγκη 
δευτέρας ψηφοφορίας, δπερ άπαιτεΐ ή αυστηρά πειθαρχία τών κομμά
των καί έσχεν ώς αποτέλεσμα τήν άπώλειαν πλειόνον τής μιας εδρών 
είς τήν αντιπολίτευσιν, όπόταν άντεπάλαισαν υποψήφιοι έργατικοί πρός 
φιλελευθέρους. ’Εκτός τών Πανεπιστημίων, ατινα έ’χουσιν ειδικήν αντι
προσώπευσή καί είς λίαν περιωρισμένον άριθμόν κωμών (έξ ών τό 
"Αστυ τού Λονδίνου), ό έκλογευς ψηφίζει ενα μόνον υποψήφιον έν έκά- 
στη περιφερείς, ών αί πλείονες περιλαμβάνουσι δέκα χιλιάδας έκλο
γέων περίπου. Πέντε εκατομμύρια καί έπτακόσιαι χιλιάδες έκλογέων 
μετέχουσι τής έκλογής.

Ανεξαρτήτως ειδικών τινων άτελειών, αιτινες έχορηγήθησαν είς τά 
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μέλη τών σωματείων καί εις τούς γαιούχους, τό δικαίωμα τής ψήφου 
άνήκειείς δντινα κέκτηται, καίπερ μή κατοίκων εις αυτήν, ιδιοκτησίαν φ- 
κοδομημένην ή μή, ενιαυσίου εισοδήματος διακοσίων πεντήκοντα φράγ
κων και είς δντινα κατοικεί τούλάχιστον άπό ενός έτους, άνευ ούδενδς 
δρου τιμήματος, οικίαν ή μέρος κεχωρισμένον οίκίας ύποκειμένης είς 
τήν τάξιν τών πενήτων, δπερ δέν αποκλείει ή τούς νομάδας καί τούς 
μετ’επίπλων ένοικιαστάς, καταλεΐπον ουτω είς τούς έργάτας εύρεΐαν 
προσέγγισιν είς τό εκλογικόν δικαίωμα.

Ή ψηφοφορία ένεργεϊται άπό τής όγδοης ώρας τής πρωίας μέχρι τής 
ογδόης ώρας τής εσπέρας,, ούχί διά ψηφοδελτίων εντύπων· έπί χάρτου 
σχήματος ή χαρακτήρων άνομοίων, καί εύθύς έξ άρχής εύδιαγνώστων, 
ούτε διά γραμματίων διανεμομένων έξω κα'ι έγχειριζομένων είς τούς ψη
φοφόρους". άλλ’ εις έκαστος έκλογεύς λαμβάνει παρά τοΰ προέδρου τοΰ 
εκλογικού γραφείου τόν κατάλογον νομίμως σεσημειωμένον, είς δν φέρον
ται τά ονόματα τών ύποψηφίων, οϊτινες παρέστησαν και τον άποθέτει 
έντός τής κάλπης, άφοΰ πρότερον σημείωση διά μολυβδίδος τό δνομα 
εκείνου δν έκλέγει, εντός ένός τών διαχωρισμάτων δι’ ών έκάστη αί
θουσα έφοδιάζεται καί δπου ούτε θεατός έστιν, ούτε δύναταί τις νά τόν 
ακολουθήση.

Τοιαύτη, άπό τής μεταρρυθμίσεως τοΰ έτους 1872, ήτις κατήργησε 
τήν διά γραφής ψηφοφορίαν, ή άνεκτίμητος έγγύησις τής μυστικής ψη
φοφορίας. Ή λίαν εύλαβής γρηστότης τών έκλογικών ένεργειών έπ’ ίσης 
άσφαλίζεται διά τής παρουσίας ένός άντιπροσώπόυ έκάστου ύποψηφίου 
είς τό γραφεϊον, δπου μένουσιν ό πρόεδρος τοΰ έκλογικοΰ συλλόγου κα'ι 
οί πάρεδροί του.

’Εκτός τών έργων, άτινα διεξάγονται έντός τής αιθούσης τής ψηφο
φορίας, καί άτινά είσι τόσον διδακτικά είς ξένον, μεΐζον έτι ένδιαφέρον 
γεννάται έκ τού θεάματος τών έκτος τελουμένων. Ού μόνον αί έπι- 
τροπαί μονίμως συνεδριάζουσιν, ένίοτε έγγύτατα πρός τά σημεία κα'ι 
τάς ταινίας τών ύποψηφίων, άτινά είσιν έν άφθονίμ ανηοτημένα, άλλά 
και οίκίαι πολυαρίθμων κατοίκων, μέχρι κα'ι τών ύψηλοτέρων παραθύ
ρων, φέρουσι τά ονόματα αύτοΰ ή έκείνου τών συναγωνιζομένων τά ο
νόματα ταϋτα επιδεικνύονται έπ'ι περιάκτων προγραμμάτων, κυκλοφο
ρούν των άνά τάς οδούς, φερομένων έπί τών νώτων άνδρός ή έπικαλυ- 
πτόντων ένίοτε ζώα κατοικίδια, έλαυνόμενα διά χειρός. ’Εκτός τούτου, 
τά. χρώματα τών ύποψηφίων άναρτώνται έκ τής κομβιοδόχης έκείνων 

οϊτινες τοΐς παρέχουσι τήν ύποστήριξίν των,. Πλήν τούτου, πάντα τά 
παντός είδους οχήματα τών φίλων των χρησιμοποιούνται, είτε χάριν 
τής προσκομίσεώς -τών προγραμμάτων των, είτε διά τήν μεταφοράν τών 
καθυστερούντων έκλογέων.

Είς τάς. έργατικάς περιφερείας άμαξαι φορτηγοί περιελαύνουσι σωρείας 
όμοφρονούντων συχνάκις δ’ αύται παρακολουθοΰνται ύπό μουσικών άνη- 
κοντών εις σωματεία. Κα'ι αύτο'ι οί ύποψήφιοι, παρακολουθούμενοι ύπό 
τών συζύγων καί τών τέκνων των, έπιδεικνύονται είς τάς άμάξας των, 
ινα μεταβώσι κα'ι ένθαρρύνωσι τούς όμογνώμονάς των, είτε είς τάς 
έπιτροπάς, είτε είς τήν θύραν τών γραφείων τής ψηφοφορίας, ή δέ γεν- 
ναιότης αύτη τών γυναικών ούδέποτε τα ράσσεται έκ τίνος διαδη- 
λώσεως." Παοίστανται έπ’ ίσης είς τήν άνακήρυξιν, ήτις ένεργεϊται είς 
τάς κώμας έν ώργ λίαν προκεχωρημένη τής νυκτός, καί είς τάς κομη
τείας τήν έπαύριον τής ψηφοφορίας, ένεκα τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών 
έκλογικών τμημάτων, ών αί κάλπαι δέον νά μετακομισθώσιν είς τό 
κεντρικόν γραφεϊον. Ή διατύπωσις τής άνακηρύξεως τελευτά, διά τών 
εύχαριστιών τών ύποψηφίων πρός τούς έκλογεϊς των, χωρίς συνήθως 
ούδεμία άντέγκλησις νά λάβη χώραν, καί διά τών άμοιβαίων έκφράσεων 
εύχαριστήσεως, αϊτινες άπονέμονται είς τόν πρόεδρον τοΰ έκλογικοΰ 
συλλόγου.

Βεβαίως αί δαπάναι άς ύφίστανται οί ύποψήφιοι είσί δυσβάστακτοι, 
διότι δέν περιορίζονται είς μόνον τά προσωπικά των έξοδα, άλλά περι- 
λαμβάνουσιν άπαντα τά επίσημα έξοδα τής έκλογής. Άλλ’ ούχ ήττον 
αί δαπάναι αύται έπιμελώς έξελέγχονται ύπό τοΰ πράκτορος, είς δν είσι 
διαπεπιστευμέναι, δστις εύθύνεται δι’ αύτάς, καί δύνανται νά δώσωσιν 
άφορμήν είς διαμαρτύρησιν κατά τής έκλογής. Αί διαμαρτυρίαι αύται 
δέν φέρονται πλέον ένώπιον. τής Βουλής τών Κοινοτήτων, πρός άπο- 
φυγήν παντός φόβου μεροληψίας· έξαρτώνται άπό δικαστών μετεχόντων 
τής δικαιοσύνης καί έχόντων τήν άδιάψευστον έξουσίαν, ήτις άνήκει είς 
αυτούς, προστατευομένων δέ κατά πάσης ύπονοίας. Έν Άγγλίςο εϊσίν 
άγνωστα τά σεσημασμένα γραμμάτια (bes Cartes biseautes) τής 
πολιτικής.

Ούτως ό,τι κυριεύει τών έκλογών, είναι τό περιπαθές ένδιαφέρον 
οπερ έκαστος έπιδεικνύει κατ’ αύτάς. Αί τάξεις, αϊτινες ονομάζονται, 
οιευθύνουσαι, πόρ.ρώ άπέχουσαι τοΰ νά δεικνύωνται άδιάφοροι, τούναν- 
τίον τά πάντα μηχανώνται ΐνα έπικρατήσωσιν" δσον δ’ άφοροί είς τούς 
έργάτας καί χειρώνακτας, οϊτινες είς τό εξής εισέρχονται είς τήν σκη
νήν, ούοενός φείδονται ΐνα διευκολύνωσιν είς τούς συνηγόρους τών συμφε->· 
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ρόντων των των τήν προσέγγισιν τοϋ Παρλαμέντου. Ό τύπος έπ’ ίσης 
εύρίσκεται εις τό ύψος τοϋ προορισμού του, κατοπτρίζων τά ήθη τής χώ
ρας, ού μόνον έπιδεικνύμενος ορών και ζωηρός, έν τή πάλη, άλλ’ ουδό
λως όρεγόμενος τήν ΰβριν κα'ι τήν λοιδορίαν. Προσαγορεύει τούς νική
τας, μή ύβρίζων τούς ήττημένους.

Ό αρχαίος πρόεδρος τοϋ συμβουλίου τής κομητείας, άφ' ής έξήρτη- 
ται τό Λονδΐνον, ό κύριος Ritchie, δστις ήν μέλος τοϋ υπουργείου 
Σώλσβαρυ, ήττήθη έν έν'ι τών εκλογικών συλλόγων τής μητροπόλεως- 
και έν τούτοις ή έφημερ'ις τοϋ κυρίου Γλάδστωνος, Daily News, άνωμο- 
λόγησε τάς άρετάς του καί ήλπισεν δτι θ’ άνεύρη έτερον έκλογικόν 
σύλλογον. Ό ηγέτης τής έργατικής μερίδος, ό κ. Burns, ενίχησεν έν 
τή κώμη τοΰ Batlersear — ή τότε υπουργική έφημερίς, ήτις ιδιαζόντως 
τόν κατεπολέμησεν, ό Times, χαίρει δτι μένει ή σάλπιγξ τών χειρω- 
νάκτων.

(Κατά μετάφρασιν έκ πραγματείας τοϋ Lefevre-Pontalis μέλους τοϋ ’Ινστι
τούτου).

Κ.. Λραγούμ.ης έφέτης.

............................................. ....... a yno8C>'it'»it·"----------------------------------Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΪΠΟΑΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ8 ΑΪΤΗΣ
(ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑI ΜΕΛΕΤΑΙ)

Τό Βυζάντιον, ό τόπος ούτος έν φ τό θρησκευτικόν αίσθημα έγέ
νετο τών άτόμων έλαττήριον καί δν δυνάμεθα καλέσαι μετά τής πε- 
ποιθήσεως εκείνης μεθ’ ής καλοϋμεν τήν Ελλάδα κοιτίδα καί εστίαν 
τών έπιστημών και τής άνθρωπίνης σοφίας, κοιτίδα καί έστίαν τοϋΆρι 
στιακιορζοϋ, έτύχεν ώς έκ τής έπιρροίας τοϋ ΙΗ' αίώνος ούκ ολίγων 
στρεβλών και ημαρτημένων κρίσεων. Οί πεφημισμένοι ιστορικοί όλων 
τών έθνών τής Δύσεως συναμιλλώμενοι ένεκα τών καθολικών προλήψεων 
καί τών παρεννοήσεων τών παρεισφρησασών άπό τής εποχής τών σταυ
ροφόρων, κατεφέροντο μεροληπτικώς καί προσήπτο.ν αύτφ έκάστοτε μέ- 
λαιναν κηλΐδα έν τή ίστορίοι τής διανοίας, παραμορφοϋντες, παρασιωπών- 
τες κα'ι άποδίδοντες είς διανοίας ξένων τά ύπ’ αύτοΰ δημιουργηθέντα 
έργα. Ουτω έδημιούργησαν περί τοΰ Βυζαντίου τήν ιδέαν ώς περί οργα
νισμού καταβιβρωσκομένου έν διαστήματι χιλιετηρίδος δλης ύπό άνιά- 
του νόσου κα'ι καταδεδικασμένου έκ τών προτέρων είς βέβαιον θάνατον. 
Άλλ’ δτε μετά τινα χρόνον ήρξαντο άναδιφώντες έπισταμένως τάς σε
λίδας τών Βυζαντινών χρονογράφων, εύρον έν τή ίστορίρ: τής χώρας ταύ-
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της σημεία δλως εναντία τών κρίσεων και υποθέσεων αύτών, άνεΰρον 
μαρτύρια περίτρανα μεγαλουργού άνθρωπίνης διανοίας, ρώμης και δεξιό
τητας, έθαύμασαν πολυειδή προϊόντα τοϋ πνεύματος κα'ι τής ύλης έπί 
μακρόν διαρκοϋντα καί οίονεί πρός τήν έπίρροιαν τοΰ πανδαμάτορος χρό
νου άντιπαλαίοντα, εύρον δτι είς τούτο όφείλουσιν δλην. τήν συλλογήν 
τής χριστιανικής έκκλησιαστικής φιλολογίας, εύρον δτι ύπήρχεν εποχή 
καθ’ ήν ό βυζαντινός δεσποτισμός είσήγαγε δημοκρατικός μεταρρυθμί
σεις και οιά τής νομοθεσίας αύτοΰ έπάλαιε κατά τών ισχυρών ιδιοκτη
τών κληρικών τε καί λαϊκών, εύρον δτι δπως έκμάθωσι τάς βάσεις τοϋ 
φεουδαλικοϋ έν τή Δύσει συστήματος, ωφειλον ΐνα'άναδράμωσιν είς τάς 
βάσεις καί τάς πηγάς αύτοΰ παρά τοΐς Βυζαντινούς, εύρον έπί τέλους 
οτι ο καταβιβρωσκόμενος ούτος γέρων Χριστιανός άνυψοΰτο έκάστοτε καί 
ήνάγκαζε πάντας ΐνα συναίσθάνωνται τήν υπεροχήν αύτοΰ.

Η μακρά αΰτη σειρά τών δραματουργηθέντων θαυμαστών καί παρα
δόξων γεγονότων άποκαλυπτομένη βαθμηδόν έκ τής περιβαλλούσης αυ
τήν άχλύος ήρξατο ού μόνον έλκύειν τό ένδιαφέρον καί κινεΐν τήν έκ- 
πληξιν πάντων ήμών τών χριστιανών, άλλά καί πείθειν σύμπασαν τήν 
ανθρωπότητα δτι ολόκληρος ή ιστορία τοϋ μεγαλωνύμου Βυζαντίου ύ - 
πάρχει πλήρης έξυφασμένων συμβάντων, έπενεργησάντων ίσχυρώς έπί 
τής τύχης τής καθόλου άνθρωπότητος.

Τοιούτου οντος τοϋ Βυζαντίου, δήλον ήλίκην κέκτηται σπουδαιότητα 
η έξηκριβωμένη γνώσις ού μόνον τών περιπετειών, άς ύπέστη ό τόπος 
ούτος, αλλά καί ή τοπογραφία αύτοΰ καί τά πάνσεπτα αύτοΰ μνημεία, 
είτε γραπτά, είτε άγραφα, είτε λαϊκά, είτε έκκλησιαστικά τά μέ
χρι τήν σήμερον περισωθέντα καί περί ών πλεΐστοι δσοι σοφοί εύρω- 
παΐοι ήσχολήθησαν, συγγράψαντες πονήματα έν οίς ύπό ποικίλας έπό- 
ψεις έπραγματεύθησαν τά κατ’ αύτά μεθ’ ής έκαστος είχε δυνάμεως, κρί- 
σεως καί προθέσεως· είσί δέ τοσαΰτα τόν άριθμ,όν τά πονήματα ταϋτα, 
ώστε βιβλιοθήκη ολόκληρος συγκροτείται έξ αύτών, έν οΐς πλεΐστα μέν 
σπουδαία, άλλα δέ δυστυχώς ημαρτημένα καί μεροληπτικά, πολλών προ
λήψεων καί πλανών καί φυλετικών εμπαθείων άνάμεστα.

’Επειδή ό λόγος περί έξακριβώσεως τής τοπογραφίας καί τών'παν- 
σέπτων μνημείων τοΰ Βυζαντίου, διαλάβωμεν έν πρώτοις ολίγα τινά 
περί τών μέσων, δι’ ών δυνατός καθίσταται ό ακριβής καθορισμός τών 
σημείων έν τε τφ κυρίφ άστει καί τοΐς πέριξ αύτοΰ, καθόσον πολλά όν
τως καί σπουδαία δύναταί τις νά προσδοκμ έκ τοΰ καθορισμού τών ση
μείων εκείνων, άτινά νΰν φαίνονται κεκαλυμμένα ύπό ζοφερού οίονεί πέ
πλου,-καθιστάμενα σκοτεινά τοΐς πολλούς καί δλως ακατάληπτα.
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"Οστις ελαχεν ινα έπιδοθή έν τη μελέτη ταύτη τής βυζαντινής ιστο
ρίας κα'ι έγνω ήλίκαι κα'ι όποΐαι παρεμβάλλονται αύτφ έκάστοτε δυσ- 
χέρειαι έπί τφ καθορισμφ τών τοπογραφικών σημείων τής Κωνσταν
τινουπόλεως κα'ι τών πέριξ αύτής, καί είτε έζήτησεν ινα διεξέλθη τά 
τελειότερα πε,ρί Βυζαντίου συγγράμματα, είτε άπεπειράθη αντιπαρα
βολήν τινα τών τρπογραφικών σχεδίων τής πρωτευούσης ταύτης, παν. 
ταχοΰ προσέκρουσεν εναντίον επανειλημμένων κα'ι έστιν δτε πάνυ ασυμ
βιβάστων καί ακατανόητων αντιφάσεων,

"Ενεκα λοιπόν ελλείψεων στερρών γνώσεων άφορωσών τάς διαφόρους 
τοποθεσίας τοΰ Βυζαντίου, πλεΐστα δσα μνημεία παρουσιαζόμενα ενώ
πιον ημών σήμερον καθίστανται, ώς έλέχθη, ακατάληπτα κα'ι τά όποια 
τότε μόνον μετά θετικότητος καθορισθήσονται, οπότε όρισθώσιν αί το
ποθεσίας ή μάλλον οπότε αί γνώσεις τοϋ καθορισμού τών διαφόρων το
ποθεσιών συνενωθώσιν ταΐς διεξακριβώσεσι τών μνημείων τών άναφερο- 
μένων έν τή ίστορίγ, κα'ι τότε έξομεν τό μόνον μέσον, δι’ ού θά δυνη- 
θώμεν ίνα κρίνωμεν μέχρι τίνος βαθμού είσιν δρθα'ι ή έσφαλμ.έναι καί αί 
περιγραφα’ι τών βυζαντινών συγγραφέων.

Εινε δ’ άληθές δτι έκ τής έποχής τής άναγεννήσεως τών έπιστημών 
καί μέχρι τής καθ’ ήμάς έποχής περ'ι τής τοπογραφίας τής Κωνσταντι
νουπόλεως έγένοντο μέγισται έπιστημονικαί διερευνήσεις, άλλά τά θε
τικά έξαγόμενα τούτων υπήρξαν άσυγκρίτως κατώτερα έκείνων, α ήδύ
νατο ινα άναμένη τις μετά τήν καταβολήν τοσούτφ έπανειλημμένων και 
μεγάλων προσπαθειών. Τό κυριώτερον δ’ αίτιον τής έν τούτφ αποτυχίας, 
ώς πολλάκις παρετηρήθη, προέρχεται άφ’ ενός μέν έκ τής ελλείψεως έ- 
πιστημονικών άνασκαφών, κα'ι άφ’ ετέρου έξ ολιγωρίας πρός σπουδαίας 
ύδρογραφικάς καί γεωλογικάς έρεύνας, ών άνευ έν πόλει τοιαύτη,. ύπο- 
στάση τοσαύτας αλλεπαλλήλους δηώσεις καί αλώσεις, φοβερούς σεισμούς, 
ών ένεκα ού μόνον ολόκληρος ή χώρα κατεστράφη, άλλά και μνημεία 
άπειράριθμα κατεχώσθησαν έν τή γή, πλείστας δ’άλλας εκχωματώσεις 
καί έπιχωματώσεις, ούδέν λέγομεν δυνατόν έστιν ίνα διεξακριβωθή εύ- 
χερώς, οί δ’ άποτολμώντες ποιεΐν καθορισμούς τοποθεσιών άγνώστων ά
νευ. έπιτ.οπίων συστηματικών έρευνών, ούδέν έτερον παρουσιάζουσιν ή
μϊν, ώς έπί τό πλεΐστον, ή αποκυήματα τών ζωηρών αυτών φαντασιών 
έπί γαργαλισμφ τής ιδίας αύτών περί τό καινοσπουδεΐν φιλοδοξίας.

Καί περί μέν τών άνασκαφών, δυνάμεθα είπεϊν, δτι άφ’ ού έκάστη 
πυρκάίά, έκάστη κατάθεσις θεμελίου λίθου νέων κτιρίων, έκάστη, ούτως 
είπεϊν, συστηματική καί κατά κανόνα δργωσις τής γής, άρκοϋσινείς 
συμπλήρωσιν τών πρώτων γνώσεων διά νέων τοιούτων, ήλίκην, έπανα- 

λαμβάνω ωφέλειαν θά ήτο δυνατόν ινα άναμένη τις έκ τακτικών άνα
σκαφών ; Περί δέ τών ύδρογραφικών ήμών παρατηρήσεων έν Κωνσταν- 
τινουπόλει και τοΐς πέριξ αύτοΐς, ίδού τίνας κρίσεις καί έπιχειρήματα 
φέρομεν. >

Άναδιφώντες, έπισταμένως αρχαίους γεωγραφικούς χάρτας τής Μαύ
ρης Θαλάσσης τοϋ 13ου κα'ι 14ου αίώνος, ήτοι τόν χάρτην τοϋ Γενου- 
ηνσίου Πέτρου Βισκόντου, τοΰ Φραγκίσκου Δομίνικου Πιτσιγάνη, τοϋ 
Νικολάου Πασκβαλίνη, τοϋ Μπιάνκο, τού Μπενικάζη, τοϋ κόμητος στρα
τηγού Σερριστόρη και άλλων, ώς καί πονήματα πολλών άρχαίων ιστο
ρικών καί γεωγράφων καί συγκρίνοντες πάντας τούτους πρός άλλήλους 
κατ’ έποχάς, καί τούτους πάλιν παραβάλλοντες πρός μεταγενεστέρους 
συγχρόνους ιστορικούς και γεωγράφους, παρατηροϋμεν μυρίας ύδρογρα- 
φικάς μετάβολάς, ών δυσχερεστάτη πάνυ άποβαίνει τινι ή περιγραφή.

’Εάν δέ ζητήσωμεν ίνα άναδράμωμεν είς προγενεστέρας έποχάς, βλέ- 
πομεν δτι ό κλεινός ιστορικός Ηρόδοτος, ό διάσημος γεωγράφος Στρά
βων, ό Πλίνιος, ό Άρριανος καί έτεροι άναφέρουσι περί πλείστων δσων 
ποταμών, λιμνών, ρυάκων κα'ι δρμων παραλίων πόλεων, οϊτινες σήμερον 
ή τελείως έξηφανίσθησαν, ή καί κατέστησαν άβαθέστατοι.

Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος καί έτεροι βυζαντινοί συγγραφείς 
άναφέρουσιν έν ταΐς ίστορίαις αύτών περί πολλών ποταμών τής Μαύ
ρης Θαλάσσης καί τής Άζοφικής, ώς καί περί ρυάκων καί λιμνών καί 
διωρύγων, δι’ ών συνεκοινώνουν πλωίμως οί άλλοι κάτοικοι τών ύπ’ αύ
τών έξιστορουμένων μερών, άτινα πάντα σήμερον ού μόνον έξηφανίσθη
σαν, άλλά καί είς δάση πυκνότατα μετεβλήθησαν πολλοί τοιοΰτοί πο
ταμοί καί ρύακες άναφέρονται καί ύπό ιστορικών καί γεωγράφων ’Αρά
βων τοϋ Μεσαίωνος1 τοϋ Aboulfeda, τοΰ Sems Eddin τοϋ Ibn 
Foszlans, τοϋ Abdoill Ambas καί άλλων, οϊτινες έν τούτοις σήμερον 
είτε παντελώς έξηφανίσθησαν, είτε μόλις σώζονται καταστάντες ρύα
κες ασήμαντοι.
. Ταΰτα πάντα έπικυροΰνται καί ύπο τοΰ πρό 230 έτών περίηγησα- 
μένου τήν Μαύρην θάλασσαν καί τήν Άζοφικήν μηχανικού Beauplan a 
ώς καί ύπό τών γεωγράφων Reinaud Lelewel5 καί Jaubert." Ό 
Beauplan μάλιστα αναφέρει δτι οί ποταμοί δι’ών άλλοτε οί Κοζάκοι 
άνήρχοντο καί κατήρχοντο μέχρι τών πηγών αυτών έκ τής Μαύρης καί

1 Trad, par Reinaud et par Fraehn. Geographie du moyen age.
8 Description d’Ukranie, Rouen 1660.
8 Geogr. du moyen Age.
4 Geogr. d’Edrisi. . .
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Άζοφικής θαλάσσης, έπί πλοίων έχόντων κατ’ αύτόν μήκος 60 ποδών, 
πλάτος 10 —12 καί βάθος 12, καί έφ’ ών έπέβαινον ού μόνον 50 — 70 
Κοζάκοι φέροντες καί πολεμικά? άποσκευάς καί τρόφιμα, άλλά προσέτι 
καί 20 — 30 κωπηλάταΐ, ούδόλως ήδη ήσαν πλευστοί διά τοιαύτης χω* 
ρητικότητος πλοίων. Σήμερον δέ οί εξιστορούμενοι ούτοι ποταμοί έκτος 
τοΰ. δτι κατέστησαν μάλλον άβαθεΐς καί ένιαχοϋ διωρίσθησαν ύπό τελ
μάτων καί στρώματος γής ποσειδωνείου, άλλά καί έν πολλοϊς μέρεσι 
ούδέν ίχνος διαβάσεως αύτών κατέλιπον, καί μόνον έν έκτάκτοις παλιρ- 
ροίαις, ένιαχοϋ παρασκευαζομέναις, φαίνεται ή κατ’ έπιφάνειαν άλλοτε 
εύρύτης αύτών. Πόσους δέ λιμένας άναφέρει καί ό γνωστός περιηγητής 
τοϋ 17ου αίώνος Σαρδώ, έν οίς άλλοτε εύχερώς ήδύναντο ν’ άγκυροβο- 
λήσωσι πλοία μεγάλης χωρητικότητος, σήμερον δέ μίλλια ολόκληρα 
μακράν αύτών ϊστανται ; καί ώς παράδειγμα άναφέρω τήν Άζοφικήν τής 
βαθμιαίας έπιχωματώσεως τής οποίας ή αιτία τυγχάνει πάσι τοΐς περί 
τά τοιαϋτα άσχολουμένοις γνωστή.

Κατά φυσικόν λοιπόν λόγον άδύνατον ήν δπως καί ό τόπος ήμών μή 
ύποστή, έστω καί έν σμικρφ, τοιαύτας ύδρογραφικάς 
μεταβολάς, καθόσον πρός μαρτυρίαν άλλως έχομεν καί 
ραδείγματα.

Τίς δέν ένθυμεΐται, ή δέν ήκουσέ ποτέ τών γονέων 
άφηγουμένων δτι ποό μιας περίπου έκατονταετηρίδος
τοΰ βαθέος ρύακος (Βουγιούκ-Δερέ) ήδύνατο τις άνέτως έπί ήμίσειαν ώ
ραν, καί πρό 60ετίας έπι 10 λεπτά περίπου, ϊνα πλεύση πρός βορράν 
τής κοιλάδος έκείνης, ήτις πρό τής ύπό τών ’Οθωμανών άνεγέρσεως τών 
έν Βαξέκιοί ύδραγωγείων κατεκλύζετο σχεδόν πάντοτε καί πρό πάντων 
έν ώρα χειμώνος κατά τό ήμισυ ύπό τών ύδάτων καί καθίστατο πλώί- 
μ,ος ; ’Επέστησα τήν έμήν προσοχήν έπί εικονογραφιών τοϋ 18ου καί 
άρχών τοϋ 19ου αίώνος, παριστώσας τήν κοιλάδα ταύτην, καί είδον δτι 
κατά τήν έποχήν έκείνην παρά τφ ΚεφαΜκιοϊ, χωρίφ γειτνιάζοντι τφ 
Βαθυρρύακι, ΰπήρχον τρεις καί άλλοτε δύο γέφυραι έν άποστάσει κειμε- 
ναι έπί τής προκυμαίας, δι’ών διήρχοντο τά. υδατα τοϋ άλλοτε βαθεως 
τούτου ρύακος καί διετηρεΐτο ή συγκοινωνία τών κατοίκων τών μερών έ
κείνων· έγώ δέ πρό τριακονταετίας ένθυμοΰμαι δτι τόν ρύακα τούτον 
διέπλεον άκάτια μέχρι τοϋ γνωστού νυν κήπου τοϋ Καρακεχαγιά, καί 
σήμερον έν τούτοι? ού μόνον δέν δύναται ϊνα πλεύση τις δι’ άκατίου, 
άλλά καί άβροχοι? ποσι κατά τάς πλείστας ώρας τοΰ έτους νά διέλθη 
τούτον, ούτινος μάλιστα τό στόμιον ώς έκ τών βαθμιαίων έπιχωμάτων 
ήρξατο σχηματίζον γλώσσαν γής. ? ·

καί γεωγραφικά? 
τά ακόλουθα πα-

ή πάππων αύτοϋ 
έπί άκατίων διά
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Η τις, γνωρίζων τήν γεννέτειραν μου χώραν, τά Θεραπεία καί έπι- 
ζητήσας έπακριβώς ϊνα μ.άθη τά κατ’ αύτήν, δέν ήκουσεν έξ αύτοχθό- 
νων γερόντων, διατηρησάντων έν άμεταπτώτφ καί άδιαρρήκτφ, ούτως 
ειπεΐν, διαδοχή ίκανάς ιστορικά? άναμνήσεις, τήν παράδοσίν δτι διά τοϋ 
ενός τών δύο αύτοϋ ρυάκων, τοΰ Σογιούκ-Σοϋ-Δερέ, μή ύφισταμένου νϋν 
σχεοον καί τούτου, άλλά σώζοντος μόνον τό'κατ’ έπιφάνειαν σχήμα, οί 
κάτοικοι πάλαι ποτέ έπί άκατίων άνέπλεον μέχρι καί αύτής τής πολυ- 
μνηστου Κρύας Βρύσεως ; Οί δε γονείς ήμών άφηγοϋντο ήμΐν δτι πρό 
εξηκονταετίας έτι έκ τής έξωθύρας τή; έν τφ μυχφ τοΰ λιμένος Θερα
πειών κείμενης οικίας τών Τσιράδων ήδύνατο τις έπιβαίνειν άκατίου, 
έν φ σήμερον ένεκα τών παρά τφ στομίφ τού ρύακος έπισωρευθέντων 
επιχωμάτων ύπάρχει ού μόνον λεωφόρος εύρεΐα, άλλά καϊ πέραν αύτής, 
προς τον λιμένα, καί κήπος ίκανώς εύρ,ύς καί κατάφυτος δένδρων.

Τα αύτά παραδείγματα ήδυνάμεθα νά φέρωμεν έκ παραδόσεων προσ- 
επιχεκυρωμένων καί ύπό ιστορικών έρευνών καθόσον άφορφ καί τόν έν 
Μεζάρ -Βουρνοΰ (Σκλητρίνα τό πάλαι) τού Βοσπόρου ρύακα Κεστανέ- 
Δερέ, τόν ρύακα τού Σωσθενίου, τόν ευδιον καλόν λιμένα (Καλενδέρ νϋν) 
ένθα παρά τφ άλλοτε στομίφ τού κόλπου έκείνου ύπάρχει άνεγη- 
γερμενον μικρόν αύτοκρατορικόν άνάκτορον, τό Βαλτά-λιμάν τόν πάλαι 
Γυναικεΐον λιμένα καί κατά τόν Γύλλιον Σαραντακόπαν, τούς ιστορικούς 
καταστάντας ρύακας τοΰ Άνατόλ-Ίσσάρ, ήτοι τόν Βούγιούκ Γκιόκ-Σου· 
γιου (Ποταμώνιον) καί Κιουτσούκ Γκιόκ Σουγιοϋ (Ναυσίκλειαν) ώς καί 
τους λοιπούς τοιούτους έν τφ Βοσπόρφ. ■

Εξ αφετηρίας τοιαύτης όρμώμενος, έπί δύο συνεχώς έτη έπεσκεπτό- 
μην τόν πηλώδη Κεράτιον κόλπον, περί ού ό Στράβων λέγει: · «είς γάρ 
«πλειστους σχίζεται κόλπους ώς αν κλάδους τινάς, είς ούς . έμπίπτουσα 
«η παλαμύς άλίσκεται ραδίως» (βιβλ. Ζ.) καί τούς είς αύτόν εισβάλλον
τας παλαι μέν ποτέ ποταμούς, νϋν δέ ρύακας καταστάντας, ήτοι τόν 
Κιδαριν καί Βάρβυσον καί μετ’ επιστασίας έμελέτήσά τά εκατέρωθεν 
τής παραλίας αύτών έπιχωματώματα, έφ’ ών ήδη καί προάστεια βλέ
πομεν και καταφύτους πεδιάδας. "Οτι δέ καί ό κόλπος αύτός καί οί πο
ταμοί ουτοι πιθανόν ήσαν άβαθέστεροι ή νϋν, ώς χρησιμοποιηθέντών 
τών επιχωματωμάτων αύτών, ήτοι τών έκ τροχμάλων, άμμου, ίλύος 
καί τιτάνων οχθών αύτών πρός πάνυ κατάλληλον πηλοποίϊαν, ούδεμία 
περί τούτου δύναται νομίζω ϊνα ύπαρξη αμφιβολία.

Γσχυροτέραν δέ κατ’ εμέ έξ δλων τών άλλων μερών τού Κερατίου 
κόλπου επίχωμά τωσιν ύπέστη τό μέρος έκεΐνο ένθα κατά μέτωπον επι
πίπτει ή σφοδρότ-ης τού ρεύματος, δηλ. ένθα σχηματίζεται έλαφρά κλί- 

tomoj: ίο’. ’Ιούλιος. 44
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σΐί: παρά, τάς έκβολάς. τών καταρρεόντων ύδάτων τών δύο συμπιπτόντων 

ποταμών, τοΰ Κιδάρεως καί 
τοϋ . νϋν Έγιούπ καί 
τάμοι. ’ παρασύρουσιν 
μόρια,; τά όποια, ώς 
φέρουσι μέχρι τών 
σ.αντα ούτω (

,ί τοϋ Βαρβύσου, ήτοι προς τό μέρος ακριβώς 
ένθα οί χειμαρρωδώς έκβάλλοντες ούτοι δύο πο- 

έκάστοτε τά αποδεχόμενα έκ χείμαρρων ίλυώδη 
καί πάντες οί ποταμοί κατά φυσικόν ροΰν μετα- 

ν εκβολών αυτών καί έκεΐ έναποτιθεΐσιν, άποτελέ- 
βαθμηοόν γήπεδα προεκτείναντα τήν παραλίαν. Εις τοΰτο 

δέ συνετέλεσαν ούκ ολίγον καί οί ζατερχόμενοι καί διερχόμενοι διά τοΰ 
Έγιούπ ρύακες καλούμενοι Ίσλάμ μαχαλέ οερές καί Βουλβούλ-δερές, 
ό μέν έκ*τών προπόδων του Ρ,αμιζ Τζιφλικ ο οε εκ τών τοϋ Καλνή 
Τζινάρ. Θέλει δέ πεισθή πάς τις εις τά λεγόμενό μου, έάν έπιζητήση 
ινα μ.ελετήση ύπό γεωλογικήν έποψιν τούς δχθους τών στιβαδώσεων 
τοϋ εδάφους τοϋ Έγιούπ, καθότι θέλει εύρει ταύτας συγκειμένας έκ 
τροχμάλων, άμμου, ΐλύος καί τιτάνων, συστατικών άπαντωμένων μόνον 
έντφ πυθμενι ποταμών καί παρά τάς δχθας αύτών, άπερ συνεφορήθη- 
σαν ένιαχοΰ καί συνεσωρεύθησαν άποτελέσαντα όγκους συμπαγείς.

, Τούτου τεθέντος, έξάγομενον πρώτον οτι τά παρά Βυζαντινοΐς άνα- 
φερόμενα χειροποίητα Νεώρια ή Λιμενάρια κατά τοσοϋτον μόνον ήδύ- 
ναντο.ινα ώσι χειροποίητα καί έκαλοϋτο ούτω, καθόσον έκάστοτε ή- 
ναγκάζοντο ινα καθαρίζωσι τούς φυσικούς λιμένας έκ τών έπισωρευομέ- 
νων έν αύτοΐς έκάστοτε έπιχωματώσεων· δεύτερον δτι έν τφ νϋν Έγιούπ 
έσχηματίζετο τό ύπό τών βυζαντινών συγγραφέων άναφερόμενον λιμέ- 
νάριον τοΰ Έβδομου, ή άλλως ό λιμήν τοϋ άγιου Μάμαντος, δστις συνε
χόμενος μετά τών αύτόθι δύο προρρηθέντων ρυάκων Βουλβούλ-δερέ και 
τοϋ Ίσλάμ-μαχαλέ δερέ,- έφ’ ών έν διαφόροις μέρεσι παρετηρήσαμεν βά
σεις έν άποστάσει 25 καί πλέον μέτρων κειμένας άρχαίων βυζαντινών 
γεφυρών, ήν ού μόνον εύρύς λιμήν, άλλά καί προεκτεινόμενος πρός τό 
έσωτερ.ικόν: καί τρίτον δτι διά μόνον τοϋ καθορισμού τούτου πολλά 
παρά τοΐς- άρχαίοις βυζαντινοΐς συγγραφεϋσιν άναφεοόμενα κατά τήν 
περιφέρειαν ταύτην σκοτεινά καί άκατάληπτα «πέραν» καί «άντι- 
πέραν» δέον ινα άποδοθώσι άπ’ εύθείας είς τόν εύρύν τοΰτον λιμένα, 
δπως ούτω καταστώσιν εύληπτοι καί εύοιασάφητοι πολλαί τοποθεσίαι 
άναφερόμεναι ύπό τών βυζαντινών συγγραφέων.

Ότι δέ έκειτο παρά τφ λιμένι τούτφ καί ή αργυρά λίμνη ή τοσοϋ
τον συνεχώς άπαντωμένη παρά τφ Διονυσίφ καί τοΐς λοιποΐς βυζαντι
νούς συγγραφεϋσιν, έχω έν τούτφ πεποίθησίν τινα, ήν έν τή περιγραφή 
τών. πέριξ τής Κωνσταντινουπόλεως μερών, τήν οποίαν επιχειρώ άπό 
κοί-νοΰ (^εργαζόμενος μετά ευρυμαθούς φίλον μου ». Πελοπίδα
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Κούππα άρχιτέκτονος, έν δέοντΐ χρόνφ, Θεοΰ εύδοκοϋντος, θέλόμίεν'κα
ταστήσει μετ’-άλλων γνωστήν. Νϋν μόνον περιορίζομαι' ίνα είπώ πρός- 
ύμάς δτι καί μέχρι τής σήμερον έτι- τΐαρά' ’τοΐς οθώμάύοΐς τοΰ προ ■ 
αστείου τούτου ύδωρ τι έκεΐ πλησίον ύπαρχον καλείται άργνρόνν, τοϋ" 
δέ λουτρώνος τοϋ παρά τό τέμενος τοϋ ‘Έγιούπ κειμένου, έν φ ή είσο
δός επιτρέπεται μόνοις τοΐς οθωμανοις, κατά παράδόσίν λέγεται δτι τό 
έν αύτφ έκ μιας στρόφιγγας ρέον ύδωρ έν μια γρώνη (γούρνς) έχει τήν 
πηγήν αύτοϋ έκ πηγής άργυράς κα'ι δτι πάλαι ποτέ χρΐστιάνής γυναι- 
κός εισελθούσης λάθρα "να λουσθή έν αύτφ, ή κρήνη αΰτη είχε στειρεύ- 
σεε έπί τινα χρόνον. ' .......... . . '

Ή αύτή έπισταμένη μελέτη καί έπί τών δύο ποταμών Κυδάρεως καί 
Βαρβύσου ά,γει ήμάς είς τό αύτό συμπέρασμα. Πριν δμως ένδιατρίψ.ω· 
μεν έπ’αύτών, ανάγκη πάσα ινα άναφέρωμεν δτι πάντες' σχεδόν οί με
ταγενέστεροι συγγραφείς ούδένα ποιόΰσιν άκριβή τόπογραφικώς κατ’ 
δνομα καθορισμόν τών δύο τούτων ποταμών,' καί κατά συνέπειαν εΐθι- 
σται αποδίδειν άδιακρίτως μνημεία υπαγόμενα έν τή περιφερείς τού 
ενός είς τόν έτερον κάί τ’ άνάπαλιν. Ουτω τόν μ.έν Κύδαριν τόπόθε - 
τοϋσιν έν τφ Άλή Μπει-Σοϋ, τόν δέ Βάρβυσον ή Βορβύσην καί Βορ· 
βύζην καλούμενον έν τφ Κεάτ-χανέ-Σουγιοϋ (ίδε Γύλλι'ον, Τουρνεδόρ-· 
φιο.ν, Γζοφιέ, Άνδρεώση, Κωνστάντιον, Βυζάντιον καί λοιπούς), έν φ 
έάν έμελέτων έπισταμένως τό χωρίον τό παρ’ ΤΙσυχίφ καί Κωοινφ δτι 
«Κύδαρίς τε καί Βάρβυσος ποταμοί, ό μέν τών άρκτώων, ό δέ τών ί- 
σπερίων προρρέοντες» καί έποίουν ,ταύτοχρόνως καί κατά τόπον έρεύ- 
νας τοπογραφικάς, ήθελον ΐδει οτι τό μ'εν Άλή Μπεί-Σοΰ είνε ό Βάρ-’ 
βυσο.ς ό καί πρός Δυσμάς,· τό δέ Κεατ-χανέ Σοϋ ό Κύδαρις ό καί πρός 
’Άρκτον τιθέμενοι δμως τόν μέν Κύδαριν αντί τοΰ Άλή. Μπεί-Σόϋ τόν 
δέ Βάρβυσον αντί τοΰ Κεάτ-χανέ-Σόΰ, διαστρέφουσί καί τον καθορισμόν 
δν δίδουσιν Ησύχιος καί Κωδινός, οί μόνοι, τών άρχαίων' συγγραφέων 
σαφώς περί τούτου άποφαινόμενοι, θεωρΟϋντες τό μέν Άλή" Μπεί-Σόϋ 
κείμενον πρός βορράν, τό δέ Κεατ-χανέ-Σοϋ πρός-Δυσμάς, δπερ άγέω- 
γράφητον. ............. ■

Οί ποταμοί ούτοι, ρύακες' μονονουχί σήμερον καταστάντες, ήσαν καί 
εύρύτεροι καί βαθύτεροι καί πλεύσιμοι ■ έκτενεστέρον μέχρι τών πη
γών αύτών, ώς έπιμαρτυρίαν δέ φέρόμεν τήν πολλαχοϋ κατά τό διά
στημα τών μελετών ύμών εΰρεσιν βάσεων λιθίνων αρχαίων γεφυρών έπί 
έδάφους ού.δόλως προύδιδοντος : έκ πρώτης αφετηρίας τό δυνατόν τής ύ- 
πάρ.ζεως .το,ιούτων.. Τό ?Τάς κρπρού, ή\νϋν' λίθινη γέφυρα (έργον" όθώμανί^ 
κόν τοϋ 17ου αίώνος, ή μεγαλειτέρα τών σωζόμένών^μέχρι. τοϋδε 'έ.πν-τόΰ
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Βαρβύσου γεφυρών, παρά τφ ύπο τών Γιανισσάριον καταστραφέντι άλλοτε 
χωρίφ όνόματι Άρκαούζ-κιοϊ, ζών είσέτι μνημεΐον προσεπι'κυροΐ πληρέ
στατα τούς έμούς λόγους. Ό έπισκεπτόμενος νΰν αύτήν θέλει ΐοει τάς ε
κατέρωθεν τής μεσαίας δύο αψίδας αυτής, τάς καί μικροτέρας, κεχω- 
σμένας- κατά το ήμισυ κα'ι πλέον έν τή άργιλλώδει ύποστάσει.

Τήν αυτήν μελέτην έποιησάμην και έπϊ τοϋ Σάγια-Δερέ ώς καί έπί 
τοΰ παρά τό Μπατάλ-άγιασμασί (ύποθέτομεν άγιασμα τής άγιας Παρα
σκευής, διότι έν αύτφ ποιήσαντες έρεύνας ευρομεν πρόσωπον τεθραυ- 
σμένον εικονίσματος μαρμάρινου) Μπαλουκλή-Δερέ, ουτω καλουμένου 
ώς έκ τοΰ έκεΐ έγγύς κειμένου Μπαλουκλή Χαβούζ, αρχαίας καί αγνώ
στου σχεδόν υπογείου Κινστέρνας, κα'ι τά αύτά πάντοτε προσεπορίσθην 
έξαγόμ.ενα.

Έάν δέ διά τοΰ Άλημπέκιόί χωρίου έπί μίαν ώραν δοεύσωμεν διά 
μέσον τής εύρείας, όμαλωτάτης καί ένιαχοΰ καταφύτου κοιλάδος τής α- 
γούσης πρός τήν Κέτσαν 1 καί έκεΐθεν προς τό Κιουτούκ-κιοί, θέλομεν 
ΐδει έπί τής μιας αύτής πλευράς ρέοντα ήρέμα ρύακα άσήμαντον, δστις 
έκβάλλει δι’ ένός παρά τφ Άλημπέκιόί πενδίφ (δεξαμενής) είς τον 
Βάρβυσον, καί δν καλοΰσιν οί κάτοικοι τών μερών έκείνων ρεΰμα. Το 
ρεύμα τοΰτο νΰν κατά τό έαρ καθίσταται πολλαχοΰ άνεπαίσθητον καί 
δύναταί τις άβρόχοις ποσίν ινα διέλθη τοΰτο· άλλ* δ,τι ένισχύει ημάς 
έν τή ήμετέρ^ υποθέσει είνε τά έπί τής πεδιάδος ταύτης άπαντώμενα 
ίχνη βάσεων μεγάλης αρχαίας λιθίνης γεφύρας. Τυχαίως δέ μάλιστα έγνω- 
μεν δτι έν τή πρό 250 έτών έκδεδομένη άποφάσει τοΰ έν Μακρίκιοϊ 
(Μακροχωρίφ) δικαστηρίου έπί τής μεταξύ τών κατοίκων τοΰ χωρίου 
Κιουτσούκ-κιόί καί τών ιστορικών καταστάντων Σαγιαλίδων, (τών έκ Γε
νιτσάρων τών μόνων σήμερον περισωζομένων, περί ών άλλοτε τά καθέ
καστα),, διαφοράς άναφορικώς τών πέριξ τής είρημένης κώμης νομών, 
άναφέρονται ώς δρια γέφυραι καί κώμαι γειτνιάζουσαι καί μή όφι- 
στάμεναι σήμερον, ών οί χριστιανοί κάτοικοι φέρονται ώς μάρτυρες 
έν τή δίκη ταύτη. Κα’ι νΰν δ’έ τι οί πλησιόχωροι κάτοικοι τών με
ρών έκείνων έκ παραδόσεως καθορίζουσι τοποθεσίας άναφερομένας είς 
γεφύρας κρημνισθείσας έν μέρεσιν ένθα ούδέν ίχνος τοιούτων σήμε
ρον υπάρχει, καί ών ή ύπαρξις δυνατή καθίσταται μόνον οπότε παρα- 
δεχθή τις δτι καί ό ποταμός ούτος πάλαι ποτέ ήν πλωίμος. Πράγματι 
δέ γραία τις έννενηκοντοΰτις, καταγομένη έκ τής κώμης Κιουσούκ-κίοϊ 
καί οίκοΰσα έτι καί νΰν έν αύτφ, διεβεβαίωσέ με δτι ήκουσε πολλάκις του 
πατρός καί πάππου αύτής διηγουμένου δτι άλλοτε δΓ άκατίων οί κά-

1 Λέξις ’Αλβανική =± μάνδρα
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τοικοι τών μερών έκείνων άνήρχοντο καί κατήρχοντο διά τού ρεύματος 
είς Κωνστανΐΐνούπολιν’ καί τάς παραδόσεις ταύτας οφείλομεν εύλα- 
βεΐσθαι, καθότι «ού πάντα δΓ έπιστολής, άλλά πολλά καί άγράφως, 
«ομοίως δέ κακεΐνα καί ταΰτά έστιν αξιόπιστα» κατά τόν θειον Ίωάννην 
Χρυσόστομον.

(Έπεται συνέχεια) Γεώρ. ΤΙ. Βεγλερης

ΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΑΕΥΤΑ,ΙΑΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ

(Συνέχεια· ι8ε προγούμενον φυλλάδιον).

Άλλ’ έάν τής ποιήσεως ή μορφή στενότατα τυγχάνει συνδεδεμένη 
πρός τήν βαθυτεραν ύπόστασιν τής ποιητικής ούσίας, ούδέ αΰτη δύναται 
νά έξετάσθή διακεκριμένως έκείνης. Είπομεν ανωτέρω που δτι τής τέ
χνης τά δημιουργήματα έκλοχεύονται πάνοπλα έκ τής κεφαλής τοΰ καλ
λιτέχνου. ΓΙροτοΰ ή καλλιτεχνική ιδέα έκδηλωθή είς καλλιτεχνικόν δη
μιούργημα έπί τοΰ χάρτου, τής οθόνης ή τοΰ μαρμάρου, τό ποίημα, ό 
πίναξ, τό άγαλμα, έσχηματίσθη ήδη είς νεφελώδες ίνδαλμα έν τφ έγκε- 
φάλφ τοΰ καλλιτέχνου. ’Ενταύθα έγκειται ή ίδιότης τής δημιουργικής 
καλουμένης φαντασίας, ήν ό Wundt ) Φυσιολογική Ψυχολογία) έκά- 
λεσεν ίνεργηΐΐιϊην φαντασίαν, ώς έχουσαν τήν ιδιότητα νά έκλέγη, συν- 
άπτη καί συνδυάζη τάς έξωθεν προσπιπτούσας εικόνας, κατ’ άντίθεσιν 
πρός τήν πα^ηυικην φαντασίαν, τήν άπλώς προσδεχομένην καί άναπα- 
ριστώσαν τάς εξωτερικός εντυπώσεις, καθ’ ήν τάξιν προσπίπτουσιν είς 
τά αισθητήρια. Ή τελειότης άρα έν τή καλλιτεχνική έκδηλώσει είνε 
στενότατα συνδεδεμένη πρός τήν τελειότητά έν τή καλλιτεχνική σμλ- 
λήψει.

Ή άπηκριβωμένη ένταΰθα άνάλυσις τοΰ ποιητικού έργου τής τελευ
ταίας δεκαετίας καί ή εύσυνείδητος μελέτη τής ιδιοφυίας ποιητφν δια
φόρου ποιητικής, ύποστάσεως ήθελεν φέρει ημάς μακράν. Έάν έπετρέ- 
πετο έν τούτοις νά χαρακτηρίσωμεν δΓ ολίγων λέξεων τήν ποίησιν τής 
δεκαετίας ταύτης, χωρίς ν' άδικήσωμεν τήν μνήμην εύγενφν τρΰ Έλτ' 
ληνικοΰ Παρνασσού τέκνων, θά έλέγομεν δτι έν τή ποιήσει ταύτη διατ 
βλέπομεν τά πρώτα βήματα τελειοτέρας καί πλορσιωτέρας έκδηλώσεως 
τοΰ είς τά σπλάγχνα τής ελληνικής φύσεως καί τής ελληνικής ιστορίας 
κρυπτομένου ποιητικού πλούτου. ’Ίσως έκ πρώτης όψεως ή έντύπωσίς 
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αυτή δεν είνε κοινή. Έάν τα προϊόντα τών κάλών. τεχνών είνε άβρά 
άνθη υπέρτερου πολιτισμού, ή έκ,τίμησις τών προϊόντων τούτων προϋ
ποθέτει αισθητικήν ανατροφήν υπερπέραν έπίσης. Τό ρητορικόν στοι- 
χεΐον, τό χαρακτήρισαν κατά μέγα. μέρος, έκτος μεγαλοφυών τίνων 
εξαιρέσεων, τήν ποίησιν τών πλειόνων παλαιοτέρων ποιητών, τό στοι- 
χεΐον τοΰτο τό προ,σδ.ίδον λάμψιν τινα καί δύναμ.ιν ασταθή και έπί—

- πλαστόν, συναρπάζουσαν στίγμιαίως διά τής υποδομής, άλλά μή άντέ- 
χουσαν εις τήν ήρεμον κρίσιν καί τήν φιλοσοφικήν σκέψιν, τό στοιχεΐον 
τούτο, δπερ τροφοδοτούμρνον ·ύπό προσφάτων εθνικών^ ανδραγαθημάτων 
καί φλογερών έθνιάών 'ιδεωδών άπετέλεσε τήν μάλλον γοητευτικήν λάμ- 
ψιν τώριτ πλείστων ποιητικών,1 έργων τών . παρελθουσών. δεκαετηρίδων, 
δέν διαβλέπομεν πλέον είς τάς ποιήσεις τοΰ Παλαμά, τοΰ Σουρή, τοΰ 
Δροσίνη, τοΰ Προβελεγίου. καί τών άλλων τής συγχρόνου γενεάς μου
σοπόλων.Τά έργα τούτων, τά πλεΐστα καί τά τελειότερα, προβάλλου- 
σιν υπό τούς αφελείς άλλά γνησίους κόσμους, οΰς παρέχει είς αύτά τό 
σεμνόν καλλιτεχνικόν ένδυμα, κόσμους δμως οϊτινες δέν θαμβοΰσιν έκ 
πρώτης δψεως. καί έντυπ ώσεως, καί πρό τών όποιον ψυχρόν παρέρχεται 
τό πλήθος, τό συνείθίσμένον είς τάς ζωηράς λάμψεις, τά βάναυσα χρώ
ματα, τούς ακολάστους ώραϊσμούς. Τά μυστικά τής τέχνης θέλγητρα 
μένουσιν απόκρυφα είς τά δμματα τών πολλών, ή δέ αβρά εύωδία τοΰ 
εύγενοΰς τής ποιήσεως άνθους δεν ισχύει νά οιεγείρη αίσθησιν κεκορεσμέ- 
νην έκ δριμέων καί βαναύσων μύρων.

Αί πηγαί πρός. άς έστράφη ή ποίησις, τήν οποίαν έπίσκοπούμεν έν
ταΰθα καί ό τρόπος καθ’ ον οί δοκιμώτεροι τών ποιητών αύτών διέπλα
σαν τάς έν.τεύθεν εμπνεύσεις των, ,άνασκοπούμενα ένταΰθα είς - γεν.κάς 
γραμμάς, ίσως χρησιμεύσωσι-πρός.είδικωτέραν συμπλήρώσιν τών ,γενι- 
κώτερον. μέχρι τοΰδε έκτεθέντων.

Αίωνία'καί ,ψειπάρθενος πηγή,, άφ.’ ής..αντλεί τάς εμπνεύσεις αύτής ή 
ποίησις δλων τών έθνών καί όλων τών τόπων, είνε ώς έπί τό πολύ τό 
παρελθόν, τό παρελθόν, δπερ-περικαλύπτουσι διά 'πέπλου μυστηριώδους 
οί χρόνοι, τό παρελθόν, είτε τό άπώτερον/ τό «ναζών είς τής τέχνης ζ,αί 
τής ιστορίας τά μνημεία,,είτε τό έγγύτ.ερον,.δπερ παρουσιάζει είς τά δμ- 
μάτα τού ποιητοϋ, ύπό τό γλυκύ αύτής ημίφως, ή παράδοσις καί ή φά- 
τις.. Μεγάλη βεβαίως είνε ή έπί. τών ποιητών .έπίδρασις τοΰ παρόντ,ο.;, 
τής- ατμόσφαιρας δηλονότι έν ή ζή καί αναπνέει ό ποιητής.καί ήτις είν? 
ή κυρίως, διαμορφοΰσα τήν ιδιοφυίαν, αύτοϋ, καί ύποκεντώσα ή μαραίνουσα 
τον συγγενή ποιητικόν ένθουσιασμόν καί δημιουργούσα κατά μέγα μήρος 
τόν καλλιτεχνικόν αύτοϋ χαρακτήρία. Τό παρό.ν,άνοιμφ,ισβ.ητήτως.άποτ.υγρΐ' 

ΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΑΙ 687

τήν σφραγίδα αύτσϋ έπί τών μεγάλων καλλιτεχνών, ούχί μόνον δταν 
τροφοδοτή τήν έμπν.ευσίν των διά μεγάλων γεγονότων καί εύγενών ιδεών 
καί αβρών τής ζωής εικόνων, άλλά καί δταν ούτοι είς τοΰ παρελθόντος 
τάς πηγάς ή τοΰ μέλλοντος τάς ενοράσεις άναζητώσι τήν καλλιτεχνικήν 
ύλην, Καί δταν λέγωμεν δτι μεγάλοι καλλιτέχναι ύπήρξαν δσοι έξέφρα- 
σαν τής συγχρόνου ζωής τά αισθήματα καί τά πάθη, δσοι άναπαρέστη- 
σαν είς τά έργα αύτών πιστήν τήν ζωγραφιάν τών αισθημάτων καί τών 
παθών ατινα δονοΰσι καί διακυμαίνουσι τήν σύγχρονον τφ καλλιτέχνη 
ζωήν, δέν άποκλείομεν βεβαίως τοΰ πανθέου τής τέχνης, έκείνους δσοι διά 
τοΰ πνεύματος τής νέας ζωής άναθερμαίνουσι καί άναζωογονοΰσι τήν έκ- 
λιποΰσαν τοΰ παρελθόντος ζωήν καί τανύουσι τάς πτέρυγας πρός τάς μυ
στηριώδεις χώρας έκλιπόντος κόσμου, ή έκείνους δσοι είς τό μέλλον τό 
σκοτεινόν καί άγνωστον φέρονται ώς έπί προφητικών πτερύγων, δια- 
πλάττοντες κόσμους ονειρώδεις καί ποιητικάς ούτοπίας. ’Αλλά πρός τάς 
χώρας τοΰ παρελθόντος τάς θελκτικάς, πρός έκείνας κατά προτίμησιν 
πλανάται ή ποιητική φαντασία, είτε ϊνα έπί νέων τόνων ψάλη τό ρίσμα 
τών παλαιών καιρών, είτε ϊνα άντλήση τών εικόνων της τόν πλούτον
καί τήν μαγείαν.

Διά τήν ελληνικήν ποίησιν,
καί τό άπώτερον καί τό έγγύτερον, εινε άστείρευτον μεταλλεΐον ποιη
τικών έμπνεύσεων. Ό έλλην ποιητής περιφέρων τά βλέμματα έπί τής 
ελληνικής γής, έχει .πρό αύτοϋ διηνεκές τό δραμ,α τοΰ παρελθόντος καί 
έν μιά. στιγμή άναζή μεταξύ τών μάλλον διεστώτων αιώνων. Τά μνη
μεία τής τής τέχνης, τής αιώνιας καί άγήρω, είτε είς τήν αίθρην τών 
ελληνικών ανατολών λουόμενα, είτε τόν άραχνούφαντον, βύσσινον, ιώδη 
πέπλον τών δύσεων περιβαλλόμενα, είτε ύψούμενα είς γιγαντίας γραμ
μάς είς τοΰ αργυρού σεληνόφωτος τήν πλημμύραν, ψιθυρίζουσιν είς τήν 
ψυχήν τοΰ ποιητοϋ τήν μυστηριώδη φάτιν τών αιώνων. Καί παρά τήν 
μεγαλοπρεπή ταύτην φαντασμαγορίαν τοΰ άπωτέρου παρελθόντος,
τήν ψυχήν τοΰ. έλληνος ποιητοϋ ψάλλουσιν είς περιπαθείς τόνους τό ρω
μανικόν άσμα τοΰ έγγυτάτου παρελθόντος αί δροσολουσμέναι παραδόσεις 
τοΰ ποιητικωτέρου τών λαών, αί άναθυμιώμεναι άπό τών δημοτικών 
ψσμάτων τήν περιπάθειαν καί τήν χάριν, άπό τών αφηγήσεων τά ιδεώδη 
πλάσματα. Είς τά άσματα καί τάς παραδόσεις καί τάς άφηγήσέ'ς ταύ
τας έμψυχοΰται ή ελληνική φύσις, ή ήμερος, ή ποικίλη, ή ιδανική* ή εύ- 
γραμμος. Δένδρα καί πηγαί καί άνθη, καί οί αστέρες καί ή θάλασσα, 
πάν δ,τι ζή καί πάν δ,τι ύπάρχει, πάν δ,τι λάμπει καί πάν δ,τι εύω- 
διά, πάν δ,τι άποθνήσκει καί πάν ο,τι καταστρέ^εται, έμψϋ^οΰντας δλκ

ύπέρ πάσαν άλλην βεβαίως, τό παρελθόν,

εί«
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άπό την περίσσειαν τής ζωής; ήτις διαπνέει τήν ελληνικήν ατμόσφαι
ραν, άπό τήν πλήμμυραν τοϋ έρωτος, ήτις ζωογονεί τήν ελληνικήν φύ- 
σιν, άπό τήν φλόγα τοϋ ενθουσιασμού; ήτις εις τήν χώραν αύτήν θερ
μαίνει τόν κόσμον τών ζώων κα'ι τό βασίλειον τών φυτών, τοϋ ενθου
σιασμού εκείνου έν τφ όποίφ κινείται νομίζεις ή ελληνική φύσις είς τόν 
παναρμόνιον χορόν τής ζωής.

Και δλαι αύται αί εικόνες τής φύσεως καί τής ιστορίας αί ζωγραφίαι, 
δλαι συμμίγυνται καί άοελφούνται καί συμπλησιάζουσιν έν τφ άπείρφ 
τών αιώνων πρό τού εκστατικού θεωρού, καί τά μακράν φέρονται έγγύς 
■καί τά έγγύς μακράν. Καί δπως ή διαύγεια τής ελληνικής άτμ-οσφαίρας 
συντέμνει τάς άποστάσεις καί καθιστμ ορατήν τήν χρυσελεφαντίνήν θεόν 
τής Άκροπόλεως είς τόν πλέοντα έκ Σουνίου, ουτω καί ή άτμόσφαίρα 
τών αιώνων φαίνεται διαυγεστέρα είς τήν χώραν ήμών καί ό πάγκαλος 
ελληνικός κόσμος άντικατοπτρίζεται έν μέσφ ήμών ώς χθεσινή ύπό-

. στάσις.
Άπό τών συγχρόνων λοιπόν έλλήνων ποιητών:δικαιούμεθα ν’ άπαιτή- 

σωμεν τήν καλλίτεχνον, τήν άβράν, τήν εύγενή παράστασιν δλων αύτών 
τών έξαισίων θεαμάτων, όλων τών μυστηριωδών ένοράσεων τής ψυχής, 
δλων τών γαλανών ονείρων τής φαντασίας, δλων τών σκέψεων, τών 
ρεμβασμών, καί τών διαθέσεων τής ψυχής, δλου τοϋ ύπεργείου τούτου 
κόσαου τού άνελισσομένου ύπό τόν ελληνικόν ούρανόν. Καί δικαιούμεθα 
επομένως νά ώμεν αύστηροί πρό τών κακοζήλων παρακρούσεων τής 
φαντασίας, πρό τής άτεχνου άπομιμήσεως ξένων αίσθημάτών καί ξένων 
τάσεων, πρό τής βαναύσου άντιλήψεω; τής φύσεως, πρό τής χυδαίας 
ζωγραφίας τετριμμένων εικόνων, πρό τών άναρθρων κραυγών έζητη- 
μένου ένθουσιασμού, . τού όποιου άκαιρος πρόφασις προβάλλει συχνάκις 
τό σεμ,νον όνομα τής πατρίδος, καί δικαιούμεθα επομένως ν’ άποτείνω- 
μεν πρός τούς βέβηλους : ον . λήψει τδ ονορ,α τών καλών καί τών 
ιερών επί ρ,αταίω.

Εύχάριστον εινε δτι έν τή νεώτάτη φάσει τής νεοελληνικής ποιή- 
σεως ή διεύθυνσις τής ποιητικής φαντασίας έτράπη δρόμον φυσικώτε- 
ρον, δστις υπόσχεται νά φέρη τήν σύγχρονον ελληνικήν ποίησιν πρός τά 
άλν,θή τεμένη τής Τέχνης. Ή τάσις αύτη καί άν έτι άπό τού νέου 
ήμών Παρνασσού δέν ειχον άκουσθή έπη άψογου έντελείας, θά ήδύνατο 
νά Οεωρηθή ώς λίαν παρήγορος. Απλή έπισκόπησις τής ποιητικής έρ- 
γασίας τινών μόνον έκ τών ποιητών, ών ή ίδιαφυΐα έξεσήμάνθη κατά 
τήν τελευταίαν δεκαετίαν, θά ήρκει νά κατάδειξη τούτο,

Ό Γεώργιος Δροσίνη,ς, ό ποιητής τοΰ οποίου τά πρώτα αβρά φιλο- 

παίγμονα στιχουργήματα βλέπομεν τό πρώτον έν τφ «Ραμπαγά»), πρώ
τος ύπό την έπίδρασιν θερινής, διαμονής έν Εύβοια, έν μέσφ τής πλού
σιας φύσεως τών εύβόϊκών παραλίων, έν μέσφ τού φυσικού βίου τών ά- 
γροτών, ών ένωτίζετάι τάς παραδόσεις καί τά σ.σματα, καί μετά τών 
οποίων μεταλαμβάνει τών άφελών θελγήτρων τής άγροτϊκής ζωής, βα- 
πτίζει τήν φαντασίαν αύτοΰ είς τά δροσερά νάματα τής ελληνικής φύ
σεως καί τών δημοτικών παραδόσεων, καί είς τάς μυροβόλους έπιστο
λάς, άς έπιστέλλει τή «Έστίμ», τάς «Αγροτικός Έπιστολάς» ζω
γραφίζει.μέ έλαφρά χρώματα ύδατογράφου συμπαθείς εικόνας τού βίου 
έκείνου, άφελεΐς έρωτας, αγνά αισθήματα καί πλέκει στίχους άνοθεύ- 
του ειδυλλιακής χάριτος. Ό ολίγος κόσμος, ό δυνάμενος νά αίσθανθή 
καί νά κρίνη τής τέχνης τά έργα, ό κεκορεσμένος έκ τής ξενοτρόπου 
ποιητικής φλυαρίας, εί; τάς λεπτάς καί άφελεΐς έκείνας σελίδας, αϊτινες 
άπλήστως άνεγνώσθησαν, άνεύρε παρθενικήν φιλολογικήν άπόλαυσιν. 
Πόσον δέ έπέδρασεν ή πρωτότυπος χάρις τών σελίδων αύτών άποδει- 
κνύει ή παρατηρηθεΐσα κατά τήν έποχήν έκείνην τάσις νεωτέρων τινών 
ποιητών πρός άπεικόνισίν ειδυλλιακών σκηνών τού άγροτικού βίου, τά- 
σις βεβαίως πρόσκαιρος ήν ένέπνευσε πνεύμα μιμήσεως μόνον καί ήτις 
έπλούτισε απλώς τάς σελίδας τών περιοδικών μέ άχρους τίνας έρωτας 
βοσκών καί βελάσματα άρνίων, άλλά τάσις οπωσδήποτε ικανή νά κα
τάδειξη τήν φιλολογικήν έντύπωσιν τών παρθέν'ων έμπνεύσεων τού νεα
ρού ποιητοΰ. Είς ποιητικός σημειώσεις έρριμμένας άτάκτως έδώ κ’ έκεΐ 
συνάντ^ ό άναγνώστης είς τάς έπιστολάς ταύτας ποιημάτια άφελούς ε'ί- 
δυλιακής χάριτος, άποπνέοντα τό άρωμα τού βουβού καί έκδηλούντα 
τάς πρώτας τάσεις τής ιδιοφυίας τού ποιητοΰ. Άλλ’ άρτιώτερον έκδη- 
λούται ο ποιητικός αύτού χαρακτήρ διά τών «Ειδυλλίων», ποιήσεων 
είς τάς όποιας ό βίος τών χωρίων καί τών νήσων μας, έν τφ πλαισίφ 
τής ελληνικής φύσεως άναπαρίσταται καί ζωγραφίζεται άρτιώτερον καί 
είς τάς οποίας τά πάθη, τά αισθήματα, ή ψυχή τού ελληνικού λαού, 
άποκρυσταλλούνται είς καλλιτεχνικούς στίχους. Καί, είτε ψάλλει ό ποιη
τής τού ξενητεμμένου τόν πόνον, εΐτε τά έρωτικά ειδύλλια τών παρ
θένων τοΰ χωρίου, είτε ένδύει είς αρμονικούς στίχους δροσερός παρά- 
δοσεις είς τά Μάτια της Βασιλοπούλας ή τό Βοτάνι της Αγάπης, 
άπό τών στίχων του άκτινοβολεΐται ή θέρμη έκείνη καί τό χρώμα, τό 
ζωοποιούν τά έργα δλων τών ποιητών έκείνων, είς τούς οποίους έπα- 
ξίως άπεδόθη τό ό'νομα τών έθνικών ποιητών. Άπό τών αύτών διαυγών 
πηγών εινε ηντλημεναι αί έμπνεύσεις ρλων τών νεωτέρων έργων τοϋ
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Δροσίνη καϊ ή αύτή ελληνική χάρις και αρμονία ακτινοβολείται άπο τών 
σελίδων δλων τών ποιητικών αύτοϋ τόμων.

Άλλ’ έάν μέ ελαφρά χρώματα ύδατογράφου έζωγράφισε τήν ελλη
νικήν φύσιν, κα'ι εις τόνους αφελούς χάριτος έψαλε τά αισθήματα τού 
ελληνικού λαού ό Γεώργιος Δροσίνης — ό Κωστής Παλαμάς, τού οποίου 
ή φιλοσοφική σκέψις καϊ ή θέρμη τοϋ αισθήματος ύποδηλοΰνται άπό τών 
πρώτων αύτοϋ έργων έν τφ «Μή Χάνεσαι» και τή «Έστίγ», ό Κω
στής Παλαμάς, βαθύτερος έκεΐνος, άναζητών τούς μαργαρίτας τής ποι- 
ήσέως ύπό τάς έπιφανείας τών άνθρωπίνων παθών κάϊ τών φυσικών 
εικόνων, ρίπτει έπι τής οθόνης τού ποιητικού πίνακος γραμμάς καί χρώ
ματα άτάκτως πολλάκις, χωρίς νά προσεχή εις τάς κοινάς λεπτομέ
ρειας, άλλά ύπό τάς γραμμάς έκείνας και τά χρώματα έκπηδμ ή είκών 
τής φύσεως άρτιωτέρα καί ζωντανωτέρα κα'ι ή φιλοσοφική σκέψις, καϊ ή 
αισθηματική χάρις έκχύνονται πάλλουσαι καϊ ζωνταναί., Τοιαϋτα έργα, 
άψογου τεχνικής έντελείας και ποιητικής δυνάμεως άπαντμ τις εις πά
σαν σελίδα τών «Τράγουδιών της Πατρίδος», τραγουοιών εις τά 
όποια ή πατρϊς ή ωραία, ή πατρϊς ή πολύπαθης, ή πατρ'ις ή δοξασμένη, 
ή πατρ'ις ή πτωχή, ή πατρϊς μέ τούς αγώνας, τούς πόθους κα'ι τά ιδεώδη 
της έψάλη εις στίχους, τούς οποίους δέν άνταλλάσσομεν προς δλους 
όμοΰ τούς πατριωτικούς παιάνας κα'ι τά πατριωτικά έπη καί τούς διθυ
ράμβους στιχουργών τινών, έπι τά μέτωπα τών οποίων έσυλήθη ό άμα- 
ράντινος τοϋ έθνικοϋ ποιητοϋ στέφανος.

Άλλ’ ή ποίησις. τού Κωστή Παλαμά εινε καϊ ή κατ’ έξοχήν λου- 
σθεϊσα εις τής ελληνικής άρχαιότητος τάς πηγάς. Έάν δέν εινε ό πρώ
τος ποιητής, ό έμπνευσθείς άπό τής ελληνικής άρχαιότητος, εινε ίσως ό 
πρώτος ό αισθανθείς ταύτην ποιητικώς κα'ι ούχϊ άρχαιολογικώς. Η 
φαντασία αύτοϋ διά τής νέας ζωής ζωογονεί τον παλαιόν κόσμον. Ύπό 
τά ψυχρά μάρμαρα τών άρχαίων άθροίζεται εύλαβής πρό τών ενοράσεων 
■τής ψυχής του ό άρχαϊος κόσμος, αί άττικαί παρθένοι παρελαύνουσι 
μεσταϊ ζωής καϊ χάριτος έν τή πομπή τών Παναθηναίων, καϊ πρό τών 
ομοιωμάτων τών θεών ό ποιητής δέν θαυμάζει τό έργον τού τεχνίτου, 
άλλα Καταλαμβάνεται ύπό εύσεβούς ένθουσιασμοϋ καϊ είς τά χείλη του 
άναβαίνει, θερμή, ειλικρινής, χλιαρά ή προσευχή. Εις τόν μεγαλοπρεπή 
"Τμ,νον προς την ’Αθήναν ψάλλει τήν παρθενίαν, τήν σοφίαν, τήν δύ- 
ναμιν ψάλλει τήν ίεράν πόλιν τής θεού, τό ϊοστέφανον άστυ, καϊ οί 
στίχοι του πρός τήν θεόν άνέρχονται ώς θυμίαμα εύλαβοϋς υμνου εν 
συντριβή καϊ κατανύξει. Ή άτμόσφαιρα τών αιώνων διαυγαζεται προ 
μρτού, άτμόσφαιρα ελληνική, κα'ι ή άρχαία θεός έμφανίζεται πρό τών 

ομμάτων του ώς ή Παρθένος τοΰ χριστιανικού κόσμου πρό εύσεβούς 
χριστιανού. Καϊ δτε πάλιν ψάλλει τήν φυγάδα Άφροδίτην, δέν ψάλλει 
το παγκαλον μαρμάρινον ομοίωμα, άλλά ψάλλει τήν ζενητερ,ένην θεόν.

Θεά, ποϋ ζής αθάνατη ρακρυά άπ’ τό Όλυμπό σου,
’Απ’ τών Κυθήρων τά νερά, κι’ άπ’ τούς άφρούς τής Κύπρου,
Κι’ άπο τόν καΟαρώτατον άέρα τής ’Αθήνας,
Κι απο ταργιτικα βουνά κι’ απ’τής ’Ηλείας τούς κάμπους,
Κι’ από τη'· ηλιοφώτιστη πατρίδα, άπ’ τήν Ελλάδα !

Και πάλιν προ τών θαυμασίων άναγλύφων τού Κεραμεικού, προμ 
ερχεται ινα κλαύση έπ'ιτάφων άκλαύστων άπ’ αιώνων κα'ι οί στίχοι του 
απατμιζονται ως θυμίαμα χριστιανικού λιβανωτού πρό τών άοχαίων 
μαρμάρων και ο ποιητής ψάλλει είς τόν πολεμιστήν Δεξίλεων τήν ελ
ληνικήν-νεότητα καί ανδρείαν, θρηνεί μετά τοΰ Άγάθωνος άποχωριζο- 
μ.ενου τής γυναικός του. και προ τού αναγλύφου τής κόρης Ήγησοϋς 
ύμνοι «τό άείζωόν έπί τοΰ τάφου δραμα τής ελληνικής παρθενίας κα'ι 
χάριτος». Τοιαύτη παρουσιάζεται ή άρχαιότης είς τάς ποιήσεις τού έλ- 
ληνης ποιητού, αναζώσα καί άναθερμαινομένη άπό τόν αύτόν πάντοτε 
ουρανόν καϊ τόν αύτόν ήλιον.

Άλλα τό παρόν, τό παρόν ούχϊ ώς άποτυποΰν τήν σφαγΐδα τής έπο- 
χής επί τοΰ ποιητού, τό παρόν ώς πηγήν έμπνεύσεως, ^μή τό ζητήσητε 
εις τού στίχους ουδενός άλλου ποιητού, είτε ούτος ύμνοι τών φαληρικών 
περίπατων και τών θερινών άσύλων τής Κηφισίας τάς καλλονάς, είτε 
ψάλλει τών αθηναϊκών αιθουσών τάς χάριτας'. Τό παρόν , τό πολιτικόν 
και το κοινωνικόν, τό παρόν τό άληθές μέ τάς κωμικάς του απόψεις, 
το παρόν το μεταβατικόν, ζητήσατέ το είς τούς στίχους τοΰ Σουρή. 
Ο Σουρής εινε ο συγχρονώτερος τών ποιητών. Είτε είς τήν σειράν τών 

ποιητικών του τόμων, είτε είς τήν σειράν τοϋ «’Ρωμηοϋ,» τό παρόν 
παρελαύνει φωτογραφημένον. 'Ο Σουρής, τοϋ οποίου ή φιλοσοφική σκέψις 
οεν εξεοηλώθη μ,όνον άπό τοϋ ΦαοΌυΛη ΦιΑοσόρου, ό Σουρής δστις ύ- 
πκρξε φιλόσοφος προτοϋ ύποδυθή τόν Φασουλήν τοΰ 'Ρωμγοϋ του, έχει 
τήν ύγιεσΐέραν άντίληψιν τής συγχρόνου ζωής. Τάς κοινωνικός κακίας 
οιαβλέπει-ύπό τήν αληθή αύτών δψιν, ώς προίοντα άτελείας, άμαθείας, 
μεταβατικότητος, αβδηριτισμού αν θέλετε. Καϊ.διά τούτο. ήΜοΰσά.του 
δεν οργίζεται,τά βέλη του δέν έμβαπτίζονται είς τής σατύρας τήν χο
λήν, και τά τραύματα αύτών εινε άνώδυνα. 'Ο Σουρής σκώπτει καϊ είς 
τό σκώμμα αύτοϋ τό ευφυές, τό .σπινθηροβολούν, τό άκακον, αί κοινωνικαϊ 
κακίαι καϊ τά έπεισόδια τής ήμέρας περιβάλλονται δψιν ιλαράν...

Ην γένει δέ τά ποιητικά έργα κα'ι τών ποιητών τούτων κςιϊ. τών δο- 
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κιμωτέρων έν γένει τής συγχρόνου γενεάς, έχουσι τούτον τδν κύριον καί 
ουσιώδη χαρακτήρα, δτι καί δταν δέν αίρωνται εις τάς αιθέριας τού ύ- 
ψηλού χώρας καί δταν δέν έκδηλώσι ζωντανήν κα'ι πάλλουσαν τήν εικόνα 
τής φύσεως καί τήν ζωγραφιάν τών παθών, παρουσιάζουσιν δμως πάν
τοτε σχετικήν καλλιτεχνικήν αρτιότητα καί εύγένειαν καί πρωτοτυπίαν 
εμπνεύσεων καί εύσυνείδητον έκτέλεσιν, καλλιτεχνικά προσόντα λίαν ευ
οίωνα κα'ι καταδηλούντα δτι ή νεοελληνική ποίησις είσήλθεν είς στά- 
διον άνελίξεως, όσημέραι άπομακρυνόμενον τής άδρότητος τών πρωτο
γενών περιόδων.

■*
* *

Άγνοούμεν έάν αί γενικα'ι γραμμαί, ίιά τών οποίων έπειράθημεν, 
ούχί νά χαρακτηρίσωμεν, άλλά νά ύποδηλώσωμεν απλώς τδν καλλιτε
χνικόν χαρακτήρα τής ποιητικής παραγωγής τής τελευταίας δεκαετίας, 
ήρκεσαν νά ύποδείξωσι τήν εύάρεστον τάσιν, ήν έξεδήλωσεν ή νεοελλη
νική ποίησις έν τή τελευταία αυτής φάσει πρός ύγιεστέρας έμπνεύσεις 
καί εύσυνείδητον περιτέχνησιν τής έξωτερικής μορφής τών προϊόντων 
αυτής, τάσιν ήτις διαφαίνεται καί είς τά νεώτατα έργα νεωτάτων καί 
εύελπίδων μουσοπόλων· ύποθέτομεν δμως δτι δέν Οά ύπαρξη τις ό δυνά- 
μενος ν’ άρνηθή τήν τάσιν ταύτην. Καί δικαιούμεθα έπομένως νά έλπί- 
σωμεν άπό τών“νέων ήμών ποιητών τήν άβράν, τήν καλλίτεχνον, τήν 
εύγενή παράστασιν δλων τών εξαίσιων θεαμάτων, δλων τών μυστηριω
δών ενοράσεων τής ψυχής, δλων τών γαλανών ονείρων τής φαντασίας, 
όλων τών σκέψεων, τών ρεμβασμών καί τών διαθέσεων τής ψυχής, 
ολου τού ύπεργείου καί περικαλλούς κόσμου, τού άνελισσομένου ύπδ τδν 
ελληνικόν ούρανόν.

( Εν Πειραιεΐ") ΙΙέτρος Άποστολόδιης.

ΕΔΓΑΡΔΟΥ ΠΟΕ

ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Οίνεύς.— Συγχώρει, Άγάθων, τήν άδυναμίαν πνεύματοξ πρδ μι

κρού μόλις περιβληθέντος τήν άθανασίαν.
Άγάθων. — Δέν είπές τι, φίλτατε Οίνεύ, τδ άπαιτούν συγγνώ

μην. Ή γνώσις δέν εΐνέ τι τδ αυτομάτως έπερχόμενον, ούτε εόω. Ό
σον άφορά τήν μάθησιν, ζήτησον μετ’ εμπιστοσύνης παρά τών άγγέλων 
>ςι σοι χορηγηθή αυτή !

~ Οίνεύς. — Άλλά κατά τήν προηγηθεΐσαν έκείνην υπαρξιν ειχον ο
νειροπολήσει δτι θά έφθανον διά μιας εις τήν γνώσιν απάντων τών πραγ
μάτων, καί ταύτοχρόνως εις τήν άπόλυτον ευτυχίαν.

Άγάθων. — ”A 1 δέν έγκειται ή ευτυχία έν τή έπιστήμη, άλλ’ έν 
τή άποκτήσει τής έπιστήμης ! Τδ διά παντός γνωρίζειν εινε η αιωνία 
μακαριότης· άλλά τδ γνωρίζειν τα παντα θα ητο καταδίκη οαίμονος.

Οίνεύς. — Άλλ’ ό Ύψιστος δέν γνωρίζει τά πάντα ;
Άγάθων. — Τδ παν δμως τδ ένιαιον (άφοΰ είνε ό Υψιστος) δέον 

ν’ άπομείνη άγνωστον είς αύτον τούτον.
Οίνεύς:— Άλλ’ άφού ή γνώσίς μας αυξάνεται άπδ στιγμής είς 

στιγμήν, δέν επεται άναποφεύκτως δτι τά πάντα θά καταστώσιν είς 
ήμάς γνωστά- εν τέΛει ;

Άγάθων.—Βύθισον τδ βλέμμα,σου είς τά βάθη τής άβύσου! Ας προ- 
σπαθήση ό οφθαλμός σου νά διεισδύση είς τάς απειραρίθμους άυτας από
ψεις τών άστέρων, έν ω βραδέως δεατρέχομεν τήν έκτασιν,—-ακομ-η,και 
αχίινη,—καί πάντοτε. Αύτδ τούτο τό πνευματικόν δραμα δέν φράσσου- 
σιν άπολύτως τά κυκλοτερή χρυσά τείχη τού σύμπαντος, —τά τείχη 
αύτά τ’ άποτελούμενα έκ μυριάδων λαμπρών σωμάτων, άτινα εγείρον
ται είς μίαν άσύμμετρον ενότητα ;

Οίνεύς. —Βλέπω καθαρώς δτι τδ άπειρον τής ύλης δέν εινε ποσώς 
ό'νειρον.

Άγάθων. — Δέν ύπάρχουσιν ονεερα έν ούρανοΐς· — άλλά μάς εινε 
έδώ άποκεκαλομμένον δτι ό μόνος προορισμός τού άπειρου τής ύλης εινε 
τδ νά παρέχη πηγάς άπειρους, έν αίς ή ψυχή νά δύναται νά κατευνάζη 
τήν δίψαν ταύτην τού μανθάνειν, ήν έχει έμφυτον,—τήν άσβεστον διά 
παντός, άφού ή άπόσβεσίς της θ’ άπετέλει τήν έκμηδένισιν αύτήν τής 
ψυχής. Έρώτα με λοιπόν, Οίνεύ, έλευθέρως καί άφόβως. Έλθέ ! 0’ ά- 
φήσωμεν άριστερμ τήν λαμπράν αρμονίαν τών Πλειάδων, καί θά απο- 
λήξωμεν μακράν τού πλήθους είς τούς έναστρους λειμώνας, πέραν τού 
Ώρίωνος, δπου άντ'ι λευκανθέμων ίων, θά εύρωμεν τριπλάς ηλίων δύ
σεις καί ήλίους τριχρόους.

Οίνεύς. — Καί τώρα, Άγάθων, έν φ διατρέχομεν τό διάστημα, δί- 
δαξόν με ! Όμίλει μοι δι’ ού τρόπου έξεφραζόμεθα έπί γής ! Δέν 
έννόησα δ,τι πρδ μικρού μοί έλεγες, περί τών τρόπων καθ’ ούς διενερ- 
γεΐται ή δημιουργία,—δ,τι άπεκαλούμεν Δημιουργίαν, καθ’ δν χρονον 
ήμεθα θνητοί. ’Εννοείς δτι ό δημιουργός δέν είνε Θεός ;

Άγάθων. — ’Εννοώ δτι τδ Θειον δέν δημιουργεί,
Οίνεύς, — Έξηγήθητι I
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Άγάθων. — Έν άρχή μόνον, έδηρ.ιούργησε. Τά δημιουργήματα,.— 
δ,τι φαίνεται δημιουργηθέν, — άτινα τώρα, άπο τοΰ ένός άκρο υτοΰ σύμ- 
παντος έως τοΰ άλλου, διανύουσιν άκαταπονήτως την πορείαν, τής ύ- 
πάρζεως, δέν δύνανται νά θεωρηθώσιν ή ώς άποτελέσμάτά έμμεσα ή 
πλάγια, και δχι εύθέα ή άμεσα, τήςΘ είαςΔημ,ιουργοΰ Δυνάμεως.

Οίνεύς — Μεταξύ ανθρώπων, Άγάθων μου, ή ιδέα.αύτή θά έθεω- 
ρεϊτο ώς είς ύπατον βαθμόν αιρετική.

Άγάθων. — Παρ’ άγγέλοίς, ώ Οίνεΰ, είνε παραδεκτή ώ απλή α
λήθεια.

Οίνεύς. — Σέ καταλαμβάνω, έφ’ δσον θέλεις νά σημάνης δτι ένέρ- 
γειαί τινες τοΰ δντος δπερ άποκαλοΰμεν Φύσιν, ή νόμους φύσικούς, πα- 
ρέχουσιν, ύπό τινας ορούς, γέννησιν είς τέλεια γαινομενικως δημιουρ
γήματα. ’Ολίγον πρό τής τελικής έξοντώσεως τής Γής, έγένοντο, ώς 
ενθυμούμαι, πολυάριθμοι παρατηρήσεις λίαν έπιτυχεΐς έπί τοιούτων 
φαινομένων, άτινα φιλόσοφοί τινες μετά παιδαριώδους έμφάσεως έτι- 
τλοφόρησαν μικρόβια.

Άγάθων. — Αί περιστάσεις περί ών όμιλεΐς ήσαν τφ δντι απλώς, 
παράδειγμα δευτερευούσης δημιουργίας, — τού μόνου είδους τής δημι
ουργίας ήτις πάντοτε συνετελεϊτο, άφ’ ής ό πρώτος λόγος έξήνεγκε τόν 
πρώτον νόμον.

Οίνεύς. — Οί έναστροι κόσμοι οί άναδύοντες έκ βάθους τής αβύσσου 
τής ανυπαρξίας κα'ι άναλάμποντες άνά πάσαν στιγμήν έν τοΐς ούρανοΐς, 
— τά άστρα αύτά, Άγάθων, δεν εινε το άμεσον έργον τής. χειρός τοΰ 
Κυρίου ;

Άγάθων. — Επιθυμώ νά πειραθώ, ώ Οίνεΰ, νά σέ οδηγήσω βήμα 
προς βήμα πρός τήν έννοιαν, ήν έχω ύπ’ δψίν. Καλώς γνωρίζεις δτι, 
δπως ούδεμία σκέψις δύναται ν’ άπολεσθή, δέν υπάρχει έπίσης πρά- 
ξις ή μή έχουσα άπειρον άποτέλεσμα. Κινοΰντες τάς χεΐρας ήμών,. δτε 
ήμεθα κάτοικοι τής γής έκείνης, προεκαλοΰμεν παλμόν έν τή πέριξ ά- 
τμοσφαίρμ. Ό παλμός αύτός ήπλοΰτό έπ’ άπειρον, έως ού συνεκοινώνεί 
πρός παν μόριον τής γηίνης άτμοσφαίρας, ήτις, άπό τής στιγμής έκείνης 
καί όιά παντός, έτίθετο είς κίνησιν έκ μόνης τής πράξεως αύτής τής 
χειρός. Οί μαθηματικοί τοΰ ήμετέρου πλανήτου καλώς ειχον γνφρίσεΓ τό 
γεγονός τοΰτο. Τά μερικά αποτελέσματα τά δημιουργούμενα έν τφ αέρι 
ύπο μερικών κινήσεων ύπήρξαν δΓ αύτούς τδ άντικείμενον ύπολογισμοΰ 
ακριβούς, — είς τρόπον ώστε εύκολον κατέστη το νά όρίσωσιν έν τίνι 
άκριβώς περιόδφ άνάπαλσις δεδομένης δυνάμεως. θά ήδύνατο νά περι- 
έλθη τήν σφαίραν καί νά έπηρεάσ^ — διά παντός έν έκαστον άτομον

τής περιβαλλούσης αυτήν ατμόσφαιρας. ΔΓ αντιστρόφου ύπολογισμοΰ, 
εύκόλως προσοιώρισαν, — δοθέντος αποτελέσματος ύπό ορούς γνωστούς,
— τήν άξίαν τής άρχικής άναπάλσεως. Τότε οί μαθηματικοί, — ίδόν- 
τες δτι τ’ άποτελέσμάτά δεδομένης άναπάλσεως ήσαν απολύτως άπειρα,
— ίοόντες δτι μέρος των αποτελεσμάτων τούτων ήδύναντο μετ’ ασφα
λούς άκριβείας νά τό παρακολουθώσιν έν τφ διαστήματι καί τφ χρόνφ 
διά τής άλγεβοικής άναλύσεως — καί συνάμα κατανοήσαντες τό άκρι·?.· 
βες τού άντιστρόφου ύπολογισμοΰ, — έννόησαν, λέγω, ταύτοχρόνως δτι 
ή τοιούτου είδους άνάλυσις ενείχε καί αυτή δύναμιν άπείρου έξελι- 
ξεως, — δτι δέν ύπήρχον όρια καταληπτά είς τήν βαθμιαίαν της πο
ρείαν κα'ι. είς τό εύπροσοιόριστόν. της, έξαιρέσει τών τοΰ έξενεγκόντος ή 
προσδιορίσαντος αύτήν πνεύματος. Άλλά φθάσαντες μέχρι τοΰ σημείου, 
τούτου οί μαθηματικοί μας έσταμάτησαν.

Οίνεύ'ς. — Καί πρός τί, Άγάθων, νά προβώσιν έτι περαιτέρω ·
Άγάθων.— Διότι περαιτέρω ύπήρχον άπόψεις τινες βαθέος ένδια- 

φέροντος.Έκ τών δσων έγνώριζον ήδύναντο νά συμπεράνωσιν δτι πλάσμα 
πεπροικισμένον οι’ άπείρου διανοίας, — πλάσμα είς δ τό άπειρον 
τής αλγεβρικής άναλύσεως θ’ άπεκαλύπτετο, — άνευ ούδεμιάς δυσκο
λίας θά παρηκολούθει πάσαν κίνησιν άποτυπουμένην είς τόν αέρα,— 
καί διά τοΰ άέρος διαβιβαζομένην είς τόν αιθέρα — μέχρι τών πλέον 
μεμακρυσμένων κυμάνσεών της, καί μέχρι εποχής έτι λίαν παρφχημέ- 
νης. Είνε όντως έπιδεκτικόν άποδείξεως τό δτι έκάστη τοιαύτης φύσεως 
κίνησις άποτυπονμένη είς τόν αέρα οφείλει έπί τέίους νά ίπηρεάση 
έν έκαστον άτομον περιλαμβανόμενου είς τά όρια τον σύμπαντος· καί 
τό δΓ άπείρου διανοίας πεπροικισμένον πλάσμα, — τό πλάσμα τό ό
ποιον έχομεν φαντασθή, — θά ήδύνατο νά παρακολουθώ τάς . μεμακρυ- 
σμένας κυμάνσεις τής κινήσεως, — νά τάς παρακολουθώ, πέραν καί 
πάντοτε πέραν, έν ταΐς έπηρείαις των έφ’ δλων τών μορίων τής ύλης, 
πέραν καί πάντοτε πέραν, έν ταΐς τροποποιήσεσιν άς έπιβάλλουσιν είς 
τά παλαιά σχήματα, — ή, άλλαις λέξεσιν, έν τοΐς νέοις όημιουργη- 
μασιν άτινα παράγουσιν —έως ού τάς ιδη τέλος συντριβομένας, καί 
τοΰ-λοιπού άτελεσφόρους πρό τοΰ θρόνου τοϋ Θείου.. Καί δχι μόνον τοΰτο 
θά ήδύνατο μία τοιαύτη. διάνοια, άλλ’ έάν, έν οϊα δήποτε εποχή, τη 
παρουσιάζετο δεδομένον τι άποτέλεσμα, — έάν, έπί παραδείγματι, εις 
τών άπειραρίθμων τούτων κομητών ύπεβάλλετο είς τήν έξέτασίν της; 
θά ήδύνατο άνευ τίνος κόπου νά καθορίση διά τής άντιστρόφου άναλύ
σεως είς, ποιαν άρχικήν ώθησιν οφείλει τήν ύπαρξίν του. Ή δύναμις αύτή 
τής αντιστρόφου άναλύσεως, έν τή πλήρεικαί τή άπολύτφ έντελείφ της,
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— ή ίδιοφυΐα αυτή τοΰ άνάγειν έν πάσι) εποχή δΛα τ’ αποτελέσματα 
είς δλας τάς αιτίας, εινε προφανώς,τό προνόμιον τής Θεότητος μόνης’
— άλλ* ή δύναμις αυτή άσκεϊται, καθ’ δλους τούς βαθμούς τής ύπό τήν 
απόλυτον τελειότητα κλίμακος, ύπό τοϋ πληθυσμού τών ’Αγγελικών 
Πνευμάτων.

Οίνεύς. ·— Άλλ’ όμιλεΐς απλώς περί τών είς τόν αέρα άποτυπουμέ- 
νων κινήσεων. -

Άγάθων. — Όμιλών περ’ι τοΰ άέρος, άπέβλεπον είς μόνον τόν γήί- 
νον κόσμον’ άλλ’ ή πρότασις γενικευομένη περιλαμβάνει τάς κυμάνσεις 
τάς δημιουργουμένας είς τόν αιθέρα, — δστις, είσδύων, κα'ι μόνος είσ- 
δύων καθ’ δλον τό διάστημα, καθίσταται τό μέγα μεσάζον στοιχεΐον 
τής δημιουργίας.

Οίνεύς. — ’Άρα πάσα οίασδήποτε φύσεως κίνησις εινε δημιουργός ;
Άγάθων. — Τοΰτο εινε άναπόφευκτον· άλλά φιλοσοφία τις άληθής 

άπό πολλοΰ μάς έχει πληροφορήσει δτι πηγή πάσης κινήσεως είνε ή 
σκέψις, — πάσης δέ σκέψεως πηγή, εινε , . .

Οίνεύς. — Ό Θεός.
Άγάθων.— Σοί ώμίλησα, Οίνεΰ, — ώς ώφειλον νά ομιλώ πρός 

τέκνον τής ωραίας εκείνης Γής, ήτις προσφάτως άπωλέσθη, — περ’ι τών 
κινήσεων τών παραγομένων έν τή άτμοσφαίρα τής Γής ...

Οίνεύς.— Ναί, άγαπητέ Άγάθων.
Άγάθων. — Και έν φ ούτω σοΐ ώμίλουν, δέν ήσθάνθης διελθουσαν 

τό πνεϋμά σου σκέψιν τινά σχετικήν πρός τήν ύάίκην δύναμιν τών Λό
γων Έκάστη λέξις δέν εινε κίνησις δημΛουργουμένη είς τόν .άέρα ;

Οίνεύς. — Άλλά διατί κλαίεις, Άγάθων, — καί διατί, ώ ! διατί αί 
πτέρυγές σου έξασθενοϋσιν έν φ πλανώμεθα άνωθεν τοϋ ωραίου τούτου 
άστρου, ,— τοϋ πλέον εύθαλοΰς καί έν τούτοις τοϋ φοβερωτέρου έζ δ- 
σων έν τή πτήσει ήμών έχομεν συναντήσει ; Τά λαμπρά του άνθη ο- 
μοιάζουσι πρδς δνειρον αίθέριον, — άλλά τά άγρια ηφαίστειά του ύπο- 
μιμνήσκουσι τά πάθη καρδίας ταραχώδους.

Άγάθων. — Λεν φαίνονται, εινε ! είνε όνειρα καί πάθη 1 Τό άλ- 
λόκοτον αύτό άστρον, — πρό τριών ήδη αιώνων, έγώ, τάς χεΐρας έχων 
συνε τπασμένας καί τούς οφθαλμούς δακρυβρέκτους, -— πρό τών ποδών 
τής ήγαπημένης μου, — τό παρήγαγον είς τήν ζωήν διά τινων περιπα
θών φράσεων. Τά λαμπρά του άνθη είνε τά προσφιλέστερα δλων τών 
μή πραγματοποιηθέντων ονείρων, καί τά παράφορά του ηφαίστεια είνε 
τά πάθη τής ταραχωδεστέρας καί τής πλέον ύβρισθείσης καρδίας !

Κ· I. Ιίραββας

ΚΡ1ΣΙΣ ΣΕΡΒΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
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. Ως γνωστόν, δ παρ ημΐν Πρεσβυς της Σερβίας- κ. Βλάδαν Γεώργεβιτς μετέ- 
φρασεν έπιτυχώς είς τήν σερβικήν τήν Μερόπην τοϋ-κ. Βερναρδάκη. Έπί τή 
περιστάσει ταύτη δ περί τήν ιστορίαν τής φιλολογίας ένδιατρίβων Σέρβος διδά- 
κτώρ Milan Savitch, εν ιδιαιτερω αυτου αρθρω δημοσιευΟέντι έν τφ έβδομα- 
διαίω φιλολογικω περιοδικοί «Ίάβόρ» φέρει λίαν ευμενείς κρίσεις περί τοϋ έργου 
τοΰ κ. Βερναρδακη. Τδ άρΟρον τοΰτο κατά μέτάφρασιν έκ τής σέρβικης έχει Ουτω :

Μερόπ.η. Τραγωδία είς πράξειςπέντε ύπδ κ. Λ. Ν. Βερναρδάκη, 
μεταφρασθεϊσα έκ της έΛΛη νίκης είς την σερβικήν ύπδ κ. ΒΣαβά
νου Γεώργεβιτς και δημοσιευθεΐσα είς τδ περιοδικόν «Όταζβίνα» 
(Πατρϊς). Τεύχος ΤουΜου 1892.

Έν τώ περί ποιήσεως συγγράμματι αύτοϋ (έν κεφαλαίω Δ') ό Α
ριστοτέλης άναφέρει δτι έν πάση τραγωδίφ, έν τή οποία συγγενείς ή 
στενοί φίλοι δλεθρίως. έπιδρώσιν έπί τής τύχης άλλήλων, τρία τινά κι- 
νοϋσιν έν ήμΐν τό αίσθημα τοϋ φόβου κα'ι τού οίκτου. Πρώτον, δταν 
συγγενής ή φίλος φόνεύη συγγενή τινα ή φίλον .ταυ καί γνωρίζη τίνα 
φονεύει, ώς ή Μήδεια τοΰ Εύριπίδου, ήτις φονεύει τά έαυτής τέκνα’ δεύ
τερον, δταν ,φονεύη, άλλ’ άγνοή τίνα φονεύει, μανθάνη δέ τοΰτο βραδύ— 
τερον, .ώς ό Οίδίπους τοΰ Σοφοκλέους, δστις φονεύει τόν πατέρα του’ 
καί τρίτον, δταν έ'χη μέν τήν πρόθεσιν νά φονεύση, άλλ’ άναγνωρίζη 
έγκαίρως τόν δν προτίθεται νά φονεύση καί ούτως άπέχει τοΰ φόνου, ώς 
ή Μερόπη τοϋ Εύριπίδου, ήτις διανοείται μέν νά φονεύση τόν υιόν της 
Άίπυτον, άλλ’ άγαγνωρίζει αύτόν έγκαίρως καί ούτω άπέχει τοϋ,φόνου. 
Αύτη ή τρίτη περίπτωσις είνε κατά τόν Άριστοτέλην ή άρίστη, Άλλ’ 
αί σημεριναί ήμών βλέψεις δέν συνάδουσιν μέ τάς τοΰ Άριστοτέλοϋς’ 
ή δευτέρα περίπτωσις θεωρείται σήμερον ύπδ τραγικήν εποψιν ώς ή ά
ρίστη, καί τοΰτο διότι ή μέν πρώτη περίπτωσις είνε καθαυτό φρικώδης, ή 
δέ τρίτη είς ούδέν άπολήγει άποτέλεσμα, άλλά μόνον έμφαίνει πρόθεσιν, 
δυναμένην δμως νά προςενήσφ, συγκίνησιν. ·.■ . ■ ■

Έκ των λόγων τοΰ Άριστοτέλοϋς μανθάνομεν ,έπίσης οτι οί αρχαίοι 
Έλληνες έπεξειργάσθησαν τδν περί Μερόπης μύθον καϊ δτι πρώτος ό 

tqmos ιδ\ Ιούλιος. 45
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Ευριπίδης έπί τη βάσει τοΰ ρηθέντος μύθου έγραψε τραγωδίαν ύπο τδν 
τίτλον «Κρεσφόντης». Καί άπωλέσθη μέν συν τφ χρόνφ ή τραγφδία 
αύτη, άλλά διεσώθη ό μύθος, δστις καί μόνος εινε έξαιρέτως τραγικός. 
Έάν δέ λάβωμεν ύπ’ δψιν τδν περ’ι τήν δραματικήν συγγραφήν τρόπον 
τοϋ Εύριπίδου, τά έναπολειφθέντα αύτοϋ έργα ώς καί τήν επιρροήν 
ήν ταΰτα έξήσκησαν έπί τών συγχρόνων αύτοϋ και πρδ πάντων έπ'ι τών 
μεταγενεστέρων, οφείλομεν νά παραδεχθώμεν δτι ό περί Μερόπης μύθος 
έδημιουργήθη τρόπον τινά πρός χρήσιν τοΰ Εύριπίδου καί δτι μόνος αύ
τός ήδύνατο νά έπεξεργασθή δεόντως τδν μύθον πρδς συγγραφήν αλη
θούς τραγφδίας. Έτεροι ποιηταί ούδέ καν διενοήθησαν νά χρησιμοποιή- 
σωσι αύτδ τδ θέμα- δικαίως λοιπόν καί ό ’Αριστοτέλης άποκαλεϊ τδν Εύ- 
ριπίδην τδν τραγικώτερον τών ποιητών" ό δέ μέγας αύτοϋ αντίπαλος ό 
Σοφοκλής, λέγει δτι αύτός μέν (ό Σοφοκλής) παρουσιάζει τοιούτους χα
ρακτήρας, όποιους ό ποιητής οφείλει νά δημιουργήση, ό δέ Εύριπίδης 
παρουσιάζει τοιούτους, όποιους πρέπει νά έχωσι τά δρώντα .πρόσωπα. 
Άρα ό Σοφοκλής είκονίζει τούς άνθρώπους ούτως δπως ώς έγγιστα ό- 
φείλουσί νά ώσίν, ό δέ Εύριπίδης ούτως ώς πράγματι είνε.

Έκ τών άνωτέρω γίνεται δήλον δτι ό Εύριπίδης είνε ό μάλλον πλη- 
σιέστερος είς τήν έννοιαν, ήν περί τραγφδίας σήμερον έχομεν. Ό Εύ
ριπίδης είνε πραγματιστής συνάμα δέ καί καλλιτέχνης, μή άρκούμενος είς 
τάς περιπετείας, άς ό μύθος παρέχει, άλλά δημιουργών καί πλείστας 
άλλας νέας. Ουδόλως λοιπόν παράδοξον δτι τοιούτος ποιητής συνε- 
κίνησε τούς συγχρόνους αύτοϋ συμπολίτας καί αύτόν τόν μέγαν Σω- 
κράτην, έξήσκησε δέ μεγάλην επιρροήν ού μόνον έπί τής μεταγενεστέ- 
ρας δραματικής ποιήσεως, ώς λόγου χάριν έπί τής ποιήσεως τοϋ Άρΐ- 
στοφάνους, άλλά καί δλων τών άλλων ειδών τής ποιήσεως καί καλλι
τεχνίας. Ή άξία δμως αύτοϋ μόνον μετά θάνατον άνεγνωρίσθη, διότι 
κατά τδν βίον του ματαίώς ήγωνίσθη έναντίον τών παλαιών παραδό
σεων τής τέχνης, ήν ό Σοφοκλής άντεπροσώπευεν. Ή ύπόλήψις ής άπο- 
λαμβάνει ό Εύριπίδης, λέγει ό Κούρτιος, έγκειται έν τή έπιτυχεΐ χρή- 
σει τών άρχαίων μύθων έν σχέσει πρδς τά άνθρώπινα πράγματα. Ό 
Εύριπίδης έπόθησε τήν αλήθειαν καί τήν παράστασιν χαρακτήρων, ό
ποιοι πράγματι έν τφ κόσμφ ύπάρχουσιν, ό δέ πόθος ούτος έπικρατεϊ 
κάί σήμερον καί θά έπικρατή άείποτε έν τή .δραματική ποιήσει.

Μεταξύ πάντων τών άρχαίων ελληνικών μύθων ό μάλλον έλκύσας 
τήν προσοχήν τών νεωτέρων δραματικών είνε ό περί Μερόπης. Τδν μύθον 
τοΰτον έχρησιμοποίησε πρδς ποίησιν τραγφδίας ή τούλάχιστον έδωσε 
δι’ αύτοϋ σχέδιον τοιαύτης ο' καρδινάλιος Ρισελιέ κατά τδ έτος 1641
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ύπό:τόν τίτλον «Τηλεφόντης». Βραδύτερον έπεξει.ργάσθησαν. τό αύτό 
θέμα.ό Γιλβέρτης καί ό Σαπέλ, πρό πάντων δέ ό ίταλός Μάφιος καί ό 
γάλλος Βολταΐρος. Ό Μάφιος έγρσψεν έν έτει 1713 τήν Μερόπην του, 
ήν οί σύγχρονοι αύτού λίαν έξετίμησαν, ό δέ Βολταΐρος άνωμολόγησεν δτι 
πρώτος ό Μάφιος κατόρθωσε νά ποίηση τραγφδίαν. άνευ ερωτικής πλο
κής, ένθα τδ μητρικόν φίλτρον παρέχει δλας τάς περιπετείας.'Ή Με- 
ρόπη τ*&ΰ Βολταίρου παρεστάθη τδ πρώτον κατά τδ 1743 καί επέτυχε 
πληρέστατα.

Έξ δλων τών άνωτέρω τραγφδιών αί μόναι γνωσταί είς έμέ είνε ή 
τού Βολταίρου καί ήδη ή νεωτέρα τοϋ Βερναρδάκη. Ή πρώτη έγράφη είς 
ποίησιν ομοιοκαταληκτούσαν, ή δέ δευτέρα είς πεζόν λόγον· τούλάχιστον 
ούτω μετέφρασεν αύτήν ό κ, Βλάδαν. 1 Άλλ’ έ.νφ ό Βολταΐρος προσεκολ- 
λήθη καθ’ ολοκληρίαν είς τδν μύθον, ό Βερναρδάκης άπ’έναντίας μικράν 
αύτού έκαμε χρήσιν καί έπο.ίησέ τραγωδίαν όντως έξαίρετον έν τή άλη- 
θεΐ τής λέξεώς σημασίφ. Ή. τραγφδία τοϋ Βολταίρου έπρεπε νά δνο- 
μασθή «Πολυφόντης», διότι ό ΙΙολυφόντης πράγματι εύρίσκει έν αύτή 
τραγικόν τέλος, ένφ ή τοΰ Βερναρδάκη τραγφδία, ή δνομασθεΐσα «Με- 
ρόπη» δικαίωςφέρει τδν τίτλον τοΰτον.

Θέλω έν άρχή εκθέσει τόν μύθον, "να γίνη δήλον πώς ό Βερναρδάκης 
μεγαλοφυώς ένόησεν. αύτόν κα’ι τδν έπεξειργάσθη πρδς ποίησιν τραγφδίας.

Κατά τήν ύπδ τών Ήρακλειδών διανομήν τής Πελοποννήσου, μετά 
τήν κατάκτησιν αυτής ύπό τών. Δωριέων κατά τδν 11 ον π. X. αιώνα, ή 
εύφορος Μεσσηνία περιήλθεν είς τδν νεώτερον άδελφόν Κρεσφόντην, δ- 
στις συνεζεύχθη τήν Μερόπην, θυγατέρα τού βασιλέως τής ’Αρκαδίας 
Κυψέλου, έκ τής οποίας έσχε τρεις υιούς. Ή έν Μεσσηνία μετα- 
πολίτευσις συνετελέσθη κατά τδ μάλλον καί ήττον ειρηνικός, καθότι ό 
Κρεσφόντης, πιθανώς τή είσηγήσει τής Μερόπης, προσέπάθησε νά συν- 
διαλλάξη νικητάς καί νικηθέντας καί νά συγχωνεύση αύτούς είς δν έθνος. 
Άλλά τούτο δέν ήρεσε τή τών Δωριέων άριστοκρατία, ήτις στασιάζει 
ύπδ τήν άρχηγίαν τοϋ έπίσης Ήρακλείδου Πολυφόντου. Κατά τήν συμ
πλοκήν φονεύεται ό Κρεσφόντης καί σύν αύτφ καί οί δύο πρεσβύτεροι 
υιοί του, μόλις δέ σωθείς ό νεότερος υιός του Αίπυτος μεταφέρεται παρά 
τινα φίλον είς Αιτωλίαν. Ό Πολυφόντης αρπάζει τήν έξουσίαν, δπως 
άποκτήση δέ κάί τήν εμπιστοσύνην τών κατοίκων, νυμφεύεται καί τήν 
χήραν . τού , Κρεσφόντου Μερόπην. Άλλ’ ό Πολυφόντης δέν είνε. α
σφαλής εφόσον ζή ό υιός τής Μερόπης, τούτου δ’ ένεκα υπόσχεται ά-

1 ;Σημ ,·. 'Η. Μερόπη ποϋ κ. Βερναρδάκη μετεφράσθη είς πεζόν λόγον, ίνα μη 
χάριν τών στίχων άπολεσΟή ή καλλονή καί τής ελάχιστης φράσεως.
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ταξύ ό Αΐπυτος εν
μοιβήν είς δντινα ήθελε φέρει τήν κεφαλήν τοϋ Αίπύτου, Έν τφ με- 

ιηλικιωθείς κα'ι γνωρίσας τίς ήτό, αποφασίζει νά με- 
ταβή είς Μεσσηνίαν καί έκδικηθή τον πατέρα του’ έρχεται λοιπόν εις 
Μεσσηνίαν καί παρουσιάζεται είς τον Πολυφόντην υπό ψευδές όνομα καί 
ώς φονεύς τοϋ Αΐπύτου. Ή Μερόπη μαθοϋσα δτι ό έλθών ξένος εινε ό 
φονεύςτοΰ Αίπύτου, αποφασίζει νά φονεύση αυτόν, άλλ’ έν τή κρισίμω 
στιγμή αναγνωρίζει τόν υιόν της κα’ι συνεννοείται μετ’ αύτοΰ νά φο- 

καί κατανεύσωσι τον Πολυφόντην, δν πράγματι φονεύει ό Α,ϊπυτος
λαμβάνει τήν εξουσίαν. .

Τοιοϋτος ό μύθος. Κατά δέ τήν ιστορίαν,, ό Αΐπυτος δέν ήτο υίύς τής 
Μερόπης, άλλ’ ’Αρκάς, τις,; δστις έκίνησε στάσιν έν Μεσσηνίφ μετά ιόν 
θάνατον τοΰ Κρεσφόντου καί κατέλαβε τήν εξουσίαν.

Ό Βολταΐρος μετεχειρίσθη: ΐον μΰθον μετά τίνος παραλλαγής-'κυρίώς 
είπεΐν προετίιχησε έτέραν παράδοσιν, κατά τήν οποίαν ό Πολυφόντης 
δέν έλαβεν ώς σύζυγον τήν Μερόπην. εύθύς μετά τήν κατάληψιν άής έ- 
ξουσίας, άλλά βραδύτερου, τούτέστί μετά τήν επιστροφήν τοΰ Αΐπύτου 
καί.'τήν άναγνώρισίν αύτοΰ ύπο τής Μερόπης καί τήν μεταξύ [ίητρός 
καί υίοΰ γενομένην συνεννόησιν τοΰ νά προσποιηθώσι ψευδή φιλίαν' πρός 
τον ΙΙολυφόντην, ΐνα εύκολώτερον κατορθώσωσι τόν όλεθρον αύτοΰ. Καί 
πράγματι κατά τήν παράδοσιν ταύτην ό Πολυφόντης συμβιβασθε’ις μετά 
τής Μερόπης νυμφεύεται αύτήν, άλλά φονεύεται ύπό τοΰ Αίπύτου, καθ’ 
ήν στιγμήν: φέρει θυσίας ευχαριστηρίους είς τούς Θεούς διά τόν μετά 
τής Μερόπης; γάμον' του.

Ή τοΰ Βολταίρου λοιπόν τραγφδία είνε απλώς ποιητική επεξεργασία 
δεδομένου μύθου, επεξεργασία πλήρης ώραίων εικόνων. Άλλά τό έργον 
τοΰ· Βολταίρου δέν' δύναται νά μάς εύχαριστήση ώς .τραγφδία, καθό μή 
έχον τούς: δρόυς-οδς άπαιτεΐ αύτη. Ή Μερόπη δέν είνε»ή τραγική ήρωίς, 
ή δέ Μερόπη τοΰ Βολταίρου δύναται νή θεωθηθή άπλώς ώς θεατρικόν 
έργον, ένθα τά πάντα έπί τέλους καλώς άπολήγούσίν, άφοΰ εκβάλλεται 
τοΰ μέσου ό κακούργος Πολυφόντης.

Ίδωμεν τώρα πώς άλλως εννόησε τόν μύθον ό έλλην Βερναρδάκης. 
Έν τφ έργφ τοΰ έλληνος ποιητοΰ τά πράγματα εκτίθενται μέχρι τίνος 
ώς ή παράδοσις άναφέρει. “Αμα καταλαβών τήν εξουσίαν δ Πολυφόν
της. νυμφεύεται τήν Μερόπην, πείσας αύτήν δτι αύτός (ό Πολυφόντης) 
δέν έφό-νευσε τόν: σύζυγόν της, άλλ’ δτι ούτος εύρέ πως τόν θάνατον κατά 
τήν μάχην, ούδ’ δτι αύτός- έφόνευσε τούς υίέύς- τής,- άλλ’δτι οΰτοι έπετ 
σον ύπό χειρός άλλης. Μετά παρέλευσιν πολλών, ετών άπό τοΰ μετά 
τής Μερόπης γάμου τού, ό Πολυφόντης, μή άπΙόκτήσάς μετ’ αύτής τΐ-
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κνα, διανοείται έν συνεννοήσει μετά τών προυχόντων Δωριέων νά υιο
θέτηση τόν Αΐπυτον. Ή πρόθεσίς αύτη τοΰ Πολυφόντου καθησυχάζει 
κάπως καί.πραΰνει τήν Μερόπην, ήτις παράιτέΐται τής μετά τών Μεσ- 
σηνίων εναντίον τοΰ Πολυφόντου συνωμοσίας. Έν τφ μεταξύ παρου
σιάζεται ό Αΐπυτος ύπό ψευδές όνομα καί ώς φονεύς εαυτόν, προστρέ
χει είς τόν βωμόν αΐτούμενος προστασίαν καί ψευδώς ομολογεί είς τόν 
Πολυφόντην δτι έφόνευσε τόν Αΐπυτον. Ό Πολυφόντης πιστεύει μέν 
είς τήν ομολογίαν τοϋ ξένου, άλλ’ έπειδή ούτος. εΐχεν ήδη καταφύγει είς 
τόν βωμόν ώς ικέτης, άναγκάζεται νά τφ υποσχεθή προστασίαν. Έν 
τούτοις ή γραία τροφός τής Μερόπης, Εύρυμέδη, πείθει αυτήν δτι ό Πο
λυφόντης ού μόνον δέν διανοείται νά υίοθετήση τόν Αΐπυτον, άλλ’δτι μά
λιστα έστειλε φονεϊς είς Αιτωλίαν ΐνα φονεύσωσι τόν υιόν της. Ή Με
ρόπη μαθοϋσα έν τφ μεταξύ δτι ό έν τρις άνακτόροις ξένος είνε ό φονεύς 
τοΰ υίοΰ της καί δτι ό Πολυφόντης προστατεύει αυτόν, ουδόλως πλέον 
άμφιβάλλει περί τής κακής.πίστεως τοΰ συζύγου της καί όρμ^ κατά 
τοΰ ξένου δπως φονεύση αύτόν. άλλ’ εμποδίζεται ύπό τοΰ Πολυφόντου 
κα’ι τών δορυφόρων καί άποφασίζει νά θανατώση αυτόν κρυφίως. Ή πε- 
ποίθησις αυτής, δτι ό έν τοΐς άνακτόροις ξένος είνε ό φονεύς τοΰ υίοΰ της 
ένισχύεται έτι μάλλον, δτε ό φυγ.αδεύσας άλλοτε καί διαφυλάξας τόν μι
κρόν Αΐπυτον άρχαϊος υπηρέτης τοΰ οίκου Λυκόρτας, έπιστρέψας έξ Αι
τωλίας πληροφορεί τήν Μερόπην δτι έξηφανίσθη ό Αΐπυτος. Εισέρχεται 
λοιπόν νύκτώρ είς τήν αίθουσαν τοΰ βωμού, ένθα κοιμάται ό Αΐπυτος, 
άλλά καθ’ ήν στιγμήν ετοιμάζεται νά φονεύση αύτόν, παρουσιάζεται καί 
πάλιν ό Λυκόρτας, δστις πληροφορεί τήν Μερόπην δτι ό ξένος είνε αυτός 
ό υιός της. Μήτηρ καί υίός έναγκαλίζονται άλλήλους.

Άλλ’ ό Πολυφόντης είχε πράγματι υίοθετήση τόν Αΐπυτον καί επο
μένως δέν ήδύνατο νά άνεχθή τόν φονέα αύτοΰ- ήγνόει δμως τίς ήτο ό 
ξένος. “Ινα πραύνη δέ τήν λύπην κα’ι άγανάκτησιν τής συζύγου του, ό 
Πολυφόντης ορκίζεται αύτή δτι θέλει θανατώσει τόν ξένον. Άλλ’ ή Με
ρόπη γνωρίζουσα δτι ό Πολυφόντης έπιθυμεϊ τόν θάνατον τοϋ Αίπύτου 
δέν τολμά ούδέ θέλει νά γνωρίση αύτφ δτι ό ξένος είνε 6 υίός της. Ή 
απελπισία αύτής φθάνει είς τό μ.ή περαιτέρω, δτε ό Πολυφόντης. τή. άγ- 
γέλλει δτι θέλει φονεύσει τόν ξένον. Φρικτόν δίλημμα ! Έάν μέν γνω
ρίση είς τόν σύζυγον της δτι ό ξένος, είνε ό υίός της, ό Πολυφόντης θέλει 
Φονεύσει αύτόν, ώς τούλάχιστον αύτή ύποθέτει έάν δέ δέν τό άνακρινώση, 
πάλιν ό Πολυφόντης Θέλει θανατώσει αύτόν, ώς ό ίδιες έδήλωσε. Έν 
τή φρικτή ταύτη θέσει ευρισκόμενη, ικετεύει τον σύζυγόν της όπως 
φεισθή τής ζωής τοΰ ξένου, άλλ.’ ό Πολυφόντης ούδέν πλέον θελει ν’ ά- 
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κούση, διότι ώρκίσθη εις τούς θεούς δτι θέλει φονεύσει τδν ξένον. ”Αγου- 
σιν ήδη τδν Αιπυτον πρός θάνατον, άκολούθοΰντος τοΰ Πολυφόντου, έν 
τή κρισίμφ δέ ταύτη στιγμή όρμγ ή Μερόπη κατά τοΰ Πολυφόντου 
και φονεύει αύτόν. Έπανίστανται οί Μεσσήνιοι, έλευθερώνουσι τδν 
ξένον καί άνακηρύττουσιν αύτδν βασιλέα, μαθόντες παρά τοΰ Λυκόρτα 
δτι αύτδς εινε ό τής Μερόπης υιός Αίπυτος.

Άλλ’οί Δωριείς δέν θέλουσι ν’ άναγνωρίσωσι τδν Αιπυτον ώς βασι
λέα, εφόσον δέν ήθελε τιμωρηθή ό φονευς τοΰ Πολυφόντου. Συνεπείς 
τούτου έκρήγνυται εμφύλιος πόλεμος, προς κατάπαυσιν δ’ αύτοϋ ή Με
ρόπη μεταβαίνει πρδς τήν γερουσίαν τών Δωριέων καί αύτοκτονεΐ ένώ
πιον αύτής, προσφέρουσα ούτω έαυτήν θύμα εις έξιλέωσιν τών Δωριέων. 
Ή πράξις αύτη συντελεί είς κατάπαυσιν τοΰ πολέμου και συμφιλίωσιν 
Δωριέων καί Μεσσηνίων, άμφότερα δέ τά φύλα άναγνωρίζουσι τδν Αί- 
πυτον ώς βασιλέα.

Έκ τής μικράς ταύτης άνελίξεως γίνεται δήλον δτι ό Βερναρδάκης 
έξ άπλοΰ μύθου κατόρθωσε νά ποίηση αληθή τραγφδίαν πλήρη τραγι
κών περιπετειών και επεισοδίων. Έκ γυναικός εμφορούμενης ύπδ κοινού 
αισθήματος έκδικήσεως, άπέδειξεν αληθή τραγικήν ήρωίδα, υψηλού χα- 
ρακτήρος, καί ινα ποΰτο κατορθώση, ώφειλε νά παραβή τόν μύθον και 
παρουσιάση αύτήν ώς φονέα τοΰ Πολυφόντου. Ή Μερόπη ήμάρτησε συ- 
ζευχθεΐσα τδν Πολυφόντην, ώς ή μήτηρ τοΰ Άμλέτου Γερτρούδη ήμάρ
τησε συζευχθεΐσα τδν φονέα τοΰ συζύγου της Κλαύδιον. Καί έπηνώρθωσε 
μέν τδ αμάρτημα τοΰτο, άλλά τδ έπηνώρθωσε δι’ έτι μεγαλειτέρου αμαρ
τήματος, διά .τού φόνου δηλοτότι τού Πολυφόντου, τό δ'αμάρτημα τοΰτο 
έπέδρασε μοιραίως καί έπί τής τύχης αύτής καί συνεπήνεγκε και τδν έ- 
αυτής θάνατον. Ώφειλε ν’ άποθάνη, διότι έφόνευσε τόν Πολυφόντην, 
αν και καθ’ έαυτήν ένόμιζεν δτι είχε δίκαιον νά πράξη τδν φόνον τού
τον άλλ’ επειδή ό Πολυφ'όντης πράγματι είχε τήν πρόθεσιν νά υίοθε - 
τήση τον Αιπυτον, ούδέν πλέον είχε δίκαιον νά φονεύση αύτόν. Εν
ταύθα άκριβώς έγκειται ή τραγική περιπέτεια. Καί έτέρα επίσης τρα
γική περιπέτεια εινε ή έξής· ό θάνατος τοΰ Πολυφόντου γίνεται αφορμή 
πολλών ερίδων, ή πατρϊς φθάνει είς τδν έσχατον κίνδυνον, πρόκειται δέ 
ήδη δυοϊν θάτερον, ή νά .άπολεσθή ή πατρϊς ή πρδς σωτηρίαν αύτής νά 
πέση έτερόν μικρότερον θύμα. Τό μικρότερον τοΰτο θΰμα είνε αύτή ή 
Μερόπη,ή άμεσος άλλως τε αφορμή τών ερίδων. Προσφέρουσα άρα έαυ
τήν θΰμα χάριν τής σωτηρίας τής πατρίδος, ή Μερόπη έξαγνίζεται τοΰ 
αμαρτήματος της καί φθάνει είς τδ άκρον άωτον τής τραγικής λάμψεως.

Πόσον ώραία ή σχέσις μεταξύ αιτίας καί αποτελέσματος, δπερ καί 

πάλιν αποτέλεσμα είνε αιτία έτέρου άποτελέσματος καί εφεξής μέχρι 
τέλονς !

Μόνον διά τοΰ τρόπου τούτου ήδύνατο ή Μερόπη νά καταστή άλη- 
θώς τραγική ήρωίς, ή δέ «Μερόπη» άληθής τραγφδία. Ό Βερναρδάκης 
λοιπόν είνε άξιος απόγονος τοΰ Εύριπίδου, ώς κατορθώσας νά συσχε- 
τίση τήν άρχαίαν κλασικήν ποίησιν μετά τής νεωτέρας τέχνης.

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ
ΚΏΜΟιΔΙΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΣ

Ν· I ΛΑΣΚΑΡΗ και MIX- ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΧΟΡΝΑΡΟΣ, ετών 48. — ΝΙΝΑ, σύζυγός του, ετών 20.— 
ΤΟΤΟΣ ΒΟΤΑΝΗΣ, ανεψιός των, ετών 26. — ΜΑΣΙΓΓΑ, προστατευομένη τοϋ 
Χορνάρου, ετών 18 — ΙΩΣΗΦ, υπηρέτης τοϋ Χορνάοου.

Ή σκηνή έν Άθήναις σύγχρονος.

(Αίθουσα, ή έν γένει έπίπλωσις τής οποίας δεικνύει δτι ανήκει είς κυνη- 
γόφιλον. Δεξιφ, πανοπλία μετά διαφόρων κυνηγετικών οπλών, σαλ
πίγγων καϊ δύο μικρών έλαφοκεράτων πρδς τδ άνω μέρος. Είς το βά - 
θος θύρα μετά παραπετασμάτων, ής άνωθεν εύρηται στρογγύλος φεγ
γίτης, έκατέρωθεν τοΰ όποιου άνήρτηνται δύο κέρατα έλάφου. ’Αρι
στερά, θύρα φέρουσα πρδς τά δωμάτια τής Νίνας· παρά τήν θύραν 
παράθυρον. Ή λοιπή τής αιθούσης έπίπλωσις λίαν πολυτελής).

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΧΟΡΝΑΡΟΣ, έξερχόρενός τών δωματίων τής Νίνας καί παρατηςών 

τδ ώρολόγιόν του.

Τέσσαρες ! . . . Κι’ άκόμη δέν ήλθε. Περίεργον ! Έν τούτοις είχαμε 
δώσει λόγον νά πάμε κυνήγι. Είχα, ή μάλλον έχω σκοπό, διότι βε
βαίως θάρθη, νά τελειώσω πλέον μαζί τον. Πρέπει νά πάρη τήν Μά-
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σιγγα, ’τελείωσε ! Θ’ άρχίσω μέ τό καλό καί θά τελειώσω μέ μίαν 
άποκλήρωσιν. Θά τοΰ παραστήσω εις ριίαν ζωηράν εικόνα τόν έγγα
μον βίον, φόρων ώς παράδειγμα τήν σύζυγόν μου, τό ίνδαλμα αύτό τής 
συζυγικής πίστεως, και άπό τήν άλλην θά τοΰ δείζω μέ τά αμαυρότερα 
χρώματα τί έστιν άποκλήρωσις. Είνε πτωχός, καλός νέος δμως, καί 
ό μόνος κληρονόμος μου, διότι είνε καί ,ολίγον ανεψιός μου, ώστε θέλει 
καί δέν θέλει θά τήν πάρη . . . (Μετά μικράν σκέψιν). Καί έπειτα είνε α
νάγκη νά τήν πάρη! (Κτυπ£ τόν κωδωνίσκον)., -Πρέπει νά τήν πάρη. 
(Εισέρχεται ό Ιωσήφ). ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΧΟΡΝΑΡΟΣ κα'ι ΙΩΣΗΦ

Χορνάρος. Δέν ήλθεν ό κ. Βοτάνης ;
’Ιωσήφ. Όχι.
Χορνάρος. Άμα έλθη,νά τόν όδηγήσης αμέσως έδώ, (Ό’Ιωσήφ έξέρ- 

χ»ται). ______ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΧΟΡΝΑΡΟΣ, μόνος και σκεπτόμενος.

Πρέπει νά τήν πάρη. Τί λόγος !... "Αλλως τε τό ύπεσχέθην καί είς 
τον πατέρα της δταν άπέθανε. Ό κακομοίρης, καλός άνθρωπος ! Ήταν 
φίλος μου, μά ’πέθανε φτωχός ’ς τήν ψάθα. "Εχασε τήν περιουσία του 
ολη στά Λαύρια, σ’εκείνο τό κόλπο ποΰ ’κέρδισα ’γώ ένα ’μισυ έκατομ- 
μύριον. ’Αλλά τοΰ ύπεσχέθην νά φροντίσω έγώ γιά τά παιδιά του. Καί 
έκράτησα τόν λόγο μου. Τόν μόνο του γυιό, τόν Άνδρέα, τόν έστειλα 
’ς τήν Καλκούτα, σ’ ένα έμπορικόν κατάστημα κι’ άποκαταστήθηκε 
καλά' τήν κόρη του, τήν Μάσιγγα, τήν ’κράτησα έδώ σέ μία θεία της 
καί τήν άνατρέφω. "Εμμορφο κορίτσι, δλος ό κόσμος τό ζηλεύει, άλλά 
μαζί μ’ αύτό . . . θαρρώ πώς ζηλεύουν καί ’μένα ’λίγο. (Παρατηρεί γύρω 
μή τόν ακούουν).

Μπιζουδάκι! . . . Ήλθεν δμως ή ώρα νά τό ’πανδρεύσω. "Επειτα τό 
ζητφ καί μόνη της. Καλλίτερα λοιπόν νά τήν δώσω τοΰ Βοτάνη, γιά 
νά είνε πάντοτε κοντά μου ... Ή άλήθεια είνε πώς θά τήν έπαιρνα έγώ 
αν ήμουν άνύπανδρος, άλλά μιά φορά ποΰ δέ ’μπορώ νά τό κάνω, άς 
τήν πάρη άνθρωπος ’δικός μου καί πάλι . , , έχει ό Θεός. (Παρατηρεί 
γύρω του)

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

Γιατί δέν πιστεύω σαν ’πανδρευθή νά μέ ξεχάση όλοτελώς, ύ
στερα μάλιστα άπό τό ταξεΐδι ποΰ ’κάναμε ’ς τή Βιέννη ! . , ,

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
■ ΧΟΡΝΑΡΟΣ και ΝΙΝΑ

Νίνα. (έξερχομένη τών δωματίων της). Μόνος σου είσαι ;

Χορνάρος. Ναί. Μήπως ήλθεν ό Βοτάνης ;
Νίνα. Όχι. Τόν περιμένεις ;
Χορνάρος. Ναί, είχαμε είπεΐ νά πάμε ’ς τό κυνήγι.
Νίνα. Μέ τέτοιον καιρό ;
Χορνάρος. Καί τί έχει ό καιρός ! (Παρατηρεί' τό ώρολόγιόν του). Μά, 

θαρρώ, πώς άργησε. Πηγαίνω σπίτι του νά ίδώ τί έγεινε.
'Νίνα. Πήγαινε, ('θ Χορνάρος λαμβάνει τόν τΐλόν του καί εξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΝΙΝΑ μόνη.

Τόν Βοτάνη καί καλά ! Μά έννοια σου καί δέν θά τό ’πιτύχης. Νά 
’ς τόν άφήσω ’γώ νά τόν δώσης ’ς τήν προκομμένη σου τήν Μάσιγγα !. 
Άμή δέ ! . . . 'Ο Βοτάνης είνε ’δικός μου, μοΰ το ύπεσχέθη τούλάχι
στον . . . δέν ’ξεύρω πάλιν άν ’πεισθή, άλλ’ είνε άδύνατον. Είνε άδύ
νατον ! .. . ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

ΝΙΝΑ καί ΙΩΣΗΦ.

Νίνα. Ήλθεν ό κ. Βοτάνης;
’Ιωσήφ. Όχι.
Νίνα. Άμα έλθη ...
’Ιωσήφ. Πολύ καλά !
Νίνα. Τί πολύ καλά ;
’Ιωσήφ. Νά σάς τόν φέρω άμέσως έδώ.
Νίνα. Όχι ! Νά τόν όδηγήσης μέσα είς τά δωμάτιά μου.
’Ιωσήφ. Μάλιστα, κυρία. (Ή Νίνα εισέρχεται εις τα δωμάτιά της).
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ΙΩΣΗΦ, μόνος.

Ήλθεν ό Βοτάνης ; ό ένας ... Ήλθεν ό Βοτάνης ; ό άλλος . , . Νά 
μοΰ τον φέρης έδώ, ό ένας. . . Νά μοϋ τδν φέρης έκεΐ, ό άλλος 1. . . Τί 
διάβολο ’πάθανε μ* αύτόν τδν Βοτάνη σήμερα, δέν ’μπορώ νά κατα
λαβω I . . . Πολύ τδν αγαπάνε, φαίνεται. Λες καί κατάντησε τδ βοτάνι 
τής αγάπης ! . . . Άλλά σάμπως ή κυρία νά τδν άγαπφ περισσότερο . . . 
καί νά σοΰ ’πώ τοϋ αξίζει . . . ώμμορφο παλλικάρι, ού !. . . Άλλά κα'ι 
τυΧεΡ° · · · σάν κ’ έμένα ποϋ δέν μέ ζυγώνει ούτε γάτος θυλη-
κος . . . Κα'ι σ’ αύτή δλη τή δουλειά φταίει ή κυρία μου, γιατί μιά φορά, 
τον καιρό ποΰ έλειπεν ό αφέντης εις τήν Βιέννη μέ τήν κυρία Μάσιγγα, 
μ’έφώναξε ’ς τήν κάμαρά της μιά πρωινή ποΰ ήταν άκόμη σ’τδ κρεβ- 
βάτι καί μούλεγε ένα σωρό πράγματα άλλοιώτικα, ποΰ μ’ έκανε κ’ έν- 
τρεπόμουν, αν καί νά σοΰ ’πώ τήν άλήθεια, δέν πολυκαταλάβαινα τί 
μούλεγε . . . Έθύμωσε λοιπόν καί μ’ έδιωξε, άφοΰ πρώτα μ’ έβρισε κα'ι 
μοΰπε : «Ζφον, καλά σέ λένε, ’Ιωσήφ ! . . » Άπδ τότε αύτή ή βρώμα 
ή Κατερίνα ποΰ τής τδ είπα, τώπε σ'δλαις τής δούλαις τής γειτονειάς, 
κι’ όλαις τους σάν μέ ίδοΰν γελούνε και φωνάζουν : ’Ιωσήφ ! ’Ιωσήφ ! Τί 
διάβολο, θέλουν νά ’ποΰν μ* αύτδ δέν ’μπορώ νά ’νοιώσω! . . . Όπως 
κι’ άν εινε, φταίει ό γάιδαρος ό νονός μου ποΰ ’πήγε νά μέ βγάλη ’Ιω
σήφ ! . . . Χαθήκαν, βλέπεις, τόσα άλλα ονόματα ! ; . .

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
ΙΩΣΗΦ και ΒΟΤΑΝΗΣ (έν στολή κυνηγίου).

ΊωΟήφ. Ά ! ήλθατε ; Σάς ζητοΰσεν ό κύριος.
Βοτάνης. Ποΰ εινε τώρα ;
’Ιωσήφ. Βγήκεν έξω. Μά σάς ζητάει καί ή κυρία και μοΰπε μόλις 

έλθετε νά πάτε μέσα.
Βοτάνης. Καλά· πήγαινε.
Ίο'ίϊήφ (Ίδια, έξερχόμενος). Τυχερός άνθρωπος ! Τυχερός ! (’Εξέρχεται 

διά τοϋ βάθους). ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ
ΒΟΤΑΝΗΣ, μόνος.

Ό ένας μέ ζητάει άπδ ’δώ, ό άλλος μέ ζητάει άπδ κεΐ! , . . Ό θείος 
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μου, άς τδν ’ποΰμε θειον μου, γιά νά τελειώση τδ συνοικέσιον με την 
Μάσιγγα· ή θεία μου, άς τήν ’πούμε θεία μου, γιά νά τδ χαλάση ! Ωραία 
’ιδέα νά σοΰ ’πώ, νά θέλη νά μοΰ δώση τήν Μάσιγγα, σάν νά μή ξέρωμε 
τάς μεταξύ των σχέσεις 1 . , . Ό κόσμος τώχει τούμπανο ... Τ’ ήθε
λαν, παρακαλώ, ποΰ ’πήγαν πέρυσι μαζί στή Βιέννη ; Πήγαν, λέει, να 
ίδοΰν μιά μάμμη της ποΰ θά κληρονομήση ... Ή κακαίς δμως γλώσ- 
σαις λέν, πώς δχι μάμμην, άλλά μάμμον πήγε νά έπισκεφθή !. . . Κ’ 
είς δλα είνε υπεύθυνος ό θείος μου . . . ό προστάτης της , . . ό Χορνά
ρος ! . . . Κα'ι θέλει νά μοΰ τήν δώση ’μένα ! . . . Μά ή Νίνα ποΰ ζη
λεύει ! . , . Τί διάβολο νά κάμω, δέν ήξεύρω . . ι Άν δέν τήν πάρω, με 
διώχνει, μ’ άποκληρώνει, χάνω καί τήν Νίναν . . . Άν τήν πάρω, θάχω 
και τούς τρεις στό κεφάλι μου . . . Καί τήν Μάσιγγα, καί τήν Νίνα 
και τδν Χορνάρον άκόμη . . . τδν προστάτη της ! . . . Άχ ! αύτοί οί 
προστάται ! . . . (Εισέρχεται ήΝίνα).ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ

ΒΟΤΑΝΗΣ καί ΝΙΝΑ

Νίνα. Καλώς ώρισες ! . . . 
Βοτάνης. Καλ’ ήμέρα 1 . . . 
Νίνα. Γιατί άργησες ;
Βοτάνης. Άργησα, γιατί ετοιμαζόμουνα γιά τδ κυνήγι. Δέν βλέ

πεις ;.. . (Δεικνύει τήν κυνηγετικήν στολήν του),
Νίνα. Κυνήγι; Έλα τώρα κα'ι σύ I . . .
Βοτάνης. Μά ό θεΐός μου ...
Νίνα. Ό Μενέλαος ; Δέν βαριέσαι . . . Εύρέ του μιαν άφορμή και 

ξεμπέρδευε. Δέν είν’ άνάγκη νά πας κυνήγι.
Βοτάνης. Τδ καταλαβαίνω, άλλά σάν τδ θέλει ...
Νίνα. (Τονίζουσα τήν λέξιν : Θέλω). Και έγώ θέλω νά μήν πας .... 

Άλλως τε εινε καιρός αύτδς γιά κυνήγι; Δέν βλέπεις τδν ούρανόν ! . . . 
(Βαίνει παρά τδ παράθυρον). Δές εκεί σύννεφα . . Θά βρέξη δίχως άλλο . . 
Τέλος πάντων, δέν θέλω νά πας ! Τελείωσε ! . . .

Βοτάνης. Μά μήπως έγώ θέλω ! . . , Συλλογίσου δμως, πώς ό 
θείος μου ’μπορεί ν’ άγριέψη καί ...

Νίνα, Μαλακώνει, μείνε ήσυχος !
Βοτάνης. Μά ...
Νίνα. Πές πώς θέλεις νά μ’ άφήσης 1 . . .
Βοτάνης. Έγώ ; Ποτέ ! ... Ν’ άφήσω μιά τέτοια θεία ! . , .
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Νίνα. Αί ! αί ! Γι’ ακούσε *δώ. . . σ’τδ είπα κι’ άλλοτε , . νά σοϋ 
λειψόυν αύτά . . . Δέν θέλω νά μέ λές θεία ...

Βοτάνης. ’Αλλά . . .
Νίνα. Αύτό πόΰ σου'λέώ^.;. . Ή λέξις θεία φανερώνει πώς είμαστε" 

συγγενείς . . . καί ξέρεις, μεταξύ συγγενών . . . ’Έπειτα ’μπορεί νάσαι 
ανεψιός τοΰ θείου σου ... . Έριένα δέν είσαι τίποτα !

Βοτάνης. Τίποτα ; Μέ τί εύχαρίστησιν ποϋ το λές ! .. .:.
NiVa. (Έπιχαρίτως). Τίποτα . . . δηλαδή . . . είσαι. . . είσαι ...
Βοτάνης. Έριπρός ...
Νίνα. Άχ ! πώς ριέ κάνεις νά σ’ αγαπώ . . .
Βοτάνης. (Κόπτων νά τήν άσπασΟή). Καί ’γώ . . .
Νίνα. (’Απομακρυνόμενη). Ά ! ά ! . . Τώρα ποϋ λείπει ό Μενέλαος . .
Βοτάνης. Μά συνήθως δταν λείπη ό Μενέλαος. . . τήν Ελένην ό 

Πάρις . . . καταλαβαίνεις. . . (Προσπαθεί νά τή άοπάση φίλημα/.
Νίνα. (’Αμυνόμενη). Ά ! "Οχι, δχΐ δέν θά ριοϋ τδ πάρης ...(Σκοπίμως). 

Κ’ έπειτα είριαι θεία σου ! . . .
Βοτάνης. (Γελών). Σύ, θεία ριου ; . . ...
Νίνα. Εννοείται καί πρέπει νά ρ.έ σέβεσαι! Έλα, κάθησε τώρα 'δώ, 

(Κάθηται έπί τοϋ καναπέ). Έχω νά σοϋ ’μιλήσω.
Βοτάνης. (Καθήμενος πλησίον της). ’Έστω ! . . . (καθ’ έαυτόν). Νά 

πάρη ό διάβολος! Τί ορεκτική ποϋ είνε σήμερα ! (ύψηλοφώνως). Λοιπόν;
Νίνα. Ήθελα νά σ’ έρωτήσω ...
Βοτάνης. Νά ρ.’ έρωτήσης !. . .
Νίνα. Ήθελα νά σ’ έρωτήσω ...
Βοτάνης·. Έρ.πρδς λοιπόν ! . . .
Νίνα. Ά ναί ! Τί βαθμόν συγγένειας έχεις ρ.έ τον Μενέλαον;
Βοτάνης. (Άφηρημένως έν ω τήν βλέπει). Μά, είριαι θείος του.
Νίνα. ’Ανεψιός του, θέλεις νά είπής.
Βοτάνης. (ώς άνω). Ναί, ναί, είνε ανεψιός μου . . . μιας τρίτης έξα- 

δελφης μου ... παιδί.. .
Νίνα. Τάκανες σαλάτα !.. .
Βοτάνης. ’Έχεις δίκαιον. Είριαι ανεψιός τοΰ συζύγου σου και έπομέ- 

νως είσαι θεία μον καί σάν ανεψιός σου ποϋ είριαι έχω τδ δικαίωμα νά 
σέ φιλήσω. (Κύπτει αίφνης καί τήν φάει). ;

Νίνα. (έγειρομένη καί άπομάττουσα τό φίλημά) Νά ! νά ! δέν μ’ έφί- 
λησες ! . . .

Βοτάνης. ’Έστω.
Jiiva. Αύτή ’ναι βλη σου ή αγάπη ; . . . Θαρρείς μ’ ένα φιλί ; . . .

Βοτάνης. (έγειρόμένος). Ένα ! Μά άφησε με νά σοϋ δώσω δύο ! . . . 
(εισέρχεται δ Χορνάρος).

ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ
©ί ΑΝΩΤΕΡΩ και ΧΟΡΝΑΡΟΣ

Χορνάρος. Ά ! mon cher, ο’ ευρίσκω έπ'ι τέλους !
Νίνα. (τώ Βοτάνη ΐδίςι). Είδες ; αν μάς έβλεπε !
Βοτάνης. Κάλ’ ήμέρα, θείε μου.
Χορνάρος. Δέν μοϋ λές τί έγεινες; ’Αλήθεια, τί έλεγες γιά δυό ;.. 
Βοτάνης. Νά ! έδωσα ένα μάθημα οικιακής οικονομίας είς τήν θεία

μου καί τής έλεγα νά . ...
Χορνάρος. Νά τής δώάης δύ4. Bravo. Κ’ ύστερα κατεργάρη, λές, 

δτι δέν είσαι πλασμένος διά τδν οικογενειακόν βίον,.Τί λές καί σύ. Νίνα ;
Νίνα. Συμφωνώ !
Χορνάρος. (Τώ Βοτάνη). At, είμαστε γιά νάμαστε ;
Βοτάνης. Γιά. ποϋ; ; >
Χορνάρος. Ωραία Ιρώτήσις ! Γιά τό κυνήγι, γιά Μοϋ άλλοϋ Τ 
Βοτάνης. (Παρατηρών τήν Νίναν). Ά ! ναί, έλησμόνησα ! . . .
Νίνα· Δέν έχετε νά πάτε πουθενά. Δέν βλέπετε, τί καιρός εινε 

έξω ; (Έπιχαρίτως τφ συζύγφ της). Νά πγς νά μοϋ κρυώσης.
Χορνάρος. (Τώ Βοτάνη). Τ’ άκοϋς, άγάπη μιά φορά ! ...
Νίνα. (ώς άνω). Έάν άρρωστήσης καί πέσης στδ κρεββάτι, τί; θά 

γείνω ’γώ ! . . .
Χορνάρος. (Τφ Βοϊδινή). Τ’ άκοϋς, άγάπη μιά φο;■ 
Βοτάνης. (Γελών). Δυο φοραΐς ! . . Κάμνετε λάθος είς .τήν'πρό/ϊθεσιν. 
Νίνα. (Ώς άνω). Δέν θέλω νά πφς. (Μετά τρυφερότητος), @ά. καθί-

σης μαζύ μου.
Χορνάρος. (Τώ Βοτάνη). Τ’ άκοϋς αγά . , ...
Βοτάνης. Αγάπη, τρεις φόραίς! ...
Νίνα. Ακόυσες ;
Χορνάρος. Άφού τδ θέλεις.
Νίνα. Σ’ εύχαριστώ .. . (Τόν φιλεί-).
Βοτάνης. (ΐδίςι τή Νίνςι). Ζηλεύω !. . .
Νίνα. (ίδί? τώ Βοτάνη). "Ετσι, σκάσε ! . . .
Χορνάρος. Αί, κυρ άνεψιέ, βλέπεις τί θά πή νάχης γυναικούλα ποϋ 

νά σ’ άγαπά ; . . . Τί κάθεσαι . . . καιρός νά νυμφευθής . . .
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Βοτάνης. Νά νυμφευθώ ! ; (’Ενώ σκέπτεται, στρέφει κα'ι βλέπει τήν κυ
νηγετική < πανοπλίαν).

Χορνάρος. Αι, τί λές, Νίνα, καιρός δέν εινε νομίζω νά τόν 'παν- 
δρεύσουμε ;

Νίνα. Βέβαια.
Χορνάρος. Ή Μάσιγγα δέν εινε άσχημη κοπέλλα.
Νίνα. Εννοείται.
Βοτάνης. (δστις έξακολουΟεΓ παρατηρών το τρόπαιον). Ωραία ! Ώ ! πολύ 

ωραία ( Chic !
Χορνάρος. (στρεφόμενος πρδς τδν Βοτάνην). Δέν είν’ ωραία, αί ; Κ’ 

έξυπνη ... ’νοικοκυρά ...
Βοτάνης. Ποιά ;
Χορνάρος. Ή Μάσιγγα . . . ποιά άλλη.
Βοτάνης. Καλέ έγώ, σας λέω, γιά τά δπλα σας.
Νίνα. Σ’ αρέσουνε ;
Χορνάρος. (Περιχαρής). Αί, δέν εινε chic 1 . . . Τέτοιο κυνηγετικό 

σαλόνι δέ ξανάγεινε.
Βοτάνης. Έβαλες, βλέ·ίιω, κ’ έλαφοκέρατα.
Χορνάρος. Ή γυναίκα μου, λέγει δτι είνε απαραίτητα διά τό τρό- 

παιον .. .
Βοτάνης. Ά] μέ πολύ γούστο. (ίδί<? τή Νίνας). Τά συγχαρητήριά 

μου, κυρία.
Νίνα. (Τίρ Βοτάνη ιδία). Νά μοΰ κάνης τή χάρι νά σωπαίνης !
Χορνάρος. Αί, βλέπεις γυναίκα ; . Φροντίζει γιά δλα, τίποτα νά

μή μοϋ λείπη ! . . .
Βοτάνης. Εινε πράγματι αξιολάτρευτος !
Νίνα. Λοιπόν άπεφασίσθη . . . 'ς τό κυνήγι δέν θά πάτε.
Χορνάρος. Τό είπαμε.
Νίνα. "Ωστε, ενα τσάι τό πέρνετε.
Βοτάνης. Ναί. . . ένα τσάι. . . ναί. . .
Χορνάρος. Ά! ναι, ναί! Ένα φλιτζάνι τσάϊ δέν εινε άσχημο.
Νίνα. Πηγαίνω νά σάς τό ετοιμάσω μόνη μου. (’Εξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ
ΧΟΡΝΑΡΟΣ καί ΒΟΤΑΝΗΣ

Χορνάρος. ’Έλα, κάθησε ’δώ κοντά μου.
Βοτάνης. 'Ορίστε. (Κάβηνται).
Χορνάρος. Σοΰ έλεγα λοιπόν δτι πρέπει νά ’πανδρευθής ,. .
Βοτάνης. Μά ...
Χορνάρος. Έκτος τοϋ δτι εινε πλέον καιρός νά τό κάμης, ένδια- 

φέρομαι και διά τήν νέαν ...
Βοτάνης. Πώς δηλαδή ;

. Χορνάρος. Νά ! .. . ένδιαφέρομαι. . . πώς νά *ς τό ’πώ. Ή Μάσιγγα 
εινε μία νέα καθώς πρέπει . . . Φρόνιμη, έμμορφη. . . Γι’ αύτό δέν πι
στεύω νάχης παράπονο ...

Βοτάνης. Ναί, δέν σοΰ λέω . . . άλλά . . . ό έγγαμος βίος μέ' φο
βίζει πολύ.

Χορνάρος. Δηλαδή τί εννοείς ;
Βοτάνης. Ξέρετε δτι.. . μιά έμμορφη γυναίκα . .. πώς νά σάς τό 

’πώ . . . εινε πάντοτε επικίνδυνος.
Χορνάρος. Ά ! ά ! ώς έδώ καί μή παρέκει, Ή ώραιότης συμβαδί

ζει πάντοτε μέ τήν άρετήν. '
Βοτάνης. Συμβαδίζουν ναί, άλλά μέχρι τίνος . . . κατόπιν κάθε μία 

τραβά τδν δρόμον της.
Χορνάρος. Ποτέ ! .. . Πάρε παράδειγμα τήν γυναίκα μου. . . Εί

ναι, μοϋ φαίνεται, άρκετά έμμορφος.
Βοτάνης. 7Α ! δσφ γιαυτό ’μπορώ νά σάς συγχαρώ.
Χορνάρος. Φρόνιμος δέ δσφ πέρνει.
Βοτάνης. Μάλιστα, μάλιστα, δσφ παίρνει. . Μά γιά νά σάς πώ . . 

Εΐσθε βέβαιος ;
Χορνάρος. Τί είπες ; ! Βέβαιος ; ... (εγειρόμενος). Αύθαδέστατε ! . . 

Σέ προκαλώ ! . . .
Βοτάνης. (’Εγειρόμενος έπίσης). Είς μονομαχίαν ;
Χορνάρος. Σέ προκαλώ . . . νά τήν κάμης νά σέ άτενίση μόνον, 

άλλως πως παρά συγγενικώς . . . Καί δχι μόνον σέ προκαλώ, άλλά καί 
σέ παρακαλώ . . . σοΰ τό ζητώ ώς χάριν . .. Θέλω μόνος σου νά έδής 
τί ευτυχής ποϋ είμαι. . . ’Εννόησες ;
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Βοτάνης. ’Εννόησα ! . . .
Χορνάρος. Ά! ή γυναίκα μου μέ λατρεύει . . . εινε άγγελος !
Βοτάνης. (Ίδιοι). Και μένα, και μένα μέ λατρεύει.
Χορνάρος. Τέλος πάντων, ’τελείωσε ! Τό απαιτώ !. . . Θέλω νά πά- 

ρης τήν Μάσιγγα.
Βοτάνης. Μά, θεΐέ μου !
Χορνάρος. Αύτό ποΰ σοΰ λέω ! . . . Θέλω νά τήν πάρης' άλλως 

τε, σύ, κάποτε τής έξέφρασες τόν ερωτά σου.
Βοτάνης. Ναί . . . καϊ τόν εδέχθη.
Χορνάρος.Βλέπεις ;
Βοτάνης. Έπρεπε νά μή τόν δεχθή. . . Βλέπετε δτι ή αρετή . . .
Χορνάρος. Σούτ ! Τόν εδέχθη ώς κάθε νέα ’μπορούσε νά τόν δεχθή., 

Σέ ήθελε καϊ σέ θέλει διά σύζυγόν της καϊ ό'χι διά . .;.('&'?)· Διά κάθε 
άλλο είμαι έγώ.

Βοτάνης. Εϊξεύρετε δμως .. .
Χορνάρος. (οργίλος). ’Ξέρω βτιεισαι ικανός νά μέ φέρης εις θέ- 

σιν νά ...
Βοτάνης. (*^ί?)· Άποκλήρωσις μού μυρίζει ! . .. Μεταβολή !. . . 

(ύψηλοφώνως). Τέλος πάντων αφού τό-θέλετε.
Χορνάρος. Έπ'ι τέλους !.. .
Βοτάνης. (Ίδιοι). Πιστεύω ή θεία μου νά φροντίση «ά μού τά χα- 

λάση !. . . · ........

["Επεται συνέχεια].


