
Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ Ε Ν Έ Μ ω ΐ 
Προοίμιον—λιάίχριβις θρησκευμάτων—KXSjpo?—ΜονοΛ— Περιουσία Μονών 

—Ή6ι*ή •Λ'ί.Ι υλική «ατίβτασις Κλήρου *«i Μονών — Συμπέρασμα. 

Ευθύς έν άρχή της πρώτης κυριαρχικής αυτού πράξεως, το άνα-
γεννηθέν Έλληνικον Έθνος, μεγάλοις και άνεξιτήλοις γράμμασιν 
έσπευσε ν ' ανακήρυξη δτι, ή επικρατούσα της "Ελλάδος θρησκεία, 
είναι ή της Ανατολικής Όρθοδόξου τοϋ Χρίστου Εκκλησίας. Ή θρη
σκεία, δ ι ' ης άπεκαλύφθησαν προ τοϋ κατάπληκτου κόσμου αί προαιώ-
vtoi άλήθειαι, ανακηρύσσεται επικρατούσα τοϋ ελληνικού έθνους θρη
σκεία διότι, το έλληνικον έθνος πρώτον εις αυτήν έπίστευσε, διότι 
αυτό, διά τής γλώσσης αυτού, παρέσχεν είς την νέαν θρησκείαν το 
άσάλευτον έρεισμα, έφ' ού στηριχθείσα, ώρμησεν εις την κατάκτησίν 
της έν τ φ σκότει ταλαιπωρουμένης ανθρωπότητας. 

Καί αληθώς, καθ' ην στιγμήν επληροϋτο ό χρόνος καί ένεφανίζετο 
6 Σωτήρ, το έλληνικον έ'θνος, καίτοι ά π ' αιώνων είχεν αποβάλλει 
τήν έλευθερίαν, διετήρει ακμαίας τάς ήθικάς και πνευματικάς δυνά
μεις, δ ι ' ών καθίστατο εισέτι ίκανον νά δεσπόζη πνευματικώς της 
Ανατολής ολοκλήρου, όσημέραι έπι μάλλον έξελληνιζομ,ένης. Ή γλώσσα 
αυτού, ή τελειωτάτη καί ευγενέστατη των ανθρωπίνων διαλέκτων, ύπο 
τών προεχουσών τάξεων της τότε κοινωνίας έλαλεϊτο, άπο δέ των εδρών 
τών επισημότερων της τότε εποχής σχολών άπήχει, τήν έλληνικήν 
έπίστήμην διδάσκουσα. Το δαιμόνιον έλληνικον πνεύμα, το^έλέγ-
ξαν διά τού Σωκράτους, τον βαρύν ύ'πνον τών ανθρώπων, κήρυξαν 
δέ διά τοϋ Πλουτάρχου 'ένα λόγον, μ ίαν διάνοιαν, ευρέθη παρεσκευα-
σμένον καί πρόθυμον νά πιστεύση εις τήν άποκάλυφθεΐσαν άλή -
θειαν, ή δέ γλώσσα τού ελληνικού έ'θνους, διά τής περί τήν δια-
λεκτικήν δυνάμεως καί τής προς τήν έκδήλωσιν τών υψηλών δογμά
των τής νέας θρησκείας έπιτηδειότητος αυτής, υπήρξε το κράτιστον 
όργανον δ ι ' ού προήχθη ή διάδοσις τής τού Κυρίου ημών διδασκαλίας. 
"Οθεν καί αΐ πρώται Χριστιανικαί 'Εκκλησίαι έν έλληνικαϊς συνε-
στήθησαν πόλεσιν, εν Αντιοχείας έν 'Εφέσφ, εν Σμύρνη, έν Περγώμφ, 
εν Θυατείροις, έν Σάρδεσιν, έν Φιλαδέλφειας εν Λαοδικεί<£· οί πρώτοι 
τής Εκκλησίας διάκονοι εξελλην ισμένο ι ήσαν Ιουδαίοι, 6 Στέφα
νος, ο Φίλιππος, ό Πρόχορος, ό Νικάνωρ, ό Τίμών, ο Παρμ,ενας και 
Νικόλαος ο προσήλυτος Αντιοχείας· αυτά τέλος τά ίερώτατ* τοϋ Χρι-
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στιανισμού διδάγματα, τά ευαγγέλια,' έκτος τοϋ του Ματθαίου γραφέν 
εις την Συροχαλδαϊκήν καί ε υ θ ύ ς εις την Έλληνικήν μεταφρασθέν. εις 
την έλληνικην εγράφησαν γλώσσαν τά τοϋ Μάρκου, τοϋ Λουκά, τοϋ 
Ιωάννου. 

Αικ τοϋτο, πάνυ δικαίως και υπέρ πάντα σεμνυνόμενον το ήμέτε-
ρον Έθνος και βαθεϊαν συναισθανόμενον την εΰεργεσίαν δτι, υπό τοϋ 
Παντοδυνάμου αύ τώ έκληροδοτήθη, έν μέσω των ατελεύτητων συμ
φορών αΰτοϋ, ή υψίστη των αποστολών, η αποστολή τής διά τοϋ-
πνεύματος και της γλώσσης αυτού διαδόσεως και εγκαταστάσεως άνά 
τον κό?μον τών άϊδίων αληθειών της τοϋ Χρίστου διδασκαλίας, έσπευ-
σεν, ώς ειπον, ευθύς έν αύτη τη πρώτη, μετά την άνάκτησιν της ελευ
θερίας αΰτοϋ κυριαρχική πράξει, ευθύς έν άρχή τοϋ θεμελιώδους της 
εθνικής αΰτοϋ υποστάσεως νόμου, νά έξαντικειμενώση την έθνικήν συνεί
δηση» διά της πανεπισήμου ανακηρύξεως της Ανατολικής "Ορθοδόξου 
τοϋ Χρίστου Εκκλησίας ώς μόνης επικρατούσης θρησκείας τοϋ Έθνους. 

Διάκρισις vtat& θρησκεύματα. 

Έξ ό'σων γνωρίζομεν έκ της απογραφής τοϋ 1879, είς ην αναγκά
ζομαι νά προσφύγω—δωτι ή σχετική εργασία τής νεωτέρας απογραφής 
τοϋ 1889 δεν συνεπληρώθη εισέτι έν τω Ύπουργείω τών Εσωτερι
κών— βιούσι μεταξύ ημών 24,165 Μωαμεθανοί, 14,677 Καθολικοί, 
5,792 Εβραίοι και 740 είς άλλα ανήκοντες θρησκεύματα. Ά λ λ ' 
οί αριθμοί ούτοι αναμφιβόλως ήλλοιώθησαν έκτοτε προ πάντων καθ* 
δσον άφοροι είς τούς Καθολικούς, οΐτινες άσφαλέστερον υπολογίζονται 
σήμερον εις 25 μέχρι 30 χιλιάδων. Το σύνολον λοιπόν τών εις άλλα 
θρησκεύματα ανηκόντων συμπολιτών ημών ανέρχεται εις 60,697 
αποτελούντων προς ήμόίς τούς ορθοδόξους άναλογίαν ϊσην προς 2,9 "/ . 
Αί είς ξένα θρησκεύματα ανήκοντες εν τοις όμοταγέσιν ήμΐν Άνατο -
λικοις Κράτεσιν έ'χουσιν ώς εξής: Έν Ρουμ.ανία 444,000, έν Σερβία 
33,161 και Ιν τη Ηγεμονία τής Βουλγαρίας 730,004, ώστε ή ανα
λογία τών ξένων θρησκευμάτων προς τούς ορθοδόξους Ιν Ρουμ.ανία μεν 
ttvai ϊση προς 8, 8 °/0, έν Σέρβις δέ προς 1, 5 °/0 και έν Βουλγαρία 
προς 30, 1 °/ο· Παρ' ήμϊν οΐ πολυπληθέστεροι είσιν οί Καθολικοί, εις 
30,000, ώς εΐπον, υπολογιζόμενοι, ενώ έν Ρουμανία πολυπληθέστεροι 
είσιν οι Εβραίοι είς 300,000 συμποσούμενοι, έν Σερβία δέ καί έν 
Βουλγαρία οί Μωαμεθανοί, συμποσούμενοι έν μεν τη πρώτη είς 16,764 
καί Ιν τη δευτέρα είς 676,215. Σκόπιμον είναι νά παρατηρήσω οτι, 
εξαιρέσει τών Εβραίων και τών Μωαμεθανών, επίσης πολυπληθέστεροι 
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Ιν τοις όμοταγέσιν Άνατολικοϊς Κράτεσιν είσιν οί Καθολικοί, εις 114, 
200 άριθμούμενοι έν Ρουμανία, είς 11,596 έν Σερβία καί είς 18,505 
έν Βουλγαρία. Οί συμπολϊται ημών Καθολικοί είσι κατά ^πλείστον 
αποκατεστημένοι έν ταΐς Κυκλάσι καί έν Κέρκυρα. Έν ταϊς Κυκλ^σιν 
εχουσιν έξ μονάς, ανήκουσας είς τά μοναχικά τάγματα τών Ίησουϊ-
τών , τών Καπουκίνων, τών Φραγκισκανών καί τών Δομινικανών, 
άριδμοϋσι δέ άνά το Κράτος έξήκοντα ναούς, έξ ών οΐ τεσσαράκοντα 
κείνται εις τάς Κυκλάδας. Έν Αθήναις, έν Κέρκυρα καί Ιν Νάξω 
έ'χουσιν έγκατεστημένας Άρχιεπισκοπάς, Έπισκοπάς δ ' έ ν Σύρω, .έν. 
Τήνω, εν Θήρα καί έν Ζακύνθω. 

Την άξίαν Χάγου έγκατάστασιν ταύτην Ιν μέσω ημών τοϋ Καθολι
κού πληθυσμού, επεξηγούσα βεβαίως προ πάντων οί ιστορικοί λόγοι, 
άλλά κ α τ ' Ιμέ, επεξηγεί οΰχ ήττον καί ή τοϋ Έλληνος άκρα άνεξι-
θρησκεία, διότι άλλως ή^ελον φυσικώς εάν μή τέλεον εκλείψει, πάν
τως δμ-ως μεγάλως έλαττωθή μετά τόσους άπο τής τών Φράγκων 
κατακτήσεως αιώνας οί απόγονοι τών κατακτητών. Ό Έλλην ισχυ
ρός έν τγι ίδίίχ; συνειδήσει καί φύσει έλευθερόφρων, άνεξιθρησκεϊ υπέρ 
παν άλλο Έθνος. Ού μ.όνον ανέχεται, άλλά καί προστατεύει τά τής 
λατρείας τών αλλοθρήσκων, έν δμονοίοι καί αδελφική αγάπη διαβιών 
προς πάντας, οΰδ' αυτών τών Εβραίων εξαιρουμένων, προς οδς 'ίσα 
αύτώ πολιτικά απένειμε δικαιώματα, ενώ ή άτυχης εκείνη διασπορά 
πολλαχοϋ τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου είναι το άντικείμενον τοϋ μίσους 
καί τής αποστροφής τών λαών . Την άνεξιθρησκείαν ημών την άκραν, 
έπιμαρτυρεϊ προς τούτους καί ή ανοχή, καί δύναμαι νά είπω ή προθυμία, 
μεθ' ης άποδεχόμεθα έν μέσω ημών τούς αποστόλους τών παντός εί
δους έπί τούτφ άνά τόν Καθολικόν καί τον Διαμαρτυρόμενον κόσμον 
συνεστημένων Ιερατικών Συλλόγων (Congregations) καί Εταιριών 
τοϋ Λόγου ή τών Βιβλ ίων, ώς άποκαλοϋνται (Tract Societies), επι
τρέποντες είς αυτούς νά έξασκώσιν ελευθέρως τά τών έργων αυτών, 
μηδόλως παρακωλύοντες την σύστασιν σχολών, τά κατά τόπους συ
στηματικά κηρύγματα, την έπί τούτω εις επιφανέστατα μέρη ϊδρυσιν 
καταστημάτων καί την διανομήν τών ύπ ' αυτών εκδιδομένων ιερών 
κειμένων. Αίπαρ'ήμΐν σπανιώταται καί δλως παροδικαί τής θρησκευτι
κής τοϋ λαού συνειδήσεως εξεγέρσεις είσί το προϊόν έξάψεως στιγμιαίας 
ύπό περιστάσεων δλως εκτάκτων καί αλλόκοτων ύπεξεγειρομένης, ουχί 
δέ συστηματικής καί εμπαθούς καταδιώξεως. Διότι ή συνείδησις τοϋ 
λαοϋ, κα! προπάντων ή θρησκευτική, τοσούτω εύκολώτερον εξεγείρεται 
δσω κατά τάς κρίσιμους Ικείνας στιγμάς λησμονεί δλως, oTt ή θρησκίί* 
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τών πάτερων αΰτοϋ τοσαύτας άπο αιώνων δοκιμάσασά φοβέρας έπι-
βουλάς καί επιθέσεις, εσαεί άτρωτος καί θριαμβεύουσα άνέλαμψε- λ η 
σμονεί δτι, ή θρησκεία αυτού προστατεύεται άποτελεσματικώς καί έρ-
ρωμένως υπό τών νόμων τής πατρίδος, οϊτινες ε'ις μεν τήν πολιτικήν 
έξουσίαν έπιτάσσουσι νά κολάζη αυστηρώς διά βαρείας φυλακίσεως πάντα 
όστις ήθελ'εν άποπειραθή νά ταράξη τήν Έκκλησίαν τοϋ Βασιλείου δ ι ' 
έτεροδιδασκαλίας, διδαχής, προσηλυτισμού ή καθ ' οιονδήποτε άλλον 
τρόπον, εις δέ τήν Έκκλησιαστικήν Αρχήν άνατιθεισι τήν τήρησιν τών 
δογμάτων, τών κανόνων καί τών παραδόσεων τής Εκκλησίας. Έάν 
λοιπόν τάς όλως παροδικάς έκείνας εξάψεις, τάς όποιας πάντες θρηνοϋ-
ρ.εν καί άποδοκιμάζομεν, παρέλθωμεν, ή άνεξιθρησκεία τού "Ελληνος 
είναι τελεία, ομολογείται δέ παρά πάντων καί θαυμάζεται. 

Έν τούτοις είναι άναγκαϊον έπί τη παρούση ευκαιρία νά γνωρίσω -
μεν έπιμελέστερον καί γενικώτερον τά κατά τήν καταγωγήν καί τόν 
σκοπόν τών διαφόρων, περί ών έμνήσθην, ιεραποστολικών Εταιριών 
διότι, ούτω θέλομεν δυνηθή, άσφαλέστερον διαγιγνώσκοντες καί ανα
λόγως κρίνοντες καί τά κατά τήν δρ&σιν τών καί μέχρις ημών ερχομέ
νων αποστόλων τών Εταιριών εκείνων, νά βουλευθώμεν έάν καί τίνες 
έπιβάλλωνται ήμϊν υποχρεώσεις. 

Ή Αγγλ ία πρωταγωνιστεί έν τή συστάσει τών ιεραποστολικών 
Εταιριών. Έν τή Επικράτεια ταύτη άρχαιότερον ή έν πάση άλλη 
συνεστήθη ή πρώτη τοιαύτη Εταιρία. Περίεργον δέ είναι ό'τι εν Α γ 
γλία· αυτό το Κράτος περιέβαλε διά τού κύρους αΰτοϋ τήν σύστασιν τών 
τοιούτων Εταιριών, τοϋ Κοινοβουλίου ψηφίσαντος έν έ'τει 4647 νόμ,ον 
δ ι ' ού «έπετρέπετο ή σύστασις Εταιρίας σκοπούσης τήν διάδοσιν τοϋ 
χριστιανισμού έν ταϊς άπωτάταις χώραις». Έκτοτε συνεστήθησαν έν 
Αγγλ ία πληθύς παρομοίων Εταιριών, καί δή Εταιρία προς διάδοσιν 
τού Ευαγγελίου το 1640, ή Σκωτική Εταιρία το 1709, ή Εταιρία 
τών Μεθοδιστών το 1792, ή μεγάλη Εταιρία τών Άναβαπτιστών 
το 1792, ή μεγάλη Εταιρία τοϋ Εδιμβούργου το 1796, ή Εταιρία 
τής Εκκλησίας τής Αγγλ ίας το 1799 — ή Ηπειρωτική Εταιρία το 
4818, ή Εταιρία προς διάδοσιν τών ιερών βιβλίων το 1819. Πόίσαι 
αί Έταιρίαι αύται ομού έ'χουσιν εισοδήματα ανερχόμενα εις 50 εκα
τομμύρια φράγκων κα τ ' έτος, τοσαύτα δέ καί δαπανώσι. Αί Ήνωμέ-
ναι Πολιτεΐαι τής Αμερικής δεν έβράδυναν νά μιμηθώσι τήν Αγγλ ία ν, 
έν τή συστάσει παρομοίων Εταιριών, διότι βλέπομεν ευθύς άπο τοϋ 
1810 συνεστημένην έν ταϊς Πολιτείαις έκείναις τήν Έταιρίαν τών 
«ΕξωτερικώνΑποστολών» , ήν επηκολούθησαν τό 1814 ή Εταιρία τών 
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«Άναβαπτ ισ τών» , το 1818 ή τών «Πρεσβυτεριανών», το 1819 ή τών 
«Μεθοδιστών», και άλλαι . Τών τε έν 'Αγγλί<κ καί "Αμερική ιεραπο
στολικών Εταιριών οί καταστικοί ό'ροι φέρουσιν ό'τι «οί διαμαρτυρό-
»μενοι ιεραπόστολοι έντολήν εχουσι νά διανέμωσιν Ευαγγέλια καί νά 
«έρμηνεύωσι τά κείμενα εις τούς προσηλύτους· πρός τούτοις νά έξασκώσι 
»τήν διδασκαλίαν έν τω πνεύματι τής ηθικής». 

Έ χ ω ύπ ' δψει δύο λογοδοσίας τών Εταιριών τούτων, μίαν τοϋ 
1883, τής έν Λονδίνω έδρευούσης «Εταιρ ίας τής Εκκλησίας τής 
"Αγγλίας» καί έτέραν τοϋ 1863, τής Ιν Φιλαδέλφεια- τών Ηνωμένων 
πολιτειών έδρευούσης «Αμερικανικής Εταιρ ίας» , έξ ών ποριζόμεθα 
τάς έξης χρησίμους περί τής λειτουργείας τών τοιούτων Εταιριών 
πληροφορίας. Κατά τήν πρώτην, ή Εταιρία άπο τής συστάσεως αυ
τής τω 1799 μέχρι τοϋ 1883 έδημοσίευσε 2,192,579,870 αντ ίτυπα, 
διαφόρων ιερών κειμένων, έξ ών κατά μόνον τό 1883 93,379,350 
καί ταύτα εις 160 γλώσσας ! Εις φρ. 5,376,575 άνήλθον τά έσοδα τής 
Εταιρίας, κατά το 1883 καί εί; φρ. 5,338,395 τά έ'ξοδα. Ό εν 
"Αθήναις εδρεύων απεσταλμένος έν τή Ανατολή κ. Καλαποθάκης εκ
θέτει ό'τι, έν τή περιφέρεια τής δικαιοδοσίας του διενεμήθησαν κατά τό 
1863 ετος 258,632 βιβλία καί φυλλάδια, έτερος δέ απεσταλμένος τής 
αυτής Εταιρίας έν Αθήναις, ό κ. Craig, θαυμάζει τήν προς τό 
άναγινώσκειν έ'φεσιν τού Έλληνος, προσεπιφέρει δέ, ίνα δώση ώς λ έ 
γει , δείγμα τής προθυμίας μεθ 'ής οί Έλληνες αποδέχονται τά ιερά 
κείμενα δτι «ή σύζυγος στρατιώτου τίνος άπέστελλε τακτικώς το τέκνον 
αυτής εις τό κήρυγμα τής Κυριακής, ε'νθα τώ έδωρεϊτο εν φυλλώδιον, 
ό'τι τό φυλλάδιον τούτο αφού άνεγινώσκετο κα τ ' οίκον παρά τής μητρός 
καί τοϋ τέκνου, έστέλλετο εις τόν πατέρα εις τόν στρατώνα" ότι ευθύς 
ώς ό στρατιώτης άφυπηρέτησεν, έσπευσε νά ευχαρίστηση τόν κ. 
Craig έπί τή δωρεά τών φυλλαδίων, δτι δέ, δταν δ διανομεύς τής Ε 
ταιρίας μετέβη εις τόν στρατώνα, έπώλησε τριπλάσιον αριθμόν β ι 
βλίων ή δσον προσεδόκα». Ή Εταιρία αύτη τό 1883 ε'καμε καί 809 
νέας δημοσιεύσεις, έξ ών 262 φυλλάδια. Κατά τήν δευτέραν λογοδο-
σίαν, ή «Αμερικανική Εταιρία» ή ιδρυθείσα τό 1825, διένειμεν άπό 
τής ιδρύσεως αυτής μέχρι τοϋ 1862 έτους 245,548,324 αντίτυπα, καθ* 
εν δέ μόνον έ'τος τό 1862, 9,392,429 και ίΐχεν εισέτι έν ταΐς άποθή-
καις αυτής τήν 13 Μαίου 1863, 6,138,355 αντίτυπα διαφόρων ιε
ρών κειμένων. Τά έσοδα τής Εταιρίας άνήλθον τό 1862 εις 251,446 
δολλάρια, τά δ ' Ιξοδα εις 239,083. Αί πρός τήν Έταιρίαν δωρεαί τό 
Ι'τος 1862 άνήλθον ε'ις 69,466 δολλάρια. 
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"Ιδωμεν ήδη πώς έ'χουσι καί τ ά τοΰ οργανισμού καί τής λειτουρ
γ ί α ς τών Ιεραποστολικών Εταιριών εν τώ Καθολικώ κόσμω. Λοιπόν 
την πρώτην τοιαύτην Έταιρίαν εύρίσκομεν συστηθεϊσαν εν Παρισίοις 
το 1822 ύπο το όνομα «Διάδοσις τής πίστεως» (Propagation de 
la Foi), ό δέ τής συστάσεως α.ϋτής καταστατικός νόμος φέρει δτι «σκο-
»πός τοϋ έργου (Oeuvre) είναι νά βοηθνΐ διά προσευχών καί δ ι ' έλεη-
«μοσΰνης τούς Καθολικούς ιεραποστόλους, οϊτινες απέρχονται επί κ ιν-
ϊδύνω τής ζωής αυτών, δπως φέρωσι τήν πίστιν καί τον πολιτισμόν 
»παρά τοις μή Ιχουσι πίστιν λαοϊς». Έν τώ έργω τούτω πρυτανεύει 
ή ελεημοσύνη, ήτις διενεργείται δ ι ' ετησίων συνδρομών καί διά δωρεών. 
"Η ετησία συνδρομή συνίσταται έκ φρ. 2,60 δ ι ' εκαστον άτομον. 
Έν έκαστη ενορία υπάρχει εγκατεστημένος άνά εις είσπράκτωρ έπί 
δέκα συνδρομητών, δστις συλλέγει τάς συνδρομάς καί παραδίδει το 
συλλεγόμενον χρήμα πρός τον ένοριακόν Σύμβουλον τής Εταιρίας, έπί 
τούτω Ιγκατεστημένον έν έκαστη ενορία:, ούτος δέ αποστέλλει αυτό κατά 
μήνα είς τό ταμεϊον τής Εταιρίας. Έν τέλει έκαστου έτους δημοσιεύε
ται επιμελής λογοδοσία-τών εισφορών τοϋ έτους. Ή Εταιρία αυτη 
διατελεί ύπο τήν άμεσον προστασίαν τής Άγιας Έδρας, ης χάριν διε-
σπάρη ού μόνον καθ ' δλην τήν Γαλλίαν , άλλά καί καθ ' άπαντα τον κό-
σμον. Έν έ'τει 1864 αί παντός είδους είσφοραί τής Εταιρίας άνήλθον εις 
φρ. 5,090,041. Ή Εταιρία κέκτηται καί ίδιον περιοδικόν, ευθύς από 
τής συστάσεως αυτής έγκαθιδρυθέν, τό όποιον δημοσιεύεται έξάκις τοϋ 
έτους έν τεύχεσιν έξ 60 — 90 σελίδων ύπο τό ο'νομα «Χρονικά τής 
διαδόσεως τής πίστεως» (Annales de ia propagation de la Foi). 
Ή Εταιρία ε'χει τέλος καί ιδίας έορτάς, τήν τής Ευρέσεως τοϋ Τιμίου 
Σταυρού και τήν τοϋ Άγιου Φραγκίσκου Ξαβερίου, «ς πανηγυρίζει 
τήν 3 Μαίου καί τήν 3 Δεκεμβρίου έκαστου έ'τους. Ή έ'δρα τοϋ περιο
δικού ευρίσκεται ένΛυώνι , διευθύνει δέ τοϋτο εις μοναχός τοϋ Τάγμα
τος τοϋ Άγιου Βρουνόφ τών Σαρτρών (Ghartreux). 

Τοιαύται είναι αί Ίεραποστολικαί Έταιρίαι, άς ή τε Ευρώπη καί 
ή Αμερική, έν τώ ζήλω αυτών υπέρ τοϋ χριστιανισμού άπό αιώνος 
συνέστησαν, διαφέρουσι δέ αύται ά π ' αλλήλων κατά τοϋτο οτι, αί μεν 
τών Καθολικών σκοποϋσι τήν διάδοσιν τής πίστεως, αί δέ τών Δια
μαρτυρομένων σκοπούσι τήν διάδοσιν τών ιερών κειμένων κα ί ' τήν δ ι -
δασκαλίαν έν τώ πνεύματι τής ηθικής. 

Ούτω λοιπόν, άφοϋ έγνωρίσαμεν ακριβώς εξ δσων προηγούνται τά 
τοϋ σκοπού καί τών τρόπων τής δράσεως τών περί ών πρόκειται Ιερα
ποστολικών Εταιριών, υπολείπεται, μελετώντες τά πολλά καί σπου-
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δαϊα διδάγματα τά όποια δυνάμεθα νά πορισθώμεν έκ τής γνώσεως 
ταύτης, νά βουλευθώμεν, ώς καί ανωτέρω λέγω, εάν καί τίνες επιβάλ
λονται ήμϊν υποχρεώσεις πρός θεραπείαν τών ύπό τών περιστάσεων εν
δεικνυομένων έπί τοϋ προκειμένου αναγκών τής ημετέρας κοινωνίας. 
Περί τούτων θέλω καταγείνει τό έπ ' έμοί, επόμενος τώ προγράμματι 
δπερ έξ αρχής έθέμ.ην, έν χρόνω εύθέτω. "Ηδη συμπεραίνων, επείγομαι 
νά ύπομνήσω αύθις δτι ό Έλλην , ισχυρός έν τη ιδία συνειδήσει, ισχυρός 
έν τοις νόμοις τής πατρίδος, φύσει έλευθερόφρων, είναι ανεξίθρησκος είς 
άκρον τοιούτος δέ οφείλει νά παραμείνη, ουδόλως ούδ' έπί στιγμήν 
άφιέμενος είς αδικαιολόγητους εξάψεις, ουδόλως ούδ' έπί στιγμήν άνε-
χόμενος νά έπισκοτίζηται ή τοσούτον τιμώσα καί ύπέρτερον τών άλ 
λων λαών καθιστώσα αυτόν αρετή τής άνεξιθρησκείας. 

Κλήρος. 

Εξαιρέσει τών μοναχών, είς 8,059 αριθμούνται οί παντός βαθμού 
τής ίερωσύνης κληρικοί παρ' ήμϊν, ώστε έπί τών ορθοδόξων κατοίκων* 
τοϋ Βασιλείου άναλογούσιν άνά είς κληρικός έπί 303 κατοίκων. Έ ν 
Σερβία άναλογούσιν άνά εις κληρικός έπί 240 κατοίκων, έν Βουλγα
ρία άνά είς έπί 580 καί έν Ρουμανία; άνά είς έπί 445 κατοίκων. Έν 
τώ αριθμώ τούτω τών 8,059 κληρικών παρ' ήμϊν πρέπει νά.συγκατα-
λεχθώσιν οί κεκανονισμ-ένοι 40 Αρχιερείς τοϋ Βασιλείου, έξ ών κατά 
τήν στιγμήν ταύτην ύπάρχουσιν έν ενεργεία μόνον 24, τών λοιπών 16 
αποβιωσάντων, μήπω δέ αντικατασταθέντων. "Ωστε ή αναλογία τών 
κληρικών παρ' ήμϊν " πρός τον αριθμόν τών ορθοδόξων κατοίκων είναι 
έπαισθητώς ανωτέρα τής αυτής αναλογίας Ιν τοϊς άλλοις όμοταγέσιν 
ήμϊν Κράτεσι τής Ανατολής. Διότι, εξαιρέσει τής Σερβίας, ης ύπερ-
τερούμεν κατά 63 κατοίκους έφ ' ενα εκαστον κληρικόν, ΰπολειπόμεθα 
τής Ρουμανίας κατά 142 καί τής Βουλγαρίας κατά 277 κατοίκους. 
Είναι τούτο πλεονέκτημα ημών προς τά Κράτη εκείνα·, είναι τουναν
τίον μειονέκτημα ; Θέλομεν ι δει περί τούτοι έν χρόνω εύθέτω, δτε σύν 
Θεώ, χωροϋντες είς τήν έξάντλησιν τοϋ ημετέρου διαγράμματος, θέλο
μεν άσχοληθή είς τήν έ'ρευναν τών μέσων, άτι να υποδεικνύονται έκ τών 
περιστάσεων πρός θεραπείαν τών αναγκών τοϋ ημετέρου Έθνους. 

Μοναΐ. 

Καθ' ην στιγμήν άποκαθίστατο τό Έλληνικόν Βασίλειον ύπήρχον 
έν αύτώ συντηρούμεναι 543 ρ.οναί, ά λλ ' έκ τούτων ταχέως, έπί τής 
Βασιλείας τοϋΌθωνος, κατηργήθησαν 429, ώστε απέμειναν 114, πρός 
άς βραδύτερον προσετέθησαν αί τής Επτανήσου καί Θεσσαλίας 72 
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καί ούτως ό δλος αριθμός τών κατά τήν στιγμήν ταύτην συντηρουμέ
νων έν τω Βασιλείω μονών ανέρχεται εις 186, έξ ών αί 176 ανδρών 
καί 10 γυναικεϊαι. Αί μοναί αύται κατέχονται ύπό 2,000 ρ.οναχών, 
ώστε κατά μέσον δρον άναλογοΰσιν 11 μοναχοί εις έκάστην μονήν. 
"Αξβον μνείας είναι δτι, καίτοι αί καλογραΐαι κατέχουσι μόνον το δέ-
κατον ενατον σχεδόν τοϋ δλου άριθμοϋ τών μονών, άποτελοϋσιν έν 
τούτοις αύται τό τρίτον περίπου τοϋ δλου αριθμού τών μοναχών, τούθ' 
δπερ δεικνύει τήν μείζονα πρός τόν μοναστικόν βίον έ'φεσιν, ή'ίσως καί 
τήν ανάγκην, τοϋ θήλεος γένους. 

Αί πολυπληθέστεραι τών συντηρουμένων ήδη έν τώ Βασιλείω μ,ονών 
είναι αί τών Ταξιαρχών έν τ φ Δήμω Αιγίου, τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου 
έν τω Δήμω Κερπινής, τών Κηπουραίων έν τώ Δήμω Κατωγητών, 
τοϋ Άγιου Λουκά έν τώ Δήμω Δυστομίων, τής Κοιμήσεως έν τώ Δήμω 
Ιθώμης, τής Ζωοδόχου Πηγής έν τώ Δήμω Ναούσης, τής Κοιμήσεως 
έν. τώ Δήμω Λετρίνων, τής Άγιας Λαύρας έν τ φ Δήμο) Κα?.αβρύ-

*των, τής Κοιμήσεως έν τώ Δήμω Αιγίου, τοϋ Άγιου Διονυσίου έν τώ 
Δήμω Ζακυνθίων, τού Άγιου Σεραφείμ έν τό) Δήμω Πέτρας, τής 
Γεννήσεως τής Θεοτόκου έν τώ Δήμω Άγραίων, και τοϋ Άγιου Α θ α 
νασίου έν τ φ Δήμω Λευκασίων. Έκ δέ τών γυναικείων, αί τής Κοι
μήσεως έν.Τήνω, τού Άγιου Κωνσταντίνου έν Καλάμαις, τοϋ Άγιου 
Λαζάρου έν Θήρα καί τοϋ Άγιου Γερασίμου έν Κεφαλληνία. Έκ τών 
μονών τούτων τόν μείζονα αριθμόν μοναχών έ'χουσιν, έκ μεν τών ανδρών, 
αί, τών Ταξιαρχών καί τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου, τής πρώτης άριθμού-
σης 112 μοναχούς καί τής δευτέρας 109' έκ τών λοιπών, 3 έ'χουσιν 
άνά 63 μ-έχρι 50 μοναχών έκαστη καί 10 άνά 48 μέχρι 39. Έκ 
δέ τών γυναικείων ή πολυπληθεστέρα είναι ή τής Κοιμήσεως έν Τήνφ 
έχουσα 111 μοναχάς· αί τρεις άλλαι έ'χουσιν άνά 68 μέχρι 47 μονα-
χάς έκαστη. 

Περιουσία μονών 

Ή ευσέβεια τών χριστιανών δαίψιλώς καθ ' δλους τούς αιώνας, διά 
δωρεών καί άλλων πολλών συνδρομών, έπροίκισε τάς ορθοδόξους μονάς 
αΐτινες ού'τω σύν τώ χρόνφ σημαντικήν έκτήσαντο ακινήτων καί κινη
τών περιουσίαν. Αί έν Ελλάδι μοναί έκ τού αύτοϋ προικισθεϊσαι λό
γου, σπουδαίαν, κατά τό μάλλον καί ήττον, έκτήσαντο καί αύται 
περιουσίαν, ην αί έξ αυτών συντηρούμεναι, διατηρούσιν εισέτι. Μεθ' 
δσας καί άν κατέβαλον προσπάθειας, μοί απέβη αδύνατον νά εξακρι
βώσω οποία καί τίνος αξίας είναι ή περιουσία αύ'τη δ ι ' έκάστην μονήν 
ιδίικ καί συλλήβδην δ ι ' δλας. Δεν ύπάρχουσι κανονικαί άπογραφαι,ούδ' 
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άλλα σχετικά στοιχεία, καί άν ύπάρχωσίτινα, δεν κατώρθωσα νά τά 
ιδω. Έάν όμως λάβωμεν ύ π ' οψει τό ποσόν τών εισοδημ.άτων τών έν 
Έλλ>άδι συντηρουρ,ένων μονών, τό όποιον προκύπτει όπωσούν έκ τών 
ετησίων προϋπολογισμών, στηριχθώμ-εν δέ έπί τοϋ εισοδήματος ενός 
έτους, τοϋ τοϋ 1889, άνελθόντος εις δρ. 2,326,804, δυνάμεθα 
ασφαλώς νά ύπολογίσωμεν, έπί τή βάσει τοϋ μέσου όρου τής αποδό
σεως τής αγροτικής ιδιοκτησίας, δτι ή άξια τής ακινήτου περιουσίας 
τών έν Ελλάδ ι υφισταμένων μονών δέν είναι έλάσσων τών δραχμών 
58,000,000, εις χ πρέπει νά προστεθή καί ή άξια Έής κινητής περιου
σίας, καί προ πάντων ή τών ζώων, ήτις είναι βεβαίως πολύ σημαν
τ ική . Άνήκουσι λοιπόν κατά μέσον δρον εις έ'καστον μοναχον καί εις 
έκάστην μοναχήν έκ μεν τοϋ κεφαλαίου δρ. 29,000 έκ δέ τού εισο
δήματος δρ. 1,164. Κατά τό αυτό έ'τος 1889 τά έ'ξοδα άνήλθον εις 
δρ. 1,849,437 ώστε κατά μ,έσον δρον ή.δαπάνη τής συντηρήσεως 
δ ι ' έ'καστον μοναχόν καί δ ι ' έκάστην μοναχήν άνήλθεν ε'ις δρ. 925. Αί 
πλοϋσιώτεραι τών περί ών πρόκειται μονών είναι ή τών Ταξιαρχών, 
έχουσα εισόδημα έτήσιον έκ δρ. 105,000, ή τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου 
δρ. 95,000, ή τών Ασωμάτων δρ. 77,000, ή τής Άγιας Λαύρας καί 
τοϋ Άγιου Λουκδέ δρ. 55,000 και αί τ ή ; Φανερωρ,ένης έν Σαλαμΐνι 
καί τοϋ Προφήτου Ηλία έν Παρ·-,ασίδι, έ'χουσαι εισόδημα έκαστη έκ δρ. 
45,000. "Ωστε έάν έπ! τή αυτή τής αποδόσεως τής αγροτικής περιου
σίας βάσει ύπολογίσωμεν, εύρίσκομεν δτι ή αξία τής ακινήτου περιου
σίας τών είρημένων έπτά μονών είναι, ή τών Ταξιαρχών δρ. 2,625,000, 
ή τού Μεγάλου Σπηλαίου δραχ. 2,375,000, ή τών Ασωμάτων δραχ. 
1,925,000, αί τής Άγιας Λαύρας καί τοϋ Άγιου Λουκά δραχ. 
1,395,000 δ ι ' έκάστην καί αί τής Φανερωμένης καί τού Προφήτου 
Η λ ί α δρ. 1,125,000 δ ι ' έκάστην. 

Αί ήγεμονικαί αύται περιουσίαι καλώς τανϋν χρησιμοποιούνται ; 
δύνανται άποτελεσματικώτερον νά χρησιμοποιηθώσι ; Νέον τίθημι εν
ταύθα ερώτημα, ού ή άπάντησις βραδύτερον 

Ήβιχή καί υλική χαταστααις Κλήρου mat Μονών 
"Ως πρός τόν κλΐίοον. — Τόν άνθρωπον τού Θεού, δηλαδή τόν 

ιερέα, ή καθ' ήμας Εκκλησία άξιοι ύπό ήθικήν μέν έ'ποψιν, άνεπίλη-
πτον, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, μή πάροινον, μή π λ ή -
κτην, μή αισχροκερδή, επιεική, άμαχον, άφιλάργυρον, δίκαιον, ευ
σεβή, πράον, ήπιον, ε'ιρηνικόν, άνεξίκακον, έχοντα πίστιν, άγάπην, 
ύπομονήν, εύυπόληπτον έν τ φ κόσμφ· ύπό διανρητικήν δέ, εύμαθή, 
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ειδήμονα τού έργου αΰτοϋ, ίκανόν προς το διδάσκειν και τέλος ύπο 
ύλικήν εποψιν εΰπορον τά προς το ζην. Έάν δέ πρός τό ΐερατεύειν, 
πρόσθετον έ'χη έντολήν ο ιερεύς νά κηρύττη άπό τοϋ άμβωνος τον λό-
γον τοϋ Θεού, τότε πρέπει ούτος, προς τάς ανωτέρω άρετάς, νά είναι 
πεπροικισμένος διά φυσικής εΰγλωττίας, νά κατέχη καλώς τάς Γρα-
φάς, νά είναι γνώστης τής εκκλησιαστικής καί τής κοσμικής ιστορίας, 
νά γινώσκη καλώς τον χαρακτήρα τών ανθρώπων, νά διακρίνη επο
μένως τόν βαθμόν τής αναπτύξεως καί τής ευσέβειας εκάστου, τ&ς 
πεποιθήσεις, τάς άδυναμ,ίας, τάς δοξασίας, τάς αμφιβολίας καί καθό
λου τ ά πλεονεκτήματα καί τά ελαττώματα τών ανθρώπων πρός ους 
κηρύττει τόν λόγον. Έάν τέΧος τέτακται ό ιερεύς είς τήν έπισκοπήν 
τοϋ χριστιανικού ποιμνίου, τότε πάσας τάς άρετάς καί τά προσόντα, 
ών ανωτέρω εμ.νήσθην, πρέπει εις τέλειον νά φέρη βαθμ.όν, διότι ό άν
θρωπος τοϋ Θεού πρέπει νά έιναι «άρτιος πρός παν έργον αγαθόν». Με
γάλα λοιπόν καί πολλά άξιοι παρά τών λειτουργών αυτής ή καθ' η 
μάς Εκκλησία, άλλά δεν δύναται άλλως νά πράξη ή τοσαΰτα απα ι 
τούσα διότι, άλ*ηθώς ύ'ψιστα είναι τά επιβαλλόμενα είς τούς λε ι 
τουργούς τοϋ Κυρίου καθή κοντά. Ό ιερεύς συναναμίγνυται τή. κοινω
νία τών ανθρώπων καί διά τού παραδείγματος καί τοϋ λόγου αποτρέ
πει αυτούς άπό τών κακών έ'ργων καί ενισχύει έν τή δδώ τής αρετής· 
συμβιβάζει τούς κ α τ ' αλλήλων διεστώτας καί μηδενίζει πασαν πρός 
άντεκδίκησιν πρόθεσιν, άποτρέπων τό έγκλημα. Εισέρχεται έν τή οι
κογένεια, φέρων έν αύτη τήν διδασκαλίαν τής αρετής καί τήν έν ταΐς 
άνάγκαις παραμυθίαν, στηρίζων τούς γονείς έν τώ άγώνι τοϋ βίου, 
διδάσκων τά τέκνα τήν πρός τόν Θεόν καί τούς γονείς εύσέβειαν, συμ-
βιβάζων τάς αναπόφευκτους δυσαρέσκειας, χαίρων έπί τη χαρ^ί της 
οικογενείας καί αλγών έπί τη λύπη αυτής. Έπί πασι δέ τήν θείαν 
τελεί μυσταγωγ'ιαν καί τά άχραντα τοις χριστιανοϊς μεταδίδωσι μυ
στήρια καί τάς ιεράς κ α τ ' οίκον καί Ιν τώ ναώ επιτελεί ακολουθίας. 
Έκ τοϋ τρόπου λοιπόν καθ ' δν Ιπιτελεϊ τά ύψιστα ταύτα καθήκοντα 
6 λειτουργός τοϋ Κυρίου, Ιποικοδομεϊται ή πίπτει ό χριστιανός. Ό 
ίεροκήρυξ ενισχύει τούς άκροατάς αύτοϋ έν τή πρός τόν Θεόν πίστει, 
αποτρέπει άπό τού κακού παρορμών πρός τό αγαθόν, ελέγχει εν χρι
στιανική αγάπη τήν άσέβειαν καί τάς παρομαρτούσας αύτη κακίας, 
καταδεικνύει τά μεγάλα τής αρετής εργα, διδάσκει Ιν παντί τήν ε ί -
ρήνην καί τήν άγάπην, ανακουφίζει τάς συνειδήσεις διά τής έκτης 
Εκκλησίας παρηγοριάς, στηρίζει τάς πεποιθήσεις, τάς Ικ τής υλι
στικής επιδρομής σαλευομένας, συνεχίζει τέλος τό μέγα τής σωτηρίας 
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τού άνθρωπου έργον τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έποικοδομών αυ
τούς έν τή τηρήσει τών θείων αΰτοΰ παραγγελμάτων, έν •/) καί μόνη 
δ άνθρωπος δύναται νά τύχη ειρήνης καί σχετικής ευδαιμονίας εν τω 
κόσμω, μισθαποδοσίας δέ ενώπιον τού Πλαστού του. Ό επίσκοπος τ έ 
λος πάντων καί τοϋ Ιλαχίστου έν τώ ποιμνίω αΰτοϋ αναλαμβάνει τάς 
εΰθύνας, αυτός πασιν εαυτόν δουλών, αΰτος ασθενεί έπί τή ασθενείς 
τών άλλων, αυτός πυρούμενος έπί τώ σκανδάλω τού πνευματικού του 
τέκνου, αυτός έγκαρτερεΐ έν υπομονή, Ιν ανάγκη, έν κόποις, Ιν άγνό-
τητ ι , έν μακροθυμία, έν χρηστότητι, έν αγάπη άνυποκρίτω, εν λόγω 
αληθείας, αυτός τοις πάσι γεγονώς τά πάντα ϊνα πάντως τινάς σώση. 
Τοιαύτα τά προσόντα καί τά καθήκοντα τών λειτουργών τοϋ Κυρίου, 
τ ά δποϊα τροχάδην Ιν τοις ανωτέρω έξέθηκα, πάντες δ'οϊδαμεν. "Ιδω-
μεν νϋν, διά τοιούτων περικοσμεΐται προσόντων ό Έ λ λ η ν ιερεύς; 
Ού'τως ώς παραγγέλλεται εκπληροϊ τά εαυτού καθήκοντα ; 

Έπιτραπήτω μ.οι νά ε'ίπω άπροκαλύπτως οτι, κατά τήν έμήν κρί
σιν, αί γενικώς κρατοϋσαι περί τής ηθικής καταστάσεως τοϋ Ε λ λ η 
νικού κλήρου είς άκρον δυσμενείς γνώμαι τής κοινωνίας, ενώ είναι 
λίαν δεδικαιολογημέναι έφ ' δσον άφορώσιν είς τά πολλά εκείνα μέλη 
τού κλήρου, περί ών θά εϊπω ευθύς, είναι πάντη αδικαιολόγητοι καί 
αβάσιμοι έφ ' δσον, ώς δυστυχώς γίγνεται , στρέφονται καθ ' ολοκλήρου 
τού κλήρου ώς τάξεως λαρ,βανομένου. Αί δυσμενείς Ικεϊναι γνώμαι είσι 
προϊόν ένθεν μεν πλάνης εξ ατελούς τών πραγμάτων γνώσεως και επ ι 
πόλαιου κρίσεως επερχόμενης, ένθεν δέ ανάγκη πρός ιδίαν άπολογίαν, 
έν τη συναισθήσει τής ουχί εΰαρέστου ηθικής καταστάσεως τής κοινωνίας 
αύτης, ης συναισθήσεως ένεκεν αύτη επιζητεί ύπεύθυνον, δν νομίζει δτι 
ευρίσκει έν τώ κλήρω. Έάν δμως αί γνώμαι Ικεϊναι τής κοινωνίας εί
ναι καθόλου μεν καί ιδία έτι , ένεκα τών πολλών εξαιρέσεων, άδικοι 
καί αβάσιμοι, είναι δυστυχώς κατά πολύ δίκαιαι καί ένυπόστατοι καθ' 
δσον άφορ^ είς τά μέλη εκείνα τού ημετέρου κλήρου πρός ά ανωτέρω 
αναφέρομαι, ό δέ αριθμός τών οποίων δέν είναι δυστυχώς πολύ 
ευάριθμος. 

Ό μέγας τής Έκκλη'σίας ημών πατήρ, δ Χρυσόστομος, αναλογι
ζόμενος τάς φοβέρας τής ίερωσύνης εΰθύνας, ύπό τοσούτου κατελήφθη 
τρόμου, ώστε ουδόλως έ'στερξε νά ύποβληθή εις τήν χειροτονίοιν η άφοϋ 
πρώτον βαρέως έσκληραγώγησεν εαυτόν έπί εξ ολόκληρα έτη μακράν 
τής κοινωνίας τών ανθρώπων, σαλευθείσης έπί τέλους καί τής υγείας 
του. 'Αντί τούτου σήμερον οί πολλοί θεωροϋσι τήν ίερωσύνην απλούν 
βιοποριστικόν έργον ώς πάν άλλο. "Αποτυγχάνει τις εξ αυτών έν ταϊς 
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έμπορικαϊς του έπιχειρήσεσι ; σκέπτεται νά γείνη ιερεύς· απώλεσε τήν 
περιουσίαν τ ο υ ; σκέπτεται νά γείνη ιερεύς- αποβάλλεται τής θέσεως 
τού υπαλλήλου ; σκέπτεται νά γείνη ιερεύς· αποβάλλεται καί αΰτοϋ τοϋ 
σώματος τής τελωνοφυλακής ; σκέπτεται νά γείνη ιερεύς. Ένί λόγω, 
αποτυγχάνει τις εις τάς οπωσδήποτε προσπάθειας αυτού προς εύ'ρεσιν 
μέσων συντηρήσεως ; σκέπτεται νά γείνη ιερεύς. Καί δυστυχώς ώς έπί 
το πολύ γίνεται . 'Αλλά καί έκ τών όπωσοϋν ύλικώς ανεξαρτήτων, 
έκ τών εγγραμμάτων, έκ τών μή πάντως ανηκόντων εις τάς μνημο
νευθείσας κατηγορίας ανθρώπων, πολλοί γίνονται ιερείς ουχί διά τήν 
προς τήν ίερωσύνην έ'φεσιν, ουχί πρός έποικοδόμ,ησιν ψυχών, ουχί έν τή 
συναισθήσει τών ευθυνών, αϊτινες έτρόμαζον τόν Χρυσόστομον, άλλ'όπως 
καταλάβωσι τόν ϋπατον τής ίερωσύνης βαθμόν, γείνωσιν αρχιερείς καί 
κορέσωσιν ούτω τό πάθος τής κενοδοξίας, ή τής φιλοχρημ.ατίας ή καί 
αμφοτέρων. Πάντες ούτοι προ ουδεμίας όπισθοχωροϋσι προσπάθειας 
πρός έπιτυχίαν τοϋ σκοπού αυτών, μυρία έπινοοϋσι μ.έσα, ουδόλως απο
θαρρύνονται, ουδόλως άποκάμνουσι. Έκλιπαροϋσι, ραδιουργοϋσι, συκο-
φαντοϋσιν, άνακινοϋσι τήν πολιτικήν, σιμωνίζουσι. Καί τό πολύ δυ
στυχώς, ώς ϊίπον, έπιτυγχάνουσι. Γίνονται ιερείς τού Τψίστου, γίνον
ται κήρυκες τοϋ θείου λόγου, γίνονται διάδοχοι τοϋ Ιησού Χριστού, 
οί τοιούτοι καί τοιουτοτρόπως ε'ις τήν λειτουργίαν τής Εκκλησίας ει
σάγονται λύκοι ώμοί, γίνονται διδάσκαλοι αυτοί οί τής αρετής απέ
χοντες, γίνονται κριταί αυτοί οί μή Ισχύοντες έξ<Χραι άδικίαν. Διότι 
εύρίσκουσι δυστυχώς τό έδαφος πρόθυμον έν τή κοινωνία, διότι αύτη, 
ήτις τοσούτον άμειλίκτως καταδικάζει τήν ήθικήν κατάσταση τοϋ 
ημετέρου κλήρου, πρόθυμον, ένεκα πλάνης ή συμφέροντος πολιτικού ή 
υλικού, παρέχει τήν συνδρομήν αυτής εις τάς αποτρόπαιους έκείνας 
προσπάθειας" διότι αί ύπο τής πολιτείας τεταγμένα! πολιτικαί καί 
έκκλησιαστικαί άρχαί οΰ^ί πάντοτε άποστρέφουσι μετ ' αποτροπια
σμού τό πρόσωπον άπο τής τοιαύτης κατά τής Εκκλησίας τοϋ Χρι
στού επιβουλής. 

Τοιουτοτρόπως οί τυχάρπαστοι ούτοι κατώτεροι καί άνώτεροιέκκλησια-
στικοί διαχειρίζονται τήν ίερωσύνην επαξίως τής καταγωγής καί τοϋ 
ποιου αυτών. Τάς ίερδ:ς τελετάς πλημμελώς, ψυχρώς, μηχανικώς καί μό
νον πρός πορισμόν χρήμ.ατος έπιτελοΰσι - τά πρός τόχριστιανικόν πλήρωμα 
καί τήν Έκκλησίαν καθήκοντα αυτών περιφρονοϋσιν ό'ντες δ ' αυτοί 
αυτόχρημα άπάρνησις τής ίερωσύνης, άσχημίζουσι τήν Έκκλησίαν τοϋ 
Χριστού καί δικαιοΰσι τάς κατά τοϋ κλήρου μομφάς τής κοινωνίας. 
"Ε,νεκα τής επιδρομής ταύτης εν ταϊς τάξεσιν αύτοϋ τών αναξίων Ικι ί -
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νων στοιχείων, ολόκληρος 6 Ελληνικός κλήρος αποβάλλει τήν αϊγλην 
δι'ής πρέπει νά περιβάλληται, προσλαμβάνει δέ προ τών όμμ,άτων τοϋ 
κόσμου ό'ψιν ήκιστα συμβιβαζομένην πρός τό αίσθημα τού βαθέως σε
βασμού τό όποιον πρέπει νά έμπνέη. Δυστυχώς αί δυσάρεστοι α ύ τ α ι 
παρά τή κοινωνίοι εντυπώσεις κρατύνονται καί έπιδεινοϋνται καί έκ τ ή ς 
μ.ορφής ην περιβάλλεται ό κλήρος ένεκα τής κατατρυχούσης αυτόν 
πενίας. 

'0 ιερεύς είναι καί αυτός άνθρωπος καί οικογενειάρχης, επομένως 
έ'χει καί αυτός τάς ε'ις πάντα έπιβαλλομένας μέριμνας περί τών τ ο ϋ 
βίου καί τάς άνάγκας, τάς πρός συντήρησιν αυτού καί τής οικογενείας. 
'Αλλά πόθεν θά πορισθή τά μέσα δ ι ' ών τάς άνάγκας αΰτοϋ θά θερα-
πεύση, άφοϋ γενόμενος ιερεύς παντός άλλου βιοποριστικού έργου απο
κλείεται ; Τήν ανάγκην ταύτην συνειδώς ό μέγας τών Εθνών απόστο
λος αποφαίνεται ότι, ή Εκκλησία οφείλει νά διαθρέψη τόν ιερέα : «Οί 
» τά ιερά εργαζόμενοι έκ τοϋ ιερού έσθίουσι». Λοιπόν τ ά προς τήν σω-
ματικήν συντήρησιν οι ιερείς δικαιούνται νά λαμβάνωσιν εκ τής Ε κ 
κλησίας. 'Αλλ ' ιδωμεν, τ ί απολαμβάνει ό ιερεύς έκ τής εκτελέσεως 
τών ιερών αυτού έργων ; Έκτος τών υποχρεωτικών εις πάντα χριστια-
νόν τελετών τού βαπτίσματος, τού γάμου καί τής κηδείας, πάσαι αί 
τελεταί , αί εις τόν χριστιανόν άφορώσαί ε'ισι προαιρετικαί, δηλαδή ή 
τούτων έκτέλεσις εξαρτάται έκ τής προαιρέσεως αΰτοϋ τοϋ χριστιανού. Ό 
ιερεύς δεν δύναται νά έπιβάλη ταύτας, αυτοκλήτως προσερχόμενος. Τί 
λοιπόν προσπορίζεται ό ιερεύς έκ τών υποχρεωτικών τελετών ; Ά ς λ ά -
βωμεν ώς βάσιν τού υπολογισμού ημών τήν πρωτεύουσαν, ώς ύπό εΰπο-
ρωτέρων κατοικουμένην τάξεων. Λοιπόν έν Αθήναις ό ιερεύς λαμβάνει 
συνήθως 3 — 4 δραχμάς δ ι ' εν βάπτισμα, τοσαύτας δ ι ' έ'να γάμον καί 
τοσαύτας διά μίαν κηδείαν, έκ δέ τών προαιρετικών τελετών, ήτοι διά 
τόν άγιασμόν, διά τάς εΰχάς, διά τάς παρακλήσεις, συνήθως δεκάραν 
αν μή καί πεντάραν, σπανίως δέ κ α τ ' άνώτατον δρον δραχμήν δ ι ' 
έκάστην τελετήν. Έάν ήδη ύπολογίσωμεν 500 κατά μέσον δρον οικο
γενείας δι έκάστην ένορίαν καί , κατά τάς έκ τής Στατιστικής προκύ
πτουσας αναλογίας, 75 γεννήσεις, 54 θανάτους καί 9 γάμους έν δλω 
438 έπί τών 500 οικογενειών, έχομεν έν δλω ίσον αριθμόν υποχρεωτι
κών τελετών δ ι ' έκάστην ένορίαν, αιτινες πολλαπλασιαζόμενα! έπί τοϋ 
ανωτάτου τής αμοιβής δρου τών δρ. 4, εχομεν έν συνόλω κ α τ ' έ'τος δρ. 
552 έκ τών υποχρεωτικών τελετών, έξ ών άναλογοΰσιν εις έ'καστον έκ 
τών συνήθως 3 ιερέων έκαστης ενορίας δρ. 484. Τό έκ τών προαιρετικών 
τελετών εισόδημα τοϋ ιερέως μοί είναι δυσκολώτερον νά υπολογίσω, διόΉ 
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αί τελεταί αύται , προαιρετικά! ούσαι, ατάκτως καί κατά διαλείμματα 
εκτελούνται καί ύπο μ.έρους μόνον τών ενοριτών ά λ λ ' εάν τον ανω
τέρω μέσον ορον τών οικογενειών λάβωμεν ύ π ' δψει καί ύποθέσωμ,εν 
δτι, αί ήμίσεις τούτων έκτελούσι προαιρετικάς τελετάς, ταύτας δέ ύπο-
λογίσωμεν είς 6 Ιν δλω καί δεχθώμεν δτι, έκαστη τούτων εκτελεί
τα ι τουλάχιστον τετράκις, εχομεν κ α τ ' έτος 24 τελετάς δ ι ' έκάστην 
ο'ικογένειαν ή το δλον. έπί τού ήμίσεος, ήτοι τών 250 οικογενειών, 
6,000 προαιρετικάς τελετάς. Έάν ήδη ύπολογίσωμεν τήν άμοιβήν τού 
ιερέως εις τον άνώτατον καί σπάνιον δρον τών λεπτών 50 δ ι ' έκάστην 
τελετήν, έ'χομεν έν δλω 3,000 δραχμάς κατ ' ετος , έξ ών άναλογούσι 
δρ. 1000 δι 'εκαστον έφημέριον, προς άς προστιθεμένων καί τών 
δρ. 184 τών υποχρεωτικών τελετών, έ'χομεν όλικόν έτήσιον εισόδημα 
δι 'εκαστον ιερέα έκ δρ. 1,184 ήτοι Ικ δρ. 111 κατά μ ή ν α ! Είναι 
δυνατόν το γλίσχρον τούτο ποσόν νά έπαρκέση ϊνα συντήρηση έν τή 
πρωτευούση, ώς έχουσι σήμερον τά τού βίου, τον ιερέα καί τήν ο'ικογέ
νειαν αυτού ; Δεν πρέπει δ ιερεύς εκείνος νά τραφη, δεν πρέπει νά εκ
παίδευση τά τέκνα του ; Πάντες οϊδαμεν δτι, ούδ' εις τάς κυριωτάτας 
επαρκεί άνάγκας ! Ά λ λ ' οί υπολογισμοί ούτοι, μετά γενναιότητος άλ
λως γενόμενοι, άψορώσιν, ώς είπον, είς τήν πρωτεύουσαν, ούδεμίαν δ ' 
έ'χουσιν ύπόστασιν καθ' όσον άφορ^ είς τάς επαρχίας καί τ ά χωρία. 
Έκεϊ ό ιερεύς κυριολεκτικώς πένεται. Ούτω λοιπόν ό ήμ.έτερος κλήρος 
γενικώς μέν πένεται, εξαιρετικώς δέ έν τή πρωτευούση, φυτοβιοι καί 
ένεκα τούτου άλγεινήν φέρει κατά . τήν εξωτερικής αυτού παράστα-
σιν, τήν όψιν αΰτη δέ συντελεί εις τήν έπιδείνωσιν, ώς και άνω- • 
τέρω λέγω, τών δυσμενών παρά τη κοινωνία συναισθήσεων τών Ικ τής 
επιδρομ.ής αναξίων στοιχείων Ιγειρομένων. Είναι δμως, οφείλω νά είπω 
αύθις, άδικοι καί ανυπόστατοι αί τοιαΰται συναισθήσεις έφ ' δσον άφο
ρώσιν εις τον κλήρον ώς τάξιν λαμβανόμενον, Ιξωτερικευόμεναι δέ μετά 
πολλής μάλιστα ακρισίας καί Ιλαφρότητος, παρέχουσα δπλα εις τούς 
πολεμίους τού Ελληνισμού, οϊτινες στηριζόμενοι επί τών κρίσεων ημών 
αυτών, αδιακρίτως μάλιστα Ικφερομένων, δράττονται τής ευκαιρίας 
ΐνα διαβάλλωσι τήν ύπόληψιν τού ελληνικού κλήρου, τάς αίσχίστα -» 
αποδίδοντες πράξεις είς αυτούς τούς ανωτάτους ημών λειτουργούς. Ουτω 
ό Βούλγαρος Έξαρχος, κατά Μάρτιον τού 1883, λαλών προς τήν Ιν 
Κωνσταντινουπόλει συγκληθεϊσαν ύπ'αύτού Σύνοδον, άπέδιδεν εις τούς 
Μητροπολίτας τού Ελληνικού πατριαρχείου «καταδιώξεις συκοφαν-

ϊ τ ία ς , άπειλάς, παντός είδους καταπιέσεις » Ά λ λ ά μή παρα-
πονώμεθα - ήμεις αυτοί παρέσχομεν το δικαίωμα είς τον Βούλγαρον 
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"Εξαρχον, δ ι ' δσων κατά τού ημετέρου ανεξαιρέτως κλήρου δεν. παύομεν 
καταλαλοϋντες, νά λαλη έν τώ μίσει αυτού τοιαύτην γλώσσαν, ήτις 
είναι τοσούτω μάλλον αξία περιφρονήσεως δσω είναι αυθάδης καί συκο
φαντική. Ένώ λοιπόν δεν πρέπει ν ' άνεχώμεθα τάς Ικ τών επιδρο
μέων κακίας, άλλά ταύτας νά καυτηριάζωμεν αυστηρώς, νά Ιπιδιωκω-
μεν δέ τών κακώς κειμένων τήν θεραπείαν, πρέπει νά προσέχωμεν ϊνα έπι*-
μελώς διακρίνωμεν τά έπιδραμόντα είς τόν κλήρον ημών ανάξια στοιχεία 
καί μή καθ' ολοκλήρου τού κλήρου, ώς τάξεως λαμβανομένου, κατα-
φερώμεθα. Ό Ελληνικός κλήρος καί έν τη δυσκόλω ταύτη έποχη, δέν 
άπέβαλε τάς άρετάς τών προγόνων του - ώς τάξις λαμβανόμενος είναι 
ολιγαρκής, ταπεινός, σώφρων, ηθικός, δέν επιβάλλεται , δέν άξιοι, εί
ναι ευσεβής. Δύναμαι άνευ φόβου διαψεύσεως νά είπω δτι, Ιν γένει 
καί έφ ' δσον είναι δυνατόν ανθρωπίνως, φέρει τά προσόντα τά όποια 
άξιοι ή αγία ημών Εκκλησία καί επιτελεί τά εαυτού καθήκοντα καθ* 
δν τρόπον αύ'τη επιτάσσει. Ταϋτα δέν λέγω εγώ· ούτω κρίνουσι περί 
αυτού οί ξε.νοι καί ήδυνάμην πλείστας ν ' αναφέρω τοιαύτας τών ξένων 
κρίσεις, ά λ λ ' αρκούμαι νά μνημονεύσω τής εκθέσεως τοϋ ε'ν Αθήναις 
Βρετανού πρεσβευτοϋ Θωμα Wyse λέγοντος «ό Ελληνικός κλήρος δέν 
»παχύνεται , δέν κολακεύει, αρχα ΐ ζ ε ι , δέν επιβάλλεται , δέν στρα
τ ε ύ ε τ α ι , είναι ταπεινόφρων, ουδέποτε ήκούσθη κ α τ ' αΰτοϋ παράπονον 
»Ιπί καταπιέσει » 

Ώ ς π ρ ό ς τ ά ς Μονάς .—Κατά τούς πρώτους τοϋ Χριστιανισμού 
αιώνας, άπό τής 4ης κυρίως μ. Χ. έκατονταετηρίδος, δ'τε κανονικαί 
συνεστήθησαν μοναί, κατέφευγον Ιν αύταϊς μόνοι Ικεϊνοι οί'τινες ,Ιξ 
αγνότατου χριστιανικού αισθήματος ένεπνέοντο, άποστρεφόμενοι δέ τήν 
μ.αταιότητα τών εγκόσμιων, Ιπόθουν τήν άμεσον πρός τόν Θεόν διά 
τού πνεύματος κοινωνίαν, είς ουδέν άλλο αποβλέποντες ή είς τήν σω-
τηρίαν τής ψυχής αυτών. Οί άνθρωποι εκείνοι εννοούντες τήν πρός τόν 
πλησίον άγάπην ώς τήν ύπάτην τών αρετών, περιήρχοντο τάς πόλεις 
καί Ιξητοϋντο παρά τών δυναμένων βοηθείας, ϊνα ούτω κτήσωνται τ ά 
μέσα νά πραγματοποιώσι τόν χριστιανικόν αυτών σκοπόν. Ή κοινωνία 
συνειδυϊα δτι εμμέσως είς θεάρεστον συνενέλει έργον, έ'διδεν αφειδώς,έδιδε 
πλουσίως καί τοιουτοτρόπω βαθμηδόν Ισχηματίσθησαν κολοσσιαΐαι μο-
ναστηριακαί περιουσίαι. Ήσαν τότε αί μοναί τό Ινδιαίτηκ,α τής ευ 
σέβειας, τό καταφύγιον τών ενδεών, ή παραμυθία τών δεομενων οί εν 
ταΐς μοναϊς Ιγκαρτερούντες Ιλάτρευον τότε τόν Θεόν Ιν έ'ργοις, ουχί 
διά τών χε ιλέων ή πίστις αυτών δέν ήτο πίστις νεκρά, ήτο πίστις 
ζώσα, Ιπί τών παραγγελμάτων τοϋ Ευαγγελίου τεθεμελιωμένη. *Ησαν 
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τότε οί μοναχοί απαθείς, αγνοί, άφιλάργυροι, πράοι, πλήρεις αύταπαρ-
νήσεως, πλήρεις αγάπης καί θείου ζήλου. Αί περιουσίαι τών μονών 
έ'να μόνον είχον προορισμόν, τήν άνακούφισιν τών δεομ,ένων. Αυτά τά 
κτίρια τών μονών ελαμπον έν θαυμασί<κ καθαριότητι, διέπρεπον έπί 
τάξε ι - οί ναοί άνέπεμπον το άρωμα τής γνήσιας πρός τόν Θεόν λατρείας. 
Αί βιβλιοθήκαι γέμουσαι πολυτίμων συγγραφών, άψευδές συνετήρουν 
τ? μαρτύριον τών αγώνων τοϋ Έθνους καί τής Εκκλησίας. Έπήλθον 
οί σκοτεινοί τής δουλείας αιώνες. Αί μοναί απετέλεσαν τάς έθνικάς 
ακροπόλεις- καίτοι κατατυραννούμεναι, διετήρουν αμίαντους τους προ
γονικούς θησαυρούς, μετέδωσαν τήν εύσέβειαν εις τούς δυναστευομέ-
νους αδελφούς καί πολυτρόπως ε'ις τήν παλιγγενεσίαν τού Έθνους συ-
νέδραμον, αύται τά ίερώτατα τών μαρτυρίων παραδείγματα π α -
ρασχοϋσαι. 

'Αλλά προϊόντος τοϋ χρόνου, άφοϋ ή εντολή τών μονών συνεπλη-
ρώθη, αί μοναί παρήκμασαν. Ή παλαιά αρετή μετεβλήθη ε'ις κακίαν, 
ή παλαιά πρός άνακούφισιν τών δεομένων προθυμία μετεβλήθη ε'ις τά -
σιν αρπαγής και πλεονεξίας" ή άγώπη καί ή ομόνοια έφυγαδεύθησαν 
καί ταύτας διεδέχθησαν τά μίση και αί έριδες. Σκανδαλώδεις τών 
οφθαλμών έπιθυμίαι έξεδηλώθησαν καί χείρες άρπακτικαί έξετάθησαν 
έπί τών μοναστηριακών περιουσιών αί μοναστηριακαί _περιουσίαι κατε-
ληστεύθησαν καί όσημέραι εξαφανίζονται" οι μοναχοί έγένοντο κατα-
χρασταί, άρπαγες, εμπαθείς, φιλέριδες, φιλήδονοι, έγωϊσταί, ριφδιοϋρ-
γοι, έμπαϊκται τών θείων. "Ηδη πλουσιώταται μοναί αρνούνται εις τόν 
διαβάτην καί αυτό τό ποτήριον τού ψυχρού ύδατος· τά κτίρια τών μο
νών παρημελήθησαν καί δσημέραι κατερειποϋνται, ο'ικτρόν παριστώντα 
θέαμα" οί τοίχοι διερρηγμένοι, αί στέγα,ι σαλευόμεναι καί άπειλοϋσαι 
κατάπτωσιν, τό κονίαμα άγνωστον προ αιώνος, ή δυσοσμία αφόρητος, 
τά κελλία άξια πρός κατοίκησιν κτηνών, οί μοναχοί ρακένδυτοι καί 
ρυπαροί, τά πάντα πεπαλαιωμένα, οΰδαμού βιβλία, αυτοί οί ναοί 
έν άτημελεία·, ακάθαρτοι καί ήμελημένοι, τά ιερά ατάκτως έρριμένα, 
έν γένει αί Μοναί έν αποσυνθέσει. 

Ή κοινωνία βαρέως φέρουσα τήν τοσαύτην τών άγιων τών Μονών 
ενδιαιτημάτων βεβήλωσιν, σύσσωμος έξηγέρθη έν φοβερά κατακραυγή) 
καί αίσθημα τισθάνθη άνακουφίσεως, έπί τή καταργήσει τών μονών 
εκείνων έπί τής Βασιλείας τού Όθωνος· επικροτεί εις έ'καστον νέον 
φραγμόν, δν ή κοσμική εξουσία επιβάλλει πρός διάσωσιν τών ύπο-
ληφθεισών περιουσιών, ήθελε δέ έξ άπαντος τήν τελείαν τών μονών 
έκλαίκευσιν απαιτήσει ή κοινωνία, έάν λόγος υπέρτατου έθνικοΰ συμ-
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φέροντος, πρό πάντων, έάν ή δπαρξις μοναχών ευάριθμων μεν, π ά ν 
τως δμως υπαρχόντων, κατά τόν παλαιόν τής ευσέβειας τύπον αληθώς 
διαβιούντων, δεν έπέβαλον τήν άναβολήν μέτρου τοσούτον σοβαρού 
δσον καί αναγκαίου. 

Συμπέραβμα. 

Έν τούτοις δεν πρέπει νά παρασιωπήσω, συμπεραίνων, τήν άλήθειαν 
δτι, τ ά πράγματα δεν δικαιοϋσιν απολύτως τάς τής κοινωνίας μομφάς 
κατά τε τής Εκκλησίας καί τής Πολιτείας έπί αδιαφορία απέναντι τής 
ηθικής καί υλικής καταστάσεως τού Κλήρου καί τών Μονών. Διότι άμ -
φότεραι, ή τε Εκκλησία καί ή Πολιτεία ουδέποτε άπέβαλον τήν έπί 
τούτω μέριμναν. Έάν δέ δέν έγένετο μέχρι τούδε ο,τι ώφειλε νά γείνη, 
έάν δέν επήλθε μέχρι τούδε ή παρά πάντων ποθούμενη θεραπεία" τών 
κακώς κειμένων, έπεδεινώθη δέ μάλιστα ή κατ&στασις, δύναμαι νά 
εΐπω, κατά τά τελευταία έτη, τοΰτο πρέπει έν δικαίω ν'άποδοθη 
εις περιστάσεις ποικίλας, αί τίνες δέν επέτρεψαν νά πραγματοποιηθώσιν 
αί άγαθαί τής εκκλησιαστικής καί τής κοσμικής εξουσίας προθέσεις. 
'Αλλ * δτι πρό πάντων ή Εκκλησία δέν έπελάθετο τών επιβεβλημένων 
αυτή καθηκόντων, μηδόλως άποβαλοϋσα τήν υπέρ τής βελτιώσεως τής 
καταστάσεως τού κλήρου καί τών μονών μέριμναν αυτής, δτι δέ καί 
ή Πολιτεία δέν έκώφευσε πάντοτε, καίτ*ι μή σπεύδουσα εις άμεσον 
ένέργειαν, εις τήν φωνήν τής Εκκλησίας, ε'ισί ταύτα γεγονότα ουδό
λως δυνάμενα ν ' άμφισβητηθώσι, μαρτυροϋντα δέδτ ι , τό ηθικόν συναί
σθημα δέν ήτόνησεν δλοτελώς παρά τοϊς άρμοδίοις. Τι δ' άλλως ση
μαίνει έάν έπέδραμ,ον έν τώ κλήρω ανάξια μέλη ; τί σημ,αίνει έάν έν 
ταϊς μοναϊς οί μοναχοί ύστατον έ'χωσι μέλημα τήν εύσέβειαν ; Ε'ισί 
ταύτα παρεκτροπαί μονομερείς, κηλίδες τήν έπιφάνειαν ρυπαίνουσαι 
ά λ λ ' ουδόλως τάς ρίζας άλλοιούσαι, ουδόλως εις τόν κλήρον, ώς τ ά -
ξιν λαμβανόμενον, άφορώσαι καί συστηματικήν έξαχρείωσιν. καί δια*· 
φθοράν καταδηλοϋσαι. Ή Εκκλησία, δηλαδή ή ολομέλεια τοϋ Χρι
στιανικού πληρώματος, ή Πολιτεία δηλαδή ή έξαντικειμένωσις τής 
Εθνικής θελήσεως, ή Κοινωνία δηλαδή αυτό τό Έθνος, πλήρη έχουσι 
τοϋ τραύματος συναίσθησιν, έρρωμένως δέ αντεπεξέρχονται κατά τών 
κακώς κειμένων καί εργάζονται άνενδότως πρός θεραπείαν. Έν τούτω 
ασφαλώς εγνωσται ή υπαρξις τής συναισθήσεως τής αρετής έν τ φ Έθνει . 

Τ φ ό'ντι, ή Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος πλειστάκις 
έμερίμνησε περί θεραπείας τών πλημμελώς εχόντων. Καί πρό τίνων έτι 
ετών, κατά Δεκέμ,βριον τοϋ 1882, τήν αυτήν και εντονωτέραν μάλιστα 
επεδείξατο μέριμναν, συντάξασα καί ύποβαλοϋσα ει ; τήν Κυβέρνησιν 
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νομοσχέδιον περί μισθοδοσίας τοϋ κλήρου. Διά τοϋ νομοσχεδίου εκείνου 
ήθελον εκλείψει αναμφιβόλως κατά πολύ τά συμβαίνοντα άτοπα, διότι 
συνιστδίτο Ταμεϊον Ίερατικόν, επαρκώς συντηρούμενον ΐνα μισθοδοτή-
ται 6 κατώτερος κλήρος. Οί πόροι αυτού έμελλε ν ' άπαρτισθώσι α) εξ 
εισφοράς 5 —10°/ 0 έκ· τών μοναστηριακών εισοδημάτων, β) εκ τής 
άξιας τών κτημάτων τών αδέσποτων καί διαλελυμένων μονών, γ ) έκ 
φόρου ενοριακού 5 δραχμών κ α τ ' έτος δ ι ' έκάστην ο'ικογένειαν, εξαι
ρουμένων τών άπορων, δ ) έκ τοϋ μονοπωλίου τοϋ κηροϋ καί ε) έκ τών 
προσφορών τών βουλομένων νά συνδράμωσι το Ταμεϊον. Ούτως ήλπίζετο 
δτι ήθελε καλυφθή ή δαπάνη τής συντηρήσεως τοϋ κατωτέρου κλήρου 
είς δρ. 290,000 κατά μήνα ή δρ. 3,500,000 κ α τ ' έτος ύπολογι-
σθεϊσα, αποδιδόμενου μ,ηνιαίου μισθού εις μεν τούς φέροντας δίπλωμα 
τοϋ Πανεπιστημίου εφημέριους δρ. 200, είς τούς φέροντας πτυχίον δρ. 
150 καί είς τούς έΓχοντας μόνον άπολυτήριον Γυμνασίου δρ. 100 είς δέ 
τούς στερούμενους και αυτού τοϋ Γυμνασιακού απολυτηρίου δρ. 60. 
Το Ταμεϊον εδει ν ' άποτελέση εξάρτημα τοϋ Υπουργείου τών Οικονομι
κών καί νά διοικήται ύπο εφορίας, αποτελούμενης έκ τοϋ Μητροπολί
του Αθηνών, τού Βασιλικού Επιτρόπου παρά τή Ίερό^ Συνόδω καί τοϋ 
προέδρου τοϋ Έλεγκτικοϋ Συνεδρίου. Ά λ λ ά καί σοφωτάτην περιείχε 
τό νομοσχέδιον διάταξιν δτι», άπηγορεύοντο αυστηρώς εφεξής είς τούς 
κληρικούς τ ά τι/χηρά, δηλαδή ή έπί ώρισμένη αμοιβή) ίεροπραξία, τό 
καρκίνωμα τούτο τοϋ ημετέρου κλήρου, τό κατευξετελίζον αυτόν καί 
είς αύτάς τάς άγιας τελετάς τής καθ' ήμας Εκκλησίας προσδίδον οψιν 
συνήθους βιοποριστικής εργασίας. 

Κ α τ ' αυτό έκεϊνο τό ετος 1882, ή Σύνοδος δέν ήμέλησε τού καθή
κοντος νά προνοήση περί τών Μονών. Διά ποιμαντορικής αυτής επι
στολής πρός τούς Ίεράρχας τοϋ Κράτους, άπηγόρευσε πασαν νέαν εκ-
δοσιν άδειας πρός κουράν οιωνδήποτε μ,οναχών, άπηγόρευσε δηλαδή 
τήν χειροτονίαν νέων μοναχών, ϊνα μή άπαισιώτερον άπεργάζηται τό 
υπάρχον έν ταϊς μοναχικαις τάξεσιν έλκος. 

Ά λ λ ' έκτος τών εκδηλώσεων τούτων τής εφέσεως πρός θεραπείαν 
τών κακώς κειμένων έκ μέρους τής έπισήμ.ου Εκκλησίας, δέν έπέλει-
ψαν καί αί μονομερείς, έπί τώ αύτώ σκοπώ προσπάθειαι. Ούτως ευσε
βής τις ιεράρχης δέν άπεδειλίασε νά συστήση δημοσία τήν κατάρ-
γησιν δέκα έκ τών δώδεκα μονών τής Επισκοπής αυτού. Ό κατά 
τήν στιγμήν ταύτην τοσοϋτον επαξίως έπί τής Άγιωτάτης Μητρο
πολιτικής έδρας τής πρωτευούσης καθήμενος σεβασμιώτατος Γερμανός 
ούδ' έπί στιγμήν καί πριν καί τανύν, έπαύσατο μερίμνων υπέρ τής 
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Εκκλησίας καθόλου καί τού κλήρου ιδία. Διά τής επικλήσεως αύτοΰ 
έν ετει 1892 πρός τήν Βουλήν τής ΙΓ' περιόδου σοφά ε'ισηγήσατο μέ
τρα περί τής διοικήσεως τής Εκκλησίας, περί τής μορφώσεως τού Ι ε 
ρού κλήρου, περί τής εκκλησιαστικής περιουσίας, διά δέ τής προσφωνή-
σεως αύτοϋ έπί τή ένάρξει τών εργασιών τής "Ιεράς Συνόδου κατά τήν 
παροϋσαν συνοδικήν περίοδον μετά θάρρους Χρυσοστομείου εκαυτηρίασε 
τάς πληγάς καί καθικέτευσε τούς αρμοδίους νά σκεφθώσι περί θεραπείας. 
Διά τής συστάσεως τέλος τού Ιερού Συνδέσμου, αυτός πρώτος κατα-
βαλών γενναίαν είσφοράν, ό σεβχσμιώτατος ιεράρχης προϋνόησε περί 
τής περιθάλψεως τών ενδεών τού κλήρου μελών, ϊνα μή καί έν τώ γή-
ρατι στερώνται. Δυστυχώς ή Πολιτεία έπί ταϊς Ιπανειλήμμέναις ταύ-
ταις τής Εκκλησίας έπικλήσεσι δέν συνεκινήθη δσον προσεδοκατο, όσον 
ώφειλε, διότι ώς έ'χουσι τά παρ ' ήμϊν, ασφαλές έλατήριον πρός πα -
ρόρμησιν εις δρΚσιν άπαντό^ κατά πλείστον έν τη εξυπηρετήσει τών 
κομματικών συμφερόντων. Δέν εμεινεν δμως ή Πολιτεία καί δλως αδιά
φορος. Ούτως ευθύς μετά τήν άποκατάστασιν τοϋ Βασιλείου κατήρ
γησε πληθύν έκ τών αποδεδειγμένων περιττών ή καταργητέων έπρο-
στάτευσε και συνέστησε πέντε ίερατικάς σχολάς, τήν Ριζάρειον έν 
Αθήναις καί τά έν Κέρκυρα:, Χαλκίδι , Σύρω καί Τριπόλει Ίεροσπου-
δαστήρια, ίδρυσε δ ' έν τω Πανεπιστημίω πλήρη Θεολογικήν Σχο-
λήν , έξ ής πολλοί άπεφοίτησαν διαπρεπείς κληρικοί - πολλά δ ' άλλως 
ε'ισηγήσατο μέτρα, δ ι ' ών έψηφίσθησαν νόμοι ευεργετικοί, άφορών-
τες είς τήν κατάπαυσιν ούκ ευάριθμων άτοπων και εις τήν δυνατήν 
περιφρούρησα τής μοναστηριακής περιουσίας, δέν Ιδίστασε δέ έν ετει" 
1874 νά καυτηρίαση δημοσία τό άπαισιώτατον, κατά τήν καθ' ήμ.άς 
Έκκλησίαν, άνοσιούργημα τής σιμωνίας. 

Μόλα ταύτα , έάν είναι άναντίρρητον δτι ή κατάστασις εβελ-
τιώθη έν πολλοίς, είναι επίσης άνεπίδεκτον αμφισβητήσεως δτι δυ -
στυχώς ή αυτή παραμένει έν πλείστοις. Διότι δέν παύουσιν αΐ χειροτο
ν ί α κληρικών υπεραρίθμων καί δή έκ τών μή φερόντων τήν εκ τών 
έξωθεν ύπόληψιν καί κατατακτέων έν τή τάξει τών αναξίων εκείνων 
περί ών ανωτέρω λεπτομερέστερον έξέθηκα' οί ίερεϊς έξακολουθούσι 
περιερχόμενοι τάς αγυιάς ζητούντες έργασίαν , δίκην μισθωτών ίερο-
ροκήρυκες εκλέγονται οί αρεστοί τη πολιτική ούχΐ δέ οί πρός τό κή
ρυγμα ικανοί καί τέλος εις τάς έπισκοπικάς έδρας αναβιβάζονται τίνες 
ήκιστα πρός τήν πνευμ,ατικήν τοϋ ποιμνίου των διακυβέρνησιν άξιοι. 
"Ενεκα τούτων πρέπει λοιπόν λογικώς νά ύπολάβωμεν δτι τά μέχρι 
τούδε εφαρμοσθέντα μέτρα αποδεικνύονται ανεπαρκή· δτι τά καθόλου 



580 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

έν τ φ πεδίω τής θεραπείας έπιτελεσθέντα δέν ίσχύουσι νά καταπαύ-
σωσι το κακόν δτι επομένως επιβάλλεται ή ανάγκη τής εφαρμογής 
νέων και δή σοφωτέρων καί δραστικωτέρων μέτρων, περί ών θέλω τό 
έπ ' έμ,οί, άσχοληθή έν χρόνω άρμοδίω, έν οις δμως νομίζω δτι δύνα-
μα£ άπο τοϋδε νά υποδείξω τροχάδην ένθεν μ.έν τον θεσμόν τών το
πικών Συνόδων, ένθεν δέ τήν αϋστηράν άπαγόρευσιν τής εις τήν Έσπε-
ρίαν άπελεύσεως τών ημετέρων κληρικών προς τελειοποίησιν, ώς λ έ -
γουσι, τών θεολογικών αυτών σπουδών. 

Έπί τών τοπικών λεγομένων συνόδων, δηλαδή τών περιοδικών 
κατά τόπους συνελεύσεων τών αρχιερέων, προς συζήτησιν τών άφορών-
των εις τήν διοίκησιν τής Εκκλησίας, ήδράζετο, κατά τούς πρώτους 
τού χριστιανισμού αιώνας, ή ζωή τής Όρθοδόξου Εκκλησίας, διό καί 
οί νεώτεροι λαοί δέν ώκνησαν νά μεταφυτεύσωσι παρ' αύτοϊς τον άγιον 
τούτον καί σοφόν θεσμόν τής καθ' ήμας Ανατολικής Εκκλησίας. Έν 
Φιλαδελ'ρ ΐίχ τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής έγένοντο 
έν τοις καθ ' ημάς χρόνοις 33 τοιαύται τοπικαί σύνοδοι αρχιερέων, ό 
δ ' επίσκοπος Κλάρη έ'λεγεν έ'ν τινι έξ αυτών «πάντες άναγνωρίζομεν 
«μίαν άλήθειαν έν τώ χριστιανισμώ καί εις έ'να άφορώμεν σκοπόν, τήν 
«όδηγίαν τών ανθρώπων έν τοις παραγγέλμασι τοϋ Σωτήρος Ιησού, 
«δπως ζώσι πάντες συμφώνως τώ νόμφ Αυτού». 

Ή τών ορθοδόξων κληρικών μετάβασις παρ' άλλοθρήσκοις θεολόγοις 
δπως τελειοποιήσωσι τάς γνώσεις αυτών έν τή Άνατολ ι κ ί α όρθο-
δ-όζω θ εολογ ία ενέχει τ ι το τερατωδώς άποτρόπαιον. Βεβαίως οί ευ
ρωπαίοι διδάσκαλοι ε'ισι σοφοί καί ηθικοί· ε'ισίν δμως οπαδοί θρησκευ
μάτων έπί άλλων δλοις διαφόρων τών τής Ανατολικής Εκκλησίας 
στηριζομ.ένω,ν εννοιών παρ' ήμϊν πνεύμα τά πάντα μέχρις έξάρσεως, 
παρ' Ικείνοις πραξις συναφής τή ύλη. Δύνανται λοιπόν αληθώς οί 
ημέτεροι κληρικοί νά διδαχθώσι σοφίαν κοσμικήν άπειρον, δύνανται 
νά διδαχθώσιν ήθικήν αϋστηράν, πάντως δμως δέν είναι δυνατόν νά 
μεταρσιωθώσι μέχρι τού πνεύματος εκείνου, δπερ είναι τό θεμέλιον τ,ής 
διδασκαλίας τοϋ Σωτήρος, δπερ είναι τό λαμ-πρύνον τήν Έκκλησίαν 
ημών γνώρισμα, ήτις μόνη, κατά τήν όμολογίαν καί αυτών τών ξένων 
σοφών, τήν παράδοσιν καί τάς Γραφάς τιμιωτάτην μέχρι τούδε διε-
φύλαξε· νά μεταρσιωθώσι, λέγω, μέχρι τού πνεύματος εκείνου, δπερ ενέ
πνευσε τούς Βασιλείους, τούς Χρυσοστόμους, τούς Γρηγορίους, τούς 
Αθανασίους, τούς Κυρίλλους, τούς Θεοδωρήτους, τούς Μηνιάτας, τούς 
Βουλγάρεις, τούς Θεοτοκάς, οδς οί νεώτεροι κληρικοί ώς πρός αστέρα 
πρέπει ν ' άτενίζωσιν, ους άπαρασάλευτον πρέπει νά εχωσιν ύπογραμμόν 
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έσφεί καί έν π&σιν, έν τοις διανοήι/ασιν, έν ταϊς πεποιθήσεσιν, έν τή 
ευλάβεια, έν τώ καθόλου βίφ. 

Πάντως λοιπόν έπιτακτικώς επιβάλλεται εις τε τήν Πολιτείαν καί 
τήν Έκκλησίαν καί ε'ις πάντας ήμας ή μέριμνα πρός θεραπείαν. Ό ι ε 
ρός ημών κλήρος, ό τήν πυρκαϊάν τής εθνικής εξεγέρσεως ύπανάψας, 
ό τά πρώτα, ιερά θύματα έπί τού βωμού τής παλιγγενεσίας τού έθνους 
ημών προσενεγκών,παρίσταται σήμερον απαίδευτος, πενόμενος, ευτελής. 
Ή πρός βελτίωσιν τής καταστάσεως αυτού καί πρός θεραπείαν τών 
έν γένει κακώς εχόντων έν τή Εκκλησία μέριμνα τής τε Πολιτεία;, 
τής εκκλησιαστικής αρχής καί πάντων ημών επιβάλλεται λοιπόν, 
επαναλαμβάνω, νϋν τοσούτφ μάλλον έπιτακτικώτερον, οσφ ή κα τά -
στασις έν γένει τής καθ'ήμ&ς Εκκλησίας επιδρά έπιζημίως καί επ ι 
κινδύνως έπί τής κοινωνίας, ής αί ήθικαί πεποιθήσεις πολλαχώς ύπό 
τού υλιστικού πνεύματος τού ένεστώτος αιώνος απειλούνται καί δια,-
σαλεύονται. 

'Αλλά περί τούτου, περί τής ηθικής δηλονότι καταστάσεως τής 
ελληνικής κοινωνίας, θέλω έπικαλεσθή τήν ύμετέραν προσοχήν προσε
χώς, δτε έν τώ αμέσως έπομένφ κεφαλαίφ τοϋ διαγράμματος τών π α 
ρόντων αναγνωσμάτων θέλω έπανασχολήσει ύμας περί τών κα τ ' αυτήν, 

3S. Π . Χκ&ολδας. 
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[ Ή σκηνή έν τώ έπί τής μεγάλης τοϋ Πέραν όδοϋ ζαχαροπλαστείω «Θε» 
μιστοκλέους 'Αποστολίδου»]. 

Τά μ,ικρά τραπεζάκια τριγυρισμένα άπο κόσμον πυκνόν, αμφοτέρων , 
τών φύλων. Πίλοι γυναικείοι πολύχρωμοι, φέσια αίματόχροα, άλλα, 
χρώματος βύσσινου ωρίμου, πίλοι ανδρικοί μετάξινοι δημοκρατικοί, 
ήμιύψηλοι. Ακούεται λαλουμένη ή Ελληνική, ή Γαλλική, ή Τουρ
κική, ή Αρμενική, ή Γερμανική, δπως τήν λαλοϋσι μέ ίδιαιτέραν προ-
φοράν οί Γερμανοί Ίσραηλΐται. 

"Ολος αυτός δ ποικίλος κόσμος, φωτίζεται άπλέτως καί τρώγει 
λαιμάργως τό παγωτό, τά πλακούντια καί δσα τά έπί τών τοιχών 
ύελώματα προκλητικώς έπιδεικνύουσι. 

— Τριαντάφυλλο τής ώρας. 
Ακούεται βραχνή φωνή καί τά τριαντάφυλλα άπό τό πανεράκι τοϋ 
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άγριου άνθοπώλου, γίνονται ανάρπαστα καί στολίζουσι τά στήθη τών 
δεσποίνων καί τάς κομβιοδόχας τών κυρίων. 

— Κήρινα σπίρτα. 
Ψιθυρίζει ή σιγηλή καί τρομώδης φωνή μικροσκοπικής πωλήτριας 

καί άγοράζουσι καί τ ά σπίρτα,, διότι οί κάτοικοι τής μεγαλοπόλεώς 
μας δέν λησμονούσι καί τήν φιλανθρωπίαν, ή δποία εϊνε τό διακρι-
τικόν γνώρισμα των . 

Είς εν τραπεζάκι πλησίον τής θύρας, απέναντι ακριβώς τού γύψινου 
Αράπη , ό δποΐος κρατεί δίσκον μέ γλυκίσματα, κάθηται ό δημοσιο
γράφος Κακογλωσσιάδης, απέναντι αυτού ό ιατρός Άνοιχτομμάτης, 
καί έν τώ μέσ(ι> νέος μέ μονύελον, φοιτητής τής νομικής είς το Α'ίξ 
τής Γαλλίας. 

Μεταξύ των διαμείβεται συνδιάλεξις ζωηρά καί μόνος δ ιατρός, 
εναντίον τού όποιου επιτίθενται οί δύο άλλοι, μένει ατάραχος καί 
αντικρούει μέ τό μειδίαμα 'στά χείλη. 

— Καλέ δέν έντρέπεσαι ! πολιτικό ποντίκι γένηκες καί σύ ! . . . άπό 
κείνους πού δέν βγήκαν ποτές ^oυς ά π ' τά στενά καί δέν ξέρουν παρά 
μόνο τήν Πόλι. 

Λέγει δ δημοσιογράφος, πολύ πειραγμένος 
— Άφησε τους· ε ί να ι μιά άλογος φιλοτιμία είς αυτά, νά θέλης 

νά μάς απόδειξης καί καλά καί σώνει πώς έχετε θέατρα. Χά χά χά ! 
θέατρα! . . . Πδίμε 'στήν Ευρώπη καί χάσκουμε σάν έπαρχιώται καί 
θαρρούμε πώς είμεθα οί αποκοιμισμένοι τοϋ παραμυθιού, τόσω υπερ
φυσικά μάς φαίνονται δλα. Τό θέατρο τής Βιέννης ; . . παλάτ ια μυθο
λογικά· οι μηχανικοί των ; καλλιτέχναι θαυματουργοί . . . οί ηθο
ποιοί ; πτυχιοϋχοι τών ωδείων, πεπαιδευμένοι, μέ άνατροφήν λαμπράν, 
όχι νά δίνουν τό χέρι τήν ώρα πού δέν πρέπει, νά χαιρετούν άχαρα, 
νά αγαπούν τρομακτικά, νά πεθαίνουν . . . ώ, δσω γιά τό θάνατο . . . 
όμ.ολόγησε ώς ιατρός—καί ό'χι ώς ρεκλάμα ζωντανή τοϋ Ελληνικού 
θεάτρου —πώς πεθαίνουν πολύ γελοία . . . 

— Καϋμένο Παρίσι ! ποτέ νά μήν πεθάνη. Γκαρσόν, έ'να κονιάκ 
ακόμη· ειπεν δ μονυελοφόρος δ ρίπτων βλέμματα παρατεταμένα έπί 
τής χαριτοβρύτου, γείτονός του, ή δποία δλο έτρωγε καί δλο έγέλα. 

— 'Ετελειώσατε ; είπεν δ ιατρός μειδιών. 
— Καί τελειώνει ποτέ μία τοιαύτη σύγκρισις ! ! 
— Λάθος τό είπες . . . άφοϋ δροι συγκρίσεως δέν υπάρχουν, ή σύγ-

κρισις δέν εινε δυνατή. 
— Αφού τό λένε έτσι 'στό Αίξ, θά έ'χης δίκαιον. 
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— Λοιπόν ; "Ελληνας ηθοποιούς δέν έ'χομεν ; 
— "Οχι. Ούτε πάτησα τώρα πέντε χρόνια σέ θέατρο. 
— Ά ν αλλάξετε γνώμην, τ ί χάνετε ; 
— Θά σού δώσω δτι μού ζήτησης, διότι είμαι έκτων προτέρων βέ

βαιος δτι δέν θ' αλλάξω ποτέ γνώμην. 
— Κ' έγώ δ τι θέλεις . . . 
— Τό χέρι σας . . . 
— Καί τά δύο σού τά δίδω. 
Ό Ιατρός Ιπλήρωσε καί οί τρεις φίλοι άφήκαν τήν δηλητηριώδη τοϋ 

ζαχαροπλαστείου άτμόσφαιραν, ακόμη διατελούντες ύπό τούς καπνούς 
τής συζητήσεως, ίσως καί τού ελληνικού κονιάκ. 

•— Άκουε, κύριε δημοσιογράφε, σύ ποϋ είδες νά πεθαίνουν στο θέα
τρο μόνον κ ' ευρίσκεις τόσω γελοϊον τόν θάνατον τών ιδικών μας ηθο
ποιών . . . 

— Κωμικώτατον . . . 
— Σούτ ! . . . Έγώ βλέπω κάθε μέρα τόν θάνατον, άληθινόν, φοβε-

ρόν, καί πάλιν δέν ευρίσκω γελοίαν τήν ύπόκρισιν . . . Έ χ ω μίαν ασθενή 
έτοιμοθάνατον. Etvat φθισική καί τήν έστειλαν είς Κωνσταντινούπολη 
διά νά άναλάβη, άλλά τό βέβαιον είναι, δτι τήν έστειλαν διά νά τήν 
απομακρύνουν άπό τό παιδί της και διά ν ' άποθάνη μακράν των . Ά ν 
θέλης, έ'λα αύριον νά τήν έπισκεφθής μαζί μου· θά σέ συστήσω ώς 
συνάδελφον παρεπιδημοϋντα. Θέλεις ; 

— Δέχομαι" ποιά ώρα ; 
— Τέτοια ώρα συνήθως τήν επισκέπτομαι. 
— Σύμφωνοι. -
Έθλιψαν τάς χείρας αλλήλων καί άπεχωρίσθησαν, ενώ δ φοιτητής 

μέσα 'στά δόντια έ'ψαλλε έ'να τραγουδάκι κωμειδυλλίου. 
* 

Έ ν α δωμάτων πτωχόν μέ έπιπλα παλαιά, είς τό μέσον μία κλίνη 
μέ παραπετάσματα καί πλησίον τής κλίνης ένα τραπεζάκι, έπί τοϋ 
όποιου καίει λάμπα μέ αμπαζούρ πράσινο καί πλησίον του κά()ητα ι 

μία γραία μέ κάτασπρα μαλλιά , διαφεύγοντα άπό τόν μαύρον κεφα-
λόδεσμόν της· φορεϊ γιαλιά στερεωμένα πίσω άπό τ ' αυτιά της καί πλέ 
κει χρωματιστόν περιπόδιον. Επάνω στό τραπεζάκι, φιαλίδια διαφό
ρου μεγέθους, μέ πολύχρωμα ιατρικά καί έπί συσκευής οινοπνεύματος, 
βράζει δυνατά εντός χάλκινου σκεύους πιθανώς πτισάνη. Ή δρι
μεία όσμή τού φανικοϋ οξέος προσβάλλει αμέσως τόν είσερχόμενον. 
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Ή γραία., μέ έρρυτιδωμένον πρόσωπον, πρέπει νά έκλαυσε πολύ, 
διότι οί οφθαλμοί της κάτω άπο τ ά όμματοϋάλια εινε υπέρυθροι. 

"Αμα ήκουσε κτύπους εις τήν θύραν, έψιθύρισεν «Εμπρός» χωρίς 
νά έγερθϊ} καί μόνον άφού είδε τον Ίατρόν, ύψωσε τά γυαλιά της καί 
τείνουσα προς αυτόν τήν λιπόσαρκον χεϊρά της, παρετήρει μέ γερον-
τικήν περιέργειαν τον σύντροφον τοϋ ιατρού. 

— Είναι 6 φίλος πού σόίς είπα. 
— Ά . . . 
— Πώς πέρασε ή άρρωστη ; 
Ή γραία έ'βγαλε από το θυλάκιον τής ποδιάς της έ'να μεγάλο 

κόκκινο μανδύλι καί καθώς είχε υψωμένα στο μέτωπο τά γυαλιά της, 
εσκούπισε τά μάτια της, τά όποια έπλημμύρισαν άπό δάκρυα. 

— Δέν θά πέρασε φαίνεται καλά . . . 
.— Ή αϋπνία τήν τρώγει . . . ζητεί το παιδί της . . . μόλις τώρα 

αποκοιμήθηκε. 
Ό ιατρός έσυρε τόν φίλον του προς τήν κλίνην. 
Ή ασθενής ώμοίαζε πτώμα. Ή αναπνοή της κοπιώδης καί πν ι 

γηρά, αί παρειαί κοϊλαι, αί χείρες όστεώδεις ήσαν άμελώς έρριμμέναι 
έξωθεν τών σκεπασμάτων. 

— "Αν θέλετε, μή τήν ξυπνάτε, γιατρέ· κοιμάται τόσφ λίγο ! 
τώρα θά ξυπνήση. Είχαμε έ'να γράμμα άπό τό χωρτρ και γράφει πώς 
θά ελθη ό άνδρας της, μά φοβήθηκα νά τής τό διαβάσω νά μήν 
πάθγ) τίποτε άπό τή χαρά της. 

— Ή χαρά ποτέ δέν βλάπτει . Θά τής τό διαβάσω έγώ. 
— Πάρτε το, γιατρέ. 
Οί δύο φίλοι έκάθησαν. 
Μετά παρέλευσιν ολίγων δευτερολέπτων, ό ιατρός είπεν εις τόν δη-

μοσιογράφον : 

— Πώς σού φαίνεται ή πραγματικότης ; ομοιάζει μ.έ Οσα σοϋ έ'δει-
ξαν τά μυθολογικά θέατρα τής Βιέννης ; 

— Νά φύγουμε άπό 'δώ μ-έσα- είπεν ό δημοσιογράφος σπογγίζων 
τόν ιδρώτα του . . . νά φύγουμε, θά πάθω ασφυξία. 

Ή γραία, ένφ έ'πλεκεν, έστρεφε καί τά ανήσυχα βλέμματα της πρός 
τήν κλίνην, όπου έκοιμάτο ή ασθενής τόν άνήσυχον καί πυρετώδη 
ΰ'πνον, ό όποιος δέν τρέφει ούτε ωφελεί. 

— Περίμενε ακόμη . . . έψιθύρισεν ό Ιατρός . . . Κάμνετε συγκρί
σεις μέ το πραγματικόν, χωρίς νά τολμήσετε ν* αντιμετωπίσετε ποτέ 
τήν πραγματικότητα, μέ τό φοβερόν μεγαλεϊόν της . . . 
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— Αλήθεια . . . φοβερόν . . . θά πεθάνη αυτή ή δυστυχισμένη 
τόσω νέα καί ή επιστήμη ανίσχυρος τήν μελέτα: άταράχως ν χωρίς νά 
τήν θεραπεύση. Εις τό θέατρο τής Βιέννης ένόμιζα ότι επήρα χασίς 
καί έλησμ,όνουν ότι είμαι άνθρωπος, ένώ πρό τής πραγματικότητος, έν-
θυμ.ούμαι ότι είμαι άνθρωπος καί υποφέρω . . . πονώ . . . "Αχ ! . . . 
νά φύγω . . . 

— "Αχ! . . . ή ασθενής έστέναξεν έ'να στεναγμόν βαθύν, σπαρακτικόν. 
Ή γραία άφήκε, τό πλέξιμόν της, καί έπλησίασε τήν κλίνην. 
— Διψώ, ειπεν ή ασθενής. 
Ή γραία έλαβε ποτήριον ύδατος καί έ'χυσεν ολίγας σταγόνας έκ 

τής βραζούσης πτισάνης 
'Τπεβάσταζε διά τοϋ αριστερού βραχίονας της τήν κεφαλήν τής 

ασθενούς καί μέ τήν δεξιάν χείρα έπλησίασεν εις τά χείλη της τό 
ποτήριον. 

"Οταν τό πρόσωπον της έφάνη όλόκληρον, ο δημοσιογράφος μέ φρί-
κην παρετήρει έπί τής ετέρας παρειάς της κηλίδας ερυθράς. 

Έρρίφθη κουρασμένη έπί τοϋ προσκεφαλαίου. 
Ό Ιατρός τήν έπλησίασε καί έ'λαβε τήν χεϊρά της, διά νά ψαύση 

τόν σφυγμόν της. 
— "Ηλθατε, Ιατρέ . . . μέ περιμένατε πολύ ώρα ; . . . κοιμήθηκα 

. . . τήν νύκτα δέν'μπόρεσα νά κοιμηθώ . . . Θέλω τό παιδί μου . . . 
τό παιδί μου, ιατρέ . . . &ν τό διώ, τό ξέρω πού θά γείνω καλά . . . 
νά γράψετε σεις νά μού τό φέρουν, νά τό φιλήσω πολύ πολύ . . . 

Ήρχισε νά βήχνι έ'να βήχα ξηρόν μεταλλικόν, ή γραία ύπήγειρε τήν 
κεφαλήν της καί έτοποθέτησεν εν ακόμα προσκεφάλαιον. 

Ή ασθενής ήρχισε νά κλαιν) . . . τ ά δέ δάκρυα εκείνα, ίσως τ ά 
τελευταία, τά όποια ή άτυχης αυτή μήτηρ έ'χυνεν, ήσαν τόσω λυπηρά, 
ώστε ό δημοσιογράφος έκλαιε καί εκείνος. 

— Μά έ'τσι πού κάμνετε, όλο μέ δάκρυα καί μέ παράπονα, χειρο
τερεύετε τήν θέσιν σας . . . Κ' εγώ γ ιά νά σάς τιμωρήσω, δέν θά 
σδίς διαβάσω τό γράμμα τοϋ συζύγου σας . . . 

Ή ασθενής έσκίρτησε καί φέρουσα τήν χείρα έπί τής καρδίας της , 
έψιθύρισε μέ οφθαλμούς άστράπτοντας : 

— Τού Μανώλη ; 
— Ναι . . . 
— Νά τό ιδώ, ιατρέ ; 
Ό ιατρός έ'δωκε τό γράμμα καί εκείνη τό έ'ψαυσε μέ παιδικήν χ α -

ράν, κατόπιν τό επέστρεψε. . . . 
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— Σας πιστεύω, « να ι τού Μανώλη . . . διαβάστε το . . . ' 
— Ναι, μά πρέπει γ ιά νά μπορέσετε νά μ "ακούσετε, χωρίς νά υπο

φέρετε, νά πάρετε έ'να ποτηράκι άπό τό γιατρικό σας . . . 
' — Ά χ . . . όχι . . . δέν μπορώ, είναι πικρό . . . Θέλουν νά μέ σκο
τώσουν, νά μέ σκοτώσουν, νά με φαρμακώσουν . . . δλο φαρμάκια μέ 
ποτίζουν . . . δέν τό πίνω ! έψιθύρισεν ή ασθενής και έσκέπασε το 
πρόσωπον της μέ μίαν άκραν τής σινδόνης. 

— Μην τήν τυραννής . . . έψιθύρισεν δ δημοσιογράφος, πολύ συγ-
κεκινημένος. 

— Καί έπειτα ; θά άποθάνη πριν κατορθώση ν ' άκούση τό μισό 
γράμμα. 

— Θ' άποθάνη ; 
— Βέβαια. 

Ό ιατρός εσχισε τόν φάκελλον τής επιστολής καί ή ασθενής έσκίρ-
τησε . . . 

Τής έπήλθεν ή βήξ καί ένω έ'πιπτίν έξηντλημένη έπί τών προσκεφα-
λαίων της, παρετήρησε μέ τρυφερότητα τό γράμμα καί ειπε : 

— Φέρε, νοννά, τό ιατρικό, άς τό 'πιώ γιά νά μάθω τ ί γ ίνεται , 
τό παιδί μου . . . έγώ ολα τ ά αγοράζω . . . δλα . . . 

Κατέπιε τό Ίατρικόν καί έ'στρεψε τούς λάμποντας οφθαλμούς της, 
πρός τόν ίατρόν. 

Εκείνος έξεδίπλωσε τήν έπιστολήν καί ήρχισε νά άναγινώσκη κα
θαρά. 

Αί βελόναι έσταμάτησαν είς τάς χείρας τής γραίας, ή ο'ποία εστράφη 
καί ήκουε μέ δάκρυα 'στά "μάτια. 

Τής έγραφε : νά είνε ήσυχος γ ιά τό σπίτι , καί μόνον γιά τήν υγεία 
της νά φροντίζη- δτι τό παιδάκι της φιλεϊ κάθε βράδυ πριν κοιμηθη 
τήν εικόνα της, οτι οί γείτονες είναι καλά, ό πάπας τής εύχεται, ή 
γάτα γέννησε γατούδια, τό κουκούλι πάγει καλά καί έπί τέλους δτι 
απεφάσισε μετά τρεις μέραις νά μπαρκαρισθή γιά τήν Πόλι. 

Ένόσφ ή άνάγνωσις διήρκει, δλα τά αισθήματα ε'ζωγραφίσθησαν 
επί τής ετοιμοθάνατου εκείνης, μορφής· δ ι ' δλας τάς διαφόρους έκεί-
νας λεπτομέρειας εκείνη ήσθάνετο ζωηρόν ενδιαφέρον, ά λ λ ' δταν ή -
κουσε τόν προσεχή έρχομόν, έλαβε μέ τάς δύο χείρας της τήν χείρα 
τού ιατρού καί μέ φωνήν βραγχνήν έψιθύρισεν : 

— "Έχεις καί πιό πικρά γιατρικό ; δός μου το, τό πίνω γ)ά νά γείνω 
καλά ώς πού νά έ'λθη δ Μανώλης . . . 

— Θά γείνης . . . 
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— Δέν έχω, νοννά, κανένα φουστάνι· δλα μού ε ί να ι πλατειά . . . 
πλέω μέσα των . . . τ ί θά φορέσω ; Νά . . . έρχεται" βαστό£ καί τό 
παιδί μου . . . Καλέ . . . Μανώλη, εσένα λέγω . . . Μανώλη . .. . 
τό παιδί μου . . . φεύγει τό παιδί, μου . . . τό παιδί μου. 

Ό δημοσιογράφος ήγέρθη έξαλλος καί εϊπεν ύποκώφως : 

— "Αν έχης ακόμη έδώ δουλειά, μείνε . . . έγώ δέν μπορώ νά μείνω 

περισσότερον. 

Ό ιατρός έγραψε μίαν συνταγήν, έ'θλιψε τήν χείρα τής γραίας κα 1 

εξήλθε λέγων. 
— Δέν έ'χω δουλειά . . . Παραλαλεί . . . κατόπι θά βυθισθή. 
— Φοβερό επάγγελμα. 
Οί δύο φίλοι άπεχωρίσθησαν. 

Οί τρεις φίλοι είναι συνηγμένοι είς τό δωμάτιον τοϋ δημοσιογρά
φου, δ οποίος νευροπαθής ώς έκ τού έπα.γγέλματός του, τόσον κλονι-
σμόν ύπέφερεν έκ τής χθεσινής σκηνής, ώστε έ'μεινεν είς τό δωμάτιόν 
του σήμερον. 

— Φοβερά ή πραγματικότης! . . . λέγει τριβών τούς οφθαλμούς διά 
ν ' άποδιώξη φοβερόν έφιάλτην, δστις τόν παρακολουθεί επιμόνως. 

— Αλήθεια, τ ί δράματα κρύπτει εκάστη στέγη ! επιλέγει ό 

φοιτητής. 
Έ ξ ω εις τόν διάδρομον, ακούονται γέλωτες φαιδροί άργυρόηχοι. 
— Θά είνε αί έξαδέλφαι μου είπεν δ δημοσιογράφος, ένω ό 

φοιτητής έσπευσε ν ' άνοιξη. 
Ή σ α ν δύο νέαι, πολύ δμοιάζουσαι πρός άλλήλας, μέ ώχρας μετα-

ξίνας έσθήτας καί απλούστατους ψιαθίνους πίλους «garcon». Έ θ λ ι 
ψαν τήν χείρα τοϋ ιατρού και έτειναν εις αυτόν έ'να φάκελλον. 

— Νά σού συστήσω τάς κυρίας . . . . ειπεν δ Ιατρός πρός τόν δη-

μοσιογράφον. 
— Νομίζω νά τάς είδα κάπου . . . μάλιστα τήν κυρίαν . . . 
— Χά, χά , χά , χά , βέβαια μας είδατε . . μας χρεωστεΐτε καί τόν 

πονοκέφαλόν σας . . . Έγώ είμαι ή γρ^ά νοννά καί "ή αδελφή μου ή 
φθισική . . . 'ϊπεκρίθημεν φυσικά ; 

Ό δημοσιογράφος έ'μεινεν έκπληκτος. 
— Ναί, είναι αί δύο άδελφαί, δεσποινίδες . . . καλλιτέχνιδες ηθο

ποιοί, τιμώσαι τήν έλληνικήν σκηνήν αύριον εινε ή ευεργετική των . . . 
— "Α, φίλε μου, ένίκησες. 
—· Έχομεν καλλιτέχνιδας ; 
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— Nat, εχομεν . . . λοιπόν έχασα τό στοίχημα, . . . λέγε τ ί θέλεις ; 
— Νά άκονίσ-βς τήν πέννα σου καί νά γράψης όχι νερόβραστα, ά λ λ ' 

εμπνευσμένα άρθρα. Ό κόσμος εσένα θά σέ πιστεύση, γ ιατ ί ξεύρει πώς 
σπανίως ψεύδεσαι. 

•— Δηλαδή ψεύδομαι . . . 
—- Ναι . . . 
— Καί έγώ ; 

— Πάρε αυτόν τόν φάκελλον καί οσα εισιτήρια εχει μέσα διαμοί
ρασε τα . 

•Ό φοιτητής έ'λαβε τόν φάκελλον. 
— Λοιπόν αύριον ; εϊπον αί δύο άδελφαί . . . 
— Aiptov θά είμεθα. 
Έχαιρέτησαν καί έξήλθον γελώσαι. 
— Πώς νά μήν τάς αναγνωρίσω αμέσως σήμερον ! . . . μά πού 

νά φαντασθώ . . . Αυτό τό παιγνιδάκι πού μ-' έπαιξες θά τό διηγηθώ 
σέ μιά φιλενάδα μ.ου διηγηματογράφο, κ ' εκείνη θά γράψη ένα δ ιη-
γηματάκι . . . 

— Ό τίτλος δμως δικο'ς μου . . . 
— Ά ς εινε σέ δέχομαι γ ιά νουνό. 
Ό ιατρός έ'γραψεν έπί επισκεπτηρίου -
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— Ά ν σού φανή άχαρις . . . μή λησμονήσης δτι έγώ επιμένω είς 
τον τίτλον μου, ώστε μού είναι ή έ'γκρισίς σου περιττή . . . 

— Ά μ ' εκείνη ή γρηά ; . . . έ'τό διαβολοκόριτσο—τί δάκρυο καί 
κακο ήτανε εκείνο ! . . . Είναι ή αλήθεια πώς δ τίτλος σου εϊναι άχα 
ρις, ά λ λ ' όχι καί άδικος καί πιστεύω ή φίλη μου νά τόν παραδεχθή.. . 
Πολύ σωστό . . . πάντα μιλούμε — καί μιλούμε δυστυχώς πολλά·—γιά 
πράγματα πού δέν ξέρουμε. 

Έν Κωνσταντινουπόλει Α λ ε ξ ά ν δ ρ α Ϊ Ι α 7 ϊ α δ θ ϊ ΐ θ ύ > ν Ο Τ > 
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Β . 

Δυσχερώς δύναται νά συλλαβή ασφαλή ίδέαν περί τής θέσεως ήν 
κατεϊχεν ή ψηφιδογραφία έν τη ιστορία τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας 

4 Σννέ^εια κα! τέλος· ίδε προηγούμ. φυλλάξ. 
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καί τού μεσαίωνος, δστις δέν έθαύμασεν έν ένι τών μεγάλων τής Ι τ α 
λίας ή τής Ανατολής ναών, έν τώ Άγ ίω Μάρκω τής Βενετίας, Ιν τ φ 
Ά γ ί ω Γεωργίω τής Θεσσαλονίκης, Ιν τή Α γ ί α Σοφία τήν δαψίλειαν 
τών πολυτίμων μαρμάρων καί τών ποικιλοχρόων έκ μίλτου διακοσμή
σεων, αϊτινες σπινθηροβολούσα έπί τής προσόψεως, κατακοσμούσι τάς 
στοάς, τάς πλευράς τοϋ νάρθηκος, τό βήμα, τούς άμβωνας, τό άρτο-
<poptov, τόν Ιπισκοπικόν ή τόν παπικόν θρόνον καί τήν λάμψιν αυτών 
έκπέμπουσι μέχρι καί αυτών τών λυχνοστατών. Άπό τοϋ Δ' μέχρι 
τοϋ IB' μ. Χ. αιώνος, άπό τής οριστικής έπικρατήσεως τοϋ χριστια
νισμού μέχρι τής μεγάλης επαναστάσεως, ήν προύκάλεσεν έν ταϊς 
τέχναις δ Ικ Πίζης Νικόλαος δ έπανευρών τήν ίδιάζουσαν ε'ις τά 
πλάσματα τής αρχαιότητος καλλονήν τών τύπων καί δ Γκιώτος, ό 
Ιπαναγαγών έν τιμή τήν λατρείαν τής φύσεως Ιν τή ψηφιδογραφία 
άναζητητέον τήν άρμονικωτέραν εκφρασιν τού θρησκευτικού καί πολι
τικού βίου τής Ιταλ ίας και τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, τόν λαμ -
πρότατον τής διανοίας καί τής καλαισθησίας αυτών τύπον. Είς τάς 
μεγαλοπρεπείς τών παραστάσεων αυτής σκηνάς ερμηνεύονται Ικ περι
τροπής έν τε Νότω καί Βορροι, Ιν Μεδιολάνοις καί Βενετίο;, έν Κων-
σταντινουπόλει καί Ιερουσαλήμ, έν Ρώμη καί Ραβέννικ, έν Καπύη, 
Ιν Σαλέρνω καί Ιν Παλέρμω, ή βαθεΐα τών λαών ευσέβεια, οί α γ ώ 
νες, αί κατακτήσεις, οί πόθοι τών αιώνων τούτων, οΐταες πλέον ή 
άπαξ ύπό τού σκότους κατεκλύσθησαν, ά λ λ ' ή επιρροή τών όποιων Ιπί 
τήν γένεσιν τού νεωτέρου πολιτισμού ύπήρξεν ούχ ήττον σπουδαία. 
Κατά παράδοσιν Ιπί πολύ πιστευομένην, διά ψηφίδων ειχεν έκτελεσθή 
ή θαυμ,ατουργός τοϋ Χριστού είκών ή έμφανισθεϊσα έν τή άψϊδι τοϋ 
Άγιου Ιωάννου τοϋ Λατερανοϋ, δτε ό σεπτός ούτος ναός άφιερώθη ύπό 
τού Μ. Κωνσταντίνου εις τήν λατρείαν τοϋ νέου θεού. Διά τοϋ μωσαϊ
κού ό Πάπας Σίξτος ό Γ' ηθέλησε νά επικύρωση μετά τήν καταδίκην τών 
νεστοριανών τά ύπό τής έν 'Εφέσφ συνόδου άνακηρυχθέντα δόγματα · 
δ ι ' αΰτοϋ ηθέλησε νά παραστήση είς τά ομμ,ατα τού ευλαβούς ποι
μνίου τήν ίστορίαν τοϋ λαοϋ τοϋ Ισραήλ, ήν θαυμάζομεν έπί τών τοί
χων τού έν Ρώμη ναού τοϋ Λιβερίου. Ό Θεοδώριχος διά τούτου Ιξει-
κονίσατο τήν άνάμνησιν τών θριάμβων αυτού, διατάξας σύν τοις άλλοις 
νά παραστήσωσιν αυτόν τήν λόγχην έν τή μι^ κρατούντα χειρί και 
τήν ασπίδα, Ιν τή έτερα Ιν μέσω τών συμβολικών παραστάσεων τής 
Ρώμης, ήτις νέαν ώφειλεν αΰτώ δόξαν καί τής Ραβέννας, ήτις τ ε τα -
πεινωμένη καί ίκετεύουσα προΰχώρει πρός τόν νικητήν τόν ελεον αΰτοϋ 
έξαιτουμένη. Καί βραδύτερον μετά τήν έφήμερον τών Γότθων δεσπο-
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τείαν, τή ψηφιδογραφία ελαχεν ή τιμή νά μεταβίβαση ήμϊν τάς εικό
νας τοϋ Ιουστινιανού και τής Θεοδώρας και τών αυλικών αυτής, τάς 
απαράμιλλους εικόνας τών ναών τής Ραβέννας. 

Κατά τάς λαμπράς τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ημέρας ή ψηφιδο
γραφία άφίκετο εις τον ΰ'πατον βαθμόν καλλωπισμού περιζήτητου διά 
τής επιδιωκόμενης άκρας έν αυτή μεγαλοπρέπειας κοτί πολυτελείας. 
Τοϋτ' αυτό συνέβαινε και κατά τούς χρόνους τής Βυζαντινής αυτοκρα
τορίας, οπότε τά Μωσαϊκά έπεσκίασαν πάντας τούς άλλους τής ζωγρα
φικής κλάδους καί απέβησαν το κατ ' εξοχήν τής θριαμβευούσης εκ
κλησίας ό'ργανον. Πρώτος δ Δίοκλητιανός είχε δώσει το παράδειγμα 
ανήκουστου πολυτελείας. Έκ ταπεινών δ μονάρχης ούτος έλκων το γέ 
νος, ήσθάνετο τήν ανάγκην μεταξίνων χρυσοϋφών ύφασμ.άτων, μαργα
ριτών καί σαπφείρων. Οί διάδοχοι αΰτοϋ ουδαμώς ύπελείφθησαν καί 
ύπερηκόντισαν μάλιστα αυτόν έν τή πολυτέλεια. 'Από τής εποχής 
ταύτης οί χρονογράφοι οΰδένα ποιούνται λόγον άφορώντα ε'ις τήν αγνό
τητα τών τύπων καί τήν εύγένειαν, ήτις έν τούτοις ούκ ολίγα τής επο
χής ταύτης ψηφιδογραφικά προϊόντα διέκρινε, ενδιαφέρονται δέ μό
νον περί τής συνθέσεως καί τοϋ όγκου αυ τών άλλως τε ή πολυτέ
λεια έν γένει εις τά όμματα πάντων έπεϊχεν ήδη τόπον φιλοκα-
λίας· κατά τήν έποχήν ταύτην το μάρμαρον καί ό ορείχαλκος πε
ριφρονούνται ώς κοινόταται ΰλαι, ό άργυρος δέ καί ο χρυσός καί 
οί λίθοι οί πολύτιμοι κρίνονται άξιοι ε'ις διακόσμησιν τών ναών καί τών 
ανακτόρων τήν δλονέν δέ έπίτασιν τής πομπώδους έν τή τέχνη πολυ
τελείας δύναται τις νά σπουδάσηεν ταϊς μέχρι ημών διασωθείσαις 
ψηφιδωταϊς ε'ικόσιν. Όλίγω βραδύτερον, πλήν τών εικόνων τοϋ Χριστού 
καί τών "Αποστόλων, τήν αρχαιοπρεπή τήβεννον έν πάσαις ταϊς λοιπαϊς, 
τήν τόσω ευγενή έν τη άπλότητι αυτής άντικαθιστώσιν αί σπινθηροβο-
λοϋσαι έκ λίθων τιμίων βυζαντιακαί περιβολαί. Αί εικόνες τής Παρθέ
νου, τών άγιων καί τών ευεργετών τής εκκλησίας εξαφανίζονται ύπό 
τον φόρτον τών κεντητών κόσμων καί τών σαπφείρων καί έν ταΐς ύπό 
τάς εικόνας περιγραφαϊς εξαίρεται ουχί τής έπινοίας ή ευγένεια ούτε 
ή δύναμις τής εκφράσεως, ά λ λ ' δ πλούτος αποκλειστικώς καί ή λαμ.-
πρότης.«Πρότερον, λέγει δ Κάρολος Βαγιέ έν τή σοφή αυτού τής Ιστο
ρίας τής Βυζαντιακής τέχνης συγγραφή, τό ύ'φος ήν φυσικώτατον έν τή 
ζωγραφική, άπλαϊ καί αβίαστοι αί στάσεις. Αί άπλαΐ καί οιονεί ο'ικο-
γενειακαί έκεΐναι παραστάσεις άπαρέσκουσι τοις τεχνίταις ώς στερού-
μεναι αξιοπρέπειας καί σοβαρότητος, δ Χριστός δ μηδόλως τών περι-
στοιχούντων αυτόν διακρινόμενος καί μετά πάντων μιγνυόμενος φαίνε-
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ται αΰτοϊς άγαν δημοτικός. Εινε βασιλεύς, ή δέ τέχνη οφείλει νά κατα -
στήση τούτο α'ισθητόν. 'Από τής εποχής ήδη ταύτης οί συγγραφείς 
παρέχουσι τό παράδειγμα τών δλως υλικών εξομοιώσεων τής θείας πρός 
τήν έπίγειον βασιλείαν. Καταρχόμενος τοϋ πρός τόν Κωνσταντίνο ν 
πανηγυρικού δ Εΰσέβιος διά μακρών εκτυλίσσει τήν εικόνα ταύ την τόν 
Θεόν παρίστησιν ήμϊν ώς τόν έν οΰρανοϊς αυτοκράτορα - θρόνος αυτού 
εινε δ ύπερνέφελος ορίζων, ή γή τό ύποπόδιον τών ποδών αΰτοϋ, αί 
επουράνιοι στρατιαί συγκροτοϋσι τήν περί αυτόν φρουράν, δορυφόροι δέ 
αυτού ε'ισιν αί ύπερφυσικαί δυνάμεις καί άναγνωρίζουσιν αυτόν ώς δε-
σπότην, κύριον καί βασιλέα». Καί ή έξομοίωσις αύτη εξακολουθεί ανα
πτυσσόμενη διά περιεργοτάτων καί πλουσιοτάτων εικόνων, ώστε έν τή 
κυριότητι τής επισήμου τέχνης παρίσταται άπό τούδε δ Χρίστος λαμ-
προτέραν περιβεβλημένος στολήν, ό'ψιν δ ' έ'χων μεγαλοπρεπεστέραν άμα 
καί έπιβλητικωτέραν εικονίζεται μέν ύπό τού πλήθους περιστοιχούμε-
νος, άλλ' ώς μονάρχης μηδόλως μετά τούτου συγχεόμενος. 

"Αξιοσημείωτος πρός τοϊς άλλοις εινε ή έπενεχθεϊσα έπι τής αυτο
κρατορίας βαθεια τροποποίησις έν τή εκτελέσει τών τε ψηφοθετημάτων 
καί τών τοιχογραφιών ώς πρός τήν διάταξιν , τόν χρώματισμον καί τήν 
άρμονίαν τών συνθέσεων. Τό παλαιόν ρωμαϊκόν τών συνθέσεων έ'δαφος 
συντεθειμένον έκ στρώματος λευκών ψηφίδων ή έκ τοπείων ή αρχιτε
κτονικών παραστάσεων αντικαθιστά ή χρυσή ή ή κυανή βάσις. Έν τώ 
μαυσωλείω τοϋ Άγιου Κωνσταντίνου παρά τήν Ρώμην, σπουδαιοτάτφ 
μεταβατικής εποχής μνημείω, δ ψηφοθέτης συμμορφούται προς τήν 
άρχαίαν κλασικήν παράδοσιν. Άπό τοϋ Ε' δμως αιώνος αί μορφαί εγεί
ρονται πάντοτε έπί βάσεως χρυσής ή κυανής έν Ρώμη, έν Ραβέννα, έν 
Μεδιολάνοις και Νεαπόλει. Σπανίως νεωτερισμός τόσω κατά το φαινό-
μενον απλούς παρήγαγεν αξιολογώ τερα αποτελέσματα - έν ροπή οφθαλ
μού έφάνη διά τούτου επιζητούμενη ουχί ή λάμψις, ά λ λ ' ή ζωή - τ ε 
χνητή τις αΐγλη άναπληροϊ τής ημέρας τό φώς, τά δέ παριστώμενα 
πρόσωπα καταλείπουσι τόν πραγματικόν κόσμον, ί'να ε'ισέλθωσιν έντος 
τοϋ Ιδεώδους. Καί έν τή ρωμαϊκή τέχνη δέν ήτο βεβαίως άγνωστος ή 
λαμπρά αύτη τών χρωμάτων αρμονία - εύρισκε τις καί έν αυτή τή Ρώμη 
καί εν Πομπηία πλέον ή άπαξ τόν χρυσόν μετά τής πορφύρας συγκε-
κερασμένον συχνάκις έπί βάσεως σιδηρίτου λίθου διαγράφονται μαργα-
ροειδεϊς λευκότατοι ιματισμοί. Είτε ζωηρά καί φαιδρά, είτε σκυθρωπή 
καί σοβαρά εινε τών χρωμάτων ή αρμονία, πάντα τής τέχνης τά τοι-
σαύτα δημιουργήματα άπησχόλησαν τούς άριστοτέχνας τού χρωματί 
μοϋ. Τήν τοιαύτην έν ταϊς τάσεσι, ταϊς ίδέαις καί τφ χρωματισμφ-
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μεταβολών συνεπλήρωσεν έτερα ύπό τεχνικήν έίποψιν ουσιώδης τροπο-
ποίησις. Οι αρχαίοι τήν κυρίως ψηφιδογραφίαν, άλλαις λέξεσι τήν τών 
τοιχογραφιών καί τών εικόνων Six τών ψηφίδων μίμησιν, έφήρμοζον 
αποκλειστικώς ε'ις τήν διακόσμησιν τού εδάφους· πρός έξασφάλισιν δέ 
μακρότατης διαρκείας εις αενάως ποδοπατουμένας συνθέσεις μόνον σχε
δόν τού σκληρού λίθου έποιούντο χρήσιν, διά δέ τάς Ιν ταϊς πλευραΐς 
τών κτιρίων επικολλήσεις μετεχειρίζοντο μαλακωτέραν τινά καί εύω-
νοτέραν κεκρυσταλλωμένην υλην. Τό σύστημα τούτο κατήργησεν ή 
χριστιανική τέχνη· τά κάθετα τών οικοδομών μέρη, οιον τού ναού τό 
διάζωμα, ή θριαμβευτική άψίς, Ό θόλος, μόνα φαίνονται άξια νά κο-
σμηθώσι διά τής κυριωτάτης ζωγραφικής, δ ι ' ης έγράφοντο αί εικόνες 
τών άγιων καί αί σκηναί έκεϊναιτής άποθεώσεως, εις άς ή χρήσις ποικι
λίας χρωμάτων τηλικαύτην παρέχει λάμψ ι ν θεωρείται τουναντίον ιερο
συλία ή κατεργασία εικόνων έπί τοϋ εδάφους ε'ις ποδοπατήματα εκ
τεθειμένων. 

Εξαιρουμένων όμως τών καθαρών θρησκευτικών παραστάσεων, ή 
Εκκλησία μεγάλην έδείκνυεν άδιαφορίαν εις τήν διά ποικίλων άλλων 
έξεικονίσεων έπίστρωσιν τοϋ εδάφους. Έπ ί πολλούς αιώνας αί βέβηλοι 
παραστάσεις καί σύν ταύταις ούκ ολίγοι πολυθεϊστικοί τύποι ελευθέρως 
εκτυλίσσονται εις τάς τού εδάφους επιστρώσεις, ένώ έν τοις τοίχοις ή 
αυστηρότατη έπρυτάνευεν ορθοδοξία. Ποϋ μέν προσωποπεποιημέναι αϊ 
παραστάσεις τών Μηνών εικονίζονται περιστοιχίζουσαι τό "Ετος, ό'περ 
διά τής μιάς χειρός κρατεί τόν "Ηλιον καί τήν Σελήνην διά τής ετέ
ρας, άλλαχοΰ τό Έτος κάθηται έπί θρόνου στέμμα φέρον έν τή κε
φαλή, σκήπτρον δέ έν τή μι& χειρί καί τήν σφαϊραν έν έτερα", καί 
αλλαχοϋ αί προσωποποιήσεις τών Ωρών παρίστανται παρά τά ζω
διακά σημεία - καί έν έτερα έξεικονίσει φαίνονται τών τεσσάρων στοι
χείων ή τών τεσσάρων άνεμων αί παραστάσεις· τόν παράδοξον δέ 
τούτον κύκλον συμπληροϋσιν εικόνες έκ τής μυθολογίας είλημμέναι, 
εν αίς προσωποποιούνται, &ν μή άποθεοϋνται, αί δυνάμεις τής φύσεως. 
Έν Γίαβία τό κύριον τών έπί τού εδάφους έξεικονίσεων άντικείμενον 
αποτελεί ή τού Θησέως καί τοϋ Μινώταυρου πάλη . Εις τάς έξεικονί-
σεις ταύτας τοϋ εδάφους διεσώθη Ι'τι καί τό φαντασιώδες εκείνο ζωο-
λογικόν σύστημα, όπερ και κατά τόν μεσαίωνα καί έπί τοσούτους μετά 
ταϋτα αιώνας είχε κατακλύσει τήν φαντασίαν τής Ευρώπης, παρά τάς 
εύγλωττους τών ιερών πατέρων διδαχάς, σειρήνες, ίπποκάμπαι, κένταυ
ροι, χίμαιραι, δράκοντες, αιγόκερω, βασιλίσκοι καί άλλα παραπλήσια 
ύπό τής δημιουργικής φαντασίας τών αρχαίων πλασθέντα τέρατα. 
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Μέχρι τής μεταθέσεως τής έδρας τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ει; 
Βυζάντιον ή Ρώμη άνευ εφάμιλλου έδέσποζεν έν τή κυριότητι τών 
τεχνών. Ά λ λ ' άπό τοϋ Δ' αιώνος έτερα τέως άγνωστος πόλις διαμ-
φισβητεϊ έν αυτή τή Ίταλίικ τήν ύπεροχήν. Ή έν τή τέχνϊ) αντ ίπα
λος τής Ρώμης ήτο ή Ραβέννα. Ένφ οί ρωμαίοι τεχνϊται υπήρξαν 
θιασώται τών αρχαίων κλασικών προτύπων καί υπέρμαχοι τών ανα
μνήσεων καί τών διδαγμάτων τού παρελθόντος, οί τής Ιταλικής ταύ
της πόλεως καλλιτέχνα-t έκπροσωποΰσι τούς νέους έν Ανατολή πόθους 
καί τών νέων τάσεων τό πνεύμα· έπιτηδειότεροι καί μάλλον ευαίσθη
τοι έν πδέσι φαίνονται οί τής Ραβέννας καλλιτέχναι έν συγκρίσει προς 
τούς ρωμαίους αυτών συναδέλφους, εγκρατέστατοι δέ -τών κανόνων 
τής τέχνης, θαυμασίως εύδοκιμούντες έν τή απεικονίσει τών μορφών 
ώς έν τή συνθέσει εκείνη, έν Υ) μετ ' άνεπιλήπτου καί απαράμιλλου 
αληθώς εντέλειας παοιστάνεται ή ε'ικών τοϋ αύτοκράτορος Ιουστιν ια
νού καί τής περιβόητου αυτού συζύγου Θεοδώρας, ένφ ά φ ' έτερου ή 
άγνή καί ακριβέστατη τής φύσεως άπομίμησις εξικνείται μέχρι τοϋ 
δυνατού τής τελειότητος σημείου. Πού μέν αρέσκονται κοσμοϋντες διά 
χαριέντων ανθέων" καί καλλιπτέρων πτηνών τό έ'δαφος, άλλαχοϋ έξει-
κονίζεται ό άγριωπός τών Εβραίων νομοθέτης θωπεύων τά πρόβατα 
τού πενθεροΰ αυτού Ίοθόρ. Εις τούς βυζαντινοϊταλούς δέ τούτους καλ-
λιτέχνας οφείλεται τό ότι ή ποίησις δέν άπωλέσθη τέλεον έν μέσω τής 
κατακλυσάσης τότε τόν κόσμον αμάθειας καί βαρβαρότητος. 

Περί τά τέλη τοϋ Δ' αιώνος ιδρυθείσα ή σχολή τής Ραβέννας, ύψοϋ-
ται εις τήν ύπερτάτην αυτής άκμήν περί τά μέσα τοϋ κατόπιν αιώνος. 
Ή διακόσμησις τοϋ μαυσωλείου τής Πλακιδίας δύναται νά θεωρηθή 
ώς ή τελειότατη έ'κφρασις ού μόνον τής Ίταλοβυζαντινής, άλλά καί τής 
έν γένει χριστιανικής τέχνης. Ούδαμοΰ τόσο) τεχνηέντως καί άρμονι-
κώς συνδυάζονται ή μεγαλοπρέπεια τής παραστάσεως μετά τής ευγε
νείας τών τ ύ π ω ν άλλά κυρίως έν ταϊς δύο ψηφιδωταις είκοσι τοϋ π ε 
ριφανούς τούτου τής τέχνης μνημείου έκφαίνεται π&σα ή έν τή καλ-
λιτεχνίικ άπαυγάζουσα θρησκευτική πίστις καί ή τής διανοίας εξαρ-
σις. Έν τή πρώτη τούτων ό Χριστός παρίσταται έν μέσω. τοϋ λογικού 
αυτού ποιμνίου. Οί χαρακτήρες τού νεάζοντος Θεού διά τών μεστών 
τρυφερότητος όφθαλμ.ών, τοϋ μειδιώντος στόματος, τής μακράς και 
ξανθής κόμης, ήτις σκιάζει τήν άγένειον αύτοϋ μορφήν καί τής τεχν ι 
κώς άνεπιλήπτου στάσεως άναμιμνήσκουσι τόν άρχαϊον Απόλλωνα, 
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έν τή αρχαϊκή τοϋ όποιου οψει ό χριστιανισμός ένεφύσησεν άκατάλη-
πτόν τ ι ηδείας θεότητος άρωμα - πολλήν έπιπροστίθησι καλλονήν εις 
τήν νεανικήν καί γλυκεϊάν του δψιν καί τής περιβολής ή σεμνοπρεπής 
κομψότης - αποτελείται αύτη έξ εσθήτος χρυσής, ύφ 'ή ς ακάλυπτοι μέ-
νουσιν ό τράχηλος καί οί πόδες, καί πορφυρού μανδύου, ου τά κράσπεδα 
αναπαύονται έπί τών γονάτων τοϋ θείου ποιμένος- ό δέ θεές κρατών 
διά τής αριστεράς χειρός εύμήκη καί χρυσούν σταυρόν, θωπεύει διά τής 
ετέρας εν τών προβάτων, δπερ λείχει αυτόν. Τό βλέμμα αυτού περι
βάλλει άμα καί τά λοιπά πρόβατα, δρθια παρ' αυτόν καί προσέχοντα 
είς τήν φωνήν αυτού - συμπληροϊ δέ τής εικόνος τήν κατανυκτικήν με
γαλειότητα τοποθεσία παρθένος καί ήρεμος, έν 7) δένδρα φαίνονται 
ολίγα καί βράχοι ύπό λάμποντα κυανοΰν ούρανόν. 

Τδ κατέναντι τοϋ Καλοΰ Ποιμένος ψηφοθέτημα .δλως διάφορον 
έχει έμπνευσα. Έν αύτώ τά. πάντα κίνησιν καί πάθος έμφαίνουσι -

προς είδύλλιον δύναται νά παρομοιάση τις τήν πρώτην εικόνα, τήν δέ 
δευτέραν προς ασμα πολεμιστήριον ταύτης έπί μακρόν ήμφισβητήθη 
ή έννοια. Κατά πολλούς αρχαιολόγους, τό έν αυτή παριστανόμενον πρό
σωπον, δπερ χωρεί ή μάλλον σπεύδει, βίβλον άνά χείρας κρατούν, πρός 
κάμινον φλέγουσαν, είνε αναμφιβόλως ό Χριστός ρίπτων εις τό πύρ τών 
αιρετικών τά βιβλία, ένω οί πρός τό έτερον τής καμίνου μέρος άποκεί-
μ-ενοι εντός σκευοθήκης τόμοι ε'ικονίζουσι τών Ευαγγελιστών τάς γρα-
φάς καί απρόσβλητοι μένουσιν άπό τής επήρειας τών φλογών. Ή μισ
αλλοδοξία τής Πλακιδίας, τά πρόσφατα τοϋ Θεοδοσίου καί τοϋ Ούα-
λεντινιανού θεσπίσματα, δ ι ' ών έπετάσσετο ή πυρπόλησις τών νεστορια-
νικών συγγραμμάτων, τά ταυτόσημα έν τή αυτή εποχή διατάγματα 
τών παπών Αγέλαστου καί Συμμάχου εφαίνοντο συνηγοροϋντα υπέρ 
τής ευφυούς ταύτης ερμηνείας. Ά λ λ ά γινώσκομεν σήμερον έξ αναμ
φισβήτητων τεκμηρίων δτι ή δευτέρα αυτη σύνθεσις παρίστησι τον 
Άγιον Λαυρέντιον,δστις βαδίζει είς τόμαρτύριον, ουχί ώς μάρτυς, ά λ λ ' 
ώς αθλητής είς τόν θρίαμβον χωρών. Ό Άγιος ουδέ πρός τήν μέλ-
λουσαν νά κατανάλωση τό σώμα αυτού πυράν προσέχει, άψηφών δέ 
τάς άπείλάς ανίσχυρου δημίου, βαίνει πλήρης ένθέου ζήλου καί πεποι-
θήσεως πρός τήν ιεράν κιβωτόν, έν η λάμπουσιν αί ίεραί βίβλοι αί μέλ-
λουσαι νά συγχύσωσι τούς εχθρούς τής πίστεως. Ό θρίαμβος τής Ρα 
βέννας αποβαίνει πλήρης κατά τόν ζ' αιώνα ύπό τόν Θεοδώριχον 
καί τόν Ίουστινιανόν. Ταυτοχρόνως διέλαμψεν ή ψηφιδογραφία εν 
Ανατολή, ής αί λαμπραί ψηφιδογραφίαι, αί ώς έκ θαύματος έκ τοσού
των καταστροφών διασωθεϊσαι εν τοις ναοις τής Άγιας Σοφίας καί 
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άλλοις τής βασιλίδος τών πόλεων, ώς καί αί έν Θεσσαλονίκη καί Πα
λαιστίνη, άποτελέσουσι άντικείμενον ιδιαιτέρας μελέτης. 

Καί βραδύτερον, μετά δύο αιώνας, κατά τούς χρόνους τής μεταξύ 
τών παπών καί τής αυτοκρατορίας πάλης, είς τήν Βυζαντινήν σχολήν 
προσέτρεξεν ή Ι ταλ ί α καί αί πρώται δέ άπόπειραι τής επιγενόμενης Ιν 
τή τέχνη άναμορφώσεως έν τή ψηφιδογραφία Ικδηλοϋνται. Περί το 
1070 ό Διδι έρος, ηγούμενος τής μονής τού Monte Gassino μετεπέμ-
ψατο Ικ Κωνσταντινουπόλεως ψηφιδογράφους, οίς άνέθετο τής μονής 
ταύτης τήν διακόσμησα - μετά μικρόν ή ψηφιδογραφία άνεκτήσατο 
τήν προτέραν αυτής διάδοσιν. Ό ναός τοϋ Άγιου Μάρκου έν Βενετία 
καί δύο έτεροι, τό βαπτιστήριον τής Φλωρεντίας, οί ναοί τοϋ Άγιου 
Κλημεντος, τού Άγιου Ιωάννου καί πλήθος άλλων ιερών οίκων-κοσμούν
ται έν μεν τοις τοίχοις διά μίλτου, έν δέ τώ Ιδάφει διά μαρμάρου έκ 
ψηφιδωμάτων, Ιν οίς ή πολυτέλεια δέν υπολείπεται τής καλλιτεχνικω-
τάτης εκτελέσεως. 

Ή έπελθοϋσα μετά μικρόν μεγάλη Ιν τή Δύσει μεταρρύθμισις δέν 
άπηξίωσε τού ενδιαφέροντος αυτής τήν τών Μωσαϊκών τέχνην. Λαυ
ρέντιος δ Μεγαλοπρεπής ούδενός έφείσατο μέσου, ίνα Ιπαναφέρη τήν 
ψηφιδογραφίαν είς τήν τέως λαμπρότητα καί τ ιμήν. Τού Ραφαήλου 
καί τού Τιτιανοϋ αί συνθέσεις έχρησίμευσαν τοις Βυζαντινοϊς καί Βενε-
τοϊς ψηφιδογράφοις ώς πρότυπα, ά λλ ' άντί τοϋ ευκρίνειας άμα καί πά*-
θους μεστού τής αρχαιότητος χρωματισμού, έπανελήφθη ή πολυτελής 
κατάχρησις τής ποικιλίας τών χρωμάτων καί άντί τής ανεξαρτήτου 
ερμηνείας τών προτύπων αριστουργημάτων, δουλική αντιγραφή τών θε
σπέσιων εκείνων τοιχογραφιών έτελείτο. Ή μ.ίμησις τών προϊόντων τής 
ζωγραφικής υπήρξε τοϋ λοιπού δ μόνος τής ψηφιδογραφίας σκοπός. 

Εν ταϊς ήμέραις ημών απόπειρα ουχί ατελέσφορος πρός αναζωογό
νησα τής ψηφιδογραφίας έγένετο Ιν Γαλλία δ ι ' Ι ταλών τό πρώτον 
τεχνιτών καί είτα διά τών έκμαθόντων τήν τέχνην Γ ά λ λ ω ν ή διακο
σμητική Ίδια χρησιμότης τής ψηφιδογραφίας άξιολογωτάτη κρίνεται 
υπο τών γάλλων καλλιτεχνών. Ώς άπαρχαί τής επιτυχούς ταύτης 
προσπάθειας, ήν γενναίως ένεθάρρυνεν ή γαλλική κυβέρνησις ίδρύσασα 
έργαστήριον ψηφιδογράφων, επιδεικνύονται έν Παρισίοις τά εν τοις τοί-
χοις τού Πανθέου ψηφιδογραφήματα καί αί πρό τίνων ετών εν ιδιαι
τέρα α'ιθούση δημοσία^ Ικτεθεϊσαι ψηφίδωταί συνθέσεις. 

Τοσαϋτα μόνον, καί περ ανεπαρκή, έπιτρέπουσι τά στενά δρια τής 
γενικής ταύτης Ιπισκοπήσεως τής καταγωγής, τής ιστορίας, τοϋ χαρα-
κτήρος καί τής διαδόσεως τής μεγαλοπρεπούς ταύτης τέχνης, ήτις.«αρά 
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τε τω έθνικφ καί τω χριστιανικώ τής αρχαιότητος καί τοϋ μεσαίωνος 
κόσμω έ'να τών σπουδαιότατων απετέλεσε καλλιτεχνικών παραγόντων. 

ΝΕΟΝ ΦΙΑΟΣΟΦΙΚΟΝ Σ Ϊ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α 
Einleitung in die Philosophie von Friedrich Paulsen, a. o. Professor an 

der Universitat Berlin.—Zweite Auflage. Berlin. 1893. 

Τό σύγγραμμα τούτο τοϋ κ. Friedrich Paulsen, καθηγητού τοϋ 
έν Βερολίνω Πανεπιστημίου, έπιγραφόμενον Ε ισαγωγή ε ι ς τ η ν Φίλο-
ΰοφ ίαν , εξεδόθη το πρώτον κατά τό έτος τό παρελθόν, μετά πάροδον 
δέ έπτά καί μόνων μηνών έγένετο ή άναγεγραμμένη δευτέρα αΰτοϋ 
έκδοσις. 

Έάν τις άναλογισθή ότι έν χρόνοις νευρικής, ούτως ε'ιπεϊν, διεγέρ-
σεως, οίοι ύπάρχουσιν οί καθ 'ημάς χρόνοι, ότε τά διεγερτικά κυρίως 
αναγνώσματα επιζητούνται, σύγγραμμα ήρεμον, φιλοσοφικόν, εις τόν 
νουν καί τόν λόγον άποτεινόμενον, τηλικαύτην έν βραχυτάτω χρόνω 
έ'σχε διάδοσιν, καί μάλιστα έν χώρ^, έ'νθα τής φιλοσοφικής διανοήσεως 
ή> παραγωγή εινε άφθονωτάτη καί μεγαλοπρεπέστατη, έάν τις, λέγο-
μεν, πάντα ταύτα άναλογισθή, ευχερώς θά .κατανόηση ήλίκη πρέπει 
νά είνε ή αρετή τοϋ βιβλίου, όπερ εντός όλιγίστου χρόνου ού'τω πολ
λούς εύρε τούς φίλους καί άναγνώστας. 

Ό διαπρεπής τής φιλοσοφίας καθηγητής κ. Fr. Paulsen άπό πολ
λών ετών, ώς μανθάνομεν, μυεϊ τούς άπο τού παλαιού καί νέου κόσμου 
σπεύδοντας εις τό Πανεπιστήμιον τού Βερολίνου τροφίμους τής επιστή
μης τά μυστήρια τής φιλοσοφίας διά μαθήματος, όπερ έν τοις ετησίας 
τού Πανεπιστημίου προγράμμασιν ώς Εχϋαγωγτ ιν ε ι ς τ η ν ΦχλοαΌ-
φ ίαν αναγράφει. Τούτω δέ τώ ονόματι χρώμενος, προβάλλει ό σοφός 
καθηγητής τοις μετ ' άρρητου ηδονής άκροωμένοις τής ήρεμου, γλυκείας, 
συζητητικής αυτού διδασκαλίας τά εκ τής θεωρίας τοϋ κόσμου πηγά
ζοντα καί τήν ψυχήν τού άνθρωπου βαθέως άείποτε συγκινοΰντα μεγάλα 
τής φιλοσοφίας προβλήματα καί τάς ύπό τών ηρώων τής φιλοσοφικής 
διανοήσεως δεδομένας μέχρι τούδε λύσεις αυτών. "Ο,τι δέ έλκτικωτέ-
ραν καί ώφελιμωτέραν καθίστησι τοϋ είρημένου καθηγητού τήν διδα-
σκαλίαν εινε τούτο, ότι δέν εξιστορεί ό κ.-Paulsen μόνον μετ ' επ ιστη
μονικής ακριβείας τάς περί έκαστου ζητήματος γνώμας τών άριστέων 

ΝΕΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 597 

τής φιλοσοφίας, καταλείπων εις τόν άκροατήν τήν Ικλογήν τής ορθής 
γνώμης,—οπερ μέγα θεωρείται τού διδασκάλου κατόρθωμα, όταν δε-
ξιώς τούτο ποιήσγι — άλλ ' υποστηρίζει καί θεμέλιοι φιλοσοφικώς τήν 
γνώμην, ή ν αυτός θεωρεί όρθήν. Ούτω δέ ο ακροατής οΰ μόνον βλέπει 
τούς μεγάλους φιλοσόφους καταλαμβάνοντας διαδοχικώς τήν φιλοσοφι-
κήν έ'δραν καί ερμηνεύοντας τήν ιδίαν γνώμην, άλλ ' , ϊνα κατά Goethe 
εϊπωμ.εν, λαμβάνει τ ι μεθ' έαυτοΰ εις τόν οίκον, νέον πάντοτε καί θετι-
κόν, τήν ύπό τής ένεστώσης καταστάσεως τής επιστήμης συνισταμέ-
νην λύσιν τοϋ προβλήματος. Ούτω δέ μανθάνει ό ακροατής οΰ μόνον 
τάς εκάστοτε ύπό τών μεγάλων τής άνθρωπότητος διανοιών έπιχειρηθεί-
σας λύσεις τών φιλοσοφικών προβλημάτων, άλλά καί τό φιλοσοφικόν 
τοϋ διδασκάλου σύστημα. 

Έν τώ άρμονικφ τούτω συνδυασμφ τής τε ιστορίας τής φιλοσοφίας 
καί τής συστηματικής φιλοσοφίας, έξωραϊζομένο) ύπό σπανίων, ώς ομο
λογείται, προφορικής διδασκαλίας προτερημάτων, έγκειται ή μεγάλη 
γοητεία τής διδασκαλίας τοϋ κ. Paulsen, ής μετ'άρρητου ηδονής 
άκροώνται οί άπανταχόθεν τής οικουμένης συρρέοντες εις τάς παραδόσεις 
αυτού νεαροί επιστήμονες. "Οστις ηΰτύχησε ν ' άκούση εν τών μαθη
μάτων τούτων ή νά ΐδη τόν κ. Paulsen έν τ φ φιλοσοφικώ αΰτοϋ 
φροντιστηρίω περιεστοιχισμένον ύπο συνωστιζομένου πλήθους νεαρών 
επιστημόνων, συζητούντων καί διασαφούντων τή όδηγία^ αΰτοϋ φιλοσο* 
φικά ζητήματα, ούτος έ'λαβεν έ'ννοιάν τινα τής Ίσχυρδίς γοητείας, δι' 
ής ό προσφιλέστατος καθηγητής εξαρτά τούς άκροατάς έκ τών χειλέων 
αυτού. 

Ταύτα λοιπόν τά φιλοσοφικά μαθήματα έξέδωκεν ό διάσημος καθη·* 
γητής τού έν Βερολίνω Πανεπιστημίου έν βιβλίω συγκείμένφ έξ είκοσι 
καί οκτώ τυπογραφικών φύλλων μετά προλόγου διάσαφηνίζοντος τό όλον. 
Έπόμενον δ ' ήτο ότιμεθ'όσης σπουδής καί ηδονής ακούονται τ ά μαθή-
μ.ατα ταύτα προφορικώς διδασκόμενα, μετά τής αυτής προθυμίας καί 
χαρ&ς έ'μελλον ν ' άναγνωσθώσι τετυπωμένα ύπό τε τών παλαιών αΰτοϋ 
ακροατών καί ύπο τών άλλων επιστημόνων, όσοι περί τών προβλημά
των, ών τήν λύσιν επιδιώκει μετ ' αγωνίας ή επιστήμη καθ'όλου, θέ-
λουσι νά πορίσώσιν έαυτοϊς γνώσιν τινα θεραπεύουσάν πως τό λογικόν 
αυτών. 

Ό συγγραφεύς, προγιγνώσκων τήν προθυμίαν, μεθ 'ής οί άκροασά-
μενοι αυτού μάλιστα έ'μελλον νά χαιρετίσωσιν έκδεδομένα τά μαθή
ματα, άπερ έν τή μνήμη αυτών άποτελοϋσι τάς ήδίστας τής φοιτή-
σεως (αΰτών ώρας, αποτείνει πρός αυτούς τόνδε τόν χαιρετισμόν (σελ Τ 
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XI) : Wenn das Buch alten Zuhorern in die Hande kommt, 
so bitte ich sie, es als einen Gruss des Verfassers und eine 
Erinnerung an einst gemeinsam verlebte Stunden zu betra-
chten. "0 έστιν : « Έ ά ν τό βιβλίον περιέλθη είς χείρας τών αρχαίων 
ακροατών μου, θεωρηθήτω, παρακαλώ, ώς ασπασμός τοϋ συγγραφέως 
καί ώς άνάμνησις τών εΰαρέστων ωρών, άς κοινή διήλθομεν». 

Καί έν Ελλάδι πολλάς θά συγκίνηση βεβαίως ό ασπασμός ούτος 
ψυχάς" διότι πολλοί τών έν Βερολίνω σπουδασάντων, ών τίνες ήδη 
καί εν τω Έθνικφ Πανεπιστημίω ημών διδάσκουσι, διήλθον αξιομνη
μόνευτους ώρας εν ταϊς παραδόσεσι τού κ. Paulsen. Ή δέ γλυκύ
τατη αΰτοϋ φωνή καί ή διαλεκτική τής διδασκαλίας μέθοδος, δι 'ής 
οιονεί συσκεπτόμενος' καί συνδιαλεγόμενος μετά τών ακροατών αυτού 
μάλλον ή δογματικώς αυτούς διδάσκων, ανέπτυσσε καί διεσάφει τά 
ύψιστα τής φιλοσοφίας ζητήματα, έ'ναυλος έ'τι παραμένει έν ταϊς άκο-
αϊς αυτών. 

"Ινα λάβωσα οί άναγνώσται ημών έ'ννοιάν τινα τοϋ υψηλού περιε
χομένου τού συγγράμματος τούτου, μνημονεύομεν ένταϋθα τήν οίκονο-
μίαν αυτού. Τό ό'λον σύγγραμμα διαιρείται πρώτον μεν είς είοΌ,γω-
γήν , δεύτερον δέ εις δύο βιβλία, έν οίς εξετάζονται τ ά τής φιλοσο
φίας προβλήματα, καί τρίτον είς παράρτημα. Τοϋ σύμπαντος δέ 
προτέτακται, ώς ανωτέρω είπομεν, πρόλογος διασαφητικός τής φιλο
σοφικής τοϋ συγγραφέως θεωρίας. 

Έν τή Εισαγωγή δ συγγραφεύς εξετάζει τρία τινά : πρώτον τήν 
σχέσιν τής φιλοσοφίας πρός τήν θρησκείαν καί τήν μυθολογίαν, δεύτε
ρον τήν σχέσιν τής φιλοσοφίας πρός τάς έπιστήμας καί τρίτον τήν 
διαίρεσα καί τά θεμελιώδη προβλήματα τής φιλοσοφίας. Ή τριπλή 
δέ αύ'τη έξέτασις επιγράφεται Ουσία κα\ σημασ ία τ η ς φ ιλοσο
φ ίας (Wesen und Bedeutung der Philosophie). 

Έν τώ πρώτω βιβλίω, διαλαμβάνων περί τών προβλημάτων τής • 
μεταφυσικής, πραγματεύεται έν δυσί κεφαλαίοις περί τού οντολογικού 
καί τοϋ κοσμολογικού καί θεολογικού προβλήμ.ατος. Καί περί μεν τού 
οντολογικού προβλήματος ποιούμενος λόγον, εξετάζει έν τώ πρώτω 
κεφαλαίω τήν ύλικήν θεωρίαν καί τά θεμέλια αυτής καί τάς πρακτι-
κάς αυτής ακολουθίας· ελέγχει αυτήν, έκτίθησι τήν θεωρίαν της σχέσεως 
τών φυσικών καί ψυχικών γεγονότων, τάς ακολουθίας τής θεωρίας τ α ύ 
της, καί εξετάζει τήν τής ψυχής ούσίαν, τήν μεταφυσίκήν αυτής ύπό-
στασα καί τήν έ'δραν αυτής έν τώ σώματι. Έν δέ τώ δευτέρω κεφα
λα ίω , πραγματευόμενος περί τοϋ κοσμολογικού καί θεολογικού προβλή-
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ματος, ποιείται λόγον περί γεγονότων και υποθέσεων,, περί ατομικής 
και τελολογικής έξηγήσεως τοϋ κόσμου, κρίνει τήν τελολογικήν από
δειξα, υποβάλλει είς έ'λεγχον τήν θεωρίαν τής άνελίξεως, εξετάζει 
τήν ανάπτυξα έν τώ νοητικώ καί ίστορικώ βίω, άποδείκνυσι τήν 
άνεπάρκειαν ατομικής μεταφυσικής, διασαφεί τήν ε'ννοιαν τής άλληλο-

ανείας καί άλληλοπαθείας τών έ'ντων, τήν αιτιότητα καί σκοπιμό
τητα , τήν πανθείαν και τήν τού παντός ψυχήν, τήν σχέσιν τής π α ν -
θεϊκής τοϋ θεοϋ εννοίας πρός τήν θρησκείαν, καί έκτίθησι την ίστο-
ρικήν ανάπτυξα τής τοϋ θεού καί τοϋ κόσμου εννοίας, τήν σχέσιν τής 
γνώσεως καί τής πίστεως. 

Έν τώ δευτέρω βιβλίω, διηρημένω καί τούτω εις δύο κεφάλαια, 
εξετάζει τά προβλήματα τής γνωσιολογίας, ήτοι τοϋ πώς γεννάται 
έν ήμϊν ή γνώσις, καί δή έν μεν τω πρώτω βιβλίω, έπιγραφομένω 
Τδ πρόβλημα τ η ς ουσ ίας η η σχέσις .της γ νώσεως πρός τά 
γ ν ω ρ ί σ τ ά πράγματα, πραγματεύεται περί τής ιδεολογικής τών εν
νοιών σειράς, περί τής επανορθώσεως τής πραγματικής αντιλήψεως ώς 
πρός τόν έσω κόσμον, περί τής γνώσεως τού εξωτερικού κόσμου· έν δέ 
τώ δευτέρω κεφαλαίω, επιγεγραμμένω Τό πρόβλημα πόθεν η γ ν ώ -
σχς, έπεξέρχεται τάς περί τού προβλήματος τούτου θεωρίας πρώτον 
μέν τού ορθολογισμού, δεύτερον δέ τής εμπειρικής φιλοσοφίας, τρίτον 
τής φιλοσοφίας τοϋ Κάντιου, — καί τέταρτον ποιείται κριτικάς παρα
τηρήσεις εις τήν περί γνώσεως θεωρίαν τοϋ Κάντιου. 

Έν τώ Παραρτήματι τέλος διαλαμβάνει ό κ. Paulsen π-ερί τών 
προβλημάτων τής ηθικής. 

Τοιούτον εαε τό περιεχόμενον τοϋ διαπρεπέστατου συγγράμματος 
τού κ. Paulsen. Έχοντες δέ προ οφθαλμών τοιαύτα πονήματα, 
καταλαμβανόμεθα ύπό θλίψεως, άφορώντες εις τά παρ' ήμϊν συνήθως 
δημοσιευόμενα έργα καί εις τήν έ'λλειψιν πλείστων βιβλίων, ών ή δη-
μοσίευσις ήδύνατο νά παράσχη ήμϊν γνώσεις σπουδαίας, υγιείς, ά ν -
θρωπιστικάς καί νά παραγάγη βεβαίως, προϊόντος τοϋ χρόνου, ποιάν 
τ α α καί παρ' ήμϊν πνευματικήν κίνησα. Σήμερον πνευματική-παρ' ή 
μϊν κίνησις γίγνεται δυστυχώς μόνον διά τής μεθόδου τού κ. Ιωάν
νου Ψυχάρη, τού ζηλώσαντος δόξαν Ήροστράτου, ή δ ι ' ά λλου τινός 
γαλβανιστικοΰ τής ημετέρας γραμματολογικής νεκρότητος σκανδάλου. 
Ή reclame αυτή (ή κατά τόν κ. Άγγελον Βλάχον έθελοφημία) 
έ'παυσεν ήδη ούσα τρόπος πρός διέγερσιν εφήμερου πνευματικές κ ινή
σεως. Ή αγοραία αύτη μέθοδος ένεκααίσθη κυρίως επ ' εσχάτων ύπό 
τίνων παραδόξων τω οντι κυρίων, Ι'να μή τι άλλο είπωμεν, θέλησαν-
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των διά βοής και θορύβου καί λόγων άτοπων καί εννοιών παραβόλων 
νά παραστώσι μεγάλοι λογογράφοι, μεγάλοι ποιητάί καί, τό πάντων 
νοστιμώτατον, μεγάλοι κριτικοί, πάντας κρίνοντες καί Ιπικρίνοντες, 
καί πλην εαυτών οΰδένα φυσικφ τ φ λόγφ άλλον θαυμάζοντες ή βρα-
βεύοντες. Ά λ λ ' εννοείται ότι τάχιστα οί κύριοι 

ούτοι διαπτυχθέντες ωφθησαν κενοί, 

ίνα κατά Σοφοκλή ( Α ν τ ι γ ό ν η στ . 709) ειπωμεν, καί μετ ' αυτών 
συναπεδείχθη κενός καί ό διά τής reclame χυδαίος τρόπος τής πνευ
ματικής παρ 'ήμϊν κινήσεως. Αληθής πνευματική κίνησις δύναται καί 
παρ'ήμϊν νά ύπαρξη μόνον διά συγγραμμάτων, οίον το τού Paulsen, 
καί τοιαύτα συγγράμματα, άν μή δυνώμεθα επί τού παρόντος καί 
ήμεϊς νά συγγράφωμεν, δυνάμεθα όμως καί όφείλομεν βεβαίως νά 
μεταφράζωμεν. Χαίρομεν δέ χαράν μεγάλην δυνάμενοι ν* άνακοινώ-
σωμεν εις τούς άναγνώστας ημών ότι το περί ού ό λόγος σύγγραμμα 
ανέλαβε νά μετάφραση καί μεταφράζει ήδη ό διαπρεπής ημών συνά
δελφος κ . Μαργαρίτης Εύαγγελίδης, υφηγητής τής Ιστορίας τής Φι
λοσοφίας έν τ φ 'Εθνικώ ΙΙανεπιστημίω καί συγγραφεύς ουκ ολίγων 
αξιόλογων φιλοσοφικών συγγραμμάτων. Ό κ. Εύαγγελίδης, επιστήμων 
άριστα κατηρτισμένος, γνώστης τέλειος τής αρχαίας Ελληνικής φιλο
λογίας, έπί δέ πάσι τούτοις άνήρ χρηστότατος τό ήθος καί\·ρέφων έν 
τή εαυτού ψυχή τό Ιδεώδες τής επιστήμης ώς όλίγιστοι παρ" ήμΐν, εινε 
καθ ημάς ό πάντων άρμοδιώτατος έκ τών νύν παρ 'ήμϊν περί τήν φ ι -
λοσοφίαν διατριβόντων πρός μεταγλώττισιν τού συγγράμματος τού κ. 
Paulsen. Έκτος δέ τούτου ό κ. Εύαγγελίδης παρέσχεν ήδη μεταφρα
στικής δεξίότητος κάλλιστον δείγμα διά τής ύπ'αύτού γενομένης μεθερ-
μηνείας τής τού Εδουάρδου Zeller Συνάψεως της Ιστορ ίας της 
Ε λ λ η ν ι κ ή ς Φιλοσοφίας ( Έν Αθήναις. 1886). "Οθεν ευέλπιδες καί 
άνυπομόνως άναμένομεν τό πόνημα τού κ. Paulsen κατά τήν μετάφρα-
σιν τού κ. Εύαγγελίδου, καί εύχόμεθα εις τό δημοσίευμα τούτο νά έπ-
ακολουθήσωσι παρ' ήμϊν καί άλλα πολλά όμοίας φύσεως δημοσιεύμ,ατα . 

υφηγητής έν τω Έθνικω Πανεπιστήμια). 

BEPNAPfiOS KEUN ΚΑΙ ΚΟΡΑΗΣ 
Πάντες βεβαίως οί άναγνώσαντες τά κατά τόν βίον τοϋ άοιδίμου 

Αδαμαντίου Κοραή γινώσκουσι τό όνομα τοϋ Βερνάρδου Keun (Κιοϋν), 
όπερ ό Κοραής έν τή αυτοβιογραφία1 καί ταϊς έπιστολαϊς αΰτοϋ μετά 
τοσούτου σεβασμού καί ευγνωμοσύνης προφέρει, ώς συντελέσαντος πολύ 
εις τήν διανοητικήν έν γένει προαγωγήν του. Ά λ λ ' όλίγαι δυστυχώς 
ειδήσεις διεσώθησαν περί τών λεπτομερειών τοϋ βίου τοϋ άγαθοϋ καί 
λογίου ανδρός τούτου, τού χρηματίσαντος έπί πολλά έ'τη ίεροκήρυκος 
τού έν Σμύρνη ναισκου τών διαμαρτυρομένων "Ολλανδών. 

Θέλομεν προσπαθήσει όπως περισυλλέξωμεν κατά τό ενόν τάς τήδε 
κάκεϊσε διεσπαρμένας εν τοις συγγράμμασι τοϋ Κοραή καί άλλαχοϋ 
περί αΰτοϋ πληροφορίας, όπως εί δυνατόν άπαρτισθή ατελής μέν πλήν 
αρκούντως διασαφηνίζουσα τά κατά τόν βίον του ε'ικών θέλομεν δέ 
οφείλει χάριτας εις τούς ό'ντας εις θέσιν νά ρ.άς παρέξωσι πλείονα τινα 
περί τούτων, όπως σύν τώ χρόνφ άποτελεσθή πληρεστέρα τις διατριβή 
περί τών άφορώντων εις τόν βίον τού λογίου "Ολλανδού. 

'· "Αν ήρεύνα τις επισταμένως τά έν Χίφ ευρισκόμενα έγγραφα τοϋ 
Κοραή, ισως άνευρίσκετό τ ι προερχόμενον έκ τής χειρός τοϋ διδασκάλου 
του. Εύρημα πολύτιμον, επειδή αί απαντήσεις αΰτοϋ εις τάς έπιστο-
λάς τοϋ Κοραή αναμφιβόλως θά περιεϊχον, έκτος τών καλοκάγαθων αΰ
τοϋ αισθημάτων πρός τον προστατευόμενόν του, πολλά περίεργα καί 
τόν χαρακτήρα αυτού έναργέστερον άναδεικνύοντα καί διαφωτίζοντα έν 
μέρει καί τήν Ίδιωτικήν ίστορίαν τής Σμύρνης κατ "εκείνους τούς χρόνους. 
Προσέτι καί ή έξέτασις τών αρχείων τής έν Σμύρνη ολλανδικής παροι
κίας θά διελεύκαινε πολλά τοϋ βίου αΰτοϋ τυγχάνοντα ήμιν άγνωστα. 

Ό Βερνάρδος Keun έγεννήθη, κατά τήν έπιτύμβιον αΰτοϋ έπιγρα-
φήν, έν έ'τει 1733· ώστε ήτο πρεσβύτερος κατά 15 έ'τη τοϋ προστα
τευομένου αύτοϋ Κοραή. Φαίνεται ότι ούτε έν Σμύρνη έγεννήθη, ουτε 
άνετράφη έν αύτη" διότι άλλως δέν ήθελε προσλάβει διδάσκαλον διά 
τήν εκμάθησιν τής ελληνικής γλώσσης, επειδή όλοι τότε οί γεννη
θέντες εκεί ξένοι έγνώριζον όπωσοϋν νά λαλώσι ταύτην . Άπήλαυσε 
δέ ό Keun έν τή νεότητί του παιδεύσεως ού τής τυχούσης, ώς φαί
νεται έκ τών άντιδιδαχθέντων έπειτα μαθημάτων εις τόν Κοραήν. 
Έπί πολλά έ'τη. διετέλεσεν ιερεύς, ή μάλλον ίεροκήρυξ, έν τφ να'ίσκω 
τού "Ολλανδού προξένου έν Σμύρνη, ην θέσιν δέν έλάμβανον οί τυχόν-
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τες τών εγγραμμάτων, ά λλ ' άνδρες γνώσται τής τε κλασικής καί εκ
κλησιαστικής παιδείας καί ήν είχε πολύ προ αυτού καθέξει 6 Ι ω ά ν 
νης Heymann, δ μετέπειτα καθηγητής τής Αραβικής καί τών λοι
πών Ανατολικών γλωσσών έν τώ περιωνύμω Πανεπιστημίω τής πό
λεως Leyden. Ούτος ό Heymann έν ετει 1707 έποίησε πλείστας 
άρχαιολογικάς έκδρομάς άνά τήν Μικράν 'Ασίαν, Συρίαν καί Αιγυ-
πτον, OJV το άξιανάγνωστον πόρισμα, όλλανδιστί γεγραμμένον, εξε
δόθη πολύ βραδύτερον ύπό τοϋ υιού του Ιν ετει 1758. 

Περί τής εποχής τοϋ διορισμού τού Keun ώς ιερέως έν Σμύρνη δέν 
δυνάμεθα μετ ' ακριβείας νά άποφανθώμεν Ικ δέ τής αυτοβιογραφίας 
τοϋ Κοραή είκάζομεν οτι προ τοϋ 1770 θά κατείχε ταύτην τήν θέ-
σιν. Επειδή περί τοϋτο τό έ'τος, ώς λέγει 6 Κοραής, έπιθυμήσας δ 
Keun νά τελειοποιηθή περί τήν γνώσιν τής ελληνικής γλώσσης, προ
σέλαβε κατά σύστασιν κοινού τίνος φίλου τον νεανίαν τότε Κοραήν, 
πρόθυμος ών νά παράσχη αύτώ οιανδήποτε ίκανοποιητικήν άντιμισθίαν. 
Αλλ ' δ ανέκαθεν υπερήφανος άμα καί φιλομαθής Κοραής άπεκρίθη 

τότε δτι δέν έπραττε τοϋτο χάριν κέρδους, μόνην δέ έζήτησεν άμοιβήν 
νά άντιδιδάσκηται ύπο τοϋ Keun τήν λατινικήν γλώσσαν, ήν ώρέγετο 
πολύ νά έκμάθη ΐνα εννοή τά λατι ηκά σχόλια τού περίφημου Casaubon 
είς τον Στράβωνα, δστις συνέπεσε νά εύρίσκηται μεταξύ τών βι
βλίων τού πάππου του Διαμαντή Ροσίου. Ό Keun μετά πάσης 
χαράς έδέξατο τήν τοιαύτην συμφωνίαν καί έκτοτε μεταξύ τών δύο 
άλληλοδιδασκομένων άνεπτύχθη φιλία εγκάρδιος καί τοσούτον διαρ-
κέσασα, ώστε μόνος δ θάνατος ήδυνήθη νά διάλυση αυτήν. Πλήν τής 
λατινικής γλώσσης έδιδάχθη δ Κοραής παρά τοϋ Keun καί τινα φ ι 
λοσοφικά μαθήματα, έτελειοποιήθη δέ καί εις τήν γαλλικήν γλώσσαν, 
ης δ διδάσκαλος έτύγχανεν εγκρατέστατος, ώς μ-αρτυρεϊ ή εις το γαλ -
λικον μετάφρασις θεολογικής τίνος πραγματείας, περί ής κατωτέρω. 
Προσέτι παρεϊχεν δ Keun καί πασαν φιλικήν συνδρομήν, ειχε δέ εις 
τήν διάθεσίν του άνεωγμένην την βιβλιοθήκην του, ήτις διά τήν Ιπο-
χήν Ικείνην θά ήτο σημαντική Ιν Σμύρνη. Τακτικώς έ'καμνον περιπά
τους είς τά περίχωρα τής πόλεως, τής πλούσιας μεν άλλοτε εις άρχαϊα 
μνημεία, πλήν τότε μόνας τάς φυσικάς καλλονάς τών τοποθεσιών της 
διατηρούσης. Τούτους βεβαίως τούς περιπάτους υπαινίσσεται δ Κοραής 
εν στιγμαΐς νοσταλγίας γράφων μετά πάροδον πολλών ετών είς τον 
Γάλλον Chardon de la Rochette 4 καί αναφερών αύτώ στίχους Ικ 

1 "Ιδε Lettres inedites de Coray a Chardon de ]a Rochette ect. Paris 1877, 
έν σελ. 89 
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τοϋ Όμηρου καί τού επίσης Σμυρναίου ποιητοϋ Βίωνος Έν τω δια-
στήματι τούτω εμόρφωνεν δ Keun αυτόν έτι μάλλον διά τών σοφών 
συμβουλών καί τής περί τά τού κόσμου πείρας του· συνέστησε δέ αυ
τόν προσέτι εις τάς άρίστας τών τότε οικογενειών τής έν Σμύρνη ολ
λανδικής παροικίας, τάς δποίας μετά παρέλευσιν πολλών ετών Ινθυ-
μειται εισέτι Ιν ταϊς Ιπιστολαϊς δ Κοραής. Ύπάρχουσιν δμως τινές 
έπιπολαίως κρίνοντες, οΐτινες φρονούσι δτι πάντα ταϋτα έ'πραττεν δ 
Keun έπί προσηλυτιστικώ σκοπό). 

Κατά δέ τό έ'τος 1771 δ πατήρ τοϋ Κοραή, άποφασίσας νά συ-
ναλλάσσηται μετά τών Όλλανδών κατά τό παράδειγμα τού πενθε-
ροϋ του Ροσίου, διά τής ιδρύσεως ό'μως ίδιου εμπορικού οίκου εν 'Αμ* 
στελοδάμω, άπέστειλεν ώς άντιπρόσωπόν του Ικεϊ τόν υίόν του Ά δ α -
μ,άντιον, παρ'δλην τήν όλίγην κλίσιν ήν Ιδείκνυεν ούτος πρός τό- Ιμπό-
ptov. Τότε δ Keun έκτος τών καλών συμβουλών, παρέσχεν εις τόν 
άγαπητόν μαθητήν πλεϊστας συστατικάς έπιστολάς πρός τούς Ιν "Ολ
λανδία ομοεθνείς. Μία τούτων άπευθύνετο πρός τόν διαπρεπή καί πο-
λυμαθή θεολόγον Άδριανόν Buurt 2 , δστις μετά τής λογίας αυτού συ
ζύγου Καρολίνας van Lynden ύπεδέχθη τόν ήμέτερον Κοραήν αφι
χθέντα Ικεΐ τόν Ίούλιον τοϋ έτους 1771 5 , μετ ' ενδείξεων ειλικρινούς 
αγάπης καί παρέσχεν αύτώ πάσαν περιποίησιν Ιν τώ φιλοξενώ αυ
τού οίκω, τώ κεκοτμημένω ύπό πλείστων επιστημονικών συλλογών, είς 
Βν συνηθροίζοντο δλοι οί λόγιοι τής πόλεως 'Αμστελοδάμου. 

Προσέτι ανέλαβε νά τόν διδάξη καί τάς φιλοσοφικάς καί μαθημα-
τικάς Ιπιστήμας, καθ' δσον χρόνον δέν παρημποδίζετο ύπό τών Ιμπο-
ρικών του ασχολιών. Ό Κοραής τοσούτον Ιθέλχθη έκ τής μετά τών 
πεπαιδευμένων συναναστροφής, ώστε προσέλαβε καί τεσσάρας διδασκά
λους πρός τελειοτέραν άνάπτυξιν τών έκ Σμύρνης γνώσεων του, καί 
ώς έκ τούτου ήλαττώθη έτι μάλλον δ πρός τό έμπόριον ζήλος του. Αί 
δέ αδιάλειπτοι σχέσεις' αυτού μετά τών Όλλανδών Ιξήγειραν τόν φθό-
νον τών ολίγων Ελλήνων τών εμπορευομένων τότε Ικεϊ, ώς φαίνεται 
Ικ τών νεωστί έν Πάτμω άνευρεθεισών επιστολών, αϊτινες έδημοσιεύ-
θησαν Ιν τώ περιοδικώ «Παρνασσώ» ύπό τοϋ φιλοπονωτάτου παρ' ήμϊν 

1 Το μέρος ενθα εκείτο ό τόπος τής γεννήσεως τοϋ Βίωνος, τό παρά τήν Σμύρ-
νην χωρίδιον Φλώσσα κατά τον Σουί^αν. τυγχάνει αγνωστον μέχρι τοϋδε. 

* Τής συστάσεως ταύτης γίνεται μνεία καί έν ταΓς έπιστολαϊς τοϋ Σταμάτη· 
ίδε Παρνασσού τόμ. ΙΑ', σελ. 717. 

* Κατά τοϋτο το 'έτος άφίχθη ό Κοραής εις 'Αμστελόδαμον καί ουχί τό 1772 
ΰ>ς ένομίζετο μέχρι τοϋδε" ιδε Παρνασσοΰ τόμ. ΙΑ', σελ 641. 
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λογίου κ . Δημητρίου Καμπούρογλου 4 . Ταύτας κατ ' εκε ί να τά έ'τη 
1772—1774 απηύθυνε προς τον έν Σμύρνη συνέταιρον τοϋ πατρός τοϋ 
Κοραή Εΰστάθιον Θωμ& ό παρ' αύτφ Ιν 'Αμστελοδάμφ εργαζόμενος 
Σταμάτης, όστις καίπερ μετά πολλής πικρίας εκφραζόμενος, ομολογεί 
οΰχ ήττον μεγάλην άλήθειαν, ότι ό Κοραής ήτο πεπλασμένος νά 
γείνη μάλλον επιστήμων ιατρός ή έμπορος. Καθ'όλον δέ το διάστημα 
τής έν 'Αμστελοδάμφ διαμονής του b Κοραής δέν έ'παυσεν εχων μετά 
τοϋ αγαθού φίλου του Keun άλληλογραφίαν, ήτις δυστυχώς δέν διε-
σώθη μέχρις ημών. 

Μετά περιστάσεις λίαν ατυχείς, καθ' άς υπέστη πολλάς ζημίας ε'ις τάς 
έμπορικάς του επιχειρήσεις μετά τού Ευσταθίου, b Κοραής 2 αναγκασθείς 
νά άπέλθη έκ τής προσφιλούς αύτώ Όλλανδίας, επέστρεψε κατά τά μέσα 
τοϋ 1778 τεθλιμμένος ε'ις τήν γενέτειραν αυτού πόλιν Σμύρνην, ένθα 
τόν άνέμενον μείζονες έτι πικρίαι. Κατά τήν έποχήν τής άφίξεώς του 
εις Σμύρνην εύρεν όλα τά έκεϊ δεινώς έχοντα : οί φοβεροί σεισμοί τής 
4 καί τής 21 Ιουνίου 1778 5 (καίπερ ήττον σπουδαίοι, ό'ντες ώς πρός 
τήν άπώλειαν ανθρώπων, τών τοϋ ΙΖ' αιώνος) καί ή επακολουθήσασα 
εις τόν τελευταϊον τούτον πυρκαϊά είχον μεταβάλει όλην σχεδόν τήν 
πόλιν εις σωρόν ερειπίων. Οί πλείστοι τών διασωθέντων κατοίκων είχον 
διασπαρή ε'ις τά πέριξ χωρία, ή Ελληνική σχολή τής Σμύρνης είχε 
καταστραφή", άπειρα εμπορεύματα καί παντός είδους αντικείμενα εγει-
ναν έρμαιον τοϋ πυρός,πλήν τών δημοσίων αρχείων τών έκεϊ κοινοτήτων, 
διασωθέντων ευτυχώς. 

Κατά τούτους τούς σεισμούς κατεστράφη καί ο πατρικός οίκος τοϋ 
Κοραή μετά πολλών υπαρχόντων ώστε εις τάς ιδιαιτέρας αΰτοϋ θλί
ψεις προσετέθησαν καί τά οικτρά θεάματα τών συμφορών τού τε Ίδιου 
οίκου καί τής κοινής πατρίδος. Ώς αναφέρει αυτός έπειτα ό Κοραής, 
άφεύκτως ήθελε τότε παραφρονήσει διά πάντα ταύτα , &ν δέν έπήρχετο 
άγγελος παρηγοριάς b χρηστός Βερνάδος, όστις διά τών παραμυθιών καί 

1 "Ιδε Παρνασσού τόμους ΙΔ' φυλλαδ, 10, 11 καί 12 και IE' φυλλαδ. 4 τοΰ 
'έτους. 18 92. 

* "Ιδε τήν έπιστολήν του προς τον γνωστόν Πρωτοψάλτην έν : ΈπιστολαΓς 
Α. Κοραή έκδ. Ν. Δαμαλα. Τόμ. Α' έν Αθήναις 188. έν σελ. 87. 

3 "Ιδε περί τών κατ ' αυτούς έν τή αξιολογώ εις τήν γαλλικήν μεταφράσει τοϋ 
διακεκριμένου έν Σμύρνη λογίου κ. Β. Slaars τοΰ πονήματος τοϋ αείμνηστου Οικο
νόμου «Etude sur Smyrne par C. Ikonomos... Srayrne 1868» έν σελ. 131 —132. 

4 Τοΰτο αναφέρει και δ έν αύτη διδάσκαλος Ιερόθεος δ Δενδρινός εν τινι εγ
γράφω τοϋ έτους 1770" ΐ'δε Σ. Σολομωνίδου «Οί δύο πρώτοι τής Ευαγγελικής 
Σχολής διευθυνταί». Έν Σμύρνη 1879 σελ. 17. 
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τών πολυτίμων συμβουλών του συνετέλεσε πολύ εις τό νά επανόρθωση τό 
ηθικόν φρόνημα τού φίλου του, συνιστών έγκαρτέρησιν είς τά παρόντα 
καί θεραπεύων τάς πληγάς του διά τής παροχής ελπίδος καλλιτέρου μέλ
λοντος δ ι ' αυτόν. Ύπό τών παροτρύνσεων καί έγκαρδιώσεων τοϋ Keun 
ενισχυθείς ό Κοραής, άπεφάσισεν, άφού τέλος κατεπείσθησαν οί γονείς 
αυτού, νά άπέλθη έκ νέου εις 'Εσπερίαν πρός σπουδήν τής Ιατρικής, 
πρός τήν οποίαν ιδιαζόντως ήσθάνετο κλίσιν, όχι τόσον δ ι ' αυτήν καθ ' 
έαυτήν, ά λ λ ' ώς άφετηρίαν εΰρυτέρας επιστημονικής μαθήσεως. 

Ό Keun, ώς προείπομεν, δέν ήτο τυχούσης παιδείας άνήρ· τεκμή-
ριον τούτου πρόκεινται αί φιλολογικαί αυτού γνώσεις, ώς δύναται τις 
νά ε'ικάση έκ τών μεταγενεστέρων ταύτης τής εποχής επιστολών τοϋ 
Κοραή πρός αυτόν, διασωθεισών έν μέρει, καί ή κατά τούτους τούς χρό
νους γενομένη ύ π ' αυτού μετάφρασις έκ τής ολλανδικής εις τήν γαλ 
λικήν γλώσσαν τής Επιτομής τής Δογματικής Θεολογίας τοϋ προμνη-
σθέντος Αδριανού Buurt, τυπωθεϊσα έν 'Αμστελοδάμφ τ φ 1779. 
Πιθανώς δέ τότε b Κοραής κατά πρώτον έγνώρισε διά τού Keun'TOV 
έκ Γενεύης Ίωάννην Φραγκΐσκον Dentaud, έ'μπορον άποκαταστάντα 
έν Σμύρνη, όστις δέν ήτο άμοιρος παιδείας καί όστις έφάνη κατόπιν 
πολλάκις χρήσιμος εις αυτόν '. 

'Αρθέντων λοιπόν τών κωλυμάτων τής αναχωρήσεως, ό Κοραής κατά 
τό θέρος τού 1782 απέπλευσε διά τελευταίαν φοράν μεταβαίνων εις 
τήν περιώνυμον τότε Ίατρι^ήν Σχολήν τού Μομπελλιέ, όπως παρα-
δοθή εις τάς προσφιλείς αύτώ σπουδάς. Προεπέμφθη δέ μεθ' όλης τής 
στοργής ύπό τού αγαθού διδασκάλου του Keun, όστις προύνόησε νά τόν 
συστήση είς τινας τών έκεϊ κατοίκων, τών όποιων ή συναναστροφή 
υπήρξε μία τών ολίγων του διασκεδάσεων κατά τό διάστημα τής Ιν 
Μομπελλιέ διατριβής τ ο υ 8 . 

Μετά τόν θάνατον τών γονέων του, κατά τά ε'τη 1783 καί 1784, 
τά μέσα τής συντηρήσεως τού Κοραή ήλαττώθησαν πολύ. Επειδή δέ 
μετά ταύτα οί πόροι του κατά μ.έγα μέρος προήρχοντοέκσυνδρομών συγ
γενών τίνων και φίλων,ένΣμύρνη προσερχόμενων εις βοήθειαν τοϋΚοραή, 
ό Keun συνετέλεσε πολύ διά τοϋ ιδίου παραδείγματος νά ύποθάλπη 
τόν ζήλον αυτών και ώς έκ τής επιρροής ην έξήσκει έν τή πόλει εκείνη V 

1 Προς τοΰτον σώζεται μία επιστολή τοϋ Κοραή τοΰ έτους 1796- ΐ'δε Απάν
θισμα Β', Επιστολών Α .Κοραή έκδ. Ίακ. Ρώτα. Έν "Αθήναις 1841 σελ. 98, 
καί «Lettres inedites de Goray a Ghardon de la Rochette, σελ 303. 

! Πρβλ. καί Lettres inedites de Goray a Chardon de la Rochette έν σ. 2;—3* 
' Πρβλ. καί σελ 45 τοΰ Α' τόμου τών "Επιστολών Δ. Κοραή, έκδ, Ν· Δαμαλα. 
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Ενταύθα παραθέτομεν περικοπάς τινας εκ τών επιστολών τοϋ Κο
ραή προς τον ε'πίσης πιστόν φίλον του τον Πρωτοψάλτην, έν α!ς κατα
δεικνύεται άφ ' ενός μεν τό ζωηρόν τής ευγνωμοσύνης αίσθημα δπερ 
έτρεφε πρός τόν διδάσκαλον, άφ'ετέρου δέ ή ενδελεχής μ.έριμνα ήν 
έδείκνυε καθ' δλον τούτο τό διάστημα δ Keun 1 «Θαυμάζεις τήν 
»πρός έμέ διάθεσιν τοϋ Δόμινου* και έχεις δίκαιον. Διότι δταν στο-
«χασθή τις τήν Ίδικήν μου άναξιότητα καί τήν άνυπέρβλητον εύ-
»νοιαν τήν δποίαν αυτός έ'χει πρός έμέ, απορεί τ ί νά ε'ιπή. Ήθελες 
»δμως εκπλαγείς περισσότερον άν έ'βλεπες τάς πρός έμέ έπιστολάς του, 
»&ν άνεγίνωσκες τάς συμβουλάς, τάς ενισχύσεις, τάς παρακελεύσεις 
»τάς δποίας μέ γράφει διά νά μέ θαρρύνη είς τόν δρόμον τόν δποϊον 
»τρέχω' σιωπώ τήν εϋγένειάν του· δ μικρότερος - τίτλος άφ ' δσους μέ 
«δίδει εις τάς έπιστολάς του είνε τό, ακριβέστατε μου φίλε . . . Δέν 
»τόν χρεωστώ μόνον σοφισμόν, άλλά καί τήν διατήρησιν αυτής τής 
«ζωής μου. Διότι άν δέν έγινα σφάγιον τής μελαγχολίας, ήτις μ 'έπο-
«λιόρκει τόσους χρόνους, είναι αυτός δ αίτιος, δστις έγλύκανε τό άψίν-
»θιον τής λύπης μου μέ τό μέλι τών σοφών του παραινέσεων καί συμ-
«βουλών. Ποσάκις ετοιμον νά όκλάσω, ΰποκάτω είς τό βάρος τής 
»άθυμίας μ.ου μέ άνώρθωσε καί μέ υπεστήριξε ; . . .» Καί έν άλλη 
επιστολή 5 « Ή πρόνοια τοϋ Θεοϋ είνε πολύτροπος καί πολυποίκιλος . . . 
»Αυτη παρεκίνησε τόν Δόμινον, άνδρα ξένον καί τήν πατρίδα καί τήν 
«θρησκείαν, νά μέ στοχάζεται ώς ίδιον άδελφόν του, νά μέ παρήγορη, 
»νά με ένισχύη καί νά μέ γράφη δτι ή μόνη του χαρά είναι νά μ.έ Ίδή 
«εύδαίμονα». 

Αναγορευθείς δ Κοραής τή 11 Ιουλίου 1786 διδάκτωρ τής ιατρι
κής σχολής τού Μομπελλιέ μετά μεγίστων επαίνων, προσεφώνησε τήν 
λατινιστί γεγραμμένην έναίσιμον διατριβήν αύτοϋ, είτε θ έσ ι ν , τώ άγα -
πητφ αυτού διδασκάλω και ευεργέτη διά φράσεων αφελών καί άμα εν
δεικτικών άκραιφνοϋς αγάπης. Ή θέσις αύτη, πλείστου λόγου αξία, 
επεγράφετο ccPyretologiae Synopsis)) *. Έν τή άνεκλαλήτω δέ 

1 Πρβλ. καί σελ. 54 τών Επιστολών Α. Κοραή, εκδ. Ν. Δαμαλά τοϋ Α' τομ. 
* Διά τούτου τοϋ τίτλου αποκαλεί πάντοτε 6 Κοραής τόν Keun, ώς ονομάζον

ται κοινώς παρ' ήμϊν οι ιερωμένοι έκ τών διαμαρτυρομένων. 
3 "Ιδε τόμ. Α' σελ. 46 Επιστολών Α. Κοραή, εκδ. Ν. Δαμαλά. 
4 Ή διατριβή αύτη τυπωθεΓσα κατά το 1786 έν Μομπελλιέ, μετετυπώθη έν 

τέλει τών «Lettres inedites de Coray a Chardon de la Rochettea. Ταύτης 
δε τ ά προλεγόμενα μεταφρασθέντα εις τήν έλληνικήν 6πΌ τοΰ διαπρεπούς λο
γίου κ. Δ. Θερειανοϋ, κατεχωρίσθησαν έν τω πολυτίμω αύτοϋ εργω περί Α δ α 
μαντίου Κοραή. 
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χαρό^, ήτις κατέλαβεν αυτόν διά τήν άναγόρευσίν του, γράφει πρός 
τοις άλλοις και τά έξης δ Κοραής είς τόν Πρωτοψάλτην, άπαριθμών 
αύτφ τάς παρά τοϋ Θεού πρός αυτόν ευεργεσίας 1 α . . . Δευτέρα εΰερ-
«γεσία νά γνωρίσω έ'να φιλάνθρωπον άνθρωπον, τόν Δόμινον Keun 
»δστις μ' έχορήγησεν δλα τά μέσα διά νά διασκεδάσω τήν άμάθειάν 
«μου. Τρίτη ευεργεσία - τό ταξείδιον τής "Ολλανδίας, δπου γνωρίσας 
«ανθρώπους καί άπορρίψας τόν ζυγόν τών άθλιων γραμματικών, ήρ-
«χισα νά σπουδάζω τούς "Ελληνας συγγραφείς μέ μέθοδον παντάπα-
»σιν διάφορον». Καί πολλάκις κατόπιν έν ταϊς έπιστολαΐς του προς τόν 
Πρωτοψάλτην επανέρχεται ε'ις τόν έ'παινον τοϋ σεβαστού του ευεργέ
του, ώς έν τή επιστολή τής 3ης Νοεμβρίου 1787 s . « Ό Δόμινος δέν 
«λείπει ε'ις δλας του . τάς έπιστολάς νά παραμυθού τήν ολιγοψυχίαν 
»μου, νά θαρρύνη τήν άδυναμ-ίαν μου καί έν ένί λόγω σπουδάζει μέ 
«όλους τούς τρόπους νά μέ στήριξη καί μέ κράτηση κλονούμενον καί 
«κινδυνεύοντα κατά πάσαν ώραν νά πέσω . . . Ό Δόμινος είναι . . . 
«είναι . . . άνθρωπος, δέν έχω μεγαλείτερον τίτλον νά τόν δώσω». 

Ότε ολίγον πρότερον, δ-κατά τό έ'τος 1786 περιηγούμενος άνά τήν 
Ελλάδα καί Άνατολήν δεινός σχολιαστής τού Όμηρου Villoison μετά 
τοϋ διασήμου λάτρου τής αρχαιότητος κόμητος de Ghoiseul Gouffier 
πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας έν Κωνσταντινουπόλει διήλθε πολλάκις διά 
Σμ,ύρνης, έγνωρίσθη μετά τοϋ Keun, τή συστάσει τοϋ Κοραή, δ'στις 
ήρξατο ήδη νά γίνηται γνωστός είς τούς έν Γαλλία λογίους 5 . Αί λε -
πτομέρειαι τής έν Σμύρνη διατριβής τού Yilloison δέν είνε ήμϊν πολύ 
γνωσταί , επειδή τό μ.έγα σύγγραμμ-ά του «Ιστορική Περιήγησις έν 
Ελλάδι» τό έπιχειρηθέν μετά τοσαύτης φιλοπονίας, δέν εξεδόθη δυ
στυχώς μέχρι τούδε. Κατά πασαν πιθανότητα θά άνέφερεν εντός αΰ 
τοϋ πολλά περί Σμύρνης καί περί τών σχέσεων αΰτοϋ μετά τού Βερ
νάρδου Keun, μεθ'ού πολλάκις μετά τήν εις Γαλλίαν έπάνοδον 
άντήλλασσε φιλοφρονήσεις διά τού κοινού αυτών φίλου Κοραή 4 . 

Κατά τούς χρόνους εκείνους ίσως δ Keun επεχείρησε ταξείδιον είς 
Όλλανδίαν , διελθών διά Παρισίων τούτο δέ είκάζομεν έκ τίνος τών 

1 "Ιδε έπιστολ. Ά . Κοραή, εκδ. Δαμαλα τόμ. Α' , σελ. 64. 
* "Ιδε ανωτέρω σελ. 99 καί 103-
5 "Ιδε Επιστολών Ά . Κοραή, εκδ. Δαμαλά τόμ. Α' σελ. 46 και 47. Πρβλ. 

προς τούτοις καί σελ. 4 3 τοϋ αΰτοϋ τόμου, ένθα γίνεται μνεία τής συστάσεως τοϋ 
Villoison ύπο τοϋ Κοραή προς τον τότε ΟίκουμενικΌν Πατριάρχην. 

4 Ίδε προς τοΓς άλλοις και Lettres de Coray a Chardon de la Rochette έν 

«ελ. 34. 
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τοϋ Κοραή πρός αυτόν ε π ι σ τ ο λ ώ ν , περί ών κ α τ ω τ έ ρ ω γ ε ν ή σ ε τ α ι λόγος *. 
Ό Κοραής μετά τήν άποπεράτωσιν τών σπουδών αΰτοϋ εν Μομπελ

λιέ καί μετά διετή περίπου διαμονήν έπειτα έν ταύτη τή πόλει, μή 
έπιθυμών πλέον νά έπανέλθη είς Σμύρνην ένεκα τών φιλελευθέρων φρο
νημάτων του, μετέβη εις Παρισίους, όπως άσχοληθή περί τινας διορθώ
σεις εις τόν Ίπποκράτην, τοϋθ' όπερ υπήρξε τό πρωτόλειον τών φιλο
σοφικών άΰτού , έργων περί τήν έρμηνείαν τών αρχαίων συγγραφέων. 
Έξηκολούθει δέ πάντοτε ανταποκρινόμενος μετά τού φίλου Keun ώς 
καί πρότερον. Έκ ταύτης τής αλληλογραφίας διεσώθησαν ευτυχώς τίνες 
έπιστολαί γαλλιστί γεγγραμέναι, έκδοθεϊσαι ύπό τοϋ Ιακώβου Ρώτα 
έν έχει 1841 έν τώ Β' 'Απανθίσματι τών επιστολών τοϋ Κοραή 8 . 

Εις δέ τάς μετά τήν καταδίκην Λουδοβίκου τού Ιζ ' επελθούσας δυσ
χερείς καί απαίσιους ημέρας τής Γαλλικής Επαναστάσεως, κατά τάς 
όποιας ό Κοραής περιήλθεν είς έσχάτην έ'νδειαν, μή εκτιμώμενων τότε 
κ α τ ' άξίαν τών φιλολογικών προϊόντων καί ένεκα τής καταπληκτικής 
ύπερτιμήσεως τών τοΰ βίου, ό Keun προσέδραμε πολυειδώς ε'ις βοή-
θειαν τού προστατευομένου του, ότέ μέν γενναίως συνεισφέρων έκ τών 
ίδιων αΰτοϋ, άλλως μετρίων, πόρων, ότέ δέ παρορμών τούς άλλους γνω
στούς του Σμυρναίους πρός άνακούφισιν τού δεινώς κατατρυχωμένου 
Έλληνιστού. Τά κατά ταύτην τήν έποχήν καταδεικνύονται έν βραχεί 
έκ τής άπό 27 Νοεμβρίου 1796 επιστολής πρός τόν Πρωτοψάλτην 5 

« . . . χωρίς τήν πρόθυμον βοήθειαν τοϋ Δόμινου, χωρίς τάς παρηγοριάς 
αΰτοϋ τού πιστού καί γενναίου φίλου, ήθελες πρό πολλού ψάλειν αΰτοϋ τό 
μνημόσυνόν μου. Έ ξ ω άπό τήν δαψιλή βοήθειαν τήν οποίαν μ'έ'πεμψε, 
μέ παρακαλεί θερμώς καί μέ εξορκίζει, νά τόν ανακαλύψω φιλικώς ολας 
μου τάς χρείας, διά νά μέ βοηθήση ακόμη περισσότερον. Έλυπήθη 
μεγάλως όταν έ'μαθεν ότι ήναγκάσθην νά πωλήσω μέρος άπό τά βιβλία 
μου, διά νά μή λιμοκτονηθώ.» — Δυστυχώς μόνον μέχρι τού επομένου 
έτους 1797 σώζεται ή αλληλογραφία τού Κοραή μετά τού καλοκάγα
θου προστάτου αυτού, ώστε δέν δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν περαι
τέρω τά κατά τάς σχέσεις αυτών. 

Περί δέ τά τελευταία ετη τής ζωής αΰτοϋ, ό άείποτε πρός τούς 

4 "Ιδε ανωτέρω σελ, 14 καί 'Απάνθισμα Α' επιστολών Α. Κοραή εκδ. Ίακ. 
Ρώτα σελ. 83. 

1 Μετετυπώθησαν δέ ύπο Αιμιλίου Egger καί μαρκησίου de St Hilaire έν 
τω συγγράμματι Lettres de Goray a Chardon de la Rochette τω πολλάκις 
μνημονευθέντι. 

' "Ιδε Επιστολών Α. Κοραή έκδ. Δαμαλα τόμ. Α' , σελ. 322. 
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φιλομαθείς αρωγός Keun συνέδραμε καί έδίδαξε μετά πατρικής επίσης 
στοργής καί έτερον νεαρόν Έλληνα διατρίβοντα τότε έν Σμύρνη, πολλω 
μέν ύποδεέστερον τοϋ Κοραή κατά τήν σοφίαν, μέγαν δέ επίσης ζηλω-
τήν τών πατρίων λέγω τόν Ίάκωβον Ρώταν , έκ τής νήσου Κέω, μετέ
πειτα δέ έμπορον.έν Τεργέστη, όστις υπήρξε θεματοφύλαξ, ούτως ειπείν, 
τών προϊόντων τής διανοίας τοϋ Κοραή, ού έξέδωκε κατόπιν έν δυσί 
τόμοις πλείστκς έπιστολάς \ Αμφότεροι ούτοι οί πολλαχώς ύπό τού 
Keun εύεργετηθέντες φίλοι έν τή κατόπιν μεταξύ αυτών αλληλο
γραφία, συχνάκις μετά συγκινήσεως μνημονεύουσι τού ονόματος τοϋ κοι
νού αυτών διδασκάλου 8 . Ό δέ Ρώτας έν τώ προλόγω τοΰ Α' τόμου 
τών έκδοθεισών ύ π ' αυτού επιστολών 5 εκφράζεται ούτωσί περί τοΰ εξαί
ρετου ανδρός. «Εις τήν νεαράν μου ήλικίαν ηύτύχησα νά λάβω τήν 
»φιλίαν καί διδασκαλίαν τοϋ σεβασμίου καί ενάρετου Δόμινου Βερνάρδου 
»Κεουν. Τόν χρεωστώ αίώνιον εΰγνωμοσύνην διά τήν οποίαν εδειξεν εις 
»έμέ πατρικήν εΰνοιαν καί διά τά σοφά καί θαυμαστά παραγγέλματα 
»οσα ηκουσα άπό τό μελίρρυτον αΰτοϋ στόμα !» 

Δέν γνωρίζομεν όποια υπήρξαν τά ύστατα έ'τη τού βίου τοϋ Keun-

τούτο δέ μόνον είνε ήμϊν γνωστόν ότι απεβίωσε κατά τάς αρχάς τοϋ 
παρόντος αιώνος έν Σμύρνη καί ετάφη εντός τοϋ τών Διαμαρτυρομέ
νων Ολλανδών κοιμητηρίου, τού όπισθεν τοϋ ναΐσκου καί τοϋ νοσο
κομείου αυτών ευρισκομένου. Διά τούτο δέν κρίνομεν άσκοπον ΐνα πρό 
του βέλους τής πραγματείας ταύτης διαλάβωμεν εν τισι περί τού χώρου 
τούτου, τού εις πλείστους Ι'τι Σμυρναίους ολίγον γνωστού. 

Οί έν Σμύρνη διαμένοντες καί έν αυτή εμπορευόμενοι ώς τό πλείστον 
Ολλανδοί ειχον κατά τούς πρώτους αιώνας τής έν τή πόλει εγκατα

στάσεως των το νεκροταφεϊον αυτών, ώς καταφαίνεται έκ τών περιηγη
τών Balthazar de Monconys έν έ'τει 1648 καί Cornelius Le Bruyn 
1678 ", έν,θέσει ουχί ευκόλως σήμερον προσδιοριζόμενη, δηλαδή π λ η 
σίον τής τότε ύπαρχούσης εκκλησίας τών ορθοδόξων 'Αγ. Παρασκευής 
(έπι. τής θέσεως τής όποιας εινε έκτισμέναι σήμερον αί φυλακαί) τής 

4 Απάνθ ισμα επιστολών "Αδαμαντίου Κοραή έκδιδ. Ίακ . Ρώτα. 'Εν 'ΑΟή-.' 
ναις 1839, καί Απάνθ ισμα δεύτερον. Αυτόθι 1841. 

1 Πρβλ. καί σελ. 5 καί 235 τοΰ Γ' τόμου τών Επιστολών Α . Κοραή, έκδ. 
Ν. Δαμαλα. 

3 "Ιδε σελ. η' τοϋ Απανθίσματος Επιστολών Α. Κοραή έκδ. I. Ρώτα 1839. 
4 "Ιδε ((Journal des Voyages de Μ. de Monconys -ect. Lyon MDGLXVe 

τομ. Α' σελ. 448. καί Voyage dans le Levant ect. . . par Gorneille Le Bruyn, 
Paris, Gavelier. 1714. τομ. Α' σελ. 24. 

toMos ΐς-', "Απρίλιος, . " ' 39 
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χρησιμευούσης ώς Μητροπόλεως, κατά τόν περιηγητήν TheveilOt, όστις 
τήν αποκαλεί Sainte Venerande 1 . 

Κατά ταϋτα , τό νεκροταφεϊον έ'κειτο ώς εγγιστα μεταξύ τού "Οθω
μανικού Νοσοκομείου καί τών μνημείων τού αυτού θρησκεύματος τών κα
τάφυτων άπό ωραίας κυπαρίσσους.Εντός δέ τούτου τού χώρου έθάπτοντο 
καί οί "Αγγλοι καί οί Γάλλοι, ών Ομως αί περιοχαί έχωρίζοντο ά π ' αλ
λήλων διά μικρού τειχίσματος. "Ενεκα τής αποστάσεως αυτού τού νεκρο
ταφείου άπό τής ευρωπαϊκής συνοικίας καί τής ελλείψεως πιθανώς άσφα-
λείαςέν ταϊς μεταξύ όδοΐς, συνείθιζον τότε νά μεταφέρωνται οί νεκροί έπί 
άκατίου,παρακολουθούμενου ύπό έτερων φερόντων τήν νεκρικήν συνοδίαν*. 
ΤΗτο δέ τό νεκροταφεϊον τών "Ολλανδών πολυτελώς κεκοσμημένον, κατά 
τόν προειρημένον Heymann, διά μαρμάρινων τάφων, κεκαλυμμένων 
ύπό πομπωδών επιγραφών s . Τούτων τό ύλικόν ϊσως προήρχετο έκ τοϋ 
ουχί μακράν κειμένου αρχαίου ναού τού "Ασκληπιού καί έκ τοϋ είς τάς 
ανωφέρειας τοϋ Πάγου ευρισκομένου μεγάλου Σταδίου, τοϋ χρησιμεύοντος 
τότε κατά τινας άντί λατομείου, όθεν προσεπορίζετο ή πόλις τ ά πρός 
οίκοδομήν αναγκαία. Ά λ λ ά προϊόντος τού χρόνου, περί τά μέσα τού 
ΙΗ' αιώνος ήρχισε φαίνεται τό μέρος νά μή είνε λίαν κατάλληλος τό
πος ταφής, διά τήν γειτνίασιν πιθανώς πολλών μή χριστιανών,δυσμενώς 
διακειμένων πρός τούς Ευρωπαίους. Δι'όπερ έκείνην τήν έποχήν δύσκο
λος μέντό έφ ήμϊν έξακριβουμένην, ά λλ ' ουχί μεταγενεστέραν τού έτους 
1780, οί "Ολλανδοί ήρχισαν νά θάπτωσι τούς νεκρούς αυτών παρά τό 
Νοσοκομεΐον αυτών, τό έ'τι κ,αΐ σήμερον εύρισκόμενον έπί τής όδοϋ τής λ ε 
γομένης τών Νοσοκομείων, έν ή καί τά τών Όρθοδόξων, τών Αυστριακών 
καί τών Ά γ γ λ ω ν . Τό δέ παλαιόν έγκαταλειφθέν νεκροταφεϊον ύφίστατο 
άρκετόν καιρόν εισέτι, άλλ ' επειδή ολίγον κατ 'ολίγον ήρχισαν ύπό τών 
πέριξ ο'ικούντων, νά βεβηλώνται οί έκεϊ σωζόμενοι τάφοι καί νά μή 
τηρήται τό πρός τούς νεκρούς όφειλόμενον σέβας, άνεκομίσθησαν τ ά 
όστά κατά τάς αρχάς τής παρούσης έκατονταετηρίδος καί κατετέθη 
σαν έν τφ. νέφ κοιμητηρίω εντός ευπρεπούς κοινοταφίου, έφ' ού άνα-
γινώσκεται ή έξης αξιομνημόνευτος λατινική επιγραφή : 

1 "Ιδε Relation d'un Voyage fait au Levaut . . . par M r de Thevenot, Paris 
MDGLXV. τόμ. Α' σελ. 175. 

s "Ιδε Monconys I.e. Τομ. Α' σελ. 449. 
' "Ιδε τής αγγλικής μεταφράσεως του έργου Travels through part of Eu-

ropa, Asia Minor etc . . . by S. Aegidius van Egmond und John Heymann... 
translated from the low Dutch. London 1759 τόμ Α' σελ. 97. 
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Inclytae gentis Batavae 
defunctorum ossa 

quae usque adhuc prope S. Venerandae 
in eorum veteri coemeterio jaeuerunt 

e barbarorum insultationibns erepta 
ac zelo pietate surnptibus translata 

ANNO MDCCGIII 
hie 

pristino honore restituta 
conquiescunt 

Ezeciel vaticin1 de osssibus istis Cap. 37 vers. 4. 

"Ηνωμένος μετά τού Νοσοκομείου, ού τό έτος τής ιδρύσεως, πάντως 
όχι μεταγενέστερον τού έτους 1739, δέν εινε ήμϊν γνωστόν, υπάρχει 
ό ναίσκος τών "Ολλανδών, αυτός ούτος πιθανώς όπου άντήχει άλλοτε 
ή σεβάσμια φωνή τού άγαθοϋ ίεροκήρυκος Keun. "Οπισθεν τούτου ευ
ρίσκεται ό πρός ταφήν χώρος, όστις ηύρύνθη κατά διαφόρους ε'ποχάς, 
περιβαλλόμενος ύπό υψηλών τοίχων; εντός κατάφυτου κήπου φιλοκά-
λως διεσκευασμένου, δν έκ πρώτης ό'ψεως δέν θά ήδύνατό τις νά έκ-
λάβη ώς τό καταφύγιον τοϋ θανάτου. "Ενταύθα δέ και πάντες οί 
διαμαρτυρόμενοι τών άλλων εθνών, πλήν τών Ά γ γ λ ω ν , έ'χουσι τούς 
τάφους των . Ά λ λ ά σημειωτέον ότι άπό τού έ'τους 1873 δέν γίνεται 
πλέον χρήσις τοϋ κοιμητηρίου τούτου· ούχ ήττον οι ευρισκόμενοι τ ά 
φοι διατηρούνται έν αρίστη καταστάσει. 

'Εντός λοιπόν τούτου τού χώρου ευρίσκονται, τεθαμμένοι πλήν πολ
λών άλλων (ιδίως τού Otto Richter, νεαρού έκ Λιβονίας περιηγητοϋ 
προοιωνιζομένου μέν λαμπρόν μέλλον, πλήν προώρως έν Σμύρνη τ φ 
1816 αποβιώσαντος 4 καί τοϋ περί τήν άρχαιολογίαν ασχολουμένου 
καί ώς διπλωμάτου διακριθέντος Σουηδού Γεράρδου Ιωάννου de Hei-
denstam y 1803)* καί οί παλαιοί γνώριμοι τού Κοραή, Γούς οποί
ους ένθυμεϊται πάν τοτε 5 , ήτοι ό Δανιήλ Αλέξανδρος κόμης de Ηο-
chepied, πρόξενος τής "Ολλανδίας έπί 40 ετη διατελέσας έν Σμύρνη 
καί αποθανών τ φ 1796, ό Δαβίδ Van Lennep έξ Άμστελοδάμου 

1 "Ιδε: Vivien de St. Martin «Description Historique et GSographique de 
l'Asie Mineure. Paris, 1852. Τόμ. B' σελ. 180—184 καί 788. . 

* "Ιδε· Vivien de St. Martin 1. c. σελ. 137 καί 775 τοϋ B' τόμου· ούτος ήτο 
πατήρ τοΰ έν "Ελλάδι έπί πολλά, ετη διατελέσαντος επιτετραμμένου τής Σουηδίας. 

s Πρβλ. καί Lettres de Coray a Chardon de la Rochette σελ. 87. 
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πλούσιος έμπορος αποκατασταθείς έν Σμύρνη, πατήρ καί πάππος τών 
μετέπειτα προξένων τής Σουηδίας καί "Ολλανδίας έν Σμύρνη καί έν 
"Ελλάδι, αποθανών τώ 1797 1 , ό Δανιήλ Fremeaux επίσης ευκατά
στατος έμπορος, δν άναφέρουσι πλείστοι περιηγηταί, καί 6 προμνησθείς 
πιστές φίλος τού Κοραή Ιωάννης Φραγκίσκος Dentand, αποβιώσας ΰς-α-
τοςπάντων τώ 1808. Τέλος δ ' έν τινι γωνία παρά τόν μεσημβραόν τοϊ-
χον αναπαύεται (resurrectionem expectans, κατά τήν έπιτύμβιον 
αυτού έπιγραφήν) εντός απλούστατου καί απέριττου μνημείου ό καλός 
κάγαθός Βερνάρδος Keun, αποβιώσας έν έτει 1801 έν ηλικία 68 ετών. 
Τούτου απόγονοι, ει μή κατ 'ευθείαν, σώζονται έν Σμ,ύρνη καί άλλαχοϋ. 

IV. Κ . Χ.- Κ ω α τ η ς . 

ΙΣΤΟΡΪΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΤΑΦΙΛΟΣ' 
ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩι ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΕΝ ΖΑΚΤΝΘΩι 

Εις τό δημοσιευθέν έν τώ προηγόυμένω τεύχει ύπόμνημ-α τό γραφέν έν 
έτει 1602, ειδομεν δτι ε'ις τήν Ελλάδα ή καλλιέργεια τής σταφίδος 
ήτο παρημελημένη καί ύπήρχεν Ιδέα δτι έμελλον νά τεθώσι vsat φυ-
τεϊαι , ένεκα τού νέου τούτου νόμου Ιν 'Ειττανήσω. Επίσης είς τινα 
έγγραφα αναφέρεται δτι φυτείαί τίνες σταφίδος ήσαν εις τήν Κοριν-
θίαν κατά τάς αρχάς τού δεκάτου έβδομου αιώνος. 'Εκ τών περιηγη
τών οδς αναφέρει δ κ . Ξένος καί έξ άλλων έγγραφων καταφαίνεται 
δτι δέν Ιγένοντο νέαι φυτεΐαι εις τά γείτονα μέρη καί τούτο πρός 
όφελος τών νήσων. 

"Εκτός τοϋ ρηθέντος υπομνήματος, καί άλλα περί τού Ιδίου αντικει
μένου καί άλλων σχετικών απέστειλε πρός τόν Δούκα τών "Ενετών ή 
Κοινότης, δπως οί αρμόδιοι πεισθώσιν δτι οί χωρικοί ιδίως θά λιμοκτο-
νήσωσι καί δτι τέλος ή νέα αυτη άπόφασις τών έπί τού εμπορίου Εφό
ρων (Savi) δέν ήτο πρακτική. Είς τά πρακτικά ταύτα τού Συμβου
λίου αποδεικνύονται αί ένέργειαι τής Κοινότητος καί τό ενδιαφέρον 
δπερ έ'λαβεν αύτη υπέρ τών συμφερόντων τού τόπου 8 . Καί ή Κεφαλ-

4 Περί τούτου γίνεται λόγος έν τω ύπο τοϋ φιλελληνικωτάτου Guys ποιηθέντι. 
Voyage Littnraire de la Grece έν σελ. 325 τοϋ Β' τόμου τής Γ' εκδόσεως, 
έν ετει 1783. 

V Συνέχεια- ί'δε φυλλάδ. 7. 
' A.tti Consiglio Communita, Άρχειοφυλακειον. 
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ληνία ωσαύτως εις τό ζήτημα τούτο δέν έμεινεν απαθής. Ή Κυβέρ-
νησις τέλος ή Ίδια Ιπείσθη δτι δέν ήτο επιτυχής ή άπόφασις αύτη, καθό 
δυσεκτέλεστος, καί ή λαθρεμπορία ένεκα τούτου άνεπτύσετο περισσότε-
ρον. 'Εξήγετο διά νυκτός ή σταφίς εις Γλαρέντσαν, δπου "Αγγλοι έμ
ποροι, ώς ειδομεν, ήρχισαν νά εγκαθίστανται. Οί "Ενετοί ταχέως Ινόη-
σαν δτι ούτω τά μέγιστα Ιζημιοΰντο Όθεν Ιπέβαλον Ικ νέου τόν 
έξαγωγικόν φόρον, τό 1609, τής nuova imposta. Ά λ λ ά τά παρά
πονα κατά τής nuova imposta καί έπειτα τής nuovissima, δέν έπαυ
σαν, άνευ δμως ικανοποιήσεως τών κατοίκων. 

* 

"Ας ίδωμεν νυν τ ί λέγουσι καί οί περιηγηταί. Ό κ. Ξένος δικαίως 
ΐπικαλεΐται τήν μαρτυρίαν τοϋ Σάντη, δστις έπεσκέφθη τήν Ζάκυνθον 
τό 1610. Λέγει δ περιηγητής ούτος : « Ά λ λ ά τά κύρια πλούτη τής 
«Ζακύνθου προέρχονται έκ τού σταφιδοκάρπου, δστις είνε άντικείμενον 
«σπουδαίας εμπορίας, ιδίως μέ τήν Άγγλ ίαν καί Όλλανδίαν, διότι 
«άλλως Ινταϋθα ήγνόουν τ ί νά τήν κάμουν, τοσοϋτο μάλλον, καθόσον 
»πρό τής σταφίδος, μόλις ήδύναντο νά άπαλλαχθώσιν έκ τοϋ κατα-
«τρύχοντος αυτήν λιμού. Σήμερον εκκαθαρίζουν ετησίως 150,000 τσε-
«κίνια, έκτος τού δτι ή 'Ενετία λαμβάνει καί αύτη 48,000 τ ά λ -
«ληρα διά τελωνιακά καί άλλα εξαγωγής δικαιώματα. Αδύνατον 
«είνε, νά φαντασθή τις , πώς εν μικρόν μέρος τής γής φυτευμένον μέ 
«σταφιδαμπέλους, παράγει τοιούτον πλοϋτον, διότι ή νήσος εινε ορεινή, 
»μή παράγουσα σΐτον, επαπειλούμενη Ικ λιμού δσάκις οί σφοδροί άνε-
«μοι άποκλείουσι τά πλοιάρια, τά μετακομίζοντα τούς δημητρια-
«κούς καρπούς Ικ τοϋ αντικρύ Μωρέως, απέχοντος δέκα μόνον λεύγας 
«τής Ζακύνθου *»•·. 

Ίδέαν τινά σαφή περί τής καταστάσεως τής σταφίδος περί τόν δε-
χ,ατον έ'βδομον αιώνα παρέχει ήμϊν καί δ αρχαιομαθής, φιλόλογος καί 
ιατρός Γάλλος Ιάκωβος Spoil μετά τοϋ συνοδοιπόρου του φιλομαθούς 
Άγγλου Γεωργίου Wheller. Ούτοι επεσκέφθησαν τάς ημετέρας νή
σους καί τήν "Ελλάδα τό 1675, καί Ιδημ.οσίευσαν Ιδιαιτέρως τάς 
εντυπώσεις καί μελετάς αυτών 5 . Ό Spon διηγείται δτι έν Ιθάκη ή 

1 Π.άρτς ΚεφαΛΛηγία καί Ίθάχη σελ. 361. 
! Σ. Ξένου : Ιστορία της Σταφίδος εν ΆχροπόΛει ΦιΛοΛογιχϊ) σελ. 178. 

Παραπέμπομεν είς_ τον Ξένον, καθότι δέν εί'δομεν τό σύγγραμμα τοϋ Σάντη. 
3 Το έργον τοϋ" Γάλλου τιτλοφορείται : Voyage d'ltalie, de Dalmatie, de 

Grece et de Levant, fait aux annees 1675 et 1676 par Jacob Spon docteur 
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π α ρ α γ ω γ ή τ ή ς σ τ α φ ί δ ο ς ή τ ο ισοδύναμος προς το φορτίον δύο α γ γ λ ι κ ώ ν 
π λ ο ί ω ν . Eupev επίσης ά ρ κ ε τ ή ν εις τ ή ν Κ ε φ α λ λ η ν ί α ν π ο σ ό τ η τ α , ώστε 
π ο λ ύ ώφελοϋντο οί κάτο ικο ι τ ή ς νήσου τ α ύ τ η ς (elle tire beaucoup 
d'argent). Οί δέ σταφ ιδέμπορο ι διέμενόν έν Λ η ξ ο υ ρ ί φ κ α ί ή σ α ν π ο λ 
λο ί κ α ί πλούσιο ι (plusieurs riches marchands de ces raisins de 
Corinthe). Περί τή ς σταφ ίδος λεπτομέρε ιας παρέχε ι ό τ α ν ό μ ι λ ή περί 
Ζακύνθου . Έ π ί λέξε ι δέ λ έ γ ε ι : « . . . σ τ α φ ί ς κ α λ ο ύ μ ε ν η τ ή ς Κορίνθου , 
»νύν όμως δέν κ α λ λ ι ε ρ γ ε ί τ α ι πλέον εις τ ή ν Κόρινθον, ουδέ είς τ ά π ε -
» ρ ί χ ω ρ α (environs). Εινε αληθές ότ ι ά λ λ ο τ ε ύπήρχεν έκεϊ, κ α ί επειδή 
»φέρει το όνομα τ ο ύ τ ο , φ α ί ν ε τ α ι (il y a bien de l'apparence) ότ ι το 
ϊ φ υ τ ό ν τούτο έκεϊθεν μ ε τ ε φ υ τ ε ύ θ η . Ό τ ε ήμην είς τ ή ν Κόρινθον , έπλΐΐ-
«ροφορήθην δ τ ι πρό τ ί ν ο ς (il n'y a pas long-temps) έ κ α λ -
«λ ι έργουν ό λ ί γ η ν εις Β α σ ι λ ι κ ά , τό π ά λ α ι Σ ι κ υ ώ ν α , μακράν τ ή ς Κ ο -
»ρίνθου μόνον εξ ή έ π τ ά μ ί λ λ ι α · παρηρ-ελήθη όμως ( ή σ τ α φ ί ς ) μ ή εύ-
»ρίσκομένων έν Τουρκία α γ ο ρ α σ τ ώ ν . . . ' Α φ ' ότου ή Τουρκία έκτ ισε 
»δύο φρούρια εις τ ή ν είσοδον τού Κορινθ ιακού κ ό λ π ο υ , δέν ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι 
« ή είσοδος εις τ ά ημέτερα π λ ο ϊ α , έκ φόβου αιφνίδιας εφόδου κ α ί μ ή π ω ς , 
»ύπό τ ή ν π ρ ό φ α σ η φορτώσεως σ τ α φ ί δ ο ς π ρ ο σ β ά λ λ ω σ ι τόν τόπον οί π ε ι -
» ρ α τ α ί τ ή ς Μ ε λ ί τ η ς . "Ομως ό σταφ ιδόκαρπος φέρετα ι είς Ν α ύ π α κ τ ο ν 
» κ α ί Α ί γ ι ο ν , οπόθεν σ τ έ λ λ ε τ α ι εις Π ά τ ρ α ς , έ'νθα επίσης κ α λ λ ι ε ρ γ ε ί τ α ι , 
«πρός φ ό ρ τ ω σ ι ν . Οί τρεις ούτοι τόποι φορτώνουσιν εν πλοϊον μετρίου μ ε -
»γέθους· (un vaisseau mediocre). ' Α π έ ν α τ ι τ ώ ν Π α τ ρ ώ ν , είς τ ή ν 
» χ ώ ρ α ν τ ώ ν αρχαίων Αιτωλών, κ ε ϊ τ α ι χωρίον όνομαζόμενον Α ί τ ω λ ι -
« κ ό ν , κτ ισμένον ώς ή Β ε ν ε τ ί α εις τ ε ν ά γ η , κ α ί κατο ικούμενον έκ δ ι α κ ο -
« σ ί ω ν περίπου ο ικογενε ιών. Οί κάτο ικο ι τού χωρίου τ ο ύ τ ο υ κ α λ λ ι ε ρ -
» γ ο ΰ σ ι ν εις τ ή ν πλησ ίον στερεάν κ α ί θ α υ μ α σ ί ω ς ε π ι τ υ γ χ ά ν ο υ σ α . Είνε 
« ω ρ α ί α κ α ί κ α λ ή (beau et bon) κ α ί δις χονδροτέρα τ ή ς Ζακύνθου . 
« Ο ύ τ ο ι δ ύ ν α ν τ α ι μ ε τ ά τ ή ς σ τ α φ ί δ ο ς τού Μεσολογγ ίου νά φορτώσωσ ι ν εν 
»μ.έγα πλο ϊον . Έ κ ε ϊ ή μ ε θ α , ό τ α ν "Αγγλος έμπορος εύρίσκετο μ ε τ ά τ ο ϋ 
»πλο ίου του πρός φόρτωσ ιν , έν π α ρ ό δ φ δέ λ έ γ ω ότ ι οί Ά γ γ λ ο ι κ α τ α -
ϊ ν α λ ί σ κ ο υ σ ι περισσοτέραν σ τ α φ ί δ α ή όσον ομού οί Γερμανο ί κα ί οί Γ ά λ -
» λ ο ι . Εινε ευχάριστος ή θέα τοϋ έκ μονοξύλων (monoxyla),στολίσκου, 
«έ'καστον τ ώ ν όποιων μεταφέρε ι εις τό πλοϊον πέν τε ή εξ σ α κ κ ί α σ τ α -
»φίδος· ά λ λ ' ό τ α ν ό άνεμος έ ν δ υ ν α μ ο ύ τ α ι , α ί φ ν η ς τ ά π λ ο ι ά ρ ι α τ α ύ τ α 

en medecin, aggreg-έ a Lyon et George Wheller, gentilhomme anglois- τρεΓς 
τόμοι, Λυών 1678. To δέ τοϋ "Αγγλου : Α. journey into Greece, by George 
Wheller Esq. in company of Lyons, έν Λονδίνω 4 682. Το έργον τοΰτο τοϋ 
"Wheller μετεφράσθη γαλλιστ! καί εξεδόθη έν 'Αμστελοδάμφ το 1689. 
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« δ ι α σ κ ο ρ π ί ζ ο ν τ α ι ώς σμήνος μ ε λ ι σ σ ώ ν , κ α θ ό τ ι δέν τ ο λ μ ώ σ ι ν ά έ κ τ ί θ ε ν -
» τ α ι εις τ ή ν όρμήν τ ώ ν κ υ μ ά τ ω ν , ώ ς α ί ή μ έ τ ε ρ α ι φ ε λ ο ϋ κ α ι ( ί έ 1 θ υ ς ΐ 1 β 8 ) . 
» Ό Ά γ γ λ ο : ούτος έμπορος δέν έπλήρωνεν ε'ις τό τελωνε ϊον φόρον 
« ε ξ α γ ω γ ή ς , ά λ λ ' ε δ ι δ ε ν ώς δώρον χ ί λ ι α σκοϋδα εις ι ό ν βοεβόδαν 1 κ α ί 
«όμως εύρισκε περισσότερον συμφέρον είς τ ή ν Ζάκυνθον , όπου έπλήρωνε 
« δ α σ μ ό ν εις τό τελωνε ϊον δέκα σκοϋδα τ ή ν χ ι λ ι ά δ α . Ή Κ ε φ α λ λ η ν ί α , 
« ή τ ι ς είνε μ ε γ ά λ η νήσος, π α ρ ά γ ε ι μ ε τ ά τ ή ς Ι θ ά κ η ς έ π τ ά ή οκτώ φορ-
» τ ί α κ α ί ή Ζάκυνθος περίπου τό ή μ ι σ υ . Οί αμπελώνες τ α ύ τ η ς τ ή ς 
«νήσου ( Ζ α κ ύ ν θ ο υ ) κ α λ λ ι ε ρ γ ο ύ ν τ α ι ε'ις ώ ρ α ι ο τ ά τ η ν π ε δ ι ά δ α , δ ώ δ ε κ α 
« μ ι λ λ ί ω ν μήκους κ α ί τ εσσάρων π λ ά τ ο υ ς , προφυλασσομένην ύπό σειράς 
«ορέων . . . Τις π ι σ τ ε ύ ε ι ότ ι μ ε τ ρ ί α τ ι ς π ε δ ι ά ς , ένθα ύπάρχουσ ι κ α ί 
«πλήθος ε λ α ι ώ ν ω ν κ α ί χ ω ρ α φ ι ώ ν π α ρ ά γ ε ι τ έ σ σ α ρ α εως π έ ν τ ε έκατομ.-
« μ ύ ρ ι α σ τ α φ ί δ ο ς κ α ί δέκα χ ι λ ι ά δ α ς μ ε γ ά λ ω ν βαρέλων οίνου πρός χ ρ ή -
« σ ι ν τ ώ ν κ α τ ο ί κ ω ν ; Τό τελωνε ϊον έξ αμφοτέρων τ ώ ν προϊόντων τ ο ύ -
« τ ω ν ε ισάγε ι εις τό ταμε ϊον τοϋ Δόγη κ α τ ' έ'τος τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α χ ι λ ι ά -
» δ α ς δ ο υ κ ά τ ω ν όμοϋ δέ ή Ζάκυνθος κ α ί ή Κ ε φ α λ λ η ν ί α πληρώνουσ ι 
« κ α τ ' έ'τος εκατόν χ ι λ ι ά δ α ς δ ο υ κ ά τ ω ν . Έ κ α σ τ η χ ι λ ι ά ς σ τ α φ ί δ ο ς σ τ ο ι -
« χ ί ζ ε ι εις τόν ά γ ο ρ α σ τ ή ν περίπου είκοσι τ έ σ σ α ρ α σκοϋδα· &ν κ α ί τό 
«είδος α γ ο ρ ά ζ ε τ α ι έκ τ ώ ν κ α τ ό χ ω ν πρός δέκα μόνον σ κ ο ϋ δ α , όμως 
« υ π ό κ ε ι τ α ι είς υπέρογκα δ ι κ α ι ώ μ α τ α (il y a de gros droits) . . . 
« Χ ά ρ ι ν περιέργειας ενίοτε έκ τ ή ς σ τ α φ ί δ ο ς παράγουσ ι ν οινον, άλλ' εινε 
«ούτος π ο λ ύ δυνατός (trop violent), κ α ί ομοιάζε ι σχεδόν πρός τό ο'ι-
«νόπνευμα (eau de vie) . . . » 2 . 

Ό Wheller τ ά αυτά περίπου λ έ γ ε ι . Λ α λ ώ ν περί τ ή ς άφ ί ξ εώς του 
είς Ζάκυνθον , λ έ γ ε ι ότ ι ή νήσος α ύ τ η «είνε ό τόπος έξ ού κυρίως ερχον-
« τ α ι τ ά κοι/ραντίά είς Ά γ γ λ ί α ν , δ ι ' ώ ν μαγε ιρεύομεν τ ό σ α έ ξ α ί -
«ρε τα φ α γ η τ ά , προέρχεται δέ τό ό'νομά τ ω ν έκ τ ή ς Κορίνθου, π ε φ η - ' 
« μ ι σ μ έ ν η ς πόλεως π λ η σ ί ο ν τοϋ Ίσθμοϋ τ ή ς Πελοποννήσου, διό κ α ί 
« κ α λ ε ί τ α ι κορ ινθ ιακή σ τ α φ ί ς . Ά λ λ ά σήμερον δέν κ α λ λ ι ε ρ γ ε ί τ α ι πλέον 

4 Ό βοεβόδας ήτο σπουδαϊον έπί τουρκοκρατίας πρόσωπον έν τή διοικήσει, 
διοριζόμενος είς πασαν έπαρχίαν ύπΌ τής Υ ψ η λ ή ς Πύλης τ ή προτάσει τ ώ ν μ α -
Χικιανε σααπιδωτ, τών εκμισθωτών τής δεκάτης, εσχάτως δέ ύπο τοΰ πασά. Ή 
διάρκεια τής αρχής του ήτο ενιαυσία, καθήκοντα δέ είχε νά είσπράττη τό χα-
ράτζι ή κεφαλιάτικο, νά έ*τελή τάς προσταγάς τοΰ πασά, ώς καί τάς απο
φάσεις τοΰ δικαστηρίου καί νά ενεργή τάς αιτήσεις τών προεστών ώς πρός\ τά 
άφορώντα είς τήν άστυνομίαν καί τήν εί'σπραξιν τών δοσιμάτων, νά έπικυροΓ δέ 
τάς πωλήσεις γαιών δι' εγγράφου καλουμένου ταπί (Πρβλ. Ν. Γ. Μοσχοβάκη : 
To er 'ΕΛΛάδι δημόσιον δίκαιον επί Τουρκοκρατίας ("Αθήναις 1882). 

' Spon Voyage κτλ. τόμ. Α' σελ. 142—147-
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»είς Κόρινθον ή σταφίς. "Ισως τήν παρημέλησαν, διότι δέν ύπάρχου-
«σιν άγορασται εκεί, καθότι τών Τούρκων το φίλύποπτον απαγορεύει 
»ε'ις τά μεγάλα πλοία τον ε'ίσπλουν εις τον Κορινθιακόν κόλπον. Ή 
ίσταφίς δέν βλαστάνει μεταξύ τών θάμνων, ώς τά Ιδικά μας λευκά 
»καί κόκκινα κουρραντιά - άλλά παράγεται Ικ κλημάτων αμπέλου ώς 
«πάσαι αί λοιπαί των σταφυλαί. Οί βότρυές της είναι μικροί, άνευ 
«πυρήνων, ερυθροί δέ ή μάλλον μελανοί το χρώμα. Ότε διήλθον έκ 
«Πλακεντίας τής Ιταλ ίας , εύρον έκεΐ λευκήν τοϋ είδους τούτου στα-
«φίδα, διαφέρουσαν μόνον κατά τό χρώμα . . . Τά κ ο υ ρ ο α ν τ ι ά πω -
»λοϋνται περίπου πρός δώδεκα τάλληρα τήν χιλιάδα καί έτερα δώ-
»δεκα τάλληρα πληρώνουσιν εις τούς Ενετούς είς Ιξαγωγικον τέλος. 
» Ή Ζάκυνθος παράγει ετησίως πέντε ή εξ φορτία, ή Κεφαλληνία 
«τρία ή τέσσαρα, φορτία καί το ΑΊτωλικόν, Μεσολόγγιον και αί Πά-
»τραι εν μόνον φορτίον, μέρος τού οποίου είναι καί & σταφιδόκαρ-
»πος τον όποιον φέρουσιν Ικ τοϋ κόλπου τής Κορίνθου. Διά τήν δέου-
»σαν ύποστήριξιν τοϋ Ιμπορίου τούτου οί "Αγγλοι έ'χουσιν Ιν Ζακύνθω 
«πρακτορεϊον, συγκροτούμενον Ικ τοϋ άγγλου προξένου καί πέντε ή Ιξ 
«έμπορων τής Εταιρίας τής Ανατολής (Levant). Οί Όλλανδοί 
«έχουν τον πρόξενόν των καί έ'να ή δύο έμπορους, καθώς καί οί Γάλ-
«λοι τον πρόξενόν των καί έ'να έ'μπορον. Το κυριώτερον έμπόριον εύ-
«ρίσκεται εις χείρας τών "Αγγλων καί δικαίως, διότι καταναλίσκουσιν 
«έκ τοϋ καρπού τούτου έξάκις περισσότερον ή δτι ομού οί Γάλλοι καί οί 
«Όλλανδοί . Οί Ζακύνθιοι άγνοοϋσιν εις τ ί μεταχειριζόμεθα τήν στα-
«φίδα. Νομίζουσιν δτι τήν μεταχειριζόμεθα είς τήν βαφήν» *. 

"Οπως δ αναγνώστης λάβη ίδέαν τινά τής ποσότητος τής παραγω
γής τής σταφίδος κατά το 1675, λέγομεν δτι τά μεταφέροντα τότε 
τήν σταφίδα πλοία ήσαν τά καλούμενα κ λ ί π ε ρ ς (Clippers), άτινα 
δέν ήσαν μεγαλείτερα τών 200 τόνων. "Εκαστος τόνος, ώς γνωστόν, 
ισοδυναμεί πρός 2,144 καί '/ 5 ένετικάς λίτρας ή 793 όκάδας καί 
166 δράμια. 

Ο Beaujour 2 προσέτι ιστορεί δτι «οί "Αγγλοι κάμνουσι μεγίστην 
»κατανάλωσιν τής σταφίδος εις τροφήν, ένω Ιν Γαλλίικ τήν μετα-
«χειρίζονται Ιν τή φαρμακοποιία:, έν Ίταλίικ δέ εις κατασκευήν οίνο-
«πνεύματος καί είς άλλους κλάδους τής βιομηχανίας». 

Καί άλλαχοϋ λέγει : « Ή σταφίς Ιπωλήθη τά τελευταία έ'τη, του-
«τέστι το 1697, προς όγδοήκοντα γρόσια τάς χιλίας λίτρας, συμπερι-

' Wheller. A journey κτλ. σελ. 33 καί Σ. Ξένου ενθ, άνωτ. σελ. 178 —179, 
• Tableau κτλ. 
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«λαμβανομένων είς τήν τιμήν ταύτην πασών τών δαπανών». Παρέχει 
δέ συγκριτικούς πίνακας τών δασμ,ών τής Πελοποννήσου καί τής Ζα
κύνθου. Αικ τήν σταφίδα τής Ζακύνθου οί φόροι ανήρχοντο εις 35 
γρόσια τοις εκατόν, διά δέ τήν τής Πελοποννήσου εις 27 τοις εκατόν 

Περί τής καταστάσεως τής σταφίδος κατά τον παρελθόντα αιώνα, 
άς ίδωμεν τι λέγει λόγιος Γάλλος, δστις, ώς γνωστόν, διετέλεσε πρό
ξενος τής Γαλλίας έν τοις νήσοις άπό. 1781—1797. Ό Γάλλος ούτος 
είνε δ Saint — Sauveur. Ούτος αφηγείται δτι προσφιλής ήτο ή σταφΐς 
είς τούς "Αγγλους καί είς τούς Δανούς, δτι ύπέκειτο εις δασμόν έπτά 
τοις εκατόν, μεταβληθέντα είς τέσσαρα τσεκίνια (44 λίρας) τήν χιλιάδα 
καί δτι προσετέθη δ νέος δασμός (novissimo) Ικ δύο τσεκινίων (22 λ ί 
ρας τήν χιλιάδα)· δτι δ Προβλεπτής Ιλάμβανε δύο τοις έκατον καί έκα
στος τών γραμματέων ή σύμβουλος εν τοις εκατόν • δτι ακολούθως δ 
νέος δασμός δέν έπληρώνετο άπο τούς Ενετούς καί άπο τά πλοία, άτινα 
ερχόμενα Ικ τών αρκτικών (de nord) λιμένων, έκόμιζον εις 'Ενετίαν 
φορτία παστών (salaisons)' δτι εΐχον άρχίση νά λάβουν το προνόμιον 
τής μή πληρωμής τοϋ ν έ ο υ δαΟμοΰ καί τά ρωσσικά πλοία, άπερ 
Ιταξείδευον είς τήν Μαύρην θάλασσαν. Ό Saint — Sauveur βέβαιοι 
επίσης δτι ή Ζάκυνθος παρήγε κ α τ ' έ'τος εννέα έ'ως δέκα έκατομμ.ύρια, 
ενίοτε δέ δέκα τρία εκατομμύρια - δτι οί Γάλλοι κάμουν όλίγην κατα-
νάλωσιν τής σταφίδος καί αί μεγαλείτεραι άποστολαί γίνονται είς τήν 
'Αγγλίαν , ΌΧλανδίαν, Σουηδίαν, Δανιμαρκίαν, Αμερικήν λυπηρον 
είνε δμως, προσθέτει, δτι έ'νεκα τών τιμών παρεμποδίζεται το έμπό
ριον τοϋτο. 

Λέγει δτι συνήθως ή τιμή τής σταφίδος ήτο δέκα τσεκίνια τήν 
χιλιάδα (110 λ ίραι) , καί δτι έστοίχιζεν είς-τον άγοραστήν, συμπερι
λαμβανομένων καί τών εξόδων τών δικαιωμάτων, τσεκίνια είκοσι τήν 
χιλιάδα. Επίσης αναφέρει τον ΰ τ α φ ι δ ί τ η ν οίνον, άλλά λέγει δτι εινε 
doux, tres onctueux και καλός διά τόν στόμαχον, τόν συνιστών δέ 
οί ιατροί ώς τονωτικόν κατά τό στάδιον τής άναρρώσεως. Αναφέρει 
επίσης δτι οί Γάλλοι δέν έ'καμνον έμπορικάς συναλλαγάς καί σπανίως 
έφαίνετο είς τόν λιμένα ή γαλλική σημαία. Τό) 1784 έν Πρεβέζη ίδρύθη 
οίκος παρά τού Lasalle καί έν Ζακύνθω δέ τό πρώτον ίδρύθη οίκος εν 
έτει 1790 παρά έμπορου τινός Ικ Μασσαλίας 2 . Διευκόλυνον δέ τό έμ
πόριον οί Πρόξενοι ή μάλλον οί Πράκτορες, οΐτινες, ώς Ιπι το πλε ί 
στον, ήσαν εγχώριοι. Ή Αγγλ ί α , ή Γαλλία, ή Αυστρία, ή Ισπανία , 

1 Πρβλ. Ξένου ird. αττ. σελ. 200. 
s Saint—Sauveur, Voyage κτλ. τόμ. II καί III. 
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ή "Ολλανδία, ή Νεάπολις, ή Ραγούζα, ή Ρωσία ή Δανιμαρκία καί ή 
Σουηδία* είχον τους πράκτορας των . Περίεργον δέ εινε δτι ή Τουρκία 
δέν ειχε πρόξενον και ούτως οί υπήκοοι αυτής προσέτρεχον είς Ζάκυν
θον, διοριζόμενον έπί τούτω παρά τού γενικού προβλεπτού Κερκύρας 5 , 

* 

Άνεφέραμεν πολλάκις είς τάς ίστορικάς ταύτας σημειώσεις το είδος 
λευκής μικρόρραγος σταφυλής, έτι καί σήμερον όνομαζόμενον απλούν 
λ ι α ν ο ρ ρ ώ γ ι ένώ, ώς ε'ίδομεν, προ αιώνων συνωδεύετο διά τοϋ επιθέ
του λενκον λ ι α νορρωγ ίου 1 προς διάκρισιν άπο τού αχελανοΐτ, τής ση
μερινής σταφίδος. Τό λιανορρώγι τούτο, ού σήμερον μόνον, ώς εϊπομεν, 
ολίγα ύπάρχουσι κλήματα, άλλοτε πολύ έκαλλιεργεϊτο καί έξ αυτού 
παρήγετο άριστος οίνος. Έκ τών σωζόμενων βιβλίων τού τότε Τελω
νείου αναφέρονται εξαγόμενοι οίνοι έκ λιανορρωγίου. Ό Saint Sau-
V6ur * επαινεί τον οίνον τούτον καί τόν αποκαλεί γλι/κί/ν καί κ α λ ό ν 
διά τον στόμαχον, επαινεί επίσης τόν μοσχάτον Ζακύνθου, όστις ήτο 
λευκός καί μελανός μετά πολλής εύωδίας (beancoup de bouquet). 
Επίσης ό Νικόλαος Σέρρας αναφέρει τον μοσχάτον οινον καί τόν έκ λχα-

ν ο ρ ρ ω γ ί ο ν . Ωσαύτως έφημίζοντο οί έκ κοζανίτοι/ οίνοι Κ . Συνείθι-
ζον επίσης νά κατασκευάζωσιν οίνον έκ σταφίδος χλωράς. 

Σημειωτέον ότι κατά τό επικρατούν σύστημα, έξέθετον τήν τε στα
φίδα καί τό λιανορρώγι πρώτον ημέρας τινάς εις τόνήλιον. Καί τούτον 
τον οινον 'λχάτχκον (liatico καί Ίταλιστί) έκάλουν. 

* 

Συνέβαινεν ενίοτε ενεκά τίνων περιστάσεων ή σταφίς νά μή πωλή -
ται καί νά μένη εις τάς σταφιδαποθήκας, ή , ώς έ'λεγον καί λέγουν 
ακόμη, οΌιράγχας °' διό οί κτηματίαι συνεσκέφθησαν πρός θεραπείαν 
τού κακού, μή θέλοντες νά μένη ό καρπός άπώλητος μέχρι τού επο
μένου έτους. Τούτου ένεκεν άπό τού Ιανουαρίου, οσάκις δέν ύπήρχεν 
έλπΐς νά πωληθή εις το έξωτερικόν, ή σταφίς έπωλεϊτο λιανικώς είς 

1 Φάκελλοι Diversorum, 'ΑρχειοφυλακεΐΌν καί Saint—Sauveur ίνθ. άνωτ. 
1 "Εγγραφα ευρισκόμενα παρά τω κυρίω Δημητρίω Λούντζη. 
1 Lettere diverse, 'ΑρχειοφυλακεΐΌν καί Saint — Sauveur έ*νθ. ανατ. 
1 Voyage κτλ. τόμ. III. σελ- 157. 
5 Εις τήν συνέχειαν τής μεταφράσεως του τής ιστορίας Ζακύνθου τοϋ Ρεμον-

δίνη. Χρονικά, Βαρβιάν-η φυλ.. 172. 
6 Σαράγια—Seraglia. Εις αρχαΓα έγγραφα εύ'ρομεν τά κίείσματα καί Ίταλι

στί clisma καί seraglia, σαράγια, σεράλια· 
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τούς δρόμους καί εις τά παντοπωλεία, ενφ όταν έζητεΐτο καί εγίνετο 
εξαγωγή, άπηγορεύετο αυστηρώς ή λιανική πώλησις. Είς τά 1680 
ομ-ως οί Ενετοί Ανδρέας Μαφέης καί "Αντώνιος Βενιέρος απεφάσισαν 
μετά τού . . . Γαήτα 4j όταν ένεκα τών έκτακτων περιστάσεων ή στα
φίς δέν πωλήται μετά τόν Ίανουάριον, νά μεταποιήται είς οινόπνευμα. 
Ό Προβλεπτής συνεφώνησεν, άγνοούμεν όμως άν ίδρύθη όντως οίνοπνευ-
ματοποιεϊον τοιούτο, καθότι δέν άπηντήσαμεν :σχετικά περί τούτου έγ
γραφα. Βεβαίως όμως αδύνατος ήτο ή εΰδοκίμησις τοιούτου ιδρύματος, 
άφοΰ ή σταφίς σπανίως έ'μενεν άπώλητος, καθότι ούτε περιορισμός κα
ταναλώσεως ύπήρχεν ουτε υπέρμετρος παραγωγή. Ή σταφίς έζητεΐτο, 
υπήρχε συναγωνισμός, καί όσημέραι ή διάδοσις αυτής καθίστατο με-
γαλειτέρα. Ό Νικόλαος Σέρρας μάλιστα ιστορεί, ότι καί ε'ις τήν Ρωσ-
σίαν είχεν αρχίσει ή εισαγωγή τής σταφίδος. Μεταξύ τών έν σχεδίω 
υπομνημάτων καί επιστολών τής Κοινότητος, άνεύρομεν καί ειδός τ ι 
εγκυκλίου πρός τούς έμπορους, δι 'ής συνίστατο ή εισαγωγή τού προϊόν
τος τής σταφίδος εις νέα μέρη, παρείχετο δέ εις τούς έπιθυμοΰντας 
δωρεάν ώς δείγμα κιβωτίδιον οκτώ λιτρών. "Αν ή εγκύκλιος αύτη 
εστάλη άγνωστον, καθότι δυστυχώς μεθ' όλας ημών τάς προσπάθειας, 
δέν ήδυνήθημεν νά εύρωμεν όλην τήν σειράν τής αλληλογραφίας (libri 
lettere) τής Κοινότητος. 'Τπάρχουσιν όμως εύλογοι περί τούτου αμ
φιβολίας καθότι ουχί σπανίως άνεύρομεν σχέδι'α έγγραφων, ών ή ενέρ
γεια έ'μενεν απραγματοποίητος. 

Ανωτέρω εϊπομεν ότι ένεκα έκτακτων περιστάσεων ή εσοδεία τήζ 
σταφίδος δέν έπωλεϊτο ολόκληρος. Τούτο ιδίως συνέβαινε διαρκούντος 
πολέμου, διότι οί έμποροι δέν έθεώρουν φρόνιμον τόν πλουν εις ανωμά
λους περιστάσεις. Ά λ λ ο έμπόδιον ήτο όταν εις τάς άγγλικάς χώρας 
δέν ήτο άφθονον τό έκ τής αλιείας προϊόν (pescagione). Οί έμποροι 
έφόρτωνον τήν σταφίδα είς τά πλοία, άπερ ήρχοντο φορτωμένα έκ τής 
βορείου Ευρώπης, οσάκις δέ συνέβαινον πόλεμοι, τά εμπορικά πλοία 
έφοβούντο νά πλέωσιν είς τήν Μεσόγειον. "Οταν όμως έ'νεκα μή άφθο
νου αλιείας ε'ις τάς άγγλικάς χώρας ή έξ άλλου τινός συμβάντος, δέν 
κατέπλεον αγγλικά πλοία, ή σταφίς έφορτώνετο εις τά ενετικά πλοία, 
άλλά τότε τά έξοδα, κατά τόν Νικόλαον Σέρραν, 'ήσαν πολλά καί 
συνεπώς ή τιμή τής σταφίδος ήλαττούτο. 

* 

Κατά τόν ΙΖ' αιώνα, έν τή Πελοποννήσω έγένοντο έμπορικαί 

* Δυσανάγνωστον το βαπτιστικΌν ό'νομα. 
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πανηγύρεις καί άγοραί πέντε τον αριθμόν κ α τ ' έτος \ Τόν Μάϊον μήνα 
ετελείτο μία εις Γαστούνην, τόν Ίούλιον ετέρα είς Τριπολιτσάν, δύο 
έτελούντο κ α τ ' Αύγουστον ή μέν εις τήν Θέσιν "Αγιον Ίωάννην ή δέ 
είς τήν καλουμένην Τζαμί (la Moschea) μεταξύ Καλαβρύτων καί 
Γαστούνης, καί μία τόν Σεπτέμβριον έ'ις τά Καλάβρυτα. Εις τάς έμ -
πορικάς ταύτας πανηγύρεις μετέβαινον ΖακύνΘιοι πρός πώλησιν προϊ
όντων τής νήσου των, άτινα δυστυχώς δέν αναφέρει τό έ'γγραφον, 
διότι δέν έπλήρωνον δασμόν (libere essendo per la fiera del 
Regno di Morea). Ό Προβλεπτής είχεν εκφράσει τήν 'γνώμην νά 
πέμπηται είς τάς τοιαύτας πανηγύρεις καί σταφίς έκ Ζακύνθου πρός 
επίδειξη/ τής καλής αυτής ποιότητος, καί νά διανέμηται δωρεάν, επί
σης δέ νά πέμπηται πρός πώλησιν καί οίνος στα<|ηδίτης ! . 

Πρέπει δμως νά σημειώσωμεν δτι ή "Ενετική κυβέρνησις έφρόντιζεν 
δπως οί Ιν ταΐς νήσοις εμπορευόμενοι τήν σταφίδα μή άπατώσι τούς 
ξένους Ιμπόρους, ουδέ τούς άγοραστάς, διά νά μή δυσφημήται τό 
προϊόν. Περί τού άντικειμ,ένου τούτου πολλά διατάγματα ύπάρχουσιν 
εις τά άρχειοφυλακεΐα Ζακύνθου. 'Επισης ή κυβέρνησις Ιπέβαλλεν είς 
τους κτηματίας τήν καλήν άποξήρανσιν καί τόν επιμελή καθαρισμόν 
τής σταφίδος, δπως άποθηκεύηται αύτη έν καλή καταστάσει. Περί 
πάντων ή 'Ενετία Ιμερίμνα, ώς άποδεικνύουσι τά σωζόμενα δ ια
τάγματα καί προκηρύξεις, Ιξ ών περιέργειας χάριν δημοσιεύομεν μίαν 
ελλην ιστ ί , καθότι δσάκις ή "Ενετική Πολιτεία ήθελεν δπως περιέρ-
χωνται είς γνώσιν πάντων τών κατοίκων αί διατάξεις αυτής, αύται 
έδημοσιεύοντο καί ίταλιστί καί ελληνιστί. 

Ιδού ή προκήρυξις : 
« Οτι δλοι νά έχουν χρέος άπαραίτητον, μέ δλην τήν προσοχήν καί 

«επιμελειαννά συγυρίζουν τήν σταφίδα, ήγουν νά μήν ημπορούν νά τήν 
»ασηκώσουν άπό τά αλώνια άν δέν εινε στεγνή, καλοψημένη, παστρική 
»άπο χώμα καί χο)ρίς κουρνιαχτόν. 

«Καί κατά τόν άλλον τρόπον έξ εναντίας κάμνοντας, εις καιρόν μά-
»λ ιστα τής μπασίας τής αυτής σταφίδος είς τήν χώραν μέ τήν θεώ-
«ρησιν τήν ίδικήν μας, καί άλλον ύποκείμενον, δποϋ τούτου θέλει εύρί-
«σκεται έ'ξω δπού δλην σταφίδα δση θέλει εύρουν χωρίς ταίς άνωθεν 

1 Σ. Λάμπρου . Εμπορ. Πανηγ. εν Πελοπον. κατά τόν ΙΖ' αιώνα (έν Δελτίω 
'Εθν. Βιομ. 1877. 

' Diversorum (ΆρχειοφυλακεΓον). 
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«διωρισμέναις επιμέλειας θέλει τήν στέλνουν είς τόν φόρον μέ έξοδα 
»τών νοικοκυρέων τής ίδιας διά νά τήν κατασταίνουν ώς πρέπει, θέλει 
»είνε ακόμα υποκείμενοι οί παραβάται εις σκληράν παίδευσιν μπάνδου, 
«φυλακής καί κάτεργου, κατά τό πταίσιμον τού καθενός, ώς καθώς διο-
«ρίζει δ νόμος. Καί πρός τούτοις άκόμ.η, θέλει ακούεται κονφισκάτο 1 . 
«τό φρούτο*, καί έ'τζι εις τέτοιον τρόπον νά έμποδισθή τό κακόν ωσάν 
«καί εις τήν αύθεντικήν κάσσαν. Περιπλέον κάνομεν γνωστόν είς κα-
»θένα δτι νά μήν ήθελε τολμήση, ή άμαρτήση νά ανακάτωση στα-
«φίδα πάλαιαν μέ τήν νέαν διά δσην παραμικράν ποσότητα, Ιπειδή 
«ευθέως δπού ήθελε φανερωθή τούτο τό φοβερόν πταίσιμον, θέλει είνε 
»όχι μόνον υποκείμενος εις τόν χαϊμόν δλης τής σταφίδος τόσον νέας 
«ωσάν παλαιάς, ή δποία άσφαλτα θέλει ακούεται κονφισκάδα, άλλά 
«ακόμη θέλει υποφέρει τήν παίδευσιν εξι μηνών φυλακής καί περισσό-
«τερον, κατά τήν μεγαλότητα τοϋ πταιξίματος καί τά έξης. 

»"Εδόθη είς τάς 24 Ιουλίου 1784 έ. π . 5 « . 

Zuanne Pasqualigo proweditore 

Ή προκήρυξις αύτη δέν έ'μεινεν άνευ αποτελέσματος, καθότι οί νό
μοι ώς έπί τό πλείστον Ιφηρμόζοντο αυστηρώς έπί "Ενετοκρατίας. Ε ι 
δομεν είς τά έγγραφα πολλούς τιμ.ωρηθέντας ώς παραβάτας τών περί 
τής σταφίδος διατάξεων, οί μέν διότι ανέμιξαν τήν σταφίδα τής εσο
δείας προηγουμένου έτους μετά τής νέας, άλλοι διότι έ'θεσαν είς τά 
αλώνια μετά τής σταφίδος λευκόν λιανορώγι, άλλοι διότι δέν άπεξήρα-
νον καλώς τήν σταφίδα των , καί είς, κατά τό 1785, διότι άνέμιξεν 
άμμον μετά τής σταφίδος. 

* 

Είπομεν ανωτέρω δτι ή 'Ενετία πολύ Ιφοβεϊτο καί αυστηρώς κατε-
δίωκε τό λαθρεμπόριον. Μεθ' δλα δμως τά κ α τ ' αύτοϋ μέτρα, τοϋτο 
εξηκολούθει, ιδίως εις Κεφαλληνίαν, ένεκα τών πολλών Ιν τή νήσφ 
κολπίσκων καί δρμων. Καί δ εξαγωγικός νέος δασμός καί δ φόρος τής 
σταφίδος έξηκολουθει ν ' άποφέρη πάντοτε εις τήν "Ενετικήν κυβέρνησιν 
άφθονον κέρδος, χάρις δέ είς τό προϊόν αυτό, τό εισόδημα τών σταφιδο·1· 
φόρων νήτων δσημέραι ηΰξανεν. Ώς άνεφέραμεν προηγουμένως, τό 1594 
ή Ζάκυνθος είχεν εισόδημα 15,000 δουκάτα. Τώ 1601 δμως δ Φραγ
κίσκος Λορεδάνος υπολογίζει τό έτήσιον εισόδημα εις 25,000 περίπου 

1 Confiscare —δημεύω, ή λέξις αυτη δεν άπαντα πλέον έν Ζακύνθω. 
1 Frutto, λέξις ετι ζώσα, έξ ής καί φρονζία = εσοδεία. 
5 Διωρθώσαμεν μόνον τήν όρθογραφίαν.^ 
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δουκάτα. Ή Κεφαλληνία καί ή Ζάκυνθος τω 1622 άπέφερον, κατά τόν 
Άντώνιον Da Ponte, περίπου 100,000 δουκάτα εισόδημα. Ό Προ
βλεπτής ούτος προσθέτει ότι Ινώ ή Κέρκυρα εινε αξιοσημείωτος διά τά 
φρούρια Λ Κεφαλλην ία καχ Λ Ζάκυνθος είνε δχά τά ε ισοδήματα 
τ ω ν . Ό δέ Άγγελος Ίουστινιάνης έν τή εκθέσει αυτού τό 1626 υπο
λογίζει τό έτήσιον εισόδημα τής Κεφαλληνίας είς 34,000 περίπου δου
κάτα , έξ ών, αφαιρουμένων τών εξόδων, έμενε περίσσευμα 13,000 
δουκάτα 4 . Δικαίως άρα ή Ένετία κατέβαλλε τοσαύτην προσρχήν εις 
τήν σταφίδα καί διατάγματα πολλά έδημοσίευεν, Ιδίως κατά τοϋ λ α 
θρεμπορίου· 

Ό Λαυρέντιος Δολφίν γενικός προβλεπτής καί ελεγκτής τών έν 
Ανατολή νήσων, διά δι*τάγματος αΰτοϋ εκδοθέντος έν Άργοστολίφ 
τή 5 Δεκεμβρίου τοϋ έτους 1647, σύν άλλοις, διορίζει έπόπτας (So-
praintendenti) "να σφραγίζωσι διά κεκαυμένης σφραγϊδος (di bol-
lare con bollo di fuoco) τά βυτία, κιβωτίδια, σάκκους κτλ . άτινα 
επρόκειτο νά φορτωθώσι, καί άν έ'ν τινι πλοίφ ήθελον άνακαλυφθή 
τοιαύτα δοχεία ασφράγιστα, ύπέκειντο είς κατάσχεσιν, καθότι εθεω
ρούντο ώς προερχόμενα έκ λαθρεμπορίου. Οί αυτοί έπόπται ύπεχρεοϋντο 
επίσης νά έχωσι τήν έπιτήρησιν εις τό ποσόν τό έξαγόμενον καί άλλα 
σχετικά, ϊνα μή τό δημόσιον ζημιοϋται. Ά ν τις έτόλμα νά μετακο-
μίση εις πλοϊον σταφίδα χωρίς νά πλήρωση τόν δασμόν ό φορτωτής, 
ή ά/ τυχόν εθεωρείτο παραβάτης διατάξεως τίνος, τότε, ε'ι μέν ητο 
έμπορος, δέν ήδύνατο είς τό έξης νά μετέλθη τό επάγγελμα του έν 
ταϊς νήσοις, ό δέ παραβάτης θά έπλήρωνε πρόστιμον τριών χιλιάδων 
ρεαλίων, έξ ών τό τρίτον έλάμβανεν ό καταδότης, ού το όνομα έμενε 
μυστικόν, τό άλλον τρίτον ό αντιπρόσωπος, όστις διεξήγε τήν ύπόθε-
σιν, καί τό άλλο τρίτον τό δημόσιον. Έκτος δέ τού χρηματικού τού
του ποσού, καί ή σταφίς εδημεύετο. Ά ν ό παραβάτης ήτο εγχώ
ριος, έτιμωρέϊτο μέ φυλάκισιν πέντε ετών, καί άν έφυγοδίκει, τότε 
κατεδικάζετο είς εξορίαν εΐκοσιν ετών. Ή πρακτική αύτη διάταξις. 
τοϋ Δολφίν συνίσταται έκ δέκα άρθρων. Επίσης έν Άργοστο
λ ίφ τή 7 Φεβρουαρίου τοϋ έτους 1650 δ Ιωάννης Αντώνιος Τζέν 
(Zen), γενικός Προβλεπτής, ώς καί ο ανωτέρω, έδημοσίευσεν έτέραν 
διάταξιν έκ δέκα οκτώ άρθρων, δ ι ' ής ώριζεν όπως τού λοιποϋ οί πα -
ραστάται (soprastanti) καί οί ζυγισταί (pesadori) οί πληρωνόμενοι 

' Έμ. Λούντζη. Delia Condizione politiea -delle Isole Jonie sotto il dominio 
Veneto σελ. 425-426. 

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΤΑΦΙΔΟΣ 623 

ύπό τής κυβερνήσεως, μή ώσιν εγχώριοι. Άπηγορεύετο επίσης δι 'αυτής 
ή κατασκευή κιβωτιδίων, βυτίων καί άλλων δοχείων τής σταφίδος 
άνευ τοϋ παραστάτου. Αυστηρά δέ μέτρα έπεβάλλοντο.εις τούς πωλη-
τάς και έμπορους προς όφελος τής κυβερνήσεως, καί καταπολέμησιν τής 
λαθρεμπορίας. Οί πλοίαρχοι καί οι ναύται έτιμωροϋντο ωσαύτως άν 
καθ ' οιονδήποτε τρόπον εγίνοντο παραβάται τής διατάξεως ταύτης ή 
άλλης κατά τής λαθρεμπορίας. Ή Ίδια διάταξις ώριζεν όπως οί 
έπόπται, παραστάται ή άλλοι μεταβαίνοντες είς Σάμην, Ίθάκην, είς 
άλλην έπαρχίαν ή χωρίον πρός έκτέλεσιν τοϋ καθήκοντος αυτών, π α -
ραλαμβάνωσι συνοδίαν στρατιωτών πρός άσφάλειαν τής ζωής των . Ό 
ίδιος Τζέν έξέδωκε καί άλλας διατάξεις τό 1649, 1650, 1651 κατά 
τής λαθρεμπορίας. Επίσης καί ό γενικός Προβλεπτής Ανδρέας Κορ-
νέρ έκ Κεφαλληνίας έξέδοτο διάταξιν, τή 18 Σεπτεμβρίου τοϋ 1679, 
δ ι ' ή ς προσεπάθει νά καταπολέμηση τό λαθρεμπόριον, καί σύν άλλο'ις, 
ώριζεν ϊνα οί κατέχοντες σταφίδας είς τάς σταφιδαποθήκας—σεραγιά-
ταις—, ε ί να ι υποχρεωμένοι έ'καστον μήνα νά δηλώνωσι τήν ποσότητα 
τής σταφίδος τήν εύρισκομένην είς τάς σταφιδαποθήκας των καθώς 
καί τήν ποσότητα, τήν οποίαν έπώλησαν, αναφερόντες καί τό όνομα 
τοϋ πλοίου, έφ' ού έφορτώθη ή σταφίς. Οί παραβάται έτιμωροϋντο 
δ ι ' εξορίας, φυλακής, κάτεργου, δημεύσεως τών εμπορευμάτων καί 
άλλων ποινών, κατά τήν έκτίμησιν τών αρμοδίων 

Οί έμποροι είχον εύρει καί άλλον μέσον λαθρεμπορίας. Τά πλοϊα τά 
όποϊα ε'φόρτωνον εις Ζάκυνθον, μετέβαινον εις Κεφαλληνίαν έπί σκοπώ 
δήθεν νά συναντήσωσι τά έκεϊ ευρισκόμενα πλοϊα, όπως έν συνοδία-
άποπλεύσωσιν εις Έσπερίαν. Τά πλοϊα ταύτα ήγκυροβόλουν εις 
Ληξούριον καί έκεϊ λαθρεμπορικώς έφόρτωνον άρκετήν ποσότητα στα
φίδος. Ή κυβέρνησις εννόησε τό τέχνασμα· διό διάταξις τοϋ ρηθέν-
τος Ιωάννου Αντωνίου Τζέν ώρισε τώ 1651, όπως διά τά έκ Ζα
κύνθου άναχώροϋντα είς Κεφαλληνίαν πλοία μή αίρηται ή έγγύησις,' 
έ'ως ότου ήθελεν έ'λθη έκ Κεφαλληνίας ή διαβεβαίωσις τού έπί τής στα
φίδος έπόπτου, ότι δέν διεπράχθη παρ' αυτών λαθρεμπόριον ε'ις Κε
φαλληνίαν. Εις τά πλοία δέ τά καταπλέοντα έκ Κεφαλληνίας εις 
Ζάκυνθον ευθύς άμα τ φ κατάπλφ ό επόπτης ώφειλε νά τοποθετή έπ' 
αυτών έπιστάτην καί φύλακα εις βάρος τών φορτωτών ή τών εγγυη
τών. Καί εις τά πλοία τά προερχόμενα έξ άλλων μερών επίσης διωρί-
ζετο φύλαξ καί άν ό πλοίαρχος άπεποιεΐτο νά τόν δεχθή, τό ύγειονο-
μεΐον ύπεχρεοϋτο νά μή έπιτρέψη αύτφ τήν έλευθέραν κοινωνίαν καί 
&ν ακόμη έφερε πιστοποίησιν υγείας (patenta, netta). Ό παραβάτης 
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έτιμωρεϊτο διά προστίμου ρεαλίων 200, οί δέ τολμώντες νά μεταβώ-
σιν είς τά πλοία, πριν ή έλευθερρκοινωνήσωσιν έτιμ.ωροϋντο επίσης αυ
στηρώς 1 . 

Τινές, τοκογλύφοι ιδίως, δυνάμει αποφάσεων ένήργουν κατάσχεσιν 
έπί τής σταφίδος διά χρέη, ένω εισέτι αύτη εύρίσκετο είς τά αλώνια 
διό διάταξις τής 11 Αυγούστου 1637 έθέσπιζεν ϊνα ουδείς διά τής 
βίας τολμήση νάσηκώση σταφίδα άπο τά αλώνια προ τής 30 Αυγού
στου. Che niuno ardisca levar dalle are per forza alcuna qu
antity dell'uvapassa de'suoi debitori, _ et se havera pubblica 
sententia, non la eseguisca sopra l'are, ma solamente dappoi 
li 30 agosto, sotto pe/ina di pagar il doppio quanto importe-
ranno l'uve passe, et altre affettive ed arbitrie. 

Προκειμένου περί χρέους, τό πρός τό δημόσιον προετιμάτο. Διό αυ
στηρώς άπηγορεύετο είς τούς έμπορους νά δίδωσι χρήματα προκατα
βολικώς έπί λογαριασμώ τής σταφίδος είς τούς όφειλέτας τοϋ Δημο
σίου. Ιδίως άπηγορεύετο τό τοιούτο είς τούς "Αγγλους εμπόρους, οϊτι-
νες πρός γνώσιν των έλάμβανον παρά τού ταμείου κατάλογον τών τοϋ 
Δημοσίου οφειλετών. Οί έν λόγω οφείλεται ύπεχρεοϋντο νά φέρωσι πο
σότητα τινα άριστης σταφίδος είς τινα σταφιδαποθήκην μέχρι τής 30 
Αυγούστου καί μετά τήν πώλησιν ό αγοραστής ώφειλε νά φέρη τά 
χρήματα εις τό ταμεϊον πρός έξόφλησιν τού χρέους τοϋ κυρίου τής αγο
ραζόμενης σταφίδος. Κατά τήν έποχήν τής δημοσιεύσεως τής δ ια
τάξεως ταύτης ώς αποθήκη διά συσσώρευσιν τής σταφίδος τών οφει
λετών έχρησίμευεν ή τού Εβραίου Άβραάν Κόπιου, κειμένη παρά τήν 
παραλίαν. 

Έτερα διάταξις τής 11 Σεπτεμβρίου τοϋ 1679 ώριζεν δπως οί 
έπί τοϋ δασμού nuova e nuovissima εισπράκτορες, οί λεγόμενοι Go-
vernatori del datio, ώσι ξένοι, παρίστανται δέ προσωπικώς, καί 
έχωσιν έν τάξει τά βιβλία των , άτινα έπρεπε νά φέρωσι τό σήμα 
τής κυβερνήσεως (libro cartato e bollato col sigillo di san Ma
rco) και νά καταγράφωνται έν αύτοϊς λεπτομερώς τά εμπορεύματα, 
τά ονόματα τοϋ πλοίου, τού πλοιάρχου, τού φορτωτοϋ καί παν σχετικον. 
Επίσης οί υπάλληλοι ούτοι ώς καί οί συγγενείς των έπρεπε νά μη 
μετέρχωνται τόν εμπορον, ιδίως τής σταφίδος, ουδέ νά έχωσι σταφιδα-
ποθήκας. Li Governatori e ministri, λέγει τό διάταγμα, tutti 
suddetti non dovranno haver seraglie di uve passe, cosi essi 
stessi, come li loro piu Congionti, ne commercio immagina-

1 Διατάγματα διάφορα, Φάκελλος παρά τϊ) Φωσκολιαν^ Βιβλιοθήκη. 
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bile, et co'signori negozianti Inglesi, ma liberi totalmente 
possono prestar quel servitio che e ben dovuto 

Περί τής σταφίδος πολλά άλλα διατάγματα ύπάρχουσι, πρακτικώ-
τατα τά πλείστα, άλλά δέν τά δημοσιεύομεν ϊνα μή αί οΊχμεΐώοΦίς 
ημών Ικταθώσιν υπέρ τό δέον. Τοϋτο μόνον προσθέτομεν ότι ή συνετή 
Ενετική Πολιτεία περί πάντων προέβλεπε, και αδίκως τινές τών ημε
τέρων άσπλάγχνως άμα δέ και έπιπολαίως τήν έκάκισαν Όρθώς άρα 
δ σοφός ημών φίλος καί τής Ενετικής Πολιτείας δεινός ιστορικός, δ 
καθηγητής Molmenti 8 λέγει δτι δτε ή Ένεπα ήτο Ισχυρά καί πλού
σια, πάντες τήν εκολάκευον καί τήν άπεθέουν, δτε δμως έδολοφονήθη, 
τών δολοφόνων της αί συκοφαντίαι παρά πάντων έπανελαμβάνοντο. 
ΕΊς τάς φανταστικάς κατηγορίας τών ιστορικών μυθοπλαστών ώς τοϋ. 
Daru καί τοϋ Laugier, προσετέθησαν αί φανταστικαί έπίνοιαι τών 
ποιήσεων τοϋ Βύρωνος, τοϋ Κοϋπερ, τού Ουγκώ.- Είς τούς άδικους κα
τηγόρους τής Ένετίας πρέπει νά καταλεχθώσι καί οί περιηγηταί Στε-
φανόπουλοι καί άλλοι Γάλλοι, οΐτινες τόσα κατά τής Ένετίας έγρα
ψαν, άτινα καί Επτανήσιοι τίνες ένεκα ακρισίας έπανέλαβον, λησμο-
νοϋντες δτι είς τήν άφειδή χύσιν τοϋ ενετικού αίματος καί τού ενετικού 
πλούτου οφείλεται δ έν- Έπτανήσω πολιτισμός καί ή ελευθερία κατά 
τούς πονηρούς εκείνους χρόνους, καθ' ους οί αδελφοί ημών Ιστέναζον 
ύπό τόν ζυγόν. 

* 

Ένεκα τών ενεργειών τών Κοινοτήτων Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου 
δ'πως άναπτυχθή έν τοις σταφιδοφόροις νήσοις ή σταφίς, τό 1642 έ'λα-
βον χώραν διενέξεις, ούτως ειπείν, μεταξύ Ζακυνθίων καί Πελοποννη-
σίων. Οί τελευταίοι κατηγορούν τήν διαγωγήν τών γειτόνων νησιωτών. 
Προσβληθέντες δ'οί Ζακύνθιοι, παρετήρησαν αΰτοΐς δτι αί νήσοι Ζάκυν
θος καί Κεφαλληνία έχουσα ώς κυριώτερον προϊόν τήν σταφίδα καί διά 
ταύτης συντηρούνται, έν ω οί Πελοποννήσιοι καί ή Στερεά έπρεπε νά 
μή άνταγωνίζωνται πρός αυτούς διά τής παραγωγής σταφίδος, άλλά 
νά άφιερωθώσιν δλως εις τήν καλλιέργειαν τών δημητριακών καρπών, 
ιδίως δέ τοϋ σίτου, έκ τού δποίου καί περισσότερα θά έκέρδιζον. 

"Αγνωστον ήμϊν τό τέλος τής διενέξεως ταύτης 5 . Σημειωτέον δτι έν 
τοις άρχειοφυλακείοις Ζακύνθου, δήλα δή τοϋ Κεντρικού καί τού .ύπό 
τά Δικαστήρια, ουδέν μέχρι τούδε περί τής έριδος ταύτης άπηντήσαμεν 

1 Πρβλ. Γ. Πογιάγου Le leggi Municipal), τόμ. Β' Κέρκυρα 1848. 
1 II. Dorriinio Veneto nel Friuli, 'Ενετία 1893. 
3 Libro Dispacci, παρά τω 'Αρχειοφυλακείιρ Ιθάκης. 
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εγγραφον. Περίεργον δέ είνε δτι μετά διακόσια, ακριβώς έ'τη τό αυτό 
συνέβη μεταξύ Ζακυνθίων καί τών λοιπών Ελλήνων. Τό 4842 έδη-
σιεύθη ε'ις τήν εφημερίδα Φίλος τοΰ ΛαοΌ άρθρον κατά τοϋ Γεωργίου 
Κανδιάνου Ρώμα, όστις ήναγκάσθη πρός άπολογίαν νά δημοσίευση 
φυλλάδιον ελληνιστί καί γαλλιστί ( . Οί κάτοικοι τής Κεφαλληνίας 
καί τής Ζακύνθου ειχον καθυποβάλει άναφοράν πρός τήν προστάτιδα 
"Ανασσαν, δι ης έξητοϋντο νά λάβωσιν άνακούφισίν τινα ώς πρός τόν 
φόρον τής σταφίδος. Τούτου δέ γενομένου, βεβαίως αί σταφιδοφόροι νή
σοι πολύ θά ώφελούτο. Ό Ρώμας όμως έ'λεγεν ότι «ή ζήτησις τών 
»Κεφαλληνοζακυνθίων είναι άπλή καί αθώα καί δέν δύναται ολότελα 
»νά εχη έπιρροήν είςτά τελωνιακά δικαιώματα, τά όποια προσδιώρισεν 
«ήδη ή μεταξύ της αγγλικής κυβερνήσεως καί τού βασιλείου τής Έλ-
«λάδος εμπορική συνθήκη, ούτε νά άλλάξη τούς όρους κατά τούς όποί-
»ους πωλείται καί εισάγεται σήμερον είς τήν 'Αγγλίαν ή σταφίδα τών 
«Ιπαρχι&ν τοϋ βασιλείου τούτου». Κατωτέρω δέ λέγει : «Οί κάτοικοι 
»τών Ιονίων νήσων όσοι έχουν σταφίδα, καί άπό τούς κατοίκους τού 
«Βασιλείου τής Ελλάδος όσοι κάμνουν τό προϊόν τούτο, βλέποντες τήν 
«φυτείαν τής σταφίδος νά αύξάνη καί νά διαδίδεται σήμερον όπου δέν 
«υπάρχει πρότερον, δέν είχαν τάχα περισότερον δίκαιον νά παραπο-
«νώνται εναντίον αυτής τής αυξανομένης φυτείας, η Οποία μέλ-
«λοιτσα ν ά π λ η θ ύ ν η τό προϊόν, θά ρίψτι βέβαια και την τ ι μ ή ν 
«αύτον , καί θά άφανίση τήν κατάστασιν όλων εκείνων τών όποιων 
»αί γαΐαι πρό αιώνων είναι περιωρισμέναι εις μόνον τοΰτο τά προϊόν ; 
«Δέν είχαν προφανέστερον δίκαιον νά θλίβωνται διά τόν νεωτερισμόν 
«τούτον καί νά άπελπίζωνται όσοι μάλιστα άφησαν τήν βεβαίαν ώφέ-
«λειαν τών πρώτων τους εισοδημάτων, διά νά εκτείνουν τό προϊόν 
«τής σταφίδος εις μίαν καλλιέργειαν πολυχρόνιον, πολυέξοδον καί άβέ-
«βαιον ;» Ό Ρώμας έφρόνει ότι έπρεπε μόνον έν Έπτανήσψ νά άνα-
πτυχθή ή καλλιέργεια τής σταφίδος, καθότι ή Πελοπόννησος δύνανται 
καί άλλα ε'ίδη νά καλλιεργήση, ώς καί κατά τό 1642 οί Ζακύνθιοι 
ελεγον. Ό Ρώμας εξακολουθεί λέγων «Ή γή τής Πελοποννήσου, καθώς 

1 Ό "Ελληνικός τίτλος είνε : 'Απάντηαις Γ. Κανδιάνου Κο'μητος Ρώμα, ηρος 
roc συχοφανζίας της εφημερίδος τον «.ΦίΛου τοΰ Λαον», τον έτους τούτου 
(1842) χατα, τΆν χατοίχων των ^Ιονίων νήσων χαι χατ' αυτόν τον νποφαι~ 
νομ&νον. Ό δε γαλλικός Reponse du soussigne G. Candian Comte de Roma, 
contre les absurdes calomnies contenues a la charge des habitans des iles 
Joniennes ainsi que contre lui—m^medans le journal grec I'Ami du Peuple 
de cette annee 1842. 
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«καί ή γή τής Σικελίας, είναι τό εΰφορώτατον μέρος τής Ευρώπης. 
«Οί παλαιοί δέ οικονομολόγοι Ρωμαίοι τάς ένόμιζαν ανωτέρας καί άπό 
«ολατά μέρη τού τότε γνωστού κόσμου. Ή Πελοπόννησος, μέ δλον οπού 
«έρημώθη άπό άπό ανθρώπους καί ή μεγαλητέρα της εκτασις άπε-
«χερσώθη πρό πολλού, δέν έ'παυσεν όμως νά δίδη έβδομηκονταδύω 
«διάφορα προϊόντα εξαγωγής, καρπούς, ζώα, ορυκτά, όψάρια, πτηνά, 
«καί πολλάς ακατέργαστους ύλας, τάς όποιας οί χειροτέχναι τής Εύρώ-
«πης έσυνείθισαν νά μεταχειρίζωνται πάντοτε εις τά εργοστάσια των 
« . . . Συγκρίνοντες λοιπόν τήν στάσιν τούτων κατά τήν ανωτέρω 
«άναντίρρητον περιγραφήν μέ τήν στάσιν τών κτηματιών τής 'Επτα-
«νήσου, οί όποιοι έζήτησαν τήν πολύκροτον άτέλειαν τής σταφίδος των, 
«εύρίσκομεν. Α' ότι ή γή άπό τήν οποίαν ούτοι ζουν, καί μάλιστα ή 
«γή τής Ζακύνθου, φύσει ξηρά xreci άϋδρος, είναι άσυγκρίτως όλιγοκαρ-
«πωτέρα καί όλιγώτερον επιδεκτική άλλου είδους φυτείας. Β' ότι έπο-
«μένως ή καλλιέργεια τής σταφίδος τοϋ μόνου προϊόντος, τό 
«όποιον εξάγουν (έκτος όλίγης ποσότητος ελαίου) δίδει εις τόν κτημα-
«τίαν μόλις τό ήμισυ άπό όσον απολαμβάνει εις κάθε στρέμμα ό κάτοι-
«κος τής Πελοποννήσου οπού καλλιεργεί σταφίδα - έν φ ό Επτανήσιος 
«έξοδεύει καί τά διπλά κατ' έ'τος διά τήν καλλιέργειαν. Ή αλήθεια 
«τών δύο τούτων παρατηρήσεων είναι αναντίρρητος καί λαμπρά. Έκ 
«τοϋ όποιου έπεται ότι, άν ποτε οί κτηματίαι διά τόν πληθυσμόν τού 
«προϊόντος καί διά τόν μέγαν ξεπεσμόν τής τιμής του αναγκασθούν νά 
«χαλάσουν τάς φυτείας των, οί μέν Πελοποννήσιοι ευκόλως θέλουν 
«δυνηθή νά δώσουν είς τάς γαίας των άλλην καλλιέργειαν, οί δέ Κε-
«φαλληνοζακύνθιοί θέλουν βιασθή νά αφήσουν τάς 'ιδικάς των. . .» 

* 

Ό Spon καί ό Wheller ώς είδομεν άναφέρουσιν δτι κατά τάς ημέ
ρας αυτών ή Ιθάκη παρήγε σταφίδα. Τό ετος καθ'δ τό πρώτον ό 
καρπός ούτος μετεφυτεύθη έν τή πατρίδι τοϋ Όδυσσέως είνε ήμϊν άγνω-
στον. "Οτε μετέβημεν είς Ίθάκην, άν καί περί τού αντικειμένου τού
του πολύ ε'ιργάσθημεν έν το) άρχειοφυλακείω, εις ουδέν αποτέλεσμα 
κατελήξαμεν ένεκα τής ελεεινής καταστάσεως εις ην τά έγγραφα, ώς 
εϊπομεν, διατελούσιν. 

Ό ιστορικός τής νήσου Νικόλαος Καραβιάς Γρίβας * ιστορεί μόνον 
ότι «έκ τών προϊόντων της έδιδε κορινθιακήν σταφίδα εν μιλιούνιον 
«λίτρας, τώρα δέ μόνον έπτακοσίας χιλιάδας, καί πρό ολίγων χρόνων 

1 Ιστορία της νήσου Ίθάχης. Αθήναις 1849, σελ. 111. 
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»έκδιδεμόλις τετρακοσίαςχιλιάδας.» Οί Ιθακήσιοι, πρακτικώτεροι ίσως 
τών λοιπών Ελλήνων , δέν έξερρίζωσαν αμπέλους καί έλαίας προς δ ιά
δοσιν τών σταφιδαμπέλων, καί ούτως ή νήσος παράγει σήμ,ερον στα
φίδα όλιγωτέραν τοϋ εκατομμυρίου. Σημειωτέον δτι ή Ιθάκη ΰποστάσα 
πολλάς περιπέτειας καί άπο τους πειρατάς πολλά δυστυχήματα, έπί 
τ ινα χρόνον έμεινε σχεδόν είς τήν τύχην της, έως δτου οί Ενετοί κατά 
τάς αρχάς τής δεκάτης έκτης έκατονταετηρίδος μετά εντελή σχεδόν 
έρήμωσιν έκ νέου συνώκισαν αυτήν. Κατά τόν Ένετον Άντώνιον Κάλ-
βον, το 1548 ήτο άγονος (sterile) καί κατωκεϊτο μόνον έξ έξήκοντα 
οικογενειών, αϊτινες έφοβούντο τούς πειρατάς 1 . Το δέ 1574 παρήγε 
πλήν τών βαλάνων καί όλίγιστον έ'λαιον καί οίνον. Τω 1590 δ Ενε 
τός Basadorina συνιστά τήν έπέκτασιν τού εποικισμού τής νήσου, 
καθότι πρότερον κατωκούντο έξ αυτής μόνον τρία μέρη, το Βαθύ, ή 
Άνωγή , καί τό Στραβονίκιον, μνημονεύει δε καί τόν έτερον λιμένα 
Πόλι , ασφαλή καί χωρητικόν πολλών πλοίων. Λέγει δέ δ αυτός Ενε 
τός δτι εις τά άνω μέρη δυνατόν νά κατοικήσωσιν έν δλω 1500 ψυ-
χα ί . Ή νήσος αύτη τό 1622 παρήγαγε 400,000 λίτρας σταφίδος*. 

Τό έτος καθ' δ τό πρώτον μετεφυτεύθη ή σταφίς έν Λευκάδι άγνο-
οϋμεν έξ επισήμων εγγράφων. 

Ό κ. Πάρτς δέν αναφέρει τό έτος τής πρώτης μεταφυτεύσεως τής 
σταφίδος έν Λευκάδι s . 

"Οτε προ μηνών μετέβημεν είς Λευκάδα καί έμ.είναμεν επί δύο ημέ
ρας, δέν εΰρομεν τό Άρχειοφυλακεϊον άνοικτόν. Τά άρχειοφυλακεϊα 
χρησιμεύουσι πρός μελετάς, καί τή αληθείς νομίζομεν δτι εινε καιρός 
έπί τέλους ή Κυβέρνησις νά σκεφθή σοβαρώς περί τών άρχειοφυλακείων 
τής Επτανήσου, αφού χάρις εις τούς Ενετούς καί "Άγγλους ύπάρχουσι 
τοιαύτα : εινε καιρός νά δρισθώσιν αληθή προσόντα διά τούς υπαλλή
λους και τήν ύπηρεσίαν έν γένει τών άρχειοφυλακείων, διότι άν μείνωσιν 
ώς έχουσι, προτιμότερον νά κλεισθώσι διά παντός. Φαντασθήτω έκαστος 
τήν άποθάρρυνσιν τού φιλίστορος, μεταβαίνοντος δπως μελετήση είς τά 
άρχειοφυλακεϊα καί εύρίσκοντος αυτά κλειστά, ή εν πλήρει άταξίο; ή 
άπαντώντος μυρίας δυσκολίας έκ μέρους τών υπαλλήλων. Έν τούτοις 
δ Λευκάδιος φίλος ημών κ . "Αγγελος Καλκάνης, γνωστός διά τ ά αξιό
λογα αυτού καί μεστά φιλοπατρίας έργα, παρέσχεν ήμϊν περί τής Λευ
κάδος τάς έξης πληροφορίας. «Τό έτος 1828 δ πάππος μου Σπυρίδων 

1 Σάθα Μνημ. Έλλ. Ίσζορ. VI, 285. 
1 Σάθα Πάρτς ενθ. άνωι·, καί Άρχειοφυλακεϊον Ιθάκης. 
» Die Insel Leukas. Γόθο; 1989 σελ. 27. .; 
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«εις τήν εξοχήν Μαρανδοχώρι έφύτευσε τήν σταφίδα τό πρώτον εν 
«Λευκάδι καί επέτυχε1. Μετά 15 έτη εις ζωγράφος ονόματι Μπέλλος, 
«μετεφύτευσεν εις τό προάστειον Καλλιγόνι - μετ ' ό%ίγον δ Πάνος Δε-
«τζώρτζης έκαμε νέας φυτείας είς τήν μεγάλην κοιλάδα Βασιλική. 
»"Ολίγον κ α τ ' ολίγον διεδόθη, ώστε έν καλή εσοδείο; γίνεται εξαγωγή 
«τεσσάρων εκατομμυρίων. Αί καλλίτεραι φυτεϊαι εινε τών δήμων 
»Απολλών ιων καίΕύγήρου. Σημειωτέον δτι ή σταφίς δέν ευδοκιμεί 
«είς τούς άλλους δήμους. Ή τιμή έφθασεν είς 212 δραχμάς, ή μεσά-
«ζουσα δμως τιμή εινε 150, ά λ λ ' εφέτος άπό 60—93. Παράγίΐ 
« 1 5 0 , 0 0 0 βαρέλας ένετικάς οίνου, πρός δώδεκα δρ. έκάστην», 

Ή Κεφαλληνία, ή μεγάλη αύτη νήσος τής Ιονίου, μετά δύσβα
των ορέων, τώ 1603 παρήγε 4 εκατομμύρια σταφίδος, τώ 1622 
5, τώ 1624 εκατομμύρια 6 καί τό 1640 εκατομμύρια 9, ακολούθως 
έκυμαίνετο ή ετησία παραγωγή μεταξύ 6 καί 10 εκατομμυρίων λ ί 
τρων. Ό Πάρτς έπί λέξει λέγει : «ή Κεφαλληνία εντός μιας έκατον-
«ταετηρίδος άνυψώθη εις τήν σπουδαιοτάτην χώραν τής καλλιέργειας 
»τής σταφίδος. Ά λ λ ' δμως ή μεγάλη αύτη πρόοδος άνεκόπη περί 
«τό μέσον τής 17 έκατονταετηρίδος καί μετ ' ού πολύ διεδέχθη αυτήν 
«βαθμιαία όπισθοδρόμησις, ήν δέν δυνάμεθα νά παράκολουθήσωμεν 
«ακριβώς, ειμή μόνον γενικώς δ ι ' έλλειψιν πηγών* . Αύτη . Ιπήλθεν 
«ουχί ένεκα τής καί κατά ταύτην τήν εκατονταετηρίδα άναφαινομέ-
«νης ενίοτε αντιστάσεως τής κυβερνήσεως κατά τής περαιτέρω διαδό-
»σεως τών σταφιδοφυτειών 2 , άλλά κυρίως προήρχετο έκ τών έσωτε-
«ρικών ανωμαλιών τής νήσου, κατά τάς στάσεις τών επισημότατων 
«ευπατριδών. Πρός τούτοις βεβαίως ή έλάττωσις τής τιμής τής στα-
«φίδος ένεκα τής ταχέως αύξηθείσης προσφοράς Ιφαίνετο δεινή. Τινές 
«ένόμιζον δτι παρετήρησαν έξάντλησίν τινα τοϋ εδάφους. Αί φυτεϊαι 
«κατά τήν έ'κτασιν δέν ήλαττοϋντο ουσιωδώς, άλλ'δμως αί πρόσοδοι 
«αυτών ήσαν κατώτεραι, διότι παρημέλουν τήν λίπανσιν καί είς τό 

4 Ό κ. Πάρτς έν τί) εισαγωγή όμολογεϊ οτι τετράκις έπισκέφθη τήν Κεφαλ-
ληνίαν. Το Άρχειοφυλακεϊον τής Κεφαλληνίας άρα ήδύνατο νά μελετήση 
κάλλιστα. 

1 Ό Φραγκ. Βραγαδίν (1620), δστις μετ ' ενθουσιασμού περιγράφει τήν κα-
τάστασιν τής καλλιέργειας καί μετα θαυμασμού τήν έπιμέλειαν καί τον ζήλον 
τών κατοίκων εις νέας φυτείας, ήναγκάζετο καί αΰτος νά συντέλεση εις έκρίζω-
σιν τών νέων αμπέλων. Τώ 1624, 1640, 1677 βεβαίως δ' ετι συχνότερον κατά 
τοΰτον τόν χρόνον, ανενεοΰτο ή απαγόρευσις νέων φυτειών. 
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«καλλιεργούμενον έδαφος ουδέ τά φύλλα άπέδιδον, τά δποία πρότερον 
«καταπίπτοντα είχον επιτέλεση φυσικήν λίπανσιν. Νύν ταύτα κατε-
«λείφθησαν ε'ις τά κτήνη, τά δποϊα μετά τον τρυγητόν εισερχόμενα 
«ήρήμωσαν τάς αμπέλους. Τοιαύτη διαγωγή ήτο ανόητος και ληστρική 
«τή καλλιεργία, αναμφιβόλως δ'έπρεπε νά φέρη τήν κατάπτωσιν τής 
»τοϋ εδάφους καλλιεργίας. Ή δ η τό 1729 ή Κεφαλληνία έχουσα 
«πρόσοδον πέντε εκατομμυρίων λίτρων, ύπελείφθη τής Ζακύνθου, παρα-
»γούσης Ι ξ— έ π τ ά εκατομμύρια καί το 1760, έπί Γριμάνη,ή παραγωγή 
»τής νήσου κατήλθεν είς τέσσαρα καί ήμισυ έκατομ.μύρια. "Οτι δέ αί 
Βτελευταϊαι δεκαετηρίδες τής Ενετοκρατίας είχον επαύξηση πάλιν τήν 
»καλλιεργίαν καί τήν πρόσοδον κατά το τέλος τής παρελθούσης έκα-
)>τονταετηρίδος ε'ις εξ — έπτά έκατομ. λιτρών, δέν .είνε πολύ πιστευτόν 
«παρά τήν διαβεβαίωσιν τού Bellaire* διότι έπί Νάπιερ, περί το 
«1820 ή νήσος δέν παρήγε πλέον τών τεσσάρων — εξ εκατομμυρίων. 
» 'Η επομένη όμως δεκαετηρίς παρέσχε νέαν καί ταχίστη ν έπίδοσιν. 
» Ή έρήμωσις τής Πελοποννήσου έ'δωκεν εις τάς Ιονίους νήσους σχεδόν 
«το μονοπώλιον τού εμπορίου τής σταφίδος είς δέκα εκατομμύρια 
«λιτρών ' » . 

Είς δσα ανωτέρω άφηγήθημεν περί τών εισοδημάτων τών νήσων 
τού Ιονίου, εύλογον κρίνομεν νά προσθέσωμεν καί τά έξης, ίνα δ ανα
γνώστης λάβη, δπωσούν καλλιτέραν 'ιδέαν. Ό γενικός τών νήσων 
Προβλεπτής Φραγκίσκος Γριμάνης έν ταϊς άξιολόγοις αΰτοϋ έκθέσε-
σι *, μεγάλην σημασίαν δίδει είς ταύτας, καθότι άν καί κατωκοΰντο 
ύπό 164,000 εγχωρίων, έκτος τών ξένων καί τής φρουράς, ούχ ήττον 
παρείχον εις τό ταμεϊον τοϋ κράτους 90,000 τσεκίνια εισοδημάτων, 
δήλα δή 247,000 οουκατα κατ ετος. 

Προσέτι δέ οί αντιπρόσωποι καί οί υπάλληλοι Ιλάμβανον διά μισθο
δοσίας άλλας 50,000 δουκάτα τουλάχιστον κ α τ ' ετος, ώστε τό πρός 
όφελος τών "Ενετών ποσόν ανήρχετο είς 548,000 δουκάτα κ α τ ' έ'τος. 
Ό Προβλεπτής Ζακύνθου Ιωάννης Φραγκίσκος Μανολέσσος τώ 1788 
έγραφε : «Τά εισοδήματα τών μεγάλων ημών νήσων είνε μεγάλα καί 
«τό δημόσιον ταμεϊον κ α τ ' έ'τος πολύ εισπράττει. Ά λ λ ' απαιτείται 
«σύνεσις έκ μέρους τών άρχω», διότι οί πολϊται διευκολύνουσι χάριν 
«μικρας ωφελείας τό λαθρεμπόριον. Αληθώς τό έ'λαιον είνε πολύτιμον 
«εισόδημα· άλλ ' ή σταφίς είνε πολύτιμοτερον, άρκεϊ νά επίβλεψη ή 

* Πάρτς. Κεφαλληνία καί Ιθάκη , σελ. 262—263. 
* Relazioni storico-politiche delle Isole del mar Jonio-Βενετία ί 8δ6. 
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κκυβέρνησις νά ξηραίνεται τό προϊόν τοϋτο καλώς, νά τίθεται είς τ ά 
«αλώνια ώριμον καί νά μή άναμιγνύηται μετά άμμου ή άλλου τινός 
«είδους». 

«Πρέπει νά ύπάρχη πρόνοια νά μή διαδοθή πολύ δ καρπός καί παντ ί 
»σθένει νά πολεμηθή ή διάδοσις φυτειών έν τή Πελοποννήσφ καί 
«Στερεή "Ελλάδι. Ή Κεφαλληνία, ή Ζάκυνθος καί ή Ιθάκη άρκοϋσι 
»νά προμηθεύωσι σταφίδα εις δλον τόν κόσμον, δπου υπάρχει ζήτησις 
»τοΰ καρπού τούτου. Προτιμότερον έκαστος τόπος νά έ'χη ίδιον είσό-
»δημα, καθότι δ συναγωνισμός είνε μέν συνήθως ωφέλιμος,· ύπάρχουσιν 
3>δμως καί περιστάσεις καθ ' άς καταστρέφει καί αποβαίνει επιζήμιος. 
» Ή Κυβέρνησις πρέπει νά φροντίση περί διαδόσεως τής σταφίδος ε'ις 
«μέρη, είς ά δ χρυσός ούτος θησαυρός είνε άγνωστος, καί δταν Ιπαι-
»σθητή καταστή ή έ'λλειψις, τότε διά νόμ.ου νά διαταχθώσι νέαι φυ-
«τε ϊα ι . "Ας έργασθώμεν άνευ θορύβου, ΐνα μή οί γείτονες Πελοποννήσιοι 
«λάβωσι γνώσιν. Επίσης εύκολίαι πρέπει νά γίνωνται εις τούς άγο-
«ραστάς, ιδίως εις τούς Άγγλους , εύκολίαι εντός τοϋ νόμου, διά νά 
»μ.ή μεταβαίνωσιν είς τήν Τουρκίαν πρός φόρτωσιν. 'Εν ΤουρκίίΧ ή 
«σταφΐς διατελεί έν παρακμή" μόνον πεπαλαιωμέναι υπάρχουν εκεί φυ-
«τεϊαι καί ή άλλοτε πλούσια επαρχία τής Κορινθίας νϋν δέν παράγει 
»τόν θαυμαστόν καρπόν. Πρέπει νά πεισθώσιν οί Πελοποννήσιοι οτι όφεί-
»λουσι νά πλουτήσωσιν ουχί έκ τής σταφίδος, ά λ λ ' έξ άλλων προσο-
«δοφόρων προϊόντων, άλλως θά δυστυχήσουν καί αί ήμέτεραι νήσοι και 
»εκείνοι, άν ή σταφίς ένεκα τής υπερβολικής ποσότητος φθάση νά π ω -
«λήται είς ευτελή τιμήν. Ά λ λ ' οί αντιπρόσωποι τής Γαληνότατης 
«Πολιτείας πολύ φροντίζουσι περί τούτου. ' » 

ι» ,ι"ΤΒ®ι3Γ ' ι . 

ΕΙΣ ΕΛΛΗΝ ΖΩΓΡΑΦΟΣ .ΕΝ ΤΩι ΛΟΥΒΡΩ ι 

Πρό τίνος χρόνου άνέγνωσα λίαν παράξενον ε'ίδησιν εις τάς παρισι-
νάς εφημερίδας, μεταξύ τών καλλιτεχνικών νέων : τήν είσοδον ενός 
"Ελληνος ε'ις τό Λούβρον δτι δηλ. είς τό άπέραντον τοϋτο μουσεϊον,-
ένθα αντιπροσωπεύονται δλοι οί χρωστήρες καί δλαι τού κόσμου αί σχο-
λαΐ πασών τών εποχών, εισήχθη ή πρώτη έλλη νική ζωγραφιά, ή μάλ
λον δ πρώτος ελληνος καλλιτέχνου πίναξ. 

1 Filza diversia, Άρχειοφυλακεϊον. 
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Οί άναγνώσται τοϋ «Παρνασσού» θά ένδιεφέροντο βεβαίως νά μάθωσι, 
τις itvat ό ζωγράφος ούτος καί οποίον τό έργον του· ό πίναξ κατέρ
χεται έξ Ισπανίας, έ'νθα ήκμασεν ό έ'λλην καλλιτέχνης καί έ'νθα ύπάρ-
χουσι τά πλείστα τών έργων του· κάποιος φιλόμουσος συλλέκτης τό 
ήγόρασε καί τό έδώρησεν είς τό Λούβρον, ή κριτική δέ διηρέθη έπί τής 
άξιας τοϋ έργου τού έ'λληνος Δομίνικου Θεοτοκοπούλου, τού γνωστού 
ύπό τό όνομα Greco. 

Ανήκει ούτος εις τήν μεγάλην έποχήν τής ακμής τής Ιταλικής και 
ισπανικής σχολής, τού 16ου καί 17ου αιώνος. Μορφωθείς έν Βενετία, 
έν τή σχολή τοϋ Τιτιανοϋ καί τοϋ Τιντορέτου, απήλθε κατόπιν πρός 
σϋμπλήρωσιν τοϋ έ'ργου του είς Τόλεδον, έ'νθα έξήσκησε μεγάλην έπιρ-
ροήν Ιπΐ τής ισπανικής σχολής καί τοϋ μεγάλου αυτής ζωγράφου Ve-
lasquez. 

Τό πολύ κοινόν έν TaXk'icc άγνοεϊ βεβαίως τόν καλλιτέχνην τούτον, 
ά λ λ ' ή ε'ίσοδός του είς τό Λούβρον θά τόν καταστήσγι γνωστόν, ώς έν 
Ίσπανίο£. Τό χαρακτηριστικόν αυτού είναι ή δύναμις έν τή απεικονί
σει καί ό σκιερός χρωματισμός, δ ι ' ού περιβάλλει τά εργάτου. 

Τώρα άς είσέλθωμεν εις τό άπεραντον Λούβρον καί άς ϊδωμεν έκ 
τοϋ πλησίον τον Greco μας, όστις εξετέθη πρό τίνων ήμερων. 

Ό άγιος Φραγκίσκος γονυκλινής κρατεί είς τάς χείρας του, λεπτάς 
καί όστεώδεις, κρανίον, ένφ εις τούς πόδας του γονατίζει, παρατηρών 
τόν άγιον καί τήν νεκρικήν κεφαλήν έν μυστική έκστάσει νεαρός δόκι
μος μοναχός. Έπί τή πρώτν) θέα ή είκών είναι σχεδόν τρομ,ακτική 
καί οπισθοχωρεί τις ά κ ω ν άλλ ' άμ.α θελήστρ νά παρατήρηση έκ τοϋ 
πλησίον καί μελετήστι τόν πίνακα, εννοεί ,άμέσως ότι ευρίσκεται προ 
μ,εγάλου ζωγράφου. Ή όλη ζωγραφιά καλύπτεται άπό τό στακτερόν 
έκεϊνο χρώμα, τό όποιον διακρίνει τήν ίσπανικήν σχολήν ν έ π ' αυτής 
πλανάται μέγα φώς, περιβάλλον παραδόξως τό έργον. Οί δύο γονυ-
κλινεϊς καλόγηροι φαίνονται έν προσευχή καί έκστάσει, ενώπιον τοϋ 
νεκρού εκείνου κρανίου, παραδεδομένοι είς όλον τόν ίσπανικόν μυστικι-
σμόν. Ή είκών είναι πένθιμος, νεκρική, ά λλ ' ισχυρά, προξενούσα με
γάλην έντύπωσιν. 

Νομίζει τις ότι οί δύω καλόγηροι εξέρχονται τώρα τοϋ μνήματος, 
ενθα έσκαψαν διά τών μακρών αυτών ονύχων )^ιί τών όστεωδών χει
ρών, Οπως άνασύρωσι τό άνθρώπινον έκεϊνο κρανίον, έφ ' ού πίπτει τό 
σκιερόν φώς τοϋ πίνακος, φώς τάφου, πλανώμενον άλλως τε καί έπί 
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τών ισχνών κεφαλών τών καλογήρων καί τών χονδροειδών αυτών ράσων, 
άπο τής μέσης τών οποίων κρέμ.ανται τά δύω τών καπουκίνων σχοινιά. 

* 

Ιδού λοιπόν καί είς άλλος μ,έγας Έλλην , όστις όμως μόνον τό ό'νομα 
καί τήν καταγωγήν είχεν ελληνικά· ά λ λ ' αυτό άρκεϊ όπως δικαιολό
γηση τάς ολίγας ταύτας περί αυτού λέξεις, αϊτινες τόν καθιστώσι 
γνωστόν είς τόν έλληνικον κόσμον. 

Παρίσιοι 
Γ . Χ . Φραγκούδης. 

Τώ Δ. Ή λ ι α κ ο π ο ύ λ ω ; 

Έκεϊ ποϋ θά μέ θάψουνε όπως καί νά πεθάνω 
Θά πάρης τήν άπόφασι 'ς τό λάκκο μου επάνω 

Μιά μέρα γιά νά έρθής ; 
Θά θυμηθής πώς έ'ζησα μόνο ς ' τή γή γιά σένα, 
"Η πώς γιά σέ κατέβηκα σέ σκότη αραχνιασμένα 

Θέ νά τό θυμηθής ; 

Θέ νάχης τήν συνείδησι, άν όχι τήν καρδία 
Ν 'άνασκαλέψης μ έ σ ' ς ' τ ό ν ο υ , ναυρής τήν ιστορία 

Μιάς τέτοιας συμφοράς. ; 
Ή θαύρης ς ' τ ή ν έξέτασι ενός συλλογισμού σου 
Τή λάμψι ποϋ συγκέντρωνες, ς ' τά βάθη τοϋ ματιού σου 

Γιά νά μέ λαχταράς ; 

Δέν θέ νά Ίδής ς ' τό τάφο μου σταυρό, ούτε στεφάνια 
Τ ' ό τ ι ή δειλία σκιάζεται, καί θέλει ή περηφάνεια 

Έμέ δέν μ.' ωφελεί. 
Είχα θρησκεί' απέραντη τό φώς, τήν οικουμένη 
Κι ' άγάπαγα τον όμοιο μου, μέ τήν καρδί' ανοιγμένη 

Καί μέ θερμό φιλ ί . 

Μά θαύ'ρτις άφ ' τό κάρβουνο, κ ι ' άπό τό φωσφόρο μου 
Τ ' ολόδροσο ξυνόχορτο επάνω ς' τό σωρό μ.ου 

Νά σείετ' απαλά 
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Και γύρω τήν άμ,ίλητη τών κάμπων αρμονία 
Γλυκεία καί καταπράσινη, και πέρα Ικεϊ βαθύα 

Το πέλαο νά γελδϊ. 

Προκλητική σάν θέ ναρθής μέ το κορμί τ 'αφράτο 
Καί τά μικρά γοβάκια σου, πού φαίνεται άποκάτω 

Το δέρμα τους λευκό, 
Μή σού μαυρίσουν πρόσεξε, το χώμα ειν ' νοτισμένο 
Καί δέν αξίζει βέβαια γιά κάποιον πεθαμένο 

Τόσο πολύ κακό ! 

Τίποτε θετικώτερο, κοινή κ ι ' ά π λ ή ιστορία, 
Π ' δσο κ ι ' άν τήν έχρύσωνε ή δόλια φαντασία, 

"Εμεινε σκοτεινή· 
Μιά μέρα άπαντηχθήκαμε, διαβάταις τέλεια ξένοι -

'Εσϋ είχες μάτια δλόγλυκα, κ ' έ γ ώ καρδιά φτειασμένη 
Νά κλαίη καί νά πονή. 

Κατάμαυρο ειν' τό κάρβουνο, πριν ή φωτιά τού δώσης· 
Καί μ' δση ελπίδα ς' τ'άπειρο τό βλέμμα προσήλωσης, 

Σκότος θά 'ιδής φριχτό. 
Καί έκλαυσα καί υπέφερα χωρίς νά σού τό δείξω· 
Μά σάν πάντα μ' ε'μίσησες, είπα: τή γή άς ανοίξω 

Αιώνια νά κρυφθώ. 

Ά λ λ ά εδώ πού έφτασε τό τέλος μου δέν σώνει, 
'Εδώ αρχινούν φριχτότερα, νά μέ παιδεύουν πόνοι 

Χειρότεροι πολύ -

Δέν είναι, όχι, δ τάφος μου ή μόνη μου ησυχία· 
Τού κάκου έγώ ώνειρεύτηκα θάνατο, ανυπαρξία 

Kt' έ'να στερνό φιλί . 

.Αλήθε ια ή γής πού μ' έρριξαν τό κρέας θά μοϋ διάλυση, 
Ά λ λ ' είς τήν άποσύνθεσιν καινούριος θ 'άναζήση 

Μικρόκοσμος κρυφός-

Καί θά ντυθούν οί πόθοι μου πάλι μέ σάρκα καί αίμα 
— Πώς είναι ή ύλη αθάνατη, αυτό δέν είναι ψέμμα.— 

Καί θέ νά βγουν ς' τό φώς. 

Καί δμοιο νόμος φυσικός τό τέλος σού ετοιμάζει· 
Γιά τοϋτο μιά προαίσθησι τό στήθος μου σπαράζει 

Τό νοϋ μου τυραννεΐ, 
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Μήπως ά φ ' τή σαπίλα μας δυό δπαρξες φτεισμέναις 
Ανανεώσουν μέσ' ς' τή γή πάλι βασανισμέναις 

"Ομοια μ' έμας σκηνή. 
Ζάκυνθος. 

Α . I. Μάργαρης 
—c ·+-ααο*4-»~ : 

Κ Ρ Η Τ Ι Κ Α ! Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Α Ι 

ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 1 

56. — Ό Μάρτης δέ λείπει άπό τή σαρακοστή. 
57. — Ό Μάρτης, δ γδάρτης, δ παλουκοκαύτης. 
58. — Ό Μάρτης 'ως τό μεσημέρι τό ψοφά; καί 'ως τό βράδυ το 

βρωμαίζει. 
59. —Ό Μάρτης δ πεντάγνωμος 

πέντε βολαις έχιόνισε, 
καί πάλι τό 'μετάγνωσε 
πώς δέν έξαναχιόνισε. 

60. —"Ομοιος τόν δμοιον αγαπά 
κ ' ή κοπρέ τά λάχανα. 
«"Ομοιος δμοίω άεί πελάζει» . 
«"Ομοιος δμοίω φίλον». 
«Τέττιξ τέττιγ ι φίλος, μύρμηξ μύρμηκι». 
«Πάν τό άνόμοιον άκοινώνητον». 
« Ά ε ί κολοιός ποτί κολοιόν Ίζάνει». 
«"Ηλιξ ήλικα τέρπει, γέρων δέ γέροντα». 

61. — Ό μουφλούσης a κ ' δ ταμακιάρης 5 γοργοσυβάζουνται 
62. — Ό μπροστινός γάιδαρος δδηγό^ τσή 'πισινούς. 
63. —Όμπρός στά κ«£λλη 

πόνος δέν υπάρχει. 
64. — Ό Νάχας και δ Ναύρας άποθάνανε. 
65. — Ό Νάχας καί δ Ναύρας αδερφοί, 

κ ' δ Κάμε-νά-'χης άλλος. 
66. —"Οντεν άποκλαιγαν ούλοι, 

άναδάκρυων' ή καϋμένη. 

• Σ υ ν έ χ ε ι α - ίδε φυλλάδιον 7. 
* Μουφλίς λ. άραβ.=ό μή εχων όβολόν, χρεωκόπος. 
' Ταμά. κοινώς ταμάχ λ. άραβ.=πλεονεξία, α π λ η σ τ ί α - τ α μ α ' κιαρ καί τ α -

μαχκ^άρ λ. περσική=πλεονέκτης, άπληστος. 
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«Δακρύειν πρός τόν μητρυιάς τάφον». 
67. — "Οντε βρέχη καί βροντά, 

έ'χ' ό κλέφτης τή χαρά. 
68. — "Οντε δέ σέ σειούνε, μή σειέσαι. 
69. — "Οντε διψα ή αυλή σου, 

τό νερ' όξω μήν τό χύνη,ς. 
70. — Όντεν έγεννιούντανε ό χωριάτης, 

έπελεκοΰντανε κ ' ή χουρχούδα 
71. —"Οντεν είν'εύγιά, βάστα τόν άμπά* σου, κ οντε βρέχη, ξηά σου 5. 
72. —"Οντεν εινε τά φρόνα, 

ποϋ είναι τά χρόνια; 
κ ' όντεν είναι τά χρόνια, 
ποϋ είναι τά φρόνα; 

73. — "Οντεν είσαι καβαλλάρης, 
χαιρέτα καί τσή πεζούς. 

74. — "Οντεν είσαι σφυρί, χτύπα, κ ' όντεν είσαι άμμώνι, δέχου τσή 
χτύπους. 

75. —"Οντεν έπρεπε, δέν έβρεχε. 
καί τό Μάϊ έβροντολόγα. 

76. — "Οντεν έσειρϋσαν τήν αχλάδα, 
όσ' έλαχα τόσ' έφαγα. 

77. —-"Οντεν εχης τήν κρομμύδα, * 
φύλαε καί τήν έλήδα. 

78. — "Οντε μ' ευρης, έ'παρέ με 
γ?ά νά μ' έ'χης σάν μέ θέλ-ρς. 

79. — "Οντε πετό^ς τήν πέτρα, 
τά ύστερα σου μέτρα. 
«Πρότερον δεϊ σκοπεϊν τό τέλος τών πραγμάτων, είθ' ούτως 
αύτοϊς έγχειρεΐν». 

80. — Ό ξεμιστευτής τρώει τσή 'μισαίς. 
81. — Ό ξεμιστευτής τρώει τσή πλειότεραις. 
82. — Ό ουρανός καί ή γή έ'μνωξε 

τίποτα νά μή γενή 
καί νά μή μαθητευτή. 

4 Ρόπαλον. 
1 'Αμπά λ. άραβ. = είδος χονδρού έριούχου, δ κοινώς αμπάς' το εξ αμπα επα-

νωφόριον. 
1 Πραςον κατά βούλησιν, 

ΚΡΗΤΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

«Ουδέν κρυπτόν ύπό τόν ήλιον». 
83. — Ό παθός είναι γιατρός. 
84. — Ό παπάς γιά τήν κοιλιά του 

έχασε τή λουτρουγιά του. 
85. — Ό πάπας χωριό δέν κάνει, 

μά τό χωριό παπά κάνει. 
86. — Ό πάσα εις κατά 'ποΰ στρώνει κοιμάται. 
87. — Ό πασα είς 'ξέρει ϊντα βράζει τό τσικάλι του. 
88. — Ό πάσα εις τόν παύλο του 

παυλούδαρο τόν έχει. 
»Ένεστ ι καί μύρμηκι σχολή» . 
«"Εκαστος αύτοϋ τό βδέμα 
μήλον γλύκιον ηγε ίτα ι» . 

89. — Όπέρυσις έκάηκε δ λαγώς 
κ ' όφέτος εύγήκ' ή τσούκνα του. 

90. — Ό πλούσιος άποθαίνει μιά βολά, 
κ ' ό φτωχός πάσα 'μέρα. 

91. — Ό πλούσιος όπως θέλει, 
κ ' δ φτωχός δπως 'μπορεϊ. 

92. —Όποιος αγοράζει στάρι έ'χει δυο 'μάθια 
κ ' όποιος αγοράζει ψωμί δέ φέγγει. 

93. — "Οποιος άναγυρίζει τά πηλά 4 

στή μέση πέφτει καί βουλό£. 
«Έτρεχε τις μή βρεχθείη 
καί εις βόθρον άπεπν ίγη» . 

94. —-""Οποιος ανακατώνεται μέ τά πίτερα τον τρων* ή ορν 
95. —"Οποιος άποθάν' όφέτος, 

δέ φοβάται τού καιρού 
96. — "Οποιος βαστό^ μέλι γλύφει καί τά δαχτύλια του. 
97. —"Οποιος "βγάνει καί δέ βάνει 

'γρήγορα τόν πάτο πιάνει . 
98. — "Οποιος βιάζεται 'ξωμένει. 
99. —"Οποιος βιάζεται σκοντάφνει. 

100. —"Οποιος γεννηθή στή φυλακή τσή φυλακής θυμάται. 
101. — "Οποιος γίνεται άρνί 

τόν τρώει δ λύκος. 
1 Βόρβορος. 
1 Tb έπων ετος. 
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402.—"Οποιος γοργοφά·/) καί γοργοπαντρευτή δέν τό μεταγνώθει 
103. —"Οποιος γυρεύει καί"τοϋ δίδουνε 

αλλ·/) δουλειά μή κάνη. 
104. —"Οποιος γυρεύει τα πολλά χάνει καί τ ά 'λ ίγα . 

« Ή κάμηλος έπιθυμήσασα κέρατα καί τά 
ώτα προσαπώλεσε». 

105. —"Οποιος γυρεύει τρουλί 
δέν τρώει μηδέ θρουλί. 4 

«Οΐ πλειόνων έπιθυμοϋτες 
καί & έ'χουσι προσαπολλΰσι». 
«Οί πλειόνων επιθυμούντες πολλάκι ς καί τά 
παρόντα άποβάλλουσιν». 

106. — "Οποιος δέ 'δή τά χειρότερα 
δέ θυμάται τά καλήτερα. 

107. —"Οποιος δέ θέλει χτύπους 
εις τό χαλκιδϊό δέν 'π&ιι. 

108. — Όποιος δέ θέλει νά ζυμώσγ) 
πέντε 'μέραις κοσκινίζει. 
«Τήν ήμέραν πασαν σήθει 
δς ού βούλεται ζυμώσαι». 

109. — "Οποιος δέ 'μιλεϊ τόν έθάψανε. 
110. — "Οποιος δέν χτίσει, δέν "παντρέψει καί δέν θάψει δέν κατέχει 

ίντα θά 'πή κόσμος. 
111. —"Οποιος δέ φάει σκόρδο, σκορδέ δέ "βγάνει. 

Γ . I. Καλαϊβάκης . 

ΦΙΛΟΛ.ΟΠΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος 1894. 

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Συνεκροτήθησαν κατά τούς'μήνας τούτους πέντε συνεδριάσεις. 
"Εγένοντο τά έξης αναγνώσματα. 
Ό κ. Μιχ. Π . Λάμπρος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί ρεκλάμας εν 

"Ελλάδι. 

«' Ψιχίον. 
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Ο κ. Φίλιππος ΟΊκονομίδης, πάρεδρον μέλος, άνέγνω ποιητικάς ανα
μνήσεις. 

Ό κ. Ί ω . Μαχάφυ, έπίτιμον μέλος, ώμίλησε περί τών ελληνικών 
παπύρων τού Φαγιούμ. 

Ό κ. Γ. Φιλήμων, αντεπιστέλλον μέλος, άνέγνω τήν μελέτην αύτοϋ 
α Επί τήν Ιερουσαλήμ». 

Ό κ. Φ. Παρασκευαίδης, πάρεδρον μέλος, ώμίλησε περί τών μαρ
τύρων τοϋ λόγου καί τής γραφίδος. 

Ό κ. Άχιλλεύς Παράσχος, πάρεδρον μέλος, άνέγνω ελεγεία είς 
Άναστάσων Βυζάντιον καί Γεώργιον Παράσχον. 

Ό κ. Τιμολέων "Αργυρόπουλος, τακτικόν μέλος, ώμίλησε περί τών 
νεωτέρων εφαρμογών τοϋ ηλεκτρισμού μετά πειραμάτων. 

Ό κ. Κ. Δ. Καπράλος, τακτικόν μέλος, άνέγνω τήν μελέτην αύτοϋ 
«έν τώ πλημμελειοδικείω». 

Ή κ. Καλλιόπη Κεχαγιά, επίτιμον μέλος, ώμίλησε περί τοϋ βίου 
τού Σάμμερ, ήτοι πώς σχηματίζονται οί μεγάλοι χαρακτήρες. 

Ό κ. Κ. Σάμιος, τακτικόν μέλος, άνέγνω τήν μελέτην αύτοϋ : ει
κόνες τών ελληνικών δασών, μετά προβολής φωτεινών εικόνων. 

Ο κ. Θ. Πολυκράτης, αντεπιστέλλον μέλος, ώμίλησε περί τής αρ
χαίας μουσικής. "Εψάλησαν δ ' ύπό χορού γυμνασθέντος ίδίικ καί άνε-
κρούσθησαν ύπο ορχήστρας οί αρχαίοι γνωστοί ύμνοι είς "Απόλλωνα 
καί είς Μοΰσαν καί ό Α' . Πυθιονίκης τού Πινδάρου. 

Κατά τήν άγίαν καί μεγάλην Τεσσαρακοστήν εγένοντο καί εξ θρη-
σκευτικαί όμιλίαι, τρεις μέν υπό τού κ. Ά . Διομ. Κυριακού, τρεις δέ 
ύπο τοϋ κ. Ί γ ν . Μοσχάκη. Κατά τάς πλείστας τών ομιλιών παρέστη 
ή Α . Μ. ή Βασίλισσα μετά τής πριγκιπίσσης Μαρίας καί ή Α . Τ . 
ή πριγκίπισσα Σοφία. 

Τήν 3 Φεβρουαρίου έγένετο ύπό τήν ύψηλήν προστασίαν τών 
ΑΑ. Υ Υ . τού Διαδόχου Κωνσταντίνου καί τής πριγκιπίσσης Σοφίας 
ο ετήσιος ευεργετικός χορός υπέρ τής Σχολής τών Άπορων Παίδων. 

Κατά τό άπό πέρυσι καθιερωθέν έ'θιμον, τήν Δευτέραν τοϋ Πάσχα 
έγένετο εκδρομή τών μελών τού Συλλόγου ε'ις Μυκήνας, Τίρυνθα, 
"Άργος καί Ναύπλιον. Τής εκδρομής μετέσχον περί τούς 90, έξ ών 
34 Κυρίαι. Τά τών αρχαιοτήτων εις τά διάφορα μέρη τής εκδρομής, 
ήτις διήρκεσεν επί τριήμερον, εξήγησαν 6 πρόεδρος τού Συλλόγου κ. 
Ν. Γ. Πολίτης καί ό κ. Σ . Π. Λάμπρος. 

Έγένετο δεκτή πρότασις τού Γενικού Γραμματέως κ. Μιχ. Π. 
Λάμπρου δπως άπό τού προσεχούς έτους άρξωνται γινόμενα έν τω Συλ-
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λόγω μαθήματα, διά Κυρίας. Τά κατά τον κανονισμον τών μαθημά
των τούτων άνετέθησαν εις τήν "Βφορείαν. 

Τό Ύπουργεΐον τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Ε κ π α ι 
δεύσεως απέστειλε σπουδαίαν δωρεάν εξ ικανών τόμων εις τήν Βιβλιο-
θήκην τοϋ Συλλόγου. 

Όμοίως το τμήμα τών Μεταλλείων τού "Γπουργείου τών Οικονομι
κών απέστειλε τάς Φωτογραφίας τών έν τή εκθέσει τοϋ Σικάγου δια
μερισμάτων, έν οίς τά Ελληνικά εκθέματα. 

;Απεβίωσεν εν τών παλαιοτέρων καί προσφιλέστερων τακτικών με
λών τοϋ Συλλόγου, ό Γεώργιος I. Αουρούτης , πολλά υπέρ τού 
Συλλόγου εργασθείς. Συνελθοϋσα ή Εφορεία τοϋ Συλλόγου μετά τής 
Κοσμητείας τής Σχολής, ής έχρημάτισε κοσμήτωρ, έξέδοντο κατάλλη-
λον ψήφισμα καί άνέθεντο τώ κ. Ίγνατ ίω Μοσχάκη ϊνα εκφώνηση 
τον έπικήδειον 

Όμοίως άπεβίωσεν ό Άθανάαεος Κ.ν>'ζικϊ}νΟς, έπίτιμον μέλος 
τού Συλλόγου έκ τών παλαιοτέρων. Ή εφορεία τοϋ Συλλόγου απέστειλε 
τή οίκογενείορ τά συλλυπητήρια αυτής. 

Έψηφίσθησαν μέλη πάρεδρα οί κκ. 'Αρ. Μεταξάς, Σ . Πετράς, 
Π. Βαρότζης, Δ. Σακελλάριος, Ν. Σταματόπουλος, Λ . Ροϊλός, Σ . 
Δάσιος, Κ. Αγαθοκλής, Π. Παναγιωτόπουλος, Δ. Φανδρίδης, Λ . 
Π. Σκένδερ, 'Αριστ. Ράϊνεκ. "Αντεπιστέλλοντα οί κκ. Ε. Μύλλερ, 
Π. Πετρίδης, Α. Δ. Ζίζιλας, Χ. Πασχαλίγκος, Κ. Τοπάλης, Α . 
Βαλσαμάκης, 'Αδ. Βόϋζεν, Κ. Σαλβέρδος. Επ ίτ ιμα δέ οί κκ. Μ. 
Όνού πρεσβευτής τής Ρωσσίας καί 1. Μαχάφυ καθηγητής. 

Μετετέθησαν έκ τής τάξεως τών παρέδρων εις τά τακτ ικά οί κκ. 
Θ. Μεταξάς, Ηλίας Ζέγγελης, Ν. Ξυδάκης καί Κ. Σάμιος. 

Γενομένων τών αρχαιρεσιών τοϋ Συλλόγου έξελέχθησαν Πρόεδρος ό 
κ. Ν. Γ. Πολίτης, αντιπρόεδροι οί κκ. Α. Ρούκης καί Π. Ταμπακό-
πουλος, γεν. γραμματεύς ό κ. Μ. Π. Λάμπρος, ειδικοί γραμματείς οί 
κκ. Γ. Πίσ,σας καί Κ. Χρήστοφής, έφορος τού Συλλόγου ό κ. Ί φ . Κο-
κίδης, ταμίας ό κ. Κ. Κουτσαλέξης καί επιμελητής τής Βιβλιοθήκης ό 
κ. Π. Παπαδάκης. Έφορος τής Σχολής τών "Απόρων Παίδων ό 
κ. Κ. Βάμβας καί κοσμήτορες οί κκ. Β . "Αντωνόπουλος, Δ. Π. 
Λάμ.προς, I. Θεοφιλάς, Σ. Κονοφάος, Σ· Δαμασκηνός, I . Λαμπρίδης, 
Κ. Γαρδίκης και Μ. Στελλάκης. 


