
Η ΑΪΤΟΚΡΑΤΕΓΡΑ ΑΙΒΙΑΚΑΙ Η ΘΪΓΑΤΗΡ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ1
Δ'.

Μετά οκταετή έν τή εξορία διαμονήν δ Τιβέριος έπανακάμπτει εις 
Ρώμην. Νϋν ώφειλε ν’ άνακτήσηται τδ άπολεσθέν έδαφος και έξομα- 
λύνη αύτό από τών έπιπροσθούντων κωλυμάτων, καθόσον, άν αί περι
στάσεις άπήλλαξαν αύτόν του μυσαροϋ δντος, μεθ ’ ού είχεν ενώσει αυ
τόν τοϋ Αύγούστου ή πολιτική, άν είχεν έξωσθή ή επονείδιστος ’Ιου
λία, παρήσαν δμως τά τέκνα της πληροϋντα τήν αυλήν και τήν καρ
διάν τοϋ Καίσαρος. Ό Γώϊος πρώτος καί είτα δ Λούκιος Καϊσαρ, επί
δοξοι διάδοχοι, δ άδελφός αύτών Άγρίππας, μόλις δεκατετραέτης- 
προς τούτοις καί ή ’Ιουλία, τών μητρικών δικαίων κληρονόμος, ικα
νοί πάντες ούτοι διά τόν Τιβέριον. Μηνάς τινας μετά τήν επάνοδον 
τοϋ Τιβερίου θνήσκει αίφνης έν Μασσαλία, δ Λούκιος Καϊσαρ, έν ω 
ήν έτοιμος νά μεταβή είς τόν έν 'Ισπανία στρατόν. 'Ο Τιβέριος απαγ
γέλλει τόν έπικήδειον, έκχέων εύγλωττίας καί πάθους κρουνούς. 
Δακρύουσιν οΐ άκροώμενοι καί λέγουσιν: «Όποιον δι’αύτόν τραύμα ! 
εϊθε νά παραμυθήσωσιν αύτόν οί θεοί.» Παρέρχεται έτος εν καί ήμισυ 
καί δ Γάϊος, δ τών τριών άδελφών πρεσβύτατος, εκπνέει έν Λυκίκ. 
Ν’ άποδώση τις είς τήν Λιβίαν καί τόν Τιβέριον τήν εύθύνην τών δύο 
τούτων θανάτων, ών δ εις συνέβη έν Γαλατία, δ δέ έτερος εν τινι 
άκρα τής Ανατολής, κατά τρόπον άπόλυτον βεβαίως δυσχερές· άλλά 
τις δύναται νά διάγνωση πάντοτε τοϋ δηλητηρίου τά μυστηριώδη 
αποτελέσματα; δ δέ χρόνος καί δ χώρος εινε κωλύματα ανυπέρβλητα 
είς τήν άποτελεσματικότητα αύτοϋ ; Ή διπλή αΰτη καταστροφή 
συμπίπτει μετά τής έκ Ρόδου έπιστροφής τοϋ Τιβερίου, καί, λέγει δ. 
ιστορικός Δίων δ Κάσσιος «ήρκει τοϋτο ΐνα γεννήση τήν ύπόνοιαν δτι 
ή Λιβία δέν ήτο ξένη πρός αύτήν». Ύπελείπετο δ Άγρίππας, πρίγ- 
κιψ δεκαοκταέτης, ακόλαστος τά ήθη καί τήν γλώσσαν, νεανίας στι- 
βαρός,έκδεδιητημένος,ήράκλειον έχων τήν,ρώμην καί μέτριον τόν νοϋν, 
κτηνώδης έν ταϊς όρέξεσι καί τή οργή, ούδέ τήν αύτοκράτειραν έύλα- 
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βούμενος, ήν έλοιδόρει πάντοτε, ούδέ τον Αύγουστον, ού ή φειδώ άν- 
τετίθετο ε’ις τάς άσωτους αύτοϋ εξεις καί δν έμέμφετο ώς κατακρατούντο, 
την πατρικήν αύτοϋ περιουσίαν. Δέν εΤχε διαπράξει έγκλημα, άλλ’ οί 
τρόποι αύτοϋ προσέβαλλον τοϋ ο’ίκου την εύπρέπειαν. Προσήφθη αύτώ 
σχέδιον απόπειρας κατά τοϋ Αύγούστου, η μάλλον κατά της Λιβίας 
και τοϋ Τιβερίου, ής σκοπός ήν το άπαλλάξαι τής εξορίας τήν μη- 
τέρα ’Ιουλίαν καί άναλαβεΐν τήν ήγεμονίαν τών επαναστατικών λε
γεώνων. Μεταξύ τών εις τήν μωράν ταύτην έπιχείρησιν ένοχοποιη- I
θέντων άνευρίσκομεν και τον ποιητήν τής τέχνης τοΰ έραν, τοσοϋ- 
τον ύπό τής ’Ιουλίας άπολαυσθείσης, όστις άπέδιδε διά τοϋ δείγμα- 
τος τούτου τής εις τήν δέσποιναν άφοσιώσεως δσα παρ’ αύτής είχε 
δεχθή εύεργετήματα. Έξωσθείς άκριτος τήςΡώμ.ης, εύτυχής δέ δτι τήν 
ζωήν διέσωσεν,δ Όβίδ ιος άπήλθε προς τάς άκτάς τοϋ Εύξείνου, ΐνα ύπό |
ούρανόν άνεπιεική άναλογίζηται τήν οίκτράν τύχην τών ασθενών, δταν 
έπεριβαίνωσιν είς τάς οίκογενειακάς τών ισχυρών σκευωρίας. Τόν δέ 
Άγρίππαν καί τήν άδελφήν του ’Ιουλίαν έπληξε θέσπισμα τής Συγ
κλήτου. Καί ιδού,ούδέ σταγών έν Ρώμη έναπέμεινεν έξ δλου τοϋ ίου- 
λιανού αίματος, δπερ προώριστο νά συνέχιση τοϋ Αύγούστου τήν ζωήν ! 
Έν ΓΙανταταρίγ ή μήτηρ, έν Πλανεζίιγ δ υιός, έν Τριμέρει ή θυ- 
γάτηρ !

Ή Λιβία ήδύνατο έπί τέλους ν’ άναπνεύση. Έκ τών τριών γυ
ναικών, ών έφοβεΐτο τήν επιρροήν, ούδεμία ύπελείπετο. Ή Όκταβία 
είχεν άποθάνει πρό πολλοϋ, ή Σκριβωνία μετά τής ’Ιουλίας έτήκοντο 
έν τή έξορία, τά τέκνα των είχον άπομακρυνθή, τίς ήδύνατο ήδη νά 
έπισκιάση τον αστέρα της ; Παρ’ αύτής δ Τιβέριος καθοδηγούμενος καί 
βοηθούμενος έχώρει ήσύχω, άλλ’ άσφαλεΐ τω βήματι πρός τήν αύτο- 
κρατορίαν. Έβλεπεν τοϋ λοιπού τό πεπρωμένου αύτής άδιαρρήκτως 
συνδεδεμένον πρός τό τοϋ υιού καί τόσον ήσθάνετο έαυτήν ισχυρών, 
ώστε καί δείγματα έπιεικείας πρός τά θύματα αύτής νά παρέχη δέν 
έδίσταζε. Ή κόρη τής ’Ιουλίας έδέχετο τής αύτοκρατείρας βοηθή
ματα, δ δέ λαός έξύμνει τήν μεγαλοψυχίαν τής Λιβίας. Ό Αύγου
στος εστρεψε πάσαν πρός τόν Τιβέριον τήν στοργήν αύτοϋ καί τήν I
εύνοιαν,έν -μέσω δέ τοσούτων καταστροφών μόνη αύτω παραμυθία ένα- I
πέμεινεν ή χαρά του δτι ήδύνατο, πριν άποθάνη, νά παραδώση τοϋ 

’κράτους τάς ήνίας είς τάς χεΐρας άνδρός τοσοΰτον έν ταΐς μάχαις καί 
τή διοικήσει διαπρέψαντος. .Τό τέρμα τοϋ προαισθανόμενος, άπεχώρει 
δσημέραι πλειότερον έκ τών πραγμάτων. Ή ψυχρά Λιβία δέν έθεώρει 
πλέον ,άναγκαίαν τήν χρήσιν τών δόλων καί τής πανουργίας διά τήν. 

πλήρωσιν τών πόθων της. Ύπό τής λύπης καί του καμάτου συντε
τριμμένος καί στένων ύπό τό άχθος τών έτών, τών συμφορών τοϋ οί
κου καί άλλων πολιτικών δυσχερειών, ήν ήδη είς τήν διάκρισιν τών 
περί αύτόν. Ή Λιβία έπεδείξατο έκτακτον πνεύματος δεξιότητα κυ- 
βερνώσα τήν γεροντικήν ταύτην αδυναμίαν καί τολμηρώς αύτήν έκ- 
μεταλλευομένη, άφ’ ού τόσω έπιπόνως είχεν έπιδιώξει τούς εύνοϊκούς 
τούτους καιρούς· αί ποεσβυτικαί τοϋ καίσαρος παραφοραί, αΐτινες άνευ 
αύτής άνευ συνέπειας θά παρήρχοντο, μετεβάλλοντο δι’ αύτής είς 
σπουδαίας άποφάσεις, είς θεσπίσματα εξορίας ή θανάτου. Ό Αύγουστος 
ύπό τό κράτος τής πρώτης προσβολής άποσύρεται είς τά ένδον τοϋ 
άνακτόρου βυθιζόμενος είς τήν θλϊψιν καί τήν μόνώσιν,ή δέ Λιβία χρη
σιμοποιεί ύπέρ αύτής τήν τοιαύτην κατάστασιν ένεργοϋσα ούτως, ώστε 
δ γηραιός αύτοκράτωρ άνανήφων έκ τής κρίσεως, εύρίσκεται ένώπιον 
τετελεσμένων γεγονότων.

Διετέλεσεν άχρι τέλους δ Αύγουστος είς τήν έπιρροήν ταύτην ύπο- 
τεταγμένος ; Άφ’ ού τοσαϋτα διέπραξεν έν τή νεότητι αύτοϋ αύθόρ- 
μητος έγκλήματα, ήνέχθη άνευ τύψεως πώνθ’ δσα βραδύτερον έν 
όνόματι αύτοϋ διεπράχθησαν ; Άνευ τύψεων ίσως, άλλ’ άταράχως 
ούχί’ άλλως δ Τάκιτος δέν θά έγραφε τάς άκολούθους γραμ.μάς: «Τής 
ύγείας τοϋ Αύγούστου έπί τά χείρω τρεπόμενης, πολλοί ύπώπτευσαν 
άπόπειράν τινα τής συζύγου κατ’ αύτοϋ. Έθρυλεϊτο, τώ δντι δτι 
πρό τινων μηνών δ Αύγουστος έν συνεννοήσει μετ’ έπισήμων προσώ
πων καί ύπό τοϋ Φαβίου Μαξίμου μόνον συνοδευόμενος, είχε μεταβή 
είς Πλανεζίαν, ΐνα τον Πόστουμον Άγρίππαν έπισκεφθή. Έν τή συ- 
νεντεύξει ταύτη δ αύτοκράτωρ λέγεται άφθονα χύσας δάκρυα και 
δείγματα παρασχών στοργής καί συγκινήσεως ικανά ΐνα έμπνεύσωσιν 
έλπίδας είς προσεχή επάνοδον τοϋ νεαροϋ πρίγκιπος είς τόν τοϋ πάππου 
οίκον. Τό μυστικόν είχε μεταδώσει δ Φάβιος τή συζύγω αύτοϋ Μαρκία, 
ήτις έσπευσε ν’ άνακοινώση τοΰτο τή Λιβία. Ό αύτοκράτωρ ένόησε τό 
.πράγμα, δτε δέ μετά μικρόν άπέθανεν δ Μάξιμος αύτοκτονήσας, ήκού- 
σθη κατά τήν κηδείαν αύτοϋ ή Μαρκία μεμφομένη έαυτής έν όλοφυρμοΐς 
δτι έγένετο τοϋ θανάτου τοϋ έαυτής συζύγου ή παραίτιος !» Όπως δή
ποτε ύπό τής Λιβίας διά ταχυδρόμου άνακληθείς δ Τιβέριος, έπανέ- 
καμψεν έν πάση σπουδή έξ ’Ιλλυρίας. Άγνωστον άν εύρε ζώντα ή 
νεκρόν τόν Αύγουστον, καθόσον ή Λιβία είχε δι’ ισχυρών δυνάμεων 
στρατού αποκλείσει τοϋ άνακτόρου τάς εισόδους καί τάς περί αύτό 
δδούς- ειδήσεις μετεδίδοντο έστιν δτε περί τοϋ ασθενούς καί είτα, λη- 
φθέντων πάντων τών τής άσφαλείας. μέτρων, άνηγγέλθν) ταύτοχρόνως
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6 Τί θάνατος τοϋ Αύγούστου και τοϋ Τιβερίου ή εις τον Θρόνον της 
αυτοκρατορίας άνάρρησις. Δίων δ Κάσσιος άφηγεΐται έπ’ ϊσης τό θρύ
λημα και δμιλών περί τής άσθενείας ταύτης τοϋ αύτοκράτορος, πέντε 
καί έβδομήκοντα άριθμοΰντος έτη, καί.τής έν Νόλφ τελευτής αύτοΰ, 
επιλέγει «έν τή περιστάσει ταύτγι ύπόνοιαι ήγέρθησαν κατά τής Λι
βίας. Μαθοϋσα αυτή μυστικήν τινα εις τήν νήσον Πλανεζίαν εκδρομήν 
τοϋ Αύγούστου, ύπώπτευσε μή δ Αύ'γουστος σκοπή νά συνδιαλλαγή τφ 
Άγρίππφ, φαίνεται δέ. δτι έδηλητηρίασε καρπούς τινας συκής, άφ’ 
ής δ Αύγουστος ήρέσκετο ίδίφ χειρί αύτούς , νά συλλέγγ. Άμφότεροι 
έφαγον είτα έκ τών σύκων, ή μέν Λιβία τούς άσινεΐς αύτή λαμβά- 
νουσα, τφ δέ συζύγφ προσφέρουσα δσους είχε δηλητηριάσει.»

Μετά τόν συγγραφέα τών Χρονικών καί Δίωνα τόν Κάσσιον ,άκού- 
σωμεν ήδη καί τοϋ Πλουτάρχου άφηγουμένου τά εξής : «Ό Φλάβιος 
φίλος τώ καίσαρι Αύγούστφ, ήκουσεν αύτοΰ ποτέ μεμψιμοιροϋντος έπί 
τή μονώσει, έν ή κατά τό γήρας αύτοΰ έ'ζη. Οί δύο αύτοΰ έγγονοι 
Γάϊος καί Λούκως είχον άποθάνει, δ δέ μόνος επιζών Άγρίππας δ 
Πόστουμος έ'ζη προγεγραμμένος συνεπεία συκοφαντικής κατηγορίας. 
Ούτως δ δύστηνος αύτοκράτωρ περιέστη είς τήν άνάγκην νά προσλάβη 
ώς διάδοχον τόν θετόν υιόν Έιβέριον, θρηνών τοϋ νομίμου έγγόνου τήν 
άπουσίαν καί ποθών ν’ άνακαλέση αύτόν παρ’ έαυτφ. Ό Φλάβιος 
ταϋτα έξεμυστηρεύθη τή συζύγφ, ήτις έσπευσε ν’ άνακοινώσγ τό σχέ- 
διον τοΰτο τή Λιβία, έφ ’ φ δ Αύ'γουστος πικράς ήκουσε παρ’ αύτής 
μομφάς. Πρωίαν τινά, καθ’ ήν δ Φλάβιος παρέστη ώς τό σύνηθες ΐνα 
χαιρετίση τόν βασιλέα — Σοί εύχομαι κάγώ εύβουλίαν, ώ Φλάβιε, τφ 
άπήντησεν έκεΐνος. Ό Φλάβιος ήσθάνθη τών λόγων τό σημαινόμενον, 
έπανελθών δέ οϊκαδε, είπε τή γυναικί.— Ό αύτοκράτω, γινώσκει δτι 
σοί άνεκοίνωσα τό μυστικόν αύτοΰ, ήδη δέ ούδέν άλλο μοί ύπολείπεται 
ή νά φονευθώ.—Άξια πάσχεις, ύπέλαβέν ή γυνή. Άφ’ ής ώρας συ- 
νεδέθημεν, δέν έγνώρισες τήν είς τό φλυαρεΐν κλίσιν μου καί δέν ώφει- 
λες νά φυλάττησαι αύτής ; άλλ’ έν τούτοις δέν θ’ άποθάνγς μόνος 
καί λαβομένη ξιφιδίου έ'τρωσεν έαυτήν θανασίμως ένώπιον τοϋ άν
δρός». Ό ΙΙλίνιος εγγύτερος είς τά γεγονότα, γεννηθείς εννέα μετά 
τόν θάνατον τοϋ Αύγούστου, ετη ποιείται ώσαύτως ανείαν τής επιθυ
μίας τοϋ Αύγούστου ϊν ’ άνακαλέση τόν Άγρίππαν, τής πρός τόν Φά- 
βιον δυπιστίας, δν ύπώπτευεν ώς προδόντα τό σχέδιον αύτοΰ,τών φρο
νημάτων καί σχεδίων τής Λιβίας καί τοΰ Τιβερίου, δς ήν τό άντικεί- 
μενον τών τελευταίων αύτής μελημάτων.Ότι δ αύτοκράτωρ ού ή ένερ- 
γητικότης έξησθένει δσήμέραι, κατέστησε φίλον τινα κοινωνόν τής λύ-
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πης καί τώι τύψεων αύτοΰ, δτι έμέμψατο αύτοΰ ώς προδόντος τήν 
έκμυστήρευσιν, ταϋτα καί ή αύστηροτέρα κριτική ούδέν βλέπει τό κω- 
λύον ΐν ’ άποδεχθή, έκ δέ τούτων απορρέει μόνον τό συμπέρασμα δτι 
δ τραγικός τοΰ Άγρίππα θάνατος ύπήρξεν έργον τής Λιβίας καί ού
δαμώς τοϋ Αύγούστου. Διαταγή είχε διαβιβασθή έκ τών προτέρων 
ΐνα ή κεφαλή τοϋ Άγρίππα άποκοπή άμα τή εις ΙΙλανεζίαν άφίξει 
τής περί τοΰ θανάτου τοϋ αύτοκράτορος είδήσεως. Ή διαταγή έξετε- 
λέσθη, πλήν ούχί άκόπως, καθόσον δ νεαρός πρίγκιψ άθλητικήν έχων 
τήν ρώμην, ύπερήσπισε γενναίως εαυτόν, καίπερ ανύποπτος καί άοπλος 
καταληφθείς, ήνάγκασε δέ τόν στρατιωτικόν δήμαρχον νά καλέση είς 
βοήθειαν ένα τών εύτολμοτάτων εκατόνταρχων.

Ό Τιβέριος έν άρχή ύπεξέφυγεν πάσαν έν τώ έγκλήματι τούτφ εύ- 
θύνην. Είς τόν αυτοπροσώπως έλθόντα ΐνα έκθέση αύτφ τά γενόμενα. 
εκατόνταρχον άπήντησε ψυχρώς: «ούδεμίαν έγώ έξέδωκα διαταγήν,δ δέ 
δράστης τοϋ εγκλήματος θ’άπολογηθή ένώπιον τής Συγκλήτου» . Έσκό- 
πει δέ νά διατάξη άνακρίσεις, άλλά μετέβαλε τών πραγμάτων τήν 
πορείαν ή παρέμβασις τής Λιβίας καί τοϋ Κρΐσπου Σαλλουστίου,άνεψιοΰ 
τοΰ ιστορικού. Μεμυημένος καί έν τοΐς έλαχίστοις τών τοΰ οίκου άποκρύ- 
φων, λειτουργός τοΰ κράτους άνευ διακεκριμένου τίτλου δ Κρίσπος ού
τος διετείνετο δτι διεβίβασε τφ στρατιωτικώ δημάρχφ διάταγμα τής 
αυλής ύπό τοϋ άποθανόντος αύτοκράτορος ίδιοχείρως ύπογεγραμμένον. 
Μαθών τοϋ Τιβερίου τήν άπόφασιν, έ'σπευσε πρός τήν Λιβίαν επικα
λούμενος αύτής τήν έπέμβασιν πρός πρόληψιν τοΰ άτοπου τής δημο- 
σιεύσεως τών οικογενειακών μυστηρίων, τών ιδιωτικών σκέψεων, τής 
έν τή περιστάσει ταύτη παρασχεθείσης ύπό τοΰ στρατοΰ ύπηρεσίας, 
προστεθείς δέ δτι τοιαΰτα διαβήματα ήδύναντο νά μειώσωσι τό μοναρ
χικόν άξίωμα καί δτι δ καλός τής μοναρχικής κυβερνήσεώς οργανισμός 
δέν έπέτρεπεν ή τώ άνωτάτφ μόνον άρχοντι τό ζητεΐν τάς εύθύνας. 
Έπί ταΐς παραστάσεσι δέ τής Λιβίας, δ νέος αύτοκράτωρ έκρινε κα
λόν νά μή προβή περαιτέρω, ήρκέσθη δέ νά κηρύξη τή Συγκλήτφ δτι 
δ Άγρίππας έθανατώθη τή ειδική τοΰ Αύγούστου προσταγή.

Έκ πάντων τούτων τί οφείλει τις νά πιστεύσγ ; ’Ιδού ζήτημα λε
πτόν συχνότατα έγειρόμενον,δταν μελετ^ τις τούς ρωμαίους ιστορικούς, 
οϊτινες τά πάντα άφηγοΰνται άνευ σημειώσεων ούδέ δικαιολογιών, είς 
τήν φήμην (rumor) αύτά άναφέροντες. Τίς δύναται ν’ άποφανθή 
δριστικώς μεταξύ τού Τακίτου, δστις βέβαιοι καί τοϋ Σουετονίου, δστις 
άρνεΐται τά κατά τήν ύπόθεσιν ; Ό μόνος έν τισι περιστάσεσιν δδη- 
γός εινε ή ψυχολογία, ήτοι τών χαρακτήρων καί τών αιτιών ή με-
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λέτη, ής τά συμπεράσματα πιστότερου δδηγοϋσιν έν ελλείψει ιστορι
κής βεβαιότητος καί άμφιγνωμίας. Τό τοϋ φόνου τοϋ Άγρίππα 8ικ- 
ταγμα άπέσπασεν άρα ή Λιβία άπό τοϋ έν τώ έπιθανατίω κλίνη κα- 
τακειμένου Αύγούστου, στηρίζουσα καί οδηγούσα την κλονουμένην χεϊρά 
του ή έχάλκευσεν άύτό μετά τοϋ Σαλλουστΐου Κρίσπου καί έπεμψεν 
αυτή. πρός τόν στρατιωτικόν δήμαρχον ;

Τοϋτό έστι μυστήριον, ό'περ δέν έπιχειροϋμεν νά διαλευκάνωμεν.Ε'.
Διηγείται δ Πλίνιος ότι μικρόν πρό' τοϋ γάμου αύτής μετά τοϋ 

Αύγούστου ή Λιβία Δρουσίλα ήρεμα έν ύπαίθρφ καθημένη είδεν άνω
θεν πίπτουσαν έπί τών γονάτων αύτής όρνιν πάλλευκον, ήτις είχεν έκ- 
φύγει έκ τών ονύχων άετοϋ. Εύαρέστως έκπλαγεϊσα, έθαύμαζε τόν πα
ράδοξον οιωνόν, δτε διέκρινεν οτι ή λευκή ορνις έ'φερεν εις τό ράμφος 
κλάδον δάφνης κόκκων μεστόν. Οί οίωνοσκόποι έρωτηθέντες άπεφή- 
ναντο δτι τό μέν πτηνόν έπρεπε ν’άνατραφή κατ’’ιδίαν μετά τών νεοσ
σών, δ δέ κλάδος νά φυτευθή έπιμελώς. Ταϋτα έξετελέσθησαν έν τή 
αύτοκρατορική, περιοχή, έν χώρω κειμένω εγγύτατα τώ Τιβέρει, δστις 
καλείται έτι «αγρός τών ορνίθων». Ή δέ δάφνη άνεβλάστησε θαυ- 
μασίως καί έντός μικρού δάσος κατεκάλυψε τόν χώρον, έξ ού δ αύτο- 
κράτωρ καί οί διάδοχοι αύτοϋ έπρομηθεύοντο διά τούς θριάμβους αύ
τών δάφνας. Κατ’ έθος άνεφυτεύοντο οί κλάδοι, ούς οί αύτοκράτορες 
έ'φερον είς χεϊρας κατά τάς τελετάς και τά διάφορα ταϋτα στελέχη 
άπετέλεσαν έπ’ ίσης δάση, διακρινόμενα διά διαφόρων ονομάτων τών 
αύτοκρατόρων. Ό Σουετόνιος μετά ήμισυν αιώνα αναφέρει μεταπλάτ- 
των τόν μύθον τούτον, Εϊχον λοιπον πρωϊμώτατα δμιλήσει οί οίωνο- 
σκόποι καί άν ήθελον δέ ψευσθή, ή Λιβία ήδύνατο νά τούς απόδειξη 
σφαλλόμενους. Έπί τοϋ κοσμοκρατορικοϋ θρόνου έκάθητο δ υιός αύτής 
καί τόν θρόνον τούτον ούδεμία άλλη γυνή συνεμερίζετο πλήν αύτής 
μετά τοϋ Τιβερίου, μή συνάψαντος νέον γάμον. Ποια γυνή θά έτόλμα 
τοϋ λοιπού νά τή διαμφισβητήση τά πρωτεία ; Ό Αύγουστος διά τής 
τής διαθήκης αύτοϋ είχεν εισαγάγει αύτήν έν τφ οίκφ τών Καισάρων. 
Ήτο ’Ιουλία Αύγουστου" ούδεμία τών τοϋ παρελθόντος άνταγω- 
νιστριών αύτής ύπελείπετο. Ή έτέρα ’Ιουλία, ή άληθής ’Ιουλία είχεν 
άποθάνει έν τή εξορία, ήγεμονίς αξιοθρήνητος, ήν ή μακρά σειρά τών 
κατ’ αύτής καί τοϋ γένους αύτής σκευωριών καί εγκλημάτων τής 
αμείλικτου μητρυιάς καθιστώσι σχεδόν επιείκειας αξίαν καί πρός ήν 
τόσα ατυχήματα ήνωμένα μετά τοσούτου πνεύματος, καλλονής καί 
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μεγαλοπρεπείας κινούσι τό ένδιαφέρον παρά τάς άσχημίας της. Αί τε- 
λευταΐαι τοϋ πατρός αύτής διαθέσεις, ή είς τον θρόνον άνάρρησις τού 
Τιβερίου, τό τραγικόν τοϋ Άγρίππα Ποστούμου τέρμα, τού τελευ
ταίου τών υιών αύτής, πάντα ταϋτα ήσαν πλέον ή ικανά, ίνα συντρί- 
ψωσιν ύπαρξιν άπό δεκαπενταετίας ηθικώς τε καί φυσικώς ού'τω σκλη- 
ρώς ταλαιπωρούμενης, καί δέν έχει τις άνάγκην νά πιστεύση είς τό 
δηλητήριου τοϋ Τιβερίου προς έξήγησιν τοϋ οίκτροΰ αύτής τέρματος. 
Μήνας τινας μόλις ή δύστηνος έπέζησε τώ πατρί, ή δέθυγάτηρ αύτής 
απόκληρος έπ’ ίσης καί εξόριστος, έστέναζε τόν ύπόλοιπον βίον έν τή 
νήσω Τριμέρει. "Οσον άφορά είς τήν Σκριβωνίαν, ούδ’αύτή πλέον ήν 
έπιβλαβής. Έπανελθούσα είς Ρώμην, άφ’ ού έκλεισε τούς οφθαλμούς 
τής θυγατρός, ή στωϊκή ματρώνα εσχεν ώς πρώτην παρηγοριάν, τήν 
δίκην τού ανεψιού αύτής Λίβου καί τό θέαμα τοϋ θανάτου αύτού. Ήν 
ρωμαία τών παλαιών τής δημοκρατίας χρόνων, τής γενετείρας σειράς 
καισάρων μητρός. Συμμερισθεϊσα το μακρόν τής θυγατρός αύτής μαρ- 
τύριον, ήθέλησε νά παραστή καί είς τήν πτώσιν τοϋ ανεψιού’ έν ήλι- 
κία έννενήκοντα έτών διατρέχει τήν πόλιν ίκετεύουσα- ήδύνατό τις νά 
παρομοιάση αύτήν πρός Νιόβην όρθίαν έπί τού ούδοϋ τής αύτοκρατο- 
ρίας καί θρηνούσαν τήν παρά τού Αύγούστου γενομένην αύτή ύβριν.

Έν τούτοις ή Λιβία έδράξατο τών πραγμάτων κατά τό δοκοϋν 
αύτά διευθύνουσα. Αύτοκράτωρ ήν δ Τιβέριος, άλλ’ αΰτη έμελλε τού 
λοιπού νά άρχη. Κατά τά δύο έτη τής μετά τού Αύγούστου διαβιώ- 
σεως έ'σχεν εύρεϊαν έν τοίς πράγματι μετοχήν, άλλ’ εν τούτοις είχεν 
όρια ή έπιρροή αύτη, άτινα ή φρόνησις τού κυριάρχου δέν έπέτρεπε 
νά ύπερπηδώνται. Ό φραγμός ούτος δέν έξέλειπε νϋν άφ’ εαυτού, ότε 
τήν θέσιν τού Αύγούστου κατεϊχεν δ υιός αύτής, ού τήν τύχην έπί 
ήμισυν αιώνα είχεν αύτή διά τών ίδιων χειρών δημιουργήσει,καί έν τω 
προσώπω τοϋ όποιου ήσμενίζετο νά μή βλέπγ ή τον πρώτον τών ύπη- 
κόων αύτής ; Ή μακρά πολιτική πείρα, τό κύρος τής -ηλικίας αύτής 
τή παρεϊχον άπόλυτα έν τή έξασκήσει τής άρχής δικαιώματα. Τήν 
άνάρρησιν τού Τιβερίου είς τόν θρόνον ή Λιβία έθεώρει ώς ίδιον αύτής 
έργον καί είχεν ίσως τούς λόγους της. ’Άν ζώντος τού Αύγούστου δ 
Τιβέριος μετείχε τής κυβερνήσεως, διανύων τήν μαθητείαν αύτοϋ παρά 
τφ καίσαρι, άν τόσοι νέοι πρίγκιπες, φράττοντες αύτφ τήν είς τόν 
θρόνον άγουσαν εϊχον άλληλοδιαδόχως έξαφανισθή, δ Μάρκελλος, δ 
Γάϊος, δ Λούκιος Καϊσαρ, δ Άγρίππας Πόστουμος, δ Γερμανικός, 
τούτο ώφείλετο είς τινα, δ Τιβέριος έγίνωσκεν αύτόν, ή δέ συνείδη- 
σις αύτού δέν έπαυε νά τφ ύπενθυμίζιρ τά τοσαύτα έγκλήματα τά τε- 
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λεσθέντα διά την κατάκτησιν άρχής, ής Θά έλογίζετο άξιος ένεκα 
τών ανδραγαθημάτων καί ύπηρεσιών αύτοϋ. ’Αλλά κα'ι πόσο» βαρεία ν 
ήσθάνετο τήν έπ’ αύτόν επιρροήν τής μητρος ταύτης ! Ή τυφλή Σύγ
κλητος ύπο τάς εμπνεύσεις τής φαυλοκολακείας καί τής χαμαιζήλου 
μωρίας, γονυκλινής προσεκύνει τής ήμέρας τό εϊδωλον. Ή Λιβία άνε- 
κηρύχθη μήτηρ τής πατρίδος- mater patriae, genitrix orbis, 
magna mater, έτιμήθη δέ παρασταθεΐσα ύπο το σχήμα πασών τών 
προστατίδων θεαινών, ώς Ήρα, Κυβέλη, καί Δημήτηρ. Θεά τής σω
τηρίας, τής εύσεβείας, τής δικαιοσύνης, τής αΐδοϋς ! Προς καθιέρωσιν 
τής μνήμης τής εις τον οίκον τών ’Ιουλίων παραδοχής αύτής εσχε βω
μόν, έν φ το όνομά της ε’λατρεύετο καϊ ραβδούχοι δημοσία ήκολού
θουν αύτή. Θαυμαστή αληθώς αποβαίνει τοϋ Τιβερίου ή ύπομονή, αν 
καί μέρος μόνον τών όσων γράφουσιν οί ιστορικοί περί τής όξυθυμίας, 
τών ιδιοτροπιών καί τών αξιώσεων τής ύπερτάτης δεσποίνης ήθελε τις 
πιστεύσει. Αί απαιτήσεις αύτής, παρατηρεί δ Δίων,ύπερηκόντιζον πάν 
δ,τι γυνή ήδύνατο νά τολμήση· ήξίου νά θεραπεύηται ύπό τής Συγ
κλήτου, είς τήν αύλήν αύτής προσερχομένης· τά αύτοκρατορικά θεσπί
σματα έπρεπε καί · ύπ’ αύτής νά προσυπογράφωνται, οί δέ δημόσιοι 
λειτουργοί ν’άναφέρωσιν αύτή τάς πληροφορίας καί τάς εκθέσεις αύ
τών ώς είς τόν αύτοκράτορα· καί τελευταίου, άν μή έν τή Συγκλήτφ 
ταΐς δημοσίαις συνελεύσεσι κα» τοΐς στρατοπέδοις, πανταχού άλλοσε 
εβλεπέ τις αύτήν έμφανιζομένην καί κυριαρχίαν ενασκούσαν. Έν τοΐς 
έγκαινίοις άγάλματος τοΰ τεθνεώτος αύτής συζύγου έ'θετο έν τή άφιε- 
ρωτική έπιγραφή τό έαυτής όνομα άνωθεν τού ονόματος τού κυριαρ- 
χοϋντος αύτοκράτορος. Ό Τιβέριος ήρκέσθη νά μειδιάση, άλλ’ άλλοτε 
δταν προσήλθεν αύτω ή Σύγκλητος αίτουμένη ϊνα τεθή τό πριγκιπι
κόν αύτοϋ όνομα ύπό τήν έπίκλησιν τής Αύγούστας έν τώ βωμώ αύτής 
καί νά προστεθή τώ αύτοκρατορικώ αύτοϋ τίτλω καί δ τού υίοϋ τής 
’Ιουλίας, δ άρχων δστις έφαίνετο άπαθώς άχρι τοΰδε έχων, άνωρθώθη 
άποτόμως καί διά λόγων ψυχρών καί -αύστηρών άνεκάλεσεν είς τό 
πρέπον τούς άγαν ζηλωτάς τής Αύγούστας θεράποντας. Γινώσκων αύ
τός νά τηρή τό μέτρον,άπήτει καί παρά τών άλλων το αύτό πρός τήν 
μητέρα του- άπηχθάνετο, άλλως τε, τάς πομπώδεις ματαιότητας, 
απιστών καί άδιαφόρως εχων πρός πάσας τάς οίκογενειακάς ταύτας 
θεοποιήσεις. «Τοΐς θεοΐς ανήκει τό έκδικεΐσθαι τάς γενομένας αύτοΐς 
ύβρεις», άπήντα είς καταμηνυτήν καταγγέλλοντα ρωμαΐον ιππότην 
ασεβώς λαλήσαντα κατά τής θέότητος τοϋ Αύγούστου. Ό Τιβέριος 
^ι,εκρίνετο έπί πανουργίγ, σκεπτικότητι καί σχολαστική» πνεύματι· 
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χρόνον ικανόν μετά τον θάνατον τού υίοϋ αύτοϋ είχε δεχθή παρά τών 
κατοίκων τοϋ ’Ιλίου συλλυπητήριον πρεσβείαν, βεβαίως λίαν βραδύνα- 
σαν, καί είπε τοΐς άπεσταλμένοις δτι συνελυπεΐτο καί έκεΐνος αύτοΐς 
έπί τώ θανάτω τοϋ Έκτορος. Απλούς τά ήθη, τήν κολακείαν άπο- 
στρεφόμενος, άπγχθάνετο καί τάς μέχρις εδάφους τών πολιτικών σω
μάτων ύποκλίσεις. «Ή Σύγκλητος τού Τιβερίου» λέγουσιν, ή δέ φρά- 
σις αυτή διπλήν αποτελούσαν υβριν εις τε τήν συνέλευσιν καί τόν δε
σπότην,είνε άδικος· ή σύγκλητος τοϋ Τιβερίου δέν ήτο προσωπικόν τοϋ 
Τιβερίου δημιούργημα, άλλά τοϋ μυσαροϋ συστήματος δπερ ένεθρό- 
νισεν δ Αύγουστος καί ίδίως αί άρνησικυρίαι του. Ό Τιβέριος ήν μέ
γας πολιτικός, ούδέν πτοούμενος έκ τής είς τήν κυβέρνησιν μετοχής άν
δρών έλευθέρων. Τήν Σύγκλητον ταύτην, ήν έπί Αύγούστου είχε γνω
ρίσει καί πολύ πρό τής άναρρήσεως αύτοϋ είχε περιφρονήσει δέν έδη- 
μιούργησεν αύτός, ήν δέ τούναντίον διαρκής αιτία πικριών καί άπο- 
γοητεύσεων τω Τιβερίω. Παρά τήν οξυδέρκειαν αύτής ή Λιβία ήπα- 
τήθη ώς πρός τόν χαρακτήρα τοϋ υίοϋ αύτής. Έμπειρος κυβερνήτης 
έννοών νά διοική ώς εκρινε κάλλιον καί τάς έπεμβάσεις άποστέργων, 
συνεβουλεύετο εντούτοις αύτήν, άλλ’δσάκις έθεώρει τούτο άναγκαΐον, 
ΰποδεικνύων αύτή ότι ζητών έν εύκαιρέ τήν γνώμην αύτής, δέν ένόει 
νά έπιτρέψη άμεσον έν ταΐς ύποθέσεσιν άνάμιξιν. ’Απέφευγε μάλιστα 
κατά μικρόν τάς άγαν συχνάς σχέσεις καί περιέστειλε τάς μυστικάς 
συσκέψεις,αΐτινες ήδύναντο σφαλεράς νά έμπνεύσωσιν ύπονοίας. Μεγά- 
λως δυσηρέστει αύτόν ή μανία τοϋ πανταχού έπιδεικνύεσθαι. Έν άκμή 
πυρκαϊάς έκραγείσης έν τοΐς πέριξ τού ναού τής Εστίας, δταν ή Λιβία 
προσέτρεχεν ύπό λαού καί στρατού περιστοιχουμένη,οδηγούσα καί προσ- 
τάττουσα ώς αύτοκράτειρα βασιλεύουσα, ώς θά έπραττεν έν καιρώ τοϋ 
Αύγούστου, έ'λαβεν αύτήν κατά μέρος καί προσεκάλεσεν αύστηρώς νά 
έπανακάμψγ είς τον οίκόν της, καθόσον δέν ήτο έκεΐ ή θέσις γυναικός, 
ήτις περί άλλα χρεωστεΐ νά μεριμνρΡ άλλ’ άντέτεινεν έκείνη προσβλη- 
θεΐσα. Μεταξύ τής φιλάρχου ήγεμονίδος καί τοϋ ζηλοτύπου τυράννου 
ήρξατο πάλη ύπόκωφος καί συστηματική, ταύτης μέν άντιποιουμένης 
τήν πραγματικήν συμβασιλείαν, έκείνου δέ άπαύστως αύτήν άπομα- 
κρύνοντος, άλλά καί εύσεβάστως, ώς αρμόζει είς κάλλιστον υιόν προς 
τήν τρυφερωτάτην τών μ,ητέρων. Έκραύγαζεν έκείνη άπειλοϋσα τον 
υίόν καί έαυτήν μεμφομένη δτι τοσοΰτον είχεν αγαπήσει τόν άγνώμονά- 
άλλ’έκεΐνος σοβαρός καί ψυχρός έξηκολούθει τό εργον του, ύπομένων μ.έν 
δ τι ούδ’ ήδύνατο ούδ’ ήθελε νά κωλύγ, έγκαταλείπων δέ τήν παρωρ- 
γισμένην δέσποιναν νά έξαντλήται είς άκρασίας καί εξάψεις άπομα- 



270 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΛΙΒΙΑ 271

κρύνων δσήμέραι πλειότερον αύτήν άπό τής έν ταΐς ύποθέσεσι τοϋ κρά
τους μετοχής.

Ουτω παραγκωνιζομένη ή Λιβία μετέβαλε τήν στάσιν. Περιωρίσθη 
εις τόν οίκόν της, τό ανάκτορών της άπεβη κέντρον συμμορίας σκευω- 
ρών κα'ι τόπος συνεντεύξεως τών δυσηρεστημένων παλαιά τής δημο
κρατίας έρείπια, άργοί πολιτικοί καί παντοΐοι τυχοδιώκται πάντοθεν 
προσήρχοντο. Μεταξύ τών οπαδών τούτων ήν καί δ Φάβιος Γεμϊνος, 
τερπνός ομιλητής καί ποιητής δίστιχων,ούχ ήττον δεξιός εις τό θέλγειν 
τών γυναικών τήν καρδίαν. Ό φίλος ούτος τών γυναικών ήν κυρίως τής 
Λιβίας δ προστατευόμενος, ΐσχυσάσης βραδύτερον ν’άναδείξη αύτόν ύ
πατον. Σώζονται τινα αύτοΰ επιγράμματα είς τόν Τιβέρων,δ δέ ταϋτα 
άναγινώσκων δύναται νά κρίνη μέχρι ποιου σημείου προέβαινεν ή κακο
λόγος μοχθηρία, ήν έν τώ κύκλφ τής Λιβίας μετήρχοντο. Οί στίχοι 
ούτοι οί άνωνύμως κύκλοφοροΰντες ένεπνέοντο ότέ μέν έκ τών μεταξύ 
υίοΰ καί μητρός διενέξεων, δτέ δέ έκ τών ελαττωμάτων καί τής σκλη- 
ρότητος τοϋ Τιβερίου,άλλοι δέ τούτων άντικείμενον είχον τήν είς Ρόδον 
εξορίαν, την επιβληθεισαν αύτώ ύπό τοϋ Αύγούστου ταπείνωσιν, τήν 
οινοποσίαν, τήν ωμότητα, τήν τραχύτητα αύτοΰ. Αί δέ κακολογίαι 
αυται και οι λίβελλοι εφαίδρυνον τήν άγοράν καί .τάς τριόδους καί δ 
αύτοκράτωρ, καίτοι γινώσκων τούς αύτουργούς καί τών πάντων ένήμε- 
ρος, ούτε κατεδιωκεν ούτε έκώλυεν αύτά. Διότι κατά βάθος δ Τιβέριος 
ήν χρηστότερος παρ οσον παριστάνεται- περί αύτοΰ ήδύνατο νά λεχθή 
ο,τι ο Κουζεν ελεγε περί Ναπολέοντος Γ'. «Ήτο άγαθός τύραννος·» 
ως άνθρωπος και ως δεσπότης υπομιμνήσκει Λουδοβίκον τόν ΙΑ' , δύσ
πιστος, κρυψινους, φιλύποπτος άστός μάλλον ή βασιλεύς, έν παντί καί 
πάντοτε συνετός καί πανούργος.

Ο Τάκιτος είνε άγαν είς τάς κρίσεις αύτοΰ αύστηρός. Ή μανία 
τοϋ θαυμάζειν ε’ν παντί τούς αρχαίους συγγραφείς ζημιοϊ τά κλασικά 
γραμματα, καθοσον όταν βραδύτερον το χειραφετηθέν ήμών πνεύμ,α 
συμπαραβάλλη τας κρίσεις άς ένεπνεύσθη έκ τής τοιαύτης μελέτης, 
άγανακτεϊ άναλογιζόμενον τάς προλήψεις, δι’ ών έξετράφη. ’Εγείρε
ται τότε ως κριτής απόλυτός και αποκλείει πάσαν τής άρχαιότητος 
κληρονομιάν, είτε άγαθήν, είτε μή. Καί παρά τώ Τακίτω δέον νά 
διακρίνωνται τά πράγματα. ’Επαινετή εινε ή χρονολογική αύτοΰ άκρί- 
βεια, ή ζωηρότης, αί βαθείαι κρίσεις, αί γενικαί θεωρίαι, αί εικόνες, 
άλλά προκειμένου περί τής ιστορικής αύτοΰ άμεροληψίας, άλλως έχει 
το πράγμα. Είνε απαράμιλλος άνεκδότων συλλογεύς δ Σουετόνιος, 
ακριβής βιογράφος, άλλ’ ινα κληθή ιστορικός, άπητεϊτο νά εύμοιρή 

άκτίνων τινών τής δημιουργικής έκείνης ίκανότητος, τοϋ καλλιτεχνι
κού πνεύματος, ών άφθόνως μετέχει δ Τάκιτος.’Αλλά πώς νά άντιστή 
δ μέγας τών Χρονικών συγγραφεύς είς τάς έμπνεύσεις τής οργής αύ
τοΰ ; Μίσος έκδικήσεως διήκει έν τώ έ'ργφ του, εύχερώς αύτόν παρα- 
σΰρον ινα βλέπη πανταχοϋ τό φρικαλέον καί πιστεύη τά άπίστευτα. 
Όταν δ Τάκιτος συγκινή, μή διακόπτετε τήν άνάγνωσιν διά τήν κρί- 
σιν, καθόσον , άν δοθή ύμΐν καιρός πρός σκέψιν, θά εύρητε αύτόν σφαλ- 
λόμενον. Ρήτωρ, ποιητής, ιστορικός άποτελεϊ μόνος δλόκληρον φιλο
λογίαν. Τά πάντα περιγράφει, τάς τοΰ παρελθόντος παραδόσεις, τας 
τάσεις του παρόντος, τήν άναμορφωτικήν κίνησιν, ήτις καταλαμβάνει 
τήν τε γλώσσαν καί τά πνεύματα. Ή μεγαλοφυία του ύπο τής έλευ- 
θερίας θερμαινομένη άνατινάσσεται καί σκιρτά ώς νεαρός ταύρος· συν
τρίβει πάντα ζυγόν, καί τόν τής γλώσσης αύτής- κατακερματίζει υπο 
τήν σφύραν του τάς κικερωνείους περιόδους, καί έπειδή τά συντρίμ
ματα είνε φύραμα καλόν,άναπλάττει αύτά έν τή πεπυκνωμένη φράσει 
του, τή εικονική, τή αρχαϊκή άμα καί νεωτεριζουσγ. Ο αναγνώστης 
ύπό τό κράτος τής γοητείας λησμ-ονει συνήθως να ερευνηση δποια 
ένυπάρχει άλήθεια έντός τής τοσαύτης μεγαλοφυιας και τοΰ τοσουτου 
μίσους, έξ ών ή ιστορία αύτη άπετελέσθγ. Τό ζήτημα τοΰτο διεφώ- 
τισαν οί άγγλοι καί γερμανοί κριτικοί, οί δέ γάλλοι ηρκεσθησαν εις 
τήν άπόλαυσιν τής μεγαλοπρεπούς άφηγήσεως. Έν τούτοις δ Μονταί- 
γνιος εΐχεν άπό τοΰ 1569 διακρίνει τι έκ τής άληθείας ταύτης. Πολύ 
πρό τοΰ Καρόλου Μεριβά}., τοΰ Κροΰγε, τοΰ Σίβερ και τοΰ Ουιλιαμ 
’Τννε δ συγγραφεύς τών Δοκιμίων έπελάβετο τοΰ θέματος τής ιστορι
κής άληθείας παρά τώ Τακίτω καί έξήνεγκε γνώμας ύπο τών ανω
τέρω έρευνητών κυρωθείσας. Τό αύτό ήδύνατο νά λεχθή και περί τής 
ψυχολογικής τοΰ Τακίτου έπιστήμης. Ή ψυχολογία δεϊται άνεξαρτη- 
του πνεύματος. Ό Σαιξπήρος καί δ Μολιέρος είσιν αληθείς τής αν
θρώπινης ψυχής γνώσται καί μελετηταί. Ο Τάκιτος οδηγον εχει την 
άγανάκτησιν αύτοΰ,ύπό τό πρίσμα ταύτης τά πάντα διαβλεπων. Είνε 
Ίουβενάλης τοΰ πεζού λόγου, αύτός δ ώς έμβλημα εχων το sine ira 
et studio. Έλθωμεν ήδη είς τό κεφάλάιον τών άντιφάσεων. Πώς 
συμβιβάζονται αί τερατώδεις έν Καπραίιγ ακολασιαι προς αύτοΰ τού
του τοΰ Τακίτου τήν διήγησιν περί τοΰ βίου και τών ηθών τού Γιοε- 
ρίου «άμέμπτων μέχρι τοΰ 56 έτους ;» Γνωσταί είσι τοΰ Αυγουστου 
αί παλλακαί καί αί έκ τής έλευθεριότητος αύτοΰ συντηρούμεναι γυ
ναίκες. Ό Τιβέριος ούδεμίαν εΐχεν εύνοουμένην ή έγίνωσκε ν’αποκρυ- 
πτη αύτάς, καθόσον ούδεμιάς τό όνομα διέσωσεν η ιστορία, η μονή δέ
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γυνή, ήτις ήσκησεν επ’ αύτοϋ επιρροήν τινα ήν ή Λιβία. Πλήν τούτου 
ό Τιβέριος έζησε μέχρι βαθέος γήρατος και — κατά τον Τάκιτον πάν
τοτε— άπήλαυεν άμεταπτώτου ύγείας, πράγμα βεβαίως περιεργότα- 
τον εις γέροντα διάγοντα τον έν Καπραίιγ βίον. Τής διαφθοράς τών 
ηθών και τοϋ εκφαυλισμού τών συνειδήσεων δέν ύπήρξεν αιτία δ Τιβέ
ριος. Τήν κοινωνίαν ταύτην, ήτις τό τρέμειν ενώπιον τοϋ άρχοντος 
ύπελάμβανεν ώς αρχήν τής σωφροσύνης, παρ’ ή ή δουλοπρέπεια, καρ
πός τής μακράς τρομοκρατίας τής εποχής τών προγραφών, ήμιλλάτο 
πρός τήν άπληστον τών απολαύσεων δίψαν, δ Τιβέριος παρέλαβεν έκ 
τών χειρών τοϋ Αύγούστου καί θά έμανθάνομεν ίσως παρά τοϋ Πλουτάρ
χου οποίαν ή τοιαύτη κληρονομιά ένέπνεεν αύτω άπογοήτευσιν, άν μή 
έξηφανίζετο δυστυχώς τοϋ Πλουτάρχου ή μαρτυρία. Ούτε τοϋ Αύγού
στου ούτε τοϋ Τιβερίου. οί βίοι διεσώθησαν ήμϊν, ζημία άνυπολόγιστος, 
καθόσον δ Πλούταρχος οίδε τήν τέχνην τοϋ άναγινώσκειν έν ταϊς ψυ- 
χαΐς καί άν φαίνηται άγαν ένίοτε πικρός, κατέχει δμως το μυστήριον 
τοϋ άναλύειν τήν καρδίαν.

Ή έν Καμπανία ρυπαρά ήδυπάθεια, ή νήσος έκείνη τής Καπραίας 
είς άντρον τής ’Αφροδίτης μεταβεβλημένη δύναται νά συμβιβασθή 
πρός τήν έκουσίαν έξορίαν άνδρός έκ νεότητος εις τήν ήσυχίαν ρέπον- 
τος καί δστις άλλοτε έν τή άκμή τών έλπίδων καί τών τιμών αύθόρ- 
μητος -άπεσύρετο εις 'Ρόδον ; Εινε άληθές δτι είχε πολλάς άφορμάς 
δπως άπομακρυνθή τής 'Ρώμης, άφορμάς προκαλούσας τών μεγάλων 
άνδρών τήν άπογοήτευσιν ώς καί άλλας προσωπικάς. Ή έξουσία δι’ 
ής περιεβάλλετο έπίεζεν αύτόν, τό δέ άχθος τοϋ παρελθόντος κατέθλι- 
βεν αύτόν. ’Ώφειλε νά παραιτηθή τής πλάνης τοϋ ν’ άναγεννήσγ) ή 
μάλλον νά γαλβανίσγ τό πτώμα τής αύτοκρατορίας διά μετριοπαθούς 
καί σχεδόν φιλανθρώπου απολυταρχίας· δ λαός καί ή Σύγκλητος τόν 
άπεθάρρυνον. «’Αγέλη άθλια ύπό τής δουλοφροσύνης έκβεβακχευμένη» 
έψιθύριζεν άπαλλαττόμενος τής Συγκλήτου. Ήσθάνετο εαυτόν ανίκα
νον νά διαπράξη τό καλόν καί ήρέσκετο νά έξηγή είς εαυτόν τήν 
αδιαφορίαν ταύτην διά τής ιδέας δτι δέν εφερεν είς τάς φλέβας αίμα 
Ίουλιανόν, 'παρείσακτος ών είς τόν κυρίαρχον οίκον. Πρός τούτοις έπα- 
νειλημμένας έσχε τού πεπρωμένου προσβολάς. 'Ο μονογενής αύτού 
υίος είχεν άποθάνει, δ Γερμανικός δέν ύπήρχε πλέον έκ τών λοιπών 
αύτού συγγενών μόνος έπέζη δ Καλλιγούλας, παράδοξος κακίας καί 
παραφροσύνης χαρακτήρ, δν θηριώδες, ού καί ή δψις μόνον έτρόμαζεν 
αύτόν- εΐχε πρός τούτοις καί τήν μητέρα του.

Άναμφιβόλως μεταξύ τών λόγων οϊτινες έξώθησαν αύτόν νά ύπο-

λεν έαυτον είς άπομάκρυνσιν. Ή Λιβ

βληθή είς έξορίαν ή ανάγκη τού ν’ άποφύγγ τής Λιβίας τήν παρου
σίαν δέν ήτο τό παράπαν ξένη. Άποστέργων νά έξοστρακίση τήν 
οχληράν ταύτην μητέρα, ήν έτίμα κατά βάθος καί έσέβετο, ύπέβα- 

ία είχεν άποπτύσει πάντα χα
λινόν. Αί άπιστοι αύτής σκευωρίαι, αί έ.ξάψεις καί αί άπειλαί καθί-
στων αδύνατον πάσαν μετ’ αύτής σχέσιν. Ημέραν τινά, καθ’ ήν 
άπήτει θέσιν δΓ άτομον ούδέν εχον είς αύτήν δικαίωμα, δ ένοχλούμε- 
νος αύτοκράτωρ συνήνεσεν, άλλ’ ύπό τόν δρον νά προστεθή είς τό διά
ταγμα δτι τό δείγμα τούτο τής εύνοιας είχεν άποσπάσει παρ’, αύ
τοϋ ή μήτηρ του. Ή Λιβία άνεπήδησεν έ'ξαλλος έξ οργής. Άνοίξασα 
δέ μυστικόν έρμάριον, έξήγαγε δέσμην παλαιών έπιστολών τού Αύγού
στου, μεστών πικρών κατά τοϋ Τιβερίου αιτιάσεων καί μεμψιμοιριών 
διά τόν άνυπόφορον αύτού χαρακτήρα και εθηκεν αύτάς ύπό τάς όψεις 
του. ’Ελεύθερος ήν δ άποθανών αύτοκράτωρ νά έκφράση τάς μομφάς 
καί αιτιάσεις του, αλλά νά φυλάττη αύτάς ή μήτηρ του τόσον έπι- 
μελώς, ϊνα έν εύκαιρίρι μεταχειρισθή ώς δπλον τόσω σκληρόν κατά 
τοϋ υίοϋ, ήν τούτο αληθώς άσύγγνωστον. Ό Τιβέριος άπεφάσισε νά 
καταλίπτρ τήν 'Ρώμην καί έν τούτοις ή μήτηρ αυτή, έσκέπτετο, ήν 
δέν ήθελεν νά έπανίδη καί ής δ θάνατος ύπήρξε δΓ αύτόν απαλλαγή, 
είχε τρυφερώς αύτόν άγαπήσει. ’Ενταύθα δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν 
τόν Τάκιτον, δστις δέν εινε είς έπαίνους λίαν φειδωλός. 'Η πλήρης 
εύλαβείας καί σεβασμού συμπεριφορά του, ή πανταχού πρός αύτήν 
έπιδεικνυομένη δίκαιοι τό λεχθέν δτι παρά τώ Τιβερίω άναπαλλοτρίω- 
τος ήν ή πρός τήν μητέρα λατρεία, πρός ήν ούδέ καθ’ ήν ώραν 
έμελλε ν’ άπομακρυνθή αύτής έπαυσε νά φαίνηται φιλόφρων. Ώς 
παράδειγμα δύναται νά χρησιμεύση τό έπεισόδιον τής Πλαγκίνης 
κατά τήν δίκην τής δηλητηριάσεως τού Γερμανικού. Κατά τήν άπό 
τής Συγκλήτου έ'ξοδον, δ Πίσων βλέπων δτι άπώλετο δΓ αύτόν πάσα 
έλπίς, έπιστρέφει οίκαδε, γράφει επιστολήν τφ· αύτοκράτορι, λούεται 
καί δειπνεί κατά τό σύνηθες, τής νυκτός δέ προϊούσης, διατάσσει νά 
κλείσωσι τά δωμάτια καί μείνας μόνος αύτοκτονεϊ κόψας τόν λαιμόν. 
Πλαγκίνη,ή γυνή καί συνένοχος αύτού, άποστέργει τον τοιοϋτον θάνα
τον, έπιστήθιος δέ ούσα τής Λιβίας φίλη, έπιστρέφει τότε παρά τή 
αύτοκρατείριγ εκλιπαρούσα τήν παρά τώ Τιβερίφ μεσολάβησιν αύτής. 
Δέν πρόκειται περί έπουσιώδους ένοχης- τό έγκλημα τού ΙΙίσωνος ήν 
κυρίως έγκλημα τής Πλαγκίνης,γυναικός χαρακτήρος βιαίου, ώμου καί 
εμπαθούς, είς ύψηλήν, άλλως, άνηκούσης περιωπήν, άρεσκομένης είς 
τάς μαγγανείας καί μιγνυούσης είς τά φαρμακευτικά αύτής παρα- 

tomos ΐς·'. Δεκέμβριος. ί8
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σκευάσματα τάς ύπερφυσικάς μεθόδους. Έν τη άπογραφή της οικίας 
τοϋ Άντώχου, έν η έξέπνευσεν δ Γερμανικός, εύρέθη έν τοΐς τοίχοις 
καί ύπο το έδαφος κεκρυμμένη ολόκληρος νεκρομαντείας συσκευή· οστά 
ήμίκαυστα και εΰρωτιώντα, δίσκοι μολύβδινοι διά καβαλιστικών πε- 
ποικιλμένοι σημείων καί τό όνομα του νεαρού πρίγκιπος φέροντες καί 
ικανά άλλα αντικείμενα, χρησιμεύοντα κατά τής έποχής έκείνης τάς 
πεποιθήσεις,εις τό άφιεροϋν άνθρωπίνην τινά ζωήν εις τούς καταχθονίους 
θεούς. Τήν βδελυράν ταύτην ιεροσυλίαν δ Πίσων είχε πληρώσει διά 
τής ιδίας ζωής, άλλ’ ή Πλαγκίνη ούδεμίαν είχε δώσει'δίκην, τό 
έγκλημα αυτής δέν ήτο έλαφρότερον. ’Άν δ σύζυγος αυτής προσέφερε 
τό δηλητήριον ή γυνή του είχε παρασκευάσει αύτό τή βοηθείφ τής 
μεγαίρας Μαρκίλλας.

Ή ποινή τοϋ θανάτου έπρεπε νά έπιβληθή αύτή, τούτο έζήτει ή 
Άγριππίνα, ή τοϋ Γερμανικού σύζυγος καί θά έπεβάλλετο βεβαίως,άν 
ή αύτοκράτειρα μή άνελάμβανε νά τήν σώση. Τό ζήτημα έν τούτοις 
ήτο δυσχερές διά τόν TiSiptov έγίνωσκε τά καθ’ εαυτού καί τής μη
τρός αύτού διασπειρόμενα θρυλήματα ύπό τής Άγριππίνας, ήτις άμ- 
φοτέρους κατηγορεί ώς συνενόχους είς τό έγκληγα. Πολιορκούμενος ύπό 
συκοφαντικών διαδηλώσεων, αϊτινες έν καιρφ νυκτός προέβαινον μέχρι 
τών τοίχων τών άνακτόρων καί έν αΐς ή κραυγή «άποδος ήμΐν τόν 
Γερμανικόν» διετάραττε τόν ύπνον του, έπεθύμει τήν ύπό τής δικαιο
σύνης έλευθέράν τής ύποθέσεως διαφώτισιν άλλ’ ίσχυρώς άνθισταμένη 
ή Λιβία, κατίσχυσε τής τοιαύτης άποφάσεως. Ή Πλαγκίνη έσώθη, 
άλλά κατορθώσασα νά διαφύγη τήν δικαιοσύνην νΰν, έ'δωκε δίκην τών 
εγκλημάτων αύτής μετά δέκα καί τριών έτών παρέλευσιν. ’Απειλού
μενη τότε ύπό νέων καταδιώξεων καί στερηθεϊσα ήδη τής πανισχύρου 
προστάτιδος, κατέστρεψε μόνη τόν έαυτής βίον.

Φώτεος Λημ.ητροάδης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ· ΠΟΥΣΚΙΝ

ΒΟΡΙΣ ΓΟΔΟΥΝΩΦ
ΜΟΣΧΑ. ΟΙΚΙΑ ΣΟΤΪΣΚΗ

Σουϊςκη· πολλοί, ξένοι· δεϊπνος.
Σούισκη

Άκόμη οίνον! (εγείρεται,καί πάντες μετ’αύτόν). Τώρα,ξένοι φίλτατοι, 
τό τελευταΐον κύπελλον κενώσωμεν !
Σύ δέ, ώ παΐ, τήν δέησιν άνάγνωθι.

Παΐς
Θεέ, δ πανταχοϋ καί πάντοτε παρών, 
είσάκουσον τής προσευχής τών δούλων σου. 
Δεόμεθα ύπέρ τοϋ κυριάρχου μας, 
τοϋ εύσεβοϋς τοϋ έκλεχθέντος ύπό σοϋ, 
τοϋ μοναρχοϋντος πάντων τών χριστιανών. 
Κατ’ οικον φύλαττε αύτόν, ώ 'Ύψιστε !
Είς τά πεδία τών μαχών, καί καθ’ δδόν, 
καί δταν είς τόν ύπνον παραδίδεται.
Νίκην αύτφ παράσχου κατά τών έχθρών, 
καί δοξασθήτω έ'ως άκρου θαλασσών.
Εϊθ’ έν ύγείφ νά άνθη δ οίκός του, 
οί κλάδοι· δέ αύτού οί πολυτίμητοι, 
τόν κόσμον ολον εϊθε νά σκιάσωσι- 
πρός δέ τούς δούλους του ημάς, τούς ταπεινούς,

. εϊη άείποτ’ εύεργετικός, ώς πριν, 
είς πάντας έλεήμων καί μακρόθυμος, 
καί τής άνεξαντλήτου δέ σοφίας του 
τά νάματα, εϊθ’ έφ’ ήμάς νά ρεύσωσιν. 
Νϋν τό βασιλικόν ύψοϋντες κύπελλον 
δεόμεθά σου, Βασιλεύ τών ούρανών.

Σούισχη (πίνει).

Ζήτω δ μέγας κυριάρχης μας I Σείς δέ,
. ώ άκριβοί μου ξένοι, πάντες χαίρετε.

Εύχαριστώ, διότι τήν ξενίαν μου 
έδέχθητε- χαρήτε, ύπνον έλαφρόν.

(Συνοδεύει τούς ξένους μέχρι τής Ούρας).

1 Συνέχεια’ ίδε προηγ. φυλλάδιον.
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Πο vaxir
Τέλος πάντων έφυγαν έγώ πλέον, δούξ Βασίλειε Ίβάνοβιτζ, ένόρει- 

ζα δτι δέν θά κατωρθώναριεν νά συνορικλήσωρεεν.
Σούησκη (τοΓς ύπηρέταις).

Εσείς τί χάσκετε ; Πάντα ν’ ακούσετε τί λένε οί κύριοι. Σηκώ
σετε τό τραπέζι καί φύγετ’έ'ξω.—Τί τρέχει, Αθανάσιε Μιχάηλοβιτζ ; 

Πονσκιν
“Οντως θαυμάσια πράγματα ! 
Μ’ έστειλεν ό άνεψιός ριου Γαβριήλ 
άπο το Κράκοβ ταχυδρόρ.ον σήρεερον.

Σούισκη
Λοιπόν ;

Πονσκιν
Παράδοξον ρεέ γράφει είδησιν.

’Εκείνο το ρεειράκιον.... Περίριενε.
(Διευθύνεται προς τήν θύοαν, ήν εξετάζει).

*0 βασιλόπαις ό τοϋ Τροριεροϋ υιός,
δν τοϋ Βορίς έφόνευσεν ή θέλησις....

Σούισκη
Άλλ’ εινε παλαιόν αύτό.

Πονσκιν
Περίριενε.

Ζή δ Δηρ.ήτρ ιος.
Σούισκη

'Οποία είδησις !
Ό βασιλόπαις ζή ! “Οντως θαυρεάσιον !
Αύτό καί ριόνον ;

Πονσκιν
Μέχρι τέλους άκουσε.

“Οστις άν ή, ή δ τόν θάνατον φυγών 
τσαρέβιτζ, είτε πνεϋρια κατ’ εικόνα του, 
ή τολριηρός άπατεών, ψευδώνυρ,ος 
επαίσχυντος, άλλ’ εινε άναριφίβολον 
ότι έκεΐ έφάνη δ Δηρεήτριος.

Σούισκη
Αδύνατον.

Πονσκιν 
Τόν ειδ’ δ Ποϋσκιν, άδελφέ, 

έλθόντα είς τ’ άνάκτορα πρώτην φοράν, 
τάς τάξεις διασχίσαντα τών εύγενών 
Λιθουανών, καί εις τόν ρ.υστικόν εύθύς 
διευθυνθέντα θάλαρ,ον τοϋ άνακτος.

Σούισκη
Τίς είνε δέ, καί πόθεν είνε ;

Πονσκιν
Άγνωστον.

Ε’ιξεύρουν ριόνον ότι έχρηρεάτισε 
τοϋ Βισνιεβέτσκη ύπηρέτης, δτι δέ 
έν κλίνη άσθενείας κατακείρ-ενος, 
άπεκαλύφθη τώ πνευριατικφ πατρί- 
δτι τό ρ.υστικόν αύτό δ άλαζών 
ριαθών δεσπότης, ένοσήλευεν αύτόν, 
τόν ήγειρε τής κλίνης, καί άρεφότεροι 
πρός Σιγισριοϋνδον είτα κατηυθύνθησαν.

Σούισκη
Τί λέγουν δέ περί αύτοϋ τοϋ τολρ.ηροϋ ; 

Πονσκιν
Ότ’ εινε νουνεχής, φιλοπροσήγορος, 
ροέ δεξιότητα εις πάντα αρεστός. 
Τής Μόσχας τούς φυγάδας κατερ,άγευσε. 
Συριρ-άχους εχει τούς λατίνους ιερείς, 
θωπείας τώ παρέχει καί δ βασιλεύς 
ύποσχεθείς καί συνδρορεήν, ώς λέγουσιν.

Σούισκη
Ειν’ δλ’ αύτ’, αδελφέ, τοιαϋτα πράγρ,ατα, 
δποϋ καί άκουσίως τις ίλιγγια;, 
Ψευδώνυρ,ος δτ’ εινε, εινε βέβαιον, 
πλήν συρεφωνώ, δέν είν’ δ κίνδυνος ρεικρός. 
Έάν δέ φθάση ροέχρι τοϋ λαοϋ αύτή 
ή σοβαρά τωόντι είδησις, φρικτή 
άφεύκτως θά ένσκήψη τότε θύελλα !

Πονσκιν
Τοιαύτη θύελλα, άστε δ νουνεχής 
ρεονάρχης ρέας, εινε άρεφίβολον έάν 
τό στέρερεα νά κράτηση θέλει δυνηθή. 
Καί είνε δίκαιον- ρ.ας κυβερνή καθώς 
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ό Τρομερές (δν συγχωρήσοι ό Θεός). 
Τί κέρδος ότι φόνοι εις τδ φανερδν 
δεν γίνονται, δτι προ τοϋ κοινού ήμεΐς 
κανόνας εις τον Ίησοϋν δέν ψάλλομεν 
έπι πασσάλου αίμοφδρτου, ότι δέ 
είς την πλατείαν δέν μάς καίουν φανερά, 
δέν ύποθάλπει δέ δ Τσάρος τήν πυράν 
διά τοϋ σκήπτρου του ; Εϊμεθα βέβαιοι, 
είπε, περί τής άτυχούς ήμών ζωής ; 
Μάς αναμένει πάντοτ’ ή δυσμένεια, 
ή Σιβηρία, ή ειρκτή, τοϋ μοναχού 
δ σκούφος, ή δεσμά, έκεϊ δέ θάνατος 
έκ πείνης, ή αγχόνη. Μεταξύ ήμών 
ποϋ εινε, λέγε, οι επισημότεροι ;
Οί δούκες Σίτσκη, Σεστουνώφ καί Ρωμανώφ, 
ποϋ εινε ούτοι, τής πατρίδος ή ελπίς;
Είς μέρη άξεν’ άγρια διάγουσι 
τοϋ μάρτυρος τον βίον, ύπερόριοι. 
Όμοια τύχη αναμένει σέ αύτόν. 
Εινε μικρόν ; είπε ; Έντδς τοϋ οϊκου μας 
άπιστοι δούλοι μάς περιστοιχίζουσιν, 
ωσάν νά μάς έπολιόρκει δ έχθρός. 
Γλώσσ’ ετοιμαι τά πάντα νά πωλήσωσιν, 
έξωνημένοι κλέπται ύπο τής ’Αρχής.

. Άπο τον πρώτον δοϋλον έξαρτώμεθα, 
άν μάς φανή νά τιμωρήσωμεν αύτόν. 
Ιδού, νά καταργήση έμελέτησε 
τδ εθιμον εκείνο, τά Γεώργεια *. 
Άνίσχυρ’ είς τά κτήματά μας εϊμεθα. 
Τδν όκνηρδν ν’ άποδιώξγς δέν τολμάς, 
οφείλεις νά τδν τρέφης άκουσίως σου ! 
έργάτην δέ νά προσέλκυσης δέν τολμάς, 
ή δίδεις λόγον είς τδ δικαστήριον !

1 Προ τοϋ Τσάρου Βορ'ις κατ’ έτος, άνά πασαν δευτέραν ’Οκτωβρίου, ημέραν 
τοϋ άγ. Γεωργίου, οί χωρικοί, οί ύπο τών κτηματιών μισθούμενοι, ήσαν ελεύθε
ροι νά προσφέρωσι τάς ύπηρεσίας των είς ετέρους γαιοκτήμονας. Τδ εθιμον τοϋτο 
κατήργησεν ό Γοδουνώφ, έκτοτε δέ χρονολογείται ή τών χωρικών ύποδούλωσις.

Σ. τ. Μ.

BOPIS ΓΟΔΟΥΝΏΦ 2

Παρόμοιον κακδν ήκούσθη άλλοτε 
έστω κ’ έπί τοϋ Τσάρου Ίωάννου ; Πώς ;
Ό δέ λαδς μή εινε ευτυχέστερος ; 
Έρώτησε τον. Ό ψευδοδημήτριος 
&ς δοκιμάση νά ύποσχεθή αύτοϊς 
έκεϊνα τά Γεώργεια, τδ έ'θιμον 
τδ παλαιόν, και βλέπομεν τί γίνεται.

Σούισκη.
Δίκαιον έχεις, Ποϋσκιν, άλλά ξεύρεις τί ;
Δι’ ό'λ’ αύτά προς ώραν σιωπήσωμεν.

Πονσχιν.
Καί βέβαια θά τά κρατώμεν μυστικά. 
Σύ είσαι άνθρωπος μέ νοϋν, καί μετά σοϋ 
προθύμως πάντοτε συνδιαλέγομαι, 
άν δέ συμβή νά. μέ άνησυχήση τι, 
νά μή σοί τδ γνωρίσω μ’ είν’ αδύνατον. 
’Έπειτα τδ ύδρόμελί σου σήμερον 
καί δ λαμπρός σου ζύθος τόσον μ’ ε'λυσαν 
τήν γλώσσαν, δποϋ . . . Δούξ, χαϊρε, άπέρχομαι.

Σούίσκη
Ύγείαιν’, άδελφέ, καλήν έντάμωσιν (συνοδεύει τδν ΓΙοΰσκιν).

ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ.

Ο ΤςΑΡΕΒΙΤΖ χαράττει χάρτην γεωγραφικόν, η ΤΣΑΡΕΒΝΑ,

Η ΤΡΟΦΟΣ αύτής.

Ξένη (κρατούσα εικόνα, ήν άσπάζεται).
Νυμφίε.μου φίλτατε, ωραίου βασιλόπουλο, δέν σ’ άπήλαυσα έγώ, 

ή νύμφη σου, άλλά δ τάφος δ σκοτεινές είς τά ξένα μέρη· δέν θά πα- 

ρηγορηθώ ποτέ, θά σέ θρηνώ αιωνίως.
Ή τροφός

At, Τσαρέβνα 1 Τά δάκρυα τής νέας εινε σάν τή δροσιά ποϋ πέφτει- 
βγαίνει δ ήλιος, ή δροσιά ξηραίνεται. Θά εύρεθή γιά σέ άλλος γαμ
βρός, καί έμμορφος καί καλός, θά τδν άγαπήσης, λατρευτό μας παιδί, 

καί θά λησμονήση τδν Ίβάν, το βασιλόπουλο.
Ξένη

’Όχι, παραμάνα, καί νεκρδν αύτδν θά τδν άγαπώ.
(Εισέρχεται δ Βορίς).
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Ό Τσάρος 
Πώς έχεις, Ξένη [ίου άξιολάτρευτε, 
νύμφη, και ήδη χήρα πολυστένακτε ! 
Θρηνείς άπαύστως τον νεκρόν νυμφίον σου, 
ώ, τέκνον μου ! ή τύχη δέν μ’ επίτρεψε 
τής ευτυχίας σας νά γείν’ ό αίτιος. 
’Ίσως τον οϋρανον έγώ παρόργισα, 
δέν ήδυνήθην νά σέ κάμω εύτυχή. 
Αθώα σύ ! νά ύποφέργς διατί ; 
Σύ δέ υίέ, τί κάμνεις ; τί ν’ αύτο έκεΐ ;

Θεόδωρος
Τής γής τής Μοσχοβιτικής το σχέδιον 
άπ’ άκρου έως άκρου το βασίλειον 
ήμών. Ιδού, τήν 'Μόσχαν παρατήρησε 
έδώ, έκεΐ το Νόβγοροδ, τό Άστραχάν. 
’Ιδού ή θάλασσα, τά δάση τά πυκνά 
τής Πέρμας, καί ή Σιβηρία-.

Ό Τσάρος 
Αύτη δέ 

ή έλικοειδής γραμμή ;
Θεόδωρος 

Ό ποταμός 
ό Βόλγας.

Ό Τσάρος
Τί καλά ! ό τής μαθήσεως 

γλυκύς καρπός ’ιδού ! ώς άπο τών νεφών 
δύνασαι άπασαν τήν έπικράτειαν 
νά έποπτεύσης αίφνης· πόλεις, σύνορα 
καί ποταμούς. Ναί, σπούδαζε, ώ τέκνον μου. 
Συντέμν ’ ή έπιστήμη τά παθήματα 
τοϋ ταχυπόρου βίου. Είνε πιθανόν 
ότι έγγίζει δ καιρός, καθ’ δν αύται 
αί έπαρχίαι όλαι άς έχάραξας 
έπί αύτοΰ τοϋ χάρτου τόσον τεχνικά 
θά περιέλθουν είς τήν εξουσίαν σου· 
Υίέ μου, σπούδαζε καί έλαφρότερον, 
και πλέον ευκρινές θέλει σοί άποβή 
το έργον τό δυναστικόν. (Εισέρχεται δ Συμεών Γοδουνώφ).

ί

Ά^ήα ιδού
ειδήσεις φέρων έρχεται δ Γοδουνώφ.

(πρδς την Ξένην).

Είς τό δωμάτιόν σου άποσύρθητι, 
φιλτάτη. Χαΐρε, είθε δέ δ Κύριος 
νά σέ παραμυθήση.

(Ή Ξένη απέρχεται μετά τής τροφού).

*

Ρ

I

Λέγε, Συμεών,
τί νέα φέρεις ;

Συμεών Γοδουνώφ 
Σήμερον πρωί πρωί, 

ήλθ ’’ είς τόν οικόν μου δ άρχιτρίκλινος 
τοϋ Βασιλείου τοϋ δουκός κ ’ είς άνθρωπος 
τοϋ Ποϋσκιν καί κατήγγειλαν αύτά.

'<7 Τσάρος
Λοιπόν ; !

Συμεών Γοδουνώφ 
Τοϋ Ποϋσκιν δ θεράπων πρώτος ήγγειλε 
ότι άπό τό Κράκοβ έφθασε δρομεύς 
τήν χθεσινήν πρωίαν είς τόν οικόν των, 
καί μετά μίαν ώραν τόν άπέπεμψαν 
χωρίς επιστολήν.

Ό Τσάρος 
Νά συλληφθή εύθύς.

Συμεών Γοδουνώφ 
Καταδιώκετ’ ήδη.

Ό Τσάρος
Ό δέ Σούισκη ;

Συμεών Γοδουνώφ
Έξένιζεν, εσπέραν χθές, τούς φίλους του 
τούς δύο Μηλοσλάφσκη, τούς Βουτοϋρλιν, καί 
τον Σαλτικώφ, τον Μιχαήλ, τον Ποϋσκιν δέ 
κ’ ετέρους μερικούς, και διελύθησαν 
άργά. Μέ τον οίκοδεπότην έμεινε 
δ Ποϋσκιν μόνον, καί οί δύο δέ αύτοί 
έπί πολύ άκόμη διελέγοντο.

Ό Τσάρος
Είς τήν στιγμήν νά προσκληθή δ Σούισκη.
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Συμεών Γοάουνωφ
Έφθασεν ήδη, βασιλεύ !

Ό Τσάρος 
Νά είσαχθή,

(Ό Γοδουνώφ εξέρχεται). 
Ό Τσάρος

Μέ τήν Λιθουανίαν σχέσεις! τί δηλοΐ ;...
Την γενεάν τών Πούσκιν την άντάρτιδα 
μισώ, δέν πρέπει δέ νά έμπιστεύωμαι 
τον Σούισκη· είν’ ευπειθής, πλήν τολμηρός 
και πονηρός...

(Εισέρχεται ό Σούισκη.)

’Έχω άνάγκην μετά σοΰ 
νά δμιλήσω, δούξ· πλήν ήλθες φαίνεται 
καί σύ αύτος διά τινα ύπόθεσιν, 
κ’ επιθυμώ νά σέ άκούσω πρώτον.

Σούισκη
Ναί.

Νά σ’αναγγείλω, άναξ, εινε χρέος μου 
σπουδαίαν είδησιν.

Ό Τσάρος
Σέ άκροώμαι, δούξ. 

Σούισκη
(Ταπεινοφώνως, δεικνύων τον Θεόδωρον 

Πλήν, βασιλεύ....
‘Ο Τσάρος

Ό βασιλόπαις δύναται
νά μάθη ο,τ’ είξεύρεις σύ· δμίλησον.

Σούισκη
Άπο Λιθουανίαν ήλθεν είδησις...

Ό Τσάρος
Έκείνη, ήν δρομεύς- τφ Πούσκιν έφερε 
χθες βράδυ ;

Σούισκη (καθ’ εαυτόν).
Τίποτε δέν άγνοεϊ... (μεγαλοφώνως). Έγώ 

έφρόνουν, βασιλεύ, δτι δέν έμαθες 
το μυστικόν άκόμη.

ΒΟΡΙΣ ΓΟΔΟΥΝΩΦ 

Ό Τσάρος 
Άδιάφορον.

Θέλω τ’ άγγέλματα νά συνδυάσω, δούξ, 
αλλέως δέν θά μάθωμεν το άληθές.

Σούισκη 
Έγώ είξεύρω μόνον δτ’ εις Κράκοβον 
ένεφανίσθη κάποιος, ψευδώνυμος, 
δν προστατεύει βασιλεύς καί άρχοντες.

Ό Τσάρος 
Τί λέγουν δέ ; τίς δ ψευδώνυμος αύτός ;

Σούισκη

Το άγνοώ.
Ό Τσάρος 

Άλλά.... και τί τον καθιστά 

έπίφοβον ;
Σούισκη 

Άναμφιβόλως, βασιλεύ, 
ειν’ ισχυρόν το κράτος σου. Κατέκτησας 
διά χαρίτων, ζήλου, γενναιότητος 
τών ύπηκόων τάς καρδίας. ΙΙλήν άλλά 
δ άκριτος δ όχλος, ώς δέν αγνοείς, 
εινε παλίμβουλος, αντάρτης, έτι δέ 
και δεισιδαίμ.ων, δτι παραδίδεται 
ευκόλως είς έλπίδα φρούδην, δτι δέ 
είς στιγμιαίας τείν’ έπιβουλάς το ους, 
ειν’ άπαθής, κωφός προς τήν αλήθειαν, 
καί εινε τά μυθεύματα τροφή αύτού. 
Ή τολμηρία τφ άρέσκ’ή αναιδής.... 
Είς τρόπον ώστε, άν δ άγνωστος αύτός 
τυχοδιώκτης διαβή τά σύνορα 
τά Λιθουανικά, πολλούς παράφρονας 
θά προσκολλήση είς αύτόν το όνομα 
τού Δημητρίου, έκ τού τάφου άναστάν.

Ο Τσάρος 
Τού Δημητρίου !... Πώς ; εκείνου τού παιδός ; 
Τού Δημητρίου !... Βασιλόπαι, έξελθε.

Σούισκη (καθ’ εαυτόν). 

Πώς ήρυθρίασε! προβλέπω θύελλαν !...
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Θεό άωρος
Δέν επιτρέπεις, βασιλεύ. ;...

Ό Τσάρος 
’Αδύνατον, 

υιέ μου, έξελθε.
(Ό Θεόδωρος εξέρχεται).

Τοϋ Δημητρίου, αι !...
Σούισκη 

Τίποτε Λ’έν έγνώριζε.
Ό Τσάρος 
Δούξ, άκουσε- - 

’Ανάγκη νά ληφθώσι μέτρα πάραυτα, 
εγειρόμενων προπυργίων μεταξύ 
Λιθουανίας καί Ρωσσίας· ΐνα μη 
ψυχή κάν μία δνηθή νά δαβή 
τά σύνορα, καί όπως μήτε λαγφός 
έκ Πολωνίας έ'λθη προς ημάς έδϊ>, 
άλλ’ ούτε κόραξ άπό Κράκοβ. Άπελθε !

Σούισκη 
’Απέρχομαι.

Ό Τσάρος
Μίαν στιγμήν. ’Αληθινά, 

ή εΐίησις δν είν’ αστεία ; “Ηκουσες 
ποτέ, ότι έξήλθον έκ τών τάφων των 
νεκροί, τούς βασιλείς νά έξετάζωσι, 
καί τίνας βασιλείς ; νομίμους, βασιλείς 
δωρισμένους, έκλεχθέντας πανδημεί, 
καί ους ό μέγας πατριάρχης έστεψε ; 
Δέν ειν’ άστεϊον ; Πώς ; Καί δν γελάς εσύ ·,

Σούισκη
Άναξ, έγώ ;...

Ό Τσάρος 
Ακούσε, δύξ Βασίλειε· 

ώς έμαθον έγώ οτι ό παϊς αύτός.... 
ότ’ είχεν άπολέση το μειράκιον 
εκείνο τήν ζωήν τις οίδ πώς, έσύ 
εστάλης τότε δ’ άνάκρισιν νυν δ 

έξορκίζω είς τον τίμιον σταυρόν 

κ’ εις τόν Θεόν, νά μ’ είπης τήν αλήθειαν- 
εύσυνειδιτως. Πράγματι έγνώρισας 
τό φονευθέν παιδον, ή έγένετο 
άντικατάστασίς τις ; άποκρίθητι.

Σούισκη
Σ’ ομνύω....

Ό Τσάρος
Όχι, Σούισκη, μή όμνυε, 

άλλ’ άποκρίνου· ήτ’ δ βασιλόπαις ;
Σούισκη

Ναι.
Ό Τσάρος 

Σκέφθητι, δύξ. 'Υπόσχομαι σοι χάριτας, 
δν θέλω 8 ε μέ άδκον δσμένειαν 
τό παρελθόν νά τιμωρήσω ψεϋδς σου. 
Έάν πλήν τώρα μέ επιβουλεύεσαι, 
είς τοϋ υίοϋ τήν κεφαλήν ορκίζομαι 
θέλει σέ εύρη φοβερόν μαρτύριον, 
μαρτύριον τοιοϋτον, ώστε δ Ίβάν 
ό Τσάρος νά σκιρτήση έν τώ τάφφ του 
έκ φρίκης.

Σούισκη
Δέν μέ εινε, όχι, φοβερά 

ή τιμωρία, άλλ’ ή σή δσμένεια- 
τολμώ ένώπιόν σου νά δλιευθώ ; 
Νά σφάλλω τόσον ήδνάμην άρά γε 
ώστε νά μή γνωρίσω τόν Δημήτριον ; 
Έπί ημέρας τρεις τό πτώμα έβλεπα 
είς τήν μητρόπολιν, συνοδυόμενος 
ύπό τής πόλεως άπάσης. Πέριξ του 
έσπαραγμένα εκειντο τά σώματα 
δκατριών άνθρώπων, ους έφόνευσε 
τό πλήθος, είχε δ είς ταϋτα προφανώς 
άρχίσ’ ή άποσύνθεσις, άλλ’ ή μορφή 
ή παιδκή τοϋ βασιλόπαιδς, ήτο 
αιθρία, δροσερά καί ήρεμος, ώσάν 
νά έκοιμάτο- ή βαθεϊα του πληγή 
ήτον αίμόρρυτος, οί χαρακτήρες δ
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δέν ειχον τοϋ προσώπου του άλλοιωθή 
ποσώς. Αμφιβολία δέν ύφίσταται, 
κοιμάται έν τώ τάφφ δ Δημήτριος, 
ώ, βασιλεύ.

Ό Τσάρος
Άρκεΐ, άπομακρύνθητι !

(Ό Σούισκη απέρχεται)

Όποιον άχθος !... ν’ άναπνεύσω δότε μοι 1
Το αίμα ήσθανόμην είς το πρόσωπον 
συρρεϋσαν δλον, καί άποσυρόμενον 
βραδέως .... Καί λοιπόν ιδού το αίτιον 
δι’ ο, έπί σειράν δεκατριών έτών, 
ώνειρευόμην φονευμένον νήπιον !
Ναί, ναί — ιδού το πράγμα ! τώρα εννοώ.
Άλλά καί ποιος τάχα είν’ δ φοβερός 
αντίπαλός μου ; τίς δ εναντίον μου ;
Καί ήδυνάμην τόσον νά άπατηθώ, 
Έν όνομα κενόν, σκιά.— Πώς γίνεται 
νά μ’ άποσπάση την πορφύραν ή σκιά, 
ή νά στέρηση της κληρονομιάς των 
τά τέκνα μου, είς ήχος ; Παρεφρόνησα ! 
πρός τί νά φοβηθώ ; έπί τοϋ φάσματος 
αυτού έάν φυσήσης — έξαλείφεται.
Λοιπόν αποφασίζω- δέν θά φοβηθώ — 
άλλά δέν θά περιφρονήσω τίποτε....
Τοΰ Μονομάχου στέμμα πώς βαρύνεις ; άχ !

ΚΡΑΚΟΒ. ΟΙΚΙΑ ΒΙΣΝΙΕΒΕΤΣΚΗ.

ο Ψευδοδημητριος και ο Πατερ Τςερνικοβςκη

Ψευδό δημήτριος
Ούχί, ώ πάτερ, δέν θά εινε δύσκολον !
Τό πνεΰμα τού λαού μου είνε μοι γνωστόν- 
Είν’ ευλαβής αύτός χωρίς παραφοράς, 
τό δέ παράδειγμα τού βασιλέως του 
τφ εινε ιερόν. Άλλως δέ πάντοτε 
ή άνεξιθρησκεία εινε απαθής.

ί 
ί

*

ί-

ι

ΒΟΡΙΣ ΓΟΔΟΥΝΩΦ 2'

Σοί εγγυώμαι δτι δύο έτη πριν 
παρέλθουν, δ λαός μου δλος, έτι δέ 
ή έκκλησΐα πάσα τής Ανατολής 
τήν έξουσίαν θά άναγνωρίσωσι 
τού τοποτηρητού τού Πέτρου.

Πάτερ 
Βοηθός

δ άγιος γενέσθω σοι ’Ιγνάτιος, 
δταν άλλάξουν οί καιροί. ’Εντούτοις δέ 
τόν σπόρον, κρύπτε βασιλόπ’, έν τή ψυχή, 
τής ούρανίου εύλογίας. Κάποτε 
αύτό τό χρέος τό πνευματικόν ήμών 
μάς έπιτάττει νά ύποκρινώμεθα, 
πρό τού κατηχουμένου κόσμου. Λόγους σου 
καί πράξεις κρίνουσιν οί άνθρωποι, τούς δέ 
σκοπούς σου βλέπει μόνος δ Θεός.

Ψευδοδημήτριος 
Αμήν.

Tt 7 » ♦ —ις ειν εκεί ;
(Εισέρχεται θεράπων). 

Είπέ δτι δεχόμεθα.
(Αί θύραι ανοίγονται, καί εισέρχεται πληθύς Ρώσσων καί Πολωνών).

’Εταίροι, έκκινοϋμεν αύριον άπό
τό Κράκοβ. Είς τόν οίκόν.σου, Μνισέκ, έγώ 
θά μείνω είς Σαμβόρ έπί ήμέρας τρεις· 
είξεύρω δτι άπο πολυτέλειαν 
περιαυγάζει εύπρεπή δ πύργος σου 
δ είς ξενίαν πρόθυμος, προσέτι δέ 
ότι διά τήν νεαράν του δέσποιναν 
φημίζεται. Έκεΐ τήν χαριτόβρυτον 
έλπίζω νά ίδώ Μαρίναν. Υμείς δέ 
ώ φίλοι μου, Λιθουανοί καί Ρώσσοι, σείς, 
οί κατά τού κοινού έχθρού τάς άδελφάς 
ύψώσαντες σημαίας, ένωθέντες δέ 
κατά τοϋ δολερού άλητηρίου μου, 
Σλαύων υίοί, τάς φοβεράς σας φάλαγγας 
θά φέρω δσονούπω είς τό ποθητόν
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πεδίον τών μαχών. Πλήν μεταξύ ύμών 
πρόσωπα βλέπω νέα.

ΓαβριηΛ Πονσκιν
Ούτοι έρχονται 

ύπηρεσίαν, ξίφος νά ζητήσωσιν 
άπο τήν χάριν σου.

Ψενδοδημήτριος
Σάς βλέπω μέ χαράν—■ 

παιδιά. Προσέλθετε, ώ φίλοι. Άλλά τίς 
είπέ μοι, Ποϋσκιν, εϊνε δ καλλίμορφος 
αύτός ;

Πονσκιν
Ό δούξ τοϋ Κούρπσκη.

'Ψενόοδημήτριος
Περιλάλητον 

τό όνομα — μή συγγενής τοϋ ήρωος 
τυγχάνεις του Καζάν ;

Κούρπσκη
Είμαι υίός αύτοϋ. 

Ψενδοδηρ,ητριος 
Νους μέγας ! συμβουλίων κα'ι μαχών άνήρ ! 
Άλλ’ άπό τόν καιρόν, καθ’δν εκδικητής 
σκληρός τών όσων έπαθεν άδικιών, 
έφάνη μετά τών Λιθουανών ύπό 
τήν πόλιν ’Όλγιν τήν άρχαίαν, εκτοτε 
λόγος ούδείς έγένετο περ'ι αύτοϋ.

Κούρπσκη 
Διήλθε τής ζωής του τό υπόλοιπον 
είς Βολινίαν δ πατήρ μου, ε’ις αύτά 
τά κτήματα τά δωρηθέντ’ αύτφ ύπό 
τοϋ Βατορίου. Έν μονώσει, ήσυχος, 
παρηγοριάν άνεζήτ’ είς τήν σπουδήν, 
άλλ’ ή ειρηνική του ένασχόλησις 
δέν τόν έπαρηγόρεΓ. Τής νεότητος 
αύτοϋ τον τόπον ένθυμεΐτο πάντοτε, 
άνία δέ είς τήν άνάμνησιν αύτοϋ 
τόν έκυρίευ’ έως τέλους.

Ψενδοδημήτριον
Αρχηγός 

κοκοτυχής ! δποίαν λάμψιν φαεινήν 
έσκόρπισ’ ή άνατολή τοϋ βίου του 
τοϋ θυελλώδους ! ώ, ίππότα ένδοξε, 
αισθάνομαι χαράν οτι τό αΐμ’ αύτοϋ 
μέ τήν πατρίδα του συνδιαλλάσσεται. 
Δέν πρέπει τις τά τών πατέρων πταίσματα 
ν ’ άναπολή .· Ειρήνη είς τόν ύπνον των ! 
Πρόσελθε, Κούρπσκη.... δός τήν χεϊρα ! θαυμαστόν 
δέν εινε ; Ό υίος τοϋ Κούρπσκη οδηγεί 
έπ'ι τοϋ θρόνου, τίνα δέ ; ναι — τόν υίον 
τοϋ Ίωάννου !... όλα ειν’ ύπέρ έμοϋ, 
καί άνθρωποι κάί τύχη. Ποιος είσαι σύ ;

ΠοΛωνος
Σαβάνσκη, έξ εύπατριδών εθελοντής.

Ψενδόδημήτριος
’Ελευθερίας τέκνον, δόξα καί τιμή 
είς σέ ! Έν τρίτον τοϋ μισθού νά τφ δοθή 
έμπρός. Πλήν τινες είν’ αύτοί ; παρατηρώ 
ένδυμα πάτριον. Είνε ήμέτεροι.

Χρονστσϊόφ
(προσκλινής)

Ναί, ήγεμόν, πατέρα, ήμεϊς εϊμεθα 
οί πρόθυμοί σου δούλοι, οί απόβλητοι. 
Άπό τήν Μόσχαν διωγμένοι ήλθομεν 
πρός σέ, ώ, βασιλεύ, καί έτοιμ’ εϊμεθα 
νά γίνωμεν θυσία διά σέ, έπί 
τοϋ θρόνου ν’ άναβής τά πτώματα ήμών 
βαθμίδας εχων.

Ψευδοδηρ,ήτριος 
Ώ, αθώοι μάρτυρες 

άνδρίζεσθε- μέχρι τής Μόσχας άφετε 
νά φθάσω, τότε δέ λογαριαζόμεθα 
μέ τόν Βορίς δι’ δλα. Ποιος είσαι σύ ;

Καρεάα
Κοζάκος έκ Τανάΐδος, άποσταλείς 
πρός σέ άπό τάς έλευθέρας στρατιάς,

TOmos ις·’ ■ Δεκέμβριος. 19
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άπό τούς άταρ.άνους τούς- άλκίφρονας, 
καί άπό τούς κοζάκους όλους γενικώς, 
ί'να τά ήγερ.ονικά σου όρ.ρ.ατα 
και φωτεινά ’τενίσω, σοι προσφέρω δέ 
τάς ύποκλίσεζς των.

Ψευδοόημ.ήτρτος 
Έγνώριζα εγώ

τούς ριαχητάς τοϋ Δον, καί ήριην βέβαιος 
οτ’ είς τάς τάξεις ριου αύτάς θά έ'βλεπα · 
τά όπλα τών κοζάκων. Τον ήριέτερον 
στρατόν τοϋ Δον εύχαριστούριεν. Οίδαριεν 
οτι άδίκως οΐ κοζάκοι σήμερον 
πιέζονται, διώκονται· άλλά εάν 
νά άναβώρ,εν βοηθήση ό Θεός 
έπί τοϋ θρόνου τών πατέρων, θέλορ,εν 
ώς πάλ’έθίζετο, παράσχη χάριτας 
είς τον έλεύθερον, πιστόν ριας Τάναϊν.

ϋοιητης
(κλινών ταπεινώς προσέρχεται και αρπάζει τδ κράσπεδον τοΰ Γρήσκα) 

Μεγάλε βασιλόπαι, γαληνότατε !
Ψευύ^άηρ.ήτριος

Τί θέλεις ;
Ποιητής 

Δέχθητε ρι ’ εύρ,ένειαν αύτο 
τό πενιχρόν ριου πονηριά, ένδελεχούς 
ριερίρινης προϊόν.

ΊΡευ3ο3ημήτριος 
Τί βλέπω ; ποίησις !

Έκατοντάκις ιερά ή έ'νωσις 
τοΰ ξίφους καί της λύρας. Δάφνη ή αύτή 
τά περιβάλλει έν συριπνοί^. Άν κ’ έγώ 
ύπο τον ουρανόν ’γεννήθην του βορρά, 
της λατινίδος οροως ριούσης ή φωνή 
ρι’ εινε γνωστή, καί άγαπώ τοϋ Παρνασσού 
τά άνθη. Δίδω πίστιν είς τών ποιητών 
τάς προφητείας. Δέν θερρ,αίνει ριάταια 
τά στήθη των τά φλέγοντα ή έ'ρ,πνευσις, 
ευλογητόν τό ριέγα έσται κίνηρια, 

αύτο δ’ οί ποιηταί το προεδόξασαν ! 
Πρόσελθε, φίλε. Είς έροήν άνάρινησιν 
το δώρον λέβε τοϋτο.

(Τφ δίδει δακτύλιον)., 
"Οταν πληρωθή

ή θέλησις τής ριοίρας, τών προγόνων ριου, 
τό στέριρια όταν βάλω, τήν γλυκεϊάν σου 
έκ νέου γλώσσαν καί τόν έριπνευσριένον σου 
έλπίζω νά άκούσω ΰρ.νον. Τώρα δέ 
είς αύ'ριον, ώ φίλοι ριου, βλεπο'ρ.εθα.

Πάντες

Έριπρός, έριπρός, καί ζήτω δ Δηριήτρεος !
Ό ρ.έγας ζήτω δούξ τής Μόσχας ! ζήτω, ώ I

ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΒΟΕΒΟΔΑ ΜΝΙΣΕΚ ΕΙΣ ΣΑΜΒΟΡ.

θάλαμος -ζαλλυντήριος της Μαρίνας.

Μαρίνα, Ρουζα (στοΜ,ζονσαν αύτήν). Θεραπαινίδες

Μαρίνα (προ κατόπτρου).

Λοιπόν τί κάρινεις ; δέν θά τελειώσωριεν ;
Ροϋζα

Παρακαλώ—πρώτον αποφασίσετε· 
τί θά φορέσετε ; τούς ριαργαρίτας σας, 
ή τό σριαραγδινό σας ριισοφέγγαρο ;

Μαρίνα
Τό άδαριάντινο θά βάλω στέφανο.

Ρονζα
Λαριπρά ! θυριάστε πού τό έφορέσατε 
όταν ύπήγατε είς τά άνάκτορα ;
Λέγουν, ώσάν τόν ήλιον έλάρ-πετε 
είς τόν χορόν- οί άνδρες άνεστέναζαν 
αί δέ ώραϊαι έψιθύριζαν.... θαρρώ 
σάς είχε τότε πρωτοιδή δ νεαρός 
Χοτκέβιτζ, δ αύτοκτονήσας έπειτα.
"Οστις σάς εϊδε, λέγουν, σάς ήγάπησε.

Μαρίνα
Άλλά δέν γίνεται ταχύτερα ;
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Ροΰζα
Ευθύς. 

Εις σ&,ς έλπιζε ι δ πατέρας σήμερον, 
δ βασιλόπαις δέν σάς είδε μάταια, 
το πάθος του νά κρύψη δέν έμπόρεσε. 
έτρώθη, καί άνάγκη νά καταβληθή 
διά κτυπήματος κρίσιμου. Όντως δέ 
έρωτευμένος εινε, δέσποινα. ’Ιδού 
παρήλθε μήν, καθώς εΐξεύρετε, άφοϋ 
τό Κράκοβον άφήσας, λησμονήσας 
κα'ι πόλεμον καί θρόνον Μοσχοβιτικόν, 
διασκεδάζει ξενιζόμενος έδώ, 
καί διεγείρων τήν χολήν καί Πολωνών 
καί Ρώσσων. Άχ, Θεέ, θά ίδω άρά γε 
έκείνην τήν ήμέραν ;... Δέν είν ’ άληθές, 
δπόταν δδηγήση δ Δημήτριος 
ε’ις τήν πρωτεύουσάν του τήν βασίλισσαν 
τής Μόσχας, δέν θά μέ άφίσετε ;

Maplra
Λοιπόν, 

φρονείς έσύ—οτι Τσαρίνα θά γενώ ;
Ροΰζα

Καί τίς λοιπόν, έκτος ύμών ; Ποιος τολμά 
νά συγκριθή έδώ μέ τήν κυρίαν μου 
ώς πρός τήν καλλονήν ; Τό γένος τών Μνισέκ 
πρωτεύει μέχρι σήμερον- ώς πρός τόν νουν 
επαίνων εισθε άνωτέρα.... Ευτυχής 
οστις άξιωθή ένός σας βλέμματος, 
τόν έρωτά σας δστις άπολαύση, ναί, 
οποιοσδήποτε, δ βασιλεύς αύτός, 
είτε δ Γάλλος βασιλόπαις.... καί ούχί 
αύτός σας δ Τσαρέβιτζ δ ελεεινός, 
ποϋ άγνωστον τίς είνε, πόθεν έρχεται !

Maplra 
Τίός eTv* όντως Τσάρου, άνέγνώρισέν 
αύτόν δ κόσμος δλος.

Ροΰζα 
Όμως, πέρυσιν

τοϋ Βισνιεβέτζκη δούλος έχρημάτισε.
Maplra,

Έκρύπτετο,
Ροΰζα

Διόλου δέν φιλονεικώ. 
’Αλλά εΐξεύρετε τί λέγουν δι’ αύτόν ; 
δτ’ ήτον άναγνώστης, δτι έφυγεν 
έκ Μόσχας, είς τήν ένορίαν του γνωστός 
άπατεών.

Maplra
Ανοησία ι !

Ροΰζα ·
Βέβαια, 

ποσώς δέν τά πιστεύω ουτ’ έγώ, άλλά 
αύτό καί μόνον λέγω, δτι χρεωστεϊ 
τδ πεπρωμένον νά δοξάζη, δτι σείς 
μεταξύ άλλων τόν έπροτιμήσατε.

Θεραπαιτις (εισορμά).

Οί ξένοι εφθασαν,
Maplra

Βλέπεις λοιπόν \ ’Εσύ
εισ’ ικανή ώς τδ πρωί νά φλύαρης, 
έν τούτοις είμ’ άνέτοιμος έγώ.

Ροΰζα
Εύθύς !

(αί θαλαμηπόλοι τρέχουσιν άνω κάτω).

Maplra
Τδ παν νά μάθω χρεωστώ έγώ αύτή.

Π. Α.. Άξεώτης
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«Έγώ την έ'λεγα κακιά, ή Νίτσα ή μεγαλείτερή μου άδελφή, κα

κούργα κ’ ή Γιούλια ή μεγαλείτερή όλων μας άδελφή, στρίγγλα.
Καί ήταν μητέρα μας. ζ
Και τί θά εΐπή, άφοϋ μάς μεταχειρίζονταν τόσο κακά, σάν τής γά

τες, ποϋ πνίγουν καμμιά φορά τά παιδιά τους ; "Έπεφτε έξαφνα δ 
μικρότερος μου αδελφός, δ Τάκης, κ’ έχτυποϋσε- έφταια έγώ. Έσπαγε 
δ Τάκης κανένα άγγειό* ξυλοκόπαγε εμέ και κάθε τέλος πάντων άτα- 
ξία τοϋ Τάκη έξέσπαγε στή ράχι μου.

Είδατε δίκαιο ;

δ κακούργος, δ μπόγιας, έγώ δηλαδή, δέν

μπόγια νά

τήν είξερε 
κάμη ; νά

— Τί καλός, τί ήσυχος, τί φρόνιμος—έλεγε εκείνη—ποϋ εινε δ μι
κρός· αύτος δ μεγάλος, αύτός δ κακούργος, αύτός δ μπόγιας τόν αγριεύει.

Καί αύτός δ μεγάλος, 
ήμουν παρά δυό-τρία χρόνια μεγαλείτερος τοϋ Τάκη,

— "Ακούσε — λέει εκείνη κάποτε τοϋ πατέρα—αύτόν τό 
τόν βάλης στό σκολειό γιά νά ήσυχάση τό σπίτι.

Τώφαγε εκείνο τό μικρό, τώφαγε....
Ό πατέρας λέτε πώς τά πίστευε αύτά ; Έννοια σας· 

καλά- τόν είχε, ποτίση χίλιες φορές φαρμάκι. Άλλά τί νά 
μην τής κάμη τήν ορεξί της ;... μπορούσε νά τόν φάη μέ τήν κακούρ
γα γρίνια της.

Καί έτσι, μέ πέρνει δ δυστυχισμένος ένα πρωί άπο το χέρι καί μία 
καί στό σκολειό. Έκεϊ, ή δασκάλα μούπε πώς όταν γυρίσω στό σπίτι, 
νά πάω νά μέ μυρίση ή μητέρα ποϋ θά μοσχοβολάω άπ’ το σκολειό. 
"Οταν τό γιόμα έσκόλασα, έπήγα σιμά στή μητέρα καί κουνούσα τά 
πόδια μου, προσπαθώντας έτσι νά τήν κάμω νά μέ ίδή, γιά νά μού 
εΐπή πώς μοσκοβολάω, δπόταν αύτή άγρια μού λέει-

— Πάλι άρχίνησες ; ... δέν αργώ νά σού βγάλω τά μάτια ...
“Αμ εκείνες ή άδερφάδες μου τί τραβούσαν! Ποτέ δέν ακόυσαν καλό 

λόγο άπ’ τό στόμα της.
Ό πατέρας θαρρείτε πώς -περνούσε καλήτερα ;
— Γιά νά σού ’πώ — τώλεγε όταν έπέμβαινε δ δύστυχος καμμιά 

φορά γιά νά σώση κάνέναν άπό μας άπ’ τήν γρίνια της — νά πγς νά
, κυττάξης τήν έρμιά σου.
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Ή μύτη της τότε έζάρωνε, σ&ν κάτι νά τής βρωμούσε, τά μάτια 
της έλαμπαν σαν τής γάτας, άπ’ τό στόμα της πετειόνταν μαζί μέ τά 
λόγια σάλια κ’ έβλεπες στό πρόσωπό της ζωγραφισμένη τή στριγγλο- 
σύνη της.

Ποτέ δέν τήν ακόυσα νά κράξη τόν πατέρα μέ τδνομά του καί δταν 
κουβέντιαζαν μαζί, ποτέ δέν τόν κύτταζε στά μάτια. Λες καί τής 
είχε σκοτώσει τόν πατέρα.

Καί ήταν δ κακορρίζικος ένας άγιος άνθρωπος.
— Καϋμένε Σπυρδούλα — τής έλεγε, δταν Εκείνη μή βρίσκωντας 

άφορμή γρίνιας τον κεντούσε — αύτή ή γρίνια σου θά μάς φάη.
Άλλά τοϋ κάκου· αύτή δέν άλλαζε γνώμη.
Δέ μάς έφτανε αύτή, άλλά είχαμε καί τής άδερφάδες της, τής θειά- 

δες μας, ποϋ ήταν κομμένες άπ’ τήν ίδια πέτσα τοϋ πανιού μέ τή μη
τέρα. Άγκαλά, δέν ήταν άδερφάδες ; Κακίες κι’ αύτές σάν τή μη
τέρα, είχαν ένα λόγο νάνε περσότερο μοχθηρές άπ’ αύτή.

Γεροντοκόριτσα !
ΫΩ ! τί τραβούσαν τά κορίτσα, δταν αύτές έρχονταν στό σπίτι μας. 

Τά κορίτσα ήταν δώδεκα-δεκατρίο-χρόνων κ’ή θειάδες είχαν τέτοια 
ήλικία πού βάφαν τά μαλλιά τους.

Τώρα σείς καταλαβένετε πώς μιά τέτοια διαφορά ήλικίας ή γυναί
κες δέν τήν χωνεύουν, δέν τήν συγχωράνε, δέν τήν επιτρέπουνε τόσο 
εύκολα, έστω καί στής άνιψάδες.

— Δέν ήμαστε καί 'μεϊς κορίτσα ; τής έλεγαν άλλά έχομε τό μυα
λό μας, μωρές.

Καί τελείωναν μ’ ένα παληόλογο.
Είχαν καταφέρει νά πιστεύη όλος δ κόσμος πώς εμείς τυραννού- 

σαμε τήν άδερφή τους, τή μητέρα μας, καί πώς αύτές μάς άγαποϋσαν 
καί δτι άπ’τά βάσανα τά δικά μας γεράσανε παράκαιρα.

— Τί τά φυλάς — έλεγαν τής μητέρας γιά μάς—ξύλο !.. ξύλο !.. 
Δέ βλέπεις ; σού φάγανε τά νιάτα τά μαγκούφικα..:

Άλλ’ αύτή ή δουλειά δέν μπορούσε νά κρατήση πολύ.
Μιά μέρα δ πατέρας τής έ’δειξε τήν πόρτα, κι’ άπ’ τά τότε ή μη

τέρα έγείνηκε σωστό θεριό.
Νάνεβούμε τή σκάλα λασπωμένοι ή νά ρίξωμε ψίχες ψωμιού στό 

πάτωμα ή νά γυρέψωμε περισσότερη ζάχαρι στον καφέ, άρκοϋσε νά μάς 
μετρήση. παρά μία τεσσεράκοντα. Τό περίεργο ήταν, οτι κι’αύτή ή 
γάτα μας τήν φοβόντανε, κΓ ένώ μ’ εμάς τούς άλλους έπαιζε, δταν 
έβλεπε τή μητέρα, τώβαζε στά πόδια.
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Πώ ! πώ ! τρομάρα μου, τί φόβο της είχαμε!
Μιά μέρα μπήκα μέσα στό μαγερειό κ’ είδα τή Νίτσα νά κλαίη.
— Γιατί κλαΐς ; τής λέω.
— Πήγα νά βάλω τοϋ πατέρα νερό και μώπεσε το ποτήρι κι’έσπα

σε— μοϋ λέει κλαίωντας. Τί θά γίνω άν τό μάθη ή μητέρα!..
Τή λυπήθηκα.
Ξέρετε, ήταν έ'να λαμπρό κορίτσι ή Νίτσα. Όταν είχε καμμιά πεν

τάρα, τήν τρώγαμε μαζί στόν χαλβαντζή.
Μοΰ ήρθε μιά ιδέα.
— Σώπα, καϋμένη Νίτσα—τής λέω—κι’ έννοια σου....
Καί μιά καί στή [Λητέρα.
— Μητέρα — τής λέω — έσπασα ένα ποτήρι· θέλεις νά μέ βαρέσης;
Ή πονηράδα μου πέτυχε.
— Φεύγα, νά μή σέ βλέπω, βρωμόπαιδο. Νά πετάξης τά κομμά

τια νά μήν τά πατήσ’ δ Τάκης.
ΚΓ έτσι, ή Νίτσα τή γλύτωσε.
Ναί τή γλύτωσε ή Νίτσα, άλλά μιά άλλη μέρα, ποϋ κάτι έκαμα 

έγώ, εις τό ζύλο ποϋ μώδωκε δέ λησμόνησε νά μοϋ άστράψη καί λί
γες κατακεφαλιές γιά τό ποτήρι.

— Σώχω πολλά μαζεμένα — μώλεγε- λές πώς . λησμόνησα τό πο
τήρι ... έ ;

Καί νά ξύλο.
Μία Δευτέρα πρωί—ποτέ δέν θά τήν λησμονήσω—ή γάτα μας ξα

πλωμένη στό .πάτωμα, ποϋ έμπαινε άπ'τό παραθύρι μιά στενή λωρίδα 
ήλιου, ροχάλιζε ξέννοιαστα κι’δ Πιστός δ σκύλος μας παρέκει τήν 
άγριοκύτταζε, έτοιμος είς τό πρώτο μου γνέψιμο νά τήν άρπάξη.Έγώ 
ήμουνα έτοιμος γιά τό σκολειό- μέ τά βιβλία μου, μέ τό καπέλο μου 
καί τούς έκύτταζα ζηλεύοντας. Έκεΐ ποΰ τούς κύτταξα, μοϋ ήρθε ή 
ιδέα νά φορέσω τοϋ Πίστοϋ τό καπέλο μου, γιά νά ιδώ πώς τοϋ πιά
νει" άλλά καθώς τοϋ τό φόρεσα, αύτός, παιγνιδιάρης πάντα μ* δ'λα 
του τά γεράματα, τό βάζει στά πόδια καί γίνεται άφαντος μαζί μέ 
τό καπέλο.

— Πιστέ ! Πιστέ !....
Ποϋ δ Πιστός !
Νά ή μητέρα. Τρομάρα μου.
— Άκόμα δέν πήγες στό σκολειό ; Τί κάθεσαι ; εινε μεσημέρι ... 

τί μέ κυττ^ς, μωρέ μπόγια ; σκολειό γιατί σέ τέλεψα ...
— Μοϋ πήρ’ δ Πιστός τό καπέλο...

*
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Ό Πιστός παρουσιάστηκε κουνώντας τήν ουρά του, μά δίχως τό 

καπέλο.
— Έκρυψες τό καπέλο σου, γιά νά μήν πας στό σκολειό... ε; τώρα 

νά ιδής ...
Πηγαίνει γλήγορα-γλήγορα στήν κάμαρά της καί γυρίζει άμέσως 

καί μοϋ φορεΐ μιά νυχτικιά σκούφια τοϋ πατέρα· μά τί σκούφια ! κε- 
φαλλονίτικη· μιά όργιά μακρυά.

— Σκολειό γλήγορα I— μοϋ λέει τραβώντας έλεεινά τ’ αύτί μου.
Έγώ φυσικά έ’κλαιγα, γιατί δέν μπορούσα νά πάω μέ νυχτικιά 

σκούφια—καί τί σκούφια—στό σκολειό. Έκείνη, δταν μ’ είδε νά κλαίω 
αγρίεψε περσσότερο καί αρπάζει μιά βέργα ποϋ τήν είχε έπιτούτου, καί 
μέ χτυπούσε αλύπητα φωνάζωντας-

— Δέν θέλεις νά πας στό σκολειό... ε ; νά λοιπόν... καί ή βέργα 
άνεβοκατέβαινε στή ράχι μου.

Ή γειτονειά σηκώθηκε στό ποδάρι, άπ’ τής φωνές μας. Μά δέν 
ήταν ξύλο έκεΐνο ! Καί χωρίς λόγο, χωρίς νά κάμω τίποτε. Ό πατέ
ρας έτρεξε νά μέ σώση άπ’τά χέρια της.

— ’Ορίστε ! ορίστε—λέει έκείνη δείχνωντας τόν πατέρα μέ τό δά
χτυλο- μάς ήρθε νά τοϋ πάρη μέρος...Άμ, ποιος τόν έκαμε μπόγια ;.. 
ποιος άλλος άπό σέ ;

Άκούσατ’ έκεΐ ; είχε τήν άξίωσι νά τήν άφήσουν νά μέ τελειώση. 
Κι’αύτό ήταν άπ’ τά λιγώτερα. Ποϋ νά θυμάμαι τά μεγάλα κακά 
καί τής γρίνιες της κάθε μέρα! Όταν έγώ ήμουνα στό σκολειό, έγρί— 
νιαζε μέ τά κορίτσα, κι’ δταν τό γιόμα ή τό βράδυ έμπαινε δ πατέρας 
στό σπίτι, γιά νά φάη λίγο άναπαμένα, τοϋ τώβγαζε τό φαγί άπ’ 
τής μύτες. Ό,τι αγόραζε δ πατέρας ποτέ δέν τής άρεσε. Μάς επερνε 
έξαφνα δ δύστυχος ή καπέλλο ή φόρεμα ή παπούτσια-

— Σ’ηύ’ρανε κορόϊδο καί στά πούλησαν—τώλεγε — αύτά είνε πράμ- 
ματα γιά πέταμα.

Λέτε πώς δ πατέρας ήταν άπό σίδερο ; Ή γρίνια τόν έτρωγε. Άπό 
μέρα σέ μέρα άρχίνησε ν’ άδυνατίζη, νά γίνεται μελαγχολικός καί 
λιγόλογος. Έμπαινε στό σπίτι χωρίς νά χαιρετίση, έκάθονταν κΓ έ
τρωγε χωρίς μιλιά κΓ υστέρα έφευγε γλήγορα-γλήγορα γιά τό μαγαζί. 
Έτρωγε τό ψωμί του, ποϋ τώβγαζε μέ ιδρώτα, τώτρωγε μέ φαρμάκι. 
Κάποτε έκανε παρατήρησι μέ τρόπο, γιά τό φαγί, ποϋ δέν εγεινε στήν 
ώρα του. Τότε ν’ άκούγατε τή μητέρα-

— Τίνος τό λές αύτό ;... Μώχεις έδώ τούς δούλους σου ; & ! άνά- 
θεμα τήν ώρα ποϋ ..-.
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— Πού σ’ έπερνα, έτέλειωσε δ πατέρας κουνώντας τό κεφάλι και 
βγήκ’ άπ’ τό σπίτι νηστικός.

Πρέπει νά ξέρετε, ότι πρώτη φορά δ πατέρας της είπε τόσο πικρό 
λόγο.

Ή μητέρα έκλαιγε.
Ώ ! όποιος δέν την ΐ’ι8ί νά κλαίγη, ποτέ δέν μπορεί νά νοιώση τή 

φαρμακερή ψυχή της. Τό κλάψιμό της σού κινούσε τήν κακούργα ορεξι, 
νά τήν πνίξης. Πόσοι δέν γένηκαν κακούργοι άπό τέτοιο κλάψιμο !

Δύστυχε πατέρα !
’Αλλά ή δουλειά αύτή έπρεπε νά πάρη ένα τέλος. Δέν ήταν κατά- 

στασι έκείνη. Φανταστήτε μέσα στό σπίτι σας έναν άνθρωπο, ποϋ 
άπ’ τό πρωί ώς τό βράδυ νά σας ποτίζη μέ φαρμάκι. Βέβαια, ή δου
λειά αύτή έπρεπε νά τελειώση.

Ήταν παραμονές τοϋ Χριστού.
Στον τόπο μας, τά Χριστούγεννα κ’ ή Λαμπρή, καθώς σέ κάθε 

τόπο, εινε ή δυο μεγαλείτερες χρονιάρες μέρες. Νά μήν κρεμάσης καμ- 
μιά σημαία στό σπίτι σου τοϋ Άϊ—Λαζάρου, ποϋ γιορτάζομε τήν 
ξακουσμένη έξοδο τής φρουράς τής πόλης μας, δέν είνε καί τόσο κα
κό" άλλά νά μή φτιάσης χριστόψωμα τοϋ Χριστού ή νά μήν ψήσης 
δλάκερο άρν'ι στά σουβλί τή Λαμπρή, εινε μεγάλη γρουσουζουλιά, 
έκτος άν είσαι βαρυά λυπημένος.

Στό σπίτι μας είχαμε χρόνια νά φάμε χριστόψωμο κι’ άρνί στο 
σουβλί, γιατ’ είχε πεθάνει ένας μπάρπας μας—άδερφός τής μητέρας 
— καί άν καί πέρνασαν άπ’ τά τότε πολλά χρόνια ■— φανταστήτε, 
έγώ δέν τόν θυμήθηκα τό μακαρίτη—ή μητέρα δέν έννοιωθε νά 
μπάση τέτοια πράματα στής δυο αυτές γιορτάδες στά σπήτι. Τοΰ 
πατέρα τοϋ φαίνονταν μεγάλη γροσουζουλιά,· άφοΰ μάλιστα δ μακα
ρίτης είχε πολλά χρόνια πεθαμένος κ’ έ'λεγε κάθε τέτοια χρονιάρα 
μέρα τής μητέρας.

—Τί λές Σπυρδούλα ! ; νάγοράσω λίγο σιμιγδάλι γιά χριστό
ψωμα ; , νά πάρω έν άρνί ; άρκετά κρατήσαμε τή λύπη γιά τό μακα
ρίτη.... Βλέπεις τά παιδιά ζουλεύουν.

Ή μητέρα τώρριχνε μιά άγρια ματιά γιά άπάντησι, σάν νά τοϋ 
λέη πώς ούτε κουβέντα δέν πρέπει νά γένεται γι’ αύτή τή δουλειά 
κι’ έφευγε ψιθυρίζωντας μες τά δόντια της·

— Κακός χρόνος νάης καί σύ καί τά παιδιά.... καί κολλούσε 
στήν άκρη ένα «έτσι» ποΰθελε νά πή, πώς έμενε εύχαριστημένη άπ’ 
τήν κατάρα της έκείνη.

Καί τώρα σεις θά νομίζετε, πώς τώκανε γιά τή λύπη τοϋ αδερ
φού της. Μπά ! μακρυά τέτοια ’ιδέα. Ήθελε μονάχα νά μάς παι- 
δεύη· ήταν πλασμένη νά τυραννή. Μπορώ νά πάρω ορκο, πώς άπ’ 
τή μέρα ποϋ πέθανε δ μπάρμπας ούτε τόν ξανασυλλογίστηκε. Άλλά 
έτσι- άπό στριγγλοσύνη, άπό γρουσουζουλιά.

Άλλά έκείνη τή χρονιά δ πατέρας άποφάσισε νά μήν πάρη τή 
γνώμη της γιά τό χριστόψωμα, άλλά τήν προπαραμονή τοϋ Χριστού 
βγαίνωντας τό πρωί άπ’ τό σπίτι, τής είπε·

— Θά σοϋ στείλω λίγο σιμιγδάλι γιά νά φκιάσης χριστόψωμα.
— Τί είπες ; τί είπες ;—άπάντησε έκείνη, γυρεύωντας νά τόν φάη 

μέ τά μάτια — δέν ντρέπεσαι, δέν ντρέπεσαι έχ’ς καί μούτρα καί το 
λές;... άκόμα ή ψυχή του γυρίζει στό σπίτι.

Πιστεύω πώς”οΰτε σκόνη δέν ύπαρχε τότε άπ’ τόν μακαρίτη.
— Αύτά δέν τάκούω έγώ—λέει δ πατέρας· θά φκιάσης χριστό

ψωμα !...
— Τέτοιο πράμα δέν μπαίνει στό σπίτι μου ! λέει έκείνη.
Άλλά δ πατέρας, μόλις βγήκε στό παζάρι, έστειλε μέ τό Νάκο, 

τό μαχτίδι μας, μιά σακκοϋλα σιμιγδάλι καί μιά χαρτουλίνα 

σουσάμι.
Πώ—πώ, πώ—πώ ! τρομάρα μου.
Ποϋ νά ταύρω τά λόγια γιά νά σάς παραστήσω τή στιγμή ποϋ 

είδε τό Νάκο φορτωμένον μέ τό σιμιγδάλι ; ’Έπρεπε τά λόγια νάχουν 
ψυχή, γιά νά σάς παραστήσουν τή μύτη της, ποϋ άνεβοκατέβαινε 
τρεμουλιαστά- τά μάτια της, πού μέσα στήν παράξενη λάμψη τους 
μπορούσε κάνεις νά πάρη ιδέα τής κόλασης· τά μαλλιά της, ποϋ ξ-έ- 
φευγαν δλόρθα μέσ’ άπ’ τή μαύρη σκέπη της καί τά δόντια της, πού 
άν ακόυες τό τρίξιμό τους, σ’ έπιαν’ άνατριχίλα.

Έγώ καί τά κορίτσα, άν καί συνειθισμένος άπό τέτοιες ζωντανές 
εικόνες τής μητέρας, τά χρειαστήκαμε. Τά κορίτσα κρύφτηκαν στό 
μαγερεώ κι’ έγώ πίσ’ άπ’ τήν πόρτα. Ε’ίξερε κανείς τί μπορούσε νά ν
συμβή ; Μπορούσε νά ξεσπάση σ’ έμάς. Τί θέλ’ ή άλ’ποϋ στό πα

ζάρι ; Κρύψιμο ! ! !
Πρώτα—πρώτα άρπαξε άπ’ τά μαλλιά τόν κακομοίρη τό Νάκο 

καί τραβώντας τον άπ’ αύτά, τόν ρωτούσε, ένώ τά λόγια της πνί

γονταν μέσ’ τά σάλια·
— Ποιος στώδωκε, μωρέ μασκαρά ;...
— 'Ο άφεντικός, κυρά, έφώναζε δ άτυχος Νάκος, προσέχωντας πε

ρισσότερο μ.ή τοϋ χυθή τό σιμιγδάλι παρά στό ξύλο πώτρωγε.
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— Ποιος στώδωκε, άτιμε τον ξαναρωτοϋσε μέ ξεφωνητό σύρνων-
τάς τον άπ’ τά μαλλιά.

— Ό άφεντικός, κυρά !..
Ή πόρτα, άνοιξε- δ πατέρας παρουσιάστηκε.

. Τόν κύτταξα στό πρόσωπο μέ τρομερό καρδιοχτύπι, γιά νά μάν- 
τέψω τό τί θά γίνονταν. Μου φάνηκε σάν τό Χριστό ποϋ κρεμάν 
κάθε μεγάλη Πέμπτη στην εκκλησία.

— Σέ περίριενα—τοϋ λέει εκείνη συριχτά μόλις τόν είδε—καί άφί- 
νει τό Νάκο, πέρνει τή σακκοϋλα μέ τό σιμιγδάλι, άνοίγει τό παρα
θύρι καί τό χύνει όξω.

— Φάε ! φάε τώρα καί σύ καί τά ’ρμαδιακά σου..,. Φάε χριστό
ψωμα.

Ό άέρας έφούντωσε την κάμαρα άπό σιμιγδάλι καί καθώς δ πατέ
ρας σήκωσε απότομα τό χέρι γιά νά φυλάξη τά μάτια του, ή μητέρα 
νομίζωντας πώς θά τήν χτυπήση, σηκόνει τά χέρια καί τοϋ ρίχνεται 
σάν σωστή γάτα.

Ό πατέρας τής έπιασε τά χέρια.
— Πήγες καί μέθυσες κ’ ήρθες νά μέ δείρης, μεθύστακα.... Πρέπει 

νά ξέρετε, ότι ποτέ δέν τώβαζε τό κρασί στό στόμα του δ .δύστυχος.
— Μεθύστακα !.,. ξαναλέει εκείνη-
Κρατώντας την άπ’ τά χέρια, έρριξε τά μάτια του στά κονίσματα. 

Τά κύτταξα—δέν ξέρω γιατί—κι’ έγώ. Θαρρώ πώς τό κόνισμα τής 
Παναγίας έτριξε. Λές κι’ Παναγία κουβέντιαζε μέ τόν πατέρα.

'ίϊ καρδία μου χτυπούσε σάν καμπάνα.
• Ή μητέρα φαίνονταν τώρα σάν άναίσθητη- δ πατέρας της κρα

τούσε τά χέρια κυττάζωντας άκόμα τά κονίσματα- τά κεφαλάκια τής 
Γιούλιας καί τής Νίτσας κρυφοκύτταζαν τρομασμένα άπ’ τό μαγε- 
ρειό- δ Νάκος ζαρωμένος σέ μιά μεριά κρατούσε κλα'ίμένος τή χαρ- 
τουλίνα μέ τό σουσάμι- δ Πιστός άπ’ όξω έγαύγιζε παράξενα κι’ εγώ 
κρυφοκύτταζα άπ’ τήν πόρτα.

Πέρασε έτσι κάμποση ωρα.
Οΰτέ άνασασμό δέν έβγάζαμε όλοι. Θά νόμιζες πώς ήμαστε άγάλ- 

ματα. Κι’ αύτός δ Πιστός έπαψε νά γαυγίζη καί μονάχα ή βραχνή 
φωνή ενός έβραίου πραγματευτή άντιλαλούσε στή στράτα-

— Γυαλικά ! μαστραπάδες ! ποτήρια !
Τά μάτια τού πατέρα ξεκόλλησαν άπ’τά κονίσματα καί πέσαν 

στή μητέρα. Τήν καρδιά μου, μού φάνηκε πώς τή διαπέρασε λυο- 
|ί,ένο βολύμι- έτρεμα σύσσωμος.

'Ο πατέρας έγειρε τό κεφάλι κατά τή μητέρα.
— Γιατί Σπυριδούλα μου;,., τής λέει γλυκά

— Δέν μού μιλ^ς ;...
Τή μητέρα τήν τσάκισε τό παράπονο.
Ό πατέρας τήν πήρε στήν άγκαλιά του.
Έκλαιγαν μαζί.
Τά δάκρυα τής μετάνοιας, ανακατωμένα μέ τά δάκρυα τής χαράς 

ανεβάζουν τά αγνότερα δάκρυα στά μάτια.
Δέν μπόρεσα νά κρατήσω- έκλαιγα. Καί τά κορίτσα εκλαιγαν κΓ 

εκείνα. "Ολοι κλαίγαμε.
— Παιδιά, πού είστε—λέει δ πατέρας—ελάτε νά σάς φιλήσ’ ή 

μητέρα σας....
— Άφσε—λέει ή μητέρα—πάω έγώ, καί πριν προφτάση νά κου- 

νηθή κ’ οί τρεις ήμαστε σπήν άγκαλιά της.
— Τά καϋμένα μου τά παιδιά—έ'λεγε κλαίωντας σάν νά μάς είχε 

χάση καί μάς ξαναϋρε. *Ηρθε εκεί κι’δ πατέρας κΓ άνακατέψαμε ολοι 
μαζί τά δάκρυά μας.

Ό Τάκης μας, πού μόλις είχε ξυπνήσει, παρουσιάστηκε χαρωπός 
—χαρωπός στήν πόρτα καί κρυφοκυττάζωντας μάς φώναζε-

— Τά ; !.. καί πάλι κρύβονταν.
Λές καί μάς τόν έ'στειλε ή Παναγία γιά νά βάλν;, μέ το αγγελικό 

του χαμόγελο, τή σφραγίδα τής χαράς στά κλαϋμένα μας πρόσωπα.
Έγύρισα κΓ είδα? τό Νάκο ζαρωμένον έκεϊ στή γωνία καί τον λυ

πήθηκα. Μού φάνηκε σάν μελανιά σέ άγραφο άσπρο χαρτί.
— ΚΓ δ κακομοίρης δ Νάκος....—λέω.
— Ναι δ Νάκος....—λέει ή μητέρα....—Κώστα....
Πρώτη φορά έπρόφερνε τό όνομα τοΰ πατέρα-
— Κώστα 1... πόσο σιμιγδάλι θά πάρη δ Νάκος γιά τά χριστό

ψωμα ;...
Πολλές φορές ή φαρμακερή, ή στριγγλιασμένη ψυχή μοιάζει μέ 

τόν καφέ, ποϋ μονάχα ή ζάχαρι τοϋ κόβει τήν πικράδα.

Άνδρέας Μαρούλ^ς
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Τά βάθη τοϋ πελάγου άναταράζει 
Φλόγα κρυφή, καί, άπο το [Λερός οπού 
Ή φουσκωμένη θάλασσα χοχλάζει, 

Πετιώνται οί βράχοι ενός καινούριου τόπου.
Μ’ άκρα γαλήνη αντίθετο ετοιμάζει 

Μεγάλο θαΰμα ό λογισμός τ’ ανθρώπου· 
Νά !—στό Ξαμίλι σταματάει, καί αλλάζει 
Δρόμο βοσκού σέ διάβα λαμνοκόπου.

Βροντώντας σμίγει έ'να μέ τ’άλλο ρέμα, 
Κα'ι ή χωρισμένη γή πανηγυρίζει, 
Δείχνοντας άνθια έδώ κ’ έκεΐ στό βλέμμα.

Μαύρη πατρίδα ! ή φιλαρχία σέ σχίζει, 
Στή μέση ρέει κλάψα τής φτώχειας κ’αιμα, 
Δίχως τριγύρου άκρη κάμμία ν ’ άνθίζη.

Γ. Μαρζορας.

"Ελθωμεν νύν καί έξετάσωμεν τόν έν Έπτανήσφ σταφιδόκαρπον. 
Ό αναγνώστης εινε ήδη έν γνώσει δτι έκ τών νήσων, κατά πρώτον 
δ πολύτιμος ούτος καρπός έν Ζακύνθφ μετεφυτεύθη. ’Αλλά πότε ; Ό 
Νικόλαος Σέρρας 1 2 * * * * * ούδέν λέγει. Ό Saint-Sauveur 8, δστις πολλά 
τής 'Ελλάδος έγνώριζεν, απλώς ιστορεί δτι μετεφυτεύθη έκ Κορίνθου 
κατά τήν δεκάτην εκτην εκατονταετηρίδα, άλλ’ δτι δέν σώζεται έγ
γραφον μαρτυρούν τό όνομα τού πρώτου μεταφυτεύσαντος έν τή νήσω 
τήν σταφίδα. 'Ο Βαρβιάνης * άναιρεϊ τόν Christian Muller 8 εί- 
πόντα, δτι δ σταφιδόκαρπος μετεφυτεύθη τφ 1595 καί άκολούθως έπί 
λέξει λέγει : «Κατά παράδοσιν λέγεται δτι κατά τήν άρχήν τού δε- 
»κάτου έκτου αίώνος είς τήν θέσιν Κορίθχ καί πλησίον τών’Απολητα- 
»ριών κατά πρώτον έφυτεύθη ή σταφΐς, μεταφερθεϊσα έκ Κορίνθου, 
»καί ’ίσως έκ τούτου ώνομάσθη ή θέσις Κορίθχ». 'Η εικασία αΰτη 
τού Βαρβιάνη νομίζομεν δτι δέν είνε τόσον έπιτυχής, καθότι καί είς 
άλλα τής 'Ελλάδος μέρη ύπάρχει τοποθεσία Κορίθι, χωρίς vx μετα- 
φυτευθή Κορινθιακή σταφΐς- άλλως τε Κορίθχ ονομάζεται καί θέσις

1 Συνέχεια' ίδε φυλλάδιον 2.
! «Storia antica e moderna della citta ed isola di Zante scritta gia in

latino da Mr Baltassar Maria Remondini ed ora tradotta in Italiano e rif- 
formata, corretta ed arricchita di molte considerabili aggiunte, studio e
fatica di Nicolo Serra». To ιστορικόν τοΰτο εργον είνε ανέκδοτον και δ Βαρ
βιάνης ευτυχώς το άντέγραψεν είς τά πολύτιμα αύτοΰ Χζιοτικά. Ό Σέρρας ουτος 
έγεννήθη το 1740 και άπεβίωσε τω 1784. (Τά έγγραφα τής οικογένειας Σέρρα 
σώζονται παρά τή Φωσκολιανή Βιβλιοθήκη. "Ορα καί Σ. δέ Βιάζη περί τοΰ 
Χίου Γεωργίου Σέρρα έν Κνψε'Λη Ζακύνθου έτος Α', άρ. 1 καί περί Νικολάου
Σέρρα έν ΆπόΛΛωνι Πειραιώς, έτος Α. άρ. 14). Ή ιστορία τοΰ Ρεμονδίνη δέν
μετεφράσθη ελληνιστί, ώς γράφει ό Blengini (Annuaire 1884 —1885 σελ. 446),
ούδ’ ό Βαρβιάνης 'έξηκολοΰθησε το έ'ργον του Σέρρα, ώς ό Blengini καί άλλοι 
λέγουσιν έσφαλμένως. '

8 Voyage τόμ. III, σελ. 152.
X Χρονιχα φυλ. 21, σ. 220.
8 Voyage κλ. δευτέρα έκδοσις 1822 έν Παρισίοις.

Σ. Δχευθ. Παρνα^Οον.— Μετ’ ίδιαζούσης εύχαριστήσεως δημο- 
σιεύομεν τό ποιημάτιον τούτο τού εμπνευσμένου κερκυραίου ποιητοΰ, 
δστις και εις τό μέλλον ύπεσχέθη ήμΐν νά κοσμή ένίοτε τάς σελίδας 
τού ήμετέρου περιοδικού διά τών προϊόντων τής άείποτε ακμαίας καί 
θαλεράς. μούσης του.
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έπ'ι ύψηλοΰ [Λερούς κειμένη. ■ Ε’ις αμφιβολίαν έπίσης θέτομεν την πα- I
ράδοσιν ταύτην, δηλαδή δτι είς Κορίθι το πρώτον έφυτεύθη ή στα- J
φίς, έπειδή ούδέν έγγραφον εϊδομεν έπιβεβαιοϋν την παράδοσιν. Άλ- 
λοίμονον άν ή ιστορία άβασανίστως και άκρίτως παρεδέχετο ώς θετι- |
κην πάσαν παράδοσιν καί παρείχε πίστιν είς πάσαν διάδοσιν ! Όλί- I
γισται εινε αί περιστάσεις, καθ’ άς δυνάμεθα νά έπικαλεσθώμεν την 1
μαρτυρίαν παραδόσεως. Καί αύτά τά λεχθέντι·. παρά τών ιστορικών, I
οσάκις είνε άμαρτύρητα, δέον νά γίνηται ή δέουσα έρευνα πριν η 
έπαναληφθώσιν, άλλως τε την άλήθειαν ούδέποτε θά την μάθωμεν 
καί ή ιστορία αιωνίως θά καταρρυπαίνηται ύπο πλασμάτων, άναχρο- 
νισμών, αδικιών. Ή ιστορία βεβαίως ύπέρ πάσαν άλλην επιστήμην 
άπαιτεΐ εύσυνείδητον έργασίαν. Ύπο τοιαύτας συνθήκας καί άρχάς 
γράφοντες τά ιστορικά ήμών άρθρίδια, δέν δυνάμεθα νά παραδε- 
χθώμεν τά λεγάμενα ύπο τοϋ κ. Χιώτου, δτι «έπεκταθείσης τής έπι- 
«κρατείας τών Τόκων διά τής προσαρτήσεως τής δεσποτείας τών 
Ίωαννίνων, “Αρτης καί ’Ακαρνανίας καί τής Κορίνθου έμπερι- 
«ληφθείσης είς τήν ήγεμονίαν διά τής κληρονομιάς τής βασιλίσ-
»σης Φραγκίσκης, ή έμπορία τών νήσων έπεξετάθη διά τής Ko- 1
«ρχνθτακης σταψίδος, μεταφυτευθείσης έκτοτε έν Ζακύνθω, |
»άν καί έπειτα έξέλειψεν έπί τής εισβολής τών Τούρκων περί τάς ,ΐ,

»άρχάς τής Βενετοκρατίας· διότι βλέπομεν έξ έγγράφων νέας έ"μψν- 
»τεΰσεις άρχομένας περ'ι τά μέσα της δέκατης έκτης έκατον- ί
«ταετηρίδος είς τή,ν νήσον ’«/Αν καί μετά τόσης αύθεντικότητος 
και βεβαιότητας άποφαίνεται δ διακεκριμένος καί φιλόπονος ιστοριο
γράφος, ουχ ήττον δμως τά λεγόμενά τού είσιν άπλή γνώμη. Έπι- ,|
σήμως γνωρίζομεν δτι ή σταφίς μετεφυτεύθη έν Ζακύνθω κατά τάς ί

άρ2ζάς της δεκάτης έκτης έκατονταετηρίδος, καθότι εϊδομεν 
έγγραφα πιστοποιοΰντα τοΰτο, ατινα κατωτέρω έν ο’ικείω τόπφ θέλο
μεν άναφέρει καί ατινα διέφυγον τήν προσοχήν του έπιφανοϋς γη
ραιού ιστοριοδίφου. Γνώμη του απλή εινε δτι έπί Τόκων ύπήρξεν έν- 
ταϋθα σταφίς κορινθιακή. Τούτο διηγείται χωρίς ούδεμίαν νά έπιφέρη 
μαρτυρίαν. Περί τού έμπορίου έπί Τόκων ούδέν έχομεν νά τού άντιτά- 
ξωμεν, καθότι το έμπόριον τότε ήρξατο γενόμενον μάλλον έπικερδές, 
άπο τών σταυροφοριών καί εντεύθεν. Ά.ν έκ θρησκευτικού φανατισμού 
προσέδραμον οΐ σταυροφόροι προς άπελευθέρωσιν τού' 'Αγίου Τάφου, 
δμως βέβαιον εινε δτι δέν ήσαν ολίγοι καί οί κινούμενοι έξ ’ιδιοτέλειας

1 Ιστορικά απομνημονεύματα της νήσον Ζάκυνθον, έν Κερκύρςι 1858, σελ. S
423-424. * 
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καί διά εμπορικόν σκοπόν. Έκτοτε το έμπόριον έ’λαβε μεγαλειτερας 
διαστάσεις έν ’Ανατολή ίδίως διά τών ’ιταλικών πολιτειών, εν αις διε- 
πρεψαν ή Άμάλφη, ή Βενετία, ή Γένουα, ή Πίζα 1 ώς καί πολλοί 
τών ’Ιταλών διεκρίθησαν έν τή άλλοδαπή διοικούντες, πολεμούντες, 
διδάσκοντες ή έξασκούντες τάς έπιστήμας καί τέχνας 8. Οι ΓΙιζάται 
διοργανώσαντες τήν πρώτην αύτών σταυροφορίαν τώ 1099 υπο την 
οδηγίαν τού. αρχιεπισκόπου Δαϊβέρτου, έτιμώρησαν τας ελληνικας 
φρουράς τής τε Κεφαλληνίας καί Λευκάδος, διότι δεν εφανησαν τοΐς. 
σταυροφόροις εύνοϊκαί, καί έν έτει 1103 μέρος τού στολου τών Πίζα.— 
τών έλεηλάτησε τάς έν τφ Ίονίω νήσους 5. Η Κεφαλληνία και η 
Ζάκυνθος άπό τής οριστικής αύτών άποσπάσεως άπό τού Βυζαντινού 
κράτους, τής γενομένης έν έτει 1185, δτε καί ίδρύθη ή γνωστή κο
μητεία τής Κεφαλληνίας, πολλά ύπέστησαν ύπό έθνολογικήν, κοι
νωνικήν καί θρησκευτικήν εποψιν καί ιδίως έκ τών έπιδρομών λαών 
βαρβάρων καί μή, οϊτινες άνηλεώς ένίοτε έδήωσαν τάς δύο ταύτας 
νήσους καί τάς λοιπάς τοΰ Ίον ίου, μή έξαιρουμένης τής Κερκύρας, 
μιάς τών σπουδαιοτέρων τών φραγκικών κτήσεων. Έπί φραγκοκρα
τίας ύπό διηνεκή φόβον έκαλλιεργεϊτο ή γή καί δσον έπέτρεπον οί πο
νηροί έκεϊνοι χρόνοι, πολλά δέ στρέμματα ήσαν κεκαλυμμένα ύπό άμ- 
πελώνων. Τοΰτο μαρτυροΰσι τά σωζόμενα έγγραφα, άπερ ούδέποτε — 
δσα τούλάχιστον μέχρι τοΰδε εϊδομεν— άναφέρουσι μικρόρριργα σταφι- 
λήν ούδέ σταφίδα κορινθιακήν ή ονομασίαν τινά, έξ ής νά δυνηθώμεν 
νά είκάσωμεν δτι τό έμπόριον τού σταφιδοκάρπου ένηργεϊτο τότε.’Απο- 
φαινόμεθα ούτως, αφού ήρευνήσαμεν τά έγγραφα τά εύρισκόμενα έν τώ 
μικρφ πλήν πολυτίμω άρχείφ τής έν Ζακύνθω Δυτικής έπισκοπής ",

1 Όρα: G. Heyd, «Le Colonie Commercial! degli Italiani in Oriente nel 
Medio Evo»—’Έτι δέ Carlo Pagano, «Delle imprese e del dominio de’ Ge- 
novesi in Grecian.—Serra, «Discorso sopra il commercio, la navigazione e 
le arti de’ Genovesi» — Marsigli, «Ricerche sul commercio Veneto»—Za- 
nucci, «Storia de’tre celebri popoli maritimi dell’ Italia.»—Pagnini, «Della 
decima, della moneta e della mercantura de’ Fiorentini fino al secolo 
XVI — Liber lurum»—και το περισπούδαστου Archivio Storico.

2 Όρα F. F. Carloni. «Gli Italiani all’Estero». Τοϋ άξιολόγου τούτου έργου, 
τοΰ διακεκριμένου φίλου μας Καρλόνη ή εκδοσις ήρξατο τω Γ 88 καί μέχρι 
τοΰδε έδημοσιεύθησαν μόνον δύο τόμοι. 'Ως εννοεί τις τδ ολον πόνημα δά άπο- 
τελήται έκ πολλών τόμων.

3 Όρα Archivio Storico Italiano τόμ. VI.— Muratori, Script, τόμ. VI.— 
Άννης Κομνηνής ΆΛεξιάς XI.—Memorie dei ρϊύ illustri uomini Pisani.

4 Βιβλία τιτλοφορούμενα Scossioni—Libro che contiene le ville che contri-
TOMOS !$*’. Δεκέμβριος. 20

I ' ' ■ : .
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τον Κώδικα τοϋ άγίου Ίωάννου τοϋ Προό'ρόμου, ένθα, ύπάρχει φραγκι
κόν διάταγμα τοϋ δεσπότου Λεονάρίου έν ετει 1478 μετά κτηματο
λογίου 4, τάς Stampe 2, άρχαϊα κτηματολόγια5, τά κατάστιχα 
της <ϊεκάτης 4 καί άλλα έ'νθα μόνον άμπελοι άναφέρονται και ούίέποτε 
(ϊταφίς. Έπί φραγκοκρατίας καί έν Κεφαλληνίγ έκαλλιεργεϊτο μόνη 
ή άμπελος κατά τό μεγίστης έθνολογικής καί γεωγραφικής άξίας έγ
γραφον, τό έκίοθέν έν έτει 1264 έπί Ριχάρδου κυριάρχου της Κεφαλ
ληνίας, Ζακύνθου καί ’Ιθάκης 3. Μετά τάς έρεύνας ταύτας, θεωροϋμεν 

huiscono la decima al vescovo in questa diocesi—τά Acta τών επισκόπων 
καί άλλα έγγραφα τοϋ δέκατου πέμπτου καί δέκατου έκτου αΐώνος. Ένεκα τής 
δέκατης, ήτις επληρώνετο εις τήν Δυτικήν εκκλησίαν, έσώθησαν ονόματα παλαιών 
τοποθεσιών καί οικογενειών καί άλλα, άτινά είσι τήν σήμερον συμβολή πολύτι
μος εις τήν ιστορίαν. Καί επειδή δ λόγος περί πληρωμής τής δέκατης είς τήν 
Δυτικήν εκκλησίαν, άναφέρομεν ότι είς τδ αύτο αρχειοφυλακείων τής Δυτικής 
επισκοπής, υπάρχει έν φακέλλω Diversorum άντίγραφον εγγράφου τοΰ έν Πελο- 
ποννήσω ένετοϋ ’Ιακώβου Μαρκέλλου, ύφ ’ ημερομηνίαν 20 Ίανουαρίου 1464, 
δι’ ου ύποχρεοΰνται οί έν Ζακύνθω Πελοποννήσιοι (Moraiti) νά πληρώνωσι τήν 
δεκάτην είς τόν δυτικόν επίσκοπον Ζακύνθου.

1 Παρά τω Άρχείω τής Μονής άγ. Ίωάννου καί άγ. Νικολάου τών Ξένων— 
Τοΰ πολυτίμου τοϋ έγγραφου τήν αρχήν έδημοσίευσεν δ κ. Χιώτης (Ίστορ. Άπομ. 
Β. σελ. 628.) κ'αΐ μεγαλείτερον μέρος ημείς έν (Λεφ ΑίΖνι άρ. 7.)

1 Ήρευνήσαμεν τάς Stampe τών είκογενειών Μεγαδούκα, καϊ Σηγούρου. Γρά- 
φομεν Σηγουρος καί ούχί Συγοΰρός, καθότι άρχικώς ή οικογένεια αΰτη άναφέ- 
ρεται έν τοίς έγγράφοις Segui’ καί Segurus καί Segui’o, μεταγενεστέρως δέ Si- 
guro.

3 Catasticatione Foscola 1491 καί Catastication Valaversa 1517. Τών πο
λυτίμων τούτων κτηματολογίων δυστυχώς μόνον αποσπάσματα εΐ'δομεν έν τώ 
άρχειοφυλακείφ τής Δυτικής έκκλησίας- είς παλαιούς Κώδικας Μονών, ώς καί είς 
δικογραφίας αρχαίας σωζομένας είς τό ύπό τό Δικαστηρίου αρχεΐον. Σημειοΰμεν 
ότι κατά λάθος είς τόν Κώδικα τών Μονών τής Θεοτόκου Άναφωνητρίας δ 
αντιγρραφεύς αντιγράφων τό σχετικόν μέρος τοΰ κτηματολογίου τοΰ Προβλεπτοΰ 
Φωσκόλου έγραψε 1401’ φαίνεται ότι έλησμόνησε νά σύρη τήν γραμμήν καί ού
τως έμεινε 0 αντί 9 (φύλ. 66).

4 Μεγαλειτέρας ιστορικής άξίας εινε τά σωζόμενα παρά τή Δυτική έκκλησίμ. '
5 Ή πολυτιμωτάτη αΰτη περγαμηνή μήκους 10 ύφεκατομ. καί πλάτους 0,22 

σώζεται εις τό αρχειοφυλακείου τής Δυτικής έκκλησίας. Εϊυε ή σπουδαιότερα καί 
αύθεντικωτέρα συμβολή διά τήυ ιστορίαν τών μέσων χρόνων τής Κεφαλληνίας, 
ένεκα τών εν αύτή πολλών άναφερομένων τοποθεσιών καϊ ονομάτων οικογενειών. 
Τό πρώτον έδημοσιεύθη τό 1887 ύπό τών γνωστών Miklosich καί Muller έν 
τοίς Acta et Diplomata Graeca Medii Aevi (τόμ. 5, σελ. 16—67), άλλά προ- 
τρέπομεν τούς καταγινομένους νά μή μελετήσωσι καί πορισθώσι πληροφορίας έκ 
τοΰ εν λόγφ έγγραφου, ώς έδημοσιεύθη-, καθότι άντεγράφη οίκτρότατα· παραλεί- 
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άβάσιμον τήν άμαρτύρητον έξιστόρησιν τοϋ ιστοριογράφου κ.. Χιώτη 
κοιί πο'ραιϊεχόμεθα ο,τι έπιβεβοιιοϋσι τά έγγραφα, <^ήλα δη οτι, κατά 
τάς άρ^άς τΰ,ς δέκατης έκτης έκατονταετηρίδος άναφέρεται 
τό πρώτον Α σταφίς. Εΰρομεν &έ ταύτην άναφερομένην το πρώτον 
είς ιδιωτικά έγγραφα, καί ακολούθως είς τά τοΰ δημοσίου. Κα
θήκον έ'χομεν νά έπιδεβαιώσωμεν δ,τι πιστοποιοϋσι τά έγγραφα καί 
δ,τι έξιστοροϋσιν οί συγγραφείς, οί προσάγοντες μαρτυρίας. Ό Βαρ- 
βιάνης λοιπόν όρθώς εγραφεν ότι μετεφυτεύθη κατά τήν άρχήν τής 
δεκάτης έκτης έκατονταετηρίδος, ώς εΐ^εν δ αναγνώστης.

*
Ό προσδιορισμός τοϋ έτους, καθ’ δ τό πρώτον έφυτεύθη ή σταφίς 

έν Ζακύνθφ φαίνεται ήμϊν δύσκολος, ϊνα μή είπωμεν αδύνατος. Ένφ 
βλέπόμεν άναφερομένας φυτείας κατά τάς πρώτας ίεκά^ας τοϋ ίεκά- 
του έκτου αΐώνος, αίφνης δ Γερακάρης 1 λέγει τώ 1520 «πρώτος φυ- 
»τεύω είς τό ό'νομα τής άγιας Τριά^ος καί τής Θεοτόκου Μαρίας καί 
»τοϋ άγίου Ίωάννου σταφίδα (uva passa) άπό κλήματα, άτινα μοϋ 
«έστειλαν άπό τό Μωρηά. Τω 1528—πρό <^ύο έτών — έπλήρωσα 
«δύο φλωρία ή τσεκίνια είς τόν Αντώνιον Δράκαν διά νά μοϋ φέρη 
«τρία κλήματα άσταφί^ος, διά νά δοκιμάσω άν έπιτυγχάνη έν Ζα- 

ψεις, κακή άνάγνωσις τινών τοποθεσιών καί κυρίων ονομάτων καί άλλα πολλά 
λάθη βρίθουσιν είς τοιοΰτον βαθμόν έν αύτω,ώστε βλάβην μάλλον ή οφελος δύναν- 
ται ν’ άρυσθώσιν έξ αύτοϋ οί περί τήν ιστοριογραφίαν άσχολούμενοι’ διά τοϋτο 
συνιστώμεν αύτοίς νά μή λάβωσιν αύτο ύπ’ ό'ψιν. Οΐ αύτοί έκδόται είς τόν αύ
τόν τόμον έδημοσίευσαν καί άλλα ’έγγραφα τοϋ δέκατου πέμπτου αιώνος, έτί .σω
ζόμενα είς τό άρχειοφυλακείον τής Δυτικής έκκλησίας, έγγραφα άφορώντα είς τήν 
Ζάκυνθον κατά τό μάλλον ή ήττον καί αύτά εινε άντιγεγραμμένα οίκτρώς, 
ούχί όμως ώς τό τοΰ 1264 τής Κεφαλληνίας. Τό εύτυχέστερον περί τήν αντι
γραφήν εινε ’έγγραφον τοΰ 1468, δι’ ού δ δεσπότης δέ Τόκης παραχωρεί «πρός 
τόν θεοφιλέστατου έπίσκοπον Κεφαλλονιάς καί Ζακύνθου Ίωάννην ’Αντώνιον» 
τόν το'πον καί χωράφια τά .Λεγάμενα Καλογεράτα εν Ζακύνθω. Ό ήμετερος 
φίλος ιατρός κ. Κλών Στεφάνου έλθών κατ’ αύτάς είς Ζάκυνθον χάριν ανθρω- 
πολογικών καί εθνολογικών μελετών καί ίδών τήν οίκτρότητα τής άναγνώσεως 
καί τής έκδόσεως τοΰ τής Κεφαλληνίας πολυτίμου έγγραφου, έποιήσατο ενσυνει
δήτους έπί τοΰ πρωτοτύπου μελέτας καί ετοιμάζει ήδη νέαν έκδοσιν, ή'τις βε
βαίως έσται ωφέλιμος είς τούς ιστορικούς. Είπομεν επί τοϋ πρωτοτύπου, καθότι 
είς τό αύτο άρχειοφυλακείον ύπάρχουσι δύο αντίγραφα, ών τό έν εινε σχετικώς 

* καλλίτερου καί μία ιταλική μετάφρασις’ άλλ’ ούτε τά αντίγραφα εινε εύσυνείδητα, 
ούτε ή μετάφρασις πιστή πάντοτε.

1 Ή οικογένεια Γερακάρη άναφέρεται άπό τοϋ δέκατου πέμπτου αιώνος (αρ
χείου Δυτικής έπισκοπής άγ. Μάρκου Ζακύνθου).
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κύνθφ *». Έκ τούτων δυνάμεθα ϊσως νά συμπεράνωμεν οτι έφυτεύετο 
μέν ή σταφΐς παρά τινων, άλλά δέν έγένετο κοινώς γνωστόν τό τοιοϋτο. 
“Άλλως τε τοΰτο εινε φυσικόν, διότι εις yriaov μεγάλην οϊα ή Ζά
κυνθος, δέν ήτο τόσον εΰκολον πάντες νά γνωρίζωσι τάς νέας φυτείας 
τών άλλων.

Ή σταφιδάμπελος ολίγον κατ’ολίγον διεδίδετο έν τή νήσφ, άλλά 
άντικείμενον εμπορίου δέν ήτο τό προϊόν αύτής ούδέ έν έτει 1534, 
καθότι ή έκθεσις τοϋ Ενετού Ίωάννου Βαρβαρρήγου άναφέρει, μετά 
τήν άπαρίθμησιν τής δεκάτης, όπερ ή νήσος έτέλει, τόν βάμβακα ώς 
τό μόνον αφορολόγητον προϊόν, ένεκα τής μικράς ποσότητος. 
Όμως τφ 1543 άναφέρει ού μόνον τόν βάμβακα, άλλά καί τήν στα
φίδα. Έπειδή δέ τά δύο ταύτα προϊόντα άπό «βραχέος χρόνου έκαλ- 
λιεργούντο» , προτείνει εις τήν κυβέρνησιν νά έπιβάλγ καί ε’ις αύτά τόν 
τόν φόρον τής δεκάτης, δστις θά άνήρχετο εις πλείονα τών 500 δου
κάτων κατ’ έτος· gottoni et uve passe che da poco tem-
»po in qua in ditta insula se seminano et piantano in bona 
»quantita, non pagano decima alcuna ; pero e ben conveni- 
»ente, che godendo i fondi, pagano tai decima, che saria per 
»lo ammontar de ducati 500 et ρΐύ all’ anno....1 2»

1 Άρχειοφυλακειον ύπό τά Δικαστήρια.
! Κ. Σάθα, Μνημεία ελληνικής 'Ιστορίας τόμ. VI, σελ. 168. — Πάρτς, Κε

φαλλήνιας και ’Ιθάκης σελ. 256. Ό κ. Πάρτς λέγει- «εκτός τοϋ βάμβακος ώς 
«αφορολόγητος έτι άναφέρεται (1543) ή uva passa, ήτις άπό βραχέος χρόνου έ- 
«φυτεύθη εν τή νήσω.Ό έπαρχ’ος προτείνει νά έπιβάλωσι καί είς τούτο το προϊον 
»την δεκάτην κα'ι έλπίζει ότι έντεϋθεν δύναται νά προέλθη εισόδημα 500 δουκά- 
»των». Ταϋτα βεβαίως έγραψεν ό πολύς Γερμανός έκ παραδρομής, διότι δ έπαρ
χος, ώς βλεπει δ αναγνώστης έκ τοϋ έπί λέξει ιταλικού άποσπάσματος τοϋ σχε
τικού εγγράφου, εννοεί οΰ μόνον τήν σταφίδα, άλλά καί τόν βάμβακα και έκ τών 
δύο προϊόντων έλπίζει ν’άνέλθη τό εισόδημα είς 500 δουκάτα κατ’ ’έτος.

3 Έπι λέξει δ Ενετός έλεγεν- «Detta isola e benissimo coltivata e maxime
de vite, et hora se fa uno anno per l’altro vin zare n. 280.000 che fanno
botte a* zare 25 Γ una n. 11.000, vel circa ; olio zare 4600 fanno botte 180
vel circa, et ogni zorno accresse; formento moza da 15,000 in circa, oltra li
orzi, a vena et altri menudi.»

Έκθεσις τού 1546 τού Μάρκου Βαζαδόνα λέγει, ότι ή Ζάκυνθος 
ήτο κάλλιστα καλλιεργημένη ιδίως έξ άμπέλων 3 * * * *, άναφέρει μόνον έ- 
λαιον καί σιτηρά, καί έκ τούτου φαίνεται ότι ή Οταφις δέν ήτο πολύ 
διαδεδομένη, συμπεριελαμβάνετο δέ εις τήν φράσιν et altri menudi.

Άντϊ τής δεκάτης ή Ένετική Γερουσία φαίνεται ότι κατά πρώτον

V'
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έπέβαλε φόρον έξαγωγικόν, δστις ολίγον άνταπεκρίθη είς τάς προσδο
κίας της *.

Διάταξίς τού έτους 1545 έπιβάλλει δασμόν άσπρα δύο τήν λίτραν 
είς τόν βάμβακα καί άσπρον ήμισυ τήν λίτραν είς τήν σταφίδα2.

Διάταξίς δμως τού 1546 ορίζει δπως είς τό μέλλον ό βάμβαξ καί ή 
σταφΐς πληρώνωσι τήν δεκάτην, ώς εΤνε πρέπον (cohvenienti) καί 
νά πληρωθή είς τόν άγρόν (in campo) συμφώνως μέ τήν τιμήν, κατά 
τήν όποιαν τά προϊόντα ταϋτα αγοράζονται άπό τούς έμ.πόρους. Ε
πειδή δέ συνέβαινον καταχρήσεις περί τήν εϊσπραξιν,.δ νέος νόμος ώρι- 
ζεν δπως τού λοιπού ού μόνον οί αλλοδαποί, άλλά καί οί εγχώριοι καί 
οί Ενετοί πληρώνωσι3. Τοιουτοτρόπως ένεκα τών καταχρήσεων, έχα
σαν τό προνόμιον τής απαλλαγής τού φόρου (transito) οί εγχώριοι 
και οί Ενετοί καί ούτως οί είσπράκτορες δέν ήδύναντο πλέον νά προσ- 
προσποιώνται ότι έπρόκειτο περί καρποΰ άνήκοντος είς τά προνομιούχα 
πρόσωπα.

Ή καλλιέργεια τής σταφίδος έν Ζακύνθω έπέδωκε τόσον ταχέως 
καί τοσούτοι άγροί μετεβλήθησαν είς σταφιδαμπέλου;, ώστε ήδη τώ 
1552 ή έκ τού σίτου δεκάτη άπό τού άλλοτε ποσού τών 3000 δου
κάτων κατήλθεν είς 1400 11. Ή έπιτυχία αΰτη τής σταφιδαμπέλου έν 
Ζακύνθφ καί τό κέρδος έκέντησαν ολίγον κατ’ ολίγον τήν δρεξίν τών 
κατοίκων καί τών άλλων τοϋ Ίονίου νήσων, ουτω δέ έν Κεφαλληνίφ 
καί έπειτα έν ’Ιθάκη καί Λευκάδι ήρχισεν ή μεταφύτευσις τής κοριν
θιακής σταφίδος.

* ★
¥

Έλθωμεν τώρα είς Κεφαλληνίαν.
Οί ενετοί άντιπρόσωποι τάχιστα κατενόησαν τό έπικερδές τού στα

φιδοκάρπου, διό δ Άλβίζιος Κάλβος τώ 1548 έγραφε σύν τοΐς άλλοις 
είς τήν Κυβέρνησιν του, δτι ή Κεφαλληνία ναι μέν παράγει σιτηρά, 
οίνον, έ'λαιον, μέλι, άλλ’ άν δ τόπος ήθελεν εινε μάλλον καλλιεργη
μένος ή παραγωγή θά ήτο έπικερδεστέρα. «Οί κάτοικοι, ελεγεν έπί 
»λέξει, εΤνε ταπεινοί,' πτωχοί καί φυγόπονοι, έάν δέ ήθελέ τις 
»ένταΰθα νά φυτεύση σταφίδα καί 3 βάμβακα θά έπετύγχανεν άφθο-

4 Πάρτς, Κεφαλληνίας κα'ι ’Ιθάκης σελ. 256.
8 Diversorum παρά τώ άρχειοφυλακειφ τής Δυτικής επισκοπής, καί Χρονικά 

Βαρβιάνη.
3 Σάθα, ένθ’ άνωτ. καί Άρχειοφυλακειον.
4 Πάρτς, ένθ’ άνωτέρω.
3 Ό κ. Παπανδρέου (Πάρτς ένθ. άνωτ. σ. 257) έκ παραδρομής τό et μεταφράζει η. 
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νον κέρδον, ώς ή πείρα άπέδειξεν *». ”Αν ούτως οίκτείρεϊ ό Κάλβος 
την νωθρότητα τών μετά ταΰτα τά μάλιστα . διακριθέντων έπί δρα- 
στηριότητι Κεφαλλήνων, τώ 1560 έτερος τις Ενετός, δ Άλβίζιος 
Βάλβος, άναφέρει ότι ή σταφίς είσήχθη έν τή νήσω. Ή φιλοκέρδεια 
τών εγχωρίων ταχέως διέδωκε τόν καρπόν τούτον, διό δ ρηθείς Ενετός 
έγραφε «.... Λέγουσιν ότι τοΰτο τό τμήμα γης (bacill) δέν είνε έπι- 
«τήδειον πρός παραγωγήν δημητριακών καρπών (biave) καί φυ- 
Βτεύουσι Σταφίδας, ούτως ώστε δσημέραι έλαττοΰνται τά σπαρτά 
«τής νήσου ταύτης, ενώ κατ’ έτος αυξάνει δ πληθυσμός· διά ταΰτα 
»καί ή δεκάτη της Ύ. Έ. είς τοίοϋτον βαθμόν έλαττοΰται, ώστε, 
«έάν δέν ληφθή πρόνοια, ή νήσος ήμών αύτη θά καταστή χείρων τής 
«Ζακύνθου διότι.... Έν Κεφαλληνία δέν ύπάρχουσι πλοία ούτε με- 
«γάλα ούτε-μικρά....» Έκ τής συγχρόνου αύξήσεως του πληθυσμού 
καί τής έλαττώσεως παραγωγής δημητριακών έπέκειτο λιμός, έν περι- 
πτώσει άφορίας. «Διό προστίθησιν δ Ενετός, ύπό τών προκατόχων 
«ήμών εξεδόθησαν διατάξεις τινές διά ταύτην τήν σταφιδοφυτείαν, 
«άλλ* αύται δέν έπεκυρώθησαν ύπό τής Γερουσίας· ώστε θά συνεβού- 
«λευον τήν Ύ. Έ. νά διατάξη όπως οί διοικηταί (rettori) ήμών 
«άναγκάσωσι τούς φυτεύσανιτας σταφίδας ταύτας μέν νά έκριζώσωσι, 
«νά σπείρωσι δέ σίτον είς τάς σιτοφόρους γαίας, κρίθήν δέ είς τάς μή 
«προσφυείς πρός παραγωγήν σίτου 2» .

Έκ τοϋ έπισήμου τούτου έγγράφου μανθάνομεν, ότι άπό ολίγον 
χρόνον (da poco tempo) μετεφυτεύθη είς τήν Κεφαλληνίαν δ 
σταφιδόκαρπος, άλλ’δ προσδιορισμός τοΰ χρόνου τής εισαγωγής τής 
Οταφίδος είς τήν νήσον ταύτην έξάγεται σαφέστερον έκ τών λόγων 
τοΰ Ένετοΰ Άλβιζίου Λάνδου, όστις έν ετει 1581 έν τή άπαντήσει 
αύτοϋ είς τάς παραστάσεις τών Κεφαλλήνων κατά τής μετατροπής 
τής ελάχιστης, ώς ίσχυεν εως τότε, χρηματικής δεκάτης έπί τής στα- 
φίδος είς πραγματικήν δεκάτην φυσικών προϊόντων, έλεγε: «.... Πρό 
«είκοΰιπενταετίας· δέν είχε φυτευθή έπί τής νήσου άλλο είδος Οτα- 
«φίδος είμή έρνθρας (uve passe rosse), έξ ών προέκυπτε μικρο- 
«τάτη ωφέλεια, διότι τοιοΰτο είδος Οταφίδος είχε καί έχει νΰν έ'τι 
«εύτελεστάτην λ τιμήν ή Ύμετέρα Γαληνότης θ’άπελάμβανε μεγα- 
«λειτέραν ώφέλειαν άν έκαλλιεργοΰντο οΐ δημητριακοί καρποί καί ούχί 
«ή τοιαύτη άπηγορευμένη ςίτα^ίς. Άλλά άπό εΐκοοΊ ετών ήρξαντο 
«φυτευόμεναι μέλαιναι σταφίδες (uve passe nere) πορίζουσαι πολλώ

* Σάθα, ’ένθ. άνωτ. τόμ. VI, σελ. 280.
* Πάρτς, καί Ιθάκη σελ. 257,

«πλείονα κέρδη τών ερυθρών, διότι έκεϊναι μέν πωλοϋνται μέχρι δουκά- 
«των εικοσλ καί εχκοΟΧ πέντε κατά χιλιάδα, αύται δέ αί έρυθραί 
«ούδέ πέντε δοηκάτα, Ή τιμή δέ τούτων ήτο, οτε ήρξατο ή φύτευ- 
«σις, άσπρων τεσσάρων άνά τέταρτον (quarta) ή τό πολύ πέντε. Διο 
«περιωρίσθη ή δεκάτη είς ήμισυ άσπρον άνά τέταρτον, τεσσαράκοντα, 
«δέ τέταρτα άποτελοΰσι μίαν χιλιάδα- μετά τήν μεταφύτευσιν όμως 
«τών μελαίνων σταφίδων, έπληρώνετο ή αύτή δεκάτη έπί καταδολι- 
«εύσει (defraudando) τοΰ δημοσίου. Ώς δέ νΰν γίνεται, ούδέ τό δέ- 
«κατον τής δεκάτης καταβάλλεται, άφοΰ πληνώνονται μόνον λίραι δύο 
«κατά χιλιάδα, ένώ έπρεπε νά πληρώνωνται τούλάχιστον λίραι δώδε- 
»κα, οΰσης τής τιμής τής σταφίδος είκοσι δουκάτα τήν χιλιάδα καί 
»ώς έπί τό πολύ είκοσι πέντε. Πληρώνουσι περισσότερον διά τάς έρυ— 
«θράς ή διά τάς μελαίνας, άφοΰ δίδουσιν ήμισυ άσπρον άνά πάν τέ- 
«ταρτον διά τάς έρυθράς. Έκάστη χιλιάς έρυθρών άποτελεϊται έκ 
«τεσσαράκοντα τετάρτων, ένώ έκάστη χιλιάς μελαίνων άποτελεϊται 
«έκ μόνον τριάκοντα τριών» 1.

Ό Λάνδος τώ 1581 λέγει ότι μετεφυτεύθη ή μέλαινα σταφίς πρό 
εικοσαετίας, δήλα δή τό 1551, ένώ δ Βάλβος τφ 1560 λέγει, ότι με
τεφυτεύθη πρό ολίγου χρόνου. Έκ τούτων δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν 
ότι ή μεταφύτευσις έγένετο ίσως μετά τό 1550. Πριν περιέλθη είς 
γνώσιν τής κυβερνήσεως ή πριν ή καταστή άντικείμενόν έμπορίου δ 
καρπός, ούτος θά ύπήρχε. Σημειωτέου ότι άπό πολλών προηγουμένων 
έτών ύπήρχεν έν Κεφαλληνίφ μικρόρργξ λευκή σταφυλή, ήτις ξη- 
ραινομένη έγένετο έρυθρά, .είδος δπερ έν Ζακύνθω έκαλλιεργεϊτο περισ
σότερον, καλούμενου λχανορρώγχ, έξ ού παράγεται έξαίρετος οίνος. 
Πριν ή είσαγάγωσιν είς τό έμπόρϊον οί Κεφαλλήνες τήν έρυθράν ή μέ- 
λαιναν σταφίδα, άρκετήν ποσότητα κατ’ έτος κατεσκεύαζον έκ στα- 
φυλών τσχ·μπίπο καί άπέστελλον είς πολλά μέρη. Καί έν Ζακύνθω έκ 
τής Κεφαλληνίας έκομίζετο τσΤμπίπο, τό δποϊον έστέλλετο άκολούθωο 
είς Ένετίαν καί Μασσαλίαν 2. Μετά δέ τήν καλλιέργειαν τής με- 
λαίνης σταφίδος, έξήραινον καί τινας σταφυλάς διά τιΛμπίπο, άλλά 
ολίγη έγένετο έξ αύτού ή έξαγωγή5.

* *
¥

Μεγάλη ήτο ή διάδοσις τής σταφιδοφυτείας, οί δέ γενικοί ,προ-

4 Σάθα, Μνημεία 'E.W.. Ίστ. τόρ.. V, σελ.-210 καί Πάρτς, ένθ’άνωτ. σ. 257.
2 Libri καί Filze Dogana. ’Αρχειοφυλακείου.
3 Note et dispacci diversi, φάκελήος παρά τφ. άρχειοφυλακείφ ’Ιθάκης, 
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βλεπταί κάί οί έλεγκταί 1 καί πασαι αί άρχαί της νουνεχούς Έ- 
νετικής Πολιτείας έσκέπτοντο τίνι τρόπφ νά παύση ή περαιτέρω 
διάδοσις της σταφιδαμπέλου καί άναγκασθώσιν οί κάτοικοι νά 
έμμείνωσιν εις την γεωργίαν, καλλιεργούντες καί τούς δημητριακούς 
καρπούς, ών σπουδαίως εΐχεν έλαττωθή ή ποσότης 1 2 3. Τω 4556 άπε- 
φασίσθη ινα τοϋ λοιπού πληρώνωσιν οί φυτεύοντες αμπέλους η σταφί
δας δουκάτα δύο κατά κάμπον (per campo) καί δουκάτον έν διά 
τά φυτευθέντα προ τού έτους τούτου, τά δέ είσπραττόμενα χρήματα 
νά λαμβάνη ή Κοινότης δι’ άγοράν σίτου πρός χρήσιν τών κατοίκων. 
'Ο νόμος δέν θά έξετελεϊτο εύσυνειδήτως, καθότι ή κοινότης Ζακύνθου 
διά πρεσβείας έξητεϊτο ινα ταύτα τά είσπραττόμενα χρήματα τε- 
θώσιν είς τό ταμεϊον, άλλ’ είς ιδιαίτερον μέρος διά δύο κλειδών ήσφα- 
λισμένον, ών τήν μέν νά κρατή εις τών γραμματέων τού Προβλεπτοΰ, 
τήν δέ είς τών συνδίκων. Ή κυβέρνήσις δμως διέταξεν ΐνα αύστηρώς 
έκτελεσθή. ό νόμος, δήλα δή τά χρήματα νά χρησιμεύσωσι μόνον 
προς άγοράν σίτου Β.

1 Inquisitori, ώς έλέγοντο.
’ Libro Ordini καί Άρχειοφυλακειον — Ε. Λούτζη ; Della Gondizione po

litics delle Isole Jonie sotto il dominio Veneto κτλ. Βενετία I860 σελ. 433— 
Πάρτς. Κεφ. καί ’Ιθάκης σελ. 257 — 258.

3 Libro Ordini καί Filze Comunita καί Atti τής ιδίας παρά τφ Άρχειοφυ- 
λακείφ.—Σάθα, Μνημ. ΈΛΛ. 'Ιστό, τόμ V, σελ. 119—120.

* Άρχειοφυλακειον. Σάθα καί Πάρτς, ενθ. άνωτ.

Οί κάτοικοι ούδεμίαν έδιδον άκρόασιν είς τάς παραινέσεις τών 
ενετών αντιπροσώπων, δπως παύση ή περαιτέρω φύτευσις, διό τώ 
1575, νόμος έκδοθείς, άπηγόρευσε τήν φυτείαν νέων σταφίδων, ού μό
νον άλλά καί διέτασσε τήν έκρίζωσίν τινων έκ τών ήδη ύπαρχου- 
σών". Ο Πάρτς ορθώς ιστορεί ότι: «αί ένθερμοι παρακλήσεις τών διά 
«τοιούτων βίαιων μέτρων άπειλουμένων κατοίκων κατόρθωσαν τούλά- 
«χιστον τούτο, δτι εύθύς τώ 1576 άπεφασίσθη ακριβέστερα έξέτασις 
»τής ύποθέσεως ύπό δύο άπεσταλμένων. Ή έκθεσις τών συνδίκων τού- 
»των, Άνδρέου Ίουστινιάνη καί Όθωνος Βαλιέρη, παρέχει άξιολο- 
«γωτάτην καί νοήμ.ονα έκθεσιν τής οικονομικής καταστάσεως τών 
» Ίονίων ν.ήσων κατ’ έκείνους τούς χρόνους. Έν Ζακύνθω ήρξαντο νά 
«συλλεγωσιν ειδήσεις περί τής διανομής τού εδάφους είς τά διάφορα 

• «είδη τής καλλιέργειας. Ως προς τήν έντολήν τής γερουσίας νά ένερ— 
«γησωσιν την έκρίζωσιν καί τήν ύπ’ αύτών κατεχομένην χώραν είς 
»δσον τό δυνατόν μείζονα έκθεσιν νά έπαναφέρωσιν είς τήν γεωργίαν, 

Β
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«άποφαίνονται δτι ή καταστροφή ύπαρχόντων αμπελώνων έμελλεν ά- 
«φεύκτως νά έπενέγκη τήν οικονομικήν καταστροφήν τών κατόχων, ών 
«ή μόνη ελπίς μετά τάς δεινάς άπωλείας τοϋ τελευταίου τουρκικού 
«πολέμου στηρίζεται είς τάς προσοδοφόρους ταύτας φυτείας. Είς κάμ- 
«πος (3657 στρέμματα) φυτευμένος (Ιταφίδα, παρέχει εισόδημα 25- 
«30 δουκάτων, έσπαρμένος δέ σιτηρά μόνον 3-4 'δουκάτα. Έάν τις 
«άναλογισθή λοιπόν δτι έκ τών 18,000 κάμπων δλης τής καλλιεργη- 
«σίμου γής τής νήσου 10,400 κατέχει ή γεωργία, 1200 ή σταφιδο- 
«φυτεία καί 5800 ή άμπελουργία, καί δτι ή σπόριμος γή, άν καί περι
λαμβάνει τά δύο τρίτα τής δλης καλλιεργησίμου έκτάσεως, δμως μό- 
«νον έπί τρεις μήνας τού έτους δύναται νά έπαρκέση είς τάς τής νήσου 
«άνάγκας ώς πρός τά σιτηρά, πρέπει νά έννοήση, δτι πας σημαντι- 
«κός περιορισμός τής άμπελοφυτείας δύναται μόνον ολίγον νά αύξήση 
«τό εισόδημα τών σιτηρών τής νήσου, άλλ’ είς τήν εύημερίαν τών 
^κατοίκων άναγκαίως θά έπενέγκη τά βαρύτατα τραύματα. Ή προ- 
«μήθεια σιτηρών είς τήν νήσον δύναται νά έξασφαλισθή πολύ σκοπιμώ- 
«τερον διά τρόπου ήττον βιαίου· διά τής ίδρύσεως σιταποθήκης (fon- 
»daco) τού κράτους, πρός ΐδρυσιν τής οποίας πλούσιοι πολϊται αμέσως 
«θά προκατέβαλλον 6000 δουκάτα καί τής δποίας ή περαιτέρω δια- 
«τήρησις δύναται νά έξασφαλισθή διά φόρου είσπραττομένου έκ τής 
«έξαγομένης σταφίδος. Ή έτησία παραγωγή ,τής σταφίδος εΐχεν αύ- 
«ξηθή ήδη τότε έν Ζακύνθω μέχρις ένός καί ήμίσεος εκατομμυρίου 
«λιτρών, έν Κεφαλληνίφ δέ είς 400,000 λίτρων» 1.

Πρακτικωτάτη ήτο ή έκθεσις αΰτη τού Ίουστινιάνη καί τού Βαλι
έρη. Οί δύο ούτοι Ενετοί έσωσαν βεβαίως τόν τόπον άπό πολλών δει
νών. Ή πρότασις τών άπεσταλμένων τούτων, περί τής σιταποθήκης, 
έξετελέσθη καί άπεδείχθη εξαίρετος έν Ζακύνθω. Άλλ’ ή ΐδρυσις όπως- 

-δήποτε σιταποθήκης έν Ζακύνθφ φαίνεται κατά τι άρχαιοτέρα 2.

1 Πάρτς, ΚεφαΛΛητία καί ’Ιθάκη σελ. 258 — 259.
8 Έπί λέξει λέγει ό 'Ενετός Basadonna τω 1546' «Ηο instituido... un fon- 

utego con li danari tratti del utile de certi formenti descargati della nave 
»Cornara al tempo del magnifico Messer Zuan Barbarigo, mio predecessor..» 
Σάθα, Μνηρι. Έλλ. Ίστορ. IV, σελ.275.

δέ Βοάίζης



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΟΡΟΣΤΑΜΟΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Περί τοϋ επιφανούς τούτου κληρικού ούτινος τον βίον επιχειρώ νά 
σκιαγραφήσω, όλιγίστας πληροφορίας παρέσχον μέχρι τοϋδε οΐ έν ταϊς 
βιογραφικαϊς καί μεσαιωνολογικαϊς μελέταις καταγινόμενοι λόγιοι.

Ό κ. Σάθας έν σελίδι 600 τής Νεοελληνικής αύτοϋ Φιλολογίας, 
άναγράφων τό όνομα τοϋ Δοροστάμου ώς άρχιμανδρίτου τής Μεγάλης 
’Εκκλησίας, λέγει μόνον «ότι συνέγραψε τώ 1737 περί τής καταστά- 
σεως τών Χριστιανών τής ’Ανατολής». Ό κ. Άδρόνικος Δημητρακό- 
πουλος έν ταϊς ΠροΟθήκαχς καχ Δχορθώσεσίν είς τήν Νεοελ. Φιλ. 
τοϋ κ. Σάθα (Λειψία 1871) άνασκευάζει τήν πληροφορίαν ταύτην καί 
αποδίδει τήν συγγραφήν εις τόν κ. Elssner, συνάμα δέ πληροφορεί 
ήμόίς ότι δ ’Αθανάσιος Δορόσταμος ήτο έκ Πατρών τής Πελοποννήσου 
(σελ. 101). Ό δέ κ. Μανουήλ Γεδεών έν τώ συγγράμματι αύτοϋ «Πα
τριαρχικοί Πίνακες» έν σελ. 644-645 καί έν ύποσημειώσει ύπ’άριθ. 
1185 έν τω βίω Πατριάρχου Παϊσίου Β' μνημονεύει τοϋ ονόματος τοϋ 
Δοροστάμου ώς λαβόντος συστατικόν γράμμα παρά τοϋ είρηαένου Πα
τριάρχου έπί συλλογή χρημάτων πρός άπολύτρωσιν αιχμαλώτων.

Δυστυχώς έκτος τών άνωτέρω πληροφοριών ούδείς μέχρι τοϋδε τών 
παρ’ ήμϊν καταγινομένων έγραψε περί τοϋ πολυκυμάντου βίου τοϋ έ'λλη- 
νος τούτου κληρικού, δστις διά τών άρετών, τών γνώσεων, τής συμπε
ριφοράς καί τών σχέσεων αύτοϋ, έτίμησεν όχι μόνον τήν ιδιαιτέραν αύ
τοϋ πατρίδα, άλλ’ ολόκληρον τό ελληνικόν έθνος.

Εύτυχώς ούκ όλίγας περί τοϋ άνδρός τούτου σημειώσεις άφήκεν ήμϊν 
δ σοφός γερμανός Iacob Elssner έν τώ γερμανιστί έκδοθέντι συγ- 
γράμματι αύτοϋ «Νεωτάτη Περιγραφή τών Ελλήνων Χριστιανών έν 
Τουρκίφ έπί τή άξιοπίστω διηγήσει τοϋ κ. ’Αθανασίου Δοροστάμου τοϋ 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, μετά προσθηκών, έπαληθεύσεων καί 
διορθώσεων έπί τή βάσει νέων ειδήσεων καί ίδιων παρατηρήσεων, ύπό 
’Ιακώβου Έλσσνερ κτλ. έν Βερολίνω, 1737, τύποις Χριστιανού Λ. 
Κονόδι».

Ώς βλέπει δ άναγνώστης έσφαλμένως δ κ. Σάθας άποδίδει τήν εί- 
ρημένην συγγραφήν εις τόν Δορόσταμον, καθότι ώς προκύπτει έκ τής 
μαρτυρίας αύτοϋ τοϋ συγγραφέως, τό βιβλίον έγραψεν έπί τή άξχοπχ- 
(?τω διηγήσει τοϋ Δοροστάμου. Άλλως τε έν τφ προλόγφ αύτοϋ δ κ.
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Elssner λέγει ρητώς «είς τό νά γρά/ψω περί τής συγχρόνου Ελ
ληνικής ’Εκκλησίας μέ παρότρυνε πρός τούτοις ή άπρόοπτος άφιξις τοϋ 
κ. ’Αθανασίου Δοροστάμου ’Αρχιμανδρίτου τοϋ Πατριάρχου Κωνσταν
τινουπόλεως, δστις μοί άνεκοίνώσε πολλά αξιοπερίεργα πράγματα, 
άτινα άποκαλύπτουσι τήν σύγχρονον κατάστασιν τής έκεϊ έκκλησίας, 
διορθοϋσι πολλάς σπουδαίας πλάνας τών μέχρι τοϋδε ειδήσεων, καί φέ- 
ρουσιν εις φώς πλεϊστα σπουδαιότατα άγνωστα γεγονότα, άτινα επαλη
θεύω διά τε τών ιδίων μου παρατηρήσεων καί διά νεωτάτων περιγραφών» .

’Εκτός τούτου, άριθμών δ κ. Elssner τάς γλώσσας, άς έγνώριζε 
καί ώμίλει δ Δορόσταμος, δέν λέγει ότι. έγνώριζε τήν γερμανικήν,έκτος 
άν ύποθέτγ δ κ. Σάθας ότι ή έν λόγω συγγραφή έγράφη ελληνιστί ύπ’ 
αύτοϋ τοϋ Δοροστάμου καί μετεφράσθη ύπό τοϋ κ. Elssner1 άλλά καί 
τοϋτο καθόλου δέν προκύπτει. ’Εκείνο τό δποϊον ήμεϊς δυνάμεθα νά 
παραδεχθώμεν εινε, ότι δ ήμέτερος Δορόσταμος παρέσχεν είς τόν σο
φόν γερμανόν τοιαύτην πνευματικήν συνδρομήν, ώστε δικαιούμεθα νά 
πιστεύσωμεν ότι ή άνωτέρω συγγραφή έγένετο διά συνεργασίας, τήν δέ 
πεποίθησίν μου εδραιώνει ή έπί άρκετόν χρόνον διαμονή τοϋ Δοροστά
μου έν αύτω τώ ο’ίκφ τοϋ κ. Έλσσνέρου.

Κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ σοφού γερμανοϋ, δστις κοσμεί τό έν λόγφ 
σύγγραμμα αύτοϋ καί διά καλλιτεχνικωτάτης είκόνος τοϋ έλληνος κλη
ρικού, δ Άθαν. Δορόσταμος κατήγετο έξ άρίστης οικογένειας τής έμ- 
πορικής πόλεως Πατρών. Ό πρεσβύτερος άδελφός αύτοϋ ήσχολεϊτο είς 
τό έμπόριον, δ δέ νεώτερος ήτο ΐερεύς έν τή γενεθλίφ πόλει, είς τήν 
έκκλησίαν τοϋΆγ. Νικολάου. Κατά τήν νεαράν αύτοϋ ηλικίαν δ Δορό
σταμος έταξείδευσε μετά τοϋ πρεσβυτέρου άδελφοϋ του είς Δαμιέτην 
τής Αίγύπτου καί έκεϊθεν είς τό όρος Σινόέ καί 'Ιεροσόλυμα, έπεσκέφθη 
τάς έκεϊ έκκλησίας καί μονάς, δπου καί έφ’ικανόν διέμεινε.

"Οτε ή Πελοπόννησος άνήκεν είς τό οθωμανικόν Κράτος, δ ’Αθανά
σιος ήτο διάκονος έν Πάτραις· εύρίσκετο είς Ναύπλιον δταν κατά τόν 
πόλεμον παρεδόθη έκεϊ, αίχμαλωτισθείς ύπό τίνος Γενιτσάρου· έκρα- 
τηθη δέσμιος ύπ’ αύτοϋ έπί τέσσαρας μήνας, κατόπιν ούτος τόν μετέ
φερε διάΣμύρνης είς Κωνσταντινούπολή, δπου καί έξηγοράσθη ύπό τοϋ 
Πατριάρχου άντί 2000 ταλλήρων, άτινα μετά τό τέλος τοϋ πολέμου 
καί τήν έπάνοδόν του είς τήν πατρίδα άπέδωκεν.

Ό Πατριάρχης,δστις έγνώρισε τήν ικανότητα τοϋ ’Αθανασίου, τον 
διώρισεν ηγούμενον είς τήν Μονήν τής Άγιας Παρασκευής έν Ίασίφ, 
έκεϊθεν μετέβη είς Βραΐλαν ώς άρχιμανδρίτης τοϋ ’Αρχιεπισκόπου 
Ίωαννικίου,μετά τοϋ όποιου καί 7ΐαρέστη κατά τήν έπίσκεψιν τών έκ·’ 

£
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κλησιών εις Βεν^έρι, καθ’ ήν εποχήν ψάχετο αυτόθι γενναίως ό Βα
σιλεύς της Σουηδίας.

Προ <^έκα τεσσάρων ετών περίπου, εξακολουθεί ό Έλσσνερ, έγένετο 
αρχιμανδρίτης τοϋ τότε Πατριάρχου Ίερεμίου. έν Κωνσταντινουπόλει, 
προ δεκαετίας δέ ώς έ'ξαρχος άπεστάλη και τότε είς τάς έλληνικάς νή
σους Κέρκυραν, Ζάκυνθον καί Κεφαλληνίαν, αϊτινες εύρίσκοντο ύπο τήν 
ένετικήν προστασίαν, τάς έπεσκέφθη δέ συλλέγων εράνους 1 πρός κα
τασκευήν τής Πατριαρχικής ’Εκκλησίας καί τοϋ Πατριαρχικού μεγά
ρου, άτινα κατεστράφησαν έκ τής τότε έκραγείσης πυρκαϊάς. Είς τήν 
αποστολήν του ταύτην ύπήρξεν αρκετά ευτυχής, συλλέξας πλουσίους 
εράνους, έν οίς προστιθέμενης καί τής γενναιοδωρίας τοϋ Αύτοκράτορος 
τών Ρωσσιών, ή έκκλησία καί δ πατριαρχικός οίκος άνωκοδομήθησαν 
λαμπρότερα καί στερεότερα;

1 Ό φιλόπονος ερευνητής τοϋ Άρχαιοφυλακείου Ζακύνθου καί λόγιος φίλος
μου κ. Λ. X. Ζώης μοί έπέδειξε πατριαρχικόν γράμμα Ίερεμίου Γ', σωζόμενον
έν τω Άρχαιοφυλακείω Ζακύνθου, δΓ ου άπεστέλλετο ό πρώην ’Αρχιεπίσκοπος
Πατρών Παΐσιος πρός συλλογήν εράνων διά τά πατριαρχικά οικοδομήματα. Έκ
τών συνεχών αύτών επισκέψεων δύναται τις να συμπεράνη δτι ή Ζάκυνθος πα
ρείχε προθύμως καί γενναίως τήν συνδρομήν της εις τάς παρουσιαζομένας άνάν-
κας τής Μ. τοϋ γένους ’Εκκλησίας.

8 Προφανώς ενταύθα δ κ. Elssner ύπέπεσεν είς λάθος, ίσως δέ κατά τήν αντι
γραφήν, διότι ούδαμοΰ αναφέρεται ώς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Παισιος 
Τρίτος, πολύ δέ μάλλον τό έτος 1734, δτε δηλαδή έγράφη τό πρός τόν είρημέ- 
νον Δορόσταμον Πατριαρχικόν συστατικόν γράμμα, ούδέ ή χρονολογία συμπίπτει 
μέ τήν χρονολογίαν Παϊσίου Β' τδ τρίτον πατριαρχεύσαντος (1744 —1748) ϊνα 
τουλάχιστον ύποθέσωμεν ότι έγένετο σύγχυσις καί παρεξήγησις.

Ό διακεκριμένος περί τά τοιαϋτα κ. Μανουήλ Γεδεών είς τούς «Πατριαρχι
κούς αύτοϋ Πίνακας» φέρει ώς πατριαρχεύοντα τώ 1734 Σεραφείμ Α', διότι έν 
σελίδι 633 ρητώς λέγει «φαίνεται δτι διωκησε (Σεραφείμ. Α') την εκχΛησίαν 
μέχρι τον μηνος ’Ιουνίου 1734», ένα μήνα τουτέστιν έπί πλέον τής χρονολογίας 
τοΰ εΐρημένου πατριαρχικού γράμματος, φέροντος χρονολογίαν α' Μαϊου 1734' 
’Αλλά δυστυχώς δ αύτός κ. Μ. Γεδεών περιπίπτει είς άντίφασιν καί ώρισμένως 
εν σελίδι 644 — 645 έν ύποσημειώσει 1185 τοϋ αύτοϋ συγγράμματος του, ένθα

Τό ευτυχές αποτέλεσμα ύπήρξε βεβαίως ή αίτια δπως βραδύτερον 
επιχείρηση καί έτερον ταξείδιον είς Σουηδίαν καί Γερμανίαν ΐνα συλ- 
λέξη έράν’ους ύπέρ τών Χριστιανών, συνάμα δέ πρός τόν αύτόν σκοπόν , 
άπέστειλε ταύτοχρόνως μοναχούς έφωδιασμένους μέ Πατριαρχικά γράμ
ματα είς 'Ολλανδίαν καί ’Αγγλίαν. Ό κ. Έλσσνερ σύν ταϊς πλη- 
ροφορίαις τοϋ βίου τοϋ Δοροστάμου δημοσιεύει έν πρωτοτύπω καί με
ταφράσει Παϊθ,'ίον 1 2 * * * * * 8 τοϋ Γ' το κάτωθι Πατριαρχικόν γράμμα.
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Παΐσιος Τρίτος Έλέφ 0εοΰ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
Νέας Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

«Τοίς εν πάση τή οικουμένη καί άπανταχοΰ κοινώς τδν Κύριον ήμών Ίησοΰν! 
Χρίστον λατρεύουσι, καί αληθινόν Θεόν δμολογοΰσι, γαληνοτάτοις καί ύπερτάτοις 
τής Ίερας Ρωμαϊκής βασιλείας Λετόροις, περιφανεστάτοις Δουξί, Δεσπόταις, 
Ήγεμόσι καϊ Δυνάσταις, Θεοσεβεστάτοις καί πάναιδεσιμωτάτοις άρχιεπισκόποις 
καί έπισκόποις έν Χριστώ άγαπητοϊς άδελφοϊς, σύν πάση τή ίερα καί σεβασμίμ 
εκκλησιαστική τάξει, τοϊς πανευγενςστάτοις ’Άρχουσι, έξουσιασταϊς μέγιστάσιν, 
επάρχοις καί ύπάτοις, τοϊς σοφολογιωτάτοις ΐεροδιδασκαλοις καί καθηγηταϊς τών 
τε μεγίστων καί περιφήμων Άκαδημιών αρίστοις προεστώσι καί απλώς παντί τω 
χριστεπωνύμω πληρώματι,τέκνοις εν Κυρίω αγαπητοϊς καί περιποθήτοις τής ήμών 
μ,ετριότητος· χάρις καί έλεος παρά Θεοϋ παντοκράτορος καί Κυρίου ήμών Ίησοΰ 
Χριστοΰ, παρ’ ήμών δέ τήν άποστολικήν εύλογίαν.

Δηλοποιοΰμεν τοίνυν πασιν ύμϊν, δτι κατά τήν φθιάσασαν προ χρόνων ανάλωσιν 
τής Πελοποννήσου πάμπολλοι τών Χριστιανών αίχμαλωτισθέντες κρίμασιν οίς οίδεν 
δ Κύριος, οΐ μέν τινες έξ αύτής διά πάσης συνδρομής καί βοήθειας τής καθ’ήμας 
άγιωτάτης άποστολικής καθέδρας έλυτρώθησαν, οΐ δέ διά τής έλεημοσύνης καί 
έγγυήσεως τών ήμετέρων έκκλησιαστικών τε καί λαϊκών πασαν φροντίδα καί επι
μέλειαν θέμενοι όσον ήν αύτοΐς καί ήμϊν εφικτόν, γινομένης οφειλής καί ύποσχέ- 
σεως πλείστης, οΐ δέ είσέτι καί νϋν έμμένουσιν, ύπδ τής αδυναμίας ήμών πίκρα 
δουλεία καί κακώσει άνεκδιηγήτω, ώς άδιάδηλον τοϊς πασι πάσχοντες πάνδεινα 
καί πνέοντες τά έσχατα,έν στεναγμούς κ’αί κλαυθμοϊς άλαλήτου ύπδ τδν ζυγόν. . . 
άνδρες τε καί γυναίκες σύν τοϊς τέκνοις αύτών γεννηθεϊσι δυστυχώς ύπδ τήν αιχ
μαλωσίαν καί ταλαιπωρίαν τών γονέων αύτών.

Προνοοΰντες ώς χρεών ήμών, ύπέρ τής τούτων σωτηρίας τών άθλίως κινδυ- 
νευόντων ψυχή καί σώματι αιχμαλώτων, καίτοι στηρίζοντες αύτούς ώς είκός, καί 
τά ύπέρ δύναμιν, ώς είπεϊν βοηθοΰντες αύτοΐς, μέντοι γε μή έχοντες άλλως πως 
ποιήσαι, ώς τδ ήμέτερον γένος έν άποριμ καί αμηχανία πλείστη τυγχάνον, ύπδ 
τής καθ’ έκάστην πιεζούσης πάντας τυραννίας καί συνδουλείας, συνδιασκεψάμε- 
νοι αλλήλοις τδ δέον συνθλιβόμενοί τε τή δεινή κακουχία τοΰ πλησίον, ώς ύπό- 
χρεοι πάντες οΐ κατά Χριστόν ζώντες πάντες ύπέρ τής άναρρώσεως τούτων. Εΰρο- 

μνείαν ποιούμενος τοΰ έν λόγω πατριαρχικού γράμματος λέγει: «γράφει τδν Παί- 
σιον τούτον Γ'. Άλλά τω 1734 κατά Μάιον, έφ’δσον γινώσκομεν, ην Πατριάρ
χης Νεόφυτος ζ'.»

Ό ’Ιάκωβος ’Έλσσνερ έκ τών Μεταρρυθμημένων έκ Πρόνοιας, εΐδήμων τής 
'Ελληνικής, Λατινικής καί Γερμανικής διαλέκτου, καί διδάσκαλος τής Θεολογίας. 
’Έγραψεν ίερας παρατηρήσεις είς τήν Νέαν Διαθήκην καί νεαν περιγραφήν της 
καταστάσεως των Χριστιανών ΈΧΧηνων των εν . Τουρκία εύρισκομένων. “Ιδε 
Γερμαν. βιβλ. Τ. Μ. καί Γερμ. βιβλιοθ. Νέαν Τόμ. ΙΑ', μέρος Α', σελ. 367. 
Προσθήκη τής ’Εκκλησιαστικής ιστορίας Μελετίου κτλ. παρά Γεωργίου Βενδότϊ, 
έν Βιέννη 4795, σελϊς 150. . 
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μεν καί αύθις εύλογον καί αναγκαίου έξαποστεΐλαι καί εις τά σπλάγχνα τών κρα- 
ταιών ήμών βασιλέων καί εξουσιών διά τών παρόντων ήμετέρων πατριαρχικών 
καί συνοδικών γραμμάτων τδν παρόντα παναιδεσιμώτατον καί πανευλαβέστατον 
κύριον ’Αθανάσιον Αορόσταμον αρχιμανδρίτην τοϋ πατριαρχικού οικουμενικού θρό
νου καί τοϋ άγίου ’Όρους τοΰ έν τώ ’Άθω καί πάσης Χερσωνείας, έν άγίω πνεύ- 
ματι αγαπητόν ήμών αδελφόν καί συλλειτουργόν, μετά τής ίεράς συνοδίας αύτοϋ 
έκ τής ΙΙελοποννησου ύπάρχοντα, καϊ περιπεσόντα καί αύτόν τή κοινή δεινή αιχ
μαλωσία σύν τοΐς οΐκείοις αύτοϋ γονεΰσι καί συγγενέσι, και μετά ταΰτα μύρια 
δεινά παθόντα παρά τών άθέων βαρβάρων ύπέρ τής εύσεβείας· δν τινα κα'ι πέμπο- 
μεν παρά τοΰ καθ’ ήμάς άγιωτάτου άποστολικοϋ καί οικουμενικού Θρόνου κοινή 
γνώμη καϊ άποφάσει τών περί ήμάς ίερωτάτων Μητροπολιτών καϊ ύπερτίμων 
τής ίεραρχικής συγκλήτου βουλής ήμών έν άγίω πνεύματι αγαπητόν αδελφόν και 
συλλειτουργόν εις τά σπλάγχνα τής φιλευσεβείας ήμών, χάριν ελέους καϊ βοή
θειας ύπερ τής ελευθερώσεως τούτων τών αιχμαλώτων, προσέτι καί έξαρχικώς έπι 
πάντας τούς ήμετέρους ιερομόναχους καί πρεσβυτέρους, οπού δ’ άν τύχωσιν, οίς 
περ καί εντελλόμεθα συνοδικώς ύπακούειν καί πειθαρχεΐν τώ παρόντι ήμετέρω 
έξάρχφ, ώς πρόσωπον πατριαρχικόν ήμέτερον έπιφέροντι καϊ πάσης τής -ίεράς 
ήμών συνόδου.

ΤΩ τινι καί δεδώκαμεν πάσαν άδειαν ενεχεν μεν πάσης αΛΛης σύμβασης εκ
κλησιαστικής καϊ ύποθέσεως· πρδς τούτοις δέ έπϊ τώ παραλαβεΐν καί σννάξαι παρ’ 
αύτών τήν καλήν έλεημοσύνην καί βοήθειαν τών φιλοχρίστων διά τοΰτο καί συ- 
νιστώμεν αύτόν τή Ύμετέρα εύσπλαγχνία τών εύσεβώς κραταιώς βασιλευόντων 
θεοφρουρήτων άνάκτων κτλ..............................................................................................

Έδόθη εν νέα Ρώμη εν τώ άγίω Γεωργίω έν έτει σωτηρίω αψλδ', α' ίνδι- 
κτου βίσεκτος έν μηνΐ Μαίω α’ , ίνδικτιώνος ιβ' .

Ό Καισαρείας Νεο'φντος,
Ό Νικομήδειας Σεραφείμ,
Ό Νίκαιας ΚαΛάινιχος,

Ό Κυζίκου Αυξέντιος,
Ό Άδριανουπόλεωτ ’Αθανάσιος, 
Ό Προιλάβου Ίωαννΐχιος. '

Διαρκοϋντος τοϋ - ταξειδίου τούτου ό Δορόσταμος συνελήφθη ύπο 
ληστών εις τά σύνορα, τής Βλαχίας καί Τρανσυλβανίας, οϊτινες άφ’ ού 
έφόνευσαν ένα τών διακόνων τών συνοδευόντων αύτόν, άφήρεσαν άπό 
του Αρχιμανδρίτου καί τοΰ ετέρου διακόνου πάν δ,τι είχον καί άφοΰ 
τούς άπεγύμνωσαν καθ’ ολοκληρίαν, τούς έμαστίγωσαν άφίσαντες αύ
τούς ημιθανείς.

Ό έλλην επίσκοπος τής Τρανσυλβανίας Μάξιμος,δστις ήτο υφιστά
μενος του ’Αρχιεπισκόπου Βελιγραδιού, τώ έπρομήθευσεν ενδύματα καί 
χρήματα ινα δυνηθή νά φθάση εις Βιέννην, ένθα έτυχεν ύψηλής άκροά- 
σεως παρά τώ Αύτοκράτορι, κατόπιν δέ διά Βοημίας καί Σιλεσίας 
μετέβη εις Φραγκφούρτην καί είτα εις Βερολίνου.

Εινε άνήρ άξιοσεβάστου εξωτερικού, ηλικίας έτών 46, φέρει άπό 
τοϋ λαιμού μέχρι τοϋ στήθους κρεμώμενον μικρόν σταυρόν, ον έδώρησεν 
ε’ις αύτόν δ ρηθείς επίσκοπος.
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Είνε άνθρωπος σώφρων, γινώσκων καλώς νά φέρεται παντού. ’Εκ
τός τής Ελληνικής καί Τουρκικής δμιλεϊ καί ολίγον τήν Λατινικήν 
καί Γαλλικήν, άριστα δέ τήν ’Ιταλικήν, ήν γράφει κάλλιστα, μετρίως 
δέ τήν ελληνικήν ώς προκύπτει έκ τών επιστολών, άς έ’γραψεν είς τόν 
Δρ Δ.... καί είς τόν καθηγητήν τής Φραγκφούρτης Ζαβλόνσκη καί 
είς έμέ.

Ή διήγησίς του περί τής νϋν καταστάσεως τών Ελλήνων εινε 
άξιόπιστος, νϋν έχει τό άξίωμα τοϋ ’Αρχιμανδρίτου, εινε έξοχος ΐε- 
ρεύς τής ελληνικής έκκλησίας καί εξοχότατος θεράπων τοϋ Πα- 
τριάρχου.

Καίτοι δίδει ήμΐν ειδήσεις περί πραγμάτων τά όποια είδεν, ήκου- 
σεν ή έμαθε κατά τήν δεκαετή του ήλικίαν, ούχ ήττον φαίνεται 
άνθρωπος έχέφρων, λογικός και ουδόλως δεισιδαίμων, σοβαρός δέ καί 
θεοσεβής. Έχει τοιαύτην άποστροφήν είς τήν άναλήθειαν καί τό ψεύ
δος, ώστε έ'λεγεν ήμέραν τινά δοθείσης περιστάσεως, ότι προύτίμα νά 
άποθάνγ παρά έν συνειδήσει καί μετά θελήσεως νά ψευσθή ή νά μή τη- 
ρήση τόν λόγον του. Διά νά οίκονομήση τά έ'ξοδα, τόν παρέλαβον είς 
τήν οικίαν μου καί είς τήν τράπεζάν μου, πολλάκις δέ τόν συνεβούλευσα 
σοβαρός καί σχεδόν τόν έξώρκισα νά μοί λέγη άφόβως τήν άλήθειαν 
καί τόν διεβεβαίωσα ότι ήμεϊς οι διαμαρτυρόμενοι πλειότερον θά τόν 
έκτιμώμεν άν μ.&ς άπεχχλυπτε τήν άληθή τών πραγμάτων δψιν κατά 
τήν ειλικρινή άντίληψίν του, παρά άν διά κολακειών καί άποποιήσεων 
τής άληθείας προσεπάθει νά είπη πάν τό είς ήμάς άρεστόν, πολύ μάλ
λον άφοϋ εινε εύκολου νά λάβωμεν ειδήσεις περί τών έκεΐ Ελλήνων 
χριστιανών καί παρ’ άλλων προσώπων. ’Οφείλω δμως ν’ άναγνωρίσω 
δτι σοβαραί καί βάσιμοι ήσαν αί πληροφορίαι του, τόσον ώστε είς πολ
λάς έξ αύτών ήδυνήθην νά άνεύρω τάς παλαιάς καί νέας γραφάς ή 
ίχνη έξ αύτών.

Έν τφ προλόγω του δ κ. Elssner, άποκαλδπτων ήμΐν τούς λόγους 
καί τά κίνητρα τά ώθήσαντα αύτόν είς τήν συγγραφήν τών άνωτέρω 
συγγραμμάτων, λέγει δτι έκτος τής άπροόπτου άφίξεως τοϋ ’Αρχιμαν
δρίτου Δοροστάμου, τόν προέτρεψε προ πάντων δ όφειλόμενος οίκτος 
διά τούς κατά τόν τελευταίου πόλεμον συλληφθέντας καί ύπό τόν 
Ταρταρικόν καί ’Αραβικόν ζυγόν στένοντας, οϊτινες φοβερά ύφίσταν- 
ται σωματικά μαρτύρια, έτι δέ μείζονα διατρέχουσι ψυχικόν κίνδυ
νον, αναγκαζόμενοι ν’ άπαρνηθώσι τόν Χριστόν καί ν’ άσπασθώσι 
τόν Μωαμεθανισμόν, ϊνα φανώσιν άρεστοί είς τούς διώκτας των, προσ
θέτει δέ δτι χάριν αύτοϋ τοϋ σκοπού ήλθεν δ ρηθείς ’Αρχιμανδρίτης
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δπως τφ παράσχωσι δεί-

προτάσσει δ κ. Elssner, 
εννέα επιτυχέστατων χαλ

είς Γερμανίαν καί Σουηδίαν μέ μίαν άξιοπερίεργον γραφήν τοΰ Πα
τριάρχου, ΐνα τουτέστι συλλέξη εράνους προς εξαγοράν και άπολύτρω- 

~ Λ ~ ~ , <ί » > ’ ' » / fσιν των οεσμωτων χριστιανών και οτι εις αυτους τους εράνους αφιε- 
ροΰται ολόκληρος ή ωφέλεια, ήτις θέλει προκύψει έκ τής πωλήσεως τοΰ 
έν λόγω συγγράμματος.

Διακηρύττει δτι τδν είρημένον Δορόσταμον έδέχθησαν έν Βερολίνω 
μετά συμπάθειας καί άγάπης κα'ι δτι έπραξαν ύπέρ αύτοΰ παν τδ δυ
νατόν τόσον οί Γάλλοι δσον καί οί Γερμανοί 
γματα τής αγάπης των.

Έκτος τής εΐκόνος τοΰ Δοροστάμου, ήν 
τδ είρημένον σύγγραμμα κοσμείται καί δι ’
κογραφιών παριστανουσών τον Πατριάρχην μετά τής ίεράς άμφιέσεως 
έν τω Πατριαρχικώ θρόνω, τδν αύτδν έν περιοδείφ, τήν πατριαρχικήν 
έκκλησίαν καί τδ Πατριαρχικόν Μέγαρον. ’Αρχιεπίσκοπον καί Μητρο
πολίτην έν ίερφ άμφιέσει εύλογοΰντας, ’Αρχιμανδρίτην καί 'Ηγούμενον, 
Διάκονον καί ιερέα τδν μέν μέ τά θεία έπί κεφαλής,τον δέ κρατούντα 
τδ άγιον ποτήριον. Αί εικόνες αύται έγράφησαν 
στάμου κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ κ Elssner.

Ό δεύτερος τόμος έξεδόθη έν Βερολίνω τω 
Elssner καί έπιγράφεται «Έξακολούθησις τής 
τών Ελλήνων Χριστιανών κτλ». μετά παραρτήματος έπί τοΰ έξα/ι- 
ρέτου τής ρηθείσης χώρας. Τδ σύγγραμμα τοΰτο εύρίσκεται μεταξύ 
τών τόσων άλλων πολυτίμων καί σπανιωτάτων βιβλίων έν τή Δημο
σία Βιβλιοθήκη Ζακύνθου ύπ’ αύξοντα άριθ. 4150.

Έάν ποτέ δ φιλόπονος ιστορικός τών Πατρών καί εύπαίδευτος.φίλος 
μου κ. Στέφανος Ν. Θωμόπουλος,πρδς δν άφιέρωσα τδ έλάχιστον αύτό 
βιογραφικδν σχεδίασμα, επιχείρηση νέαν έκδοσιν τοΰ πολυτίμου καί ύπδ 
πάσαν έποψιν σπουδαίου έργου του τής Ιστορίας τής πόλεως Πατρών, 
πέποιθα δτι δέν Θά διστάση νά συγκαταλέξη μεταξύ τών διαπρεπών 
άνδρών τών Πατρών καί τδν ’Αθανάσιον Δορόσταμον, έπαξίως τιμή- 
σαντα τό τε άξίωμα καί τήν πατρίδα αύτοΰ.

ύπ’ αύτοΰ τοΰ Δορο-.

ί 749 ύπ’ αύτοΰ τοϋ 
νεωτάτης περιγραφής

■ος -έπ'ι 
εύρίσκεται με*

Λ· Ήλεακόπουλος

Λ,


