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. . . . Θέλω άποπειραθή, έν σειρό£ αναγνωσμάτων, ώς οιόν τε συντομω-
τέρων, έάν δι'ευμενούς μέ τιμήσητε μέχρι τέλους ακροάσεως, ν ά επι
σκοπήσω πρώτον τήν ένεστώσαν τοϋ Έθνους ημών κατάστασιν, ν ά 
υποδείξω 5' είτα, έν τω μέτρω των δυνάμεων μου, τά τρωτά τοϋ 
Έθνικοϋ βίου σημεία,, τά συμπληρώσεως, διαρρυθμίσεως, άνακαινίσεως 
η καθόλου θεραπείας δεόμενα. 

Κατά τήν ταχεϊαν ταύτην έπισκόπησιν, θέλω προσπαθήσει ν ά δια
κρίνω επιμελώς, έφ' δσον τοϋτο είναι δυνατόν, το Έθνος άπο τοϋ 
Κράτους, διότι, εάν είναι άναντίρρητον δτι το Κράτος είναι άναπόσπα-
στον τοϋ "Εθνους, των δυο αποτελούντων ένιαϊόν τ ι και άδιαίρετον δλον, 
είναι επίσης άναντίρρητον δτ ι έν τη λειτουργία αΰτοϋ το Κράτος 
αποτελεί τ ι δλως διακεκριμένον τοϋ "Εθνους, καθόσον έν τή πρακτική 
αυτών δράσει εκάτερον, τό τε Έθνος και το Κράτος, Ιδίαν δλως κα ι 
άσύγχυτον έκπληροϊ άποστολήν. Ώς εννοείται σήμερον το Κράτος ύπο 
των έξοχων Ευρωπαίων, είναι τοϋτο «οργανισμός βαρύς, ομοιόμορφος, 
«βραδύς τήν σύλληψη και τάς κινήσεις, αρμόδιος μόνον εις έκπλήρω-
«σιν γενικών τ ί ν ω ν έργων. 'Ελλείπουσιν ά π ' αΰτοϋ ή έφευρετικότης 
«και το δώρον τής ταχείας εφαρμογής. Ένώ έν τ ή τών ατόμων πρω-
«τοβουλίο;, δηλαδή έν τώ Έθνει , έγκειται ή τής άνθρωπότητος πρόο-
«δος». Ή διάκρισις αυτη τοϋ Έθνους άπο τοϋ Κράτους τοσούτω μ ά λ 

λον επιβάλλεται ύπο τάς παρούσας περιστάσεις, δσφ οί αντίθετοι και 
παράλογα κατά τοϋ Ελληνισμού διεκδικοϋντες- συμφέροντα νομίζου-
σιν δτι ασφαλή εΰρίσκουσι βάσιν έν τοις σφάλμασι τοϋ Κράτους, μ ή 
έννοοϋντες δ τ ι , δσαι δήποτε και άν ώσιν αϊ άτασθαλίαι τοϋ Κράτους, 
τοϋτο 8tvat άπλοϋς εντολοδόχος ρωμαλέου και άτρωτου έντολέως, τοϋ 
Έθνους. 

* Σημ, Διευθ. Παρνασσοΐΐ. Ή παροΰσα πραγματεία άναγνωσθεΓσα έν τγ) α'ι-
θούσγι τοϋ συλλόγου ΈΛΛηνισμος τήν 20 Όκτωβρίου έ.ε. και έτερα τήν οποίαν θέ-
λομεν εν προσέχει φυλλαδίω δημοσιεύσει, ε'ισίν αποσπάσματα εμβριθούς καΐ έκτε» 
νους ανεκδότου συγγραφής, ήν φιλοπονεΓ b διακεκριμένος παρ' ήμΓν διευθυντής 
τοϋ Γραφείου τής Στατιστικής κ. Σκιάδας. Προς πλήρη κατανόησιν τοϋ σκοποΰ 
και τής φύσεως τοϋ 'έ'ργου τούτου, παραθέτομενκαί περικοπήν τοϋ πάρα τοϋ συγ
γραφέως άναγνωσθέντος προοιμίου. 
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Επίσης έν τή επισκοπήσει των ε ίς ' το Έθνος ημών άφορώντων 
ανάγκη νά γείνγι Ιπί τοΰ παρόντος επιμελής διάκρισις των έντος των 
ορίων τοΰ Βασιλείου βιούντων, άπα των έκτος αυτών έν πληθυσμοϊς 
κατά πολύ ύπερτέροις άνά τον κόσμον εγκατεσπαρμένων αδελφών 
ημών, των και πλείστων, ών αί νόμιμοι άνάγκαι ιδίαν δλως και σο-
βαράν έπιβάλλουσιν έργασίαν. 

Επομένως των άφορώντων ε'ις την έλευθέραν Ελλάδα άναλαμβά-
νων ήδη τήν έξερεύνησιν, ευκαιρον ηγούμαι νά επικαλεσθώ, ευθύς Ικ 
των προτέρων, σύντονον τήν ύμετέραν προσοχήν επί του γεγονότος, δπερ 
έστί το ασφαλές πόρισμα της παρούσης εργασίας, δτι, κατά το έξη-
κονταετές χρονικον διάστημα, το άπό της συστάσεως του Βασιλείου 
μέχρι των ήμερων τούτων διαρρεύσαν, πολλά έν τή όδω της άνορθώ-
σεως τοΰ Έθνους έπετελέσθησαν, πλείονα όσων προσεδοκώντο, τερα
στία έν πάσιν έγένετο πρόοδος, άλλ ' εισέτι πλείστα υπολείπονται νά 
έπιτελεσθώσι - της προόδου δεν έθίγη εΙσέτι το ύ'στατον σημεϊον, έν φ 
μόνφ, το ευγενές άλλά μυριοπαθές ημών Έθνος θέλει καταστή έφά-
μιλλον του προγονικού κλέους, ούχ ήττον δέ και των έπί πολιτισμώ 
τά μάλιστα εξεχόντων Εθνών της καθ ' ημάς εποχής. 

Πρόδρομος της Ελληνικής ελευθερίας κατέφθανεν είς Αϊγιναν τήν 
42 Ιανουαρίου 1828 6 Κυβερνήτης, διά δέ τοΰ Λονδινείου πρωτο
κόλλου της 22 Ιανουαρίου 1830 σ υ ν ί σ τ α τ ο το Έλληνικον Βασίλειον. 
Δεκαπέντε μήνας και εΐκοσιν οκτώ ημέρας μετά τον πολύκλαυστον τού 
Κυβερνήτου θάνατον, τήν 25 τοΰ Ιανουαρίου 1833, άπεβιβάζετο είς 
Ναύπλιον ό Βασιλεύς "Οθων. 7Ητο τότε ή πολιτεία ανοργάνωτος, 
ή κοινωνία άποσυντεθειμένη, ή χώρα πεδίον Ιρημώσεως. Έξήκοντα 
ακριβώς παρήλθον έκτοτε έτη, σταθμον μόνον έν τή πορεία· τοΰ Εθνι 
κού βίου σημειοΰντα, και ή πολιτεία ώργανώθη, ή κοινωνία συνετέθη, 
ή χώρα μετεπλάσθη. 

Τήν τελείαν ταύτην μεταμόρφωσιν, άπό της ένεστώσης αυτής · 
όψεως προτιθέμενος στατιστικώς κυριώτερον νά επισκοπήσω, δεν θεωρώ 
περιττον νά ύπομνήσω δτι, τά έκτεθησόμενα ύμϊν πορίσματα της έπί 
τω σκοπώ τούτω καταβληθείσης εργασίας, σταχυολογηθέντα Ικ π η 
γών ποικίλων και διαφόρων, είσί το προϊόν έπιμόχθων ιδιαιτέρων με
λετών, διότι ούδενί είναι άγνωστον δτι μόλις άπό ολίγων ετών ήρξατο 
καλλιεργούμενη παρ ' ήμϊν ή στατιστική, δτι δέ μόνον εν εύαρίθμοις 
κλάδοις αυτής έγένοντο μέχρι τούδε σκόπιμοι τίνες Ιργασίαι, ένω έν 
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άλλοις πολλοίς, είς άκρον σπουδαίοις τής δράσεως τοϋ Έθνους ημών 
πεδίοις τελείαν πάσχομεν έ'νδειαν στατιστικών εργασιών. 

Ουτω λοιπόν θέλω εξερευνήσει ώς προς μέν το Έθνος τά~ τοϋ π λ η 
θυσμού, τά τής θρησκείας, τά τής κοινωνικής καταστάσεως, τ ά τής 
αναπτύξεως διανοητικής τε και φυσικής, τά τής Εθνικής οικονομίας — 
ώς προς δέ το Κράτος, τά τού πολιτεύματος, τ ά τής διοικήσεως τής 
Εκκλησίας, τά τής περιουσίας τού Δημοσίου, τά τής δημοσίας ασφα
λείας, τά τής αμύνης τής χώρας, τά τής φορολογίας, τά τοΰ προϋπο
λογισμού, τά τής συγκοινωνίας, τά τής αντιπροσωπείας έν τώ Ιξωτε-
ρικω, τά των τιμών. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 

Τ * τ ο ΰ π λ η θ υ σ μ ο ί ) . — Ά η ο γ ρ α φ α ί . 

Περί τού πληθυσμού τής Ελλάδος έν τή 'Αρχαιότητι διαφωνοϋσιν 
οί συγγραφείς, κατά πολύ ά π ' αλλήλων διιστάμενοι, τινές είς 10 εκα
τομμύρια, τινές δ ' άλλοι είς το διπλάσιον άναβιβάζοντες αυτόν. Πι
στεύεται έν τούτοις δτι δεν άπέχομεν τής αληθείας δεχόμενοι δτι περί 
τά 3,500,000 κατφκουν έν τή χώρα, ήτις νυν αποτελεί το Έλλην ι 
κον Κράτος, εξαιρουμένης τής Θεσσαλίας, τής Ηπείρου και τών Ιο
νίων νήσων, δτι δέ έκ τού αριθμού τούτου 4,720,000 κάτοικοι ανήκον 
είς τήν Πελοπόννησον και αί λοιπαί 970,000 εις τήν Στερεάν. Περί 
τά τέλη τού 17ου αιώνος, κ α θ ' ά ς έ'χομεν πληροφορίας, ύπήρχον έν 
Πελοποννήσω μόλις 116,000 κάτοικοι ! Βλέπετε δτι ή επιδρομή και 
δ πόλεμος έπετέλεσαν επιτυχώς το άγριον αυτών έργον. 

Κατά τάς παραμονάς τής εξεγέρσεως τού γένους ημών ύπήρχον έν 
μέν ΐΎΐ Πελοποννήσω 398,709 κάτοικοι, έξ ών 63,813 Τούρκοι, Ιν 
τή Στερεά 206,356, έξ ών 19,853 Τούρκοι, και έν ταϊς νήσοις 
161,412, έξ ών 7,165 Τούρκοι, ήτοι το δλον 766,477 κάτοικοι, έξ 
ών 90,831 Τούρκοι. Υπολογίζεται δτι κατά τον άπεγνωσμένον τών 
πατέρων ημών κατά τών κατακτητών αγώνα, δ πληθυσμός ούτος, ό 
κατά τάς παραμονάς αυτού ευρεθείς, ήλαττώθη κατά 200,000 περί
που, τοσούτων θανατωθέντων, εξανδραποδισθέντων και δπωσδήποτε 
άλλως έξαφανισθέντων ! 

Έν τούτοις, ευθύς μετά τήν άπελευθέρωσιν, ήτοι το 4832, δ π λ η 
θυσμός τής Πελοποννήσου, τής Στερεάς και τών νήσων υπερέβη.κατά 
36,990 τον τής παραμονής τού αγώνος, διότι έν Πελοποννήσω εύρί-
σκομεν 384Χ,322, έν τή Στερεή 445,000 και έν ταΐ< νήσοις 483,286 
κατοίκους, ήτοι το δλον 742,606 απέναντι τών προ τοϋ αγώνος 
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675,616 Ελλήνων . Ή αύξησις αύ'τη, είς 236,790 ανερχομένη, λαμ 
βανομένων ύπ'ό'ψιν και των 200,000 έξαφανισθέντων, δεν εξη
γείται βεβαίως έκ τών φυσικών τοϋ πολλαπλασιασμού των πληθυσμών 
νόμων, διότι ήτο αδύνατον νά λειτουργήσωσιν ούτοι εν χρονικώ δια-
στήματι τοσούτον βραχεί. Άλλαχοϋ πρέπει λοιπόν ν ' άναζητήσωμεν 
τήν α'ιτίαν αυτής και δή έν τή ραγδαίος παλινοστήσει ίσου σχεδόν αριθ
μού Ελλήνων μέχρι τής στιγμής εκείνης έν διαφόροις τόποις τοϋ εξω
τερικού βιούντων, σπευσάντων δέ νά έγκατασταθώσιν ε'ις τήν πάτριον 
γήν, ϊνα άναπνεύσωσιν αύθις τον έκ τών αιμάτων τών τέκνων αυτής 
άποκαθαρθέντα αέρα. 

Άπο τής εποχής ταύτης τοϋ 1832 εχομεν σταθεράν καί προοδευτι-
κήν τήν αύξησιν έκ τών φυσικώς έξηγουμένων νόμων. Ούτω το 1838 
ο ό'λος πληθυσμός τής Πελοποννήσου, τής Στέρεας καί τών νήσων ανήρ
χετο είς 752,077, το 1839 είς 823,773, το 1842 εις 853,005, το 
1848 είς 986,934, το 1853 είς 1,042,527 καί το 1861 είς 
1,096,810. Επομένως έν διαστήματι μόλις 22 ετών ηύξησεν δ πλη
θυσμός κατά 344,733 ψυχάς, ήτοι κατά 45.83 °/0 έν συνόλω ή κατά 
1.99 °/0 κ α τ ' έτος, κατά πυκνότητα δέ κατά 7.36 άτομα κατά τ ε 
τραγωνικών χιλιόμετρον. 

Άπο τοϋ 1861 μέχρι τοϋ 1889 ή αΰξησις τοϋ πληθυσμού τής Πε
λοποννήσου, τής Στερεάς καί τών νήσων, καθίσταται έπί μάλλον άξια 
προσοχής, διότι το 1870 ό δλος πληθυσμός συνεποσούτο εις 1,207,510, 
το 1879 είς 1,409,334 καί το 1889 ε'ις 1,604,458, ώστε κατά τήν 
τελευταίαν τριακονταετίαν εχομεν δλικήν τοϋ πληθυσμού αύξησιν έκ 
507,648 κατοίκων, αναλογούσαν έν συνόλω προς 46.28 °/0 ή προς 
1.65 °/0 κατ ' ετος , τήν δέ πυκνότητα αΰξήσασαν κατά 13.89 άτομα 
δι'έ'καστον τετραγωνικον χιλιόμετρον. 

Αί Ιόνιοι νήσοι, αι/πνες προσηρτήθησαν είς το πρώην Βασίλειον 
κατά τό 1864, είχον πληθυσμόν τό 1862, 228,631 κατοίκων, τό 
1870, 229,516 καί τό 1889, 238,783. Τής Θεσσαλίας καί τής 
λωρίδος τής Ηπείρου, άποδοθεισών εις τήν Ελλάδα το 1881, ά π η -
ριθμήθησαν τό πρώτον μετ ' ακριβείας οί κάτοικοι το 1889 (διότι ή 
τοϋ 1881 τής Θεσσαλίας απογραφή έθεωρήθη λίαν ελλιπής) καί ευ
ρέθησαν συμποσούμενοι εις 344,067, έξ ων 32,890 έν Ήπείρω καί 
311,177 έν Θεσσαλία^ 

Τοιουτοτρόπως ό δλος πληθυσμός τής ελευθέρας Ελλάδος, κατά τήν 
τελευταίαν τοϋ 1889 άπογραφήν, συμποσοϋται είς 2,187,208 κατοί
κους, διαιρουμένους ώς εξής· έν Στερεή 900,301, έν Πελοπον-
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νήσω 813,154, έν ταΐς Ίονίοις Νήσοις 238,803 καί έν ταϊς Νήσοίς 
τοϋ Αιγαίου 234,950. Ά λ λ ' έχω λόγους νά πιστεύω, δτι ή απο
γραφή εκείνη υπολείπεται κατά πολύ τής αληθείας. Διορισθείς τότε 
προϊστάμενος τής επιτροπής τής έπιφορτισθείσης τήν άπογραφήν ενός 
τών τμημάτων τής πρωτευούσης, εσχον τήν εύκαιρίαν ν ' αντιληφθώ, 
ίδίαις αίσθήσεσι τής καί άλλοθεν γνωστής μοι αποστροφής τών λαών 
κατά τής απογραφής, οΐτινες ένεκα τούτου μυρία έπινοούσιν, "να άποκρύ-
πτωσι τον αληθή αριθμόν τών μελών τών οικογενειών. Καί ένεκα τού
του λοιπόν καί δΓ άλλους έτι λόγους, εχω τήν άδιάσειστον πεποίθη-
σιν δτι το τελικόν Ιξαγόμενον τής απογραφής τοϋ 1889, τής άλ
λως τε μεθ' ικανής επιμελείας γενομένης, είναι κατώτερον τής πραγμα-
τικότητος τουλάχιστον κατά 10 °/ , δτι δε ό πληθυσμός τής ελευθέ
ρας Ελλάδος κατά τήν στιγμήν ταύτην δεν δύναται νά είναι κατώ" 
τερος τών δύο καί ήμίσεος εκατομμυρίων ψυχών. Όπωςδήποτε καί το 
σούτος έάν είναι 6 πληθυσμός τής έλευθέρας' Ελλάδος, είναι πάντως 
αραιός αναλόγως τής εκτάσεως τής χώρας συνισταμένης είς 63,606 
τετραγωνικά χιλιόμετρα, διότι άναλογοϋσι 34.38 άτομα εις εκαστον 
τετραγωνικον χιλιόμετρον. Άναλογοϋσι δέ είς εκαστον τετραγ. χιλιό
μετρον έν Γερμανία 86, έν Αύστρο-Ούγγαρία 59, έν Γάλλιο; 72, έν 
Αγγλ ί α 119, έν Ι ταλ ί α 105, έν Ισπανία 34, έν Βελγίω 201, έν 
Ρουμανίο»: 41, έν Τουρκία 27, έν Σουηδίικ 11, έν Πορτογαλλία 50, 
έν ταΐς Κ. Χώραις 133, έν Ελβετία- 71, έν Δανία 15, έν Σερβία 41, 
έν Νορβηγία 6, έν Λουξεμβούργω 82, έν Ρωσσία- 17 καί έν Βουλγα
ρία 33.. 

Έν τοσούτω ό ημέτερος πληθυσμός, συγκρινόμενος προς τόν τοϋ 1832, 
αποδεικνύεται ύπερτριπλασιασθείς. Αληθώς πρέπει κατά τήν έκτίμη-
σιν τής έκτακτου ταύτης αυξήσεως νά ληφθώσιν ύ π ' ό'ψιν ή τε παλινό-
στησις, περί ής ανωτέρω είπον, καί αί έκ τών προσαρτήσεων προσαυ
ξήσεις· άλλά καί χωρίς νά λάβωμεν ύ π ' ό'ψιν τάς μεταναστεύσεις, αϊ-
τινες δύνανται κατά πλείστον ν ' άντισηκώσωσι τάς παλινοστήσεις, 
διότι τάς μεταναστεύσεις ταύτας, ώς εκ τοϋ χαρακτήρος τοϋ "Ελληνος, 
θεωρώ δλως προσωρινάς, έάν τόν αριθμόν τών παλινοστήσεων περί 
τάς 200,000 καί τόν τών προσαυξήσεων 582,850 έκ τοϋ δλου τών 
2,500,000 έκπέσωμεν, πάλιν υπολείπεται αριθμός άποδεικνύων δτι 
εντός τής έξηκονταετίας δ Ελληνικός πληθυσμός σχεδόν έδιπλασιάσθη, 
δωτι τό 1832 ούτος συνεποσούτο εις 712,606, ώς είπον, ψυχάς, δ .δΊ-
νεστώς συνίσταται ε'ις 2,500,000, έξ ων αφαιρουμένων τών κατά τ ' ά -
νωτέρω 782,850, άπομένουσιν 1,718,000 ψυχαί, αϊτινες *ρός τάς τοϋ 



480 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

4832 παραβαλλόμεναι, παρουσιάζουσα αύξησιν εξ 4,006,394 ψυχών. 
Έάν ήδη τήν κίνησιν τοϋ Ελληνικού πληθυσμού και κατά τήν 

τελευταίαν τριακονταετίαν έπισκοπήσωμεν, βλέπομεν δτι ούτος έ'χει 
θαυμασίαν προς αΰξησιν έπίδοσιν, διότι, έάν τον πληθυσμον τοϋ 4864 
παραθέσωμεν προς το ύπόλοιπον τοϋ ένεστώτος πληθυσμού, μετά τήν 
άφαίρεσιν τών παλινοστήσεων και τών προσαρτήσεων, εχομεν αύξησιν 
έξ 620,340 ψυχών, αναλογούσαν προς 56 . 5 °/ 0 . 

Έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής Αμερικής, αί'τινες ύπό τήν έ'πο-
ψιν τού πολλαπλασιασμού τοϋ πληθυσμού είναι έκ τών μάλλον ευνο
ουμένων χωρών τοϋ κόσμου, δ πληθυσμός έδιπλασιάσθη αληθώς κατά 
τήν τέλευταίαν τριακονταετίαν, διότι άπό 34,443,324 κατοίκων το 
4860 άνηλθεν ούτος είς 62,622,250 το 4890, άλλά πρέπει νά μή 
λησμονηθή δτι έν τή τεραστία· ταύτη αυξήσει σπουδαιότατος υπάρ
χει παράγων ή τών ξένων αθρόα έποίκησις. Είς 40,287,263, αριθ
μούνται αύται κατά τάς στατιστικάς τών Ηνωμένων Πολιτειών, διαρ
κούσης τής περί ης πρόκειται τριακονταετίας - ώστε, έάν τον αριθμόν 
τούτον τών έποικων έκπέσωμεν έκ τού ένεστώτος πληθυσμού, άπομέ-
νουσι 52 , 334 , 987ψυχών , αϊτινες παραβαλλόμεναι προς τον πληθυσμον 
τού 4860 καταλείπουσιν αύξησιν έξ 20,894,666, αναλογούντων προς 
6 6 . 4 ° / 0 ρ ν ο ν δηλαδή κατά 9.9 °/0 άνωτέραν τής τής Ελλάδος. 
Έν Σαξωνία, ήτις ε ί να ι ή τά μάλιστα ευνοούμενη χώρα, υπέρτερα-
ουση και αυτών τών Ηνωμένων Πολιτειών, ή αΰξησις κατά τήν τ έ 
λευταίαν τριακονταετίαν αναλογεί προς 74.7 °/ 0, υπερβαίνει δηλαδή 
τήν ήμετέραν κατά 45.2 °/0· Ά λ λ ' αρά γε αί συνθήκαι, αΐ τε πολι-
τικαί και κοινωνικαί τής Σαξωνίας, εάν ύποτεθή δτι δύνανται αύται νά 
έκδηλωθώσι διά μαθηματικής αναλογίας, κατά 45. 2°/ 0 μόνον ύπερτε-
ροϋσι τών τής Ελλάδος ; Νομίζω λοιπόν δτι δεν-υπερβάλλω, έάν ειπω 
δτι ή περί τήν αΰξησιν τού Ελληνικού πληθυσμού ταχίστη και έπ ί -
φθονος αύτη έπίδοσις, απολύτως είς τήν λειτουργία ν τών φυσικών 
νόμων οφειλομένη, καθιστώσα δέ τήν Ελλάδα ΐσην σχεδόν τών 
κατ' εξοχήν πεπολιτισμένων χωρών τοϋ κόσμου, έχει λόγον έν τή φυ
σ ι κ ή και προ πάντων έν τή ηθική ευρωστία τοϋ Ελληνικού γένους. 

Δεν δύναμαι νά δώσω πέρας είς τό περί τών απογραφών τοϋ ημέ
τερου πληθυσμού Κεφάλαιον, χωρίς ν* αναφέρω άξιοσημείωτόν τ ι τού 
γένους ημών χαρακτηρστικόν. Πάρ ήμϊν οί άρρενες ύπερτερούσι τών θη
λέων, διότι άναλογοϋσιν ούτοι, είς 54 .82°/ 0 έπί τοϋ δλου, ένώ αί θή-
λεις άναλογοϋσι μόνον προς 48 .48°/ 0 . Αποκαλώ τά χαρακτηριστικόν 
τοΰτο άξιοσημείωτόν, διότι καθ' άπασαν τήν Εύρώπην αί θήλεις ύπερ
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τερουσί τών αρρένων. Έν Σαξωνία- άναλογοϋσιν 405.9 θήλεις επί 
400 αρρένων. Μόνον έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής Αμερικής 
συμβαίνει δ,τι και παρ' ήμϊν, διότι απέναντι 30,554,370 θηλέων τό *' 
4890 άπεγράφησαν 32,067,880 άρρενες, ήτοι άνελόγησαν ούτοι προς 
54 ,2°/ 0 έπί τοϋ δλου πληθυσμού, ένώ αί θήλεις άνελόγησαν μόνον προς 
48.8ο/ 0 Ήμεϊς λοιπόν ύπερτεροΰμεν και τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 
Αμερικής κατά 0 .80°/ ο . 

Π ό λ ε ι ς xa l χ ω ρ ί α . 

Ύπάρχουσι σήμερον έν τω Βασιλείω 35 πόλεις και 4,624 χωρία. 
Έ κ τ ω ν πόλεων 23 έ'χουσι πληθυσμον 5 — 40,000 κατοίκων, 8 , 4 0 -
20,000, 3,20 — 35,000 και 4, ή πρωτεύουσα, 444,355 κατοίκων, 
έν δλω αί 35 αύται πόλεις έ'χουσι πληθυσμον 471,760 κατοίκων, τ ά 
δέ 4,624 χωρία έ'χουσι πληθυσμον 1,715,448 κατοίκων. Κατά τάς 
παραμονάς τής επαναστάσεως ή περικαλλής πρωτεύουσα ολίγον τ ι 
διέφερε χωρίου, δ δέ Πειραιεύς ουδέν πλέον ήτο ή στέγασμά τ ι χρήσι-
μ.ον προς άποβίβασιν. Αί κατά τήν έποχήν έκείνην δυνάμεναι όπω-
σοϋν νά όνομασθώσι πόλεις, ήσαν ή Επίδαυρος, τό Μεσολόγγιον, αί 
Καλάμαι, τό Ναύπλίον και τό "Αργός, ά λλ ' αί πέντε αύται πόλεις 
δέν ήρίθμουν ομού πλείονας τ ά ; 25,000 κατοίκων. 

Έάν ήδη τόν πληθυσμον τών πόλεων προσεγγίσωμεν προς τον τών 
χωρίων, δηλαδή τόν τών αστών προς τόν τών αγροτών, και συγκρίνωμεν 
έκάτερον προς τόν δλον τοϋ Βασιλείου πληθυσμον, εύρίσκομεν δτι, 6 αγρο
τικός πληθυσμός αναλογεί προς 75.4°/ 0 έπί τοϋ δλου, δτι δηλαδή, 
δ Ελληνικός πληθυσμός είναι κατά τά s / 4 και πλέον αγροτικός, τούθ* 
δπερ είναι άπειρου σημ.ασίας έν χώρα τοσούτον δαψιλώς ύπό τού Πλα
στού διά τήν καλλιέργειαν τών φυσικών προϊόντων προικισθείση. Έν 
τή άναλογκκ ταύτη τοϋ ημετέρου πληθυσμού είμεθα ίσοι σχεδόν προς τήν 
Ρουμανίαν, ά λλ ' ύπερτεροΰμεν πάσης τής λοιπής Ευρώπης· έν Ρουμα
νία ό αγροτικός πληθυσμός αναλογεί προς 81°/ 0 ^πί τ ° ϋ δλου. 

Γ ε ν ν ή ο ε ι ς κ α Ι θ ά ν α τ ο ι . 

Έ φ ' δσον δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν έκ τών παρ' ήμϊν στατιστικών 
στοιχείων, έ'χομεν έν Ελλάδ ι κ α τ ' έτος, έπί 18,558 γάμων 74,666 
γεννήσεις, αναλογούσας προς 29.9 έπί τών χιλίων, και 53,512 θανά
τους άναλογοϋντας προς 21.4 έπί τών χιλίων. Ή αναλογία έπί τών 
χιλίων έν ταΐς άλλαις χώραις τής Ευρώπης εινε ώς έξης: Έπί μέν τών 
γεννήσεων—έν Ουγγαρία 43.9, έν Αυστρία 38.2, έν Ίταλίιχ 36.9, 
έν Πρωσσία 36.3, έν Βαυαρία 36.2, έν Κ. Χώραις 35.1, έν Α γ γ λ ί α 
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33.1, εν Ε λ β ε τ ή 32.5, έν Δανία 31.2, έν Νορβηγία 30.8, Ιν 
Βελγίω 30.5, έν Σουηδία 29,3, έν Σκωτία 24.9, έν Γαλλία 24.1, 

·*αί έν Ιρλανδία 23.6. Έπί δέ τών θανάτων ή αναλογία επί τών 
χιλίων είναι ώς έπετα ι : Έν Ουγγαρία 36.6, έν Αυστρία 30.1, έν 
Βαυαρία 28.5, έν Ι ταλ ία 27.4, έν Πρωσσία 25.1, έν Γαλλία 22.2, 
έν Βελγίω 20.8, έν Κ. Χώραις 20.6, έν Ελβετία 20.3, έν Σκω-
τία 20.1, έν "Αγγλία 19.6, έν Δανία 19-2, έν Ιρλανδία 19.2, 
έν Σουηδία 17,3 καί έν Νορβηγία 17. "Ωστε ή Ελλάς ώς προς τάς 
γεννήσεις είναι ανωτέρα τής Σουηδίας, τής Σκωτίας, τής Γαλλίας 
καί τής Ιρλανδίας, κατωτέρα δέ πασών τών λοιπών μ-νημονευθεισών 
χωρών. Ώς προς δέ τους θανάτους ανωτέρα μεν τών Κ. Χωρών, τής 
Αγγλ ίας , τής Ελβετίας, τοϋ Βελγίου, τής Σκωτίας, τής Ιρλαν 
δίας καί τών Σκανδιναυϊκών χωρών, κατωτέρα δέ τών λοιπών. 

Έν Ελλάδ ι ή αναλογία τών γεννήσεων είναι κατά 8.5 άτομα 
υπέρτερα τής τών θανάτων, ώστε εν τή ύπερβάσει τών γεννήσεων ή 
Ελλάς αποδεικνύεται ίση σχεδόν προς τήν Ούγγαρίαν, τήν Αΰστρίαν 
κ α ι τήν Βαυαρίαν, ανωτέρα τής Σκωτίας, τής Γαλλίας καί τής Ιρ 
λανδίας καί κατωτέρα τών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. 

Έάν δέ ήδη βαθύτερον μελετήσωμεν τά πορίσματα τής κινήσεως 
τοϋ πληθυσμού έν Ελλάδ ι , συγκριτικώς προς τήν αυτήν κίνησιν έν 
ταϊς λοιπαΐς Εύρωπαϊκαϊς χώραις, εύρίσκομεν δτι ή Ελλάς ώς προς 
τήν θνησιμότητα, έν κανονικαϊς συνθήκαις υγιεινής είναι κατωτέρα 
(άποθνήσκουσι δηλαδή έν Ελλάδ ι όλιγώτεροι) τής Ουγγαρίας, τής 
Αυστρίας, τής Ι ταλ ίας , τής Βαυαρίας, τής Σκωτίας, τής Γαλλίας 
καί τής Ιρλανδίας, δτι δέ είναι ανωτέρα (άποθνήσκουσι δηλαδή π ε 
ρισσότεροι) τής Πρωσσίας, τών Κ. Χωρών, τής "Αγγλίας, τής Νορ
βηγίας, τού Βελγίου, τής Σουηδίας καί τής Δανίας· ά λ λ ' εάν έξαι-
ρέσωμεν τάς Σκανδιναυϊκάς χώρας, ών οί θάνατοι ε ί να ι κατά 5 '/ 
άτομα έν τ?) αναλογία άύτών προς τάς γεννήσεις όλιγώτεροι τών έν 
Ελλάδ ι , καί τάς Κ. Χώρας καί τήν 'Αγγλίαν, έν αίς άποθνήσκουσιν 
όλιγώτεροι ή παρ" ήμϊν κατά 4 άτομα έν τ^ αύττ} αναλογία, *1 
πλέον διαφορά τών θανάτων παρ' ήμϊν προς τούς τών άλλων μ.νημο-
νευθεισών χωρών τής Πρωσσίας, τοϋ Βελγίου καί τής Δανίας ε ί ν α ι 
ουχί σπουδαία, μή υπερβαίνουσα τά 2 άτομα έπί τών χιλ ίων. 

"Αξια μνείας είναι τέλος τά πορίσματα τής στατιστικής ώς προς 
τήν μακροβιότητα έν Ελλάδ ι . Καταφθάνουσι τά 75 — 80 ετη ζις 
έπί 1,602, τά 8 0 - 8 5 ε ι ς έπί 2,101, τά 8 5 - 9 0 ζ\ς έπί 3,020, 
τ ά 9 0 - 9 5 ε ι ς έπί 5,918, τά 9 5 - 1 0 0 ε ι ς έπί 11,988 καί τ ά άνω 
τών 400 ε ις έπί 16,678. Διαπρεπής παρ' ήμϊν ιατρός τήν ε'ν Έ λ -
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λάδι μακροβιότητα αποδίδει εις τό ώραϊον κλίμα, τόν καθαρον αέρα, 
τήν λιτήν δίαιταν, τήν εύρωστον ίδιοσυγκρασίαν καί τήν μικράν τών 

νόσων κληρονομικότητα. 
Α ι α ί ρ ε ο ι ς χ α τ ' ε π α γ γ έ λ μ α τ α . 

Διερευνώντες τήν κ α τ ' επαγγέλματα κατανομήν τού πληθυσμού τής 
ελευθέρας Ελλάδος, έπί τών δυνατών στηριζόμενοι στοιχείων, εύρί
σκομεν δτι, έκ τών 1,133,411 ανδρών, τών παίδων εξαιρουμένων, 
είσί γεωργοί κτημάτων 473,138, καλλιεργηταί (χωρικοί) 57,069, 
ποιμένες 72,905, τεχνΐται 64,211, έμποροι 43,103, εμποροϋπάλ
ληλοι 74,876, έργάται καί ύπηρέται 31,321, επιστήμονες 15,735, 
υπάλληλοι 12,109, κληρικοί 10,059, καί ναϋται 21,832. 

Μ ε τ α ν α σ τ ε ύ σ ε ι ς . 

Ό Έλλην ουδέποτε σκέπτεται περί μεταναστεύσεως, καθ' ήν ε ν -
νοιαν έννοούσι ταύτην τά Γερμανικής καταγωγής φύλα, οί Γερμανοί 
καί οί "Αγγλοσάξωνες, τοϋ οριστικού, δηλαδή, άπο τής πατρίδος χ ω 
ρισμού, διότι παρ' ήμϊν είναι δλως άγνωστος ή πολυπληθής εκείνη τά 
ξις τών θητών (proletaires), ήτις είναι ή βιομηχανική δόξα καί ρ 
μέγας κίνδυνος τών Ευρωπαϊκών κοινωνιών. Έν Ελλάδ ι καί ό ατυ
χέστατος τών επαιτών ουδέποτε θά κατακλιθγ) είς τό υπαιθρον ή του
λάχιστον, δίκην κτήνους, εντός ΰάκκον έν τοις επίτηδες ξενοδοχείοις, 
ουδέ θά στερηθτί ποτέ τεμαχίου άρτου έ'στω καί ξηρού, λείχων τά 
άπερριμμένα τών μεγάρων όστά ! 

Ή ιδιοκτησία έν Ελλάδ ι καταμερίζεται μεταξύ τών πλείστων κα 
τοίκων τής χώρας, δσοι δέ στερούνται ιδιοκτησίας, επιδίδονται είς 
άλλα βιοποριστικά εργα, ικανά νά προσπορίσωσιν αΰτοϊς τά προς συν-
τήρησιν μέσα. Διά τούτο ελάχιστος είναι παρ' ήμϊν ό αριθμός τών 
απολύτως ενδεών, τών ύπό τής φιλανθρωπίας συντηρουμένων. Οΰδ'ε-
λειτούργησάν ποτε έν Ελλάδ ι , άπό τής συστάσεως τοϋ Βασιλείου 
τ ' ά λ λ α εκείνα ελατήρια, τά όποια ώθοϋσι τούς λαούς τής Δύσεως ε'ις 
άθρόαν μετανάστευσιν, ή απελπιστική ένδεια, ή ακατάσχετος ανάγκη 
σωτηρίας άπό τής καταπιέσεως, αί φυσικαί καταστροφαί, ώς συνέβη 
έν Ιρλανδία, ής σήμερον ό πληθυσμός είναι ήλαττωμένος ακριβώς κατά 
τό ήμισυ, διότι -άπό τοϋ 1847 οί κάτοικοι αυτής μετηνάστευσαν καθ'έ-
κατομμύρια, έπιζητοΰντες έν Αμερική άνακούφισιν άπό τών κατ 'οίκον 
παθημάτων ώς συμβαίνει άπό τ ί ν ω ν ετών έν Ι ταλ ί α , έξ ής ,μετανα-
στεύουσι κα τ ' ετος περί τάς 200,000 άνθρωποι, τήν καταμαστίζουσαν 
αυτούς έν τΫ) πατρίδι φοβεράν πενίαν φεύγοντες. Ήμεϊς εν μόνον εχομεν, 
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μέχρι τοϋδί παράδειγμα αθρόας μεταναστεύσεως. Εννοώ τούς Όθω-
μανούς, τούς έν έ'τει 4881, μετά τήν προσάρτησιν τής Θεσσαλίας, 
ους έφυγάδευσεν ό φανατισμός, οϊτινες ομως (πολλά ύπάρχουσι σή
μερον περί τούτου τεκμήρια) ζηλεύουσιν ήδη τούς ήττον φανατικούς έν 
Ελλάδ ι άπομείναντας ομοεθνείς των . 

Έν τούτοις ύπάρχουσι και παρ' ήμϊν οΐ τακτικώς μεταναστεύοντες, 
ά λ λ ' ούτοι προσκαίρως μ.όνον άποξενοϋνται, έπιδιώκοντες πλοϋτον, 
σπεύδουσι δέ, ευθύς ώς άποκτήσωσι τούτον, νά έπανέλθωσιν, είς τάς 
προσφιλείς εστίας, τάς οποίας ουδέποτε ούδ' έπί στιγμήν έσκέφθησαν 
νά έγκαταλείψωσιν οριστικώς. Τών τοιούτων μεταναστεύσεων το έλατ-
τήριον είναι ή auri sacra fames, ουχί βεβαίως, ώς ήννόει τότε ό 
Γλάδστων, έπί σκοπφ εξορύξεως αυτούσιου χρυσού έν ταϊς νέαις χ ώ 
ραις, διότι μετεβλήθησαν έκτοτε τά πράγματα, άλλ ' ΐνα άποκτήσω-
σιν οί μεταναστεύοντες τόν χρυσόν έν τή μορφή τοϋ χρήματος, διά τής 
έν ταΐς διαφόροις βιομηχανίαις χρησιμοποιήσεως τής εργασίας αυτών. 

Έξηγέρθησάν τίνες κατά τής κατά τά τελευταία έ'τη σπουδαίαν 
όπωσούν διάστασιν προσλαβούσης μεταναστεύσεως τών Λακεδαιμονίων 
και Έπιδαυρίων, παραπονούμενοι δτι, έν τή άραιότητι τού ημε
τέρου πληθυσμού προστίθεται χάσμα έπαισθητον ώς έκ τής ελ
λείψεως ρωμαλέων βραχιόνων, έκ τής παραγωγικής εργασίας τών 
οποίων έ'μελλεν άλλως νά ώφεληθή 6 τόπος. Και βεβαίως έν τω παρα
πάνω τούτω υπάρχει έκ πρώτης οψεως' ικανή αφορμής αιτία· οί βρα
χίονες εκείνοι ήδύναντο αληθώς νά χρησιμοποιηθούν άποτελεσματικώς 
υπέρ τής εγχωρίου παραγωγής, ά λ λ ' εγείρεται το ζήτημα : ή έκ τής 
ελλείψεως παραγωγής ζημία είναι τοσαύτη, ώστε ν' αντιστάθμιση το έκ 
τής μεταναστεύσεως προκύπτον κ α τ ' άλλον τρόπον κέρδος ; Τό έπ'έμοί, 
έξ δσων ήδυνήθην νά συλλέξω πληροφοριών, φρονώ άδιστάκτως δτι το 
έκ τής μεταναστεύσεως τών Λακώνων υπέρ τής χώρας κέρδος είναι πολύ 
άνώτερον τής προσγιγνομένης είς αυτήν ζημίας και επομένως δτι είναι 
υπερεπαρκές νά εξαφάνιση τήν είς τήν έγχώριον παραγωγήν προσγιγνο-
μένη'ν μείωσιν. Οί μετανάσται ούτοι Λακεδαιμόνιοι και Έπιδαύριοι 
ακριβώς- έκ τοϋ κατά τον Γλάδστωνα ελατηρίου ωθούμενοι, σπεύδουσιν 
είς τήν Άμερικήν, Ϊνα έν ταϊς πλουσίαις έκείναις χώραις χρησιμοποιή-
σωσιν έπικερδέστερον ή έν τή πατρίδι αυτών τάς ακμαίας προς τήν έρ-
γασίαν δυνάμεις, τάς οποίας, ελλείψει πρόσφορου πεδίου έν Ελλάδ ι , 
αναγκάζονται νά καταλείπωσιν απολύτως αδρανείς. Ευθύς δέ ώς κα -
τορθώσωσι νά έπιτύχωσι τού σκοπού αυτών—και σχεδόν πάντες διά 
τήν άκραν φιλεργίαν και τήν ευφυία ν αυτών έπιτυγχάνουσι, — σπεύ-
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δουσι ν* άποστείλωσιν εις τάς οικογενείας των ζηλευτάς ποσότητας χρυ
σού, έπιφυλαττόμενοι πάντως βραδύτερον, τουλάχιστον οί πλείστοι, νά 
παλινοστήσωσι. Δυστυχώς δέν ήδυνήθην νά εξακριβώσω πόσοι είναι οί 
κ α τ ' έτος μεταναστεύοντες, ουδέ είς πόσον ανέρχεται τό ούτως ετησίως 
άποστελλόμενον είς τήν "Ελλάδα χρήμα, ύπό τών περί ών πρόκειται 
μεταναστών, μέ διαβεβαιοϋσιν δμως δτι, οί μέν μετανάσται αριθμούν
τα ι έίς πολλάς εκατοντάδας κ α τ ' έ'τος, δτι δέ τό χρήμα είς σημαν
τικά ανέρχεται ποσά, είς 1,000,000 υπολογιζόμενα δ ι ' ενα και μό
νον δήμον, τόν τών Θεραπνών. 

Έάν σήμερον οί οικονομολόγοι θεωροϋσι τήν μετανάστευσιν ώς 
αγαθόν τ ι , διότι δ ι ' αυτής ή πατρίς άποκαθαίρεται έν μέρει τών άχρη
στων και δή τών επιβλαβών στοιχείων, κατά μείζονα λόγον πρέπει 
νά θεωρήται αύτη ώς αγαθόν έπιθυμητόν, οσάκις διενεργείται ύπό τάς 
συνθήκας, ύπό τάς.όποιας μεταναστεύουσιν οί Έλληνες. 

"Υπολογίζεται δτι, έκτος τών έν τή αλλοδαπή αποκατεστημένων 
Ελλήνων υπηκόων, ύπάρχουσι διαρκώς έν τω έξωτερικω, άλληλοδια-
δόχως άνακαινιζόμενοι, 135,466 ελεύθεροι Έλληνες , οΐτινες μετανα-
στεύουσι προσκαίρως έπιδιώκοντες πλοϋτον, ώς είπον, ή τουλάχιστον 
πορισμόν μέσων προς μείζονα ή τό πριν εύζωιαν. Οί Έλληνες ούτοι 
είσίν αληθώς αί μέλισσαι τής πατρίδος, διότι έκτος ευάριθμων τινών, 
οριστικώς έν τω έξωτερικω έγκαθισταμένων, οί λοιποί, οΐ πλείστοι, ούδ' 
έπί στιγμήν άποβάλλουσι τόν διακαή πόθον νά έπανέλθωσιν είς τήν 
Ελλάδα , ΐνα έν άνέσει άπολαύσωσιν έν ταϊς πατρικαϊς έστίαις τών 
καρπών τών μόχθων και τής εργασίας αυτών, τόν πόθον δέ τούτον 
σπεύδουσι νά έκπληρώσωσιν ευθύς έπί τή πρώτη τών περιστάσεω,ν ευνοϊκή 
τροπή. Οί τοιούτοι μετανάσται ού μόνον ουδόλως γίγνονται επιβλαβείς 
είς τήν παραγωγήν τής πατρίδος αυτών διά τής πρόσκαιρου απουσίας 
των , άλλά τουναντίον ώφελοϋσιν αυτήν, διότι, επανερχόμενοι κρείττονες 
ή δτε άπήλθον, πλείονα καταναλίσκουσι. 

Τοιούτων όντων τών δρων, δ ι 'ώ ν διεξάγεται έν Ελλάδι ή μετανά-
στευσις, ήδύνατό τις νά εύχηθή, ΐνα ώσι πλείονες οί μεταναστεύοντες. 

Ή ημετέρα χώρα, ήτις διά τόν πολύν άνεκμετάλλευτον εισέτι, φϋσι-
κον πλοϋτον, τήν εϋφορίαν τής γής, τόν ώραΐον οΰρανόν και τό εΰκρα-
τον κλίμα, τήν άφθονίαν τών υδάτων, τήν προς τήν Εύρώπην εγγύ
τητα και έν γένει διά τήν άπαράμιλλον αυτής καλλονήν, έπρεπε κατά 
προτίμησιν πάσης άλλης νά έλκυση τούς ξένους έποικους, (διότΐ' 
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περί τών ξένων θ ' ασχοληθώ ήδη καί ουχί περί τών Ελλήνων ) , λίαν 
ευάριθμους δύναται ήδη. μετά έξήκοντα έτη ν ' άριθμ,ήση τοιούτους. 
Τακτικών εποίκων προσέλευσις, ώς γίγνεται εν άλλαις χώραις, παρ ' 
ήμϊν ουδόλως αναφέρεται. Έρχονται μεν ικανοί κατά καιρούς ξένοι εις 
τήν Ελλάδα , έκ διαφόρων παρακινούμενοι αφορμών καί εκ τούτων τ ι 
νές οριστικώς έν αυτή αποκαθίστανται, ά λλ ' ούτοι ε'ισι τοσούτον ευά
ριθμοι, ώστε ουδόλως δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς έπο ΐ κ ΐ ΰ τ ί κδ ν έφό-
διον άξιον λόγου, ώς τούτο εννοείται έν Αμερική καί έν αύτη τή Ευ
ρώπη, έν ταϊς επικρατείας τής όποιας εις πολλάς εκατοντάδας χ ιλ ι 
άδων, αριθμούνται οί ξένοι έποικοι. 

Κατά τήν άπογραφήν τού 1879, έφ ' ής αναγκάζομαι νά στηρι
χθώ, διότι ή σχετική εργασία τής απογραφής τού 1889 δεν συνετε-
λέσθη εισέτι, ύπάρχουσιν έν Ελλάδ ι 0,604 μόνον ξένοι, ήτοι, 3,104 
Ιταλοί , 2,187 Ά γ γ λ ο ι , 534 Γάλλοι, 364 Αυστριακοί, 314 Γερ
μανοί και 101 Ρώσσοι. Οί αριθμοί ούτοι βεβαίως ήλλοιώθησαν κατά 
τήν τελευταίαν δεκαετίαν, ά λ λ ' είτε ηύξησαν, είτε εμειώθησαν, πάν 
τως δυνάμεθα ασφαλώς νά δεχθώμεν, δτι ό αρχικός τού 1889 συνολι
κός αριθμός ουδόλως ήλλοίώθη μέχρι σημείου μεταβάλλοντος αυτόν 
σπουδαίως, ώστε απομένει άκέραιον το γεγονός, δτι ελάχιστος είναι ό 
αριθμός τών ξένων, τών προσερχόμενων εις τήν Ελλάδα με τήν πρό-
θεσιν νά έγκατασταθώσιν οριστικώς έν αυτή. 

Έν Γαλλία ύπάρχουσι σήμερον αποκατεστημένοι έπέκεινα τοϋ ενός 
εκατομμυρίου ξένων, ακριβώς κατά τήν στατιστικήν τοϋ 1891, 1,101, 
728 ή 3 °/0 έπί τοϋ δλου πληθυσμού, ή αυτή δέ περίπου αναλογία 
παρατηρείται καί έν ταϊς λοιπαϊς χώραις τής Ευρώπης, έν Α γ γ λ ί α , 
έν Γερμανία, έν Αυστρία, έν Βελγίω, έν Ελβετία- Ά λ λ ' οί εξέχοντες 
εν ταΐςΈπικρατείαις έκείναις άνδρες, ού μόνον ουδόλως παραπονούνται 
έπί. τή εισβολή τοσούτων ξένων εις τάς χώρας αυτών, παρά τά έγει-
ρόμενα ενίοτε δυσάρεστα επεισόδια, τής συγκρούσεως μεταξύ αυτών 
καί τοϋ ιθαγενούς στοιχείου, άλλά τουναντίον ένθαρρύνουσι καί ύπο-
βοηθούσι τήν προσέλευσιν έποικων διά καταλλήλων νομοθετημάτων, 
διότι φρονοϋσι δικαίως δτι οί έφηβοι εκείνοι καί ακμαίοι ξένοι άνα-
πληροϋσι τούς ανηλίκους καί αναπήρους εγχώριους, οτι αντισταθμί
ζεται διά τού έξ αυτών κέρδους ή προσγινομένη εις τήν χώραν έκ τής 
παραλλήλου μεταναστεύσεως ζημία, δτι δέ επειδή ή εκπαίδευσις τών 
ξένων έποικων δεν έγένετο άναλώμασι τής χώρας, αύ'τη ωφελείται ευ
θύς άδαπάνως καί άκόπως τοϋ προϊόντος τής εργασίας καί τής κα τα 
ναλώσεως αυτών. 
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Επομένως δογματίζουσιν δτι το Κράτος Ι'χει καθήκον νά δέχηται 
τούς ξένους έλευθερίως, καθόσον θεωροϋσιν δτι αντίκειται, δ ι ' ους άνέ-
φερον λόγους, ε'ις τά γενικά τοϋ τόπου συμφέροντα ή καθ* οιονδήποτε 
τρόπον παρακώλυσις τής έν αΰτώ εγκαταστάσεως τών ξένων, δτι δέ 
έξ εναντίας ή πολιτεία οφείλει νά διευκολύνή τήν έγκατάστασιν εν τή 
χώρα υγιών στοιχείων, λειαίνουσα αύτοΐς τήν όδον"και υιοθετούσα ταύτα 
διά τής πολιτογραφήσεως. 

Φρονούσιν δμως ταυτοχρόνως δτι, το Κράτος δεν πρέπει ν 'άναμιγνύη-
ται πέραν τοϋ οΰτω καθοριζομένου μέτρου, έπί τ φ σκοπώ νά ένθαρρύνη 
η ν ' άποθαρρύνη κατά σύστημα τον έποικισμόν, διότι μόνον έν τω 
πνεύματι τής περιωρισμένης ταύτης δράσεως θεωροϋσι τήν άνάμιξιν τού 
Κράτους επωφελή είς τά καλώς εννοούμενα συμφέροντα τής χώρας. 

Διά τοϋτο έν Γαλλία, οΰ μόνον επιδιώκεται ή κατάργησις τοϋ βα-
ρέος καί άποδιωκτικοϋ τών ξένων περί διαμονητηρίων φόρου (droit de 
Chancellerie), άλλά καί διά τοϋ νόμου τής 20 Ιουνίου 1889 κηρύσ
σονται Γάλλοι πολΐται πάντες οί γεννώμενοι έν Γαλλία ύπο αποκατε
στημένων 1 καί γεννηθέντων έν αυτή ξένων. „ . 

Μήπως τό μεγαλεΐον τής Ρώμης* δεν όφείληται κατά πολύ εις τόν 
θεσμόν τής πολιτογραφήσεως τών μαχίμων καί εκλεκτών ατόμων έκ 
τών κατακτωμένων λαών , τοϋ όποιου τοσαύτην έν άρχή οί Ρωμαίοι 
έποιήσαντο έλευθερίαν χρήσιν ; 

Έσκέφθη ποτέ ή Αντιβασιλεία, κατατρομάξασα προ τής έρημώ-
σεως εις ήν εύρε τήν Ελλάδα , νά προσέλκυση ξένους έποικους. Έξέ -
δωκεν έπί τούτω διατάγματα καί ε'ις άλλα προήλθε διοικητικά μέτρα. 
Ύπεβοήθησε τόν Γάλλον φιλέλληνα Έϊχθάλ, δστις πλήρες έξεπόνησε 
σχέδιον εποικισμού, συγκροτηθέντος καί είδικοϋ γραφείου ύπο τήν περί-
εργον όνομασίαν «Γραφεΐον πολιτικής οικονομίας»· έγένοντο δέ τέλος 
καί πρακτικαί τίνες άπόπειραι εγκαταστάσεως εποίκων, αί έν Τίρυνθι 
καί Ήρακλείω ιδίως- 'άλλάμεθ 'δλα τά ελκυστικά πλεονεκτήματα 
τής Ελλάδος, πάσαι αί άπόπειραι έκεϊναι τέλεον άπέτυχον, εις ουδέν 
άπολήξασαι πρακτικόν αποτέλεσμα υπέρ τού επιδιωκομένου σκοπού, το 
μεν διότι τό Κράτος άνεμίχθη ίσως πέραν τού σημείου, τοϋ ύπο τής 
νεωτέρας επιστήμης περί τής λειτουργίας αΰτοϋ καθοριζομένου, τό δέ 
διότι ουδέν σχεδόν φαίνεται πρόίξαν έν τ φ πεδιω τής πρακτικής εφαρ
μογής πρός άρσιν τών εις τό έ'ργον παρομαρτουσών ποικίλων δυσκολιών, 
Ιν γένει δέ διότι ή εργασία έγένετο κατεσπευμένως, κα τ ' αύτον τον 
Έϊχθάλ, ατάκτως καί άνευ μεθόδου. 

Έκτοτε ουδεμία πλέον περί εποικισμού έν Ελλάδι Ιγένετο σκέψις. 
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Ά λ λ ' ε ρ ω τ ώ , λαμβανομένων ύ π ' ό'ψιν, ά φ ' ενός μέν τής αραιότατος 
τοϋ ημετέρου πληθυσμού, άφ ' έτερου δέ τού πλήρους παρθενικού πλού
του εδάφους τής "Ελλάδος, δέν συμφέρει ήμϊν ή προσέλευσις εκατον
τάδων τινών χιλιάδων έποικων, ουχί δμως άλλως ή γερμανικής κατα
γωγής, Γερμανών δηλονότι και 'Αγγλοσαξώνων, έκ τών μυριάδων εκεί
νων αΐτινες κ α τ ' έ'τος μεταναστεύουσιν είς τάς πολιτείας τής Αμερι
κής ; Δέν επιβάλλεται είς τάς Έλληνικάς Κυβερνήσεις ή περί τούτου 
σοβαρά μέριμνα ή τουλάχιστον ή εμβριθής τοϋ ζητήματος μ-ελέτη ; 

Ή εντολή ην άνέλάβεν ή ημετέρα "Εταιρεία επιβάλλει φυσι
κώς τό ερώτημα τούτο, το όποιον ήδη απλώς διατυπώ. Έν χρόνω 
εύθέτω, δτε έν τω δευτέρω μέρει τής παρούσης περί τών καθ 'ήμάς με
λέτης θέλω, ώςΰπεσχέθην, άσχοληθή είς τήν έξεύρεσιν τών προσφορω-
τέρων μέτρων, δ ι ' ών δύναται νά έπιτευχθή ή θεραπεία τών πολλαπλών 
τού Έθνους ημών αναγκών, θέλω εξετάσει και το λεπτόν και δύσκο-
λον ζήτημα άπό τών διαφόρων αυτού απόψεων, και θέλω προσπαθήσει, 
το έπ ' έμοί, ν* απαντήσω είς το τεθέν ερώτημα. 

33. Σκ ιάδας . 

ΣΚΗΝΑΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ 
ΣΕΜΗΖ ΚΑΙ ΚΑΜΜΑΡ 

(ΗΘΗ ΒΕΔΟΥΊΝΩΝ) 

Κόρη δεκαέτις, ή γλυκεία Κάμμαρ, κρατούσα είς χείρας μεγάλην 
ξυλίνην γάβαθον, πλήρη γάλακτος, έπί τοϋ οποίου έχόρευε κενός κυα-
θίσκος, εξήλθε τής πατρικής σκηνής κομίζουσα τό άριστον είς τόν Σέ-
μηζ, τόν νεαρόν σύντροφόν της. Είς ίκανήν άπόστασιν, έξηπλωμένος 
καταγής, παρά τήν οζώδη ράβδον του, δ Σέμηζ φυλάττει τά πρό
βατα τοϋ πατρός του, βόσκοντα έν άπεράντω χλοερά κοιλάδι, ένθα βρί-
θουσι τά κάρδαμα και τ ' άρνόγλωσσα. 

Ό ήλιος μόλις ανατέλλει πρό μικρού. Καταχρυσόνει τήν πεδιάδα 
και αναζωογονεί τήν χλόην. Εις τήν. έμ.φάνισιν αύτοϋ αί έπί τών φύλ
λων σταγόνες τής εαρινής δρόσου μεταβάλλονται είς διαυγή και άκτ ι -
νοβόλα τοπάζια, τά δέ άρνία καταγίνονται μετά σπουδής ν ' άποκό-
ψώσι τά χόρτα, δροσερά εισέτι και υγρά, πριν ή έκεϊνος προς άποσό-
βησιν τής δίψης του απορρόφηση τήν ίκμάδα των . Και βόσκουν τ α 
χέως, και άποσπώσι βεβιασμένως, και μασσοϋν αδιαλείπτως. 
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Παρά τόν Σέμηζ, ώς μικρογραφία Σφιγγός, κάθηται ώραϊον στακτό-
χρουν λαγωνικόν, νοήμον και πιστόν σ λ ο ΰ γ ι α , δ Σιρχάν, άνατινάσ-
σων ενίοτε τά κρεμαστά ώτά του πρός άποδίωξιν έωθινών τίνων μυιών. 
Τό βραχύ αυτού τρίχωμα ύποτρέμει εις τό θάλπος τού ήλιου και στ ίλ-
βει ώς βερνικωμένον. Άπωτέρω τά σκηνώματα τής μεγάλη; φυλής 
τών Διλέμ φαίνονται βυθισμένα είς διαφανή όμίχλην, παρατεταγμένα 
είς εύθεϊαν γραμμήν, μαύρα και επιμήκη, ομοιάζοντα έν τή ευρεία-
έκείνΥ) έρήμω ώς σκάφη ανάστροφα έντος απέραντου ναυπηγείου, ή 
δ ' έν αύτοϊς ύπαρξις τής ζωής προδίδεται άπό τινας στήλας καπνού 
ύποτρέμοντος, στήλας ύψουμένας μεγαλοπρεπώς πρός τό στερέωμα και 
άπό τινας μ.υκηθμούς βοών, οί'τινες βραδυπόροι έγκαταλείπουσι τά σκη
νώματα, τρεπόμενοι πρός τήν χλοεράν πεδιάδα. 

Αίφνης δ Σιρχάν εγείρεται, βλέπει και γρυλλίζει μετά χαράς σείων 
τήν ούράν του, λεπτήν και εύστροφον ώς μαστίγιον. Ή Κάμμαρ έφάνη 
και πλησιάζει άποκαμωμένη και ασθμαίνουσα, μέ τούς βραχίονας τρέ- ' 
μοντας έκ τού βάρους τής γαβάθου, τήν οποίαν μ-ειδιώσα καταθέτει 
παρά τόν Σέμηζ. 

— Είναι άπό τό γάλα τής κίτρινης. Το πήρα κρυφά ά π ' τή μάνα 
μου σήμερα. Καλά δέν έκαμα ; 

— Γειά σου Κάμμαρ I 'Αμ 'ψωμί , δέν έφερες ; 
•— Νά και τό ψωμί" και εξήγαγε τοϋ κόλπου αυτής δύο κριθίνας 

πήττας και έκάθησε παρά τόν Σέμηζ. Ήρξαντο ούτω τρώγοντες και 
πίνοντε; ό είς μετά τόν άλλον κυαθίσκον γάλακτος. Τεμάχια τής πή τ 
τας βυθιζόμενα έν τω γάλακτι έδίδοντο είς τόν Σιρχάν, δστις άγαλ-
λιών και σείων τήν ούράν του, έ'χαπτεν αυτά διά μ,ιάς. 

— Σήμερα πού θά ποτίσωμε τά πρόβατα ; ήρώτησεν ή Κάμμαρ. 
-— Σήμερα τ ί είναι ; Πέμπτη- ε ί να ι ήμ,έρα τού ποταμού. Θά τ ά 

πάμε 'ς τόν Ευφράτη νά πιουν τ ά καϋμένα κομμάτι αθάνατο νερό. Τό 
νερό τής λίμνης λέρωσε και τώρα εξ ήμέραιςχωρίς νά θέλουν τό πίνουν. 

"Οταν δ'έτελείωσαν τό λιτόν αυτών πρόγευμα, έσήκωσε πάλιν ή 
Κάμμαρ τήν γάβαθον κενήν, εθώπευσεν ολίγον τόν Σιρχάν, δ δέ Σέ-

προσεκάλεσε το ποίμνιον, ούτινος τά λευκά και καστανά χρώματα 
έφαίνοντο ώς παρδαλοί θαλάσσης κυματισμοί, και διηύθυνεν αυτό πρός 
τόν τρεις ώρας απέχοντα Εύφράτην. 

Τό ποίμνιον έ'βαινεν ώς γινώσκον πού διηυθύνετο. Ό δέ Σέμηζ φέ
ρων τήν ράβδον του οριζοντίως έπί τών ώμων και κρεμάσας Ιπ' αυτής 
νωχελώς τούς βραχίονας, ή Κάμμαρ, θέσασα ύπό τήν μασχάλην αυτής 
τήν κενωθεΐσαν γάβαθον και δ Σιρχάν, άλλοτε πηδών ώς τράγος και 
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άλλοτε όσφραινόμενος περιέργως τά παρ' αυτόν, τά τρία τέλος τέκνα 
τής ερήμου, άδελφωμένα. ήγαπημένα καί αχώριστα ήκολούθουν τά 
πρόβατα. 

Ό πατήρ τοΰ Σέμηζ ώνομάζετο Άβδουλλας. Εθεωρείτο ώς ευ
κατάστατος παρά τής φυλής τών Δϊλέμ, διότι είχε ποίμνια προβά
των καί καμήλων. Ένυμφεύθη το πρώτον τήν ώραίαν Νάϊλε, ήτις 
έ'δωκεν αΰτώ έ'να υίόν, τον Σέμηζ, καί έσταμάτησεν. Ό Άβδουλλόίς 
ήθελε γενεάν καί ή γενεά του είχε περιορισθή εις εν καί μόνον τέκνον. 
Μάτην ύπομείνας άνευ αποτελέσματος δέκα δλα έτη, απεφάσισε τέ
λος καί συνεζεύχθη το δεύτερον τήν Χαδίτσαν, χήραν ομοφύλου του 
έ'χουσαν μόνην έξαέτιδα κορασίδα τήν Κάμμαρ καί ύποσχομένην αΰτώ 
πληθύν απογόνων. Πράγματι δέ έν διαστήματι τριών ετών έ'δωκεν 
αΰτφ δύο θυγατέρας, άλλά το δνειρον τού Άβδουλλα ήτο ή άπόκτη-
σις υιών. Διά τούτο ότε καί το τρίτον έγκυμονήσασα έτεκε καί έτέραν 
κόρην, ό Άβδουλλάς άδημονήσας άνέκραξε -

— Κατάρα ! ε'ις τον διάβολον ! Νά μήν τήν ιδούν τά μάτια μου 
αυτήν δπου ξέρει νά γενν̂ Ε μόνον γάταις ! 

Τό νεογνόν ταχέως άπέθανεν, ά λ λ ' ώς έψιθυρίζετο, ουχί φυσικώς. 
"Ωστε ή Νάϊλε, ή ωραία τού Σέμηζ μήτηρ, ένηβρύνετο έπί τή απο

κτήσει υιού, έ'στω καί ενός, διότι τόν 'Αβδουλλάν προς κολακείαν τόν 
έπωνόμαζον κατά τό σύστημα 'Α^ποΰ Σέμτίζ (πατέρα τού Σέμηζ), ό 
ϊδιος δέ ώμνυεν εις τήν κεφαλήν τής Oi/yy, Σέμηζ ( μητρός τού Σέμηζ). 
Συνεπώς έν τή φυλή ή Νάϊλε εθεωρείτο ώς ή κυριωτέρα σύζυγος καί 
ώς ή οικοκυρά τοϋ γυναικωνίτου. Ή δέ Χαδίτσα έκ τής αδημονίας 
της μετεχειρίζετο κακώς καί αύτάς τάς θυγατέρας της, έξύβριζεν 
αναφανδόν τόν Σέμηζ, εΰρισκεν δτι είς δλα εκείνος ξπταιε καί έτρώ-
γετο, κατά τό κοινόν, μέ τά ροϋχά της. Αί δύο σύζυγοι τού Ά β 
δουλλα; δέν ήγαπώντο, ά λ λ ' ή μέν Νάϊλε συγκαταβατικώς πως έφέ-
ρετο προς τήν Χαδίτσαν, ένώ αύτη διεμηχανατο πώς νά εξόντωση, 
ε'ι δυνατόν, διά μιοές καί έκείνην καί τόν υίόν της, νά μείνη δέ μόνη 
κυρία τοϋ σκηνώματος. Ή επιθυμία της δμως αυτή κατέστη μάλλον 
απραγματοποίητος, διότι ό Άβδουλλας προς άποσόβησιν δήθεν τής 
μεταξύ τών δύο γυναικών του δυσαρέσκειας έλαβε καί τρίτην σύζυγον, 
τήν έλικοβλέφαρον Δζεμίλε. 

Τά παιδιά, τόσον δ Σέμηζ δσον καί ή Κάμμαρ μετά τών μικρών 
αδελφών της, έ'τρεμον έπί τή θέα· μονή τής Χαδίτσας, ένώ ήγάπων τήν 
Νάϊλε καί ήρχισαν συμπαθούντα προς τήν νεαράν Δζεμίλε. Καί ό μέν 
Σέμηζ ανέλαβε τήν φύλαξιν τών ποιμνίων τοϋ πατρός του, ή δέ Κάμ-
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μαρ έλκομένη έκ συμπαθείας προς αυτόν, τόν παρηκολούθει πάντοτε 
αποκαλούσα αυτόν άδελφόν της. 

Καί ήτο περίεργος αυτη ή άδελφωσύνη ! Είχον πατέρα τον Ά β -
δουλλ&ν, χωρίς ή Κάμμαρ νά είναι κόρη τοϋ πατρός τοϋ Σέμηζ. Εί 
χον διαφόρους μητέρας, ένώ αύται ήσαν σύζυγοι τοϋ ιδίου ανδρός. 
Ήσαν αδελφοί χωρίς νά είναι. 

Ό πατήρ των έ'βλεπε χαίρων τήν τόσην άγάπην τών δύο παιδιών. 
"Οσάκις δέ τά έ'βλεπεν όδηγοϋντα δμοϋ τά ποίμνια του, έ"λεγε προς 
τούς συντρόφους του αστειευόμενος: 

— Αυτό πού έκαμα εγώ κανείς σας δέν τό κατώρθωσεν. Είμαι π α 
τέρας τοϋ Ήλιου καί τόν έ'δωκα ώς άδελφήν τήν Σελήνην, καί δ 
"Ηλιος μαζή μέ τήν Σελήνην φυλάγουν τά πράγματα μου. Ποίος κα -
τώρθωσε τόν "Ηλιον νά περιπατή πλάγ ια είς τήν Σελήνην -, 

Καί δέν έψεύδετο. 
Διότι Σέμηζ εις τήν γλώσσαν τών Αράβων είναι δ "Ηλιος καί 

Κάμμαρ ή Σελήνη. 

— Χθες τήν νύκτα έκοψαν τό δζεΐννεπ τής σκηνής τοϋ Σέχη ! 
— Ποίος ;—πότε ;—τόν είδαν ;—τόν έπιασαν ; 
— Λάθος θά έχετε ! Ποίος τολμά ν ι * "όψη τό δζεΐννεπ τοΰ 

Σέχη ; 
— Τό είδα μέ τά μ,άτια μου ! 
Περί τά χαράγματα φθινοπωρινής ημέρας αί άνω φράσεις ήκούοντο 

έν τω δοΐ/άρ, ε'νθα έσκήνουν οί Διλέμ. Εντός ολίγων λεπτών ή φυλή 
άπασα ήτο ανάστατος. Ή ταραχή ήτο μεγίστη, δλοι ήρώτων, δλοι 
εσπευδον, δλοι ώπλίζοντο. Έάν τά λεγόμενα ήσαν αληθή, προεμή-
νύετο πόλεμος. Το δζεΐννεπ είναι τό εμπρόσθιον σχοινίον τής σκηνής, 
εκείνο δπερ προεκτείνεται ώς πρώρα, είναι δέ ή τιμή τοϋ σκηνίτου καί 
τό δζεΐννεπ τοϋ Σέχη είναι ή τιμή δλης τής φυλής. Τοιούτο παρά-
τολμον πραξικόπημα μόνον ύπό θανάσιμου έχθροΰ ήδύνατο νά έκτε-
λεσθή· ή φυλή δέ δλη ετέθη έπί ποδός έν μια: στιγμή. Άλλο ι ϊ π -
πευον, άλλοι έπλήρουν τ ά πυροβόλα των , άλλοι ώπλίζοντο διά ροπά
λων φερόντων κεφαλήν έκ πίσσης καί μεγέθους σφαίρας τηλεβόλου. 
Βαθμηδόν συνηθροίσθησαν δλοι σχεδόν επί τό αυτό, ετέθησαν οί λογ-
χοφόροι εις τό κέντρον, περί αυτούς έτεροι μέ ξίφη γυμνά καί πέριξ 
αυτών οΐ ροπαλοφόροι. Ήρχισαν δέ χορεύοντες άγρίως, καί πάλλοντες 
τά δπλα των εις τόν αέρα, ώρύοντρ μέ φωνάς βραχνάς καί ίν χορω 
ενκραζον τήν έξης έπωδόν: 

TOKOS ΐς-'. Μάρΐιος. 32 



498 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

Στον έχθρόν ! 'ςτον έχθρόν ! 
'Εκδίκησις ! εκδίκησις ! 

και έπανέλαβον άπειράκις τάς ιδίας λέξεις, χάροντες , ώς λέγουν οί 
ίδιοι, γόαα—χόσΌ,, τούθ' δπερ είναι το αυτό με το ωσαννά τής γρα
φής. Ό ενθουσιασμός των έ'φθασεν είς τό κατακόρυφον, ήκούετο απα ί 
σιος ή κλαγγή τών λογχών και τών ξιφών άλληλοκτυπωμένων έν τή 
εξάψει, αί δέ φωναί των έξηγρ ιοϋντο ετι μάλλον όταν τις κραυγάζων : 
έκδίκησίς, έκένου είς τον αέρα το δπλον του. Τέλος πνευστιώντες, 
εξαγριωμένοι, περιρρεόμενοι ύπό ίδρώτος, κραυγάζοντες πάντοτε, έφθα
σαν ενώπιον τής σκηνής τοΰ Σείχου -και έκεϊ άφήκαν ομοφώνως όξύν 
ώς πειναλέοι θώες όλολυγμόν. Έστησαν δέ προ τοΰ κεκομμένου σχοι
νιού, δπερ κείμενον άψυχον κατά γής έφαίνετο ζητούν ίκανοποίησιν. 
Έντος τής σκηνής τοΰ Σείχου ήκούετο παταγώδης συζήτησις, μετ ' 
ολίγον δέ δ Σείχης ωχρός, πελιδνός και τρέμων έ'στη προ τής σκηνής 
και διά μιας μεγαλοπρεπούς κινήσεως τής χειρός επέβαλε σιωπήν είς 
τούς έξεγερθέντας και ειπεν ισχυροί τή φωνή : 

Ω σεις Διλέμ ! Διά νά τολμήση άνθρωπος νά μας έξυβρίση 
κ α τ ' αυτόν τον τρόπον, σημαίνει δτι δέν μάς έ'μεινεν αίμα άνδρικόν. 
Εκείνος που διέπραξεν αυτό τό έγκλημα δέν ε ί να ι μακράν. Όποιας 
φυλής και άν είναι, κηρύττομεν πόλεμον έξοντώσεως κατ 'αύτής. Πρέπει 
μόνον νά εύρεθή ό τολμητίας· όστις εύ'ρη και άποδείξη τόν ένοχον, θά 
πάρη πενήντα φλουριά. Έάν ο ένοχος είναι ομόφυλος μας, ό,τι λόγον 
και άν εχη διά τήν πράξίν του,άμα ώς συλληφθή, καταδικάζεται.εις τόν 
εντός δέρματος καμήλου θάνατον. Έάν είναι ξένος, θά τού ξυρισθή ή 
γενειάς και θά τοΰ καρφωθώσι πέταλα είς τάς πτέρνας. Νά σας ιδώ, 
αδελφοί μου ! Εμπρός, παιδιά μου ! προ τής δύσεως τού ήλιου πρέπει 
νά εύρεθή δ εχθρός ! 

Χέλε, χέλε ! χέλε, χέλε ! ηκούσθησαν αμέσως κραυγάζουσαι 
μυρίαι φωναί. At γυναίκες έκ τών πέριξ σκηνών ήκουσαν τά λεγόμενα 
τού Σείχου. Ένθαρρύνουσαι δέ τούς άνδρας των ώς έκ συνθήματος άπα- . 
σαι ερρηξαν διά μιας τήν φωνήν κραυγάζουσαι χέλε ! χέλε ! χέλε ! 
τούθ' δπερ είναι ταυτόσημον πρός τό έ λ ε λ ε ΰ τών αρχαίων. Οί άνδρες 
ηλεκτρισθέντες έκ τών γυναικείων φωνών, έσχημάτισαν και πάλιν κύ
κλους πυκνούς και συγκρούοντες τά ξίφη μέ τάς λόγχας των και όρχού-
μενοι ώς δερβίσαι φανατικοί, ήρχισαν έρρύθμως τήν έπωδόν : 

Στον έχθρόν ! 'ςτον έχθρόν ! 
έκδίχηαίς I έκδίκησις ! 
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και μετά μικρόν, ίππεύσαντες δλοι έξεχύθησαν ώς λάβα πυρός είς τήν 
άτελεύτητον έ'ρημον. 

Καθ' δλην τήν ήμέραν οί άπομείναντες είς τάς σκηνάς εύρίσκοντο 
έν πρωτοφανεϊ ταραχή. Έσχολίαζον τό παράτολμον πραξικόπημα,. 
Δέν ήδύναντο νά συμπεράνωσί τ ι , διότι ή φυλή εύρίσκετο είς φιλικάς 
σχέσεις μέ τούς γείτονας αυτής, έφοβοϋντο μήπως χαιρέκακος τις έκ 
τής ιδίας φυλής θέλων νά σμικρύνη τήν ύπόληψιν τοΰ Σείχου, προέβη 
είς τήν παράτολμον ταύτην πράξιν. "Αν ειχεν ούτως, «έφαγε τό κεφάλι 
του», διότι δ Σείχης τόνκατεδίκασεν ήδη ν 'άποθάνη εντός δέρματος 
καμήλου. Είναι δέ δ θάνατος ούτος φρικτός. Έκδέρουσι κάμηλον και 
εντός τοΰ δέρματος αυτής, θερμού εισέτι, ράπτουσιν ώς έν σάκκω στενώ 
τόν κατάδικον, τοϋ δποίου μ.ένει έ'ξω μόνον ή κεφαλή. Ούτως έχοντα 
τόν εκθέτουν έν τω μέσο) τής έρημου είς τόν φλογερόν ήλιον. Τό δέρμα, 
βραδέως άποξηραινόμενον συστέλλεται και περισφίγγει τάς σάρκας α υ 
τού. Πρός έπίτασιν τών βασάνων δίδουσιν αύτφ ύδωρ άνευ τροφής. Οδτω 
δέ κατόπιν οδυνηρών πόνων, διαρκούντων πέντε, εξ ημέρας, δ κατά
δικος εκπνέει και αποξηραίνεται, ή δέ φυλή εκδικείται και ικανοποι
είται . Έάν δέ ήτο ξένος και συνελαμβάνετο, όποια αγρία χαρά ! Θά 
τού έξύριζον τό γένειον και τόν μ.ύστακα, τούθ'δπερ είναι ή μεγαλειτέρα. 
ύβρις δ ι ' άνδρα, θά έπετάλωνον αυτόν ώς άλογον, τούθ'δπερ ολίγοι 
υπέστησαν χωρίς νά εκπνεύσουν κατά τό κάρφωμα. Και ούτω συνδια-
λεγόμενοι άνέμενον, προεξώφλουν, έξεδικοϋντο. 

Ή τ ο μεσημβρία, δταν ή Κάμμαρ έπέστρεψεν είς τήν σκηνήν, άφεϊσα 
τό ποίμνιον είς τόν σύντροφον αυτής. Έγέμισε χύτραν ύδατος και ένί-
πτετο, δταν ή Χαδίτσα έκ τοϋ διαχωρίσματος τής σκηνής, ενθα εύρί
σκετο, έκάλεσεν αυτήν. ^ 

— Κάμμαρ ! 
— Μάννα ! 
— Έμαθες τί έ'γεινε χθες τήν νύκτα ; Έκοψαν τό δζεΐννεπ τής 

σκηνής τοϋ Σέχη. Όποιος εύρη εκείνον πού τό έκαμε, θά πάρτι πενήντα, 
φλουριά. Έσύ τόν ξέρεις ποιος ε ί ν α ι , έ'λα πες τονα. 

— Έ γ ώ , μάννα, δέν ξέρω κανένα. 
— Πώς δέν ξέρεις ; Πριν νά χάραξη δέν είδες τόν Σέμηζ πού εμ-

βήκε κρυφά κρυφά μέσ' τήν σκηνήν κ 'έπεσε νά κοιμηθή ; Ποϋ ηταν 
τήν νύκτα ; 

— Πά ! τ ί λες, μάννα ; Ό Σέμηζ δ καϋμένος τό βράδυ έχει τό-
σην κούρασι, πού πέφτει ς' τόν ύπνο σαν πεθαμένος. Σηκώνεται μιά τό 
πρωί· οταν φωνάζουν ή κατσίκες. 
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— Μή λες ψέμματα, μωρή ! τόν είδες καί σύ σαν κ ' έμενα ποϋ γ ύ 
ρισε άπ ' έ ' ξω . Θάρθης νά μαρτύρησες δτι εκείνος έ'κοψε το δζεΐννεπ. 
• τ - Ό Θεές νά μην τό 'πή ! 

— Θά σέ βγάλω τά μάτια σου &ν δέν μαρτυρήσης. 
*Ητο παράδοξος ή άνω σκηνή. Μήτηρ καί κόρη έ'τρεμον ! Ή πρώτη 

Ικ τοϋ πάθους τής έκδικήσεως, ή δευτέρα έκ τοϋ φόβου τής διαβολής. 
Έγνώριζεν ή Κάμ.μαρ ότι ή μήτηρ αυτής δέν υπέφερε τόν Σέμηζ, 
άλλά δέν έφαντάζετό ποτε ότι θά τόν κατέτρεχεν ούτω. Μυρίαι ίδέαι 
συνεκρούοντο έν τή ώραίικ παιδική κεφαλή της καί έφαντάζετό δτι δ 
Σέμηζ άπώλετο πλέον δ ι ' αυτήν. Τί νά πράξη ; πώς νά τόν σώσγ) ; 
Δέν έχασε καιρόν καί ένώ ή μήτηρ αυτής μετέβη εις γειτονικήν σκη-
νήν, δπως άρχίσγ) διαδίδουσα τήν σατανικήν διαβολήν της, ή Κάμμαρ 
φορτωμένη μέγα δέμα, έσπευσε πρός τόν Σέμηζ, δστις είς μιας ώρας 
άπόστασιν, αμέριμνος δλως έξηπλούτο πρηνής κατά γής έκριζών πικρ'ι-
δας καί σχηματίζων μικρούς λάκκους διά τής οξείας μαχαίρας του. 

·— Σέμηζ, αδελφέ μου, σήκω γρήγορα. 
— Τί έγεινε ; 
— Νά· πάρε αυτά τά ρούχα, νά ψωμί, νά χουρμάδες, νά κ ' έ'να 

άσκόν γιά νερό, πάρε τα καί φύγε. 
— Τί τρέχει, Κάμμαρ ; λέγε ήρώτα έκπληκτος δ Σέμηζ. Τό δέ 

λαγωνικόν, δ Σιρχάν, ώς &ν ήννόησεν δτι συνέβη τό έ'κτακτον, έ'στη ό'ρ-
θιον, έ'στρεψε τήν ούράν του είς κύκλον, προέτεινε τά ώτα καί περιέφερε 
τό βλέμμα του άπό τής κόρης εις τόν νεανίαν. 

— Νά φύγης μακρυά, αδελφέ μου, μακρυά. Θά σέ κατηγορήσουν 
εις τόν Σέχην πώς έσύ έκοψες τό δζεΐννεπ· καί τότε, άχ ! μάνα μου, 
θά σέ ξεράνουν μέσ 'τήν καμήλα. Φύγε γρήγορα. 

— Τί λές, Κάμμαρ ; Καί ό πατέρας μου πώς θ'άφήση νά πουν τέ
τοια ψέμματα γιά τον γυιό του. Ποίος σέ τά είπεν αυτά ; 

— Τί σέ μέλει ποιος μέ τά είπεν ; ή μάνα μου μέ τά είπε. Λέγει 
πού σέ είδε δταν γυρνούσες τήν νύκτα, λέγει ψέμματα, τό ξέρω, δέ 
σ ' άγαπ$ ή μάννα μου ! καί άνελύθη ή ταλαίπωρος είς λυγμούς. 

Το λαγωνικόν ήρχισε γρυλλίζον, έ'ξεε τήν γήν μέ τούς ό'νυχάς του έξ 
αδημονίας - άφινε μονοσύλλαβον μακράν ύλακήν καί έστρέφετο τ^δε 
κάκεϊσε βλέπον μήπως φθάση δ εχθρός. Ένόει δτι κάτι σπουδαΐον συνέ-
βαινεν, άλλά τί συνέβαινε ; 

— Καί ποϋ νά πάγω ; ήρώτησεν δ Σέμηζ. 
— Μακρυά, δσω μπορείς μακρυά. 'Σ τόν Χουμούτ-έλ-Βάργας 'ςτόν 

μεγάλο τόν Σέχη τών Άνιζέ . Σάν π2ς έκεΐ, έσώθηκες. 

* 
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— Καί τά πρόβατα ;—Θά τά φυλάω έγώ γιά τούς δυό μας. 
— Καί σύ τ ί θά γείνής ε'ις τό τέλος ; — Έ γ ώ θάρθω νά σ'εΰρω 

ύ'στερ'άπό έ'να χρόνο. Νά μέ φυλάξής ς ' τ οϋ Χουμούτ-έλ-Βάργας. 
Χωρίς δέ ούτε εκείνος ούτε εκείνη νά σκεφθούν τάς δυσκολίας, ε'ις 

τάς οποίας ύπεχρεούντο έκ τών αποφάσεων, άς άπερισκέπτως έλάμβα-
νον, περιεπτύχθησαν αλλήλους τρυφερώς καί άδελφικώς, δρκισθέντες δέ 
ε'ις τήν ΰπαρξιν πρασίνου καλάμου, τόν οποίον έξερρίζωσαν καί έκρά-
τησαν ταυτοχρόνως εις τάς χείρας των , δτι δέν θά λησμονήσωσιν δ εις 
τόν άλλον, άπεχωρίσθησαν. Τό λαγωνικόν ήκολούθησε τόν Σέμηζ. 

— Σιρχάν, έδώ! έφώνησεν αυτόν ή Κάμμαρ. Ό Σιρχάν επέστρεψε 
σείων τήν ούράν του, γρυλλίσας δέ ολίγον παρά τούς πόδας αυτής, έτρεξε 
πάλιν πρός τόν Σέμηζ, πηδών ενώπιον του καί βλέπων αυτόν εις τούς 
οφθαλμούς. Ό Σέμηζ έ'λαβε τόν σύντροφόν του έκ τών εμπρόσθιων πο
δών, τόν εφίλησεν, ώμίλησεν αύτω είς τό ούς καί τέλος διέταξεν αυτόν ' 
νά έπιστρέψή. Τό λαγωνικόν δακρϋον ήλθε παρά τήν Κάμμαρ, επήδη-
σεν έπ ' αυτής, έ'θηκε τούς εμπρόσθιους πόδας έπί τοϋ στήθους της 
καί ήρξατο νά τήν άσπάζηται . Ή Κάμμαρ τόν έθώπευσε, τόν άν τη -
σπάζετο, τόν έλεγε νά σιωπήσή, ά λ λ ' εκείνος ώλόλυζον ώς παιδίον. 
Ίδοϋσα δέ δτι ήθελε καί πάλιν ν 'άκολουθήσή τόν άπομακρυνόμενον 
Σέμηζ, έγονάτισε καί περιετύλιξε τόν λαιμόν του διά τοϋ βραχίονος αυ
τής. Τό λαγωνικόν άπεπειρατο νά λυτρωθή, έξέπεμπεν άγρίαν ύλακήν, 
ύλακήν μονοσύλλαβον, παρεκάλει διά τών βλεμμάτων τήν Κάμμαρ, 
ήτις έδιπλασίαζε τάς δυνάμεις αυτής διά νά τόν κράτηση. Ού'τως ένηγ-
καλισμένοι κύων καί κόρη έ'βλεπον δακρύοντες τόν Σέμηζ άπερχόμενον, 
ταχύνοντα τό βήμα, άπομακρυνόμενον, μεχρισού, άφοϋ τοις έφάνη ώς 
σκιά υπεράνθρωπος, διακυμαινομένη έν τή έρήμω, έχάθη διά παντός 
άπό τών βλεμμάτων αυτών. 

Παρήλθεν ετος. Μεθ' δλας τάς προσπάθειας τής φυλής δ αληθής ένο
χος δέν άνεκαλύφθη. Ή καταγγελία τής Χαδίτσας.δτι δ Σέμηζ ητο δ 
κόψας τό δ ζ ε ΐ ν ν επ , καίτοι λαμβάνουσα ύπόστασιν ώς έκ τής απροσδό
κητου φυγής τού νεανίου, έθεωρήθη δμως ώς παράλογος συκοφαντία, 
διότι δ Σέμηζ ήτο παις, ούδένα εχων λόγον ν ' άποτολμήση τοιούτο 
πραξικόπημα. Έκακίζετο μάλιστα ή Χαδίτσα παρά τών λοιπών γ υ 
ναικών, διότι έπωφΐλήθη τής συγκυρίας καί διέβαλε μετά τόσαύτης 
θρασύτητος τόν υίόν τοϋ συζύγου της, δστις βαρυνθείς πλέον καί τήν 
Χαδίτσαν καί τήν Νάϊλε, συνεκέντρωσεν δλην αύτοϋ τήν τρυφερότητα, 
καί στοργήν πρός τήν νεαράν Δζεμίλε, Ίδίικ άπο ενός μηνός, άφρτον 
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δηλαδή έγένετο μήτηρ εύρωστου άρρενος. Και έσεμνύνετο δ Άβδουλλας 
επί τή αποκτήσει νέου διαδόχου, ένηβρύνετο, διότι επαυσεν ή σειρά τών 
θηλέων και ήρχιζε νέα δυναστεία υιών, οί'τινες θά έδόξαζον τόν οικόν του. 

Έκτος τής πανευτυχούς Δζεμίλε, ήτις έγένετο άρχουσα δέσποινα έν 
τή σκηνή τοΰ Άβδουλλοέ, αί δύο άλλαι σύζυγοι ήσαν πολύ δυστυχείς. 
Ή Νάϊλε εμενεν απαρηγόρητος διά τήν αίφνιδίαν φυγήν τοΰ μονο
γενούς αυτής υιού, ή δέ Χαδίτσα βλέπουσα ότι άφ ' ενός μέν ώς έκ τής 
καταγγελίας έχασε παρά τή φυλή πάσαν ύπόληψιν, άφ ' έτερου δέ ότι 
ή διάδοχος αυτής άπέκτησεν υίόν, τήν έζηλοτύπει, τήν έφθόνει, τήν 
άπεστρέφετο. Ά λ λ ' ή δυστυχεστέρα πασών ήτο ή τάλαινα Κάμμαρ, 
ήτις όσημέραι έφθινε και έτήκετο, μή μένουσα πλέον έν τή σκηνή, άλλά 
περιφερόμενη έν τοις πέριξ πρός βοσκήν τών ποιμ,νίων και αναλογιζό
μενη πάντοτε τόν φίλον αυτής Σέμηζ. Τί νά έ'γεινεν άρά γε ; έ'φθασεν 
ασφαλώς είς τοΰ Χουμούτ-ελ-Βάργας, ή μ.ήπως άπεπλανήθη ; μήπως 
απέθανε τής δίψης, ή μήπως έγένετο βορά τών λύκων, τών υαινών ή τών 
λεόντων! Και ένηγκαλίζετο τόν άχώριστον σύντροφόν της, τόν εύκαμπτον 
Σιρχάν, τό δέ λαγωνικόν άμα ώς αύτη έκάθητο, αφού έ'λειχεν αυτήν 
είς τάς χείρας και εις τό πρόσωπον, επιζητούν νά τήν παρηγόρηση, έπι
πτε πλαγίως παρ' αυτήν και τεταμένους έ'χον τούς πόδας άπεκοιμάτο, 
έκπέμπον άπό καιρού είς καιρόν βαθύν στεναγμόν, ώς άν συνεμερίζετο 
και έν τώ ύπνω τόν πόνον τής φίλης του. Ά μ α ώς έ'βλεπε διαβάτην 
τινά ή Κάμμαρ, αμέσως ήγείρετο και σπεύδουσα τόν ήρώτα, έάν ήρχετο 
άπό τού Χουμούτ-έλ-Βάργας, άλλ ' ουδείς έτυχε ποτέ νά έ'ρχηται εκεί
θεν και ομως δέν άπηλπίζετο. Ειχε δέ δίκαιον, διότι μίαν ήμέραν 
έφάνησαν είς τόν ορίζοντα δύο σκιαί έρχόμεναι πρός τό μέρος της· ενόσω 
οί οδοιπόροι έπλησίαζον, ή καρδία της έπαλλε - τίς οίδεν, ίσως ό εις έξ 
αυτών ήτο ό Σέμηζ· ήτο ακριβώς ή εποχή, καθ ' ήν πρό ενός έτους 
άπεχωρίσθησαν. Τά ϊδια κάρδαμα, τά ίδια άρνόγλωσσα και τά ίδια 
έν γένει χόρτα έβλάστανον περί αυτήν, διά τής χειρός της έξύπνησε 
τόν Σιρχάν τό νοήμον ζώον είδεν αμέσως εί; τά πέριξ, προσήλωσε τ ά 
βλέμματα αυτού πρός τούς ερχόμενους, ώσφράνθη τήν γήν , έ'τρεξεν είς 
μικρόν διάστημα και ώσφράνθη έκ δευτέρου, είτα. επέστρεψε παρά τή 
φίλη του και έκάθησεν ήσύχως παρ' αυτή. Δέν ήτο λοιπόν ό Σέμηζ, 
ά λ λ ' ήσαν φίλοι, ήσαν άνθρωποι αβλαβείς οί ερχόμενοι· βαθμηδόν έπλη
σίαζον τώρα διεκρίνοντο, καίτοι περιτυλιγμένοι, εντός τών ευρέων αυ
τών μ,ανδυών ό εις ήτο γέρων, ό άλλος ήτο έφηβος. 

— Σ ε λ ο ψ - ά λ έ κ ι γ ι ά yjtxVr. (Σέ χαιρετίζω, ώ κόρη !) ειπεν δ 
γηραιότερος. 
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— Σελά^,οιτν ά λ έ κ ο ν μ (χαιρετισμοί είς υμάς), άνταπήντησεν ή 
Κάμμαρ, ένφ δ Σιρχάν πλησιάσας ενα εκαστον ώσφραίνετο μετά πε
ριέργειας αυτούς. 

— Ποία ε ίσα ι ; 
— Είμαι άπό τούς Διλέμ. 
— Ά ! κ ' έμεϊς αυτό ήθέλαμε. Νά, Δζουβάρα, τώρα μπορούμε νά 

στείλουμε τά σελάμια . . . . 
—- Στάσου, πατέρα - στάσου πρώτα νά μάθωμε. Γνωρίζεις τόν Ά β -

δουλλά ; . . . τόν πατέρα τού Σέμηζ . . . . Είς τό ακουσμ,α τοΰ ονό
ματος ή μέν Κάμμαρ έχασε τάς λέξεις της, δ δέ Σιρχάν ήρξατο νά 
χοροπηδά, νά γρυλλίζη, νά έκπέμπη ύλα.κήν χαράς, νά στηλώνη τούς 
έμ.προσθίους πόδας του ενώπιον τών ξένων και νά προσηλώνη τούς 
οφθαλμούς τους έπ ' αυτών τοσαύτη δ ' επήλθε μεταβολή είς τήν ,φυ-
σιογνωμίαν τής κόρης, ώστε δ νεαρός Δζουβάρας άναμνησθείς ολίγον, 
είπε πρός αυτήν : 

— Μήπως είσθε ή Κάμμαρ και δ Σιρχάν ; . . . 
— Δόξα τω Θεώ ήμεΐς είμεθα ! 
— Εύλογημ,ένον τό δνομ.ά του - δόσέ μας τό χέρι σου και &ς καθή-

σουμε . . . . 
Περιεπτύχθησαν αλλήλους ώς αρχαίοι γνώριμοι και έκάθησαν κατά 

γής. Ό γέρων ήρξατο θωπεύων τόν Σιρχάν, έκφωνών άπό καιροΰ είς 
καιρόν τήν φράσιν «Δόξα τώ Θεώ και τω άπεσταλμένω αυτού», ό δέ 
υιός ήρχισε διηγούμενος είς τήν Κάμμαρ ώς έξης: 

— Ήμεΐς είμεθα Άνιζέ . Ό Σέμηζ έμεινε κοντά μας έ'ξη φεγγάρια. 
Ό πατέρας μου τόν είχε σάν υιό του κ ' έγώ σ&ν αδελφό μου - μάς τ ά 
ειπεν δλα - ή μάννα σου τόν κατέστρεψε, ά λ λ ' έ'χ' ό Θεός- μέρα και 
νύχτα τόν παρακαλεί γιά νά ξανανταμωθήτε. 'Σ έμόίς δέν είχε τ ί νά 
κάμη και τόν έ'δωκε δ πατέρας μου έ'να γράμμα γιά τόν Χουμούτ· 
έμαθα πώς δ Χουμ,ούτ τόν έκαμε τής προάλλαις καβαλλάρη, και ξέρεις 
δ Χουμούτ δέν κάνει καβαλλάρη όποιον τύχη . Θά πή πού δ Σέμηζ 
είναι και παλληκαράς και πιστός, γ ιατί δταν χτυπούν κανένα κερ-
βάνι, χρειάζεται καρδιά και άξ ια - ή άξια είναι νά πάρουν τό πράγμα 
χωρίς νά σκοτώσουν πολύν κόσμο- έμεϊς δέν ε'ίμασθε βλέπεις φονιάδες, 
μ,όνον δταν μάς αντισταθούν χτυπούμε. Λοιπόν ύστερα τά μοιράζουνται 
και δ πλέον παλληκαρ&ς πέρνει το καλλίτερο μερτικό. Αύτο θέλει και. 
δ Σέαηζ - δταν άγοράση τό άλογο ποΰ καββαλικεύει και πάργ) και δικά 
του δπλα, τότες έχουμε ένα σχέδιο, άλλά γιά τήν ώρα τίποτε δέν μπο
ρεί νά κάμη μόνος του. Είναι βλέπεις είς τήν εξουσία τοϋ Χουμούτ. 
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Έγώ τόν είπα : σέ κάμποσο καιρό θά 'πάγω 'στήν Ά ν α ν ' αγοράσω 
έ'να κάλο τουφέκι καί βόλια, καί τώρα έκεϊ πηγαίνω. Τότες μέ είπε : 
σ&ν θά πας 'στήν "Ανα, πέρασε καί ά π ' τούς Διλέμ καί μήνυσε χα ι 
ρετίσματα τήν Κάμμαρ μέ κικνένα πιστό - έγώ δέν τήν ξεχνώ, άλλη 
γυναίκα δέν θά πάρω· εκείνη θά γένη γυναικά μου. Διές τώρα δ Θεός 
ηθέλησε νά σέ συντύχουμε έδώ - έμεϊς θαρρούσαμε πού θά εύρωμε έ'να 
βοσκό καί ηύ'ραμ' ε'σένα. Δόξα σοι ό Θεός ! 

Ή Κάμμαρ έν τή άφηγήσει τού νεανίου έ'τρεμεν έκ συγκινήσεως. 
'Ανελπίστως έλάμβανεν ειδήσεις διά τόν άγαπητόν της Σέμηζ. Νά 
γείνη σύζυγος του ! ούτε τό είχε καν σκεφθή· άλλ ' άμα ήκουσεν δτι 
τοιούτον πόθον ειχεν ό Σέμ,ηζ, ήσθάνθη τήν καρδίαν της πάλλουσαν 
αμέσως άνελογίσθη δτι ή πραγματοποίησις τοιούτου σχεδίου θά ήτο 
δ^ αυτήν ή άφατος ευδαιμονία της. 

— Ό Θεός, χαριτωμένε μου, νά φέρνη τήν δουλειά σου κατ εΰχήν. 
Θά πεινάτε καί οί δυό σας· έχω έδώ ψωμί καί χουρμάδες. "Ορίστε. 
Θά σΚς φέρω τώρα καί γάλα· θ ' αρμέξω έδώ μίαν προβατίναν. "Ορίστε. 

Καί έξήγαγεν έκ μικρού σάκκου τήν τροφήν, τήν οποίαν έκόμιζε 
δ ι ' έαυτήν καί διά τόν Σιρχάν καί παρέθηκεν αυτήν είς τούς ξένους, 
οϊτινες ήρξαντο καταβροχθίζοντες, αύτη δέ πλησιάσασα πρός τό ποί-
μνιον, επέστρεψε μετά μικρόν κομίζουσα αύτοϊς άχνίζον έ'τι τό γάλα . 

"Αμα έγευμάτισαν, έσκέφθησαν δ'τι έπρεπε ν ' άπέλθωσιν αμέσως διά 
νά φθάσωσι προ τής νυκτός εις Ά ν α ν δθεν εγερθείς ό γέρων καί εΰχα-
ριστήσας ηύχήθη τή Κάμμαρ λέγων: 

— Νάχης τήν ευχή μου, κόρη μου. Σέ ταιριάζει δ Σέμηζ· δταν 
θά τον πάρης, θά σέ δώσω κ ' έγώ δύο κατσίκες. Νά μέ ταϊς ζήτησης 
τότε. Μέ λέγουν Χαλέφ άμπού Δζουβάρα - δ υιός μου δ Δζουβάρας εί
ναι αυτός ποϋ βλέπεις. Έ ! χάϊδε, Δζουβάρα, παμε. 

— Πάμε, πατέρα. 
— Δέν θά γυρίσετε πάλιν ά π ' έδώ διά νά στείλω κάτι τ ι εις τόν 

Σέμηζ ; είπε μετά δειλίας ή Κάμμαρ. 
— "Οχι, κόρη μου. Μέ τουφέκι καί μ έ τ ' ά λ λ α πράμματα ποϋ θ 'ά-

γοράσωμεν δέν μποροϋμεν νά ξαναπεράσωμεν ά π ' έδώ. Θά ποίμε δλο 
έρημο. Ά ν άπαντήσωμε τόν Σέμηζ, θά τοϋ ε'ιποϋμεν δ,τι πρέπει. Έ ! 
έχε γειά. Έ λ α νά σέ φιλήσω. 

Καί τήν ήσπάσθησαν δ μέν Χαλέφ ώς πατήρ, δ δέ Δζουβάρας ώς 
αδελφός, αύτη δέ έρυθριάσασα και μή συνελθοϋσα εισέτι εκ τής συγκι
νήσεως τοις έψιθύρισεν : 

Ό ' Αλλάχ κ ι ' ό Μωχαμέτ μαζή σας, 
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Καί ούτω πατήρ καί υιός άπεμακρύνθησαν . συνοδευθεντες έπί μ ι 
κρόν ύπο τοϋ Σιρχάν, δστις εις τήν κλήσιν τήν δεσποίνης του επέστρεψε 
χοροπηδών παρ ' αυτή. 

Ή απροσδόκητος αυτη συνάντησις έβύθισε τήν Κάμμαρ εις πέλαγος 
σκέψεων. Ό Σέμηζ λοιπόν δέν τήν έλησμόνει. Έσκόπευε μάλιστα νά 
τήν καταστήση σύζυγόν του. ΕΊς τήν Ίδέαν αυτήν ήσθάνετο τό αιμά 
της θερμαινόμενον καί τούς κροτάφους της πάλλοντας. Τούτο τή έφα,ί-
νετο ώς διαγεγραμμένον ύπό τής Θείας Προνοίας. Έφθανεν εις ώραν 
γάμου καί κάθε άλλος σύζυγος έκτος τοϋ Σέμηζ θά τή προύξένει άπο-
στροφήν. Ένώ μετ ' αΰτοϋ συζώσα, διά τών περιποιήσεων καί θωπειών 
της θά καθίστα τόν βίον του μεστόν ευφροσύνης καί άγαλλιάσεως. Τόν 
ήγάπα μέχρι τούδε ώς παιδικόν φίλον, άλλ ' άπό τής συναντήσεως αυ
τής μέ τούς 'Ανιζέ, ώς διά μαγείας ή αγάπη εκείνη μετετρέπετο είς 
έρωτα. Οί ωραίοι μαύροι οφθαλμοί της ήτένιζον άσκαρδαμυκτεί τόν 
όφθαλμόν τοϋ λαγωνικού, ή δέ ονειροπόλος διάνοια της εδημιούργει 
εΰάρεστον μέλλον ευδαιμονίας. Τά περί αυτήν ήλλασσον βαθμηδόν όψιν. 
Τά φυτά τή έφαίνοντο μικρότερα, τά πρόβατα τοϋ ποιμνίου ώς αθύρ
ματα καί δ Σιρχάν ώς σύντροφος δλως ανεπαρκής. Βαθμηδόν κατε
λήφθη ύπό λήθαργου. Έν τω ύ'πνω της ώνειρεύθη καί πάλιν τόν Σέ
μηζ, έ'φιππον, ώραϊον καί περίδοξον ήρωα - ήρχετο νά τήν άπαγάγη . 
Τό όνειρον υπήρξε τόσω ζωηρόν, ώστε τήν ε'ξύπνησεν.Είδεν δτι δ ήλιος 
κατήρχετο έπί τοϋ ορίζοντος, καί δτι τό ποίμνιον ώς έξ ενστίκτου τήν 
είχε περικυκλώσει. 'Ηγέρθη. Έπρεπε νά έπιστρέψή εις τά σκηνώματα. 
Θά διηγεϊτο ιδιαιτέρως εις τήν μητέρα τοϋ Σέμηζ τήν ευτυχή τής ημέ
ρας συνάντησιν. Θά τήν έθώπευε, θά τήν έφίλει, θά τήν περιεποιεϊτο. 
ΕΊς αυτήν δέν έχρεωστεϊτο ή έν τω κόσμω ύ'παρξις τοϋ αγαπητότερου 
αυτή δντος ; Άπό τής ημέρας εκείνης θά συνεκέντρου δλην αυτής τήν 
τρυφερότητα πρός περιποίηση τής μελλούσης αυτής πενθερδίς. 

Έν τοιαύτη ηδεία· μελαγχολία ή Κάμμαρ έπλησίαζε βαθμηδόν πρός 
τήν σκηνήν τού πατρός τοϋ Σέμηζ. Δέν ήκουσε τάς εκείθεν έκπεμ-
πομ,ένας θλιβεράς κραυγάς καί τά μονότονα μοιρολόγια, ειμή δταν εύ-
ρίσκετο εις ολίγων βημάτων άπόστασιν. Τί συνέβη έν τή απουσία- της ; 
Έν τή ψυχολογική καταστάσει έν ή εύρίσκετο, ήρχισε νά τρέμή σύσ
σωμος. Δέν έτόλμα νά είσέλθή έν τή σκηνή. Έπερίμενε περίτρομος 
εςω αυτής εν τω μεσω του ποιμ,νιου της, οτε ειοεν εςερχομενην εκείθεν 
μίαν γείτονα. 

— Τί συμβαίνει ; τήν ήρώτησε. 
<τ Πώς ·, δέν τό ξεύρεις ; ποϋ ήσουν ; σήμερα τό πρωί τό παιδί τής 



506 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

Δζεμίλε ευρέθηκε πνιγμένο ! Ή Δζεμίλε και ό Άβδουλλάς πήγαν νά 
τρελλαθούν, ζήτησαν δικαιοσύνην άπό τον Σέχην, άλλά και δ Σέχης 
δέν ξεύρει τ ί νά κάμη. Ή Δζεμίλε λέγει δτι το έπνιξαν ή ή μάννα 
σου ή ή μάννα τοϋ Σέμηζ, γιατί τήν ζήλευαν. Ή μάννα σου λέγει 
δτι δέν είχεν ανάγκην νά κάμη τέτοιο πράγμα, διότι εκείνη έχει παιδί , 
εσένα, τώκαμε λοιπόν λέγει ή μάννα τού Σέμηζ, γ ιατ ί έχασε το γυιό 
τ η ; . Ή μάννα τοϋ Σέμηζ πάλι δέν λέγει τίποτε, άλλά κλαίει και οδύ
ρεται. "Ολοι ύποψιάζουνται πώς ειν' εκείνη. 

Είς έκάστην νέαν φράσιν τής γείτονος, ή Τίάμμαρ ησθάνετο τήν 
καρδίαν της πάλλουσαν βιαωτερον. Τί έφαντάζετο έν τή Ιρήμω και 
τ ί εύρισκεν έν τή σκηνή ! Ή εκπληξις αυτής εί; τό άκουσμα τού 
διαπραχθέντος εγκλήματος τήν άπελίθωσε. Δέν ήδυνήθη ν ' άρθρωση 
λέξιν, ή δέ γείτων βλέπουσα αυτήν ούτως άφωνον και τεταραγμένην, 
έξηκολούθησε μετά χαιρεκακίας : 

— Τώρα δ Σέχης απεφάσισε πώς εκείνη πού τό έπνιξε θά τήν σκο
τώσουν μέ τής λόγχες. Ά λ λ ά καμμία δέν δμολογεϊ, διά τούτο άπε-
φασίσθηκε νά υπάγουν αύριο είς τόν Άριφα 1 ποΰ βρίσκεται 'ς το 
ο ύ ά δ η έλ Γ ά ν α μ και νά ταϊς δικάση. Εκείνος πού ξεύρει και δ ια
βάζει τα ϊ ; καρδιές δλοιν τών ανθρώπων, θά καταλάβη ποιά τό έπνιξε. 
Ό καϋμένος δ Άβδουλλάς δέν ε'χει τύχη μέ τ ' αγόρια ! 

Και έπί τής συλλυπητηρίου ταύτης φράσεως, ύποκρυπτούσης ίσως 
ένδόμυχον χαράν διά τό δυστύχημα τό πλήξαν ευτυχή σύζυγον, έγ-
κατέλιπεν εκεί τήν Κάμμ.αρ και διηυθύνθη πρός τήν ιδίαν σκηνήν. 

Αί μοιρολογίαι έξήρχοντο άσθενέστεραι έκ τής σκηνή;, τά δέ βελά
σματα τών έπιστρεψάντων ποιμνίων έκάλυψαν μετ ' ολίγον τήν έκ τοϋ 
έγκλήμ-ατος προελθοϋσαν ταραχήν, δπως ή επελθούσα νύξ διά τοϋ 
μαύρου μανδύου της έκάλυψεν άπάσας τάς ασχήμιας και επανέφερε τήν 
ήσυχίαν είς τάς σκηνάς τών Διλέμ. 

Ή νύξ τήν οποίαν διήλθεν ή Κάμμαρ παρά γειτονική τινι σκηνή 
ήτο άπεριγράπτως τεταραγμένη. 'Εν τή αθώοι: παιδική κεφαλή της 
συνωθούντο τά διάφορα γεγονότα ανεξήγητα δ ι ' αυτήν. "Εβλεπεν ώς 
έν όπτασί^ τόν Σέμηζ έρωτύλον, περιπαθή, έναγκαλιζόμενον αυτήν, 
άλλ ' έ'βλεπε.τώρα μέν τήν μητέρα της δολοφόνον, μετ'ολίγον δέ τήν 
μητέρα τού Σέμηζ στραγγαλίστριαν, έ'βλεπε τέλος τόν πατέρα του 
καταρώμενον άπαν αυτού τό συγγενολόγιον. Ήδυνάτει νά κοιμηθή 
και κατεβασάνιζε τόν νούν της καθ' δλην τήν νύκτα διά νά έξηγήση 
πώς τόσον πολλά και ποικίλα γεγονότα συνέβησαν εντός μιάς ημέρας. 

1 Δικαστής παρά Βεδουίνοι;. 
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Εύρισκενϋτι ή ευχή τοϋ γέροντος Χαλέφ δέν τήν ωφέλησε τό παράπαν, 
άνεστεναζε δέ μετά πόνου ψυχής, διερωτωμένη άν δλαι αί κόραι ύπο-
φέρωσιν είς τόν βίον των δ,τι και αυτή. Ηΰχετο νά εξακολούθηση ή 
νύξ ατελείωτος, διά νά μή φανή είς τά όμματα τών ομοφύλων της, 
αυτή, κόρη*" ή νύμφη μιας κακούργου. Διότι συνεταύτιζεν έν τώ έγκλή-
ματι και τήν μητέρα και τήν μέλλουσαν αυτής πενθεράν άλλά και ή 
νύξ δέν ήκουσε τήν εύχήν της, ήρξατο δέ βραδέως αποσυρόμενη και 
χορηγούσα τήν θέσιν της είς τήν μεγαλειτέραν αυτής άδελφήν, τήν 
ήμέραν. 

Κατά τήν ήμέραν έκείνην επρόκειτο νά μεταβώσι παρά τώ Ά ρ ι φ α 
εύρισκομένω είς άπόστασιν τριών ωρών. Όρθρου βαθέος πεντήκοντα 
περίπου ίππεϊς ήσαν ήδη έτοιμ.οι, έν αύτοϊς δέ και δ Σείχης τ ή ; φυλή; 
μετά τού Άβδουλλά και τών τριών συζύγων του. Ή Κάμμαρ εμεινεν 
εί; τήν σκηνήν, τό δέ ποίμνιον αφέθη ελεύθερον εί; τάς πέριξ γαίας. 
Η συνοδία διηυθύνθη πρός τήν άπέραντον έ'ρημον έχουσα πρός τά 

νώτα τήν άνατολήν. Οί νεώτεροι τών ιππέων ήρχισαν ήδη καλπάζον-
τες, κραδαίνοντες τάς λόγχας αυτών, ώς έάν επρόκειτο νά έπιτεθώσι 
κατά τού έχθροΰ. Μετά δύο ώρα; έφθασαν παρά μικράν λίμνην πλήρη 
ύδατος, άνανεουμ,ένου ύπό πηγής ρεούσης ανωτέρω- παρά τάς οχθας 
αυτής έφύοντο λεπτοί κάλαμοι και δενδρώδεις μίνθαι, έκεϊ άφίππευσαν 
και έκαστος έξήγαγεν έκ τοϋ κόλπου αύτοϋ τεμάχιον άρτου και φοίνι
κας. Ήρίστευσαν έν σιωπή, τινές έ'πιον ύδωρ και προσηυχήθησαν, άλ
λοι έπότισαν τούς ίππους αυτών και άλλοι έκάπνισαν. Μετά τινα λε
πτά ήκούσθη δ Σείχης ειπών: 

— 'Εν ονόματι τού Θεού, εμπρός. 
Και η συνοδία έξηκολούθησε τόν δρόμον αυτής,μ.ετά ήμίσειαν δέ ώραν 

έφάνησαν τά σκηνώματα τών ομοφύλων αυτών Διλέμ, έν οις εύρίσκετο 
και δ "Αριφα. Δύο ιππείς άποσταλέντε; παρά τοϋ σκηνοϋντο; Σείχου 
ηλθον εί; προϋπάντησιν τοϋ συναδέλφου αυτού και αρχηγού τ ή ; π ά 
τρια;, έν γι συνέβη τό έγκλημα. Μετά τήν προσαγόρευσιν άπό μέρους 
τοΰ αρχηγού των : 

— Τά έμάθαμεν δλα, ειπεν δ πρεσβύτερο; αυτών τώ Σείχη. Ό 
αδελφός Οον 1 έλυπήθη πολύ. Ά λ λ ά θ ' άποδοθή δικαιοσύνη, διότι 
ώς σήμερα δ Άρχφας έτιμώρησε πάντοτε τόν ένοχον. 

— Ό Ά ρ ι φ α ς τών Διλέμ είναι ξακουστός είς τά πέρατα τής·γης, 
άπήντησεν δ Σείχης. Ή σοφία του είναι μεγάλη σάν τήν σοφίαν τοϋ 

1 Ούτως άποκαλοϋσιν αλλήλους οί αρχηγοί τών διαφέρων πατριών. 
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Σελμάν έμπή Δαούτ Δέν ξεύρω τί δαίμονας έμβήκε 'στό σπίτι τοϋ 
Άβδουλλά. "Ολα τά κακά άπο 'κεΐ μάς έρχονται. 

Καί ούτω συνδιαλεγόμενοι έφθασαν παρά τήν σκηνήν τοϋ Σε'ίχου 
εκείνου, ήτις, μεγάλη καί ευρεία, ήδύνατο νά περιλάβη πεντακόσια 
άτομα. "Ολοι άφίππευσαν παραδώσαντες τούς ίππους των*είς τούς νε
ωτέρους τών ξενιζόντων, ο'ίτινες καί έφρόντισαν τά δέοντα περί αυτών. 
Είς το βάθος τής σκηνής έκάθητο Βεδουίνος πεντηκοντούτης περίπου, 
μ,έ τήν φυσιογνωμίαν νοήμονα καί οξυδερκή, όστις έπί τή είσόδω τών 
ξένων ήγέρθη. Ή τ ο 6 Ά ρ ΐ φ α ς . 

Καί ήρξαντο τότε οί χαιρετισμοί καί οί ασπασμοί καί αί περίπτύξεις 
καί αί θωπεϊαι προς αλλήλους, ά λ λ ' ό Άριφας διετήρει πάντοτε αύ-
στηρον το ήθος καί σοβαρόν τό πρόσωπον. 

Μετά δεκάλεπτον άνάπαυλαν, άφοϋ προσεφέρθη καφές ε'ις τούς ξένους 
κατά σειράν μέ ένα καί τον αυτόν κύαθον καί έκ μιάς καί τής αυτής 
προχόης, ήρξατο δ Σείχης διηγούμενος είς τόν "Αριφαν τό γεγονός καί 
έπέρανεν ειπών : 

— Δι ' αυτό λοιπόν ήλθαμε νά δώσής δικαιοσύνην καί νά υπό
δειξης τόν έ'νοχον, τόν δποΐον καί θά φονεύσουν διά λογχισμού ύπό τά 
δμμ-ατά σου. 

'Αφού ήκουσε τήν ύπόθεσιν δ Άριφας, έζήτησεν ύδωρ καί πλύνας 
τάς χείρας αυτού, έθώπευσε τό γένειον καί είπεν: 

— Έν ονόματι τού θεού τοϋ μακροθύμου καί πολυευσπλάγχνου, &ς 
έ"λθή ή μάνα τοϋ παιδιού. Δύο γυναίκες κρατοϋσαι τήν Δζεμίλε έκ 
τών βραχιόνων έ'φερον αυτήν ενώπιον τοϋ δικαστοΰ τής έρημου, όστις 
μετά γλυκείας φωνής είπε πρός αυτήν : 

— Κόρη μου, αί βουλαί τοϋ θεού είναι ανεξιχνίαστοι. Έχασες τόν 
υίόν σου· ίσως ούτος επρόκειτο νά γείνή κακός άνθρωπος καί δ Θεός σού 
τόν αφήρεσε. Ή παντοδυναμία του δύναται νά σέ δώσή άλλον εις την 
θέσιν του. Παρηγορήσου καί χωρίς νά λάβγ|ς ύ π ' όψει είτε έχθραν είτε 
συμπάθειαν, είπε μοι πρός ποίαν τών δύο γυναικών τοϋ συζύγου σου 
έχεις ύπόνοιαν δτι έστραγγάλισε τό τέκνον σου ; 

•— "Άριφα, είπεν ή Δζεμίλε, τό παιδί μ.ου τό έπνιξαν χέρια κατα
ραμένα παρά τήν θέλησιν τού Θεοϋ.Θά μείνω χωρίς καμμιά παρηγοριά, 
ενόσω ή δικαιοσύνη σου δέν τιμωρήσγι τόν φονι&ν. Ή υποψία μου είναι 
τόσον εις τήν μίαν δσον καί είς τήν άλλην γυναίκα. Καμμία άπ 'ταϊς 
δύο δέν μέ ήγάπα . Επειδή δμως μετά τόν θάνατον τοϋ παιδιού μου 
ή Χαδίτσα μ' έδειξε συμπάθειαν καί κατηγόρησεν ενώπιον μου τήν 

• |3ολομών υιός Δαυίδ, — 6 Σοφός Σολομών. 
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Νάϊλε, ή όποια ουτε έτόλμησε νά έ'λθή νά μέ παρηγόρηση, θαρρώ δτι 
τό παιδί μου τό έ'πνιξεν ή Νάϊλε, διότι ήτο άρσενικόν καί διότι ό μό
νος υιός της, ό όποιος έκοψε καί τό δ ζ ε ΐ ν ν ε π , καί τότε δέν τό πίστε
ψαν, έφυγε καί τήν άφηκε μ,ονάχη. Δέν υποστηρίζω δμως τίποτε - σύ 
είσαι δ δικαιοκρίτης καί δίκασε - ή αμαρτία 'ς τό λαιμό σου. 

Ό δικαστής έσκέφθη έπί μικρόν, ένώ δλοι οί παρεστώτες έτήρουν 
βαθεϊαν σιγήν, είτα δέ είπε : 

— Ά ς φέρουν έδώ τήν Νάϊλε. 
Γυμνόπους βεδουίνος, κρατών έκ τής χειρός τήν Νάϊλε, έ'φερεν αυ

τήν ενώπιον τού δικαστού, δστις 'ιδών αυτήν άσκαρδαμυκτεί τή είπε : 
— Σέ κατηγορούν, κόρη μου, διότι έπνιξες τό τέκνον τής τρίτης γυ 

ναικός τοϋ συζύγου σου. Τί έχεις νά είπης σύ είς αυτήν τήν κατηγορίαν; 
Ή Νάϊλε άνελύθη είς δάκρυα, μέ φωνήν δέ διακοπτομένην ύπό 

λυγμών είπε : 
— Δοξάζω τόν Θεόν καί τόν προφήτην του, διότι ούτε 'ιδέα τοιού

του εγκλήματος μ'έπέρασε ποτέ άπό τόν νουν. Είμαι κ ' έγώ μήτηρ 
καί γνωρίζω τόν πόνον τής ψυχής τής Δζεμίλε, ή όποια πάραζαλιζο-
μένη νομίζει δτι εύκολα πνίγεται άθώον βρέφος. Έκοιμώμην δταν μ'έ-
ξύπνησαν καί μέ είπον τό τί συνέβη - καλλίτερα νά έκοιμώμην τον άξύ-
πνητον, διά νά μή προστεθή εις τήν στέρησιν τοϋ αγαπημένου μου 
Σέμηζ καί άλλη θλϊψις, καί νά μήν υποθέσουν οί ομόφυλοι μου δτι ε ί
μαι ικανή διά τοιούτο κακούργημα. Ούτε τό έπραξα, ούτε κατηγορώ 
κανένα δ ι ' αυτό. Σύ ό άναγινώσκων είς τάς καρδίας τών ανθρώπων 
ημπορείς νά τό εύρής, έγώ είμαι αθώα άπό το έγκλημα καί λυπούμαι 
κατάκαρδα, διότι μέ ανακάτωσαν εις τοιαύτην ύπόθεσιν. 

— Δέν υποψιάζεσαι κανένα δ δποϊος νά τό έκαμε ; 
— "Οχι - ή σκηνή τοϋ Άβδουλλα: έχει τρία χωρίσματα - κάθε γ υ 

ναίκα έχει τό χώρισμα της - έγώ ήμην εις τό Ίδικόν μου, δταν έμβήκαν 
καί μέ έξύπνησαν, τότε δέ ήκουσα' καί τάς φωνάς καί τά κλάμματα 
τής μάννας τοϋ παιδιού. 

— Στάσου παρέκει. "Ας φέρουν τήν Χαδίτσαν, διέταξεν δ Άριφας . 
Καί παρουσιάσθη ή Χαδίτσα περιστρέφουσα βλέμματα έξηγριωμένα 

εις τούς παρεστώτας, στασα δέ ενώπιον τοϋ δικαστού μέ ύ'φος τολ-
μηρόν, πριν ή ούτος τήν έρωτήσγ) τ ι , ήρχισε λέγουσα : 

— Δικαιοκρίτη Άριφα I Τό έγκλημα πού έ'γεινε εις τήν σκηνήν 
μας μάς λεκιάζει δλας - πρέπει νά τιμωρηθή ή ένοχος- ξένος δέν έμ-
βήκε εις τήν σκηνήν. Αύτη ή ύποκρίτρια πού κλαίει έκεϊ, αύτη τό 
διέπραξε. Άπό τόν φθόνον της διότι δέν έχει πλέον τον προκομμένο. 



510 Π Α Ρ Ν Α Σ Σ 0 2 

τόν υίόν της, δέν ήθελε νάχουν κ ι ' ά λλα ι ς . "Οταν πέρσι, ποϋ έκοψε τό 
δ ζ ε ΐ ν ν ε π τοϋ Σέχη τόν κατηγόρησα, δέν μέ πίστεψαν. "Αν τότε δ Σέ-
χης έκαμνε κάτι τ ι , δέ θά κλαίγαμε σήμερα το καϋμένο τό πλάσμα -

καί στραφεϊσα πρός τήν Νάϊλε πάντοτε κλα ίουσαν :—Τί σ' έπταιε, 
μωρή, τό αθώο τό παιδί ; Διαστρεμμένη ! &ν μπορής είπε καί σ'έμένα 
πώς δέν τώπνιξες εσύ. 

— Διαμαρτύρομαι, ειπεν ή Νάϊλε, καί αναθέτω εις τόν Θεόν νά 
δείξη ποίος τό έκαμε. 

— Ό Θεός δέν ανακατώνεται σέ τέτοιες πράξες. Τό λέγω καί τό 
επαναλαμβάνω. Έσύ τό έ'πνιξες, έσύ ! 

— 'Αλλάχ ! Α λ λ ά χ ! άνέκραξαν οί παριστάμενοι - δ δέ "Αριφας 
έφαίνετο σύννους καί κρατών διά τής χειρός τό γένειόν του, καί είπε 
πρός τήν Χαδίτσαν : 

— Ποϋ βασίζεις, κόρη μου, τήν ύποψίαν σου δτι τό έ'πνιξεν ή Νάϊλε; 
"Ισως ήλθε κανείς έ'ξωθεν κρυφά καί έφυγε χωρίς νά τό εννοήσετε. 

— Θά υπέθετα τέτοιο πράγμα, αν δέν έγνώριζα δτι ή Δζεμίλε δέν 
δέν εχει άλλην νά τήν έχθρεύεται άπό τήν Νάϊλε - άλλά κάτω άπο 
τήν σκηνήν είμαστε μόνον ή τρεις - οί άνδρες κοιμούνται έ'ξω. Ή μη
τέρα του δέν τώπνιξε, έγώ δέν τώπνιξα, άρα λοιπόν τώπνιξεν ή Νάϊλε. 

Ό Άριφας" έσκέπτετο έκκοκκίζων τό κομβολόγιόν του - οί λοιποί 
παρακαθήμενοι έσιώπων, άπό καιρού εις καιρόν δέ τις αυτών άνεφώ-
νει — 'Αλλάχ ! 'Αλλάχ ! 

Μετά τίνων λεπτών παύσιν ό Άριφας ήγέρθη καί λαβών ύφος έπί-
σημον είπε : 

— 7 Ω Σύνοδος τών Διλέμ. Ή ύπόθεσις είναι πολύ σκοτεινή καί 
δέν δύναμαι νά εΐπω ποία έκ τών δύο διέπραξε τό έγκλημα. Επειδή 
δμως είναι ανάγκη νά εύρεθή ή ένοχος, θά μεταχειρισθώ εν μέσον καί 
επικαλούμαι τήν βοήθειαν τοϋ Υψίστου. Βλέπετε εκείνο τό ύψωμα τής 
γής έκεϊ ; &ς μεταφερθώσιν αί δύο κατηγορούμεναι έπ ' αύτοϋ - έκεϊ 
πρέπει νά έκγυμνωθωσι καί δταν δώσω εντεύθεν τό σύνθημα διά μιας 
πιστολιάς, θά τρέξουν γυμ.ναί δπως θά είναι καί αί δύο πρός έμέ - εκείνη 
τήν οποίαν θά βοηθήση ή Θεία δύναμις νά φθάση έδώ πρώτη καί νά 
άσπασθή πρώτη τόν μανδύαν μου εκείνη είναι ή αθώα - ή δέ μένουσα 
όπισθεν είναι ή ένοχος. Εμπρός. Μεταφέρετε τάς δύο γυναίκας είς τόν 
λόφον. Αφήσατε αΰτάς νά γυμνωθούν δώδεκα παλληκάρια &ς ετοι
μάσουν τάς λόγχας των διά νά διαπεράσουν τήν ενοχον. Πηγαίνετε. 

— Καλή άπόφασις 1 Καλή άπόφασις ! έψιθύρισαν οί παρακαθήμε
νοι δημογέροντες. 
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— Ό Θεός νά δώση δύναμι εις τά πόδια τής αθώας, προσέθηκεν δ 
Σείχης. 

Ότε τινές τών νέων παρελάμβανον τάς δύο γυναίκας διά νά 
συνοδεύσωσιν αύτάς εις τόν λόφον, ή Νάϊλε έλθοϋσα ενώπιον τής δμη-
γύρεως έ'στη προ τοϋ "Άριφα καί είπεν αΰτώ : 

— Δίκαιε κριτά, ή άπόφασίς σου δσον σεβαστή καί άν είναι, δέν 
είναι δυ\ατόν νά έκτελεσθή - κατόπιν τόσων κατηγοριών καί ύβρεων τάς 
δποίας ύπέμεινα, δ μόνος θησαυρός πού μ' έμεινε ήτο ή γυναικεία μου 
εντροπή. Καί τώρα θέλεις νά φανώ δλόγυμνος ε,ίς τά μάτια τόσου κό
σμου. Αυτό ποτέ. ! Διάταξε καλλίτερα νά μέ λογχίσουν. 

— Δέν γίνεται ! δέν γίνεται ! άνέκραξαν πολλοί. "Ο,τι εί
πεν δ Άριφας πρέπει νά γεινή, Ή έ'μπνευσίς του θά έκτελεσθή. Πη
γαίνετε. 

— Έγώ είμαι έτοιμη, είπεν ή Χαδίτσα. 
Καί έσυραν τάς δύο γυναίκας είς τόν λόφον. Ό Άριφας ήτοίμασε 

τό πιστόλιον. Οί λοιποί ήγέρθησαν, μετά προσοχής δέ καί συγκινήσεως 
έ'βλεπον προς τόν λόφον έκεϊ ή μέν Χαδίτσα ήρξατο έκγυμνουμένη, ή 
δέ Νάϊλε περικαλυφθεϊσα μέ τόν μανδύαν της έκάθησε κατά γής καί 
έδήλωσεν εις τούς περί αυτήν προσπαθοϋντας νά τήν πείσωσιν, δτι έπρο-
τίμα τόν θάνατον. 

Μετά μικρόν ήκούσθη ή έκπυρσοκρότησις τοϋ πιστολιού, δλοι δέ οι 
παρεστώτες είδον άντί δύο, μίαν γυναίκα δλόγυμνον νά τρέχη" καί νά 
σπεύδη δπως άσπασθή τόν μανδύαν τού Άριφα , όστις ωχρός καί συγκε-
κινημένος ΐστατο ό'ρθιος κρατών ακόμη τό πιστόλιον εις τήν χείρα. 
Ή γυμνή καί τρέχουσα γυνή ήτο ή Χαδίτσα - άλλά πριν ή έγγίση 
τόν μανδύαν τού δικαστού, ούτος διά μιαις διατακτικής χειρονομίας τήν 
άπώθησεν άνακράζων : 

— Στάσου γυναίκα. ! Έσύ έπνιξες τό παιδί - δταν μία γυναίκα 
περιφρονή καί έκθέτγι τήν ιδίαν της τιμήν, είναι ικανή νά πράξη κάθε 
έγκλημα. Κτυπήστέ την . 

Εις το άνέκκλητον διάταγμα τού Άριφα ή μέν συνάθροισις άφήκε 
φωνήν εκπλήξεως άμα καί θαυμασμού, δέκα δέ λόγχαι διετρύπησαν 
έν άκαρεΐ τό γυμνον σώμα τής κακούργου. Πριν δ ' ή άκουσθή καλώς δ 
γογγυσμός τής πλησσομένης: 

— Σταθήτε ! είπεν δ Άριφας καί πλησιάσας πρός τήν άναπνέουσαν 
εισέτι Χαδίτσαν τή είπε μέ άπότομον φωνήν. 

— Πώς έκοψες τό Δ ζ ε ΐ ν ν ε π ; ν 

— Μέ τό μ.άχαΐρι . . . άπήντησεν αύτη σχεδόν λιπόθυμος καί π ά -
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ραυτα, οχι . . . δέν τώκοψα έγώ . . . . όχι . . . . . και συσπειρωθεϊσα 
έφ 'εαυτή έπεσε νεκρά κατά γης. 

'-— Χέλε ! Χέλε !; Χέλε ! ηκούσθησαν τότε φωνάζουσαι αί γυναί
κες τής φυλής, και οί Βεδουίνοι ένθουσιασθέντες έκ τής άπονεμηθείσης 
δικαιοσύνης, έ'ρριπτον βολάς εις τον αέρα, έκραύγαζον υπέρ του Άριφα 
ΧόοΌΌ, Χόσσα ! και ώρύοντο ώς βρυχώμενοι σκύμνοι, δύο δέ ήλικκο-
μέναι γυναίκες πλησιάσασαι πρός τό έκπνέον σώμα έκάλυψαν αυτό 
διά μαύρου μανδύου και έστησαν έκεϊ άναμένουσαι τήν άναχώρησιν 
τού πλήθους. 

Μετά ήμισειαν ώραν ή συνοδία άπεχαιρέτιζε τήν άδελφήν πατριάν, 
έφίλει τήν χείρα τού Σολομώντος τών Διλέμ, ΐππευε και άπήρχετο 
έν αγαλλιάσει και θριάμβφ, έγκαταλείπουσα τό μέρος έν τώ όποίφ άπέ-
πλυνε τόν ρύτ.ον τού κακουργήματος. 

Ό ήλιος επίσης άπεχαιρέτιζε τήν ατέρμονα πεδιάδα • και κατήρ-
χετο εκείθεν τοϋ ορίζοντος, όταν οί Διλέμ έφθασαν είς τά σκηνώμ-ατα 
αυτών, ένθα αί γυναίκες έξελθοΰσαι τών σκηνών τούς ύπεδέχθησαν διά 
νέων έ λ ε λ ε ΰ και ωσαννά . 

Παρήλθεν έτερον ετος. Κατά τό διάστημα τούτο πολύς έγένετο λό
γος έν τή φυλή και τοις πέριξ περί τών γεγονότων, τά όποια άφηγή-
θημεν. Έθαυμάζετο ιδία ή οξυδέρκεια και ή διορατικότης τοϋ Άρ ιφα , 
κατέστη δέ τόσον δημοτικός, ώστε και μέχρι τής σήμερον παρά τοις 
Βεδουίνοις μένει ώς παροιμιώδης ή διεξαγωγή τής υποθέσεως ταύτης. 
"Οπως δέ πάντοτε κατόπιν πολέμου επέρχεται ειρήνη, κατόπιν λα ί λα -
πος νηνεμία και κατόπιν τρικυμίας γαλήνη, ούτω και έν τή φυλή τών 
Διλέμ άπαντες ήσχολοΰντο ήσυχοι και αμέριμνοι είς τήν περιποίησιν 
τών ποιμνίων αυτών. 

Και ή σκήτη τοϋ Άβδουλλά έπανεΰρε τήν ήσυχίαν αυτής. Ή 
Νάϊλε απεσύρθη έκ τής μεγάλης σκηνής είς παράπλευρον μικροτέραν, 
έμεινε δέ πραγματική οικοδέσποινα ή Δζεμίλε, παρηγορουμένη έκ τής 
ελπίδος .Οτι οσονούπω θά έγίνετο μήτηρ νέου υιού. Μόνη ή δύστηνος 
Κάμμαρ μείνασα ορφανή, κακοβλεπομένη παρά τών λοιπών γυναικών 
τής φυλής ώς κόρη κακούργου, και μή έχουσα ούδενός τήν συμπάθειαν, 
έθλίβετο και έτήκετο, συγκεντροϋσα ολην αυτής τήν άγάπην πρός τον 
Σιρχάν, μετά τοϋ όποιου τόν πλείστον χρόνον διήρχετο εν τή έρήμφ, 
μακράν τοϋ πλήθους και παρά τό ποίμνιον, όπερ ένεπιστεύθη αυτή ό 
Σέμηζ. Έν τή μεγάλη αυτής μελαγχολία διά τόν άπρόοπτον θάνατον 
τής μητρός αυτής παρηγορεϊτο έν μέρει, σκεπτόμενη δτι δ Σέμηζ όπου-
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δήποτε και άν εύρίσκετο, θά έμάνθανε βεβαίως τήν άθώωσιν αύτοϋ 
άπό τής βδέλυρας κατηγορίας τού δ ζ ε ϊ ν ν ε π και θά ενέπιπτε μίαν 
νύκτα εντός τής φυλής ώς αστήρ άπό τοΰ ουρανού, τότε δέ θά έξετέλει 
τήν ύπόσχεσιν αυτού. Και άνεμιμνήσκετο τήν άλησμόνητον Ικείνην 
συ^άντησιν μέ τούς 'Ανιζέ, και ήσθάνετο άπαν τό σώμα νά φρίσση είς 
τήν Ίδέαν τού γάμου, ή δέ συγκίνησις αυτής μετεδίδετο ώς διά μα
γνητικού ρεύματος είς τόν Σιρχάν, δν έθώπευε διά τής χειρός και δ 
όποιος καθήμενος παρ 'αυτή έκτύπα έρρύθμως τήν ούράν αυτού έπί τοϋ 
εδάφους ώς μαστίγιον. 

Ά λ λ ' ό χρόνος παρήρχετο και ό Σέμηζ δέν έφαίνετο, ή δέ Κάμμαρ 
δεκατριέτις ήδη εύρίσκετο πλέον είς ώραν γάμου. Τό εΰκαμπτον αυτής 
σώμα, α κάθυγροι και μεγάλοι αυτής οφθαλμοί, ή γλυκύτης εν γένει 
τοϋ προσώπου και τών τρόπων αυτής, προύκάλουν προτάσεις γάμου 
άπό μέρους νεαρών τίνων ποιμένων, θυσιαζόντων είς τήν καλλονήν και 
είς τάς άρετάς τής κόρης τήν εγκληματικότητα τής τιμωρηθείσης μη
τρός. Ή Κάμμαρ όμως άπήντα δτι απεφάσισε νά μήν ύπανδρευθή. 'Εν 
τή μοναξιά έν γι διετέλει, άπηλπίζετο ενίοτε και έδέετο τού Θεοϋ νά 
λύτρωση αυτήν τοιούτου βίου. "Οτε περί τάς αρχάς Μαίου κερβάνιον 
έκ τεσσαράκοντα καμήλων έρχόμενον έκ Βα»γδάτης έκόνευσε πλησίον 
τής φυλής, ή Κάμμαρ έμαθεν δτι τό κερβάνιον διηυθύνετο είς τού 
Χουμούτ-έλ-Βάργας και εκείθεν είς Δαμασκόν. 

Αμέσως διενοήθη δτι ήδύνατο νά μεταβή αυτή είς άναζήτησιν τοϋ 
Σέμηζ. Τί τήν ήμπόδιζε ; Έσκέφθη Οτι καλλίτέρον θά ήτο νά μή έκ-
μυστηρέυθή είς ούδένα τήν άναχώρησιν της, διότι, άν έζήτει άδειαν, θά 
άπεποιοϋντο και οί ομόφυλοι της νάτήν έπιτρέψωσι και οί συνοδοί τοϋ κερ-
βανίου νά τήν παραλάβωσινδθεν έκαιροφυλάκτει άγρυπνος τήν στιγμήν, 
καθ' ην θά έξεκίνει τό κερβάνιον. Ό τ ε δέ δύο ώρας,πριν εξημέρωση 
ήκουσε τόν άρχηγόν τής συνοδίας νά δίδη τό σύνθημα τής όδοιπορίας, 
ή Κάμμαρ άψοφητεί διωλίσθησεν έ'ξω τής σκηνής συγγενούς της, ενθα 
διενυκτέρευε. Καίτοι τό σκότος ήτο ακόμη βαθύ, αί κάμηλοι δμως γονα-
τισμ,έναι έφορτώνοντο μεθ' υπομονής μυρηκάζουσαι μακαρίως, μόνον δέ 
εις το πρόσταγμα τού φορτωτοΰ ήγείροντο και έπλησίαζον πρός τάς ήδη 
έτοιμασθείσας. "Οταν αί τεσσαράκοντα κάμηλοι ήσαν φορτωμέναι, ή 
πρώτη αυτών προεξέτεινε τόν πηχυαϊον λαιμόν της πρός τό ύποδειχθέν 
αυτή μέρος και ήρξατο βαδίζουσα, αί δέ λοιπαί ήκολούθησαν κανονι-
κώτατα αυτήν. Οί δέκα συνοδοί τοϋ κερβανίου ίππεϊς ί'σ.ταντο μακρό
θεν και έπερίμενον νά τεθή τό παν είς κίνησιν, οί λοιποί ακόλουθοι ήσαν 
πεζοί, τελειώσαντες δέ τάς φορτώσεις, ελαβον τάς ράβδους των.άνά 
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χείρας καί άνεμίχθησαν μεταξύ τών καμήλων, τότε ή καιροφυλακτούσα 
Κάμμαρ έπλησίασεν έκ τών όπισθεν μίαν κάμηλον καί συλλαβούσα διά 
τής δεξιάς τήν μικράν αυτής ούράν άνερριχήθη θέσασα τον άριστερόν 
αυτής πόδα εις το προεξέχον τού ζώου γόνατον, ούτω δέ άνήλθεν έπι 
τής ράχεως αυτού. Ουδείς παρετήρησεν αυτήν, τό δέ κερβάνιον, ομοιον 
προς στόλον πλοίων έγκαταλειπόντων τον λιμένα, προΰχώρησε σιωπηλώς 
προς τής ερήμου το πέλαγος. 

Μετά δύο ωρών δρόμον το σκότος ήρχισε νά άραιούται, βαθμηδόν τά 
αντικείμενα καί αί σκιαί ελάμβαναν τήν πραγματικήν αυτών μορφήν, 
τότε δέ είς τών ιππέων έπιθεωρών τό κερβάνιον, διέκρινεν έπί τής ρά
χεως μιας καμήλου καί έν τώ μέσω δύο σάκκων τήν Κάμμαρ. ΕΊδο-
ποίησεν αμέσως τούς συντρόφους αυτού, ο'ίτινες έλθόντες έκεϊ και βλέ
ποντες τήν κόρην έπί τής καμήλου τήν ήρώτησαν: 

— Νετά κόρη .! τ ί γυρεύεις Ικεϊ καί ποία είσαι ; 
— Είμαι άπό τούς Διλέμ καί πηγαίνω εις τόν Χουμούτ-έλ-Βάργας 

όπου είναι ό αδελφός μου. 
— "Ε ! καλά ! είπεν ό φαινόμενος ώς αρχηγός, δέν έπρεπε νά μάς 

τό 'πής πρώτα ; Έ τ σ ι κρυφά κρυφά ταξειδεύουν οί άνθρωποι ; 
— Νά μέ συγχωρέσετε.. Ή τ α ν νύχτα καί δέν θέλησα νά σάς ανη

συχήσω . 
— Αυτό τό λαγωνικό δικό σου είναι ; 
Τότε ή Κάμμαρ έστρεψε τό βλέμμα πρός τά οπίσω καί είδε τόν 

Σιρχάν, τόν άγαπητόν Σιρχάν, όστις όσφρανθείς τήν άναχώρησιν αυ
τής πιστώς τήν ήκολούθησε. 

— Ναι ! είναι ο Σιρχάν, ό καϋμένος ! 
Οί συνοδοί τού κερβανίου έβεβαιώθησαν ότι ήτο μία έκ τών συνή

θων οδοιπόρων, αΐτινες σκοπούσαι νά μεταβώσιν είς μέρος άπέχον πολύ 
καιροφυλακτούσι τήν διάβασα κερβανίου καί άκολουθούσιν αυτό. Ίδόν-
τες δέ καί ότι ήτο κόρη νεαρά, άφήκαν αυτήν καθημένην έπί τής κα
μήλου καί δέν τήν διετάραξαν πλέον. 

Τό κερβάνιον έξηκολούθει ήσύχως τήν πορείαν αύτοϋ. Έταξείδευεν 
ήμέραν καί νύκτα καί μόνον ώρας τινάς άνεπαύετο εις τά κοιλώματα 
τής ερήμου, Ινθα έδίδετο όλίγη ζύμη κριθάλευρου ώς τροφή εις τάς κα 
μήλους. Μετά δρόμον τριών ημερονυκτίων έμενον μόνον δώδεκα ώραι 
διά νά φθάση εις τά σκηνώματα τού Χουμούτ-έλ-Βάργας, όστις απείχε 
πέντε ώρας ά<πό τών ερειπίων τής αρχαίας Παλμύρας. Τά κερβάνιον 
ε"φθασεν ήδη είς μέρος γνωστόν, τό Μένζτ ιλ , ένθα άνέβρυεν έκ πηγής 
ΰδωρ διαυγές, όπερ έκχυνόμενον έζωογόνει τήν ε'ρημον, καλυπτομένην 

ΣΚΗΝΑΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ 515 

ύπό χλόης απαλής εις άρκετήν περιφέρειαν. Έκεϊ διέταξεν & αρχη
γός τοϋ κερβανίου νά ήσυχάσωσιν αί κάμηλοι έπί τινας ώρας, γονατί-
σασαι δέ άπασαι έξεφορτώθησαν ύπό τών ακολούθων, οΐτινες έτοποθέ-
τησαν τά φορτία είς εν μέρος, αφέντες τάς καμήλους νά βόσκωσι καί 
μετά μικρόν συναθροισθέντες έπί τό αυτό ήναψαν πυράν καί προητοί-. 
μαζον τόν καφέν. 

Η Κάμμαρ καίτοι προσκληθείσα είς τήν όμήγυριν, άπέφυγεν όμως 
νά μεταβή καί συσπειρωθεϊσα εντός τοϋ μανδύου της κατεκλίθη έπί 
τριών σάκκων καί άπεκοιμήθη, έχουσα παρά τούς πόδας της τόν 
Σιρχάν. 

Μετά μικρόν καί οί λοιποί, κεκμηκότες ώς ήσαν, κατεκλίθησαν έδώ 
κ εκεί. Έμεινε δέ μόνον είς, b σκοπός, όστις ήρξατο νενενίζων θλι-
βερόν καί μονότονον η.σμ&. 

Η νύξ έπροχώρει. Έν τή ανατολή έφάνη ήδη ό Σείριος προάγγε
λος τοϋ Αυγερινού. Κατ'έκείνην τήν στιγμήν ό σκοπός ένόμισεν ότι είδε 
σκιάν τινα διερχομένην ώς άστραπήν εις ίκανήν άπόστασιν ήγέρθη έπί 
τών γονάτων, άλλά δέν είδε τίποτε· έ'πεσε πρηνής έπί τών σάκκων καί 
εστηλωσε τά βλέμματα αύτοϋ πρός τό μέρος έκεϊνο. Τώ έφάνη τότε ότι 
ε'ώί δευτέραν σκιάν, οιονεί ίπταμένην, τήν όποίχν μετά μικρόν π α -
ρηκολούθει τρίτη. Δέν ήτο οπτική άπατη . Ήσαν ιππείς. Κατήλθε καί 

• έθηκε το ούς αύτοϋ έπί τής γής, ήκροάσθη δέ προσεκτικώς έπί άρκετήν 
ώραν. Εγερθείς τότε έκραύγασε : 

— Ελ Γαζοΰ, έλ Γαζοϋ ! ήτοι οί λησταί , οί λήσταί , σηκωθήτε. 
Εν τώ άμα ήγέρθησαν άπαντες· αυτός δέ τρέξας παρά τώ άρ-

χηγώ ώμίλησεν αΰτώ. Έν μι$ στιγμή οί δέκα ιππείς ήσαν έτοιμοι, 
μέ τάς λόγχας άνά χείρας, έφιπποι· οί πεζοί ήρξαντο φορτώνοντες τάς 
καμήλους. Είς αυτών έξύπνησε καί τήν Κάμμαρ. 

— Σήκω, σήκω, μας επάτησαν οί Γαζοΰ, πήγα ιν ' έκεϊ πίσου άπό 
τά καλάμια τοϋ νερού καί κρύψου· νά ιδούμε τί θ 'άπογε ίνη . 

Η Κάμμαρ τρέμουσα μετέβη εις τό ύποδειχθέν μέρος. 
Κ α τ ' έκείνην τήν στιγμήν δύο.ιππείς έν μεγάλω καλπασμφ διήλ-

θον ώς βέλη εκατέρωθεν τοϋ κερβανίου. Οί δέκα έφιπποι παρά τάς 
άποσκευάς, έτήρουν στάσιν έφεκτικήν. Μετά μικρόν τέσσαρες άλλοι 
ίππεϊς διήλθον ταχύποδες έπί τών ιχνών τών πρώτων. Τότε ό αρχη
γός τοϋ κερβανίου ήρώτησε μέ προσ'ποιητήν άταραξίαν. 

— Πόσοι έ'γειναν ; ^ 
— Εξ, απήντησαν ταυτοχρόνως τινές, στρέφοντες τά βλέμματα 

αυτών πανταχόθεν. 
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— Γρήγορα φορτώσατε, και τελειώνετε, ύπέλαβεν 6 αρχηγός προς 
τούς πεζούς, οΐτινες κατεγίνοντο μετά σπουδής εις τό έργον. 

— Μάς λείπουν καμήλαις, μάς λείπουν πέντε καμήλαις, είπε τότε 
είς τών πεζών. 

Είς τήν άγγελίαν ταύτην 6 αρχηγός Ιπρόσφερε βλασφημίαν, διέ
ταξε δέ δύο έκ τών οπαδών του νά τρέξωσιν είς άνεύρεσιν. 

Μετά μικρόν δέ ήκούσθη έκπυρσοκρότησις άντηχήσασα ώς τηλέ -
βολον έν τή έρήμα>· κατόπιν ήκούσθη δευτέρα και μετ ' αυτήν τρίτη· 
είτα δέ ασυνάρτητοι φωναί. 

— Εμπρός ! διέταξεν ό αρχηγός· και οί οκτώ ιππείς διηυθύνθησαν 
πρός τό μέρος, οπόθεν ηκούσθησαν αί φωναί. 

Ό αυγερινός ειχεν ανέλθει εις τόν ορίζοντα, τό δέ λυκαυγές ήγγέλ-
λετο ήδη διά φαεινής γραμμής πρός τό μέρος τής ανατολής. 

Μετ ' ολίγον ηκούσθησαν καλπασμοί αλλεπάλληλοι και πρός τό μέ
ρος ένθα έκρύπτετο ή Κάμμαρ διήλθον ώς φαντάσματα δώδεκα περί
που ιππείς. *Ητο ό αρχηγός μέ τήν συνοδίαν του κυνηγών τούς λ η -
στάς έν τω μεταξύ. 

Αί φορτωθεϊσαι κάμηλοι ήγείροντο και ώδηγοΰντο ύπό τών πεζών 
είς ίκανήν άπόστασιν. Δύο.έξ αυτών ί'σταντο παρά τούς δέκα σάκκους, 
τών οποίων αί κάμηλοι ειχον έξαφανισθή. 

Ειχεν ήδη φέξει, όταν άπό τού ενός μέν μέρους έφάνησαν τέσσαρες 
ιππείς όδηγούντες τάς πέντε καμήλους ανευρεθείσας, άπό δέ τού άλλου 
άλληλοκυνηγούμενοι οί λοιποί δώδεκα ιππείς. 

Αντηλλάγησαν και έ'τεραι εκπυρσοκροτήσεις. Είς ΐππος είχε πέσει, 
μετά τοϋ αναβατού, έτερος δέ άνευ αναβατού έκάλπαζεν ακολουθών 
τούς μαχόμενους. 

Αί πέντε κάμηλοι έφορτώθησαν έν άκαρεϊ και συνηνώθησαν μέ τό 
κερβάνιον, τό όποιον έκίνησεν, όδηγούμενον ύπό τών τεσσάρων ιππέων 
και τών πεζών. 

Τότε εφθασεν ό αρχηγός μεθ' ενός ίππέως και διά φωνής τρόμου είπε 
πρός. τόύς οδηγούς : 

'— Αλλάξετε τό δρόμο· τραβήξτε πρός τό Σάμ ! · οί Γαζοί ήταν 
ά π ' τ ο ϋ Χουμούτ - σκοτώσαμε δύο. 

Ή Κάμμαρ ήκουσε τήν διαταγήν. Τί νά πράξη ; ν ' άκολουθήση τό 
κερβάνιον ήτο περιττόν, άφοϋ αυτό ήλλαξε τήν διεύθυνσιν νά μείνη έν 
μέστ) έρήμω, έκινδύνευε ν ' άποθάνη τής πείνης. Ή απελπισία της έκο-
ρυφώθη, όταν είδενοτικαίό Σιρχάν έ'λειπεν άπό πλησίον της άκολουθή-

1 Δαμασκός. 
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σας βεβαίως τό άνο&χωρήσαν ήδη κερβάνιον. Ηθέλησε νά Ιγερθή, νά 
τρέξη, νά όμιλήση, άλλά τ ' αλλεπάλληλα αυτά γεγονότα έπί τοσούτον 
τήν ειχον διαταράξει, ώστε έπεσε λιπόθυμος έπί τών καλάμων. 

Κατά τήν στιγμήν έκείνην έπέστρεφον και οί λοιποί τέσσαρες ιππείς 
τοϋ κερβανίου σύροντες μεθ' εαυτών ΐππον άνευ · αναβατού, τόν όποιον 
ειχον λαφυραγωγήσει έν τή ανωτέρω γενομένη μάχη. 

"Οταν ό ήλιος ανέτειλε, τό κερβάνιον ήτο ήδη πολύ μ.ακράν. Αι ζωο
γόνοι άκτϊνές του έθέρμαινον τήν λιπόθυμον Κάμμαρ, ήτις ήρχισε νά συν-
έρχηται αίσθανομένη ότι τήν έφίλει τις. 'Ανεσκίρτησε και άνοίξασα 
τούς οφθαλμούς είδε τήν κεφαλήν τοΰ Σιρχάν, όστις δέν έπαυε λείχων 
τάς παρειάς της και γρυλλίζων διά τρόπου όλως παραδόξου. 'Εκάθησε 
στενάζουσα και βλέπουσα τά πέριξ. Ά λ λ ά τό λαγωνικόν δέν ήτο ήσυ-
χον έπήδα, ΐστατο έπί τών δύο πι^δών και περιεπτύσσετο αυτήν, έ'δα-
κνε τήν έσθήτά της απόσπασαν μάλιστα μέρος αυτής. 

— Τί έπαθε ό Σιρχάν : διενοεϊτο ή Κάμμαρ. 
'Εσκέφθη νά πλησίαση πρός τήν πηγήν διά νά πλυθή - ά λ λ ' δ Σιρ

χάν ελαβεν άντίθετον δλως διεύθυνσιν πηδών τρία τέσσαρα άλματα και 
στρεφόμενος πάλιν πρός αυτήν, ώς έάν τήν προσεκάλει - ή Κάμμ-αρ όμως 
μετέβη πρός τήν πηγήν, άλλ ' ένώ γονατισμένη ένίπτετο, ησθάνθη π ά 
λιν τινά νά τήν έλκύη όπισθεν. 'Ετρόμαξε" στραφεισα δμως ειδεν δτι 
ήτο ό Σιρχάν, δστις γρυλλίζων και κλαίων εσυρεν αυτήν έκ τής έσθή-
τος. Ή Κάμμαρ συνελθοΰσα έ'τι μάλλον έκ τής επήρειας τοϋ-ψυχροϋ 
ύδατος, εΙδεν δτι δ σύντροφος αυτής είχε τεταραγμένον τό βλέμμα, διά 
δέ τών γρυλλισμών αυτού οιονεί τήν ώμίλει. Προσεποιήθη δτι τόν 
ακολουθεί. Τότε τό λαγωνικόν ήρχισε νά πηδ^ και νά έκβάλλη γ α υ -
γισμούς χαράς· ή Κάμμαρ τόν ήκολούθει. Κατόπιν δέ δρόμου ήμιτείας 
σχεδόν ώρας, τό λαγωνικόν ήρχισε νά τρέχη και έπλησίασε πρός μαϋ-
ρον άντικείμενον, δπερ όσφρανθέν έστη παρ' αΰτώ. Ή κόρη έτάχυνε 
τό βήμα - δ Σιρχάν έχωνε τό ρύγχος αυτού ύπό τό μέλαν πράγμα και 
έγείρων κατόπιν τήν κεφαλήν άφινε θλιβεράν ύλακήν. Ή Κάμμαρ 
έπλησίασε και είδεν δτι ήτο πτώμα άνθρωπου, άνθρωπου φονευθέν
τος έν τή μάχη. "Εστη πρό αύτοϋ έκπληκτος. Τότε το λαγωνικόν έλαβε 
διά τών οδόντων αύτοϋ τον μανδύαν και απεκάλυψε τό πρόσωπον τοϋ 
νεκρού. Ή Κάμμαρ ίδοϋσα αυτό μετά προσοχής, έρρηξε κραυγήν 
οδύνης και : 

— Ό Σέμηζ ! δ Σέμηζ ! ειπούσα, έ'πεσεν όλοφυρομένη έπί τοϋ 
πτώματος ! 

Τήν εΐδησιν τής ήττης τών Γαζού και τής απώλειας Ζνο συντρό- • 
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φων έ'φερον πρός τί) εσπέρας είς τήν φυλήν τών Άνιζέ οί τέσσαρες δ ια
σωθέντες εκ τής μάχης, τοϋ ενός μάλιστα έξ αυτών πληγωθέντος ύπο 
λόγχης εις τό γόνατον. Ό Σείχης τής φυλής Χουμούτ-έλ-Βάργας 
ύπελόγισεν ότι πάσα απόπειρα εκστρατείας κατά τοϋ κερβανίου θ ' 
απέβαινε ματα ία - τό κερβάνιον θά ήτο ήδη πολύ μακράν. Διέταξε 
μόνον νά ιππεύσουν είκοσι άνδρες καί νά μεταβώσιν ε'ις άναζήτησιν τών 
δύο πτωμάτων έν τή έρήμω. 

— Νά σ&ς ιδώ, παλληκάρια ! προσέθηκεν, όταν τήν χαραυγήν άνε-
χώρουν. Νά τούς θάψωμε όπως τούς πρέπει - δέν πρέπει νά τούς φάνε 
τ ά τσακάλια καί αί ύαινες. 

Οί είκοσι ιππείς άνε^ώρησαν φέροντες καί δύο ίππους διά νά θέσωσιν 
έπ'' αυτών τά πτώματα.. Μετά είκοσιτέσσαρας δέ ώρας επέστρεψαν 
κομίζοντες άντί δύο πτωμάτων τρία - τήν συνοδίαν αυτών παρηκολού-
θει κάτισχνον καί πεφοβισμ.ένον λαγωνικόν, ό Σιρχάν. 

— Είναι κ'έ'νας ά π ' εκείνους ; ήρώτησεν ό Σείχης έξελθών τής σκη
νής του άμα τώ ανήγγειλαν ότι τά πτώματα ήσαν τρία. 

— "Οχι, Σέχη - άπεκρίθη ό γηραιότερος τών είκοσι."Οταν έπήγαμεν, 
απαντήσαμε πρώτα τόν Νάσηρ καί παρακεϊ τό άλογο του νεκρό σ&ν 
κ ' εκείνον έσηκώσαμε τόν Νάσηρ καί πήραμε τήν σέλλαν καί τ ά χ ά -
μ.ουρα τοϋ αλόγου. Άνεζητήσαμεν ώρας τόν Σέμηζ καί δέν τόν ευρί
σκαμε. Τό άλογο του έ'λειπε. Τότε εΐδαμ.ε τό λαγωνικό αυτό νά κάθε
τα ι κοντά σέ έ'να μαύρο ρ,ανδύα. Έπλησιάσαμε - έσηκώσαμε τόν μαν
δύα καί εύρήκαμε δύο νεκρούς αγκαλιασμένους. Ό έ'νας ήτον ό Σέμηζ 
καί ό άλλος έ'να κορίτσι. Προσπαθήσαμεν νά τούς ξεχωρίσωμε, άλλά 
έστάθη αδύνατο - κοκκάλιασαν αγκαλιασμένοι όπως ήταν . Τότε κ'έμεϊς 
τούς βάλαμε μαζή επάνω ' σ τ ' άλογο καί τούς φέραμε. 

~- Περίεργον ! περίεργον ! άνεφώνησάν τίνες, ποϋ βρέθηκε τό κορίτσι; 
— Ό καϋμένος ό Σέμηζ, είπε γηραιός τις Άν ιζέ - τ ί λογάριαζε καί 

τ ί τοϋ βγήκε. 
Ά λ λ ά μόλις έτελείωσε τήν φράσιν τού καί είδε τό λαγωνικόν νά 

βαίνή πρός αυτόν μέ τούς οφθαλμούς προσηλωμένους- άμα δέ τόν έπλη
σίασεν, έξέβαλε στεναγμόν καί κατόπιν ήρχισε νά λείχή τούς πόδας του 
καί νά κινή τήν ούράν. Τότε ό γέρων Άνιζέ , παρατηρήσας αυτό μετά 
προσοχής: 

— Πα ! αυτό τό λαγωνικό ποϋ τό είδα ; Δζουβάρα! Έ λ α 'δώ, αυτό 
τό σλονγκα δέν είναι τής Κάμμαρ; 

Καί έ'σπευσεν ό Δζουβάρας, οστϊς πρό ενός ακριβώς έτους μεταβαί
νων ε'ις Ά ν α ν μετά τοϋ πατρός του, έξενίζετο καί ήρίστει παρ'αύτή. 
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— Ναι, πατέρα, ναι ! καί τό κορίτσι ποϋ ε ί να ι αγκαλιασμένο μ,ε 
τόν Σέμηζ θά είναι ή Κάμμαρ ! Νά ιδούμε, σταθήτε. 

Πατήρ καί υιός τήν ανεγνώρισαν, ή δέ φυλή άπασα μαθοϋσα τό γ ε 
γονός έπεφώνησεν έν θαυμασμώ καί εκπλήξει : Άλλάχ_ ! Α λ λ ά χ ! 

•Ό Σείχης συγκινηθείς έκ τής τρυφεράς συμπτώσεως τοϋ θανάτου 
τών δύο εραστών διέταξε νά ταφώσιν όμοΰ είς τούς πρόποδας τών ερει
πίων τής Ταδμούρ, ή « ς είναι ή αρχαία Παλμύρα, νά κτισθή δέ επί 
τοϋ τάφου αυτών μαυσωλεϊον πρός άνάμνησιν. 

Παρά τά μ.εγαλοπρεπή τής Ταδμουρ ερείπια σήμερον ακόμη φαίνεται 
κοινόν έκ πηλού περιτείχισμα, εντός τοϋ όποιου υπάρχει κήπος αρδευό
μενος έξ υδραγωγείου περισωθέντος έκ τής αρχαιότητος. Έν τώ κέντρω 
τοϋ κήπου εγείρεται απλούν μαυσωλεϊον, τοϋ όποιου ό θόλος, αραβικός 
τό σχήμα,-έπεχρίσθη έκ γύψου. Εις τό προαύλιον τοϋ μαυσωλείου κατοι
κεί γηραιός δερβίσης, καλλιεργών έν τω κήπω η λ ι ο τ ρ ό π ι α καί ποριζό-
μενος τά πρός ζωάρκειαν έκτης πωλήσεως τών σπερμάτων αυτών. Τό 
μαυσωλεϊον εγείρεται έπί τοϋ τάφου τών άτυχων εραστών τοϋ Σέμηζ 
καί τής Κάμμαρ, τό δέ έν τώ κήπω έκείνω καλλιεργούμενον ήλιοτρό-
πιον ώνομάσθη έκτοτε καί καλείται ύπό τών Αράβων Ήλιος τής Σε
λήνης, τουτέστι Σέμηζ ούλ Kay/yap. 

Μ.. Μεταξάς Βοβπορίτης . 

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ! ΤΟΥ Α Ρ Χ Α Ι Ο Υ ΚΟΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣ TON A l l ΤΟΪ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ A N A K A f Ι Μ Ν Τ Α 
ΥΠΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Δ. Φ. 1 

καθηγητού. 

Καθώς έν πάση οιαδήποτε κοινωνίο: ανθρώπων μεταξύ τής μεγάλης 
όμοιότητος τής χαρακτηριζούσης τά μέλη αυτής παρατηρείται όμως 
κα,ί τις διαφορά, καί δή ουσιώδης αύτη, διαφορά οΰ μόνον τής εξω
τερικής δ'ψεως καί τοϋ σωματικού παραστήματος, άλλά διαφορά τής 

1 Τοϋ γεραροΰ τούτου διδασκάλου τοϋ γένους, τοΰ τον βίον δαπανήσαντος έν 
τ ή μορφώσει τής έλληνίδος νεολαίας Κωνσταντινουπόλεως καί 'Αδριανουπόλεως, 
τήν διατριβήν εΰγνωμόνως έδεξάμεθα καί χαίροντες δημοσιεύομεν. Σ. Σ. 
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εσωτερικής (ρύσεως τοϋ. χαρακτήρος τής Ιδιοφυΐας, διαφορά πάντη ανε
ξάρτητος τής αγωγής και παιδεύσεως, ά λ λ ' οιονεί εμφύτου τίνος ου
σίας ελευθέρα άνέλιξις και άνάπτυξις, τοιουτοτρόπως διακρίνονται ά π ' 
αλλήλων και ολόκληρα συμπλέγματα ανθρώπων, ταύτα δή τά οποία 
άποκαλούμεν Έθνη . Τοιουτοτρόπως τό έ'θνος τών Γάλλων διακρίνε
ται έπί εύπροσηγορία τρόπων και πνεύματος ευτραπελία, έπί ευγέ
νεια χαρακτήρος και νοός ευστροφία και άγχινοία-, καλλιτεχνικόν δέ 
άρωμα και χάρις έπανθεϊ είς τά προϊόντα τών τε χειρών και τής δια
νοίας αυτών. Εινε δέ προς τούτοις ή Γαλλία και ή γενέτειρα τών 
μ-εγάλων ιδεών. Το έθνος τών Ά γ γ λ ω ν χαρακτηρίζει νομ.ιμότης και 
σεβασμός πρός τά πάτρια καθεστώτα. Έχει τό έ'θνος τούτο ώς φυ-
σικόν ούτως ειπείν ιδίωμα τήν ακεραιότητα τού χαρακτήρος και τήν 
εύστάθειαν, άλλά και τινα τραχεΐαν έθνικήν ύπερηφάνειαν. Και ό 
γερμανικός δέ κόσμος έ'χει τά προσόντα του τά εθνικά. Παρά πάσαν 
αυτού τήν όλιγολογίαν και τήν έξωτερικήν ψυχραιμ.ίαν, πλουσίώς εΐνε 
πεπροικισμένος ό λαός ούτος μέ τήν άρετήν τής ακαταπόνητου φιλερ-
γίας και μέ τό δώρον τής βαθύτατης εμβρίθειας. Ή δέ λατρεία τών 
Μουσών ε!νε άδιαφιλονείκητον αύτοϋ πλεονέκτημα και κόσμημα. Διά 
τούτο και άπό πολλού ήδη χρόνου βλέπομέν τόν λαόν τούτον πρωτα-
γωνιστοϋντα έν πολιτεία τών γραμμάτων και τών επιστημών. Έάν 
λοιπόν τό άκατάσχετον ρεύμα τοϋ σημερινού πολιτισμού, τό όποιον 
άλλως συμπαρασύρει τά πάντα είς τήν ύπερχειλή κοίτην του, δέν ήδυ-
νήθη νά άποπλύνη ολοσχερώς τάς άτομικάς ταύτας έθνικάς σφρα
γίδας, πόσω ζωηρότεραι και έναργέστεραι και έν τή πλήρει ατο
μική ιδιοφυΐα των ανάγκη νά παρουσιάζωνται αύται μεταξύ τών λαών 
τοϋ αρχαίου κόσμου,ότε τά διάφορα, έπί τής γής έ'θνη έ'ζων μεμονωμένα 
και αμιγή, εζων βίον ϊδιον, βίον έθνικόν, αναπτυσσόμενα αναλόγως 
τής ιδιοφυΐας τού εδάφους και τοϋ κλίματος των και όμοιομόρφως προς 
τά σπέρματα, τά όποια ένέσπειρεν είς τάς ψυχάς αυτών ό Πάνσοφος 
τού Παντός Δημιουργός. Ά λ λ ά κοιτίς τοϋ ανθρωπίνου γένους είνε ή 
Α σ ί α . Έκεϊ ετέθη παρά τοϋ Κυρίου ό πρώτος άνθρωπος· έκεϊ διήλ-
θε.ν ή άνθρωπότης τάς πρώτας δοκιμασίας τής επιγείου τύχης της -

έκεϊ άνειλίσσοντο και διεμορφοϋντο αί πρώται τής άνθρωπότητος κοινω-
νικαί και πολιτικ'αί διαρρυθμίσεις- εκεί έβλάστησαν τής τέχνης αί 
άπαρχαί, έλαμψαν τής επιστήμης αί πρώται φαειναί ακτίνες. "Οθεν 
καίτοι ανάγκη νά οίκτείρωμεν Οτι αί περί τών λαών τούτων ήμέτεραι 
γνώσεις δέν τελειοποιούνται είς εικόνα γνώσεως φωτεινήν και σαφή, 
μετά πεποιθήσίως όμως δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν ότι σύμπαντα τά 
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εθνη τής Ανατολής, άφού προέβησαν είς ποιάν τ ί ν α διάφορον, κοινω-
νικήν άνάπτυξιν, άφού ήδη προήχθησαν έπί τοσούτον είς τάς βιωτι-
κάς τέχνας, ώστε νά ρυθμίζωσι τά τού εξωτερικού βίου των συμφώ-
νως πρός τάς' απαιτήσεις ζωής ευχάριστου και άνετου, ή ένέμειναν 
έκεϊ, όπως οί Ινδοί λ . χ . και οί Σιναι, ή ότι κατόπιν αί άρεταί αυ
τών, δ ι ' ών άνεδείχθησαν, ύπεχώρησαν είς τήν ήδυπάθειαν και τήν 
Ίδιοτέλειαν, ότε τό νήμα τής εθνικής και τής. πολιτικής αυτών ζωής 
έδαπανήθη, ότε ό νεκρώσιμος κώδων τοϋ βίου αυτών έ'κρ'ουσεν, απεχώ
ρησαν δ ' άπό τής σκηνής τοϋ κόσμου, άπεσύρθησαν είς τό ζοφερόν τοϋ 
παρελθόντος σκήνωμ.α, ευτελή μόνον ϊχνη τής επί γής ζωής και ανα
στροφής των καταλιπόντα έφ ' ημάς, παράδειγμα όμως παραινετικώ-
τατον κατά τής άκηδίας και τρυφής και τής άλλης κοινωνικής ασχή
μιας τήν ιδίαν αυτών τύχην προϋπετύπωσαν. 

όκλειής άιδηλος ύπαί νεφέεσσι κιδάσΟη. 

Πόσον διάφορος, πόσον αντίθετος και διδακτική άναλάμτει πρό τών 
ημετέρων οφθαλμών ή έτερα πλευρά τ η ς παλαιάς αρχαιότητος άντιπαρα-
βαλλομένη πρός τήν εικόνα, τήν οποίαν έσκιαγραφήσαμεν. Έδώ έ'χο
μεν έν οψει δύο λαούς, οΐτινες όλως διάφοροι τήν καταγωγήν έχοντες, 
ύπό διάφορον ούρανόν και κλίμα διαιτώμενοι, μ,έ διάφορον μέτρον πνευ
ματικών δυνάμεων πεπροικισμένοι, ύπό άλλας ορμάς, συναισθήματα 
και πόθους, πλήρεις όμως εσωτερικής αμφότεροι σφριγώσης νεανικής ζωής 
και εντάσεως, τέμνουσα είς εαυτούς όδόν βίου νέαν, προχωροΰσιν έκά-
τερος έπί τής έγχαραχθείσης οδού είς βαθμόν κοινωνικής προόδου άξιο
σημείωτόν, είς ύψος πολιτικής δυνάμεως έπίζηλον, διαπλάττουσιν έκά-
τερος νέους τύπους κοινωνικοϋ και πνευματικού βίου, δ ι ' ώ ν και έπί 
τοσούτον έπιδρώσιν έπί τήν περαιτέρω τής όλης κοινωνίας διαμόρφω
σα , ώστε μέχρι τής σήμερον ή τε καθαρώς πνευμ,ατική τού πεπολιτισμέ-
νου κόσμου μόρφωση ά φ ' ενός, καθώς και ή θρησκευτική αγωγή και 
παίδευσις άφ'.έτερου θεμ.ελιοϋται έπί τών δύο τούτων λαών . Τών δύο 
τούτων λαών ό μέν εινε τό περιώνυμον γένος τών Ελλήνων, ό δέ έτε
ρος ό λαός τοϋ Ισραήλ. Ναί· καθώς άπό εκατονταετηρίδων ήδη μέχρι 
τής σήμερον, ούτω και διά παντός είς τό μέλλον θά άρύηται ή ά ν 
θρωπότης έκ τών ζωοπαρόχων εκείνων γραπτών μνημείων τοϋ ιουδαϊκού 
λαού, έκ τών θείων, γραφών τής παλαιάς Διαθήκης, παρήγορα εποικοδο
μητικά λόγια έν ήμέραις θλίψεως και οδυνών, αιωνίως θά άρύηται εκεί
θεν βαθύνοα διδάγματα τής περί τόν βίον πρακτικής σοφίας, σφοδρόν 
ενθουσιασμόν πρός πάν ό,τι ευγενές και υψηλό ν, διά "παντός θά διορ* 
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ή άνθρωπότης είς τάς σεμνάς καί ύψηλάς εικόνας τών αυτόθι διαδρα-
ματιζόντων προσώπων αρχέτυπα τοϋ ανθρωπίνου βίου καί τών διαφό
ρων χαρακτήρων, τούς όποιους ούτος έν τή ποικιλία τών σχέσεων του 
αναπτύσσει καί μορφώνει, "Οτι δέ άπό τών συγγραμμάτων τοϋ φιλοκά-
λου καί μεγαλουργού έθνους τών Ελλήνων ώς άπο καλλιρρόου τίνος ωκε
ανού απέρρευσαν όλων αμέσως ή εμμέσως τών νεωτέρων εθνών τά φ ι 
λολογικά έργα, ότι έκ τών Ελληνικών συγγραμμάτων άρύεται εισέτι 
ό πεπολιτισμένος κόσμος τήν ύγιόί διανοητικήν του τροφήν, ότι ταύτα 
τέλος ή ομόθυμος γνώμη πάντων τών έν έκαστη έπί σοφία· διαπρεψάν-
των - ανδρών τά άνεκήρυξεν ώς ανυπέρβλητα αριστουργήματα καί τά 
άνέγραψεν ώς τά άρμοδιώτατα μέσα, δ ι ' ών εκτρέφονται κρατερώς καί 
καλλιεργούνται επιτυχώς καί έναρμονίως άπασαι τού άνθρωπου αί ψυχι-
καί δυνάμεις, περί πάντων τούτων τις ή ανάγκη νά μακρηγορή τις εν
ταύθα ; Ά λ λ ά καί προς τήν οίκοδομίαν τοΰ μ,εγαλοπρεποϋς καί ακρά
δαντου ναού τής Χριστιανικής Πίστεως, τόν όποιον έμελ7νεν ή θεία 
σοφία νά έγείρη ίπι τών ερειπίων τοϋ αρχαίου κόσμου, οί δύο ούτοι 
λαοί προσήνεγκον τό ύλικόν αναλόγως - τήν οΰσίαν, τήν θείαν ύλην, τό 
έμπεριεχόμενον ό Ιουδαϊσμός· τήν άνθρωπίνην μορφήν καί σοφίαν, 
τά ανθρώπινα μέσα πρός προαγωγήν καί μόρφωσιν αυτής ό Ε λ λ η 
νισμός. Παν γεγονός σπουδαϊον, πάσα άποκάλυψις, άπασα ή ιστορική 
άνάπτυξις τοϋ Ιουδαϊκού λαού προδιατυποϊ καί προπαρασκευάζει έν τφ 
λαώ τούτω τήν νέαν ήώ, ήτις διά τού Χριστιανισμού έμελλε νά άνα-
τείλγι είς τόν κόσμον άλλ ' ή ωραία καί εύκαμπτος γλώσσα τού Ε λ 
ληνικού λαού καθίσταται τών νέων χριστιανικών ιδεών τό κατάλλη-
λον καί αξιοπρεπές φορεϊον. Αύτη υποβάλλουσα τόν χρυσοΰφαντον καί 
μαγικόν αυτής πέπλον ενστερνίζεται τής χριστιανικής διδασκαλίας τά 
γόνιμα σπέρματα. Τό φιλόσοφον τών Ελλήνων πνεύμα τά γόνιμα 
ταύτα σπέρματα τά θερμαίνει, τά ανελίσσει καί τ ά προάγει διά μέσου 
εξωτερικών αντιδράσεων καί εσωτερικών έναντιώσεων είς τήν φυσικήν καί 
καλλίστην κυκλοφορίαν των . Ή δύναμις τής ρητορικής τέχνης, ήτις 
άλλοτε άπήστραπτε καί έβρόντα άπό τής Πνυκός, σοβαρά ήδη καί εμ
βριθής άπό ίερωτέρας έδρας, άπό τοϋ Εερού άμβωνος εγχέει εις τάς ψυ
χάς τών πιστών τά σωτήρια νάματα τής Χριστιανικής αληθείας, 
ρυθμίζει τά ήθη, παιδαγωγεϊ τούς λαούς. Βασίλειος ό Μέγας, ό Ιωάν 
νης ό χρυσούς τό στόμα, Αθανάσιος ό τής αθανασίας επώνυμος καί 
πλείστοι άλλοι τών εκκλησιαστικών συγγραφέων είσί σοφοί πρώτης τ ά 
ξεως, αστέρες πρώτου μεγέθους έν τώ στερεώματι σύμ.παντος τοϋ χριστι
ανικού κόσμου. Τοιουτοτρόπως λοιπόν οί λαοί ούτοι συναντώμενοι έν τώ 
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χριστιανισμώ άναπλάττουσι τήν κοινωνίαν καί προσκτώνται έν τή ίστο-
ρίικ τής ανθρωπινής αναπτύξεως Ίδιάζουσαν θέσιν. Ά λ λ ' έρωτώμεν τώρα -

τίνα τά ηθικά ελατήρια τών δύο τούτων εθνών πρό τής έν τώ χριστια
νισμώ συναντήσεως των ; Τίνες αί ήθικαί ίδέαι αί ρυθμίζουσαι καί 
διέπουσαι παρά τοις λαοϊς τούτοις τάς σχέσεις τών ατόμων πρός άλληλα; 
Απαντώμεν λ . χ . παρ' αύτοϊς τήν ίδέαν τής ίσότητος τών ανθρώπων, 

τό καθήκον τής αμοιβαίας τών ατόμων πρός άλληλα εΰμενείας καί 
αλληλοβοήθειας, τήν άρετήν τής αγάπης, ήτις εινε ή ρίζα καί ή τρο
φός πάσης δικαιοσύνης καί τό εΰωδέστατον άνθος τοϋ ηθικού φρονή
ματος ; Απαντώμεν παρ' αΰτοϊς τήν φιλανθρωπίαν, ήτις άνευ τού 
ελατηρίου τής ιδιοτέλειας αυθόρμητος παρίσταται προστάτις καί άντ ι -
λήπτρια τών πασχόντων μελών τής ανθρωπινής κοινωνίας - τήν φιλαν
θρωπίαν έκείνην, ήτις άγαπώσα τόν άνθρωπον καί ύπό τής αγάπης μό
νης έμψυχουμ.ένη άσκεΐ έν τώ κόσμω πάντοτε έ'ργα άφΛοκερδοΰς δικαιο
σύνης, ε'ργα φιλάνθρωπου εΰσπλαγχνίας ; "Η ταύτα πάντα ε!νε εΰχυ-
μοι καρποί τού καλλικάρπου δένδρου τής χριστιανικής πίστεως, διδάγ
ματα καί υψηλά δόγματα τής διδασκαλίας τοϋ Ευαγγελίου ; Είς 
βραχεϊαν λοιπόν άντιπαράθεσιν καί σύγκρισιν τοϋ αρχαίου κόσμου, τοϋ 
βάσιν ιδίως έχοντος τήν είδωλολατρείαν, πρός τόν νεώτερον τόν χρι-
στιανικόν προσκαλεί ήμας ό λόγος. Ιδού ή λ ιτή πανδαισία, τήν οποίαν 
έκ τών ενόντων παρατίθημι είς τούς πεφωτισμένους τοΰ «Παρνασσού» 
άναγνώστας. 

Γνωστόν είνε ότι έν τή ιστορία τοϋ αρχαίου Ελληνικού κόσμου ή 
μικρά καί λεπτόγεως τής Αττ ικής γωνία καί ίδια τής χώρας ταύτης τό 
εΰσταλές πτολίεθρον, αί Αθήναι κατέχουσι προνομιοϋχον θέσιν γεγο
νός, τοϋ όποιου τό αίτιον πρέπει βεβαίως νά ζητηθή όχι εις τά πολε
μικά τών Αθηνών τρόπαια, όχι εις τό πλήθος τών νεών, δε 'ών κατε-
ναυμάχησέ ποτε τοϋ μεγάλου βασιλέως τούς ύψιπαγεϊς στόλους, ό'χι 
εις τήν άνδρείαν καί εις τήν στρατηγικήν ικανότητα, δ ι ' ης « των 
χρι/ΰοφόρων Μήδων έατόρεσ'ε τιαν δνναμχν», ά λλ ' ουδέ πάλιν 
εις τήν πολιτικήν σημασίαν τής πόλεως ταύτης, άλλ ' ιδίως είς τούτο, 
ότι αύτη ή μικρά τής "Ελλάδος χώρα ηΰτύχησε νά συγκέντρωση είς 
έαυτήν ώς εις κοινήν τινα φωτός έστίαν πάν ό,τι απανταχού τής "Ελ
λάδος καλόν καί άξιον τής ανθρωπινής διανοίας παρήγαγεν ό "Ελληνι
κός νους καί συγκεντρώσασα νά τό καλλιεργήσή καί τελειοποίηση, καί 
τελειοποιήσασα νά τό κληροδοτήσιρ είς τάς μεταγενεστέρας γενεά{ ώς 
υπόδειγμα αληθούς ανθρωπινής μορφώσεως. Έδώ έν Αθήναις, έν τώ 
άστεί τής Παλλάδος έτελειοποιήθη ή ιστοριογραφία διά τοϋ Θουκυδίδου, 
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εδώ έδιδάχθησαν τά αριστουργήματα τοϋ Αισχύλου και Σοφοκλέους, 
εδώ ήκούσθη ή βροντόφωνος φωνή τοϋ υπάτου τής αρχαιότητος ρήτο-
ρος τού Δημοσθένους, εδώ έδίδαξεν ό Σωκράτης, δ Πλάτων και ό 
Αριστοτέλης και άνεστηλώθησαν τά Προπύλαια και ό Παρθενών. Διό 
και δικαίως καλείται παρά τών αρχαίων ή πόλις αύτη Ελλάς Ε λ 
λάδος, πρυτανεϊον σοφίας. Ά λ λ ' αί Αθήναι δέν έπεδόθησαν ε'ις τήν 
μ.ονομερή μόνον έκεινην τής ψυχής καλλιέργειαν, ήτις τοσούτον μόνον 
καρπούται έκ τής περί τήν καλλιέργειαν τοϋ πνεύματος σπουδής, όσον 
είς κέρδος φέρει ή άνεσίν τινα είς τον βίον παρέχει, τήν δέ καρδίαν 
και τό αίσθημα χέρσον και νεκρόν εγκαταλείπε^ τό φρόνημα ευτελές 
και άνδραποδώδες· ά λ λ ' εύρίσκομεν τήν πόλιν ταύτην έπιμελουμένην 
και τήν εύγενεστέραν τοϋ άνθρωπου φύσιν, τούς δέ κατοίκους αυτής 
κατέχοντας πλησίον αρετών άλλων και βιωτικάς άρετάς μεγάλας δύο, 
τήν θεοσέβειαν και τήν φιλανθρωπίαν. Ούτως άναγινώσκομεν έν Οίδί-
ποδι τ ω έπ\ Κολωνω ότι, ότε ο Οιδίπους έκπτωτος και τοϋ θρόνου 
και τών αγαθών του έζήτει άσυλον και προστασίαν έν Αθήναις, άπε-
δκόκετο δέ ώς εναγής ύπό τών προυχόντων τοϋ δήμου Κολωνού, άνα-
κράζει, τ ί λο ιπδν ώφελεϊ n περί τ η ς θεοσέβειας και φ ι λ α ν θ ρ ω 
π ί α ς καλη φ η η η τ ώ ν Α θ η ν α ί ω ν , δ ταν πρός έηε φέρεσθε τό 
σον σ κ λ η ρ ώ ς ; 

Τί δήτα δόξης η τί κληδόνος καλής 
μάτην ρεούσης ωφέλημα γίγνεται, 
εί τάς γ' Αθήνας ψασί θεοσεβεστάτας 
είναι, μόνας δέ τον κακούμενον ξένον 
σώζειν οίας τε, και μόνας άρκεϊν εχειν, 
κάμοιγε ποϋ τ α ΰ τ ' έ σ τ ι ; 

Μέ ταύτας τάς λέξεις ύμνεϊ τήν θεοσέβειαν και φιλανθρωπίαν τής 
πατρίδος του ό άξιος τών Αθηνών γόνος, ό ήδυεπέστατος τών αρ
χαίων τραγωδών, ό χαριέστατος Σοφοκλής. Και τω οντι, έάν έγκύ-
ψωμεν είς αυτόν τόν πραγματικόν βίον των Αθηναίων, όπως έκ τού 
κόσμου τής εμπειρίας γνωρίσωμεν τήν φιλανθρωπίαν αυτών, εύρίσκο
μεν έν Αθήναις δαιμόνια φιλανθρωπικά καταστήματα, εύρίσκομεν ότι 
ασθενείς και ανάπηροι έχοντες περιουσίαν κατωτέραν τών τριών μνών 
ύπεστηρίζοντο ύπό τής πολιτείας· οί υιοί τών έν πολέμω πεσόντων 
άνετρέφοντο μέχρις ήβης μέ δημοσίαν δαπάνην οί νόμοι τής πόλεως 
έπρονόουν περί τής ανατροφής τών ορφανών αί χήραι ευρισκον συμβου-
λήν και προστασίαν, και ιατροί δέ διοριζόμενοι ύπό τοϋ δημοσίου ευ
ρίσκονται έν τώ άστει τής Παλλάδος. Έάν τώρα έξετάσωμεν τήν ούσίαν 
$αί τό πνεύμα τής φιλάνθρωπου ταύτης διαγωγής γ.αλ πολιτείας, εύ-
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ρίσκομεν Οτι τά φιλανθρωπεύματα ταύτα δέν υπαγορεύονται ύπό τοϋ 
πνεύματος τής εύσπλαγχνίας, τής συμπαθείας, τής ευμενούς διαθέ
σεως πρός τά άπορα και πάσχοντα μέλη τής ανθρωπινής κοινωνίας, 
δέν υπαγορεύονται ύπό τοϋ καθήκοντος τής αγάπης τοϋ άνθρωπου πρός 
τόν άνθρωπον. άλλ 'έπιβάλλονται ύπό τής ιδέας τής δικαιοσύνης, ήτις 
παρέχει είς τό δικαιούμενον πρόσωπον εκείνο, τό όποιον δικαιούται 
τούτο νά απαίτηση και λάβη . Διότι καθώς έκαστος πολίτης, προ 
πάντων έν χώρ<>: δημοκρατουμένη, οΐα αί άρχαϊαι Αθήναι , ώφειλε και 
υπουργών και στρατευόμενος και διά χρηματικών εισφορών νά συνεισ
φέρω είς τήν ο'ωτηρίαν και εύημερίαν τής πατρίδος του, ουτω και ή 
πατρίς ανελάμβανε τήν ύπό τής άμοιβαιότητος και δικαιοσύνης έπι-
βαλλομένην αυτή ύποχρέωσιν νά μεριμν^ και αυτή περί τών πολιτών 
της και άλλως, και δή και παρέχουσα αύτοΐς παροχάς τινας, οίαι αί 
ανωτέρω μνημονευθεϊσαι. Έν τή Ελληνική λοιπόν φιλανθρωπία τ ι 
μάται ό νόμος. Ή Ελληνική φιλανθρωπία εινε άπλή έ'κφρασις και 
ίκανοποίησις τής δικαιοσύνης. 

Ά λ λ ' ΐνα έτι καλλίτερον και άσφαλέστερον κατανοήσωμεν ότι ή 
συμπάθεια και ή επιείκεια, ή πραότης τής καρδίας και ή προθυμία εις 
τό εύεργετεϊν και χαρίζεσθαι τοις άλλοις, ένί λόγω ή άγαθότης τής 
καρδίας και ή πρός τούς άλλους αγάπη εινε αποκλειστικώς χριστια-
νικαί άρεταί, καρποί και διδάγματα υψηλά τοϋ Ευαγγελίου, λάβωμεν 
ύπ' οψει τον παρά τοις άρχαίοις οίκογενειακον βίον. 

Ύπάρχουσιν έν τώ βίω σχέσεις τινές κοινωνικαί, αΐτινες δέν εχουσι 
τήν εύλογίαν τής ευημερίας και τής άφθονου συγκομιδής και καρπο-
φορίας, έάν δέν στηρίζωνται έπί τής αμοιβαίας Ίσότητος και ειλικρί
νειας, έάν δέν συνδέωνται διά τοϋ ιερού δεσμού τής αμοιβαίας εύμε-
νείας και τής αγάπης. Τοιαύτη εινε ή σχέσις ή μεταξύ ανδρός και 
γυναικός, τοιαύτη εινε ή φύσις τού συζυγικού και οικογενειακού βίου. 
Ά λ λ ' ό οικογενειακός βίος, ή χώρα αύτη τής ήσυχου ειρήνης και τής 
υπέρτατης αγάπης, ε!νε όλος δημιούργημ.α τής Χριστιανικής διδασκα
λίας και πίστεως, διότι έν τή άρχαιότητι ό συζυγικός βίος δέν ειχε τόν 
σκοπόν τής αμοιβαίας υλικής και ηθικής συμπληρώσεως και τελειο
ποιήσεως τών ατόμων, άλλ' ύπελαμβάνετο ώς καθίδρυμά τι δικαιολο-
γικόν και πολιτικόν προτιθέμενον νά παρέχη είς τήν πολιτείαν πολίτας 
γνησίους και νά σώζη τήν οίκίαν και τήν περιουσίαν τών πολ ι τών ό 
δεσμ,ός ό συγκρατών τούς συζύγους δέν εθεωρείτο ούδ' ή αμοιβαία πί-
στις και άφοσίωσις, ούδ' ή πρός αλλήλους αγάπη, όπως σήμερον παρ ' 
ήμϊν, άλλ' ή προιξ και τό παιδίον. Διά τούτο και ή στείρα γυνή 
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άπεδιώκετο παρά τοϋ συζύγου της πρός τόν πατέρα, της - ή έάν ητο 
πολύφερνος, ϊνα μή άπολέση ό άνήρ τήν πλουσίαν προίκα, έπετρέπετο 
εις αυτόν νά προσλάβγ) καί δευτέραν ή καί τρίτην γυναίκα. Έν 
Σπάρτη μάλιστα έτι όλιγώτερον έτ ιματο^ συζυγικός βίος· διότι έν τή 
ήρωϊκή Σπάρτη, ένθα έξ ολοκλήρου τό άτομον καί τά δικαιώματα' 
του έθυσιάζοντο εις τήν πολιτείαν, έν τή Σπάρτη, λέγομεν, καθιερούτο 
ύπό περιστάσεις, ύπό τοϋ νόμου αυτού ή βεβήλωσις τοϋ άσυλου τοϋ συ
ζυγικού βίου καί τής οικογενειακής τιμής ή κηλίδωσις. Τήν αυτήν δέ 
ουσιώδη έ'λλειψιν παρατηροϋμεν καί έν ταϊς σχέσεσι ταϊς μεταξύ γεννη
τόρων καί τέκνων διότι ή σχέσις ή υφισταμένη μεταξύ γονέων και 
παίδων προσηρμόζετο πρός τήν παρά τοϊς "Ελλησιν Ίσχύουσαν παρά-
στασιν ότι τό τέκνον έν ταϊς πρός τούς γονείς του σχέσεσιν εινε αψυχόν 
τ ι ον άνευ ζωής καί θελήσεως, έκτεθειμένον δωρεάν είς τήν αΰθαιρεσίαν 
αυτών. Πού λοιπόν έν τή τοιαύτη άντιλήψει καί διαρρυθμίσει τοϋ οι
κογενειακού βίου ή Ιδέα τής αγάπης ; Ά λ λ ' ό τ α ν ό σπόρος τής επιει
κείας, τής πραότητος, τής εύμενείας δέν καλλιεργήται εντός τού οι
κογενειακού βίου, πώς εΐνε δυνατόν νά περιβλαστήση εκείθεν καί εις 
τά έκτος, καί νά έπεκτείνη τούς λιπαρούς του κλάδους καί εις τά λοιπά 
συγγενή ομοειδή όντα ; "Οταν ή κεφαλή αύτη άμβλυωπή καί προσκό
πτει, πώς εΓνε δυνατόν τά λοιπά τοϋ σώματος μέλη νά λειτουργώσι 
προσηκόντως καί νά όρθοποδώσιν ; Όταν έν αΰτώ τώ ο'ικογενειακώ 
βίω δέν θερμαίνη τής άγαθότητος ή φλόξ, πώς εΐνε δυνατόν νά έκ-
πέμπη τήν ζωογόνον της φαϋσιν καί εις περιφέρειαν εΰρυτέραν ; 

Ταύτην δ ' αληθώς τήν έ'λλειψιν τής άγαθότητος, ταύτην τήν 
σκληρότητα τής καρδίας καί αναλγησίας τοϋ εθνικού άνθρωπου ουδέν 
άλλο γεγονός ελέγχει καί πιστοποιεί τοσούτον όφθαλμοφανώς, όσον ό 
απάνθρωπος θεσμός τής δουλείας, όστις έπενέμετο πάσαν τήν αρχαιό
τητα . Καί δταν μέν δ πατήρ τής ποιήσεως έν τώ Ζ τής Ίλιάδος έκτυ-
λίσσων προ τών ημετέρων οφθαλμών περικαλλεστάτην τινά σκηνήν, πα -
ρεισάγγι τό ήγαπημένον ζεύγος,- τόν "Εκτορα καί τήν Άνδρομάχην, 
έν περιπαθεστάτη συνδιαλέξει ο'ικτείροντας τήν τύχην τής δουλείας 
τήν άποκειμένην εις τόν όρφανόν καί εις τήν χήραν, έ'νθεν μέν αίσθα-
νόμεθα έκεϊ τήν ήμετέραν άθυμίαν μετριαζομένην πως ύπό τής ελεγεια
κής χάριτος τής ποιήσεως, ένθεν δέ κ α τ ' έκείνην τήν ήρωϊκήν έποχήν 
παρίσταται ήμϊν τό δυστύχημα τής δουλείας ώς τό φυσικόν πόρισμα 
τών καιρικών περιστάσεων, πρός τήν θεραπείαν τοϋ όποιου ή κοινωνική 
σοφία τής εποχής ουδέν ήδύνατο εισέτι νά έξεύρη άλεξιτήριον. Καθ' 
ην όμως έποχήν ήκμαζε καί εθαλλεν ή Ελλάς κοινωνικώς καί πολιτ ι -
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κώς, καθ' ην έποχήν προ πολλού ήδη ειχε σταθμισθή ακριβώς καί μέ 
οξύ πολιτικόν βλέμμα διαρρυθμισθή τής κοινωνίας ό έσώτατος οργα
νισμός, κατά ταύτην πλέον τήν έποχήν αδικαιολόγητος καθίσταται ή 
αδιαφορία, μεθ' ης καί αυτοί οί έξοχώτατοι νόες θεωροϋσι τήν δουλείαν 
ώς φυσικόν τι μέλος τοϋ κοινωνικού μηχανισμού. « Έ ά ν α ί llTl^avax, 
δχ' ών ύ^αχνοιχεν, λέγει ό Αριστοτέλης, άρχίΰοιοι ν ά ι α ν ώ ν τ α ι 
κα ι ν ά έργάζοινταχ ά φ ' έ α ν τ ώ ν , τότε θά παιίσ'ω'Ηεν κ α ι η μ ε ί ς 
ά π ό τ ο ϋ ν ά ιχεταχειριζώ'μεθα δούλους. (Ε ί α ί κερκ ίδες έκέρκχ-
ζον , ουδέν άν έδεχ· οΐ/τε το ι ς άρχχτέκτοα'χν ί/πηρετών οΐ/τε 
το ι ς δεΰπόταχς δ ο ύ λ ω ν ) » . Λίαν περίεργος αληθώς εΐνε ή παρ ' Άρ ι -
στοτέλει περαιτέρω άνάπτυξις τοϋ αντικειμένου τούτου, όστις κατα
κυριευμένος ύπό τής έντυπώσεως τών μεγάλων ωφελημάτων, τά όποια 
έχορήγει τής δουλείας τό σύστημα, δέν διαβλέπει ό θεμελιωτής τής 
λογικής τήν λογικήν άντίφασιν, είς τήν οποίαν περιέπιπτε, προορίζων 
εν έλλόγως καί μετά περισκέψεως ένεργόν όργανον είς άπλήν , άψυχον 
καί άσυνείδητον μηχανήν. Άρχικάς καί ήγεμονικάς ψυχάς διακρίνει 
ό Αριστοτέλης αϊτινες έξ έμφυτου δυνάμεως γνωρίζουσας νά ζώσιν ευγε
νώς καί αξιοπρεπώς, καί άλλας αίτινες ούτε έ'λλογόν τινα σκοπόν εν τώ 
κόσμω έπιδιώκουσιν, ούτε τά μέσα πρός έπιτυχίαν αυτού άφ'έαυτού νά 
νοήσωσι ϊύνανται. Δεδόσθω. Άλλ ' ακριβώς δ ι ' αυτήν δή ταύτην τήν 
διαφοράν τήν μεταξύ τών ανθρώπων δέν συνίστησιν ό μέγας φιλόσοφος 
εις τά προνομιούχα τέκνα τής φύσεως τήν ήθικήν ύποχρέωσιν τοϋ νά 
περιποιώνται καί φροντίζωσι περί τής βελτιώσεως τής κοινωνικής θέ
σεως τών αποκλήρων τούτων μελών τής ανθρωπινής κοινωνίας, δέν συ-
νίστησι τήν εύσπλαγχνον άγάπην τών ισχυρών πρός τούς ασθενείς, 
άλλά προβαίνων έπί τής βάσεως τής άπαξ αναγνωρισθείσης διαφοράς 
μεταξύ τών ανθρώπων, παρασύρεται εις τό συμπέρασμα, ότι αί βα-
σιλικαί ψυχαί προωρίσθησαν εις τό νά άρχωσιν έπί τών μή τοιούτων, 
καί οί ασθενείς μεταποιούνται εις ώνια κτήματα τών ισχυρών. 

Καί τοιαύτην μέν τινα εύρίσκομεν τήν ήθικήν τών Ελλήνων συνεί-
δησιν έν ταις γενικωτάταις αυτής γραμμαΐς. Έάν δέ άπό τής συντό
μου ταύτης Ιπισκοπήσεως τοϋ ευγενέστερου τών εις τόν φυσικόν νόμον 
έγκαταλεκρθέντων λαών στρέψωμεν τούς οφθαλμούς προς το έτερον τών 
έν τω άρχαίω κόσμω πρωταγωνιστησάντων εθνών, εύρίσκομεν ότι ό 
Ιουδαϊκός λαός διά τήν-άδολον άφοσίωσιν τών πατέρων του καί ευσε
βών αύτοϋ άρχηγετών πρός τόν μόνον αληθή Θεόν, εύρε μόνος κατ 'έξαί-
ρεσιν χάριν παρά Κυρίω, ήγαπήθη παρ'αΰτοϋ καί εξελέγη ό'ργανον 
τής διαθήκης του καί φύλαξ. Πρός εΰχερεστέραν δέ καί άσφαλεστέραν 
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πολιτείαν τοϋ βίου εδόθη αΰτω ό νόμος. Ταύτης λοιπόν τής Ιν Siv&J 
νομοθεσίας έάν τις άφείς κατά χώραν τάς τεσσάρας πρώτας έντολάς 
έπιστήση τήν προσοχήν έπί έκαστης τών λοιπών, έν αίς προσδιορίζεται 
ή πρός τόν πλησίον σχέσις και αναστροφή, παρατηρεί ότι ουδέν έκεϊ 
προτάσσεται βαρύ, ουδέν φορτικόν.'Η αποχή άπό τής αδικίας, ή πραγ-
μάτωσις τής δικαιοσύνης, τούτο έστι τοϋ νόμου ή ουσία, τής νομοθε
σίας τό κεφάλαιον. Έπρεπεν δ λαός νά προπαρασκευασθή διά τών 
χαμηλότερων είς τά υψηλότερα, διά τών ελαφρότερων είς τά βαρύτερα. 
Ο νόμος ώφειλε νά ή παιδαγωγός εις Χριστόν, ό ιερός Χρυσόστομος 

άντιπαρατιθείς τόν παλαιόν νόμον πρός τόν νέον, προσεπιλέγει πρός δ ια-
σάφησιν: «Εί δέ τις τον παλαχοΐτ νόμον κατηγορεί , σφόδρα μ ο ι 
δοκεχ σοφίας νομοθέτη πρεποχίσης άπεχρος εχναι καχ καχρών δχί-
ναμ ι ν άγνοεχν καχ σι/γκαταβάσεως κέρδος· άν γάρ έ ν ν ο ή σ η ς 
τχνεςησαν οχ ταχ/τα άκοΰοντες καχ πως δχακεχμενοχ καχ πότε 
τ η ν νομοθεσίαν έδέξαντο τ α ύ τ η ν , σφόδρα άποδέξη τοΰ ν ο μ ο 
θέτου την σοφίαν καχ δψεχ δτχ ε ις καχ ό αύτος ό έκεχνα κα\ 
τ α ϋ τ α νομοθετήσας εστί . Εχ δέ παρά τ η ν άρχΐιν τά υ ψ η λ ά 
ταχ/τα καχ υπέρογκα ε ίσήγαγε παραγγέλματα , οϋτ' αν τ α ΰ τ ' 
έδέξαντο οϋτ' έκεχνα· ν ϋ ν δέ έν καχρω τω προσήκοντχ έκατέρα, 
δχα^εχς τ η ν οίκοχ/μένην δχ' αμφοτέρων κατώρθωσεν άπασαν» . 

Έκτοτε λοιπόν έκραταιοϋτο ό λαος ούτος πολιτικώς και ηθικώς,έκτοτε 
σοφοί και εμπνευσμένοι βασιλείς έξυμνοϋντες τό μεγαλεϊον και τήν σο
φίαν τοϋ Κυρίου έν ποιήσει ύψιπετεϊ ένισχυον τόν λαόν είς τήν πίστιν 
τού αληθούς θεού και έπαιδαγώγουν αυτόν έκτοτε σοφοί και διδάσκα
λοι και προφήταί διηρμήνευον είς αυτόν τό θέλημα τοϋ Κυρίου, παρε-
μυθούντο αυτόν κατά τάς όδύνας του,Ινουθέτουν αυτόν κατά τάς παρεκ-
τροπάς του, και ώς βεβαίαν και φρικώδη προανήγγελλον τήν εκρηξιν 
τής τοϋ Ίεχωβά οργής, έάν διατελώσι παραβιάζοντες τήν διαθήκην του, 
έάν μή Ιπανορθώσωσι τήν πολιτείαν των , έάν μή έπανέλθωσιν εις τήν 
όδόν τής πατρώας ευσέβειας, έάν μή τάμωσι τάς τρίβους τής εύθύτη-
τος τής καρδίας, τής δικαιοσύνης και τής σωφροσύνης. Ά λ λ ά μάτην 
άνεμέλποντο ύπό τών ευθέων ανδρών οί έμμελεϊς ούτοι φθόγγοι 1 Μάτην 
άνεκρούοντο έπανειλημ.μένως τής εμπνευσμένης αυτών γλώσσης αί εύτο-
νοι χορδαί·. Τόσον βαθέως ύπεισδύει και άνιάτως καυτηριάζει τής 
στιγμιαίας ηδονής και τής κακίας τό δηλητήριον ! Ά λ λ ' ουδέ τού 
λοιπού κόσμ,ου τό πρόσωπον ήτο φαιδρότερον, ουδέ τά σημεία μ&λλον 
ευοίωνα. Οί Έλληνες πρό καιρού ήδη ειχον διατρέξει τής αυτονομίας 
των τόν δόλιχον, και τό δένδρον τής ελευθερίας, τό όποιον αυτοί το-
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σοϋτον περιπαθώς έκαλλιέργησάν ποτε, και ύπό τήν σκιάν τοϋ όποιου 
έμεγαλούργησαν, ειχεν ήδη ξηρανθή καταβρωθέν ύπό τοϋ σκώληκος 
τών εσωτερικών ερίδων, τής ατομικής περιφιλαυτίας και τής ιδιωτικής 
πλεονεξίας· τά λοιπά έπί τής γής εθνη διανύσαντα κατά τό μάλλον 
ή ήττον επιφανή ή αφανή ίστορικήν πορείαν, κατεπόθησαν και αυτά ύπό 
τού ορμητικού χειμάρρου τοϋ απέραντου ρωμαϊκού κράτους. Τό ρωμαϊ-
κόν κράτος διά τοϋ φυσικού νόμ.ου παιδαγωγηθέν, διά τής ανδρείας και 
τής άλλης πολιτικής αρετής κρατυνθέν, ειχεν ήδη έπ'εσχάτων παραλ
λάξει τήν πάτριον φυσιογνωμίαν, και τής ηθικής και κοινωνικής καχε
ξίας του τό θανάσιμον σύμπτωμα έν ταϊς γρακχικαϊς στάσεσι πρώτον 
έκδηλωθέν, διά τών Μαριανών και Συλλείων άλληλομαχιών και ανα
τροπών και τής άλλης ακαταστασίας δεινωθέν, έσπάρασσεν ήδη τούς 
τελευταίους τής υπάρξεως του σφαδασμούς, ότε κατά θείαν πάντως 
βούλήν όλως εξησθενημένον και αίματόφυρτον παρεδίδετο και συνηνοϋτο 
είς χείρας τού Αυγούστου. Ουδέν θρήσκευμα αληθές έπαϊρον τήν διά-
νοιαν, και ικανοποιούν τούς έμφυτους νομίμους πόθους τής καρδίας, ου
δέν σύστημα φιλοσοφικόν ένισχυον τήν πίστιν τοϋ άνθρωπου είς τό αγα
θόν, είς τόν Θεόν και είς τήν άθανασίαν. Έκτων δύο τότε φιλοσο
φικών σχολών, ύπό τήν σημ,αίαν έκατέρας τών οποίων ήτο έστρατολο-
γημένος ό επίσημος και λόγιος κόσμος τής ρωμ.αϊκής αυτοκρατορίας, ή μέν 
Επικούρειος ήρνεΐτο διαρρήδην πάντα σύνδεσμον τοϋ παρόντος βίου πρός 
τόν μέλλοντα, πρός τόν α'ιώνιον ή δέ Στωική φιλοσοφία, ήτις άλλως 
άνέγραφεν έν τή προμετωπίδι τής διδασκαλίας της τήν ύψηλήν αρ
χήν ότι «Λ άρετ ί ι εχναχ n-ενδαχμον ία» , και αύτη ύπό τήν έ'ποψιν 
τής σχέσεως τής παρούσης ζωής πρός τήν έπέκεινα τοϋ τάφου έταλαν-
τεύετο εντός πλήρους αοριστίας και αβεβαιότητος. Περί τάς δυσμάς 
λοιπόν τοϋ αρχαίου κόσμου τό θρησκευτικόν φώς, ή αληθής σοφία έξέ-
λειπεν, ώχρία, εδυεν, και όμ,ως ΐνα μή τά σπέρματα τής σοφίας, τά, 
όποϊα ό Σωκράτης έσπειρε ποτε έν τώ γεωργίω τής άνθρωπότητος συμ-
πνιγώσινύπό τάς άκανθας τής ανθρωπινής άμβλυωπίας και ψευδοσοφίας, 
άλλ ' ίνα ριζοβολήσωσι και καρποφορήσωσιν, έχρειάζετο έξ άπαντος όπως 
ό Θεός και ή αθανασία καταστώσι τό άντικείμενον π ί σ τ ε ω ς πραγμα-
τχκί ϊς καχ βεβα ίας . Ιδού διατί λέγει ό ιερός απόστολος Παΰλος δτι δ 
Κύριος του «κατήργησε τόν θάνατον, και οφθαλμοφανή κατέστησεν εις 
τούς ανθρώπους τήν ζωήν και τήν άφθαρσίαν» .Ναί·περί τήν εποχήν ακρι
βώς ταύτην , τής όποιας πιστήν οπωσδήποτε εικόνα προσεπάθησα νά χα
ράξω, αστήρ νέος ασυνήθης αναγγέλλει τήν έπιτολήν τού αστέρος εκείνου, 
όστις έμελλε νά νι τοϋ κόσμου τό άληθες φώς. Περί ταύτην ακριβώς την 

TOKOS ις'. Μάρτιος, 34 
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έποχήν εξεγείρεται εν τινι μικρά γωνίο; τής αχανούς ρωμαϊκής κοσμο
κρατορίας ή μελιχρά τοϋ προ/.οτάτου Ίησοϋ φωνή συγκαλούσα ε'ις έστία-
σιν πνευματικής ουράνιας διδασκαλίας τήν έπιδεομένην τροφής υγιούς 
ανθρωπότητα, συγκαλούσα ύπο τήν σκέπην καί τήν έν πνεύματι και 
άληθεία λατρείαν τοϋ αληθούς θεοΰ καί πατρός τήν διεσπαρμένην καί 
άπωρφανισμένην γενεάν τών ανθρώπων. Έν δέ τή φωνή ταύτη , φωνή 
τού υίοϋ τοϋ άνθρωπου, φωνή τού Θεού, ού μόνον το κράτος τής πο-
λυθεΐας καί τών ειδώλων άρδην ανατρέπεται καί κατά γής συνθλα-
ται καί κατασυντρίβεται, άλλά καί αυτή ή άρχαιότης περιρρέει περί 
αυτήν, καί έκ τοϋ ναυαγίου καί τών συντριμμάτων αυτής καινουργεΐ-
ται κτίσις νέα, κοινωνία χριστιανική. 

Ε'ίπομεν έν τοις έμπροσθεν ότι ή ιδέα τής αγάπης ήτο ξένη είς τήν 
προ Χριστού πολιτείαν. Ά φ ' ότου όμως ό Σωτήρ τοϋ κόσμου ένετέλ-
λετο είς τούς μαθητάς αύτοϋ καί ελεγεν «έντολί ΐν καχνην δίδωμί 
ί/μϊν ϊ να αγαπάτε αλλήλους» , έκτοτε έν τή επιστήμη τής ηθικής 
φιλοσοφίας πασών τών ηθικών ιδεών πρυτανεύει ή ιδέα τής Αγάπης , 
έκτοτε έν τή μ,υριπνόω ανθοδέσμη τών ανθρωπίνων αρετών το εύωδέστατον 
άνθος θεωρείται ή 'Αγάπη, έ'κτοτε το κύριον γνώρισμα τών είς Χριστόν 
έβαπτισμένων κατέστη ή 'Αγάπη. α Έ ν τούτα γνοίοονται δτι έμοχ 
μαθηταχ εστε, έάν ά γ ά π η ν εχητε έν άλλήλοχς». Καί τίς λοι,τόν 
ό βαθύς νους τής μικρας ταύτης λέξεως ; Είνε ή 'Αγάπη ψυχική τις 
κατάστασις εναντία προς τήν δυσμένειαν, προς τήν καθ' έαυτο κακίαν, 
ήτις φθονεί, ήτις μισεί, ήτις λυπεϊται έπί τή προόδω τοϋ πλησίον, 
χαίρει δέ σατανικήν χαιρεκακίαν έπί τή δυσπραγία αύτοϋ ; Εΐνε ή 
'Αγάπη φρόνημα τ ι τής ψυχής έκ διαμέτρου άντίθετον προς τον έγω-
ϊσμόν, όστις αναφέρει τά πάντα εις εαυτόν, απειλεί νά προκαλέση τον 
πόλεμον παντός κατά πάντων, καί υποσκάπτει αυτά τά θεμέλια τής 
ανθρωπινής κοινωνίας; Έγκε ιτα ι ή 'Αγάπη έν τή φιλανθρώπφ προ-
voiqs υπέρ τών ορφανών καί τών πτωχών, καί έν τω εύγενεϊ ζήλω προς 
έκπαίδευσιν, ήθικοποίησιν καί άνύψωσιν τής περί ήμας κοινωνίας ; 
Έκδηλούται ή 'Αγάπη ύπο τήν μορφήν τής πραότητος καί τής άπλά -
στοϋ "ευγενούς συμπεριφοράς, ύπο τον τύπον τής μετριοφροσύνης καί 
τής αληθούς χριστιανικής ταπεινώσεως ; Ά λ λ ά προκειμένου περί τής 
ουσίας τής πρωτοφανούς ταύτης ευαγγελικής Αρετής παραχωρήσω-
μεν τόν λόγον καί τήν απάντησα εις τόν μεγαλοφωνότατον τών μα
θητών τοϋ Κυρίου. «Έάν , λέγει ό μακάριος Παύλος, τα ΐς γλώσΌαχς 
των ανθρώπων λαλώ καχ τ ώ ν Α γ γ έ λ ω ν , κάν εχω πασαν τ η ν 
π ίστ ι ν , ώστε ορη μεθχστάναχ, κάν ψωμίζω π ά ν τ α τά ϋπάρ-
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χ ο ν τ ά μ ο υ , κ ά ν π α ρ α δ ώ τό σώμα μ ο υ , ί 'να κ α υ θ ή σ ω μ α ι , ά γ ά 
π η ν δέ μ η εχω , ουδέ ν ω φ ε λ ο ύ μ α ι . Ή α γ ά π η μακροθι/μεϊ, 
χρηστε ι ί εταχ ή ' Α γ ά π η , ού ζηλοχ, ού π ε ρ π ο ρ ε ΰ ε τ α ι , ού §ναι-
ούταχ, ούκ άο 'χημονεχ, ού ζητεί* τά ε α υ τ ή ς , ού π α ρ ο ξ ύ ν ε τ α ι , οΰ· 
λογχζεταχ τό κακόν , ού χα ί ρ ε ι έ π ι τ η αδικία, σ υ γ χ α ί ρ ε ι δέ τ ή 
ά λ η θ ε ί α , π ά ν τ α σ τ έργε ι , π ά ν τ α π ι σ τ ε ύ ε ι , π ά ν τ α έλπίζεχ, η 
Α γ ά π η ουδέποτ ε έκπ ίπ τ εχ» . Καί λοιπόν μετά ταύτα ανάγκη 
νά όμολογήσωμεν πάντες άδιστάκτως ότι ό διά τού χριστιανισμού 
ευαγγελισμός είς τόν κόσμον τής Αγάπης εινε ή νέα διαθήκη τής 
Άνθρωπότητος. Καί πώς όχι ; Τό φιλάνθρωπον τής ημετέρας χρι
στιανικής εποχής πνεύμα έπί τοσούτο/ έντονώτερον εκδηλοϋται, έφ ' 
όσον βαθύτερον ένσπείρεται εις τάς ψυχάς τής χριστιανικής διδασκα
λίας ό σπόρος. Τά ήθη ημών καθίστανται τοσούτω ήμερώτερα κα ί 
πραότερα, όσω άφθονωτέρα διανέμεται τής χριστιανικής διδασκαλίας 
ή υγιεινή τροφή. Τό πνεύμα τής φιλάνθρωπου συμπαθείας, τό πνεύμα 
τής εύποιητικής τάσεως ώς ζείδωρος τις αύρα διαπνέει σήμερον πά 
σης κοινωνίας καί τάς χθαμαλοτέρας βαθμίδας, έκδηλούμενον είς έργα 
φιλάνθρωπα κατά τάς πλημμύρας καί πυρκαϊάς, τάς έπιδημικάς άσθε · 
νείας καί κα τ ' άλλας άνθρωπίνας παθήσεις. Ά λ λ ά καί έπί τής καθ ' 
ημάς νομοθεσίας πόσον επέδρασε τό φιλάνθρωπον χριστιανικόν πνεύμα 
θά ήτο μακρόν, έάν έπεχείρει τις καί νά τό υπόδειξη μόνον. Ή ελευ
θερία, ήτις παρά τοϊς άρχαίοις περιωρίζετο εντός προνομιούχου τινός τ ά 
ξεως, θεωρείται σήμερον κτήμα πάσης τής άνθρωπότητος κοινόν καί άνα-
φαίρετον. Δέν συνεπληρώθη ακόμη μία γενεά ανθρώπων, ήτο ή πέμπτη 
Μαρτίου τοϋ 1861, ότε μονάρχης μέγας, Αλέξανδρος ό Β ' , ό αεί
μνηστος πατήρ τοΰ νϋν ιθύνοντος τάς τύχας τής Ρωσσίας, δι 'υψηλού 
οΰκαζίου τοιχοκολλωμένου έν ταϊς όδοϊς καί άναγινωσκομένου έπί τών 
εκκλησιών Λατήργει τά έν τή άχανεϊ αυτοκρατορία· του τελευταία 
λείψανα τής δουλείας καί άπέλυεν άπό τού σκότους τής δουλείας .είς 
τό φώς τής ελευθερίας, τής αυτενέργειας καί τής προόδου εκατομμύ
ρια τών υπηκόων του. Όλίγα μετά ταύτα έτη σύμπας ό πεπολι-
τισμένος κόσμος μετ ' άγαλλιάσεως επευφημεί καί ενθουσιωδώς έπε-
κρότει εις τήν α'ισίαν έ'κβασιν τής πάλης εκείνης, τήν οποίαν οί βόρειοι 
Αμερικανοί ευγενώς άνελάμβανον καί επιτυχώς διεξήγον υπέρ τής 
απελευθερώσεως τών έν τώ νέω κόσμω δούλων, υπέρ τών φυσικών 
δικαίων τής άνθρωπότητος. Υπάρχει τις έν τώ μ.έσω ημών, Οστις νο
μίζει ότι ταύτα πάντα κατωρθώθησαν άνευ τής επί τών καρδιών επι
δράσεως τοϋ χριστιανικού πνεύματος καί τής χριστιανικής δίδασκα-
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λίας και πίστεως ; Είναι τις δστις αγνοεί δτι ταϋτα πάντα είναι δ φυ
σικός θρίαμβος τής χριστιανικής αληθείας ; 

Έν 'Αδριανουπόλει. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΜΑΖΕΟΥ 

Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Σ Σ Ο Λ Ω Μ Ο Σ 
(Μετάφρασις ίχ τον ΊταΛιχον πρωτοτύπου). 

"Υπάρχουν έ'θνη ποϋ ώρισε δ θεός νά ε ί να ι δαχτυλίδι νά σμίγη έναν 
πολιτισμό μ' έ'ναν άλλο, έ'να μέ τον άλλον αιώνα. Υπάρχουν άνθρω
ποι, ποϋ, το άνανοούνται ή δχι, είναι προορισμένοι νά δέσουν έ'να 
έ'θνος μέ τ ' άλλο. Έ ν α ά π ' αυτά τά έ'θνη έστάθη γιά πολύν καιρό το 
Ελληνικό· δ Διονύσιος Σολωμός είναι σήμερα (ή καλήτερα μπορούσε 
νά είναι, άν τό θέλουν οί Έλληνες) ένας ά π ' αυτούς τούς ανθρώπους. 
Αναθρεμμένος ώστε νά αισθάνεται τήν εξαίρετη ευγένεια τών Ιταλ ικών 
γραμμάτων, έγνώρισε στά πρώτα του νιάτα τό Μόντη και τόν Τόρτη, 
ένόησε κ ' αίθάνθηκε τά δικαιολογήματα τής μιας σχολής και τής άλ 
λης, και μεταξύ τών σοφών πού διχογνωμοΰσαν έβαλε λόγια ειρήνης. 
Θυμάται ακόμη πόσο εγκάρδια τόν έδέχθηκαν τότε στήν Ι ταλ ία και 
πόσο τόν αναγάλλιασαν και ή φύσις κ ' οί άνθρωποι, και ταίς πρώταις 
φίλίαις ποϋ έχουν δύναμι σ' ολόκληρη τή ζωή, και τούς δασκάλους του 
και φίλους μαζί, ποϋ ένας, δ Πίνης άπό τήν Κρεμώνα, ζή ακόμη και 
περνέ£ τά όγδοήντα. Και πάντα , όσαις φοραίς τό κάλεσε ή χρεία νά 
υπεράσπιση τούς Ιταλούς, δ Σολωμός τό έκαμε και τό κάμνει μέ ζήλο 
ποϋ φαίνεται πάθος, και μέ σπάνιο θάρρος. Δέν παύει δμως μέ τούτο 
και νά είναι Έλληνας , αυτός, πού έ'χει άφωσιωμένο τό πνεύμα του στον 
έ/παινο τής πατρίδος του και είναι πηγή τοϋ ενθουσιασμού του τά δοξα-
στά θυμήματα τών αρχαίων ουδέ βέβαια τόσο αρχαϊκό άρωμα αναδί
νει ή γλώσσα ποϋ σήμερα μορφόνουν οί "Ελληνες άπάνου στον τύπο τής 
παλαιάς, όσο οί στίχοι του οί κοινοί, κοινοί λέγω στήν έννοια πού έ'λε-
γ-αν τούς δικούς τους δ Πετράρχης ΥΛ' δ Δάντης. 

Και όχι μόνον τοϋ Δάντη και τών άλλων Ι ταλών αισθάνεται στην 
ψυχή του τά κάλλη, και μέ υψηλή κρίσι τά κρίνει, και ξεχωρίζει τά 
μικρότερα κ ' εξωτερικά άπό τά δεινότερα και βαθύτερα (μέ διακρι
τ ι κ ή δύναμι ποϋ δέν είναι κοινή και σέ πολύ φημισμένους τής Ι τ α 
λ ίας ) , άλλά και στίχους γράφει στή γλώσσα τού Δάντη ποϋ θά τ ι 
μούσαν κ ' εκείνους πού έγεννήθηκαν στήν πατρίδα τοϋ Πολιτσιάνου 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 533 

και τοϋ Άριόστου. Άξιος συμπολίτης, όχι όμως και μιμητής, τοΰ-Φό-
σκολου, πού έντράπηκε κ ι ' απαρνήθηκε τ ' όνομα πού είχαν φέρη δ Μα-
κιαβέλλης και δ Κοπέρνικος και άλλοι περίφημοι, κ' επήρε έ'να άλλο 
όχι τής αρχαίας Ελλάδος (Ελλην ικό ήταν τό δικό του κ ' ευγενικής 
λαϊκής σημασίας), άλλά τό ηθέλησε βορινό και σκοτεινό στον ήχό του, 
σάν αντίλαλο τής ψυχής του· ένώ δ Σολωμός έμεινε Διονύσιος κ ' έφύ-
λαξε στο πνεύμα του τήν γαλήνη τού ουρανού και τής γής πού έγεν-
νήθηκε. « Ή γιγάντεια ασιατική φύσις, συνηθίζει νά λέη, έ'χει μεγα-
λόπρεπαις ταίς άναλογίαιί , όχι Ομως και τόσο συμμετρικαίς ταίς μορ-
φαίς ή κδν τόσο πιασταίς γιά τό μάτι μας, όσο ή Ελληνική· και ή 
πεδιάδες και τά βουνά και τ ' απέραντα δάση της έχουν ήλιους πού 
πυρόνουν βαρυά, και άνεμοζάλαις και φίδια και θηρία ποϋ τά κατα -
σταίνουν τρομαχτικά·, άλλά στήν Ελλάδα τό μεγάλο ταιριάζεται μέ 
το .χαριτωμένο,>.αί τ ' όμορφο σέ διάστημα μικρότερο είναι ωσάν άπο-
σταλαγμενο· και ό,τι γ ιά τά έ'ργα τής φύσεως, ημπορείς νά τό πής 
και γιά τό πνεύμα τοϋ άνθρωπου». 

Μή στοχασθή όμως κανείς πώς δ Σολωμός δέν αγκαλιάζει στους λο
γισμούς του ό,τι έχει σημαντικό κ' ή μακρυνότερη Ανατολή, μάλιστα 
στά Ά γ ι α βιβλία, και τά μέρη τής Δύσεως πού περισσότερο ημέρωσε 
ή Τέχνη, και οί τόποι οί βορεινοί τής Ευρώπης. Μάλιστα, καθώς δέν 
είν ' ευχαριστημένος νά διαβάζη σταίς τυπωμέναις μετάφρασες, άπ ι -
σταις ή άπό άμετρη ελευθερία ή άπό πιστότητα δουλική, παρακαλεί 
νά μεταφράζουν κατά γράμμα και στοματικώς νά τοϋ ερμηνεύουν γερ-
μ.ανούς ποιητάδες και φιλοσόφους, ποϋ αυτός ύστερα διαφωτίζει μέ τό 
φως τής σοφίας του και σχεδόν τούς ξαναφτιάνει γιά νά τούς εχη δι 
κούς του. Όποιος είδε τό Γκαίτε, αναγνωρίζει στά πιθέμ,ατα τού Σο
λωμού μίαν εικόνα του. Αυτός δμως, άν και τόν θαυμάζει και ίσως, 
πάρα πολύ κ ι ' αυτός αγαπάει στήν τέχνη τό σύμβολο (σύμβολο ποϋ 
δέν δίνει ή παράδοσις, άλλά τό λατρεύει ή Επιστήμη) , δέν είναι 
ποτέ μιμητής του, φυσικά αδέξιος καθώς είναι νά μιμηθή. Ό χ ι μόνον 
δέν παίρνει άπό τούς μεγάλους συγγραφείς τά ελαττώματα, όχι μόνον 
τά παρατηρεί μέ πνεύμα λεπτό, άλλά και μέ θαυμ.αστή επιδεξιότητα 
τά ξαναπλάττει περιγελώντας, χωρίς νά πέση στή γαλλική παρωδία 
ή στήν καρικατούρα ποϋ γιά μετώρισμα αγαπούν οί ζωγράφοι, και 
ούτε σ' εκείνο τό κωμικό περιγέλιο, ποϋ πρώτος μέ παραδείγματα άλή-* 
θεια ποιητικά μάς Ιδωσεν δ Αριστοφάνης, κριτικός πλάστης, περι
γελαστής σοβαρός, κωμικός πολίτης. Είδα στίχους τοϋ Σολωμού τόσο 
όμορφα νά παρασταίνουν τόν τρόπο τοϋ Μόντη, ώστε νά φανερόνωνται 
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όχι μόνον τά ελαττώματα, άλλά μαζί κχί τά καλά, να φαντάζουν 
όμως τά ελαττώματα περισσότερο, όχι όπως έκαμε κάποιος μ.εγαλο-
ποιώντας γελαστικά το σκληρό και σύντομο ύφος τοϋ Άλφιέρη·—είδα 
έ'να ξανάπλασμα τοϋ τρόπου τού Μπάιρον, πού ένας αναγνώστης άπρό-
σεχτος θά τό θαρρούσε γραμμένο αλήθεια άπό τόν ιδιο τό Μπάιρον 
τόσο έμοιαζαν κ ' ή εικόνες κ ι ' ό τόνος· μέ τή διαφορά ποϋ ή σάτυρα 
ϊσαϊσα έσκόπευε τούτο, νά προβάλη εξω άπό τήν όξύνοιακι' άπό τ ' ά -
συνήθιστο τό παράξενο, άπό τήν αφθονία τό περιττό, νά σέ κάμτ) νά 
αίσθανθής πώς τό ζέσταμα έκεϊνο τό ψεύτικο ή ποϋ θαρρείς τό κα τά 
φεραν τά τριψίματα, είναι αρρώστιας σημάδι. Και παρόμοια, όταν 
παρατηρή τούς ανθρώπους, ό Σολωμός είναι νόστιμος καί λεπτός, αυ
στηρός κάποτε άπό δύναμι στοχασμού, συγκαταβατικός Ομως έπειτα 
άπό κίνημα φυσικό τής καρδίας. Περιγελαστής τρομερός, άλλά κ ι ' ε πα ι 
νετής γεμάτος θαρρευτική κολακεία ποϋ ημπορεί καί νά βλάψη· σύντο
μος εις τήν ομιλία καί άφθονος, λεπτός καί θερμός, κανονικός καί 
φανταστικός. Ό στενός κύκλος όπου ζή , τόν στενοχωρεί, ναι, άλλά 
δέν εμποδίζει ταίς ίδέαις του νά πετάξουν, κ ' έχει δίκηο νά λέη· « ε ί 
μαι στήν Κέρκυρα, δέν είναι όμως έδώ ή ζωή μου». Βέβαια ένας κύ
κλος πλατύτερος θά πλήθαινε τ ' άναγαλλιάσματά του καί τούς πνευ
ματικούς του καρπούς καί τή φήμη του· άλλά στήν Ι τ α λ ί α , καί πε
ρισσότερο στή Γαλλία ή στη Γερμανία ή στήν Α γ γ λ ί α , θά έχανε έ'να 
μ,έρος τής Ελληνικής του ουσίας, θά έχανε τό πνεύμα τ ' ουρανού καί 
τό πνεύμα τής γλώσσας. 

Ή γλώσσα ποϋ τοϋ χρειάζεται είναι ή ζωντανή, καί ή γραικική 
γλώσσα γιά νά ζήση στά γράμματα ά π ' αυτόν έ'χει χρεία, ποϋ τήν 
κυριεύει καί τήν κατέχει καί τήν μεταχειρίζεται σάν όργανο τής ζων
τανής του ζωής. Είς αυτό είναι πρωτότυπος κα ί ημπορεί κ ι ' έχει χρέος 
νά γίνη στήν πατρίδα του αρχηγός νέας φιλολογίας, ποϋ θά είναι μόνη 
αληθινή καί ενεργητική. Τά αδύνατα πνεύματα, ή οί δειλοί άπό απει
ρία, ή οί μάταιοι κ ' ελαφροί, αποφεύγουν τήν κοινή γλώσσα, γ ιατ ί 
δέν είναι αρκετοί νά τήν εύγενίσουν μέ δικά τους νοήματα καί αισθή
ματα, μέ τέχνη δική τους· όθεν άναζητοΰν τήν ευγένεια τοϋ ύφους 
στή γραμματική τής νεκρής λαλιάς, ποϋ συγγραφείς πεθαμένοι έμετα-
χειρίσθηκαν μ' ευγένεια θαυμαστή. Ά λ λ ά τό δύσκολο (καλά λέγει 
δ Σολωμός) είναι νά πάρης άπό τήν κοινή συνήθεια τούς ήχους, νά 
τους κάμνις νά εξηγούν πράγματα όχι κοινά, ταιριάζοντάς τους ώστε 
νά λέν ό,τι ώς τώρα δέν ειπε κανείς, καί όμως όλοι νά τούς καταλα
βαίνουν καί νά τούς αίσθάνωνται. Ή καλλιεργημέναις γλώσσαις τής 
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Ευρώπης έχουν λαμ.προύς συγγραφείς, ποϋ έχουν όρίση άπό καιρό λέξες 
ώραίαις γιά νά φανερώσουν νοήματα αξιομνημόνευτα· όθεν οί σημερινοί 
ποϋ θά γράψουν έ'χουν εμπρός τους έ'τοιμ.αις φράσες, πού ξυπνούνε στο 
λογισμό καθενός τήν ένθύμησι μιας παλαιαις εξευγενισμένης μορφής. 
Ά λ λ ά ή νέα Ελληνική συγγραφείς τέτοιους δέν έχει· ύ'στερ' άπό τά 
τραγούδια τά Κλέφτικα έ'ρχεται ό Σολωμός, ^πρώτος συγγραφέας - τής 
τέχνης, τέχνης όμως φυσικής, τέχνης ποϋ είναι στά τεχνάσματα της τε
λειωμένη καί ίσα ίσα γιά τούτο ξέρει νά κρύβεται έκεϊ ποϋ είναι μεγα-
λήτερη ή δύναμί της. Σοφός ήταν ό στοχασμός του ν' .άφήσή τά Ι τ α 
λικά μέτρα καί τή ρίμα, καί ν ' άγκαλιασθή μέ τό στίχο τού έ'θνους, 
ποϋ ταιριάζει τούς παλαιούς ρυθμούς μέ τούς νέους, ν ' άγκαλιασθή μ ' 
αυτόν σέ πάλαιμα κοπιαστικό καί καρποφόρο. Τό αίσθημα τού ρυθμοΰ 
είναι σ' αυτόν έ'να χάρισμα φυσικό, αναθρεμμένο άπό λεπταίς παρα
τήρησες καί άπο μελέταις έπίμοναις - σ' αυτόν ποϋ αισθάνεται τή μου
σική σάν τεχνίτης, καί χωρίς νά κατέχή τήν επιστήμη της, τραγου
δάει σωστά, καί μέ τόν τόνο σηκόνει καί τους στίχους τούς ξένους καί 
τούς δικούς του. Εύχομαι στήν Ελλάδα νά μήν έχη άκαρπα νά καυ-
χηθή γι* αύτον μίαν ήμερα ωσάν γιά κάτι τ ί σπάνιο κ ι ' άνωφέλητο, 
άλλά τά παραδείγματα του μ' ενεργητική ταπεινοσύνη ν'άκολουθήση. 

Γ . ΚαλοσγοΟρος-

Η ΨΗΦϋΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΤΗ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ 
Κ Α Ι Κ Α Τ Α ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

1) Georges Berger. Notes sur la mosai'que Paris 1876. 2) Bayer. Re-
cherches pour servir a I'histoire de la peinture et de la sculpture chrelien-
nes en Orient avant la querelle des iconoclastes. Paris 1879. 3) De Bossi. 
Musaici christiani e saggi dei pavimenti delle chiese di Roma anteriori al 
secolo XV. Roma 1872. 4) Gerpach. La Mosaique, Paris 1882. 

A.'. 

Έν Άσίί>: τό πρώτον έγεννήθη ή ψηφιδογραφία. Ή μεγαλοπρεπής 
αΰτη τέχνη, τό βραδύ τούτο τής ζωγραφικής είδος τό ύπό τής παραδό
σεως εις άρχαιοτάτην άναγόμενον έποχήν, προϋποτίθησι σταθερότητα 
ιδεών, καλαισθητικήν ενότητα καί αρχάς άπαντώσας μόνον εις ίερο-
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κρατούμενα; κοινωνία;, εί; έποχήν, κ α θ ' ή ν ή τέχνη έξαντλήσασα το 
νεανικόν αυτής πϋρ, άρχεται ηρεμούσα και σβεννυμένη. 
, Βραδέως ή Ελλάς έγνώρισε και μετρίως έξετίμησε το είδος τούτο 

τής ζωγραφικής ώς άπέ^δον ό'λως ε'ις το ζωογονούν τά εργα τών καλ
λιτεχνών αυτής φΛελεύθερον πνεύμα. Ά λ λ ' ή Ρώμη ήδη άπό τής 
εποχής τοϋ Σύλλα άπεδέξατο αυτό, πάσαν κατέβαλεν υπέρ τής τ ε 
λειοποιήσεως του μέριμναν και είσήγαγεν αυτό ε'ις τάς απειραρίθμους 
επαρχίας τής απέραντου αυτοκρατορίας, έν Γαλατία-, Γερμ.ανία, Ίσπα -
νίικ, Αφρική και αυτή τή άπωτάτη Βρεττανί^, ένθα μεγαλοπρεπείς 
Ικ ψηφοθετημάτων επιστρώσεις μαρτυροϋσι και νϋν ετι τήν επικρατού
σαν εν τή χώρί< ταύτη πολυτέλειαν. Και τ φ όντι ουδέν έτερον ζω 
γραφικής είδος εφαίνετο τοις Ρωμαίοις άξιον νά κόσμηση τά θαυμάσια 
αυτών αρχιτεκτονικά ιδρύματα, τάς κολοσσιαία; έκ μονόλιθων στήλα; 
και τά ορειχάλκινα στεγάσματα. 'Εν εποχή καθ ' ήν έν τή τέχνη έπε-
ζητεϊτο ή πολυτέλεια μάλλον ή τού καλού ή άγνή παράστασι;, ναοί 
και θέατρα και ανάκτορα έπληροϋντο ύπό μωσαϊκών, ών ή λάμψις 
ήμιλλάτο προ; τήν τών σαπφείρων και τών σμαράγδων. 

Ύπο τ ή ; ελαχίστη; θωπευόμεναι ηλιακή; άκτϊνος αί έκ χρυσών, 
κυανών και πορφυρών ψηφίδων κατακεκαλυμμέναι τών δόμων έπιφά-
νειαι έξηκόντιζον μυρία ποικιλόχροα φώτα ώς άδαμαντοθήκαι πολυτι
μότατων λίθων πλήρες. Ούτω; ανεδείχθη έν βραχεί ή ψηφιδογραφία 
διά τε τού; λογίου; και τό πλήθο; ή κ α τ ' εξοχήν ζωγραφική. Ποιηταί, 
μυθιστοριογράφοι και φιλόσοφοι άπορούσιν επιθέτων, ΐνα έκθειάσωσι τ ά ; 
καλλονά; αυτή;. Περιγράφων τό μεγαλόπρεπε; μνημεϊον τού Έρωτος 
και τ ή ; Ψυχή; ό Άπουλήϊο;, έπίζηλον θεωρεί τήν εύδαιμονίαν εκείνων, 
όσοι δύνανται νά πατώσιν έπί τών θαυμαστών επιστρώσεων τών έκ 
πολυτίμων λίθων και ψηφίδων συντεθειμένων. Και ό Προυδέντιος δέν 
αποκρύπτει τόν ενθουσιώδη θαυμασμόν του, ό δέ Άπολλινάριος λησμο-
νών τοϋ λόγου αύτοϋ τό θέμα, παραδίδεται είς έκστασιν ενώπιον τών 
σπινθηροβολουσών ψηφίδων, αΐτινες ήμιλλώντο πρός τού; σαπφείρου;· 
και ή παρομοίωσις δέν ήτο όλως φαντασιώδης- ύπάρχουσι μωσαϊκά, έν 
οΐς μέχρι τοσούτου είχε προαχθή ή πολυτέλεια, ώστε έγίνετο έν αΰτοϊς 
χρήσις τμημάτων σιδηρίτου και άχάτου και ζάμβυκος. Κατά τήν έπο-
χήν έκείνην τήν άπλήστως πάν τό σπάνιον, τό περίεργον ή τό πολυ-
δάπανον επιζητούσαν, ή μεγαλοπρεπής αύτη τέχνη προσετίθη ουχί μ ι 
κράν α'ΐγλην είς τά λαμπρά και πολυτελή αυτής κτίσματα. 

ΕΊ; τά δημιουργήματα ουδεμιάς άλλης τέχνης πλείων καταδαπα-
νάται χρόνος, ούδ'υπάρχει ταύτη ; άλλη βραδύτερα κ,αί λ ιπτολογω-
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τέρα. Και νΰν ετι έν τ φ έργαστηρίω τού Βατικανού, καίτοι περιέχοντι 
συναρμολογίαν ψηφίδων είκοσι και πέντε χιλιάδων αποχρώσεων, ή εκ-
τέλεσις μαόί; τών διά τού; ναού; τοϋ Άγιου Πέτρου ή τοϋ Άγιου Παύ
λου προωρισμένων εικόνων απαιτεί πολλών δεκάδων ετών χρόνον. Ή 
αντιγραφή τ ή ; Σ τ έ ψ ε ω ς τίΐ,ς Παρθένο ι ; κατά τόν Ραφαήλον άπη-
σχόλησεν άπό τοϋ 1853 μέχρι τού 1864 τέσσαρα; επιδέξιου; τεχνί-
τ α ; . Φαντασθήτω νϋν ό αναγνώστης ύπό ποία; άπητεΐτο νά ή τεθω
ρακισμένο; υπομονή; ό ψηφιδογράφο; έν εποχή, καθ 'ήν ή τέχνη απα
ξιούσα τήν χρήσιν τ ή ; κατασκευαζόμενη; έν μεταγενέστεροι; χρόνοι; 
πολυχρόου μάζης, κατέφευγε προ; κατεργασίαν τών λεπτότατων άπει-
κονισμάτων εί; τό ύπό τής φύσεως παρεχόμενον μάρμαρον. Εύγλώττως 
περί τούτου λαλοϋσιν οί αριθμοί οί προκύπτοντες έκ τών περί τοϋ μωσαϊ
κού τής Παλαιστίνης ερευνών πρός σύνθεσιν τοϋ έργου τούτου ,μήκο; 
έ'χοντο; 78,624 τετραγωνικών ούγγιών (ή τετραγωνική ούγγία ισοδυ
ναμεί προ; 9 τετραγωνικά έκατοστόμετρα) εδέησε νά παρασκευασθώσι, 
νά κοπώσι και συναρμ.ολογηθώσιν εξ ή επτά εκατομμύρια τμημάτων 
μαρμάρου, ύπελογίσθησαν δέ μέχρι; 96 ψηφίδων κατά τετραγωνικήν 
ούγγίαν. 

Ή τάσι ; αύτη ηυξανε και έγενικεύετο κατά λόγον εϋθύν προ; τ ά ; 
τοϋ έργου δυσχέρεια;. Τά ; έκ μεταλλικών υλών συνθέσει; έφιλοτιμοϋντο 
νά έξισώσωσι προ; τ ά προϊόντα τοϋ χρωστήρο;, τά δέ δύναμιν άνυπο-
λόγιστον και χρόνον μ.ακρότατον κατατρίβοντα ταύτα έργα έθεωρήθη-
σαν ώ; ό υπέρτατο; τ ή ; τέχνη; σκοπό;. Έν τή' πορεία τών αιώνων 
ουχί σπανίω; άπαντέ£ τό φαινόμενον, καθ ' δ ασθενεστέρα αποβαίνει ή 
έμπνευσι; και άλλοιοϋται τοϋ καλού ή α'ίσθησις. Και έν ταϊς ήμέραις 
ημών οί πεπειραμένοι τών Γοβελίνων θαλαμοστόλοι και οί εμπειρότεροι 
τού Βατικανού ψηφιδογράφοι φιλοτιμούνται νά μιμώνται τ ' αριστουρ
γήματα τής ελαιογραφίας, μή παραλείποντες έν ταΐς άντιγραφαϊς αυ
τών ούδ' αύτάς τών πρωτοτύπων τάς ατέλειας, μηδέ τήν ε'πικαλύ-
πτουσαν αυτά έκ τοϋ διαρρεύσαντος χρόνου πρασινωπήν τής όξειδώ-
σεως έπίχρωσιν. Τά τοιαύτα τής ανεξάντλητου επιμονής και υπομονής 
προϊόντα ειχον έν τή άρχαιότητι το προνόμιον τοϋ νά έμ,πνέωσι το 
θάμβος και τόν ένθουσιασμόν είς πάσας τής κοινωνίας τάς τάξεις. Θαύ-
μ,ατα αληθινά άπεκάλεσαν αυτά οί τό πρώτον ίδόντες και ύπό δεισι-
δαιμονικοϋ τίνος θαυμασμού κατελαμβάνοντο. Σοβαρό; συγγραφεύ;, δ 
Σενέκα;, δέν διστάζει ν'άποδεχθή γελοϊόν τινα μϋθον, έκ τών εντυπώ
σεων τούτων προκύψαντα - δμιλεϊ περί μωσαϊκού, ούτινος διελύοντο ώς 
διά μαγείας αί ψηφίδες δδατος έπιχεομένου ( καί πάλιν έν ώρισμένη 
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στιγμή ανελάμβαναν αυτομάτως τήν προτέραν αυτών θέσιν ; Αιώνας 
τινάς βραδύτερον έγεννήθη περί ομοίου τίνος έργου άλλη καταπληκτ ι -
κωτέρα παράδοσις. Ό Προκόπιος διηγείται ότι ή πτώσις διαφόρων 
τμημάτων τής ψηφιδωτής τοϋ Θεοδωρίχου εικόνος έθεωρήθη ώς οιωνός 
συμφοράς προαγγέλλων. Έν τω ψηφοθετήματι τούτω, όπερ εύρίσκετο έπί 
δημοσίας οικοδομής τής άγορας (forum) τής Νεαπόλεως, κατά πρώ
τον άπεσπάσθη το άνω μέρος τής μορφής· σχεδόν ταυτοχρόνως ό θεο-
δώριχος απέθανε - μετά παρέλευσιν οκτώ ετών έξηφανίσθησαν αί έκ 
μίλτου ψηφίδες αί διαγράφουσαι το στήθος τοϋ γότθου κατακτητοϋ -

έγνώσθη μετά μακρόν ό θάνατος τοϋ 'Αταλαρίχου έγγόνου αΰτοϋ καί 
διαδόχου - μετά δε τής διαλύσεως τών ψηφίδων τοϋ κέντρου τοϋ προ
σώπου έν τή είκόνι συνέπεσεν ό θάνατος τής 'Αμαλασούντης. Τέλος 
κατα τήν υπο τοϋ Βελισαρίου άλωσιν τής Ρώμης κατέπεσεν ο,τι έκ 
τοϋ ψηφοθετήματος ειχεν απομείνει, καί τό γεγονός οΰδεμίαν κατέλιπεν 
άμφιβολίαν περί τής λήξεως τής τών Γότθων κυριαρχίας. 

Κατά τούς τελευταίους τής δημοκρατίας χρόνους εισαχθείσα είς 
Ρώμην ή ψηφιδογραφία έξίκετο κατά τήν έποχήν τής αυτοκρατορίας 
είς τον κολοφώνα τής ακμής αυτής. Άπο τοϋ δεκάτου αιώνος ναοί, 
θέατρα, άγοραί καί θέρμαι, ανάκτορα καί θέρετρα κοσμούνται διά τών 
έ'ργων τών επιδέξιων καί καρτερικών ψηφιδογράφων, οΐτινες ύπό τό 
ό'νομα missivarii περιέρχονται τάς επαρχίας μέχρι καί τών μικρότα
των πόλεων. Οί οίκοι τών πζτρικίων τής Πομπηίας καταδεικνύουσιν 
ήμϊν έν όποια διετέλει τιμή άπό τής δυναστείας τών Φλαβίων τό νέον 
τοϋτο τής διακοσμήσεως σύστημα. Ό επισκέπτης άπαντα, πριν ή 
μ.άλιστα καί τήν ούδόν αυτών διέλθη, ότέ μέν χαρίεσσαν νύμφην έψη-
φιδογραφημένην διά ψηφίδων έκ μέλανος μαρμάρου έπί εδάφους λευκού, 
ότέ δέ κύνα έ'τοιμον νά έφορμ.ήση μετά τής επιγραφής Cave canem, 
ή καί, ώς έν τ φ ψηφοθετήματι τής Πομπηίας, τώ φυλαττομένω έν τώ 
μεγάρω τού Σαντιλλύ, κύνα έκ τών καλουμένων torquatus, προσβάλ
λοντα κάπρον καί φέροντα τήν έπιγραφήν Cave torquatum. Φαί
νονται είτα τά έν άκρα κομψότητι -συντεθειμένα μονόχρωμα ψηφιδώ-
ματα, οίον Νηρηίδες έπί θαλασσίων ΐππων όχούμεναι, κυνηγετικαί καί 
άλιευτικαί σκηνογραφίαι καί παραστάσεις μυθολογικαί. Αί πλήρεις 
ζωής καί λεπτότητος αύται συνθέσεις έπαλλάσσονται ύπό καθαρώς δια
κοσμητικών επιστρώσεων, έν αίς πορφυραϊ καί κυαναΐ ή κίτριναι π λ ά 
κες παριστώσι τών πλουσιωτάτων ταπήτων τάς απομιμήσεις. Μεταξύ 
τών ψηφιδωτών κλασμάτων, άτινα διατηρούνται έν τώ μουσείω τού 
Παλατινού, παρατηρούνται άνθη καλλιτεχνικώτατα, άλλαχού Έλλη -

Β ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ 539 

νίδες, ποταμών ελιγμοί, ποικίλα συμπλέγματα καί ωραιότατα γεω
μετρικών σχημάτων κοσμήματα. Προχωρών ό επισκέπτης ανακαλύ
πτει εικόνας έκ σκληρού λίθου, ών ή λεπτότης κα τ ' ουδέν υπολεί
πεται τών τελειότατων μικρογραφικών καλλιτεχνημάτων. Τό έστια-
τόριον κοσμείται ύπό αντικειμένων όσα σχέσιν έ'χουσι πρός τόν προο-
ρισμόν αυτού, καρπών, ιχθύων, π τη νών ένιαχού δέ φαίνονται έπί τοϋ 
εδάφους εΰωχιών παραστάσεις, ώς έν τώ έπιστρώματι τοϋ μουσείου τοϋ 
Λατεράνου, έν ω ό τεχνίτης έφαντάσθη νά καλύψή τό έ'δαφος εκ τεμα
χίων γογγΰλης καί κράμβης ωών, πτηνών καί συντριμμάτων καρα
βιών. Οίκον άσαρωτον έκάλουν τήν τοιαύτην έπίστρωσιν, τήν άπα-
τώσαν τό όμμα, ήτις ήν έν μεγάλη, ώς φαίνεται, χρήσει, καθόσον 
απαντάται μέχρι καί αυτής τής Αφρικής. Τών λοιπών αιθουσών αί 
μέν περιέχουσιν ίστορικάς εικόνας, έ'τεραι θεατρικάς, ίπποδρομικάς καί 
τοϋ καθ ' ήμέραν βίου σκηνάς ή καί παραστάσεις γεωγραφικάς, οίον 
εκτεταμένα αιγυπτιακά τοπεϊα, ών έν διατηρείται έν τώ μουσείω Πα-
λεστρίνη καί έτερον έν Ρώμη. Έπ ί π&σι δέ τούτοις εικόνες θεών καί 
ανδρών επισήμων καί κομψότατα άλλα , έ'στιν ότε καί παράδοξα δια-
ποικίλματα. Τής ψηφοθετικής τέχνης τό κράτος εκτείνεται μέχρι τής 
αιθούσης τών λουτρών ή καί μέχρι τής κρήνης - κυανά, πράσινα, κ ί 
τρινα, έκ μίλτου ψηφιδώματα έπαλλάσσονται διά κογχυλίων καί τάς 
ποικιλωτάτας παριστάνουσι μορφάς. 

Κατά τόν χρυσοϋν τούτον τής ρωμαϊκής τέχνης αιώνα, όστις αντ ι 
στοιχεί πρός τήν βασιλείαν τών δώδεκα Καισάρων, οί ψηφιδογράφοι 
ύπό τών παραδόσεων τής ελληνικής μεγαλοφυίας εμπνεόμενοι πειρών-
ται νά συνδυάσωσιν έν ταΐς συνθέσεσιν αυτών τήν έλευθερίαν μετά τής 
καλλιτεχνικής εγκράτειας. Είς τά έν Πομπηία άνακαλυφθέντα ψηφο-
θετήματα πρός τήν άρμονίαν τών γραμμών άμιλλαται τών χρωμάτων 
ή ζωηρότης καί τοϋ κλασικού τύπου ή σταθερά άπομίμησις. Ουδέν 
μεγαλοπρεπέστερον τής ψηφιδωτής εικόνος τού Βάκχου , ουδέ βαθύτε-
ρον καί εΰφυέστερον τού Κ ω μ ι κ ο ΰ π ο ι η τ ο ΰ . Ά λ λ ' έν μέσω πάντων 
τούτων εξόχως διακρίνεται ή σύνθεσις τής έν ΆρβΑλο ί ς μάχνις , ήτις 
άρίστην δίδωσιν ήμϊν Ίδέαν τής καλα,ισθητικής τών ρωμαίων ψηφιδο
γράφων δεξιότητος καί ήτις άπό τής εποχής τής άνακαλύψεως αυτής 
κατά τό 4831 διατηρεί άμείωτον τόν θαυμασμόν τού έμ,πειροπράγμο-
νος θεατού. 

'Τπό τούς Άντωνίνους ή παράδοσις τής μεγαλοπρεπούς ταύτης 
τέχνης άλλοιοϋται κατά μικρόν απαντώνται μέν έτι ικανά έπί μαρμά
ρου ζωγ^ραφήματα, μαρτυρούντα πολλήν έμπειρίαν τής τέχνης καί τών 
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εντυπώσεων αυτής, ιδίως δταν μετά ποικιλμ,άτων και διακόσμων εύρί-
σκωνται συντεθειμ-ένα, ά λ λ ' έ ν τοις πλείστες ή ένότης, ή αρμονία και 
το ερρυΟμον παντελώς έλλείπουσι. Τής εποχής ταύτης οί ψηφιδογράφοι 
λησμονοϋσιν δτι πρώτιστον αυτών καθήκον έστι τό νά μυηθώσι τής 
αρχιτεκτονικής τό πνεύμα, ής είσι βοηθοί, και ε'μπνέονται ύπό τών 
κανόνων αυτής και τά σχεδιάσρ.ατα αυτών πρός τά εκείνης νά συμμορ-
φώσιν άντί τούτου άφίνουσιν άχαλίνωτον τήν φιλοδοξίαν και τήν 
φαντασίαν αυτών. Έκεϊ ενθα ή γενική διάθεσις τού ναού ή τού ανακτό
ρου, δπερ άνέλαβον νά διακοσμήσωσι, χρήζει εμβριθούς και συμμετρι
κής συνθέσεως ή συμπλεγμάτων ευκρινώς, ώς έν τή γλυπτική, συνηρ-
• μολογημένων, καταφορτίζουσι διά πλήθους άσκοπων λεπτομερειών τ ά 
εαυτών συνθέματα," λεπτομερειών, ών αί συγκεχυμέναι και συγκρουό-
μεναι διαγρ'αφαί πλήττουσι τήν ορασιν ιδίως φαίνονται πάντες ύπεί-
κοντες εις τόν πειρασμόν τού νά συνθέτωσι τά ψηφοθετήματα αυτών 
ώς παραστάσεις άσχετους και ανεξαρτήτους τής οικοδομής, ην άνέλα
βον νά διακοσμήσωσιν. Έν γένει δέ ή φορτική έπισώρευσις δτέ μ.έν 
σκηνογραφιών και τοπείων, δτέ δέ πυκνού όγκου κτιρίων αποπλανά 
τού θεατού το όμμα και κατασυντρίβει τάς κυρίας ττ>ς όλης εικόνος 
μορφάς. 

Τάς ελλείψεις ταύτας διακρίνει τις ιδίως είς δύο ψηφιδογραφήματα, 
ών τό μέν τηρείται έν τω έν Ρώμη μ.ουσείω Κίρχερ, τό δέ έτερον έν 
τώ μεγάρω Βερβερίνη, αμφότερα αίγυπτιακάς παριστάνοντα υποθέσεις 
και σκηνογραφίας. Έν τ φ δευτέρω τούτων εικονίζονται νήσοι κατάμε
στοι ναών και επαύλεων και θερινών οίκων, θόλων κιγκλιδωτών, ους 
φυτά περιβάλλουσιν άναρριχώμενα και αί ζωηρόταται τού κοινωνικού 
και θρησκευτικού βίου σκηναί παρίστανται έκτυλισσόμεναΐ' ποταμοί ύπό 
μ.εγάλων πλοίων ή λέμβων έκ παπύρου διαυλακούνται, ιθαγενείς λυσ
σώδη διεξάγουσι κατά τών κροκοδείλων και τών ιπποπόταμων θήραν, 
πρός δέ τά άνω τής συνθέσεως βράχοι παρίστανται πλήρεις ζώων φαν
ταστικών ή πραγματικών, όφεων και όνοκενταύρων, καμ,ηλοπαρδάλεων 
και ταύρων, καρκίνων, πιθήκων, πανθήρων, τίγρεων, λεόντων, καμή
λων, κυνολύκων και χελωνών. Έν ταϊς κορυφαϊς τών βράχων θηρευ-
ταί καταβάλλουσι διά τών βελών τό θήραμα, έν δέ τώ άλλοκότφ τούτω 
συμφυρμώ τοιαύτη επικρατεί-τών εικονιζόμενων σύγχυσις, ώστε θά έπί— 
στευέ τις ότι δ τεχνίτης έκ προθέσεως ανέλαβε νά περιφρόνηση πάντας 
τής συμμετρίας και τής ευκρίνειας τούς κανόνας - τό τετριμμ.ένον τής 
συλλήψεως, ή δυσμορφία τών τύπων και τό βεβιασμένον τών κινήσεων 
$αταφανεστάτην παριστώσι τήν αντίθεσιν πρός τήν καλλίστην και εύ̂ · 
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γενή άρχιτεκτο,νικήν διάταξιν τού ναού τής Ταί^ης, ώς διάκοσμος τοϋ 
δποίου έχρησίμ.ευε τό περιγραφέν ψηφιδογράφημα. 

Ά λ λ ά παρά τάς περιγραφείσας ατέλειας τών δύο τούτων τής ψηφο-
θετικής τέχνης μνημείων, ών ή έκτέλεσις ανάγεται είς τούς χρόνους τοϋ 
Αδριανού, ή γνήσια και έντεχνος τοϋ χρωματισμού και τής σκιαγρα
φίας δεξιότης και ή έν τ φ συνόλω ύποτυπουμένη τής ζωής πνοή δέν 
διαφεύγουσι τόν μή άμοιρον καλαισθησίας παρατηρητήν. Έτερον κατά 
τρία τέταρτα τού αιώνος νεώτερον ψηφιδογράφημα, τελευταϊον 'ισως 
λείψανον προϊούσης έν τή τέχνη παρακμής, αποτελούν άπέραντον έν 
ταϊς θέρμαις τού Καρακάλα έπίστρωσιν και πλείστας είκονίζον μορφάς 
τών περιβόητων τής εποχής εκείνης αθλητών και μονομάχων, στερείται 
και τής ελαχίστης καλλιτεχνικής αρετής δυναμένης νά εξαγόραση τούς 
άσυγγνώστους τής τέχνης σολοικισμούς και τά τήν κατάπτωσιν μαρτυ-
ροϋντα αμαρτήματα. Τό πλημμελές τής σκιαγραφίας, τό χυδαϊον τού 
χρωματισμού άμΛλώνται πρός τό κακόζηλον τής έπινοίας. Ουδέν δυσ-
ειδέστερον τών άπεκτηνωμένων εκείνων μορφών, έν αΐς και ή ρώμη 
αυτή φαίνεται νοσηρόν γέννημα γεγηρακότος και διεφθαρμένου πολιτι
σμού. Ή τ ο καιρός νά άναγεννηθή και ζωογονηθή ύπό νέας τινός εμ
πνεύσεως τό είδος τούτο τής ζωγραφικής, όπερ παρά τοις Ρωμαίοις 
ΐσχυσεν ύπέροχον νά καταλάβη θέσιν και νά επισκίαση πάντα τά λοιπά. 

Φώτιος Λημ.ητριάο'ης. 

Η ΒΤΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ 1 

Ό κ. Φρ. Άλβάνας εύηρεστήθη νά φέρη κρίσεις τινάς έπί τοϋ άρτι 
εκδοθέντος συγγράμματος μου «Βυζαντινή τέχνη και Βυζαντινοί καλ-
λ ιτέχναι» . Και πρώτοντπαρατηρεϊ μετά ήν έν τ φ Ά τ τ ι κ φ Ήμερο-
λογίω δημοσιευθεϊσαν πρό τίνων ετών διατριβήν μου περί βυζαντινής 
τέχνης, αί δοξασίαι μου έ'λαβον μεγάλην τροπήν έπί τό βέλτιον, χει
ροκροτεί δέ διά τήν έπελθούσαν ταύτην τροπήν τόσω μάλλον, δσω π ι 
στεύει δτι έπέφερον αυτήν αί συμβουλαί, τάς δποίας μοί έδωσε διά τής 
«Εβδομάδος» και τάς δποίας δμως δέν ενθυμούμαι άν ποτε άνέγνωσα. 

4 "Αξιότιμε κύριε Διευθυντά τοϋ Παρνασσού. 

Παρακαλώ νά δημοσιεΰυητε τά ολίγα ταϋτα είς άπάντησιν τών όσων περί 
έμοΰ έδημοσίευσεν ό κ. Άλβάνας έν τω ύφ ' υμών διευθυνομένω αξιολογώ περιο
δικοί, έν τώ φυλλαδίφ τοΰ Ιανουαρίου έ. ε. Γ. Μ. 
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Ά λ λ ά τοϋτο είνε δ ι ' έμέ άδιάφορον, λέγω δέ μόνον ότι είχον τό δ ι 
καίωμα νά αναπτύξω κατά το δοκούν τάς περί βυζαντινής τέχνης 
ιδέας μου, καθόσον καί έν τή διατριβή μου εκείνη εΐχον έπιφυλαχθή νά 
πραγματευθώ έν τω μέλλοντι το ζήτημα μετά πλειοτέρας επιστασίας 
καί μελέτης. Τοϋτο δ ' έπραξα έν τω τελευταίω μου εργω, χωρίς ν 'άπο-
μακρυνθώ πολύ έκ τών τότε έκ τοϋ προχείρου γραφέντων. 

Ό κ. Άλβάνας Ισχυρίζεται ότι ενόσω έχω οδηγούς άλλους γρά-
ψαντας περί βυζαντινής τέχνης, κρίνω ορθώς, ά λ λ ' όταν έμπιστεύωμα! 
εις τάς ιδίας μου δυνάμεις, παθαίνω τό πάθημα τοϋ Ίκαρου. Τεκμαί
ρεται δέ τούτο ό ευφυής επικριτής μου εκ τοϋ ότι ένώ περί Δοξαράδων 
καί τών έργων των άπλήν νύξιν κάμνω, περί τών πολύ υποδεεστέρων 
των κάμνω πλειότερον λόγον, άρα δέν γινώσκω, κατά τον κ. Ά λ β ά -
ναν, νά διακρίνω τήν μεταξύ καλλιτεχνών διαφοράν. Έάν ό κ. Ά λ 
βάνας ειχεν όλιγωτέραν έπιθυμίαν νά μέ ϊδη κρημνιζόμενον ώς τόν 
"Ικαρον, θά έ'βλεπεν ότι περιορισμένος ών έκ τού τίτλου τοϋ συγγράμ
ματος μου, ώφειλον νά μνημονεύσω μόνους τούς ζωγράφους τούς ανήκον
τας είς τήν βυζαντινήν Σχολήν καί προσέτι τούς τροποποιήσαντας 
κατά τ ι τήν βυζαντινήν τέχνην. Διά τούτο περιωρίσθην ν ' αναφέρω τόν 
Πλακωτόν, τόν Παραμυθιώτην, καί τόν Σπεράντσαν καί άλλους τ ι -
νάς, ουχί άποθαυμάζων αυτούς, άλλά διότι συμπεριελαμβάνοντο έν 
τώ προγράμματί μου· δέν ανέφερα δέ τούς Δοξαράδες καί άλλους προ
σέτι, ειμή έν παρόδω, διότι ούτοι άνήκουσιν εις τήν Ίταλικήν Σχο
λήν . Έάν ό κ. Άλβάνας έλάμβανεν όλίγην ύπομονήν, θά Ιμάνθανεν 
έκ τής ήδη δημοσιευομένης έν τή Έστίψ περί τής σχολής τών Δοξα
ράδων πραγματείας μου, όποιας ιδέας έχω περί τών καλλιτεχνών εκεί
νων καί περί τών έργων των . "Ισως καί εις ταύτην εΰρη πολλά τά 
έπικριτέα, ά λ λ ' έάν αί περί τέχνης κρίσεις μου δέν συμφωνώσι πρός 
τάς κρίσεις τοϋ κ. Φρ. Άλβάνα , δέν πταίω διόλου έγώ. 

Είς όσα άλλα ό φιλόψογος Άλβάνας επισωρεύει, μεμφόμενός μου 
τήν περί τοϋ σοφού Μουστοξύδου σιωπήν ή τήν "όλιγολογίαν μου, νο
μίζω περιττόν ν"_ απαντήσω, διότι εις ταύτα άπαντα αρκούντως ή 
ανωτέρω πραγματεία μου. 

Ά λ λ ' ό κ. Άλβάνας αναφέρει τελευταϊον, μετά δυσκόλως συγκρα-
τουμένης φιλαρέσκειας, καί δύο αμαρτήματα μου, τά όποια ομολογώ 
ότι αληθώς διέπραξα. Ταύτα δ ' εΐνε τά έξης· 

Πρό τίνων ετών έν τω προαναφερθέντι Ήμερολογίω τοϋ κ. Άσωπίου, 
φέρων τόν λόγον επί τών έργων τοϋ άνδριαντοποιοϋ Προσαλέντη, εξέ-
λαβον τόν έν Κέρκυρα ανδριάντα τού Φρ. Ά.δαμ, ώς ανδριάντα τοϋ 
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Θωμδί Μαίιτλάνδ. Τό αμάρτημα τοϋτο διώρθωσε τότε ό κ. Άλβάνας 
καί τόν ευχαριστώ - άλλά ένασμενίζει νά τό επανόρθωση καί ήδη δεύ
τερον, ένώ, δικηγόρος αυτός ών, ώφειλε νά μή λησμονή τό νομικόν 
αξίωμα, ότι ουδείς δικάζεται δις διά τό αυτό αμάρτημα. 

Τούτο εΐνε τό πρώτον μου αμάρτημα, ά λ λ ' έπραξα ατυχώς καί δεύ
τερον, άκούσιον καί τοϋτο. Έ ν τινι βιογραφικώ σχεδιάσματι, δημο-
σιευθέντι έν τώ Ήμερολογίω τοϋ 1894, έγραψα ολίγα τινά περί τών 
κατά τήν IT' εκατονταετηρίδα διαπρεψάντων ελλήνων ζωγράφων, 
τοϋ Αντωνίου Βασιλάκη Aliense (δν ό τυπογράφος μετεμόρφωσεν εις 
Atienses), τοϋ Κυριακού ή Δομίνικου Θεοτοκοπούλου καί τού Βελισα
ρίου Κορενσίου. Τό αμάρτημα μου καί έδώ ήτο ότι ένώ διά πολλών 
έν άρχή αναφέρω ότι ή πατρίς τού Θεοτοκοπούλου εΐνε άγ\ωστος, έν 
τέλει, αναφερών αυτόν αύθις, λέγω ό έκ Μήλου ούτος καλλ ι τ έ 
χνης . Τοϋτο ήτο άπλή παραδρομή καλάμου, ώς είνε καί παραδρομή 
γλώσσης.. Μετά τήν τύπωσιν παρετηρήθη, ά λλ ' ήτο πλέον άργά. Νο
μίζω όμως ότι ήτο εΰκολον εις τόν κ. Άλβάναν νά έννοήση άνευ πολ
λής δυσκολίας τό ολίσθημα τοϋτο τοϋ καλάμου, καί νά μή άναγκασθή 
νά έπιφωνή τό «ό δυνάμενος νοε ϊν νοε ίτω». 

Ευτυχώς τό περί πατρίδος τοϋ Θεοτοκοπούλου ζήτημα έλύθη ορι
στικώς ύπό τοϋ λογίου κ. Βικέλα, όστις άνέγνω εν τινι πινάκι αύτοϋ 
καθαρώτατα καί όλόγραφον τό ό'νομα 

«Δομίνικος Θεοτοκόπουλος Κρής». 

Έν Κέρκυρα. Γ . Ε . Μαυρογίάννης. 
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ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩι ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΕΝ ΖΑΚΤΝΘΩι 

Πρός τόν Γαληνότατον Ήγεμ.όνα τής Ένετίας, ή Κοινότης Ζα
κύνθου έκαμε γνωστόν διά υπομνημάτων καί διά πρεσβειών ότι ό νέος 
δασμός κατέστρεφε τάς σταφιδοφόρους νήσους τοΰ Ιονίου Πελάγους. 
Έλεγεν αΰτώ, εύσεβάστως μέν άλλά μετά θάρρους, ότι οί άγγλοι 
σταφιδέμποροι κατά μέγα μέρος εγκατέλειψαν τήν Ζάκυνθον καί μετέ-
βαινον εις τάς Πάτρας, Ναύπακτον καί ΑΊτωλικόν πρός άγοράν στα-
φίδος· ότι ήτο αναγκαία ή άρσις τοϋ νέου δασμού, διότι δέν έπεβα-
ρύνοντο δ ί ' αυτού οι "Αγγλοι, ά λ λ ' οί εγχώριοι· ότι έ'νεκα τοϋ φόρου 

1 Συνέχεια - ί'δε φυλλάδ. 6. , , 
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τούτου ή σ τ α φ ί ς δέν έπωλε ϊ το ώς ά λ λ ο τ ε , μ ά λ ι σ τ α . δέ ή τ ι μ ή τό 
1555 εφθασεν είς δ ο υ κ ά τ α δ ε κ α τ ρ ί α τ ή ν χ ι λ ι ά δ α , τό 1584 είς δ ε -
καέξ ή δέκα οκτώ τ ή ν χ ι λ ι ά δ α , ότ ι τό 1587 εφθασεν είς δ έ κ α δ ο υ 
κ ά τ α τ ή ν χ ι λ ι ά δ α , ένώ ά λ λ ο τ ε έπωλε ϊ το δ ο υ κ ά τ α τ ρ ι ά κ ο ν τ α δ ξ έ'ως 
τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α τ ή ν χ ι λ ι ά δ α · οτ ι ά ν και εφθασεν εις δ έ κ α δ ο υ κ ά τ α 
τ ή ν χ ι λ ι ά δ α , σχεδόν όσον έ δ α π ά ν ω ν δ ι ά τ ά έ ξοδα τ ή ς κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς , 
ούχ ή τ τ ο ν όμως δέν εύρίσκοντο ά γ ο ρ α σ τ α ί κ α ι έ'μενεν ό καρπός δ ι ά τό 

έπόμενον έτος· ό τ ι τόν καρπόν τ ή ς εσοδείας τ ο ύ 1586, π ε ρ ι σ υ λ λ ε γ έ ν τ α 
όλόκληρον εις τ ή ν π ό λ ι ν , μέ δ α π ά ν η ν έ π τ ά ε νε τ ι κών δ ο υ κ ά τ ω ν τ ή ν χ ι 
λ ι ά δ α , ά φ ' ου δέν ε'πωλήθη χονδρ ικώς , ή ν α γ κ ά σ θ η σ α ν οί κ ά τ ο χ ο ι ν ά 
π ω λ ή σ ω σ ι λ ι α ν ι κ ώ ς εις τ ά ς οδούς πρός τ ρ ί α μ π έ τ ο Ί α (becci) κ α ι εν 

σολδίον τ ή ν λ ί τ ρ α ν 4 . Ή τ ι μ ή ένεκα τ ο ύ νέου τ ο ύ τ ο υ δ α σ μ ο ύ έ ξ έ π ι -
π τ ε ν , ώς έκ τ ή ς ελλείψεως σ υ ν α γ ω ν ι σ μ ο ύ , ώ σ τ ε έσκέπτοντο π ο λ λ ο ί νά μ ή 
έ π ι μ ε λ ώ ν τ α ι τ ή ν σ τ α φ ί δ α ή νά τ ή ν μ ε τ α τ ρ έ ψ ω σ ι ν εις οινον *. Οί 
Ά γ γ λ ο ι ά μ α είδον τ ή ν ύ π ε ρ τ ί μ η σ ι ν , α π ε φ ά σ ι σ α ν οριστ ικώς νά έ μ π ο -

ρεύωντα ι τ ο ύ λο ιπού είς τ ή ν α π έ ν α ν τ ι Ε λ λ ά δ α , τ ο ύ θ ' όπερ τ ά μ.άλ ι -
σ τ α δυσηρέστε ι τούς Ζακυνθίους κ α ι τούς Κ ε φ α λ λ ή ν α ς 5 . Οΐ εγχώριο ι 
δέν ή δ ύ ν α ν τ ο κ α τ ' ευθε ίαν ν ά τ ή ν σ τ ε ί λ ω σ ι ν είς τ ή ν Ά γ γ λ ί α ν , ένθα 
περισσότερον έ ξ ε τ ι μ ά τ ο , καθότ ι κ α ι δ υ σ κ ο λ ί α ή τ ο , και ή Β α σ ί λ ι σ σ α 

τ ή ς Α γ γ λ ί α ς έπεθύμει ν ά εινε σχεδόν ά γ γ λ ι κ ό ν μονοπώλιον ή σ τ α φ ί ς 
κ α ι π ο λ λ ά εμπόδ ια εύ'ρισκον έν Ά γ γ λ ί ι κ οί μ ή υπήκοοι τ ή ς Β ρ ε τ τ α ν ι -
κής Α υ τ ή ς Μ ε γ α λ ε ι ό τ α τ ο ς , ώ σ τ ε ή Κο ι νότης α π ε φ ά σ ι σ ε ν ' ά π ο σ τ ε ί λ η 
και είς Ά γ γ λ ί α ν πρεσβε ίαν πρός θεραπε ίαν τ ώ ν κ α κ ώ ς ε χ ό ν τ ω ν , ΐ να μ ή 

οί δυστυχε ί ς κάτο ικο ι τ ώ ν σταφ ιδοφόρων ν ή σ ω ν ύποφέρωσι *. 

Δ ιεμαρτύρετο ή Κο ι νότης κ α τ ά τού νέου δ α σ μ ο ύ , συγχρόνως δέ έξ -
ετέλε ι π ι σ τ ώ ς τ ά ς αποφάσε ι ς τή ς Κυβερνήσεως , ώς κ α τ ά γ ρ ά μ μ α 

έξεπλήρουν τό καθήκον τ ω ν οί π ρ ο β λ ε π τ α ί . Τό Σ υ μ β ο ύ λ ω ν εν τούτο ι ς 
τό 1577, έ ξελέξατο τόν Γεώργιον Μ ι ν ώ τ ο ν κ α ι τόν Νικόλαον Π ο λ υ -
κ α λ ά ν ώς Tansadori, έπί σκοπώ νά κ α τ α γ ρ ά ψ ω σ ι τούς αμπελώνας και 
τούς σ τ α φ ι δ α μ , π ε λ ώ ν α ς πρός έφαρμογήν τοϋ δ α σ μ ο ύ (Tansa), έπί προσ-
τ ί μ ω έάν άπεποιοϋντο δ ο υ κ ά τ ω ν π ε ν τ ή κ ο ν τ α , υπέρ τ ώ ν λ ι μ ε ν ι κ ώ ν 
έργων . Επρόκε ι το δέ ν ά κ α τ α γ ρ ά ψ ω σ ι ν ού μόνον τ ή ς πεδ ιάδος ά λ λ ά 
κ α ι τ ώ ν βουνών τ ά ς φ υ τ ε ί α ς 8 . 

4 Atti Consiglio della Communita, 'ΑρχειοφυλακεϊΌν. 
1 Lettere Gommunita, 'ΑρχειοφυλακεϊΌν. 
3 Atti Consiglio Gommunita, 'ΑρχειοφυλακεϊΌν. 
* Lettere Communita και Atti Consiglio Gommunita, 'ΑρχειοφυλακεϊΌν. 
8 Atti Consiglio Gommunita, 'ΑρχειοφυλακεϊΌν. 
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Α δ ι α λ ε ί π τ ω ς έξεδ ίδοντο δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α τ ά τή ς δ ιαδόσεως τ ώ ν φ υ 

τ ε ι ώ ν τ ή ς σ τ α φ ί δ ο ς , ΰποδε ικνύουσα ι τ ή ν ζ η μ ί α ν τ ή ν προερχομένων 

έκ τ ή ς π α ρ α μ ε λ ή σ ε ω ς τ ή ς κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς τ ή ς έ λ α ί α ς , τ ώ ν σ ι τ η ρ ώ ν και 

τ ώ ν αμπέλων, ζ η μ ί α ς έξ ίσου έ π α ι σ θ η τ ή ς κ α ι είς τό τ α μ ε ϊ ο ν τ ο ϋ κ ρ ά 

τους κ α ι εις τ ή ν εύημερ ίαν τ ώ ν π ο λ ι τ ώ ν . Ώ ς πρός τον οίνον, αναφέρε ι 

δ ι ά τ α ξ ί ς τ ι ς ό τ ι εν Ζ α κ ύ ν θ ψ α ί π ο λ ε μ ι κ α ί γ α λ έ ρ α ι κ α ι ά λ λ α π λ ο ϊ α 

έπρομηθεύοντο οινον 4 . Ή Έ ν ε τ ί α επίσης π ο λ ύ ένδιεφέρετο δ ι ά τό 

ελα ιον και χάρ ις είς τ ή ν μέρ ιμναν αυτής τ α ύ τ η ν έκατομμ-ύρια έ λ α ι ο -

δένδρων έ φ υ τ ε ύ θ η σ α ν έν Κέρκυρα έ π ' αμοιβή*. Δ ι ά τ α γ μ α τοϋ 1623 
περί τ ώ ν έλα ιοδένδρων ορίζει Ϊνα έν Ί σ τ ρ ί α , Δ α λ μ α τ ί α ς Ά λ β α ν ί ^ , 

Κέρκυρα , Ζ α κ ύ ν θ ψ , Κ ε φ α λ λ η ν ί α , Ιθάκη και Κ ρ ή τ η μερ ιμνήσωσ ι περί 

τ ή ς επ ιμελούς κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς τ ώ ν έλα ιοδένδρων , έξημερώσωσι τ ά ά γ ρ ι α , 

και φ υ τ ε ύ σ ω σ ι ν έ α , άπαγορεύον έ ν τ α υ τ ώ α υ σ τ η ρ ώ ς τ ή ν εκρ ίζωσιν κ α ι 

τ ή ν ά π ο κ ο π ή ν αυτών. Οί π α ρ α β ά τ α ι έτ ιμωροϋντο δ ι ά π ρ ο σ τ ί μ ς υ , ε ξ ο 

ρ ίας , κ ά τ ε ρ γ ο υ , φ υ λ α κ ή ς , μ α σ τ ι γ ώ σ ε ω ; κ α ι ά λ λ ω ν π ο ι ν ώ ν , σ χ ε τ ι κ ώ ς 

πρός τ ή ν προξενηθε ϊσαν είς τ ά έλα ιόδενδρα ζ η μ ί α ν 5 . 

Ή κοινότης Ζακύνθου , ώς άν τ ιπροσωπεύουσα τ ή ν κοινήν τ ο ϋ τόπου 

θ έ λ η σ ι ν και μ ε ρ ι μ ν ώ σ α περί τ ή ς ευημερίας π ά ν τ ω ν τ ώ ν κ α τ ο ί κ ω ν , ορ

θώς έ π ρ α τ τ ε φερομένη ευθαρσώς πρός τ ή ν Έ ν ε τ ι κ ή ν Κ υ β έ ρ ν η σ ι ν ώς 

πρός τό ζ ή τ η μ α τοϋ νέον δ α ο ί μ ο ΰ , κ α θ ό τ ι ή σ τ α φ ί ς τής Ζακύνθου 

ευθύς ώς έγένετο άν τ ικε ίμενον εμπορίου, αμέσως ά π έ κ τ η σ ε ν , ώ ς ε ΐ π ο μ ε ν , 

φ ή μ η ν ουχί τ υ χ ο ύ σ α ν . Τό 1465 ό Ι ω ά ν ν η ς Helfrichus τ ή ν σ τ α φ ί δ α 

αναφερών, λ έ γ ε ι ότ ι έ σ τ έ λ λ ε τ ο εις Ί τ α λ ί α ν , Γ α λ λ ί α ν , Ά γ γ λ ί α ν και 

ενίοτε είς Γ ε ρ μ α ν ί α ν *. Ό Πορκάκης επίσης τ ώ 1590 τ ή ν αναφέρει ώς 

εν τ ώ ν τ ρ ι ώ ν προϊόντων τής νήσου 5 . 

4 Atti Consiglio κτλ και Libri ordini, 'ΑρχειοφυλακεϊΌν. 
' Πρβλ. G. Botta : Storia Naturale e Medica di Corfu, εκδοσις τών Μεδιο* 

λάνων 1823, σελ. 59 — 90 καΐ Πάρτς. Ή Νήσος Κέρκυρα κτλ. μετάφρασις Π. 
Βέγια, έν Κέρκυρα 1892 σελ. 262 — 272. 

8 Το διάταγμα τοΰτο σώζεται είς το άρχεϊον τής Δυτικής επισκοπής. 
4 Έπί λέξει : oln hac insula nasci parvas uvas passas ; quae, victum 

«in collis praebentes, in Italiam. Galliano, Angliam, et unde in Germaniam 
«deportentur». Ό ρ α Turcograecia τοΰ Κρουσίου σελ. 275. Το άντίτυπον τοϋ 
σπανίου τούτου πονήματος τοϋ Κρουσίου, δπερ σώζεται έν τ ή ΦωσχοΛιατη Βι-
βύιοθηχη, εϊνε πολύτιμον, ένεκα Ιδιοχείρου άφιερώσεως τοϋ Μητροφάνους Κριτο-
πούλου προς τον Διονύσιον Πετρόπουλον τώ 1629. 

• Έπί λέξει : «Quest' isola έ abbondante di tre beni principal! ; ciofe 
«d' uve passe, di vini et d'olii; intanto che computato l'uno anno per I'al-
« t r o d i ciascuna di queste rendite si cavano cinquanta milla ducati l'anno». 
Poroacchi : Le lsole piu famose del mondo σελ. 100. 

T O M O S if'. Μάρτιος. 35 
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Οί Ζακύνθιοι ήσαν υπερήφανοι κατέχοντες τοιούτον θησαυρόν, εξ ού 
πολλά έκέρδιζον, διό δεν έπεθύμουν έκ τών ζακυνθίων κλημάτων νά 
γείνη μεταφύτευσις ε'ις άλλα μέρη. Έν τή άπλότητι αυτών δέν ένόη-
σαν οτι ή έκτίμησις τής Ζακυνθίας σταφίδος δέν έξηρτατο εκ τοϋ εδά
φους, ουδέ έκ τού είδους τών κλημάτων, άλλά έκ τής φιλοπονίας τών 
χωρικών καί έκ τής επιμελείας τών σταφιδεμπόρων, ώς προϊόντος τού 
χρόνου ήδυνήΟησαν νά πεισθώσι. Προκειμένου δέ περί φόβου μεταφυ-
τεύσεως τής ζακυνθίας σταφίδος είς 'Α ,γγλίαν, έπιτραπήτω ήμϊν μ ι 
κρά παρένθεσις σχετική πρός το θέμα. 

Κατά παλαιάς μαρτυρίας, ή άμπελος μετεφυτεύθη εις Άγγλ ίαν επί 
Ρωμαίων. Έπ ί Ερρίκου δευτέρου (4454—1189), ότε ή Α γ γ λ ί α έκυ-
ρίευε γαλλικάς τινας επαρχίας άμπελοφόρους, ήρχισε νά παραμελήται 
ή καλλιέργεια τής αμπέλου έπί τοϋ αγγλικού εδάφους, διότι οι "Αγγλοι, 
ώς φαίνεται, ένόμιζον οτι αιωνίως θά ήσαν κύριοι τών γαλλικών τού
των επαρχιών. Ά λ λ ' όμως, εί καί ή παραγωγή τού αγγλικού οϊνου 
είχε πολύ έλαττωθή, οΐ Plot, Barnaby, Googe καί Hartlib άνα-
φέρουσιν ότι κατά τον δέκατον έκτον καί δέκατον εβδομον αιώνα ίκανή 
ποσότης οίνου κατεσκευάζετο έξ ά γ γ λ ω ν αμπέλων. Ό Hartlib μά
λιστα αναφέρει τόν Ricard, όστις παρήγαγε κ α τ ' ε'τος 6—8 Barri-
ques καί ό Miller έν τω Λεξικώ αύτοϋ γράφει ότι κατά τό 1713 είς 
τ ά υπόγεια τοϋ Πύργου Arundel έν Sussex ύπήρχον πλέον τών έξή-
κοντα βυτίων οίνου κατεσκευασμένου έξ αγγλικών αμπέλων.Τής καλλιέρ
γειας τής αμπέλου έν Α γ γ λ ί α έπεμελήθησαν πολύ κατά τάς αρχάς τοϋ 
δεκάτου αιώνος, έπί σκοπώ νά μή προ.στρέχωσιν είς Γαλλίαν πρός ά^ο-
ράν τού προϊόντος τούτου. Ίσχυρίζοντο μάλιστα οί "Αγγλοι οτι, αν αί 
άγγλικαί σταφυλαί δέν ώμοίαζον πρός τάς γαλλικάς, τούτο προήρχετο 
ουχί έκ τού κλίματος, άλλά έκ τοϋ τρόπου τής καλλιέργειας. Περί τά 
τέλη όμως τοϋ παρελθόντος αιώνος ή ιδέα περί εγχωρίου οινοποιίας έν 
Α γ γ λ ί α εγκατελείφθη 4 καί έξηκολούθησε μόνον ή καλλιέργεια σταφυ-
λών πρός βρώσιν, έκτοτε δέ τόν οινον προμηθεύεται έξωθεν ή χώρα 8 . 

Οΐ Άγγλο ι λοιπόν μέχρι τέλους τοϋ παρελθόντος αιώνος έπεθύμουν νά 
καταναλίσκωσιν οΐνον παραγόμενον έξ αγγλικών αμπέλων, πολλαί δέ 
άπόπειραι πρός τούτο Ιγένοντο. Δύο βασίλισσαι τής Αγγλ ίας—ή Μα
ρία (1553—4558), διάδοχος τού αδελφού αυτής Εδουάρδου τού ΣΤ ' , 

4 Πρβλ. Feuille, vinicole de la Gironde άρ. 43, Bordeaux 1891—Pro-
duzione e Commercio del vino in Italia e all' estero, Roma 1892, εκδοθέν 
δαπάναις τοϋ τής Ιταλ ίας υπουργείου τής Γεωργίας κλπ. 

1 Πρβλ. Bolletino di Notizie Agrarie τοϋ έτους 1891. 
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ή θριαμβεύσασα έπί τ ή ς ατυχέστατης Ιωάννης Γρέϋ, τ ή ς άπαθανατι-
σθείσης ύπο τών ποιητών κ α ί καλλιτεχνών, κ α ί ή Ελισάβετ (4558 — 
4603) ή αυθαίρετος, ά λ λ ά δραστήριος κ α ί ευτυχής—έδειξαν ά μ φ ό τ ε -

ραι τάσεις κ α ί έπιθυμίαν, όπως ή σταφίς καταστή άγγλικόν μονοπώλιον. 
Ένφ δέ ή αγγλική κυβέρνησις ήνέχθη φόνους Ά γ γ λ ω ν γενομένους έν 
Κεφαλληνία κ α ί Ζακύνθω, δραστηρίως ένήργησεν άφ'έτερου πρός άθφω-
σιν άγγλου πλοιάρχου άγοράσαντος κ λήματα σταφίδος. Ή δίκηήρξατο 
περί τ ά τέλη τ ή ς βασιλείας τ ή ς Μαρίας κ α ί έξηκολούθησεν έπειτα έπί 
τ ή ς βασιλείας τ ή ς Ελισάβετ - ή αγέρωχος δέ αύτη βασίλισσα, ήτις ή φ ά -
νισε τόν ΐσπανικόν στόλον κ α ί δ ι ά τού Drake κατέστρεψε τ ά ισπανικά 
πκράλια κ α ί δ ι ά τοϋ Hawkins τ ά παράλια τ ή ς Αμερικής κ α ί δ ι ά τ ο ϋ 
κόμητος Essex έβομ.βάρδισε τ ά Γάδειρα, ουδέν επραξεν είς τήν 'Ε ν ε τ ί α ν , 
ή μάλλον είς τ ή ν Ζάκυνθον, δ ι ά τ ή ν λίαν αύστηράν τιμωρίαν τ ο ϋ υ π η 

κόου πλοιάρχου τ η ς , τοϋ άγοράσαντος κλήματα πρός φύτευσιν. 
Τό γεγονός τ ο ϋ τ ο συνέβη ώς έξης : 
Άγγλικόν ^ πλοΐον ήτοιμάζετο ν ' άποπλεύση έκ Ζακύνθου, ό'τε αί 

άρχαί εμαθον ότι εις τό πλοϊον τοϋτο ύπήρχον χιλιάδες κλημάτων αμ
πέλων κ α ί σταφίδος ιδίως. Ένηργήθη αμέσως κατάσχεσις αυτών, 
ανακρίσεως δέ γενομένης, έ'μαθον αί άρχαί ότ ι ήγοράσθη άπό χ ω 
ρικούς εξ Αγ ία ς Μαρίνης 1 , Γέρακαρίου κ α ί Καλιπάδου 8 . Ό πλοίαρ
χος άπολογούμενος διετείνετο ότ ι δέν ήσαν κλήματα μελανής σταφί
δος, ά λ λ ά λ ευκοΰ λ ίανορρωγίου , μ ή έχοντος ούδεμίαν εις τό έμπό-
ριον άξίαν (messuno valore commerciabile), ά ν κ α ί πρό τ ή ς μ ε -
ταφυτεύσεως τοϋ μ ε λ α ν ο ΰ έπωλεϊτο κ α ί αυτό, ότ ι τό μελανόν λ ί α -
νορρώγι εΐνε ή πραγματική οϊταφχς (Π nero lianorogi e la vera 
uva passa Coranto), ότι τό λιανορρώγι χρησιμεύει πρός κατασκευήν 
μόνον οίνου λίαν πνευματώδους, κ α ί ότ ι ήγόρασε τ ά κλήματα χάριν 
στολισμού κηπαρίων, ήγνόει δέ άν τόν ήπάτησαν οί χωρικοί. Ά φ ' 
έτερου έβεβαίωσαν μεθ όρκου οί χωρικοί κ α ί δ ι ά μαρτύρων, ότ ι ό"Αγγλος 
έζήτει κλήματα ρομπόλα κ α ί σταφίδα κ α ί ότι ελαβον 500 δουκάτα. 
Καί οί μέν χωρικοί κατεδικάσθησαν είς τριών ετών φυλάκ*σιν, ό δέ 
Αγγλος εις φυλάκισιν, μαστίγωσιν κ α ί έ'κθεσιν έπί μίαν ήμέραν είς τόν 

κύφωνα (berlina) εις τόν Αίγιαλόν. Τό πλοϊον κατεσχέθη καί μ ε τ ά 

1 Χωρίον μή υπάρχον πλέον—περί χωρίων τοποθεσιών καί άλλων σχετικών 
τής Ζακύνθου ετοιμάζει Λεζιχογ άξιόλογον 6 νέος κ. Λ . Χ. Ζώης. 

! Ή γραφή τών χωρίων τούτων είς το έ'γγραφον ε!νε Hieracario καί CaUio- -

pado. Ούτως εί'δομεν αυτά γεγραμμένα καί εις έγγραφα τοΰ δεκάτου πέμπτου 
αιώνος, σωζόμενα παρά τώ άρχείω τής Δυτικής επισκοπής. 



648 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

δύο ετη επωλήθη προς όφελος τής κυβερνήσεως, μεθ' όλας τάς δια
μαρτυρίας τοϋ εν Ζακύνθου αντιπροσώπου τής Αγγλ ίας . Επίσης και 
οί ναϋται τοϋ πλοίου τούτου είχον κατηγορηθή οτι έπώλουν διάφορα 
αγγλικά εμπορεύματα και ούτως έθεωρήθη το πλοϊον 'λαθρεμπορικόν 1 . 
Τοϋτο δμως δεν ήτο πρωτοφανές. Οί ναϋται τών αγγλικών πλοίων και 
άλλοι, ερχόμενοι είς τάς νήσους καί είς άλλα μέρη, έπώλουν διάφορα 
αντικείμενα προς όφελος μέν τών πολιτών, άλλά προς ζημίαν τών 
εμπόρων καί τής κυβερνήσεως. Τήν τέχνην ταύτην εξήσκουν καί άλ 
λοι ζένοι, οϊτινες έπί τώ σκοπώ τούτω μετέβαινον άπό τόπου είς τό 
πον. Τά είδη ταύτα δέν έπλήρωνον δασμόν ώς αποβιβαζόμενα κρυφίως 
καί τό λαθρεμπόριον τοιουτοτρόπως ήκμαζεν. Ή κυβέρνησις ώργίζετο 
διά τοϋτο καί δ ι ' αλλεπαλλήλων διαταγμάτων άπεπειράτο νά κατά -
στείλη τό κακόν. Χάριν περιέργειας δημοσιεύομεν τό κείμενον ενός τών 
διαταγμάτων τούτων : Inerendo al venerato decreto dell'Eccel-
lentissimo Senato 16 Gennaro corrente, in cui viene espressa 
la precisa Pubblica volonta di alienare risolutaraente le ven
due alia minuta delle forestiere manifatture consistenti in 
tela, calze, sette, fazzoletti, grembiali ed altre merci somi-
glianti, che da gran tempo vanno praticandosi per tutto il 
giro dell'anno per le citta e territori dello stato da una mol-
titudine di uomini, donne e ragazzi esteri, con zerletti ο con 
fagotti e con la misura detta brazzolaio, con defraudo dei 
pubblici dazi ed altre pubbliche contribuzioni ed a gravis-
simo danno dei mercanti sudditti che soccombono ai dovuti 
pesi. Si fa sapere ed intendere che dentro il termine di giorni 
trenta, che comincieranno alia pubblicazione di questo pro-
claraa, tutti i sopraddetti forestieri venditori ed altre per-
sone benche sudditte agenti per quelli (non parlandosi degli 
Armeni, che godono privilegi in tale proposito) non possino 
piu praticare le vendite, salvo il tempo della fiera, in poca, 
ο minima quantita di verune di esse merci, ο somiglianti ο 
di altro come sopra, sotto pena della perdita delle loro robe 
e di quei ulteriori castighi, che saranno della pubblica giusti-
zia. Restando incaricati i pubblici Rappresentanti, che men-
tre fan battere da ministri loro ufficiali la campagna per 

* Reclaim et sentenze diverce sparse, 'Αρχειοφυλακεΐον ύπο τα Δικαστή
ρια. 'Ετιμωρήθησαν καί τίνες νβκίται, άλλ' άγνοοϋμεν τήν ποινήν, καθότι δέν εΰ» 
ρομεν τά σχετικά έγγραφα. 
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altre occorenze, facciano invigilar l'avvantaggio, perche non 
solo nelle citta, ma nemmeno nei territori piu non abbiano a 
continuare pratiche si dannose, onde in tutte le sue parti 
esecuzione inviolabile riporti la costante e ferma pubblica 
volonta in tal proposito. 

Data dallaDeputazioneal commercio li 23Gennarol744.M.V. 
Niccolo Tron, cav. deputato, 
Giov. Mag no, aggionto. 

Approvato con decreto dell'Eccellentissimo Senato, li 23 
Gennaro 1744. 

Simon Cavalli, Segr. 

Ή τιμωρία τών χωρικών καί τοϋ "Αγγλου διά τήν πώλησιν τών 
κλημάτων ήτο βεβαίως λίαν αυστηρά, ίσως διότι ή πώλησις έγένετο 
πρός ξένον. Έν τούτοις άνεύρτμεν είς άρχαϊα έγγραφα ότι καί χωρικοί 
καί πολΐται κατεδικάσθησαν ώς χορηγήσαντες κλήματα είς άλλους, 
ά λ λ ' ή τιμωρία αυτών περιωρίζετο είς πρόστιμον. Ό πωλών κλήματα 
πρός φύτευσιν ώφειλε νά εχη τήν άδειαν άπό τόν κτηματίαν. Χωρι
κός τις έξ "Αγίου Δημητρίου έτιμ,ωρήθη διά προστίμου ενός δουκάτου ώς 
πωλήσας είς Κερκυραϊον εκατόν κλήματα σταφίδος άνευ τής αδείας τοϋ 
κυρίου του.Άγνωστον άν ή ποινή αύτη επεβλήθη λόγω παραβάσεως τής 
διατάξεως ή έπί σκοπώ παρεμποδίσεως τής καλλιέργειας τής σταφίδος 
έν Κέρκυρα. Ό Δόδουελ, λέγει Οτι δέν έπετρέπετο ή καλλιέργεια τής 
σταφίδος είς Κέρκυραν καί άλλαχοϋ, όπως. μή βλάψή τό μονοπώλιον 
τού σταφιδοκάρπου τής Ζακύνθου καί Κεφαλληνίας *. "Ομως κλήματα 
τ ινα σταφίδος μετεφυτεύθησαν είς Κέρκυραν 5 . 

Καί ό βαρώνος Εμμανουήλ Θεοτόκης * άπεπειράθη βραδύτερον νά 
διεγείρη τήν επιθυμίαν τοϋ κέρδους διά τής έν Κέρκυρα καλλιέργειας 
τής σταφίδος • άλλ ' ή ενέργεια του απέβη άγονος. 

1 Tb Μ. V. δηλοΓ More Veneto. Ώς γνωστόν το ετος παρ' 'ΕνετοΓς ήρχιζε 
τον Μάρτιον. 

• Πρβλ. Σ. Ξένου, Ιστορία τον σταφιδοχάρπον εν ΆχροπόΛα. ΦιάοΛογιχΐ) 
σελ. 178. Παραπέμπομεν είς τό έργον τοΰ κ. Ξένου, καθότι δέν εχομεν τον Δό
δουελ ύ π ' ό'ψιν. 

3 Λαζάρου δέ Μόρδου Nozioni Miscellanee intorno a Gorcira έν Κέρκυρα 
1808. Έν σελ. 19 λέγει Vi sono (έν Κέρκυρα) vane piante della cosi detta 
•Uva passa, ossia uva di Corinto.—"Ορα επίσης Δ. Μαρτζιάρη ΧΛωρΙζ Κερχν-
ραϊχη έν τή Ίοτίω ΆτθοΛογία τής Κερκύρας σελ. 224—225. 

4 Details sur Gorfou, Κέρκυρα 1826 σελ. 67—68. 
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Ή Ενετική Κυβέρνησις άπέβλεπεν ένταυτω πάντοτε και είς το 
ίδιον κέρδος και προσεπάθει διά τοϋ δασμού νά ώφεληθή. Ύπήρχον 
αληθώς εν Ζακύνθω πλείστοι έμποροι και εθεωρείτο κάπως ή νήσος 
α.υτη ώς κέντρον εμπορίου- άλλ'δμως οί Άγγλο ι και οί "Ολλανδοί μέ 
τά πλοϊά των μετέβαινον συνηθέστερου και είς τον πρωτεύοντα λιμένα 
τής Κεφαλληνίας, τον τού Αργοστολίου, εί και τδ έπίνειον τοΰτο 
κατφκεϊτο τότε ύπό ολίγων κατοίκων. Είς Άργοστόλιον κατέβαλλον 
τόν έξαγωγικόν φόρον και παρελάμβανον τήν σταφίδα παρά τών παρα
γωγών . Ή άμεσος επιμιξία ξένων και εγχωρίων παρεϊχεν, ώς εικός, 
δελεαστικωτάτην εΰκαιρίαν πρός επικερδή λαθρεμπορίαν, μεθ 'δλα τά 
προφυλακτικά μέτρα τής κυβερνήσεως και τάς παραδειγματικάς τιμ.ω-
ρ'ιας, ώς τά έγγραφα άποδεικνύουσι. Κατά πόσον οί Ενετοί ήσαν 
αυστηροί ώς πρός τό λαθρεμπόριον τής σταφίδος ιδίως, άρκεϊ ν ' από
δειξη το έπόμενον συμβάν εν Ζακύνθω, τό όποιον έλαβε χώραν ύπό 
τούς οφθαλμούς τοϋ περιηγητοϋ Σάντη. «Ναύτης άγγλος, λέγει, μετα-
«φέρων έπί τοϋ πλοίου του σάκκον άτελωνίστου σταφίδος, κατεδιώ-
«χθη και εφονεύθη έπί τών βαθμίδων κλίμακος οικίας, έν γ κατέφυγεν 
«Ϊνα σωθή. Οί Ζακύνθιοι, προσθέτει, θεωρούν αμάρτημα μικρότερον τόν 
«φόνον ενός άνθρωπου ή τήν κλοπήν ενός σάκκου σταφίδος 4 » . 

Και δ λιμήν τής Ζακύνθου, άλλως τε εθεωρείτο πρόσφορος, κατέπλεον 
δέ είς αυτόν πολλά εμπορικά πλοία και τό λαθρεμ.πόριον διηυκολύνετο*. 
Ό Πορκάκης λέγει δτι τής Ζακύνθου δ λιμ.ήν ή δ Sorgidore, ώς τόν 
ε"λεγον, ήτο κάλλιστος (bonissimo), τόσον κατά τόν χειμώνα όσον 
και μετά τό έ'αρ, και ούτως όλα τά πλοία, τά όποια διηυθύνοντο είς 
τήν Άνατο7.ήν, Κωνσταντινούπολη», Άλεξάνδρειαν και Συρίαν, προσ-
ήγγιζον είς τόν λιμένα τής Ζακύνθου, τοϋτ 'αύτό δέ ^έπραττον και 
κατά τήν έπιστροφήν, ώστε ή Ζάκυνθος ήτο, ούτως ειπείν, σταθμός 8 . 
Έκτος τής μαρτυρίας ταύτης τοϋ Πορκάκη, έ'χομεν και τάς μαρτυρίας 
τών έγγραφων. Ή Ένετία, ευθύς ώς έγένετο κάτοχος τής Ζακύνθου, 
έσκέφθη είς όλα νά διευκολύνη τούς πολίτας- διό πρός τοις άλλοις διέ
ταξε νά ίδρυθώσιν είς τόν Αίγιαλόν (Marina), έ'νθα ή νϋν πόλις, και 
είς άλλα τινά μέρη πρός κατασκευήν και επιδιόρθωσα πλοίων, είδος 
ν α υ π η γ ε ί ω ν , ή ώς τότε έλέγοντο Sgueri ή Squeri ή αρχαιότερα 
Squadri Λ . "Οτε ή Ένετία διετέλει έν τή άκμή της, και αυτοί οί 

1 Πρβλ. Σ. Ξένου '// Ιστορία της σταφίόος έν 'AxgoxoXti ΦιΛοΛογικΐ) α, 178. 
' Filze Dogana, 'ΑρχειοφυλακεϊΌν. 
* Porcacchi Lelsole piu famose del mondo κτλ. Βενετίοι 1590 σελ 100. 
1 Libra Ordini κτλ. 'ΑρχειοφυλακεϊΌν. 
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επισημότατοι εύπατρίδαι ήμπορεύοντο, Sib δ αριθμός τών ακονέρων 
ήτο μέγας εις πάσαν παραθαλάσσιον πόλιν. Σχεδόν [ έκαστος ευγενής 
εύπορος ειχε τό ίδικόν του Φκοιτέρον, ένθα κατεσκευάζοντο πλοία δευ
τερεύοντος μεγέθους, πρός χρησιν τού εμπορίου. Ά λ λ ' έ ν καιρώ ανάγκης 
τής πατρίδος έχρησίμ,ευον και ταύτα είς τήν ναυπήγησιν πολεμικών 
γαλέρων 4 . 

Τά πλοϊα λοιπόν και οί δ ι ' αυτών εμπορευόμενοι πάσας τάς ευκολίας 
εΰρισκον είς Ζάκυνθον. Πλήθος βιομηχανικών προϊόντων, τά όποια άλ
λοτε ή Ένετία έπρομήθευεν είς τούς υπηκόους της, προσεφέροντο νϋν 
ύπό τών έμπορων τής δυτικής Ευρώπης εις τούς νησιώτας εύθηνότερα 
και καλλίτερα, και άσμενέστατα παρελαμβάνοντο ύ π ' αυτών αφορο
λόγητα. Πρός δέ τούτοις μεγάλη λαθρεμπορία οίνου και στζφίδος Ιγ ί -
νετο και παράπονα ήκούοντο περί βιαιοτήτων τών βρεττανών ναυτών, 
οϊτινες έν τώ λιμένι ώς κύριοι έφέροντο *. Τούτου ένεκα τό 1596 ό προ
βλεπτής είς τήν κυβέρνησίν του ελεγεν, δτι τό κυριώτερον εισόδημα τής 
Ένετίας είς τήν Ζάκυνθον ήτο τό τοϋ ν έον δασ^οΰ τής σταφίδος 
ανερχομένου είς δουκάτα δέκα τήν χιλιάδα, ά λ λ ' οί Άγγλο ι συνεχώς 

έ'κλεπτον αυτόν καταχρώμενοι (di continuo rubata et trabalzata 
dagli Inglesi), δτι συνέβαινε τούτο, διότι δ τόπος ήτο ανοικτός, και 
αί άποθήκαι είς τήν παραλίαν επίτηδες πρός τόν σκοπον τούτον έκτι-
σμέναι. Έλεγε δέ είς τήν κυβέρνησίν οτι τά πάντα μετήρχοντο αί 
άρχαί πρός καταστολήν τών καταχρήσεων, ά λ λ ' αδύνατον ήτο ή καθ ' 
ολοκληρίαν θεραπεία (rimediare tutto), καθότι οί Άγγλο ι προσεπά-

* Το στάδιον τοϋ ναύτου δέν ήτο περιφρονητέον παρά τοις Ενετοί ; . Οί επι
διδόμενοι είς αΰτο δμως έπόθουν τήν προαγωγήν των. Ούτως είς ποίημα δημοτικ&ν 
εύχεται τις ι'να ταχέως άπο άπλοϋ ravzov γείνη εργάτης τοϋ ravxr\ftiov. Ίδου 
το ποίημα είς ένετικήν διάλεκτον 

Mio nonno gha sempre fato el. peater, 
Ε mio pare faceva el barcariol ; 
Mi so stao mosso, e dopo mariner ; 
Ma vogio che mio fio sia squarariol; 
Cussi un puoco a la volta la mia rassa. 
Vegnira in terra, a far figura in piazza. 

Peater ήτο ό ναύτης τοϋ πλέον ποταποϋ πλοιαρίου, ονομαζόμενου εις τήν διά
λεκτον peata η μεταγενεστέρως piatta (δρα Canti del popolo veneziano, di 
Jacopo Vincenzo Foscarini, detto el barcariol, illustrati con note da Giulio 
Pulle, Βενετία 1844, σελ. 21—32). 

' Πάρτς. KetpaJMrfria χαϊ Ίθάχη κτλ. σελ. 261 — 'Εν τω Άρχειοφυλακείω 
υπάρχουν αρκετά έγγραφα υποδεικνύοντα τά άνωθι, 
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θουν διαρκώς ν ' άπατώσι τάς αρχάς, προφασιζόμενοι ότι τήν σταφίδα 
μετέφερον είς Ένετίαν, ένώ έφόρτωνον δ ι ' Άγγλ ίαν καί ούτως ωφε
λούν™ τον δασμόν. Τώ δέ 1601 δ προβλεπτής εγραφεν αύθις προς τήν 
Γερουσίαν, ό'τι κατά τούς μήνας ιδίως του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, 
και Μαρτίου, δτε αί νύκτες ε'ισί συνήθως σκοτειναί καί θυελλώδεις, οί 
Άγγλο ι άφοβοι ώς έκ τής πείρας των , έξετέλουν τά λαθρεμπόρια, τολ-
μηρώς, διαφεύγοντες ούτω χάρις είς τό σκότος καί τήν κακοκαιρίαν τήν 
έπαγρύπνησιν τών τελωνοφυλάκων. Τούτου ένεκα αί άρχαί έπρότεινον 
όπως είς τήν παραλίαν οίκοδομηθή τελωνεΐον ή κάν δύο ή τρεις άπο-
θήκαι, ένθα οί Άγγλο ι νά φέρωσι τήν άγοραζομένην παρ ' αυτών 
σταφίδα. 

Κατηγγέλλοντο πρός τούτοις οί Άγγλο ι οτι ού μ,όνον ένήργουν λ α -
θρεμπόριον καί έξηπάτων τάς αρμοδίας αρχάς είς τήν φόρτωσιν τής 
σταφίδος, άλλά καί είς τήν έκφόρτωσιν τών εμπορευμάτων Μεθ' όλα 
ίίμως τά λαθρεμ,πόρια καί τάς άπάτας τών Ά γ γ λ ω ν , αί έκ τής στα
φίδος εισπράξεις 7)ΰξανον καί μ.ετά τήν άφαίρεσιν τών εξόδων τών 
υπαλλήλων έμενε περίσσευμα. Τώ 1594 ό Λαυρέντιος Κόκος έγραφε* 
δτι τής Ζακύνθου τό εισόδημα ανήρχετο, περίπου είς δουκάτα 15,000 
κ α τ ' έτος, αφαιρουμένων δέ τών μισθοδοσιών καί άλλων δαπανών, έμενε 
περίσσευμα έκ δουκάτων 5000 2 . Ή Κυβέρνησις πρός άκριβεστέραν 
είσπραξιν τών φόρων καί καταστολήν τών λαθρεμπορίων έδημοσίευσε 
παντοίας διατάξεις- ά λλ ' ή αυστηρά εφαρμογή τών νόμων ήτο αδύ
νατος, άφού διηυκόλυνον τήν λαθρεμπορίαν καί οί πολϊται· άλλως τε οί 
"Άγγλοι σταφιδέμποροι μετέβαινον καί είς τούς απέναντι λιμένας πρός 
έκφόρτωσιν. Οί Ενετοί, ζηλοτύπως έ'βλεπον τήν πρόοδον τής αγγλ ι 
κής εμπορικής ναυτιλίας, προβλέποντες επιζήμιο* άμιλλαν εις τε τούς 
λιμένας τής Ανατολής καί τής Δύσεως έκ μέρους τών Ά γ γ λ ω ν και 
"Ολλανδών καί σφόδρα ήγανάκτουν, καθότι εως τότε είς χείρας αυτών 
καί τών λοιπών Ι ταλών αποκλειστικώς σχεδόν εύρίσκετο τό κατά θά
λασσαν εμπόριον, έπεθύμουν δέ νά έ'χωσιν έξησφαλισμένην διαρκώς τήν 
έπ ' αύτοϋ κυριαρχίαν. Διό κατ'Αύγουστον τού έτους 1671 ό Συμεών 
Giogalli κυθυπέβαλε τό ζήτημα τούτο είς τούς έπί τού εμπορίου πέντε 
εφόρους (Cinque savi alia Mercanzia) περιγράφων τάς κατά θά
λασσαν προόδους τών "Άγγλων καί "Ολλανδών καί τάς έπερχομένας 

4 Φάκελλοι Diversorum καί Terminationi κτλ. παρά τω 'Αρχειοφυλακείω. 
Πρβλ. καί Π. Χιώτη Σειράς Ίσζορ. Άπομν. τόμ. Γ' σελ. 529 — 531. 

1 Έρμάννου Λούντζη : Delia Condizione politica delle lsole Ionie sotto 
i l dominio Veneto σελ. 426—427. 
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ένεκα τούτου ζημίας είς τ ά ενετικά συμφέροντα 1 . Τό ένετικόν εμπόριον 
ήρχιζε βεβαίως τ ό τ ε νά παρακμάζή· ά λ λ ' ή μεγαλεπήβολος αληθώς 
Ένετία κ α ί έν αυτή τ ή παρακμή τ η ς έφάνη πάντοτε μεγάλη. 

"Οθεν διά τούς λόγους τούτους οί "Ενετοί προέβησαν εις τ ή ν άπό-
φασιν, όπως διαχειρίζωνται αυτοί αποκλειστικώς το έμπόριον τ ή ς σ τ α 

φίδος τών νήσων. Ουτω δέ ένώ ή Κοινότης τόσα έ'πραττεν όπως κ α 
τάργηση ή Κυβέρνησις τόν νέον φόρον (nuova imposta), ώς ά φ η -
γήθημεν προηγουμένως, αίφνης εξεδόθη νέα άπόφασις τ ή ς ενετικής κ υ 
βερνήσεως κατά πολύ χειρών τ ή ς επιβολής τού νέου φόρου, ήτις έμελλε 
νά έπιφέρη δεινήν καταστροφήν είς τ ά οικονομικά συμφέροντα τ ώ ν σ τ α -
φιδοφόρων νήσων, ήπείλει δέ κ α ί αυτό τό μέλλον τού προϊόντος. Διά 
τ ή ς αποφάσεως ταύτης κατηργεΐτο μέν ό εξαγωγικός νέος φόρος, ό λ ε 
γόμενος nuova imposta, ά λ λ ' έθεσπίζετο νέος νόμος τ ά μέγιστα επι
ζήμιος καί ισοδυνάμων σχεδόν πρός τ ή ν γενικήν έγκατάλειψιν τ ώ ν έν 
ταϊς νήσοις σταφιδοφυτειών. Κατά τόν νέον τούτον νόμον, έπρεπε ν ά 

μετακομίζηται όλόκληρον τό ποσόν τ ή ς παραγόμενης σταφίδος είς Ένε
τ ίαν . Ευνόητος δέ εινε ή προξενηθεϊσα έκ τού μέτρου τούτου συγκί-
νησις, άφού τόση είχεν έγερθή καταφορά Ικ τ ή ς επιβολής απλώς τ ο ϋ 
νέου φόρου. 

Τό διάταγμα τοϋτο τής 16 Αυγούστου τού έτους 1602 ώριζεν, ίνα 
τοϋ λοιπού συγκεντρώται άπασα ή σταφίς κ α ί άποστέλληται είς 
Ένετίαν, ουδεμία δέ ά λ λ η εξαγωγή ν ά γίνηται εις άλλην χώραν 
ειμή διά τ ή ς Ένετίας. « . . . . tutte le uve passe che nascono.... 
non potessero esser entrate per altri luoghi che per l'in-
clita citta di Venezia....» ώς μετ ' άλγους καρδίας έπανελάμβανον 
πρός τήν Κεντρικήν κυβέρνησιν δ ι ' υ π ο δ ή μ α τ ο ς συνοδευόμενου διά 
πρεσβείας, οί Σύνδικοι, καθά συνήθως έ'πραττον, οσάκις ό τόπος έξή-
τεϊτο θεραπείαν τών κακώς εχόντων κ α ί άπήτει δικαιοσύνην. 

Ό άνθρωπος, όταν ένσκήπτή έπ ' αυτού ή συμφορά, λυπεϊται καί 
τά πάντα μετέρχεται πρός άνακούφισιν ά λ λ ' έπελθόντος δευτέρου ή 
καί τρίτου δεινού, όλιγώτερον δεικνύει ψυχικόν σθένος. 

Εϊδομεν ανωτέρω όποιος θόρυβος έλαβε χώραν διά τόν δασμόν 
nuova imposta, καί πόσον ό λαός ό ενδιαφερόμενος έξανέστη. Έν 
τούτοις κατά τοϋ νέου τούτου νόμου, βεβαίως χείρονος τοϋ πρώτου, φαί-

1 Το άξιόλογον τοϋτο έργον τοϋ ένετοΰ έμπορου Giogalli περί τής παρακμής 
τοΰ ένετικοΰ εμπορίου είχε μείνει άνέκδοτον καί έδημοσιεύθη τό πρώτον τώ 1856 
έν Ένετία τ ή επιμέλεια τοΰ γνωστοΰ Cicogna. Πρβλ. G. Dandolo : La Gaduta 
della Republica di Venezia, σελ. 471—493. 
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νεται δτι ή άντίστασις τοϋ λαού, εί και αί άρχαί έδειξαν πολύ θ ά ρ 

ρος, δεν υπήρξε μεγάλη, ουδέν δ ' άνεύρομεν έ'γγραφον μαρτυρούν τήν 
άποδοκιμασίαν αυτού. Μόνον είς τά πρακτικά τοϋ Συμβουλίου ανευρί
σκεται σύν άλλοις περί τού άφρονος τούτου νόμου, και τό έν λόγω 
{fTCOy.VU'ua φέρον ήμερομηνίαν 8 Όκτωβρίου τοϋ 1602, πολλού λόγου 
άξιον αληθώς, διό και τά κυριώτερα έξ αύτοϋ άναρέρομεν Άρχετα ι 
ύπενθυμ,ίζον τω Ένετώ Πρίγκιπι ότι οί πρόγονοι τών τότε Ζακυν-
θίων, παρέχοντες πίστιν εις τάς υποσχέσεις τής Ένετίας ρ-ετώκησαν 
εις τήν Ζάκυνθον άμα τή δημοσιεύσει τής πρός οίκισμ,όν τής νήσου 
προκηρύξεως. Μάλιστα βέβαιοι δτι, δτε ή Ζάκυνθος έγένετο τών Ενε 
τών κτήμα, ειχεν εκατόν περίπου οικίας—εννοεί βεβαίως τήν τότε π ά 
λιν—και ολίγα καλλιεργημένα μέρη, τό δέ ύπόλοιπον ήτο δασώδες (in 
quel tempo non erano piu di cento case, alcuni pochi terreni 
et il restO boSCO et luOgO selvadigo)- δτι τό ρ.έρος τούτο τού 
προαστείου Αιγιαλού—τής νϋν πόλεως — δπερ τώ 1602 ήρίθμει πολ
λούς κατοίκους, κατά τό υπόμνημα, και ωραίας οίκοδομάς, ήτο πρότε-
ρον θάλασσα ή μάλλον παραλία πλήρης υφάλων και τεναγών, μετά 
τήν άφιξιν δέ τών Ενετών και διά δαπάνης τών κατοίκων έγένετο ή 
έπιχωμάτωσις και έκτίσθησαν αί οίκίαι (che Oggi di e borgo con 
tanti habitanti et belle fabbriche era mare, ο per dir meglio, 
secchi paludi, le quali sono state atterrate et habitate da 
loro con tante spese)' δτι τό προάστειον τοΰτο έγένετο νέα πό-
λις ωραιότατη μετά χιλιάδων οικιών * λαμπρότατων, και μετά τρι-

' Το υπόμνημα παρέχει ίδέαν τινά περί της καταστάσεως τής νήσου έπί τής 
εποχής τής άφίξεως τών Ενετών, έπίση; δέ αναφέρει τάς πατρίδας τών πρώτων 
κατοικησάντων έν Ζακύνθω μετά τήν ένετικήν κατοχήν. 

' Είς το άρχεΓον τής Δυτικής επισκοπής υπάρχουν έγγραφα πιστοποιοΰντα οτι 
το 1614 το προάστειον ΑίγιαΛος ήρίθμει οικίας 4000, διδ δ επίσκοπος Πασκα-
λίγκος ήγόρασεν οικόπεδα άπο τον Σωφρόνιον Κατηλιανδν και 'Ανδρέαν Βριωνην 
προς οίκοδομήν τής εκκλησίας τοϋ 'Αγίου Μάρκου. Τω 1628 δ επίσκοπος Μι
χαήλ Βαρόλιος, ήγόρασε το μέρος προς οίκοδόμησιν τοΰ σκευοφυλακείου (sa-
grestia). Ή οίκοδόμησις τής εκκλησίας τοΰ Ά γ ι ο υ Μάρκου έγένετο τώ 1639 
έπί τοϋ επισκόπου Κωνσταντίνου δέ Ρώσση. Το οίκόπεδον διά τήν έπισκοπήν 
ήγοράσθη ακολούθως. Ταϋτα κατά τάς σημειώσεις, τάς εύρισκομένας εις Δυτικδν 
'Επισκοπεϊον, καθότι τ ά συμβόλαια δέν εί'δομεν. Εις τους άναγνόντας τά έργα 

τοΰ Κατραμή (Φιλ. Άναλ . Ζακ. σελ. 99) και τοΰ κ. Χιώτη ( Ί σ τ . Άπομ. τόμ. 
β' σελ. H0), θά φανή το δ'νομα τοΰ λατίνου επισκόπου Βαρολίου νέον, και δμως 
εινε εκείνος δ ίδιος, δν οί δύο άνω έπιφανεΓς Ζακύνθιοι ιστοριογράφοι άναφέρουσιν 
ύπο το δ'νομα Βασίλειος Ιωάννης Μιχαήλ. Ό αναγνώστης ένόησε βεβαίως δτι 
#ντί VaroJius ανέγνωσαν είς το χειρόγραφον Basilius και ούτω μετέτρεψαν το 

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΤΑΦΙΔΟΣ 555 

άκοντα τριών ενοριακών εκκλησιών. Επαναλαμβάνει δτι μόνον ή 
πρός τήν Ένετίαν πίστις ήνάγκασε τούς προγόνους νά μετοικήσω-
σιν είς μ ικρόν σκόπελον (piccolo SCOglio), δν μετεποίησαν. είς πε -
φημισμ,ένην νήσον (isola famosa), μετά μιάς ή δύο πόλεων ηνωμένων 
και πολλών χωρίων, έκ τών οποίων ή Ένετία πολλά διά τών δασμών 
έκέρδιζε. Μάλιστα υπερηφάνως άναφέρεΓτό-υπόμνημα ότι τοιαύτα εινε 
τά εισοδήματα, ώστε, αφαιρουμένων τών εξόδων και τών μισθών τών 
υπαλλήλων, έ'μενεν έτήσιον περίσσευμα, κατά μέσον δρον, υπέρ τάς εΐ-
κοσιχιλιάδας δουκάτων,άτινα άπεστέλλοντο είς Κέρκυραν.Μετά ταύτα , 
μ-ετά τίνος πικρίας ύπενθυμ,ίζουσιν οί αναφερόμενοι δτι ή αγάπη, τής 
ελευθερίας ήνάγκασε τούς προγόνους των νά έγκαταλείψωσι τάς πατρίδας 
των,και ουχί ή ώραιότης τής νήσου - μόνον αυτή ή αγάπη τής ελευθερίας 
τούς ύπεχρέωσεν, έγκαταλείποντες τάς εστίας των , νά μεταφέρωσι τάς 
περιουσίας των εις τήν νήσον καθώς και τάς βιομηχανίας των (fa-
CUlta et Industrie). « Ή ύπόσχεσις τής ελευθερίας ταύτης, έξακο-
«λουθεϊ λέγον τό υπόμνημα, ή έπιβεβαιουμένη άλλως τε παρά παν
ί) των τών μερών τών ευρισκομένων ύπό τήν ένετικήν έξουσίαν, ένθα οί 
«κάτοικοι έ'ζων έν άσφαλεί<κ και άφού έπλήρωνον τακτικώς, τήν δε-
«κάτην , ήσαν κύριοι τών εισοδημάτων (intrade), τά δποϊα διέθετον 
»όπως έβούλοντο και ήθελον, ή ύπόσχεσις τής ελευθερίας ταύτης," ήτο 
»τό αίτιον τού νά έγκαταλείψωσι τήν Ναύπακτον, τήν Μεθώνην, τήν 
»Κορώνην, τάς Πάτρας, τό Ναύπλιον, τήν Μονεμβασίαν και άλλα 
»τής Πελοποννήσου μέρη 1 . Ή ύπόσχεσις αύτη ήνάγκασεν οχι μόνον 
»τούς γείτονας, άλλά—κατά τό υπόμνημα—και πολλούς έξ Απουλίας 
»(Puglia) και έξ άλλων ξένων μερών (et altri lochi esterni)». 
Εϊπομ.εν ανωτέρω ότι τό υπόμνημα έξεφράζετο πικρώς, καθότι δέν 
ήτο τόσον κολακευτικόν επισήμως μ.ία. Κοινότης νά άναφέρη τήν φρά-
σιν « . . . . per la liberta. promessa comprovata et esercitata in 
tutti le terre et luochi di questo serenissimo dominio, vi-
•vendo ogniuno sicuro, che pagata la sua indrada disponer a 
suo commodo come libero et assoluto patrone....» Έπικυροϊ τό 

Ιπώνυμον εις δήθεν όνομα. Ό Ν. Σέρρας έν τή προσθήκη τής ιστορίας Ζακύνθου 
τοϋ Ρεμονδίνη, ήν μετέφρασε, δεν αναφέρει το έπώνυμον "Varolius, άλλά τά 
ονόματα Giovanni Michel. Ό Πινιατόρος δμως (Memorie Storiche e critiche 
dell'isola di Cefalonia τόμ. B' σελ.'328) ορθώς ποιών, τον ονομάζει Michele 
Varoleo, ήτοι ΜιχαηΛ ΒαροΛε'ος. 

1 Γράφομεν «και άλλα τής Πελοποννήσου μέρη», καθότι τδ εγγραφον λέγευ 
αναφερόν τούς άνωθι τόπους και Morea απλώς. 
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υπόμνημα, ότι όχι μ.όνον ή πρωτεύουσα Ένετία, άλλά πάντες οί ζών 
τες ύπο τήν ένετικήν σημαίαν ήσαν ευτυχείς ένεκα τής ελευθερίας 
καί τής δικαιοσύνης, έπί/.υροϊ ότι καί ή Ζάκυνθος ήτο τοιαύτη, ήτοι 
ελευθέρα καί οί κάτοικοι συνεπώς εύτι/^εϊς, άλλά , λέγει έπί λέξει 
«μετά ταύτης τής ελευθερίας έγεννήθημεν καί άνετράφημεν, καί μετά 
»εύχαριστήσεως οί πατέρες ημών τήν έλευθερίαν έκληροδότησαν ήμϊν, 
»άλλά τώρα αφαιρείται έξ ημών ή δύναμις, όπως άφήσωμεν καί ήμεϊς 
ΐ τόν μέγαν τούτον θησαυρόν ώς κληρονομίαν είς τούς μεταγενεστέ-
»ρους». Ενταύθα έκφράζουσι τήν λύπην των , διότι αναγκάζονται νά 
παρακαλώσιν όπως μή στερηθώσι τά δικαιώματα των έν τή χώρα τής 
ελευθερίας, αιτούνται δέ νά εύσπλαγχνισθή ό Ήγεμών τήν Νήσον 
και ν ' άπαλλάξη αυτήν έκ τής μελλούσης καταστροφής ένεκα, τής 
νέας ταύτης διατάξεως, δήλα δή, τής έν Ένετία συγκεντρώσεως άπά-
σης τής σταφίδος. 

Μετά το δριμύ τούτο προοίμιον, το υπόμνημα επιλαμβάνεται τού 
θέματος. Ή μεταφορά τής εσοδείας όλης είς τήν πρωτεύουσαν θεωρεί
ται δυστύχημα διά τόν τόπον, καθότι φρονούσιν ότι, άφού οί "Αγγλοι 
και οί λοιποί ξένοι δέν θ' άγοράζωσι τήν σταφίδα, θά εΐνε τελεία τοϋ 
τόπου ή καταστροφή (ruina et esterminio di questi poveri habi-
tanti), καί συνεπώς διά συγκινητικών εκφράσεων επικαλούνται το έ'λεος 
τοϋ Ήγεμόνος, καθότι άπό τοϋ ευλογημένοι/ τ ο ύ τ ο υ καρποΰ 
(benedetto frutto) περιέμενεν b τόπος τήν συντήρησιν τών οικογε
νειών. Μετά θάρρους δέ — αν καί άναφέρουσι τήν φράσιν per la bocca 
per la terra—μετά θάρρους δέ έ'λεγον ότι άνέμενον άμερόληπτον δ ι -
καιοσύνην, έλπίζοντες_ ότι ή Κυβέρνησις δέν θά έξαπατηθή έκ κακών 
πληροφοριών. Αφηγείται κατόπιν τό υπόμνημα ότι, μολονότι καί κατά 
τό παρελθόν έτος δέν ήτο μέγας ό έκ τής σταφίδος πλούτος, τοσούτον 
είχεν εκπέσει έν τούτοις το προ'ϊόν τοϋτο, ώστε έπωλεϊτο τέσσαρα καί 
τρία καί δύο ήμισυ δουκάτα τήν ατάρα (stara), ποσόν μόλις έξαρκοϋν 
διά τόν ναΰλον. 'Απεδείκνυεν ότι δέν θά έζημ.ιοϋντο τόσον οί ξένοι 
έμποροι, όσον οί νησιώται, καθότι οί έ'μποροι προβλέποντες τάς δαπα
νάς, ήδη είχον φροντίσει νά προμηθεύωνται σταφίδα έκ τών ύπό τήν 
όθωμανικήν κυριαρχίαν πλησιοχώρων επαρχιών, ού μόνον δέ" μετώκουν 
είς Πάτρας καί λοιπά τής Πελοποννήσου μέρη, άλλά καί ευθύς ώς 
ελαβον οί "Αγγλοι γνώσιν τής νέας ταύτης διατάξεως, διέταξαν αμέ
σως τά έν τώ λιμένι Ζακύνθου ευρισκόμενα πλοϊα νά μεταβώσιν είς τήν 
απέναντι στερεάν πρός άγοράν σταφίδος έκ τής οθωμανικής επικρα
τείας. Μάλιστα οί ξένοι ούτοι έδάνεισαν δουκάτα χίλια είς τούς κα -
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τοίκους τοϋ Αιτωλικού πρός κρείττονα καλλιέργεια ι τών σταφιδαμπέ-
λ ω ν καί άνανέωσιν τών φυτειών, άς ειχον παραμελήσει. Ή Κοινότης 
ορθώς σκεπτόμενη έθεώρει λίαν έπιζήμιον διά τάς σταφιδοφόρους νή 
σους τάς νέας εμφυτεύσεις είς τήν Πελοπόννησον καί είς τήν Στερεάν 
Ελλάδα , ιδίως είς τήν έπαρχίαν Κορινθίαν. Παρατηροΰσιν ωσαύτως οί 
αναφερόμενοι ότι εις Ναύπακτον, Αίγιον, Αίτωλικόν καί Πάτρας αί 
γαϊαι εΐνε μάλλον πρόσφοροι τών τών νήσων (piu grassi et piu appro-
priati delli nostri). Έφοβούντο δέ ότι ένεκα τού κέρδους οί γείτο
νες ού μόνον θά έπεμελοΰντο εις τό μέλλον περισσότερον τήν καλλιέρ-
γειαν τής σταφίδος, άλλά καί νέας θά ένήργουν φυτείας καί ούτως έν 
διαστήμ,ατι τριών ή τεσσάρων ετών θά παρήγον αί έπαρχίαι έκεϊναι 
περισσοτέραν σταφίδα ά φ ' ό,τι ή Κεφαλληνία καί ή Ζάκυνθος όμοϋ 
παράγουσιν συνεπώς ό χρυσός όστις έ'ρρεε (l'oro che collava) εις τάς 
νήσους ταύτας, μετά τοσαύτης ωφελείας τής Κυβερνήσεως καί τών κα
τοίκων, τοϋ λοιπού θά έ'ρρεεν είς τήν Τουρκίαν. Τούτου δέ γενομέ
νου, θά εΐνε αδύνατος τού λοιπού πάσα μεταβολή τοϋ πολιτικού 
καθεστώτος έν τή "Ανατολή, επειδή άφοϋ οί κάτοικοι καί οί έ'μπο-
pot έ'μενον ευχαριστημένοι έκ τής οθωμανικής εξουσίας ένεκα τής ελευ
θερίας τών εισοδημάτων των , οί μέν έμποροι δέν θά έγόγγυζον, 
εύρίσκοντες συμ,φέρον καί κέρδη περισσότερα, οί δέ κάτοικοι δέν θά 
κατεφέροντο, καί δέν θά έξανίσταντο έν ανάγκη κατά τής κυβερ
νήσεως, ήτις έδεικνύετο πρόθυμος είς τό νά διευκολύνη τό έμπόριον. 
Τπενεθύμιζον επίσης ότι είς τήν Τουρκίαν καί είς τήν 'Ανατολήν ε ι
χον,καί ό Πάπας καί ό Δούξ τής Τοσκάνης, εμπορικούς οίκους είς Πά
τρας, Γαστούνην, Χίον, Θεσσαλονίκην, Κωνσταντινούπολη, Τρίπο-
λ ιν , Συρίαν, 'Αλεξάνδρειαν καί 'Αλγέριον, αναφερόντες καί τά είδη 
οι ν έμπόριον έκεϊ ένηργεΐτο, ε'ιδη πολύτιμα καί, κ α τ ' αυτούς, α
νώτερα τής σταφίδος, είς ήν άπεδίδετο τοιαύτη αξία. Παρατη
ροΰσιν ότι οί αρμόδιοι πιέζοντες διά νόμου τοιούτου τούς κατοί
κους, δέν έσκέφθησαν τάς συνεπείας. Ό κτηματίας ύπεχ_ρεοϋτο νά 
δηλώσή τήν σταφίδα—ξηράν έννοεϊται—ευθύς ώς αύτη ήτο έτοιμη 
πρός πώλησιν, άλλως τε θά έτιμωρεϊτο. Ό έμπορος επίσης περιωρί-
ζετο είς τρόπον ώστε, έάν ύπέπιπτεν είς παραβίασιν τοϋ νόμου, οΰ 
μόνον έτιμωρεϊτο ώς λαθρέμπορος, άλλά καί εις σωματικάς ποινάς ύπέ-
κειτο. "Ωστε οί σταφιδέμποροι θά προύτίμων ν ' άπέχωσι μάλλον τοϋ 
εμπορίου είς τό έξης ή νά είσέλθωσι, κατά τήν φράσιν τοϋ υπομνή
ματος, είς τοιούτον λαβύρινθον. Οί μικροί κτηματίαι καί οί μικροί 
ΰαραγχατα ι ήτο δύσκολον τού λοιπού νά ελπίσωσί τ ι άπο τήν στα-
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φίδα, μόνοι δέ οΐ κεφαλαιούχοι και μεγαλέμποροι θά ήδύναντο νά 
έπιχειρώσι άποστολάς τοϋ προϊόντος εις Ένετίαν. Άπο τής στιγμής 
κ α θ ' ή ν έσηκώνετο ό καρπός άπό τά αλώνια, έως ότου φορτωθή εις 
τό πλοϊον, πολλά ήσαν τά έξοδα άδειων και άλλων σχετικών δ ι 
καιωμάτων. Διό θά ύπεχρεούντο οί κτηματίαι νά πωλήσωσι τήν 
σταφίδα ε'ις ευτελή τ ιμήν, παρά νά τήν στείλωσι κ α τ ' ευθείαν εις 
Ένετίαν. Πολλοί κτηματίαι όμως ήσαν τότε πτωχοί χωρικοί και δέν 
ήδύναντο τοϋτο νά πράξωσιν" ώστε θά ύπεχρεοϋντο νά δώσωσι τόν 
καρπόν των όπως όπως, και οΰτω μόνον πρόσωπα τινα θά έπλούτιζον. 
"Αλλως τε τό ένδέκατον άρθρον τοϋ νέου νόμ.ου άπηγόρευεν είς τούς ξέ 
νους τήν φόρτωσιν σταφίδος, τοιουτοτρόπως δέ ουδείς ξένος θά ήγό-
ραζεν είς τό μ-έλλον σταφίδα και Ολος ό καρπός, ώς ορθώς παρατηρού
σα οί Σύνδικος ή μάλλον ή Κοινότης, όλος ό καρπός θά συνεσωρεύετο 
είς τάς χείρας ενός, ένώ προ τοϋ δρακόντειου τούτου νόμου, όχι μόνον 
Ζακύνθιοι και λοιποί Ενετοί υπήκοοι, άλλά και "Αγγλοι και Γάλλοι 
και "Ολλανδοί συνηγωνίζοντο πρός ώφέλειαν πάντων . Πλήν τούτων, 
διά τού νέου νόμου άπητούντο πολλά χρήματα πρός έγγύησιν είς τούς 
εντοπίους. Περιγράφοντες οί Σύνδικοι διά τοϋ υπομνήματος τούτου τ ά 
δεινά, άτινα θά προέκυπτον έκ τής εφαρμογής τού νόμου τούτου και τήν 
δυστυχίαν, είς ήν ό τόπος θά περιέπιπτεν, έξητοϋντο ΐνα, ώς ή πρω
τεύουσα και τά άλλα μέρη εχαιρον έμπορικήν έλευθερίαν, τοιουτοτρό
πως άφεθή πανταχού ελεύθερον και τό εμπόρων τής σταφίδος πρός δό-
ξαν και επαινον τής Ενετικής πολιτείας, ΐνα μή κληθώσΊ τέκνα τ η ς 
δυστυχ ίας μ ά λ ι σ τ α οχ πλέον ατυχε ίς κα\ απαρηγόρητο ι υ π ή 
κοοι τ η ς Πολιτείας (figli della disgratia, anzi li piu infelici 
et piu SCOnsolati SUdditi). Μετά ταύτα περιγράφουσι λίαν ζωηρώς 
τάς ωφελείας, τάς όποιας άπολαμβάνουσι διά τής σταφίδος πάντες οΐ 
κάτοικοι και τό συμφέρον νά μείνωσι τ ά πράγματα ώς έ'χουσι και ακο
λούθως, σύν τοις άλλοις, λέγουσιν οτι πρόκειται περί άνακουφίσεως κα 
τοίκων πιστότατων είς τήν πολιτείαν, καθότι έν καιρώ ανάγκης χ ι 
λ ιάδες Ζακύνθιο ι λαμβάνουσι τ ά όπλα υπέρ τής πατρίδος, πολλοί 
ύπηρετούσιν είς τό ναυτικόν τής Ενετικής Πολιτείας και πολλά πλοϊα 
είναι έτοιμα έν ανάγκη ν ' άγωνισθώσι πρός αΰξησιν τής δόξης τής Εν ε 
τικής Πολιτείας. 

Κ Ρ Η Τ I Κ A I Π Α Ρ Ο I Μ I A I 
E S ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ' 

19. — Ό Θεός νά μήν δίδη τ ' άνθρωπου τ ά δέ δύνεται" μά σάν τοϋ 
τ ά δώση, πώς τ ά δύνεται και περνόί: και τήν πέρα μπάντα ! 

20. — Ό Θεός νά μήν δίδγ) τοϋ παιδιού 
τά βάν ' ό νους τσή μάννας. 

21. τ—Ό Θεός νά σέ φυλά·/) άπό καινούργιο άρχοντα και άπό παληό 
διακονιάρη *. 

22. — Ό Θεός νά σέ φυλάη άπό σπανό άνδρα και άπό μαλλιαρή 
γυναίκα. 

23. —Ό Θεός σκάλαις ανεβάζει και σκάλαις κατεβάζει. 
24. —Οί άγιοι κ ' ά ν δέ "μιλούνε 

κονταροχτυπαίς χτυπούνε. 
25. — Οί κουζουλοί 5 κάνουνε 

κ ' οί φρόνιμοι 'σιάζουνε. 
26. —Οί κουζουλοί 'ρωτοϋνε 

και μαθαίνουν οί φρόνιμοι. 
27. — Οί ξένοι παράδες " είναι καλολογάριαστοι. 
28. —Οί πολλοί καραβοκύριδες 

βουλοΰνε τό καράβι. 
«Πολλοί στρατηγοί Καρίαν απώλεσαν». 

29. —Οί τοίχοι έχουν αύθπ*. 
30. — Ό καθένας μετρ^ μέ τήν παλάμην του. 
31. — Ό καιρός πουλεϊ τά ξύλα 

κ ' ή φουρτούνα * τ ' αγοράζει.. 
32. — Ό κακομαθημένος εύκολα καλομαθαίνει στήν καλοπέραση· δ κα 

λομαθημένος δύσκολα κακομαθαίνει. 
33. — Ό κακός γάιδαρος τή μτά του στράτα 6 κάνει δαό. 
34. — Ό κακός θέλει άλλο κακώτερο. 
35. — Ό κακός λόγος κ ι ' δ κακός παράς τού νοικοκυρού απομένει. 
36. — Ό καλός καπετάνιος στή φουρτούνα γνωρίζεται. 

1 Συνέχεια* ί'δε φυλλάδιον 6. -
1 Επα ί της . 
' Φρενοβλαβείς. 
4 Παρα λ. περσική—τεμάχιον, κερμάτιον, χρήματα. 
* Λ . Ίταλ . τρικυμία. 
4 Λ . Ί ταλ . δρόμος. 
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37. — Ό κάλος κολυμπητής φαίνεται οντε 'βγαίν·/). 
38. — Ό κλέφτης δέν κλεφτεί τοϋ κλέφτη. 
39. — Ό κόρακας δέ 'βγαίνει άηδονάκια. 

— «Ούποτ' έκ σκύλλης ρόδα φύεται ούθ' υάκινθος». 
40. — Ό κόρακας κοράκου 'μμάτι δέ "βγάνει. 
44. —Ό κουζουλός τά θωρεί καί τά δέ θωρεί γελό^. 
42. — Ό κουζουλές τήν πίκρα του 

παρηγοριά τήν έχει. 
43. —-Ό κουφός όντε δέν ακούει τή βροντή, μά τή μυρωδιά 

ακούει. 
44. — Ό λαγώς άλάϊ 1 θέλει, 

στο τσικάλι 'λίγους θέλει. 
45. — Ό λαγώς κουδούνια 'φόρηε ; 

κ '&ν τά 'φόρηε ποιος τά 'θώρηε. 
46. — "Ολα τά ζωντανά διορθώνουνται. 
47. —"Ολ'ό Γιάννης δέ "μπορεί 

όλ' δ πόδας τού πονεΐ. 
48. — Ό λόγος άπο χείλια "βγαίνει καί σέ χίλια "μπαίνει. 
49. — Ό λόγος εις τήν ώρα του 

χίλια τσικίνια 2 'ζίζει . 
50. — Ό λόγος σου μ.'έχόρτασε 

καί τό ψωμί σου φόι 'το. 
«Λύπης δέ πάσηςγ ίνετ ' ιατρός δ λόγος». 

51. — Ό λόγος φέρνει τό λόγο. 
... «Λόγοι λόγους τίκτουσι». 

52. — Ό μάνταλος 5 κόβει τό κισιμ,έτι *. 
53. — Ό Μανώλης μέ τά λόγια 

χτ ί ζ ' ανώγεια κα ίκατώγε ια . 
54. — Ό μαριόλος όπου δειπνήστ) δέν κολατσαίρνει 8 . 

«Πρός Κάρα καρίζειν». 
«Πρός έτέραν άλώπεκα άλωπεκίζειν». 

Γ . I. ΚαλαΙ'αάκης. 

* 'Αλάϊ λ. τουρκ.=τελετή, παράταξις, σύνταγμα στρατοϋ. 
1 Φλωρία. 
' Μαντάλ λ, τουρκ.=μοχλός. 
* Κισμέτ λ. άραβ. =διαίρεσις, διανομή· τύχη, πεπρωμένον, μοίρα. 
5 Colazione Ίταλ. πρόγευμα. 


