
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ και ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Τά δεινά προβλήματα, αί φιλοσοφικαί αιρέσεις, ή θρησκεία 

(ό χριστιανισμός).

Τό της δημιουργίας δόγμα άποδείκνυται ύπ’ αύτών τών πρα
γμάτων. Ό κόσμος δεν ύπήρξε πάντοτε, οίος εινε νυν. Ή ζωή εσχεν 
άρχήν έπί τής ύδρογείου σφαίρας· άρχήν έσχον έπ’ αύτής τά διάφορα 
γένη τών ζώων, άρχήν έ'σχεν επίσης έπ’ αύτής καί δ άνθρωπος. Άναγ- 
καίως άρα όφείλομεν ν’ άνατρέξωμεν εις τήν ύπερφυσικήν του δημιουρ
γού. δύναμιν, πλήν εί μή παραδεχόμεθα ότι ή ζωή εινε τό γενόμενον 
τών δυνάμεων τής όλης ή ότι δ άνθρωπος εινε τό προϊόν βραδείας κα
τεργασίας τών αιώνων καί προοδευτικής τών ό'ντων μεταμορφώσεως. 
Άλλ’ αί περί αύτομάτου γενέσεως καί προοδευτικής μεταμορφώσεως 
τών όντων διδασκαλίαι αύθαίρετοι ούσαι αποκρούονται ύπό τής έπι- 
στήμης, ή δέ δημιουργία καί αναγκαία εινε καί ύπ’ αύτών, ώς εϊπο- 
μεν, τών πραγμάτων άποδείκνυται. Τό αύτό ρητέον καί περί τής 
προνοίας. Ή ανάγκη τής προσευχής άποδείκνυσιν ήμϊν πρόνοιαν ούχί 
γενικήν καί άφγρημένην, άλλα πρόνοιαν πατρικήν, προσιτήν, ζώσαν, 
παρεμβαίνουσαν εις τήν ζωήν του ανθρώπου, ώς δ πατήρ εις τήν οικο
γένειαν. Ύπάρχουσι βεβαίως γενικοί νόμοι, άλλ’ οΐ νόμοι ούτοι ούδέν 
άλλο εινε ή τό αεί ενεργόν θέλημα του δημιουργού. Οΐ νόμοι τής φύ- 
σεως δεν έπιβάλλονται εις τήν άνθρωπίνην βούλησιν. Ό άνθρωπος εινε 
ελεύθερος καί κύριος τών εαυτού πράξεων, άλλ’ δ Θεός δρα έπ’ αύτού 
άλλως ή έν τώ ύλικώ κόσμω, δι’ ένεργείας όλως ηθικής, όλως ατομι
κής. Αύτη ή έννοια τής χριστιανικής προνοίας. Τό πώς τής ένεργείας 
ταύτης εινε μυστήριον, άλλ’ ή ενέργεια εινε βεβαία καί σύμφωνος· τή 
άνάγκη τής προσευχής.

Ή αμαρτία ύφίσταται έν τφ κόσμω. Πώς δύναται νά έξηγηθή ή 
ΰπαρζις αύτής άνευ προσβολής τής άγαθότητος καί τής δικαιοσύνης 
τού Θεού ; Ό Χριστιανισμός επιλύει τό πρόβλημα διά τού προπατο- · 
ρικού αμαρτήματος. "Απαντες οί λαοί έσχον τήν ιδέαν χρυσού τίνος 
αίώνος, δηλαδή αρχικής καταστάσεως πλήρους ειρήνης καί πλήρους 
άθωότητος. Ή γενική αύτη τών λαών ιδέα δεν εινε άνάμνησίς τις τής . 
καταστάσεως τών πρωτοπλάστων ; Ή κληρονομική μεταβίβασις τών 
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ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
συνεπειών ·¥όϋ αμαρτήματος εινε γεγονός τελούμενου καθ1 έκάστην προ 
τών ήμετέρων οφθαλμών. — Μεταξύ της πρώτης άθωότητος καί τοϋ 
πρώτου αμαρτήματος ύπάρχει άβυσσος, ής τό βάθος δέν δύναται τις 
νά έξιχνιάση. Τίς δύναται νά, είπη τίνα ανατροπήν παρήγαγεν έν τφ 
κόσμφ τό πρώτον έν αύτφ διαπραχθέν αμάρτημα ; Τό προπατορικόν 
αμάρτημα ούδέν ενέχει τό παράδοξον ή σκοτεινόν, διότι έκ πείρας ά- 
ποδείκνυται καθ’ έκάστην ότι τό αμάρτημα διαδίδεται ώς μόλυσμα.— 
Ό Χριστιανισμός ό έξηγών τήν αμαρτίαν, παρέχει καί τό .φάρμακου 
αυτής. Τούτο είνε ή ένανθρώπησις τοϋ Θεού. Τών εκκλησιαστικών δέ 
κειμένων τιθέμενων κατά μέρος, όφείλομεν νά δμολογήσωμεν ότι άπαν
τα τά θρησκεύματα έπίστευσαν . εις τήν ένσάρκωσιν τοϋ Θεού έν τώ 
άνθρώπφ *. Δέν λέγομεν ότι άπασαι αί ενσαρκώσεις είνε άληθεις, άλλ’ 
όμως άποδεικνύουσι τήν τάσιν τής άνθρωπότητος πρός τό βλέπειν καί 
αίσθάνεσθαι τόν Θεόν έν έαυτή. Ή ένσάρκωσις άρα είνε δυνατή. Εινε 
S’ ένταυτώ καί άληθής, διότι ή διά τού ’Ιησού Χριστού μεταβολή καί 
άλλοίωσις πρός ούδεμίαν μεταβολήν καί άλλοίωσιν έπελθοϋσαν δι’άν- 
θρώπου δύναται νά συγκριθή. Καί ή μέν ένσάρκωσις μαρτυρεί περί τής 
θείας δυνάμεως, ή δέ άπολύτρωσις περί τής θείας άγαθότητος. Ή α
μαρτία απαιτεί έξιλέωσιν. Άλλ’ άρά γε άναγκαϊον είνε όπως ή εξι
λέωσες γένηται άτομικώς έκ μέρους ένος έκαστου ; Έν παντί καιρώ 
έπίστευσαν οί άνθρωποι ότι ή ένος ύπέρ τών όμοιων καθοσίωσις δύναται 
μεταστρέφεσθαυ συχνώς δέ άθώα θύματα προσηνέχθησαν έκόντα πρός 
διάσωσιν ένοχων. Δέν ύπώρχει άρά γε έν τή έκουσίφ ταύτη τού άθώου 
ύπέρ τοϋ ένοχου θυσία άρετή διαφεύγουσα τήν έκτίμησιν ημών ; Έπί 
τοϋ καθολικού συναισθήματος τής άνθρωπότητος τοϋ έμπνέοντος τά ε
κούσια άθώα θύματα πρός σωτηρίαν τών ένοχων βασίζεται τό μέγα 
μυστήριον τής άπολυτρώσεως. Ό Θεός ch’ εκουσίου θυσίας έπλήρωσεν 
έαυτφ τά λύτρα τοϋ αμαρτήματος τών ανθρώπων.

Ουτω λοιπόν τό αιφνίδιου τής έμφανίσεως τής ζωής, τών γενών τών 
ζώων καί τών άθρώπων έπί τής γής άποδείκυυσι τήν δημιουργίαν, ή 
καθολικότης τής προσευχής άποδείκυυσι τήν Πρόνοιαν, ή ΰπαρξις τής 
αμαρτίας, δι’ ήν ούδεμίαν δύναται νά ύπέχη αιτίαν δ Θεός, άποδεί- 
κνυσι το προπατορικόν αμάρτημα, ή παγκόσμιος τών θρησκευμάτων 
δόξα άποδεικνύει ή μάλλον έπιβεβαιοϊ τό δόγμα τής ένσαρκώσεως. Έν 
τέλει δέ ή πίστις εις τάς άρετάς τής αυτοθυσίας άποδείκυυσι καί δι
καιολογεί τήν άπολύτρωσιγ.

“Απαντα ταϋτα τά δόγματα έχουσι χαρακτήρα κοινόν, εινε άλή-
* Εξαιρετέου ίσως τό τοϋ ιουδαϊσμού θρήσκευμα.
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θειαι ύπερφυσικαί. Τό ύπερφυσικόν εινε ή άμεσος έπέμβασις τοϋ Θεού 
εις τήν φύσιν καί ύπέρκειται τών δυνάμεων τής φύσεως. Ή έίς το 
ύπερφυσικόν πίστις είνε παγκόσμιος, καθολική.Τό.ύπερφυσικόν εινε αυτή 
ή ουσία τών θρησκευμάτων. Οί άνήκοντες ταϊς φιλοσοφικαϊς αίρέσεσι 
άντιτάσσουσιν εις τό ύπερφυσικόν τούς νόμους τής φύσεως, λέγοντες ότι 
ούτοι είνε άμετάβλητοι. Άλλ’ δ τούς νόμους τούτους θείς Θεός δύνα- 
ται καί νά άναιρέση αυτούς. Ό παραδεχόμενος τήν έλευθερίαν τοϋ αν
θρώπου, δύναται καί οφείλει νά παραδεχθή τήν έλευθερίαν τοϋ Θεού. 
Ό αθεϊσμός καί δ πανθεϊσμός άρνοϋνται τά θαύματα. Είνε συνε
πείς πρός έαυτούς, άλλ’ δ πνευματισμός, δ τήν προσωπικότητα τοϋ 
Θεού παραδεχόμενος, δέν δύναται νά πράξη τό αυτό, νά άρυηθή τά 
θαύματα. Ό άρυούμευος τά θαύματα είνε άθεος, άρνεϊται τήν έλευθε
ρίαν τοϋ Θεού. Μεταξύ χριστιανισμού καί άθεϊσμοϋ δέν ύπάρχει μέσον.Α'

Σύν τή άναπτύξει τοϋ νοητικοϋ πάσα άνθρωπΐνη ψυχή άναγκαίως 
προβάλλει έαυτή δεινά τινα προβλήματα. Ποθεί νά μάθη τά περί τής 
άρχής καί τοϋ προορισμού τοϋ άνθρώπου, τά περί τής άρχής καί τοϋ 
τέλους τοϋ σύμπαντος, τά περί έλευθερίας, προνοίας καί τών σχέσεων 
αυτών, τά περί κακού καί τά περί, σωτηρίας. ’Ορέγεται νά μάθη τήν 
αιτίαν τοϋ πένθους, τής θλίψεως,τήν αιτίαν τής προσευχής, τήν αιτίαν 
τής άκρας κακοδαιμονίας καί τοϋ άκρου μεγαλείου. Τίς δ λύων τά 
προβλήματα ταϋτα ; Άρά γε ή έπιστήμη ; Άρά γε ή θρησκεία, δηλ. 

δ Χριστιανισμός ; Β'
Ή επιστήμη σπουδάζει μέν περί τήν λύσιν τών προβλημάτων τού

των, άλλά δέν δύναται νά τύχη τοϋ ποθουμένου, καθ’ ότι ή λύσις αυ
τών διαφεύγει τά όρια πάσης έπιστημονικής μεθόδου. "Ορια δέ τής 
έπιστήμης εΐσί τά όρια τοϋ πεπερασμένου σωματικού καί ηθικού κό
σμου1. Συνεπώς ή λύσις τών έν γένει δεινών προβλημάτων μάτην έπε-

4 Εινε αληθές οτι δ άνθρωπος ένστιγματικώς, ούτως εΐπεΐν, φέρει έν έαυτδ καί 
έννοιας άποκαλυπτούσας αύτφ τάςιν δλως διάφορον τής τών πραγμάτων και νό
μων τοϋ ύπ’ αύτοΰ σκοπουμένου πεπερασμένου κόσμου, εννοιαι δέ τοιαϋταί είσιν 
ή τοϋ άπειρον, ή του Ιδεώδους, ή του πΛηρους, ή τοϋ τελείου, ή τοδ αμετα
βλήτου, ή τοϋ αιωνίου, άλλα καί προ τών εννοιών τούτων τό ανθρώπινον πνεύ
μα ϊσταται καί έξίσταται απορούν και μάτην έπικαλούμενον τήν επιστήμην των 
επιστημών, τήν φιλοσοφίαν.
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διώχθη καί έπιδιωχθήσέται ύπό τών φιλοσοφικών αιρέσεων, τοϋ πνευ
ματισμόν, λέγω, του ορθολογισμού, τοϋ θετικισμού, τοϋ παν
θεϊσμού, τοϋ ύλισμοΰ και τοϋ σκεπτικισμόν.Γ

Ό πνευματισμός δέν άρνεΐται μέν την ΰπαρξιν τοϋ ύπερφυσικοϋ, 
δειλός όμως έστι και σιωπηλός ώς πρός τ’ άφορώντα εις αύτό.

Ό ορθολογισμός, άντικρυς αρνητικός ών, ούδέν άλλο διορφ έν 
τώ άνθρώπφ η τόν λόγον, και άποκλείων τήν καρδίαν, κολοβοί τόν 
άνθρωπον. Άφαιρών 8 ε άπό τοϋ ανθρώπου τήν ανάγκην τοϋ ύπεοφυ- 
σικοϋ, σπεύδει ούχ ήττον νά έπεκτείνη τήν έπιστήμην πέραν τών φυσι
κών αύτής ορίων καί νά έπιληφθή τοϋ εικότως άεί διαλανθανοντος αύ
τόν κόσμου τοϋ άπειρου.

Ό θετικισμός, μορφή τις τοϋ ορθολογισμού, άπορρίπτει πάσαν θρη
σκευτικήν δοξασίαν καί πάσαν πνευματισμού διδασκαλίαν ώς αυθαί
ρετα μεταβατικής έποχής μορφώματα, συντελέσαντα μέν εις άνάπτυ- 
ξιν τής άνθρωπότητος, άλλ’ άξια ν’ άπολακτισθώσι σήμερον, ώς άπο- 
λακτίζεται ή κλϊμαξ ή χρησιμεύσασα εις άνάβασιν ύψώματος. Έν άλ- 
λοις λόγοις, ό θετικισμός έστιν ύλισμός, αθεϊσμός. ’Όντως, πού βασιζό
μενος δ θετικισμός διισχυρίζεται ότι τό μόνον άντικείμενον τής άνθρωπί- 
νης έπιστήμης έστιν ή ΰλη καί αί δυνάμεις αύτής; Έπί δύο έπιχειρημά- 
των, ών τό μέν φιλοσοφικόν, τό δέ ιστορικόν. Ό θετικισμός διισγυρίζε- 
ται τούτο μέν ότι άπασαι αί εννοιαι ήμών προσγίγνονται διά τών αι
σθήσεων καί συνεπώς απορρίπτει πάν τό ύπέρ αϊσθησιν, τούτο δέ έπι- 
καλείται νόμον τινά δήθεν ιστορικόν, καθ’ δν δ άνθρωπος άπό τής θεο- 
λογικης μεταβήσεται εις τήν μεταφυσικήν καί άπό ταύτης εις τήν 
θετικήν κατάστασιν. Άλλα τών επιχειρημάτων τούτων τό μέν αναι
ρείται ύπό τής φιλοσοφίας, ήτις διά τοϋ Κάντιου καί Λεϊβνιτίου άνα- 
καλύπτει έν τφ άνθρωπίνφ πνεύματι τάς ύπέρ αϊσθησιν έννοιας· τό δέ 
έτερον καταρρέει πρό τής ιστορίας, τής άποδεικνυούσης άνέκαθεν συνυ- 
φισταμένας τάς τρεις προμνησθείσας καταστάσεις καί τό άεί δλοσχερές 
καί, ένιαϊον τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος.

Ό πανθεϊσμός έξέρχεται μέν τοϋ στενού κύκλου, έν ώ εγκλείει 
το λογικόν δ θετικισμός, δρμαί δέ πρός τήν άρχήν τών πραγμάτων καί 
διισχυρίζεται ότι έφικνεϊται αύτής δι’ απολύτου μεθόδου. ’Όνειρον αύ- 
τοϋ έστι τό καθολικόν ένιαϊον. Έκ τοϋ ενιαίου τής άληθείας συμπε
ραίνει περί τοϋ ενιαίου τοϋ όντος, άφομοιεΐ τήν ιδέαν τή πραγματικό- 
τήτι, τήν γνώσιν τή ύπάρξει, καί καταργών πάντα τά καθ’ έκαστον
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όντα συγκεντροϊ αυτά έν ένί, δπερ ούδέν άλλο έστιν ή απρόσωπος έν
νοια, κενόν τι όνομα άπολλύμενον έν τώ ώκεανώ τοϋ μηδενός. Άφευ
κτος συνέπεια τοϋ πανθεϊσμού έστιν ή άνθρωπίνη είδωλολατρεία, ή έκ- 
μηδένισις πάσης προσωπικότητος, πάσης άτομικότητος, πάσης έλευθε- 
ρίας. Έπί αύθαιρέτου μεθόδου στηριζόμενος, διαρρήδην άρνούμενος τήν 
πείραν, δ πανθεϊσμός κατεδικάσθη άνεκκλήτως ύπό τε τής συνειδήσεως 
καί τών αιωνίων κελευσμάτων τής άνθρωπίνης καρδίας. Καί μία μέν, 
ή ιδεολογική μορφή τοϋ πανθεϊσμού, θεωρεί τόν Θεόν ώς το καθολι
κόν ον, δηλ. ώς πλήρη άφγρημένην έννοιαν, έτέρα δέ, δ ύλιστικός 
πανθεϊσμός ή δ άθεϊσμός, άναιρεϊ μέν αλλά δέν λύει τό πρόβλημα 
τοϋ κραματώδους, τοϋ δυαδικού τοϋ άνθρωπίνου όντος, τοϋ σωματι
κού καί ήθικοϋ, τής τφ σώματι συνεζευγμένης ψυχής.

Καί αύτός δ ύλισμός άρχεται άναγνωρίζων τήν διάκρισιν ταύτην 
«ΰλη καί δύναμις λέγει» · άρα έτερον ή δύναμις 
Αλλά συγχέων κατόπιν ταύτα, φρονεί ότι έλυσε 
ρών ώς άχώριστα δύο διακεκριμένα άπ’ άλλήλων

Ό δέ σκεπτικισμός προσβάλλει αύτήν τήν 
πίνου πνεύματος καί κηρύσσει αύτήν ανίκανον νά 

εαυτό.

καί έτερον ή ύ'λη. 
τό πρόβλημα, θεω- 
στοιχεϊα.
δύναμιν τοϋ άνθρω- 
γνωρίσγ τό βάθος

πραγματικόν καθ’Δ'.τών πραγμάτων, τό

Ούτως άπασαι αί φιλοσοφικαί αιρέσεις, κολοβοϋσαι τήν άνθρωπίνην 
φύσιν, δέν δύνανται νά λύσωσι τά έν τή ψυχή τοϋ άνθρωπίνου γένους 
προβαλλόμενα δεινά προβλήματα. Εις τά σκότη, εις τάς άντιφάσεις 
καί τά χάσματα τών φιλοσοφικών λύσεων, άντιτίθεται ή λάμψις και 
ή γονιμότης τών λύσεων τής θρησκείας, τοϋ Χριστιανισμού. Αΐ χρι- 
στιανικαί λύσεις τών δεινών προβλημάτων, άπερ ή άνθρωπίνη ψυχή 
προβάλλει έαυτή, είσί τά δόγματα. Τό δόγμα τής δημιουργίας έξηγεϊ 
τήν άρχήν τοϋ κόσμου καί τοϋ ανθρώπου. Ή θεία Πρόνοια έξηγεϊ 
τό ενστιγμα τής άνάγκης τής προσευχής. Το προπατορικόν αμάρτημα 
έξηγεϊ τό κακόν. Ή ένσάρκωσις τοϋ Λόγου καί ή άπολύτρωσις έξη- 
γοϋσι τό μυστήριον τοϋ ήμετέρου προορισμού.

Διά τών δογμάτων τούτων δ άνθρωπος γινώσκει πόθεν έρχεται καί 
πού ύπάγει- γινώσκει τί τό έκτρέπον αύτόν τής δδοϋ τής σωτηρίας καί 
τί τό έπανάγον αύτόν εις τήν οδόν ταύτην. Τό σύστημά έστι μέγα, 
πλήρες, καλώς συνηρμολογημένον καί κραταιόν. Έστιν άρα καί άλη- 
θές ; Τούτο θά ίδωμεν έν προσεχεϊ φυλλαδίφ τοϋ Παρνασσού.

Έν Κωνσταντινοφπόλε;,



Η ΑΪΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ Α1Β1ΑΚΑΙ Η ΘΤΓΑΤΗΡ ΤΟΪ ΑΪΓΟΤΣΤΟΤ*
Γ'.

Προ μικρού έκτης τελευταίας αύτοϋ στρατείας έπανακάμψας ό Τι— 
βέριος είχε δι’ άπλοϋ βλέμματος επισκοπήσει τήν κατάστασιν καί κα
λώς αύτήν άναμετρών, διέγνω δτι ήν ήκιστα αύτφ ευνοϊκή. Ή επιρροή 
τής Ιουλίας εύρητο εις το μεσουράνημα αύτής· στοίχος πριγκίπων καί 
πριγκιπισσών περιεστοίχιζε τήν γόνιμον μητέρα καί έξετρέφετο ήδη 
ύπέρ τής δυναστείας. Ό πρεσβύτατος τών υιών αύτής, δ Γάιος Καϊ- 
σαρ, επίδοξος διάδοχος, κατέκτα πλειότερον δσημέραι έ'δαφος έν τώ 
σταδίφ τής εύνοιας τοϋ δημοσίου. Ό Αύγουστος πάση δυνάμει εις 
τούτο συνετέλει, άνυπομονών δέ νά περιποιήση καί σωρεύση έπ’ αύτόν 
καί τον αδελφόν αύτοϋ πλειοτέρας τιμάς, προύκάλει παρά τής συγκλή
του εύνοϊκώτατα ύπέρ αύτών προνόμια. Οί πρίγκιπες ύπο τοϋ πλήθους 
προσκυνούμενοι καί έπευφημούμενοι ήσαν τόϋ γενικού ένδιαφέροντος τό 
άντικείμενον κατώκουν παρά τώ Αύγούστφ, δστις προίστατο τής αγω
γής αύτών έν παντί εφάμιλλους έαυτώ θέλων νά τούς άναδείξη, άγω- 
νιζόμενος δέ νά μεταδφ αύτοις καί αύτόν τόν γραφικόν του χαρακτήρα. 
Έν τή οικογενειακή τραπέζη ή θέσις αύτών ήν έν δεξιφ τοϋ Καίσαρος 
έπί τοϋ τρικλινίου. Έν ταϊς έκδρομαϊς ϊππευον παρά τώ αύτοκράτορι 
ή έπωχοϋντο έπί φορείου, δπερ προηγείτο τοϋ τοϋ Καίσαρος. Ό δέ Τι- 
βέριος δέν ήρκει μόνον ότι έ'ζη έν τή σκιά, άλλά καί οχληρός άπέβαινε. 
Καί αύτό τό τής δημαρχίας άξίωμα, δι’ ού είχε περιβληθή δέν ίσχυε 
νά σώζη αύτόν έκ τών λοιδοριών. Έν ήλικίφ έξ καί τριάκοντα έτών 
παρά τάς νικάς καί τάς ούχί εύαρίθμους είς τό κράτος ύπηρεσίας αύτοϋ 
ύπεχρεοϋτο έν πάση στιγμή νά ύπομένη τό . ύπεροπτικόν θράσος τών έξ 
αίματος πριγκίπων καί τής αύλής αύτών. Παρά τώ δήμφ ψυχράς 
ήξιοϋτο ύποδοχής, ανεξάντλητοι δέ ήσαν οί σαρκασμοί τής κοινωνίας 
πρός τόν ούτω τυφλόν ή ανεκτικόν τούτον σύζυγον, τόν άπαθώς έχοντα 
ή μυωπάζοντα εις τάς τής συνεύνου άναιδείας. Τήν ’Ιουλίαν όμως ήνώ- 
χλει διά λόγους περισσούς καί αύτή τοϋ Τιβερίου ή παρουσία- καί έπε-

1 Συνέχεια· ί'δε προηγ. φυλλάδιον.
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χείρησε λοιπόν νά παραπείση τήν, μητέρα, ό δέ μισητός τής Λιβίας 
υιός ένετάλη νά μεταβή είς ’Ασίαν, ίνα διαπολεμή τούς Πάρθους. 
Ούτως άπεφεύγετο δήθεν ή ενδεχόμενη μεταξύ αύτοϋ καί τών Καισαρι- 
δών σύγκρουσις, ών τόν άνατέλλοντα άστέρα ούδέν έπρεπε νά έπισκιάζη. 
Παραπλήσιόν τι είχε συμβή καί κατά τόν πρώτον τής ’Ιουλίας γάμον. 
Ό Μάρκελλος, όστις ώς σύζυγος τής ’Ιουλίας διεδραμάτιζε τότε, τό 
λαμπρόν δπερ νϋν δ υιός τής αύτής ’Ιουλίας πρόσωπον, ό άρτι γενειάζων 
Μάρκελλος, μεθύων έκ τής δημοτικότητος ής άπήλαυσε καί τής παρά 
τφ δεσπότη εύνοιας, είχε τολμήσει νά συναγωνισθή έν τή έπιρροή μετά 
τοϋ Μάρκου Άγρίππα καί — σημεϊον χαρακτηριστικόν — δ παϊς ούτος 
εΐχεν ύπεριχύσει παρά τφ νικητή τοϋ Άκτίου. Ό Αύγουστος νοσών 
καί τον έσχατον διατρέξας κίνδυνον, είχε μεταβιβάσει τόν δακτύλιον 
τής αύτοκρατορίας είς τόν πλήρη δόξης ύπαρχον αύτοϋ, έφ’ ώ δ μικρός 
άετιδέύς δλος έξ οργής πορφυρούς, έρρηξε δεινάς κραυγάς καί έθορύβησε 
τοσοϋτον, ώστε μόλις άναρρώσας δ Καϊσαρ ήναγκάσθη νά ένδώση είς 
τήν παιδικήν ταύτην άξίωσιν, θυσιάζων είς αύτήν τόν Άγρίππαν, 
δπερ δ Πλίνιος άποστολήν τοϋ τελευταίου τούτου άποκαλεΐ άξιοθρήνη- 
τον. Γνωστόν πώς δ γηραιός στρατιώτης προσηνέχθη έν τή περιστάσει 
ταύτη· άποδεχθείς τήν άποστολήν ένεπιστεύθη ταύτην είς τούς άξιω- 
ματικούς τής άκολουθίας αύτοϋ, αύτός παραμείνας παρά τά ιταλικά 
δρια. Ή πρός τούς γονείς εύλάβεια τοϋ Τιβερίου δέν έπέτρεπεν αύτφ 
τήν τόλμην τοϋ νά δυσαρεστήση αύτούς. Ό,τι άλλως τε δ απαραί
τητος τοϋ Αύγούστου φίλος ήδύνατο νά έπιτρέψη έαυτώ θά ήτο ήδη 
άκαιρον. Ό Τάκιτος έπαινεϊ τοϋ Τιβερίου τήν μετριοπάθειαν, άλλ’ ή 
άρετή αύτη δέν καθίστα αύτόν καί πρός τήνΰβριν άναίσθητον, έμπνέουσα 
μόνον αύτώ ίσχυράν τινα παθητικότητα. Ή μελαγχολία, ή άπογοή- 
τευσις έπεισαν αύτόν, νά διαρρήξη πάση θυσίςρ τήν έ'νωσιν έκείνην, 
ής τό άχθος έπίεζεν αύτόν. Είχε μέχρι τρύγος κενώσει τό ποτήριον 
τών πικριών, δσαι πάντοθεν τώ έπεσωρεύοντο έκ τής ζηλοτυπίας τών 
νεαρών πριγκίπων καί τής αμείλικτου έχθρότητος τής ίδιας συζύγου. 
Έπόθέι τήν άπόλυτον μόνωσή, έν σιγηλώ καί μεμακρυσμένφ άσύλφ, 
σύντροφον δέ μονήν τών Μουσών τήν άπόλαυσιν. Ένεφιλοχώρει ίσως 
έν ταϊς άποφάσεσιν αύτοϋ καί τις μυστικός ύπολογισμός καί έσκόπει 
πιθανώς νά προκαλέση τάς σοβαράς σκέψεις τοϋ άγνώμονος πενθεροϋ 
αίσθανομένου τό έκ τής άπουσίας έκείνου κενόν· καί τό άτοπον τής. άν- 
τικαταστάσεως άνδρός τοιούτου διά μειράκιων άνήβων. Έδήλώσε λοι
πόν δτι ή ύγεία αύτοϋ δέν τώ έπέτρεπεν ού μόνον νέαν ν’ άναλάβη 
εκστρατείαν, άλλά καί ύπεχρέου αύτόν νά παραίτήθή πάντα τ’ άξιώ-
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ματα. Ό αύτοκράτωρ εις ταϋτα 3έν ήθέλησε πίστιν νά παράσχγ· 
ένέμεινεν, ίζέτευσεν, άλλά μάτην !

Κατελιπε την Ρώμην ζαί την ’Ιταλίαν κατευθυνόμενος εις Ρό3ον. 
Ο Αύγουστος 3έν ήπατήθη. Διά τής άποχωρήσεως ταύτης δ Τιβέριος 

κατηγγελλε το μετά της ’Ιουλίας 3ιαζύγιον αύτοϋ. Ό κοσμοκράτωρ 
ίεν είεχθη άνευ πικρίας την προσβολήν. Ή άποχώρησις τού Τιβε- 
ριου, παρατηρεί ο Πλίνιος, συναριθμεϊται εις τά αίσχη καί τάς μεγά- 
λας θλίψεις τοϋ οίκου τοϋ Αυγούστου. Χάρις 3έ ταΐς ένεργείαις τής 
Ιουλίας και τοϋ Σεμπρωνίου Γράκχου ή εκούσια αυτή άποχώρησις 

$εν εβρα3υνε να μεταβληθή εις υποχρεωτικήν εξορίαν. Ό Τιβέριος 
κατελιπε την Λιβιαν μονήν εις τήν 3ιάκρισιν αμείλικτων τφ δντι 
σκευωριών, η Ιουλία και η Σκριβωνία ύπερίσχυον, όπισθεν 3έ αύτών 
συνωθοϋντο παντες οι τής αυτοκρατορίας καί τοϋ υίοϋ αύτής πολέ
μιοι. Υπελειπετο η 3η να ωφεληθώσιν έκ τής περιστάσεως όπως 3ια- 
νοιξωσι μεταξύ τοϋ Τιβεριου καί τοϋ τετραυματισμ,ένου πενθεροϋ άβυσ
σον τοιαυτην, ητις θα καθίστα τήν επάνοδον ά3ύνατον, άποπέμπουσα 
απαξ 3ια παντός τον παρείσακτον τούτον έν τώ οϊζφ τοϋ ’Ιουλίου. 
Ο σκοπος ήν ουχι ανεπίτευκτος· άπγτεϊτο μόνον νά έπι3ιωχθή σπου- 

3αιως και μ^τ αποφάσεως καί 3υστυχώς ή Ιουλία ήν λίαν ελαφρά, 
ή 3έ Αιβία άγαν έμπειρος· ήρξατο έν τούτοις δ άγων.

Την πρωτην θέσιν εν τή νεαρά τής Ρώμ.ης εύγενείφ κατεϊχεν δ 
Σεμπρωνιος Γράκχος, άριστα πεπροικισμένος καί μεμορφωμένος, 3ι3ά- 
σκαλος εν πάσαις τοϋ βίου ταΐς άπολαύσεσι, τοσούτφ 3έ μάλλον επι
κίνδυνος, καθοσον τά προσόντα ταϋτα έχρησιμοποίει κατά προτίμησιν 
επι ζημιφ τών άλλων. Ο άνηρ ούτος, δ έπί ’Αγρίππα έραστής τής 
Ιουλίας, ον εκείνη είχεν έγκαταλίπει, νέον γάμον συνάψασα, δέν συνε- 

χωρει τώ Τιβερίφ ότι προς στιγμήν είχε διαταράξει τάς απόκρυφους 
αυτού σχεσεις. Μετά τον πρώτον τής ’Ιουλίας έκ τοϋ Τιβεριου τοκετόν, 
θανοντος τοϋ βρέφους, δ Τιβέριος είχε κατά μικρόν άπομακρυνθή αύτής, 
ο δε Σεμπρωνιος έπιληφθείς δεξιώτατα τής εύκαιρίας, άνεκτήσατο τήν 
ερωμένην καί λείαν του. Όπωςδήποτε ή έπελθοϋσα μετά τοϋ Τιβεριου 
απελθοντος ρήξις είχε παροξύνει τάς δρμάς τοϋ ακολάστου άμα καί τοϋ 
σκευωρού. Μίσος θανάσιμον ύπήρχε μεταξύ αύτού καί τοϋ Τιβεριου, 
οστις άλλως τα πάντα έγίνωσκε. Τό σχέδιον ήν άπλούστατον νά 
δηλητηριασθή ή εις την καρδίαν τού Αύγούστου γενομένη πληγή, νά 
εξαφθή και νά υπεκκαυσθή αύτοϋ ή άδημονία καί ή άγανάκτησις πρός 
τον Τιβεριον, τον άσεβοϋντα προς τόν κάλλιστον τών πατέρων καί 
^γαμιάζοντα προς τον κυρίαρχον αύτού, Ή ’Ιουλία έγραφε τφ αύτο-
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κράτορι έπιστολά; ύπό τοϋ Σιμπρωνίου υπαγορευόμενα;, μεστά; μνησι- 
κάκων αιτιάσεων, αί'τινες ύπήρξαν διαρκές κατά τοϋ Τιβεριου κατη
γορητήριου έπί τετραετίαν συνεχισθέν, κατά το τέρμα τοϋ οποίου δ 
άπών έγένετο προγεγραμμένος. Οΰτω διέρρηξεν ή ’Ιουλία τον φραγμόν, 
άπαλλαγεΐσα δέ τού όχληροϋ αύτής έπιτηρητοϋ, ένομισεν οτι ηδυνατο 
νά άψηφή πάντα σεβασμόν άνθρώπινον ώς προς τον δεσμόν εκείνον 
οστις κατά νόμον δέν έπαυσεν έν τούτοις ύφιστάμενος. Ο Αύγουστος 
ύπό νέας καταληφθείς στοργικής άδυναμίας έπλήρου αυτήν μεριμνης 
καί περιποιήσεως, ώσεί τήν πρός αύτήν φιλοστοργίαν είχεν επαυξήσει 
τοϋ Τιβεριου ή διαγωγή. «Οί βασιλείς, γράφει Δίων δ Κασσιος, πάν 
άλλο μάλλον γινώσκουσιν ή δ,τι τελείται έν τώ ΐδίφ αυτών οικφ- και 
ενώ έκαστος γινώσκει καί τάς έλαχίστας αύτών πράξεις, ουδεν τών 
περί αύτούς συμβαινόντων μανθάνουσι». Ταϋτα ηλήθευον επακριβώς 
ώς προς τόν Αύγουστον. Ύπελάμβανε τήν θυγατέρα του ώς πρότυπόν 
τιμής καί άρετής, αί δε έπιπλήξεις αύτοϋ άφεώρων μάλλον εις τών τύ
πων τής εύπρεπείας τήν άθέτησιν. Κατά τήν εποχήν τοϋ Αγρίππα 
ειχον φθάσει εις τάς άκοάς αύτού πληροφορίαι περί άτασθάλων αυτής 
κινημάτων, άλλ’ ή έξέτασις διέψευδε τά τοιαύτα θρυλήματα. Απλούν 
βλέμμα περί αύτόν έπί τών τέκνων τής ’Ιουλίας ήρκει νά καθησυχάση 
αύτόν. Τά φίλτατα ταϋτα παιδία έφερον μέχρις άπιστεύτου βαθμού 
τούς χαρακτήρας τοϋ ’Αγρίππα, δ 3ε Αύγουστος ησχύνετο επι τή 
γεννηθείση εις τό πνεύμα αύτοϋ άμφιβολίφ.

’Εκείνη έν τοσούτφ πάσαν άποπτύουσα αιδώ κατηρχετο πάσαν ημέ
ραν τήν φρικώδη κλίμακα. Ή Αιβία άπαθής εκαραδοκει, έτοιμος να 
σπεύση καί κατακρήμνισή εις τό βάραθρον τήν άντίπαλον αυτής, αλλ 
ώφειλε ν’ άναμένη τήν εύκαιρον στιγμήν, ψυχρά καί άφωνος εφυλατ- 
τεν, ώς ένεδρεύει δ ό'φις τό θύμά του· μικρά τις άπερισκεψία ή σπουδή 
τό πάν ήδύνατο νά ματαιώση. Εύκολον δέν ήτο νά διαμφισβητηση 
τις τόν θησαυρόν του εις τετυφλωμένον πατέρα, οστις μή άρκούμενος νά 
χαρακτηρίζη ώς συκοφαντίας τάς κατ’ αύτής κυκλοφορούσας φήμας 
προέβαινε μέχρι τοϋ νά θεωρή τήν ’Ιουλίαν του ως το ιδεώδες τής 
,άγνότητος. «Τοιαύτη, έλεγε τοϊς φίλοις αύτοϋ, ήν βεβαίως ή Κλαυ- 
δία, περί ής ή ιστορία δμιλεϊ». Ή Κλαυδία Κουΐντα άλλοτε κατά 
τόν δεύτερον Λιβυκόν πόλεμον είχε θαυμασίως συγχύσει τούς έαυτής 
κατηγόρους. Πλοϊον έξ Ελλάδος κομίζον τό άγαλμα τής μητρός τών 
θεών είχεν έξοκείλει ούχί μακράν τού λιμένος τής Όστίας, οί δέ μάν
τεις έκήρυττον οτι μόνον γυνή έντιμος θά κατώρθου ώστε νά έπαναλάβη 
φόν πλοήν ή ναΰ;. Τότε έξ δμίλου γυναικφν ύπάνδρων προρλθουσφν
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ενώπιον του ιερού αγάλματος άποσπαται ή Κλαυδία καί δράττεται 
τής κώπης, τήν Κυβέλην επικαλούμενη. “Ω ! τοϋ θαύματος ! ύπό τήν 
άσθενή εκείνην χεϊρα ό βαρύς όγκος συγκλονεϊται, ανέρχεται τόν Τίβε- 
ριν και φθάνει είς τήν πόλιν ύπό τάς επευφημίας τού λαού. Όποια 
αλλόκοτος πλάνη ή τής συγκρίσεως τής ’Ιουλίας μετά τής γυναικός 
εκείνης, ής τήν άρετήν οί θεοί διεπίστωσαν καί ήν άγαλμα χαλκοϋν 
άπηθανάτισεν έν Ρώμη !

Ό Αύγουστος ειχεν ήλικίαν ένος καί εξήκοντα έτών, ήν δέ έν τώ 
κολοφώνι τής δόξης, τής ισχύος καί οικογενειακής ευδαιμονίας του. 
Ότε τήν άνδρικήν περιεβλήθησαν στολήν δ Γάιος τό πρώτον, βραδύ
τερου-δέ δ αδελφός αύτοϋ Λούκιος, παρέστησαν ένώπιον τοϋ λαοϋ καί 
εκτοτε άνακηρυχθέντες τής νεότητος ήγεμόνες αί δύο ούτοι τής ’Ιου
λίας υιοί έν τή λαμπρά αύτών άργυρέ πανοπλία ώδήγουν είς τό πεδίον 
τοϋ "Αρεως τήν ίλην τοϋ ρωμαϊκού ιππικού. Αυτός ούτος ύπό τής συγ
κλήτου προσκυνούμενος διά τού τίτλου πατρός τής πατρίδος, δ ευτυ
χής δεσπότης ήκουεν έκατομμύρια φωνών μέχρι νεφελών τό όνομα αύ
τοϋ άναβιβάζοντα. Ήν δέ δ τίτλος έκεϊνος ή ύψίστη τών τιμών όσας 
ήδύνατο ή Ρώμη νά έπιβραβεύση τοϊς εύνοουμένοις αύτής. Έπί τώ 
γεγονότι τούτω έορταί έτελέσθησαν, ών προεξήρχεν.δ Αύγουστος παν- 
ταχού παραστατούμενος ύπό τής ’Ιουλίας, τοϋ ύπερτάτου τής γενεάς 
αύτού έγκαυχήματος.

Καί τίς πατήρ τφ όντι έπί τή τοιαύτγ θυγατρί δέν θά έσεμνύνετο ; 
"Ινα περί τού κάλλους αύτής μόνον λαλήσωμεν, ή εύγένεια έπήνθει έπί 
τών χαρακτήρων αύτής, ών ή συνήθης έ'κφρασις ήν μάλλον αύστηρά, 
καί χάρις δαψιλής. Ή εύθεια γραμμή ήτις άπό τοϋ μετώπου κατερχο- 
μένη διέγραφε τοϋ ελληνικού τύπου ρίνα έκαμπυλοϋτο έλαφρώς άνωθεν !
τών όμμάτων, παρέχουσα είς τήν μορφήν σκιερόν καί πως τραχύ τι ήθος, |
χαρακτηριστικόν τοϋ καισαρικού γένους σημεϊον. Έπί τών χειλέων αύ- ι
τής άνεγινώσκοντο ύπεροψία καί ψυχρότης· στήθη μαρμάρινα, ώμοι 
θεαίνης παρεϊχον είς τής φυσιογνωμίας τό σύνολον γόητρόν τι κολάζον 
τής άξιοπρεπείας τό ύπερβάλλον έν τώ μετώπφ έλαμπε τό διάδημα, 
έν ώ έπί τοϋ τραχήλου τριπλή μαργαριτών σειρά έκύκλου τήν μέλαι- ΐ
ναν κόμην πεπλεγμένην είς ένιαϊον πλόκαμον. Καθ’ ήν στιγμήν δ πα- |
τήρ αύτής τή έτεινε τήν χεϊρα είτε κατά τήν έκ τού άνακτόρου έξο
δον, είτε κατά τήν έκεϊσε έπάνοδον, κραυγή θαυμασμού έξέφευγεν άπό .1
πάντων τά στήθη καί μεταξύ τών άνδρών έκείνων έν μέσω τών όποιων 
κεκαλυμμένη παρήρχετο, πόσοι δέν ήδύναντο νά λέγωσι καθ’ έαυτούς : J
« Έστιάς ! εγώ άνεσήκωσα τούς, πέπλους σου !» |
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παρεδίδετο είς τάς πατρικάς έκχύσεις, φρικώδεις διεδίδοντο άνά τήν 
πόλιν φήμαι- πάντες ώμίλουν περί τών άνοσίων τής ’Ιουλίας έρώτων 
καί παρεκτροπών- είς τά στόματα πάντων έφέροντο αί θρασεϊαι αυ
τής ύβρεις είς τήν δημοσίαν ήθικήν καί αί θρασεϊαι αύτής άκολασίαι, 
άς έπέτεινε τό έρεθιστικόν τοϋ κινδύνου γόητρον.

Ή θύελλα ένεκυμονειτο δλονέν μεγεθυνομένη. Είς τήν Αιβίαν αί 
έορταί αύται, ών μετεϊχεν, αί πρός τιμήν τής ’Ιουλίας καί τών νεα
ρών πριγκίπων μισηταί πανηγύρεις ύπεμίμνησκον μόνον τόν έν δυσμε
νείς υιόν της Τιβέριον. Νά έπαναγάγγ αύτόν είς τούς πόδας τοϋ θρό
νου, ν’ άναστηλώση σύν τή άπολεσθείσγ; εύνοια καί τάς άλλοτε ελ
πίδας ήν τό έ'ργον δπερ άπό μακροϋ έπεδίωκεν ή έγκαρτερούσα δέσποινα. 
Ή ’Ιουλία διά τής σφοδρότητος τών άτασθαλιών της έφαίνετο έπιτα- 
χύνουσα τόν έαυτής όλεθρον. Ή καταστροφή ήδη έπεκρέματο έπ’ αύ
τήν τυφλώττουσαν είς τάς άπειλάς τοϋ κινδύνου. Τά βήματά της 
παρηκολουθοϋντο, πανταχοϋ δέ κατάσκοποι άνεκάλυπτον τά ίχνη αυ
τής. Έβλεπεν ήδη ή Λιβία τήν άντίπαλον αύτής είς δ έπεθύμει νά 
τήν ίδϊ) σημεϊον περιαγομένην καί όταν διέγνω δτι ούδέν τή ύπελεί- 
πετο σωτηρίας μέσον, έ'συρεν έπί τού θύματος τήν παγίδα. Φοβερά 
ύπήρξεν ή τής πρώτης έντυπώσεως στιγμή. Ούδέποτε σκάνδαλον πα
ρόμοιον ειχεν άναστατώσει τήν Ρώμην αί καταμυνήσεις ένέσκηπτον 
ώς κεραυνοί, χάρις δέ ταϊς μερίμναις τής μεγαθύμου αύτοκρατείρας 
ούδεμία ήστόχει τού σκοπού- καθόσον δέν έπρόκειτο ήδη περί άνωδύ- 
νων αιτιάσεων καί έρωτοτροπιών μυστικώς οπωσδήποτε έξυφαινομέ- 
νων ή κόρη τού Καίσαρος κατηγγέλλετο ώς έξουδενωθεϊσα, ώς ή έσχάτη 
τών τριόδων γυνή. Ύβρεις έπανειλημμέναι είς τήν συζυγικήν πίστιν. 
παντοϊαι άσχημίαι, προσβολή δεινή είς τόν αύτοκρατορικόν οίκον διά 
θρασυτάτης άσελγείας καί τής άναιδοϋς περιφρονήσεως τών νόμων καί 
τών διατάξεων τού άνακτος, πολιτικά διαβούλια καί συνωμοσίαι μετά 
πολλών εραστών ένοχοποιηθέντων άλλοτε ώς συνομοτών, τοιούτον 
ύπήρξε τό κατηγορητήριον, δπερ πλήσσον τήν ’Ιουλίαν έμελλε σκλη- 
ρότερον ίσως νά πλήξη τόν πατέρα. Τά ποικίλα ταϋτα εγκλήματα 
άπητεϊτο νά πιστώνται δΓ άναμφισ  βη τήτων μαρτυριών, ν' άποβώσι ' 
κατάδηλα καί άποδεδειγμένα, ίνα ή Λιβία κρίνγ έπελθούσαν τήν εύ
καιρον τής προσβολής στιγμήν.

Ό Αύγουστος έλάτρευε τήν κόρην ταύτην, πρός δέ τούτοις άπε- 
τροπιάζετο τό σκάνδαλον. Ή κοινή γνώμη παρέσυρεν έν τούτοις αύτόν 
καί δ κυρίαρχος τού κόσμου αδυνατών καί τήν έν προσχήματι εύπρέ-
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πεϊαν τής οικογενειακής αύτοϋ τιμής νά διάσωση, έδέησε νά στέρξη 
δπως ή δημοσία συζήτησις έπιληφθή τών οικογενειακών αύτοϋ απόκρυ
φων και ασχημιών. Τούτο έπέτεινε τήν πικρίαν τοϋ ποτηριού, κατε- 
μέμφετο δέ αύτοϋ έπί τή τηλικαύτη στοργή καί έπιεικεία προς τό τέ- 
κνον τοϋτο, δπερ χθες ήν το αγλάισμα, τοϋ λοιπού δέ έ'σται το όνειδος 
τοϋ βίου του. Ήν ικανός νά ύπομείνη τών οικείων τήν απώλειαν, άλλ’ 
ούχί καί το αίσχος αύτών, ή δέ περί αύτόν καταστροφή ήν φρικώδης. 
Το στίγμα το προστριβέν εις το μέτωπον τοϋ μονογενούς τέκνου, ή πα- 
ραβίασις τής οικογενειακής τιμής, ή βεβήλωσις τού θείου τών ’Ιουλίων 
αίματος, ού ή άγνότης άπετέλει τής δυναστείας τήν ίσχύν καί ή διά 
πάντων τούτων διακυβευθεϊσα νομιμότης τών κληρονόμων τού ονόματος 
καί τού κράτους αύτοϋ—ταϋτα πάντα ήδύναντο νά κλονίσωσι καί τον 
ύγιέστερον νοϋν. Ή καλή Αιβία όρθώς είχε τά πράγματα σταθμίσει. 
Τήν πρώτην τής καταπλήξεως οδύνην διεδέξατο ή έκ τής άπελπισίας 
οργή. Αύτος ούτος άπήτησε τήν καταδίωξιν καί μή δυνάμενος νά πα- 
ραστή αύτοπροσώπως εις τήν σύγκλητον, έ'πεμψε τον εαυτού ταμίαν ϊνα 
το κατηγορητήριον έπιδώση. Βαρύταταί είσιν αί ίστορικαί μαρτυρίκι. 
Ό Σενέκας ιδίως διεγείρει τήν κατάπληξιν νομίζει τις ότι έχει ύπ’ 
δψιν αυτά τής καταγγελίας καί τής δίκης τά έγγραφα. Όποια δέ απο
καλύπτει γεγονότα ! Όμολογήσωμεν ότι ή διαφθορά τών μεγάλων 
τούτων δεσποινών έξικνεϊτο εις τά άκρότατα τής επικής ύπερβολής 
δρια. Υπάρχει τι μυθωδώς τερατώδες εις τάς ακολασίας καί τά αίσχη 
των- θά ένόμιζέ τις εαυτόν παριστάμενον έν μέσω τών όργιαζόντων 
θεών αύτών. Τοσούτόν είσι φρικαλέα.

Έν μιδί τών έσχατιών τής Ρώμης, παρά τον ιππόδρομον, ήγείρετο 
δ ναός τοϋ Ήρακλέους, γηραιά διαβόητος οικοδομή άπό τών χρόνων 
τοϋ Νουμά χρονολογουμένη. Ήν δέ εύρύτατον κυκλοτερές δώμα μετά 
διπλής κιονοστοιχίας, άνωθεν φωτιζόμενον. Περί τον ναόν ήν στοά 
έ'χουσα προς άνάπαυσιν ανάκλιντρα καί ΰπερθεν ταύτης θαλαμίσκος καί 
τών μονομάχων τά ιματιοφυλάκια. Έν τώ μέσω δέ τής στοάς ύπήρχε 
χάρεν λουτρών δροσερά καί διαυγής δεξαμενή, έν μέσω τής οποίας ήγεί
ρετο άγαλμα τοϋ Ήρακλέους τήν Λερναίαν "Ύδραν καταβάλλοντος, 
έ'ργον τού Φειδίου. Περί τού ναού τούτου τά φοβερότατα διεδίδοντο 
θρυλήματα, θεωρούμενου ώς τόπου άποκρύφων συνετεύξεων καί ώς άν- 
δροκτονείου. Θέσπισμα τής συγκλήτου είχεν απαγορεύσει τήν έν αύτώ 
ρσοδον τών γυναικών, τοϋθ’ δπερ ήν άποχρών ταΐς μάλλον διακεκριμέ^ 

ναις λόγος, ίνα έπιδιώκωσι τήν εις αύτόν προσπέλασιν. Έκεϊ συνεχούς 
μετέβαινεν ή Ιουλία διά ποδήρους κεκαλυμμένη πέπλου. Έν ταΐς έκ- 
δρομαϊς ταύταις ή ήγεμονίς έφερε καί τόν αίθίοπα αύτής, μεγαλόσωμον 
καί ώραϊον δούλον, ένώπιον τού οποίου ύπεχώρει. πάσα άπαγόρευσις. 
Ίερεύς τής ύπηρεσίας έδέχετο αύτήν κατά τήν είσοδον, εύκίνητος δέ 
καί εσπευσμένη άνήρχετο κρυφίαν κλίμακα οδηγούσαν εις τά άνω τής
κυκλοτερούς στοάς, ένθα εύρίσκετο πολυτελής αίθουσα διά πολυτελών 
κεκοσμημένη παραπετασμάτων, ταπήτων καί πορφυρών προσκεφαλαίων, 
παρέχουσα δι’ έπί τούτφ θυρίδος εις θέαν πάν δ,τι έν τώ έσωτερικώ τοϋ 
ναού έτελεϊτο. Άπήλαυεν ουτω τοϋ βασιλικού θελγήτρου νά θεάται 
τά πάντα αθέατος. Καί οτέ μέν ένετύγχανεν ένταύθα φίλη, ήτις έγνώ- 
ριζεν αύτη τάς έν τοϊς παρακειμένοις θεωρείοις κεκρυμμένας εταίρας, 
άλλοτε δέ έρρέμβαζε, φλογερόν καί άτενές προσηλούσα εις τά κάτω τό 
βλέμμα.

Έν τούτοις οί τών μονομαχιών άγωνισταί παρεσκευάζοντο εις τόν 
άγώνα- καί οί μέν έν τή δεξαμενή έπεδείκνυον μετά λουτρόν τά έν τώ 
υδατι ήμικεκαλυμμένα αύτών σώματα, έτεροι ήσκούντο εις ξιφομαχίας 
άλλοι έτριβον καί ήλειφον έλαίφ τά εύκαμπτα μέλη, τινές δέ μεταξύ 
τών στηλών άνακεκλιμένοι διελέγοντο άστείως μετά τών έν τφ υδατι 
εταίρων. Ή Ρώμη ή πολλά καταναλίσκουσα διά τούς νέους τούτους 
άθλητάς, ήθελεν αύτούς εύ έχοντας τό σώμα καί φαιδρούς, άπγτεϊτο δέ 
πρός τέρψιν αύτής καί νά θνήσκωσι χαρίεντι τώ τρόπφ καί κομψώς,

Άναμνησθώμεν ένταύθα τού έν τφ μουσείφ τοϋ Καπιτωλίου άριστο- 
τεχνικοϋ αγάλματος τοϋ μονομάχου καί άναπολήσωμεν τούς ακολούθους 
τού Βύρωνος στίχους: «Έπί ύπερμεγέθους άσπίδος κεϊται θανασίμως 
πετρωμένος μαχητής, ού ή δεξιά χειρ, άφ’ής έξέφυγεν ήμάχαιρα, στη
ρίζεται έπί τοϋ έδάφους: Ή κλίσις τής κάτω φερομένης καί καμπτο- 
μένης κεφαλής, τό άτενές τοϋ βλέμματος, ή φρικίασις τοϋ μετώπου, τό 
πάν έμφαίνει τήν προσέγγιση; τής μορσίμου στιγμής, έν ή ή ύστάτη 
πνοή θά έκφύγη τοϋ στόματος. Έπεθύμει ν’ άποθάνγ μόνος άποκρύ- 
πτων άπό τής δημοσίας θέας τούς ύπό τής αγωνίας συσπωμένους χαρα- 
κτήράς του. ’Αντηχεί τό άμφιθέατρον έκ χειροκροτημάτων καί επευ
φημιών εκείνος ούδέν άκούει· τά δμματά του καί ή καρδία μακράν 
άποπτεύουσι. Μετά τινας στιγμάς δ έσκληρυμένος βραχίων θά κατα- 
πέση καί άκίνητος ή κεφαλή θ’ άναπαυθή εις ύπνον αιώνιον. ’Εντού
τοις διαβλέπει τήν παρά τήν όχθην τοϋ Δουνάβεως καλύβην αύτοϋ, 
μειδι^ προς τήν νεαράν του σύζυγον, ήτις θρην.εϊ αυτόν έν τή Δακική 
χώρφ, έν φ· εκπνέει εκείνος ϊνα φαιδρύνγ τόν ρωμαϊκόν λαόν».
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έπεΔίΔοντο πάντες ούτόι οί Άντίνοοι, οί Έρμαϊ, οί ΆΔώνιΔες, ών οί 
πλεϊστοι ησθάνοντο έπ’ αύτών προσηλούμενον τό βλέμμα τών Δεσποι
νών αύτών. Πτώσις εύχαρις, κομψή άπό τής χειρός έκφυγή τής ρομ
φαίας, αρμονία και ποίησις μέχρι κα'ι αύτής τής έπιΔείξεως τοϋ τραύ
ματος, ΐΔού τί άπετέλει τά. εκλεκτά του εν τή σκηνή μονομάχου προ
σόντα. Άλλ’ ή Διεφθαρμένη Ρώμη ηύμοίρει και άλλων ούχί Δημοσίων 
θεάτρων. Έν πλησιοχώρφ κώμη είχον αί μεγάλαι Δέσποιναι τον οίκον 
τής τροφού αυτών, οίκημα άπόκρυφον, μέτριας άπόψεως έχον σφίγγα 
αιγυπτιακού κατά τήν εϊσοΔον γρανίτου. ΟύΔείς ήΔύνατο εις αύτό νά 
είσχωρήση καί θαυμάση τήν ε’ν αύτφ πολυτελή καί θαυμασίαν Δια
σκευήν, πλήν τού κεκλημένου μυστηριώΔους προσώπου, τοϋ ποθουμένου 
άνΔρός, όστις συχνότατα έπλήρωνε Διά τής ζωής τήν όλεθρίαν μύη- 
σιν. Σοβαρώτατον έθεωρεϊτο παράπτωμα το νά προσαφθή εις γυναίκα 
ότι ήράτο μονομάχου, άλλ’ είς τάς φύσεις ταύτας άς κατεβίβρωσκον 
αί νοσηραί ορέξεις, ή πρός τό έγκλημά τάσις ύπερίσχυε. Θέαμα καμ- 
πτομένου ύπό τόν σίΔηρον τοϋ άντιπάλου νεαρού ήρωος, δν προ μι
κρού έθλιβον έν ταϊς άγκάλαις, τό θέαμα τής μαραινομένης τών χει- 
λέων πορφύρας, έν οίς τό αιμα συνέρρεεν έν φλογεροΐς φιλήμασιν ήν 
βεβαίως ΘηριώΔης ήΔονή, ής καί ή άπλή ίΔέα φρίκην ήμϊν εμποιεί 
καί ήν τά ερατεινά καί αίμοΔιψή έκεϊνα τέρατα έπεΔίωκον ώς τήν 
ύπερτάτην τών άπολαύσεων. Καί εις τήν καλαισθησίαν αύτών παρεί- 
χετο καλλίστη τών άνΔρικών τύπων συλλογή. Παρά τό άθλητικόν 
τέκνον τής Νουβίας, δ ούλος ’Αφρικανός άνέπτυσσε τήν ώς Φαύνου εύ- 
καμψίαν του, άνωτέρω Δέ έκυλίετο κατά γής πρός τίγριν άγωνιζόμενος 
λευκός καί νοσταλγών Γαλάτης, άμεριμνών εις τά έπ’ αύτόν προσηλού- 
μενα έκ τών θεωρείων βλέμματα. Κατ’ έ'θος πρό τής έξόΔου δ ίερεύς 
προσήρχετο νά λάβη τά κελεύματα τής κόρης τού Καίσαρος , ήτις νω- 
χελώς ύπό τόν πέπλον ύπεΔείκνυε τήν λείαν της. Πολλά έν τώ κόσμφ 
κατορθοϊ ή προστασία, τό Δέ έπάγγελμα τοϋ μονομάχου ούτως έννοού- 
μενον ώΔήγεε συνεχώς είς τόν πλούτον καί τάς τιμάς ! Έν τούτοις Δέν 
ήσαν πάντες είς τάς ορέξεις τής Δεσποίνης εύπειθεϊς, εύρέθη Δέ ή ’Ιουλία 
ούχί άπαξ άπέναντι στερράς άντιστάσεως. Ύπήρχον μεταξύ αύτών 
καί σώφρονα τών άρκτώων χωρών τέκνα, άπερ ή άνάμνησις τής ήττη- 
θείσης πατρίΔος είχε μέχρι θανάτου έκνευρίσει, βάρβαροι οΰς ή προαί- 
σθησις νέου θεού καθίστα άπαθεϊς είς τά οργιά τής άκολάστου Ρώμης. 
Φαντάσθητε τήν ύπερτάτην ' ένγφή τών εύγενών τάξει γυναίκα, τήν 
περικαλλή, τήν τά πάντα Δυναμένην καί άψηφούσαν τά πάντα άστο- 
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χοϋσαν είς τήν πλήρωσιν τών άσελγών αύτής πόθων καί προσκόπτου- 
σαν είς τήν άντίστασιν. Τήν κόμην λελυμένην έχουσα, τά χείλη εκ 
τής προσβολής συνεσπασμένα, έπιμέμφεται καί έξορκίζει τήν Άφρο- 
Δίτην καί τήν Στύγα έπικαλουμένη πλανάται έν τώ σκότει τής νυ- 
κτος άνά τάς ερήμους τής πόλεως συνοικίας.

Στυγνή τήν όψιν καί άγριωπή πού τρέχει ύπό τοϋ αίθίοπος άκολου- 
θουμένη ; Νά προκαλέση τήν άγνώμονα θεάν, ήτις ούτως άμείβει αύ
τήν άντί τοϋ τοσφ άφειΔώς είς τούς ναούς Δαψιλευομένου χρυσού. Θά 
φθάση έκεϊ οπού τά βήματά της κάτευθύνονται, Διότι τό πονηρόν της 
ένστικτον Δαμάζει τήν κατέχουσαν αύτήν ταραχήν καί τον ίλιγγον. 
Τό πεΔίον τού Άρεως Δέχεται αύτήν, πεΔιάς άπέραντος είς τόν θεόν 
τοϋ πολέμου άφιερωμένη, ήν ίΔιαίτερος οίκεϊλαός. Αναρίθμητοι στεγαι 
καί στρατιωτικά! οίκοΔομαί άποτελοϋσιν έν τή εύρείςγ. έκτάσει τετρά
γωνον έκτεινόμενον είς άχανή άπόστασιν, έν μέσφ Δέ τούτου ορθοϋται 
χαλκούν κολοσσιαϊον τό άγαλμα τοϋ "Άρεως, Διαχέον τήν μεγάλην του 
σκιάν μέχρι τής στοάς τής κυρίας είσόΔου, έν ή τό ομμα Δέν ευρίσκει 
τέρμα έν τή άπεράντω κιονοστοιχίφ· ύπνώττει δ στρατός· πανταχοϋ 
βασιλεύει σιγή, ήν ταράττει μόνον ή μεμακρυσμένη κλήσις τής φρου
ράς. Αίφνης όμιλός τις έν τώ σκότει Διαφαίνεται· στρατιώται οινοβα- 
ρεϊς έπιστρέφουσιν είς τά καταλύματα- είσι τέσσαρες. Η Ιουλία πνευ- 
στιώσα έμφανίζεται προ αύτών ορθία έν τή μαρμάρινη βαθμϊΔΐ" την 
πλησιάζουσι προπετώς:

— Ιέρεια τής ΆφροΔίτης, πού κατευθύνεσαι έν τοιαύτη ώρα τής 
νυκτός ;— Είς τά μυστήρια τής Κίρκης, ένθα βλέπει τις τούς άνΔρας 
είς ταύρους μεταμορφουμένους.

Παρόμοιαι Δίκαι καταπλήττουσι τά πνεύματα, ή Δέ κάτάπληξις 
Διαρκεϊ έπί αιώνας. Έν ΔεΔομένη ήμέρφ καί στιγμή ή Νέμεσις πλήττει 
Διά τοϋ ποΔός τό έ'Δαφος καί έκρήγνυνται τότε ώς κεραυνοί τά σκάν- 
Δαλα ώς ήφαιστείων εκρήξεις. ,’Ο,τι χθες ετι ήΔύνατο νά θεωρηθή ώς 
κακολογία ή συκοφαντία,σήμερον άποβαίνει γεγονός ιστορικόν. «Φρικα
λέα είς τών άνθρώπων τήν άνάμνησιν» , έκφωνεϊ δ Βελέιος περί τής Δί
κης τών σκανΔάλων τής ’Ιουλίας, καί φρεκιόξϊ: δ ταύτην άφηγούμενος. 
«'Η θύελλα έξερράγη έν αύτφ τφ οίκφ τοϋ αύτοκράτορος. Λησμο
νούσα πάντα τά πρός τόν πατέρα καθήκοντα, πάν εΐΔος εύλαβείας πρός 
τήν τιμήν τοϋ συζύγου, ή ’Ιουλία έξώθησε τό θράσος καί τήν άσέλ- 
γειαν πέραν τών δρίων πάσης άναισχυντίας, ή Δέ άκολασία της πρός 
μόνον τό ύψος τοϋ γένους αύτής ήΔύνατο νά συγκριθή. Ό Βελέιος 
οίκειότερος τοϊς προσώποις περιορίζεται είς γενικότητας, καί ύπο τό κρά
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τος της τών σκανδάλων έντυπώσεως αποφεύγει τάς λεπτομέρειας. Ό 
Ss ζητών τά γεγονότα δύναται νά εύρη ταϋτα παρά τφ Σενέκα, οστις 
συγκεφαλαιοϊ ώς επομένως τό κατηγορητήριον. « Έν νυκτ'ι έωράθη άνά 
τήν πόλιν πλανωμένη έν μέσω στίφους εραστών, περιάγουσα εις τήν 
άγοράν τό αΐσχός της καί διά τής αναισχυντίας άτιμάζουσα τό βήμα, 
άφ’ ού ό πατήρ αύτής έξήνεγκε τόν κατά τής μοιχείας νόμον. Έν 
ήμέρφ έφαίνετο παρά τό δύσφημον τοϋ Μαρσύου άγαλμα, ένθα έτέλει 
τάς συνεντεύξεις· έκεϊ μετά τών φαυλότερων τής Ρώμης γυναίων συμ- 
φυρομένη μετείχε τών άτιμων αύτών ήδονών». Έν μέσω δέ τοιούτου 
κόσμου καί τοιαύτης κοινωνίας, τί ήδύνατο πλέον αύτήν νά συγκρα- 
τήση ; Όσφ ύψηλότερον τό γένος, τόσω μικροτέρα ή τής σωτηρίας 
έλπίς. "Απαξ όλισθήσας τις έν τώ κρημνώ, άπώλετο· τό έγκλημα εινε 
άβυσσος παρασύρουσα, έχει τάς βαθμίδας αύτοϋ, ών ή κατάβασις έρε— 
θίζει τήν όρεξιν εις μυστικά, ών ποθεί ό άμαρτωλος τήν γνώσιν. Νά 
περιέλθη έν φρενιτιώδει χορφ τοϋ Μαρσύου τό άγαλμα, όποιον θέλγη- 
τρον Six μίαν ήγεμονίδα ! Μετά μικρόν ή παραφροσύνη έπιτείνετατ 
θέλει καί νά στέψη τό άγαλμα· δ νόμος κολάζει διά θανάτου τήν άτι- 
μον ταύτην πράξιν, δπερ διπλάσιάν άπεργάζεται τήν ήδονήν. Ό ζή
λος εινε τόσον ώραϊον πράγμα, ώστε ούδεμία στερείται αύτοϋ ψυχή 
ή τε ύψουμένη καί ή κάταπίπτουσα’ δ πράττων τό άγαθόν έπιζητεΐ 
τό άμεινον δ δέ τό κακόν έργαζόμενος ονειροπολεί τό χείρον καί οΰτω 
δέν διστάζει τοϋ Καίσαρος ή κόρη νά στέψη καί τοϋ Μαρσύου τό 
άγαλμα. ’Ανέκφραστος ήν τοϋ Αύγούστου ή άπελπισία· μόνος έν τφ 
βάθει τών δωμάτων του, τοϊς φίλοις άπρόσιτος, είχε σύντροφον τό αί
σχος του καί έμελέτα ν’άποπλύνη αύτό έν τφ αϊματι τής ενόχου. Μία 
τών θεραπαινίδων τής’Ιουλίας, ή Φοίβη, απελεύθερος καί έμπιστος αύ
τής, είχεν άπαγχονισθή αύτόκτονος,ϊνα διαφύγη τοϋ δημοσίου τάς χεΐ- 
ρας. Μαθών τούτο δ Καϊσαρ έκφωνεϊ : «Διά τί ή Φοίβη νά μή εινε ή 
θυγάτηρ μου ;» Άλλ’ ή ήγεμονίς στερείται τής γενναιότητος ταύτης, 
προσκολλάται εις τήν ζωήν, ί'να κενώση τών πικριών το ποτήριον δ πα
τήρ, οστις φρίττων ένώπιον τηλικαδτης άτιμίας, άπορεϊ πρό τής λη- 
πτ'έας άποφάσεως. Νά όπισθοχωρήση έν τή πορείφ ήν έδωκεν .εις τήν 
ύπόθεσιν, άδύνατον. Αύτός οζτος έζήτησε τήν δημοσιότητα αύτής καί 
έκήρύξε τό σκάνδαλον. Πού νύν οί τών εύτυχών του ήμερών φίλοι καί 
σύμβουλοι ; Πού είσθε ’Αγρίππα, Μαικήνα ; ’Άν είχε φεισθή αύτών δ 
θάνατος, ούδέν τούτων ήθελεν ίσως έπισυμβή· άλλ’ εύρίσκετο ήδη πρό 
τετελεσμένων γεγονότων, έπρεπε δέ μετά τήν αύστηράν αύτών κατα
δίκην ν’ άκολουθήση ή προσήκουσα τιμωρία. ’Ενταύθα έπανευρίσκο-

μεν τήν πολιτικήν, ήτις'ύπηγόρευεν ώσαύτως τό πρακτέον. Ή προσω
πική άσφάλεια τοϋ μονάρχου ήν έν κινδύνφ, γενέσθω κραταιά ή πα
τρική καρδία, καταπνίγουσα έν έαυτή καί περιστέλλουσα καί τήν έλα- 
χίστην τής τρυφερότητος καί τής άφέσεως δρμήν. Έκ τών ανακρίσεων 
κατεδείχθη ότι ή λαμπρά έκείνη τής Ρώμης νεότης δέν ήρκεϊτο νά 
προσφέρη άνοσίους εις τήν κόρην τοϋ Αύγούστου θεραπείας, άλλ’ ύπό 
τό πρόσχημα τής έοωτοτροπίας πάντες κατά τό μάλλον ή ήττον συ- 
νώμνυον κατά τής ζωής τοϋ αύτοκράτορος. Ό Αύγουστος έν ήλικίφ 
ένός καί έξήκοντα έτών ήρέσκετο νά ύμνή μεταξύ φίλων τής ιδιωτικής 
ζωής τά θέλγητρα, λέγων αύθορμήτως ότι κατά τό τέρμα ήδη τοϋ επι
πόνου σταδίου του θά έχαιρε μεταβιβάζων εις νεανικωτέρους ώμους 
τό κυβερνητικόν φορτίον άλλ’ όσφ ειλικρινής καν ήτο δ τοιούτος πό
θος, σφόδρα ήγανάκτησεν έπί τή ιδέα ότι ή θυγάτηρ του ήβουλήθη νά 
πραγματώση τούτον τή βοήθεια ένός έραστοϋ. Πάντας έπληξεν ή Νέ- 
μεσις τής δικαίας τοϋ άνακτος οργής, τούς μέν διά θανάτου, άλλους 
διά φυγής. Καί δέν ήσαν άσημοι οί ένοχοι. Ό Άππιος Κλαύδιος, δ 
Κουΐντος Κρισπϊνος, δ Σκηπίων ! Ό Σεμπρώνιος Γράκχος έξωρίσθη εις 
’Αφρικήν, ΐν’άναμείνη τό δώρον, όπερ έπεφύλασσεν αύτώ τοϋ Τιβεριου 
τό μίσος, δ δέ ’Αντώνιος έσπευσε νά φονευθή. Ό υιός ούτος τού μεγά
λου τής τριανδρίας άρχοντος καί τής Φουλβίας ήτο δ κινδυνωδέστα- 
τος τής συμμορίας. Ό δέ Αύγουστος συντριβών τού οφεως τήν φωλεάν 
ήδύνατο νά εϊπη περί τούτου ότι είχεν αύτόν θερμάνει έν τοϊς κόλποις 
του. Πεσόντος τοϋ πατρός, δέν ήρκέσθη νά φεισθή τής ζωής αύτού, 
άλλά παρέλαβε καί έξέθρεψεν αύτόν. Κατέστησεν αύτόν πραίτορα, 
ύπατον,έπαρχίας διοικητήν καί σύζυγον τής Μαρκέλλας εύτυχέστερον, 
τής Μαρκέλλας τής θυγατρός τής Όκταβίας, άνασυνάπτων οΰτω τούς 
ένούντας τούς δύο οίκους παλαιούς δεσμούς. ΙΙεριέπεσεν δ Αύγουστος 
εις πολλάς τοιαύτας πλάνας, έν αίς, άλλως τε, ή μεγαλοψυχία ήν 
όλως ξένη· ή επιείκεια αύτοϋ άπέρρεεν ούχί τόσον έκ τής άγαθότητος 
τής ψυχής, άλλ’ έκ βαθείας τινός ανάγκης τοϋ νά ζή έν ειρήνη. Δυ
στυχώς δ μέν Όκτάβιος ικανά τοιαϋτα έπιεικείας έπεδείξατο δεί
γματα, δ δέ Καϊσαρ άπεκόμιζε πάντοτε άγνωμοσύνην. Δέν συνδιαλ- 
λάττεται τό άμετάκλητον μίσος. "Οταν κηρύττη τις προγεγραμμένους 
τούς πατέρας δυσχερέστατον εινε νά προσελκύση τών υιών τήν άφοσίω- 
σιν καί ματαιοπονεί χάριτας καί εύνοιας αύταϊς δαψιλεύων άποδέ- 
χονται τάς εύεργεσίας, άλλά δέν παύουσι τον εύεργέτην μισούντες. Ή 
τού Αύγούστου έπιείκεια ένα είχε σκοπόν όλως έγωϊστικόν, τήν τού 
παρελθόντος λήθην και τήν παύσιν τής διαιωνίσεως τού μίσους· έπι- 
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χείρησις γηράσζοντος άστοϋ ποθοϋντος ν’ άναπαυθή έν ησυχία.
Όποια εις τόν πόθον τούτον τοϋ γέροντος πατρός άντίδρασις έν τη 

στιγ^αγ) τής προκειμένης καταστροφής καί πώς θά προσβλέψη ήδη τήν 
θυγατέρα ταύτην, πρός ήν τηλικαύτη ήν ή τύφλωσίς του, ένοχον δέ 
πάσης ταύτης τής άναστατώσεως ! Ό ύπατος δικαιονόμος, δ τής δη
μοσίας ηθικής ύπέρμαχος ήΔύνατο ίσως νά φανή επιεικής, άλ/.’ δ πα
τήρ, δ αποστερηθείς τήν οικιακήν εύδαιμονίαν, έσται άδυπώπητος. 
Ημέραν τινά ή’Ιουλία διετέλει άπό πενταετίας ήδη εξόριστος· δ λαός 
συνελθών ζητεί μεγάλη τή φωνή χάριν ύπέρ αύτής. Ό Αύγουστος κω
φεύει έν άρχή, άλλά βλέπων έπιτεινομένην τήν διαδήλωσιν, «Εύχο
μαι, είπε, να πεμψωσιν ημΐν οι θεοί θυγατέρας και συζυγους τοιαύτας, 
ϊνα δυνηθήτε νά έκτιμήσητε τά αισθήματα καί κρίνητε τήν διαγω
γήν μου.»

Έκβληθεΐσα τοϋ αύτοκρατορικοϋ οϊκου, έκδιωχθεΐσα τής Ρώμης, 
έπέμφθη μακράν τών όμμώτων τοϋ πατρός καί τής πατρίδος, ϊνα 
βίωση καί άποθάνη επιτηρούμενη έν έρήμφ νήσω. Φθινοπωρινήν τινα 
νύκτα κεκλεισμένον φορεϊον ύπο στρατιωτών φυλασσόμενον, έξέρχεται 
τής πόλεως. Ή χθες άπο τηλικούτου ύψους καί φωτός τούς πάντας 
διά τών' άκτίνων έπισκιάζουσα ήγεμονίς οίκτρώς άποπέμπεται τής πό
λεως, τό στίγμα φέρουσα τής ατιμίας καί τοϋ έκφαυλισμοϋ. Ή έξορία 
τήν αναμένει, ή κάλλιον είπεϊν.δ θάνατος, διότι εινε θάνατος ή τοιαύτη 
έξορία, δ δέ θάνατος τής άσεβοϋς ίερείας τής'Εστίας, ήτις ζώσά έθά- 
πτετο, δέν είνε τούτου φρικωδέστερος.’Εν Καμπανία, παρά τόν μαγι
κόν κόλπον τής Καέτης, εις μιλίων εξ άπό τής άκτής άπόστασιν, έπι- 
πλέουσιν αί νήσοι τοϋ Πόνζα, τόποι άξενοι, οϊτινες έπί τών τελευταίων 
τής Νεαπόλεως Βουρβόνων έχρησίμευον είς κράτησιν τών πολιτικών 
καταδίκων. Είς τό σύμπλεγμα τών άθλιων τούτων νησιδίων ανήκει 
ή αρχαία Πανταταρία, παλαιός έσβεσμένος ήφαιστείου κρατήρ, πλάτος 
χιλίων βημάτων έχουσα καί λευγιαϊον μήκος. Έδαφος έκ λάβας καί 
λίθου πορώδους ζυμωθέν άνευ σκιάς καί βλαστήσεως, έν ή ούδέν άλλο 
φύεται, πλήν τινων λαχάνων καί φυτών άμπέλου, άτινα καί τόν μόνον 
,άποτελοϋσι πόρον τών πτωχών κατοίκων. Ό άθλιος καί γυμνός ούτος 
βράχος, δ ύπό τών κυμάτων μαστιζόμενος καί διά τήν έσχάτην τής 
’Ιουλίας δούλην θά έθεωρεϊτο ώς αφόρητος τιμωρίας τόπος καί ένταΰθα 
ή ήγεμονίς τοϋ γένους τοϋ Αύγούστου, ή βασιλίς τής ήδονής καί τής 
καλαισθησίας έξώκειλε διά παντός. Τρομερά είνε ή τοιαύτη απρόοπτος 
καί απότομος μεταβολή. Καί πώς δύναται τις ετι νά ζή ; Δέν ύπάρχει 
έν τφ κόσμφ έγχειρίδιον, ούδέ δραστικόν τι δηλητήριου μεταξύ τών 
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αραιών τοϋ νησιδίου βοτάνων ; Παρά ταϊς γυναιξί τής άρχαιότητος ή 
αύτοκτονία είνε είδος ήρωϊσμοϋ καί απορρέει σχεδόν πάντοτε έξ ηθικής 
τίνος ιδέας. Ή Άρρία φονεύεται όπως ένθαρρύνη τόν σύζυγον αύτής.. Ή 
ΙΙορκία ϊνα μή έπιζήση τφ Βρούτφ. Ή Κλεοπάτρα ϊνα σώση τήν βασι
λικήν αύτής τιμήν. Ή ’Ιουλία δέν είχε νά σώση ή τήν γυναικείαν αύ
τής τιμήν, ήτις δι’αύτήν δέν ήτό τι πολλοϋ λόγου άξιον δσον άφορ^ 
είς τήν βασιλικήν αύτής τιμήν, τοϋτο άπέβλεπε τόν αύτοκράτορα καί 
τήν αύτοκρατορίαν,πρός οΰς πιθανώς ή στοργή αύτής δέν έξικνεϊτο μέχρι 
τοϋ νά θυσιάση ύπέρ αύτών τήν ζωήν. Αί μεγάλαι άπελπισίαι έρχονται 
είς έπικουρίαν τών μεγάλων μόνον ψυχών, τά δέ μόνα τής καλλονής,' 
τής φιλοκαλίας καί τής ευφυΐας πλεονεκτήματα δέν άρκοϋσιν, ϊνα 
παρασκευάσωσι τής Κλεοπάτρας τό τέρμα. Έν τούτοις δ'σφ σκανδα
λώδη καν ήσαν τής ’Ιουλίας τά αμαρτήματα, δ έξιλασμός αύτών δέν 
ήτο ήττον φοβερός. Φαντασθήτω έκαστος αύτής τήν θέσιν, δπόταν 
έθηκε τόν πόδα έπί τής μεμονωμένης ταύτης γωνίας- ή παράστασις' 
τών έντυπώσεων αύτής έχει άνάγκην τής γραφίδος τοϋ Σαιξπήρου. 
Ούδέν τών δυναμένων νά δεινώσωσι τήν ποινήν είχε παραμεληθή· πε
ριορισμός άπόλυτος τής εύζωΐας είς τό άπολύτως άναγκαϊον έν τή 
τροφή, τή ένδυμασία καί τοϊς έπίπλοις· ούτως ήβουλήθη δ Αύγουστος, 
ού πρός τοϊς άλλοις ρητή διαταγή αύστηρώς άπέτρεπε παντός άτόμου 
τήν είς τήν ήγεμονίδα προσπέλασιν, δούλου ή έλευθέρου, άνευ άδειας 
τοϋ αύτοκράτορος, φερουσης τα χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου. Ο Σε—, 
νέκας έξηγεϊ τήν ύπερβάλλουσαν ταύτην έπιτήρησιν διά λόγων τοϋ 
κράτους. Κατ’ αύτόν ή ’Ιουλία ειχεν έν Ρώμη πλείστους φίλους έτοι
μους νά σπεύσωσιν είς σωτηρίαν της. Τούτου δέ ένεκα, δ'τε πέντε έτη 
βραδύτερον ή οίκτρά τής Πανταταρίας κατάδικος μετηνέχθη είς Ρή- 
γιον, τό μέτρον τοϋτο έλήφθη, ούχί πρός άναΖούφισιν άλλά πρός έξα- 
σφάλισιν τής αιχμαλωσίας αύτής, τιθεμένης ύπό τήν φυλακήν τής 
φρουράς ίσχυράς πόλεως. Ή γηραιά Σκριβωνία εϊχε συμμερισθή άχρι 
τέλους τήν άπέλπιδα ταύτην άλλ’ ούχί καί άπαραμύθητον έξορίαν, 
καθόσον έν τή τραγική ταύτη συμβιώσει μήτηρ καί θυγάτηρ κοινήν εΐ- 
χον τήν θλϊψιν καί το μίσος κοινον. Ηλπιζεν η Ιουλία οτι κατα τον 
θάνατον τοϋ Αύγούστου θά ήλλασσον τά πράγματα, άλλ’ ή Σκριβω- 
νία αείζονα εΐχε τής Λιβίας πείραν καί ούδέ τήν έλαχίστην έτρεφεν 
έλπίδα κατά τό διάστημα τών σκληρών εκείνων καί μακρών έτών.Ό 
Αύγουστος κατέλιπε τόν κόσμον καί έν τή διαθήκη αύτοϋ ού μόνον 
ούδέ λέξις άμνηστείας άνεφέρετο, άλλά καί έκυροϋτο τό άνάθεμα. Ή 
'Ιουλία ώς καί ή θυγάτηρ της άπεκλείετο τοϋ αύτοκρατορικοϋ οϊκου, το
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δέ ο’ικογενιακόν μαυσωλείου δέν έμελλε νά δεχθή την τέφραν αύτής. 
Και θνήσκων και ζών ο άμάλακτος πατήρ διερρήγνυε πάσαν κοινωνίαν 
πρός τφ ανάξια τοϋ αίματος αύτοϋ βλαστήματα.

Φώτεος Λημ.ητρεάδης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΥΣΚΙΝ

ΒΟΡ1Σ ΓΟΔΟΥΝΩΦΤΡΑΓΩιΔΙΑ*

* Συνέχεια- ίδε προηγ. φυλλάδ.

ΝΥΞ. ΚΕΛΛΙΟΝ ΕΝ ΤΗι ΜΟΝΗι ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

ποιμην ήγούμετος, γρηγοριος (χοψ,ώμετος).

Ποιμ,ηχ
(γράφει προ κανδήλας).

Έσχατη ύπολείπεται παράδοσις 
καί δίδω πέρας·είς τήν ιστορίαν μου. 
Τό χρέος έπληρώθη, οπερ δ Θεός 
άνέθηκέ μοι τώ άμαρτωλώ. Ούχί 
ματαίως ώρισεν έμέ δ Κύριος 
ώς μάρτυρα πολλών ετών, καί μάθησιν 
μοί έδωρήσατο. Θά εύρη μοναχός 
φιλόπονος τό έ'ργον μου αύτό ποτέ 
τό περισπούδαστων τε καί ανώνυμον, 
θ’ άνάψη τήν κανδήλαν του, όπως εγώ, 
άποτινάξας δέ έκ τών περγαμηνών 
τήν κόνιν τών αιώνων, τάς άληθινάς

, θά άντιγράψη παραδόσεις ακριβώς, 
ϊνα τών ορθοδόξων οί απόγονοι 
τό παρελθόν γνωρίζουν τής πατρίου γης, 
καί τών μεγάλων Τζάρων μνημονεύωσι 
διά τά έργα των, τήν δόξαν των αύτήν, 
τήν αρετήν — διά τάς αμαρτίας δέ 

I

αύτών, διά τά έργα των τά σκότια, 
έπικαλώνται τόν Σωτήρα ταπεινώς, 
’Εγώ δέ είς τό γήρας φθάσας, άναζώ, 
καί πρό έμοϋ διέρχεται τό παρελθόν,,.. 
Μή πρό ολίγου δέν ε’φέρετο αύτό 
συμβάντων πλήρες, άνασαλευόμενον 
ώς ταραχώδη κύματα ώκεανοϋ ; 
Ήρεμον εινε ήδη καί σιωπηλόν. 
Διατηρώ έν μνήμη πρόσωπά τινα, 
όλίγαι λέξεις φθάνουσι μέχρις εμού- 
πάν άλλο άπωλέσθη άνεπιστρεπτεί !.... 
άλλ’ ή αύγή έγγίζει, φθίνει μου τό φώς... 
έσχάτη ύπολείπεται παράδοσις.

(γράφει),

Γρηγόριος

(αφυπνίζεται)

Πάντοτε τ’ όνειρον αύτό ! πώς γίνεται ;
Τρίτην φοράν ! κατηραμένον όνειρον!...
Καί πάντοτε δ γέρων κάθηται έκεϊ 
πρό τής κανδήλας του καί γράφει, ούδαμώς 
τούς οφθαλμούς είς νυσταγμόν καμμύσας. Πώς 
τήν ήρεμόν του θέαν αγαπώ έγώ, 
δπόταν, βυθισμένος είς τό παρελθόν, 
τά χρονικά του γράφει ! καί συχνότατα
τί γράφει νά μαντεύσω έπεθύμησα. 
Μήπως περί τοϋ ζοφερού Ταταρικοϋ ζυγού 
ή πιθανόν έξιστορεϊ τά στυγερά 
μαρτύρια τοϋ Ίωάννου ; ή αύτήν 
τήν ταραχώδη ιστορεί συνέλευσιν 
τοϋ Νόβγοροδ ; ή τής πατρίδος έξυμνεϊ 
τήν δόξαν ; Μάταιον. Έπί τοϋ ύψηλοϋ 
μετώπου του αδύνατον, ούδ’είς αύτά 
τά βλέμματά του νά έξιχνιάση τις
τάς άποκρύφους σκέψεις του. Ή όψις του 
τηρείται ταπεινή καί μεγαλοπρεπής ..., 
'Ομοίως δικαστής διάφορα ίδών 
καί έγγηράσας εις τά δικαστήρια,
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ήσύχως πταίστας καί άθώους θεωρεί, 
και απαθής προ του κακού και άγαθοϋ, 
επίσης άγνοεϊ οργήν καί έλεος.

Ποψ,ην
Ήγέρθης, άδελφέ :

Γρηγόριος
Την ευλογίαν σου. 

πάτερ σεβάσμιε.
Ποψ,ην

Έσο ευλογητός 
νϋν καί άεί κ’ είς τούς αιώνας, τέκνον μου

Γρηγόριος 
Ένώ σύ, ρ,ένων άγρυπνος, είργάζεσο, 
την ήσυγίαν την έμήν έτάραττε 
τοϋ σκότους οπτασία διαβολική 
καί '[λ’ άνησύχε,ι δ εχθρός ό δόλιος. 
Καθ’ ύπνους είδα, ότι κλϊμαξ σκολιά 
μ’ ώδήγει έπί πύργου- έκ τοϋ ύψους δέ 
μ.’ έφαίνετο ,ή’Μόσχα ώς μ,υρμηκυιά. 
Κάτ’ δ λαός είς την πλατείαν έβραζε 
καί μετά καγχασμών έδείκνυεν έμέ- 
αισχύνη δέ καί φόβος μ’ έκυρίευε 
καί πίπτων κατακέφαλα, έξύπνων... Τρεις 
φοράς τό ίδιον μ.έ ήλθεν δνειρον.
Δέν εινε θαυμαστόν ;

IIΟψην
Σφύζει τό κιμά σου 

τό νέον είς τάς φλέβας. Καταπόνησον 
διά δεήσεως, νηστείας, σεαυτόν 
καί θά πληροϋν τόν ύπνον σου δράματα 
τερπνά. Καί έως τώρα, άν, κυριευθείς 
έκ νυσταγμού, δέν δεηθώ έπί πολύ 
εγώ, δέν είνε ελαφρός δ ύπνος μου 
ούδ’ αναμάρτητος. Καί μοί παρίστανται, 
πότ’εύωχίαι θορυβώδεις, άλλοτε 
στρατόπεδα, η τοϋ πολέμου συμπλοκαί, 
τής νέας ηλικίας παίγνι’ άφρονα !

Γρηγοριος 
Πόσον λαμπράν νεότητα διήλθες σύ I 
ύπό τούς πύργους ήγωνίσθης τοϋ Καζάν 
και τής Λιθουανίας τά συντάγματα 
σύ έπί Σούισκη άπέκρουσας λαμπρώς, 
σύ είδες τήν αύλήν, τήν πολυτέλειαν 
τοϋ Ίωάννου όλην. Εύτυχής ! Κ’ εγώ 
άπό τής ηλικίας τής εφηβικής 
πλανώμαι άνά τάς μονάς, καλόγηρος 
οίκτρός ! Πρός τί κ’ εγώ νά μήν παρευρεθώ 
είς μάχας, καί προς τί είς τήν βασιλικήν 
νά μή παρακαθήσω τράπεζαν ποτέ ; 
Θά ήδυνάμην τότε, γέρον, όπως σύ, 
τόν κόσμον φεύγων, καί το μάταιον αύτοϋ 
νά ένδυθώ τό σχήμα τό μοναχικόν 
κ’ έντος ήσύχου κοινοβίου νά κλεισθώ.

Ποψήν
Μή θλίβου, άδελφέ μου, ότι ενωρίς 
τόν κόσμον τόν άμαρτωλόν κατέλιπες, 
ότι ολίγους πειρασμούς δ Ύψιστος 
σοί έστειλε. Δός πίστιν είς έμέ. Ημάς 
έλκύουσι μακρόθεν πολυτέλεια, 
δόξα καί γυναικείος έρως δολερός. 
Είς τόν μσκρόν μου βίον έδοκίμασα 
τέρψεις πολλάς, άλλά μακαριότητα 
αισθάνομαι, άφ’ ού μ’ ώδήγησ’ δ Θεός 
είς τήν μονήν. Οί δέ μεγάλοι βασιλείς ; 
Περί αύτών άρμόζει, τέκνον, νά σκεφθής. 
Τίς υψηλότερος των ; Μόνος δ Θεός. 
Ποιος τολμά νά τοϊς άντισταθή ; Ούδείς. 
Τί δέ ; Πολλάκις τοϊς έφαίνετο βαρύ 
τό στέμμα τό χρυσοϋν- καί ήλλαζον αύτό 
μέ μοναχού κορδύλην. Τήν ά,νάπαυσιν 
δ Τζάρος ’Ιωάννης τέκνον εύρισκεν 
είς τάς ασκήσεις μόνας. Το άνάκτορον 
αύτοϋ, εύνοουμένών πλήρες αύλικών 
ύψηλοφρόνων, νέαν άνελάμβανε,. 
μοναστηριού όψιν- μέ πιλίσκους δέ 
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καί μέ κιλικία οί Μόνοι 4, ευπειθείς 
ώς μοναχοί προσήρχοντο, δ Τζάρος δέ 
δ Τρομερός, ώς εύλαβής ήγούμενος. 
Είδα έδώ, ναι, εις αύτό τό ίδιον 
κελλίον (τότε έν αύτώ δ Κύριλλος 
διέμεν’δ πολύπαθης, δ δίκαιος, 
τότε δ’ έφώτισ’ δ Θεός κ’ έμέ αύτόν 
νά εννοήσω τό τοϋ κόσμου μάταιον)· 
είδα έδώ τόν Τζάρον, άπό ζοφεράς 
άπηυδηκότα σκέψεις καί μαρτύρια. 
Ήμών έν μέσω ήρεμος καί σκεπτικός 

δ Τρομερός έκάθητο. ’Ενώπιον 
αύτοϋ ημείς ίστάμεθα άκίνητοι 
κ’ ήσύχως μεθ’ ήμών συνδιελέγετο. 
Πρός τόν ηγούμενον καί πρός τούς άδελφούς· 
«Πατέρες μου, τοϊς έ'λεγεν ή ποθητή 
θά ελθ’ ήμέρα, δτε θά έμφανισθώ 
ί$ώ εγώ, τήν σωτηρίαν μου διψών. 
Νικόδημε, σύ Σέργιε καί Κύριλλε, 
σείς, τήν πνευματικήν εύχήν μου δέχθητε. 
Πρός σας θά έ'λθω, ένοχος επάρατος 
κ’ έδώ θά ένδυθώ τό σχήμα τό σεμνόν, 
προσπίπτων εις τούς πόδας σου, ώ ! πάτερ μου». 
Ούτως ώμίλει δ μονάρχης, καί γλυκείς 
έκ τών χειλέων του οί λόγοι έ'ρρεον 
καί έκλαιεν. Ήμεϊς δέ έδεόμεθα 
μετά δακρύων, ϊνα πέμψρ δ Θεός 
αγάπην καί ειρήνην τή ψυχή αύτοϋ 
τή θυελλώδει καί πασχούση. Ό υιός δ’ αύτοϋ 
Θεόδωρος ; Έπί τοϋ θρόνου τοϋ λαμπρού, 
τοϋ έρημίτου τήν γαλήνιον ζωήν 
έπόθει. Τά βασιλικά δωμάτια 
είς προσευχής κελλία μετεμόρφωσεν.
Έκεϊ δέν ϊσχυον νά θορυβήσωσι 
δυναστικαί, βαρεϊαι θλίψεις τήν ψυχήν 

4 Οί Μόνοι. Ούτως εκαλούντο οί περί τόν θρόνον αύλικοΐ, φρονοϋντες, οτι ού- 
δεΐς έτερος ύπερέβαινεν αύτούς κατά τήν εύγένειαν, καί ότι ήσαν οΐ μόνοι δυνά- 
μενοι νά ίστανται τόσον υψηλά.

αύτοϋ τήν άμωμον. Ήγάπησ’ δ Θεός 
τό φρόνημα τό ταπεινόν τοϋ Καίσαρος 
καί ή Ρωσία έπ’ αύτοϋ άπήλαυσε 
δόξαν γαλήνιον. Είς δέ τής τελευτής 
αύτοϋ τήν ώραν, θαϋμα μέγ* άνήκουστον 
έγένετο. Παρά τήν κλίνην του άνήρ, 
τώ Τζάρω μόνφ δρατός, περιαυγής 
έφάνη, μετ’ αύτοϋ δέ δ Θεόδωρος 
νά διαλέγητ’ ήρχισε καλών αύτόν 
μεγάλον πατριάρχην.... Καί περί αύτον 
πάντες έκ φόβου κατελήφθησαν πολλοϋ, 
ώς όραμα νά έβλεπον ούράνιον, 
διότι δέν εύρίσκετο δ άγιος 
δεσπότης τότ’ ενώπιον τοϋ Καίσαρος 
είς τό δωμάτιον. "Οτε δ’ έξέπνευσεν, 
άγιας εύωδίας έπληρώθησαν 
οί θάλαμοι, καί έλαμψεν ώς ήλιος 
τό πρόσωπον αύτοϋ. Καίσαρα όμοιον 
έτερον πλέον όχι, δέν θά ίδωμεν.
“Ω ! άχθος φοβερόν, θλϊψις άνήκουστος ! 
Τό θειον παρωργίσαμεν, ήμάρτομεν. 
Ήμέτερον δεσπότην έκαλέσαμεν 
βασιλοκτόνον.

Γρήγορος
Έπεθύμουν πρό πολλοϋ, 

τίμιε πάτερ μου, διά τόν θάνατον 
τοϋ βασιλόπαιδος. νά μάθω παρά σοϋ. 
Ήσο είς Ούγλιτζ τότε, όπως λέγουσιν. 

Iloiuiir
! ενθυμούμαι ! Μ’έφερεν δ "Υψιστος 

αιματηρόν νά ίδω δράμ’ άπαίσιον. 
Διά ύπηρεσίαν ειχ ’ άποσταλή 
είς Ούγλιτζ τότε. ’Έφθασα διά νυκτό< 
Τήν δέ πρωίαν, καί ενώ έψάλλετο 
ή λειτουργία, αίφνης ήχους κώδωνος 
άκούω, τό πολεμικόν σημαίνοντας. 
Κραυγαί καί θόρυβός. Τά πλήθη τρέχουσιν 
είς τήν αύλήν τής βασιλίσσης. Μετ’αύτών
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σπεύδω έκεϊ—όπου ή πόλις άπασα 
συνήχθη ήδη. Βλέπω—οιον θέαμα ! 
ό βασιλόπαις κεϊτ’ έκτάδην φονευθείς, 
λιπόθυμος ή μήτηρ έπί τοϋ νεκρού, 
πληροϋσι τον άέρα γόοι τής τιτθής. 
Έν λύσση δ λαός τήν άνοικτίρμονα 
σύρει προδότριαν τροφόν.... Τότ’ έξαφνα 
έν [/.έσω έμφα.νίζεται αύτών, ωχρός 
έξ άγριότητος, δ Βιτιαγόφσκης, ναί, 
δ βδελυρός Ιούδας. «Ό φονεύς ιδού !» 
Ήκούσθη πανταχόθεν, καί είς τήν στιγμήν 
έπαυσε νά ύπάρχγ. Τότε δ λαός 
τούς τρεις φονεϊς ν’ άναζητήση έ'τρεξεν. 
’Αφού δέ τούς συνέλαβον, ώδήγησαν 
αυτούς προ του θερμού τού βρέφους πτώματος, 
καί θαύμα—αίφνης δ νεκρός έσκίρτησεν.
« ’Ομολογήσατε !» έκραύγασ ’ δ λαός 
καί εντρομ’ οί φονεϊς, ύπό τόν πέλεκυν, 
τά πάντα είπον·—τόν Βορίς ώνόμασαν.

Γρηγόριος
Καί πόσων τότε ήτ’ δ φονευθείς έτών ;

Ποιμην
Έτών επτά- κ’ ήθελεν έχη σήμερον 
(παρήλθον δέκα έτη έκτοτε ... Ούχί 
παρήλθον δώδεκα.), τήν ηλικίαν σου 
θά είχε καί θά έβασίλευεν, άλλά 
δ ύψιστος Θεός αλλέως έκρινε.
Καί μέ τήν θλιβεράν αύτήν διήγησιν 
θά δώσω τέλος είς τήν ιστορίαν μου. 
Έκτοτ’ έλάμβανα μικρόν μέρος έγώ 
είς τά εγκόσμια. Σύ είσ’εγγράμματος, 
Γρηγόρι* άδελφέ, καί είς έσέ αύτό 
τό έ'ργον παραδίδω. Εις τάς ώρας δέ, 
καθ’ άς δέν θέλουν σέ κρατή πνευματικαί 
ασκήσεις, άνευ σοφιστείας πονηράς, 
περίγραφε πάν δ,τι βλέπεις ακριβώς. 
Πόλεμον καί ειρήνην, τήν βασιλικήν 
δικαιοσύνην, τών άγιων θαύματα,
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προρρήσεις καί σημεία έκ τού ουρανού. 
Ν’ άναπαυθώ έν τούτοις είνε ώρα μου 
νά σβέσω καί τό φώς... Άλλά οί κώδωνες 
σημαίνουσι τόν δρθρον... Κύριε Θεέ, 
εύλόγησον τούς δούλους σου !.. Γρηγόριε, 
τήν βακτηρίαν δός μοι.

(άπέρχ εται)
Τ’ρηγόριος

Ώ ! Βορίς, Βορίς 1 
Τό παν ενώπιον σου τρέμει, καί ούδείς 
τολμ^ τήν τύχην νά σού ένθυμίση καν 
τοϋ δυστυχούς παιδιού, έν τοσούτω δέ, 
έν σκοτεινοί κελλίφ ασκητής, φρικτήν 
εδώ καταγγελίαν γράφει κατά σού, 
καί ούτε τών ανθρώπων θ’ άποφύγγς σύ, 
άλλ’ ούτε το ούράνιον κριτήριον

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ, 'Ηγούμενος της Μονής των θαυμάτων

Πατριάρχης 
Καί έδραπέτευσεν αύτός, πάτερ ήγούμενε ;

•ον μένος
Έδραπέτευσεν, άγιε δέσποτα, πρό τριών ήμερών.

Πατριάρχης
Ό χαμένος, δ επικατάρατος ! Καί άπό πού κατάγεται ; 

'Ηγούμενος
Άπό τό γένος τών Ότρέπιεφ, άπογόνων βογιάρων- άπό μικρός έχει- 

ροτονήθη, άγνωστον πού, έμεινεν είς τήν Μονήν τού Άγιου Εύφημίου 
είς Σουζδάλ. "Εφυγεν άπό έκεϊ, ήλλαξε διάφορα κοινόβια, τέλος ήλθεν 
είς τό ίδικόν μας, έγώ δέ, ίδών δτι εινε άκόμη νέος καί άμυαλος, τόν 
παρέδωκα ,είς τόν Ποιμένα, γέροντα γλυκύν καί ταπεινόν. Καί ήτο 
γραμματισμένος καλά, έδιάβαζε τά χρονικά μας, έσύνθετε κανόνας είς 
τούς άγιους· άλλά φαίνεται, τά γράμματα δέν τά ειχεν άπό τόν Κύ

ριον Θεόν.
Πατριάρχης

Άχ ! αύτοί οί γραμματισμένοι ! Ακούεις έκεϊ τί έσυλλογίσθη ! 
«Θά γείνω Τζάρος τής Μόσχας 1» Άχ ! τό άγγεϊον τοϋ' διαβόλου ! 
Έν τούτοις εινε περιττόν ν’ άναφέρωμεν είς τον Τζάρον περί αύτοϋ.
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προς τί ν ’ άνησυχώμεν τον βασιλέα μας ; Άρκεϊ νά είδοποιήσωμεν 
περί τής φυγής του τούς γραμματείς Σμυρνώφ η Γεφήμιεφ. Είδες έκεϊ αϊ- 
ρεσιν ! «Θά γείνω Τζάρος της Μόσχας !» Νά συλληφθή άφεύκτως δ 
διάβολος καί νά έξορισθή εις Σολοβέτσκη διά βίου πρός μετάνοιαν. Δέν 
εινε αϊρεσις αύτό, πάτερ ήγούμενε ;

'Ηγούμενος
Αΐρεσις, άγιε δέσποτα, καθαρά αί'ρεσις.

ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΝΑΚΤΟΡΟΙΣ

Δυο Εδεςματοφοροι .

Πρώτος
Πού ειν ’ δ βασιλεύς ;

Λεύτερος
Εις τον κοιτώνα του, 

Κλεισμένος εινε μ’ ένα μάγον έν αύτώ.
Πρώτος

Ειν’ ή αγαπητή του συναναστροφή. 
Οί μάντεις καί οί μάγοι. Πάντοτ’ έρωτα 
διά το μέλλον, ωσάν νύμφη εύμορφος. 
Ήθελα νά είξεύρω τί μαντεύεται ;

Λεύτερος
Ιδού αύτός. Έρώτησ’ άν έπιθυμής 

Πρώτος
Ώ πόσον εινε κατηφής καί σκυθρωπός !

(άπέρνονται)
Ό Τζάρος
(εισέρχεται)

Τήν άνωτάτην εξουσίαν έ'φθασα. 
Έκτον τοϋτ’ έτος βασιλεύω ήσυχος, 
άλλ’ εύτυχής δέν είμαι. ’Απαράλλακτα 
έν τή νεότητι έρωτευόμεθα 
κ’ έπιποθοϋμεν τής αγάπης ήδονάς, 
πλήν άμα ώς ή δίψα μας σβεσθή 
δι* άπολαύσεως άκαριαίας, φευ ! 
ψυχρότης κόρος καί άνί’ άκολουθεϊ !.. 
Μ^ταίως ολως μάντεις μοι προλέγουσιν 

άτάραχον τήν εξουσίαν, καί ζωήν 
μακράν — οΰτ’ εξουσία, ούτε ή ζωή 
μ’ εύχαριστεϊ, προβλέπω δέ ούράνιον 
τόν κεραυνόν καί θλϊψιν. Δυστυχής εγώ. 
Ένόμισα νά είρηνεύσω τον λαόν 
έν εύμαρεία, δόξη, ν’ απολαύσω δέ 
δι’ εύεργετημάτων τήν αγάπην του· — 
άφήκα όμως τήν ματαίαν μέριμναν. 
Ή ζώσα εξουσία εινε μισητή 
τφ όχλω- τούς θανόντας μόνον άγαπ£. 
Όπόταν τοϋ λαού χειροκροτήματα 
ή οίμωγαί φρικώδεις, τήν καρδίαν μας 
ταράττουσιν, ώ, πόσον είμεθ ’ άφρονες ! 
Λιμός είχεν ένσκήψρ είς τήν χώραν μας· 
ώλόλυζ’ δ λαός φθειρόμενος. ’Εγώ 
τάς άποθήκας είς αύτούς ήνέωξα, 
έμοίρασα χρυσίον, εργασίαν δέ 
τοϊς προσεπόρισ’, άλλ’ αύτοί, παράφοροι, 
μέ κατηρώντο ! Τάς οικίας των τό πυρ 
κατέστρεψε. Νέα έγώ οικήματα 
τοϊς έκτισα. Αύτοί δ’ έμέμφοντο έμέ 
ώς τής πυρκαϊάς τόν αίτιον 1 Ιδού 
τοϋ όχλου τό κριτήριον, αί σκέψεις του. 
Ζήτησε τήν άγάπην το,υ μεθ ’ όλ ’ αύτά!
’Εν τή οικογένεια μου έπίστευσα 
χαράν νά ευρώ καί ώνειροπόλησα, 
τήν κόρην ύπανδρεύων, εύτυχή αύτήν 
νά ίδω· άλλ’ ώς θύελλα δ θάνατος
άρπάζει τόν γαμβρόν.... μέ πονηριάν δέ 
έμέ δεικνύ’ ή φήμη ώς ύπαίτιον 
τής συμφοράς τοϋ τέκνου μου, έμέ, έμέ 
τον δυστυχή πατέρα ! Τών θνησκόντων δέ 
ειμ ’ έγώ πάντων δ άπόκρυφος φονεύς. 
Έγώ τοϋ Θεοδώρου έπετάχυνα 
τήν τελευτήν, φρικτόν ! καί έφαρμάκευσα 
έγώ τήν άδελφήν μου τήν βασίλισσαν, 
τήν μοναχήν τήν ταπέινόφρονά, έγώ 
έγώ τά πάντα ί φευ ! αισθάνομαι, ούδέν,
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τών εγκοσμίων έν τώ μέσω θλίψεων, 
ισχύει νά μάς ήσυχάση, τίποτε.... 
’Ίσως κύτη καί μόνη ή συνείδησις— 
'Αγνή καί καθαρά δπόταν είν’ αυτή, 
κακίαν καί συκοφαντίαν σκοτεινήν 
περιφρονει καί θριαμβεύει κατ’ αύτών, 
άλλ’ άν κηλίς μία καί μόνη έτυχε 
νά τήν μιαίνη, τότε συμφορά δεινή! 
'Ωσάν έκ καταστρεπτικού μολύσματος 
καί’ ή ψυχή, πληρούται ή καρδία σου 
δηλητηρίου, εις το ούς δ έλεγχος 
κτύποι: ώς σφύρα· όλα σέ βαρύνουσιν 
τήν κεφαλήν σου κυριεύει σύγχυσις, 
προ τών όμμάτων σου βρέφη αΐμόφυρτα · 
διέρχονται,... ποθείς νά φύγης, άλλά πού... 
φρικτόν ! ναι, ειν’ ελεεινός δ ένοχος.

ΚΑΠΗΛΕΙΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ.

Μισαήλ ΚΑΙ Βαρλααμ, άΑηται ύπο ένδυμα μοναχού. 
Γρηγοριος Οτρεπιεφ, κοσμικός. Ή Καπηλος.

Ή κάπηΛος
Καί μέ τί νά σάς φιλέψω, τίμιοι γέροντες ; 

Βαρ.Ιαάμ
Μέ ότι δώση δ Θεός, νοικοκυρούλα. Κρασί έχεις; 

Ή κάπηΛος
"Αλλο τίποτα, πατέρες μου ! Φέρνω εύθύς.

(εξέρχεται).
ΜισαηΛ

Τί τά καταίβασες, σύντροφε ; Νά καί τά Λιθουανικά σύνορα, 
δπού τόσο επιθυμούσες νά φθάσης.

Γρηγόριος
“Αν δέν φθάσω είς τήν Λιθουανίαν, δέν θά ήσυχάσω.

αάμ
Δέν μέ,λές τί έρωτας είνε αυτός μέ τήν Λιθουανίαν ; Νά, ήμεϊς, δ 

πάτερ Μισαήλ καί εγώ δ αμαρτωλός, άφού έφύγαμεν άπο το μονά- 

στήρι, δέν μάς μέλει διά τίποτα. Τί Λίτβα, τί Σαμάρα, τί λύρα, 
τί κιθάρα. Γιά μάς το ίδιο κάνει, κρασί νά είνε φθάνει. . . καί νά το 
δπού έρχεται χωρίς καιρό νά χάνη.

Μισαη.Ι
Ταιριαστά νά είπες, πάτερ Βαρλαάμ.

Ή κάπη,Ιοζ
(εισέρχεται)

'Ορίστε, πατέρες μου, πιέτε μέ τήν ύγειά σας.
Μισαη.Ι

Εύχαριστούμε, μητέρα. "Εχε τήν εύχή τού Θεού. (Πίνουν δ Βαρ
λαάμ ψάλλει τό άσμα «Τί έγίνηκε στήν πόλι, στο Καζάνι . . .») 
Γιατί τό ίσιο δέ βαστάς, καί άπ’ολίγο δέν τραβάς ;

Γρηγόριος
Δέν θέλω.

Μισαη.Ι
Ό ελεύθερος έχει τήν θέλησίν του . . .

αάμ
Καί δ μεθυσμένος τόν παράδεισο, πάτερ Μισαήλ ! Λοιπόν &ς πιούμε 

μιά φορά, γιά τήν καλή νοικοκυρά . . . (Ψάλλει- «Τό παλληκάρι το 
καλό, χωρίς νά θέλγ» κ.τ.λ.). Ώς τόσο, πάτερ Μισαήλ, όταν πίνω, 
νά σού πώ, νηστικούς δέν άγαπώ. "Αλλο νά πίνης, κι’ άλλο νά κά
νης τό μεγάλο. Συμφωνείς μαζί μας ; καλά- όχι ; πήγαινε, τράβα. 
“Αλλο παλιάτσος, κι’ άλλο παπάς.

Γρηγόριος
Πίνε καί άπό μέσα σου κρίνε, πάτερ Βαρλαάμ ! ... Βλέπεις κ εγώ 

πότε πότε ήμπορώ νά δμιλώ ταιριαστά.
ΒαρΛαάμ

Καί τί τάχα νά κρίνω άπό μέσα μου ;
Μισαηΐ

“Αφησέ τον, πάτερ Βαρλαάμ.
αάμ

Μά τί όσιος είν’ άύτός Ό ίδιος έζήτησε τήν συντροφιά μας, δέν 
είξεύρομε ούτε ποιος εινε, ούτε πόθεν είνε, καί ώς τόσο μάς κάμνει τό 
μεγάλο. (Πίνει καί ψάλλει" «νέον καλόγηρο έχειροτόνησαν»).

Γρηγόριος (πρός τήν κάπηλον).

Πού βγαίνει αύτός δ δρόμος ;
Ή κάπηΛος

Στή Λίτβα, παιδί μου· στά βουνά τού Λουγιόβ..
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Γρηγόριος

Καί εινε μακρυά ώς εκεί ;
Ή κάπηΛος

“Οχι, ώς τό βρά^υ θά έμπορούσε νά φθάση ένας, άν $έν έμπό^ιζεν 
ή βασιλική φρουρά.

Γρηγόριος
Ποια φρουρά, τί θά πή αυτό ;

Ή κό.πηΛος
Κάποιος έ'φυγεν άπό την Μόσχαν, καί εινε διαταγή όλους νά τούς 

σταματούν, καί νά τούς εξετάζουν.
Γρηγόριος (καθ’ εαυτόν).

Ωραία την έπαθα.
Βαρ.Ιααμ,

At, σύντροφε ! εσύ βλέπω έκαλοκάθησες στη νοικοκυρά κοντά. Ποϋ 
θά πή, 5έ σέ τραβ^ βαρέλλα, παρά καλή κοπέλλα. Καλά, άίελφέ, 
καλά ! Καθένας δ,τι συνειθίζει, κ’ έμεις μέ τόν πάτερ Μισαήλ, μιά 
μόνο εχομε φροντίδα — νά μήν άφίνωμε ρανίδα- τραβούμε τό άφράτο, 
ώς νά φανούν τά κάτω.

Μισαη.1
Ταιριαστά τά είπες, πάτερ Βαρλαάμ..

Γρηγόριος (πρός τήν κάπηλον).

Καί ποιόν ζητούν ; ποιος έφυγε άπό τήν Μόσχαν ;
Ή κάπηΛος

Κύριος γινώσκει- κλέφτης εινε, ληστής εινε, μόνο σήμερα οί καλοί 
5έ μπορούν νά περάσουν. Καί τί θά βγή άπ’ αύτό ; Τίποτα. Διάβολο 
5έ θά πιάσουν. Σάν νά μήν πηγαίνη στή Λίτβα καί άλλος δρόμος, 
άπό τόν μεγάλο ! Νά τώρα άπ’ έίώ γύρισε ζερβά, καί άπό μέσα άπό 
τά πεύκα πάρε τό μονοπάτι ώς τό έξωκκλήσι πού εινε στό ποταμάκι 
τού Τσεκάν, ύ'στερα, ίσια άπό μέσ’ άπό τό. βάλτο, στό Χλόπινο, καί 
άπό ’κεϊ στό Ζαχάριεβο. Έπειτα πιό ένα παι^ί σέ πηγαίνει στά βουνά 
τού Λουγιόβ. Οί φρουροί αύτοί μόνο πώς στενοχωρούν τούς ταξειίιώ- 
ταις, καί γδύνουν καί μάς τούς φτωχούς. (’Ακούεται θόρυβος). Τί τρέ
χει πάλι ; ΤΑχ 1 νά τους οί καταραμένοι ! Κάνουν τό γύρο τους.

Γρηγόριος
Κυρά, ίέν ύπάρχει έ^ώ καμμιά άλλη γωνία ;

Ή κάπηΛος
“Οχι, άγάπη μου, κ’ έγώ ή ΐ^ια θά έκρυβόμουνα. Μόνο ή <^όξα 

πώς εινε περίπολοι, μά όος τους καί κρασί, καί ψωμί, καί $έν ε’ιξέρω 
τί — πού νά ψοφήσουν οί καταραμένοι ! πού νά...

(Εισέρχονται οΐ φρουροί).
Φρουρός

Γειά σου, κυρά,
Ή κάπηΛος

Καλώς ώρίσατε, άκριβοί μου ξένοι, κοπιάσετε !
Εις φρουρός (πρός τόν έτερον).

Μωρέ, έ$ώ εινε ξεφάντωμα- σέ καλό θά μάς βγή. (Τοϊς μοναχοΐς)· 
Τί άνθρωποι εϊσθε ;

ΒαρΛαα,ρ,
Τού Θεού καλόγηροι, ταπεινοί μοναχοί, γυρίζομεν τά χωριά καί συ- 

νάζομεν ελέη ιϊιά τό μοναστήρι.
Φρουρός (τφ Γρ-ηγορίω).

Καί σύ ;
ΜισαηΛ

Σύντροφός μας...
Γρηγόριος

Κοσμικός άπό τά περίχωρα. Συνώ^ευα τούς γέροντας έως τά σύνορα- 
άπ’ έόώ έπιστρέφω εις τά ϊ$ια.

ΜισαηΛ
Λοιπόν ήλλαξες γνώμην ;..

Γρηγόριος (ταπεινοφώνως).
Σιώπα.

Κυρά, φέρε άκόμη κρασί- κ’ εμείς έίώ μέ τούς γέροντας πίνομε καί 
τά λέμε.

"Ετερος φρουρός (ταπεινοφώνως).

Ό νέος, θαρρώ, έχει μόνο εκείνα πού φορεϊ- άπ’ αύτόν 5έν θά βγή 
τίποτα- οί καλόγηροι όμως...

Ό πρώτος
Σιώπα, τώρα ρωτούμε κι’ αύτούς. Λοιπόν, πατέρες μου, πώς πη

γαίνει ή δουλειά ;
Βαρίααρ,

“Ασχημα, υιέ μου, άσχημα ! Τήν σήμερον οί χριστιανοί έ'γειναν φι
λάργυροι- άγαποΰν τό χρήμα καί τό κρύπτουν. Διά τόν Θεόν ίίίουν 
ολίγα. Έλεύσεται κρίμα μέγα έπί τά έ'θνη τής γης. "Ολοι κάμνουν 
τόν έμπορον- έχουν κατά νούν τόν πλούτον, καί όχι τής ψυχής των 

ΤΟΜΟΣ ις·'. Νοέμβριος. , 13 
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τήν σωτηρίαν. Γυρίζεις, γυρίζεις, παρακαλεϊς, παρακαλεϊς· συμβαίνει 
καί τρεις ημέρας νά μήν συνάζης τρία λεπτά. Παρόμοιο κακό δέν εί^α ! 
ΙΙερνρέ μία έβίομάία, περνούν Λύο, κυττάζεις τον σάκκον καί βρίσκεις 
ρ,έσα τόσο λίγα, όπου έντρέπεσαι νά φανής εις τήν ρ.ονήν. Τί νά κάμγ,ς 
τότε ; άπό λύπην καί δ,τι έχεις, τό πίνεις· μεγάλη τυραννία — άχ ! 
τί κακό ! φαίνεται έφθασαν τά ύστερινά ρ.ας....

Ή κά,πη.Ιος (κλαίει).

Κύριε έλέησον καί σώσον !
(Αιαρκούσης τής τοϋ Βαρλαάμ, ομιλίας, ό πρώτος 

φρουρός ατενώς παρατηρεί τόν Μισαήλ).

Ό πρώτος φρουρός
Άλέξη ! επάνω σου τό έχεις τό ούκάζι ;

Ό όεΰτεοος 
Ναι.

Ό πρώτος 
Δός το ’5ώ.

Μισαη2
Τί. έκάρφωσες τά ’μμάτια σου επάνω μου ;

Ό πρώτος φρουρός
Νά τί τρέχει·· άπό τήν Μόσχαν έφυγε κάποιος κακός αιρετικός, Γρή- 

σκας Ότρέπιεφ λεγόρ.ενος. Τό ήκουσες αυτό εσύ ;
ΜισαηΛ 

Δέν το ήκουσα.
Ό φρουρός

Δέν τό ήκουσες ; Καλά. Καί αύτόν τόν φυγά^α αιρετικόν δ Τσά
ρος έπρόσταξε νά τόν πιάσουν καί νά τόν κρεμάσουν. Τό ξεύρεις αύτό ;

ΜισαηΛ
Δέν τό ξεύρω.

Ό φρουρός (τώ Βαρλαάμ).

Ξεύρεις νά ίιαβάζης ;

Νέος ήξευρα, τώρα έξέμαθα.
Ό φρουρός (τώ Μισαήλ).

Καί σύ !
ΜισαηΛ

Δεν μ’ έφώτισεν ό Κύριος.
Ό φρουρόν 

Νά λοιπόν τό ούκάζι,
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Μισαήλ
Τί νά το κάμω ;

Ό φρουρός
Σάν νά μέ φαίνεται πώς αύτός δ φυγάς δ αιρετικός,, δ κλέπτης, δ 

παλιάνθρωπος—είσαι σύ !
ΜισαηΛ

Έγώ, γιά τόν Θεόν ! τί κάθεσαι καί λες !
Ό φρουρός

Στάσου ! φυλάξτε τήν πόρτα. Τώρα τά βρίσκομεν.
Ή κάπηΛος

*Αχ ! οί κολασρ-ένοι, οί τύραννοι ! Ούτε τόν καλόγερο ίέν άφίνουν 
ήσυχο !

Ό φρουρός

Ποιος έ£ώ ξεύρεε γράμματα ;
Γρηγόριος (προβαίνων).

Έγώ ξεύρω.
Ό φρουρός

Εϊ^ες έκεϊ... Καί ποιος σ’ έμαθε ;
Γρηγόριος

Ό καν^ηλανάπτης μας.
Ό φρουρός (τώ δίδει τό ούκάζιον).

Λοιπόν διάβασε δυνατά.
Γρηγόριος (άναγινώσκει).

«Τής μονής Τσού^ωφ άνάξιος καλόγηρος Γρηγόριος, τό γένος Ότρέ
πιεφ έ'πεσεν εις αϊρεσιν καί έτόλμησε, ύπό τοϋ διαβόλου ίι^αχθείς, νά 
ίιεγείρη τούς δσίους αδελφούς ίιά πολλών ίελεασμάτων καί ανομιών. 
Πληροφορίαι δε ύπάρχουσιν δτι δ κατάρατος Γρήσκας έφυγε ^ιευθυνθείς 
πρός τά Λιθουανικά σύνορα...»

Ό φρουρός (τώ Μισαήλ).

Καί δεν είσαι σύ λοιπόν ;
Γρηγόριος

«Καί δ Τζάρος διέταξε νά συλληφθή...»
Ό φρουρός

«Καί νά κρεμασθή.»
Γρηγόριος

Έίώ δεν λέγει- νά κρεμασθή.
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Ό φρουρός
Δέ ξέρεις τί λές ! Δέν γράφονται δλα μέ τό νϋ καί μέ τό σϋ. Διά

βασε· «Νά συλληφθή καί νά κρεμασθή.»
Γρηγόριος

«Καί νά κρεμασθή. Είνε δ πανούργος Γρήσκας ετών.... (παρατη- 
ρών τον Βαρλαάμ) άνω τών 50, άναστήματος μέτριου, φαλακρός, μέ 
γένειον ύπόλευκον καί κοιλίαν χονδρήν.»

(Πάντων τά βλέμματα στρέφονται προς τον Βαρλαάμ).

Ό πρώτος φρουρός
Παιδιά ! Έδώ ειν’ δ Γρήσκας ! ΓΙιάστε τον, δέστε τον ! Νά σάς 

πώ, αΰτό δέν τό περίμενα !
ΒαρΛααμ (άρπάζων το ’έγγραφον).

Όπίσω, χαμένοι ! Τί Γρήσκας ειμ’ εγώ; Πώς ! 50 χρόνων, γένεια 
ψαρά, κοιλιά χονδρή! “Οχι, κύριε, είσαι άκόμη μικρός γιά νά περιγε
λάσεις εμένα. Έχω πολύν καιρό νά διαβάσω καί δυσκολεύομαι, αύτά 
όμως θά τά διαβάσω, άφού ήλθ’ δ κόμπος στο χτένι. (Άναγινώσκει 
συλλαβίζων). «’Ετών ει—νε 20».—Λοιπόν, κύριε, πού εινε τά 50 ; 
βλέπεις;— 20.

Ό δεύτερος φρουρός
Ναι, ενθυμούμαι, είκοσι. Τόσα καί είς ήμάς είπαν.

Ό πρώτος φρουρός (τώ Γρηγορίω).

Έσύ, φίλε, είσαι άστεϊος, καθώς βλέπω.

(Διαρκούσης της άναγνώσεως, ό Γρηγόριος ίσταται μέ την κεφα
λήν κάτω νεύουσαν, καί τήν χεΐρα ύπο τδ περιστήθιον).

Bap.la.ci μ (εξακολουθεί").

«Ανάστημα μικρόν, στήθος εύρύ, δ εις τών βραχιόνων μικρότερος 
τού άλλου, οφθαλμοί κυανοί, κόμη πυρρόχρους, έπί τής παρειάς άκρο- 
χορδών, έπί τού μετώπου έτέρα.» At, φίλε, τί λές, μην ησαι σύ ;

(Ό Γρηγόριος αίφνης εξάγει μάχαιραν πάντες ύπο- 
χωροϋσι- εκείνος ρΐπτεται προς τδ παράθυρον).

Οί φρουροί
Πιάστε τον I πιάστε τον !

(Πάντες τρέχουσιν έν άταξίςι).

Π. Λ. Άξεώτης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Τρία είσαγωγικά μαθήματα είς τήν έρμηνείαν τοϋ Β' μέρους τής ’Αριστο- 
τελείου συγγραφής κατά τύ Ακαδημαϊκόν έτος <891 — 1894. *

Έν τφ 42 φ κεφαλαίφ έκτίθησιν δ ’Αριστοτέλης τίνι τρόπφ οί άτε- . 
λεϊς ή έξ ύποθέσεως πολϊται, δηλονότι οί μή εχοντες συμπεπληρωμέ- 
νην τήν νόμιμον ηλικίαν έγίνοντο πολϊται τέλειοι, καί άνεγνωρίζετο 
ότι εΐχον τού λοιπού τό δικαίωμα νά μετέχωσι τής πολιτείας. Ή 
πρώτη επίσημος πράξις πρός παροχήν εις αυτούς τού δικαιώματος τού
του ήτο ή έγγραφή είς τούς δημότας, γινόμενη διά διαψηφισμού τών 
συνδημοτών, άποφαινομένων ενόρκως οτι δ έγγραφόμενος ήτο ενήλικος, 
ελεύθερος καί τέκνον γονέων ’Αθηναίων. Τό πρώτον δέ μανθάνομεν 
παρά τού Άριστοτέλους πώς έδικάζετο ή δίκη, άν τις τών μή έγγρα- 
φέντων έποίει έφεσιν τής άποφάσεως τών δημοτών είς τό δικαστηρίου. 
Ή τών δημοτών άπόφασις δέν ήτο δριστική· πλήν τού δικαιώματος 
τής έφέσεως, όπερ εϊχεν δ άπορριφθείς, έδοκίμαζε τούς έγγραφέντας καί 
ή βουλή καί άν έ'κρινέ τινα νεώτερον τών δεκαοκτώ ετών έτεμώρεε τούς 
έγγράψαντας αύτον δημότας. Μετά τήν εγγραφήν εις τούς δημότας 
ύπεχρεοϋντο οί έφηβοι νά ύπηρετήσωσιν είς τόν στρατόν, άσκούμενοι 
είς τά δπλα, καί φρουρούντες τήν χώραν. Σαφέστατα δ’ εκτίθενται 
τά περί τών έφηβων, διδασκόμεθα δ’ δτι ύπήρχεν έν Άθήναις δ θε
σμός τής καθολικής στρατολογίας, καί πολλαί τών κρατουσών πρότερον 
πεπλανημένων γνωμών περί τών έφηβων άνασκευάζονται.

Διεξελθών δέ τά περί τήν εγγραφήν τών πολιτών καί τούς έφηβους 
μεταβαίνει (έν κεφ. 43) είς τά περί τήν βουλήν, προτάσσων βραχέα 
τινά περί τής εκλογής τών άρχών. “Απασαι αί περί τήν έγκύκλιον δι- 
οίκησιν άρχαί, δηλαδή αί κατ’ έτος άνανεούμεναι καί τών προς 
τήν έσωτερικήν διοίκησιν ούχί δέ καί τών πρός τόν. πόλεμον έπι- 
μ,ελούμεναι άρχαί, ήσαν κληρωταί, πλήν ολίγων τινών χειροτονητών, 
ών ή άρχή διήρκει τέσσαρα έτη· χειροτονηταί δ’ ήσαν καί αί πρός 
τόν πόλεμον άρχαί άπασαι. Έν τή άπαριθμήσει δμως τών χειροτονη- 
τών άρχών παραλείπονται άρχαί τινες ένιαύσιοι, περί ών γίνεται λό
γος έν άλλοις κεφαλαίοις· τοιούτοι είνε οί καταλογεϊς (κεφ. 49), δ

1 Συνέχεια· ίοε φυλλάδιον-2.
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γρ«{Λ(Λχτεύς τοϋ δήμου (κεφ. 54) και οΐ μυστηρίων έπιμεληταί 
(κεφ. 57). Ούδείς δέ γίνεται λόγος περί τοϋ έπί τή διοικήσει, της με
γίστης καί σπουδαιοτάτης τών έν τη πόλει αρχών άπό τοϋ 339/8 
π. X., προς τούτοις έν παρόδω άπαξ μόνον άναφέροντα έργα τινά τοϋ 
ταμίου τών στρατιωτικών καί τών έπί τό θεωρικόν, παρασιωπώνται 
δέ παντελώς τά έργα τοϋ έπιμελητοϋ τών κρηνών. Τούτου ένεκα πιθα- 
νωτάτή φαίνεται ή γνώμη τοϋ Γάλλου Weil, λέγοντος ότι ύπάρχει 
χάσμα τι προ τοϋ κεφ. 61, τοϋ πραγματευόμενου περί τών πρός τόν 
πόλεμον χειροτονητών άρχών.

Εις τά περί βουλής παρεμβάλλει προσφυώς δ ’Αριστοτέλης και τά 
περ'ι τών εκκλησιών, τουτέστι τά περί τοϋ τρόπου καθ’ δν τό κύριον 
της πολιτείας, δ δήμος ησκει τά κυριαρχικά δικαιώματα αύτοϋ. Τό 
πρόγραμμα τών εκκλησιών έγραφον οί πρυτανεύοντες εκάστοτέ πεντή- 
κοντα έκ της αύτής φυλής βουλευταί, συνάγοντες τόν δήμον τετράκις 
καθ’έκάστην πρυτανείαν αύται δ’αί τέσσαρες ήσαν αί τεταγμέναι έκ 
τών νόμων έκκλησίατ διότι ούδαμώς μνημονεύει δ ’Αριστοτέλης τών 
εκτάκτων έν έπειγούσαις άνάγκαις έκκλησιών, α'ΐτινες σύγκλητοΓη κα- 
τάκλητοι έκαλοϋντο. Ή πρώτη τών τακτικών έκκλησιών έλέγετο κυ
ρία, συνεζητοϋντο δ’ έν αύτη σπουδαιόταται ύποθέσεις δημοσίας τά- 
ξεω; πρό πάντων· ότι δ’ άκριβής είναι ή τοϋ Άριστοτέλους μαρτυρία 
ότι μία κυρία έκκλησία συνεκαλεϊτο έν έκάστη πρυτανεία έπιβεβαιοϋ- 
ται καί έξ επιγραφών, όθεν άνενδοιάστως δυνάμεθα ν’ άπορρίψωμεν 
ώς έσφαλμένας τάς περί πλειόνων καθ’ έκαστον μήνα κυρίων έκκλη
σιών μαρτυρίας μεταγενεστέρων τινών γραμματικών. "Απαξ δέ τοϋ 
έτους έπί της έκτης πρυτανείας άπεφάσιζεν δ δήμος έν τη κυρίη έκ- 
κλησίφ πλήν τών κεκανονισμένων θεμάτων καί περί όστρακισμοϋ, άν 
ήτο άνάγκη νά'γείνη ή όχι, καί περί προβολών, τών συκοφαντών, τών 
τε ’Αθηναίων καί τών μετοίκων μέχρι τριών έκατέρων, καί περί όσων 
έξηπάτησαν τόν δήμον μή έκτελέσαντες τάς πρός αύτόν ύποσχέσεις 
των. Τό‘πρώτον δέ νϋν παρά τοϋ Άριστοτέλους μανθάνομεν ότι άπαξ 
μόνον τοϋ έτους έδίδοντο προβολαί, καί δή καθ’ώρισμένου άριθμοϋ Αθη
ναίων καί μετοίκων.

Τά θέματα, περί ών άπεφάσιζεν δ δήμος έν ταΐς έκκλησίαις, ώρί- 
ζοντο πάντα έν τώ προγράμματι ύπό τών πρυτάνεων, συμφώνως πρός 
τήν άπόφασιν τής βουλής. Όθεν ή βουλή προεβούλευεν πρός τόν δή
μον, ούδέν δ’ άπροβούλευτον έπετρέπετο νά ψηφισθή ύπ’ αύτοϋ (κεφ. 
45). Ώς δ’ άλλοθεν μανθάνομεν, έγίνετο έκάστοτε προχειροτονία, 
ήτοι άπόφασις περί τοϋ προβουλεύματος, άν ίγκρίνη ρ δήμος νά συζη- 
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τήση περί τούτου, ή αποδέχεται αύτό ώς έχει. ’Ενίοτε όμως, ώς λέγει 
δ ’Αριστοτέλης, άπεφάσιζον καί άνευ προχειροτονίας· ότι δέν έτηρεϊτο 
έπί τών προβουλευμάτων δ άπλούστατος τής προχειροτονίας τύπος, δ 
άπαλλάσσων τόν δήμον άπό άσκοπων συζητήσεων, δέν φαίνεται πιθα
νόν εΐκάζομεν δ’ ότι έννοει διά τούτων δ Αριστοτέλης τό δικαίωμα, 
όπερ είχε πας πολίτης νά είσφέρη εις τόν δήμον προτάσεις περί θεμά
των, περί ών δέν είχε προνοήση ή βουλή· άποδεχόμενος δέ τάς προ
τάσεις ταύτας δ δήμος έπέβαλεν εις τήν βουλήν νά σκεφθή περί αύτών 
καί νά είσαγάγη είς έπομένην εκκλησίαν προβούλευμα- δ τύπος τών 
τοιούτων άνευ προβουλεύματος, άρα καί άνευ προχειροτονίας, ψηφισμά
των έχει ώς εξής, κατά τάς έπιγραφάς : δεδόχθαι ή έψηφίσθαι τώ 
δήμω προβουλεύσασαν τήν βουλήν έξενεγκεϊν είς τον δήμον κλπ. '

Τό ΜΔ' κεφάλαιον, διαλαμβάνον περί τής άνωτάτης αρχής τής 
πόλεως, καί περί τοϋ τρόπου καθ’ δν έπεμελοϋντο τής εύκοσμίας καί 
διώκουν τά τών συνελεύσεων τής βουλής καί τοϋ δήμου οί πρόεδροι, 
καθώς καί περί τοϋ χρόνου καθ’ δν έγίνονται αΐ άρχαιρεσίαι τών πρός 
πόλεμον άρχών,. λύει δύο σπουδαιότατα ζητήματα, περί ών πολλαί 
έπεκράτουν μέχρι τοϋδε άμφιβολίαι. Ασαφή ήσαν πρώτον τά περί τών 
έργων τοϋ έπιστάτου- άλλ’ έκ τοϋ Άριστοτέλους μανθάνομεν ότι τό 
αύτό όνομα είχον δύο διάφοροι άλλήλων άρχαί" δ μέν επιστάτης τών 
πρυτάνεων ήτο ή άνωτάτη τής πόλεως κληρωτή άρχή, δ πρόεδρος ϊνα 
οΰτω είπωμεν τής’Αθηναϊκής δημοκρατίας,δ τηρών τάς κλείδας τών ιε
ρών, έν οις τά δημόσια χρήματα καί τά δημόσια έγγραφα καί κατέχων 
τήν δημοσίαν σφραγίδα, διά κλήρου δ’ δρίζων τούς προεδρεύοντας τής 
βουλής καί τής έκκλησίας· μεγίστη μέν ή άρχή, άλλά καί βραχυχρονιω- 
τάτη, διότι έν μόνον ήμερονύκτιον διήρκει, ούδ ’ έγίνετό ποτέ δίς δ αυ
τός· δ δ’έτερος έπιστάτης ήτο είς τών προέδρων, τών ύπό τοϋ έπιστά
του τών πρυτάνεων κληρουμένων, ϊνα διευθύνωσι τάς συνεδριάσεις τή? 
βουλής καί τάς έκκλησίας τοϋ δήμου. Έκληροϋντο δ’ οί έννέα πρόεδροι 
είς έξ έκάστης φυλής, πλήν τής πρυτανευούσης καί έκ τούτων πάλιν 
έκληροϋτο είς έπιστάτης, προϊστάμενος αύτών. Ή δεύτερα διευκρινου- 
μένη άπορία άναφέρεται είς τον χρόνον τής άρχαιρεσίας τών στρατηγών 
καί τών ιππάρχων καί τών άλλων τών πρός τόν πόλεμον άρχών έγι- 
νώσκομεν ότι έγίνοντο έν μια τών τεσσάρων τελευταίων πρυτανειών, 
ήγνοοϋμεν όμως πότε άκριβώς· νϋν δέ μανθάνομεν ότι δέν ήτο ώρισμέ- 
νος δ χρόνος τής έκλογής, άλλ’ ή βουλή ώριζεν αύτόν διά προβου
λεύματος μετά τήν έκτην πρυτανείαν έπ’ αίσίοις οίωνοϊς.

Έν τφ JVIE’ κεφ. ιστορεί δ Αριστοτέλης γεγονός τί όπερ πάρεσήν
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άφορμήν ε’ις τόν δήμον νά περιορίση τήν δικαιοδοσίαν της βουλής, κα- 
ταργήσας τό δικαίωμα αύτής τοϋ έπιβάλλειν ποινάς, καί νά δρίσ-ρ ότι 
αί δικαστικαί αποφάσεις αύτής ήσαν έφέσιμοι ε’ις τό δικαστήριον ουτω 
δε και αί τής βουλής κρίσεις περιήλθον είς τόν δήμον, «απάντων γάρ 
«αυτός αύτόν πεποίηκε κύριον, καί πάντα διοικεΐται ψηφίσμασιν καί 
«δικαστηρίοις, έν οίς δ δήμός έστιν δ κρατών»· τοϋτο δ’ έν άλλφ 
τόπω άνεπιφυλάκτως έπιδοκιμάζει δ ’Αριστοτέλης, διότι οίόλίγοι βου- 
λευτα'ι εύδιαφθορώτεροί είσι καί κέρδει καί χάρισιν τών πολλών δικα
στών ή τών είς εκκλησίαν συναγόμενων πολιτών. Δικαίωμα έφέσεως 
είς τό δικαστήριον κατά τών αποφάσεων τής βουλής ειχον καί οί κα
ταδικαζόμενοι ύπ’ αύτής άρχοντες, δσοι ειχον χρηματικήν διαχείρισιν. 
Καί ή τών εννέα αρχόντων καί τών τοϋ έπομένου έτους βουλευτών δο
κιμασία ύπό τής βουλής δέν ήτο δριστική, ώς πρότερον, άλλά καί περί 
τούτων άνεκκλήτως εκρινε τό δικαστήριον. Ούτω δέ σαφηνίζονται τά 
μέχρι τοϋδε αντιλεγόμενα περί τής διπλής δοκιμασίας τών αρχόντων.

Έν δέ τφ Μί’ κεφ. πραγματεύεται περί τής δικαιοδοσίας τής βου
λής έν τοϊς ναυτικοΐς· αΰτη είχε τήν άνωτάτην έπιμέλειαν τών τοϋ 
στόλου τής πόλεως, καί τής ναυπηγίας νέων σκαφών, έκλέγουσα δέκα 
άνδρας έκ τών βουλευτών τριηροποιούς· &ν δέ μή παρέδιδεν είς τήν 
νέαν βουλήν τά σκάφη, όσα ειχεν δρίσγ δ δήμος νά ναυπηγηθώσι, δέν 
έπετρέπετο νά τιμηθή δι* απονομής στεφάνου. Έξήταζέ δ’ή βουλή 
καί πάντα τά δημ.όσια οικοδομήματα, καί τόν παραβλάψαντα ταϋτα 
κατήγγελλεν είς τόν δήμον καί παρέπεμπεν είς δίκην.

Τά επόμενα δύο κεφάλαια (47 καί 48) διαλαμβάνουσι περί τών 
αμέσως είς τήν έποπτείαν τής βουλής ύπαγομένων οικονομικών αρχών 
καί τοϋ έλέγχου αύτών ύπό τής βουλής. Είσι δ’ αί άρχαί αύται πρώ
τον οί δέκα ταμίαι τής ’Αθήνας (ή άλλως καλούμενοι ταμίαι τών ιε
ρών χρημάτων τής ’Αθηναίας, ταμίαι οΐ τά τής θεοϋ ταμιεύουσι, ή τα- 
μίαι τής θεοϋ κλπ. ή απλώς ταμίαι), οϊτινες παραλαμβάνοντες ένώπιον 
τής βουλής, έφύλαττον τά έν τώ ίερώ τής Άθηνάς έν τή Άκροπόλει 
χρήματα τά τε ιερά καί τά δημόσια, καί τό άγαλμα τής Άθηνάς 
καί τάς νικάς καί πάντα τά κοσμήματα καί τάναθήματα- πρός πλεί- 
ονα άσφάλειαν τήν κλείδα τοϋ όπισθοδόμου, έν ώ ήτο άποτεθεμένος δ 
θησαυρός, έτήρει ούχί δ τών ταμιών πρύτανις, άλλ’ δ έπιστάτης τών 
πρυτάνεων (κεφ. 44). Τά περί τής άρχής ταύτης, ύπαρχούσης καί έπί 
Σόλωνος (βλ. κεφ. 8), έγινώσκομεν άκριβέστατα έξ επιγραφών. Τά δέ 
περί τών πωλητών έγινώσκομεν μέχρι τοϋδε έξ άποσπασμάτων τής 
’Αθηναίων πολιτείας καί τινων επιγραφών.Τά τέλη καί τά μισθώματα 
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τών δημοσίων κτημάτων εΐσεπράττοντο έν Άθήναις δι* ενοικιαστών 
έμίσθουν δέ ταϋτα οί πωληταί μετά τοϋ ταμίου τών στρατιωτικών καί 
τών έπί τό θεωρικόν έν πλειστηριασμώ γινομένω ένώπιον τής βουλής, 
κατεκυροϋντο δέ τά μισθώματα καί τά τέλη είς τόν πλειοδοτοϋντα κατ’ 
άπόφασιν τής βουλής· οί αύτοί τύποι έτηροϋντο καί. έν ταϊς παραχω- 
ρήσεσι τών μεταλλείων καί τά μέν έργάσιμα, ήτοι τά ύπό έκμετάλ- 
λευσιν όντα (είς τά δποϊα βεβαίως περιελαμβάνοντο καί τά άνασάξιμα, 
ήτοι τά έξηντλημένα καί έγκαταλελειμμένα) παρεχωροϋντο διά τρία 
ετη, τά δέ συγκεχωρημένα πιθανώς διά πλειότερα .(δ άριθμός τών έτών 
έγένετο εξίτηλος έν τώ παπύρω). Συγκεχωρημένα δέ λέγων δ’Αριστοτέ
λης έννοεϊ, ώς είκάζομεν, τά μεταλλεία έκεϊνα, ών δέν ήτο δυνατόν νά 
δηλωθώσιν έν τή διατυπώσει τής μισθώσεως τά όρια, καί δι’ ά έπρεπε 
κατ’ άνάγκην νά γείνη ιδιαιτέρα συμφωνία- δθεν συγκεχωρημένα ση
μαίνει τά συμπεφωνημένα, τοιαϋτα δ’ήσαν αί καινοτομίαι, τά νέα με
ταλλεία, ών έπετρέπετο ύπό τής πόλεως ή έκμετάλλευσις εις μισθω- 
τάς. Διότι οί καινοτομοϋντες λάθρα ύπεϊχον δίκην, τοϋ βουλομένου τών 
πολιτών έχοντος τό δικαίωμα νά γράφηται αύτούς άγράφου (ή όρθότε- 
ρον άναπογράφου) μετάλλου δίκην*. Οί πωληταί έπεμελοϋντο έπίσης καί 
τής πωλήσεως τών δημευόμενων έπωλοϋντο δέ καί ταϋτα ένώπιον τής 
βουλής, άλλά κατεκύρουν οί έννέα άρχοντες, πιθανώς διότι ούτοι ειχον 
τήν ήγεμονίαν τών δικαστηρίων, τών περί δημεύσεως άποφασιζόντων. 
Παντελώς διάφοροι ήσαν αί διατυπώσεις τής μισθώσεως τών τεμενών 
ταϋτα έμίσθου δ βασιλεύς, είς δν ήτο άνατεθεμένη ή διοίκησις τών 
πλείστων θρησκευτικών πραγμάτων. Τά ονόματα τών μισθωτών καί 
τών τελωνών καθώς καί τήν προθεσμίαν τών καταβολών έκάστου τού
των άνέγραφον οί πωληταί καί οί έννέα άρχοντες καί δ βασιλεύς έν 
σανίσι (γραμματείοις λελευκωμένοις), άς παρέδιδον είς τήν βουλήν 
έτήρει δ’ δ δημόσιος, ήτοι δοϋλός τις πιθανώς έξ έκείνων, οΰς έχρησι- 
μοποίει ή πόλις είς οικονομικής ύπηρεσίας. Κατά τήν λήξεν δέ τής προ
θεσμίας παρέδιδεν δ δημόσιος τά ληξιπρόθεσμα γραμματεία είς τήν άρ- 
χήν τών δέκα άποδεκτών.

Ή άρχή αΰτη, επί Κλεισθένους κατασταθεϊσα, έργον είχε τήν πα
ραλαβήν ένώπιον τής βούλής τών όφειλομένων είς τό δημόσιον έκ μι
σθώσεων καί τά μέν καταβαλλόμενα χρήματα άπήλειφον έπί παρου-

1 Τήν ερμηνείαν ταύτην άνεπτύξαμεν έν τώ φιλολογική τμήματι τοϋ συλλό
γου Παρνασσού κατ’ ’Ιανουάριον τοϋ 1892. Έν άλλαις δέ τοϋ τμήματος εκείνου 
συνεδρίασεσιν ύπεστηρίςαμεν λεπτομερέστερον τάς πλείστας τών έν τή προκειμένη 
αναλύσει συνοπτικώς έκτεθειμένων γνωμών.
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cicp τής βουλής, δέ μή άπετίνετο έμπροθέσμως ή οφειλή έδιπλούτσ, 
διότι ή ζαθυστέρησις έπέφερεν ώς ποινήν τόν διπλασιασμόν πλήν δέ τού
του ή βουλή είχε τό δικαίωμα νά φυλακιζη τους ζαθυστεροϋντας, οι 
κατεγινώσκετο, ώς άλλοθεν γινώσκομεν, και ή ποινή τής ατιμίας, ήτοι 
τής στερήσεως τών πολιτικών δικαιωμάτων. Τήν έπομένην τής κατα
βολής τών δόσεων ήμέραν οί άποδέκται έμέριζον τά είσπραχθεντα χρή
ματα είς τάς άρχάς· διότι έν Άθήναις τά έξ έκάστης προσόδου έσοδα 
διετίθεντο πάντοτε είς ώρισμένα έξοδα, άτινα έκ πείρας ήτο γνωστόν 
ότι ίσοϋντο.Καί δ μερισμός ούτος έγίνετο ύπό τήν έπίβλεψιν τής βουλής.

Ό έ'λεγχος τής χρηματικής διαχειρίσεως τών άρχών έγίνετο ύπό 
τής βουλής διά τών δέκα λογιστών, βουλευτών ύπό ταύτης κληρουμέ- 
νων, έξελεγχόντων δέ τάς άρχάς καθ’ έκάστην πρυτανείαν οί τής βου
λής λογισταί ήσαν άλλοι παρά τούς έν κεφ. 54 μνημονευόμενους δέκα 
κληρωτούς λογιστάς, πρός οΰς έδιδον λόγον οΐ άρχοντες μετά τήν 7.ήξιν 
τής άρχής αύτών. Όπόσον δ’ αύστηρός ήτο δ τών άρχών έλεγχος 
έν Άθήναις, όπου ούδείς τών διαχειριζομένων τά κοινά ήτο άνεύθυνος, 
πλήν τής έκκλησίας του δήμου καί τών δικαστών, καί δπόσον προσεϊ- 
χον μή μείνη άτιμώρητος παράβασίς τις τών νόμων ύπό τών αρχόν
των ή άδίκημά τι αυτών πρός τινα ή καθόλου παράλειψίς τις καθή
κοντος αύτών, καταφαίνεται έκ του θεσμού τών ύπό τής βουλής 
κληρουμένων δέκα εύθύνων. Τά έργα τών άρχόντων τούτων, περί ών 
ούδέν άκριβές ήτο μέχρι τούδε γνωστόν, δηλοϋνται σαφώς έν τή 
’Αθηναίων πολιτεία. Αί κατ’ είσήγησιν τών δέκα λογιστών (κεφ. 54) 
έκδιδόμεναι άποφάσεις τών δικαστηρίων περί τών εύθυνών τών άρχών 
δέν ήσαν δριστικαί, άλλά συμπλήρωμα άναγκαϊον αύτών έθεωρεϊτο ή 
διαδικασία ενώπιον τών εύθύνων. Οί ύπό τής βουλής κληρούμενοι 
δέκα εύθυνοι, ών έκαστος είχε δύο παρέδρους, ώφειλον νά κάθηνται 
έν τφ δημοσιωτάτω τής πόλεως τόπω, έν τή στοά τών ’Επωνύμων, 
έκεϊ δέ πας πολίτης είχε τό δικαίωμα έντός τριών ήμερών άπό τής έκ- 
δόσεως τής περί τών εύθυνών έκαστου άρχοντος δικαστικής άποφάσεως, 
νά έπιδίδη κατά τούτου καταγγελίαν έπί άδικήματι προς ιδιώτην ή 
πρός τό δημόσιον,δρίζων καί τήν ποινήν ής εκρινεν άξιον τον καταγγελ- 
λόμενον, διότι αί εύθϋναι έτάσσοντο είς τούς τιμητούς λεγομένους αγώ
νας, έν οίς τήν ποινήν ώριζον οί δικασταί.Ό δ’εύθυνος ή δ πάρεδρος, 
άν έκρινε βάσιμους τάς καταγγελίας παρέδιδε τάς μέν περί αδικη
μάτων ιδιωτικών είς τούς κατά δήμους δικαστάς, τάς δέ περί δημο
σίων είς τούς θεσμοθέτας, οϊτινες είσήγον ταύτας είς τό δίκαστήριον 
$ δ* αποφάσεις τών δικαστηρίων περί τούτων ήσαν όριστιζ,αί.
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Τό 49 κεφ. διαλαμβάνει περί τοϋ πώς έπεμελεϊτο ή βουλή τής ιπ
πικής δυνάμεως τής πόλεως· μέχρι τούδε ύπετίθετο ότι ή βουλή πα- 
ρίστατο είς τήν έπίδειξιν καί τούς έγκριθέντας ιππείς καθίστη. Νύν δέ 
μανθάνομεν ότι ή βουλή έδοκίμαζε καί τούς ίππους, άν ήσαν κατάλ
ληλοι προς πόλεμόν και άν καλώς έτρέφοντο, καί τούς προδρόμους, ήτοι 
τους μισθοφορούντας ιππείς, τούς έλαφρώς ώπλισμένους χρησίμους δ*' 
είς κατοπτεύσεις καί ταχείας έπιδρομάς, καί τούς άμίππους, ήτοι τούς 
μετά τών ιππέων έν τή αύτή τάξει μαχομένους πεζούς, καί τούτους 
μισθοφορούντας. Τόν δέ κατάλογον τών ιππέων συνέτασσον οί καταλο- 
γεΐς, δέκα άνδρες ύπό τού δήμου χειροτονούμενοι. Ή άρχή αυτή δέν 
είναι άλλοθεν γνωστή, ύπετίθετο δέ μέχρι τούδε ότι τόν κατάλογον συ
νέτασσον οί φύλαρχοι. Άλλ’ είς τούτους καί τούς ιππάρχους παρέδιδον 
τόν κατάλογον οί καταλογεϊς, άπεφάσ.ιζε δ’ ή βουλή άν εΐχέ τις τών 
έγγεγραμένων λόγον έξαιρέσεως, καί έξήλειφε τούτον έκ τού καταλό
γου.— Έκρινε δ’ άλλοτε ή βουλή καί τά σχέδια τού πέπλου, τού 
άφιερουμένου είς τήν πολιούχον θεάν κατά τά Παναθήναια, άλλά κατά 
τούς χρόνους τού Άριστοτέλους ήτο άνατεθειμένη ή περί τούτων κρίσις 
είς τό δίκαστήριον. Έπεμελεϊτο προσέτι ή βουλή καί τών είς τά ΙΙα- 
ναθήναια άθλων καί τής κατασκευής τών άλλων άναθημάτων είς τήν 
θεάν, τών Νικών, συμπράττουσα έν τούτοις μετά τού ταμίου τών στρα
τιωτικών,όστις ώς έξ έπιγραφών γινώσκομεν, κατέβαλλεν είς τούς τα
μίας τής Αθήνας τάς δαπάνας πρός κατασκευήν τών χρυσών Νικών 
καί τών πομπικών σκευών.

Είς τήν βουλήν τέλος ήτο άνατεθειμένη ή δοκιμασία τών άδυνάτών. 
Διά τού περί τών άδυνάτών νόμος, όστις έλέγχει πεπλανημένην τήν 
γνώμην τών ίσχυριζομένων ότι αί άρχαί τής φιλανθρωπίας καί τής κοι
νωνικής άλληλεγγύης ήσαν άγνωστοι είς τούς άρχαίους Έλληνας, οί 
Αθηναίοι έ'λυσαν τό δυσχερέστατον πρόβλημα τού λεγομένου νύν κοι
νωνικού ζητήματος. Ή πόλις, ήγουμένη, ώς λέγει ό Λυσίας, σκοινάς 
εινε τάς τύχας τοϊς πάσι καί τών κακών καί τών άγαθών», ειχεν άνα- 
λάβη τό καθήκον τής προστασίας τών μή δυναμένων νά έργάζωνται, 
ύπέρ ών έν ταϊς συγχρόνοις κοινωνίαις άτελώς μεριμν^ ή ιδιωτική φι
λανθρωπία. Παρείχε δ’είς έκείνους,περί ών ή βουλή άπεοαίνετο ότι ήσαν 
άδύνατοι καί δέν εΐχον περιουσίαν άνωτέραν τών 300 δραχαών, δύο 
οβολούς καθ’ ήμέραν είς έκαστον διά τροφήν. Δύο οβολοί άντιστοι- 
χούσι πρός 32 σημερινά λεπτά, άλλ’ ϊνα έκτιμήσωμεν τήν σχετικήν 
άξίαν τού νομίσματος, άνάγκη νά λάβωμεν πρό οφθαλμών ότι ένα μό- 
νρν οβολόν έλάμβανον ήμερήσιον επίδομα οί πρύτανεις είς σίτησιν, καί
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χρήσιν μέτρων

οτι αντί δύο οβολών ήγοράζοντο έν άρχή τοϋ Δ' αίώνος π. X. πέντε 
οκάδες σίτου, κατά δέ τούς χρόνους τοϋ Άριστοτέλους 2 4/2 οκάδες πε
ρίπου.— Προστίθεται δ’ έν τφ κεφαλαίφ τούτφ ότι ή βουλή είχε καί 
διον ταμίαν, κληρούμενον έκ τών βουλευτών, οστις, ώς έξ έπιγραφών 
γινώσκομεν, διώκει τά κατά ψηφίσματα αναλισκόμενα τή βουλή, κα! 
ύπέρ απάντων, ών φκονόμηκεν άπελογεϊτο τη βουλή.

Ταϋτα μέν ήσαν τά διοικούμενα ύπό τής βουλής, ήτις όμως καί ταΐς 
άλλαις άρχαϊς καθόλου είπεΐν συνδιώκει τά πλεΐστα, ώς παρατηρεί δ 
’Αριστοτέλης. Πραγματευόμενος δ’ άπό τοϋ 50 κεφ. περί τοϋ μορίου 
τής πολιτείας τοϋ περί τάς άρχάς, άρχεται άπο τής άστυνομίας, ώς 
περιληπτικώς κάλοϋμεν σήμερον τάς διαφόρους άρχάς τάς έπιμελου- 
μένης τής εΰκοσμίας καί τής τηρήσεως τών νόμων εν τε τή άγορφ κα'- 
έν τή άλλη πόλει. Ποιείται δέ πρώτον λόγον περί τών έπισκευαστών 
τών ιερών, δέκα άνδρών, οί όποιοι λαμβάνοντες παρά τών άποδεκτών 
τριάκοντα μνας έμερίμνων περί τών έπειγουσών έπισκευών τών ιερών 
τής άρχής ταύτης τό όνομα έγινώσκομεν έκ τοϋ ’Αθηναίου (ζ? σ. 
235d.). "Επειτα δ’ δμιλεϊ περί τών άστυνόμων, ών πέντε μέν ήρχον 
έν τφ άστει πέντε δ’έν Πειραιεϊ, καθήκον δ’είχον νά έπιβλέπωσι τάς 
μουσουργούς έταίρας όπως μή λαμβάνωσι μισθόν μείζονα τοϋ κεκανονι- 
σμένου, καί τούς κοπρολόγους όπως μή ρίπτωσι τάς συναγομένας άκα- 
θαρσίας έντός τής άκτϊνος τής πόλεως, άλλά δύο περίπου χιλιόμετρα 
μακράν τοϋ τείχους· έκώλυον προσέτι οί άστυνόμοι τούς ίδιοκτήτας οι
κιών νά οΐκοδομώσιν έπί τών οδών, ή νά εχωσιν έν ταΐς οίκίαις έξώ- 
στας ή ύπερφα ύπερέχοντα τής δδοϋ, ή ν’ άνοίγωσι παράθυρα είς τήν 
οδόν, ή δι’οχετών νά χύνωσι τά ύέτεια ύδατα άπό τών στεγών είς τήν 
οδόν. Καί τούς έν ταΐς όδοϊς δέ φονευομένους άπεκόμιζον οί άστυνόμοι 
διά δημοσίων ύπηρετών, έκτελοϋντες αύτω έργα, άτινα νϋν περιλαμ
βάνονται είς τά τής δικαστικής άστυνομίας.

’Εν τώ 51 κεφ. πραγματεύεται περί άλλων μορίων τής άστυνομι- 
κής άρχής· περί τών άγορανόμων, δέκα καί τούτων, έπιμελουμένων 
όπως τά ώνια άδολα καί καθαρά πωλώνται· καί τούτο μέν ήτο βε
βαίως τό κυριώτατον τών άγορανόμων καθήκον,δέν μνημονεύονται όμως 
καί άλλα έργα αύτών, οίον ή φύλαξις τής έν τή άγορ^ εύκοσμίας, ή 
εϊσπραξις τών τελών, τοϋ τε έπί τών ώνίων καί τοϋ ξενικοϋ, καί ή επι
μέλεια τής επισκευής τών έν τή άγορά οικοδομημάτων- επείτα περί τών 
μετρονόμων, ών τόν άριθμόν δέκα όντων έπίσης τό πρώτον νύχ μανθά
νομεν ασφαλώς· ούτοι είχον έπιμέλειαν όπως οί πωλοϋντες ποιούνται 

καί σταθμών συμφώνων πρός τά δημόσια. Αί λοιπαί δύο 
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άστυνομικαί άρχαί, ή τών σιτοφυλάκων καί ή τών εμπορίου έπιμελη- 
τών, σκοπόν είχον τήν έπίβλεψιν τής πωλήσεως τοϋ σίτου καί τοϋ άρ
του καί τήν πρόληψιν καταχρήσεων έν ταΐς άγοραπωλησίαις. Πρός 
άποτροπήν τοϋ κινδύνου σιτοδείας ήναγκάζοντο οί ’Αθηναίοι, οϊτινες 
καί έν εύφορίφ έπρομηθεύοντο έκ τής άλλοδαπής τό έν τρίτον περίπου 
τοϋ κα ταναλισκομένου σίτου, νά περιορίζωσι τήν ελευθερίαν τοϋ έμπο- 
ρίου, ματαιοϋντες τά κερδοσκοπικά τεχνάσματα τών σιτοπωλών. Οί 
μέν λοιπόν σιτοφύλάκες έπεμελοϋντο όπως ό έν τή άγορά έναποθη- 
κευμένος σίτος πωλήται είς δικαίαν τιμήν, καί οί μυλωθροί πωλώσι τά 
τών κριθών άλευρα εις τιμήν άνάλογον τή τής κριθής καί τόν άρ
τον άναλόγως τή τιμή τοϋ σίτου· αύτοί δ’ έκανόνιζον καί τό βά
ρος τό όποιον έπρεπε νά έ'χη έκαστος άρτος. Οί δ’ έμπορίου έπι
μεληταί ύπεχρέουν τούς φορτωτάς σιτοφόρων πλοίων καταπλεόντων 
εις τόν Πειραιά νά κομίζωσι τά δύο τρίτα τοϋ σίτου είς τό άστυ, διότι 
κατά τούς αττικούς νόμους άπηγορεύετο είς ’Αθηναίους έμπορους νά 
κομίσωσιν άλλαχόσε σίτον.— Είς τάς άστυνομικάς άρχάς πρέπει νά 
τάξωμεν καί τούς πέντε οδοποιούς, οϊτινες έργον είχον νά έπισκευά- 
ζωσι τάς οδούς διά δημοσίων εργατών περί τούτων όμως πραγμα
τεύεται έν τώ 54 κεφ. Ούδέν δέν λέγει ό ’Αριστοτέλης περί τής σπου- 
δαιοτάτης, άστυνομικής έπίσης, άρχής τοϋ έπιμελητοϋ τών κρηνών, ής 
μόνον τό όνομα καί τόν τρόπον τής έκλογής άναφέρει έν κεφ. 43 ώς 
εϊδομεν. Όμοίως ούδέν λέγει περί γυναικονόμων, έξ ού συνάγεται ότι 
εινε ορθή ή καταπολεμηθεΐσα ύπό τινων γνώμη τοϋ Boeckh, ότι κα- 
τεστάθη τό πρώτον ή άρχή αύτη έπί Δημητρίου τοϋ Φαληρέως.

Έν τώ έπομένφ κεφ. διαλαμβάνει περί τών ένδεκα καί περί τών 
εισαγωγέων. Οί ένδεκα ήσαν κληρωτή άρχή εκτελεστική καί δικα
στική άμα, έκτελοϋσα καί έπιβάλλουσα σωματικάς ποινάς (φυλάκισιν, 
θανάτωσιν) καί έφορεύουσα έπί τής δημεύσεως τής περιουσίας τών άτι
μων. Ααβοϋσα τό όνομα άπο τοϋ άριθμοϋ τών άρχόντων, ούδεμιαν δ’ 
έχουσα σχέσιν πρός τήν έπί Κλεισθένους διαίρεσιν τών φυλών, υπήρχε 
καί έπί Σόλωνος, ώς διδασκόμεθα έκ τοϋ κεφ. 7 τής Άθ. Πολιτείας. 
Τά τών ένδεκα καθήκοντα διαγράφει λεπτομερώς ό ’Αριστοτέλης, διευ- 
κρινών πολλά άμφίβολα, κυρών δέ τάς μαρτυρίας μεταγενεστέρων τινών 
γραμματικών περί τής δικαιοδοσίας τών άρχόντων τούτων έν τή άπα- 
γωγή κακούργων καί έν ταΐς ένδείξεσιν· αί μαρτυρίαι έκεϊναι έκρίνοντο 
άνάξιαι πίστεως, άλλά νϋν καταφαίνεται ότι έλήφθησαν έκ τής Άθην. 
Πολιτείας.—Έπειτα δ’ έν τφ αύτφ κεφαλαίφ πραγματεύεται περί 
τών εισαγωγέων, ών καί αύτο τό όνομα παρεφθμρμένον (έπαγωγεϊς) 
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έφέρετο έν τοϊς χειρογράφοις τοϋ Πολυδεύκους (Η' 93. 101)· ήσαν 
δ’ούτοιπέντε και ούχί δέκα, ώς ύπετίθετο. Ή κληρωτή αυτή άρχή δέν 
είχε διοικητικά καθήκοντα, άλλά μόνον δικαστικά, ε’ισήγε δηλαδή εις 
το δικαστήριον δίκας τινάς, έξ έκείνων δσαι διά τήν φύσιν αύτών έπρε
πε έντος βραχείας προθεσμίας, έντος μηνός, νά έκδικάζωνται. Κυρίως 
είπεϊν πάσαι αί δίκαι (πλήν τών φονικών) ήσαν εμμηνοι, διότι ύπεχρε- 
οϋντο οί ήγεμόνες τών δικαστηρίων νά είσάγωσι ταΰτας εις τό δικαστή- 
ριον έντος τριάκοντα ημερών- άλλ’ είς τάς ύπό τοϋ νόμου δριζομένας 
έμμήνους δέν έπετρέπετο άναβολή'τής έκδικάσεως, ώς είς τάς λοιπάς. 
Τοιαϋται δέ δίκαι ύπό τών εισαγωγέων είσαγόμεναι ήσαν αί περί άπο- 
δόσεως προικός, αί άφορώσαι είς δάνεια έπί μετρίφ τόκω. μέχρι 12 °/0, 
και αί περί προκαταβολής τοϋ κεφαλαίου έμ,πορικής τίνος έπιχειρήσεως- 
προσέτι δ’ αί δίκαι αίκίας, καί αί έρανικαί ήτοι αί κατά τών καθυστε- 
ρούντων μηνιαίαν δόσιν είς κοινόν έρανιστών, πιθανώς δέ καί κατά τών 
μή άποτινόντων όφλημα έξ έράνου,καί αί κοινωνικαί, αϊτινες και έν χω- 
ρίφ τινί τοϋ Δημοσθένους (περί συμμορ. 16) παρανοηθέντι μνημονεύον
ται- αύται δ’ ώς εικάζει δ Lipsius άνεφέροντο είς τάς διαφοράς σω
ματείων παρισταμένων έν δικαστηρίοις ώς νομικών προσόπων- επειτα αί 
άφορώσαι είς διαφοράς περί κυριότητος δούλων καί ύποζυγίων, αί τρι- 
ηραρχικαί ήτοι αί κατά τριηράρχων προ πάντων περί άποδόσεως τής 
τριήρους έν καλή καταστάσει καί τελευταϊον αί τραπεζιτικαί- οί τρα- 
πεζϊται ένεκα τής φύσεως τοϋ έργου των ειχον μεγάλην πίστιν, διό καί 
εξαιρετική ώρίζετο διαδικασία διά τάς ύπέρ αύτών καί τάς κατ’αύτών 
δίκας. Δέν περιλαμβάνονται δ’ είς τάς έμμήνους καί αί έμπορίκαί, 
ώς τινες ύπέλαβον, διότι ταύτας έπί τών χρόνων τοϋ Άριστοτέλους 
είσήγον οί θεσμοθέται (κεφ. 59, 5). "Εμμηνοι έπίσης ήσαν καί αί ύπό 
τών άποδεκτών είσαγόμεναι δίκαι,’ αί άφορώσαι είς διαφοράς άναφυο- 
μένας κατά τήν εισπραξιν τών τελών- ταύτας αν μ.ή ύπερέβαινον τάς 
10 δραχμάς ειχον τό δικαίωμα νά δικάζωσιν αύτοί, τάς δ’άλλας είσ
ήγον είς τό δικαστήριον.

Τό 53 κεφάλαιον περιέχει πολυτιμοτάτας ειδήσεις περί τών τεσσα
ράκοντα ή κατά δήμους δικαστών, καί περί τών διαιτητών, έν πα- 
ρόδφ δέ καί περί τοϋ καταλόγου. Ασαφή σφόδρα ήσαν τά περί τού
των, άλλά καί μετά τήν έκδοσιν τής ’Αθηναίων Πολιτείας, ένεκα 
παρερμηνείας χωρίων τινών τοϋ κειμένου περί τών διαιτητών καί τών 
επωνύμων, πολλή προήλθε σύγχυσις.. Νομίζομεν όμως ότι δι’ άκριβε- 
στέρας ερμηνείας διευκρινοϋνται τάσαφή και διαλύεται πάσα άμφιλο- 
γία περί τε τοϋ έ'ργου τών διαιτητών καί περί τής ονομασίας τών 
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έπωνύμων αρχόντων. Πρός τοϋτο άναγκαίαν κρινομεν λεπτομερεστέραν 
άνάλυσιν τών έν τώ προκειμένω κεφαλαίφ.

Τούς κατά δήμους δικαστάς κατασκεύασεν ό ΓΙεισίστρατος, ώς έκ 
τοϋ κεφ. 16 διδασκόμεθα, όπως μή άναγκάζωνται οί έχοντες δίκας 
άγρόται νά καταβαίνωσιν είς το άστυ καί παραμελώσι τών άγρών. 
"Οθεν ύπήγαγεν είς τήν δικαιοδοσίαν των τάς δίκας τών έν τοϊς 
άγροϊς οίκούντων, έν ώ αί τών έν άστει είσήγοντο είς τά δικαστήρια, 
καί έδίκαζον τάς δίκας έκείνας οί κατά δήμους δικασταί περιοδεύον- 
τες, διό παραβάλλονται πρός τούς παρά Πέρσαις δικαστάς τών περι- 
χώρων, οΰς αναφέρει δ Αίλιανός (Ποικ Ίστ. Α’ 34) καί πρός τούς 
παρ’ Άγγλοις Itinerantjudges. Καταργηθεϊσα δ’ ή αρχή αΰτη 
πιθανώς άμα τή καταλύαει τής τυραννίδος, κατεστάθη καί πάλιν έν 
έτει 453/2 π. X. ώς μαρτυρεί δ ’Αριστοτέλης έν κεφ. 26. Ό άριθμός 
αύτών, τριάκοντα πρότερον δντων, μετά τήν ολιγαρχίαν τών Τριά
κοντα ηύξήθη κατά δέκα «μισεί τοϋ άριθμοϋ τών τριάκοντα», ώς πα
ρατηρεί δ Πολυδεύκης. Μετά τήν μεταβολήν ταύτην εκαλούντο «οί 
τετταράκοντα», διετηρεϊτο όμως καί κατά τον Δ’ αιώνα ή χρήσις τοϋ 
παλαιού ονόματος «οί κατά δήμους δικασταί», καίτοι άπό τού τέλους 
τοϋ Ε' αίώνος, άν μή καί άπό τών μέσων αύτοϋ, δέν έδίκαζον τάς 
τών άγροτών δίκας, άλλά καθήκοντα ειχον άλλα, περί ών μετά μι
κρόν θά διαλάβωμεν. Ήσαν δέ κληρωτοί, άν καί χειροτονητούς λέγει 
αύτούς μεταγενέστερός τις γραμματικός- άλλ’ ή περί τούτου μαρτυρία 
τοϋ Άριστοτέλους είναι άναμφισβήτητος, κυρουμένη καί ύπό τοϋ Δη
μοσθένους (κατά Τιμοκρ. 112). Έκληροϋντο δέ τέσσαρες έξ έκάστης 
φυλής, άποτελοϋντες δέκα τετραμελή τμήματα, ών έκαστον έδίκαζεν 
άνά μίαν τών δέκα φυλών- ώρίζετο δ’ ή άρμοδιότης έκάστου τμήματος 
έκ τής φυλής τού έναγομένου (τοϋ φεύγοντος), δν έδίκαζον οί είς τήν 
αύτήν φυλήν άνήκοντες τέσσαρες δικασταί. ’Επειδή δέ πλήν τών πο
λιτών έδίκαζον οί τεσσαράκοντα καί τούς δούλους καί τούς μετοίκους, 
διά μέν τάς πρός τούς δούλους δίκας αρμόδιον ήτο τό τήν φυλήν τοϋ 
κεκτημένου δικάζον τμήμα (ώς μαρτυρεί δ Ίσαϊος), διά δέ τάς πρός 
τούς μετοίκους τό. τμ,ήμα είς δ παρεπέμποντο ύπο τοϋ πολεμάρχου, 
ύπό τούτου κληρούμεναι. ( Άθην. πολιτ. κεφ. 58). Ή δικαιοδοσία τών 
τεσσαράκοντα περιελάμβανε πάσας τάς δίκας τοϋ ιδιωτικού δικαίου, 
έξαιρουμένων τών εμμήνων, τών ύπό τών εισαγωγέων καί τών άπο
δεκτών δικαζομένων, καί τών πλείστων τοϋ οικογενειακού δικαίου, 
άς είσήγεν δ άρχων. Έδίκαζον, ώς λέγει δ ’Ισοκράτης, «τούς έν.; τοϊς 
ίδίοις πράγμασιν άδικοϋντας». Καί τά μέν μικρά συναλλάγματα, 
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τά μέχρι δέκα δραχμών, έδίκαζον αύτοί άνεκκλήτως, διότι, ώς αλλα
χού παρατηρεί ό ’Αριστοτέλης (Πολιτ. Δ' 13 σ. 1300 β') «δεϊ καί 
περί τούτων γίνεσθαι κρίσιν, ούκ εμπίπτει δέ είς δικαστών πλήθος». 
Τά δέ ύπέρ τούτο το τίμημα παρέδιδον είς τούς διαιτητάς, οριζόμενων 
διά κλήρου τών δικών, ας έκαστος αύτών ώφειλε νά δικάση.

Τά περί διαιτητών εκτίθενται ένταϋθα έν συνειρμω καί σαφηνίζον
ται αί περί τούτων συγκεχυμένα! ειδήσεις μεταγενεστέρων γραμματι
κών ύπο του Άριστοτέλους δ’ οδηγούμενοι δυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν 
όρθώς χωρία τινά τών ’Αττικών ρητόρων, δυσνόητα θεωρούμενα. Πε
ριττόν κρίνωμεν νά κάμωμεν λόγον περί τών πλημμελών συμπερασμά
των7 είς χ παρήγαγε πολλούς τών νεωτέρων αρχαιολόγων ή παρερμη
νεία τών χωρίων τούτων καί τίνος άττικής επιγραφής ύπό τοϋ ’Ραγ- 
καβή έκδοθείσης τό πρώτον (Ant. hell. 1163), περιοριζόμεθα δ’ εις 
τήν άνάλυσιν μόνον τών παρ’ Άριστοτέλει ειδήσεων. Διαιτηταί έγί- 
νοντο οί άγοντες τό εξηκοστόν έτος καί μή ύποχρεούμενοι πλέον είς 
στράτευσιν ώφειλον δέ νά έκπληρώσωσιν έπί έν έτος τά δικαστικά 
ταύτα καθήκοντα, διότι άλλως κατεδικάζοντο έίς άτιμίαν τής ύπο- 
χρεώσεως ταύτης άπηλλαγμένοι (άτελεϊς) ήσαν οί άποδημοϋντες μόνοι 
ή όσοι έτυχε νά άρχωσιν άρχήν τινα κατ’ εκείνο τό έτος. Παραλαμβά. 
νοντες οί διαιτηταί τάς υποθέσεις παρά τών τεσσαράκοντα έποιούντο 
πρώτον άπόπειραν συμβιβασμού, μή έπιτυγχανομένου δέ τούτου, άπε- 
φαίνοντο τάς δίαιτας, όμνύοντες έκαστος τόν ώρισμένον είς τούς δοκιμα
ζόμενους άρχοντας καί τούς μάρτυρας όρκον (βλ. κεφ. 55).Καί άν μέν 
οί άντίδικοι παρεδέχοντο τήν άπόφασιν έτελείωνεν ή δίκη· άν δ’ δ έτε
ρος αύτών έκαμνεν έφεσιν είς τό δίκαστήριον, οί διαιτηταί συνήγον 
τάς μαρτυρίας καί τάς προκλήσεις πρός προσαγωγήν έγγράφων ή μαρ
τυριών, καί τούς νόμους, οΰς έπεκλήθησαν έκάτεροι, καί ένέβαλλον 
πάντα είς χαλκούς καδίσκους (έχίνους), χωριστά μέν τά τού ένάγον- 
τος, χωριστά δέ τά τού εναγόμενου, σφραγίσαντες δέ τούς έχίνους καί 
προσαρτήσαντες τήν άπόφασιν τού διαιτητού γεγραμμένην έν γραμ
ματείς), παρέδιδον είς τούς δικάζοντας τήν φυλήν τού εναγόμενου- ούτοι 
δέ παραλαβόντες είσήγον τάς μέν μέχρι χιλίων δραχμών είς δικα- 
καστήριον συγκροτούμενον έκ διακοσίων καί ενός δικαστών, ήτοι τού 
κατωτάτου προς συγκρότησιν ήλιαστικού δικαστηρίου άπαιτουμένου 
άριθμοΰ, τάς δέ άνω τών χιλίων δραχμών είς δίκαστήριον έκ τετρα- 
κοσίων καί ενός- (δ περιττός άριθμός τών δικαστών ώρίζετο πρός άπο- 
φυγήν ίσοψηφίας). Τό δίκαστήριον δ’ άπεφάσιζεν έπί τή βάσει τών 
προσαχθέντων αύτφ στοιχείων, καί ούτε είς τόν έφεσιβάλλοντα, ούτε 
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είς τόν έφεσίβλητον έπετρέπετο νά πρόσθεση έπιχείρημά τι είς τά άνα- 
πτυχθέντα ενώπιον τού διαιτητού, ούδέ είς τούς δικαστάς νά έφαρμό- 
σωσι νόμον άλλον παρά τούς μνημονευθέντας έν τή διαίτη. Κατά διάι- 
τητού άδικήσαντος ήδύνατο νά γείνη εισαγγελία ύπό τού άδικηθέντος- 
έν τή περιπτώσες όμως ταύτη ή εισαγγελία δέν είσήγετο ώς συνήθως 
διά τής βουλής είς τήν έκκλησίαν καί εϊτα είς τό δίκαστήριον, άλλ’ 
είς αυτούς τούς συναδέλφους τού άδικήσαντος διαιτητάς, ο'ίτινες άν έκρι- 
νον αυτόν ένοχον κατεδίκαζον είς άτιμίαν- εϊχεν όμως δ καταδικασθείς 
διαιτητής τό δικαίωμα έφέσεως. Ό ’Αριστοτέλης δέν δρίζει δποϊον τό 
άδίκημα, καθ’ ού έπετρέπετο ή εισαγγελία- προδήλως δέν έθεωρεϊτο 
τοιούτο ή πεπλανημένη δικαστική άπόφασις, άφ* ού οί δικασταί δέν 
ύπεΐχον κατά γενικόν κανόνα εύθύνας, καί διά τής έφέσεως έπηνωρθοΰτο 
τό κακόν. Μάλλον δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν ότι άδίκημα έθεωρεϊτο 
ή άρνησις διαίτης ή ή δολία παράλειψίς τινων τών είς τούς έχίνους 
έμβαλλομένων στοιχείων τής κρίσεως.

Έν τφ περί τών διαιτητών νόμω δέν άνεγράφετο τό έτος τής ήλε— 
κίας αύτών, πιθανώτατα όμως άντί τούτου ώρίζετο οτι οί τεσσαράκοντα 
λαβόντες τήν στήλην τήν έ'χουσαν έπιγεγραμμένον τό όνομα τού τελευ
ταίου τών έπωνύμων διένεμον τάς δίαιτας τοϊς έγγεγραμμένοις είς αύ
τήν. "Οπως δέ κατάδειξη δ ’Αριστοτέλης ότι ούτοι ήγον τό εξηκοστόν 
έτος, ποιείται παρέκβασίν τινα περί έγγραφης τών εφήβων, καί έκ 
ταύτης λαμβάνων άφορμήν έτέραν περί τής προσκλήσεως ήλικιών πρός 
στρατείαν.

Ό πρώτος τών έννέα άρχόντων καλείται παρά μεταγενεστέροις συγ- 
γραφεύσι (ΙΙαυσ. F ια1 2. Πολυδ. Η. 89. Ήσύχ. έν λ.) καί έν έπι- 
γραφαϊς νεωτέραις (τού Α' αίώνος μ. X.) αρχών έπώνυμος. Άλλ’ έν 
τοϊς παλαιοτέροις χρόνοις έκαλεϊτο απλώς άρχων, προσεπεκαλεϊτο δέ καί 
έπώνυμος έπί τινα έτη μόνον, καί τούτο ούχί διότι άπ* αύτού ήρι- 
θμεϊτο δ χρόνος, άλλά διότι έδιδε τό όνομα είς ηλικίαν στρατευσίμων, 
τών κατά τήν άρχοντείαν αύτού έγγραφέντων είς τούς έφήβους- δηλο
νότι ήτο έπώνυμος ήλικίας καί ούχί τού ενιαυτού. Διετήρει δέ τήν έπί- 
κλησιν ταύτην έφ’ όσον χρόνον ήσαν ύπόχρεοι πρός στράτευσιν οι έπί 
τής άρχοντείας αύτού έγγραφέντες έφηβοι, ήτοι έπί έτη 42, διότι πας 
’Αθηναίος ήτο ύπόχρεως προς στράτευσιν άπό τού 18 έτους τής ήλι
κίας του μέχρι τής συμπληρώσεως τού 59. "Οθεν πάντες οί άρξαντες 
τήν άρχήν τού πρώτου τών έννέα άρχόντων δέν έλέγοντο καί επώνυ
μοι, άλλ’ έκ τούτων μόνον 42 έκάστοτε. Οί έφηβοι έγγραφόμενοι πρό- 
τερον μέν ένεγράφοντο είς λελευκωμένα γραμματεία, κατά δέ τούς χρό- 
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νους τοϋ Άριστοτέλους εις στήλην χαλκήν, ήτις ΐστατο πρό τοϋ βου- 
λευτηρίου παρά τούς έπωνύμους. Έπεγράφετο δέ είς τήν στήλην το 
όνομα τοϋ άρχοντος και το τοϋ πρό έτών 42 άρξαντος, ήτοι τοϋ επωνύ
μου τής ήλικίας τών άπαλλαγέντων κατά τό προηγούμενον έτος τής 
πρός στράτευσιν ύποχρεώσεως και διαιτησάντων- ούτος δ’ εινε «δ επώ
νυμος ό τφ πρότερον ετει δεδιαιτηκώς». "Οθεν αν περιεσώζοντο πάσαϊ αί 
στήλαι αί άναγράφουσαι τά ονόματα τών ύποχρέων πρός στράτευσιν έν 
τινι έτει θά άνεγινώσκομεν έπιγεγραμμένα έν αύταίς τά ονόματα 84 άρ
χόντων, έξ ών εν μέν θά ήτο τό τοϋ άρχοντος, έπωνύμου τής πρώτης ήλι— 
κίας τών δεκαοκταετών εφήβων, τά δέ λοιπά τών κατά τά πρότερα έτη 
άρξάντων, καί έκ τούτων 41 τών επωνύμων τών ήλικιών καί 42 τών 
δεδιαιτηκότων. Ύποθέσωμεν π. χ. ότι εϊχομεν πλήρη τόν κατάλογον 
τών στρατευσίμων τοϋ έτους 342 π. X. ήτοι καί τάς 42 στήλας καί 
τά γραμματεία, έν οίς ήσαν εγγεγραμμένα τά ονόματα αύτών. Έν 
τή στήλη τοϋ έτους τούτου πρό τών ονομάτων τών συμπληρωσάντων 
τό 17 έτος τής ήλικίας των ’Αθηναίων θά ήτο έπιγεγραμμένον τό όνομα 
τοϋ τότε άρχοντος Σωσιγένους καί τοϋ έπωνύμου τοϋ τώ πρότερον έτει 
δεδιαιτηκότος ήτοι τοϋ έν έτει 385 άρξαντος Δεξιθέου. Οί έπί τούτου 
έγγραφέντες έφηβοι, τό έξηκοστόν έτος άγοντες τώ 343 ζήτησαν τότε 
τάς Δίαιτας, τφ δέ 342 έπρεπε νά έκλεχθώσι διαιτηταί οί έπί Διει- 
τρέφους τοϋ διαδόχου τοϋ Δεξιθέου έγγραφέντες. Ό Διειτρέφης θά ήτο δ 
τελευταίος τών έπωνύμων, ού τήν στήλην λαβόντες οί τεσσαράκοντα διέ
νειμαν τάς δίαιτας τοϊς έγγεγραμμένοις έν αυτή. Θά εϊχομεν δ’ έν ταΐς 
42 στήλαις τά ονόματα τών άπό τοϋ 426-342 π. X. κληρωθέντων άρ
χόντων.Οί δέ τώ 342 π.Χ.έπί Σωσιγένους έγγραφέντες ώφειλον νά ύπη- 
ρετήσωσιν ώς διαιτηταί έπί Ήγεμάχου, τώ 300 π. Χ.&ν διετηρεϊτο τότε 
δ περί διαιτητών νόμος.—Προστίθησι δ’ δ Αριστοτέλης ότι καί πρός τάς 
στρατείας έκαμνον χρήσιν τών επωνύμων ήσαν δ’ αύται αί λεγόμεναι 
στρατεϊαι έν τοϊς έπωνύμοις· οσάκις άπεφασίζετο ύπό τοϋ δήμου ή 
έπιστράτευσις, ώς λέγομεν σήμερον, ήλικιών τινων, ώρίζοντο αύται διά 
τοϋ ονόματος τοϋ άρχοντος καί τοϋ έπωνύμου, τών έν έκαστη στήλη 
έπιγεγραμμένων, μνημονευομένων μόνων τών έν ταΐς στήλαις τής πρώ
της καί τής τελευταίας τών καλουμένων ήλικιών «προγράφουσιν άπο 
τίνος άρχοντος καί έπωνύμου μέχρι τίνων δει στρατεύεσθαι.»—’Επειδή 
δέ έν Άθήναις πλήν τών έπωνύμων τών ήλικιών ήσαν καί άλλοι έπώ- 
νυμόι, αναφέρει καί τούτους δ Αριστοτέλης όπως μή έπέλθη τις. σύγ
χυσες : «είσί γάρ επώνυμοι δέκα μέν οί τών φυλών, δύο δέ καί τεττα- 

. «ράκοντα οΐτών ήλικιών.» Οί τών φυλών επώνυμοι ήσαν μυθικοί ήρωες,

νειας, το άπλοϋν μέν έδιπλοϋτο,
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εξ ων ελαβον το όνομα έπί Κλεισθένους αί δέκα φυλαί : «Ταΐς δέ 
«φυλαΐς έποίησεν έπωνύμους έκ τών προκριθέντων εκατόν αρχηγετών 
«ους ανεϊλεν ή Πυθία δέκα» (κεφ. 21).

Και εκ τοϋ, 54 κεφαλαίου πολλά διδασκόμεθα άγν«>στα- δμιλεϊ 
πρώτον περί τών οδοποιών, ών έμνήσθημεν ανωτέρω, εΐτα δέ περί τών 
λογιστών, διαφωτίζων τά περί τοϋ παρ ’ Άθηναίοις συστήματος τοϋ έλέγ- 
χου τών αρχόντων. Οί δέκα κληρωτοί λογισταί, άλλοι παρά τούς έν 
κεφ. 48 άναφερομένους λογιστάς τής βουλής, έχοντες.βοηθούς δέκα κλη
ρωτούς επίσης συνηγόρους (οϊτινες πιθανώς ύπεστήριζον τάς κατηγο
ρίας έν τοϊς δικαστηρίοις) έξήλεγχον πάντας τούς άρχοντας μετά τό 
τέλος τής αρχής αυτών (κατά τών μή διδόντων λόγον έντός τριάκοντα 
ήμερών άλογίου έγράφετο δίκη, ώς άλλοθεν γινώσκομεν)· εΐσήγον δ’ οί 
λογισταί τάς ευθύνας· τών άρχόντων είς τό δικαστήριον, καί οί κριθέντες 
ένοχοι κλοπής δημοσίων χρημάτων κατεδικάζοντο νά πληρώσωσι δε- 
καπλοϋν το κλαπεν ποσόν, οί δ’ ένοχοι δωροδοκίας (δώρων) δεκαπλοϋν 
επίσης το ληφθέν άν δ’ ιδιώτην τινά ήδίκησαν κατεδικάζοντο είς άπό- 
τισιν άπλοϋ τοϋ τιμήματος διά τής άδικίου δίκης, περί ής μανθάνο
μεν νϋν ακριβώς τι ήτο. Καί άν μή άπέτινον πρό τής ένάτης πρυτα- 

ούχί δέ καί τό δεκαπλοϋν. "Έπειτα 
διαλαμβάνει περί τών γραμματέων, διακρίνων σαφώί άπ’ άλλήλων 
τούς προτερον μή έπαρκώς διακεκριμένους τρεις γραμματείς· τόν κατά 
πρυτανείαν, οστις δέν ήτο βουλευτής, ώς ύπετίθετο, άλλά παρεκάθητο. 
τή βουλή καί τά ψηφίσματα έφύλαττε, χειροτονητός δ’ ών πρότερον είχε 
γεινη κληρωτός έπί Άριστοτέλους· δεύτερον τόν έπί τούς νόμους γραμ
ματέα, παρακαθήμενον έπίσης τή βουλή, έ'ργον δ’έχοντα ν’αντιγραφή 
τούς νόμους, καί τρίτον τόν έν ταΐς έπιγραφαϊς καλούμενον «γραμματέα 
τοϋ δήμου»,παρά δέ τώ Θουκυδίδη (Ζ' 10) «γραμματέα τής πόλεως», 
εργον μόνον έχοντα ν’άναγινώσκη έν τή βουλή ή έν τή έκκλησίφ τά 
δημόσια γράμματα· ούτος ήτο χειροτονητός, διότι, ώς όρθώς παρατηρεί 
ό Dareste, ήτο χρεία νά έχη λαμπράν φωνήν, έν φ διά τοϋ κλήρου ήτο 
ενδεχόμενον νά έκλεχθή ποτέ ίσχνόφωνός τις ή άφωνος, άχρηστος πρός 
το εργον.— Έν τώ αύτφ κεφαλαίφ διαλαμβάνει ο Αριστοτέλης καί 
περί τών ΐεροποιών, οϊτινες δέν ήσαν ΐερεϊς, άλλά δημόσιοι άρχοντες 
φροντίζοντες περί έκτελέσεως θρησκευτικών καθηκόντων τής πόλεως. 
Τούτων ύπήρχον δύο δεκαμελή συνέδρια, ώς τό πρώτον νϋν μανθάνο
μεν, διότι οί μεταγενέστεροι γραμματικοί, οϊτινες έκ τής Αθηναίων 
Πολιτείας παρελαβον τά περί τούτων, παραλείπουσι τήν διάκρισιν. Οί 
μεν τούτων εκαλούντο «οί έπί τά έκθύματα», ήτοι οί έπιμελούμενοι 

I
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τών εξιλαστήριων θυσιών, διότι ταύτην την έννοιαν έχει πιθανότατα 
ή λέξις, ήν άλλως άλλοι έρμηνεύουσιν η διορθοϋσι *, και εθυον τά κατά 
μαντείας ιερά και μετά τών μάντεων εθυον έπί αίσίοις οίωνοΐς. Οϊ δέ 
εκαλούντο «οί κατ’ ενιαυτόν» καί εθυον θυσίας τινάς καί διώκουν τάς 
πεντετηρίδας μπάσας πλήν τών Παναθηναίων προστίθησι δ ’δ Αριστο
τέλης δτι πέντε τοιαύτας μεγάλας έορτάς κατά τετραετίαν άγομένας 
ειχον οί ’Αθηναίοι. Μία μέν ήτο ή είς Δήλον, ήν ώς ιστορεί δ Θουκυ
δίδης (Γ' 104) άνενέωσαν οί ’Αθηναίοι τόν χειμώνα τοϋ 426 π. X. 
Δευτέρα §ε τά Βραυρώνια, άγομένη είς τιμήν τής Άρτέμιδος έν Βραυ- 
ρώνι τής ’Αττικής, τρίτη τά Ηράκλεια, ώς συμπληροΰται το έν τώ 
παπύρω έξίτηλον όνομα τής εορτής έκ τοϋ Δημοσθένους (π. παραπρ. 
86. 125) του Άρποζρατίωνος καί του Πολυδεύκους (Η, 107), άγο
μένη έν Μαραθώνι πιθανώς· τέταρτη τά Έλευσίνια, ώς συμπληροΰται 
τό όνομα τής έορτής, μνημονευομένης καί έν έπιγραφή τής Έλευσΐνος 
έπί Κηφισοφώντος άρχοντος, ήτις καί τριετηρίδα αυτόθι αναφέρει 
( Άρχαιολ. έφημ. 1883 σ. 123 στ. 46. 49)" πέμπτη δέ τά Πανα- 
θήναια. Παρατηρεί δ’ δ ’Αριστοτέλης δτι ούδεμία τών εορτών τούτων έ- 
γίνετο έν τώ αύτώ τόπω 2. Τά κατά τάς έορτάς ταύτας έκανονίσθησαν 
πιθανώς έπί Κηφισοφώντος άρχοντος· τό περί τούτου χωρίον τοϋ κειμέ
νου είνε έφθαρμένον, σαφώς δμως άναγινώσκεται τό όνομα τοϋ άρχον
τος, έξ ού δηλοϋται δτι τό βιβλίον συνεγράφη μετά τό 329—8 π. X., 
δηλαδή μετά τήν άρχοντείαν τούτου.

Τελευταΐον λέγει δ ’Αριστοτέλης δτι έκληροϋντο καί έν Πειραιει δή-

1 Τό μέσον έκθύομαι σημαίνει άποτρέπω άγος δια θυσίας, δια θυσίας εξευμε
νίζω τους θεούς· τήν αυτήν δέ σημασίαν φαίνεται εχον τό ρήμα καί εις ενεργη
τικήν φωνήν παρά Σοφοκλεϊ (Ήλέκτρ. 571) «ώς πατήρ άντίσταθμον Τοϋ θηρός 
έκθύσειε τήν αύτοϋ κόρην»- ή Άρτεμις μνησικακήσασα έκ τοϋ έν τω άλσει της 
φόνου έλάφου ύπό τοϋ Άγαμέμνονος κατείχε τους ’Αχαιούς έν τή Αύλίδι- ήναγ- 
κάσθη δ’ ό ’Αγαμέμνων όπως έξευμενίση τήν θεάν νά θύση τήν κόρην αύτοϋ.— 
Έν τινι δέ κφακή έπιγραφή (Paton and Hicks, The Inscr. of Cos άρ 44) τό 
ρήμα σημαίνει απλώς θύειν τεταγμένην τινά θυσίαν «καί τά ιερά έχθύσαντες κατα 

τά πάτρια».
1 Ούχί ένιαυτώ ώς άναγινώσκουσιν ο: 'Ολλανδοί καί οΐ Γερμανοί εκδόται, πα- 

ραγόμενοι καί είς άλλας παραδιορθώσεις ένεκα τής άναγνώσεως ταύτης. Έν τω 
παπύρω κεΐται «έν τώ αύτώ γίγνεται», είνε δ’ ύπέρ τήν πρώτην συλλαβήν τοϋ ρή
ματος έπιγεγραμμένον πρός διόρθωσιν ΕΝ. «Έν τώ αύτώ ένιαυτώ» είνε βεβαίως 
πρόχειρος διόρθωσες ύποδεχθεΐσα καί ύπό τοΰ Kenyon, οστίς όμως ορθότατα ποιων 
δέν εΐσήγαγεν αύτήν εις τό κείμενον, διότι ίσα ίσα έν τώ αύτφ ένιαυτώ (τω γ' 
ετει έκάστης Όλυμπιάδος) έγίνοντο τά Αήλια καί τά Παναθήναια, πιθανώς δέ 

καί τά Ηράκλεια.
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μαρχος καί έν Σαλαμϊνι άρχων, έξ ού καταφαίνεται δτι δέν είνε βάσι
μος ή γνώμη τών παραδεχομένων δτι ή Σαλαμίς άπετέλει δήμον τής 
’Αττικής άπό τοϋ Σόλωνος μέχρι τών Μακεδονικών χρόνων· άφ’ ού 
άπεστέλλετο έκεΐσε άρχων ήτο κληρουχία, καίτοι δέν μνημονεύεται έν 
κεφ. 62 μεταξύ τών κληρουχιών.

(Έπεται τό τέλος) Λί. Γ.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ*

Εκ Καϊρου εις Ανω Αίγυπτον. To Barrage.

Τό Μπαρράζ
Μετά οκταήμερον εργασίαν έν Καίρω, καί πριν ή αναχωρήσω 

Άνω Αίγυπτον, έπωφελήθην τής έκλεκτής συντροφιάς, έκ ξένων 
ήμετέρων ών καί μία ’Αθηναία δεσποινίς καί έπεσκέφθην τό Barrage, 
ήτοι τό φράγμα τών ύδάτων τοϋ ποταμού, έν έκ τών εκτάκτων τοϋ 
αίώνος μας έργων, καί αληθές αριστούργημα καλαισθησίας, καί οχυ
ρωτικής .

•ΐ-τ ,α
προς Μ. τοϋ Κάιρου σταθμού. Διέρχεται τά χωρία 
Καλλιούμε, καί φθάνει, μετά ήμίσειαν ώραν, είς τόν σταθμόν τοϋ

δι’ 
καί

Ή αμαξοστοιχία άναχ,ωρεϊ τήν 8 καί 30 τής πρωίας ώραν, έκ τοϋ

Σούμπρα καί

■ I........
Barrage. Είς τόν σταθμόν τούτον ύπάρχουσιν οίκίσκοι τινές πλινθό
κτιστοι καί εν μικρόν ξενοδοχεϊον καί καφενειον. Όπως μεταβή τις 
είς τό Barrage, εισέρχεται είς τάς καθ’ δλην τήν έ'κτασιν τούτου κυ- 
κλοφορούσας χάριν τής υπηρεσίας, και τής μεταφοράς ανθρώπων είς τό 
χωρίον Μανάσε μικράς άμαξας, έκ τεσσάρων θέσεων (waggonets) 
κινουμένων έπί σιδηρών γραμμών δι’ ύπηρετών άράβων, καί φθά
νει μετά πέντε λεπτά είς τήν κεντρικήν διεύθυνσιν, ένθα τά γρα
φεία. ’Εν τφ κεντρικό τούτφ γραφείφ εΰρηται χάρτης μέ κλίμακα
1/1000, έξεικονίζων τήν έκ τοϋ άρχικοϋ σημείου τοϋ Δέλτα διανο-

1 Σ. Δ. Παρνασσόν. Αί σημειώσεις ,αδται, άς έπιστέλει ήμϊν έξ ’Αλεξάνδρειάς 
ό κ. Λέων. Μπαίρας, δικαστής παρά τώ αύτόθι προξενικώ δικαστηρίω, έγράφησαν 
ύπό τοΰ φιλοπόνου καί · διακεκριμένου τούτου υπαλλήλου κατά τάς ώρας τής σχο
λής αύτοϋ, άνευ φιλολογικών αξιώσεων, καί ώς άτομικαί εντυπώσεις αύτοϋ κατά 
τάς συχνάς περιοδείας, άς χάριν τής ύπηρεσίας έκτελεΓ άνά τήν χώραν εκείνην. 
Μετά πόσης όμως άνεπιτηδεύτου γλαφυρότητος καί ευστοχίας είσι γεγραμμέναι 
καί πόσον ένδιαφερούσας- πληροφορίας παρέχουσιν, οί αναγνώσται τοΰ «Παρνασ·, 
σοΰ» ήδυνήθηοαν καί έξ άλλων προτέρων δημοσιευθεισών νά έκτιμήσωσίν, 
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μήν τών ύδάτων είς δλην τήν κάτω Αίγυπτον. Ή δλη άρδευσες τών 
γα,ιών τούτων γίνεται διά των μεγάλων βραχιόνων Ροζέττης καί Δα- 
μιέττης καί τών τεχνητών διωρύγων Μαχμουδιέ καί Ίσμαηλίας. 
Έπί τών δύο πρώτων μεγάλων βραχιόνων καί ολίγον κάτωθι του ση
μείου, ένθα ή διχοτόμησες τού Νείλου καί ή άρχή του Δέλτα, κατε- 
σκευάσθη τό μέγα έργον του Barrage. Ή όλη αύτού έ'κτασις είνε 
2500 μέτρων. Τό μέρος τής γεφύρας όπερ διασχίζει τόν βραχίονα τής 
Ροζέττης, εινε μήκους 475 μέτρων. Έχει 62 τόξα έκ 4 μέτρων καί 
99 °/0, καί 62 κτιστούς στύλους, 1 μ. καί 95 °/0. Τό δέ τής Δα- 
μιέττης εΤνε μήκους 500 καί έχει 72 τόξα καί ισαρίθμους στύλους. Τό 
κενόν τής σχηματιζομένης στοάς κλείεται διά σιδηράς θύρας, πάχους 
40 °/ο τοθ υ.έτρου άνωθεν έκάστου στύλου καί έπί τής γεφύρας ύπάρ- 
χει μικρά επαλξις δυναμένη νά περίκλειση αρκετούς στρατιώτας, καί 
κατασκευασθεϊσα πιθανώς πρός τόν σκοπόν τής ύπερασπίσεως, δι’ ήν 
περίστασιν ήθελεν άποπειραθή τήν δεάβασιν στολίσκος. Έπί τής άρε— 
στεράς πλευράς τής γεφύρας, ύπάρχει καθ’ ολον τό μήκος αύτής σι
δηρά γραμμή, .έφ’ ής, κινούμενον μηχάνημα αναβιβάζει καί καταβι- 
βάζει τάς πελώριας ταύτας θύρας, τιθέμενον είς κίνησιν δι’ εργατών. 
"Οταν δέν ύπάρχη άνάγκη άρδεύσεως, αί θύραι αύται πίπτουσι, καί 
εις τάς δύο γεφύρας, καί ούτως ό Νείλος περικλειόμενος, σχηματίζει 
μεγάλην παρακαταθήκην ύδατος (reservoir), έκ τε τών δύο μεγά
λων βραχιόνων καί τού άνωθεν αύτών ποταμού, μέχρι τού Χιλουάν. 
Κάτωθι δέ τών πιπτουσών θυρών ρέει έν μέρος αύτού. Τό άκρον τού 
Δέλτα περιβάλλει τοίχος (quai) μήκους 1500 μέτρων, Έπί τών δύο 
άκρων έκάστης γεφύρας καί έν τώ μέσφ ύπάρχουσί μικραί γέφυραι κι- 
νηταί (pont-levis), αϊτινες άνοίγουσιν όρθούμεναι δι’ άλύσσεων όπως 
διέλθωσι τά πλέοντα τόν ποταμόν, καί μεταφέροντα τόν βάμβακα καί 
άλλα προϊόντα πλοιάρια.Εις έκαστον δ’άκρον κεϊνται ώραϊαι οίκοδομαί, 
ύψηλαί, γοτθικού ρυθμού μετά πυργίσκων,έξ ών ή θέα έκτείνεται μέχρι 
τών Πυραμίδων καί έπί μεγάλου μέρους τής κοιλάδος τού Νείλου. 
"Οντως ευτυχής ή Αίγυπτος, δυναμένη νά καυχάται οτι έν αύτή κα- 
τεσκευάσθησαν τά δύο μεγαλείτερα τού αΐώνός μας έργα, τό τής Δι- 
ώρυγος τού Σουέζ, καί τό τού Barrage. Διά τό τελευταϊον τούτο 
έδαπανήθησαν πλέον τών 200 έκατ. Κατασκευαστής αύτού ύπήρξεν 
δ Γάλλος μηχανικός Mougel-Bey, δ δέ θεμέλιος λίθος έτέθη έπί Μεχ- 
μέτ-Άλή τώ 1847. Κατά τήν τελετήν ταύτην τών εγκαινίων πα
ρέστησαν 15,000 στρατιώται,οϊτινες καί ελαβον μέρος είς τήν εργασίαν. 
Όλοι οί ύπάλληλόι τού κράτους, καί οί αρχηγοί τών διαφόρων θρη-
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σκειών έ'λαβον επίσης μέρος είς τήν εορτήν ταύτην, καθ’ήν έθυσίάσθη- 
ί σαν 50 βούβαλοι, καί ήτις έτελείωσε μέ μεγάλα δείπνα καί χορούς,
f Έπί τών "Αγγλων έγένοντο πολλαί έργασίαι, καί δύναται τις νά
b είπγ ότι είς αυτούς οφείλεται ή χρησιμοποίησις τού μεγάλου τούτου
| έργου τελευταίως, καθ’ ήν έποχήν δηλαδή ό κατασκευαστής τούτου
f Mouge.l-Bev άπέθνησκεν έπί ψάθης έν Γαλλί^. Τοιούτον, έν συντομία,
( τό τού Barrage εργον, δι’ ού δ μέγας ποταμός. Νείλος έτέθη ύπό τάς
| κλείδας, καί εις τήν διάθεσιν τών μηχανικών τής Αίγύπτου.

ί Ή άνω Αίγυπτος

Γ Άνεχωρήσαμεν έκ Κάιρου δί’ άνω Αίγυπτον τήν 8γ1ν ακριβώς τής
I πρωίας ώραν. Ή αμαξοστοιχία διέρχεται τόν Νείλον, διά τής μεταξύ
J τών σταθμών Ράμλε Μπουλάκ καί’Αμπαμπέχ γεφύρας, αρκούντως με

γάλης, καί έκ σιδήρου, καί άφού διέλθη τόν σταθμόν Μπουλάκ-Ντα- 
, κρά, εισέρχεται είς τήν άνω Αίγυπτον, καί έν τή Μουδιρί^ι (Νομαρ

χία) τής Γκίζας. Έν τή χώρα ταύτγ παύει τό βασίλειον τού βάμ- 
βακος καί άρχεται τό τού ζακχαροκαλάμου. Κατά τήν ε’ποχήν ταύ
την δ Νείλος είνε είς τήν άνωτέραν του ΰψωσιν, τούτου ένεκα, καί 

: μεγάλη ύπήρξεν ή έκπληξίς μου, δταν ήμίσειαν ώραν άπό τού Κάι
ρου εύρέθην έντός θαλάσσης, έντός τών πλημμυρισμένων δηλαδή, 
άπεράντου έκτάσεως γαιών. Δέν έγνώριζον πλέον άν διά τής σιδηρο
δρομικής δλκής διέσχιζον ξηράν, ή έ'πλεον θάλασσαν. Έντός τής άμά- 

! ξης καθήμενος, έ'βλεπον καί έκ τού ενός καί τού άλλου μέρους θάλασ
σαν μέχρι τού δρίζοντος, καί θάλασσαν μάλιστα μετά κυμάτων, άτινα 

ί έξέσπων έπί τής οδού, έξ ής διήρχετο ή σιδηροδρομική δλκή καί μεθ’
i όλου τού θορύβου δν παράγει τό κύμα έπί τής παραλίας. Περίεργος τή
ι άληθεία εΐκών ! Κατά διαστήματα άνέδυον έκ τής θαλάσσης ταύτης
ι μικρά χωρία μετά τών φοινίκων, συγκοινωνούντα μεταξύ των διά πλοι

αρίων, άτινα έταξείδευον δι’ ιστίων, καί τά οποία. καθίστων γράφε— 
κώτερον τό θέαμα·—πολλά έξ αύτών διήρχοντο πλησίον ήμών.

Ή σιδηροδρομική δλκή βαδίζει έπί γραμμής παραλλήλου τού Νεί
λου. Παραπλεύρως αύτού, έπί τής άνατολικής όχθης, έκτείνεται ή σειρά 
τών όρέων Μοκάταμ, κάτωθι τών οποίων, καί έπί τής όχθης κεϊνται 
κήποι,έφ’ών δ οφθαλμός έπαναπαύεται ήδύτατα,καί έν οίς διακρίνονται 
αί υψιτενείς άκακίαι ν.αί αί βαθύσκιαι συκομωρέαι μετά μεγάλου αρι
θμού γαζιών. Επαναλαμβάνω ότι είνε αδύνατον νά ίδφ τις γραφικώτερον 
θέαμα, ομολογώ δέ ότι δέν. έφανταζόμην τήν άνω Αίγυπτον,μέ τόσην 
ποικιλίαν φύσεως. Μίαν καί ήμίσειαν ώραν μακράν τού Κάιρου καί
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μεταξύ τών χωρίων Ματανιέ καί Καφρ-άμάρ, προς τό μεσημβρινόν [Λε
ρός, εύρίσζεται ή πυραμίς τοϋ Μεϊδούμ. Μετά τό Καφρ-άμάρ περί τήν 
10 ώραν ή ολκή φθάνει είς Βάσταν,χωρίον άραβικόν έν γραφική θέσει. 
Έξωθι τοϋ χωρίου τούτου ή αμαξοστοιχία διέρχεται γέφυραν μήκους 
πλέον τών 500 μέτρων, άνεγερθεϊσαν έπί τής μεγάλης διώρυγος, δΓ ής 
εισέρχονται τά υδατα, καί πλημμυροϋσιν αί γαϊαι. Περί τήν 11 ώραν 
έφθάσαμεν είς Μπενί-Σουέφ πρωτεύουσαν τής ομωνύμου Μουδιρίας. Ή 
πόλις αύτη έχει πληθυσμόν περί τάς 40. χιλ.,έξ ών μόλις 100 Έλλη
νες. Έκ τοϋ σταθμοϋ παρετήρουν άρκετάς οικοδομάς μεγάλας, εν ξε- 
νοδοχεϊον, καί δύο έκκοκιστικάς μηχανάς, ών ή μέν μία άνήκει είς τόν 
"Αγγλον Κάρβερ, ή δ’ έτέρα είς τόν ομογενή Οικονόμου, τόν δωρητήν 
καλής βιβλιοθήκης έκ νομικών συγγραμμάτων πρός τό ήμέτερον Γενι
κόν Προξενεϊον έν ’ Αλεξάνδρειά. Ήμίσειαν ώραν μετά τό Μπενί-Σουέφ 
διερχόμεθα διά μικροϋ άραβικοϋ χωρίου, ένθα καί μεγάλη μηχανή 
ζακχαροκαλάμου άνήκουσα είς τήν Δάιραν Σανίαν. Μετά τό χωρίον 
τοϋτο διεκόπτοντο καί αί πλημμυρισμέναι γαϊαι, καί είσήλθομεν έντός 
πρασίνου τάπητος. Δέν άπηλαύσαμεν έπί πολύ τοϋ θεάματος τούτου, 
καί μετά δρόμον ’/4 τής ώρας καί έξωθεν τοϋ χωρίου Φάντε, άνεφάνη- 
σαν καί πάλιν πλημμυρισμέναι γαϊαι, άλλά πρός τό νότιον μόνον μέ
ρος, καί όμοιάζουσαι πρός λίμνην, γύρωθεν τής όποιας ήσαν μεγάλα 
δένδρα καί δ αιώνιος φοίνιξ. Έκ τοϋ σημείου τούτου άρχεται πλέον 
ή ανυπόφορος κόνις, διεισδύουσα καί διά τών κεκλεισμένων θυρίδων 
τής σιδηροδρομικής άμάξης. Έπί δύο ολοκλήρους ώρας έμένομεν μεθ’ 
όλην τήν ζέστην τής μεσημβρίας μετά κλειστών παραθύρων,όπως άπο- 
φύγωμεν τήν κόνιν οΐα άβελτηρία τής Αίγυπτ. Κυβερνήσεως, ήτις, ένω 
άπολαμβάνει τοσαϋτα κέρδη, έκ τών σιδηροδρόμων της (πλέον τών 
50 τοϊς °/ έπί τοϋ καθαρού) ούδέποτε έφρόντισε νά έπιχαλικώσγ τάς 
γραμμάς αύτής, όπως έκλειψη ή αληθής αύτη μάστιξ διά τούς ταξει- 
δεύοντας! Περί ώραν δευτέραν μ. μ. έφθάσαμεν είς τό πέρας τοϋ τα- 
ξειδίου ήμών, είς Μίνιαν. Ή πόλις αΰτη κεϊται έπί τής δυτικής τοϋ 
Νείλου όχθης. Εινε πρωτεύουσα τής ομωνύμου Μουδιρίας, έχει πληθυ
σμόν περί τάς 25000, έξ ών μόνον 80—100 Έλληνες. Έχει άρκετόν 
άριθμόν καλών οικοδομών, δύο μέτριας τάξεως ξενοδοχεία παρ’ Ελλή
νων διευθυνόμενα, εν ώραϊον καφενεϊον (Bar), έκκλησίαν ορθόδοξον, 
άρκετά κομψήν δ "Αγ. ’Ιωάννης, έκκλησίαν κοπτικήν, καί άρκετά 
τζαμία. Έχει δύο έκκοκιστικάς τοϋ βάμβακος μηχανάς, ών ή μία 
ανήκει είς τούς ομογενείς Άλφιέρην καί Βιτιάδην, ή δ’ έτέρα είς τόν 
Γάλλον *Άλλε. Τον διά τήν έκκόκισιν βάμβακα μεταφέρουσι διά τον 
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ποταμού πλοιάρια έκ Μπενί-Σουέφ καί άλλων γειτονικών μερών, άλλ’ 
ώς έν άρχή ειπον, έν τή άνω Αίγύπτω βασιλεύει ούχί δ βάμβαξ άλλά 
τό ζαχαροκάλαμον καί οί λοιποί δημητριακοί καρποί. Ό έκ τής όλης 
άνω Αίγύπτου βάμβαξ δέν ύπερβαίνει τάς 200,000 καντάρια, έν ω ή 
παραγωγή αύτοϋ είς τήν κάτω Αίγυπτον φθάνει είς τάς καλάς έσο- 
δείας μέχρι 5 ίκατομ.

Αί καθ’ όλην τήν άνω Αίγυπτον μηχαναί ζαχαροκάλαμου είσίν 7, 
ών αί 5 άνήκουσιν είς τήν Δάιραν Σανίαν 1 καί 2 είς ίδιώτας. Τό πο- 
σον τής παραγομένης ζακχάρεως άνά πάσαν τήν άνω Αίγυπτον άνέρχε- 
ται είς 1 έκατομ. καντάρια κατ’ έτος. Ή κυριωτέρα άτμομηχανή εινε 
ή έν Μινίη· έν αύτή έργάζονται περί τάς 3,000 έργάται, παράγει δέ 
περί τάς 200 χιλ. καντάρια έτησίως. Ή τοϋ ζακχαροκαλάμου καλ
λιέργεια εινε τά μάλα προσοδοφόρος. Έχει έξοδα καλλιέργειας έν γέ- 
νει 7—8 κατά φεδάνιον λίρας, έν ώ άποφέρει 20 — 22 λίρας. Ή έν 
Mivipc μηχανή καταναλίσκει καθ’ έκάστην περί τάς 30,000 καντάρια 
ζακχαροκαλάμου καί παράγει 2 χιλ. καντ. ζάκχαριν. Ή κατασκευα- 
ζομένη παρά τής μηχανής ζάκχαρις εινε τριών ποιοτήτων άλλά προς 
τούτοις παράγεται έξ αύτής είδος μέλιτος καί οινόπνευμα. Πλησίον 
τής έν Μίνια μηχανής ύπάρχει καί τό τοϋ Κεδίβου ’Ισμαήλ άνάκτο- 
ρον, εντελώς ανατολικού σχεδίου. Είς τόν Κεδίβην τούτον οφείλει ή 
άνω Αίγυπτος τον σιδηρόδρομον καί τήν διώρυγα τής Ίμπραημίας, 
δΓ ής ποτίζονται αί άπέραντοι γαϊαι. Έν Μινίη δέν ύπάρχουσιν αρ
χαιότητες αίγυπτιακαί, άλλά μόνον είς άπόστασιν μιας ώρας τάφοι τι- 
νες, οΰς δυστυχώς δέν ήδυνήθην δι’έλλειψιν χρόνου νά έπισκεφθώ. Μετά 
διήμερον διαμονήν εν Μίνια άνεχώρησα διά τής ’ιδίας γραμ.μής, ούδέν 
νεώτερον εχων νά ίδω, ούδέν άπολύτως πλέον νά θαυμάσω, ή μόνον 
περί τήν δύσιν τοϋ ήλιου τόν μακρόθεν φαινόμενον Νείλον, δικαιοϋντα 
τήν έκφρασιν τοϋ συγγραφέως τών Orientales :

Comme une peau de tigre, au couchant s'allongeait 
Le Nil, tachete d’iles.

Έν ’Αλεξανδρείςι.
Λεωνόδας Μπαορας

* Τράπεζα, εις ήν άνήκουσι τά κτήματα τοϋ πρώην Κεδίβου ’Ισμαήλ, διοι- 
κουμενη παρ’ επιτροπής συστηθείσης συγχρόνως μέ τήν σύστασιν τοϋ Contr6le 
εν Αίγύπτω. Τά κτήματα ταϋτα υπολογίζονται εις πλέον τοϋ ήμίμεος τών καλ
λιεργησίμων έν Αίγύπτω γαιών.
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ΚΑΤΑ ΤΟ 1629

Ό Άνδρέας Ροϋσος πλοίαρχος εμπορικού πλοίου, καταπλεύσας είς 
Ζάκυνθον ομολογεί μεθ’ όρκου είς τάς άρμοδίας άρχάς καί εις τόν 
έβραϊον 'Αβραάμ Κανδιώτην, είς δν άνήκει τό φορτίον, οτι :

«Τη 27 Φεβρουάριου τοϋ έτους 4629 άναχωρήσας περί τό μεσονύ- 
«κτιον έκ Κρήτης, μετά δέκα περίπου ώρας, άν καί δ καιρός ήτο κα- 
«λός, καί άνεμος δέν έπνεε καί δ ουρανός ήτο λίαν κυανούς (azzur- 
«rissimo), αίφνης ειδον μακρόθεν πρός βορράν είς τήν θάλασσαν 
«βουνά κυμάτων, άτινα έκ τοϋ άφροϋ έφαίνοντο ώς χιονοσκεπή, καί 
«πρός νότον διευθυνόμενα ώς άστραπή. Έν ριπή οφθαλμού καί ή πέ- 
«ριξ ήμών θάλασσα έπάφλαζε καί ήφρϊζε. Πριν Ss λάβω τόν καιρόν 
«νά έρωτήσω τόν πηδαλιούχον περί τοϋ πρωτοφανούς τούτου παραδό- 
«ξου φαινομένου, ήκουσα ύποθαλάσσιον θόρυβον δμοιάζοντα μέ άλύσεις 
«συρομένας. Ένόμισα ότι'τό πλοϊον έσταμάτησεν ή μάλλον ότι προσέ- 
«κρουσεν είς βράχους, ότι κατεποντίσθημεν διότι, άν καί πολύ μακράν 
«ήμεθα τών φοβερών εκείνων θαλασσίων βουνών, ούχ ήττον ή θά- 
«λασσα ένθα εύρισκόμεθα ήτο τόσον άγρια, ώστε ένόμισα ότι τό πλοϊον 
«έγεινε βορά τοϋ καταστρεπτικού έκείνου κύματος. Έπανήλθεν ή ήρε- 
«μία, άν καί ή θάλασσα έξηκολούθει βράζουσα (bollire). Τότε μόνον 
«ήκουσα τάς άπελπιστικάς φωνάς τών ναυτών μου. Καίπερ ήμιθανεϊς, 
«έστρέψαμεν τούς οφθαλμούς πρός τά κύματα, έκ τοϋ φόβου μήπως 
«έπαναληφθή τό κακόν, άλλά τά κύματα προύχώρουν πρός νότον άφί- 
«νοντα όπισθεν γαλήνην μέν, άλλά τεταραγμένην θάλασσαν, φαιού 
«χρώματος μετά μικρού άφρού, ένω δ ούρανός έ.ξηκολούθει νά εινε λίαν 
«κυανούς καί αίθριος. Είς τήν θάλασσαν εϊδομεν λείψανα πλοίου. 
«Πάντα ταύτα συνέβησαν είς όλίγιστα λεπτά. Μόλις άνέλαβον. είδον, 
«μετ’ άλγους τής ψυχής μου, ότι έ'λειπεν δ ναυτόπαις (mozzo) καί 
«τά έπί τοϋ καταστρώματος βυτία (botte)1».

Αί άρχαί άπεδέχθησαν τήν δμολογίαν ταύτην τού πλοιάρχου, ούχί 
όμως καί δ έβραϊος έ'μπορος,οστις άπήτει τήν πληρωμήν τών άπολεσθέν-

1 Diversorum Reggimento C. Bembo (Άρχειοφυλακεΐον ύπδ τά Δικαστήρια) 
καί Carte Sanita (Άρχειοφυλακεΐον).
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των, έπιμένων ότι ήτο άδύνατον νά συμβώσι τά παρά τοϋ πλοιάρχου 
λεγάμενα καί επομένως άξιών καί νά τιμωρηθή δ Άνδρέας Ροϋσος, 
δ άτυχής πλοίαρχος. Ό προβλεπτής Βέμβος έπί τής κατηγορίας ταύ- 
της άπεφάνθη ότι έκ τής γενομένης άνακρίσεως δέν προέκυπτεν ότι δ 
πλοίαρχος ήτο άξιοι τιμωρίας καί άφοϋ ή διοίκησες (Reggimento) 
έπισήμως ήθελε μάθει τήν άλήθειαν, άν μέν δ πλοίαρχος ήπάτησε τάς 
άρχάς ιδίως, θά έτιμωρεϊτο παραδειγματικώς· άν δέ ομολόγησε τήν 
άλήθειαν, τότε παραδειγματικώς έπίσης θά έτιμωρεϊτο δ έμπορος *.

Μετά παρέλευσιν μηνών ένεκα σφοδράς τρικυμίας, κατέπλευσεν είς 
τόν λιμένα Ζακύνθου ισπανικόν πολεμικόν πλοϊον, ού δ πλοίαρχος ήτο 
τοϋ προβλεπτοϋ φίλος. Ούτος σύν άλλοις περιέργοις διηγήθη ότι ένω 
τό πλοϊον του είχεν άναχωρήσει κατά τάς άρχάς τοϋ Μαρτίου έκ Μή
λου, αίφνης ή θάλασσα έξηγριώθη, έταράχθη, άν καί δ καιρός ήτο 
ώραϊος καί ουδέ άνεμος έπνεε καί καύσων ύπερβολικός έπεκράτει. Καί 
ού μόνον τήν πλήμμυραν ταύτην παρετήρησε καί αίφνιδίως άνυψωθέντα 
έξ άφρού θαλάσσια βουνά, διευθυνόμενα πρός τά νοτιοανατολικά, 
άλλά καί ύποβρόχιον ταραχήν ήσθάνθη δμοιάζουσαν μέ δυνατήν 
θραϋσιν σανίδων (spezzamento di tavole). Τό πλοΐόν του ούδέν δυ- 
σάρεστον έπαθε, καί μόνον τό πλήρωμα κατεπλάγη έκ τοϋ φόβου. Κα- 
ταπλεύσαντες είς Κύθηρα, έμαθον ότι κατά τήν αύτήν ήμέραν καί ώραν 
ήσθάνθησαν αύτόθι οί κάτοικοι σεισμόν μέτριας σφόδρότητος· ή θά
λασσα είς τήν προκυμαίαν τής νήσου ούδέν έκτακτον φαινόμενον πα- 
ρουσίασεν, είμή μικράν πλημμυρίδα 8. Ό προβλεπτής παρεκάλεσε νά 
κατάθεση πάντα ταϋτα έπισήμως,όπως χρησιμεύσωσιν ύπέρ τής άθωώ- 
σεως τοϋ πλοιάρχου, τοϋ κατηγορουμένου παρά τοϋ έβραίου έμπορου 
έπί άπάτη 5.

Μετά παρέλευσιν έξ μηνών άφίκετο είς Ζάκυνθον πλοίαρχος πολεμι
κής ένετικής γαλέρας έκ Κερκύρας, οστις, μαθών τήν περίεργον τού 
Έβραίου κατηγορίαν κατά τού πλοιάρχου, κατέθεσεν ότι περιπλέων 
κατά τόν Μάρτιον μήνα είδεν έπί τής θαλάσσης λείψανα πλοίων καί 
πτώματα ναυαγών καί άλλα άποδεικνύοντα σοβαρά ναυάγια. Περί σει
σμού ούδέν όμως είχεν άκούσει ’.

Έν έγγραφον τοϋ 1631 (’Ιανουάριου 4) προερχόμενον έκ τοϋ διοι-

1 Filze Ordini diversi (Άρχειοφυλακεΐον ύπό τά Δικαστήρια).
* Carte diverse 1600-1700 non registratie nei libri (Άρχειοφυλακεΐον ύπό 

τά Δικαστήρια).
’ Libri lettere (Άρχειοφυλακεΐον).
4 Filza avvisi (Άρχειοφυλακεΐον).



£20 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ
κητηρίου (Reggimento) τεκμηριοϊ δτι αί άρχαί έλαβον τάς σχετικά; 
πληροφορίας έπισήμως, άς δυστυχώς δέν ευρομεν έν τω φακέλλω. Το 
έγγραφον τοϋτο έν συντόμω έλεγεν δτι: «Έκτων έπισήμων πληροφοριών 
«καί καταθέσεων διάφορων άξιοπίστων μαρτύρων η ομολογία τοϋ πλοι- 
«άρχου Ρούσου καταφαίνεται πιστή καί άληθής (fedele e vera). Γνω- 
«ρίζει έπίσης έπισήμως ή δικαιοσύνη δτι έκ τής θαλασσίου έκείνης στιγ- 
«μιαίας διαταράξεως πολλά ναυάγια συνέβησαν. Επομένως, κατά τήν 
«γενομένην άπόφασιν τής δευτέρας Απριλίου τοϋ έτους 1629, σήμερον 
«καταδικάζομεν τον Εβραίον Κανδιώτην διά τήν δυσπιστίαν του προς 
«τάς άργάς, νά έκτεθή έπί μίαν ήμέραν εις τον κύφωνα (berlina) 
«έντος τής πόλεως Ζακύνθου καί έπί μίαν ήμέραν εις το προάο’τετον 
«τοΰ Αίγιαλοΰ, είς τριών μηνών φυλάκισιν καί είς τά έ'ξοδα τής 
«δίκης. Ό δέ πλοίαρχος έχει το δικαίωμα νά ζητήσγ άποζημίωσιν διά 
«τήν χρονοτριβήν, του *.»

★
¥ *

Τά περίεργα ταϋτα άναγνόντες προ τεσσάρων έτών, άντεγράψαμεν 
τά σχετικά άποσπάσματα, δπως έξετάσωμεν τούς ιστορικούς καί μά- 
θωμεν δ μέγας ούτος σεισμός, δ έχων βεβαίως τό σεισμογόνον κέντρον 
είς τήν θάλασσαν τήν μεταξύ Κρήτης, Θήρας, Μήλου καί Κυθήρων, 
έπήνεγκέ που καταστροφάς. Δυστυχώς έκ τών ιστορικών, οΰς προχεί
ρους είχομεν, ούδέν ήδυνήθημεν νά έξαγάγωμεν.Ή προσοχή ήμών είχμ 
ιδίως περιστραφή είς τήν πολλάκις σειομένην Κρήτην, ήτις είνε, ώς 
γνωστόν, αύτόσειστος καί ύπέστη εις τινα παράλια εξάρσεις 2· 
άλλ’ αί έλπίδες ήμών άπέβησαν μώταιαι.

Ότε προ τριών έτών δ κ. Ν. Σταυράκης έξέδωκε τήν Στατιστι
κήν τοΰ πληθυομοΰ της Κρήτης μετά άξιολόγου εισαγωγικής με
λέτης, ειδομεν δτι φιλοπόνως συνεπλήρωσε τον κατάλογον τών σει
σμών τής Κρήτης δι’ δσων ήδυνήθη ειδήσεων, έκ πηγών ή έκ παρα
δόσεων καί συγχρόνων παρατηρήσεων. Άλλ’ δ κ. Σταυράκης άναφέ- 
ρει (σελ. 108) δτι κατά τόν δέκατον έβδομον αιώνα μόνον έπτά σει
σμοί συνεκλόνησαν τήν Κρήτην, κατά τά έτη 1604, 1612, 1650, 
1662, 1665, 1673, 1681.

Εύτυχώς προ δύο μηνών ήγοράσαμεν άρχαΐον έκκλησιαστικον κώ
δικα άνήκοντα είς Κρήτα, καί έδωρήσαμεν αύτόν είς την Δημοτικήν 
Φωσκολιανήν Βιβλιοθήκην. Έν τώ κώδικι τούτω ύπάρχει χειρόγραφος

1 Sentenze diverse 1600 —1650 (Αρχειοφυλακείων ύπο τά Δικαστήρια).
* Όρα Issel Le oscillazioni lente det suolo o Bradisismi σελ 278—279 
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τοϋ ίερεως σημειωσις λεγουσα δτι τή εικοστή έβδομη Φεβρουάριου τοϋ 
έτους 1629 σφοδραί δονήσεις έπήνεγκον έπί τής νήσου Κρήτης άρκετάς 
ζημίας, «αχκθ’ μηνί φεβρουαρίου είς τάς κζ', ήμέρ<£ σάβατω τής 
«Σταυροπροσκυνήσεως, ώρα τετάρτη τής ήμερα; έγίνικε σεισμός μέ- 
«γας είς δλον τό νησί τής Κρήτης καί έπέσασι σπήτια καί έπλακό- 
«σασι ανθρώπους πολλούς καί τάς καμπάνας γιά τή χώρας (sic) καί 
«σούντανε δπου έλέγασι οί άνθρωποι πώς δίδουσιν κάτω νά χαλάν καί 
«ή έκκλησίαις καί νοίξασι καί ή γή έβρ. ‘,... καί οίτριμε (sic) όπου 
«έλέγαμε κάθε πράγμα πώς θέλει νάνοίξγ ή γής νά μάς καταπιή». 
Επειδή, ώς άνωτέρω είπομεν, είς ούδένα τών γνωστών ήμών ιστορικών 

ειδομεν άναφερόμενον τόν σεισμόν τοϋτον, ένομίσαμεν καλόν νά δημοσι- 
εύωμεν ο,τι περί αύτοϋ ανεγνωμεν εις τ’ ανέκδοτα έπίσημα έγγραφα.

ύΕπυρόδων δέ Οοάζιςς

ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Ή τράπεζα είχε πρό πολλοϋ άρχίσει νά περιστρέφεται παραδόξως, 
καί δ λαμπτήρ νά διαγράφγ κύκλους φωτεινούς, καί οί τοίχοι προσήγ- 
γιζον έχθρικώς προς άλλήλους ώσεί έμελλον νά συγκρουσθώσιν, δταν δ 
Πέτρος άπεφάσισε νά έξέλθη τοϋ οινοπωλείου.

Ήτο παραμονή μεγάλης έορτής καί ή ώρα βεβαίως θά ήτο μεσονύ
κτιον. Επειτα έκώθητο πολύ μακρών, έπρεπε νά περάση δάσος ολό
κληρον δπως φθάσγ είς τήν οικίαν του.

Ού'τε καί αύτος δέν ενθυμείτο πόσον οίνον είχε πιει, καί πόσα σι* 
γάρα είχε καπνίσει διά τεράστιας πίπας άκαθάρτου καί άποπνεούσης 
αφορητως νικοτιανήν. Ενθυμείτο μόνον τήν περίεργον δίψαν τήν οποίαν 
τώ έπροξένησαν τά πρώτα ποτήρια, δίψαν ύπέρμετρον τήν όποιαν μά
την έπολέμησε νά κορέση. Βεβαίως θά ήτο ή πρώτη φορά καθ’ ήν 
εμέθυσκεν είς τήν ζωήν του. Ήτο πάντοτε μελαγχολικος καί φιλάσθε
νος, ώστε έσυνείθιζε μετά τήν εργασίαν του είς τά σφαγεία, καί 
την πώλησιν είς τό κρεωπωλεϊον, νά πηγαίνη κατ’ εύθεϊαν είς τόν 
οικόν του. Απόψε δμως παρεσύρθη. .Μετά πολύωρος έργασίαν κοπιώδη 
καί κάπως άηδή, έπήγε μέ τούς φίλους του είς τό οίνοπωλεϊον, έφαγε, 
έπειτα έ'πιεν έν ποτήριον, τόν έκέρασαν καί άλλο, έπειτα άλλο,έδίψασε, 
έ'πιε καί τέταρτον, έκάπνισε πολύ μολονότι άσυνείθιστος, καί τόρα

1 Δυσανάγνωστον.
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έξήρχετο.μέ βήματα όχι τόσον ασφαλή, καί μέ κεφαλήν περιδινουμένην.
Έκαληνύκτισε τούς φίλους του, οϊτινες μάτην ήθέλησαν νά τον κρα- 

τήσωσι, καί έξήλθεν εις την οδόν.
Μετ’ ολίγον άφήκεν όπισθεν του καί τάς τελευταίας οικίας της πο

λίχνης καί έπροχώρει είς πλήρη έξοχήν.
Άπό τήν θερμότητα καί τήν άποπνικτικήν άτμόσφαιραν του οινοπω

λείου, ώς έξήλθε τώρα είς άέρα δροσερόν καί όξυγονούχον, έξητμίσθη 
ολίγον ή ταραχή του εγκεφάλου του καί ήρχισε νά περιπατή στε- 
ρεώτερον.

’Απέραντος ήπλούτο ή έξοχή, χωρίς ό οφθαλμός νά βλέπγ τίποτε 
σχεδόν, έν μέσω του σκότους.

Αί δενδροστοιχίαι έφαίνοντο ώς μεγάλαι κηλϊδες έκ σινικής μελά
νης έντός του άπειραρίθμου κόσμου τών σκιών καί τών όγκων, τών 
οποίων δέν διέκρινέ τις ούτε σχήμα ούτε είδος.

Σκότος κάτω, σκότος καί μελάνες όγκοι είς τά πέριξ βουνά, σκότος 
είς τόν ουρανόν κεκαλυμμένον κατά τό πλεΐστον ύπό νεφών. Έφαίνετο 
ώς νά εύρίσκετό τις έντός μεγάλης άβύσσου περιτριγυρισμένης ύπό γι- 
γαντιαίων χειλέων, κεκλεισμένης άνωθεν ύπό τού μελανός ουρανού,όστις 
άπέπνιγε τόν άνθρωπον παραδόξως, ώς νά έπεκάθητο έπί τού στή
θους του.

'Ο δροσερός άήρ συναπέφερε τήν άνήσυχον πνοήν τής λανθανούσης 
τής μυστηριώδους ζωής τής φύσεως, καί άνήρχετο ψίθυρος, ψίθυρος τρο
μακτικός έν τή λεπτότητί του, καί άνεζωογόνει τό δάσος ολόκληρον 
ώς διά ζωής φαντασμάτων.

Τό παν προ τών οφθαλμών τού Πέτρου έφαίνετο είς κίνησιν, τά 
δένδρα έσειον τάς κορυφάς των', ήσύχως, πενθίμως, αί σκιαί έχόρευον 
φανταστικώς, καί αύτά τά όρη έφαίνοντο κινούμενα.

Κρότος αιφνίδιος ένέσπειρε τόν τρόμον είς τήν καρδίαν του, κρότος 
παράξενος ώς ξεσχιζομένων ύφασμάτων, καί σβενυμένων τριγμών ρίνης 
έπί μετάλλου, καί ύέλων συνθραυομένων.

Έπειτα άνωθεν τής κεφαλής του ήκούοντο ψόφοι άσυνήθεις, τά δέν
δρα έκλονούντο, βροχή ξηρών φύλλων έπιπτεν έπί τής κεφαλής του πεν
θίμως, καί έσμοί μελανών πτηνών άφίπταντο καί έξηφανίζοντο κτυ- 
πώντα τόν άέρα ξηρώς διά τών πτερύγων των.

Είσήρχετο έντός τών πυκνών δενδροστοιχιών, έμφοβος ώς νά είσέ- 
δυενΖ έντός σκοτεινής σήραγγος καί έβλεπεν έπάνω του τά δένδρα ώς 
μεγάλας σκιάς, ώς τερατώδη άλεξήλια, μέ συνηνωμένους παραφόρως 
τούς κλάδους αυτών έν μανιώδει έναγκαλισμφ.

Β;

Τούς ρώθωνάς του προσέβαλεν,ώς διήρχετο κάτωθεν νεαρών δένδρων, 
ή οσμή ή χλωρά τού χυμού, οσμή άνοστος ώς λευκώματος ώμου, οσμή 
οργασμού ζωώδους, ή οποία τώ έπροξένησε ναυτίαν, τώ ένθύμισε τήν 
άλλην οσμήν, τήν όποιαν είχε πάντοτε είς τήν όσφρησίν του, οσμήν 
κρεωπωλείου έξ αίματος νωπού καί σαρκών διαμελιζομένων.

Καί άνεπόλησεν όλην τήν εσπέραν του καί όλην τήν κοπιώδη καί 
τρομεράν’έργασίαν παραμονής εορτής.

"Ολη ή σφαγή ή άγρία τών βοών και τών προβάτων καί τών χοί
ρων, μέ τό έκτινασσόμενον αίμα, καί τούς βαρείς πελέκεις, καί τούς 
άγριους μυκηθμούς, καί τά απελπιστικά βλέμματα, καί τούς ύστάτους 
σπασμούς τού θανάτου, καί όλην τήν άχνίζουσαν άναθυμίασιν τού αί
ματος καί τών έντοσθίων μέ τήν οσμήν τήν μεμβρανώδη τήν χαρακτη
ριστικήν, καί δ διαμελισμός έπειτα τής σαρκός καί τά άναρτώμενα 
έρυθρά τεμάχια μέ τά άχνίζοντα λίπη καί τάς παγωμένας σταγόνας 
τού αίματος ώς σταλακτίτας, άναπαρεστάθησαν προ τών οφθαλμών 
του, φωτιζόμενα άπό τό έρυθρωπόν φώς τών μεγάλων λυχνιών τού λί
πους μέ τά μεγάλα φυτίλια καπνίζοντα αιθάλην άποφοράς καιομένου 
έλαίου άηδιαστικής, ύπό τούς παμμεγέθεις μαυρισμένους κίονας τού 
σφαγείου, μέ τάς άγωνιώσας ένδοθεν σκιάς, καί τήν κίνησιν τής λάμ- 
ψεως τήν παλμώδη, ώσεί ταρασσομένην ύπό τών έκφευγουσών ψυχών 
τών θυμάτων.

Έπί τού πλακοστρώτου έδάφους έ'βλεπε σωρούς σαρκών καί ρύακας 
έρυθρούς καί πτώματα ξεκοιλιασμένα μέ τούς πόδας είς τόν άέρα είς 
στάσεις αίσχράς, μέ τά μέλη γυμνά, μέ .τούς ιστούς κρεμαμένους, δια- 
στιζομένους ύπό κυανοχρόων φλεβών, καί τά έντόσθια έκφεύγοντα 
τών κοιλωμάτων θερμά καί ύποκύανα.

Καί ή έντύπωσις του ώς άπό πεδίου μάχης καί νεκροταφείου, άη- 
δής καί πένθιμος, έπανήρχετο είς τόν νούν του, ή κεφαλή του έσκο- 
τίζετο τώρα περισσότερον, ή καρδία του έπαλλε, καί τάς κόρας τών 
οφθαλμών του διέσχιζον λάμψεις ταχεϊαι.

Έπί στιγμήν τόν κατέλαβε τρόμος πολύς, καί έκύτταξε πέριξ αύτού 
μέ διεσταλμένα τά όμματα καί έκινήθη νά τρέξη· άλλ’ οί πόδες του 
ήσαν κολλημένοι, έπλεον έντός ύγρού, τό οποίον ήσθάνετο θερμόν νά 
φθάνη μέχρι τών κνημών του.

Καί τήν όσφρησίν του προσέβαλλε σφοδρά πνοή ζωής, άνοστος καί 
άπεχθής, ώς τήν ήσθάνετο άνωθεν τών μεγάλων κάδων, είς οΰς συνέρ- 
ρεε τό αίμα τών σφαγίων, καί έ'μενεν έκεϊ καί διεχωρίζετο έ'πειτά είς 
πλακούντας καί έπιπολάζοντα όρροκίτρινα ύγρά.

I
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Ήτο αίμα, άλλά ώ.7. θερμόν, ocljxa. ζωής, αύτό τό οποίον έ'τρεχεν 
είς τούς πόδας του κ<χί τοϋ έπλημμύρει τάς κνήμας.

Ήσθάνθη ώσεί μία χειρ σιδηρά νά τοϋ συνέσφιγγε τήν καρδίαν. 
Κατεβίβασε τούς οφθαλμούς καί εΐδεν, έρυθρομέλανα είς τά σκότη πο
ταμόν ολόκληρον κατερχόμενον ώς πλήμμυραν άπο μακράν, καί αύ- 
ξάνοντα καί ύψούμενον, καί ε'κ τής ερυθρά: του άνταυγείας έφεγγοβόλει 
άσθενώς άνωθεν αύτοϋ δ δρίζων πορφυρόχρους.

’Εκείνος έ'βλεπε πρός τά εμπρός φρίσσων, τό πρόσωπον όλον διε- 
στράμμένον ύπό τοϋ δέους.

Είς τά βάθη τοϋ μελανού δρίζοντος τά δένδρα έκινοϋντο περισσότε
ρον, συνηνούντο, έπλησίαζον, έπλησίαζον δλονέν.

Καί ήσθάνθη ισχυρόν ρίγος καθ’ δλον του τό σώμα, όταν είδε μυ
ριάδας οφθαλμών νά άπαστράπτωσι, καί πλήθος κεφαλών νά άναφαί- 
νωνται παρασυρόμεναι ύπό τοϋ ερυθρού ρεύματος.

Ήσαν κεφαλαί βοών μέ τούς μεγάλους τούς τεραστίους ύελώδεις 
οφθαλμούς ήνεωγμένους άπειλητικώς, μέ τό ρόγχος χαϊνον, τόν λαιμόν 
αίμοστάζοντα, καί σμήνη προβάτων λευκαζόντων εντός τής αίματηράς 
άνταυγείας, καί άλλαι ζώων άγέλαι μέ τήν έκφρασιν τραγικήν, μέ τά 
πρόσωπα συνεσπασμένα, καί τά βλέμματα φοβερά.

Καί έ'βλεπε τούς παιδικούς οφθαλμούς τούς τόσον άτενεΐς τών προ
βάτων νά τόν παρατηρώσι μέ σταθερότητα ειρωνικήν, καί τάς κεφά
λας τών χοίρων νά έρχωνται αίμοστάζουσαι ταχέως, μέ τά μικρά των · 
όμματα κεκλεισμένα, τυφλαί, άπειλοϋσαι μόνον διά τής ορμής τής κα- 
ταβάσεώς των. Καί όπισθεν αύτοϋ έστράφη καί διέκρινεν άλλην πλήμ- λ 
μυραν ζώων, μέ μικράς κεφαλάς, μέ λεπτούς οφθαλμούς αύθάδεις, φω
σφορίζοντας, μέ τούς λαιμούς κεκομμένους καί συγκρατουμένους ύπο. λε- \
πτών ίνών, μέ τάς άρτηρίας έκτινασσούσας σπασμωδώς τό αίμα.

Εμπροσθεν αύτοϋ καί όπίσω του τόν άπέπνιγεν αιώνιος σφαδασμός θα
νάτου, καί βλέμματα φαντασμώδη διεσταυροϋντο πανταχόθεν καί ήκουε 
μυκηθμούς, τούς μυκηθμούς τών βοών έπί τή πρώτη τοϋ πελέκεως 
πληγή, μυκηθμούς παρακλήσεως άπειλητικής, φοβερώς μεγαλοπρεπείς 
ώς μία ζωή ισχυρά έκφεύγουσα, καί βελασμούς πένθιμους προβάτων, 
καί κρώγμούς, καί γρυλλισμούς, καί φωνάς ζώων παντοειδών.

Καί τόν έκρυψε τώρα τό αίμα άνερχόμενον θερμόν μέχρι τών γονά
των του καί τής κοιλίας του καί μέχρι τοϋ στήθους του, καί οί χεί
μαρροι τών ζφων κολυμβώντων εντός, έπλησίαζον, καί έ'φρισσεν αύτός 
είς τά πρώτα θερμά σταγονίδια ύγροϋ,- έπιρραίνοντος τό πρόσωπόν του 
έν τή άγωνίμ τών σφαδασμών.

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 225

Ό άήρ έπληρώθη άναθυμιάσεων βαρειών,καί ζωών έκφευγουσών καί 
έφαίνετο δλος έμψυχος, έκβάλλων καί αύτός ώσεί ρόγχον άγωνίας.

’ήσθάνθη τό μεταξωδώς ξανθόν τρίχωμα τών βοών μέ τήν άγρι- 
μαίαν όσμήν, καί τά μαλλιά τών προβάτων όζοντα γάλακτος άνόστου 
άποσυντεθειμένου, καί τών χοίρων τό βορβορώδες, τό άγριον τρίχωμα 
έπί τών σαρκών του, καί άνέπνεεν έν τφ άπείρφ έκείνφ συνωστισμό 
τάς άποπνοίας των, τάς δηλητηριώδεις ώς πτωμάτων έν άποσυνθέσει.

Καί τά όγκούμενα κύματα τοϋ αίματος άνήρχοντο εις τόν τράχηλόν 
του, καί μέχρι τής σιαγόνος, καί έδοκίμαζε κάποτε τήν ύφάλμυρον 
αύτοϋ γεϋσιν είς τό στόμα του.

Έσήκωσε τήν κεφαλήν προς τά άνω καί είδε τόν ούρανόν καταμέ- 
λανα, άπαστράπτοντα έκ μυρίων οφθαλμών ζωωδών,οϊτινες τόν έκύτ- 
ταζον μανιώδεις, καί δλον τό διάστημα πλημμυρισμένον ύπό αναθυ
μιάσεων ύγρών τοϋ αίματος, έπικαθημένων βαρέως είς τόν ορίζοντα ώς 
ομίχλη έρυθρά.

Τό σώμά του διέτρεχον ρίγη άλλεπάλληλα καί ήνοιγε τό στόμα του 
όπως φωνάξη, καί δ λάρυγξ του ήτο κλεισμένος, καί αί τρίχες του 
ήνωρθοΰντο, καί τό αίμα ήσθάνετο σταματών είς τάς φλέβας του. "Έ
πειτα αί χεΐρές του ήρπάσθησαν ύπό χιλίων οξέων οδόντων πειναλέων, 
καί έπί τοϋ μετώπου του ήσθάνθη γλώσσας οξείας καί άνωμάλους ώς 
ρίνας νά τόν γήύφωσι καί τά κέρατα τών βοών καί τών άλεκτρυόνων 
τά ράμφη νά τόν διατρυπώσι, καί τό αίμά του νά ρέη κρουνηδόν έκ· 
μ.υρίων πληγών, καί δλα τά σμήνη ώσεί άπαιτοϋντα διά μυκηθμών 
δαιμόνιων έκδίκησιν.

’Έπειτα τό αίμα έ'πνιξε τό πρόσωπόν του καί τούς οφθαλμούς του, 
δέν έ'βλεπε πλέον, συνεκλονοϋντο οί όδόντες του, ή δύσπνοια τόν άπέ- 
πνιξε, ρόγχος άγωνίας ήνοιξε τό στήθος του, καί κατέπεσεν αναίσθητος 
έπί τοϋ βορβορώδους χειμάρρου τοϋ δάσους είς τό οποίον είχε πλανηθή.

Νικόλαος Λ. Έ«€βκοπό«ουλος

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ'

Τό έμπόριον, κύριοι, δέν εινε ώς γινώσκετε, ούτε ή καθαρώς πνευ
ματική κίνησις, ούτε ή καθαρώς υλική· μετέχει δμως άμφοτέρων.

1 ’Αποσπάσματα έξ αναγνώσματος γενομένου είς τόν Φιλ. Σύλλογον «Παρ
νασσόν» τή 12 Νοεμβρίου έ ε.

TOMOs ις·'. Νοέμβριος. 45



226 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Εινε σύνδεσμος της κοινωνίας διά τοϋ συμφέροντος, καθώς ή θρη
σκεία διά τοϋ αισθήματος.

Εινε ή αμοιβαία διάδοσις τής ποικίλης παραγωγής· επομένως ή 
μεγαλειτέρα συγκοινωνία μεταξύ τών ατόμων και τών ’Εθνών, καί 
εν τών κυριωτέρων οργάνων τοϋ παγκοσμίου πολιτισμού.

Διά τών εμπορικών αποικιών Ιπολιτίσθησαν τά πλεϊστα τής γής έθνη.
Αί παλαιαί πολιτεΐαι τής Αίγυπτου, τής ’Ασσυρίας, τής Βαβυλώ- 

νος είς τήν εμπορίαν ώφειλον μεγίστην εύημερίαν.
Ή Τύρος καί ή Καρχηδών διέλαμψαν κατά τούς χρόνους αύτών, 

καί διετέλεσαν ίσχυρόταται διά τής εμπορίας καί τής ναυτιλίας των.
Αί Πάτραι ήκμασαν κατά τήν ένάτην εκατονταετηρίδα, ένεκα 

τής απέραντου βιομ.ηχανίας των.
Είς τόπον οπού δέν υπάρχει εμπορική κίνησις, σημεϊον ότι έκεϊ πρό

οδος δέν ύπάρχει. .
Άλλ άν κοινωνία τις είνε κατά πολύ νεκρά άνευ τοϋ εμπορίου, άφ’ 

ετέρου δύναται νά παρακμάση καί καταστραφή, έάν είς αύτήν ύπερι- 
σχύση άποκλειστικώς τό εμπορικόν πνεϋμα.

Μή νομίση δέ τις ότι μέ τοϋτο αποκρούω τήν ύλικήν κίνησιν καί 
άνάπτυξιν ώς κακόν είς τό Έθνος μας.

’Απεναντίας, ή μεγάλη ύλική κίνησις εινε σημεϊον πολιτικής άκμής.
Ό χρόνος καί ό τόπος δέν μοί έπιτρέπουσι νά πραγματευθώ έν 

έκτάσει τοιοϋτον ζήτημα· δέν έχετε δέ ανάγκην νά μάθητε παρ’ έμοϋ 
τί άναφέρει ό Δημοσθένης είς τούς δικανικούς καί πολιτικούς λόγους 
του περί τοϋ εμπορίου τής αρχαίας Ελλάδος έν καιρφ τής άκμής του.

Ή ’Ιταλία, ή ’Αγγλία, ή ’Αμερική, κατά τόν λήγοντα αιώνα, 
προσεπικυροϋσι τά λεγόμενά μου.

Ποϋ ύπάρχει μεγαλειτέρα ελευθερία καί άληθής πολιτική άκμή, άν 
όχι είς τήν λαμπράν δημοκρατίαν τής Βορείου ’Αμερικής ;

Καί έκεϊ, μάλιστα, ύπάρχει καί ή μεγαλειτέρα ύλική άνάπτυξις, 
τουτέστι πλούτη μυθώδη, άτινα εινε προϊόν τής θεάς έκείνης, ήτις 
καλείται ’Ελευθερία.

"Οταν όμως είς έν Έθνος, σύν τή ύλική άναπτύξει, δέν έξακολου- 
θή άναπτυσσομένη καί άληθινή πολιτική ζωή, όταν τό ήθικόν αίσθημα, 
τουτέστιν ή έλευθερία, ή άγάπη, ή αύταπάρνησις, ή ιδέα τοϋ πρός 
τήν θρησκείαν καθήκοντος καταβιβασθώσι καί σχεδόν έκλείψωσιν, 
ύπερισχύση δέ δ έγωϊσμός, ή άσέβεια, ή άπληστία, ή τοκογλυφία, ή 
άδιαφορία, τότε, μά τήν άλήθειαν, ή ύλική κίνησις, μή έμπνεομένη 
ύπο τών ύπερτέρων έκείνων αισθημάτων, μεταβάλλεται είς άποκτή- 
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νωσιν τοϋ άνθρώπου, φέρει θάττον ή βράδιον είς τήν άπογοήτευσιν καί 
τήν καταστροφήν τής κοινωνίας, καί αύτή ή ιδέα έπί τέλους στει
ρεύει καί άπονεκροϋται, ώς σώμα, έξ ού άπέπτη ή ψυχή.

'Ο Πλούταρχος έν τή διδακτικωτάτη πραγματείη, «περί τοϋ μή 
δανείζεσθαι» περιγράφει διά τών μελανωτέρων χρωμάτων τήν άπλη- 
στίαν τών έμπορων έκείνων, οϊτινες, ώς άλλοι, καθ’ Ησίοδον, κηφή
νες, ετρωγον τον κάματον τών ολίγων παραγωγών, άλλοτε μέν πεπνυ- 
μένων, άλλ’ ήδη, φεϋ ! πεπωρωμένων τήν καρδίαν. Λέγει δέ ώς εξής:

«'Ως πότε Δαρεϊος έπεμψεν έπί τάς ’Αθήνας Δάντιν καί Άρ’τα- 
φέρνην· έν ταϊς χερσίν άλύσεις έ'χοντας καί δεσμά κατά τών αιχμα
λώτων, παρομοίως καί ούτοι κομίζοντες άγγεΐα πλήρη συναλλαγμά
των καί συμβολαίων, ώσπερ πεδών, έπιπορεύονται τάς πόλεις, σπεί- 
ροντες, ούχί καρπόν ήμερον, ώς δ Τριπτόλεμος, άλλ’ όφλημάτων ρί
ζας πολυπόνους καί δυσεκλείπτους τιθέντες, αϊτινες κύκλω νεμόμεναι, 
κάμπτουσι καί πνίγουσι τάς πόλεις, τά έ'θνη καί τήν παραγωγήν 
αύτών».

«Φεϋγε πολέμιον καί τύραννον δανειστήν, ού γήν αίτοϋντα, ώς δ 
■Ξέρξης, άλλά τής έλευθερίας άπτόμενον καί προγράφοντα τήν έπι- 
τιμίαν».

«Κ&ν μή διδώς, ένοχλοϋντα. Κ&ν μή πωλής άναγκάζοντα. Κ&ν 
έ'χης μή λαμβάνοντα. Κ&ν πωλής έπευωνίζοντα. Κ&ν δικάζης έντυγ- 
χάνοντα. Κ&ν όμόσης έπιτάττοντα. Κ&ν βαδίσης έν θύραις άπο- 
κλείοντα. Κ&ν οίκοι γένης σταθμεύοντα καί θυροκοποϋντα».

Ωσαύτως, δ αύτός μέγας συγγραφεύς καί τήν έν άργίη καί όκνηρίρι 
διάγουσαν πτωχοτέραν τάξιν, καί μυρία οσα προφασιζομένην αίτιο- 
λογήματα, συμβουλεύει ώς εξής:

«Πώς λοιπόν νά διατραφώ ;
Τοϋτο έρωτάς, ένώ, έχεις χεϊρας πόδας, έχεις φωνήν, καί είσαι 

άνθρωπος, είς δν άνήκει τό αίσθημα τής άμοιβαίας άγάπης, καί δστις 
δύναται νά εύεργετήται καί νά δεικνύηται εύγνώμων ;

Γενοϋ διδάσκαλος γραμμάτων, πακδαγωγός ή θυρωρός, πλέων ή 
παραπλέων !

Ούδέν τούτων φέρει άτιμίαν, μόνον ή άργία, καθ’ Ησίοδον, φέρει 
όνειδος- άλλά τό αίσχρότερον και τρομερώτερον εινε νά άκούσης τήν 
λέξιν, «άποδος τό όφειλόμενον» .

Τούς δέ πλουσίους εμπόρους καί τραπέζίτας καί τούς είς μόνην τήν. 
αυξησιν τής όλης νυχθημερόν άγωνιζομένους, επίτιμων δ μέγας συγ
γραφεύς, προστίθησι: ·
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Τοιαΰτα έργα φαίνονται είς ήμάς δουλικά.
Όθεν, "να είσθε ελεύθεροι, δανειζόμενοι, κολακεύετε οίκότριβας 

ανθρώπους.
Δορυφορεϊτε και δανείζετε αύτούς καί τοϊς παρέχετε εκούσια καί 

άκούσια δώρα, καί τούτο δχι Six πενίαν.
Διότι τις δανείζει, παρακαλώ, εις άφερέγγυον ;
Άλλά Six. τήν πολυτέλειαν.
Διότι, άν ήρκεϊσθε εις τά αναγκαία πρός τόν βίον, δέν ήθελεν 

ύπάρχει γένος δανειστών, καί Six τό χρήμα μόνον φροντιζόντων, κα
θώς Sl·/ ύπάρχει γένος Κενταύρων καί Γοργόνων.

Ή τρυφή ύμών έγέννησε δανειστάς καί τοκογλύφους, ώς έγέννησε 
χρυσοχόους καί άργυροκόπους, καί μυρεψούς καί άνθοβάφους.

Διότι S'zv δανείζεσθε έ'νεκεν άρτου καί οίνου, άλλ’ ΐνα έχητε χω
ρία, άνδράποδα, ύποζύγία, τρίκλινους καί άρχιτρικλίνους, ιπποκόμους 
καί πλούσιας τραπέζας, ή ΐνα δαπανάτε αφειδώς είς πανηγύρεις, τάς 
οποίας δίδετε είς τάς πόλεις, φιλοτιμούμενοι φιλοτιμίας άκαρπους καί 
αχάριστους».

Ό ύλισμός λοιπόν εκείνος, όστις κινείται άφ’ ότι ύπέρτερον έν τφ 
άνθρώπω, εινε λαμπρότης καί αΰξησις της αληθινής ζωής είς εν Έθνος- 
μόνος δ αποκλειστικός ύλισμός, δ ύπό του Πλουτάρχου περιγραφόμενος, 
δ άνευ ιδανικού, φέρει έπί τέλους τά έ'θνη είς απώλειαν.

"Οταν, παραδείγματος χάριν, τό αποκλειστικόν εμπορικόν πνεύμα, 
ήτοι ή διαφθορά καί δ υλισμός, ύπερίσχυσαν έν Καρχηδόνι, η άλλοτε 
ισχυρά αΰτη πολιτεία κατεστράφη άρδην ύπό τών Ρωμαίων.

Όταν ή πολίτικη διαφθορά καί δ ύλισμός ύπερίσχυσαν έν Κορίνθω, 
έν Άθήναις, καί τή λοιπή Έλλάδι, έδραμον οί Μούμιοι τών Ρωμαίων 
καί τήν έσυραν δούλην είς τό θριαμβευτικόν αύτών άρμα.

Έκτοτε ήρξατο κιλινδουμένη ή Πατρίς ήμών άπό καταστροφής 
είς καταστροφήν, άπό έρημώσεως είς έρήμωσιν.

* * 
¥

'Ρίψατε εν βλέμμα είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής Αμερικής, εις 
γην Αγγλίαν, είς τό Βέλγιον, καί εις πλείστας άλλας επικράτειας 
τής Ευρώπης· έκεϊ όλοι εινε σχεδόν έμποροι καί βιομήχανοι, άλλ’ έν- 
διαφέρονται μετά ζήλου είς πάντα, συνέρχονται, συζητούν τήν πολι
τικήν, προτείνουν σχέδια είς τήν Κυβέρνησιν, κατακρίνουσιν ή έπιδο- 
κιμάζουσιν αύτήν, κινούνται, ένεργούσι και παράγουσι τεράστια άποτε- 
λέσματα είς τήν πρόοδον καί τό μεγαλεϊον τού έθνους των καί αύτών 
τών Ιδίων.
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Διά τού συνεταιρισμού τών εμπόρων, διά τών εμπορικών καί φιλο
λογικών συλλόγων, διά συλλόγων τέλος τού λαού έλύθησαν πρός κοινήν 
ωφέλειαν πολλά ζητήματα οικονομικά καί πολιτικά συνάμα, τών ό
ποιων ή λύσις ήτο δυσχερής, δυσκολωτάτη, καί ύπό τινων αδύνατος 
θεωρούμενη.

Ή Μαγχεστρία ύψωσε τό έμπόριον είς έπιστήμην, ίδρύσασα σχολήν 
πολιτικήν καί οικονομικήν, τήν λεγομένην Μαγχεστριανήν σχολήν, 
πρότυπον δέ συνεταιρισμού.

Σημαιοφόρος τών οικονομικών μεταρρυθμίσεων έν Αγγλία δ εμπο
ρικός σύλλογος τής Μαγχεστρίας, βάσιν έχει έν πάσι τήν ελευθερίαν 
τού εμπορίου καί έξασκεϊ σημαντικήν επιρροήν έπί τής κοινής γνώμης 
τού έ'θνους έκείνου.

Δέν αγνοείτε οτι έν Αγγλία αί γαϊαι σχεδόν ολαι άνήκουσι τή 
άριστοκρατίφ· επομένως πρό πολλού ήτο άπηγορευμένη ή έλευθερία τού 
έμπορίου τών σιτηρών, καθόσον τό κύριον προϊόν τών γαιών έκείνων 
είνε οί δημητριακοί καρποί, ή δέ έλευθέρα εισαγωγή ξένων τοιούτων 
θά έμείου τήν τιμήν τών εντοπίων, πράγμα άντιβαϊνον εις τήν απλη
στίαν τών άγγλων γαιοκτημόνων.

Ή άποκλειστικότης όμως αΰτη έ'βλαπτεν ούσιωδώς τήν μεγάλην, 
τήν πτωχήν δμάδα τών έργατικών τάξεων, καί έν γένει τό έμπόριον 
και τήν ναυτιλίαν.

Άλλ’ είς τήν Αγγλίαν, πλέον ή άλλαχού, ίσχύουσιν αί προλήψεις 
καί αί συνήθειαι διατηρούνται πολλάκις μέχρι πείσματος.

Τις λοιπόν ήδύνατο νά προσβάλη καί νά καταργήση νόμον παλαιο- 
τατον, τόν άπαγορευτικόν ;

Τίς ήδύνατο νά υπόδειξη δικαιώματα στηριζόμενα είς τοσαύτην με
γάλην δύναμιν, οϊα ή άριστοκρατία τού αγγλικού έθνους ;

Ό έμπορίκός σύλλογος τής Μαγχεστρίας συνεταιρισθείς, άνέλαβε 
τόν δεινόν αύτών αγώνα καί έσήμανε τήν πολιτικήν σάλπιγγα κατά 
τού νόμου έκείνου, χαράξας έπί τής σημαίας του τήν έλευθερίαν τού 
έαπορίου τών σιτηρών,

Ή αγγλική άριστοκρατία έταράχθη, έφρύαξεν, έδαιμονίσθη είς τό 
άκουσμα εκείνο. Πάλη δέ φοβερά συνήφθη αμφοτέρωθεν. 5

Ό έμπορικος όμως ούτος Σύλλογος δέν έδειλίασεν έστησεν είς πολ
λά μέρη τά τηλεβόλα του, είς έφημερίδας, είς τοπικούς συλλόγους, είς 
συνελεύσεις τού έργατικού λαού, δΓ ών άπεδείκνυε τήν μεγάλην άδι- 
κίαν και βλάβην είς τό άγγλικόν έθνος.

Κατώρθωσεν έπί τέλους νά μεταφέρη τόν άγώνα καί είς τό Κοινο- 
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βούλιον. Πρός θρίαμβον δέ τής ’ιδέας των οί άγγλοι έμποροι άνεζήτη- 
σαν συνάμα ικανούς κα'ι τίμιους άντρας, τούς δποίους διά πάσης θυσίας 
ύπεστήριζον ε’ις τάς έκλογάς, δπως ούτοι ύπερμαχήσωσιν έν τω Κοινο- 
βουλίφ τής ιδέας των.

’Ερωτώ, θά ήτο εΰκολον νά γείνη τοιοϋτό τι έν τη πατρίδι ήμών ; 
Δέν το πιστεύω.

Μεταξύ τών έκλεχθέντων τούτων, ώς προείρηται, βουλευτών, δ άεί- 
μνηστος Κόβδεν, το σέμνωμα τοϋ άγγλικοϋ έθνους, δ ειλικρινής εκείνος 
φιλέλλην, ύψωσε φωνήν καί γενναίως ήγωνίσθη έν τφ Κοινοβουλίφ 
ύπέρ τής έμπορικής έκείνης έλευθερίας, ε’ις ούδέν πτοηθείς άπό τήν πλη- 
θύν κα'ι τόν όγκον τών άντιπάλων.

’Απέναντι του ειχεν αντίπαλον δλον τόν όγκον τής άγγλικής άρι- 
στοκρατίας, καί συνάμα τό παντοδύναμον χρυσίον, τήν πρόληψιν, τήν 
συνήθειαν, καί ’ιδίως ένα μέγαν πολιτικόν άνδρα τής εποχής έκείνης 
τοϋ άγγλικοϋ έθνους, τόν Ροβέρτον Πήλ, δστις διηύθυνε τό κόμμα τών 
Τορεων εν τώ Κοινοβουλίφ, καί ύπουργός μάλιστα διετέλει κατά τόν 
χρόνον εκείνον. Άλλ’δλαι αύται αί μεγάλαι λάμψεις τής παλαιάς 
Αγγλίας ε’ις ούδέν έχρησίμευσαν.

Ο Σύλλογος τοϋ λαοϋ, δ Σύλλογος τών έμπορων, εχοντες τήν άλή- 
θειαν και το δίκαιον υπέρ αυτών, καί ένεργήσαντες μετά σπουδαιότα
τος καί επιμονής, ένίκησαν έπί τέλους ε’ις τό Κοινοβούλιον, αύτός δέ δ 
μέγας πολίτικος τής Αγγλίας Πήλ, δ πρότερον φοβερός πολέμιος τών 
δικαίων άπαιτήσεων τοϋ λαοϋ, μετεβλήθη καί ούτος είς ύπέρμαχον τής 
έμπορικής έλευθερίας έν τφ ζητήματι έκείνφ.

Αύτός τό έστεφάνωσε μέ τήν νίκην.
Δυναμεθα να ειπωμεν, λοιπον, κατά τήν ρήσιν τής εκκλησίας μας 

δτι δ Πήλ άπό Σαϋλος μετεβλήθη είς Παϋλον.
Και τώ καιρφ εκεινφ, εις σπουδαίαν τφόντι συζήτησιν, στραφείς 

πρός τήν ’Αγγλικήν άριστοκρατίαν δ άείμνηστος εκείνος άνήρ, τή ειπεν 
αλήθειας πίκρας, προφητείας σχεδόν, και εδωκεν αυτή συμβουλάς όρ- 
θοτατας ο πράγματι μεγαλονους και μεγαλοπράγμων καί τιμιότατος 
πολιτικός άνήρ.

Οί δέ λόγοι του ειχον τήν αυθεντίαν όχι τοϋ όγκου, τοϋ πλούτου, 
ή τοϋ ονόματος, ώς δυστυχώς συμβαίνει παρ’ ήμϊν σήμερον, διότι τό 
ειπεν ο δείνα πλούσιος, έστω και άν ή κεφαλή του είνε πλήρης άχύ- 
ρων, ή δ δείνα κομματάρχης, έστω καί αν τυγχάνή άρχηγός φαύλων, 
φυγοδίκων καί ληστών, άλλά τής τιμίας ψυχής καί τής εθνικής δια- 

νοίας, αϊτινες μόναι ίσχύουσιν είς έ'θνη έπιθυμοϋντα τήν πρόοδον καί το 
μεγαλεΐόν των.

Βλέπετε λοιπόν, δτι ολίγοι τινές έμποροι, δ έμπορικός σύλλογος τής 
Μαγχεστρίας καί δ βιομηχανικός καί εργατικός λαός, όπισθεν αύτών 
παρακολουθών καί διά τοϋ αίματός του έν άνάγκη προτιθέμενος νά ύπο- 
στηρίξη τά δικαιώματά του, δπως οί νόμοι τής Πολιτείας έπιβάλ- 
λωνται, εκαμον είρηνικώς μίαν οικονομικήν καί πολιτικήν συνάμα έπα- 
νάστασιν. Ένίκησαν τά πάντα, ώς ειδομεν:

Καί άριστοκρατίαν.
Καί πλούτη.
Καί παλαιότητας.
Καί τήν κυβέρνησιν τοϋ τόπου των έπί τέλους.
’Έλυσαν εν μέγα ζήτημα διά τήν ’Αγγλίαν καί διά τά άλλα άκό- 

μη έ'θνη.
’Ωφέλησαν δέ ούτω διά τής έλευθέρας εισαγωγής τών σιτηρών τόν 

πτωχόν καί έργατικόν λαόν ύλικώς, ηθικώς δέ αύτήν τήν άριστοκρατίαν.
Έτριπλασίασαν τήν πρόοδον τοϋ έμπορίου καίτοϋ ναυτικού, όχι μό

νον τής πατρίδος των, άλλά καί τοϋ λοιπού κοσμου.
*Αν οί έμποροι έκεϊνοι ήδιαφόρουν, &ν δέν άνεμιγνύοντο είς τήν πολι

τικήν κίνησιν συμφώνως, &ν δέν έλάμβανον μέγα ενδιαφέρον είς τά 
δημόσια πράγματα καί άφιναν τούς μέν ή τούς δέ νά έξακολουθώσι 
τήν άδικίαν, νομίζετε δτι ήθελον φέρει αύτήν τήν πρόοδον, αύτήν τήν 
άνάπτυξιν είς τήν έμπορικήν εύημερίαν των, δτι ήθελον ώφελησει και 
τόν λαόν τήο ’Αγγλίας καί εαυτούς ;

Διά τίνος δέ μεθόδου, νομίζετε, κατήγαγον τήν μεγάλην ταύτην 
νίκην ;

Διά τοϋ συνεταιρισμού τών άτόμων, τών ενεργειών, τών δυνάμεων !
Κατά τήν εποχήν έν η ζώμεν, το ένδιαφερον εις τα τοϋ έθνους 

πράγματα άπό μέρους ενός έκάστου -έξ ήμών χαρακτηρίζει τά νοή- 
μονα καί προοδευτικά έ'θνη, δ δέ συνεταιρισμός ένισχύει καί μεγαλώ
νει αύτά.

Είνε πνεύμα Θεοϋ καί άνΐκητος φύλαξ.
* *

*
Άς άποτελεσθή έν δίκτυον μέγα έμπορικοϋ συνεταιρισμού, διά τοϋ 

δποίου έστέ βέβαιοι δτι θέλει συρθή άπό τήν βαθεϊαν άβυσσον τό 
δυστυχές ήμών Γένος, καί ύψωθή είς σφαίραν λαμπράν καί ζωοπάροχον.

Είς πάσαν πόλιν έμπορικήν, είς πάσαν κοινότητα, πανταχοϋ, εντός 
καί εκτός τής Ελλάδος, άς σχηματισ^ώσιν εμπορικοί καί πολιτικοί 
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Σύλλογοι, άς καταρτισθώσιν §ΐς τάς κυριωτέρας τοόλεις του Βασιλείου 
σύλλογοι έκ του εμπορικού και βιομηχανικού λαού, πλήν δμως σπου
δαίοι, ανδρικοί, ώς απαιτούν οΐ μεγάλοι σημερινοί καιροί.

Οί δέ σύλλογοι ούτοι, θέτοντες ώς άρχήν δτι ή ύλική άνάπτυξις 
και ευημερία είς έν έ'θνος είνε συνέπεια καλής κοινωνικής άναπτύξεως, 
οτι μόνον έν έλευθέρς>ο πολιτεία έγκειται πάσα ζωή καί πρόοδος, άς 
λάβωσιν ύπό σκέψιν, δμού μέ τά άμεσα καί καθαρώς έμπορικά καί 
τού λαού ζητήματα καί τήν εθνικήν ήμών κατάστασιν.

"Ας συσκεφθώσι μετά τών έμπορων καί οί πλούσιοι, καί άς θέσωσιν 
είς ένέργειαν διά συνεταιρισμού κεφαλαίων καί διά καταλλήλων με
θόδων έν Έλλάδι κατασκευήν καί άλλων σιδηροδρομικών δικτύων, 
καί κυρίως διεθνών, σχηματισμόν λιμένων, έκμετάλλευσιν:τού ποικίλου 
ήμών πλούτου, άνάπτυξιν τών άτμοπλοϊκών μας εταιριών καί σύστα- 
σιν νέων τοιούτων, όπως άρχωμεν είς τά πελάγη.

“Ας ένεργήσωσιν επίσης οί δυνάμενοι πρός άνύψωσιν καί προστασίαν 
τής βιομηχανίας, βελτΐωσιν έσωτερικήν τών πόλεων, καί ρύθμισιν τής 
έμπορικής κινήσεως έν ελευθερίες, σύστασιν κτηματικών τραπεζών έπί 
μικρφ τόκω, πρός ένίσχυσιν τής γεωργίας, τής έκπνεούσης, δυστυχώς, 
ιστιοφόρου ναυτιλίας μας, καί τής βιομηχανίας, ή πρόοδος τών όποιων 
αύξάνει τού έμπορίου τήν πρόοδον, καί καθιστδί εύδαίμονας τούς λαούς 
έν τή σταδιοδρομία αύτών. . ’

Προς τούτοις εύκταϊον θά ήτο αν οί άγαπώντες πράγματι τήν 
Πατρίδα, καί δυνάμενοι έμερίμνων δεόντως πρός σύστασιν τών λαϊ
κών τραπεζών, τοσούτον έν Ευρώπη καί έν Αμερική εύδοκιμησασών.

Παρ’ αύταϊς, δ εργάτης, καταθέτων τό έκ τής έργασίας του περίσ
σευμα, γίνεται ού μόνον μέτοχος, άναλόγως τού κεφαλαίου δπερ κα
ταθέτει, άλλά καί πελάτης, δυνάμενος νά προεξοφλή γραμμάτια, καί 
νά λαμβάνη προκαταβολάς έκ τών έν τή τραπέζη κατατεθειμένων 
συνεταιρικών χρημάτων.

Είς πλείστας ευρωπαϊκά; χώρας ύπάρχουσί πρό πεντηκονταετίας 
ίδρυμέναι τοιαύται τράπεζαι, άριστα λειτουργούσαι πρός κοινήν ώφέ- 
λειαν τών συνεταίρων απάντων, καί ύπ’·εύθύνην ■ αύτών, ήτις άπο- 
τελεϊ τήν έγγύησιν τών πράξεων τής εταιρίας.

Τά χρηματικά περισσεύματα τών παρ’ ήμϊν έργατών, προϊόν τού 
ίδρώτος καί τής κοπιώδους έργασίας, είς ήν νυχθημερόν ύποβάλλον- 
ται, τά δαπανώμενα ήδη δυστυχώς έν τοϊς καπηλείοις καί διαφθεί- 
ροντα τούς δαπανώντας αύτά, θά είσέρρεον είς τό ταμεϊον τών λαϊκών 
τραπεζών, έάν ύπήρχον έν Έλλάδι τοιαύται, καί θά άνεάούφιζον έν 
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ώρα ανάγκης πλείστους έργάτας. Αί λαϊκαί τράπεζαι εινε φιλανθρω
πικά καταστήματα, άλλ’ έν τώ φιλανθρωπικώ αύτών σκοπφ, δ άπο
ρος έργάτης, δ μή δυνάμενος ήμέραν τινά νά συντηρηθή, ενεκεν βε
βαίως άνεξαρτήτων περιστατικών τής θελήσεώς του, δέν εινε άπλούν 
άντικείμενον φιλανθρωπίας, όσον κατ’ έξοχήν ηθικόν καί οικονομικόν- 
ούτω δέ καθίστανται άληθή φιλανθρωπικά καθιδρύματα, έν οΐς δ άτυ- 
χήσας έργάτης, καί μή δυνάμενος ήμέραν τινά νά έργασθή, ενεκεν άνε
ξαρτήτων τής θελήσεώς του αιτίων, προσερχόμενος έν τφ δικαιώματι 
αύτού ώς καταθέτου, θά άνελάμβανεν δ,τι αυτός ούτος κατέθεσεν, ί'να 
μή έν στερήσεσι διάγη τό ύπόλοιπον τού βίου του.

Εύχαρίστως λίαν δμως άπό τίνος παρατηρώ τόν μάλλον έγκριτον τής 
πρωτευούσης τύπον συνηγορούντα ύπέρ τής ίδρύσεως λαϊκών καί παρ’ 
ήμϊν τραπεζών, δ δέ φιλόπατρις καί διακεκριμένος γηραιός πολιτευ- 
τής καί οικονομολόγος κ. Σωτηρόπουλος, τέως πρωθυπουργός, εν τινι 
συνεντεύξει, ήν ελαβε πρό τίνος χρόνου μετά τού συντάκτου τής εν
ταύθα έκδιδομένης γαλλικής έφημερίδος «δ Άγγελιαφόρος τών ’Αθη
νών», δέν παρέλειψε νά ύποδείξη, αύτώ ώς ώφέλιμον σύν πολλοϊς 
άλλοις καί τήν σύστασιν έν Έλλάδι τών τοιούτων τραπεζών.

Νομίζετε, δτι εινε δύσκολον νά ίδρυθώσι καί έν Έλλάδι τοιαύται 
κοινωφελείς τράπεζαι ; Όχι.

’Ώθησις μόνον άπαιτεϊται καί ένέργεια, ΐνα έννοήσωσιν αί έργατικαί 
τάξεις περί τίνος πρόκειται, καί είμί βέβαιος δτι θά σπεύσωσι νά 
ύποστηρίξωσιν έκθύμως έκεϊνον, δστις ήθελε λάβει τήν πρωτοβουλίαν, 
καί ένεργήσει δραστηρίως πρός ΐδρυσιν καί παρ’ ήμϊν λαϊκών τραπεζών.

Τό ό'νομα τού πρός πραγματοποίησιν τού σκοπού τούτου ένεργήσον- 
τος, αί έργατικαί τάξεις θά εύλογώσιν αιωνίως, ή ιστορία δέ μετ’ 
έπαίνου θά άναγράψη.

Ό ύμέτερος Σύλλογος, δ λαβών τήν πρωτοβουλίαν πρός ΐδρυσιν 
τών σχολών τών άπορων παίδων είς διαφόρους πόλεις τής Ελλάδος, 
έν αΐς παϊδες άπροστάτευτοι καί άνευ δδηγού προσερχόμενοι, ένωτίζον- 
ται σοφών καί άγαθών διδαγμάτων παρά προθύμων είς τό άγαθόν 
εταίρων ύμών, μεταδιδόντων είς τά πτωχά παιδία τά δπλα τής ηθι
κής, δπως έν τφ κοινωνικώ βίφ, ρφδιον άντεπεξέρχωνται κατά παν
τός πειρασμού άνδρούμενα, συνάμα δέ διά τής δωρεάν παρεχομένης δι
δασκαλίας διευκολυνόντων τά μέσα τής έξευρέσεως τών προς πορι- 
ρισμόν τού βίου χρησίμων, δ ήμέτερος, λέγω, Σύλλογος, θέλει άρά γε 
ύστερήσει είς τήν πραγματοποίησιν τής ιδέας τής συστάσεως τών λαϊ
κών τραπεζών; καί δέν θέλει προχειρισθή σημαιοφόρος και πρωτεργά
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της τών τοιούτων καθιδρυμάτων, τά οποία καταπληκτικά αποτελέ
σματα έπήνεγκον αλλαχού της Ευρώπης καί ’Αμερικής, καί έπί τή 
ευδοκιμήσει τών οποίων αιώνια οφείλεται ευγνωμοσύνη είς τούς εύγε- 
νεϊς καί φιλανθρώπους εκείνους άνδρας, τούς άποτελέσαντας τάς άπαι- 
τουμένας περί τοϋ σκοπού τούτου εταιρίας, γενόμενοι διαπρύσιοι κήρυ- 
κες τής κοινωνικής αλληλεγγύης, έν αις ημερομίσθιοι έργάται, ό απαί
δευτος χειρώναξ, καταθετών τό μετά τήν άφαίρεσιν τών προς συντή- 
ρησιν αύτοϋ καί τής οικογένειας του περίσσευμα τών κόπων του, αντί 
νά σπάταλή τούτο, ώς μέχρι τοϋδε έν τοϊς καπηλείοις καί τοϊς λοιποΐς 
τής άργίας καί τής διαφθοράς καταγωγίοις έπί βλάβη εαυτού τε καί 
τής κοινωνίας, τούναντίον, έν ήμέραις πονηραϊς, άσθενείας ή γήρατος, 
εύρίσκει καταφυγήν, άποφεύγων οΰτω τήν έπαιτείαν καί τό έγκλημα;

Θά δειλιάση άρά γε ό ήμέτερος σύλλογος, καί θά όπισθοχωρήσγ) 
απέναντι δυσχερειών, αϊτινες περιβώλλουσι τό εργον, καί τών κόπων, 
οϊτινες άπαιτοϋνται πρός πραγματοποίησιν ιδέας, ύποσχομένης ούχί μι
κρά αγαθά διά την πολυπληθεστέραν τάξιν τής ήμετέρας κοινωνίας ;

Ή ώθησις τήν οποίαν θέλει δώσει ούτος διά' τής συστάσεως ένός 
τοιούτου ιδρύματος έν τή πρωτευούση τοϋ Βασιλείου, θά μείνγ άρά γε 
άνευ αποτελέσματος, καί δέν έλπίζετε οτι τήν λαοσωτήριον καί με- 
γάλην ταύτην άρχήν τής οικονομίας θά μιμηθώσι και έτεροι σύλλογοι, 
καί άλλαι πόλεις ;

«Έγώ τε τίθημι, λέγει ό Πλάτων, τήν τών χρημάτων κτήσιν, πλεί- 
στου άξιον είναι, ούτε πού παντί άνδρί, άλλά τώ έπιεικεϊ καί κοσμίω».

Άς μιμηθώσι, κυρίως οί πλούσιοι ήμών, τούς προγόνους μας, οϊτι
νες, παρεϊχον τά τροφεία είς χιλιάδας άνθρώπων, οϊτινες συνφδά τή 
θείςι ρήσει, εργαζόμενοι παρ’ αύτοϊς, ήσθιον έν ίδρώτι τοϋ προσώπου 
των τόν άρτον, καί δέν έφληνάφουν, άς τό εϊπωμεν, ώσπερ σήμερον, 
οί άεργοι, οί φυγόπονοι, οί ψευδοσοφισταί ήμιμαθεϊς, οί άνά στόμα 
έ'χοντες πάντοτε τούς κυνικούς φιλοσόφους τής άρχαίας Ελλάδος, καί 
τούς άνατρεπτικούς τής νεωτέρας, όπως έπιτιμώσι τούς έργαζομένους, 
καί κατά συνέπειαν ύλικώς προοδεύοντας, οΰς κατασυκοφαντοϋσι καί 
ύβρίζουσιν ώς άρπαγας τοϋ άρτου αύτών τών έλευθεροφρονούντων καί 
προασπιστών, δήθεν, τής πασχούσης κοινωνίας μας

Αί έποχαί όμως μεταλλάσσουσιν, ό δέ κυνικός φιλόσοφος Διογένης 
ό τόν Άντισθένην μιμηθείς καί τήν ματαιότητα τών ανθρωπίνων κατα- 
γελών, δέν θά έθαυμάζετο διόλου, έάν έ’ζγ έν τή παρούσγ έποχή.

Γεώργιος Άνδρικόιτουλος.

ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ'

ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ!

Είδα ’ς τόν ΰπνο μου, πώς τγχα 
επεφταν κάτ’ όλα τ’ άστέρια- 
είδα 'ς τόν ΰπνο μου πώς τάχα 
όλα μαζή ’ς τά δυό μου χμρια.

Καί τό καθένα έφεγγοβόλα 
άπ’ όσα γύρφ μου έκυλοϋσαν...
Είδα ’ς τόν ΰπνο μου πώς όλα 
είχαν φωνή καί μοϋ μιλούσαν.

Καί μούπε τώνα : «δέν θυμάσαι ; 
είμ’ ή κρυφή πρώτη χαρά σου».
Καί μούπε τάλλο : «όταν κοιμάσαι 
έγώ σοΰ φέρνω τά όνειρά σου».

Κ’ εν άλλο μοΰπε : «είμ’ έκείνη 
πού πρωταγάπησες μιά μέρα 
κι’ ακόμα ό ερως λάμψι χύνει 
’ς τόν άστροκέντητον αιθέρα».

Κ’ ήλθαν γιά. μένα, ήλθαν γιά μένα 
όλα τ’ άστέρια πού ήσαν χάμου.
Κ’ ήταν μι’ αγάπη τό καθένα 
άπ’ όσαις είχα ’ς τήν καρδιά μου.

Μόνον εν άστρο είχε μείνει 
’ς τόν ούρανό νά λαμπυρίζη· 
ξέρω ποια εινε- είν’ έκείνη 
πού τήν καρδιά μου δέν γνωρίζει.

* Έξ ανεκδότου ποιητικής συλλογής.
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Ό ήλιος βγαίνει;, αύτό δέν σβύνει, 
κι’ άπ’ δλα τάλλα ξεχωρίζει.
Άχ ! είν’ εκείνη, είν’ εκείνη 
πού τήν καρδιά μου δέν γνωρίζει.

Etta ’ς τον ύ'πνο μου πώς τάχα 
έπεφταν κάτ’ δλα τ’ αστέρια’ 
είδα ’ς τον ύπνο μου πώς ταχα 
δλα μαζή ’ς τά δυό μου χέρια.

Μόνον εκείνο είχε μείνει
’ς τόν έβδομο ούρανόν απάνω- 
κ’ ενώ για μένα λάμψι χύνει, 
είνε ψηλά και δέν τό φθάνω.

ο ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ

— Που τρέχεις, μαύρο σύννεφο, βαρύ και φορτωμένο ;
— Άπό νησί ξεκίνησα καί σέ νησί πηγαίνω.
— Ποιά θάλασσα σ’έγέννησε, ποιά φλόγα σ’έχει πάρει 

καί ’ς τόν άγέρ ’ άπλόνεσαι μέ δόξα καί καμάρι ;
— Θάλασσα δέν μ’έγέννησε μέ κύματ’άφρισμένα 

κ’ είν’ ιστορία θλιβερή ή γέννησί μου εμένα.

«Τού ναύτ’ ή χήρα κάθεται ’ς ακρογιαλιά μονάχη 
κι’δλφ ρωτ^ τή θάλασσα κι’αντιλαλούν οί βράχοι: 

—> Θάλασσα, πικροθάλασσα, πούκανες τόσαις χήραις, 
θάλασσα, τί τόν έκανες τόν άνδρα μου πού πήρες; 
Τέσσερα χρόνια πέρασαν πού μοΰφυγε ’ς τά ξένα, 
τέσσερα χρόνια καρτερώ καί συντροφεύω εσένα.

«Τοΰ ναύτ’ή χήρα κάθεται καί κλαίει ’ς τ’ακρογιάλι 
κι’ δλω ρωτ^ τή θάλασσα καί τήν ρωτ^ καί πάλι- 
κ’ή θάλασσα περήφανη ’ς τά πόδια της διαβαίνει 
καί δέν τής αποκρίνεται καί δέν τής συντυχαίνει, 
γιατί μιά μέρ ’ αφρίζοντας τόν έβγαλε πνιγμένο 
ϊκαί ξέρει πώς τον έθαψαν σέ περιγιάλι ξένο·,

«Τοϋ ναύτ’ή χήρα, κάθεται ’ς άκρογαλιά καί κλαίει 
καί μέ πικρό παράπονο τά βάσανά της λέει.
Τήν εϊδ ’ ό ήλιος μιάν αυγή κι’ άγάλια-άγάλια γέρνει 
καί ’ς τής χρυσαΐς άκτϊνές του τά δάκρυά της παίρνει· 
καί τά θερμά της δάκρυα τά πολυπικραμένα 
ανέβηκαν ’ς τόν ουρανό κ’έγέννησαν εμένα».

— Τώρα πού τρέχεις, σύννεφο, καί δέν γυρίζεις πίσω ;
— Πάγω νά βρώ τόν τάφο του τά δάκρυα νά χύσω.

Η ΦΩΛΙΑ

Άντικρύ ’ς τό παραθύρι, σέ μιά στέγη χαμηλή 
κάθησ’ έ'να χελιδόνι, ταξειδιάρικο πουλί’ 
καί μέ χίλια σύρε κ’ έ'λα καί μέ τή γλυκειά λαλιά του 
καί μέ βάσανα καί κόπους έχει κτίσει τή φωλιά του

“Έχει κτίσει τή φωλιά του καί τριγύρφ της πετ^, 
πάει κ’ έρχετ’ δλη μέρα καί τροφή παντού ζήτα 
καί τήν φέρνει ’ς τά παιδιά του, πού μ’ ολάνοικτο τό στόμο 
περιμένουν πεινασμένα ένα σπόρο, λίγο χώμα.

Άντικρύ, μιά μαυροφόρα, πού παράκαιρα γερν^,
’ς τό παράθυρο μονάχη-τήν ήμέρα της περν^- 
τή φωλιά τή νειοκτισμένη μέ παράπονο κυττάζει 
καί τά μάτια της σφουγγίζει κι’ ολοένα αναστενάζει.

Έταν άλλοτε μητέρα κ’ εΐχε πρόσχαρο παιδί 
κ’ έτυχεν δ μαύρος χάρος νά περάση νά τό ’δή 
καί τό ζήλεψε πού τφδε κ’έσκυψε μέ περηφάνεια 
καί τό πήρε ’ς τά φτερά του καί το πήγε ’ς τά ουράνια.

Έρημη, μονάχη τώρα καμαρόνει τή φωλιά
καί θυμάται τό παιδί της καί θυμάται τά παλγά...
Καί κυττάζοντας τή μάννα πού φροντίζει τά παιδιά της 
άχ I θαρρεί πώς ειν’ εκείνη κι’ άναπαύετ’ή καρδιά της.

Ίω. Πολέμης
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Κατά την λήξασαν τριμηνίαν πέντε έγένοντο συνεδριάσεις του 
Συλλόγου.

Έψηφίσθη δ προϋπολογισμός του ΚΘ' έτους τού_ Συλλόγού, καθ’δν 
τά μέν έσοδα προϋπελογίσθησαν εις δρ. 28,475, τά δ’ έ'ξοδα εις δρ. 
26,490.

Ή εξελεγκτική επιτροπή διά του είσηγητοϋ αύτής κ. Γ. ’Αναγνο
στοπούλου ύπέβαλε τώ Συλλόγφ τήν έ'κθεσιν τής έξελέγξεως του τα
μείου και έν γένει τών ιδρυμάτων του Συλλόγου κατά τό λήξαν έτος, 
άτινα εύρεν έν πλήρει τάξει. ,Προέτεινε δέ καί δ Σύλλογος παρεδέξατο 
ί’να έκφρασθώσιν ευχαριστήρια έπί τή καταστάσει ταύτη εις τούς διοι- 
κήσαντας τό παρελθόν έτος τά του Συλλόγου.

Ή έν Καλάμαις σχολή τών άπορων παίδων έ'πεμψε τήν εκθεσιν τών 
πεπραγμένων κατά τό λήξαν έτος. Ό δ’ έλεγκτής κ. Γ. Γεωργαντά- 
κος ύπέβαλε τήν εκθεσιν τής έξελέγξεως του ταμείου εύρεθέντος έν τάξει.

Άνηγγέλθησαν τφ Συλλόγφ αί εξής χρηματικαί δωρεαί:
Ή A. Β. Υ. δ πρίγκηψ Διάδοχος του Σάξ-Μάινιγκεν Βερνάρδος, 

έπισκεφθείς τόν Σύλλογον ού διατελεϊ καί έπίτιμον μέλος, έ'πεμψε τφ 
ταμίες φρ. χρ. 300, ήτοι δρ. 523.50.

Ό κ. Λεωνίδας ’Εμπειρικός άντεπιστέλλον μέλος έπισκεφθείς τήν 
σχολήν τών άπορων παίδων, έ’πεμψε τφ έφόρφ αύτής δρ. χιλίας.

Ό κ. Κ. Καραπάνος άπέστειλε τή Σχολή τών άπορων παίδων δρ. 
χιλίας έκ του ύπό του πενθεροϋ αύτοϋ κ. Χρηστάκη Ζωγράφου διατε- 
θέντος ποσοϋ έπ’ εύκαιρέ τής πεντηκονταετηρίδος τών γάμων του.

*0 κ. Δ. Π. Λάμπρος προσήνεγκεν έτησίως δρ. εκατόν ώς βραβεϊον 
είς τόν άριστεύοντά μαθητήν τής Σχολής τών άπορων παίδων.

Ήρξαντο τήν 29 ’Οκτωβρίου τά άναγνώσματα του Συλλόγου, έγέ
νοντο δέ τά έξής:

Ό κ. Σπ. Π. Λάμπρος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί του τελευ
ταίου Έλληνος αΰτοκράτορος.

Ό κ. I. Ψυχάρης άντεπιστέλλον μέλος άνέγνω τήν διατριβήν αύ
τοϋ τό Φιλί.
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Ό κ. Γ. Άνδρικόπουλος τακτικόν μέλος άνέγνω τήν διατριβήν αύ
τοϋ «οί έμποροί μας».

Ό κ. Στ. Δ. Βάλβης τακτικόν μέλος άνέγνω τήν διατριβήν αύ
τοϋ, «είς μαθητής γυμνασίου πρό πεντήκοντα τεσσάρων έτών».

Ό κ. Άντ. Πεταλάς τακτικόν μέλος ώμίλησε περί Δελφών.
Ό κ. Θεόδ. Βελλιανίτης τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τών θεά

τρων έπί ’’Οθωνος.
Ήρξαντο τή 30 Νοεμβρίου αί θρησκευτικαί δμιλίαι, έγένοντο δέ δύο 

τοιαύται, δμιλησάντων τών κκ. Ά. Διομήδους Κυριάκού καί Ίγν. 
Μοσχάκη.

Είς τό ανάγνωσμα του κ. Ψυχάρη παρέστη έν τώ Συλλόγφ δλό— 
κλήρος ή,Β. οικογένεια. Είς άμφοτέρας δέ τάς θρησκευτικάς δμιλίας ή 
Α. Μ. ή Βασίλισσα.

Μετετέθησαν έκ τών τάξεων τών παρέδρων είς τήν τάξιν τών τα
κτικών μελών οί κκ. Γ. Πιλάβιος, Γ. Άνδρικόπουλος, Ί. Θεολόγης 
καί Ά. Μάτεσης.

Έψηφίσθησαν μέλη πάρεδρα οί κκ. Έβεν Άλεξάνδερ πρεσβευτής 
τής ’Αμερικής, Μιχ. Άνδριτζάκης, Π. Άξιώτης, Γ. Δεκόζης Βοϋρος, 
Παντ. Γκίκας, Κωνστ. Δούμας, Γεώργ. Παπακωνσταντίνου, Δημ. 
Κιτσίκης, Θάνος Μπασιάς, Ίπποκρ. Καραβίας· άντεπιστέλλοντα οί 
κκ. Α. Καρακάρης έν Τεργέστη, Ροδ. Λέμαν έν Άμστελοδάμφ, Κάρ. 
Γαλλιάν έν Ρώμη, Δ. Καλογερόπουλος έν Λυών, Άθ. Γκινόπουλος έν 
Ίωαννίνοις, X. Σαμαρτσίδης έν Κωνσταντινουπόλει, Λ. Μπαίρας έν 
Αλεξάνδρειά καί Γ. Παπανδρέου έν Καλάμαις.

Άπεβίωσεν δ Δημ. Στεφάνοβικ Σκυλίτσης έπίτιμον μέλος τού Συλ
λόγου. Ό Σύλλογος έψηφίσατο ί'να άποσταλώσι τά συλλυπητήρια 
αύτού τοϊς άδελφοϊς.

Επαμ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ. Τδ Λασμολόγιον ήμων καί ή Προστασία. Έν 
Άθήναις έκ τοϋ τυπογραφείου Π. Λεώνη, 1893.

Ό κ. Εμπειρικός άριστα καταρτισμένος καί δοκιμώτατα καταγινόμενος 
περί τά οικονομολογικά ζητήματα, ώς οί άναγνώσται τοϋ «Παρνασσού» γινώ- 
σκουσι, πραγματεύεται τδ σοβαρόν τοΰτο ζήτημα μετά γλαφυρότητος καί έμβρι - 
θείας, έν τή πραγματεία ταύτη. Ό συγγραφεδς βουλευτής έξ ’Άνδρου, άφιεροϊ 
τδ έργον είς’τούς έ· τή Βουλή συναδέλφους του, οΐτινες ευκταίου είνε νά τδ με- 
λετήσωσιν έπισταμένως καί νά θέσωσιν είς εφαρμογήν τάς όρθάς σκέψεις και 
γνώμας τοϋ συγγραφέως.
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Εύρίσκετο τό παρόν τεύχος ύπό τά πιεστήρια, ότε έγνώσθη ό αιφνί
διος θάνατος τοϋ Λημητρόου ^Ετεφάνοβοκ Χκυλόταη, συμβάς 
ενταύθα τήν εσπέραν τής 25 Νοεμβρίου, ή θλιβερά δέ είδησις κατεθο- 
ρύβησε καί κατελύπησε τήν. άθηναϊκήν κοινωνίαν, έν τώ μέσφ τής 
ίποίάς έ'ζη άπό τίνος δ μεταστάς, οδυνηρόν δ’ έσχεν αντίκτυπον έν 
Κωνσταντινουπόλει, ένθα έγεννήθη και ένθα μετηνέχθη τό σκήνος αυ
τού πρός ενταφιασμόν.

Υιός τού άειμνήστου τοϋ Γένους ευεργέτου, τοϋ Ζανή Στεφάνοβικ 
Σκυλίτση, δ μεταστάς, έθήλασεν έκ γενετής τά νάματα τής άρετής, 
συμμορφωθείς άείποτε μέ τάς έπικρατούσας είς τόν σεβαστόν αύτοϋ οί
κον άρχάς καί παραδόσεις τής εύποιίας. Κληρονόμος άξιος τών πατρι
κών άρετών, σεμνός τόν χαρακτήρα, μετριόφρων, καλοκάγαθος, δίκαιος 
έν πάσιν, έξήσκησε τήν άγαθοεργίαν ώς καθήκον, άνευ έπιδείξεων, πο- 
λυτρόπως γενόμενος ωφέλιμος καί γενναιοδώρως παρέχων τήν εαυτού 
συνδρομήν εις πάν εργον άγαθόν καί φιλάνθρωπον. Ύπήρξεν δ μεγαλό- 
δωρος ιδρυτής τοϋ έν Παρισίοις μεγαλοπρεπεστάτου ελληνικού ναού, 
καί δ γενναίος χορηγός καί προστάτης τών έν Χίω εκπαιδευτικών καί 
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, δ ειλικρινής έραστής τοϋ καλού καί τής 
τέχνης, δ άείποτε συντελέσας είς τήν πρόοδον αύτής.

Ή ήμετέρα κοινωνία ή δυνηθεϊσα νά έκτιμήση τάς περικοσμούσας 
τόν μεταστάντα σπανίας άρετάς, άμέριστον έξέφρασε τήν λύπην της 
έπί τή οδυνηρά στερήσει τοϋ έγκριτου αύτής μέλους. Ό Σύλλογος 
«Παρνασσός», ούτινος μέλος έπίτιμον ήτο δ άποθανών, διεβίβασε πρός 
τήν οικογένειαν αύτοϋ τά συλλυπητήρια του· ή Διεύθυνσις δέ τοϋ ήμε- 
τέρου περιοδικού διά δεσμών συμπάθειας καί έκτιμήσεως συνδεομένη 
πρός τόν σεβαστόν καί έπιφανή οικον τού μεταστάντος, άφιεροϊ έν σπου
δή τάς όλίγας ταύτας λέξεις είς τήν μνήμην του καί έκφράζει τά βα
θύτατα αύτής συλλυπητήρια πρός τόν άλγεινώς δοκιμασθέντα έκ τής 
αιφνίδιου συμφοράς φιλόστοργου άδελφόν του, τόν μεγάτιμον έν Κων- 
σταντινουπόλει δμογενή κ. Παύλον Στεφάνοβικ Σκυλίτσην, οστις τήν 
αύτήν έκλεξάμενος ανέκαθεν αγαθήν μερίδα καί συνεχίζων έπίσης τάς 
εύγενεϊς παραδόσεις τού πολυσεβάστου οίκου του, κατέστησε τό όνομά 
του περιφανές καί εύλογητόν παρά τοϊς εαυτού συμπολίταις καί δμο— 
εθνέσιν.

ΟΙ ΔΕΛΦΟΙ

Λ.'

"Ενεκα τής άφθίτου αίγλης, δΓης ή ιστορία καί ή ποίησις περιέβαλον 
τοποθεσίας τινάς, αύται παρεδόθησαν τή άθανασίφ. ’Εάν ή Σαλαμίς, 
δ Μαραθών, αί Πλαταιαί καί αί Θερμοπύλαι συγκινώσι μέχρι δα
κρύων τούς τής έλευθερίας φίλους, και διδάσκωσι τόν πατριωτισμόν 
καί τήν έκπλήρωσιν τοϋ καθήκοντος, καί οί Δελφοί δέν κατέχουσιν 
ήττονα θέσιν. Καί πριν εΐσέτι δ άόρατος Πελασγικός Ζεύς, οστις διά 
τοϋ ψιθύρου τών Δρυών έξεδήλου έν Δωδώνη τήν έμφάνισίν του, κα- 
ταστή ελληνικός, τό Δελφικόν μαντεϊον ύπήρξε τό κυριώτεοον όργανον, 
δΓ ού δ θεός άπεκάλυπτε τοϊς άνθρώποις τάς εαυτού βουλάς. ’Ολίγοι 
ίσως θεσμοί τής άρχαιότητος προσέφερον τή έλευθερίφ καί τφ πολιτι- 
σμώ μεγαλειτέραν ύπηρεσίαν τής τοϋ Δελφικού Μαντείου. Ούχί άπαξ 
δ πεφωτισμένος πατριωτισμός τής ΙΙυθίας έσωσε τήν Ελλάδα, και 
σχεδόν πάντοτε ύπήρξε τό όργανον, δΓ ού οί σοφοί οί ίδρύσαντες τόν 
άρχαϊον ελληνικόν πολιτισμόν μετέδωκαν τάς ιδέας των τοϊς συμπολί
ταις αύτών. Άλλά··καί ώς άφετηρία τής Ελληνικής ιστορίας δύναται 
νά θεωρηθή τό Δελφικόν μαντεϊον, δώτι έκεϊ τό πρώτον έκυοφορήθη ή 
ιδέα μιάς κοινής πατρίδος καί μιας ελληνικής ήθικής· έκεϊ, ύπό τάς 
ύπωρείας τοϋ μεγαλοπρεπούς Παρνασσού, αί διάφοροι φυλαί αί συγκρο- 
τήσασαι τήν Άμφικτυονίαν, ήτις είχε κοινόν ιερόν τό Δελφικόν μαν
τεϊον, άπήρτισαν ένα λαόν, οστις, όπως διακριθή αύτός τε καί οί θρη— 
σκευτικοπολιτικοί αύτοϋ θεσμοί τών πληθυσμών τών μή μετεχόντων 
τής Δελφικής Άμφικτυονίας, είχε χρείαν κοινού ονόματος, καί ώνο- 
μάσθη ελληνικός, τό όνομα δέ τούτο, δν πρότερον δμοσπονδικόν, αντι
κατέστησε τό άρχαιότερον αθροιστικόν όνομα τών Γραικών. Έκεϊ, 
παρά τά διαυγή νάματα τής Κασταλίας ·, τής Δελφούσης καί τής 
Κασσώτιδος πηγής, έτέθησαν τό πρώτον αί βάσεις τού Δημοσίου δι
καίου τών Ελλήνων, διδασκομένων νά μή πολεμώσι καθ’ Ελλήνων, 
καί νά μή ύποδουλώσιν "Ελληνας. Έκεϊ, παρά τό άφρίζον ^εϊθρον τοϋ 
ποταμού Πλειστοϋ καί τάς άπορρώγας πέτρας τής Κάρφης^ έδιδάχθη 
τό πρώτον δ Έλλην, δτι ή ήθική διαγωγή τών άτόμων συνίσταται 

tomos if’. Νοέμβριος. έβ 
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ε’ις τον φόβον τοϋ θεοϋ. Έκεϊ, έπί τών ιερών χωμάτων τών Δελφών, 
άτινα έκάλυπτον αί πενιχρά! οίκίαι τοϋ χωρίου Καστρί, αί άνασκα- 
πτόμεναι σήμερον ύπό τών Γάλλων, έξηφανίζετο τό ό'νομα τοϋ "Ιωνος, 
τοϋ Δωριέως, τοϋ ’Αθηναίου, τοϋ Σπαρτιάτου καί έξέλειπον τά μίση 
καί τά πάθη αυτών, πάντες δέ ήσθάνοντο εαυτούς αδελφούς καί ειχον 
κοινήν πατρίδα τήν Ελλάδα, ήν ήγάπων καί έσέβοντο. Έκεϊθεν 
έξήλθε μία τών ύψηλοτέρων Ιδεών, ήτις δύναται νά θεωρηθή ώς ηθι
κός νόμος παρά τοϊς άρχαίοις Έλλησιν εις τούς προσερχομένους πρός 
χρηστηρίασιν ή Πυθία έ'λεγε· «Μή άπατάσθε, διά τόν άγαθόν άνθρω
πον καί. μία σταγών ύδατος άρκεϊ πρός καθαρισμόν, διά τόν κακόν όμως 
ούδέ τά ΰδατα τοϋ ώκεανοϋ άρκοϋσιν». Έν τω μαντείφ τούτω έδιδά- 
χθη τό πρώτον ό Έλλην, ότι ή εξωτερική λατρεία είς ούδέν ώφελεϊ, 
όταν τό πνεύμα καί ή καρδία δέν εινε άγνά. Ό Αγνός θεός ήθελε 
καθαράν καρδίαν καί άμειλίκτως έπάτασσε πάσας τάς άτελείας τοϋ 
ελληνικού χαρακτήρος.

It'

Άφ’ δτου ό άνθρωπος ήρξατο νά σκέπτηται, άνεγνώρισε’ν, ότι ή 
ζωή είνε σκληρά, ώς σπανίως εύρίσκων έν αύτή τήν ευτυχίαν· ο πόθος 
δέ πρός τήν εύτυχίαν καί ή αποστροφή πρός τήν δυστυχίαν έδημιούρ- 
γησαν έν αύτφ τήν ελπίδα μελλούσης ευτυχίας. Ή ελπίς αυτή εινε 
ίνδαλμα, απλή σκιά’ άλλ’αί ελπίδες, αί σκιαί αύται, τά ινδάλματα 
ταϋτα ώδήγησαν τήν ανθρωπότητα μέχρι σήμερον καί θά όδηγώσιν αύ
τήν πάντοτε. ’Αληθείς κυρίαρχοι τής άνθρωπότητος τά ινδάλματα 
ταϋτα άποκρύπτουσιν είς τούς άνθρώπους τήν πραγματικότητα καί δη- 

* μιουργοϋσι τόν σκοπόν τής ύπάρξεως αύτών. Οίαιδήποτε καί αν ώσιν 
αί περί ζωής ίδέαι τών άνθρώπων, πάντες, θρησκομανείς, σκεπτικοί, 
σοφοί, αμαθείς, ελπίζουσιν είς τήν πραγματοποίησιν ιδεώδους τινός, καί 
χάρις εις την χίμαιραν ταύτην βαδίζουσιν ήδέως είς τόν τάφον χωρίς 
νά αίσθανθώσι τόν τής οδοιπορίας κόπον. ’Αγνοώ διατί φιλόσοφοί τινες 
κατεμεμφθησαν τών ινδαλμάτων τούτων.· ί’να άράγε καταστήσωσι τόν 
άνθρωπον εύτυχή ; ή έξ έρωτος πρός τήν άλήθειαν : Έπρεπε πρώτον νά 
έρωτήσωσι τί θά ήτο ή άνθρωπότης άνευ έλπίδος ή φόβου. Ό έπί τής 
πυράς αποθνησκων μάρτυς, δ ύπέρ τής πατρίδος του φονευόμενος στρα- 

. τιώτης, δ έν στερήσει διερχόμενος τόν βίον του θρησκομανής, δ άφοσι- 
ούμενος είς τήν ύπηρεσίαν τής πατρίδος του πολιτευτής, δ νυχθημε
ρόν εργαζόμενος ύπέρ τής προαγωγής τής έπιστήμης, ή μήτηρ ή πι- 
στεύουσα ότι θά έπανίδιρ ποτέ έν μελλούσγ τινί ζωή τό άποθανόν αύ-
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τής τέκνον, διά τής έλπίδος μόνον βαυκαλίζονται καί παρηγοροϋνται. 
Άρκεϊ, ώς έ'λεγεν δ Πασχάλ, ν’ άφαιρεθώσιν άπό τοϋ άνθρώπου πά- 
σαι αί φροντίδες καί αί σκέψεις, αϊτινες άπάσχολοϋσιν αύτόν, καί δ 
άνθρωπος θά κατασταθή δυστυχής, διότι τότε θά ϊδη τί εινε, πόθέν 
ήλθε καί πού βαίνει- ούδεμία αμφιβολία ότι ή ζωή πάντων σχεδόν τών 
άνθρώπων· εινε βαρύ φορτίον, άνευ πραγματικής άμοιβής/Οστις έκ τοΰ 
σύνεγγυς εξετάζει τήν ζωήν πείθεται, ώς δ συγγραφεύς τοϋ Έκκλησια- 
στοϋ, ότι τά πάντα ματαιότης καί ότι προτιμότερος δ θάνατος.’Απο
δέχομαι μετ’αύτοϋ τό μάταιον τής χαράς καί τής έλπίδος ήμών, διότι 
έν τή πραγματικότητι δ άνθρωπος ούδέν άλλο είνε ή διαρκές παίγνιον 
τών άπατηλοτέρων ιδεών, καί διαρκής τάσις πρός ματαιότερους σκο
πούς, δ έρως άπλοϋν φάσμα, ή δόξα παιδική πλάνη, δ δέ κόσμος μα
κράν όνειρον,έν φ ούδέν πραγματικόν ύπάρχει καί έν φ. είς μάτην θά 
ζητήση τις σοφόν τινα, δστις θά άπαντήση είς τήν ειρωνικήν έρώτησιν, 
τήν δποίαν δ Ρωμαίος Πιλάτος άπηύθυνεν είς τό τέκνον τής Γαλιλαίας 
είπών «Καί τί έστιν άλήθεια ;» Καί όμως ή πραγματικότης αύ'τη κα
λύπτεται ύπό τών ινδαλμάτων τούτων, άτινα καλούνται έλπίς, πόνος, 
χαρά, έρως, δόξα, λύπη, φόβος· καί χάρις είς τά έπαγωγά ταϋτα 
φάσματα καί δ άπαισιοδοξότερος τών άνθρώπων ήσθάνθη είς τον βίον 
του στιγμάς θελκτικάς, ών τήν διαιώνισιν έπεθύμησε. Τί προς τοϋτο, 
ότι πρόκειται περί απλής απάτης ; "Οταν βλέπω έπί σκηνής θεάτρου 
παριστανόμενον δράμα, γνωρίζω, ότι τά πρόσωπα, ών ή τύχη διεγεί
ρει έν έμοί συγκίνησιν καί ενδιαφέρον, εινε εικονικά, καί όμως συγκι- 
νοϋμαι. Τά ινδάλματα ταϋτα, άτινα άπετέλεσαν καί άποτελοϋ.σι τήν 
εύτυχίαν καί τήν παρηγοριάν τοϋ άνθρώπου, καί το Δελφικόν Μαν- 
τεϊον έβαυκάλισεν, ύπέθαλψε καί έξυπηρέτησεν έπί 15 αιώνας, ώς λέγει 
δ Σοφοκλής. .

Άπό τών μυθικών χρόνων μέχρι τοϋ Ίουλιανοϋ τό ..Δελφικόν Μαν- 
τεϊον ύπήρξε διαρκής άποκάλυψις διά τόν άρχαϊον κόσμον.. Άπό τής 
Φρυγίας μέχρι τών Ηρακλείων Στηλών, άπό τής Σκυθικής χώρας 
μέχρι τής Αφρικής, έπί 15 αιώνας ή άνθρωπότης έζήτησεν άπό τό 
άφρίζον στόμα τής Προφήτιδος τοϋ θεοϋ λόγους παρηγοριάς καί 
βοήθειαν- καί κατά τόν μακρόν τούτον χρόνον ή φωνή αύτής ήκούσθη 
μετά σεβασμού, δσάκις ήρωτάτο, χωρίς νά έκδίδγ διαταγάς- έδίδαξε 
δέ πάντοτε τήν εύσέβειαν, τήν άνεξιθρησκείαν, τήν συγχώρησιν, τήν 
δμόνοιαν καί τήν έκπλήρωσιν τοϋ καθήκοντος πρός τήν πατρίδα, ού- 
δέποτε προτιμήσασα τοϋ πτωχού τόν πλούσιον καί τοϋ ισχυρού τόν 
αδύνατον. Πάντες προσέτρεχον είς τήν βοήθειαν τής προφήτιδος, διότι 
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πάντες ήσαν πεπεισμένοι, δτι δ θεός έκανόνιζε κατά την έαυτού βού- 
λησιν τά συμφέροντα των ανθρώπων καί τάς τύχας των λαών. Διερ
μηνείς της κοινής ταύτης πεποιθήσεως δ τε ποιητής των Πυθικών 
καί δ πατήρ της ιστορίας έλεγον, δ μέν δτι δ άνθρωπος εΐνε σκιά καί 
δναρ, καί δτι ή ταχεία τύχη, ήτις φαίνεται τοϊς κοινοΐς άνθρώποις 
καρπός ανθρώπινης σοφίας, δέν εινε εργον των θνητών, άλλ’ δτι δ 
θεός ύψοϊ καί ταπεινοί τούς ανθρώπους, παρέχει καί άφαιρεϊ τά πλούτη 
κατά βούλησιν- δ Si, δτι ώς δ κεραυνός πίπτει επί τών μεγάλων οικο
δομών καί τών ύψηλοτέρων δένδρων, ουτω καί δ θεός χαίρει ταπεινών 
πάντοτε δ τι ύψωσε περισσότερον, διότι εις ούδένα άλλον έκτος αύτοϋ 
επιτρέπει νά δοξάζηται.

Γ'

‘Ο *Ρενάν έν τφ βίφ τού ’Αποστόλου Παύλου ισχυρίζεται δτι ή ελ
ληνική φυλή εΐνε ή ήττον φιλόθρησκος πάσης άλλης. Πιθανόν ή εύ- 
σέβεια τών νεωτέρων 'Ελλήνων νά περιορίζηται μάλλον εις τήν εξω
τερικήν λατρείαν, ίσως άπό τούς αρχαιότερους Έλληνας έλειπε τό 
βαθύ θρησκευτικόν αίσθημα τό διακρίνον τήν Κελτικήν καί Γερμανικήν 
φυλήν, βέβαιον δμως εΐνε, δτι ή αρχαία ελληνική φυλή ήτο θεοσε- 
βεστάτη. Έν τφ βίω τών αρχαίων Ελλήνων ή θρησκεία κατείχε 
πρωτεύουσαν θέσιν έ'ζων έν μέσω λαού θεών, οΰς έφοβοΰντο· καί αΐ 
έλάχισται λεπτομέρεια! τής ζωής των ήσαν περιβεβλημμέναι ύπό θρη
σκευτικού κύρους. Ούδέν παρέβλεπον φοβούμενοι τήν οργήν ύπερανθρώ- 
που δυνάμεως- ούδέν άπεφάσιζον χωρίς νά συμβουλευθώσι τήν θέλησιν 
τού θεού. Ήρώτων τούς οιωνούς περί πάσης βιωτικής περιστάσεως, ιδίως 
δ’οί ’Αθηναίοι ήσαν φιλοθρησκότεροι τών άλλων Ελλήνων. Είχον έγεί— 
ρει πολυπληθείς ναούς, βωμούς ιερούς ού μόνον εις τούς γνωστούς θεούς, 
αλλά καί εις αγνώστους, φέροντας έπιγραφάς άγνώστοις θεοΐς, δπερ 
έξέπληξε τόν ’Απόστολον Παύλον, δστις έν τή Εβραϊκή αυτού δια- 
νοίφ ένόμισεν δτι δ άγνωστος θεός ήν δ θεός τών ’Ιουδαίων. Πρέ
πει νά είσδύση τις εις τάς λεπτομέρειας τής άρχαίας κοινωνίας, όπως 
κατανοήση μέχρι ποιου σημείου ή θρησκεία έκανόνιζε καί τά έλά- 
χιστά τών πραγμάτων.

«Ή θρησκεία παρά τοϊς άρχαίοις, λέγει δ Κουλάνζ, ήτο απόλυτος 
κυρίαρχος τού ιδιωτικού.καί τού πολιτικού βίου τών άρχαίων Ελλή
νων» . Καί ήτο μέν ανίκανος νά παραγάγη είς τήν ψυχήν τήν βαθεϊαν 
έκείνην κατάνυξιν, ήν δ Χριστιανισμός παρήγαγε κατά τούς πρώτους 
αιώνας, διά τάς προς παν γήϊνον περιφρονήσεις του καί τάς μεταφυσι-
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κάς αυτού ιδέας περί θανάτου καί αιωνίου ζωής, άλλ’ελλείψει τοιούτων 
αισθημάτων έδημιούργησε τό αίσθημα τής ζωής καί τό αίσθημα τής 
αρμονίας. Κατά τήν θρησκείαν τών άρχαίων, ή ζωή δέν ήτο κοιλάς 
κλαυθμώνος καί ή λύπη άγαθόν τι- ή ζωή παρίστατο ώς ευτυχία, είς 
ήν έκάλει τόν άνθρωπον είτε διά τής αρετής, είτε διά τής ήδονής. Καί 
δμως ή άνευ δόγματος καί ηθικών παραγγελμάτων τοιαύτη θρησκεία ού 
μόνον δέν έκώλυε τήν δραστηριότητα τού ανθρώπου, άλλά τούναντίον 
έξώθει αύτήν καί τήν ένέπνεεν, 
άνθρώπου.

Κατά βάθος ή ιστορία . τού 
απάτη,

ήτο έργον αύτής τής ελευθερίας τού

Πυθικού Μαντείου ύπήρξε διηνεκής 
άλλ’ έκ τούτου δέν έπεται, δτι δέν οφείλεται δικαιοσύνη είς 

τήν θρησκείαν έκείνην, ήτις έβαυκάλισεν, έγαλούχησε καί άνέθρεψε τόν 
εύγενέστερον λαόν τής γής, ούτινος τά έργα τής διανοίας δέν παύουσιν 
οί αιώνες νά θαυμάζωσιν. Ή αρχαία εύκλεια καί δόξά τού Δελφικού 
Μαντείου εξέλισσε βαθμηδόν, συμβαδίζουσα τή καταπτώσει τής . άρ
χαίας θρησκείας. Συντρίμματα δέ τινα καί λείψανα τών άρχαίων κτι
ρίων πληροφορούσι σήμερον τόν επισκέπτην, δτι έκεϊ έκειτο ή ιερά πό
λις τών Δελφών, ή Ιερουσαλήμ τού αρχαίου κόσμου, έν“ή ήκτινοβόλει 
ύπέρ πάσαν άλλην πόλιν ή γλυπτική τέχνη. ’Αλλά καί σήμερον τά 
λείψανα ταύτα καί οί πέριξ βράχοι καί αί πηγαί, αϊτινες μόνον ί'σταν- 
ται είς τήν θέσιν των άφ’ δτου κατέλαβε τό μαντεϊον δ ’Απόλλων, 
έξαγγέλλουσι τήν άρχαίαν δόξαν τού μαντείου καί συναρπάζουσι τόν 
περιηγητήν καί τόν μεταφέρουσιν είς τόν άπολεσθέντα εκείνον κόσμον, 
δν διά τής φαντασίας άναπαριστά νομίζων δτι βλέπει θεωρίαν άνερ- 
χομένην άπό τού Κρισσαίου πεδίου, ύπό τήν οδηγίαν ίερέως τής 
Άθηνάς συγκειμένην έξ άπειρου πλήθους προσκυνητών πάσης ήλικίας. 
καί παντός φύλου, δπως προσφέρη θυσίας καί δώρα 
ρασταθή είς ' τούς Πυθικούς άγώνας..

τφ θεφ καί πα-

μετ’ ού πολύ είς 
εύρύχωρον πύλην,.

Ό άνερχόμενος άπό ’Ιτέας εις Δελφούς άφικνεϊται 
δύο βράχους προχωρούντας καί σχηματίζοντας οίονεί 
δι’ής,βαίνει ή δδός. Ό πρδς δυσμάς εΐνε ή τελευτα’Ύπροέκτα.σίς.τής 
Γκιόνας, τού ύψηλοτέρου όρους τού 'Ελληνικού Βασιλείου· δ έτερος, 
εΐνε δ Μίτικας, ή τελευταία άκρα τής , Κύρφης, ήτις χωρίζει τόν 
Παρνασσόν άπό τής θαλάσσης. ’Εντεύθεν ανοίγεται ή ευδαίμων πεδιάς 
τού Χρυσσού δίκην άπειρου ποταμού φυλλώματος, διαιρούμενου είς 
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δύο ρεύματα και άνερχομένου διά δύο μακρών κοιλάδων, τής’Αμφίσ- 
σης προς βορράν καί τοϋ Πλειστοϋ η τών Δελφών προς άνατολάς. 
’Ενταύθα τό έδαφος συγκατέχουν ή τε έλαια καί ή άμπελος.

Ή γόνιμος αύτη πεδιάς άναμιμνήσκει την διαρκή διένεξιν τών Δελ
φών καί της Άμφίσσης περί τών ορίων της περιφέρειας των. Τά από
κρημνα τοϋ Παρνασσού είσιν ορατά άπό της θαλάσσης· έπί τοϋ πρώ
του άνδηρου αύτοϋ κεϊται τό χωρίον Χρυσσό' παρακάμπτων δέ την είς 
Χρυσσόν άγουσαν ο άνερχόμενος άπό ’Ιτέας καί βαδίζων πρός τόν με
σημβρινόν βράχον άπαντά λείψανα άκροπόλεως, ήτις νϋν καλείται 
Στεφάνι.

Τά πελασγικά ταϋτα λείψανα ανάγονται είς τήν πρώτην πελασγι
κήν περίοδον, παρεμφερή πρός τά τής Τιρύνθου, άλλά κατεσκευα- 
σμένα διά μικρότερων λίθων, άκατεργάστων, επιτεθειμένων τών μέν 
έπί τών ίέ, τών κενών πεπληρωμένων διά μικρότερων λίθων. Τό εί
δος τοϋτο , τής κατασκευής εινε άρχαιότερον τών Πελασγικών τειχών 
τών Δελφών, έσχηματισμένων έξ άκανονίστων λίθων, άλλ’ έπιμελώς 
κεκομμένων καί ηνωμένων μετ’ ακρίβειας. Ή άπό τής άκροπόλεως τής 
Κρίσσης άποψ’ς εινε μαγευτική. Τό βλέμμα επαναπαύεται έπί άπειρου 
έλαιώνος, ούτινος το έπάργυρον φύλλωμα φρίο’σ'εχ ύπό τήν πνοήν τοϋ 
ανέμου, καί παριστα εικόνα γαληνιαίας θαλάσσης, ής τό λεϊον πρόσω- 
πον ταράσσεται ύπό τών φιλημάτων τής αύρας. Τό έξ έλατών δάσος 
τοϋ Χρισσοϋ εΙνε εν τών θαυμασιωτέρων τής 'Ελλάδος, καί παρέχει ει
κόνα τινά τών ιερών δασών τής άρχαίας Ελλάδος. Όσον οί άρχαϊοι 
μετά θρησκευτικής εύλαβίας διετήρουν τά δάση, τόσον ήμεϊς αίσθανό- 
μεθα. αποστροφήν πρός αύτά. Δυστυχώς δ νεότερος Έλλην ομοιάζει 
κατά τοϋτο πρός άνάγωγον παιδίον, δπερ έχει τήν μανίαν τοϋ κατα- 
στρέφειν έλλείπει εΐσέτι άπ’ αύτοϋ τό αίσθημα τής καλαισθησίας 
καί τής αγάπης πρός τήν φύσιν.

Ή Κρίσσα ήν έκ τών αρχαιότερων πόλεων τής Ελλάδος, αναγρα
φόμενη δ’ έν τώ καταλόγω τής Ίλιάδος έπικαλ,εϊται ζαθέη (πανίε
ρος). Φαίνεται ότι, καίτοι προηγήθη τών Δελφών καί τής Κίρρας, ένω- 
ρίς έξηφανίσθη, διότι ούδείς περί αύτής λόγος γίνεται ύπό τοϋ Παυσα- 
νίου- συγχέεται μάλιστα ύπό πολλών άρχαίων συγγραφέων μετά τής 
Κίρρας.

.Ή άπό Χρυσσοϋ είς Δελφούς άγουσα οδός ανέρχεται όφειοειδής, 
μετά, παρέλευσιν δέ ώρας άφικνεϊται δ άνερχόμενος έπί τής άκρας τών 
ύπερύθρων βράχων, έφ’ ών ί'στανται τά οχυρώματα τοϋ στρατηγού τών 
Φωκαέών Φιλομήλα· -εύθύς δ’ άμα πάρακάμψη τήν άκραν καί άφι- 

χθή είς τό μέρος, όπου δ βασιλεύς τής Περγάμου Εύμένης, φίλος τών 
Ρωμαίων, μικρού δεϊν έγένετο θύμα έπιθέσεως τών απεσταλμένων τοϋ 
Περσέως, βλέπει τούς Δελφούς ήρεμα έπικαθημένους έν τώ μέσω τοϋ 
κοιλώματος φυσικού θεάτρου.

Ε'
Ή τών Δελφών τοποθεσία παριστ^ εικόνα αύστηροϋ μεγαλείου καί 

μελαγχολικής καλλονής, κυριεύουσκ ζωηρώς τήν φαντασίαν. ’Επί τής 
προβολής τοϋ όρους σχηματίζεται έπίχωμα ελαφρώς κεκλιμένον, έφ’ 
ού ΐστατο πρό μικρού τό χωρίον Καστρί, 200 δέ μέτρα κάτωθι αύτοϋ 
ανοίγεται ή στενή καί βαθεϊα φάραγξ τοϋ ποταμού Πλειστού, πέραν 
τής οποίας έπαίρονται οί άπορρώγες βράχοι τής Κίρφης. Όπισθεν τοϋ 
χωρίου Καστρί ύψοϋνται οί βράχοι φαιδριάδες, ών ύπέρκειται ή διπλή 
κορυφή τοϋ μεγαλοπρεπούς Παρνασσού μεγαλοπρεπής καί έπιβάλλουσα. 
’Αριστερά δ οφθαλμός βλέπει τήν Άράχωβαν, δεξιά δέ τήν πεδιάδα 
τής Κρίσσης καί τόν κολπίσκον τής ’Ιτέας. Έπί τής τοποθεσίας ταύ- 
της,έν ή συνυπήρχον αί ρυπαραί οίκίαι τού χωρίου Καστρί, μέ τάς ανω
μάλους καί άκαθάρτους άτραπούς αύτοϋ, ί'σταντο άλλοτε οί αρχαίοι 
Δελφοί, άπαστράπτοντες έκ πλούτου καί μεγαλείου αρχιτεκτονικής 
τέχνης, έν οίς ή σμίλη τών καλλιτέρων γλυπτών ήμιλλάτο πρός τήν 
γραφίδα τών έξοχωτέρων ζωγράφων τής άρχαίας Ελλάδος. Έν άρχή 
οΐ Δελφοί δέν ήσαν πόλις ανεξάρτητος·, άλλ’ άπλοϋν ιερόν, κείμενον έν 
τή περιφερείς τής Κρίσσης, κτισθείσης ύπό Κρητών έπί γραφικού βφά- 
χου, περικυκλωμένον δέ ύπό γονίμου πεδιάδος κατερχομένης ήρεμα μέ
χρι τοϋ κόλπου. Χάρις είς τούς ιερείς τής Κρίσσης οί Δελφοί είχον κα- 
ταστή κέντρον άνώτερον πολιτισμού, όταν οί Δωριείς έγκατέστησαν 
παρά τόν Παρνασσόν. Προϊόντος δέ τοϋ χρόνου, τό ιερόν τοϋτο τής 
Κρίσσης κατέστη ιερόν τών Ελλήνων, άπαλλαγέν δέ τής κυριαρχίας 
τής Μητροπόλεως, κατέστη ή έδρα κοινότητος ανεξαρτήτου, διοικου- 
μένη ύπό ιερατικών οικογενειών ύπό τήν προστασίαν τών Άμφικτυονι- 
κών κρατών. Έκ τοϋ ομηρικού ύμνου πρός τόν Πύθιον ’Απόλλωνα 
έξάγεται, ότι ή Κρίσσα ήν άρχαιοτέρα τών Δελφών, διότι έν τφ 
ΰμνω τούτω άναφέρεται ώς πόλις ισχυρά, είς ήν προτρέπει τόν ’Απόλ
λωνα ή Νύμφη Δελφούσα νά κτίση τό ιερόν αύτοϋ καί ούχί είς Δελ
φούς, φοβουμένη μήπως διά τής ίδρύσεως τοιούτου μαντείου έξαφα- 
νισθή ή πρός αύτήν εύλάβεια τών άνθρώπων. Έκ τοϋ αύτοϋ ύμνου - 
μανθάνομεν ότι δ θεός μετεμορφώθη είς Δελφίνα, έξ ού καί Δελφίνιος 
έπικαλεϊται, καί ώς Δελφίν ώδήγησε κρήτας άνδρας έκεϊ, καί κατέ- 
στησεν αύτούς ιερείς τοϋ μαντείου.
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Ό ύπερκείμ.ενος βράχος τών Δελφών διαιρείται διά μ,ιάίς γιγαντώ- 
δους ρωγμής, ήτις ανοίγεται ούχί μακράν τοϋ χωρίου- καί & μεν πρός 
δυσμάς καλείται Ναυπλία (νϋν Ροδίνη), έπί τής κλιτύος τοϋ οποίου 
κεϊνται οί αρχαίοι Δελφοί, ό δέ πρός άνατολάς καλείται 'Ράμπια (νϋν 
Φλαμποϋσα), έξ ής λέγεται δτι κατεκρημνίσθη' & Αίσωπος, ώς δια- 
κωμφδήσας έν άπολόγω τινί τήν απληστίαν καί τήν απάτην τών 
ιερέων τοϋ ’Απόλλωνος. Έκ τής γιγαντώδους ταύτης σχισμάδος τής 
χωριζούσης τάς Φαιδριάδας, εξέρχονται τά ΰδατα τής Κασταλίας καί 
σχηματίζουσι ρύακα κατερχόμενον δι’άγριας χαράδρας, καί ριπτόμε- 
νον είς τά ΰδατα τοϋ Πλειστοϋ ποταμοϋ. Ή ποιητικωτέρα πηγή τών 
Δελφών εινε ή Κασταλία, άνακαλοϋσα είς τήν μνήμην τούς ιερούς 
ποιητάς τής άρχαιότητος ώς έμπνεομένους έκ τής πόσεως τοϋ θείου αύ
τής ΰδατος.

Λεκάνη τετραγωνική ήνεωγμένη έπί τοϋ βράχου έδέχετο άλλοτε τό 
ΰδωρ, δι’ ού οί προσκυνηταί έπρεπε νά καθαρισθώσι πριν παρουσιασθώ- 
σιν ένώπιον τοϋ Μαντείου, ώς οί θρήσκοι ’Ινδοί σήμερον καθαρίζονται 
είς τά ΰδατα τοϋ Γάγκου πριν είσέλθωσιν είς τήν Παγόδαν καί προσ- 
κυνήσωσι τόν Βούδαν. Ό καθαρισμός διά τοϋ ΰδατος ήτο έ'θιμον συν- 
δεδεμένον μετά τής λατρείας τοϋ ’Απόλλωνος. Αύτός ό θεός, μετά τόν 
φόνον τοϋ δράκοντος Πύθωνες, δστις κατείχε τό Μαντεϊον, μετέβη, 
πριν καταλάβη αύτό, καί έκαθαρίσθη είς τά ΰδατα τοϋ Πηνειού. Ή 
ύπεράνω τής λεκάνης πλευρά τοϋ βράχου είνε λελαξευμένη καθέτως 
και διατρυπημένη ύπό κοιλωμάτων, έξ ών τό μεγαλείτερον είνε ήδη 
καθιερωμένον ώζ ναΐδριον τοϋ 'Αγίου Ίωάννου. Έπί τοϋ αύτοϋ βράχου 
πρός δυσμάς τής Κασταλίας πηγής έξέρχεται τό ΰδωρ τής Κασσώ- 
τιδος πηγής, τό χρησιμεϋον εις τάς άπολούσεις τής Πυθίας καί είς τόν 
ποτισμόν τών ιερών δαφνών, α'ίτινες έχρησίμευον διά τάς έμπνεύσεις 
τής Πυθίας. Ματαίως ήθελέ τις άναζητήση σήμερον δάφνας έν τω μέσω 
τής άγριας καταστάσεως τών Δελφών. Κατά τόν μϋθον, αύτός δ θεός 
είχε μεταφέρω εκεί τήν δάφνην άπό τών ιερών Τεμπών.

Ή άρχαία πόλις τών Δελφών είχε περιφέρειαν σταδίων δεκαέξ κατά 
Στράβωνα. Πολιούχος δέ θεός αύτής ήν δ ’Απόλλων. Έλατρεύετο δέ 
έκεϊ καί ή Λητώ καί ή "Αρτεμις καί ή Άθηνδί, ών οί ναοί εκειντο 
κατά τήν είσοδον τής άρχαίας πόλεως. Έλατρεύοντο έπίσης αί Έρι- 
νύες ώς τιμωροί τών κακών, οί δέ ιερείς έπεκαλοϋντο αύτάς κατά τών 
ιερόσυλων. Ο Ναός τοϋ ’Απόλλωνος ί’στατοέπί τοϋ ύψηλοτέρου μέρους 
τής πόλεως, περικυκλωμένος ύπό εύρυχώρου περιβόλου, ούτινος αρκετά 
ίχνη σώζονται όπως προσδιορισθή άκριβώς ή θέσις αύτοϋ- έσχημάτιζε 

δέ είδος τριγώνου. Ό περίβολος ήν πλήρης πολυτίμων άναθημάτων 
άφιερωθέντων είς τήν θεότητα- ήτο είδος μουσείου, εύρίσκοντο δ’ έκεϊ 
άναμίξ ανδριάντες θεών, ήρώων, ήμιθέων, στρατηγών, βασιλέων, φι
λοσόφων, άθλητών, εταιρών. "Οσοι ένίκησαν είς τούς άγώνάς, όσοι 
προσέφερον ύπηρεσίας εις τήν πατρίδα των, όσοι έδόξασαν αύτήν διά 
τών προτερημάτων αύτών, ειχον έκεϊ τά πρός αύτούς δείγματα τής 
ύπολήψεως καί εύγνωμοσύνης τών συμπολιτών αύτών.

Έν τφ ίερώ έκείν.φ περιβόλφ άνεμιμνήσκοντο τά σπουδαιότερα γε
γονότα τής ιστορίας. Περιεκλείοντο καί έτερα μνημεία- δ θησαυρός, έν 
ώ έφυλάττοντο τά προσενεχθέντα δώρα, έν θέατρον, ή αίθουσα τοϋ 
συμβουλίου, έν ή οί ιερείς συνηθροίζοντο, ή λέσχη, ένθα έφλυάρουν.Έν 
τή λέσχη ταύτη ήσαν έκτεθειμέναι διάφοροι εικόνες, άλλά μεγίστην 
έντύπωσιν ένεποίουν αί κατακοσμοϋσαι τούς τοίχους ζωγραφίαι, έργα 
Πολυγνώτου τοϋ Θασίου, αί κατ’έντολήν τών Κνιδίων γραφεϊσαι, έξ ών 
ή μέν παρίστα τά έπισυμβάντα γεγονότα έν τώ έλληνικώ στρατοπέδω 
μετά τήν άλωσιν τής Τρωάδος, ή δέ τήν κατάβασιν τοϋ Όδυσσέως 
είς τόν "Αδην κατά τήν 'Ομηρικήν διήγησιν. Αί έξαφανισθεϊσαι αύται 
οίκοδομαί ήσαν ώκοδομημέναι έπί επιχώματος στηριζομένου έπί πα- 
χέος τείχους, ούτινος τά ίχνη ύφίστανται είσέτι. Ενταύθα άνεκαλύ- 
φθη έν κυκλώπειον τείχος, δπερ είνε κατεσκευασμένον έξ ογκολίθων 
δύο μέτρων, ακανόνιστων, προσηρμοσμένων ακριβώς., καί ούτινος ή 
πρόσοψις δέν έλειάνθη δτε κατεσκευάζετο, άλλά μετά ταϋτα. Πλεϊσται 
γραμμαί τής προσαρμογής τών λίθων είσι καμπΰλαι, χαρίεσσαι, αίτι- 
νες προσδίδωσιν είς τό τείχος τύπον δλως ιδιόρρυθμον. Ποια ήτο. άρά 
γε ή φυλή αΰτη τών Πελασγών, ής τά μέν χρονικά άπωλέσθησαν είς 
τό σκότος τών προϊστορικών χρόνων, καί ών αί άκροπόλεις, έργα γι
γάντων, εύρίσκονται έσπαρμέναι εις τάς χώρας τής μεσημβρίας άνευ 
έλαχίστου ιδεολογικού σημείου, δυναμένου νά μαρτυρήση τό όνομά των, 
τήν καταγωγήν των, τήν ιστορίαν των; Είνε άρά γε ούτοι οί πρόδρο
μοι τής ελληνικής φυλής, περί ών λέγει δ πατήρ τής ιστορίας, δτι, 
δτε έγνώρισεν αύτούς, ώμίλουν γλώσσαν τόσον διάφορον τής έλληνικής, 
ώστε έθεώρησεν αύτούς βαρβάρους : Τά λείψανα τής Τιρύνθου διεγεί- 
ρουσι τήν έκπληξιν, τά δέ ανάκτορα αύτών δεικνύουσι τόν πολιτισμόν 
τής αύλής τοϋ Προίτου- καί όμως ούδέν ίχνος μαρτυρεί ποιοι ήσαν οί 
οίκοδομήσαντες τό ίσχυρότατον τοϋτο φρούριον τών μυθικών χρόνων, ώς 
μαρτυροϋσι. τά μνημεία τών Αιγυπτίων έν Μέμφιδι, τών ’Ασσυριών έν 
Νινευί καί τών Φοινίκων έν Τύρω. Καθ’ομηρικήν παράδοσιν πλήθος έρ- 
γατών μυθικών εΐργάσθη εις τήν κατασκευήν τών τειχών τοϋ Ναού τών
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Δελφών ύπό την έπίβλεψιν αύτοϋ τοϋ θεού, πιθανόν δ’ οτι το τείχος 
τοϋτο εκτίσθη υπο τών υπεράνθρωπων εκείνων εργατών τοϋΌμηρου, έπι- 
ζήσαν όλων τών καταστροφών και μαρτυρούν την έπίδρασιν,ήν ό θεός 
κατα την αρχαιότητα εξησκησεν. Ο ’Απόλλων, οστις έθήτευσε παρά 
τώ Αδραστω, εγνώριζε τήν σκληρότητα, ήν ύφίστανται οί Δούλοι, 
και λίαν ενωρίς αν.ελαβε την προστασίαν αύτών. Έπί τοϋ ρηθέντος κυ
κλώπειου τείχους εινε γεγραμμένη πληθύς συμβολαίων άπελευθερώσεως 
δούλων, γενομένων μεταξύ τών κυρίων τών δούλων καί τών ιερέων τοϋ 
Απόλλωνός ως αγοραστών, οΰς μετά ταϋτα άπηλευθέρουν.

Ζ'

Ό ναός.

Ό Ναός τής ελληνικής φυλής δέν ήτο οίκος τής κοινότητος, άλλά 
κατοικία τού θεού- έφ’δσον δέ οί Έλληνες ήσαν Πελασγοί, ούδείς 
ναός υπήρχεν. Οι Πελασγοί, ώς καί οί έτεροι κλάδοι τής Άριας οι
κογένειας, ελατρευον τήν θεότητα άνευ είκόνος ύλικής καί άνευ ναών 
δι αυτους οί υψηλοί τόποι ήσαν ναοί έγερθέντες ύπό τής φύσεως, έπε- 
καλοϋντο δέ τό ΰψιστον ον άνευ ονόματος προσωπικού- διότι ή λέξις 
Ζευς δεικνύει απλώς, ώς λέγει δ Κούρτιος, τόν ούρανόν,τόν αιθέρα, τήν 
φωτοβόλον διαμονήν τού αοράτου. Ό Πελασγικός ούτος Ζεύς, οστις 
αντεπροσωπευσε καθαράν καί άγνήν θρησκείαν, παρέμεινε, καί δταν ή 
Ελλάς επληρώθη άγαλμάτων καί ναών. Έκεϊ, είς τήν ύψηλήν κο
ρυφήν τοϋ Λυκαίου όρους, δπερ νύν καλείται Διφόρτι, έκάπνιζεν δ ναός 
τού ’Αρκαδικού Διός, τού αοράτου καί άύλου θεού, μέχρι τών τελευ
ταίων χρόνων τοϋ ελληνισμού. Εινε άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως, δτι έξ 
Ανατολής, και ιδίως έκ Σιδώνος καί Φοινίκης, πολλά έδιδάχθησαν 

οί Πελασγοί καί πολλούς θεούς παρ’ αύτών έλαβον. Οί Φοίνικες είσή- 
γαγον τήν λατρείαν τών πλανητών καί έ'μαθον τούς Πελασγούς νά 
βλέπωσιν εις τούς αστέρας θεούς κυβερνώντας τόν κόσμον καί κανονί
ζοντας διά τής κινήσεως αύτών τάς πολιτικάς καί ίδιωτικάς ύποθέ- 
σεις των. Οί αύτοί Φοίνικες είσήγαγον άπό τής ’Ανατολής τήν λα
τρείαν τών εικόνων, ών τά θέλγητρα ύπεδούλωσαν τούς Πελασγούς. 
Άφ’ δτου λοιπόν ήρχισαν νά λατρεύωσι τάς εικόνας, ήσθάνθησαν τήν 
ανάγκην νά προσδιορίσωσιν αύτοϊς τόπον αντάξιον αύτών. Κατ’άρχάς 
ώς τοιούτον έξέλεγον δένδρον τι, δπερ άφιέρουν εις τήν θεότητα, καί 
ουτω καθίστατο ιερόν αυτής. Τοιαϋτα ήσαν τά άρχαώτατα ιερά τής 
Ελλάδος. Τό άρχαιότατον ιερόν τού Απόλλωνος έν Δελφοϊς ήν εντός 

σωρού δάφνης, ένθα έτοποθετήθη τό ξόανον τοϋ θεού. Βραδύτερον ήρ- 
χισαν νά κατασκευάζωσι στερεότερα καί διαρκέστερα στεγάσματα διά 
τούς θεούς αύτών άλλά τοιαϋτα μόνον διά λίθων ήδύναντο νά έπιτύ- 
χωσιν. ’Ενταύθα, έν τή αρχιτεκτονική τέχνη, έξεδηλώθη ή ελευθερία 
τής δημιουργίας τοϋ ελληνικού πνεύματος. Εΐ καί πολλά έδιδάχθησαν 
παρ’ άλλων οί Έλληνες, ή διά λίθων δμως οικοδομή τών ναών εινε 
έ'ργον καθαρώς ελληνικόν, καί νεωτερισμός είς τό είδος τής οικοδομής 
τών ναών. Ή δημιουργία τών ναών εινε, κατά τόν Κούρτιον, ή πρώτη 
ενδιαφέρουσα πράξις, ήτις βέβαιοι τήν άνάπτυξιν τοϋ ελληνικού πολι
τισμού- καί καθ’ δσον ή αρχιτεκτονική αΰτη έξήλθεν έκ τών Δελφών, 
δύναται τις νά εϊπη δτι οί Δελφοί έ'δωκαν ζωήν είς μίαν ιδιότητα 
έμφαντικήν, ήτις χωρίζει τούς Έλληνας άπό τών βαρβάρων.

Κατά τόν μύθον, δ πρώτος ναός τοϋ Απόλλωνος ήτο έκ κλάδων 
δάφνης, δ δεύτερος έκ κηρού καί πτερών μελισσών, δ τρίτος έκ χαλ
κού- άλλ’ ή ιστορία δύο μόνον γνωρίζει- τον ύφιστάμενον κατά ιούς 
Τρωικούς χρόνους καί τόν άνεγερθέντα έπί τών έρειπίων αύτοϋ μετά 
ταϋτα. Ή κατασκευή τοϋ πρώτου ναού ανάγεται εις τήν δευτέραν 
λεγομένην Πελασγικήν περίοδον. Ό χρόνο; τής κατασκευής αύτού εινε 
άδύνατον νά δρισθή, άναμφιβόλως δμως έγένετο πρό τού Τρωικού πο
λέμου. Ό Όμηρος μνημονεύει αύτού, ώς καί δ ομηρικός ύμνος είς Απόλ
λωνα τόν ΙΙύθιον. Τόν ναόν έπεσκέφθη δ ’Αγαμέμνων, δπως έρωτήση 
τό Μαντεϊον περί τοϋ Τρωικού πολέμου, έφύτευσε δ’ έκεϊ καί πλάτα
νον παρά τήν Κασταλίαν πηγήν, ήτις ύφίστατο καί κατά τούς χρό
νους τού Παυσανίου. Ό ναός ούτος κατά τούς δμηρικούς χρόνους ήτο 
πλουσιότατος, άς μαρτυρεί δ Όμηρος- έκτίσθη δμως μετά τήν Κρίσ- 
σαν, ής τά πελασγικά τείχη ανάγονται εις τήν πρωτην πελασγικήν 
περίοδον. Αύτος δ θεός εθεσε, κατά τόν δμ,ηρικόν ύμνον, τά θεμέλια 
τού ναού, δπως παράσχη τοϊς άνθρώποις χρηστήριον- έκτισαν δέ αύ
τόν ξεστοϊσι λαέσσιν άθέσματα φύλα άνθρώπων ύπό τήν δδηγίαν άΡΧι- 
τεκτόνων Τροφωνίου καί Άγαμήδους, υιών τοϋ Έργίνου, καί φίλων 
τοϊς άθανάτοις. Ό Ναός ούτος, δν δ Όμηρος άποκαλεϊ περικαλλή, 
καί ούτινος ούδόλως γνωρίζομεν τήν αρχιτεκτονικήν, ύφίστατο μέχρι- 
τής 58 Όλυμπιάδος (548), δτε έκάη, σωθέντων μόνον τών έν αύτώ 
εύρισκομένων θησαυρών καί ιδίως τών προερχομένων άπό τής ’Ασίας, 
ήτοι τοϋ χρυσού θρόνου τοϋ φρυγίου Μήδα, τών χρυσών κρατήρων τοϋ 
Γύγου, τών άργυρών κρατήρων τοϋ Άλυάρτου καί τών δώρων τού
Κροίσσου.

Τό Άμφικτυονικόν συνέδριον έψήφισε 300 τάλαντα πρός άνοικοδό-
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. μησιν του νέου ναού. Τά τρία τέταρτα συνελέχθησαν έκ τών απαντα
χού 'Ελλήνων, διότι ή άνοικοδόμησις του ναοΰ έθεωρήθη εθνική ύπό- 
θεσις· τό έτερον τέταρτον έπεβλήθη εις τούς Δελφούς, οΐτινες περιήλ- 
θον σχεδόν πάντα τά μέρη του γνωστού κόσμου προς συλλογήν τού 
ποσού. "Αμασις ό τής Αΐγύπτου βασιλεύς προσέφερε σπουδαίαν συνδρο
μήν άρχιτέκτων τής οικοδομής έγένετο Σπίνθαρος δ Κορίνθιος, δστις 
προ μικρού είχεν οικοδομήσει τον έν Κορίνθω ν,αόν, ούτινος οί είσέτι 
ίστάμενοι στύλοι γνωρίζόυσιν ήμϊν τήν άρχαιοτέραν δωρικήν αρχιτεκτο
νικήν. Ή αρχιτεκτονική τής κορινθιακής σχολής ήκμαζε τότε ώς έκ 
τής άνακαλύψεως τού διπλού άετώματος. Ή οικοδομή τού ναού συν
δέεται μετά μιάς τών σπουδαιότερων σελίδων τής τών άρχαίων 'Ελ
λήνων ιστορίας, δηλαδή μετά τής άπελάσεως τών Πεισιστρατιδών 
έξ ’Αθηνών και τής έπενεχθείσης μεταρρυθμίσεως ύπό τού Κλεισθένους 
επί τού ’Αθηναϊκού πολιτεύματος, τού ύπό τού Σόλωνος καθιερωθέντος, 
διότι εργολάβοι τής οικοδομής έγένοντο αυτοί οΐ’Αλκμαιωνΐδαι, ών άρ- 
χηγός ήτο δ Κλεισθένης, έγγονος τού τυράννου τής Σικυώνος. Κατά 
τήν σύμβασιν έδει ή άνατολική πρόσοψις τού ναού νά κατασκευασθή 
έκ κοινού λίθου· άλλ’ οί εργολάβοι κατεσκεύασαν ταύτην άπό Πάριον 
μάρμαρον, καί ώς έκ τούτου συνεδέθησαν στενώς μετά τών αρχών τών 
Δελφών, καί γενναιοδώρως πάντοτε έφέροντο πρός αύτούς. Έκτοτε ή 
Πυθία ήρξατο προτρέπουσα πάντα "Ελληνα έρχόμενον πρός χρηστηρία- 
σιν, καί ιδίως τούς Σπαρτιάτας, νά έλευθερώσωσι τάς ’Αθήνας άπό 
τών τυράννων, πεισθέντες δέ οί Σπαρτιάται έπεμψαν στρατόν ύπό 
τόν Κλεομένην, ον ήκολούθησαν οΐ’Αλκμαιωνΐδαι, καί ούτω κατελύθη 
ή τυραννία αύτών ήττηθέντων έν Πελλίνγ), δπου' άλλοτε εΐχον κατα
κτήσει τήν εξουσίαν. Ώς έκ τής άναθέσεως τής οικοδομής είς τόν 
Κορίνθιον Σπίνθαρον, λέγει δ Κούρτιος, εΐνε πρόδηλον δτι, κατά τήν 
κρίσιν τών ιερέων τών Δελφών, ή κορινθιακή σχολή έθεωρεϊτο ή μόνη 
αντιπρόσωπος τού δωρικού ρυθμού. Ό δωρικός ναός δέν ήτο, ώς οί ναοί 
τής Αΐγύπτου, άθροισμα πλείστων αιθουσών, διακεκριμένων καί επι- 
προστιθεμένων τών μέν έπί τών δέ, άλλά τουναντίον, μέγας ή μικρός, 
σχηματίζει εν δλον, έν φ ούδέν εΐνε περιττόν ή αυθαίρετον, έκαστον 
μέρος εΐνε άναγκαΐον χρησιμεύον εις τό γενικόν σχέδιον, άνευ άζίοίς 
ανεξαρτήτου- εΐνε δ κόσμος τού δωρικού κράτους, κατά τόν Κούρτιον, 
πραγματοποιηθείς έν τώ λίθφ. ’Εν τώ δωρικώ ρυθμώ αί ύφιστάμεναι 
άντιθέσεις κατέληγον εις ύπερτάτην αρμονίαν, ήτις έπληττε τήν δρα- 
σιν διά τής γαληνιαίας καί μεγαλοπρεπούς σεμνότητος. 'Ολόκληρος ή 
Οικοδομή τού δωρικού ρυθμού, λέγει δ Κούρτιος, εΐνε κατόρθωμα τής
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διανοίας· εΐνε έλευθέρα δημιουργία τού πνεύματος, ήτις δέν έχει πρω- 
—τότυπον έν τή φύσει. Δέν εΐνε άνακάλυψις τυχαία καί αύθαίρετος, άλλ’ 

έργον κατασκευασθέν μετά συλλήψεως καθαράς άπ’ άρχής μέχρι τέλους· 
εΐνε ή δριστική έκφρασις πνευματικής τάσεως ώρισμένης.

Πότε έπερατώθη ή οικοδομή τού Ναού εΐνε αμφίβολον φαίνεται 
δμως δτι μετά το πέρας τού μηδικού πολέμου είχεν άποπερατωθή, διότι 
δ 'Ηρόδοτος δμιλεϊ περί έργου τετελεσμένου. Ό ναός ούτος ήν αρχαιό
τερος πάντων τών μεγάλων ναών τής Ελλάδος, ών τά λείψανα σώ
ζονται, πλήν τού τής Κόρινθου. Τό σχέδιον τής οικοδομής ήν δμοιον 
πρός δλα δσα εκτοτε έφηρμόζοντο ένΈλλάδι. ΕΙεριστήλιον στηριζόμε- 
νον έπί κρηπιδώματος, σχηματίζον στοάν περί τό ιερόν, έστεμμένον 
πρός άνατολάς καί δυσμάς έπί διπλού άετώματος, τού ναού διηρημέ- 
νου εις τρία μέρη, είς πρόναον, ναόν καί άδυτον. Τό άνώτερον μέρος 
τού ναού ήτο έκ Παρίου μαρμάρου, άλλ’ αί βαθμίδες, άν τις έκ τών. 
νύν ύφισταμένων κρίνη, ήσαν έκ λίθου ιθαγενούς τού 'Αγίου Ήλία, 
ώραίου χρώματος. Τόν αυτόν λίθον μετεχειρίσθησαν διά τά τείχη τού 
σηκού, ώσαύτως καί διά τό έδαφος τού ναού. Μόνον οί στύλοι κατε- 
σκευάσθησαν άπό πώρον, δπερ ήτο άρχικώς προσδιωρισμένον διά τήν 
κατασκευήν τού ναού.

Τό οικοδόμημα παρίστα ουτω θέαν ιδιόρρυθμον ένεκα τής διαφοράς 
τού ύλικοϋ, δπερ μετεχειρίσθησαν είς τήν κατασκευήν. Οί κίονες ήσαν 
ρυθμού δωρικού. Κατά τόν Φουκάρ, δ ναός είχε 6 κίονας έπί τού με
τώπου καί 18 έπί τών πλευρών, ήτο δέ 26 περίπου μέτρων πλάτους 
καί 61 μήκους. Ό ναός ούτος ήτο κατά τι μεγαλείτερος τού Ναού 
τού ’Ολυμπίου Διός. Εί καί φκοδομήθη κατά τό σχέδιον τού Κοριν
θιακού ναού, έδείκνυεν δμως πρόοδον είς τήν αρχιτεκτονικήν τού δωρι
κού ρυθμού. Έπί Περικλέους έθεωρεϊτο εις τών καλλιτέρων ναών τής 
Ελλάδος, ούτινος τήν φήμην δέν έπεσκίασεν ούδ’ αύτός δ Παρθενών. 
Έν τή Ίόνη τοΰ Εύριπίδου δ χορός λέγει έν στίχω 85’ «Δέν εΐνε μόνον 
είς τάς πλούσιας ’Αθήνας δπου οί ναοί τών θεών περιστοιχίζονται ύπό 
ώραίων κιόνων, άλλά καί είς τήν κατοικίαν τού ’Απόλλωνος, υιού τής 
Λυτούς, λάμπουσι δύο μέτωπα, ώς δύο οφθαλμοί είς ώραϊα βλέφαρα».

Ή άνατολική πρόσοψις τού ναού ήτο ή μάλλον ένδιαφέρουσα· έκο- 
σμεϊτο. ύπό αθροίσματος αγαλμάτων άπεικονιζόντων τον θεόν καί τάς 
συντρόφους αυτού Λυτώ, Άρτεμιν καί Μούσας- ή δέ δυτική τόν Βάκ
χον καί τήν άκολουθίαν αυτού. Ταύτα ήσαν έργα Πραξία καί Άδρο- 
σθένους, γλυπτών τής αρχαίας Αττικής σχολής. Έν τφ Προνώφ, 
λέγει δ Παυσανίας, ήσαν γεγραμ.μέναι έπιγραφαί ώφέλιμοι διά τόν κα- 
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OvijjLSptvov βίον. "Ανωθι της θύρας ήτο γεγραμμένη ή λέξις- Εί, a.’t- 
νιγμα προτεινόμενον εις πάντα προσερχόμενον ε’ις τον Ναόν. Ποια, ήτο 
ή έννοια τής λέξεως ταύτης είνε άγνωστον διάφοροι δέ εξηγήσεις έδό— 
θησαν εις αυτήν. Κατά τον Πλούταρχον τό Ει είνε τό δεύτερον πρό- 
σωπον τοϋ ρήματος είμί. Τό αξίωμα «Γνώθι σαυτόν» είνε δ χαιρετι
σμός δν άπηύθυνεν δ θεός εις τούς προσερχομένους, τό δέ Εϊ, ή άπόκρι- 
σις, δτι Σύ είσαι, δπερ μόνον προσήκει εις τόν αιώνιον θεόν. ’Εν τώ 
προνάφ ύπήρχε πληθύς αφιερωμάτων,τήν προσοχήν δέ τοΰ εισερχομένου 
εΐλκυεν ιδίως άγαλμα τοϋ'Ομήρου μετά μαντεύματος του θεοϋ, «“Ανθρω
πε, ευτυχή και δυστυχή». Έν τφ ναώ ύπήρχε προσφορά τοΰ ποιητοΰ, 
δίσκος αργυρούς,άφιερωθείς ύπ’αύτοΰ τοΰ ποιητοΰ, μετά τής επιγραφής·

Φοίβε άναξ δώρον τόδε Όμηρος καλοϋ
Σήσιν ένί φροσύναις ού δέ μοι κλέους αί έν ύπάζοις.

Έν τφ προνάω έφυλάσσοντο καί ετερα πολύτιμα δώρα, άτινα ειχον 
μεταφέρει έκεϊ έκ τοΰ αρχαίου Ναοΰ. Διά τής μεγάλης θύρας είσήρ- 
χοντο έκ τοϋ ναοΰ είς τόν σηκόν. "Οτε δ Παυσανίας είσήλθεν είς τόν 
Ναόν, τό πρώτον δπερ εύρεν άξιον προσοχής ήτο δ βωμός τοΰ Ποσει- 
δώνος, αρχαίου Κυρίου τοΰ Μαντείου, καί άθροισμα αγαλμάτων τών 
δύο Μοιρών, τοΰ Μοιραγέτου Διός καί τοΰ Μοιραγέτου ’Απόλλω
νος. Έπί τής εστίας εκαίε πΰρ, δπερ εκαλείτο αθάνατον, πρός διατή- 
ρησιν τοϋ όποιου έχρησίμευε μόνον ξύλον έλάτης, ούτινος ή συντήρησις 
ήν έμπεπιστευμένη είς έγγαμον γυναίκα. Τό άκοίμητον ιερόν πΰρ έπί 
τοϋ βωμού ύπήρξε πάντοτε δρος λατρείας πάσης θρησκείας. Ή εστία 
έκειτο πλησίον τοΰ όμφαλοΰ- δ Πλούταρχος έν τφ βίφ τοΰ Άριστείδου 
αναφέρει, δτι χρησμός διέταξε πάντας τούς Έλληνας νά σβύσωσι τάς 
πυράς τάς μολυνθείσας ύπό τών Περσών καί νά λάβωσιν έκ τής ίεράς 
εστίας τών Δελφών. Ό ομφαλος τής γής ήτο πέτρα λευκή, φετιχική 
θεότης, άνήκουσα έκ τήν λατρείαν τής γής, ήτις προηγήθη έν Δελφοϊς 
τής λατρείας τοΰ ’Απόλλωνος. Ή νέα θρησκεία, υίοθετήσασα τό λεί- 
ψανον τοϋτο τών ήττηθεισών δοξασιών περιέλαβεν αύτό είς τήν νέαν 
λατρείαν. Μακραί παραδόσεις καί τό κύρος τής ποιήσεως έπεισαν πά
σαν τήν αρχαιότητα, δτι έκεϊ έκειτο τό κέντρον τής γής. Κατ’ άρ- 
χαίαν-παράδοσιν δ Ζεύς ειχεν έξαποστείλει δύο. αετούς, τόν μέν πρός 
δυσμάς, τόν δέ πρός άνατολάς, οί’τινες συνηντήθησαν έν τή τοποθεσίφ 
ταύτη. Τό έσωτερικόν τοΰ Ναοΰ ήτο κεκοσμημένον ύπό εικόνων έξο
χων ζωγράφων- δ Ναός ήν ύ’παιθρος, ώς πάντες οί μεγάλοι ναοί τής 
άρχαιότητος. ’Ολίγα πρόσωπα, λέγει δ Παυσανίας, είσέδυσαν είς τό 
άδυτον, δπόθεν εδιδε τούς χρησμούς αύτοϋ δ θεός.

Τό άδυτον ήν τό κυριώτερον μέρος τοΰ Ναοΰ, διότι έκεϊθεν δ θεός 
άπεκάλυπτε τάς βουλάς του είς τούς ανθρώπους. Εντεύθεν είκάζομεν, 
δτι τό δυτικόν τείχος τοΰ ναοΰ ήν κεκλεισμένον έντελώς καί κεκρυμμέ- 
νον τό ιερόν άπό τών οφθαλμών τών μή άφιερωμένων. είς τήν ύπηρε- 
σίαν τοΰ θεοΰ- συνεκοινώνει δέ πρός τόν σηκόν δι’ εισόδου πιθανώς κε~ 
κλεισμένης διά διφράκτου, κατά τόν Φουκάρ, πρό τοΰ όποιου ύπήρχε 
δωμάτιον, είς δ είσήγοντο οί έρχόμενοι πρός χρηστηρίασιν.

Περί τοΰ τρόπου τής μεταδόσεως τοΰ ένθουσιασμοΰ είς τήν Πυθίαν 
αί πληροφορίαι δέν εινε πλήρεις. Ό Στράβων άφηγεϊται τά εξής- λέ- 
γουσιν δτι τό Μαντεϊον είνε άντρον κοϊλον κατά βάθος έ’χον εύρύ στόμα 
καί έ’ξ αύτοϋ άνήρχετο πνεύμα ένθουσιαστικόν, έπί τοϋ στομίου δέ εύ- 
ρίσκετο τρίπους ύψηλός, έφ’ ού ή Πυθία άναβαίνει, καί έκεϊθεν δεχο- 
μένη τό πνεύμα άποθεσπίζει έμμετρα καί άμετρα- δταν ή Πυθία ένε- 
πνέετο ύπό τοΰ θείου πνεύματος, αί τρίχες αύτής ήνωρθοΰντο, τό δέ 
στόμα έξέβαλλεν άφρούς. 'Έν είνε βέβαιον, ότι έκ τοΰ άντρου έξήρ- 
χετο άέριον, δπερ προεκάλει είς τήν Πυθίαν είδος παραφροσύνης. 'Ως 
Πυθίαι έξελέχοντο πάντοτε γυναίκες άπλαϊ, άμαθεϊς, προσβαλλόμεναι 
ύπό νευρικών παθήσεων, ύστερικαί. καί ύποκείμεναι είς σπασμούς. Ό 
’Αριστοτέλης τήν προφητικήν μανίαν άπέδιδεν είς τήν χολήν. Οί αρ
χαίοι μή δυνάμενοι νά έξηγήσωσι τήν μανίαν τής Πυθίας, άπέδιδον 
είς αύτήν παρέμβασιν τοϋ θείου, καί ένεκα τούτου έγεννήθη ή πίστις 
είς τά μαντεία, ήν έπηύξανε καί ή άγυρτεία, διότι ή Πυθία ήν περι
κυκλωμένη ύπό τών δσίων ιερέων, έπιφορτισμένων νά μεταβάλλωσιν είς 
στίχους τάς άποκρίσεις τής Πυθίας καί νά δίδωσιν έπαμφοτεριζούσας 
έννοιας είς τάς άσυναρτήτους λέξεις αύτής.Πολύ δικαίως δ Φουκάρ πα
ρατηρεί, δτι τό παν δέν ήτο ψεΰδος έν τώ Μαντείφ, διότι τό θαΰμα 
ύπάρχει άναλόγως τής εύπιστίας τοΰ θρήσκου. Τό θαΰμα εινε άποτέ- 
λεσμα πίστεως. Ό άνθρωπος αδυνατών νά έξηγήση τά φυσικά καί ψυ
χολογικά φαινόμενα αποδίδει είς αύτά έξηγήσεις ύπερφυσικάς, δπως 
έπαναπαύση τήν περιέργειάν του. Ή άκατάσχετος αυτή έπιθυμία τοϋ 
άνθρώπου τοϋ νά πιστεύη είς τό θαΰμα, γεννηθεϊσα κατά τήν πρώτην 
ηλικίαν τής άνθρωπότητος, δτε οί άνθρωποι ήσαν άκόμη παιδία, καί 
μεταδοθεϊσα διά τής κληρονομικότητος διά μέσου τών αιώνων, κατέ
στη σχεδόν γενική πεποίθησις, ήτις πολλάκις έπιδρ^ι καί έπ’ αύτών 
τών ανεξαρτήτων καί άνεπτυγμένων πνευμάτων. Έάν είς τήν άκατά- 
σχετον ταύτην έπιθυμίαν τοΰ άνθρώπου, νά πιστεύση είς τό ύπερφυσι-, 
κόν, προστεθή καί δεξιότης περί τό μή έκτίθεσθαι, καί έπαμφοτερί- . 
ζουσα άπάντησις είς τήν έρώτησιν καί έπιτυχίαι τινές, ταϋτα ήρκοϋν 
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δπως έδραιώσωσι καί διατηρήσωσι τήν πίστιν εις τό Μαντεϊον των 
Δελφών. Φαίνεται δτι τδ ύδωρ τής Κασσώτιδος πηγής, δπερ διήρ- 
χετο διά τοϋ αδύτου, ήτο σπουδαίος παράγων τοϋ ενθουσιασμού τής 
Πυθίας· διότι, δταν τδ ύδωρ τοϋτο έπαυσεν έπί τινα χρόνον νά διέρχη- 
ται έκ τοϋ αύτοϋ μέρους, έπέδρασεν έπί τής έξατμίσεως τοϋ αερίου, 
δπερ παρήγε τάς παραισθήσεις τής Πυθίας, καί συνεπώς έπί τοϋ θαύ
ματος, διότι εκτοτε ήρχισεν ή πίστις νά χαλαροϋται, τά δέ τεχνητά 
μέσα δέν ήσαν άρκοϋντα ν’ άναπληρώσωσι τήν φυσικήν αιτίαν.

H'

Χαρακτήρ λατρείας τοβ Απόλλωνος.

Έκ πάντων τών αρχαίων θεών δ έχων μάλλον ιθαγένειαν ελληνι
κήν ήτο δ ’Απόλλων. Έάν δ Ζεύς ήτο θεός Πελασγικός, δ ’Απόλλων 
ήτο θεδς κατ’ έξίοχήν τών Ελλήνων. Τήν λατρείαν τοϋ ’Απόλλωνος 
έ'φερον είς τήν Ελλάδα αί φυλαί έκεΐναι, αί'τινες έγκατέστησαν έν 
Όλύμπφ, καί κατήλθον μετά ταϋτα είς τήν Ελλάδα. Κατά τον 
Maury (religion de l’antiquites σελ. 127), τήν άρχικήν καταγωγήν 
τοϋ θεού τούτου πρέπει νά ζητήσωμεν είς τήν ’Ανατολήν διότι ύπάρχει 
μεγάλη άναλογία μεταξύ τοϋ ’Απόλλωνος νικητοϋ τοϋ δφεως Πύθωνος 
καί τοϋ θεού "ίδρα, οστις διασχίζει διά τών βελών του τον ζοφερόν 
Άχί. Έάν δμως ή άναλογία αυτή εινε κατάφωρος, δέν έπεται έκ 
τούτου, δτι εινε άβάσιμος καί ή γνώμη τοϋ Μυλλέρου, δτι δ ’Απόλλων 
εινε θεότης ελληνική· διότι,ώς εύλόγως παρατηρεί δ Φουκάρ,έάν οί ’Ιν
δικοί μϋθοί είσιν ή πρώτη πηγή τών ελληνικών δοξασιών περί ’Απόλ
λωνος, ώς ή Ίνδοευρωπαί'κή φυλή, έξ ής προήλθον οί Έλληνες, αί 
φυλαί όμως αύται, αϊτινες άπετέλεσαν μετά ταϋτα τούς Έλληνας 
κατά τήν μακράν αύτών πορείαν άπό τοϋ ’Ινδικού Καυκάσου μέχρι τής 
έγκαταστάσεώς των έν Όλύμπφ, ύπέστησαν μεγάλας μεταβολάς 
ώς πρός τήν γλώσσαν, τά ήθη καί τάς δοξασίας, ώστε φθάσαντες ύπό 
τάς ύπωρείας τοϋ Όλύμπου ειχον άπολέσει πάσαν άνάμνησιν τής πρώ
της αύτών πατρίδος. Τό βέβαιον εινε, δτι αύται κατελθοϋσαι άπό 
τόν “Ολυμπον είς τήν Ελλάδα εφερον τόν θεόν τούτον μεθ’ εαυτών, 
διότι ούδέν ίχνος λατρείας αύτής εύρίσκομεν παρά τοϊς Πελασγοϊς, 
ούδέ έδανείσθησαν ταϋτα έκ τής θρησκείας τών Αιγυπτίων καί τών 
Φοινίκων. Έπί τής κορυφής τοϋ Όλύμπου υπήρχε ναός τοϋ Πυθίου 
’Απόλλωνος, έν δέ τή κοΛάδι τών Τεμπών δ θεός ούτος άπελάμβα- 
νεν ιδιαιτέρας λατρείας. Έν τφ ύ'μνφ είς τόν Πύθιον ’Απόλλωνα δεί- 

κνυται, δτι ή λατρεία τοϋ ’Απόλλωνος μετεφέρθη είς Ελλάδα ύπό 
τών φυλών, αϊτινες έγκατέλιπον τόν ’Όλυμπον καί διήλθον διά τής 
Θεσσαλίας, Βοιωτίας, Εύβοιας καί Φωκίδος, όπου ύπήρξαν τά αρ
χαιότερα ιερά τοϋ Απόλλωνος.

Διά τής λατρείας τοϋ ’Απόλλωνος έπήλθε νέα τάξις πραγμάτων. Ή 
λατρεία αυτή είσήγαγε τήν μετάνοιαν καί τήν συγχώρησιν καί αντι
κατέστησε τό άρχαϊον μητρικόν δίκαιον διά τής άναγνωρίσεως τών 
δικαίων τοϋ πατρός. Τό πρόβλημα, δπερ έκτίθησιν δ Αισχύλος είς 
τούς άκροατάς, δηλαδή άν ή μήτηρ ή δ πατήρ ύπερέχγ έν τή οί- 
κογενεί'φ, έν τή περιφήμφ δίκη τοϋ Όρέστου, οστις καταδιώκεται ύπό 
τών Έρινύων ώς φονεύς τής μητρός του, δέν είνε άπλή πάλη διαλε
κτικής μεταξύ τών θεών, άλλ’ άγων φοβερός, άγων μεταξύ δύο άρ
χών πολιτισμών αντιθέτων, καί τό δράμα τοϋ Αισχύλου, δπερ άνε- 
λίσσεται έν τφ μυθικώ κόσμω, παριστόρ δράμα ιστορικόν τών ήρωϊκών 
χρόνων έν εποχή άγνώστω, έν ή τό δίκαιον τοϋ πατρός'θριαμβεύει 
κατά τοϋ μητρικού δικαίου. Ό ’Απόλλων προστατεύων τόν Όρέστην 
καθιεροϊ νέαν τάξιν. τής οικογένειας, έν ή δ άνήρ κατέχει τήν πρώτην 
θέσιν καί άναγνωρίζεται άρχηγός καί κύριος αύτής, καταργουμένου τοϋ 
άρχαιοτέρου δικαίου, τοϋ στηριζομένου έπ? τής μητρόθεν συγγένειας. 
Καθ’ δλον τον θρησκευτικόν βίον τών Ελλήνων, λέγει δ Κούρτιος, δέν 
ύπάρχει έποχή μάλλον ένδιαφέρουσα έκείνης, καθ’ ήν έπεφάνη ή λα
τρεία τοϋ ’Απόλλωνος· αυτή έγκαινίζει έν τή ίστορίφ τής πνευματι
κής αύτών άναπτύξεως είδος άναγεννήσεως καί σχεδόν νέαν δημιουρ
γίαν. Έν πάσαις ταΐς έλληνικαϊς πόλεσιν, αϊτινες έκληροδότησαν είς 
ημάς πλούσιον θησαυρόν μύθων, άποδίδουσιν είς τήν έ'λευσιν τοϋ εύερ- 
γετικοϋ θεού μεταρρύθμισιν τής κοινωνικής τάξεως, άνάπτυξιν τής 
ζωής καί τοϋ πνεύματος. Ό δαφνοστεφής θεός έξαλείφει τό στίγμα 
τοϋ αίματος, τό μολϋνον τόν Όρέστην, καί τώ άποδίδει τήν ειρήνην 
τής ψυχής· ή δέ φοβερά δύναμις τών Έρινύων θραύεται, καί έπί τών 
ερειπίων αύτής έγείρεται δ κόσμος τής αρμονίας, το βασίλειον τής χά- 
ριτος καί τής συγγνώμης.

<■>
Τά πάντα έν τώ κόσμφ τούτω έχουσιν άρχήν καί τέλος- καί ή ώρα 

τής παρακμής ήρξατο νά σημαίνη διά τό Δελφικόν Μαντεϊον. Ό νόμος 
τής έξελίξεως κρατεί ού μόνον έν τώ φυσικώ κόσμω,άλλά καί έν τφ πνευ- 
ματικφ καί τφ ήθικφ. Ίδέαι, δοξασίαι, άντΐλήψεις, θεσμοί, ύφίσταν
ται τήν έξέλιξιν. Έκάστη έποχή έχει ίδιον ιδεώδες καί ιδίας αντι
λήψεις, αϊτινες είσιν. άναγκαϊαι έφ’ δσον ,έξυπηρετοϋσι .τάς άνάγζας 
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τής εποχής αύτών καί αί ήμέτεραι θεωρίαι καί ίδέαι καί άντϊλήψεις 
θέλουσι λάβει τήν τύχην τών προηγηθεισών. Ό νόμος τής έξελίξεως 
θά τάς καταστήση αχρήστους, καί δ,ττ σήμερον απασχολεί, παρηγορεϊ 
καί διαθερμαίνει ήμάς, αύριον Θά διεγείργ το μειδίαμα τών μεταγε
νεστέρων διά τήν απλότητα αύτοϋ. Οί αρχαίοι φιλόσοφοι, οϊτινες τά 
πάντα ειχον εξετάσει, εφ’ όσον έπέτρεπεν ή πνευματική κατάστασις 
τής εποχής αύτών, δέν ήδύναντο νά άρκεσθώσιν είς άτελή θεόν, οιος δ 
Ζεύς. ΓΙρος τή άρχαία λοιπόν μυθολογία άνέπτυξαν έτερον θεοσοφικόν 
σύστημα διά τά άνεπτυγμένα πνεύματα. Ή μετά τούς Μαραθωνομά
χους καί Σαλαμινομάχους γενεά δέν εμφορείται τοΰ αύτοϋ πρός τό 
Δελφικόν Μαντεϊον σεβασμού, ούτινος ένεφορούντο οί σύγχρονοι του 
Ηροδότου, Ό Θουκυδίδης δέχεται μόνον τό κύρος τού λογικού, δ 
δέ Σωκράτης τό τής συνειδήσεως καί δ ’Αριστοτέλης τό τής επιστή
μης. Ο θεός τού Πλάτωνος εΐνε δν δλως διάφορον τού θεού τής Ελ
ληνικής φυλής. Είς τά ό'μματα τής νέας ταύτης κοινωνίας οί θεοί, οδς 

. παριστησιν η γλυπτική τέχνη, δεν εχουσί τι κοινον με τούς θεούς, ούς 
παριστα ο Φειδίας, ων η ύπεροχος μ.εγαλειότης ούδέν κοινόν έχει πρός 
τας ανθρωπίνους αθλιότητας. Ο αιών τού Πραξιτέλους δέν έχει άρκούν 
θρησκευτικόν αίσθημα όπως αντιληφθγ εικόνων τόσου μεγαλείου* ή 
σμίλη αυτού εδιδεν εις τους θεούς αναλογίαν άνθρωπίνην καί τούς ένε- 
ψύχου δι ’ όλων τών άνθρωπίνων παθών καί αισθημάτων. Ό ’Απόλ
λων μεταβάλλεται είς νεανίσκον παίζοντα, ή δέ ’Αφροδίτη είς νεα- 
ράν γυναίκα άφίνουσαν νά πίπτωσι τά ένδύματά της, δτε εισέρχεται 
είς το λουτρόν. Πάντα τά άγάλματα τής εποχής ταύτης έ'χουσιν άρ- 
μονικήν χάριν ύπό έκφρασιν μάλλον γυναικείαν. Ή άρχαία φιλοσο
φία είσήγαγε μικρόν κατά μικρόν τήν απιστίαν καί τήν περιφρόνησιν 
προς τους θεούς, εντεύθεν δε προήλθεν ή κατάπτωσις τού κύρους τού 
Δελφικού Μαντείου, καθ ου το τελευταΐον τραύμα κατήνεγκεν δ 
Χριστιανισμός* και ουτω νύν το παν εν τή κοιλάδι ταύτν) εΐνε μελαγ— 
χολικον και σιωπηλόν, ως ητο καθ ον χρονον κατήλθεν δ θεός καί 
ίδρυσε το Μαντεϊον αυτού. Η υψηλη κορυφή τού Παρνασσού είδε 
διαδοχικώς πάσας τάς θρησκείας καί πάσας τάς δοξασίας ύπό τάς 
υπώρειας αυτής διδαχθεισας* είδε τον χονδροειδή φετιχισμόν, τήν 
θρησκείαν των ποιητών και των φιλοσόφων, και έν τέλει τον χριστια
νισμόν ίδρύοντα έκ τών συντριμμάτων τών άρχαίων ναών ίδιους ναούς 

χ xoci τών ερειπίων των χρ^α^ων βω^χών των. έν τ?ΐ του
Πλειστού έσπαρμένων άνεγείροντα βωμούς χριστιανικούς επ’ όνόματι 
χριστιανών άγιων. Αλλ’ έάν τό προφητικόν σπήλαιον έκαλύφθη ύπό 

χωμάτων, έάν οί αρχαίοι βωμοί έξηφανίσθησαν, έάν άπειρος σιωπή 
βασιλεύη έκεΐ, δ ευλαβής δμως περιηγητής τής άρχαίας 'Ελλάδος 
άκούει καί σήμερον φωνήν έξερχομένην έκ τών πέριξ βράχων καί πη
γών, έξαγγέλλουσαν, ότι έκεΐ ύπήρξεν ή άποκάλυψις τοΰ θρησκευτι
κού βίου τής άρχαίας Ελλάδος. Ό προ τών συντριμμάτων τού περι
καλλούς Ναού τού ’Απόλλωνος ίστάμενος καταλαμβάνεται ύπό τών 
μελαγχολικωτέρων σκέψεων, καί έν τή φαντασία του εγείρεται το 
άπελπιστικώτερον τών προβλημάτων τής άνθρωπίνης ζωής, έάν δη
λαδή πάντα τά ανθρώπινα εΐνε προωρισμένα νά καταστράφώσι καί νά 
παραδοθώσιν είς λήθην. Εΐνε άρά γε λέξες κενή ή αίωνιότης τών άν
θρωπίνων έργων, καί θέλουσιν ύποστή τήν αυτήν τύχην οί μεγαλοπρε
πείς ναοί τών νεωτέρων χρόνων, οί έγερθέντες ωσαύτως διά τών χρη
μάτων καί τού ίδρώτος διαφόρων λαών, καί θέλουσιν ούτοι κοιμηθή 
τόν αιώνιον ύπνον, καί έπί τών έρειπίων αύτών μόνη ή άράχνη θέλει 
ύφαίνει τήν κατοικίαν της ; ’Εκ τών άπειροπληθών δώρων, άτινα 
προσηνέχθησαν ύπό τής εύλαβείας, τής φιλοδοξίας, τής ματαιότητος, 
τής έπιδείξεως, είς τό Δελφικόν Μαντεϊον, εν μόνον περιεσώθη, τό 
λαμπρότερον μνημεϊον τής ελληνικής ιστορίας, μαρτυρούν τάς περιπέ
τειας τής ελληνικής φυλής. Μετά τήν έν ΓΙλαταιαϊς καταστροφήν τών 
Περσών, λεία πλουσιωτάτη χρυσού καί άργύρου έ'πεσεν είς χεΐρας τών 
Ελλήνων, οϊτινες έκ τής δεκάτης τού θησαυρού τούτου, ήν άφιέρω- 
σαν είς τό έν Δελφοϊς Μαντεϊον τού ’Απόλλωνος, κατεσκεύασαν καί 
τρίπουν χρυσούν έπί τρικεφάλου οφεως χαλκού ίστάμενον. Το μνημεϊον 
τούτο τής ελληνικής δόξης καί άνεξαρτησίας μετεκομίσθη είς τό Βυζάν
τιον ύπό τού μεγάλου Κωνσταντίνου, δτε ούτος έκτιζε, τήν μεγαλόπολιν 
ταύτην. Έκεΐ μετηνέχθησαν πλεϊστα τών καλλίστων έργων τής άρ
χαίας τέχνης, δπως κοσμήσωσι τήν καθέδραν τού πρώτου χριστιανού 
αύτοκράτορος, δστις νομίζων δτι διά τής μεταφοράς τής πρωτευούσης 
τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήθελε δώσει νέαν ζωήν εις τό Ρωμαϊκόν 
κράτος, έξυπηρέτησε λεληθότως τήν τύχην τής ελληνικής φυλής, διότι 
μετά πάροδον χρόνου ή Κωνσταντινούπολις κατέστη ελληνική.

Ώς οί άνθρωποι καί τά έθνη, οΰτω και τά μνημεία έχουσι τάς πε
ριπέτειας των. Ή πολυκέφαλος αύτη "Γδρα ΐσταται σήμερον άκέφα- 
λος έπί τού πολυθρυλήτου Ιπποδρομίου. Οί μέν Φωκεϊς δπως έπαρκέ- 
σωσιν είς τά έ'ξοδα τού ιερού πολέμου άφήρεσαν τόν χρυσούν τρίποδα, 
δ δέ Κωνσταντίνος μετέφερε τόν ό'φιν είς Βυζάντιον, Μωάμεθ δέ δ β' 
δ πορθητής τού Βυζαντίου, άπέκοψε διά τής σπάθης αύτού μίαν τών 
κεφαλών, ήτις, ώς λέγεται, εύρίσκεται έν τφ ναφ τής 'Αγίας Είρή-
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νης· άγνωστος δέ ή τύχη τών λοιπών κεφαλών αύτού. Το μνημείου 
τοϋτο βεβυθισμένον σήμερον κατά τό ήμισυ έν τή σιωπηλή πλατείφ τοϋ 
Άτμεϊντάν, μεταξύ τοϋ οβελίσκου τής Θεοδώρας καί τής λίθινης στή
λης Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογεννήτου, ακατάληπτου είς τον έκεϊθεν 
σιωπηλώς διερχόμενον Μουσουλμάνον, μαρτυρεί καί τήν άρχαίαν δό
ξαν τής έλληνικής φυλής καί τήν πτώσιν αύτής καί τήν ιδιότροπου 
μεταβολήν τών ανθρωπίνων πραγμάτων. Είκοσι τέσσαρες αιώνες το 
έσεβάσθησαν, εκατόν δέ γενεαί έθαύμασαν τήν σπειροειδή αύτοϋ 
έπιφάνειαν. Μαρτυρεί τάς τέσσαρας φάσεις, άς ύπέστη δ ελληνισμός- 
διηγείται τήν δόξαν τών ΓΙλαταιών καί τούς Μακεδονικούς θριάμβους 
καί τήν ϊδρυσιν τής νέας Ανατολικής αυτοκρατορίας. Είδε τάς λαμ- 
προτέρας καί τάς θλιβερωτέρας ήμέρας τοϋ Βυζαντινού Κράτους. *Η- 
κουσε τάς χαρμοσύνους φωνάς τοϋ Βυζαντινού λαοϋ καί τούς θριάμβους 
αύτοϋ, άλλά καί τάς φοβέρας οίμωγάς τοϋ κατακτηθέντος λαοϋ, δτε 
οί μ,έν Λατίνοι ύπό τόν σταυρόν, οί δέ Τούρκοι ύπό τήν ήμισέληνον 
έκυρίευσαν τό Βυζάντιον καί έσφαξαν τούς κατοίκους αύτού. Είδεν έν 
τελεί τον τελευταίου τών Αύτοκρατόρων μαχόμενον προ τής Πύλης τοϋ 
Ρωμανού καί πίπτοντα ύπέρ πίστεως καί πατρίδος καί διά τοϋ ήρωϊκού 
αύτού θανάτου έξαγνίζοντα τά αμαρτήματα τών βυζαντινών, κληρο- 
δοτούντα δ’ ήμ.ϊν ίεράν παρακαταθήκην, τήν έκδίκησιν. Τό κειμήλιου 
τοϋτο τής 'Ελληνικής έθνικότητος, έφ’ ού είσέτι άναγιγνώσκονται τά 
ονόματα τών τριάκοντα πόλεων, αϊτινες ήγωνίσθησαν είς τόν κατά 
τών βαρβάρων άγώνα, καί άς δ χρόνος έσεβάσθη, θά ίδγ άρά γε ήμέ
ρας νέας δόξης καί έλευθερίας ; θά άκουσθώσι πάλιν περί αύτό φωναί 
έλληνικαί έπευφημούσαι νέου Κωνσταντίνον ; Έν Κωνσταντινουπόλει 
σώζεται παράδοσις, ότι κατά τήν τρομεράν έκείνην καί αίματόφυρτον 
ήμέραν, καθ’ ήν δ Μωάμεθ έκυρίευσε τό Βυζάντιον, ούτος είσήλθεν έφιπ
πος είς τον ναόν τής 'Αγίας Σοφίας, όπου είχε συρρεύσει άπειρον πλήθος 
γυναικών καί παίδων, νομιζουσών, ότι ύπό τόν σεπτόν έκεϊνον ναόν ήθε
λον εΰρει σωτηρίαν, καί ότι τήν στιγμήν έκείνην, ένφ δ ίερεύς έλει- 
τούργει έπί τίνος βωμού, δ μέν Κατακτητής συνέτριψε τόν βωμόν, δ δέ 
ίερεύς έν τφ μέσω τής συγχίσεως, τού κοπετού καί τού θρήνου τών σφα- 
ζομένων γυναικοπαιδών, ών αί οίμωγαί, μεμιγμέναι μετά τών λυσσα
λέων κατακτητών, άπετέλουν καταχθόνιον αρμονίαν, άνελήφθη διά 
μυστηριώδους θύρας, φέρων τά ιερά αύτού άμφια καί τό Εύαγγέλιον, 
καί ότι ώς έκ θαύματος ή θύρα αύτη έκλείσθη, άνοιχθήσεται δέ πάλιν 
καθ’ήν ήμέραν ή άγια Σοφία άποδοθήσεται τώ Εύαγγελίω, δτε καί δ 
ίερεύς παρουσιασθήσεται καί περατώσει τήν διακοπεϊσαν λειτουργίαν. 
Η ήμερα αυτή εινε μακράν ή πλησίον ; τοϋτο είνε μυστήριον. Πέπει- 

σμαι όμως, δτι ή ελληνική φυλή θέλει έκπληρώσει τό καθήκον αύτής 
καί θέλει θέσει πάλιν έπί τού σπειροειδοϋς οφεως τάς κεφαλάς αύτού καί 
τον χρυσοϋν τρίποδα, άναγράφουσα έπ’αύτού τό άρχαΐόν του ελεγείου-

Ελλάδος εύρυχώρου σωτήρος τόνδ’ άνέδηκε 
δουλοσύνας στυγερας ρυσάμενος πόλεις.

Άντ. ΙΙεταλας


