
Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ
Αλήθεια, ή μύθος εινε ότι έπέτυχεν ό Αρχιμήδης νά καύση μα- 

κρόθεν διά καθρέπτου τά πλοία τών 'Ρωμαίων πολιορκούντων τάς Συ
ρακούσας ; Ό ακριβώς ερευνών τά περί τοϋ πολύκροτου τούτου ζητή
ματος ιστορικά καί επιστημονικά ύπομνήματα είς έν μόνον κατορθώ
νει νά φθάση βέβαιον συμπέρασμα, ότι ούδέν τούτων δύναται νά δι- 
καιολογήση τούς έπιμένοντας νά κατατάσσωσι τήν κατοπτρικήν πυρ- 
πόλησιν του ρωμαϊκού στόλου μετά τών άσυμβιβάστων πρός τά πορί
σματα της επιστήμης θαυμάσιων ακουσμάτων. "Αξιαι συζητήσεως εινε 
μόναι αί ίστορικαί κατά τοϋ γεγονότος ενστάσεις, άν δηλ. πράγματι 
εκαυσεν δ ’Αρχιμήδης τάς τριήρεις τών πολιορκητών, άλλά τελείως 
άβάσιμα πάντα όσα έγράφησαν πρός άπόδειξιν ότι μαθηματικώς αδύ
νατον ήτο νά τάς καύση. Τοϋτο έν τούτοις ίσχυρίσθη πλήν πολλών άλ
λων άφανεστέρων καί δ πολύς Καρτέσιος διά τοϋ έξης συλλογισμού: 
«Ούδεμία καύσιμος ύλη δύναται ν’ άναφθή διά κοίλου κατόπτρου, παρά 
μόνον έφ’ όσον εύρίσκεται είς τήν εστίαν αύτοϋ’ γνωστόν δέ εινε έκ της 
γεωμετρίας ότι ή άπόστασις τής εστίας κοίλου κατόπτρου εινε τό ήμισυ 
τής άκτϊνος,ήτοι τό τέταρτον τής διαμέτρου τής σφαίρας έκ τής δποίας 
τοϋτο έλήφθη. Πρός συγκέντρωσιν λοιπόν τών άκτίνων φλογοβόλου κα
τόπτρου είς εστίαν άπέχουσαν διακοσίους πόδας, θ’ άπητεϊτο κάτο- 
πτρον έχον διάμετρον οκτακόσιων. Κατασκευή δμως τοιούτου φαίνεται 
τελείως άδύνατος, πρό πάντων είς τής έποχής εκείνης τούς ύαλουργούς, 
ούδ ’ εινε εύκολώτερον νά πιστεύσωμεν δυνατήν τήν κατασκευήν μετάλ
λινου τοιούτου άνηκούστου μεγέθους».

Μετά τήν άνωτέρω άπόφανσιν ή κατάταξις τοϋ άρχιμηδείου κα
τορθώματος είς τά μυθολογήματα έθεωρήθη εύλόγως έπί μακρόν χρόνον 
ώς δριστική, άφοϋ ούχί νά πιστεύση ότι πράγματι ύπήρξεν, άλλ’ούδέ 
νά φαντασθή δύναται τις καθρέπτην μεγαλείτερον άλωνίου. Τήν τοι- 
αύτην άπιστίαν έδικαιολόγει έτι μάλλον ή έ'λλειψις είς τά περισωθέντα 
συγγράμματα τοϋ συρακουσίου σοφού πάσης μνείας περί κατασκευής 
τοιούτων κολοσσιαίων κατόπτρων, ήτις θά ήτο κατόρθωμα έφάμιλλον 
πρός τήν παρ ’ αύτοϋ μνημονευομένην έν τώ ψαμμίτη ακριβή άρίθμησιν 
τών κόκκων τής άμμου τής λιβικής ερήμου. Καί αληθές μεν εινε ότι δ 
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Άρχιμ,ήδης έφονεύθη ύπό ρωμαίου στρατιώτου εύθύς μετά την άλωσιν 
-.ών Συρακουσών, άλλ’ ούτε ό Πλούταρχος, ούτε δ Πολύβιος η δ Τίτος 
Λίβιος, οί ακριβώς ίστορήσαντες τά κατά την πολιορκίαν λέγουσί τι περί 
τοΰ φλογοβόλου κατόπτρου. Πρώτοι αύτοϋ μνημονευταί εΐνε δ Θεόδωρος, 
δ Πάππος καί δ Γαληνός,είς συγγράμματα’μή περισωθέντα,έκ τών δποίων 
παρέλαβον τά σχετικά χωρία δ Ζωναράς, δ Τσέτζης καί οί μετ’αυτούς 

έντες τον ασυμβίβαστον πρός τά πορίσματα της επιστήμης

Εις τοιαύτην εΰρίσκετο καί έφαίνετο προωρισμένον νά μείνη τό ζή- 
τηρια θέσιν, δτε έτυχε νά κίνηση τήν προσοχήν τοΰ περιωνύμου φυ
σιοδίφου Βυφώνος, δστις δι’ άκριβεστέρας μελέτης τών κειμένων καί 
’ιδίως του χωρίου τοΰ Τσέτζη έσχημάτισε τήν γνώμην, δτι δέν έπρό- 
κειτο περί εμπρησμού κατορθωθέντος δΓ ένός μόνου κατόπτρου, άλλά 
διά τής συγκεντρώσεως είς κοινήν εστίαν τών άκτίνων πολλών. Τούτο 
έφαίνετο προκύπτον οχι μόνον έκ τών σχετικών πρός τό άρχιμήδειον 
μηχάνημα χωρίων, άλλά καί έκ τών άφηγουμένων δμοιον κατόρθωμα 
τού Πρόκλου, τού έπιτυχόντος επτά μετά τόν Άρχιμήδην αιώνας, 
ήτοι έν έτι 514, νά πυρπολήση τά πλοία τού πολιορκούντος τήν 
Κωνσταντινούπολή Ούϊταλιανού διά τής συγκεντρώσεως είς τό αυτό 
σημεΐον τών άκτίνων ικανού άριθμού κατόπτρων χάλκινων. ’Άν ή 
τοιαύτη συγκέντρωσις ήτο πράγματι δυνατή, άπεγυμνούτο τότε πά
σης άξίας ή ενστασις ή στηριζομένη εις τόν τεράστιον όγκον τού άπαι- 
τουμένου πρός τήν μακρόθεν πυρπόλησιν κοίλου κατόπτρου. ’Αλλά καί 
περί τούτου έπεκράτουν δύο δλως άντίθετοι γνώμαι, άφ’ ένός μέν οί αρ
μόδιοι, ήτοι οί γεωμέτραι καί μηχανικοί, έπέμενον νά θεωρώσιν ώς μα- 
θηματικώς άδύνατον τό είτε δι’ ένός είτε διά πολλών κατόπτρων άπο- 
διδόμενον είς τόν Άρχιμήδην κατόρθωμα, άφ’ ετέρου δέ ίσχυρίζετο τό 
έναντίον μόνοςδΒυφών, ουδόλως πτοούμενος ούτε έκ τών επιστημονικών 
έπιχειρημάτων τών άντιπάλων του, ούτε έκ τής έπιρριπτομένης κατ’ 
αυτού μομφής δτι άναμιγνύεται είς έργα άλλότρια τής είδικότητος αυ
τού, απλούς ών ζωολόγος ή, κατ’ άλλους αύστηροτέρους, μέγας μόνον 
συγγραφεύς καί τίποτε περισσότερον. Αντί άπαντήσεως είς ταύτα 
έκλείσθη δ Βυίρών είς τό σπουδαστήριον αύτού, άσχολούμενος νυχθημε
ρόν έπί τινας μήνας ν’ άνεύρη πώς ήδύνατο ν’ άποδειχθή ψηλαφητώς 
δτι άνωτέρα τής είδικότητος εΐνε πολλάκις ή μεγαλοφυΐα. Προϊόν τών 
μελετών αύτού ήτο ή έπινόησις καί κατασκευή άντανακλαστικού μη
χανήματος συνισταμένου έξ εκατόν εξήκοντα έπιπέδων καί κινουμένων 
διά στροφίγγων ύελίνων κατόπτρων μήκους όκτώ δακτύλων καί εξ 
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πλάτους. Τούτο καταλλήλως τοποθετήσας έν ύπαίθρφ προσεκάλεσε 
πάντας τούς έπιθυμούντας νά παρευρεθώσιν είς τήν δοκιμήν τών άποτε- 
λεσμάτων αύτού τήν πρωίαν τής έννάτης άπριλίου 1747, άν ήτο ή 
ήμέρα καλή. Αΰτη άνέτειλε κάπως άμφίβολος καί μόνον έκ διαλειμ
μάτων έ’λαμπεν δ ήλιος τελείως άσκίαστος άπό νεφέλας. Τούτο δμως 
δέν έκώλυσεν αύτόν νά προβή είς τό άγγελθέν πείραμα, ν’ άνάψη δηλ., 
νά καύση καί ν’ άποτεφρώση διά τής συγκεντρώσεως τών άκτίνων τών 
κατόπτρων του παχείας σανίδας είς άπόστασιν διακοσίων δέκα πο- 
δών, ήτοι κατά τι μεγαλειτέραν τής χωριζούσης τάς τριήρεις τών 
Ρωμαίων άπό τάς έπάλξεις τών Συρακουσών. Ή έκ τής έπιτυχίας τού 
πειράματος έντύπωσις ύπήρξεν απερίγραπτος. Οί παριστάμενοι ετριβον 
τούς οφθαλμούς διστάζοντες &ν πράγματι ή έν όνείρω εβλεπον κα- 
θρέπτας άνάπτοντας μακρόθεν σανίδας καί δοκούς.

Τό άποτέλεσμα τού πειράματος καί τής διοπτρικής θεωρίας είς τήν 
δποίαν έστηρίζετο ύπεβλήθησαν διά πολύκροτου ύπομνήματος είς τήν 
Ακαδημίαν τών ’Επιστημών, ήτις ήναγκάσθη, θέλουσα καί μή θέ- 
λουσα νά μεταβάλη γνώμην. Ό έπί τή βάσει τών δήθεν άκαταμαχή- 
των έπιχειρημάτων τού Καρτεσίου καλούμενος χθές αρχιμήδειος μύθος 
.μετεβλήθη άπό μιας είς άλλην ήμέραν είς άναμφισβήτητον γεγονός. 

’Εν τή πρώτη τφ δντι δρμή τής έκ τού πειράματος τού Βυφώνος έπελ- 
θούσης άντιδράσεως έλησμονήθη δτι, πλήν τής έπιστημονικής κατά τής 
μακρόθεν πυρπολήσεως τού ρωμαϊκού στόλου ένστάσεως, ύπήρχε καί 
άλλη τις ιστορική σπουδαιοτάτη, ή σιωπή δηλ. τού Πλουτάρχου καί 
τού Πολυβίου. Ό Βυφών καί οί μετ’ αύτόν πειραματισταί, δ Χόεζεν, 
δ Σιρνχάουζεν, δ Σεπτάκας καί εσχάτως δ Έριξων άπέδειξαν μόνον 
δτι δέν ήτο έπιστημονικώς άδύνατον τό κατόρθωμα, ήδη δέ άπόκειται 
είς τούς ιστορικούς καί τούς κριτικούς νά καταστήσωσιν έξ ίσου άναμ- 
φισβήτητον διά τής μελέτης, τής παραθέσεως καί ακριβούς σταθμί- 
σεως τού κύρους τών κειμένων δτι πράγματι κατωρθώθη, δτι πλήν τών 
άνυπερβλήτων αυτής ποιητών, συγγραφέων καλλιτεχνών καί φιλοσόφων 
έγέννησεν ή Ελλάς καί τούς μεγίστους δύο στολοκαύτας, τον Άρχι
μήδην καί τόν Κανάρην.

Ε. Ροοδης.
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Η ΑΪΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΑΙΒΙΑΚΑΙ Η θϊΓΑΤΙΙΡ ΤΟϊ ΑΤΓΟΪΣΤΟΓ
Μετά τον θάνατον τοϋ Μαρκέλλου, τούς έπ’ αύτώ θρήνους καί τάς 

έπικηδείους φδάς, ή ’Ιουλία άπέβαινε και αύθις οχληρά. «Δύο έχω θυ
γατέρας, έ'λεγεν δ Αύγουστος, αϊτινες έξ ίσου βασανίζουσι τό πνεΰμά 
μου, τήν ’Ιουλίαν καί τήν ρωμαϊκήν δημοκρατίαν».

Έν ταϊς πατρικαϊς αύτοϋ μερίμναις έπρυτάνευε συνήθως ή πολιτική, 
έν τούτω δέ έκειτο το μέγα κακόν έν αύτή άπώλεσε τήν οικογενεια
κήν χαράν το ύπέρτατον τοϋ έγωϊσμού αύτοϋ έπιδιώκων έπιχείρημα και 
ούδέν άλλο κατώρθωσεν ή νά έξωθήσγ είς τά άκρα το μάλλον άνυπό- 
τακτον καί τό παραφορώτατον τών πλασμάτων. Μετά τίνος νά συζεύξη 
αύτήν πάλιν ; Άπό τής στιγμής ταύτης ή Λιβία σφοδρά έφαίνετο 
ποθούσα τον μετά τοϋ Τιβερίου γάμον της, πλήν άντέστη ώς καλή 
άδελφή ή Όκταβία. Ό Αύγουστος ύπό τής μερίμνης τών τής δυνα
στείας συμφερόντων πάντοτε έμφορούμενος, άπέκλινε πρός τόν Άγρίπ- 
παν. «’Γψωσας τοσοϋτον τόν άνθρωπον τούτον, ελεγεν αύτφ δ Μαι
κήνας μυστικώς, ώστε ή γαμβρόν σου αύτόν ν’ άναδείξης ή νά τόν 
κρημνίσγς άπαιτεϊται». Άλλ’ ήν ύπερτεσσαρακοντούτης δ Άγρίππας, 
δέν ήρίθμει δέ πλείονα τών έπτακαίδεκα έτών ή ’Ιουλία· πρός έπίμε- 
τρον ειχεν ούτος σύζυγον τήν Μαρκέλλαν, άδελφήν τοϋ Μαρκέλλου,άλλ’ 
ο,τι δ Αύγουστος έζήτει ήν καί τής Όκταβίας πόθος προσφιλής, τά 
πάντα δεχομένης ϊνα ματαίωση μιάς Λιβίας τά σχέδια. Ή τεθλιμ.- 
μένη μήτηρ κατεσίγασε τήν οδύνην τής καρδίας της καί διά πάσης 
ήγωνίσθη τής έπιρροής αύτής εις τοΰ Άγρίππα τήν διάζευξιν, εύτυχή 
έαυτήν λογιζομένη &ν έξηγόραζε καί μέ τό τίμημα έ'τι τής είς τήν θυ
γατέρα της έπιγιγνομένης ύβρεως τήν έκμηδένισιν τών ύπερφιάλων τής 
μυσαττομένης δεσποίνης συνδυασμών.

Ή Λιβία ηύμοίρει τής άταραξίας τών Ισχυρών ψυχών, δσαι δεσπό- 
ζουσι τού χρόνου έ'τι καί έν ταϊς άποτυχίαις αύταϊς. Ήττηθεϊσα νύν 
μετήνεγκεν είς τό μέλλον τούς ύπολογισμούς αύτής- ήτο άγων άναβλη- 
θείς, πλήν ούχί άπολεσθείς. Έν τή μετριοπαθείς ή ύπομονή αύτής ήν 

1 "Ιδε προηγουμίνον φυλλάδιον Σεπτεμβρίου.

Η ΑΪΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΛΙΒΙΑ 85

οΐονει προαίσθησις τών μακρών τής ζωής έτών, άτινα έπεφυλάσσοντο 
αύτή- καί συνετελέσθη ούτω κατά τούς πόθους τού Αύγούστου ή μετά 
τούΆγρίππα σύζευξις τής ’Ιουλίας, δ δέ έν Άκτίω νικητής δέν έβρά- 
δυνε νά έκτιμήση τά πλεονεκτήματα τής περιφήμου ταύτης ένώσεως. 
Έν τι μόνον έλειπε τώ Άγρίππφ, δπερ ούτε αί παρασχεθεϊσαι τώ 
κράτει έκδουλεύσεις, ούτε τού Αύγούστου ή εύνοια ήδύναντο νά χορη- 
γήσωσιν αύτφ. Είς τά ό'μματα τής ρωμαϊκής άριστοκρατίας, ής ή σύ
ζυγος αύτού έμελλε νά ή τό λαμπρόν άνθος, δ ύπερήφανος ούτος στρα
τιώτης ώς μέγας τού κράτους λειτουργός κατείχε τήν θέσιν ύφ ’ ήν 
προσβλέπονται έν ταϊς ύψηλαϊς κοινωνίαις οί όψίπλουτοι· άν είς ταύτα 
προστεθώσι καί ή ώριμος αύτού ήλικία, τού ήθους το αύστηρόν, ή τρα- 
χύτης άνδρός χρόνον ικανόν καταναλώσαντος έν μέσφ τών μαχών καί 
τών περισπασμών, άγνοοΰντος τήν ζωήν, τόν ήδονικόν καί φιλόκαλον 
βίον δν καί τούτου ένεκα περιεφρόνει ,έχει τις πλήρη τού συζύγου τής ’Ιου
λίας εικόνα· Vir simplicitati proprior quam deliciis, γράφει περί 
αύτοϋ δ Πλίνιος παρέχων χαρακτηρισμόν ακριβή έντελώς πρός τήν εικό
να ταύτην άνταποκρινόμενον. Δύναται τις νά ϊδγ έν τή έν Βενετίφ αύλή 
τοϋ άνακτόρου Γριμάνη λαμπρόν τού Άγρίππα άγαλμα, μάρμαρον κο- 
λοσσιαϊον, δπερ άλλοτε έκόσμει τοϋ Αύγούστου το πάνθεον δ ήρως πα- 
ρίσταται κατά τόν έλληνικόν τρόπον γυμνός, τήν μάχαιραν έν τή δε- 
ξιφ κρατών, τήν χλαμύδα δ’ έπί τοϋ ώμου έρριμμένην έ'χων καί τό 
βήμα προτείνων ώς είς προσβολήν. Εύρέως τά στήθη διαστέλλονται, 
ή ρώμη διαλάμπει πανταχού, πλήν χάρις ούδεμία- έχετε προ ύμών 
τόν τύπον ρωμαλέου τών άγρών τής Ρώμης γεωργού- ταύρου τράχη
λον καί μυώνας Ήρακλέους. «Τοσαύτης άπήλαυεν έπί τών ημερών τού 
θείου Αύγούστου δ λαός έλευθερίας, λέγει έτερος ιστορικός, ώστε ύπήρ- 
χον άνθρωποι άποινεί προβαίνοντες μέχρι τοϋ ψέγειν τήν ταπεινήν τού 
Άγρίππα γέννησιν». Τούτο ούδαμώς ήνώχλει τήν ’Ιουλίαν άνεχομένην 
καί διά τής άνοχής ένθαρρύνουσαν τάς τάσεις ταύτας έν μέσφ τοϋ 
λαμπρού τών νεαρών καί εύφυών θεραπευτών αύτής ομίλου. Βραδύτε
ρου δ Καλλιγούλας άπεκήρυξεν άπλούστατα τόν πρόγονον- άπαρνούμε- 
νος τήν ιδιότητα έγγόνου τούΆγρίππα, διέδωκε τόν μύθον αιμομικτι
κής τού Αύγούστου σχέσεως μετά τής ιδίας θυγατρός. Ύπό μίαν μόνην 
έ'ποψιν ήδύνατο δ Άγρίππας νά συμφωνή τή Ίουλίφ. Δέν ήτο αΰτη 
τού Αύγούστου θυγάτηρ μόνον, άλλά καί ή μάλλον μεμορφωμένη καί 
πεπαιδευμένη τών εύγενών τής Ρώμης γυναικών. Έτρεφεν άφ’ετέρου 
ό Άγρίππας άπειρον έκτίμησιν τών ώραίων αγαλμάτων καί τών λαμ
πρών οικοδομών καί μόνον τόν έξωραϊσμόν τής Ρώμης διενοεϊτο- αί 
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αύται καλλιτεχνικά! κλίσεις συνέδεον αύτούς, άλλ’ύπό τήν πρακτικήν 
έποψιν άλλως είχε το πράγμα· ή γυνή τήν Ιδίαν τέρψιν έπεδίωκε και 
του έαυτής οίκου τήν φιλόκαλον διασκευήν, έν φ εκείνος, ού καί πέραν 
τής ιδιωτικής ζωής έξετείνοντο αί βλέψεις το κράτος δλον περιβάλλου- 
σαι, ήγάπα τάς τέχνας δι’ δσα κοινά παρέχουσιν εύεργετήματα και 
τον πλούτον κατηνάλισκεν είς άνέγερσιν στοών,ναών καί λουτρώνων, είς 
κατασκευήν ύδραγωγείων καί δημοσίων κήπων φύτευσιν, έν οίς τ’άγάλ- 
ματα καί αί τοιχογραφίαι ένεφανίζοντο καί έπολλαπλασιάζοντο διά τοϋ 
άφθόνως δαπανωμένου χρυσοϋ.

Έν τούτοις ό άτυχής ούτος ύμέναιος έ'σχεν ωραίους έν άρχή καρ
πούς· τον Γάϊον πρώτον, ειτα τον Λούκιον, τήν ’Ιουλίαν καί τήν 
Άγριππίναν. Ό Αύγουστος έ'βλεπεν οΰτω πληρουμένους τούς προσφιλέ
στερους αύτοϋ πόθους. Υιοθέτησε παραχρήμα τούς έγγόνους άσφαλίζων 
άρια είς το έαυτοϋ γένος τοϋ θρόνου τήν διαδοχήν καί κατά τών ένδε- 
χομένων προσβολών αύτό περιφρουρών. Δέν συμβιοϊ τις άτιμωρητεί 
μετά τοιαύτης Κίρκης οϊα ήν ή ’Ιουλία. Ή διά τριπλοϋ χαλκοϋ τεθω
ρακισμένη τοϋ στρατιώτου καρδία ύπέστη τό άκαταμάχητον αύτής θέλ— 
γητρον, δτε δέ μετά μικρόν διανοίξας τά δμματα έγνώρισε τής γυναί
κας τήν άτάσθαλον φύσιν, ήγωνίσθη, άλλ ’ άτελεσφόρως κατά τοϋ κα- 
κοϋ. Ή ύπερηφάνεια τοϋ χαρακτήρος ούτε νά παραπονήται, ούτε νά 
έκδηλοϊ τήν θέσιν του έπέτρεπεν αύτώ. Παραμυθίαν καί καταφυγήν 
διά τήν βιβρώσκουσαν αύτόν θλϊψιν έφαίνοντο αύτώ παρέχουσαι αί 
στρατιωτικαί έπιχειρήσεις καί τοϋ πολιτικού βίου οί μόχθοι, άλλά καί 
έν τφ σταδίω τούτφ έπεζήτει άφορμάς, ϊνα καταλείπη είς άλλους 
λαμπροτέρους καί εΰτυχεστέρους τήν έπί τοϊς κατορθώμασι δόξαν. 
Τό κατέχον αύτόν δαιμονιώδες πάθος,δπερ μάτην έπολέμησε νά κατα- 
πνίξη, ήκολούθησεν αύτόν πανταχοϋ καί έπετάχυνε τό τέλος αύτοϋ. Ό 
Άγρίππας θνήσκει έν ήλικίφ δύο καί πεντήκοντα ετών. Είς τήν χή
ραν αύτοϋ μόλις έδόθη δ καιρός νά φέρη είς φώς εν τελευταίου τέκνον, 
τόν ύστερογενή Άγρίππαν καί νέας άρχεται ραδιουργίας ή πλεκτάνη, 
έν ή ή Λιβία διαδραματίζει τό άπαιτούμενον πρόσωπόν. Έπί δεκαε
τίαν άνέμενε τήν άπό τοϋ δεσμού έκείνου άπαλλαγήν τής ’Ιουλίας, 
ήδη δέ είχεν αυτής άνάγκην διά τόν υιόν της Τιβέριον. Καί ιδού νέοι 
γάμοι τών δευτέρων οίκτρότεροι.

Ζώντος έτι τοϋ ’Αγρίππα είχεν ή ’Ιουλία διακριθή έπί έπιληψίμφ 
διαγωγή ήν διηυκόλυνον αί διαρκείς άπουσίαι τοϋ συζύγου, ού τήν πα
ρουσίαν αί τοϋ κράτους ύποθέσεις έπιτακτικώς έπέβαλλον νϋν μέν έν 
μέσφ τοϋ στρατού, νϋν δέ είς τήν καταστολήν τών έν έπαρχίαις στά
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σεων. Πρός τήν μεγάλην εκείνην δέσποιναν, τήν πρώτην έν Ρώμη καί 
περικαλλεστάτην συνέρρεεν ο,τι λαμπρόν καί άνθηρόν ένεϊχεν ή ρωμαϊκή 
νεότης, ή δέ καρδία τής συζύγου τοϋ γηραιού στρατάρχου δέν ητο και 
πολύ δυσάλωτος. 'Υπό τήν αιγίδα τοϋ γάμου άπήλαυεν ή ’Ιουλία 
ήδείας χειραφετήσεως άπό τής οχληράς άνίας, ήν έν τή πατρική στέγη 
ύφίστατο. Πρωΐμως τής μ.ητρός άποσπασθεϊσα καί είς τήν ιδιαιτέραν 
τοϋ πατρός αύλήν μετενεχθεϊσα είχεν αύξηθή ύπό τάς φροντίδας πατρός 
στέργοντος τήν λιτότητα τών άστυκών ηθών καί μέχρι σχολαστικότη
τας αύστηροϋ. Δέν ήτο τό παράπαν εύάρεστος ή διατριβή έν τφ γυ- 
ναικώνι τοϋ Αύγούστου, έν μέσφ τής θείας Όκταβίας, τής αύστηράς 
μητρός Λιβίας καί Σκριβωνίας τής πραγματικής μητρός- ενταύθα ή έ'ρις 
δέν έπεζήτει ή τήν έλαχίστην αφορμήν. Ό Αύγουστος είχε τήν άδυνα- 
μίαν νά φέρη ενδύματα έν τώ οίκφ ύπό τών οικείων κατεσκευασμένα, 
έπρεπε δέ έκοϋσαι άκουσαι νά ράπτωσι καί νήθωσι δι’ όλης τής ήμέ- 
ρας· ή οπισθόβουλος αΰτη τάσις άρχοντος διά τών τρόπων τούτων τήν 
δημοτικότητα έπιζητοϋντος ήρέθιζε σφόδρα τήν νεαράν ήγεμονίδα άπο- 
στέργουσαν τής Ναυσικάας τά έργα, ή δέ άνυπομονησία αΰτη καί. ή 
δυσαρέσκεια ήν δ πρόλογος τής βραδύτερον γενομένης ύπ’ αύτής πε- 
ριβοήτου άποκρίσεως: «’Άν δ πατήρ λησμονή δτι εινε Καϊσαρ, δικαι
ούμαι ν’ άναμιμνήσκωμαι έγώ δτι είμί θυγάτηρ αύτοϋ». ’Άλλως τε δ 
οίκος τοϋ Αύγούστου ήν βωμός ιερός, οίονεί θείας γενεάς ένδιαίτημα 
άπρόσιτον είς τήν κομψήν νεότητα. Ημέραν τινά έν τοϊς λουτροϊς τής 
Βαΐας νεανίας εύγενής, δ Λούκιος Βικίνιος έθεώρησε καθήκον νά προ- 
σαγάγη τά σεβάσματα αύτού τή ήγεμονίδι, άλλά τό τολμηρόν διά
βημα έτυχε κακής ύποδοχής παρά τώ Αύγούστφ καί ώς άνοίκειον ύπ’ 
αύτοϋ έκακίσθη δι’ ένός τών γραμματίων έκείνων, άτινα εύφυώς ύπη- 
γορεύοντο καί καλλιγραφικώς έχαράσσοντο έν τώ γραφείφ τοϋ δημαγω
γού δεσπότου. Ή ’Ιουλία ήσφυκτία ύπό τοϋ ζυγού τούτου τήν πίεσιν, 
ή βίαια φύσις αύτής έξηγείριιτο καί δταν δ γάμος ήνοιξεν έλεύθερον 
πρό αύτής τό στάδιον, έρρίφθη είς αύτό μεθ’δρμής ήν ή καταναγκα- 
στική περιστολή εϊχεν ύπερμέτρως έξανάψει. Εντεύθεν άρχονται αί 
σκανδαλωδέσταται αυτής άτασθαλίαι. Μετά τοϋ ’Αγρίππα, δς ήν δ 
στενός καί νεανικός τοϋ Αύγούστου φίλος, τό στιβαρόν τής αυτοκρατο
ρίας στήριγμα καί τών ήρώων τής Ρώμης δ δημοτικώτατος, ήδυνήθη 
πως νά περιστείλη τάς δρμάς αύτής- άλλά μετά τοϋ σκυθρωπού Τιβε- 
ρίου, τοϋ κεκρυμμένου πάντοτε ό'πισθεν ραδιούργου μητρός, δι’ δν ύπερ- 
βάλλουσα ήν ή τιμή τής ένώσεως μετά τής ήγεμονευούσης γενεάς, έξ 
ής έκείνη είλκε τό γένος, τοϋ Τιβεριου, οστις δέν ήδύνατο νά τταράσχη 
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αύτή τήν ύπέροχον θέσιν, έν ή εϊχε τάξε: αύτήν ο μετά τοΰ δευτέρου 
συζύγου γάμος, τοϋ Τιβερίου, είς ού τά τοσαϋτα μειονεκτήματα προ- 
σετίθετο καί ή άλλοτε έπιδειχθεΐσα ύπ’ αύτοϋ περιφρόνησις είς το ερω
τικόν τής άπιστου συζύγου τοϋ Άγρίππα δέλεαρ, τί ήδύνατο αύτήν 
νά συγκράτηση ; Αί μετά τοϋ Σεμπρωνίου Γράκχου σχέσεις αύτής άρ- 
ξάμεναι προ τοϋ θανάτου ετι τοϋ Άγρίππα, νϋν έπανελήφθησαν και 
δή σχεδόν αναφανδόν. Είτα έτεροι εκείνον διεδέχθησαν, ό Μουρέννιος 
Κεπιος, δ Λεπιδος, δ Ιγνάτιος, Αντώνιος δ τοϋ μεγάλου τής Τριαν
δρίας άρχοντος υιός, έκ πατρός κληρονομ,ήσας τήν πρός τήν ήδυπάθειαν 
καί τήν φιλοδοξίαν ροπήν, ύπερακοντίσας δέ αύτόν έν τή τοϋ πνεύματος 
λεπτότητι,χαρίεις καί λεπτός, ποιητής σχεδόν καί.τοϋ Όρατίου φίλος, 
τοσοϋτον ώστε και νά υμ.νηθή ήξιώθη έ'ν τινι τών ωδών τοϋ μεγάλου 
ποιητοΰ. Η κοινωνία εκείνη ήν άναμφιβόλως δλως έκδεδιητημένη καί 
ανήθικος, τοιαύτη δέ οί'αν ή δεσποτική εξουσία κατώρθωσεν αύτήν νά 
διάπλαση προς τον ιδιωτικόν βίον διευθύνουσα καί έπασχολοϋσα τό 
ζωηρόν ρεύμα τηλικαύτης εν τώ δημοσίω καί πολιτικώ βίω δραστικό- 
τητος και ενεργείας. Ούτε άγορά πλέον, ούτε πολιτική ύπήρχεν, άλλ’ 
αχαλίνωτος προς τήν εύμάρειαν καί τήν άπόλαυσιν ροπή, πρός εύτελή 
ριφδιουργικά συμφέροντα, άνεκδότων καί σκανδάλων συναθροίσεις,μυρίων 
δήλον οτι ολέθριων οχετών, δι’ ών συντελεϊται τών κοινωνιών άπό τής 
χρηστοτητος ή έκτροπη. Ίδρύων τήν μοναρχίαν αύτοϋ δ Αύγουστος 
πάσαν εν τώ προσωπω αύτοϋ συνεκέντρωσεν ίσχύν. Άρχεται έκτοτε 
τών γυναικών ή δράσις έν τώ ο’ίκω τοΰ αύτοκράτορος αί δέ ιδιότροποι 
αυτών ορέξεις καί αί έρωτοτροπίαι άποβαίνουσιν ύποθέσεις τοϋ κράτους. 
Ύπο τήν έπίφασιν φιλοκαλίας και κομψότητος βίου, ή κοινωνία αυτή 
τοϋ μεγάλου καλουμένου αίώνος έγκρύπτει άβύσσους διαφθοράς. Ή φι
λολογία, ή καλλιτεχνία, ή καλαισθητική λεπτότης άπλοϋν είσι πρό
σχημα, τάπης άνθηρός καί χλοώδης καλύπτων καί κρύπτων τό μια
σματικόν έλος. Ό τής έν. ταϊς ήδοναϊς μετριότητας ψάλτης Όράτιος 
περιπίπτει είς δυσμένειαν, τιμάται δ’άντ’αύτοΰ δ ’Οβίδιος. Τήν τέ
χνην τοΰ έραν έ'χουσι πάντες άνά χεϊρας, καί δ αύτοκράτωρ Αύγου
στος «δ τών χρηστών ηθών ανορθωτής» ούδέν έν αύτή ένορά τό κακόν- 
καθοσον ολίγον αυτώ μέλει ή κυρίως ηθική, μηδέν άλλο ή τήν έν προ- 
σχήματι εύλάβειαν αύτής έπιζητοϋντι.

’Έσο δ,τι είσαι έσωθεν- ακόλαστος ή αύλοκόλαξ,άλλά δημοσία άπό- 
φευγε τό σκάνδαλον. Άρτος καί θεάματα διά τόν λαόν, πάσαι δέ τοϋ 
ηδυπαθούς βίου αί άπολαύσεις διά τούς εύγενεϊς. Δέν έλειψαν έν τού- 
τοις φύσεις άπολυτως άποστέργουσαι τήν είς τό πνεύμα τοϋτο τής ύπο- 

κρισίας ύποταγήν καί έξ άντιδράσεως δημοσία τοϋ βίου τήν άκολασίαν 
περιάγουσαι. Έκ τών φύσεων τούτων ήν ή ’Ιουλία, άεί ανυπόκριτος εν 
ταϊς κακίαις, σεμνυνομένη μάλιστα έπ’αύταϊς, τέλειον δέ ούσα προϊόν 
τής έποχής καί τής έν ή άνεπτύχθη κοινωνίας. Ύπό τήν έποψιν ταύτην 
κρινομένη ή φοβερά αμαρτωλή ύπερτέρα φαίνεται τοϋ περιστοιχοϋντος 
αύτήν κόσμου. Πρός τή εύθύτητι ταύτη ηύμοίρει καί φιλανθρωπίας καί 
ψυχικής άγαθότητος. Ή Λιβία ήν βεβαίως γυνή έντιμοτέρα, ή ’Ιουλία 
είχε πλείω τής καρδίας, αν μ.ή τών ηθών τιμιότητα. Θύμα τών έγκλη- 
μάτων της ύπήρξεν αύτή μόνη· ίύδέποτε φωράται μέτοχος δολοφο
νίας, δπερ δέν δύναται νά λεχθή καί περί τής συμβίας τοϋ Αύγούστου, 
γυναικός ανεπίληπτου τά ήθη καί σεμνής, άλλά σκληράς, έν ταϊς φλέ- 
ψί τής δποίας έ'ρρεεν αίμα ώς τό τής έχίδνης, ήρεμον, ψυχρόν καί 
δηλητηριώδες.

Ήσαν άλλως τε καί πως συγγνωσταί ίσως τοϋ βίου τής ’Ιουλίας αί 
άτασθαλίαι. Ό πατήρ αύτής έκδίδων τήν θυγατέρα του είς γάμον είχε 
ποτέ ύπ’ οψιν άλλο τι ή τά τοϋ κράτους καί κυρίως τά τής δυναστείας 
αύτοϋ συμφέροντα ; Τίς είχέ ποτέ δώσει προσοχήν είς τούς πρώτους τής 
καρδίας αύτής παλμούς, είς τούς νεανικούς αύτής πόθους ; ’Ησθά- 
νετο δέ ή ’Ιουλία τά απαράγραπτα δίκαια άτινα ειχεν είς τήν πα
τρικήν έπιείκειαν. Ή φλογερά αύτής ιδιοσυγκρασία καί τής άριστο- 
κρατικής νεότητος ή διαφθορά συνεπλήρωσαν τό έ'ργον. Πνευματώδης 
καί φαιδρά συνήνου έν αύτή κατά τάς άναστροφάς πάσας τής εύστρο- 
φίας τοϋ πνεύματος τάς χάριτας, πάντα τά θέλγητρα τής ποικίλης 
καί ένημέρου εύφυίας. Ό περί τοΰ κάλλους αύτής λόγος είνε πρόχειρος 
καί εύχερής, διότι ή περιγραφή δέν στηρίζεται ένταϋθα, ώς περί τής 
Κλεοπάτρας προκειμένου, έπί τής πίστεως είς έγγράφους μαρτυρίας ύπο 
τής φαντασίας συμπληρουμένας. Τήν καλλονήν αύτής διαπιστοϋσι με
τάλλια καί άνάγλυφα, τοϊς δέ άρκουμένοις είς ταϋτα παρέχεται ή έν 
τώ Λούβρω συλλογή- τό έν τώ μουσείω άγαλμα παρίστησιν αύτήν έν 
σχήματι Δήμητρος στέμμα φέρουσαν έν τώ προσώπφ. Έχει τις προ 
αύτοϋ γυναίκα τριακοντούτιδα έξόχως διακεκριμένης καλλονής. Ή 
μορφή φέρει τόν ύπερήφανον τών βασιλικών γενεών τύπον, άλλά καί 
μέγα άποπνέει γόητρον. Λεπτοί καί αβροί είσιν οί χαρακτήρες ύπο τής 
ζωής καί τοϋ πνεύματος ζωογονούμενοι. Τό μάρμαρον τοϋτο άποσπ^ 
παρά τοϋ θεατού καί άκοντος ταύτην τήν έκφώνησιν. — Οίαδήποτε 
καν ής, θά ύποχωρήσης, πολλώ δέ μάλλον τοϋ Καίσαρος ούσα κόρη.

'Ολόκληρος προκλητική εινε πανοπλία ή γενική τοϋ άγάλματος έ'κ- 
ορασις έξ έπιπολαιότητος, άλαζονείας καί έρωτοτροπίας άπαρτιζομένη- 
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διά δέ τήν άμυναν ούδέν, ούδέ το έλάχιστον SnXw. Ούτε θέλησες, 
ούτε ενέργεια.· εύρύς και μαλακός μανδύας περιβάλλει τό εύπλαστον 
σώμα,ού ή περιβολή την μεγάλην προδίδει δέσποιναν. Την μέχρις αύ- 
στηρότητος κοσμίαν ταύτην στάσιν και περιβολήν, έν ή η αριστερά μό- 
νον χειρ αποκαλύπτεται, έν ή ύπεγείρεται ό δεξεος βραχίων ύπό τάς 
πτυχάς, ϊνα ελαφρώς τόν τράχηλον ύπερείση, τό ύποπτον τού Αύγού- 
στου δμμα ήθελεν εύρει άνεπίληπτον.

Γνωστόν πόσφ μεμψίμοιρος ήν κριτής δ Καϊσαρ καί πόσον εις έπιτι- 
μήσεις ευεπίφορος είς ό,τι τήν ενδυμασίαν άπέβλεπε καί τό σχήμα· 
ύπερβάλλουσα πολυτέλεια ώς καί άτοπος οίκειότης τόν ήνώχλει, δέν 
έπέτρεπε δέ τή θυγατρί νά έμφανίζηται μή κοσμίως καί σεμνώς. Ημέ
ραν τινά έν τώ θεάτρω κατά τινα μονομάχων αγώνα, έν ω καί ή αύ- 
τοκρατορική παρίστατο οικογένεια, ειδεν ούχί άνευ δυσαρέσκειας οποίαν 
τοϊς παρισταμένοις προύκάλεσεν αίσθησιν ή κατά διάφορον ολως τρόπον 
έν μέσφ τής δμηγύρεως έμφάνισις τής Λιβίας καί τής ’Ιουλίας. Τήν 
πρώτην ήκολούθει συνοδία σοβαρών καί ώριμων ήδη άνδρών, ένφ τήν 
έτέραν περιεστοίχιζεν όμιλος τών έπιπολαιοτάτων καί κομψοτάτων νεα
νίσκων. Ή ’Ιουλία έπετιμήθη μόλις είς τόν «οίκον ύποστρέψασα, δΓ 
ένος τών γραμματίων ά ένησμενίζετο ό Καϊσαρ ν’ άπολύη, άλλ’ εκείνη 
έμπειρος τών οικιακών έξεων καί μ.ηδαμώς ταραττομένη πάραυτα άπήν- 
τησεν: «έχετε ύπομονήν διά τούς νεανίας μου καί μή μου τοσούτον κα- 
ταμέμφεσθε, διότι θά γηράσωσι καί ούτοι μετ’ έμού». Έμειδίασεν ό 
αύτοκράτωρ καί δίετέλεσεν ούχ ήττον καί κατόπιν μακρόθυμος. Κατά 
βάθος έλάτρευεν αυτήν, άποστέργων νά πιστεύγ είς τάς παρεκτροπής 
αυτής. "Αλλοτε κατέλαβεν αυτήν, έν ή στιγμή αί θεραπαινίδες άπέ- 
σπων λεύκάς τινας τρίχας πρωίμως έμφανισθείσας έπί τής ώραίας έκεί- 
νης κεφαλής. Τό έ'ργον έξηκολούθει, οπότε ή αιφνίδια τού Καίσαρος 
έμ,φάνισις ένέσπειρε τήν ταραχήν μόλις προέλαβον νά έξαφανισθώσιν 
αί γυναίκες άποφέρουσαι ή νομίζουσαι ότι συναπέφερον τού έγχειρήμα- 
τος το μυστικόν, άλλ’ ίχνη τινά αύτού είχον ύπολειφθή. Ό|αύτοκρά- 
τωρ διέκρινε ταύτα καί περί άλλων ποικίλων πραγμάτων δμιλών έφε- 
ρεν άνεπαισθήτως τόν λόγον είς τήν ήλικίαν τής ’Ιουλίας. — Όταν 
άναλογίζωμαι, τή έλεγε, ότι έντος ετών τινων θά είσέλθγς είς τά προ
οίμια τού γήρατος ! Τί θά προετίμας τότε, τάς λεύκάς τρίχας ή τήν 
φαλάκρωσιν ; — Έγώ, φίλτατε πάτερ;... άλλά νομίζω ότι θά προετί- 
μων πάλιν τάς λεύκάς τρίχας. — "Ω ! τήν πονηράν ! ύπέλαβεν δ 
Αύγουστος, άλλ* άν έ'χη ούτω, διά τί άνέχεσαι νά σού άπογυμνώσι 
φήν κεφαλήν αί γυναίκες σου ;

Φαντάζομαι τήν ’Ιουλίαν έν. τφ βωμφ τού κομωτηρίου αυτής, περι- 
στοιχιζομένην ύπό σύμπαντος τού προσωπικού καί τής έπισήμου αύτής 
θεραπείας. Έπί χρυσού καθεζομένη θρονιού, έν ω έμμέριμνοι αί θερα
παινίδες περιβάλλουσι διά δακτυλίων έκ τίμιων λίθων τούς δακτύλους 
τών ποδών αύτής, ή λούουσι δι’άρωμάτων τάς έσθήτας αύτής, λαλαγεϊ 
καί βαμβύζει άπαύστως- έκ τών προσφάτως φοινικωθέντων χειλέων της 
μειδιάματος σχεδίασμα άπευθύνεται είς τήν δούλην, ήτις τείνει αύτή 
τό κάτοπτρον. Ή δούλη τού κατόπτρου εΐνε πάσης άλλης έν τή ύπη- 
ρεσίφ παιδίσκης ή έγγυτάτη τή δεσποίνγ.’Απαιτείται νά ή νεαρά καί 
κυρίως άνεπιλήπτως ύγιής τό σώμα, πράγμα δυσεύρετον έν μέσω τής 
τών ρωμαϊκών ηθών διαφθοράς. Ή τύχη αύτής κρίνεται έκ τής άγνό- 
τητος τής έκπνοής αύτής. Έχει καί αύτη, ώς ή δέσποινα τόν αίθίοπα 
τόν ώρισμένον, ί'να συνοδεύη καί φυλάττη αύτήν. Ή Φοίβη ζή διά 
τού θαυμασμού καί λατρείας τής δεσποίνης της. Ή νεαρά αύτη τίγρις 
καθίσταται χειροήθης δορκάς είς τά γόνατα τής σεπτής ήγεμονίδος, 
ήτις κατά τάς ορέξεις τής στιγμής κολακεύει, καλλωπίζει καί δΓ άν- 
θέων αύτήν περικοσμεϊ ή άρέσκεται καί βυθίζει είς τάς άπαλάς της 
σάρκας τής κόμης αύτής τάς καρφίδας.

Άτελεύτητά είσι τά παραπλήσια άνέκδοτα τά τόν Αύγουστον καί 
τήν ’Ιουλίαν έξεικονίζοντα. Τά δύο ταύτα όντα τά τοσούτον προς άλ- 
ληλα άνόμοια, καίπερ τόσον στενώς βιούντα, συνεδέοντο έν τούτοις δΓ 
άκαταμαχήτου στοργής, δ μέν εύσεβής τής εύπρεπείας φρουρός, ταμίας 
τών τού οίκου άρετών, έσκεμμένος, φειδωλός, λιτοδίαιτος, έκείνη όλη 
είς τήν πολυτελή δίαιταν δεδομένη, είς τάς παραφοράς αύτής καί τά 
πάθη, σφύζον έν έαυτή αίσθανομένη τού μεγάλου ’Ιουλίου τό αίμα, 
άληθής εκείνου άνεψιά, γνήσια άπόγονος τής ’Αφροδίτης, τής άθανά- 
του προμάμμης. Άποδοκιμάσας εσπέραν τινά δ Αύγουστος τήν στο
λήν τής θυγατρος αύτού, εϊδεν αύτήν προσελθούσαν τήν έπιούσαν 
άπλούστατα ένδεδυμένην καί δτε συνέχαιρεν αύτή έπί τή μεταβολή 
«’Απόψε, άπήντησεν έκείνη, ένεδύθην διά τόν πατέρα, χθες διά τόν 
σύζυγόν μου». Θά είχε δίκαιον ούτω λαλούσα ρωμαία τών χρόνων τής 
δημοκρατίας, άλλά πώς· νά πιστεύσγ τις τήν ’Ιουλίαν ; Διά τούς έρα- 
στάς αύτής ένεδύετο έκείνη καί ούχί διά τόν σύζυγον, ον άπηχθάνετο 
καί όστις άγριος καί κατηφής κατέπινεν έν παραβύστω τήν οργήν αύ
τού, μή τολμών ούδέ παράπονον νά . έκφέργ.

Χρ. Χαμαρτσόδης



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 93

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΤρίΛ εισαγωγικά μαθήματα είς τήν ερμηνείαν του Br μέρους τής *Αρ&στο- 

τελείου συγγραφής κατά τό Ακαδημαϊκόν 'έτος 1891—‘1892. 4

Εις τήν τρίτην τέλος κατηγορίαν έτάξαμεν τούς παραδεχόμενους μέν 
την γνησιότητα της ’Αθηναίων πολιτείας, άθετοϋντας δ’ ώρισμένα 
τινά μέρη αύτής. Ότι καί ή ’Αθηναίων πολιτεία ύπέστη την άνα- 
πόφευκτον τύχην τών έργων πάντων σχεδόν τών αρχαίων συγγραφέων 
ούδείς δύναται ν’άρνηθή· άλλως δέ προχείρως εξελέγχονται παρεμβολαί 
τινες μεταγενέστεραι- καί γλώσσαι καί σχόλια καί έπισημειώσεις καί 
ό άλλος συνήθης φορυτός τών βιβλιογράφων άσχημίζουσι καί τήν ’Αθη
ναίων Πολιτείαν, ούδείς δ’ άξιοι ότι κατέχομεν τό έ'ργον τοϋ Άρι- 
στοτέλους καθαρόν καί άναλλοίωτον, οΐον έξήλθε τών χειρών αύτοϋ. 
’Αλλά πρός ορισμόν τών παρεμβολών πολλή απαιτείται προσοχή, όφεί- 
λουσι δέ πρό πάντων οί κριτικοί ν’ άποφεύγωσι τόν σκόπελον τοϋ χα
ρακτηρισμού ώς παρεμβολίμων τών χωρίων εκείνων, έξ ών διδασκό- 
μεθα άγνωστα τέως ή αντικείμενα πρός τά κοινώς παραδεδεγμένα.

Εις τόν σκόπελον όμως τούτον προσέκρουσαν όσοι τών κριτικών έκα
μαν άφειδεστέραν χρήσιν τοϋ οβελισμού. Τούτων δ μέν 'Ολλανδός J. 
van. Leeuwen 2 εικάζει, ότι εις τήν ’Αθηναίων Πολιτείαν παλαιοί 
διορθωταί πολλά παρενέβαλον καί ότι ιδίως δ πρώτος εκδότης αύτής 
έποίησεν άνεπιτυχεϊς συμπληρώσεις χασμάτων. Τά κυριώτατα τών κατά 
τούτον παρεμβληθέντων χωρίων είναι τά περί άποκοπής τών χρεών ύπό 
τοϋ Σόλωνος έν τώ I' κεφαλαίφ καί τά περί όστρακοφορίας έν τφ ΜΓ' 
πιθανώς δέ καί αί έν τφ ΚΔ' κεφαλαίφ περςεργόταται ειδήσεις περί 
τοϋ τεραστίου άριθμοϋ τών άπό τών φόρων καί τών τελών (άπό τοϋ 
δημοσίου ταμείου ώς θά έλέγομεν σήμερον) τρεφομένων ’Αθηναίων, 
πλειόνων ή εΐκοσακιςχιλίων ό'ντων 5.

Ε

'ΐ:.

Ό δέ Γάλλος Theodore Reinach 1 τρία χωρία θεωρεί ώς ύποβο- 
λιμαϊα· α') ολόκληρον τό Δ’ κεφάλαιον περί τής ύπό τοϋ Δράκοντος 
μεταβολής τής πολιτείας· β' ) τήν άρχήν τοϋ Η’ κεφαλαίου περί τοϋ 
ύπό τοϋ Σόλωνος είσαχθέντος συστήματος τής εκλογής τών άρχών καί 
γ') μέγα μέρος τοϋ ΚΕ' κεφαλαίου περί καταλύσεως τής δυνάμεως τού 
Άρείου Πάγου ύπό τοϋ Θεμιστοκλέους καί τοϋ ’Εφιάλτου. Τά αύτά 
γεγονότα θεωρεί άνυπόστατα καί δ Cauer, άλλ’ έν ω ούτος συνάγει 
έντεϋθεν συμπεράσματα κατά τής γνησιότητος τής όλης συγγραφής, δ 
Reinach άσπαζόμενος έν μέρει τήν γνώμην αύτοϋ περιορίζει εις ταύτα 
καί μόνα τήν νοθείαν, προσπαθεί δέ ν’ άποδείξη ότι παρενεβλήθησαν 
έκ τής Πολιτείας τοϋ Κριτίου, διαστρέψαντος σκοπίμως τήν ιστορικήν 
άλήθειαν πρός ένίσχυσιν τών ολιγαρχικών κατά τήν τυραννίδα τών 
τριάκοντα, ώς εικάζεται, διότι ούδέν ακριβώς γινώσκομεν περί τής συγ
γραφής ταύτης τοϋ Κριτίου. Τά έπιχειρήματα τοϋ Reinach είναι μέν 
ευφυέστατα, άλλ’ ήκιστα πείθουσι. Τό περί Δράκοντος κεφάλαιον συν
δέεται όργανικώς μετ’ άλλων μερών τής Πολιτείας καί δέν δύναται ν’ 
άποσπασθή αύτής· (έν τώ ΜΆ κεφαλαίφ συγκαταριθμεϊται και ή έπί 
Δράκοντος μεταβολή τής πολιτείας ώς τρίτη, τό δέ χωρίον τοϋτο δέν 
άθετεϊ δ Reinach).Άλλως έκ τοϋ Δ' κεφαλαίου διδασκόμεθά τινα δι- 
ευκρινοϋντα σπουδαίας άπορίας καί άναιροϋντα πεπλανημένας γνώμας. 
’Εκ τοϋ Γ' καί τοϋ Δ' κεφαλαίου πιστούται, συμφώνως πρός τάς άρ- 
χαιοτάτας άττικάς παραδόσεις, ότι ή έξ Άρείου Πάγου βουλή ύπήρχε 
πρό τοϋ Σόλωνος, παρά τάς εναντίας μαρτυρίας αρχαίων συγγραφέων, 
άς άναφέρει δ Πλούταρχος (Σόλ. 19)· φαίνεται δ’ έκ τού Δ' καί τού 
Η' κεφαλαίου τής Πολιτείας,συνδυαζομένων πρός όσα έξ άλλων πηγών 
παρέλαβεν δ Πλούταρχος, ότι δ μέν Δράκων έμείωσεν έν πολλοϊς τήν 
δύναμιν τής έξ Άρείου Πάγου βουλής, άπέδωκε δ’εις αύτήν δ Σόλων 
πολλά τών άφαιρεθέντων δικαιωμάτων ή δ’ ύπό τοϋ Άριστοτέλους 

τον δέ τής ασφαλούς επιστημονικής μεθόδου, ήν έφήρμοζεν δ φιλόσοφος έν τή 
έρεύνη αρχαιολογικών ζητημάτων.— Ύπέρ τής ακρίβειας δέ τών έν τφ ΚΔ' κε
φαλαίφ ειδήσεων συνηγορεί- δ Gilbert (σ. XLI), καταπολεμών τήν εναντίαν γνώ
μην τοϋ Kohler (έν Πρακτικούς τής έν Βερολίνφ Άκαδ, 1892 σ. 342 κέ.).—Τά 
έν τώ ΜΓ' κεφαλαίφ περί όστρακοφορίας απορρίπτει δ Leeuwen, διότι άντίκειν- 
ται πρός τά παραδεδομένα περί καταργήσεως τοϋ θεσμού μετά τον όστρακισμδν 
τοϋ Ύπερβόλου. Άλλά καί άν δεχθώμεν ώς ακριβές δτι δημαγωγός ούτος ύστατος 
πάντων έξωστρακίσθη, δέν πρέπει νά συναγάγωμεν έκ τούτου δτι κατηργήθη δ 
θεσμός, άλλ’ δτι δέν έφηρμόσθη έν τώ έξης χρόνφ.

1 Συνέχεια" ?δε φυλλάδ. 1.
’ Έν Mnemosyne τ. XIX σ. 183 —190.
Ό Bruno Keil (σ. 163 κέ.) άποδεικνύει τουναντίον δΓ επιχειρημάτων πει- 

στιχωτάτων δτι τδ Γ κεφάλαιον είναι κατ’ έξοχήν Άριστοτέλειον, ένδεικτικώτα-

1 Έν Gomptes rendus de l’Acad^mie des Inscr. 29 Μαιου 1891 καί έν 
Revue des etudes grecques Ίουν. 1891 σ. 143—158.
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ιστορούμενη μετάδοσις της πολιτείας είς τούς δπλίτας ύπο τοϋ Δράκοντος, 
ης μετεΐχον πρότερον πιθανώτατα οί ιππείς, καταδεικνύει ότι καί έν 
Άθήναις έπήλθε βαθμιαία ή άπό της αριστοκρατίας είς τά διάφορα 
είδη της ολιγαρχίας μετάβασις, καθ’ δν τρόπον καί έν άλλαις πόλεσιν, 
ώς άνεπτύξαμεν πε'ρυσιν έν τοϊς άρχαιολογικοϊς ημών μαθήμασι. Τά 
δύο δέ φερόμενα ύπό τοϋ Reinach επιχειρήματα πρός ύποστήριξιν τής 
γνώμης του δέν είναι όσον ύποθέτει ισχυρά- ή δμοιότης τής Πολιτείας 
τοϋ Δράκοντος πρός τήν σχεδιασθεϊσαν τώ 411 π. X. μεταβολήν ού
δέν άλλο δεικνύει, ή ότι οί ολιγαρχικοί, ώς συνήθως συμβαίνει, έπε- 
ζήτουν νά παλινδρομήσωσιν, άντικαθιστώντες τούς καθεστώτας νόμους 
διά παλαιοτέρων. 'Γπερβολικήν δέ σημασίαν αποδίδει είς τήν μαρτυ
ρίαν ότι κατά τούς νόμους τοϋ Δράκοντος αί ζημίαι ώρίζοντο είς βόας 
(άποτίνειν είκοσάβοιον), έξ ού συμπεραίνει ότι τό νόμισμα ήτο άγνω
στον κατά τούς χρόνους εκείνους, έν φ τουναντίον φαίνεται έν τή Αθη
ναίων Πολιτείφ. Λησμονεί όμως ότι ή λέξις είκοσάβοιον, καθώς καί αί 
λέξεις δεκάβοιον, έκατόμβοιον, έν τή άττική διαλέκτφ δέν έσήμαινον 
ώς έν τή ομηρική τήν αξίαν τόσων βοών, άλλ’ ισάριθμα παλαιά άττικά 
νομίσματα, άπό τοϋ τυπώματος αύτών βόας καλούμενα, ώς ρητώς μαρ
τυρούσα άρχαϊοι συγγραφείς4 .’Άλλως δέ πώς είναι δυνατόν νά εξηγηθή 
ή ολίγα έτη ύστερον έπελθοϋσα μεταβολή τοϋ νομισματικού συστήματος 
ύπό τοϋ Σόλωνος, περί ής γίνεται λόγος καί έν τώ I' κεφαλαίω τής Α
θηναίων Πολιτείας, άν τό νόμισμα ήτο άγνωστον έπί τοϋ Δράκοντος ;

Τό δέ σύστημα τής έκλογής τών αρχόντων, τό ύπό τοϋ Σόλωνος 
είσαχθέν, ώς περιγράφεται έν τή ’Αθηναίων πολιτείφ, ούδαμώς 
αντιφάσκει, ώς ισχυρίζεται ό Reinach, προς τάς άλλας μαρτυρίας 
τών άρχαίων, άλλά τουναντίον συμβιβάζει τάς διεστώσας καί διευ- 
κρινεϊ. Τό σύστημα έκεϊνο ήτο μικτόν, συνδυαζομένης τής έκλογής 
καί τής κληρώσεως- έκάστη τών τεσσάρων φυλών προέκρινε δέκα ύπο- 
ψηφίους, έκ τών έκλεχθέντων δέ τεσσαράκοντα έκληροϋντο οΐ έννέα άρ
χοντες- αί ού’τω κατασταθεϊσαι άρχαί ήδύναντο νά όνομασθώσιν ύπ’ 
άλλων μέν αίρεται, ύπ’ άλλων δέ κληρωταί, διότι άμφότεραι αί δνο— 
μασίαι αύται ήσαν σύμφωνοι πρός τόν τοϋ Σόλωνος νόμον, μή καταρ- 
γηθέντα ύπο τών τυράννων. Ού’τω δέ λύονται αί άπορίαι, άς έγέννησε 
χωρίον τι του Ηροδότου (ς-' 109) περί τοϋ κατά τήν εν Μαραθώνι 
μάχην πολεμάρχου Καλλιμάχου («ο τφ κυάμφ λαχών ’Αθηναίων πο- 
λεμαρχέειν»), άπορίαι προελθοϋσαι έ'νεκα τής κρατούσης δοξασίας ότι 
ή τών αρχόντων κλήρωσις είσήχθη εις ’Αθήνας μετά τήν έν Μαραθώνι 

1 Πλούταρχ. Θησ. 25. Πολυδ. ©' 75.
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μάχην- καί συμβιβάζονται αί άμφισβητήσεις περί τοΰ Άριστείδου, 
άν δηλαδή ούτος γενόμενος άρχων έν έτος ύστερον (489), ήρξε κυα- 
μευτός ή έλομένων τών ’Αθηναίων *. Ούδ’ ή έν τφ 22 κεφ. μαρτυ
ρία τοΰ Άριστοτέλους άντίκειται είς τά πρότερον ύπ’ αύτοϋ λεχθέντα, 
ώς ύποστηρίζει δ Reinach- διότι ίστορών ότι οί ’Αθηναίοι έπί Τελε- 
σίνου άρχοντος (487—486) «έκυάμευσαν τούς έννέα άρχοντας κατά 
φυλάς έκ τών προκριθέντων ύπό τών δημοτών πεντακοσίων, τότε μετά 
τήν τυραννίδα πρώτον οΐ δέ πρότερον πάντες ήσαν αιρετοί-» ύποθέτει 
γνωστόν καί παλαιόν τό σύστημα τοϋτο τής έκλογής, καί ύποδεικνύει 
ότι δέν έφηρμόζετο έπί τής τυραννίδο.ς τοΰ Πεισιστράτου καί τών υιών, 
έκλεγομένων ίσως τών άρχόντων ύπό τοΰ τυράννου ή ύπό τής Άρεο- 
παγίτιδος βουλής, ώς προ τοΰ Σόλωνος, καί ότι έπίσης ήργει δ τοΰ 
Σόλωνος νόμος κατά τούς άνωμάλους χρόνους τής Κλεισθενείου μετα- 
πολιτείας- άνασκευάζει δέ προσέτι δ ’Αριστοτέλης κατά τόν συνήθη 
αύτώ τρόπον καί τάς παρ’ άλλοις συγγραφεΰσιν έναντίας ειδήσεις περί 
κληρώσεως τών άρχόντων προ τοΰ 487 a.

Τό τρίτον τέλος χωρίον τής ’Αθηναίων Πολιτείας, τό ίστοροΰν τά 
τής καταλύσεως τής μεγάλης δυνάμεως τοϋ Άρείου Πάγου ύπό τοΰ 
’Εφιάλτου καί τοϋ Θεμιστοκλέους καί είς άλλους πλήν τοϋ Reinach 
έγένννησεν ένδοιασμούς, ίδίφ διά τήν φαινομένην άσυμφωνίαν προς όσα 
έκ τοΰ Θουκυδίδου γινώσκομεν περί τής έξ ’Αθηνών φυγής τοΰ Θεμι
στοκλέους. Άλλ’δ Ad. Bauer δι’ έμβριθεστάτης μελέτης’ προσπαθεί 
ν’άποδείξη, ότι ού μόνον δέν είναι άπορριπτέα καί δέν άντίκειται πρός 
τά παρά Θουκυδίδη ιστορούμενα ή μαρτυρία έκείνη τής ’Αθηναίων Πο
λιτείας, άλλ’ ότι τούναντίον πρέπει νά προκριθή πάσης άλλης, χρησι- 
μεύουσα ώς βάσις προς καθορισμόν αμφισβητούμενων χρονολογιών σπου- 
δαιοτάτων γεγονότων τής πεντηκονταετίας. Άλλά καί άν μή καθ’ δλα 
παραδεχθώμεν τήν γνώμην ταύτην τοϋ Bauer, παρατηροΰμεν όμως ότι 
τά έν τώ κεφ. 23 τής ’Αθηναίων Πολιτείας ιστορούμενα περί τοϋ Άρείου 
Πάγου συμφωνοΰσι πληρέστατα ού μόνον πρός τά έν τφ κεφ. 41, άλλά 
καί πρός χωρίον τι τών Πολιτικών (Ε' σ. 1304α) περί ένισχύσεως τής

* Πλουτάρχ. Άριστ. 1.
! Τον ισχυρισμόν περί άντιφάσεως μεταξύ τών δύο χωρίων τής ’Αθηναίων 

Πολιτείας, και ύπ’ άλλων έπαναληφθέντα, άνεσκεύασαν έπαρκώς & Ρ. Meyer 
(des Aristoteles Politik u. die ’Αθηναίων πολιτεία σ. 44 κέ.) καί δ Niemeyer 
(έν Jahrbiich. f. class. Philologie 1891 σ. 408.).

8 Literarische u. historische Forschungen zu Aristoteles ’Αθηναίων Πολι

τεία. Miinchen 1891 σ. 67 κέ.
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δημοκρατίας διά της καταλύσεως τής δυνάμεως, ήν έ'λαβε μετά τά 
Μηλκά ή έν Άρείφ Πάγφ βουλή· έτερον δέ τι χωρίον τών Πολιτι
κών (Β' 12 σ. 1274α), δπερ παρενοήθη μέχρι τοϋδε, νϋν το πρώτον 
όρθώς ερμηνεύεται τή βοηθείφ τών έν τή Αθηναίων Πολιτεία ιστορού
μενων’ φέρεται δηλ. έν αύτώ οτι «τήν έν Άρείφ Πάγφ βουλήν Εφι
άλτης έκώλυσε καί Περικλής·» οπερ συμφώνως προς τά παρά ΙΙλου- 
τάρχω έν βίφ Περικλεούς ιστορούμενα ύπετίθετο δτι άνεφέρετο είς πε
ριορισμόν τής δυνάμεως τοϋ Άρείου Πάγου ύπό τοϋ Περικλεούς διά 
τοϋ ’Εφιάλτου· άλλ’ έκ τής ’Αθηναίων Πολιτείας διδασκόμεθα δτι ό 
Περικλής καί άλλα περιέκοψε δικαιώματα τών ’Αρεοπαγιτών, πλήν 
τών πρότερον ύπο τοϋ ’Εφιάλτου άφαιρεθέντων.

Έκ τής βραχείας ταύτης έπισκοπήσεως τών γνωμών, αϊτινες προ
βάλλονται κατά τής άποδόσεως τής ’Αθηναίων Πολιτείας έν δλω ή έν 
μέρει είς τον Άριστοτέλην, πειθόμεθα δτι δ έ'λεγχος αύτών άντί νά σα- 
λεύση ενισχύει μάλλον τήν έκπαλαι κρατούσαν γνώμην περί τής γνη- 
σιότητος τής συγγραφής. Σημειώσατε δ’ δτι ή γνώμη αύτη δέν ήτο 
αυθαίρετος καί άκριτος, άλλά πόρισμα κριτικής έξετάσεως, διότι οί 
αρχαίοι διέκρινον τάς Πολιτείας τοϋ Άριστοτέλους είς γνήσιας καί νό
θους, τήν δ’ Αθηναίων Πολιτείαν έτασσον έν ταΐς γνησίαις.

Μεταβαίνομεν νϋν είς τήν έξέτασιν τοϋ περιεχομένου τής Άριστοτε- 
λείου συγγραφής καί τής σχέσεως ταύτης πρός τά λοιπά έπ’όνόματι. 
τοϋ Άριστοτέλους φερόμενα συγγράμματα.

i

Β'.
Ή Άθηνατοίν Πολιτεία διαιρείται είς δύο άπ’ άλλήλων διακε

κριμένα μέρη· ε'ις τό ιστορικόν, άπό τής άρχής μέχρι τοϋ 41 κεφαλαίου, 
καί είς τό συστηματικόν, τήν έκθεσιν τής καταστάσεως τής πολιτείας, 
άπο τοϋ 42 κεφαλαίου μέχρι τέλους. Τά μέρη ταϋτα είναι σχεδόν ίσα 
τήν έ'κτασιν. Έν τώ πρώτω δ συγγραφεύς άναζητεϊ τάς ρίζας καί τάς 
αιτίας τών έν ταΐς ήμέραις του κρατούντων θεσμών, ϊνα κατάδειξη τήν 
έν χρόνφ άνάπτυξιν αύτών. Διότι ή πολιτεία δέν είναι αύτόματον γέν
νημα; άλλ’ έπακολούθημα προηγουμένης καταστάσεως, εχουσα τάς 
ρίζας έν τφ παρελθόντι· τούτου δ’ ένεκα άνευ τής γνώσεως τοϋ παρελ
θόντος άδυνατοϋμεν νά κατανοήσωμεν τά έν τφ παρόντι συμβαίνοντα. 
Όθεν άναφέρει,εκείνα τά γεγονότα, όσα έσχον ροπήν τίνα πρός τήν 
γένεσιν τών θεσμών καί τήν όργάνωσιν καθόλου τής καθεστώσης πο
λιτείας. Έν τούτφ δέ κυρίως έγκειται ή διαφορά τοϋ ιστορικού τμή

ματος τής συγγραφής τοϋ Άριστοτέλους πρός τά έ'ργα τών πρό αύτοϋ 
συγγραψάντων τήν ιστορίαν πόλεώς τίνος, ή χρονικής τίνος περιόδου ή 
μεγάλου τινός γεγονότος. Ώς όρθώς παρατηρεί δ Bauer (έ'νθ. άν. σ. 
38), έν φ δ Θουκυδίδης, έμπειρος ών πολιτικός άνήρ καί τών πολεμι
κών πραγμάτων είδήμων, έν τή ιστορία τών πραχθέντων έν τφ Πελο- 
ποννησιακφ πολέμφ περιέλαβε τά πολεμικά έ'ργα καί πάντα τάναφε- 
ρόμενα είς τάς σχέσεις τών πολιτειών πρός άλλήλας" δ Αριστοτέλης 
τούναντίον, φιλόσοφος μέν ούτος, άλλά καί τών πολιτικών πραγμάτων 
γνώστης, ερευνών τά κατά τήν πολιτείαν τών Αθηναίων έκρινεν άξια 
προσοχής πάντα τάναγόμενα εις τά κοινωνικά ζητήματα καί τήν λύσιν 
αύτών, είς τήν άντίθεσιν τών ευπατριδών καί τοϋ δήμου, είς τάς πο- 
λιτικάς άξιώσεις τών μερίδων καί τών ιθυνόντων τά τής πολιτείας· τών 
δ’ εξωτερικών πραγμάτων έμνημόνευσε μόνον δσάκις είχον σχέσιν τινά 
πρός τά ζητήματα έκεϊνα· δθεν άναφέρει τάς περί τά μέσα τοϋ Ε’ αί- 
ώνος φθοράς τών πολιτών έν πολέμοις (κεφ. 26) και τήν έν Σικελία 

γενομένην συμφοράν (κεφ. 29).
Έν δέ τφ δευτέρφ μέρει έκθέτει τήν όργάνωσιν τής πολιτείας· είναι 

δέ πολιτεία, κατά τόν δρισμόν, δν έν τοϊς Πολιτικοϊς (Δ' σ. 1289α) 
τοϋ αύτοϋ φιλοσόφου εύρίσκομεν, «τάξις ταΐς πόλεσιν ή περί τάς άρχάς, 
«τίνα τρόπον νενέμηνται, καί τί τό κύριον τής πολιτείας καί τί το τέ- 
«λος έκάστοις τής κοινωνίας έστιν». Όθεν πραγματεύεται περί τοϋ εί
δους τοϋ πολιτεύματος, περί τών άρχόντων καί περί τών καθηκόντων 
καί τών δρίων τής εξουσίας αύτών. Δέν έκρινε δ’ άναγκαΐον νά περι- 
λάβγ καί τούς νόμους, τούς λύοντας τάς περί τοϋ δικαίου διαφοράς τών 
πολιτών καί κολάζοντας τάς ύπερβασίας, τούς άποτελοϋντας τό άστι- 
κόν καί τό ποινικόν δίκαιον διότι οΐ νόμοι ούτοι, καίπερ σύμφωνοι πάν
τοτε πρός τό είδος τής πολιτείας, ώς διδάσκει έν τώ αύτώ χωρίφ τών 
Πολιτικών — «πρός γάρ τάς πολιτείας τούς νόμους δει τίθεσθαι, καί τί- 
«θενται πάντες, άλλ’ ού τάς πολιτείας πρός τούς νόμους»—είναι δμως 
κεχωρισμένοι τών δηλούντων τήν πολιτείαν. Περί τών νόμων τούτων 
ήσχολήθη δ Αριστοτέλης έν άλλαις συγγραφαϊς αύτοϋ- διότι καί «περί 
τών Σόλωνος άξόνων» έπραγματεύθη έν βιβλίοις πέντε, άπολεσθεϊσι, 
καί εις τήν «Συναγωγήν τών νόμων» συνειργάσθη, ήν συνέπηξεν δ 

μαθητής αύτοϋ καί διάδοχος Θεόφραστος.
Κατά ταϋτα έν τώ πρώτφ μέρει ιστορεί δ Αριστοτέλης δπόσαι έγέ- 

νοντο μεταβολαί τής πολιτείας τών Αθηναίων, καί τίνα τά αίτια τά 
προκαλέσαντα τάς μεταβολάς ταύτας. Κατά τήν άνακεφαλαίωσιν, ήν 
εις τό τέλος τοϋ μέρους τούτου επισυνάπτει, ένδεκα ήσαν ε’ν δλφ αί γε~ 

tomos ΐς·’. ’Οκτώβριος. 7
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νόμεναι μεταβολαί, συμπεριλαμβανομένης καί της μετά τη*/ κατάλυσιν 
τής τυραννικός τών τριάκοντα καί τών δέκα, τής μέχρι τών χρόνων 
τοΰ Άριστοτέλους διατηρούμενης. Καί πρώτη μέν έγένετο ή κατάστα- 
σις τών έξ άρχής, συνοικησάντων τοΰ “Ιωνος καί τών μετ’ αύτοϋ, δτε 
τό πρώτον συνενεμήθησαν είς τάς τέσσαρας φυλάς, καί κατέστησαν τούς 
φυλοβασιλεϊς' πρώτη δέ τής καταστάσεως ταύτης μεταβολή ήτο ή 
έπί Θησέως γενομένη, μικρόν παρεγκλίνουσα τής βασιλικής· αυτή δέ 
κυρίως δύναται νά θεωρηθή ώς ή πρώτη εχουσα τάξιν πολιτείας, τής 
έπί τοΰ Πωνος καταστάσεως μή πληρούσης πάντας τούς ορούς, ών άνευ 
έθεωρεϊτο ύπό τών άρχαίων αδύνατος ή ΰπαρξις εύνόμου πολιτείας. Περί 
τών δύο τούτων περιόδων ούδέν μανθάνομεν έκ τής Αθηναίων πολι- 
πολιτείας, ής ή άρχή άπωλέσθη, ώς εϊδομεν. Άναγκαζόμεθα δέ νά 
άρκεσθώμεν είς τά πενιχρά λείψανα τής συγγραφής, άτινα περιεσώθη- 
σαν έν τή ξηροτάτη τοΰ Ήρακλείδου επιτομή, παρά Πλουτάρχφ έν 
βίω Θησέως καί παρά τισιν άρχαίοις σχολιασταϊς.Άρχεται δέ τό βι- 
βλίον άπό τής διηγήσεως περί τής καταδίκης τών Άλκμεωνιδών διά 
τό Κυλώνειον άγος καί περί τών γενομένων καθαρμών ύπό τοΰ Έπιμενί- 
δου, δστις δέν ήλθεν εις Αθήνας έπί Σόλωνος, ώς έπιστεύετο μέχρι 
τοϋδε συμφώνως πρός τήν μαρτυρίαν τοΰ Πλουτάρχου (Σόλ. 12), άλλά 
προ τοϋ Δράκοντος.

Έν τφ β' κεφαλαίφ 4 περιγράφονται ή μετά ταϋτα έπικρατή- 
σασα έν Άθήναις κοινωνική δυσφορία καί αί μακροχρόνια! στάσεις 
τοϋ δήμου καί τών κατεχόντων τήν ολιγαρχικήν πολιτείαν γεω
μόρων. Έκ δέ τοϋ γ* κεφαλαίου διδασκόμεθα πολυτιμότατας καί παντε
λώς αγνώστους μέχρι τοϋδε πληροφορίας περί τής τών αρχόντων κατα
στάσεως καί τών έργων αύτών κατά τούς παλαιοτάτους χρόνους· αντί 
τής φερομένης άπιθάνου παραδόσεως περί καταλύσεως τής βασιλείας 
έν Άθήναις μετά τον θάνατον τοϋ Κάδρου, έ'χομεν νυν σαφή εικόνα 
τής κατά μικρόν μειώσεως τής βασιλικής έξουσίας καί τής μεταδόσεως 
τής αρχής εις τούς άρίστους· προστίθενται δέ καί τινα περί τών έργων 
καί τής δυνάμεως τής έξ Άρείου πάγου βουλής πρό τοϋ Δράκοντος. 
Επίσης δμως καινοφανή εινε καί δσα έν τφ.δ' κεφαλαίω ιστορεί περί 
τής ύπό τοϋ Δράκοντος τεθείσης τάξεως έν τή πολιτεάρ, δηλονότι περί 
τής δευτέρας μεταβολής τής πολιτείας τών Αθηναίων. Έν κεφαλαίοις 
5 μέχρι τοϋ 12 διαλαμβάνει περί τής τρίτης μεταβολής, τής έπί Σό
λωνος, πολλά άγνωστα τέως διδάσκων καί τών γνωστών ούκ ολίγα

1 Ή διαίρεσις τής ’Αθηναίων πολιτείας εις κεφάλαια έγένετο ύπό τοΰ Kenyon, 
ταύτην δ’ έτήρησαν καί οί μετ’ αύτόν έκδόται.
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διευκρινών· πηγάς πρός σύνταξιν τοϋ μέρους τούτου είχε πλήν τών άτ- 
θιδογράφων, καί αύτά τά δημόσια γράμματα, τούς νόμους καί τά ψη
φίσματα, καί τά τοϋ Σόλωνος ποιήματα, έξ ών μέγα προςλαμβάνει 
κϋρος ή έξιστόρησις τών κατά τήν περίοδον έκείνην πολιτικών γεγονό- 
νότων. Έν τφ ιγ' κεφαλαίφ άφηγεϊται τάς μετά τήν άποδημίαν τοϋ 
Σόλωνος γενομένας ταραχάς, αΐτινες προπαρεσκεύασαν τήν κατάληψιν 
τής άρχής ύπό τοϋ Πεισιστράτου. Άπό δέ τοϋ 14 μέχρι τοϋ μέσου 
τοϋ 17 κεφαλαίου ιστορεί τά κατά τόν Πεισίστρατον, γνωστά σχεδόν 
πάντα έκ τοϋ Ηροδότου καί έκ μεταγενεστέρων συγγραφέων. Έν τφ 
17 μέχρι τοϋ 19 κεφαλαίου διαλαμ,βάνει περί τών Πεισιστρατιδών καί 
τής καταλύσεως τής τυραννίδος, διαφωτίζων έν τισι σκοτεινά τινα ση
μεία τής περιόδου εκείνης· έκ τής διηγήσεως τοϋ Άριστοτέλους σα
φώς συνάγεται δτι ή κυριωτάτη αιτία, ή παρορμήσασα τούς Λακεδαι
μονίους νά βοηθήσωσι τοϊς Άθηναίοις κατά τοϋ τυράννου, δέν πρέπει 
ν’ άναζητήται έν μόνοις τοϊς χρησμοϊς τοϋ Δελφικού μαντείου, άλλά 
πρό πάντων έν τή πρός τούς Άργείους φιλίιρ τών Πεισιστρατιδών.

Έκ τοϋ 20 κεφαλαίου, έν ώ ιστορεί τάς μετά τήν κατάλυσή τής 
τυραννίδος στάσεις τών Αθηναίων καί τήν ήτταν τοϋ βασιλέως τών 
Λακεδαιμονίων Κλεομένους, μανθάνομεν τό πρώτον δτι δ Ίσαγόρας ήτο 
φίλος τών τυράννων καί επομένως δέν ήτο άπλώς ήγέτης μιάς τών ολι
γαρχικών μερίδων, άλλά καί τό κέντρον τής ύπέρ τών τυράννων άντι- 
δράσεως· έπίσης μανθάνομεν τόν λόγον δι’δν δ Άλκμεωνίδης Κλει
σθένης άνέλαβε τήν ύπεράσπισιν τών συμφερόντων τοϋ δήμου, άπελ- 
πισθείς περί κατισχύσεως τής ολιγαρχικής μερίδος εις ήν άνήκεν, έλκύ- 
σας δέ τήν εμπιστοσύνην τοϋ πλήθους διά τούς άγώνας τών Άλκμεω- 
νιδών κατά τών τυράννων.-— Έν κεφαλαίοις 21 καί 22 έ'χομεν εκθε- 
σιν σαφή τής ύπό τοϋ Κλεισθένους συντελεσθείσης μεταβολής τής πολι
τείας καί τών συμβάντων έν Άθήναις μέχρι τής έν Σαλαμϊνι ναυμαχίας’ 
μανθάνομεν προσέτι έκ τούτων άκριβέστερα περί τών ναυκραριών, περί 
τοϋ όστρακισμοϋ καί περί τοϋ τρόπου καθ’ δν έκ τών προσόδων τών 
μεταλλείων έναυπηγήθησαν τριήρεις. — Τό 23 καί 24 κεφ. διαλαμ- 
βάνουσι περί τής έκτης’μεταβολής τής πολιτείας, δηλαδή τής κατά 
μικρόν αύξήσεως τής δημοκρατίας καί τής ένισχύσεως τής έν Άρείφ 
πάγφ βουλής. Κατά τούς χρόνους τούτους προστάται τοϋ δήμου ήσαν 
δ Αριστείδης καί δ Θεμιστοκλής, εύδοκιμήσασα δ’ ή πόλις παρά τοϊς 
Έλλησιν, έ'λαβε τήν ήγεμονίαν τής θαλάσσης, άκόντων τών Λακε
δαιμονίων. Τοσούτον δ’ ηύπόρει χρημάτων ή πόλις, ώστε συνέβαϊνεν 
άπό τών φόρων καί τών τελών καί τών συμμάχων νά τρέφωνται
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πλείονες ή είκοσακιςχίλιοι άνδρες- έπισυνάπτεται δέ στατιστική ση- 
μείωσις περί τοϋ άριθμοϋ τών λαμβανόντων μισθόν άπο τών κοινών, 
άρχόντων, δικαστών και πολεμιστών1.

Έπί δεκαεπτά έτη μετά τά Μηδικά διέμεινεν ή πολιτεία προεστώ- 
των τών ’Αρεοπαγιτών άλλ’ έν έτει 462-461 περιόρισε την δύναμιν 
της έν Άρείφ Πάγφ βουλής, κατά τά ιστορούμενα έν 25 κεφ.,δ ’Εφι
άλτης, συμπράκτορα έχων τον Θεμιστοκλέα. Οΰτω δ’ έγένετο ή έβδο
μη της πολιτείας μεταβολή. Τά κατά τήν ιστορικήν περίοδον άπο τών 
χρόνων έκείνων, μέχρι τής όγδοης μεταβολής έκτίθενται έν κεφ. 26-28, 
έξ ών διδασκόμεθά τινα άγνωστα περί τοϋ χρόνου τής εισαγωγής νέων 
θεσμών και μεταβολής παλαιοτέρων κατά τούς καιρούς έκείνους 
πολλά, κατά τόν ’Αριστοτέλη, διεπράχθησαν σφάλματα διά τούς δη
μαγωγούς. Και έως ότου μέν προστάτης τοϋ δήμου ήτο δ Περικλής κα
λώς ειχον τά κατά τήν πολιτείαν, τούτου δέ τελευτήσαντος έτράπησαν 
έπ'ι τά χείρω, διότι έκτοτε προέστησαν τοϋ δήμου άνδρες μή καταγό
μενοι έξ εύπατριδών, καί τήν διοίκήσιν τών κοινών άνέλαβον Κλέωνες 
βυρσοδέψαι καί λυροποιοί Κλεοφώντες καί πολλοί άλλοι μετ’αύτούς 
θρασείς καί άσυνείδήτοι δημαγωγοί. Κατά τήν γνώμην τοϋ Άριστοτέ- 
λους, ύποτιμώντος τήν τοϋ Περικλέους πολιτείαν, οΐ βέλτιστοι τών 
κατά τούς χρόνους έκείνους πολιτευθέντων ήσαν οί τών εύπορων ήγέται, 
Θουκυδίδης, δ τοϋ Περικλεούς άντίπαλος, καί Νικίας καί Θηραμένης. 
’Αξία δέ μνείας είναι ή περί τοϋ τελευταίου τούτου κρίσις του φιλοσό - 
φου, διαγράφοντος διά ταύτης τύπον πολιτευτοϋ οιος περίπου δ τών 
νϋν καλουμένων καιροσκόπων (opportunistes). «Δοκεϊ δέ τοϊς μή 
«παρέργως άποφαινομένοις, ούχ ώσπερ αύτόν διαβάλλουσι πάσας τάς 
«πολιτείας καταλύειν, άλλά πάσας προάγειν έως μηδέν παρονομοϊεν, 
«ώς δυνάμενος πολιτεύεσθαι κατά πάσας, όπερ έστιν άγαθοϋ πολίτου 
«έ'ργον,παρανομούσαις δέ ού συγχωρών, άλλ’άπεχθανόμενος» (κεφ. 23).

Έν δσω μέν άμφίρροπα ήσαν τά πράγματα έν τώ Πελοποννησιακφ 
πολέμω διετηρεϊτο ή δημοκρατία- άλλά μετά τήν έν Σικελίικ πανωλε
θρίαν καί τήν κατίσχυσιν τών Λακεδαιμονίων, ήναγκάσθησαν νά κα- 
ταλύσώσι τήν δημοκρατίαν, καί νά καταστήσ*ωσι τήν ολιγαρχικήν τών 
τετρακοσίων πολιτείαν. Τά κατά τήν περίοδον ταύτην άκριβέστατα 
περιγράφει δ ’Αριστοτέλης (κεφ. 29 — 32), παραθέτων ,αύτολεξεί σχε
δόν καί τό πρωτότυπον κείμενον τών ψηφισμάτων τών περιεχόντων τήν 
άναγραφήν τής σχεδιασθείσης διά τό μέλλον ολιγαρχικής πολιτείας 
τών πεντακιςχιλίων καί τής προσωρινής τών τετρακοσίων. Άλλ’ ή τών 

* Βλ; ανωτέρω σ«λ. 92, σημ.

; τετρακοσίων -πολιτεία, διά τήν αποτυχίαν τών πρός τούς Λακεδαιμο-
[ νίους διαπραγματεύσεων περί ειρήνης, βραχύτατον χρόνον, μήνας πε

ρίπου τέσσαρας, διήρκεσε (411 π. X.). Καταλυθείσης δέ ταύτης, κα
ί. τέστη ή τών πεντακιςχιλίων ολιγαρχία, ήν μετ’ ολίγον έπηκολούθη-

σεν άνόρθωσις τής δημοκρατίας (κεφ. 33). Τήν τών ολιγαρχιών κα- 
τάστασιν θεωρεϊ,δ Αριστοτέλης όγδόην τής πολιτείας μεταβολήν, ένά- 

ί την δέ τήν δημοκρατίαν. Έμεινε δ’ ή δημοκρατία μέχρι τοϋ 404
‘ π. X. Άφ’ ού οί Αθηναίοι, ύπό τοϋ Κλεοφώντος έξαπατηθέντες, δέν ·

ώφελήθησαν τής έν Αργινούσσαις νίκης καί άπέρριψαν τάς περί ειρή
νης προτάσεις τών Λακεδαιμονίων, μετά τήν έν Αίγός ποταμοΐς ναυ
μαχίαν (κατ’Αύγουστον περίπου τοΰ 405 π. X.), ήναγκάσθησαν νά 
ύποκύψωσιν είς τά θελήματα τοϋ Λυσάνδρου, κυρίου γενομένου τής πό
λεως, καί νά ψηφίσωσι τήν ολιγαρχίαν (κεφ. 34).

Ή έξιστόρησις τών κατά τήν τυραννίδα τών τριάκοντα, τήν δεκά- 
την δηλαδή μεταβολήν τής πολιτείας (έν κεφ. 35—36), καί τήν 
κατάλυσιν αύτής καί τής τών δέκα ύπό τοϋ Θρασυβούλου (κεφ. 37 — 
38), καθώς καί τών κατά τήν παλενόρθωσιν τής δημοκρατίας καί τήν 
είρήνευσιν τής πόλεως (κεφ. 39 — 40), είναι συνοπτικωτέρα μέν, άλλ’ 

ΐ- άκριβεστέρα καί πιστοτέρα τής παρά Ξενοφώντι έν τοϊς Έλληνικοϊς,
ί Παρά Ξενοφώντι είναι κατάδηλος ή προσπάθεια πρός παράστασιν τών
J πραγμάτων άπό έπιτηδείου είς τά συμφέροντα μιάς μερίδας άπόψεως-
; δ δ’ Αριστοτέλης έκτίθησιν άπλώς καί άπαθώς τά γεγονότα, μερι-
> μνών περί μόνης τής άληθείας, καί ποοσάγων όπου δει. τήν μαρτυρίαν

δημοσίων γραμμάτων, καί τόν χρόνον καθ’ δν έγένοντο έκαστα δρίζων 
άκριβώς. Ό άριστοκρατικος τό φρόνημα φιλόσοφος ούδαμώς έπιλαμβά- 
νεται ούδ’ αύτών τών δεινότατων άμ.αρτημάτων τοϋ δήμου, ϊνα έλέγξη 
τοϋ πολιτεύματος τάς πλημμελείας- άλλ’ άναζητεϊ πάντοτε τούς άλη- 
θεϊς αιτίους, καί καταδεικνύει τίνες έξαπατήσαντες τόν δήμον ήσαν οί 
προκαλέσαντες τήν καταδίκην τών έν Αργινούσσαις ναυμαχησάντων 
στρατηγών καί τήν άπόρριψιν τών περί ειρήνης προτάσεων τών Λακε
δαιμονίων (κεφ. 34).

Μεταβαίνομεν νϋν είς τήν άνάλυσιν τοϋ δευτέρου τής συγγραφής μέ- 
ί ρους, τοϋ συστηματικού.
ΐ Έν τούτω περιγράφεται ή κατάστασις τής πολιτείας, ή μετά τήν

κατ’ ’Ιανουάριον τοϋ 403 π. X. κάθοδον τοϋ Θρασυβούλου άπό τής 
Φυλής καί έκ Πειραιώς- ή μεταβολή αυτή τής πολιτείας είναι ή ένδε- 

( κάτη, κατά τήν ύπό τοϋ Άριστοτέλους άναγραφομένην τάξιν, διατη-
ρηθεϊσα μέχρι τοϋ θανάτου αύτοϋ, ήτοι έπί όγδοήκοντα περίπου ετη.
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Άλλ’ δ κατά ταύτην τύπος τοϋ πολιτεύματος ύφίστατο έν Άθήναις 
άπό 8ύΰ σχεδόν αιώνων, μή ύπολογιζομένων τών δύο πρόσκαιρων με
ταβολών, τής ολιγαρχίας τών τετρακοσίων καί τών πεντακιςχιλίων 
και τής τών τριάκοντα καί τών δέκα τυραννίδος. Διότι και τών προη
γουμένων μεταβολών, άπό τής πέμπτης, τής έπί Κλεισθένους, σκοπός 
ήτο ή δημοτικωτέρα διαρρύθμισις τής πολιτείας καί καθόλου ή τής 
δημοκρατίας παγίωσις.

, Έν τή εκθέσει τής όργανώσεως τής πολιτείας δ ’Αριστοτέλης δέν πε
ριορίζεται, ώς είκός, είς συναγωγήν καί αναγραφήν τών θεσμών άπλήν 
καί άμέθοδον, άλλ’ άκολουθεϊ προδιαγεγραμμένην τινά τάξιν,ήν άναμ- 
φιβόλως καί έν τή συγγραφή τών άλλων Πολιτειών τών άπολεσθεισών 
έτήρησεν. Όποια δ’ ή τάξις αύτη δέν είναι δύσκολον ν’ άνεύρωμεν. 
Αρχαίος τις νόμος άττικός, περισωθείς παρ’ Αισχίνη (κατά Κτησιφών- 
τος § 28. 29), διακρίνει τρία είδη αρχόντων έν τή πολιτεία «ών έν 
«μέν καί φα,νερώτατον οί κληρωτοί καί οΐ χειροτονητοί άρχοντες, δεύ- 
«τερον δέ όσοι τι διαχειρίζουσι τών τής πόλεως ύπέρ τριάκοντα ήμέρας 
«καί οί τών δημοσίων έργων έπιστάται, τρίτον δ’ έν τώ νόμφ γέγρα- 
«πται καί εί τινες άλλοι αιρετοί ηγεμονίας δικαστηρίων λαμβάνουσιν.» 
Ή διαίρεσις δμως αύτη τών άρχών ού μόνον έμπειρική είναι, άλλ’ ού- 
δ’ ή αύτή έν πάσαις ταΐς πολιτείαις. Τούτου δ’ ένεκα δ ’Αριστοτέλης 
άλλην προέκρινε διαίρεσιν, κοινήν πάσαις ταΐς πολιτείαις, δι’ ής αϊτέ 
διαφοραί.τών πολιτειών πρός άλλήλας καταδεικνύονται καί τό σκόπι- 
μον τών έν έκαστη κειμένων νόμων ελέγχεται. Τήν διαίρεσιν δέ ταύ- 
την άναπτύσσει έν τοϊς Πολιτικοϊς (Δ', 14, σ. 1298 β, 37). Τρία εί
ναι, κατά τόν φιλόσοφον, τών πολιτειών πασών τά μόρια, αί έν τφ 
κράτει έξουσίαι ώς λέγομεν σήμερον πρώτον τό βουλευόμενον περί τών 
κοινών, δεύτερον τό περί τάς άρχάς καί τρίτον τό δικάζον ή δικαστικόν. 
Καί τό μέν βουλευόμενον (άντιστοιχοϋν περίπου πρός τήν νομοθετικήν 
έξουσίαν τών νεωτέρων πολιτειών) έχει τό δικαίωμα (κύριόν έστι) ν’ ά- 
ποφασίζη «περί πολέμου καί ειρήνης καί συμμαχίας καί διαλύσεως, 
«και περί νόμων, καί περί θανάτου καί φυγής καί δημεύσεως, καί περί 
«ευθυνών.» Το δέ περί τάς άρχάς (αντιστοιχούν πρός τήν έκτελεστικήν 
έξουσίαν), έργον έχει τήν έκτέλεσιν τών βεβουλευμένων καί τήν τήρη- 
σιν τής καθεστώσης τάξεως. Τό μόριον τούτο τής πολιτείας έχει πολ- 
λάς τάς διαφοράς, κατά τον ’Αριστοτέλη: πόσαι τε αΐ άρχαί καί κύ- 
ριαι τίνων (τίς δηλαδή ή δικαιοδοσία έκάστης άρχής), καί περί χρό
νου πόσος έκάστης άρχής, καί περί τήν κατάστασιν τών άρχών, έκ 
τίνων δεϊ γίνεσθαι καί ύπο τίνων καί πώς· τίνες δηλαδή έχουσι τό 
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δικαίωμα τοϋ έκλέγεσθαι, τίνες τό τοϋ έκλέγειν καί τίς δ τρόπος τής 
εκλογής. Το δέ δικάζον ή δικαστικόν άντιστοιχεϊ πρός τήν καθ ημάς 
δικαστικήν εξουσίαν είναι ή έξουσία, ή κολάζουσα τάς παραβάσεις 
τών ώρισμένων ή τήν άπείθειαν καί τήν άντίστασιν κατά τών άρχών 
καί λύουσα τάς περί δικαίου καί καθήκοντος διαφοράς. Καί τών δικα
στηρίων δ’ είναι διάφορά έν τρισίν δροες, έξ ών τε καί περί ών καί πώς’ 
ήτοι τίνα προσόντα πρέπει νά εχωσιν οί δικασταί, καί τίνας υποθέσεις 
δικάζει έκαστον είδος δικαστηρίων καί τίς δ τρόπος τής έκλογής τών 

δικαστών,
Όθεν κατά τήν φιλοσοφικήν ταύτην διάταξιν έξετάζει δ ’Αριστοτέ

λης τήν όργάνωσιν τής ’Αθηναίων πολιτείας. Καί πρώτον μέν περί τοϋ 
βουλευομένου πραγματευόμενος έν κεφ. 42 μέχρι τέλους τοϋ 49, άρχε- 
ται άπό τής έγγραφής είς τούς δημότας, ήτοι τής πρώτης δημοσίας 
πράξεως τής παρεχούσης δικαίωμα μετοχής τής πολιτείας, καί δια
λαμβάνει έπειτα περί τής βουλής καί τών έκκλησιών τοϋ δήμου, ών 
πασών τό πρόγραμμα συντάσσει ή βουλή, καί περί τών έργων τής βου
λής καί τών άμέσως είς αύτήν ύπαγομένων άρχών. Είτα δ’ έν κεφ. 50 
μέχρι τοϋ 62 πραγματεύεται περί τοϋ μορίου τής πολιτείας τοϋ περί 
τάς άρχάς, άναφέρων έν τώ τελευταίω κεφαλαίφ τίς δ τρόπος τής 
κληρώσεως καί τίς ή μισθοφορά τοϋ έκκλησιάζοντος δήμου, καί τών 
βουλευτών καί τών άλλων αρχόντων. Άπό δέ τοϋ 63 κεφαλαίου μέχρι 
τέλους πραγματεύεται περί'τοϋ τρίτου μορίου τής πολιτείας, ήτοι περί 

τών δικαστηρίων. IV. Γ. Πολίτης

ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

ΤΟΥ ΦΟΝΗΑ ΤΟ ΛΑΓΚΑΔΙ.
Κώστα Κρυστάλλη

Μά ποτέ του, ποτέ του δέ μούχε ειπωμένο δ γεροπαππούλης γιά 

τοϋ φονηά τό λαγκάδι.
Πολλές φορές πού πάγαινα ’ς τό παζάρι, σάν μ’ εστελν’ ή μάννα 

γιά ζαϊρικά, ακόυσα- νά λένε κάποιοι γεροπαλαιϊκοί τόσα πράμματα 
γιά τοϋ φονηά τό λαγκάδι. Έτρεχα τότε σάν πουλί ’ς τό σπίτι, ρώ
ταγα τόν παππούλη, ξαναρώταγα, τοϋ κάκου. Σήκωνε τούς ώμους, 
σάν κάτι άπόκρυφο σκεφτότανε μέσα του, καί μούλεγε μ’ ένα κάποιο 

θυμό,
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— Δέν ξέρω, Κωσταντή, δέν ξέρω, σώπασε........
Έτσι έκαταλάβαινα πώς πολλά ήξερε ό παππούλης γιά τοϋ φονηά 

το λαγκάδι, μά λίγα μοΰλεγε, η κάλλιο, δέν μούλεγε τίποτα. Μά δσο 
έβλεπα πώς ξέρει καί 3ε θέλει νά μολοήση δ παππούλης, τόσο πιο πολύ 
άπό τόν καϋμό μου έσκύλλιαζα. ’Άν είχα ’ς άλλον γεροπαλαιϊκόν τά \
θάρρετα, θά πάγαινα νά ρώταγα. Μά έ'λα, πού γώ ήμουνα μικρό τότε, ί
ένα ψίχαλο πράμμα καί δέν άφιδευόμουνα άλλου γεροπαλαιϊκοϋ μαγ- !
κούρα όξω τοϋ γεροπαππούλη.... ί

Άπέρασε κάμποσος καιρός έτσι, που μέσα ’ς αύτόν έγώ δέν ήθελα ί 
νάγκρουμασθώ, άλλο παραμύθι άπό τόν παππού όξω τοϋ φονηά τό λαγ- ι
κάδι. Μ’ έκραζε κοντά του κάθε βράδυ ’ς τό πλάι του δ γεροπαιρ- 
πούλης νά μοϋ ξεστορήση, μά γώ, άμ’ άρχιζ’άλλ’ ιστορία, ξεγλύστρα 
άπό κοντά του κ’έφευγα. Φώναζε τότε δ παππούλης, θύμωνε- τοϋ κά- 
κου ! Έγώ δέν άφογκραζόμουνα. Άρια μ’ έκράταε μέ τό στανιό, μέ 
τό ζώρι, βούλλωνα μέ τά δυό μου χέρια ταύτιά μου νά μήν άκούω. 
Έτσι καμμιά φορά τόν κατάφερα, κ’ ένα άπόσπερο μοϋ λέει,

— Κωνσταντή, διάβασ’ τές φυλλάδες σου, μάθε νεράκι τό μάθημα, 
νά στρώσουμε σοφρά, νά φάμε, καί σάν σηκώση ή θειά σου Φωτούλα τό 
τραπέζι, σάν τό στρώσουμε ’ς τη γωνιά μας καί θά σοϋ μολοήσω πλειά 
γιά τοϋ φονηά τό λαγκάδι. Μόν’τώρα άιντε πρώτα, γυιέ μου, νά μοϋ 
πάργς μιάς πενταρος ταμπάκο άπό τοϋ μπάρπα-Πετρή, γιά νάχω 
πρέζα, τί μοϋ σώθηκε....

Πέταξ’ άπό χαρά καί διάκα την ϊδια στιγμή κ’ έφερα φρέσκη-φρέ- 
σκη πρέζα ’ς τόν παππούλη, ποϋ εύώδιαζε. "Υστερα έκανα νά δια
βάσω- πού νά διαβάσω!.. Ό νους μου ’ς τοϋ φονηά τό λαγκάδι. Μά 
γιά νά μή μοϋ τές βρέξη δ παππούλης σάν μ’ έπιανε καί δέν διά
βαζα, ποϋ θά τόν πιάναν τά μπουρίνια του,—κ’είχε κάτι μπουρίνια.... 
Θέ μου φύλαγε ! —, κ’ υστέρα δέ θά μούλεγε γιά τοϋ φονηά τό λαγ
κάδι, έκαμωνόμουνα πώς διάβαζα τάχα άπάνου ’ς τές φυλλάδες μου, 
μά δέ διάβαζα.... ποϋ νά διαβάσω!...

"Υστερα θυμάμαι, ή θείτσα Φωτούλα, ή συχωρεμένη, έστρωσε σο
φρά., Κείνο τό βράδυ μαγερέψαμε χυλόπητες. Ποτές δέν είχα φαγω
μένο μέ τέτοια όρεξι- μά καί ποτές μου έτσι, βιαστικά-βιαστικά- μά 
καί ποτές μου δέν έκανα στριφοϋλες ’ς τόν καταπίτη μου, κι’ άπάνω 
’ς τόν ουρανίσκο, μου άπό κείνη την βραδειά. Έχαυτα γλήγορα-γλή- 
γορα, βιαστικά, καφτές- καφτές τές χηλόπητες καί ξανακάηκα, ζε- 
ματίσθηκα- καί τόσο, ποϋ ύστερα φύσαγα την κατακαϋμένη μου 
γλώσσα καί τό δάκρυό μου κατέβαινε νά ! μιά πιθαμή...

Πριν νά φάν’ οί άλλοι, έγώ έ'πιασα τό πόστο μου ’ς τό φώκο μας, 
’ς τήν γωνιά. "Υστερα ξεφάγανε. Σηκώσαν’ τό σοφρά, ■/.’ ή γρηά-κυ- 
ρούλα έφερε μιά ποδιά κάστανα, ποϋ τάχε φερμέν’ άπό τό βουνό, τό 
Πενταδάχτυλο, δ παππούλης, καί τά τίναξε άπάνω ’ς τήν θράκα- 
ύστερα σύμπησε μέ τήν μάσια μας τήν θράκα, τά κουκούλωσε καλά 
κάτου άπό τά κάρβουνα καί τήν στάχτη, κ’ έτσι χωσμένα ξεροτρίζανε 
πού καί πού, καί λέγανε παραμύθια, σάν σιγανοί τής αμμουδιάς, σάν 

σαλιγγαράκια.Σέ λίγο δ παππούλης έγειρε κεΐ, ξαπλώθηκε, τά πόδια ’ς τά πρε
βάζια τής γωνιάς, τήν καμπουριασμένη πλάτη του στηλωμένη ’ς τό 
τζάκι, σφούγγισε τές μουστάκες του μέ τό κοκκινωπό του ταμπακωμένο 
μαντήλι, άπίθωσε τήν γλιστερίτσα του ξέχειλη τίγκα-τίγκα κρασί, 
μ’ έρώτησ’ άν διάβασα τό μάθημα καλώ, μέ χάιδεψε μ’ ένα χαμό
γελο σάν τούπα,—ψέμμα—, πώς τώμαθα νεράκι κι’άρχίνησε νά μάς 

μολογάη γιά τοϋ φονηά τό λαγκάδι.
— Σάν λες, τό λοιπόν, Κωσταντή μου, τοϋ φονηά τό λαγκάδι πέ

φτει άπάνου ’ς τή στράτα μας, σάν ερχόμαστε άπό τήν Πλάτσα- άπό 
πώνου άπό τή Στούπα- πέρα άκόμ’άπό τό Καλαμίτσι- κεΐ κοντά. Εινε 
ποϋ τό λένε τοϋ φονηά λαγκάδι, παιδί μου, μά καί τοϋ φονηά λαγκάδι 
νά μήν τό λέγανε, άμα διαβή κανείς άπό κεΐ, καί τώρ’άκόμα, καί τήν 
ημέρα, μά καί τή νύχτα παραδέ, τόν πιάνει ανατριχίλα καί τόν χτυ
πάει ένα ύγρό άγέρι ποϋ βγαίνει μέσ’ άπό τή ρεμματιά, σάν άπό 
τήν κόλαση. Σάν άπέρναγα, ’ς τά νειάτα μου άπό κεΐ, ποτέ μου δέ 
θυμάμαι που νά μή διάβηκα τό λαγκάδι καί νά μήν έκανα, ήθελα δέν 

ήθελα, τό σταυρό μου. Τόσο άγριο εινε τό ρημαδιακό.
«Πολλά μολογάνε γιά κείνη τή ρεμματαριά, Κωνσταντή μου....
«Λένε πώς, σάν άπεράσ-ρ κανείς τά μεσάνυχτα άπό κεΐ, άκούει 

κλάυματα καί μουγκρητά ανθρώπου, σάν νάν τοϋ κόβουνε τό λαρύγγι 
του, καί νάν τόν τυραννάνε- κι’ όλ’ ή ρεμ.ματιά λαμποκοπάει κι’ άν- 
τιλαλάει. Λένε πώς, σάν διαβή κανείς τά μεσάνυχτα, άν εινε νειός, 
ανύπαντρος, βγαίνουν Νεράιδες καί ’μπροστ’ άπ’ άλες μιά πεντάμορφη, 
ποϋ φαίνεσται θέ νάνε ή βασίλισσά τους, κι’ αυτή, ώμορφη σάν τον 
ήλιο, χτυπάει τόν νειό μέ τολόχρυσο ζουνάρι της, πώχει άπάνου τού- 
ρανοϋ τάστρα κεντισμένα, κι’ άπό τότες δ νειός χάνει τά συλλοίκά 
του, θέλει νά πάη κοντά της. Κείνη χάνεται μέ τές άλλες Νεράιδες, 
σκλάβες καί παρασκλάβες της μέσα τήν λαγκαδιά, κ’ εκείνος γέρνει 
’ς το χωριό παρμ.ένος δ κακόμοιρος- κι’ άπό τότες παίρνει δίπλα τές 
ράχες καί τά περίωρα γυρεύοντας τήν πεντάμορφη Νεράιδα ανώφελα.
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Λένε, πώς άλλους, ποΰ διαβαίνουνε καβάλλα, τούς άκλουθάει, ώς ’ς 
τό Καλαμίτσι, πίσω άπό τά ζά τους, άλλους έ'να άλλόκοτο σκυλλί, 
που δέν έχει ούτε μύτη, ούτε στόμα, ούτ’ αυτιά, μονάχα δυο μεγάλα 
μάτια ’ς τό κεφάλι, σαν άλογοπέταλα- άλλους μιά γάτα με κέρατα 
άλαφιοϋ- κι’ άλλους ένα κατσίκι που άλλοτες σηκώνουνται, άψηλώ- 
νουνε, τά πόδια του, ώς ’ς τά ουράνια, κι’ άλλοτες χαμηλώνει-χα- 
μηλώνει, ώς που γίνετ’ ίσια μ’ έ'να ποντικάκι.

»Ή άλήθεία όμως εινε, παιδί μου, πώς τό λένε τοϋ φονηά τό λαγ
κάδι, γιατί ένας άπιστος που γύριζε μέ τόν σύντροφό του άπό τά 
Γαργαλιάνικα, πού ήσαντε παγιωμένοι γιά ξεδοϋλι έσκότωσ’ έκεϊ τόν 
σύντροφό του, δ καταραμένος, γιά νάν του κλέψη δεκαφτά σφαντζίκια, 
που έφερν’ ό άμοιρος άπ’ τό ξεδοϋλι ’ς τή φαμίλια του. "Υστερα τόν 
έγκρέμισε άπό ψηλά άπό τή ράχη μέσ ’ς τό λαγκάδι καί σπόρισε τό 
καύκαλό του μέ μιά θεριακωμένη σκληρόπετρα σάν τήν καρδιά του, 
γιά νά μή φανιστή πώς τόν ξέκαμε, ό άπιστος. ’Από τότες παρανο
μάσθηκε τοϋ φονηά τό λαγκάδι· γιά νά περνάν) ό κόσμος και νά λέη 
«ανάθεμά τον τον φονηά καί .τρις άνάθεμά τον !»

«Πολλά έχω άκουστά, Κωσταντή μου, γιά τοϋ φονηά τό λαγκάδι, 
μά λίγα πιστεύω, άπό τότες παραδέ, ποϋ καί μένα μου γένηκ’ ένα 
κακό ’ς τ’ άφωρισμένο κείνο τό λαγκάδι. Θά σου τό εΐπώ καί τό δικό 
μου τό κακό, άν δέ νύσταξες, παιδί μου, νά προσμένης λίγο πρώτα νά 
σού είπώ έ'να άλλο πώγένηκε ’ς τό ίδιο τό λαγκάδι.

«Μιά φορά, — εινε τόρα κάπου τριάντα χρόνια—, δ συχωρεμένος δ 
συμπέθερος,—δ γέρο-Στράτης, κορίτσα —, έγύριζε άπό τήν Τζίμοβα 
πούταν παγιωμένος. Νύχτωσε πέρα άπό τοϋ φονηά τό λαγκάδι· μά 
τοϋ βάσταε τοϋ μακαρίτη, — Θειος συγχωρέσ’τον κι’ δλας—,δέν άψή- 
φαε άπό τέτοια κείνος, καί τώβαλε ’ς τά ίσια κατά μπροστά, χωρίς 
νά ξαπεζέψη πούπετα. Σάν έφταξε, ’ς τό διάβα του, καί ’ς τοϋ Φο
νηά τό λαγκάδι, ακούει ξάφνου ένα μουρμουρητό μέσα ’ς έ'να λόγγο, 
κεϊ παράμερα, σάν κλάυματα μικρού παιδιού. Κράτησ’ άμέσως τό κα
πίστρι, νταγιάντησε τή μούλα του. Ή μούλα στάθηκε άλαφιασμένη, 
τσούλωσε ταΰτιά, έκαν’ εδώ, έκαν’έκεϊ, φύσαγε τό ρουθούνι της χλι- 
μήντραε, σάν κάτι μυριζότανε. Τάτιμα τά ζωντανά σέ τέτοιες περί- 
στασες δείχνουνε μεγάλη εξυπνάδα. Ό γέρο-Στράτης, τό λοιπόν,— 
Θειος συχωρέσ’ τον- ψυχωμένος γέρος—,ξαπέζεψε, έδεσε τή μούλα ’ς 
έ'να κλαρικό κεϊ άπόδιπλα, έκανε τό σταυρό του, έσιαξε τές άτσαλό- 
πετρες τής μπιστόλας του, άλλαξε τήν άβιζότη τους, τήν έβαλε 
άναχλ’, άναχλά ’ς τό σελάχι, γιά νά τούρχεται βολικά, και τράβηξε 

ολόισια άπάνου ’ς τό λόγγο πώβγαιν’ ή φωνή. Έκεϊ κοντοστάθηκε· 
τσούλωσε ταύτιά του κι’άκουσε καλλίτερα τά κλάυματα τώρα. "Οσο 
πάγαινε καί καλλίτερα· άκόμα πιο μπροστά, άκόμα πιό καλλίτερα. 
’Ακόμα λίγο καί ξάπεχε άπό τές φωνές πέντ’-έξη βήματα. Κοντο- ■ 
στέκει πάλι. Βγάνει τήν τειαφοκλωνά άπό τό σελάχι του, βγάνει τά 
τσακουμάκια, βάνει φιτίλι, χτυπάει, ξαναχτυπάει, ξαναχτυπάει, φουν
τώνει τήν τειαφοκλωνά· μισοφώτισ’ δ τόπος. Ήτανε κοντά μιά με
γάλη λυγαριά, φουντωτή-φουντωτή. Τά κλάυματ’αύξαίνανε. Κατα
μεριάζει δ γέρο-Στράτης, Θειος συχωρέσ’ τον, τά χαμόκλαρα τής λυ
γαριάς, χαμηλώνει τό κερί, χώνεται λίγο μέσα, άκόμα λίγο μέσα, 
άκόμα λίγο, τηράει !... τί νά ίδή ;... ένα μωρούτσικο, ώμορφούλι, 
δλόξανθο παιδάκι ’ς τές φασκές....,— Άάάά !... έ'καμ’ δ γέρο-Στρά
της, Θειος συχωρέσ’τον, καποιανής άτιμης δυχατέρα τώρριξε.... μού- 

λικο θάνε....»
«Καί τό πήρε ’ς τήν άγκαλιά του.*Έσβυσε τό τειαφοκέρι, κατέβηκε 

άπο τό λόγγο κρατώντας πάντα τό μωρό ’ς τήν άγκαλιά του, διπλω
μένο ’ς τήν πατατούκα του τό κακόμοιρο μήν παταγουδιάση- έλυσε τή 
μούλα του, ποϋ δ’λο τσούλωνε αγριεμένη ταύτιά της, δέν ήθελε νά 
τήν κοντοζυγώση δ αφέντης της καί σηκωνότανε ’ς τά πισινά σοϋζο 
γιά νά κόψη τήν καπιστράνα, νά φύγη, σά νά μήν τον έγνώριζε τό 
γέρο-Στράτη, τήν έλυσε τήν καβάλλησε κ’εκείνη,—κείνη τήν ώρα 
άστραποβόλησαν ή ροόχες, κι’ άκούστηκε μιά φοβερή βουή πάνου ’ς τά 
κατάρραχα, μέσα τή ρεμματιά—, ρίχθηκε ’ς τό δρόμο της άγρια, 
άκράτητη σά λυσσασμένη. Τάτιμα ζωντανά ’ςέ τέτοιες περίστασες δεί
χνουνε μεγάλη εξυπνάδα. Κόντευε δ γέρο-Στράτης, δ συχωρεμένος, 
κόντευε νά φτάξή ’ς τό Καλαμίτσι. Κεϊ κοντά πέφτει ένα ’ρημοκκλη- 
σάκι. Τό παιδί άμούλωνε .μέσ ’ ’ς τήν ποδιά του τό κακόμοιρο. Ζεστά
θηκε θάλεγες άπό τήν παγουνιά πούταν πεταμένο, κι’ άποκοιμήθηκε 
’ς τή ζέστα τής αγκαλιάς τοϋ γέρο-Στράτη, Ό γέρο-Στράτης,— 
Θειος συχωρέσ’ τον—, σκεφτότανε ποιανής τάχ’άτιμης απόρριμμα νά- 
ταν τό μούλικο, κ’ εκείνη τήν στιγμή ’κούνησε τά πόδια του άπό τά 
καπούλια, γιά νά τσιγκλήση ’ς τά πλευρά τή μούλα του μέ τές σκά
λες νά βιάση τό βήμά της, νά γιουργαδίση λίγο, γιατί έφταξε πιά ’ς 
τά ισιώματα, κατέβηκε άπό τά κατσάβραχα. "Οπου καμμιά φορά, 
ώς καθώς κούνησε τά πόδια του, σκούντησαν’ άπάνου ξάφνου, ’ςέ κάτι 
μακρυά κάτου πράμματα, σάν πόδια άλλουνοϋ, δεύτερου άνθρώπου, 
κρεμασμέν ’ άπό τής μούλας τό. σαμάρι λές καί σουρνώντανε χάμου ’ς 
τή γής. Νταγιάντησε πίσω τή μούλα, άπό.τό καπίστρι, κρέμασ’ τό
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κεφάλι του ’ς τήν πάντα νά ίδή... τί νά ίδή !... Τά πόδια του [χώ
ρου παιδιού, τοϋ μούλικου πούχε ’ς τήν αγκαλιά του, μεγαλώσανε μέσα 
’ςέ μιά στιγμή σάν άντρίκια πόδια καί κάτι παραπάνου καί κοντεύανε 

νάκουμπήσουνε ·*ς τή γης!.,.. Τούρθαν ’ς τό νοϋ τά ξωθικά τοϋ γέρο— 
Στράτη, ή Καλομοίρες κ’ ή Νεράιδες τάφωρεσμένου λαγκαδιού, εδωκε 
μιά, άπόλυκε αμέσως τον όξαποδώ,— Χρίστος κοντά μας —, έκανε το 
σταυρό του διπλές-τρίδιπλες φορές, έ'βγαλε τό φυλαχτάρι μέ τά προ- 
βασκάνια του, τό ξανασπάσθηκε, κ’ είπε καί τά πατερμά του και τής 
Παναγιάς τά ξόρκια. Ό όξαποδώ,— έ'λα, κυράτσα Παναγιά—, χά
θηκε ’ς τά πλάγια ουρλιάζοντας σά δαμάλι λυσσασμένο, και τόσο, ποϋ 
άντιλαλάγανε όλες γύρω ή άγριες λαγκαδιές τό ούρλητιό του.Ό γέρο— 
Στράτης, δ συχωρεμένος, τότε, — χριστιανός άνθρωπος, φαίνεσται—, 
βάρεσε τή μούλα μδλα τά δυνατά του, κ’ εκείνη τρέχοντας τρωκάκι, 
σά δαιμονισμένη, τόν έφερε όσο νά είποϋμε τήν κουβέντα 'ς τό χωριό....

— Θυμάσαι, γργά ;... Ό γέρο-Στράτης δ κακομοίρης,— μαλακό 
τό χώμα ποϋ τόν άλαφροσκεπάζει!— άπό τότενες άρρώστησε. Έπεσε 
’ς τό στρώμα κάπου δυο μήνες. Κ’ έπειτα...., έπειτα μέ χίλια δυο 
ξόρκια, κ’εύκέλαια—, καί σάν τόν πήγανε ’ς τήν Άγια-Σωτήρα καί 
τοϋ διάβασε δ γούμενος, — Θειος μακαρίσ’ τον κ’έκείνονε—, τ’ Άΐ— 
Αούκα τό βαγγέλιο τρεϊς φορές, έτότες μονάχα έγιανε. ’Από τότες δ 
γέρο-Στράτης δ συχωρεμένος, όλα δ’σ’ άκουγε γιά ξωθικά, όλα τά πί
στευε. Μά γώ ποτές μου, ποτές μου δέ θά πιστέψω ’ς τά ξωθικά καί 
’ς τές Καλομοίρες....»

Εΐπ’ δ παππούλης σειώντας τό γερικό του κεφάλι πέρα δώθε μ’ ένα 
πονηρό χαμόγελο, καί στερνά επαψε. Έβύθισε τό ξεραγκιανό του χέρι 
’ς τήν μπούρσα τής γούνας του, έσουρε όξω τή μεγάλη του κεντιστή 
ταμπακιέρα, τή χτύπησε πέρα δώθε ’ς τά πλάγια, άπό τή μιά μεριά 
καί τήν άλλη ένα-δυό φορές, άνοιξε τό καπάκι της, βούτηξε τά δάχ
τυλα μέσα της, πήρε πρέζα, βούλλωσε τά ρουθούνια του μέ δυό-τρεϊς 
γερές ρουφηξιές μέ πολύ εΰχαρίστησι, έκλεισε τήν ταμπακιέρα, τή βύ
θισε πάλι ’ς τήν μπούρσα τής γούνας του, ξερόβηξ’ ένα-δυό φορές, τεί- 
ναξε μέ το κοκκινωπό του μαντήλι τές ταμ.πακισμένες του μουστάκες, 
τράβηξε κάμποσο κρασί άπο τή γλιστερίτσα του, πάστρεψε πάλι τά 
μουστάκια του, κ’ ευχαριστημένος τώρα ξανάρχισε,

— Άκου τώρα, Κωνσταντή, καί τό δικό μου τό κακό, πώπαθα ’ς 
αύτό τάφωρεσμένο τό λαγκάδι, κι’άπό τότενες γιά δαϋτο δέν πιστεύω 
τίποτα : Σάν ήμουνα κάνε είκοσιεφτά, κάνε είκοσιοχτώ χρονώνε, έκεϊ 
πάνου-κάτου, παγαίναμε μέ τόν ξάδερφο, τόν μπάρπα-Θόδωρο, κο

ρίτσια, τόν παππούλη σου, Κωσταντή, ποϋ,εινε άπάνου ’ς τόν Ταΰ
γετο 'ς τήν στάνη του τώρα καί μοϋ παράγγειλε, μέ τής συννυφάδας 
σου τό γυιό, γρηώ, θά μάς στείλν;, λέει, πρώιμο τυρί καί ξυνόγαλο- 
παγαίναμε μαζί πάντα, τό κοντόβραδο καί στέναμ’ αγκίστρια γιά 
τσίχλες καί γιά κοτσίφια, τό χειμώνα. Παγαίναμε πότε ’ς τό Λάζο, 
πότε ’ς τό Νίκοβο άπό κάτου, πότε ’ς τό Πετροβοϋνι, άλλοτες *ς τό 
Πραστεϊο, καμμιά φορά ’ς τά Τσερονήσοβα, κατά ποϋ μάς εδειχν’ δ 
καιρός και τό φεγγάρι ’Σέ εκείνα τά κατατόπια πέφτανε πολλές τσί
χλες καί κοτσίφια μέσ’ ’ς τά λαχίδια κι’άποκάτου ’ς τές έληές, τότενες 
μπουλούκια μπουλούκια. Τώρα ποϋ νάυρεθοΰν! ούτε πιτσιλιόγκο δέν ξα
νοίγεις τώρα.. Τά ξακληρισαν’τά τουφέκια κι’ή μπαρούτη· ή αναθε
ματισμένη ή μπαρούτη, ποϋ θά κάψη ούλον τόν κόσμο, τόν ντουνιά μιά 
φορώ. Κ’ επειδή πέφτανε μπόλικα-μπόλικα τά πουλιά, θυμάμαι, σκορ
πήσανε τότενες πολλοί άγκιστρολόοι καί μάς πήραν ούλα τά κατατόπια, 
πούβγαιναν πράμμα.Τότε κ’εμείς μέ τόν παππούλη σου,τό γέρο-Θόδωρο 
τάπαρατήσαμ’ ούλα καί τό Λάζο, καί τό Νίκοβο; καί τό Πετροβοϋνι, 
καί τό Πραστεϊο, καί τά Τσερονήσοβα άκόμα, κέσκεφτήκαμε νά πέ
σουμε κατά τοϋ φονηά τό λαγκάδι. Κ’ έτσι εκάμαμε. Παγαίναμε 
τάπόβραδο μιά τριχιά δ ήλιος νά πέσγ, ρίχναμε άγκίστρια, φεύγαμε, 
καί, τά ξημερώματα πρίμου τό χάραμμα, παγαίναμε καί τά σηκώ
ναμε. Παγαίναμε κάπου δυο βδομάδες κάθε ήμερα καί είχαμε—κ’εί
χαμε κάπου τρεϊς στάμνες κοτσίφια καί τσίχλες παστωμένα. Ένα 
βράδυ, ποϋ λές Κωνσταντή μου, διάκαμ’ άνώρας, ρίξαμε τάγκίστρια 
μέ μεγάλη χαρά, γιατ’ έκείνη τή βραδεία είχε πολύ βρεμμένο άπό τήν 
ημέρα καί θά κάναμε καλή δουλειά, ρίξαμ’ όλα τάγκίστρια, κι’ άπο- 
τραβηχθήκαμε, γείραμε μάτα ’ς τό χωριό, νά φάμε, νά πλαγιάσουμε 
λίγο, καί μπονωρούλια-μπονωρούλια νά τό στρίψουμε γιά τοϋ φονηά το . 
λαγκάδι. Μπονώρα-μπονώρα, τό λοιπόν, ή πούλια ήταν’ όξω άκόμα, 
τό στρομπώσαμε γιά τάγκίστρια καί σέ λίγο, δλόχαροι, έφτάξαμε ’ς 
τοϋ φονηά τό λαγκάδι. Έγώ κράταγα ’ς τ.ώνα χέρι τό φανάρι ’ς τάλλο 
τό κοφίνι- τάλλα κοφίνια τά βάσταγε δ Θοδωρής. Φτάξαμ’ έκεϊ ποϋ 
θέλαμε· ’ς τά άγκίστρια. ’Απίθωσε τό κοφίνι μέ τώνα χέρι, κ’ έπήγα 
νά πιθώσω μέ τάλλο τό φανάρι άπάνου ς ένα βράχο, γιά νά συδι- 
πλωθώ υστέρα μέσ’ ’ς τήν τριχοϋσά μου καί νά μαζευτώ αποπάτου 
άπώνα δεντρό. Κείνη τή στιγμή ξεδιακρένω παράμερα, μέσ’ άπώνα 
βάτο νά ξεβγαινη καί νάρχεται κατά-πάνου μου ί'ναζ φουστανελλάς. 
’Αναπηδάω, βώνω το χέρι ’ς τό σελάχι, βγάνω τή δίκανη πιστόλα, τοϋ 

φωνάζω,
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— Ποιος είσαι ;... αί!,.. ποιος είσαι ;... μη διαβαίνης !.., ’ς τον 
τόπο!... «Κείνος τίποτα· τό χαβά του- γιουρούσι κατά πάνου μου. 
Έγώκανα πίσω-πίσω τότενες, άσήκωσα την πιστόλα, την έσιαξα 
κατά πάνου του, τοϋ φώναξα, τόν αγρίεψα, κείνος τίποτα· δλο καί 
κοντοζύγωνε κατά πάνου μου· τότες κ’ εγώ λέω μέσα μου,—”Ετσ’ 
είσαι ;... νά λοιπόν !... μπάμ !... μπούμ !... έκλεισα τά μάτια καί 
τάναψα κατάστηθα καί μέ τές δυο κάνες. Κ’ έπειδής μέ τό πίσω-πίσω 
ποϋ πάγαινα, γιά νάν τό φυλαχτώ, ήμουνα φτασμένος 'ς την άκρη, 
’ς τόν κρεμό, άπάνου ’ς έναν άρμακά,άμα’ άναψ’ ή πιστόλα, μοΰφυγε 
άπό τά χέρια, κ’ έγώ γκρεμίσθηκα κάτου άπό την κορφή τοϋ άρμακά. 
’Αμέσως έτρεξε ό παππούς σου, Κωσταντή, ό Θοδωρής, ποϋ δέν ήξερε 
τί έπαθα σάν ακούσε τήν πιστολιά, γιατί ερχόταν’ άποπίσω, καί τρο
μαγμένος μάσήκωσε. Δέν ήμουνα πολύ βαρεμένος καί μπόρεσα καί στά
θηκα ’ς τά πόδια μου. Μολόησα τί έπαθα τοϋ Θοδωρή καί χαρώθηκε 
ποϋ δέ μεύρήκε άποθαμένον καθώς πρόσμενε, έτρόμαξ’ δμως κι’αυτός 
σάν άκουσε γιά ένα φούσταν ελλά. Κείνη τή στιγμή ξημέρωνε. Παίρνω 
πάλι τοϋ Θοδωρή τήν πιστόλα, τήν άσηκώνω ’ς τά χέρια καί τραβάω 
ολόισια άπάνου κατά τήν μεριά ποϋ πιστόλισα τήν νύχτα τον φουστα- 
νελλά. ’Από πίσω μου έρχότουνα ό Θοδωρής. Κείνη τήν ώρα λαμπο
κόπησαν ή ράχες και τό λαγκάδι ’ς τές αχτίδες τοϋ ήλιου ποϋ μάς ξα- 
νοίξανε. Κοντοζυγώνουμε φοβισμένοι, τρεμουλιαχτά-τρεμουλιαχτά καί 
προφυλαχτά, τηράμε.... τί νά ίδοϋμε !... Ό φουστανελλάς στεκό
τανε ’ς τήν ίδια θέσι ποϋ τόν ξεδιάκρινα τή νύχτα.... Μά δέν ήτανε 
φουστανελλάς.... Τ’ήταν τό λοιπόν ;... Ήταν’ ένας φλώμος !... Ή 
πιστόλα μου,τά κομμάτια τής πιστόλας μου είχανε μισοτσακισμένα τά 
κλαριά τοϋ φλώμου καί τά φύλλα του τά πλειότερα ήτουνα χάμου 
κι’ απλωμένα, ποϋ σοϋ φέρνανε μεά θλίψι.... ’Άιντε πλειά ’ς τές κο
ροϊδίες δ Θοδωρής.

— Σκότωσες τό φλώμο, μοΰλεγε,—καλή του ώρα—, γιά φουστα- 
νελλά, κ’ έκανες μιά καλή τούμπ’ άπό τόν άρμακά....»

«Μαζέψαμε,—κ’ έγώ μέ μεσοπλαταριασμένα πλευρά,—άπό τάγ- 
κίστρια τά πουλιά, κ’ ήρθαμε ’ς τό χωριό. "Υστερα έ'κανα μιά βδο
μάδα άπό τές κοροϊδίες νάβγω έ'ξω.

«Μ’ άπό τότενες τίποτα-τίποτα, καί δεσπότης νά μοϋ λέη γιά 
ξωθικά, τίποτα δέν πιστεύω....»

Ειπ’ δ παππούλης κι’ έπαυσε.
Μά έγώ άπέρασα κακή βραδειά κι’ άς μοϋ ειπ’ δ παππούλης πώς ' 

δέν πιστεύει.... ’
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Κι’ άπό τότε σάν άρχίναε καμμιά ιστορία τοϋ παππούλη άπο ψθ- 
νηα, μ’ έπιαν ’ ή ανατριχίλα καί κρύος ίδρωτας μέ τσάκαε....

Ό γεροπαππούλης τότε έπαυε....
Κ,ωστής Πακιβαγεάννης.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
ΠΕΡΙ ΚΡΙΤΙΚΗ^ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ*Β'

’Επιτυχής σύνθεσις εΐνε επίσης καί ή «’Αγράμπελη» τοϋ Βαλαωρί- 
του, μέ μόνην τήν παρατήρησιν, δτι τό τελευταϊον τετράστιχον έρχεται 
μετά τό καθ’ αυτό τέλος τοϋ ποιήματος καί έπομένως έπρεπε κατ’ 
ανάγκην νά λειψή. Ή ’Αγράμπελη φοβείται τήν προσέγγισιν τοϋ 
Πλατάνου, δ Πλάτανος τουναντίον τήν διαβεβαιοϊ, δτι ούδέν έχει νά 
φοβήται καί τή ύπόσχεται μάλιστα μεγαλεία, έάν παραδοθή είς τάς 
άγκάλας του, ή ’Αγράμπελη έγελάσθη καί έ'δωκε «γιά λίγο ψήλωμα 
τήν παρθενιά της, τί κρίμα !» Μετά τό έπιφώνημα τούτο τοϋ ποιητοϋ 

ούδέν πλέον έχει τόπον έν τώ ποιήματι.
Άξιον παρατηρήσεως εΐνε, δτι ή πορεία τής συνθέσεως έντή « ’Αγράμ

πελη» δέν είνε ή αύτή, δποία καί έν τοϊς δύο έτέροες παραδείγμασιν, 
άλλ’άντί άνακουφίσεως έν τφ τρίτφ δρφ, τούναντίον κορυφοϋται ή άντί- 
θεσις είς τήν καταστροφήν,προκαλοϋσα ουτω τό έπιφώνημα τοϋ ποιητοϋ.

Έκ τών ανωτέρω παραδειγμάτων δύναταί τις νά κρίνη πόσον άνα- 
λόγως τοϋ άντικειμένου πρέπει νά εΐνε τό κανονικόν μέγεθος τών λυρι
κών ποιημάτων καί δτι πάντα τά διεξοδικά εκείνα λυρικά ποιήματα 
τά έκ πολλών σελίδων καί πολλών ασμάτων άποτελούμενα καί εάν έτι 
περιέχωσι ώραία μέρη, έν συνόλφ δμως, έξαιρέσει ολίγων άριστουργημά- 
των, δμοιάζουσι πάντα προς τό ζώον έκεϊνο τής ποιητικής τοϋ Άριστο- 
τέλους, τό δποίον είχε, νομίζω, μήκος δέκα σταδίων. Καί είς τά καθέ
καστα δέ αί τοιαϋται ποιήσεις σπανίας έχουσι καλλονάς, διότι σπάνια 
είνε τά άντικείμενα τά περιλαμβάνοντα ύφ’ έαϋτά, ώς έν τφ «"Υμνφ» 
τοϋ Σολωμοϋ, πολλά σημαντικά γεγονότα δυνάμενα νά παράσχωσι 

μερικάς έμπνεύσεις.
Ώς ποίημα τοϋ δποίου τό μέγεθος εΐνε άντιστρόφως άνάλογον προς 

τήν ατέλειαν τής συνθέσεως άναφέρομεν λ. χ. τήν «Σκλάβα» τοϋ Βα- 

1 Συνέχεια· ίδε φυλλάδιον 1.
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λαωρίτου. Τό ποίημα δλον σύγκειται έκ τής πρώτης θέσεως, ούτε δέ 
ζντιθεσις επέρχεται, ούτε επομένως ή έν τώ τρίτφ ορω λύσις τής άντι- 
θέσεως. Ή Σκλάβα λέγει ε’ις τό περιστέρι νά τρέξη νά διέλθη γήν 
και θάλασσαν νά ..πάη νά ’βρή τούς άδελφούς της καί τόν έραστήν της 
είς τούς όποιους νά άναγγείλη, δ'τι αδτη έπί τρία ήδη έτη τήκεται 
κλεισμένη «σέ τούρκικο χαρέμι» καί νά έγχειρίση προσέτι εις τόν μνη- 
στηρά της έπιστολήν, έν ή βεβαίως θά τφ ύπενθυμίζη τόν έρωτά των 
υποόεικνυουσα αύτφ τό καθήκον νά σπεύση νά τήν λυτρώση—καί ού’τω 
λήγει το ποίημα έν τω αύτφ τόπφ, όπως ήρχισε, χωρίς ούτε κάν νά 
παρεχη βαθμιαίαν έντασιν τοϋ αισθήματος καταλήγουσαν εις έκρηξιν 
πάθους δπερ είνε μία τροποποίησις του άρχικοϋ τής συνθέσεως σχήμα
τος. Συνθεσις δέ ήμαρτημένη παρατηρουμένη είς ποίημα μή στερού
μενου άλλως προτερημάτων δύναται άσφαλώς νά μάς όδηγήση είς άνα- 
κάλυψιν άπομιμήσεως, ώς τοϋτο διά παραδειγμάτων είς τά περί άπο- 
[Ζψ,ήσεων θέλομεν άποίείξει.

^Ελεχθη ανωτέρω, δτι πρός ποιητικήν τής ιδέας εντέλειαν άναγ- 
καιον εινε^έν έκαστον τών άπαρτιζόντων τήν ποιητικήν τής ιδέας σύν- 
,εσιν μελών τελείως νά μορφώσωμεν. Πρός τοϋτο δρος άπαραίτητος εΤνε 
η λογική, άλήθεια καί συνέπεια, ήτις έν παντί διανοήματι, έν πάση 
γνώμη, έν πάση κρίσει, απανταχού τοϋ πονήματος πρέπει νά παρατηΐ 
ρηται· ειτα ή ψυχολογικά ή κανονίζουσα τήν τών αισθημάτων έκ- 
φρασιν και ή πραγματική, άλήθεια ή πιθανότης, ήτις πρέπει νά δια- 
κρινη πασαν έκ τής πραγματικότητες ή κατά ταύτην είλημμένην ει
κόνα. Οσάκις δμως έν τή ποιήσει δέν πρόκειται περί φιλοσοφικής τίνος 
κρισεως ή άποφθέγματος ή καί έν γένει περί σπουδαίας καί σοβαράς 
σκεψεως του ποιητοΰ είς τήν άλήθειαν άφορώσης, άλλά τό κύριον αύ- 
του μελημα και σκοπός είνε διά τής αρμονίας καί μελφδίας τών σκέ
ψεων, ^εκφράσεων καί στίχων νά έπιτύχη καλλιτεχνικήν παράστασιν 
γενικής τίνος διαθέσεως τής ψυχής ή τής φύσεως, δ’ταν ή ποίησις 
λαμβανη καθαρως μουσικόν χαρακτήρα καί έχη σκοπόν καθαρώς μουσι
κόν, τότε πάν, κριτικόν αμάρτημα, πάσα πραγματική σύγχυσις, πάς 
αναχρονισμός, εαν δεν παραβλάπτη τήν μουσικήν άρμονίαν ή τήν ψυ
χολογικήν άλήθειαν, δέν εινε σφάλμα ούσιώδες, όδέ κριτικός δ θεωρών 
πασαν τοιαυτην έ'λλειψιν ώς έγκλημα του ποιητοΰ δεικνύει μεγάλην 
σχολαστικότητα καί πολύ συχνά σπουδαίαν έ'λλειψιν καλαισθησίας.
< Αναμφίβολος δ Π. Σοϋτσος ύποβάλλων είς τόν'Οδοιπόρον,τόν όποιον 
^Παισιος ερωτ?, διατί είνε τόσον μελαγχολικός ώς άπάντησιν τούς 
στίχους .
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Είς τό τραπέζι τής ζωής τον τάπητα πριν στρώσω, 
’Σ ένα ποτήρι θέλησα τό χέρι μου ν’ απλώσω. 
Φαρμακευμένο και αύτδ μ’ έπρόσφερεν ή,μοίρα· 
Τό ήγγισαν τά χείλη μου ; τον θάνατον επήρα, 

διαποάττει σπουδαϊον αμάρτημα μή συλλογιζόμενος, δτι πριν στρωθη 
ό τάπης έπί τής τραπέζης, παράλογον θά ήτο νά ύπάρχωσιν έπ αυτής- 
πλήρη ποτήρια ή, έάν έστω ύπήρχον, τίς δ λόγος καί ή άνάγκη πλέον 
του τάπητος, δστις μάλιστα στρωννύμενος έπ'ι τών έπιτραπεζιων σκευών 
θά τώ καθίστα άδύνατον πάσα» μετ’ αύτών κοινωνίαν ; Εαν εόω ο 
ήρως "εύρίσκετο έν έκστάσει λυρική η έν σφοδρά ψυχολογική ταραχή, το 
αμάρτημά του θά ήτο άσήμαντον καί συγγνωστόν ’ίσως- τώρα όμως 
δτε έν πλήρει άπαθείφ καί νηφαλιότητι διαλέγεται, δτε ή ορθοφροσυνη 
καί ή λογική πρέπει έν πάση σκέψει,έν πάση έκφράσει αύτου να εκ η- 
λώται, τώρα βεβαίως τό σφάλμα είνε τοιοϋτον άστε να μας πειση 
τουλάχιστον περί τής κριτικής ολιγωρίας του ποιητοΰ. ρονουμεν 
δμως δτι δ ποιητής ουδέποτε ήθελεν ύποπέσει είς τοιαϋτα άμαρτηματα, 
έάν δέν έζήλευε τόσον πολύ τά προϊόντα ξένης φαντασίας, ηπατη η 
δέ σφόδρα πιστεύσας, δτι ήδύνατο διά τής άδεξίου προσθήκης άκομ
ψου καί χονδροειδούς τάπητος νά καταστήση. άγνώριστον την κομψήν 
εικόνα τής τραπέζης τοϋ γάλλου ποιητοΰ A. Chenier, οστις εν τφ 
ποιήματι αύτοϋ «La jeune captive» λεγει .

Au banquet de la vie a peine commence 
Un instant seuleneut mes levres ont presse 
La coupe en mes mains encore pleine.

Καί δ κ. ’Αχ. Παράσχος έν φδη αύτοϋ είς τόν Πατριάρχην Γρη

γορών λέγων :
Οΰτω ποτέ ό ’Ιωσήφ, εις χώραν άλλοτριαν, 
Δέν υπνωττεν είς τήν ψύχραν τοϋ τάφου τήν αγκαλην 
Άλλ’ αδελφών άνέμεινε νά ΐδη συνοδίαν 
Τά τεθλιμμένα του οστά είς γήν νά φέρουν άλλην 
Κ’ έπρόσμενε κ’ έπρόσμενεν έως νά έλθ’ ήμερα, 
Νά ίδη—’έστω κα'ι νεκρός—τον πάτριον αιθέρα!

έκτος δτι ταπεινόνει τόν ήρωά του συγκρίνων αύτόν προς τον ’Ιωσήφ, 
άλλά καί έαυτόν καί τήν τόσον δόκιμον ποίησίν του άδικει δια της 
άνωτέρω στροφής. Πόσον ή είκών αύτη τοϋ κ. Παράσχου μάς υπενθυ
μίζει τούς κλασικούς στίχους τοϋ γάλλου άκαδημαικου Saint 
Amant, δστις έν τή έποποιίφ αύτοϋ «Moise sauve» περιγραφών την 
διά τής Έρυθράς θαλάσσης διώβασιν λέγει :

tomos ις'. ’Οκτώβριος. 8
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Et la, pres des remparts que l’ceil peut trenspercer 
Les poissons ebaliis le regardent passer.

Τούτον δέ ύπαινιττόμενος δ Boileau έν τώ τρίτφ ασματι της «Ποιη
τικής» του ευφυέστατα παρατηρεί, ότι· (Ϊ1) Met, pour le voir pas
ser, les poisons aux fenetres. Φαίνεται, οτι εκείνον ακολουθών έκ 
συμπτώσεως και δ κ. Παράσχος φαντάζεται τόν νεκρόν ’Ιωσήφ μή κοι- 
μώμενον, άλλ’ έν άδημονίρι διαρκώς άνακύπτοντα άπό καμμίαν θυρίδα 
τοϋ τάφου του, όπως άνακαλύψη μακρόθεν έρχομένην τήν συνοδίαν τών 
άδελφών του. Παραλείπομεν δέ ότι κατά τόν ποιητήν δ αιθήρ εινε ορα
τός και δή και εις τούς νεκρούς. Πόσον φυσικότερος άλλά καί ποιη
τικότερος εινε δ Βαλαωρίτης, όταν φαντάζηται ότι δ Πατριάρχης «κοι
μάται καί ονειρεύεται καί τότε θά ξυπνήση όταν στά δάση κτλ.,» 
όπως καί δ εύφάνταστος γερμανός ποιητής Buck&rt παριστ^ Φρειδερίκον 
τόν Βαρβαρόσαν έν τφ δμωνύμω ποιήματι όχι τεθνεώτα, άλλά κοιμό- 
μενον έν ύποχθονίω σπηλαίφ καί περιμένοντα τήν φωνήν του πολέμου, 
δπως άναστή καί έξέλθη είς τήν μάχην φέρων μεθ ’εαυτού τό μεγαλεϊον 
τοϋ έθνους.

"Οταν δ ποιητής έξυμνών τά θέλγητρα τής φύσεως καί σκοπών διά 
τής πονήσεώς του νά διασώση ύπό μορφήν καλλιτεχνικήν τό αίσθημά 
του τήν ψυχικήν αύτοϋ διάθεσιν, τοποθετή λ. χ. τόν νάρκισσον μεταξύ 
τών ρόδων τοϋ Μαίου, τοϋτο βεβαίως εινε άνακριβές, ουδόλως δμως 
δύναται νά έπηρεάση τήν γνησιότητα καί άλήθειαν τοϋ ποιήματος. 
Πολλάκις μάλιστα τοιαύτη τις άπερισκεψία ή άνακρίβεια εινε ένδειξις 
τοϋ ποιητικού ένθουσιασμοϋ, ένθα δ ποιητής γράφει κατ’ έ'μπνευσιν καί 
ό'χι κατόπιν μακράς καί λεπτομερούς σκέψεως. Τοιούτου είδους άνακρί- 
βειαι δέν ένοχλούσι ποσώς τον εύαίσθητον άναγνόστην,οστις άποθαυμά- 
ζων μελικόν τι ποίημα θαυμάζει τήν έν αύτώ μελωδίαν, τήν άρμονίαν 
τοϋ ποιητικού τύπου καί τήν άλήθειαν τοϋ έκφραζομένου αισθήματος. 
Τοϋτο δμως δέν ισχύει δσάκις δ ποιητής θέλων διά πραγματικής είκό- 
νος ζωηρώς νά παραστήση νοερόν τι. καταφεύγει εις τήν παραβολήν 
φυσικού τίνος φαινομένου, δπερ θεωρεί θαυμασίως δμοιάζον πρός τό 
νοερόν διότι τών τοιούτων ποιηματίων ή άξια έγκειται δλόκληρος εις 
τήν καταπληκτικήν δμοιότητα τού κυρίου καί τοϋ εικονικού. "Ωστε 
έάν ή πραγματική είκών άποδειχθή ψευδής ή άνακριβής, τούτο άρκεϊ, 
όπως καταστρέψη πάσαν τήν τοϋ ποιήματος καλλονήν. Ουτω λ. χ. δ 
κ. Πολέμης έν τινι αύτού ποιήματι έκ τής βραβευθείσης συλλογής 
«Ερείπια» παρομοιάζων τό άστατον και παροδικόν τής εύτυχίας πρός 
αλκυόνα λέγει :

I
k

r

Τ*

ΑΙΣΘΗΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ Η·&

Ή άλκυών τδ σπαθωτό και γρήγορο πουλί 
περνά κοντά άπ’ τή θάλασσα καί μόλις τήν έγγίζει, 
πάλι σηκόνεται ψηλά καί πάλι φτερουγίζει 
καί δέν ακούει τή θάλασσα όπου τήν προσκαλεΓ 
ή άλκυών τδ σπαθωτό καί γρήγορο πουλί, 
όπου περνά άπ’ τή θάλασσα καί μόλις τήν έγγίζει. 
'Η εύτυχία σπαθωτό καί γρήγορο πουλί, 
μέσ’ ’ς τήν καρδιά μου ’έρχεται καί μόλις τήν έγγίζει, 
πάλι πέτα καί χάνεται καί πάλι φτερουγίζει 
καί δέν ακούει τήν καρδιά, όπου την προσκαλεΓ 
ή ευτυχία σπαθωτό καί γρήγορο πουλί, 
όπου πέρνα άπό τήν καρδιά καί μόλις τήν εγγίζεϊ..

ε’νώ ή άλκυών ού'τε σπαθωτό πουλί εινε ούτε πετώσα είς τήν θάλασσαν 
μόλις τήν έγγίζει, πάλι σηκόνεται ψηλά καί πάλι φτερουγίζει. Σπα
θωτό πουλί θά ήδύνατο νά όνομασθή ή χελιδών καί διότι κατά τήν 
πτήσιν καί αΐ πτέρυγες καί τό σώμα διά τής ψαλιδωτής μάλιστα ου
ράς άποτελούσι καμπύλας γραμμάς συγκλινούσας είς οξείας γωνίας καί 
διότι πετφ ταχέως καί καμπυλοειδώς, έγγίζουσα μάλιστα ένίοτε άκα- 
ριαίως τό έ'δαφος είς τό κατώτατον σημεϊον τής διαγραφομένης καμ
πύλης· διό καί τό δεύτερον περί αύτής αληθεύει, δτι μόλις έγγίζει τό 
έδαφος, πάλι ψηλά σηκόνεται. Τουναντίον ή άλκυών, κολοβόν πτηνόν, 
εινε χωρίς ούράν καί χονδρόν καί ράμφος μακρόν έχει καί πτέρυγας μι- 
κράς. Πετά .δέ πάντοτε παραλλήλως καί έγγύς τής έπιφανείας τής 
θαλάσσης, μόλις διακρινομένη δσάκις άπό ένός είς άλλο μεταβαί
νει μέρος τής άκτής καί ή πτήσίς της ούτε ελευθερίαν πολλήν έχει 
ούτε τι τό σπαθωτόν. "Οταν δέ πρόκειται νά άρπάση μικρόν τινα 
ίχθύν, σταθμίζεται έπί τινα χρόνον αΐωρουμένη ύπεράνω τής θαλάσσης 
καί εΤτα καταπίπτει εντός αύτής δίκην βολίδος ένίοτε ικανά δευτερό
λεπτα παραμένουσα ύπό τό ύδωρ. Ότι δέ έκ τής παρατηρήσεως τής 
άλκύονος διάφορόν τι έξάγεται ή δ,τι φαντάζεται δ κ. Πολέμης, είς 
τούτο συμφωνεί καί δ V. Hugo, δστις εχων ύπ’ δψει δτι ή άλκυών 
δμαλώς καί ήσύχως πετώσα είς τήν θάλασσαν μόλις διακρίνεται ώς 
σημεϊον κινούμενον έπί τής έπιφανείας αύτής καί χάνεται ολίγον άπο- 
μακρυνομένη τής δράσεώς μας, παρομοιάζει πρός αυτήν τήν νεότητα, 
ήτις γλυκεία καί άφροντις ούσα σχεδόν άπαρατήρητος παρέρχεται διά 

μέσου τοϋ θορυβώδους ήμών βίου.

Votre ftge insouciant est si doux qu’on l’oublie; 
Il passe, comme un souffle au vaste chant des airs, 
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Gomme une voix joyeuse en fuyant affaiblie 
Comme un alcyon sw les mers.

(N. Hugo. Ode dix-septieme. «Α ume jeune fille»).
* 

’ ♦ *
Ή ιδέα έν γένει εΐνε φύσει τι άπειρον επομένως δέν εΐνε δυνατόν 

νά λάβη τύπον πραγματικόν άπολύτως άρμόζοντα αύτη, ήτοι νά πα
ρασταθή διά μέσων αισθητών πεπερασμένων τελείως· ώστε ό καλλι
τέχνης έμπνεόμενος πάντοτε ύπό της ιδέας, δύναται νά μορφώση σχετι- 
κώς τελείαν αύτής άντίληψιν καί παράστασιν άναλόγως της άτομικό- 
τητος τών άρχών αύτοϋ καί τών εξωτερικών επιδράσεων. Ή δυνατή 
αύτη τελειοποίησις της πραγματικής της ιδέας παραστάσεως ή έκ τοϋ 
σχετικού άνύψωσις εις τό απόλυτον εΐνε το ιδανικόν τής τέχνης,εκδοχή 
τής ιδέας τείνουσα πρός άπόλυτον τελειότητα1.

Ή φαντασία εΐνε ή δύναμις έκείνη ήτις τήν όλως πνευματικήν γυ
μνήν ιδέαν διαπλάττει καί μορφοϊ διά τών πλουσίων εικόνων της, έξ 
ών κυρίως πηγάζει πάν αίσθημα καλόν ή αισχρόν. ’Ανάγκη δμως ή 
φαντασία νά μή πλάττη κατ’ αρέσκειαν τερατουργοϋσα, άλλά νά κο- 
λάζηται ύπό τοϋ νοϋ- έν τή αρμονική δέ ταύτη συνεργασία μεταξύ 
φαντασίας καί νοϋ έγκειται, κατά Κάντιον,ή πηγή παντός τοϋ καλού. 
Άλλ’ έάν ή αρμονία μεταξύ φαντασίας και νού εΐνε ή πηγή παντός κα
λού, τήν αρμονίαν ταύτην οφείλει πάλιν νά έπιτελή τι έκτος ή,ρ,ών 
άρμονικώς είτε έν τή φύσει είτε έν τή τέχνη ύπάρχον δθεν τό καλόν έν 
τή τέχνη καί ιδία: έν τή ποιήσει άντικειμενικώς δριζόμενον εΐνε αρμονία 
τις και δή τής ιδέας πρός τόν τύπον, τοϋ πνευματικού πρός τό πραγμα
τικόν. Έάν δμως ληφθή περαιτέρω ύπ’ δψει δτι ή ιδέα καί δ τύπος εΐνε 
ετερογενή καί δτι επομένως ή έν τή καλλιτεχνική παραστάσει συνύπαρξις 
αύτών ώς άπλή παράθεσις ξένων άλλήλοις καί εΟωτερχκώς άονμΐΜ- 
όάο’των στοιχείων είνε αδιάφορος — ώς λ. χ. ή συνύπαρξις χρώματος 
καί ήχου, ήχου καί διανοήματος—καί δέν δύναται νά προξενήση ούτε 
εύχάριστον ούτε δυσάρεστον έντύπωσιν, τείνομεν τότε νά παραδεχθώ- 
μεν,δτι ή καλαισθητική κρίσις δέν αποβλέπει είς τήν σχέσιν τών ετερο
ειδών τής Ιδέας καί τού τύπου, άλλ’είς σχέσιν τών διαφόρων ομοειδών 
στοιχείων τής παραστάσεως, είς καθαρώς τυπικούς συνδυασμούς (Form- 
VerhMtuisse), διότι τά όμοειδή στοιχεία δύνανται νά συγχωνευθώ- 
σιν ούτως, ώστε νά προξενήσωσιν ήμϊν εύχάριστον ή δυσάρεστον αί
σθημα- λ. χ. δύο τόνοι συνηχοϋντες άναλόγως τής πρός άλλήλοις σχέ-

' Πρβλ. καί Cousin, «Du vrai, du beau et du bien», p, 299—300. 

σεως ή εΰαρεστούσιν ή δυσαρεστούσι τήν ήμετέραν ακοήν (GonsonanZi 
Dissonanz).

Καί έν μέν ταΐς είκαστικαϊς τέχναις τόν τύπον αποτελεί ή έκ χρω
μάτων ή λίθων αίσθητώς ορατή μορφή, έν δέ τή μουσική ή αρμονία 
καί μελωδία, έν τή ποιήσει δμως τό ύλικόν καί δ τύπος δέν εΐνέ τι αΐ- 
σθητώς άντιληπτόν, άλλ’ αύτή αδτη ή εσωτερική διανοητική παρά- 
στασις ή δυναμένη έν έαυτή παν πνευματικόν ή φυσικόν άντικείμενον 
νά περιλάβη

Ή έσωτερική δμως αύτη παράστασις καθ ’ έαυτήν ούδεμίαν έχουσα 
καλλιτεχνικήν σημασίαν καί αδιάφορος ούσα, κάλλιστα δέ προσιτή 
καί είς πάντα μή ποιητήν καθίσταται ποιητική καί αίσθητικώς ενδια
φέρουσα δεά τής εικονικής μορφώσεως, ήν ύπό τής φαντασίας λαμβά
νει, ήτις κυρίως αποτελεί τόν τύπον τόν ποιητικόν *. Διαφέρει δέ ή 
ποιητική παράστασις τής απλής διανοητικής παραστάσεως, καθ’δτι 
αντί τής άφηρημένης έννοιας μάς παρουσιάζει τήν συγκεκριμένην αύ
τής πραγματικότητα 2.

Ουτω λ. χ. ή λέξις «πούλια» σημαίνει αστερισμόν τινα έν τώ ού- 
ρανφ, ένφ ή φράσις τού ποιητοϋ :

«Τό έφταδιάμαντο λαμπρό στεφάνι τής πούλιας ’πρόβαλε,φεγγοβο- 
λεί» φέρει έπί πλέον προ τής φαντασίας ήμών τήν πραγματικήν εικόνα 
τού άστερισμού, δστις άποτελείται έξ έπτά (;) λαμπρών αστέρων έν 
είδει στεφάνου πλησίον άλλήλων κειμένων, ή έάν άντί νά είπωμεν ή 
«δύσις» μετάχειρισθώμεν τήν φράσιν τοϋ ποιητοϋ:

«Ό Φοίβος δέ τότε κλειστός καταβαίνει είς νερά χρυσά»

παρέχομεν είς τήν φαντασίαν τήν πραγματικήν εικόνα τής δύσεως τοϋ 
ήλιου. Ωσαύτως λέγοντες ή καταστροφή τών Ψαρών έννοοϋμεν μόνον, 
δτι τά Ψαρά κατεστράφησαν, ένώ άναγινώσκοντες τό έπίγραμμα τού 
Σολωμοϋ :

£

’Σ τον Ψαρών τήν δλόμαυρη ράχι 
Περπατώντας ή δόξα μονάχη 
Μελετά τά λαμπρά παληκάρια

Καί στην κόμη στεφάνει φορεί, 
Γενομενο απ’ τά λίγα χορτάρια 
Πούχαν μείνει στην ’έρημη γή,

έ'χομεν αμέσως πρό οφθαλμών τήν εικόνα τής έξολοθρεύσεως, τήν παν
τελή έρήμωσιν τής ένδοξου χώρας καί τά ήρωϊκά κατορθώματα τών 
άνδρείων Ψαριανών.

’Επειδή δέ, ώς έλέχθη, ή ποιητική παράστασις ε’ν άντιθέσει πρός

1 Πρβλ. Hegel’s Aesthetik. 3es Baud. «Die Poesie» s. 228. γ. 
! Πρβλ. Hegel’s Aesthetik, 3es Band, «Die Poesie» s. 275—76, 

f
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τήν συνήθη διανοητικήν παράστασιν, ήτις τήν άφηρημένην έννοιαν 
μόνον σημαίνει, αποβλέπει κυρίως εις τήν πραγματικήν τής έννοιας ει
κόνα, διά τοϋτο ό ποιητής μάλλον ενδιατρίβει είς τά καθέκαστα και 
έπιμελώς χαρακτηρίζει τά πραγματικά στοιχεία τής είκόνος. ’Ενταύθα 
άνάγονται πάντα τά χαρακτηριστικά καί κοσμητικά επίθετα, ών βρί- 
θουσι πρό πάντων τά ομηρικά έπη, οιον: δ «ποδώκης Άχιλλεύς», ό 
«πολύμητις Όδυσσεύς» ή «Κίρκη έϋπλόκαμος»· έ'τι δέ «παρά θϊν’ 
άλός άτρυγέτοιο», «είς άλα δίαν», «νηός κυανοπρώροιο». κτλ. Αντί 
όμως τής κυρίας εικονικής παραστάσεως, ήτις τό άνΤικείμενον έν τή 
οικειρι αυτου πραγματικοτητι παρουσιάζει, δύναται ό ποιητής νά με— 
ταχειρισθή έμμεσον εικονικήν παράστασιν,δηλαδή τοιαύτην έν ή έν τώ 
αντικειμενφ εκτίθεται και άλλη εικων κατ αρχήν τούτου διάφορος και 
ήτις η ώς κόσμημα τούτου χρησιμεύει ή ύπό μίαν ώρισμένην έποψιν 
μετά τοϋ άντικειμένου συμφωνούσα συντελεί δπως αύτό ζωηρώς καί 
συγκεκριμένως άντιληφθώμεν. Τής έμμέσου εικονικής παραστάσεως είδη 
εινε αί μεταφοραί, αί προσωποποιήσεις, αί κυρίως εικόνες καί αί ομοιώ
σεις ή παραβολαι *.

Και περί μέν τής μεταφορικής έκφράσεως ό Έγελος παρατηρεί, δτι 
έν τή χρήσει αύτής περισσότερον άφίστανται άπ’ άλλήλων καί διαφέ- 
ρουσιν ή άρχαία καί ή νεωτέρα λέξις παρά δ πεζός λόγος καί ή ποίη
σή. Οί αρχαίοι,οΐ τε λογογράφοι καί οί ποιηταί,σπανίως μεταχειρίζον
ται εκφράσεις μη κυρίας, ενώ οι νεωτεροι καί ’ιδίως οΐ μωαμεθανοί συγ
γραφείς βρίθουσι μεταφορικών εκφράσεων .Παρά τούτοις οΐ ταπεινοί συγ
γραφείς καί δ Σαιξπήρος άρέσκονται εις μεταφοράς, όλιγώτερον δέ δ 
άφελής και μεμετρημένος Goethe 8. Και παρ ’ ήμίν δέ δ Σολωμός σχε
τικώς μετά πολλής φειδοϋς μεταχειρίζεται μεταφορικάς έκφράσεις. Εινε 
δέ, καθά καί δ Αριστοτέλης άποφαίνεται, πολύ δύσκολον τό ευ μετα- 
φερειν 8 και εν γενει πολλήν απαιτεί ευφυΐαν ή έν τή ποιήσει έπιτυχής 
τών εικόνων χρήσις. Μεταφορικαί έκφράσεις έπιτυχεϊς λ. χ. εινε :

Παίζει ταγέρι τοϋ Μαϊοϋ μέσα στον καλαμιώνα.
(Βαλαωρίτης)

ο αηρ φυσά δέν παίζει, άλλά μεταφορικώς δ άήρ έν τώ καλαμώνι ή 
έπί τών σπαρτών ώς προκαλών άλλεπαλλήλους κυματισμούς δύναται 
εύστόχως νά θεωρηθή, δτι παίζει, ή

1 Όρα. Hegel’s Aesthetik. 3es Band. «Die Poesies s 277—79.
1 Όρα. Hegel’s Aesthetik. erster Theib. s. 509.
’ "Ορα Άριστοτέλους περί ποιητικής πργρ. 22.

Τά χόρτα πίνουν τή δροσιά τής νύκτας κλ.
(Ζαλοκώστας)

Μεταφορικαί έκφράσεις ποιητικά! εινε προσέτι «τά φτερά τοϋ χρόνου» , 
ή «άγκάλη τοϋ τάφου», τής «φθοράς τό άχόρταγο στόμα» κτλ. ένφ 
τό «τραπέζι τής ζωής» ιδίως έν τώ προμνημονευθέντι έκ τοϋ Π. Σού- 
τσου παραδείγματι εινε μεταφορά ευτελής καί πεζή. ’Άς παραβάλει 
τις πρός τήν εικόνα τοϋ Σούτσου τούς εξής στίχους τοϋ V. Hugo *:

Oui, c’est la vie. Apres le jour, la nuit livide. 
Apres tout, le reveil, infernal ou divin. 
Autour du grand banquet siege une foule avide ; 
Mais bien des couvies laissent leur place vide 

Et se levent avant la fin.

Καί τοϋ Ζαλοκώστα δέ ή μεταφορική χρήσις τοϋ «θερίζω» καί δή 
ή έν δμοιώσει εΐδικωτέρα μνεία τοϋ κομψού δρεπάνου προκειμένου περί 
αμείλικτου καί φοβεράς έν πολέμφ σφαγής :

Κ’ έθέρισε τ’ αμέτρητα Καθώς θερίζει δρέπανον
Καθάρματα τής γής σου Τούς στάχυς τών αγρών

εΤνε νομίζομεν εύτελής καί όχι ποιητική, άντιτίθεται δέ είς τό μέγεθος 
τής έκφράσεως τών δύο άμέσως προηγουμένων στίχων :

Κ’ ήγέρθη βαρυσίδηρος ή σπάθη τής οργής σου,

ένθα ή μεταφορά ή «σπάθη τής οργής» εινε λίαν έπιτυχής. Τοϋτο γρά— 
φων δ Ζαλοκώστας είχεν ίσως ύπ’ δψει το τοϋ Σολωμοϋ έν τώ ύ'μνω :

Τόσο πέφτουνε τά θερι- σχεδόν δλα έκειά τά μέρη
σμένα στάχυα είς τούς αγρούς έσκεπάζοντ’ απ’ αύτούς.

ένθα δμως γίνεται έξομοίωσις μόνον τής πληθύος τών φονευθέντων πρός 
τήν πληθύν τών θεριζομένων στάχεων, καί δπως οί στάχυς πίπτοντες 
καλύπτουσι τό έδαφος άπεράντων άγρών, οΰτω και τά πτώματα τών 
φονευθέντων έκάλυπτον δλον τό πεδίον τής μάχης. "Ωστε έδώ ή σύγ- 
κρισις γίνεται μόνον κατά ποσόν, ούδαμώς δέ αποβλέπει είς τόν τρό
πον τής σφαγής. Καί δ θιασώτης δέ τοϋ Σολωμοϋ Μαρκοράς έν τώ 
«Όρκω» τήν αύτήν ποιείται εικονικήν χρήσιν τοϋ «θερίζω :

Στη γή ποϋ πλήθος έπεσαν σά θερισμένο στάρι

καί δ Βαλαωρίτης έν τώ «Πατριάρχη» :
Γοργά τοϋ χάρου έθέριζαν τ’ αχόρταγα τά χέρια,

ένθα πάλιν διά τοϋ θερίζω είκονίζεται μόνον τό άκατάπαυστον τής 
σφαγής.

* V. Hugo «les Orientates». Fantomes I.
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Είκονικώς μεταχειρίζεται προσέτι τό «θερίζω» καί ό V. Hugo 
λέγων *:

Helas! que j’en ai vu mourir de jeunes lilies !
C’est le destin. Il faut une pi’oie au trepas.
Il faut que l’herbe tombe au tranchant des faucil'les.

Άλλ’ έδώ πρόκειται περί τοϋ μοιραίου θανάτου, δστις άλυπήτως αρ
πάζει τάς τρυφεράς νεανικάς ύπάρξεις καί όχι περί της άγριας σφαγής, 
ήν αποτελεί ή βαρυσίδηρος σπάθη της οργής. Έτι δέ ή φράσις τοϋ 
V. Hugo δέν λέγει ότι τό χόρτον πέπρωται νά θερισθή, νά πέσγ μόλις 
έλθη είς επαφήν μετά τής άκμής τοϋ δρεπάνου, δπερ τήν εικόνα τρα- 
γικωτέραν καθίστησι.

Κωνσταντίνος Γερογεάννης.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΫΣΚΙΝ

ΒΟΡΙΣ ΓΟΔΟΥΝΩΦΤΡΑΓΩιΔΙΑ
Προοιμιον Του Μεταφραςτου.

Ίωάννην τόν Τρομερόν διεδέχθη έπί τοϋ Μοσχοβιτικοϋ θρόνου, τόν 
Μάιον τοϋ 1584, ό υιός αύτοϋ Θεόδωρος· βαρέος δμως δντος τοϋ σκή
πτρου διά τάς άσθενεϊς του χεϊρας, ώρίσθη κηδεμών αύτοϋ καί κυβερ
νήτης τοϋ Κράτους, δ έκ μητρός αύτοϋ θείος Νικήτας Γιούριεφ, τούτου 
SI θανόντος μετά δύο έτη, τήν θέσιν κυβερνήτου κατέλαβεν δ γυναικά- 
δελφος τοϋ Θεοδώρου, βογιάοος, Βορίς Γοδουνώφ. Ό όσον νουνεχής 
τοσοϋτον καί πολυμήχανος ούτος αύλικός, ϊσχυσε τό μέν ν’ άπομα- 
κρύνη τής Αύλής πάντας τούς αντιπάλους του, το δέ νά πλουτίση καί 
μεγαλύνη τούς συγγενείς καί δμόφρονας, μετά τοσαύτης δέ τέχνης ένήρ- 
γησεν, ώστε μετ’ ού πολύ έγένετο πανίσχυρος. Άλλ’ ώφειλε νά μερι- 
μνήση καί περί τοϋ μέλλοντος του. Τό μέλλον δέ τοϋτο ήτο δι’αύτόν 
φοβερόν, τοσούτφ [μάλλον, δσον ύψηλοτέρα ήτο ή θέσις, έφ’ ής ΐστατο. 
Ό Θεόδωρος ήτο άτεκνος, άλλ’ είχεν άδελφόν, κληρονόμον τοϋ θρόνου, 
τόν Δημήτριον, παιδίον επταετές, έζορισθέν μετά τής μητρός του είς 
Ούγλιτζ, πόλιν δωρηθεϊσαν αύτφ παρά τοΰ πατρός του Ίωάννου.

Κατά τόν Μάιον τοϋ 1591 δ Γοδουνώφ, άπαίσια διανοηθείς, έξέ-
* V. Hugo, Les Oi’ientales. Fantornes I.

πεμψε δολοφόνους κατά τοϋ βασιλόπαιδος, δν καί έφόνευσαν ούτοι, έκ 
δέ τών άνακρίσεων, γενομένων παρ’ άνθρώπων τοϋ Γοδουνώφ, ούδέν 
άπεκαλύφθη, άποδοθείσης τής τελευτής τοϋ παιδός είς άσθένειαν. Κατά 
τάς άρχάς τοϋ 1598 άπέθανεν δ Θεόδωρος, ή δέ σύζυγός του Ειρήνη, 
άποκρούσασα τό στέμμα, άπεσύρθη είς τήν Μονήν τών Παρθένων, δπου 
καί έχειροτονήθη μοναχή. Τότε πατριάρχης, άύλικοί καί βογιάροι, 
πάντες δημιουργήματα τοϋ κυβερνήτου, έντέχνως έργασθέντες παρά τφ 
λαφ, προσέφερον τό σκήπτρον τώ Γοδουνώφ, ώς τφ μόνφ ΐκανφ νά 
κυβερνήση το Κράτος. Ούτος κατ’ άρχάς, ένδοιάζων, ύπετάγη έπί τέ
λους είς τοΰ λαοϋ τήν θέλησιν, καί κατά τόν Φεβρουάριον τοϋ 1598 
έδέχθη τό στέμμα τοϋ Μονομάχου.

Μετά τινα έτη δ Γεώργιος Ότρέπιεφ, νέος εγγράμματος, πνευμα
τώδης καί τολμηρός, φεύγων τάς καταδιώξεις τοϋ Γοδουνώφ, έγένετο 
μ.οναχός, περιπλανώμενος δέ άπό κοινοβίου είς κοινόβιον, κατέφυγεν έπί 
τέλους είς Πολωνίαν, δπου μετά πολλάς περιπέτειας έγένετο ύπηρέτης, 
άρχοντος Πολωνοϋ, προς δν ήμέραν τινά άπεκάλυψεν, δτι ήτον δ Δη- 
μήτριος, Τζαρέβιτζ τής Μόσχας, υιός Ίωάννου τοϋ Τρομερού, σωθείς 
έκ τών χειρών τών δολοφόνων τοϋ Γοδουνώφ. Ό άρχων πιστεύσας είς 
τό μύθευμα, έχων δέ θυγατέρα περικαλλή, ύπόσχεται νά κάμη γαμ
βρόν του τόν νέον, άμα ώς ήθελεν ούτος στεφθή Τζάρος τής Μόσχας. 
Μετά ταϋτα συνοδεύει τόν νεανίαν εις Κράκοβον, δπου δ άντιπρόσωπος 
τοϋ Πάπα Ραγκόσης τόν παρουσιάζει είς τον βασιλέα Σιγισμοϋνδον, 
δστις πεισθείς επίσης είς τά διαφημιζόμενα,ύπεδέχθη κάλλιστα τόν νέον, 
ύποσχεθείς αύτφ συνδρομήν. ’Εν τούτοις ή φήμη έκυκλοφόρει, καί δ 
Ψευδοδημήτριος έγίνετο καθ’έκάστην δημοτικώτερος. Τότε, τής ώρας 
έπιστάσης, τή βοηθείφ τοϋ πολωνοϋ άρχοντος, συναθροίζει στρατόν έκ 
1600 δυσηρεστημένων Μοσχοβιτών καί άλλων τυχοδιωκτών καί δδεύει 
κατά τής Μόσχας· καί τό πρώτον μέν θριαμβεύει, κατόπιν δμως νικά- 
ται ύπό τοϋ πολυαρίθμου στρατοϋ τοϋ Γοδουνώφ. Νικάται, άλλά δέν 
καταβάλλεται, διότι ή κοινή γνώμη είνε ύπέρ αύτοϋ. Ούτως είχον τά 
πράγματα, δτε αίφνης άποθνήσκει δ Γοδουνώφ. Ό Ψευδοδημήτριος 
τότε εισέρχεται έν θριάμβφ είς Μόσχαν καί στέφεται άύτοκράτωρ.

Έκ τής ύποθέσεως ταύτης έμπνευσθείς δ διάσημος ποιητής Ποϋσκιν, 
έγραψε τόν Βορίς Γοδουνώφ, τραγφδίαν εύλόγως θεωρουμένην ώς έν 
τών άριστουργημάτων τής ρωσσικής φιλολογίας. Τά έν αύτή δρώντα 
πρόσωπα εινε τύποι ειλημμένοι έκ τής πραγματικής ζωής, ή ολη δέ 
είκών έξήλθεν έκ τοϋ θαυμαστοϋ χρωστήρος άληθοϋς καλλιτέχνου. Τό 
δράμα εγραψεν δ Ποϋσκιν κατά τό 1825 έν τφ χωρίφ Μιχαήλοφκαν, 
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δπου διέμενεν εξόριστος. Άνακληθείς δέ είς Μόσχαν ύπο τοϋ αύτοζρά- 
τορος κατά το 1826, άνέγνωσεν αυτό είς κύκλον φιλολόγων, έκ τών 
διασημοτερων, και η αναγνωσις εκείνη έπέφερεν είς τό πνεΰμα τών 
άκροωμένων άληθή κατάπληξιν. Είς τών ακροατών της τραγωδίας 
γράφει μεταξύ τών άλλων :

«Καθόσον ή άνάγνωσις προΰχώρει, φρικίασις διέτρεχε τό σώμά μας, 
ήσθανόμεθα όρθουμένας τάς τρίχας της κεφαλής, καί τ.ώρα μέν δι ακου
σίων ορμητικών κινήσεων, τώρα δε δι αιφνίδιων κραυγών καί χειρο
κροτημάτων παρατεταμένων έξεδηλοϋμεν τόν ενθουσιασμόν ήμών. Μετά 
τήν άνάγνωσιν, έρρίφθημεν δ εις μετά τόν άλλον, είς τάς άγκάλας τοϋ 
ποιητοΰ και ηγερθη θόρυβός, ηκουσθησαν γέλωτες, έχύθησαν δάκρυα 
και συγχαρητήρια. Ο Μιτζκεβίτζ, διάσημος πολωνός ποιητής, άκού- 
σας τήν τραγφδίαν, ανέκραξε Tu Shakespeare eris si fata si- 
nant» τουτεστι «θά γεινγς Σαιξπήρος, άν έπιτρέψη τό πεπρωμένον».

Πρό τινων μηνών ή τραγωδία αυτή έδιδάχθη έν Πετρουπόλει έν τοϊς 
ανακτοροις υπο ερασιτεχνών δουκών καί πριγκήπων, καί ήγειρε γενικόν 
ένθουσιασμόν.

Η μεταφρασις του δράματος μεταδίδει άκριβώς — τολμώμεν εΐ- 
πεϊν —τό γράμμα τοϋ πρωτοτύπου. Είθε νά ήδυνάμεθα νά είπωμεν τό 
ίδιον καί περί τών έν αύτώ ποιητικών καλλονών. I

ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΝ ΤΩτ ΚΡΕΜΑΐΝΩι 

(Έν ετει 1598, 20 Φεβρουάριον)

ΟΙ ΔΟΥΚΕΣ ΣΟΥΪΣΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΟΤΙΝΣΚΗ

Βοροτ'ι.νσκη
Οί δύ ’ δμοΰ τής πόλεως ώρίσθημεν 
έπόπται, άλλά δέν θά εΰρωμεν, φρονώ, 
κανένα νά έπιτηρήσωμεν. Κενή 
ή Μόσχα είνε. Ήκολούθησ’ δ λαός 
τον πατριάρχην είς τό μοναστήριον. 
Καί πώς θά τελειώσ’ ή ταραχή, φρονείς ;

Σοΰισκη
Πώς λέγεις ; εύκολον νά έννοήση τις.
Ό κόσμος θά οίμώξη ετι θρηνφδών, 
’Ολίγον θά μορφάση ετι δ Βορίς, 
ώς μέθυσος πρό ποτηριού οίνου, καί 

έν τελεί θέλει εύδοκήση ταπεινώς 
τό στέμμα νά δεχθή. "Έπειτα—Έπειτα 
θά κυβερνά ώς πριν.

Βοροτίτσκη
’Αλλά παρήλθε μήν 

άφοΰ κλεισθείς μετά τής άδελφής αύτοϋ 
είς τήν μονήν, έγκαταλείψας φαίνεται 
βιωτικάς φροντίδας, πάσαν μέριμναν. 
Ούτε δ πατριάρχης μέχρι σήμερον 
άλλ’ ούτε οί βογιάροι ήδυνήθησαν 
αύτόν νά πείσουν. Μάταιοι άπέβησαν 
οί θρήνοι, αί δεήσεις των, αί οίμωγαί 
τής Μόσχας όλης, τής συνόδου ή φωνή. 
Τήν άδελφήν του μάτην παρεκάλεσαν 
νά εύλογήση ώς δυνάστην τον Βορις. 
Ή τεθλιμμένη μοναχή—βασίλισσα 
είν’ ώς έκεϊνος σταθερά καί άκαμπτος. 
Ένεκολπώθη τήν ιδέαν τοΰ Βορίς, 
ώς φαίνεται. Τί δμως, έάν πράγματι 
δ κυβερνήτης, τάς φροντίδας βαρυνθεις 
τής δυναστείας, δέν θελήση νά δεχθή 
θρόνον άνίσχυρον ; Τί λεγεις δι αυτό ;

Σούισκη
θά είπ’ δτι έχύθη τότε μάταια 
τό αίμα τοΰ νηπίου— βασιλοπαιδος.
"Οτι ήδύνατ’ δ Δημήτριος νά ζη.

Βοροτίκσκη
Κακούργημα φρικώδες ! Άλλά πράγματι 
τόν βασιλόπαιδα έφόνευσ’ δ Βορίς ;

Σούισκη
Καί τίς λοιπόν ; Αδίκως τίς τόν Τσεπτσουγώφ 
διέφθειρε ; Τούς δύο Βιτιαγόφσκη δέ 
μέ τόν Κατσάλωφ τίς άπέστειλεν ; Έγώ 
είχα σταλή είς Ούγλιτζ δι ανάκρισιν, 
καί ένεργήσας έπί τόπου, εύρηκα 
πρόσφατα ίχνη. Τής φρικώδους πράξεως 
δλόκληρον τήν πόλιν εύρον μάρτυρα· 
δλ’ οί πολιται τά αύτά κατέθεσαν.
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Καί έπιστρέψας, τόν φονέ’ άν ήθελα 
μέ {Λίαν μόνην λέξιν άπεκάλυπτα.

Βοροτίνσκη
Καί διατί λοιπόν δέν τόν έξώντωσας ;

Σούισκη 
Αναγνωρίζω ότι μέ κατέπληξεν 
ή ήρεμία καί ή άπροσδόκητος 
αναίδειά του. Τότε μ.’ έ'βλεπ’ ατενώς 
αθώος ώς άν ήτο. Μέ έξήταζε, 
μέ λεπτομέρειαν ήρώτα, έγώ δέ, 
ενώπιον εκείνου έπαν έλαβα 
ό,τι μέ ύπηγόρευσεν δ ίδιος.

Βοροτίνσκη

"Ασχημα, δούξ.
Σούισκη

Καί τί νά πράξω ώφειλα ; 
Νά τά ειπώ εις τόν Θεόδωρον ; Άλλά 
δ Τζάρος έβλεπ’ ολα μέ τούς οφθαλμούς 
τοϋ Γοδουνώφ, καί μέ τά ώτα ήκουε 
τοϋ Γοδουνώφ τά πάντα. Άν τόν έπειθα 
έγώ περί τής άληθείας, δ Βορίς 
ήθελ* ευθύς τόν μεταπείση, έμέ δέ 
θά έφυλάκιζαν, καί, ώς τόν θειον μου, 
θά μ’ έπνιγαν κρυφά έντός τής φυλακής. 
Νά καυχηθώ δέν θέλω, άλλά βέβαια 
δοθείσης περιστάσεως, έμέ ποσώς 
δέν θά πτοήση ούδεμία βάσανος.
Δειλός δέν είμαι, άλλ’ έπίσης ούτε βλάξ 
κ’ είς τήν παγίδα δέν θά πέσω δωρεάν 

Βοροτίνσκη
Κακούργημα φρικτόν ! Ακούσε, φαίνεται, 
ταράττει τόν φονέα ή μετάνοια.
Τό αίμα τοϋ άθώου βρέφους βέβαια 
τόν εμποδίζει είς τόν θρόνον ν ’ άναβή 

Σούισκη

Θά τόν διασκελίση !... Τόσον άτολμος 
δέν εινε δ Βορίς ! 'Οποία δΓ ήμας 
7ΐμή, δΓ όλην τήν Ρωσσίαν ; Τάταρος 

καί δούλος μέχρι χθες, δ γυναικάδελφος 
δημίου, τοϋ Μαλιούτα γυναικάδελφος, 
καί δήμιος δ ίδιος έν τή ψυχή, 
τήν άλουργίδ’ αύτός καί το διάδημα 
τοϋ Μονομάχου σφετερίζεται.

Βοροτίνσκη
Όρθώς.

Το γένος εινε άσημος αύτός. Ημείς 
έπισημότερ’ είμεθα.

Σούισκη
. Ναί, ώς φρονώ. ’ 
Βοροτίνσκη

Οί Βοροτίνσκη βέβαια κ’ οί Σούισκη 
μικρόν τό έχεις ; δοϋκες ειν’ έκ γενετής, 

Σούισκη

Έκ γενετής κ’ έξ αίματος τοϋ Ρούρικ. 
Βοροτίνσκη

Δούξ, 
"Ακούσε, έχομεν ημείς δικαίωμα 
εις τήν διαδοχήν.

Σούισκη
Πλειότερον, παρά

δ Γοδουνώφ.
Βοροτίνσκη 

Μά τήν άλήθειαν.
Σούισκη

Καί τί ;
Άν δέν άφήση δ Βορίς τούς δόλους του, 
άς διεγείρωμεν μέ τέχνην τόν λαόν.
Άς άρνηθοϋν τόν Γοδουνώφ. Έχουν αύτοί 
τούς ίδικούς των δούκας· άς έκλέξωσιν 
ώς Τζάρον ένα, δν τινα θελήσωσιν.

Βοροτίνσκη
Οΐ κληρονόμοι τοϋ βαριάγου είμεθα 
ούχί ολίγοι, πλήν μετά τοϋ Γοδουνώφ 
νά μετρηθώμεν δύσκολον. ’Απέμαθε 
τό έ'θνος πρό πολλοϋ νά βλέπη εν ήμϊν 
παραφυάδ’άρχαίαν τών μαχίμων του 
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αρχόντων. Πρό πολλοΰ μάς άφγρέθησαν 
τά σκήπτρα, πρό πολλοϋ τών τζάρων εϊμεθα 
οί βοηθοί, ένφ αυτός κατόρθωσε 
διά τοϋ τρόμου, της αγάπης, έτι δέ 
καί διά δόξης, νά μαγεύση τόν λαόν.

Σούισκη
(Βλέπων δια τοΰ παραθύρου) 

Ναί, εΐνε τολμηρός αύτός, ιδού τό παν 
’Ενώήμεϊς... Άλλά άρκεϊ. Ίδέ, ίδέ, 
διεσπαρμένος έπανέρχετ’ δ λαός. 
Άς σπεύσωμεν τί έγεινε νά μάθωμεν.

ΕΡΥΘΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ. ΛΑΟΣ.

Είς

Είν ’ αδυσώπητος ! Άπώθησ’ άπ’ αύτοϋ 
τούς ίεράρχας, τούς βογιάρους καί αύτον 
τόν πατριάρχην, μάτην ικετεύοντας. 
Ή λαμπηδών τοϋ θρόνου τόν φοβίζει.

Τίς
*Ω ! "Ύψιστε, θά γείνη κυβερνήτης μας ; 
’Ω ! συμφορά μας J

Τρίτος

Άλλ* ιδού δ γραμματεύς, 
τοϋ δημαρχείου φέρων τήν άπόφασιν.

Λαός
Σιγή 1 σιγή 1 καί δμιλεϊ δ γραμματεύς. 
Ακούσατε !

ΣκεΛκάΛωφ

(Έκ τής κυρίας εισόδου)

Έλήφθη ή άπόφασις 
έν συμβουλίω, ϊνα δοκιμάσωμεν 
τής παρακλήσεως τήν δύναμιν, φοράν 
ύστάτην, έπί τής ψυχής τής σκυθρωπής 
τοϋ κυβερνήτου. Την πρω'ίαν αύριον 
δ άγιος έκ νέου πατριάρχης μας, 
άφοϋ είς τό Κρεμλϊνον πανηγυρικήν 

τελέσν) δέησιν, διευθυνθήσεται, 
προηγουμένων τών αγίων σημαιών, 
μέ τάς εικόνας Βλαδιμήρου καί του Δόν, 
καί μετ’ αύτοϋ βογιάροι καί ή σύγκλητος, 
τών εύγενών πολλοί καί άλλοι εκλεκτοί, 
τής Μόσχας άπας δ ορθόδοξος λαός, 
πάντες θά πορευθώμεν πρός τήν άνασσαν, 
ϊνα έκ νέου τήν παρακαλέσωμεν 
τήν ορφανήν νά έλεήση Μόσχαν μας, 
καί εύλογήση ώς δυνάστην τόν Βορίς. 
Όθεν άποσυρθήτε εις τά ίδια, 
έκαστος έν ειρήνη, δεηθήτε δέ, 
καί είθε νά άνέλθγ είς τούς ούρανούς 
ή ένθερμος τών ορθοδόξων δέησες.

(Ό λαός άποσύρεται)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΝΗ. ΛΑΟΣ.

ΕΙς

Είς τό κελλίον τής άνάσσης ώδευσαν.
Εισήλθε δ’ δ Βορίς, δ πατριάρχης μας 
καί πλησμονή βογιάρων.

"Ετερος
Τί άκούεται;

Τρίτος
Άνθίστατ’ έτι- έν τοσούτφ εΐν’ ελπίς.

Γυτη
(κρατούσα βρέφος)

Άγού ! μήν κλαϊς, μήν κλαϊς ! Νά δ βρυκόλακας 
ποϋ θά σέ πάργ ! σώπασε, άγού, μήν κλαϊς.

ΕΙς
’Εμβαίνωμεν κ’ ήμεϊς είς τόν περίβολον ;

"Ετερος

Καλέ τί λές ; Καί είς αύτήν 
τήν πεδιάδα δέν χωροϋμεν, άδελφέ, 
όχι έκεΐ. Σοϋ φαίνετ’ ευκολον αύτό ;
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Έ^ώ ύι Μόσχα έσωρεύθη άπασα.
Ίδέ· αί στέγαι και τό περιτείχισμα 
καί το κωδωνοστάσιο·? ολόκληρον 
της Μητροπόλεως, καί τών εκκλησιών 
οί θόλοι κ’ οί σταυροί αυτοί έπλήσθησαν 
λαοϋ.

Πρώτος

Τί εύμορφα, μά τήν αλήθειαν !
ΕΙς

Τί κρότος είν* έκεϊ ;
'Έτερος

Τί κρότος ; ’Ακούσε.
Όδύρετ’ δ λαός· πίπτουν έκεϊ δ εις 
μετά τόν άλλον, ώσάν κύματα, ιίέ !
Αί, άδελφέ, καί ή σειρά μας έφθασε- 
’Άς γονατίσωμεν τό γρηγορώτερον !

Λαός
(γονυκλινής. Όδυρμδς και θρήνος) 

Λυπήσου μας, πατέρα ! Κυβερνήτης μας 
γενοϋ ! γενοϋ πατέρας, βασιλέας μας !

ΕΙς
(ταπεινοφώνως)

Τί τρέχει καί θρηνούν έκεϊ ;
"Ετερος

Ξεύρω κ’ έγώ ;
Τό ξεύρουν οΐ βογιάροι—δι’ ήμάς αυτά 
δέν εινε, φίλε.

Γυνή

(κρατούσα βρέφος) 
Τώρα ποϋ χρειάζεται 

νά κλαϊς, έσύ έσώπασες ! Σοϋ δείχνω ’γώ !... 
Νά δ βρυκόλακας, κλάψε κακόπαιδο ;

(τό βρέφος κλαίει)
Ωραία.

Είς

"Ολοι κλαϊν—άς κλαύσωμεν καί μεϊς !
"Ετερος

Ναί, πλήν δέν εχω δάκρυα, Τί ειν’ έκεϊ ;

Πρώτος
Τίς τούς καταλαμβάνει, αδελφέ, αυτούς !

Λαός
Έδέχθη ! εινε τζάρος ! συγκατένευσεν ! 
Είν’ αύτοκράτοράς μας !—Ζητώ δ Βορίς !

. ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΝ ΤΩ ΚΡΕΜΛΙΝΩ

τζάρον — άγγελον !... Μονάρχα πάτερ μου, 
δίκαιε I έξ ούρανοϋ έπίβλεψον 
τών πιστών τό δάκρυ ϊδε δούλων σου, 
πέμψον εις έκεϊνον, δν ήγάπησας, 
δν έδώ τοσοϋτον έμεγάλυνας,

Βορις, Πατριάρχης, Βογιάροι. 
Βορις

Σύ, πάτερ πατριάχα, καί βογιάροι σεις ! 
Ειν ’ ή ψυχή μου άνοικτή ένώπιον 
υμών τό έίδατ’ δτι έξουσίαν δέχομαι 
μεγάλην, μετά φόβου καί ύποταγής. 
Πόσον βαρεία είνε ή εύθύνη μου ! 
Τούς ισχυρούς μονάρχας διαδέχομαι 
Τούς ’Ιωάννας, καί κληρονομώ αύτόν 
τόν 
ώ !
καί 
καί 
καί
εύχάς καί εύλογίας έπί τήν άρχήν, 
ϊνα έν δόξγ κυβερνήσω τόν λαόν, 
δίκαιος ών καί εύεργητικός, ώς σύ. 
Άπό υμάς, βογιάροι, ήδη σύμπραξιν 
προσμένω· νά μ’ ύπηρετήσητε, καθώς 
ΰπηρετεϊτ’ έκεϊνον, δτε μεθ’ υμών 
τούς κόπους σας έμεριζόμην καί έγώ 
πριν ή μ’ έκλέξγ τοϋ λαοϋ ή θέλησις. 

Βογιάροι
' Τηρήσωμεν τόν ορκον, δν ώμόσαμεν. 

Βορις
Τώρα ύπάγωμεν νά προσκυνήσωμεν 
τούς τάφους τών κεκοιμημένων δυναστών 
ήμών, νά προσκληθή δέ ειτα δ λαός, 

tomos ις·'. ’Οκτώβριος. 9
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όλοι, άπό άρχόντων έ’ως επαιτών 
είς εύωχίαν πάντες, ξένοι, φίλτατοι.

(’Απέρχεται, ακολουθούμενος ύπό 

ΒοροΐΙ,Γσκη
(πρός τόν Σούισκη).

Έμάντευσας.
Σούισκη

Τί πράγμα ί 
Βοροτίτσκη

Πρότερον, 
δέν ενθυμείσαι ; '

Σούισκη 
Όχι, έλησμόνησα.
Βοροτίνσκη

Είς τό Πεδίον τών Παρθένων ελεγες...

Σούισκη

τών βογιάρων)

έδώ,

Τώρα ειν’ άκαιρον νά ένθυμήταί τις, 
προτρέπω σε ενίοτε νά λησμονής, 
άλλως δέ τότε διά καταλαλιάς
προσποιητής έγώ, άπλώς ήθέλησα 
νά σέ κεντήσω, δπως θετικώτερα 
τούς μυστικούς σου μάθω διαλογισμούς. 
Άλλά τόν τζάρον χαιρετίζει ο λαός, 
και τρέχω, ι'να μή τήν άπουσίαν μου 
παρατηρήσουν.

Βοροΐίνσκη
Αύλικέ παμπόνηρε !

II. Λ Άξιώτ^ς

! ΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑΙΩΝΚΑΤΑ ΤΟΝ Ε' ΚΑΙ Δ' ΑΙΩΝΑ Π. X.1
Ιδ'

Διδασκαλία τοϋ γραμματιστοϋ. ’Ανάγνωσις, γραφή, 

αριθμητική.

Ιλγνώσκομεν τό σχολεϊον, γνωρίζομεν τόν έπιμελούμενον τοϋ παιδός, 
δτε έφοίτα εις αυτό- προσπαθήσωμεν ήδη νά σχηματίσωμεν ιδέαν τινά 
περί τής παρεχόμενης αύτώ παιδεύσεως.

Άπασα ή άγωγή κατά τόν Ε’ αιώνα περιελάμβανε τρία μέρη· τά 
γράμματα, τήν μουσικήν καί τήν γυμναστικήν 2. Τά γράμματα έδι- 
δάσκοντο παρά τοϋ γραμματιστοΰ, ή μουσική παρά τοϋ κιθαριστοϋ, ή 
δέ γυμναστική παρά τοϋ παιδοτρίβου 5. Δύσκολον εινε νά δρίσωμεν τήν 
ηλικίαν τών παίδων, τών διερχομένων άλληλοδιαδόχως τά τρία ταϋτα 
μαθήματα. Έν τή ίδεώδει αύτοϋ Πολιτεία δ Πλάτων προτείνει «είς 
μέν γράμματα παιδί δεκέτει σχεδόν ένιαυτοί τρεις, λύρας δέ άψασθαι 
τρία μέν έτη καί δέκα γεγονόσιν άρχεσθαι μέτριος δ χρόνος, έμμεϊναι 
δέ έ'τερα τρία» ’. Αλλαχού δ αύτός συγγραφεύς προτείνει, δπως ή γυ
μναστική ή μέρη τινά τούλάχιστον τής γυμναστικής, ώς ή ιππασία, 
ή τοξική καί άκοντιστική άρχωνται άπό τοϋ έκτου έτους “, έν φ άλλα
χοϋ διατείνεται δτι «μουσικής πρότερον άπτέον ή γυμναστικής» β· πρό 
τής εξαετούς δ’ ήλικίας κυρίως είπεϊν δέν ύπάρχει άγωγή. Τοϋτο δ’ 
είνε μία τών συνήθων άντιφάσεων, είς άς συνήθως περιπίπτει δ Πλάτων.

Ό Αριστοτέλης είς δύο διαιρεί μέρη τήν άγωγήν «μετά τήν άπό

1 ’Απόσπασμα έκ τοϋ όσον ού'πω δημοσιευόμενου ύπό τοϋ κ. Άλεξ. Καράλη 
συγγράμματος τοΰ Paul Girard.

! Ξενοφ. Πολιτ. Λακεδαιμ. Β', 1.—Πλάτων Πρωταγόρ. σ. 325 D — 326 C. 
(Πλατ.) Κλειτοφών, σ. 407 Β—C.

3 Πλάτων. Πρωταγόρ. σ. 312 Α—Β.
* Πλάτων. Νόμοι, Ζ', σ. 809 Ε—810 Α.
5 Πλάτων. Νόμοι, Ζ', σ. 794 G—D.
5 Πλάτων. Πολιτ. Β', σ. 377. Α. Διά τής λέξεως μουσική εννοεί1 ένταΰθα τήν 

τοΰ πνεύματος μόρφωσιν.
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τών επτά μέχρι ήβης (14 έως 16), καί πάλιν μετά τήν άφ’ ήβης μέ
χρι τών ενός και εικοσιν ετών» *, Άλλ’ όμως δέν μνημονεύει τίνι 
τρόπφ έκάστη τών δύο τούτων περιόδων συνεπληροϋτο 2.

Πιθανώς δ παϊς μέχρι τής ηλικίας τών δώδεκα ή δεκατεσσάρων ετών 
κατεμέριζε τον χρόνον αύτοϋ εις τε τά γράμματα καί τήν μουσικήν, 
διακούων έν πρώτοις τά μαθήματα τοϋ γραμματιστοϋ, ειτα δέ, άπο 
τής έκμαθήσεως τών πρώτων στοιχείων, τά τοϋ κιθαριστοϋ. Έπί τής 
κυλικος άλλως τοϋ Δούριος είκονίζονται άμφότεραι αί διδασκαλίαι έπί 
τοϋ αύτοϋ τόπου. Έπί τής μιάς τών πλευρών, όπισθεν τοϋ διδάσκον
τος τά γράμματα γραμματιστοϋ, είκονίζεται κιθαριστής καταγινόμε- 
νος ε-ις το νά διδάξη τον προ αύτοϋ μαθητήν πώς νά χειρίζηται τήν 
λύραν, έπί δέ τής έτέρας είκονίζεται όπισθεν τοϋ διδασκάλου τής γρα
φής διδάσκαλος τις τοϋ αυλοϋ. Παρατηρητέον ότι ή ζωγραφία τοϋ 
Δούριος δέν παρέχει τήν άκριβή εικόνα άττικοϋ σχολείου, ή δέ τάξις, 
καθ ην είκονίζονται οι διάφοροι διδάσκαλοι, εινε τυχαϊον άποτέλεσμα 
η ιδιοτροπία τοϋ ζφγραφου, σκοποϋντος, φαίνεται, νά εικονίση τάς δια
φόρους άσκήσεις, τάς τέλουμένας έν τινι σχολείφ. Έάν ήθελε νά πα- 
ραστηση δυο διάφορους σχολάς, τήν μέν τών γραμμάτων τήν δέ τής 
μουσικής, ηθελεν είκονίση επί μέν τής μιας τών πλευρών τόν γραμμα- 
τιστην και τον διδάσκαλον τής γραφής, έπί δέ τής έτέρας τόν κιθαρι
στήν καί τόν αύλητήν. Κατανοεϊται λοιπόν, ότι έν τή πράξει αί δύο 
διδασκαλίαι έξετελοϋντο όμ.οϋ. Αρχαιότερα βεβαίως ήτο ή μουσική δι
δασκαλία, ήτις σύν τώ χρόνφ συνηνώθη μετά τής άναγνώσεως καί τής 
γραφής, ειτα τής έρμ.ηνευτικής τών ποιητών μελέτης, ώστε ή τών 
γραμμάτων διδασκαλία ήτο έπέκτασις τής μουσικής. Κατά ταϋτα λοι
πόν δέν ήσαν κέχωρισμέναι, ή δέ σχολή ήτο χρήσιμος ώς κοινόν άμφο- 
τέρων ενδιαίτημα s.

1 Άριστοτ, Πολιτ. Ζ', 15, 11. Περί τής εφηβικής ηλικίας παρ’ Άθηναίοις, 
βλ. Grasberger, Erziehung und Unterricht, III, σ. 18 και 21.

* ’Απαριθμεί (Πολιτ. Δ', 2, 3) τάς διαφόρους διδασκαλίας, τάς αποτελούσα^ 
την πραγματικήν αγωγήν, άλλά δέν μνημονεύει τήν ηλικίαν, καθ ’ ήν έκάστη αύ
τών άρχεται.

3 Ή συνάφεια αυτή καταφαίνεται έκ τοϋ χωρίου τοϋ Άριστοφάνους (Ίππής, 
1235); ένθα ό Κλέων απευθυνόμενος τώ άλλαντοπώλη έρωτμ αύτόν «παΐς ών 
εφοιτάς ες τίνος διδασκάλου ;» καί 1238 «έν παιδοτρίβου δέ τίνα πάλην έμάν- 
θανες ;» Ό τρόπος ουτος τοϋ άντιτάσσειν εις τήν ειδικήν τοϋ παιδοτρίβου διδα
σκαλίαν, έτεράν διδασκαλίαν, φιλολογικήν πιθανώς ή μουσικήν, φαίνεται μαρτύ
ρων την στενήν συνάφειαν τήν κατά τούς χρόνους έτι τοϋ Άριστοφάνους, μεταξύ 
τοϋ γραμματιστοϋ και τοϋ κιθαριστοϋ. Βλ. άν. σ. 121 σημ.Ι,Άλλως τε ένθυμού- 

μεθα, δτι ό Λίνος περιγράφεται ύπο τών συγγραφέων, δτέ μέν ώς κιθαριστής, ότέ
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ι Άπό τοϋ 14 ou περίπου έτους ή γυμναστική συμμετείχε καί τής πνευ

ματικής μορφώσεως. Ό νεαρός Αθηναίος ένεπιστεύετο τότε εΐδικώτε- 
ρον τφ παιδοτρίβη, άσχολουμένω άμα περί τήν άνάπτυξιν τής τε μυϊ
κής ρώμης καί έπιδεξιότητος αύτοϋ. Άλλ’ όμως δέν ήμέλει ένεκα 
τούτου τής διανοητικής άναπτύξεως, μάλιστα δέ έπεμελεϊτο τής ένι- 
σχύσεως τοϋ σώματος· άλλ’ αί ένδείξεις αύταί είσι κατά προσέγγισιν 
άκριβεϊς, τό μέν διότι έλλείπουσιν ήμϊν άκριβεΐς ειδήσεις, δπως δρίσω- 
μεν τήν ήλικίαν, καθ’ ήν ήρχοντο έκάστης νέας διδασκαλίας, τό δέ 
διότι τά ζητήματα ταϋτα τής ηλικίας δέν είχον έν Άθήναις τήν αυ
τήν καί παρ’ ήμϊν σπουδαιότητα, οί δέ μαθηταί τής αύτής τάξεως 
ήδύναντο νά έχωσι διαφοράν πολλών έτών. Βέβαιον εινε δτι οί παρα 
τφ γραμματιστή καί τώ κιθαριστή σπουδάζοντες ήσαν νεώτεροι τών 
παρά τφ παιδοτρίβη. Οί έπί τής κύλικος τοϋ Δούριος καί τών άμφο- 
ρέων τοϋ Βρεττανικοϋ μουσείου εΐκονιζόμενοι παϊδες εινε κατά μέσον 
δρον δεκαετείς ή δωδεκαετείς, ούχί δέ πρεσβύτεροι.

Ώς βλέπομεν, ή διανοητική άγωγή άπετελεϊτο έκ δύο μερών, τών 
γραμμάτων καί τής κυρίας μουσικής· συχνότατα δ’ άποτελεϊται έξ ενός 
μόνου, ύπεμφαινομένου διά τής απλής λέξεως μουσική, σημαίνει δε 
τότε ή λέξις τάς φιλολογικάς άμα καί μουσικάς σπουδάς. Έκ διάφο
ρων μ.αρτυριών 'καταφαίνεται όντως δτι τά γράμματα ενομίζοντο μέρος 
τής μουσικής. Γνωστή ή άπάντησις τοϋ άλλαντοπώλου εις τον Δήμο» 
σθένη,· έν τοϊς Ίππεϋσι τοϋ Άριστοφάνους:

άλλ’, ώ ’γαθ’, ούδέ ριουσικήν έπίσταμαι 
πλήν γραμμάτων, καί ταϋτα μέντοι κακά κακώς *.

Προφανές δτι ένταϋθα ή σπουδή τών πρώτων στοιχείων νομίζεται μέ
ρος τών μουσικών σπουδών.

Γενικώτερον ή μουσική, μάλιστα δ’ έπί τών χρόνων τοϋ Πλάτωνος, 
ήτο τό σύνολον τών έπιστημών καί τών τεχνών, αϊτινες άφεώρων έΐς 
τήν διάπλασιν τής ψυχής, έν φ ή γυμναστική έσκόπει ϊδίφ τήν διά— 
πλασιν τοϋ σώματος 2. Θά ίδωμεν δτι κατά τόν Δ' αιώνα αί έπιστή- 
μαι καί αί τέχναι αύται έξαιρέτως έπολλαπλασιάσθησαν ένεκα τών μα- 
δέ ώς γραμματιστής, δπερ άποδεικνύει τήν σύγχυσιν τών δύο διδασκαλιών. Βλ. 
’Απολλόδωρον, 2, 4, 9. Αΐλιαν. Ποικιλ. Ίστορ. Γ', 32. Άλεξιν, παρ’ Άθηναίω, 
Δ' σ. 164, Β—D. Θεοκρίτ. Είδύλ. ΚΔ', 103. Ό κ. Grasberger (ενθ. άν. II, σ. 
255) νομίζει, δτι το πρώτον ή φιλολογία καί ή μουσική έδιδάσκοντο ύπο τοϋ αύ- 
τοΰ διδασκάλου.

1 Άριστοφ. Ίππής, 188—189.
8 Πλάτων. Πολιτ. Β', σ. 376 Ε. Τίνα έννοιαν, αποδίδει ό Πλάτων τή λέξει 

powixy βλ. "Ιων, σ. 530 Α· Φαίδων σ. 60 Ε—61 Β.
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θημάτων τών σοφιστών κα.ί τών νέων ιδεών, άς αυτοί διέδοσαν παρά 
τοϊς Άθηναίοις τελευτώντος τοϋ προηγηθέντος αίώνος. Άλλά πρό τής 
μεγάλης διανοητικής καί ηθικής άναστατώσεως, ης εΐνε οί κύριοι έργά- 
ται, ή μουσική έν τη εύρυτέρφ αύτής έννοίφ δέν περιελάμβανεν είμή 
τήν άνάγνωσιν καί τήν γραφήν, όλίγην αριθμητικήν, απαγγελίαν ποιη
μάτων καί σπουδήν φσμάτων, άμα δέ τον χειρισμόν τοϋ αύλοϋ καί 
τής λύρας. Ιδού τί έμάνθανον οί Λέαγροι καί οί Γλαυκοί, οί Μέμνο- 
νες, οί Παναίτιοι καί οί πάντες οί χαρίεντες έφηβοι οί άποτελοϋντες τό 
άνθος τής τών Αθηνών νεότητος, ών τά ονόματα μετέδοσαν ήμΐν οί 
άγγειογράφοι. Έξετάσωμεν έκ τοϋ σύνεγγυς τήν άπλουστάτην ταύτην 
αγωγήν, πρώτον δέ τήν φιλολογικήν παίδευσιν, άφ’ ής ήρχοντο.

Ό παΐς ήρχετο μανθάνων άνάγνωσιν καί γραφήν. Ό διδάσκων αύ
τόν τά γράμματα καί οδηγών τήν χεΐρα. έπί τοϋ πινακιδίου τοϋ κηρφ 
άληλιμμένου ήτο ό γραμματιστής *. Είτε διηύθυνε μόνος τό σχολεϊον, 
είτε είχε βοηθόν τόν κιθαριστήν, αυτός έδίδασκε τά πρώτα μαθήματα. 
Θά ίδωμεν τίνι τρόπω έδίδασκε τήν άνάγνωσιν.

Περί τών μέσων άτινα μετεχειρίζοντο κατά τόν Ε' αιώνα, δπως έθί- 
σωσι τόν παϊδα ν’ άναγινώσκη εύχερώς, στερούμεθα σχεδόν ειδήσεων. 
Άλλά χωρίον τι λόγου άξιον Διονυσίου τοϋ Άλικαρνασσέως περιέχει 
πολυτίμους ένδείξεις περί τούτου. Πιθανώς κατά τούς χρόνους τοϋ Διο
νυσίου έχρώντο έτι πρός τήν έξάσκησιν ταύτην τή άρχαία μεθόδω, δθεν 
ή μαρτυρία αύτοϋ έχει πρός ήμάς μεγάλην αξίαν «τά γράμματα όταν 
παιδευώμεθα, πρώτον μέν τά ονόματα αύτών έκμανθάνομεν, έπειτα 
τούς τύπους καί τάς δυνάμεις· εϊθ’ ουτω τάς συλλαβάς, καί τά έν 
ταύταις πάθη· καί μετά τοϋτ’ ήδη τάς λέξεις καί τά συμβεβηκότα 
αύταϊς, έκτάσεις τε λέγω καί συστολάς καί προσφδίας, καί τά παρα
πλήσια τούτοις» 2. Ή μέθοδος αυτή ή χρήσιμος δπως διακρίνωνται 
έπιμελώς άπ’ άλλήλων οί διάφοροι τής άναγνώσεως τρόποι ήτο, ώς 
βλέπομεν, έναντία μεθόδου έπινοηθείσης έπί τών χρόνων ήμών, καθ’ ήν 
θέτουσι πρό τών οφθαλμών τοΰ μαθητοϋ ολην συλλαβήν, καί πειρών- 
ται νά στερεώσωσιν έν τή μ-νήμη τοϋ παιδός τόν ήχον τής συλλαβής 
ταύτης, ούδαμώς διδάσκοντες τό όνομα τών άποτελούντων αύτήν
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1 Ή τέχνη αύτη εκαλείτο γραμματική· τό πρώτον ή τέχνη τοϋ μανθάνειν τούς 
παϊδας άνάγνωσιν καί γραφήν ; βλ. Σουϊδα έν λ. γραμματ ιστης.

! Διονύσ. 'Αλικαρνασ. Περί συνθέσεως ονομάτων, 25. Ίδιου, περί τής λεκτι
κής Δημοσθένους δεινότητος, 52. Αΐ λέξεις σνΛΛαβίζειν, διόάσκείΊ·, ήσαν χρήσι
μοι πολλάκις πρός ύπόδειςιν τοΰ επαγγέλματος τοΰ γραμματιστοϋ. Βλ. Λουκιαν. 
Άλέκτορ. 23. <

γραμμάτων. Ήγνόουν έν Άθήναις τόν τρόπον τούτον τής τελειοποιή
σεων· δέν έφήμοζον ώσαύτως, κατά τούς ένδοξους χρόνους, τάς παιδα- 
γωγικάς έκείνας λεπτότητας, τάς βραδύτερον έμφανισθείσας. Ό Κουιν- 
τιλιανός συνιστφ νά παρωτρύνωσι τούς παϊδας πρός τήν άνάγνωσιν 
θέτοντες είς χεϊρας αύτών άλφάβητον έξ έλέφαντος, άποτελούμενον έκ 
γραμμάτων άποσπωμένων καί δυναμένων νά συνδεθώσι κατά μυρίους 
τρόπους *. Ηρώδης δ’ δ Αττικός έφεϋρέ τι έτι προσφορώτερον, δπως 
διευκολύνη τόν υιόν αύτοϋ «ήλιθιώδη, καί δυσγράμματον, καί παχύν 
τήν μνήμην τά γοϋν πρώτα γράμματα παραλαβεϊν μή δυνηθέντος, ήλ- 
θεν είς έπίνοιαν τώ 'Ηρώδη, ξυντρέφειν αύτώ τέτταρας παϊδας καί ει- 
κοσιν, ίσήλικας, «ονομασμένους άπό τών γραμμάτων, ί'να έν τοϊς τών 

' παίδων όνόμασι τά γράμματα έξ ανάγκης αύτώ μελετώτο» *. ’Εννο
είται δτι αί ήγεμονικαί αύται ΐδιοτροπίαι ούδαμώς ήσαν έν χρήσει κατά 
τόν Ε' αιώνα.

Άγνοοϋμεν έάν ειχον βιβλία περιέχοντα τον άλφάβητον μεγάλοις 
γράμμασι καί χρήσιμα τοϊς μαθηταϊς ώς γυμναστικά βιβλία. Άλλ’ 
δμως ειχον πλάκας έξ όπτής γής ή πλίνθων, έφ’ ών ήσαν κεχαραγμέ- 
ναι αί συλλαβαί, άς ήρμήνευον είς τούς παϊδας. Τών μνημείων δέ τι 
τούτων εύρέθη έν ’Αττική έν τεμαχίω, έφ’ ού άναγινώσκομεν : αρ βαρ 
γαρ δαρ, ερ βερ γερ δερ, κτλ. ’Επιτρέπεται ήμϊν νά πιστεύσωμεν 
δτι τά ,τοιαϋτα ώς έλαφρά καί εύφόρητα ήσαν πολυπληθή έν τοϊς σχο- 
λείοις καί δτι τούτοις έχρώντο οί διδάσκαλοι, δπως διδάξωσι τούς μα- 
θητάς τούς διαφόρους συνδυασμούς, ών ήσαν δεκτικά τά φωνήεντα καί 
τά σύμφωνα 5. Πρέπει νά δϊίδωμεν έν αύτφ δργανον έργασίας άνάλο- 
γον πρός τό έπί τοϋ άγγείου τοϋ Κήριος, ού έπί τής βάσεως είκονίζον- 
ται άπαντες οί χαρακτήρες τοϋ έλληνικοϋ άλφαβήτου, έν φ ή λαγών 
περιέχει Έτρουσκικήν τινα έπιγραφήν, δμοίαν πρός άσκησιν γραφής ; * 
Σήμερον πολλά τοιαϋτα άγγεϊα εινε γνωστά, αί δ’ έπ’ αύτών διακρι- 
νόμεναι άρχαιόταται έπιγραφαί φαίνονται ούσαι μάλλον είδος έξωραϊ- 
σμοϋ ή άλφάβητον πρός χρήσιν τών μαθητών ®.

1 Κουιντιλιανοΰ, I, 1,26.
1 Φιλοστράτου, Βίοι σοφιστών, Β', 1, 23, έκδ. Didot
3 Φιλίστορ. Δ', 6, 327 καί έφ. βλ. Grasberger, ’ένθ. άν. II, σ. 266.
4 Lepsius, Annali, VIII, σ. 186 καί έφ. Franz, Elem. epigraphices graegae. 

σ. 21 καί έφ. Grasberger, ενθ. άν II, σ. 266—267. Roehl, Inscr. graecae an- 
tiquissimae, 534.

5 Βλ. έπί τών τοιούτων αγγείων Michel Breal, Melanges d’Archeologie et 
d’histoire δηριοσιευθέντα ύπό τής έν Ρώμη Γαλλικής σχολής, II, σ. 203 καί εφ· 
Reinach, Traite d’epigraphie grecque, σ. 464.
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Περίεργόν τι σύγγραμμα, ούτινος τεμάχια μόνον διεσώθησαν φαί
νεται έκ πρώτης δψεως σχετιζόμενον πρός τάς πρώτας τοϋ νεαρού ’Αθη
ναίου μελέτας : είνε 8ε τοϋτο ή Γραρ,ματτκη Τραγωδία τοϋ κωμφ- 
δοποιοϋ Καλλιου 1 * 3 4. Ως εν ταϊς συνηθεσι τραγφδίαις, είχε πρόλογον, 
μέρη λυρικά, έπεισόδια. Τά πρόσωπα της τραγφδίας ήσαν γράμματα, 
διαιρούμενα εις τάξεις άναλόγως τής φύσεως και τοϋ μέρους, όπερ διε- 
δραμάτιζον έν τή γλώσση· π. χ. έκαστον σύμφωνον, τιθέμενον εναλ
λάξ προ έκαστου τών επτά φωνηέντων, άπετέλει συλλαβήν τινα, έξ 
ής άπετελεϊτο ή επομένη στροφή :

1 Ώς άποκαλεϊ ταύτην δ Αθηναίος. Βλ. περί αύτοϋ Άθήναιον Ζ', σ. 276 Α. 
Ίδιου, I', σ. 448 Β' καί 453 G—454 Α

* Βλ. συν αλλοις ; Weicker, Kleine Schriften, I, σ. 371 και έφ. Grasberger, 
ενθ. άν. σ. 263 καί έφ. Otto Hense, Rhein Museum, XXXI, σ. 582 καί έφ.

3 Grasbergei’ ενθ. άν. II, σ. 264.
* Άθήν. Ζ', σ. 276 Α.
5 ’Αθηναίος Γ, σ. 454 F.

βήτα άλφα. βα
βήτα a β«,
βήτα ητα. βη,
βήτα ιώτα, βι,
βήτα ού β°,
βήτα ύ βυ,
βήτα ώ βω

Ειτα ή γάμμα άλφα γα, εϊτα ή δέλτα άλφα δα καί καθ’ έξης. Τό 
νέον δε τοϋτο είδος δράματος, έγένετο αιτία πολλών εικασιών *. Βε
βαίως ή γνώμη ότι ήτο τοϋτο βιβλίον σχολικόν, προωρισμένον όπως 
διαδόση εν τοϊς σχολείοις τήν γνώσιν τής ιωνικής γραφής, διά τοϋ 
ψηφίσματος τοϋ Αρχίνου γενομένης ύποχρεωτικής ώς πρός τά δημό
σια έγγραφα, εινε κομψή *. Άλλ’ έκ τής έπιγραφής μανθάνομεν ότι 
τή γραφή ταύτη εχρώντο πολύ πρότερον τοϋ Άρχίνου, όστις έπί Εύ- 
κλειδου προέτεινε το ψήφισμα. Κατά τόν Άθήναιον ή γραμματική 
Τραγφδια ητο προγενεστέρα τής Μήδειας τοϋ Εύριπίδου, «άφ* ής 
ποιήσαι τά μέλη καί τήν διάθεσιν» 4 λέγεται. ’Εν αύτή πρέπει νά 
ίδωμεν βεβαίως εν τών σφόδρα άρεσκόντων τοϊς τότε Άθηναίοις πνευ
ματικών παιγνίων «καί Σοφοκλής δέ τούτω παραπλήσιον έποίησεν έν 
Άμφιαράφ σατυρικφ τά γράμματα παράγων όρχούμενα» 8. Μήπως δ 
Ευριπίδης έν τφ Θησεϊ άπολεσθέντι, καί δ Άγάθων έν τφ Τηλέφφ
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δέν άνέβίβασαν έπί τής σκηνής άμαθή τινα, περιγράφοντα μετ’ ευφυούς 
άκριβείας έκαστον τών γραμμάτων τών άποτελούντων τό όνομα τοϋ 
Θησέως ; 4 Τά ποιητικά ταϋτα παίγνια ήρεσκον τοϊς πολλοϊς συγκεχυ- 
μένως μεμυημένοις εις τάς παρά τών σοφιστών διδασκομένας γραμ- 
ματικάς θεωρίας· είς τήν πολυμαθή δέ ταύτην φιλολογίαν πιθανώς, 
άναφέρεται ή παράδοξος τοϋ Καλλίου τραγφδία.

Όπως ποτ’ άν ή, τά πρώτα βήματα τοΰ παιδός έν τή φιλολογική 
παιδεύσει έσημείου ή γνώσις τοϋ άλφαβήτου. Ό μή έχων τήν στοιχειώδη 
ταύτην παίδευσιν, ήτο σκαιός καί άνευ άξίας, δ δέ «μήτε νεϊν μήτε 
γράμματα έπιστάμενος» κατά τήν παροιμίαν, έτάσσετο είς τήν έσχά- 
την τής κοινωνίας βαθμίδα 2. Άπό τής παιδικής τφ όντι ηλικίας δ 
Αθηναίος έκολύμβα, έπρεπε δέ νά έ'χη λίαν άμβλεϊαν τήν διάνοιαν καί 
δυσκίνητα τά μέλη, δπως άγνοή τήν τέχνην ταύτην, τήν γενικώς δι- 
δασκομένην παρά λαώ ναυτικφ, οιος δ Αττικός. Ύποθέτομεν, ότι 
κατά τά πρώτα μαθήματα, δ διδάσκαλος ήσχολεϊτο, δπως δ μαθητής 
προφέρη εύκρινώς, τών Αθηναίων μεγίστην άποδιδόντων σημασίαν είς 
τήν προφοράν. Έν τή έντόνφ καί μελφδική ταύτη γλώσση, ήτις έν 
τή ρητορική καθίστατο φοβερόν δπλον είς τους κατά βάθος γνωρίζοντας 
τόν μηχανισμόν αύτής, ή προφορά ήτο σπουδαιοτάτη, πιστεύομεν δέ ότι 
δ γραμματιστής παντί τρόπφ προσεπάθει, δπως οί ύπ’ αυτού διδασκό
μενοι παϊδες προφέρωσιν ώς οιόν τε εύκρινέστερον 5.

Μετά τήν άνάγνωσιν ήρχετο ή γραφή. Όπως έθίσωσι την χεϊρα τοϋ 
μαθητοϋ νά μή σφάλληται, «ύπογράψαντες γραμμάς τή γραφίδι ουτω 
τό γραμματεϊον διδόασι καί άναγκάζουσι γράφειν κατά τήν ύφήγησιν 
τών γραμμών» <ι. Ή μέθοδος αΰτη ώμοίαζε κατά τι πρός τήν έ'τι καί 
νϋν έν χρήσει, καθ’ ήν γράφουσι διά μελάνης τά διά μολυβδίδος ελα
φρώς έπί τοϋ χάρτου κεχαραγμένα γράμματα “. Άλλως δέ ύπήρχον, 
φαίνεται, δύο ειδών γραφαί, ή ταχυγραφία καί ή κεφαλαίοις γράμμα-

1 ’Αθηναίος I, σ. 454 Β—D. Ό ’Αθηναίος I', σ. 454 Α, αποδίδει τήν αύτήν 
έπιδεξιότητα Θεοδέκτη, τω έκ Φασήλιδος. Βλ. Jules Girard, Etude sui’ la ροό· 
sie grecque, Epicharme, σ. 15—16.

3 Πλάτων. Νόμοι, Γ1 σ. 689 D. Σουϊδας.
3 Γνωστόν όποιαν κατέβαλλαν περί τήν εύκρίνειαν τής προφοράς προσπάθειαν 

καί έν αύτή έτι τή καθ’ ήμέραν λαλουμένη γλώσση. Τό ανέκδοτον τοΰ Θεοφρά- 
στου καί τής έμπορου τών οσπρίων είνε καθαρά έπινόησις. Βλ. Δημοσθέν. κατά 
Εύβςυλίδου, 18. Ίδ. κατά Στεφάνου, Α', 30. Περί τής εύκρινείας τής προφοράς 
έν τοϊς σχολείοις, εχομεν καί τήν μαρτυρίαν τοϋ Λουκιανού, Άνάχαρσις, 21·

* Πλάτων. Πρωταγόρ. σ. 326 Β.
5 Πλάτων, Χαρμίδης, σ. 159 G.
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σιν *. Έν χρόνοις μεταγενεστέροις ή γραφή κατετάσσετο μεταξύ τών 
δοκιμασιών τών έπιβαλλομένων τοϊς παισί κατά τό τέλος τοϋ έτους καί 
άνταμειβομένων. Περίεργός τι επιγραφή της Τέω, περί ής άνέφερον, 
μνημονεύει καλλιγραφικόν αγώνα μεταξύ πάντων τών μαθητών τής πό- 
λεως ταύτης 2· επίγραμμά 8ί τι τής Ανθολογίας εγκωμιάζει παΐδά 
τινα ώς έξης :

Νικήσας τούς παϊδας, έπεί καλά γράμματ’ εγραψεν,
Κόνναρος όγδώκοντ’ αστραγάλους έλαβεν 3.

Τά πρώτα αύτοϋ ορνιθοσκαλίσματα ο παϊς έξετέλει έπί τοϋ κηρού4.
Π· χ . έν τή είκόνι τοϋ Δούριος δ γραμματιστής άσχολεΐται περί το 

μάθημα τής γραφής- δ τεχνίτης είκονίζει αύτόν έτοιμον ν’ άποτυπώση 
έπί τοϋ μαλακού κηρού τούς χαρακτήρας, τούς μέλλοντας νά βοηθή- 
σωσιτήν χεϊρα τοϋ μαθητου, ό'στις ορθιος πρό αύτοϋ καί τόν μανδύαν 
περιβεβλημένος αναμένει νά δοθή αύτφ τό τρίπτυχον, έφ’ ού θά 
άσκηθή 8. Οί παϊδες έγραφον καί έπί παπύρου. Πάπυροι εινε, έπί τής 
κύλικος τοϋ Δούριος, οί άνωθεν τοϋ διδασκάλου τοϋ αύλοϋ κρεμάμενοι 
κύλινδροι καί δ τόμος, δν έκδιπλοΐ έν μέσω τίνος τών σκηνών δ πω- 
γωνοφόρος άνήρ, ό καθήμενος έπί τίνος έδρας μετά προσκλίντρου. Πά
πυρος είνε ώσαύτως δ κύλινδρος, δ είκονιζόμενος έπί τίνος τών δύο άμ- 
φορέων τοϋ Λονδίνου 6. Πολύ πρό τών μέσων τοϋ Ε αίώνος έχρώντο τφ 
παπύρφ, δπως γράφωσιν έπ’ αύτοϋ τά φιλολογικά έργα. ’Ίσως δέ ολί
γον βραδύτερον μετεχειρίζοντο τούτον διά τόν μαθητήν. Τότε έχρώντο 
μελάνη, ή δέ γραφίς αντικαθίστατο διά τοϋ καλάμου. Ή μελάνη 
τών 'Ελλήνων ήτο σύνθεσίς τις ίκανώς στερεά, δμοία πρός τήν Κινεζι
κήν, ήν έπρεπε, πριν γράψωσι, ν’ άποπλύνωσι δι’ ύδατος. Τούτο έρμη—

1 Τοϋτο φαίνονται έμφαίνουσαι αί φράσεις Κ τάχος, ες χάΛΛος γράφειν. Βλ. 
σχολ. Άριστοφάν. έν στ. 686 ’Αχαρνών. Πλάτ. Νόμ. ζ', σ. 810 Β.

* C. I. G. 3088. —βλ. άν. σ. 26, σημ 4. — Έν τή αύτή επιγραφή πρόκειται 
περί αναγνωστικού άγώνος. Βλ. επιγραφήν τινα εύρεθεϊσαν έν Χίω. G. I. G. 2214 
Dittenberger, Sylloge, 350.

3 Άνθολογ. Παλατ. ΣΤ', 308.
1 Τώ κηρώ έχρώντο ώσαύτως καί έν ταΐς δίκαις (Άριστοφ. Νεφέλ. 766 καί 

έφ.) Έν τω χωρίω τούτω ό Στρεψιάδης προτείνει νά τήξη διά τής ύαλου τον κη
ρόν, έφ’ ού ήτο γεγραμμένη ή απειλούσα αύτόν δίκη.

5 Ό κ. Michaelis (Arch. Zeitung, XXXI, σ. 2) φρονεϊ ότι ό μαθητής τής 
κύλικος τοϋ Δούριος παρίσταται είς τήν διόρθωσιν τοϋ μαθήματος ύπό τοΰ διδασκά
λου. Ή έμή έξήγησις φαίνεται μοι πιθανωτέρα, έπειδή έχει τουλάχιστον ύπέρ 
αύτής τό κείμενον τοΰ Πλάτωνος, εις δ παρέπεμψα έν τή 2 σημειώσει τής αύτής 
σελίδος.

6 Βλ. σ. 131, είκ. 7.
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νεύει διατί δ Δημοσθένης παριστή τόν Αίσχίνην «τρίβοντα τό μέλαν» 
έν τώ σχολείφ τοϋ πατρός αύτοϋ 4.

Είτε περί παπύρου πρόκειται είτε περί γραμματειών διά κηρού κεκα- 
λυμμένων, έκ τών άναγκαιοτάτων τοϊς παισίν ήτο δ κανών, ούτινος τήν 
χρήσιν εμφαίνει τεμάχιόν τι της ’Ανθολογίας :

Γραμματόκω πλήθοντα μελάσματι κυκλομόλιβδον 
καί κανόνα γραφίδων ίθυτάτων φύλακα *.

Εικάζω δτι κατά τόν Ε' αιώνα ού μόνον έχάρασσον γραμμάς τοιαύτας, 
άλλά καί έτέρας, καθ’ ύψος ούτως, ώστε ν’ άποτελώσιν είδός τι τετρα
γώνου. Ή προφύλαξις αύτη δέν ήτο άνωφελής, δτε ήρχοντο γράφοντες 
άνευ ύποδείγματος. Πρέπει δέ νά ένθυμώμεθα, δτι αί έπιγραφαί τών 
χρόνων έκείνων έγράφοντο στοιχηδόν, ήτοι οί χαρακτήρες διετίθεντο 
οί μέν έπί τών δέ, μετά γεωμετρικής κανονικότητος 8. Ή γραφή, ήν 
έν πρώτοις έδίδασκον τούς παϊδας, ήτο ή τών έπιγραφών, βραδύτερον 
δ’ έμάνθανον πιθανώς καί τήν ταχυγραφίαν. Ό κανών έβοήθει αυτούς, 
δπως θέτωσι τά γράμματα κατά κάθετον- διό είχε τό σχήμα σταυρού, 
δι’ ού ήδύναντο νά χαράττωσι γραμμάς έξ άριστερών πρός τά δεξιά ή 
έκ τών άνω πρός τά κάτω. Ό κανών ούτος είνε δ έπί τής κύλικος τοϋ 
Δούριος είκονιζόμενος 4.’Ανωτέρω άνεκεφαλαίωσα τήν ερμηνείαν τοϋ κ. 
Grasberger, δστις δικαίως διαβλέπει έν αύτώ κανόνα, άλλ’ αδίκως 
ύπολαμβάνει αύτόν ό'ργανον ίδιον έν ταΐς παλαιστρικαϊς σκηναϊς 8. Έάν 
σπανίως άπαντά έν ταΐς τοιαύταις είκοσι, τοϋτο προέρχεται, διότι έπί 
τών άγγείων, τά τής διανοητικής παιδεύσεως όΖργανα μίγνυνται συνή
θως, ώς εϊπομεν ήδη, πρός τά τής φυσικής. Καί ούτως αποτελεί μέρος 
τοϋ ί/λίκον τοϋ σχολείου, καίτοι δέ τά έπί τοϋ έδάφους έσπαρμένα 
πράγματα τίθενται ένίοτε τυχαίως ένταϋθα ούχί άσκόπως έθετο δ τε
χνίτης τόν κανόνα τοϋ διδασκάλου τής γραφής °.

Πρό τινων έτών άνεκαλύφθη έν Άθήναις περίεργόν τι τεμάχιόν έπι-

4 Δημοσθ. περί Στεφαν. 258. Περί τής άρχαίας μελάνης, βλ. Graux, έν Sa- 
glio, Diction. Λέξ. Atramentarium, Librarium.

3 Άνθολ. παλατ. ζ', 63.
3 Περί τής διαθέσεως ταύτης, βλ. Reinach, Traite d’epigraphie grecque, 

σ, 296.
4 Βλ. σ. 143, είκ. 9.
5 Βλ. σ. 129.
’ Περί τών διαφόρων άντικειμένων τών σχετικών πρός τήν διδασκαλίαν τής 

γραφής, βλ. Graux, έν Saglio, Diction, λέξ. Atramentarium. Hermann-Bliim- 
ner, Griech. Privatalterthiimer, § 35, σ. 315, σημ. 4. H. Bliimner, Denkma- 
eler τοΰ Baumeister, έν λέξ. Schreibgeraet.
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γραφής, περιεχούσης γραμμάς τινας ΐκανώς πρωτοτύπου ταχυγραφικού 
συστήματος, ού ή έφεύρεσες έκ τού σχήματος τών χαρακτήρων, τάσσε
ται περί τά μέσα τού Δ' αΐώνος. Ό κ. Koehler, δ πρώτος δημοσιεύ- 
σας αυτήν, έξέλαβεν ώς άρχήν γραμματικής τίνος πραγματείας *, άλλά 
πιθανώτερον κατά τον κ. Gomperz, εινε τεμάχιον άποσπασθέν έκ τί
νος θεωρίας, σκοπούσης τήν διάδοσιν παρ’ Άθηναίοις συνθηματικής τί
νος γραφής, ταχυτέρας τής συνήθους 2. Ό συγγραφεύς ήρμήνευε τήν 
άξίαν τών σημείων, δΓ ών έφαντάσθη ν’ άντικαταστήση τά γράμ
ματα. ’Ιδού το κύριον χωρίον, ώς άνεπληρώθη ύπο τού κ. Gomperz : 
«τών) δ’ άφώνων ή (μέν εύθ)εϊα καί βρα(χεϊα γρα)μμή το)ύ φωνήεν
τος (κάτω μέν) τεθεΐσα δύ(ναται δέλτ)α, επάνω) δέ ταύ, προς δέ) 
τεϊ τελευτεί νύ· μετεώρ)α δ’ έπί τήν άρχήν μέν π)ροσηγμένη πει, προς 
δέ) τεϊ τελευτεί μύ- κατά δέ το μέ)σον προς μέν τ)ήν άρχήν προσηγ- 
μέ)νη βήτα, (προς δέ τεϊ τελευτεί ψεϊ)» 5. Ό έφευρετής τού συστήμα
τος τούτου, τού λίαν περίπλοκου ώς βλέπομεν, τοσούτον ύπερηφανεύετο 
έπι τή εαυτού ανακαλύψει, ώστε έχάραξεν αύτήν έπί τού μαρμάρου 
καί έξέθηκεν έπί τής Άκροπόλεως. Ούτω καί δ Οίνοπίδης καί δ Μέ- 
των, δ μέν έν ’Ολύμπιοι, δ δ’ έν Άθήναις, ίδρυσαν στήλας, μνημο- 
νευούσας τάς άστρονομικάς αύτών έρεύνας ’. Όλως σχεδόν άπίθανον 
εινε ότι όμοια γραφή έδιδάσκετο έν τοϊς σχολείοις· προφανώς δ συγγρα
φεύς δέν έ'λαβεν ύπ’ δψιν τούς παϊδας, άλλά μάλλον τούς γραμματείς 
τής Βουλής καί τού δήμου, τούς γραφείς τών δικαστηρίων, έν γένει τούς 
πολυαρίθμους γράφεις τών Αθηναίων, ών έκ τών χειρών τοσαύτα έξήρ- 
χοντο δημόσια έγγραφα- άναμφιβόλως δέ ήθέλησε νά διευκολύνη τήν 
εργασίαν αυτών, έπίστευε δέ ότι θά έγίνε.το άσπαστή ύπ’ αύτών ή 
γραφή αύτού, άντικαθιστώσα τήν έν χρήσει ταχυγραφίαν 5.

Ή σπουδή τού άλφαβήτου καί δ χειρισμός τής γραφίδος καί τής κη
ρωτής πινακίδος άπετέλουν έπί πολύ τάς μάνας άσκήσεις τού παιδός. 
Προς έκμάθησιν δέ τής άναγνώσεως καί τής γραφής άπητεϊτο χρόνος. 
Ο Πλάτων έν τή ίδεώδει αύτού Πολιτείικ λέγει ότι «είς μέν γράμματα 

παιδί δεκέτει σχεδόν ένιαυτοί τρεις» °. ’Ίσως έν τή πράξει έβαινον τα-

1 Koehler, Mitth. des deutsch. arch Instit. in Athen, VIII, σσ. 359 καί έφ. 
’ Gomperz. Sitzungsberichte derphilos—hist. cl. der Kais. Akad. derWis- 

senschaften, Vienne, 1884, σσ. 339 καί έφ.
3 Gomperz, Sitzungsberichte κτλ. σ. 341.
4 Koehler, Mitth. κτλ. σ. 362 — 363.
5 Περί τής ταχυγραφίας, περί ής ούδέν δείγμα διεσώθη ήμϊν, βλ. Reinach, 

Traite d’epigraphie grecque, σ. 323.
1 Πλάτων. Νόμοι, ζ', σ. 323.

ΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ε' ΚΑΙ Δ' ΑΙΩΝΑ Η. X. U4 

χύτερον, άλλά πρός τί ή σπουδή ; Ό παϊς δέν ύπεχρεοϋτο νά ένθεση 
δπως σήμερον εγκυκλοπαίδειαν όλην είς τήν κεφαλήν αυτού- δ αριθμός 
τών ώρών, άς διήρχετο έν τώ σχολείω, δέν ήτο σπουδαίος- τά μαθή
ματα διεκόπτοντο, δπως διασκεδάσωσι καί άναπαυθώσιν αΐ έορταί 
διέκοπτον τά μαθήματα συχνότατα. Τούτων ένεκα καθίσταται δήλον 
δτι μήνες πολλοί παρήρχοντο, πριν δ Αθηναίος μάθη ν’ άναγινώσκη 
καί νά γράφη δσον έ'δει. Τό βέβαιον εινε δτι ένωρίς είς τήν άνάγνωσιν 
καί τήν γραφήν προσετέθησαν καί άριθμητικαί τινες γνώσεις, άς έδί- 
δασκε πάλιν δ γραμματιστής *.

Ό Αθηναίος έγεννήθη λογιστικός- είχε πρός τούς άριθμούς φυσικήν 
κλίσιν, καταφαινομένην έν τώ ζήλω μεθ ’ ού έπεδίδετο είς τό έμπόριον, 
τάς τραπεζιτικάς έργασίας, καί έρρί'πτετο είς πλείστας οίκονομικάς ερ
γασίας πολλάκις ριψονκιδύνους. ’Επειδή ή ιδιοκτησία έν Αττική ητο 
λίαν διηρημένη, έκαστος δέ προσεπάθει νά κερδίση δσω το δυνατόν 
πλείονα έκ τής μικράς αύτού κυριότητας, δ αγρότης έπρεπε νά εχη 
Θαυμαστήν περί τό άριθμεϊν εύχέρειαν, ένεκα τών συνεχών ερίδων προς 
τούς γείτονας καί τής μεγάλης πρός τάς στρεψοδικίας καί τάς δίκας 
σχέσεις αύτών. Ό Στρεψιάδης έγείρεται πρό τής ήοΰς, ϊνα ύπολογίση 
τάς όφειλάς αύτού- καίτοι άγρότης, ύπολογίζει άριστα, διά τούτο δέ 
ούδέποτε θά εύρεθή άπαράσκευος κατά τήν λήξιν 2. Ή ιδιαίτερα προς 
τήν επιστήμην τών άριθμών κλίσις μαρτυρεϊται καί έκ τής επιγραφι
κής. Γνωστή ή έπιγραφή τής οπλοθήκης τού Φίλωνος καί ή τών τει
χών τών Αθηνών, άμφότεραι σχολιασθεϊσαι ύπό τού κ. Choisy 5- οί 
προϋπολογισμοί, ή λεπτομερής περιγραφή τών έκτελουμένων έργων υπο- 
τΐθησιν έπιστημονικήν άγωγήν σπουδαίαν καί άξιοπερίεργον ευκολίαν 
πρός τάς τοιαύτας μελέτας.

Ή άριθμητική λοιπόν κατελέγετο έν τή έκπαιδευτική ΰλη. Αδύ
νατον νά δρίσωμεν τόν χρόνον, καθ’ δν κατέστη κανονικόν μάθημα, 
άλλ’ δμως πρέπει νά παραδεχθώμεν, δτι οΐ Αθηναίοι, ώς καί πάντες 
άλλως οΐ Έλληνες, έξ Ανατολής έξέμαθον ταύτην. Ό Διόδωρός εκ
πλήσσεται έπί τή ύπεροχή τής Χαλδαϊκής άγωγής προς τήν Ελληνι
κήν ώς πρός τάς έπιστήμας 4. Άλλως τε γνωρίζομεν δτι υπήρχον έν

1 Grasberger, ενθ. άν. σ. 335.
1 Άριστοφ. Νεφέλ. 18 καί έφ. *
s Choisy, Etudes epigraphiques sur l’architecture greque, Paris, 1884, 

πρώτη καί δευτέρα μελέτη, 4883. Περί τής δπλοθήκης τοϋ Φίλωνος, βλ. ανωτ. 
σ. 36, σημ. 4. βλ. τήν έπιγραφήν τών τειχώ'ί τών ’Αθηνών, έν G. I. A. II 167.

* Διόδωρ. Β', 29, 2—5.
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Αίγυπτφ αρχαία Χογιστικά εγχειρίδια, ών ή άπλότης επιτρέπει νά 
υπολάβωμεν ταϋτα βιβλία ύπέρ τών παίδων προωρισμένα *. Ό Πλά
των εν τή ιδεωδει αυτού Πολιτείφ προτείνει νά διδάσκωνται είς τούς 
τών ελευθέρων παίδας «λογισμοί μέν καί τά περί άριθμούς εν μάθημα, 
μετρητική δε μήκους και επιπέδου και βάθους ών εν αύ δεύτερον, τρί
τον δε τής τών άστρων περιόδου προς άλληλα, ώς πέφυκε πορεύεσθαι· 
ταϋτα δε ξυμπαντα ουχ ώς ακρίβειας έχόμενα δει διαπονεϊν τούς πολ
λούς αλλα τινας ολίγους· οδς δή προϊόντες έπί τφ τελεί φράσομεν· ούτω 
γάρ πρεπον άν είη 1 2 3. Τοσάδε τοίνυν έκάστην χρή μανθάνειν δεϊν τούς 
ελεύθερους, δσα καί πάμπολυς έν Αίγύπτφ παίδων όχλος άμα γράρ.— 
ρ.ασι μανθάνει» 5 * *. "Αλλως τε εύκολον ήτο ν’ άπαλείψωσιν έκ τής δι
δασκαλίας ταύτης παν τό άγονον διότι δέν ειχον είρ.ή νά προσδράμω- 
σιν είς τούς ύπολογισμοδς, οΰς έφευρίσκουσιν άφ’ εαυτών οί παϊδες· 
«πρώτον μεν γάρ περί λογισμούς άτεχνώς παισίν έξευρημένα μαθήματα 
ρ,ετα παιδιάς τε και ηδονής μανθάνειν, μήλων τέ τινων διανομαί καί 
στέφανων πλειοσιν άμα καί έλάττοσιν άρμοττόντων αριθμών τών αυτών, 
και πυκτών καί παλαιστών εφεδρείας τε καί συλλήξεως έν ρ,έρει καί 
εφεξής και ως πεφύκασι γίγνεσθαι καί δη καί παίζοντες, φιάλας άμα 
χρυσού και χαλκού καί άργύρου καί τοιούτων τινών άλλων κεραννύν- 
τες, οί δέ καί δλας πως διαδιδόντες, δπερ είπον, είς παιδιάν έναρμότ- 
τοντες»· ώστε ήνάγκαζον αύτούς νά μανθάνωσι παίζοντες τήν τών άρι- 
θρ.ών επιστήμην ’Αλλά μετεχειρίζετο δ γραμματιστής τούς πλαγίους 
τουτους τροπους; Ούτοι είνε λεπτότητες άγνωστοι είς τήν συνήθη παι
δαγωγίαν. Οΐ μαθηταί βεβαίως ήρχοντο διδασκόμενοι διά τής διά τών 
δακτύλων μετρήσεως· τοιαύτη ήτο τουλάχιστον ή άρχαία μέθοδος 8. 
Ηρίθμουν ώσαύτως διά ψήφων β. "Όπως δέ έθίση αύτούς είς τόν πολ

λαπλασιασμόν δ διδάσκαλος, ήνάγκαζε νά έπαναλαμβάνωσι ρυθμικώς: 
«Έν και εν δύο, δύο καί δύο τέσσαρα» κλ. Τοϋτο δηλοϊ τουλάχιστον 
χωρίον τι τού Άγιου Αυγουστίνου, διατηρήσαντος άνιαράν άνάμνησιν 

1 Paul Tannery, Pour l’histoire de la science hellene, σ. 61.
! Πλάτων. Νόμοι, ζ', σ. 817 Ε—818 Α.
3 Πλάτων. Νόμοι, ζ', σ. 819 Α. Περί τής ώφελείας τής αριθμητικής, βλ Πολιτ.

ζ', σ. 525 Α-526 G.
1 Πλάτων. Νόμοι, ζ', σ. 819 Β—C.
3 Grasberger, έ'νθ. άν. II, σ. 327.
3 Σχολ. Άριστοφ. έν στ. 656 Σφηκών, ψήφους μεταχειρίζεται, έπί τοϋ αγ

γείου τοΰ Δαρείου, δ χρυσόν αριθμών έπί τής τραπέζης πωγωνοφόρος άνήρ· βλ. άν. 
σ. 128, σημ. 1.

τής άσκήσεως ταύτης 1. Ίσως δέ προσέτρεχον και ε’ις τον Πυθαγόρειον 
πίνακα, γνωστόν βεβαιότατα έν άπάση τή Ανατολή πολύ πριν δ φι
λόσοφος ούτος διαδώση αυτόν άνά τόν 'Ελληνικόν κόσμον. Άλλ’ δτι 
ιδίως έβοήθει τούς παϊδας έν τοϊς ύπολογισμοϊς αύτών, ήτο δ αβαξ, 
είδος πινακίδος, έφ’ ής ήσαν χωρίσματα τών διαφόρων τών μονάδων 
τάξεων. Διέθετον είς τά χωρίσματα ψήφους, αϊτινες έλάμβανον τοιαυ- 
την ή τοιαύτην άξίαν, άναλόγώς τής θέσεως ήν ώριζον αύτοϊς, καί αϊ
τινες καθίστων απτήν, ούτως είπεϊν, τήν πράξιν, ήν έμελλον νά εκ- 
τελέσωσι. Τοιούτο μνημεΐον, μαρμάρινον, εύρεθέν πρό πολλών έτών έν 
Σαλαμϊνι, έπιτρέπει νά σχηματίσωμεν γνώμην τινά περί τών ύπολογι- 
στικών άβακίων τών έν χρήσει έν ταϊς έλληνικαϊς χώραις καί τού τρό
που καθ’ δν έχρώντο αύτοϊς 2. Ώς πρός τήν έξακρίβωσιν τού χρόνου, 
καθ’ δν ήρξαντο χρώμενοι τφ άβακι, τφ τείνοντι ΐδίφ πρός διευκόλυν- 
σιν τών μεγάλων ύπολογισμών, ούδόλως άποφαινόμεθα- τολμηρόν μά
λιστα είνε νά διατεινώμ.εθα ότι άπό τού Ε’ αίώνος ή έν τοϊς σχολείοις 
διδασκαλία τής άριθμητικής περιωρίζετο είς τάς τέσσαρας άριθμητικάς 
πράξεις'5. Άλλά βεβαίως ή διδασκαλία αύτη, ύπό τόν άπλούστατον 
αύτής τύπον, ήτοι ή κυρίως λογιστική, ειχεν είσαχθή είς τήν άγωγήν 
άπό τής άπωτάτης άρχαιότητος 4 : άντεπεκρίνετο πρός τινα άνάγκην 
τού άττικοΰ πνεύματος, τούτου δ’ ένεκα καί ηύνοεϊτο.

Άλέ'ξ. Καράλης.

1 Άγ. Αυγουστίνου, Confessions, I, 13 : «jam vero ununi et unum duo, duo 
et duo quatuor, odiosa cantio mihi erat. Άν καί τό κείμενον τοϋτο είνε πολύ 
μεταγενέστερον τών χρόνων, περί οΰς διατρίβομεν, δύναται ν’ άποδοθή εις τά έν 
Άθήναις κατά τό Ε' αιώνα συμβαίνοντα. Τήν αρχαιότητα μαρτυρεί ή άπλότης 
αύτή τής μεθόδου.

! Saglio, Dictionnaire, έν λ. abacus, είκ. 3. Περί τών άφορώντων είς τήν 
αριθμητικήν παρ’ Έλλησι, βλ. Em. Ruelle, έν Saglio, Diction, λ. Aritheme- 
tica. Paul Tannery, ένθ. άν. σ. 396 καί έφ. S. Gunther, Handbuch der 
Klass. Altertums. Wissenschafts dTwan Muller, V, σ. 17 καί έφ.

3 Βλ. έπί τοΰ ζητήματος τούτου τάς αμφιβολίας τοΰ κ. Grasberger, ενθ. αν 
II, σ. 338.

4 *0 Λουκιανός, είς Άνάχαρσιν 21, λέγει διά τοϋ Σόλωνος : «Τήν μέν τοίνυν 
ψυχήν μουσική τό πρώτον καί αριθμητική άναρριπίζομεν».
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ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ

'Η ιστορία, σέ ζατεδίζασε ζαί σ’ ερριψεν άνάλγητος εις τήν περιφρό- 
νησιν τών μεταγενεστέρων. Όταν άζούσωμεν προφερόμενον τό όνομα 
«Κλυταιμήστρα», πάραυτα αίσθημα αποστροφής ζυριεύει τήν ζαρδίαν 
μας ζαί άναλογιζόμεθα τήν προδότιδα σύζυγον, τήν δπλίσασαν τήν 
χεϊρα ρυπαρού φονέως.

Τοιαύτην παρέδωκε τήν μνήμην σου ή ιστορία. Ό υιός σου σ’ έφό- 
νευσεν, άλλά τό αίμά σου δέν άπέπλυνε τήν μελανήν ζηλϊδα τού βίου 
σου. Σέ ζαταρώνται ζαί άθώοι ζαί ένοχοι.

Αναλαμβάνω τήν ύπεράσπισίν σου, χωρίς νά έχω ελπίδα διά τα 
δικηγορικά.

Γυνή ή οποία άνέθρεψε τήν ’Ιφιγένειαν, τήν Ήλέζτραν ζαί τόν 
Όρέστην, τήν Χρυσόθεμιν, τήν Λαοδίκην ζαί τήν Ίφιάνασσαν, τάς 
οποίας άνέφερεν δ Αγαμέμνων ώς άρίστας συζύγους διά τόν ώργισμένον 
Άχιλλέα, δέν ήτο ζαζή.

Ότε δ άπηνής χρησμός άφαρπάζη τήν θυγατέρα της, ή άπελπις 
μήτηρ ζλείεται είς τόν γυναιζωνίτην ζαί ζλαίει τήν προσφιλή νεζράν 
ζαί τόν άπόντα σύζυγον.

Φθάνουσιν ειδήσεις έζ Τροίας. Ό πόλεμος εύρίσζετο περί τό τέλος του, 
διότι ή Τροία δέν θ’ άντεϊχε προσβαλλομένη ύπό τού ΐσοθέου Άχιλλέως.

Τόν Άχιλλέα, τόν μνηστήρα τού άτυχούς θύματος, τής Ιφιγένειας, 
πώς τον ήγάπα ή Κλυταιμήστρα !

Άλλ’ δ προσφιλής σύζυγος, διά τούς κινδύνους τού δποίου ετρεμεν ή 
τεθλιμμένη ζαρδία της, έφάνη σύζυγος άπιστος ζαί φίλος άγνώμων.

Ή θυγάτηρ τού γηραιού Χρύσου, τήν δποίαν τολμά (δ άσεβής) νά 
συγζρίνϊ) πρός τήν σύζυγόν του, ήναψε φλόγα έρωτος είς τά στήθη τοϋ 
ήρωος ζαί ή άπώλεια αύτής ταράττει τάς φρένας τοϋ βασιλέως, όστις 
αρπάζει τό γέρας τοϋ Άχιλλέως, χωρίς νά άναλογισθή ότι δ Άχιλ- 
λεύς, τόν όποιον τόσον άνάνδρως ύβρίζει, ήλθε διά νά έζδιζήση τήν 
προσβληθεϊσαν τιμήν τών· Ατρειδών. Τοιουτοτρόπως αύτός δ άναξ άν- 
δρών, δ άστοργος, παρατείνει διά τούς λαούς του τά δεινά τοϋ αιμο
χαρούς Άρεως. Ό Άχιλλεύς δέν θέλει νά συμπολεμήση μέ τόν άχάρι- 
στον, δ δ’ "Εκτωρ έζεϊνον μόνον φοβείται.

Ό Αγαμέμνων έρίσας διά γυναΐζα, προσέβαλε τήν Κλυταιμήστραν 
ώς σύζυγον, έρίσας μετά τοϋ Άχιλλέως, προσέβαλεν αύτήν ώς μητέρα 
άσεβήσας πρός τόν μνηστήρα τού άτυχούς σφαγίου.

Άλλ’ όχι, οί ζύριοι άνδρες άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων ζαθ’ οϋς 
ή γυνή έθεωρεϊτο άσημος δούλη, μέχρι τών ημερών μας, οποτε η γυνή 
άνέρχεται διά τών μιζρών ποδών της τάς βαθμίδας τών πανεπιστη
μίων, δέν έπιτρέπουσιν είς αύτήν νά έξανίσταται ζατά τών άδιζιών 
των. Οί νόμοι γραφέντες ύπ’ άνδρών, δεν την υποστηριζουσι ζαι οι 
διζασταί, άν διαμαρτυρηθή, τήν στέλλουσιν ατάραχοι .είς τα οιζιαζα 
έργα της.

Καί ή συνετή Πηνελόπη θά έξέσχιζε τό ύφασμα, το όποιον τήν απη- 
θανάτισε, ζαι ή Ανδρομάχη δέν θά έζλαιε τόσον περιπαθώς τον σύζυ
γόν της, άν ή εϊδησις, ή δποία ώς ζεραυνος επληξε την Κλυταιμη- 
στραν, έπιπτεν έπ’ αύτών.

Έπρεπεν ή ζόρη τοϋ Τυνδάρεω νά δεχθή πραεϊα ζαι ζαρτεριζη το 
βαρύ τοϋτο τραύμα, άλλ’ ή ζωηρά φύσις αύτής δέν ήτο έξ έζεινων, αί- 
τινες δύουσιν ήρεμα είς τήν σκιάν. "Ηθελε νά έζδιζηθή. Η συγχωρησις 
δέν ήτο τότε γνωστή· μετά χιλιετηρίδας τήν έδίδαξεν δ Χριστιανισμός.

Ή Κλυταιμήστρα μετά μαζράς νύκτας άγρυπνιών „ ζαί δαζρυων, 
τάς όποιας μετά θλίψεως άνέφερον αί άμφίπολοι γυναίκες, συνεφωνησε 
μετά τοϋ Αίγίσθου έκδικουμένη.

Παρήλθεν έν έζτοτε έτος. Ό Άχιλλεύς έφονεύθη, ή ύψηλη Ιλιος 
έκυριεύθη ζαί οί άναζτες μετά τών νεών των έπέστρεφον είς τας αγα- 
πητάς πατρίδας των.

Ένώ τόν άνέμενεν ή Κλυταιμήστρα, ή άτυχής ζαί πάλιν τον 
τοϋ χορού:

Γυναίκα πιστήν έν δόμοις εΰροι μόλων 
έσθλήν έκείνω, πολεμίαν τοϊς δύσφροσι.

Άλλά νέα ΰβρις άναμένει τήν βασιλικήν δέσποιναν.
Ό Αγαμέμνων άγει αιχμάλωτον τήν βασιλόπαιδα Κασσάνδραν, 

ήτις, όπως λέγει ή Κλυταιμήστρα, «χαλινόν ούκ έπίσταται φερειν».
Ό νικητής βασιλεύς φέρει άντίζηλον ύπό τήν στέγην τής συζυγου.
Τά έζδιζητικά σχέδια τής Κλυταιμήστρας άναρριπίζονται ζαι απο 

τής στιγμής έζείνης δ Αγαμέμνων ζατεδικάσθη.
Ό άνήρ όστις χάριν τοϋ αιματηρού πολέμου τήν μέν φιλτάτην θυ

γατέρα είχε τήν σκληρότητα νά θυσιάση, τά δέ ίδια πάθη χαριν τοϋ 
ίδιου πολέμου ούδέ νά περιστείλη ήδυνήθη, δ άνήρ, όστις εφερεν αντί
ζηλον ύπό τήν στέγην τής Κλυταιμήστρας, ζατεδικάσθη. ν αποθανη. 

tomos ις·’. ’Οκτώβριος.

συγχωρεϊ καί λέγει προ

I
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Ό Αίγισθος εινε ολως δευτεροϋον πρόσωπόν. Χάριν τοϋ Αιγίσθου 

τίποτε δέν έ'πραξεν ή Κλυταιμήστρα- έξεδικήθη ώς σύζυγος και ώς 
μήτηρ.

Ό μετά τοϋ Αιγίσθου δεσμός της δέν ήτο δεσμός έρωτος. Ήτο δε
σμός μίσους. Καϊ οί δύο έμίσουν τόν ίδιον άνδρα.

Τό αίμα τοϋ πατρός τοϋ Αΐγίσθου, Θυέστου, ώπλισε τήν χεϊρά του, 
καί μετά τό έγκλημα δέν δμιλεϊ περί Κλυταιμήστρας, άλλά λέγει 
ώς άνθρωπος ικανοποιηθείς:

«7Ω φέγγος εύφρον ημέρας δικηφόρου !»
Ή δέ Κλυταιμήστρα ψιθυρίζει :

«“Αξια δράσας άξια πάσχων κ.τ.λ.»

Κλυταιμήστρα 1 τάς όλίγας ταύτας γραμμάς χαράττουσα, δέν έχω 
τήν άξίωσιν νά σέ παραστήσω δλόλευκον. Έπεθύμουν νά δείξω είς τούς 
άνθρώπους καί τάς αίμασσούσας πληγάς τής καρδίας σου. "Εβλεπον 
μέχρι τοΰδε τήν αίματοβαφή χεϊρά σου καί σέ κατηρώντο.

Ό ’Αγαμέμνων έν τφ Άδη σμιλών πρός τόν Όδυσσέα λέγει: «έπεί 
ούκέτι πιστά γυναιξί». Τί δέν Θά έλεγες καί σύ άν σέ ήρώτα Όδυσ- 
σεύς τις ·,

Καί τώρα εις εκείνην, ή όποια θά δώση λευκήν ψήφον εις τήν πε- 
λάτιδά μου, άς πέση ή περιφρόνησις όλη τών μεταγενεστέρων, διότι ή 
κακία εΤνε πάντοτε κακία καί ή άρετή τόσον μεγάλη καί στερεά, ώστε 
δέν εινε δυνατόν νά τήν κλονήσωσι καί τήν άνατρέψωσι τά βιωτικά 
βάσανα, καί νά τήν άλλοιώσωσιν οι περισπασμοί.

Αλεξάνδρα ϋαπα,δοπούλου.ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΤΑΦΙΔΟΣ'
ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩι ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩι

*0 Beaujour8 ιστορεί ότι «ή σταφιδάμπελος μετεφέρθη είς Πελο
πόννησον έπί τοϋ Τσθμοϋ τής Κορίνθου έκ τής νήσου Νάξου», οπερ 
οΰδ δ Σκροφάνης 5 άναιρεϊ. Ό Hehn “ ύποθέτει ότι ή σταφίς εινε ποι-

1 Συνέχεια· ί'δε φυλλάδιον 1.
έ Tableau du commerce de la Grece σελ. 205 κ. έ.
* Voyage en Grece III σελ. 115.
4 Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem Uebergange aus Asien nach 

Europa σελ. 80

WtΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΕΡΙ ΣΤΑΦΙΔΟΣ 
κιλία τής αμπέλου προελθοϋσα έξ έκφυλίσεως, δέν αναιρεί τήν έκ Νάξ ου 
προέλευσιν, λέγει δέ ότι ούχί πρό τοϋ 1600 έγένετο γνωστή έν Πελο- 
ποννήσω, κα'ι έξηφανίσθη έκ Νάξου καί Κορίνθου. Άλλ’ δ κ. Στέφα
νος Ξένος 1 φέρει πειστικάς αποδείξεις ότι έν τή νήσφ Νάξω ούδέποτε 
ύπήρξεν δ καρπός ούτος τής σταφίδος. ’Επίσης έκ τών ερευνών, άς 
έποιήσατο έν έτει 1868 είς τά τής Νάξου ένετικά άρχεϊα δ II. Ε._ 
Γιαννόπουλος, μετά θετικότητος μανθάνομεν ότι όλως άβάσιμος εινε ή 
γνώμ,η περί τής έν Νάξω καλλιέργειας τής σταφίδος’. Ό ρηθείς κ. 
Σ. Ξένος γράφει προσέτι : «Ό Κορνήλιος Le Bruyn «ταξειδεύσας 
«άπο τοϋ 1674—1706....... καί έπισκεφθείς τόν ’Ισθμόν τής Κορίν-
«θου λέγει, ότι ήτό ποτέ κεκαλυμμένος ύπό αμπελώνων σταφίδος. Καί 
«όμως δέν λέγει έάν ήτο είς τάς ημέρας του, έάν ούτος τόν είδεν οΰ- 
«τως όφθαλμοφανώς. Φρονώ ότι δ Φέλιξ Beaujour, οστις έρχεται μετά 
«ένα αιώνα καί όστις έν έκτάσει διαπραγματεύεται τά τής σταφίδος, 
«έδανείσθη έκ τοϋ Le-Bruyn τούς λόγους, ότι δ ’Ισθμός πρό δύο αίώ- 
«νων ήτο έκ τής μιας θαλάσσης είς τήν άλλην κεκαλυμμένος ύπό άμπε- 
«λώνων σταφίδος5. Κατωτέρω δέ δ αύτός λέγει : Οΰ μόνον ή σταφίς 
«δέν έξήλθεν έκ Νάξου, άλλά ού'τε ποτέ ύπήρξε έκεϊ, ούτε έκάλυψε 
«τόν ’Ισθμόν, πρό πάντων τφ 1580 ή 1600, διότι τώ 1600 μέχρι 
«1700 δ αριθμός τών έπισκεφθέντων καί περιγραψάντων τήν Νάξον, 
«τήν Κόρινθον καί τόν Ίοθρ,όν αύθεντικών περιηγητών, φυσιολόγων 
«Άγγλων, Γάλλων, Γερμανών, Βενετών καί Σουηδών εινε ού σμικρός. 
«Ούτοι δέ οΐ καί τά ελάχιστα περιγράψαντες προϊόντα, ούδένα ποιοϋσι 
«λόγον, έκτός τινων, οϊτινες μνημονεύουν, ότι εύρον ίχνη τής σταφί- 
«δος έν Κορινθία, άλλά ποτέ έπί τοϋ Ίσθμοϋ4».

Πριν ή έπιφέρωμεν τάς παρατηρήσεις ήμών εις τά λεχθέντα ύπό τοϋ 
κ. Ξένου, πρέπει νά άναφέρωμεν τί δ ίδιος κ. Ξένος φρονεί περί τοϋ. 

< ονόματος Κορινθιακή, ΰταψίς. «.... Οΐ Άγγλοι περιηγηταί, λέγει, 
«αληθώς καλοϋσι κονρραντιά τήν κορινθιακήν σταφίδα, άλλ’ ή 
«λέξις δέν παράγεται άπό τό Κόρινθος, ώς οΐ Γάλλοι ύπέλαβον αύ- 
«τήν καί μετέφρασαν αύτήν Σταψίς Κορίνθου. Ή λέξις εινε πρφ- 
«τότυπος έκφράζουσα πάν είδος τοϋ ποικίλου γένους τών φραγκοστά- 
«φυλών. Πρός τοϋτο ούδεμία άμφιβολία, διότι ή Νέα Βασιλική Έγ- 
«κυκλοπαιδεία τών τεχνών, έπιστημών καί έτυμολογίας τής ’Αγγλίας

4 'Ιστορία τοϋ σταφιδοκάρπου — έν ϋΙκροποΆι ΦιΛοΛογιχη σελ. 199. 
! ΙΙρβλ. Σ. Ν. Θωμοπούλου. ’Ιστορία της πόΛεως [Ιατρών σελ. 47. 

* "Ενθ. άνωτ. σελ. 162.
4 "Ενθ. άνωτ. σελ. 200.
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«Ιζδοθεϊσα έπί Βασιλεως Γεωργίου Γ' καί προς αυτόν. άφιερωμ,ένη, λέ- 
«γει (τόμος Α', σελ. 639) Curran ή Currant εις τήν βοτανικήν είνε 
«δένδριον (shrub).ούτινος δ φλοιός είνε καστανόχρους, τά $1 φύλλα,ώς 
«τής αμπέλου, μικρότερα δμως, βαθέος πρασίνου χρώματος, κεκαλυμ- 
«μένα ύπό χνοός εις τό ύποκάτω αύτών μέρος. Ό καρπός των είνε 
«σφαιροειδής, είνε λευκός ή μέλας (black Currans)' είνε σταφίς άηδής 
«είς τήν γεϋσιν. Έξ άμφοτέρων κατασκευάζεται έν ’Αγγλία τό νόθον 
«κονιάκ (brandy) τών Γάλλων καί διάφορα ελαφρά ποτά,δΓ ών δροσί- 
«ζεται καί ισχυροποιείται δ στόμαχος καί βοηθεϊται ή πίψις· ομοίως 
«κατασκευάζεται έξ αύτών πολτός (πελτές), δστις είνε άριστος διά τάς, 
«φλογώσεις τοϋ λάρυγγος. Τά διάφορα είδη αύτών εύδοκιμοϋσιν έν 
»’Αγγλία, φυόμενα άπό τόν Σεπτέμβριον μέχρι τοϋ Μαρτίου, έκτος 
«τούτου βλαστάνουν εις οίον δήποτε έ'δαφος καί θέσιν. Έκ τών λόγων 
«τούτων λοιπόν τής Νέας Βασιλικής ’Εγκυκλοπαίδειας καταφαίνεται, 
«ότι τοϋ βοτανολόγόυ Αεονάρδου Ρωγόλφ (Rauwolf) ή λέξις ν.ουρραν- 
«τΐά (Currants), τήν οποίαν πρό τοϋ 1821 καί μέχρι σήμερον μετε- 
«χειριζόμεθα δπως όνομάζωμον τόν σταφιδόκαρπόν, δέν αποβλέπει τήν 
«κορινθιακήν σταφίδα, ήν δ ταξειδιώτης Ούίλλερ καλώς (χαρακτήρισε 
«πρός διάκρισιν κονρραντοστά^υλλο (Currant grape). ’Αλλά καί 
«ή εΐρημένη ’Εγκυκλοπαίδεια, ύστερον τής λέξεως Currans μνημονεύει 
«τόν σταφιδόκαρπόν διά τής λέξεως επίσης Currans, άνευ διαφοράς 
«είς τήν γραφήν προσθέτει μόνον, δτι είσάγονται έκ τής Ζακύνθου καί 
«Κεφαλληνίας έν Αγγλία. Ή ’Εγκυκλοπαίδεια αΰτη.... λύει καί έ'τε- 
«ρον σπουδαΐον ζήτημα, περί τοϋ οποίου ήδη άνέφερον, δτι οΐ Γάλλοι 
«μετέφρασαν είς τούς άρχαίους τούτους χρόνους τοϋ σκότους τήν λέξιν 
«κουρραντιά, Σταφίδα της Κόρινθόν, όχι διότι τήν ήγόραζον είς 
«Κόρινθον καί μετέφερον κατ’ευθείαν έκ Κόρινθου είς Μασσαλίαν, 
«διότι οί Γάλλοι μόνον έκ Ζακύνθου τότε τήν είσήγον είς Γαλλίαν.... 
«’Επειδή, ώς παρακατιών άποδεικνύω, διά τοϋ άγγλου περιηγητοϋ 
«Σάνδη, ή σταφίς αΰτη τό 1610 δέν ύπήρχεν είς Κόρινθον, δπως οί 
«Γάλλοι μεταφέροντες αύτήν έκ Κορίνθου τήν βαπτίσουν κορινθιακήν, 
«άλλά μόνον είς Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν, Πάτρας, Μεσολόγγιον καί 
«τήν τότε, Γλαρέντζαν, ούδέν σαφέστερον δτι οί Γάλλοι μετέφρασαν 
'«έσφαλμένως τό Currants κορινθιακή, διότι τότε ούτε ό κόλπος τής 
«Κορίνθου ώνομ.άζετο Κορινθιακός άλλά τοϋ Λεπάντου 1.» Κατωτέρω 
δέ λέγει : «Έτερος περιηγητής....... δστις έταξείδευσεν ολην σχεδόν j
«τήν Εύρώπην άπό τά 1682—1686.... ό άγγλος Ε. Beryand.... q

* Ένθ. άνωτ. σελ 147.
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«είνε δ πρώτος έκ τών περιηγητών, δστις ονομάζει τήν σταφίδα Uvae 
«Corithiac® (σταφίδα Κορινθιακήν)» '.

Ό κ. Ξένος, ώς δ άναγνώστης βλέπει, τούς περιηγητάς πολύ έμε^ 
λέτησε καί είς τινας δίδει σημασίαν μεγάλην. "Ομως παρέλειψεν επι
φανή περιηγητήν Ιταλόν 2 τόν Β. Φ. Πεγολόττην, δστις ύπηρετών τούς 
Βάρδους, διακεκριμένους τραπεζίτας καί εμπόρους τοϋ δέκατου τετάρ
του αίώνος, περιηγήθη παντοια μέρη, χάριν έμπορίου καί έν Κύπρφ 
έμεινεν άπό τοϋ 1324 εως 1327 ώς πράκτωρ τοϋ ρηθέντος οίκου τών 
Βάρδων καί δστις συνέγραψε τήν πολύτιμον Pratica Mercantile, θεω- 
ρουμένην ώς τήν πρώτην γεωγραφικήν πραγματείαν τοϋ είδους έκείνου, 
συνεπώς έχρησίμευσεν ώς οδηγός τών έμπορων καί εμπορευόμενων έπί 
πολύν χρόνον.Τό πολύτιμον τοϋτο πόνημα έτελείωσεν δ Πεγολόττης τφ 
1340. Ό Πάρτς δμως έχων πρό οφθαλμών τόν Πεγολόττην, όρθώς‘ 
άποφαίνεται δτι άκριβέστερα περιγράφεται ή έκτασις τής έν τή άρχαιό- 
τητι καλλιέργειας τής σταφίδος διά τής κυρίας πηγή'ς περί τοϋ εμπορι
κού βίου τής Μεσογείου θαλάσσης κατά τήν δεκάτην τετάρτην εκατον
ταετηρίδα, τοϋ έργου δηλαδή τοϋ Πεγολόττη, δστις έμπορίου ένεκα έτα- 
ξείδευε καί άναφέρει δύο έξαγωγικούς λιμένας τής σταφίδος, τήν Chia- 
renza, τόν γνωστόν λιμένα τοϋ κράτους τών φράγκων ιπποτών έν Ή
λιοι καί τήν Coranto ’. Όθεν βλέπομεν, ώς παρατηρεί δ γερμανός 
καθηγητής, δτι μεταξύ Γλαρέντσας καί Κορίνθου (Coranto) άναγκαίως 
ήδη τότε ύπήρχεν'δ τόπος τής καλλιέργειας τής σταφίδος, περί τάς Πά
τρας καί τό Αίγιον, δπου καί νϋν έτι προκόπτει.

Άλλ’ δ κ. Ξένος άποφαίνεται, ώς άνωτέρω ειδομεν, δτι δ κόλπος 
τής Κορίνθου δέν ώνομ.άζετο Κορινθιακός άλλά τοϋ Λεπάντου. 
Ότι ώνομάζετο τοϋ Λεπάντου (Ναυπάκτου) είνε άληθέστατον, άλλά 
καί τής Κορίνθου τινές έκάλουν αύτόν τόν κόλπον. Ό Portacchi ά- 
κμάσας κατά τόν δέκατον εκτον αιώνα τόν καλεϊ golfo di Coranto 
καί Seno di CorintoVO αύτός Portacchi λέγει δτι ή Κόρινθος έκα-

1 "Ενθ. άνωτ. σελ. 463.
! Περί ίταλών περιηγητών δρα Biografia e Bibliografia dei viaggiatori ita- 

liani τοΰ Pietro Amato di S. Filippo έκδοδέν έν Ρώμη 1881 —1882 καί Al- 
cuni viaggiatori eruditi Veneziani poco noti τοΰ ’Ιακώβου Morelli έκδοδέν έν 
Βενετία τω 1803.

’ Κεφαλληνία καί Ίδάκη κτλ. σελ. 254.
4 Πολλοί συγγραφείς καί πεοιηγηταί ώνόμαζον τότε τήν Κόρινθον Coranto και 

σπανίως Corinto. Καί είς τά άρχαιοφυλακεϊα Ζακύνθου άπηντήσαμεν Coranto,
5 f^e I sole piic famose det ηιοηάο, Veneiiiii 151)0, <ρε^. 75, 1§J,
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λεϊτο Corinto, άλλά κατά τάς Ημέρας του C0ranto, προπαροξύτονου*. 
'Ως προς την προφοράν C0ranto ομοιάζει πολύ και το αγγλικόν Cur
rant, ονομασία τής σταφίδος.

*
¥ ¥

Καί άλλαι αποδείξεις περί τοϋ ονόματος κορινθιακή σταψίς.
Έγγραφον τοϋ 1499 μνημονεύει ότι το 1420 πλοϊον άναχωροϋν έκ 

Γλαρεντζας, έχον 50 σάκκους άσταψίδος1 2 της Κόρινθόν καί 18 
επαρχιών, έναυάγησεν. Έτερον έγγραφον τοϋ 1502 λεγει δτι δ έμπορος 
Δ’ ’Αγκώνας άρνεϊται νά πληρώση τήν συμφωνηθεϊσαν τιμήν, διότι τό 
λιανορρώγι δέν εινε τής Κόρινθόν. Τώ 1522 έπυρπόλησαν «τό 
«ήμισυ δύο ετών φυτείας έως ρίζας δέκα άπό τά νέα κλήματα τής 
«έπαρχίας Κόρινθόν λεγάμενα άσταφίδα ή λιανορρώγι». Ό δρά
στης κατεδικάσθη είς θάνατον, ό δέ εύγενής Σουριάνος (nobile Su- 
rian)3 4, είς εξορίαν. Ή ένετική διοίκησες καί έν αύτή τή παρακμή αύ
τής γσθάνετο το καθήκον καί έγνώριζεν δτι ή δικαιοσύνη κεϊται ύπεράνω 
πάντων. Οί εύγενεϊς ήσαν αύστηροί τηρηταί τοϋ καθήκοντος δταν άνήρ- 
χοντο καί είς τά ανώτατα τής πατρίδος των ύπουργήματα. Ό δόγης 
Φραγκίσκος Μοροζίνης εΐπεν είς τόν υιόν του, όστις κατεδικάσθη είς ©υ
λακήν καί εξορίαν είς Κρήτην : "Υπαγε και ύπάκονσε εις τονς 
νόριονς· και ό Άνδρέας Μοροζίνης ώς δικαστικός αρχών έζήτησε τόν 
θάνατον τοϋ υίοϋ του, διότι ήσπάσθη γνναΐκα και τής έκλεψε πο
λύτιμόν τι άντικείμενον \ '

1 Αΰτ. σελ. 102.
* Εις τόν Κώδικα τής μονής Σπηίαιωτίσσης Ζακύνθου κατά τό 1587 είδομεν 

«ενα πινακίου αοταφ/Αι»· καί είς άλλα συμβόλαια άσζαφίδα γράφεται.
5 'Η απόφασις δέν αναφέρει τήν πατρίδα.
4 Πρβλ. Ρ. Molmenti, I. Bandi e i Banditi della Bepubblica di Vene

zia, έν τή Nuova Antologia τόμ. X.LVI, 1893.
5 Filze Sanita, ’Αρχειοφυλακείου.
6 B. Checchetti Saggio sui prezzi delle Vettovaglie e di altre merci in 

Venezia, Venezia 1874, σ«λ-1?.

Τώ 1502 ή άρμοδία άρχή διέταξε νά φύγη τοϋ λιμένος Ζακύνθου 
πλοϊον πλήρες άπό uva secca minuta, ossia passulo della provin- 
Cia di Coranto, ένεκα τοϋ θανάτου ναύτου 5 6. Καί έν Ένετί<κ ώνομά- 
ζετο ενίοτε passulo ή σταφίς β. Ό δεινός δέ τής ’Ιταλίας έπιστήμων 
καί ποιητής Redi τήν σταφίδα καλεϊ passulo di Corinto.

Έκτος τών εγγράφων έ'χομεν καί τό εξής τραγούδι τοϋ δεκάτου 
έκτου αίώνος ϊσως:

ISi

«Σ’ οΰλαις ταΐς χώραις τοϋ Μωρηά εύρέθηκα γιά χρόνια, 
Μά σάν τής Κόρινθος γλυκεία, μαύρη καί σόι σταφίδα, 
Μαύρη δέν είδα πουθενά, άν κ’ άλλαις μαύραις είδα, 
Στη Πάτρα δέν έξάνοιξα και ούτε στη Βοστίτζα. 
Κ’ ώραίαις γυναίκες πουθενά καί μιά δέν είδα ακόμη, 
Στη όμμορφιά σάν ταΐς Σμυρνηαίς, σάν ταΐς Σμυρνγαΐς άφράτη. 
Τή Θάσω άγάπησα κ’ έγώ, κ’ έγίνηκε δική μου, 
Γιά χρόνια δεκατέσσαρα, μέ τοϋ σκυλιού την πίστι. 
Τή σκληρά Μάρω, άλλη Σμυρνηά, άγάπησα τοϋ κάκου, 
Καρδιά δέν είχε, σάν εσέ, σκληρόπικρη Τζαντιότα, 
Τής Βενετίας καλή Θεά, μά Σατανάς γιά μένα. 
Σταφίδα άπό τή Κόρινθο θά φάω οπότε θέλω 
Μά σάν τή Θάσω τή Σμυρνηά δέν θέ ναύρώ ποτέ μου.

’Αντέγραψα, ταΐς 2 γενναρίου 1599, Α. Αύλωνίτης άπό χωρίον 
'Αγίου Δημητρίου, ό άνεψιός του Άνδρέας τό αντιγράφω διά ένθύμη- 
σιν, 1698».

Έξ όλων τούτων φαίνεται ότι ή σταφίς άπό πολλούς αιώνας ώνο- 
μάζετο Κορινθιακή καί ότι ή τής Κορίνθου έθεωρεϊτο καλ.λιτέρας ποι- 
ότητος, ώς σήμερον τής Βοστίτσης· τούλάχιστον τότε τινές ειχον τήν 
ιδέαν ταύτην, έξ ών καί ό ποιήσας τούς άνωτέρους στίχους. Επίσης 
παρετήρησε βεβαίως ό άναγνώστης ότι οί πλεϊστοι έγραφον έκ τής 
επαρχίας Κόρινθόν. "Ωστε υποδεικνύεται ότι τότε δέν έθεώρουν τήν 
περί τήν πόλιν Κόρινθον έκτασιν καλλιεργημένην έκ σταφιδαμπέλων^ 
άλλά τήν έπαρχίαν δήλα δή τήν Κορινθίαν καί ούχί τήν Κόρινθον. 
Ή Κοινότης Ζακύνθου τώ 1602 έγραφε, πρός τήν κεντρικήν τής Έ- 
νετίας κυβέρνησιν, σύν άλλοις ότι «τής Ζακύνθου ή σταφίς μετεφυ- 
«τεύθη έκ τής μεγάλης έπαρχίας τής Κορίνθου καί διά τοϋτο οί Άγ- 
«γλοι τήν όνομάζουσι Κόρινθο», κατά γράμμα δέ ’: «Gran provin- 
«cia di Corinto dove fu trasportato questo benedetto impianto 
«al Zante, dal qual loco havuto la denominatione che detti 
Inglesi lo chiamano Corinto».

Ποια εινε τά όρια, τά όποια έ'διδον είς τήν έπαρχίαν Κορινθίας τά 
έγγραφα ή οί συγγραφείς τών περιηγήσεων ;

Ό Portacchi 2, όστις ήτο έκ τών διακεκριμένων τής εποχής αύτοϋ 
μεταξύ τών ’Ιταλών γεωγράφων, ιστορεί ότι δ ποταμός ’Ασωπός ρέει

4 Atti Consiglio della Commnuita, ’Αρχειοφυλακείου.
« «Evvi il fiume Asopo, che scendendo dal monte Gronio passa per mezzo 

la provincia di Corinto et va nel golfo di Patras»,
(Xe Isola pin famose del mondg σελ, 10?), 



152 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

έντώ μέσω της έπαρχίας Κορίνθου. Τώ 1622 άφίκετο είς ’Ιθάκην ό 
μοναχός Παρθένιο; ερχόμενος έκ Πατρών καί είς τάς άρχάς τοϋ ύγειονο- 
μείου αναφέρει ότι ή πατρίς του εινε τά Έξαμίλιο, της επαρχίας Κο- 
ρίνθου.Τώ 1696 δ Άνδρέας Μωραίτης έξ Άμπελοβουνίου, μικράς το
ποθεσίας άπεχούσης δύο μίλια περίπου τοϋ ποταμού Άσωποΰ της 
έπαρχίας Κόρινθόν, άπεβίωσε λοιμόβλητος έν τώ λιμένι της’Ιθάκης 
Βαθεϊ, έντός εμπορικού πλοίου *. Τώ 1690 ό Δ. Μωραΐτης παραχω
ρεί διά χρέος είς τόν Καραβίαν εκτασιν γης είς την ’Ισθμιακήν χώραν 
ήν οί πρόγονοι αύτοϋ ειχον κατάφυτον έκ σταφιδαμπέλων, αϊτινες ένεκα 
τών πολέμων κατεστράφησαν καί έκτοτε έμεινε χέρσος, άλλά δ Καρα- 
ραβίας δέν την δέχεται ώς αδυνατών νά μεταβη είς την επαρ
χίαν Κορίνθου Λ

Έκ τών άνωτέρων βεβαίως καταφαίνεται, ότι διά gran provincia 
η απλώς provincia di ΠοΓΪηίο,έθεώρουν ούχί την Κόρινθον άλλά τήν 
επαρχίαν Κορινθίας, ής τά όρια εκτείνονται μ.έχρις αρκετού διαστή
ματος τοϋ Κορινθιακού Κόλπου, κατά τι δέ καί τοϋ Σαρωνικοϋ.Έν τώ 
μέσφ έ'ρρεεν δ’Ασωπός καί συμπεριελαμβάνετο είς αύτήν μέρος τής ισθμια
κής χώρας. Λοιπόν έκ τών μέχρι τοϋδε εύρεθέντων έγγραφων πρέπει νά 
θεωρήται ώς πατρίς τής σταφίδος ή Κορινθία, δοϋσα τώ εύεργετικώ 
τούτω καρπώ καί τό όνομα κορινθιακή, διότι έν τή μεγάλη ταύτη 
έπαρχία (provincia), κατά τά έγγραφα, ιδίως έκαλλιεργεϊτο καί τού
του ένεκα οί’Άγγλοι τήν ώνόμασαν Currant, έκ τοϋ Coranto, ώς τότε 
έκάλουν τήν Κόρινθον ή μάλλον τήν Κορινθίαν. Τά έγγραφα, άπερ 
σώζονται εινε πολύ προγενέστερα τών περιηγητών, οΰς αναφέρει δ κ. 
Ξένος καί ή σταφίς έν τή Πελοποννήσω πολλάς περιπέτειας έλαβεν, ώς 
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κατωτέρω θέλομεν ϊδει. Συνεπώς δ Πάρτς δέν άπέχει τής άληθείας 
είπών περί τοϋ ονόματος τής σταφίδος Κορινθιακής τά έξής : «Τό 
«όνομα βεβαίως έκ τής μιας μετηνέχθη είς τήν έτέραν, αλλά συνέβη τό 
«εναντίον άφ’ ότι φαντάζεται δ κ. Ξένος. Ή ονομασία ή έν τή δεκάτη 
«τετάρτη έκατονταετηρίδι ήδη αποδεδειγμένη τής uva passa di Co- 
«.ranto, παρά μέν τοϊς Άγγλοις έβραχύνθη εις Currant, παρά δέ τοϊς 
«κατοίκοις Κάτω Χωρών είς Gorantken1 καί τό όνομα τοϋτο μετηνέχθη 
«έπειτα είς τήν ’Αγγλίαν ώς καί είς τήν Γερμανίαν, είς τό Ριβίσιον. 
«ΙΙρός τούτοις δέ έν τισι Γερμανικαϊς χώραις, κατά τό λεξικόν τοϋ 
«Crimm, δ θάμνος τοϋ ριβισίου λέγεται Κορινθιακόν δένδρον» *.

1 Filze Sanita, Άρχειοφυλακεΐον ’Ιθάκης. Τδ άρχειοφυλακεΐον ’Ιθάκης εύρίσκε- 
ται εν κακή καταστάσει. Μόνον τάξις τις ύπάρχει εις τά συμβόλαια, βαπτιστικας 
πράξεις καί δικαστικά νέα. Πάντα τά λοιπά δικαστικά έγγραφα καί ιδίως τά ένε
τικά, εύρίσκονται εις ελεεινήν κατάστασιν καί τεθειμένα είς τρόπον αδύνατον πρός 
μελέτην. Έν τφ μέσω τοιαύτης Βαβυλωνίας ολίγον ήδυνήθημεν νά μελετήσω- 
μεν, άν καί μετέβημεν είς τήν ’Ιθάκην μέ σκοπόν νά γράψωμεν τήν ιστορίαν τής 
νήσου ταύτης έπί Ενετοκρατίας. Τδ άρχειοφυλακεΐον τοϋτο εινε πάντοτε κεκλει- 
σμένον καί ό αντιγραφευς κ. Σ. Ματαράγκας τδ ανοίγει μόνον όταν εχη νά άντι- 
γραψη τι. Ευτυχώς ό νέος ουτος Ματαραγκας εινε λίαν φιλότιμος καί ικανός καί 
διέθεσε τό άρχειοφυλακεΐον είς τάς διαταγάς ήμών, διό καί δημοσία τόν εϋχαρι- 
στοϋμεν. Έμάθομεν δτι ή Κυβέρνησις έχει διωρισμένον δια τόν τύπον ένα βοηθόν 
διευθύνοντα. Εινε καιρός νά σκεφθή ή Κυβέρνησις σοβαρώς διά τά αρχειοφυλα
κεία τής Επτάνησου.

I fiarte Averse, Άρχειοφυλακεΐον ’Ιθάκης.

Ό Πάρτς προσέτι λέγει, άγνοών τά έγγραφα τά σωζόμενα έν τοϊς 
ένταύθα άρχείοις : «’Επειδή έκαλεϊτο κορινθιακή, όνομα, δπερ έπαρ- 
«κώς δικαιολογείται διά τής έξαγωγής τοϋ καρπού έκ τοϋ κόλπου τής 
«Κορίνθου, συνεπέραναν άπερισκέπτως ότι τό κλήμα άλλοτε ήτο έγχώ- 
«ριον έπί τοϋ ’Ισθμού. Πάσαι αί προκείμεναι μαρτυρίαι έκ τής ΙΗ' 
«καί ΙΖ' έκατονταετηρίδος περιορίζονται είς τήν διαβεβαίωσιν, ότι δέν 
«ύπάρχει έκεϊ πλέον ή κορινθιακή σταφίς, άναγκαίως δμως άλλοτε 
«έφύετο. Πραγματικώς δέ ούδείς είδεν αύτήν έκεϊ. Ή έξέτασις τών 
«πηγών άγει με είς τήν άκράδαντον πεποίθησιν, ότι ή σταφίς ούδέ— 
«ποτέ ύπήρξεν έπί τής Νάξου, ούδέποτε έπί τοϋ Κορινθιακού ’Ισθμού, 
«άλλά τήν πατρίδα αύτής πρέπει νά ζητώμεν εντός τών ορίων, έν οις 
«καλλιεργείται έπιτυχώς καί νϋν έν Άχαΐα. "Ολη δηλαδή ή διήγησις 
«περί τής μεταγενεστέρας εισαγωγής τής σταφίδος είς τήν βορειοδυ- 
«τικήν Πελοπόννησον άναιρεϊται άποχρώντως δΓ άκριβών μαρτυριών, 
«αϊτινες έγγυώνται τήν ϋπαρξιν αύτής έν ταύτη τή χώρρι είς πολύ 
«άρχαιοτέρους χρόνους 5».

Ό σοφός καθηγητής, πρός δν ή Επτάνησος πρέπει νά διαφυλάττή 
μνήμην εύγνώμονα διά τάς καλάς περί Κερκύρας, Λευκάδος, Κεφαλ
ληνίας, ’Ιθάκης καί Ζακύνθου πραγματείας21, νομίζει απερίσκεπτου 
συμπέρασμα δτι το κλήμα άλλοτε ήτο έγχώριον έπί τοϋ ’Ισθμού καί 
έπειτα λέγει δτι όναγκαίως άλλοτε θά εφυετο έκεϊ. Άλλ’ ήμεϊς

1 Gemma Vocabulorum ύπό Jac. de Breda, Beventer 1500, άναφερόμενον 
έν L. Dieffenbach. Novum glossarium latino-germanicum mediae et infimae 
aetatis. Frankfurt 1867, 387 a.

* Κεφαλληνία καί ’Ιθάκη σελ. 255.
8 Αυτόθι σελ. 253.
4 Πάντα έδημοσιεύθησαν τόπρώτον έν τφ περισπούδαστα) Geographische Mit- 

teilungen τοϋ Petermann. Έν Γόθμ.—Τών μελετών τούτιον ή άτυχεστέρα ειν§ 
ή τής Ζαχύνθρυ,
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^ίά.νά ήμεθα ειλικρινείς, έκτος τοϋ ανωτέρω αποσπάσματος της μετα- 
φράσεως τοϋ ελλογίμου ζ. Λ. Γ. Παπανδρέου, καταχωρίζομεν έπι λέξει 
καί το σχετικόν κείμενον : Aus dem Namen der Korinthen, wel- 
cher durch die Ausfuhr der Fracht aus dem Golf von Korinth 
ausreichend gerechtfertigt wird, hat man voreilig geschlossen 
dass die Rebe ehemals auf dem Isthmus heimischg ewesen 
sei. Alle vorliegenden Zeugnisse aus dem 18 und 17 Jahr- 
hundert beschranken sich auf die Versicherung, die Korinthe 
sei dort nicht mehr zu finden, sie msiise aber ehemals dort 
gewachsen sein. Wirklich gesehen hat sie dort niemand. Mich 
fiihrt die Priifung der Quellen zu der festen Ueberzeugung, 
dass die Korinthe niemals in Naxos, niemals auf dem Korin- 
thischen Isthmus vorhanden gewesen 1st, sondern ihre Hei- 
mat innerhalb des Bereiches zu suchen ist, in welchem sie 
noch heute mit Erfolg angebaut wird, in der Landschaft 
Achajaκτλ.,.

Τά μέχρι τοϋδε γνωστά ημϊν έγγραφα μαρτυροϋσι το εναντίον, δήλα 
δη δτι ή πατρίς της σταφίδος πρέπει νά είνε έντος της επαρχίας 
Κορινθίας καί ούχί έν Άχαχα, ώς άποφαίνεται δ πολύς Πάρτς. Πι
θανόν έγγραφα άγνωστα μέχρι τοϋδε νά κατατάξωσι μεταξύ τών 
προφητών τόν φιλόπονον καί πολυμαθή Γερμανόν καθηγητήν.

★
* ¥

Κατά τόν δέκατον πέμπτον αιώνα ή σταφιδάμπελος ήτο πολύ δια
δεδομένη έν Πελοποννήσω. Ό φραγκισκανός μοναχός έξ ’Ιρλανδίας 
Λουκάς Wadding έν τοϊς χρονικοϊς τοϋ τάγματος αύτοϋ 2 δημοσιεύει 
έπιστολήν καρδιναλίου σταλεϊσαν τώ 14-59 πρός μοναχόν, έν η αναφέ
ρει, σύν άλλοις δτι ή Πελοπόννησος τότε έν μεγάλη άφθονίφ παρήγαγε 
«σίτον, οίνον, κρέας τυρόν μαλλία, βάμβακα, λινόν, μέταξαν, πρινο- 
«κόκκιον (chrenissirnum), μικρόρραγας σταφίδας,δι’ών κατασκευάζε- 
«ται βαφή (uvas passas parvas per quas fit tinctura)».

Τω 1502 δ Δημήτριος Δράκος, έκ Πατρών, έγραφε, διά τής αρμό
διας άρχής, πρός τήν έν Ζακύνθω κυβέρνησιν δτι «... είμαι όγδοήκοντα 
«έτών καί αδύνατον νά έργασθώ' νέος άνεγώρησα έκ Ζακύνθου ένεκα 
«τών πονηρών χρόνων, άνεχώρησα καί έγώ ώς έπραξαν οί πλεϊστοι τής 
«δυστυχούς τότε νήσου. Εις τήν Πελοπόννησον τόρα είνε άδύνατον νά 

. 1 Kephallenia und lthaka, έν Gotha 1890, σελ. 100—I QI,
’ famales Fratrum ^finorum 1648, τόμ. YI,
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«μείνω, άφοϋ άπεβίωσεν ή σύζυγός μου.... Μετά τήν άναχώρησίν μου 
«εις Πάτρας καί Γλαρέντσαν, εΐργαζόμην δλην τήν ήμέραν,άλλά ολίγον 
«έκέρδιζον.... Έλαβον τά όπλα ύπέρ τών χριστιανών πολλάκις.... 
«Τέλος έσκέφθην νά γίνω γεωργός, καθότι ή τέχνη αΰτη πολύ έτιμάτο 
«τότε.... Πρώτον έκαλλιέργουν κλήματα άμπέλου, πολύ καλλίτερα 
«άπό εκείνα τής Ζακύνθου, δήλα δή έσκαπτον δμοϋ μέ άλλους. Όλί- 
«γον κατ’ ολίγον έμαθον καί τέλος έγεινα πολύ επιτήδειος είς τήν τέ- 
«χνην ταύτην. Νέος πόλεμος κατέστρεψεν δλην τήν φυτευμένην έκτασιν 
«τών άμπέλων τοΰ κυρίου μου καί έπειτα μετέβην είς κτήμα Γάλλου, 
«δστις είς μίσθωσιν τό είχε λάβη καί δπου έκαλλιεργεϊοο νέον διά τήν 
«πατρίδα μας Ζάκυνθον είδος άμπέλου, μετά μικρών ρςογών μελανών, 
«ήτις έδώ]έχει πολλάς ονομασίας, ήγουν άσταφίδα, σταφίδα, Κόρινθο, 
«λιανορρώγι, λιανοστάφυλο, κηροστάφυλο, ού'βα-πάσσα,πάσουλο, οΰβα 
«πάσουλα (astafida, stafida, Corinto, lianoroi, lianostafili, mi- 
«crostafili, uva passa, passulo et uva passula). Είνε γλυκύτατος 
«καρπός, δ δποϊος λαμπρά τρώγεται μετά άρτου καί είνε θρεπτικός τόν 
«χειμώνα ιδίως, δταν οί πτωχοί έξ αύτοϋ τρέφωνται. Χρησιμεύει διά 
«βαφήν είς τό έξωτερικόν καί διά τοϋτο δέν τιμάται πολύ άπό τούς ξέ- 
«νους. Τό είδος τοϋτο είνε άφθονον. Είς τήν καλλιέργειαν καί έτοιμα- 
«σίαν (zappare et preparation) τής σταφίδος (uva passa) κατεγεε- 
«νόμην μέχρι τοϋ παρελθόντος έτους, δπότε άσθένεια μέ νινάγχασε νά 
«μή δυνηθώ νά έργασθώ πλέον. Τά ολίγα χρήματα, τά δποϊα εΤχον, 
«δλα τά έδαπάνησα ένεκα τής πολυχρονίου άσθενείας τής γυναικός μου 
«καί τοϋ θανάτου τής ιδίας. Νά ζητήσω τήν έλεημοσύνην μεταξύ ξέ- 
«νων δέν καταδέχομαι, ούδέ καταδέχεται ή εΰσπλαγχνος Βενετία, διά 
«τοϋτο ζητώ παρ’ ύμών 4 ........ »

Κατά τόν αιώνα τούτον καί έν Πάτραις ύπήρχε σταφίς2 καί 
έπωλεϊτο5. Όμως ένεκα τών συχνών δηώσεων, τών πολλών αιματη
ρών πολέμων, τών καταστροφών καί άλλων δεινοπαθημάτων, ή Πελο
πόννησος καί ή Στερεά 'Ελλάς δσημέραι παρήκμαζον, πολλοί δέ τών 
κατοίκων έζήτουν άλλαχού καταφύγιον. Συνεπώς καί ή καλλιέργεια 
τών κτημάτων δέν ήδύνατο νά είνε έν άνθηρά. καταστάσει καί πολλά 
ρ,έρη έγένοντο χέρσα έκ τών πολέμων. Αί έν τφ Ίονίφ νήσοι, ούσαι 
έλεύθεραι ύπό τήν ίσχυράν 'Ενετίαν, προσεπάθουν νά έχωσι τό μονο- 
πώλιον, ώς καί συνέβη δταν ή σταφίς ήρξατο καλλιεργουμένη έπιτυχώς

’ Domande et Dispacci, Άρχειοφυλακεΐον ύπο τά Δικαστήρια.
’ Σάθα, Μνημεία 'Ελληνικής ιστορίας τόμ. V, σελ. 13, 26.
5 Fil^e Sanity it Pogaaa, Αρχειοφυλακείων· 
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έν Ζακύνθω ιδίως, καί ακολούθως έν Κεφαλληνία. Κατωτέρω θά ίστο- 
ρήσωμεν τίνι τρόπω αί εγχώριοι καί ένετικαί άρχαί διενήργουν τήν 
καταστροφήν τής καλλιέργειας τής σταφίδος παρά τοΐς γείτοσιν ύπο- 
δούλοις άδελφοϊς. Έν τούτοις παρέχωμεν τώρα σαφή τινα ιδέαν τής 
έν τή τουρκοκρατουμένη Έλλάδι καταστάσεως τής σταφίδος κατά 
τά τέλη τοϋ παρελθόντος αίώνος.

Τή 27 Νοεμβρίου τοϋ έτους 1775 δ "Αγγελος Rosalem γενικός 
πρόξενος τής Ένετίας έν τή ύποτεταγμένη εις τήν Τουρκίαν Έλλάδι, 
άλλ’ έν ΙΙάτραις διαμένων, πληροφορεί τήν Κυβέρνησίν του ότι ένεκα 
τής σταθεράς καταναλώσεως τοϋ σταφιδοκάρπου καί τοϋ μεγίστου κέρ
δους τών Πελοποννησίων, ένεψυγώνοντο οί Στερεολλαδϊται νά καταγί- 
νωνται εις τήν καλλιέργειαν τής σταφίδος, ύπερπηδώντες διά τής 
φιλοπονίας ένίοτε καί αύτάς τάς δυσχερείας ΐής φύσεως (superando 
talvolta le difficolta della natura de’siti). «Είς τάς Πάτρας, έπί 
«λέξει έ'λεγεν ό πρόξενος, είς τάς Πάτρας καί είς τά περίχωρα αύτών 
«κατά τό έτος τοϋτο καίτοι ήτο περιωρισμένη ή συγκομιδή, ό καρπός 
«έφθασε μέχρι τριών περίπου εκατομμυρίων καί ήγοράσθη όλος άπό 
«γάλλους έμπορους άντί πεντήκοντα καί πέντε γροσίων τήν χιλιάδα, 
«έξαιρουμένου τοϋ δασμού καί τοϋ δικαιώματος τοϋ Προξενείου, άπερ 
«εΐνε είς βάρος τοϋ αγοραστού. Έκ τών έφετεινών φορτώσεων φαίνεται 
«ότι ή Γαλλία ήρχισεν άριστον έμπόριον (ottimo commercio) μετά 
«τής 'Ολλανδίας, όπερ ωφελεί μέν τούς ένταϋθα κατοίκους, άλλά προ- 
«ξενεϊ ζημίαν είς τάς νήσους καί,κατά πάσαν πιθανότητα, προσεχώς 
«καί ζημίαν είς τά εισοδήματα τής πολιτείας. ’Αξιοπαρατήρητος είνε 
«ή αύξησις τής παραγωγής είς τήν Βοστίτζαν, Άκράταν καί Κόριν- 
«θον, ένθα τήν δυσκολίαν τοϋ έδάφους καταπολεμοϋσι διά τής έργα- 
«σίας καί ούτως ή συγκομιδή εφθασε μέχρι τοϋ ένός καί ήμίσεος έκα- 
«τομμυρίου !» Έξηκολούθει είτα γνωρίζων είς τάς άρχάς ότι είς τό 
Αίτωλικόν δέν θά αύξηση ή παραγωγή τής σταφίδος, ένεκα τής περιω- 
ρισμένης έκτάσεως, τούναντίον δέ θά αύξηση είς τήν Ναύπακτον, τήν 
Βιτρινίτζαν, Ξίταν καί Λάρσον μέση τής Ρούμελης, ένθα άφ ’ ένός 
τό έ’δαφος ήτο προσφυές είς καλλιέργειαν, άφ’ετέρου δέ οί κάτοικοι 
μιμούμενοι τούς Πελοποννησίους, κατά πολύ είργάζοντο. Τώ 1774, 
ένεκα τών περιστάσεων, ό Ενετός πρόξενος παρενέβαλλεν έμπόδια καί 
ούτω τά πλοία δέν διηυθύνοντο είς τά παράλια τών ύπό τούς ’Οθω
μανούς χωρών, ή δέ τιμή τής σταφίδος έ'φθασεν είς γρόσια 44 τήν χι
λιάδα είς Πάτρας καί Βοστίτζαν.

Τφ 1775 ή τψ.ή ήτο είς τάς Πάτρας γρόσια 55 κ,αί |ίς τά άλλά 

μέρη τοϋ Κορινθιακού κόλπου μόνον 50. Τή 3 ’Ιουλίου τοϋ έτους 1782 
οί σύνδικοι Ζακύνθωι ’Ιωάννης Βαρβιάνης, Κάρολος Βολτέροας ζαί 
’Αναστάσιος Καρρέρ δΓ εγγράφου αύτών προς τόν έν λόγφ πρόξενον τής 
Ένετίας καί προς τόν πρόξενον τής ’Ολλανδίας Γεώργιον Paul, έτι 
έν ΙΙάτραις διαμένοντα, ζητοϋσι περί τοϋ παραγομένου έν τή ύπό τούς 
’Οθωμανούς Έλλάδι σταφιδοκάρπου πληροφορίας. Ό μέν άπαντδί τή 
25 Ιουλίου καί αύθις τή 5 Σεπτεμβρίου, ό δέ τής 'Ολλανδίας τή 26 
’Ιουλίου καί αύθις τή 12 Νοεμβρίου, στέλλοντες άμφότεροι είς τήν 
Ζακυνθίαν κοινότητα τάς εξής πληροφορίας., Έν τή περιοχή (distretto) 
Πατρών, όταν δ καιρός είνε εύνοϊζός, ανέρχεται το ποσόν τοϋ παρα- 
γομένου σταφιδοκάρπου είς τέσσαρα εκατομμύρια, άλλ’ένεκα τών νέων 
φυτειών, τάχιστα ή εσοδεία θά αύξήση κατ’ άλλα δύο εκατομμύρια. 
Είς τάς περιοχάς Βοστίτζης καί Άκράτας ή συγκομιδή ήτο ένός 
εκατομμυρίου καί διακοσίων χιλιάδων, άνευ έλπίδος αύξήσεως. Εις 
τήν Κόρινθον ύπερέβαινε τάς τριακοσίας χιλιάδας καί τάχιστα θά 
έφθανε τάς τετρακοσίας. Είς Ναύπακτον, Κύζελι καί Βυτρινίτζαν τής 
Ρούμελης παρήγοντο μόνον πεντακόσιαι χιλιάδες. Είς Μεσολόγγιον καί 
είς Γαστούνην χιλιάδες εκατόν. Ή τιμή πρό τοϋ πολέμου ήτο,. 55 — 
60 γρόσια τήν χιλιάδα, άλλ’ ότε εγραφον, δήλα δή το 1782, ή τιμή 
ήτο γροσίων 28 — 30 τήν χιλιάδα, ένεκα τών δυσχερειών τοϋ πολέ
μου. Οί κτηματίαι, άμα τή πωλήσει τοϋ σταφιδοκάρπου, έπλήρωνον 
τόν έγγειον φόρον, ή ώς λέγουσι τά έγγραφα, τόν «campodego». 'Ο 
φόρος ούτος ήτο είκοσι παράδων κατά στρέμμα, διότι έξηροϋντο τής 
δεκάτης αί γαϊαι, έ'νθα έκαλλιεργεϊτο ή σταφίς. Κατά τήν εξαγωγήν οί 
άγορασταί έπλήρωνόν δασμόν είς τό τελωνεΐον τρεις τοΐς έκατόν καί 
άσπρα εΐκοσιν είς τον ζυγιστήν.

"Οταν οί άγορασταί ήσαν ξένοι, έπλήρωνον τά δικαιώματα είς τό 
προξενεΐον. Τό αυτό δικαίωμα ύπεχρεοΰντο νά πληρώσωσιν καί όταν ή 
φόρτωσις έγίνετο έπί ξένου πλοίου. Αί έκ Πελοπόννησου καί Στερεάς 
Ελλάδος έξαγόμεναι σταφίδες έστέλλοντο είς Τεργέστην, Λιβόρνον καί 
Μασσαλίαν, ένίοτε δέ κατ,’ εύθεΐαν είς ’Αγγλίαν καί 'Ολλανδίαν 4.

Κατά τάς έπισήμους ταύτας πληροφορίας ή σταφίς έν τή δούλη 
Έλλάδι δέν ήτο μέγα εισόδημα, άλλά τάσιν είχε νά προαχθή ή παρα
γωγή, διό καί έφοβήθησαν αί έντόπιαι καί ένετικαί άρχαί τών νήσων 
ών τάς ένεργείας έν οίκείω τόπω θά ίστορήσωμεν. Μεταξύ τών'Επτανη-

1 Filze Gomunita 1700—1790, Registro lettere 1782—1785, ’Αρχειοφυλα- 
κεΐον καί Σ. δέ Βιάζη, «'Η σταφίς έν τή Τουρκοδοολωμένη Έλλάδι» έν ΠεΛο~ 

πονκήο-ω Πατρών.

•
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σίων τών γειτόνων ύπήρχε {χέγας συναγωνισμός- καί δικαίως έβαυ- 
καλίζοντο ύπο τής ιδέας νέων πελατών. Ή κατανάλωσις δέν άνταπε- 
κρίνετο είς τήν παραγωγήν. Ήτο ανάγκη νέων φυτειών, έπαυξήσεως 
μεγάλης τοϋ σταφιδοκαρποϋ. Ό συναγωνισμός ούτος μεταξύ τών γει
τόνων ήτο πρό πάντων επιζήμιος είς τήν Ζάκυνθον, κέντρον τοϋ εμπο
ρίου καί τόπου ένθα εύδοκίμως ή σταφίς έκαλλιεργεϊτο καί σπουδαίως 
έπολλαπλασιάζετο, ώς έν τώ προσεχεϊ φυλλαδίω θέλομεν ιστορήσει

ύδπυρεδων δέ Βεάζης

Η ΤΕΧΝΗ

— Τ’ ουρανού τό γαλάζιο τό χρώμα, 
Τό φεγγάρι ζωγράφισε άκόμα, 
Νά φανή κάμε εμπρός σου δ Θεός- 
Κι’ άνοιξε μου τά θεία μονοπάτια 
Όποϋ κρύβουν ’ς τ’ ανθρώπου τά μάτια 
Τής αλήθειας τ’ ακοίμητο φώς,

Νά μπορέσω έμπροστά ’ς τήν εικόνα 
Λυπημένος νά γέρνω τό γόνα
Είς τήν πάλη τής δόλιας καρδιάς.— 

"Έτσι λέει σ’ ένα νιό καλλιτέχνη, 
Π’ άγαπα καί λατρεύει τήν τέχνη, 

"Ενας πλούσιος ξανθός βασιλιάς

Ό ένας φεύγει άπό κεΐ κι’ δ άλλος μένει 
Μέ τήν σκέψι βαθειά καρφωμένη
’Σ τό πανί π’ όλο ασπρίζει μπροστά- 
Καί τό χέρι του επάνω έκεϊ τρέχει, 
Χαλινάρι κανένα δέν εχει, 

'Ωσάν άτι ποϋ νάχγ φτερά.

Τρέχει τρέχει ή ψυχή τού τεχνίτη 
Άφ’ τόν ενα ’ς τόν άλλο πλανήτη 
Καί διπλώνει δειλή τά φτερά.
Θωρεϊ τ’ άστρα, τ’ άχνά τό φεγγάρι 
Νά μήν έ'χουν τήν πρώτη τους χάρι, 
Βλέπει εμπρός τους καπνό καί φωτιά.
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Ωσάν είδε τον ήλιο μπροστά της,
Χαμηλώνει σιγά τά φτερά της 
Καί κυττάζει μέ πόνο πικρό-
Πότε ή λύπη σκληρά τήν πληγώνει, 
Πότε τ’ άσπρα φτερά της απλώνει 
'Ως ποϋ φθάνει μπροστά ’ς τό Θεό.

Μά τό χέρι ποϋ δείχνει ’ς τά μάτια 
Τ’ ούρανοϋ τά κρυφά μονοπάτια, 
’Σ τό πανί μαρμαρώνει μέ μιά. 
'Ωσάν βόλε, ποϋ ένω τριγυρίζει 
Καί πηδώντας ’ς τ’ άγέοι σφυρίζει, 
’Σ τό σημάδι βαρειά σταματά.

Ό ξανθός βασιλιάς έκεϊ πηαίνει. 
Τή μορφή τοϋ τεχνίτη γραμμένη 
’Σ τήν εικόνα μέ πόθο κυττα, 
Μά θωρεϊ ξαπλωμένο ’ς τό χώμα 
Τό φτωχό του νά κείτεται σώμα 
Νεκρωμένο μέ μάτια κλειστά.

Στέφανος Μαρτζώκης.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ’

147.
"Άλογο μή διάλεξης τήν άνοιξη 
οϋδέ γυναίκα τη Λαμπρή. (Κυνουρίας)

Όμοια τή παρ’ Άραβαντινώ 49 καί Καββαδίορ, Λ, 351. Ή,πα
ροιμία στηρίζεται έπί τής πείρας, διότι τον Μάιον τά άλογα άφίνονται 
νά τρέφωνται, αί δέ γυναίκες τήν Λαμπράν στολιζόμεναι φαίνονται 
ώραϊαι.

148.
"Άλογο ποϋ σοΰ χαρίζουν
σ’ τά δόντια μή τό κυττάζμς. (Ανάφης)

1 Συνέχεια· ί’δε φυλλάδιον 12 (Αύγούστου).
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Όμοια τή παρά Βενιζέλω Κ, 312:

Κάποιου χάριζαν γάιδαρο 
και τόν κύτταζε σ’ τά δόντια.

Όμοίχν παροιμίαν εχουσι κα'ι οί Γάλλου
a chevai donne on ne regarde 
point a la Louche.

149.
'Αλωνάρης αλωνίζει
κι’Αύγουστος ξεχωρίζει. (’Αθηνών)

Λέγεται έπι τών έπικιν^ύνως νοσούντων, οϊτινες κατ’ Αύγούστον η 
άναλαμβάνουσιν ή απέρχονται εις την αΐωνίαν μακαριότητα.

150.
"Αρι ! αί, τώχω σ’την ποδιά ριου;... (Κυνουρίας) 

Έπι τών εύκολους Θεωρούντων τάς απαιτήσεις των.
151.

Άρι’έπος, άρι’έργον.
Παροιμία άρχαία είσαχθεϊσα και έν τή σημερινή γλώσση· ομοιάζει 

προς τήν
Έν τω αρια και τό θάρια.

Οί Γάλλοι λέγουσι
aussit6t dit aussitot fait.

152.
"Αρια καταιβίϊ τό γαϊδούρι 
άπό την κάρυά 
δσο θέλεις δούλευε (Λακε^αίμονος)

’Αντίθετος τή παρά Ζαφειροπούλω 154' λέγεται έπι τών άκαίρως τι 
ποιούντων.

153.
"Αρια λύσης τό σακκϊ
δέ ριαζεύουντ’ οΐ καβούρι. (Ζακύνθου)

Έπι τών όφειλόντων νά είνε προσεκτικοί καί οικονόμοι.
Κ.. ΛΓεστορόδης, γυμνασιάρχης.
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'Υπο τήν διατριβήν ή Αντοχράτειρα Λιβία χαι η θυγάτηρ τον Ανγονστον. 
Έκ παραδρομής έτέθη είς τε τδ προηγούμενον φυλλάδιον καί είς τδ παρδν το 
δνομα τοϋ κ. Χριστ. Σαμαρτσίδου ώς μεταφραστοϋ, ένω τήν μετάφρασιν έφι- 
λοπόνησε χάριν τοΰ ήμετέρου περιοδικού δ έν Κωνσταντινουπόλει λόγιος κ. 
Φώτιος Δημητριάδης.


