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Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
είς τα διάφορα Κράτη τον Κόσμου χαΐ έν ΈΛΛάδι Χαϊ 

τά έντεϋθεν πορίσματα περί της οΐχονομιχης 
χαταστάσεως της 'EόlJ,άδoς,.

’Εσκέφθησαν λοιπόν οτι, έάν τό Κράτος ήγόραζε ροϊρος τού παρα- 
γομένου έν τη χώροχ; αργύρου, ή προς τον' χρυσόν τιμή τοϋ με
τάλλου τούτου ήθελε παύσει κατιοϋσα, καί έπί τη ϊδίοι τάύτη τφ 
4878 προύκάλεσαν τον γνωστόν ύπο τό όνομα Bland Bill νόμον, καθ’ 
δν τό Κράτος ύπεχρεοϋτο ν’ άγοράζή 2 . εκατομμυρίων δολλαρίων άρ
γυρον κατ’ έτος· βραδύτερον, τφ 4890, δι* άλλου νόμοι) καλούμενου 
Silver Purchase Act τό ποσόν τούτο ύπερεδιπλασίασαν, ύποχρεω- 
θέντος τοϋ-Κράτους ν’ άγοράζγ 54 εκατομμύρια ούγγίάς αργύρου κατ’ 
έτος, ήτοι 4 */ εκατομμύρια ούγγίας κατά μήνα. Άλλ’αί άμετάβλη- 
τοι συνθήκαι ύπό τάς όποιας λειτουργεί ή αγορά καί’ ή πώλησις τών 
εμπορευμάτων, τά δέ πολύτιμα μέταλλα, εις οίανδήποτε καί άν ώσι 
μορφήν, είσί βεβαίως έμπόρευμα , δέν εκβιάζονται- ούτως άντί νά έπέλ- 
6η ή έλπιζομένη άναχαίτισις τής ύποτιμήσεως,. τούναντίον αυτή έπε- 
τάθη άκριβώς έπί μάλλον άπό τής έποχής τοϋ Bland Bill, διότι, ένφ 
τφ 4878 μία ούγγία άργύρού έτιμάτο 52 7je δήνάρια, τφ.4879 
έτιμάτο 54 */4, τφ 4880 52 ’/4, τω 1884 51 τφ 1882
51 78, τφ 1883 50 7(β, τφ 4884 50 %, 1885 48 7,. τφ
1886 45 7β> τφ 1887 44, 7β, τφ 1888 42 %, τφ 1889 42 “/«, 
τω 4890 47 4*/ίβ, τω 4891 45 καί κατά τήν στιγμήν ταύτην 
τιμάται 37 *7(6· 'ι

Ή μεγάλη αΰτη ύποτίμησις τοϋ αργύρου έμβάλλει εις πολλήν άνη- 
συχίαν τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, διότι, έάν "μέχρι τοϋδε κατωρθώθη 
άληθώς νά διατηρηθή έν τή άγορ^ τό άργυροϋν δολλάριον. εις ’ισοτι
μίαν, καθόσον ή Κυβέρνησις ανταλλάσσει διά χρυσού πάντα τά πρός 
άγοράν τοϋ άργύρου έκδιδόμενα γραμμάτια Silver certificates, δ 
χρυσός όμως έφυγάδεύθη σχεδόν ολόκληρος έκ τής χώρας, μή ύπολειπο- 
μένων κατά τήν στιγμήν ταύτην ή μόνον 217,672,947 δολλαρίων 

1 Συνέχεια- ΐδε προηγούμενον φυλλάδιον.
τομος 12’ ’Ιούνιος. 46
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χρυσού απέναντι πιστωτικού νομίσματος έν κυκ'λοφορίςι έξ 1,027,480 
217 δολλαρίων.

Ή αναλογία αυτή τού είς χρυσόν αποταμιεύματος είναι εις άκρον 
ασθενής απέναντι τού ύπερόγκου ποσού τού πιστωτικού νομίσματος είς 
κυκλοφορίαν καί εμβάλλει δικαίαν ανησυχίαν περί τού μέλλοντος. “Ιδω
μεν ήδη, πώς οί κατέχοντες τήν εξουσίαν Δημοκρατικοί θά λύσωσι τό 
μέγα πρόβλημα, ί'να άποτρέψωσε τάς δεινοτέρας τής ήδη άρξαμένης 
νομισματικής κρίσεως συνέπειας, καθ’ άς τό άργυροϋν δολλάριον δύνα- 
ται σπουδαίως νά ύποτιμηθή απέναντι τού χρυσού, έν οϊσρ περιπτώσε 
ή κρίσις έσται όξυτάτη, ανεπανόρθωτους συνεπαξομένη ζημίας. ,

Κατά τήν κρίσιν τών ειδημόνων, ήόρθοτέρα λύσις είναι ή κατάργη
σες τών περί άγοράς τού παραγομένου άργύρου νόμων καί ή τοΰ αργύρου 
έγκατάστασις έν τώ Κράτει ώς μόνης νομισματικής μονάδος.

ΓΑΛΛΙΑ

Τετράκις άπό τών αρχών τού παρελθόντος αΐώνος ή Γαλλία ύπέστη 
τήν αναγκαστικήν, τφ 1719, τφ 1790, τφ 1848 καί τφ 1870.

171®
Ό Λουδοβίκος ΙΔ’ , άποθανών, κατέλιπε τά οικονομικά τού Κρά

τους τέλεον παραλελυμένα. Τό δημόσιον χρέος ύπερέβαινε τά δύο δι
σεκατομμύρια άπέναντι έπιτακτικών τού Κράτους αναγκών-, τά δη
μόσια ταμεία ήσαν δλως κενά, ούδ’ήλπίζετο νά πληρωθώσιν έπί σει
ράν έτών, διότι τά έσοδα τού Κράτους ειχον κατά τδ πλειστον δαπα- 
νηθή έκ τών προτέρων. Ή περιβόητος Τράπεζα τού Λώ παρέλυε, μ’δλην, 
τήν προστασίαν ήν έπεδαψίλευεν είς τον δημιουργόν αύτής δ Άντιβα- 

σιλεύς, μ’ δλην τήν λάμψιν δι’ ής ό έπιτήδειος Σκώτος περιέβαλλε 
τήν άνακαινισθεϊσαν παλαιάν εταιρείαν, διά τής ίδρύσεως τής νέας εται
ρείας τών ’Ινδιών ή χρεωκοπία λοιπόν έπέκειτο καί έδέησε σύντονος νά 
καταβληθή προσπάθεια πρδς άποσόβησιν τού κακού. ’Ολίγον παλαιότε- 
ρον,ήθελον ίσως καταφύγει είς τήν άλλοίωσιν τού νομίσματος, άλλά κατά 
τήν έποχήν έκείνην άκριβώς αί περί νομισματοποιήο'εως τού χάρ— 

• του νεωτεριστικά! τού Λώ ίδέαι, κατεκυρίευον πάντων καί τό παλαιόν 
τής καταδολιεύσεως τοϋ νομίσματος σύστημα περιήρχετο είς αχρηστίαν. 
ΓΓπό τοιαύτας περιστάσεις έξεδόθη τδ άπό 21 Δεκεμβρίου' 1719 Διά
ταγμα, δΓ ού δέν έπετρέπετο ή πληρωμή είς μεταλλικά νομίσματα, 
εις άργυρον μέν διά ποσόν μεΐζον τών 10 λιρών, είς χρυσόν δέ τών 300, 
καί διετάσσετο συνάμα δτι πάσαι αί συναλλαγματικαί έπρεπε νά 
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έξαργυρώνται διά γραμματίων, πρδς ά άπεδίδετο έφεξής άπαλλακτική 
δύναμις (force liberatoire). Τοιουτοτρόπως έθεσπίζετο έ* μ«ρ*Γ ή 
άναγκαστική, ήτις μετά 11 μήνας, διά τού Διατάγματος τής 28 ’Ια
νουάριου 1720, έκηρύσσετο πλήρης άνευ περιορισμών. Δέν έβράδυνεν 
δμως νά έπέλθη ή καταστροφή, ήν δ τολμηρός χρηματιστής έπέφερε 
κατά τής Γαλλίας.

1 y»o.
Ή έθνική τής Γαλλίας Συνέλευσις, διά ψηφίσματος άπό 19 Δε

κεμβρίου 1789, διέτασσε τήν ύπέρ τοϋ Κράτους δήμευσεν τών κτημά
των τοΰ Θρόνου καί τοΰ Κλήρου, άλλ’ ή πώλησις, ύπό τήν μαστίζου- 
σαν τήν χώραν οικονομικήν δυσπραγίαν καί έν τή άβεβαιότητι τής 
έπαύριον, δέν ήτο προχείρως κατορθωτή, τδ δέ ταμεϊον έπιέζετο ύπό 
κατεπειγουσών αναγκών. Έπενοήθησαν τότε τά περίφημα assignats, 
διετάχθη δηλαδή ή εκδοσις δμολογιών έκ φρ. 10,000 έκάστη καί έπί 
τόκφ πρώτον μέν έκ 5 °/0, ύ’στερον .δέ διά τοΰ Διατάγματος τής 15 
Απριλίου έκ μόνων 3 °/0 μέχρι ποσού 400 εκατομμυρίων. Αί δμολο- 

γίαι αύται έξεπροσώπουν τήν άξίαν τών κτημάτων, ών ή έκποίησις 
διετάσσετο διά τοΰ είρημένου διατάγματος, έπομένως ούδέν άλλο ήσαν, 
κατά τήν γένεσιν αύτών, ή απλά ύποθηκικά γραμμάτια. Συγχρόνως 
συνεστήθη καί ταμεϊον εκτάκτων εισφορών (Caisse de l’Extraordi- 
naire), τού όποιου αί εισπράξεις, συνιστάμεναι έκ τού προϊόντος τών 
πωλήσεων τών κτημάτων καί έκ πατριωτικών εισφορών, άφιερώθησαν 
είς τήν έξαργύρωσεν τών assignats, διά κληρώσεως έντός πενταετίας’, 
ένεργητέαν ! Άλλ’ ώς ήν έπόμεγον, ένφ τδ ταμεϊον τών έκτάκτων 
εισφορών έμενε κενόν, αί άνάγκαι τού Κράτους καθίσταντο δσημέραι 
έπιτακτικώτεραι ! Έξεδόθη τότε νέον διάταγμα, τδ τής 17 ’Απριλίου 
1790, δΓ ού τά assignats μετέβαλον τήν άρχι'κήν αύτών φύσιν, μετα- 
τραπέντα άπο ύποθηκικών γραμματίων εις νόμισμα χάρτινον, άπολαΰον 
τοΰ προνομίου τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, καθ’ δσον, ένφ τά assi
gnats έκηρύσσοντο ώς εχοντα νόμιμον κυκλοφορίαν (cours legal) καί 
ώς τοιαϋτα δυνάμενα ν’ άνταλλάσσωντάι άντί οίωνδήποτε τίτλων, πι
στώσεων ή χρεών τοΰ δημοσίου, τό ταμεϊον τών Εκτάκτων/ εισφορών 
έξηρεϊτο τής ύποχρεώσεως νά έξαργυρώνη αύτά έπί τή έμφανίσει. Ένι- 
δρύθη λοιπόν έκτοτε έν Γαλλίιγ ή δευτέρα εκείνη, άναγκαστική, ήτις 
προύξένησε καταστροφάς, ών όμοιας δέν μνημονεύει ή 'Ιστορία τών Οι
κονομικών τοϋ κόσμου, αϊτινες δμως ήδύναντο νά προληφθώσιν, έάν 
πρός τό πρώτον δέν προσετίθετο καί δεύτερον, καί δή δεινότερον σφάλ
μα, τό τού έπ’ άπειρον σχεδόν πολλαπλασιασμού τών assignats.
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Τφ o'vTt, αί νέαι εκδόσεις τοϋ χάρτινου τούτου νομίσματος έ'βησαν 
καθ’ άλματα- έννέα μήνας μετά τό άνωτέρω μνημονευθέν διάταγμα, 
έξεδόθησαν 800 εκατομμυρίων νέα assignats, τοϋθ’όπερ άνεβίβασε τό 
ποσόν αύτών εις 1200 εκατομμύρια- τήν 19 Ιουνίου 1791 έδημιουρ- 
γήθησαν ετι 600 νέα έκατομμύρια, άνελθούσης οΰτω τής όλης κυκλο
φορίας τών assignats εις 1800 εκατομμύρια. Τώ 1793 δι’ αλλε
παλλήλων νέων έκδόσεων, τό έν κυκλοφορία ποσόν άνήρχετο είς 3776 
εκατομμύρια, ύποτιμηθέντα τότε κατά 82 °/0, άλλ’έπειδή τό Κράτος 
μετέτρεψε τότε 558 εκατομμύρια assignats ε’ις γραμμάτια τώ κομι
στή (billets au porteur), ή ύποτίμησις πρός στιγμήν έξηφανίσθη, 
έπανελθούσης τής άξίας τών assignats είς τό άρτιον. Ήτο και' τότε 
καιρός νά σταματήσωσιν είς τήν μεθυστικήν κατωφέρειαν, άλλά μετ’ 
ολίγον νεώτεραι έκδόσεις, είς μικροσκοπικά μάλιστα κέρματα, έπήνεγ- 
κον τήν φοβεράν καταστροφήν.

Μετά δύο έτη (1795) εν assignat 100 φράγκων ήξιζε μόνον 50 
λεπτά, ήτοι έν ήμιεκατοστόν τής άξίας αύτοϋ καί όλίγφ βραδύτερον 
άπώλεσε καί αύτήν τήν ήμιεκατοστιαίαν άξίαν του, ovdeuiar δηλαδή 
εχον πλέον τοιαύτην.

Τφ 1796 ύπελογίσθη ότι ύπήρχον είς κυκλοφορίαν 45,581,441,018 
assignats ! Έπενόησαν τότε οί κυβερνώντες, καταπτοηθέντες έκ 
τών περί αύτούς ερειπίων, τήν έ'κδοσιν άλλου τύπου χάρτινου νομίσμα
τος καί έξέδοσαν 800 έκατομμυρίων κτηματόγραφα (mandats ter- 
ritoriaux), τά όποια έπί τή άναλογίιρ ένός πρός 30 assignats προω- 
ρίσθησαν νάέξοφλήσωσι καί έξαφανίσωσιν 24,000,000,000 assignats, 
άλλ’ ή πρός τά χάρτινα νομίσματα πίστις τοϋ κοινοϋ είχε πλέον τέ- 
λεον έξαφανισθή καί τά κτηματόγραφα ένεποίουν τρόμον. Έξηναγκά- 
σθη τότε ή Κυβέρνησις, τήν 21 Μαΐου 1797, ν ’ ακύρωση τά έκδοθέντα 
κτηματόγραφα, νά έξαφανίση τά κυκλοφοροϋντα assignats καί κατά 
Φεβρουάριον τοϋ αύτοϋ έτους νά συντρίψη τάς πλάκας, δι’ών έξετυ- 
ποϋντο.

Ή τελεία καταστροφή μυριάδων έν Γαλλίφ οικογενειών ύπήρξε το 
άποτέλεσμα τής περί τούς διέποντας τήν νομισματικήν κυκλοφορίαν 
νόμους άπειρίάς τής έποχής έκείνης καί τών έντεϋθεν άπονενοημένων 
πράξεων τών Κυβερνήσεων.

1S48.
Ή Κυβέρνησις πιεζομένη ν’ άποδώση είς τό Ταμιευτήριον (Caisse 

d’Epargne)τάς καταθέσεις, άς ώφειλεν αύτφ, προεξόφλησε παρά τή 
’Εθνική Τραπέζη 80 έκατομμυρίων έντοκα γραμμάτια, άτόκως όμως, 

1 ‘-ί
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διότι ή Τράπεζα έδάνεισεν είς τήν Κυβέρνησιν τά χρήματα ταϋτα χω
ρίς νά άπαιτήση τόν ύπό τών γραμματίων άποφερόμενον τόκον (preter 
gracieusement). Έξεδόθη τότετό άπό 15 Μαρτίου 1848 Διάταγμα, 
διά τοϋ οποίου δ ανώτατος τής έκδόσεως τών γραμματίων τής Τρά- 
πέζης όρος ώρίζετο είς 350 έκατομμύρια, διά μεταγενεστέρων όμως δια
ταγμάτων τών τής 25 Μαρτίου, 21.’Απριλίου καί 2 Μαΐου . τοϋ αύ
τοϋ έτους, τό τής έκδόσεως τών γραμματίων ποσόν άνεβιβάσθη αλλη
λοδιάδοχος εις 452 έκατομμύρια, διά δέ τοϋ νόμου τής 22 Φεβρουά
ριου 1849 είς 525,000,000 Τό Διάταγμα τής 15 Μαρτίου 1848 
άπέδιδε συγχρόνως είς τά γραμμάτια τής Τραπέζής τό προνόμιον τής 
άναγκαστικής κυκλοφορίας, άλλ’ ή όλως άνώδυνος τρίτη αΰτη άναγ
καστική, άρθεϊσα μετά δύο καί ήμισυ σχεδόν έτη, διά τοϋ νόμου τής 
6 Αύγούστου 1850, πράγματι ούδόλως ύπήρξε, διότι ή Τράπεζα ούδ’ 
έπί στιγμήν έ'παυσεν άνταλλάσσουσα τά γραμμάτια αύτής έπί τή πα
ρουσιάσει διά μεταλλικών νομισμάτων.

1 870.

Τετάρτην φοράν, εις έποχήν ολίγον έκ τής παρούσης άφισταμ,ένην, 
έκηρύχθη έν Γαλλίρι ή άναγκαστική κυκλοφορία. "Ινα δυνηθή ν’ άπαν- 
τήση είς τά τεράστια τοϋ κατά τής Γερμανίας πολέμου έ'ξοδα, ή 
Κυβέρνησις έδανείσθη παρά τής Έθνικής Τραπέζής κατά διαφόρους 
έποχάς πρό καί μετά τόν πόλεμον 1,470 έκατομμύρια φράγκων, έπί 
τόκφ κατ’ άρχάς μέν πρός 6, βραδύτερον πρός 3 καί τέλος πρός 1 °/0, 
άπέναντι τών οποίων έπέτρεψεν εις τήν Τράπεζαν νά έκδώση γραμμάτια 
3,200,000,000 έπ’ άναγκαστική κυκλοφορία, ύπεχρεώθη δέ ώς πρός 
τήν άπόδοσιν τοϋ χρέους, διά τής μεταξύ τής Κυβερνήσεως καί τής 
Τραπέζής συμβάσεως, ν’ άποδίδη αύτή κατ’ έτος 200,000,000 καί 
τήν ύποχρέώσιν ταύτην τοσοϋτον εύλαβώς έξεπλήρωσεν ή Κυβέρνησις 
ώστε κατά Μάρτιον τοϋ 1879 ολόκληρον τό ύπέρογκον χρέος τών 1470 
έκατομμυρίων ήτο έξωφλημένον, άρθείσης οΰτως αύτοδικαίως τής άναγ
καστικής κυκλοφορίας καί έπαναληφθε\σών εύθύς τών είς μεταλλικά 
νομίσματα πληρωμών. '

Ή Τράπεζα ούδέποτε καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής άναγκαστικής 
έκαμεν ολοσχερή τοϋ δικαιώματος τής έκδόσεως τών γραμματίων αύ
τής χρήσιν, διότι κατ’ άνώτατον όρον, τό ποσόν τών ύπ’ αύτής έκδο- 
θέντων καί κυκλοφορησάντων γραμματίων άνήλθεν είς 3,071,912,000.

1 Ώς γνωστόν ήδη επετράπη τή Τραπέζη νά έκδίδη μέχρι 3 4/j δισεκατομ
μυρίων γραμμάτια. ,
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Etvat άξιον πολλής προσοχής οτι, καθ’ όλο.ν τήν διάρκειαν τής.άναγ- 
καστικής, ή άξια τοϋ γραμματίου σχετικώς προς τόν χρυσόν ούδόλως 
ύπετιμήθη, σταθερώς διατηρηθεϊσα είς τό άρτιον μίαν μόνην φοράν 
τόν ’Οκτώβριον τόϋ 1871, ύπετιμήθη κατά 1 /α °/0 μόνον !

Είναι άναντίρ^ητον οτι, καί παρά τό σταθερώς παρουσιασθέν φαινόμε
νου της ύποτιμήσεως τοϋ γραμματίου έν ώρ<γ αναγκαστικής δπουδήποτε, 
καί εις αΰτάς τάς πλουσκοτάτας χώρας, έκηρύχθη αΰτη, είναι αναντίρ
ρητου Άέγομεν οτι ή αντοχή αΰτη. τού Γαλλικού γραμματίου οφείλε
ται προ παντός είς τόν άποκαλυφθέντα εις τόν κόσμον τέως άγνωστον 
άπειρον πλούτον τής χώρας. Είδικώτερον βεβαίως έπέδρασαν καί άλ
λοι λόγοι, οδς ιδού πώς εξιστορεί δ Leroy-Beaulieu: α’) διότι ή άναγ
καστική έθεωρήθη ώς ολως παροδική, πάντων έχόντων τήν πεποί- 
θησιν δτι βραχεϊαν ^ά είχε διάρκειαν- τήν πεποίθησιν δέ ταύτην ένέ- 
πνεεν ή ευθύς έξ αρχής ληφθεισα πρόνοια πρός άρσιν τής αναγκαστικής 
διά τής έτησίας τών 200 εκατομμυρίων καταβολής- β’ ) διότι ή κύκλο· 
φορία έκ 3 περίπου δισεκατομμυρίων φράγκων δέν ήτο δυσανάλογος 
πρός τάς άνάγκας τής χώρας- γ') διότι έκτος ενός δισεκατομμυρίου 
φράγκων εις χρυσόν, τό δποϊον έξήχθη έκ τής χώρας,, τό ύπόλοιπον τής 
πολεμικής άποζημιώσεως έξωφλήθη διά τών συναλλαγματικών, αϊτινες 
περιήλθον ε’ις τήν κατοχήν τών Γάλλων έκ τής πωλήσεως διεθνών 
άξιών, έξ είσπράξεως τοκομεριδίων, έκ τού εΐσαγομένου έν Γαλλία ύπό 
τών ξένων χρήματος, έκ τής πραγματοποιήσεως τών πιστώσεων τών 
Γάλλων έμπορων έπί τού έξωτερικού καί τέλος έπί τής συμμετοχής τού 
έξωτερικού είς τά δύο μεγάλα δάνεια τής Γαλλίας καί είς πάντα ταϋτα, 
προσεπιλέγει δ Γάλλος συγγραφεύς, ,διότι δέον νά ληφθή ύπ’ δψιν τό 
μέγα γόητρον, ού απολαύει ή Τράπεζα1 τής Γαλλίας ένεκα τής ύπερ- 
τά,της τών Διοικητών αύτής φρονήσεως.

ΓΓ

ΜΕΡΟΣ Β'.

ΑΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διά τοϋ νόμου άπό 4 Απριλίου 1848 «περί έξαργυρώσεως τών Τρα
πεζικών γραμματίων» ή ’Εθνική Τράπεζα άπηλλάγη τής ύποχρεώ- 
σεως τής έξαργυρώσεως τών γραμματίων αύτής έπί ττ^γτε ·ρ.ηνας άιςο
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τής δημοσιεύσεως τού νόμου ύπό τούς εξής όρους : α') Τά γραμμά
τια τής Τραπέζης νά ώσι δεκτά είς τά Δημόσια Ταμεία μέ ύπερτίμη- 
σιν 2 °/ ύπέρ τοϋ παρουσιάζοντος αύτά, τήν ζημίαν δέ ταύτην 
ώφειλε νά ύποστή ή Τράπεζα, άποδίδουσα τά τής ύπερτιμήσεως ποσά 
είς τήν Κυβέ ρνησιν καί β') ή Τράπεζα ύπεχρεούτο νά πληρώνη τό
κον 10 ’/ , είς τόν κάτοχον τών γραμματίων αύτής κατά τήν λήξιν 
τής πενταμήνου προθεσμίας.

Διά τού ετέρου νόμου τής 9 Αύγούστου 1848 παρετάθη ή πεντάμη
νος προθεσμία μέχρι τής 4 ’Απριλίου 1849 καί επαυσεν δ όρος τής 
ύπερτιμήσεως τών 2 °/0 και θ τόκος τών 10 °/0, ύπεχρεώθη όμως ή 
Τράπεζα νά δέχηται τά γραμμάτια αύτής είς παρακαταθήκην έπί 
τόκω 8 °/0, καθ’ °^ην τήν διάρκειαν τής άναβολής τής έξαργυρώ
σεως αύτών. Τήν 16 Δεκεμβρίου 1848, δηλαδή άκριβώς μετά μή
νας 4 Και Λμέρας 7 άπό τού νόμου τής 9 Αύγούστου 1848, ή Τρά
πεζα εύρέθη εις τήν εύάρεστον θέσιν νά προκηρύξη τήν έπανάληψιν 
τής έξαργυρώσεως τών γραμματίων αύτής και οΰτως, άρθείσης τής 
άναστολής κατά τήν αύτήν ήμέραν, ή πρώτη αΰτη άναγκαστική έν 
Έλλάδι διήρκεσε μόνον μήνας 8 και ήμέρας 12.

ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΝΙΚΗ

Διά τής συμβάσεως τής 30 Δεκεμβρίου 1868 μεταξύ τής Κυβερνή- 
σεως καί τών Τραπεζών ‘Εθνικής καί Ίονικής, έπετρώπη είς άμφοτέρας 
ή άναγκαστική κυκλοφορία τών γραμματίων αύτών. Ή μέν ’Εθνική 
έδάνεισεν είς τήν Κυβέρνησιν 14,000,000 παλαιάς δραχμάς, ήτοι 4 
μέν είς μεταλλικά νομίσματα έπί τόκω 6 °/0, πληρωτέω καθ ’ έξααη- 
νίαν είς μέταλλον καί 10 είς γραμμάτια, έπί προμήθεια 1 1)2 °/0 κατ’ 
έτος, άποδιδομένη -καθ’ εξαμηνίαν είς τραπεζικά γραμμάτια. Ή δέ 
Ίονική έδάνεισεν είς τήν Κυβέρνησιν 7,000,000 παλαιάς δραχμάς, 
ών τά 2 είς μεταλλικά νομίσματα καί τά 5 είς τραπεζικά γραμμάτια 
αύτής ύπό τούς αύτούς τής ’Εθνικής όρους. Τό κυρώσαν τήν σύμβασίν 
ταύτην Β. Δ. φέρει τήν αύτήν τής 30 Δεκεμβρίου 1868 χρονολο
γίαν καί έδημοσιεύθη είς τό ύπ’ άριθ. 65 φύλλον τής «Έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως».

’Αλλά διά μεταγενεστέρου Διατάγματος, τής 8 ’Απριλίου 1869, τό 
δάνειον τής ’Εθνικής έκ 14,000,000 περιωρίσθη είς 8, ών 2 είς μεταλ
λικά νομίσματα κάί 6 είς γραμμάτια, τό δέ τής Ίονικής έξ 7 εκατομ
μυρίων περιωρίσθη |τςίσ·ης είς 4, ών 1 είς ριέταήλςν καί 3 είς γραμμάτια, 
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καί ώρίσθη ανώτατος δρος αναγκαστικών γραμματίων Six μέν τήν 
’Εθνικήν 30,000,000 άντΐ τών 36 έν αρχή έπιτραπέντων, διά $ε 
τήν Ίονικήν 9,000,000 αντί τών 12.

Τήν 4 Μαρτίου 1870 έκηρύχθη ή έπανάληψις τής έξαργυρώσεως 
τών γραμματίων τών Τραπεζών ’Εθνικής καί Ίονικής, ώστε καί ή 
Δευτέρα αΰτη έν Έλλάδι άναγκαστική, άρξαμένη τήν 1 Ιανουάριου 
1869, διήρκεσεν έν έτος, δύο ριηνας καί τρεις ήμέρας.

Διά τής άπο 19 ’Ιουνίου 1877 συμβάσεώς μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
καί τών Τραπεζών ’Εθνικής καί Ίονικής, ή μέν ’Εθνική έδάνεισεν εις 
τήν Κυβέρνήσιν 14,000,000 παλαιάς δραχμάς, ών 7 είς μεταλλικά 
νομίσματα, ύπολογισθέντος τοϋ φράγκου προς λεπτά 112, καί 7 είς τρα
πεζικά γραμμάτια, ή δέ Ίονική έδάνεισεν επίσης είς τήν Κυβέρνήσιν 
6,000,000 παλαιάς δραχμάς, ών 3 είς μεταλλικά νομίσματα, ύπολο- 
γισθέντος τοϋ φράγκου προς λεπτά 112 καί 3 είς Τραπεζικά γραμμάτια. 
Το δάνειον τοϋτο έγένετο έπ’ άνοικτφ λογαριασμοί έπί τόκφ 2 °/ , πλη- 
ρωτέφ καθ’ εξαμηνίαν, τήν 30 ’Ιουνίου καί 31 Δεκεμβρίου έκάστου 
έτους, άνεστάλη δέ άπο τής έπιούσης τής συμβάσεώς ήτοι άπο τής 
20 ’Ιουνίου 1877 καί μέχρι τής εσπέρας τής 30ής ίδιου (Β. Δ. 19 
’Ιουνίου 1877) ή έξαργύρωσις τών γραμματίων άμφοτέρων τών Τρα
πεζών καί έθεσπίσθή ή άναγκαστική κυκλοφορία αύτών, τών μέν τής 
Ίονικής μόνον έν Έπτανήσω, τών δέ τής ’Εθνικής καθ’ δλον τό λοι
πόν Βασίλειον.

Κατά τήν αύτήν τής 19 Ιουνίου 1877 σύμβασιν ώρίσθη, ίνα ή μέν 
’Εθνική έχη καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής άναστολής τής έξαργυρώσεως 
γραμμάτια είς κυκλοφορίαν ποσοϋ ούχί άνωτέρου τών 49 εκατομμυρίων 
παλαιών δραχμών, ή δέ Ίονική 12 εκατομμυρίων, δημοσιεύωσι δ’άμ- 
φότεραι αί Τράπεζαι τόν ισολογισμόν αύτών διά τών έφημερίδων. Είς 
τάς Τραπέζας επετράπη προσέτι ή έκδοσις είς κυκλοφορίαν γραμμα
τίων δεκαδράχμων, είς μέν τήν Εθνικήν μέχρις 6,000,000, είς δέ 
τήν Ίονικήν μέχρι 2,000,000. Ή διάρκεια τής άναστολής τής έξαρ
γυρώσεως τών γραμματίων ώρίσθη μέχρι τής ύπο τής Κυβερνήσεως δλο- 
σχεροΰς άποδόσεώ'ς είς τάς Τραπέζας τών γενομένων αύτή δανείων, ήτοι 
τών 10 εκατομμυρίων είς μεταλλικά νομίσματα καί τών 10 έκατομ- 
μυρίων είς Τραπεζικά γραμμάτια. ’Επετράπη συνάμα είς τάς Τραπέ
ζας (άρθρ. 7). νά συνομολογήσωσι διά λογαριασμόν τοϋ Δημοσίου δά
νειον ποσοϋ ίσου τής έκ τής συμ,βάσεως προκυψάσης οφειλής αύτοϋ ήτοι 
20,000,000 καί τό προϊόν τοϋ δανείου τούτου νά διατεθή άποκλει- 
στίκώς πρός έξόφλησιν τής οφειλής τής Κυβερνήσεως, έλήφθη δη
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λαδή πρόνοια, κατ’ αύτήν τήν στιγμήν τής έγκαταστάσεως τής 
άναγκαστικής, πρός άρσιν ταχίστην αύτής.

Ή άνωτέρω σύμβασις έκυρώθη διά τοϋ νόμου ΧΑΗ’ τής 29 Ιου
νίου 1877, τό δέ τής 14 Ιουνίου 1877 Διάταγμα έκυρώθη διά τοϋ 
νόμου ΧΛΒ' τής αύτής ήμέρας καί οΰτως άπό τής 20 Ιουνίου 1879 
έγκατεστάθη καθ’ άπαν τό Κράτος ή άναγκαστική κυκλοφορία τών 
γραμματίων τών Τραπεζών ’Εθνικής καί Ίονικής, άντί δανείουπρός 
τήν Κυβέρνήσιν 20,000,000 δραχμών, τών 10 είς μέταλλον καί τών 
10 είς γραμμάτια έπί τόκω 2 °/0.

Δι ’ έτέρας δμως συμβάσεώς άπό 7 Νοεμβρίου 1877 μεταξύ τής Κυ
βερνήσεως καί τής’Εθνικής Τραπέζης, κυρωθείσης διά τοϋ νόμου ΧΜΘ' 
τής 21 Νοεμβρίου 1877, μιτερρυθμίσθη ή άνωτέρω τής 19 Ιουνίου 
σύμβασις, ώς πρός τήν ’Εθνικήν ώς έξής :

Τό έκ δραχ. 14,000,000 δάνειον άνεβιβάσθη είς 21,000,000, 
πληρωτέα είς γραμμάτια τής Τραπέζης έπί τόκω 1 °/0 άπό 1 Νοεμ
βρίου έπί τών ληφθεισών ήδη ύπό τής Κυβερνήσεως ποσοτήτων καί έπί 
τών υπολοίπων άπό τής καταβολής- διετηρήθη δμως είς τήν Κυβέρνη- 
σιν (άρθρ. 3) τό χορηγηθέν διά τής άρχικής συμβάσεώς δικαίωμα , 
νά λάβη τά 7,000,000 είς μεταλλικά νομίσματα έπί τόκω 2 °/0· 
’Εν τή περιπτώσει ταύτη ώρίσθη ίνα τό έκ 12,500,000 διαρ
κές μεταλλικόν έναποταμίευμα τής Τραπέζης έλαττώται κατά πο
σόν ίσον πρός τό χορηγούμενον τή Κυβερνήσει μέταλλον, ώς έπί— 
σης έλαττώται κατά ποσόν ίσον καί τό κατ’ άνώτατον δρον ποσόν 
τών 66,000,000 τών έπ’ άναγκαστική κυκλοφορούντων γραμματίων 
(άρθρ.,1)·

■ Πρός άρσιν τής τρίτης ταύτης άναγκαστικής έγένοντο δύο άπόπει- 
ραι, μή τελεσφορήσασαι δμως. Πρώτον, διά τοϋ νόμου ΨΟΒ' τής 3ης 
Ιανουάριου 1879 έπετράπη είς τήν Κυβέρνήσιν νά συνομολογήση δά
νειον δρ. 60,000,000 πρός θεραπείαν μέν καί άλλων άναγκών τοϋ κρά
τους, άλλά πρό πάντων πρός άρσιν της άναγκαστικής κυκλο
φορίας (άρθρον 12). Καί πράγματι διά τής άπό 2/14 ’Απριλίου 
1879 συμβάσεώς, μεταξύ τής Κυβερνήσεως καί τοϋ Comptoir d’Es- 
compte καί τών κ.κ. Κορωνιοϋ καί Συγγροϋ, οί κύριοι ούτοι άνέλαβον 
τήν έ'κδοσιν τοϋ έκ δρ. 60,000,000 δανείου τούτου, κρατήσαντες δι’ 
εαυτούς ferme 40,000 μετοχάς ήτοι 20,000,000 καί έκδόντες εις 
δημοσίαν έγγραφήν δλον τό δάνειον- έκαλύφθησαν δμως μόνον 96,000 
δμολογίαι, διότι αί λοιπαί 24,000 δέν έξετέθησαν είς δημοσίαν πώ- 
λησιν. Δεύτερον, διά τοϋ νόμου ΩΙΓ' τής 18 ’Απριλίου 1880 έπε-
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τράπη εις τήν Κυβέρνησιν ή συνομολόγησες δανείου έκ φρ. 210,00,000 
πρός αρσΊν τής αναγκαστικής κυκλοφορίας τών γραμματίων 
τής Έθνικής και Ίονικής, ώρίσθη 5ε καί ή χρονολογία τήςάρσεως, 
ή 1 Ίανόυαρίου 1881 (άρθρ. 4). Κατά συνέπειαν τοϋ νόμου τούτου 
συνήφθη μεταξύ τής Κυβερνήσεως καί τής Έθνικής Τράπεζας ή από 8 
Μαΐου 1880 σύμβασις περί άρσεως τής άναγκαστικής, ήτις όμως 
ήκυρώθη διά νεωτέρας συμβάσεως άπο 8 ’Οκτωβρίου 1880.

Ή σύμβασις αΰτη, κυρωθεϊσα διά τοϋ νόμου ΩΞΖ' τής 2 Δεκεμ
βρίου 1880, φέρει δτι έπί τοϋ όφεΛομένου είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν 
ποσοϋ έπ’ άναγκαστική κυκλοφορία είς δρ. 22,542,658 άνερχομένου 
θέλει λογίζεσθαι τόκος 1 °/ δτι ή Τράπεζα δανείζει έτι είς τήν Κυ- 
βέρνησιν 25,000,000 παλαιάς δραχμάς είς μεταλλικά νομίσματα καί 
21,000,000 είς γραμμάτια έπ’άνοικτφ λογαριασμφ καί έπί τόκω 
1 °/ο "θ'71 συνεπώς διατηρείται ή άπάγόρευσις τής έξαργυρώσεως
τών γραμματίων, ή διά τής άπδ 19 ’Ιουνίου 1877 συμβάσεως συνο- 
μολογηθεϊσα, μέχρι τής ολοσχερούς άποδόσεως ύπδ τής Κυβερνήσεως τών 
είς τήν Τράπεζαν οφειλομένων, δτι δέ τδ ποσδν τδ είς άναγκαστικήν 
κυκλοφορίαν γραμματίων διά λογαριασμόν τής Τραπέζής ώς καί τών 
παρ’ αύτή καταθέσεων δέν δύναται νά ύπερβή τδ τριπλάσιον τοϋ με
ταλλικού έναποταμιεύματος, συνυπολογιζομένων είς τδ μεταλλικόν 
τοϋτο έναποταμίευμα καί τών δανεισθέντων κατά τήν νεωτέραν ταύ
την σύμβασιν είς τήν Κυβέρνησιν 25,000,ΟΟΟείς μεταλλικά νομίσματα. 
Ύπεχρεώθη πρδς τούτοις ή Τράπεζα νά χορηγήση. είς τήν Κυβέρνησιν 
κατά τήν 1 Αύγούστου 1881 ή καί βραδύτερον, κατά βούλησιν τής 
Κυβερνήσεως, νέον δάνειον εκ 10,000,000 παλαιών δραχμών είς μέ- 
ταλλον έπί τόκω 1 °/ ή τήν έγγύησιν αύτής έπί προμηθείς */ °/0. 
Έπί τή εύκαιρίιγ ταύτη, α’) έξησφαλίσθη ύπέρ τής Τραπέζής τδ άπο- 
κλειστικδν προνόμιον τής έκδόσεως καί κυκλοφορίας γραμματίων καί έν 
ταΐς νέαις έπαρχίαις· β') ή παράτασις τοϋ προνομίου αύτής έπί νέαν 
εικοσαετίαν άρχομένην άπδ 1ης ’Ιανουάριου 1882* γ' ) άνερρυθμίσθη τδ 
Καταστατικόν τής Τραπέζής ώς πρδς τάς περί έκτελέσεως προνομιαίας 
διατάξεις· δ' ) ύπεχρεώθη ή Τράπεζα είς τήν άνευ προμήθειας μεταβί- 
β’ασιν τών χρημάτων τοϋ δημοσίου, καί είς τήν σύστασιν νέων Υπο
καταστημάτων, πρδ πάντων δέ είς τήν άπόδοσιν εις τήν Κυβέρνησιν 
ποσοστού έπί τών κερδών τών προκυπτόντων έκ τής κυκλοφορίας αύτής, 
καί ε’) έπετράπη ε’ς τήν Τράπεζαν νά έκδίδη καί κυκλοφορή τραπεζικά 
γραμμάτια τών 10 νέων δραχμών, ών τδ ποσόν δέν ήδύνατο νά ύπερβή 
τά 12 εκατομμύρια,

I
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Δι’άλλης δμως συμβάσεως, τής άπδ 26 'Οκτωβρίου 1880, κατηρ- 
γήθη τδ χορηγηθέν είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν προνόμιον τής έκδό
σεως καί κυκλοφορίας γραμματίων καί έν ταΐς νέαις έπαρχίαις καί έκα- 
νονίσθη σαφέστερον ή ύποχρέωσις αύτής περί άποδόσεως »ποσοστού είς 
τήν Κυβέρνησιν έκ τών κερδών τών προκυπτόντων έκ τής κυκλοφορίας 
τών γραμματίων, δρισθέντος δτι όςπό τήο 1 Ιανουάριου 1892 ή Τρά
πεζα ύποχρεοϋται ν’άποδίδη είς τήν Κυβέρνησιν 25 °/0 καθ’ έξαμη. 
νίαν έκ τών περί ών πρόκειται κερδών. Τδ δικαίωμα αύτής τοϋτο άπέ- 
βαλεν ή κυβέρνησις διά τής άπδ 11 Μαΐου 1892 συμβάσεως, δι’ής συν- 
ωμολογήθη δάνειον έκ φρ. 16,500,000 μετά τών Τραπιζών Εθνι
κής, Κωνσταντινουπόλεως καί Ήπειροθεσσαλίας.

Ή τρίτη' αυτή αναγκαστική ήρθη τήν 1 ’Ιανουάριου 1885. Ή 
Κυβέρνησις διά τής άπδ 4 Νοεμβρίου 1883 συμβάσεως, κυρωθείσης διά 
τοϋ νόμου ΑΡΚΗ' τής 4 Ιανουάριου 1884 μετά τών Τραπεζών Ήπει- , 
ροθεσσαλίας, Κωνσταντινουπόλεως (άριθμρύσης.ταύτης έν τή περί αύ
τήν σχηματισθείση όμάδι κεφαλαιούχων τά πιστωτικά Καταστήματα 
Comptoir d’Escompte, Societe Generate, Banque Gerierale 
d’Egypte, Banque de Paris et des Pays Bas), τής Εθνικής Τρα- 
πέζης τής 'Ελλάδος, τής Γενικής Πιστωτικής Τραπέζής καί τής Τρα- 
πέζης τής Βιομηχανικής ΙΙίστεως τής Ελλάδος, συνωμολόγησε δά
νειον Ικ φρ. 170,000,000 (περιορισθέν ειτα είς ΙΟΟ έκατομμ.1), ϊνα 
«τδ προϊόν ,αύτοϋ χρησιμεύση άποκλειστικώς είς έξόφλησιν τών πρδς 
»τήν Εθνικήν καί Ίονικήν οφειλομένων δυνάμει τών νόμων ΧΩΑ' , 
»ΩΞΖ' άπδ 29 ’Ιουνίου 1871 καί 8 ’Οκτωβρίου 1880 δραχμών π,α- 
«λαιών 80,542,658, δπως άρθή ή άναγκαστική κυκλοφορία, τών 
«γραμματίων αύτών.»

Τοϋ δανείου τούτου πραγματοποιηθέντος, ήδϋνήθη ή Κυβέρνησις νά 
έξοφλήσή τά πρδς τάς είρημένας Τραπέζας όφειλόμε^α καί συνεπώς διά 
τοϋ άπδ 31 Δεκεμβρίου 1884 Β. Διατάγματος, δημοσιευθέντος είς,τδ 
ύπ’ άριθ. 505 τής αύτής ήμέρας φύλλον τής «’Εφημερίδάς τής Κυ
βερνήσεως», έθεσπίσθη δτι : «άποδοθέντων όλοσχερώς είς τήν Έθνι-’ 
»κήν καί τήν Ίονικήν τών ληφθέντων δανείων, αίρεται ή άναστολή 
«τής έξαργυρώσεως τών γραμματίων αύτών» καί τοιουτοτρόπως άπδ τής 
πρωίας τής 1 ’Ιανουάριου 1885 έπανελήφθη ή έξάργύρωσις τών γραμ
ματίων τών μνησθεισών Τραπεζών καί 'αί είς τδ νόμιμον μεταλλικόν 
νόμισμα τοϋ Κράτους πληρωμαί. Ή τρίτη αΰτη άναγκαστική διήρκε- 
σεν 7 ετη, 6 μήνας και 11 ήμέρας. Έπέπρωτο δμώς νά μή διαρκέσ-ρ 
έπί.πολύ ή χαροποιός μεταβολή. ·
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ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΕΘΝΙΚΗ, ΙΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διά τής άπό 19 Σεπτεμβρίου 1885 συμβάσεως μετά τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, αυτή ύπεχρεώθή νά χορηγήση εις τήν Κυβέρνησιν δάνειον 
24,000,000 δραχμών, ών 12 εις μεταλλικά νομίσματα κα'ι 12 εις 
τραπεζικά αύτής γραμμάτια, έπ’ άνοίκτφ λογαριασμό καί έπί έτησίφ 
τόκφ 1 °/0 κανονιζομένφ καθ’ εξαμηνίαν. Διά τής άπό 20 Σεπτεμ
βρίου 1885 έτέρας συμβάσεως μετά τής Ίονικής, αΰτη ύπεχρεώθή νά 
δανείση εις τήν Κυβέρνησιν 4 έκατομ. δραχμών, ών 2 είς μεταλλικά 
νομίσματα καί 2 είς τραπεζικά αύτής γραμμάτια, έπί τόκω έτησίω 
1 °/0 κανονιζομένφ ωσαύτως καθ’ εξαμηνίαν. Καί τέλος διά τής άπό 
23 Σεπτεμβρίου 1885 συμβάσεως μετά τής Προνομιούχου Τραπέζης 
Ήπειροθεσσαλίας, αΰτη ύπεχρεώθή νά δανείση είς τήν Κυβέρνησιν 
1,800,000 δραχμών, ών αί 800,000 είς μεταλλικά νομίσματα καί 
το 1,000,000 είς τραπεζικά αύτής γραμμάτια, έπ* άνοικτφ λογα- 
ριασμφ καί έτησίφ τόκφ 1 °/0, κανονιζομένφ καθ’ έξαμηνίαν.

Οΰτω, διά τών συμβάσεων τούτων ή Κυβέρνησις έδανείσθη έν δλφ 
δρ. 29,800,000, ών τά 14,800,000 είς μεταλλικά νομίσματα καί τά 
15,000,000 είς τραπεζικά γραμμάτια. Τών δανείων τούτων άντάλ- 

z λαγμα ή Κυβέρνησις παρέχει είς τάς Τραπέζας, τάς χορηγησάσας αυ
τά, τό δικαίωμα τής άναγκαστικής κυκλοφορίας άνά τό Κράτος τών 
γραμματίων αύτών, προύκάλεσε δέ τά άπό 20, 21 καί 23 Σεπτεμ
βρίου 1885 Β. Διατάγματα, κυρωθέντα διά τών νόμων ΑΣΟΓ’, 
,ΑΣΟΔ’ καί ΛΣΟΕ’ τής 4 Νοεμβρίου 1885, δι’ ών έκυρώθησαν σύ- 
ναμα καί αί μνησθεϊσαι συμβάσεις, δυνάμει τών όποιων «άπό τής 
«πρωίας τής 20ής τοϋ μηνός Σεπτεμβρίου 1885 άναστέλλεται ή έξαρ- 
«γύρωσις τών τραπεζικών γραμματίων τής ’Εθνικής, Ίονικής καί Ή- 
«πειροθεσσαλίάς, τά ,,όποϊα θέλουσι κυκλοφορεί ύποχρεωτικώς ώς νόμι- 
»μον νόμισμα έπί τή ονομαστική άξίφ αύτών έντός τοϋ Κράτους, έπο- 
«μένως ως τοιαϋτα θέλουσι δίδοσθαι καί λαμβάνεσθαι είς πάσας άνε- 
«ξαιρέτως τάς παρά τοϋ Δημοσίου Ταμείου πραγματοποιούμενα^ πλη- 
»ρωμάς καί εισπράξεις, καθώς έπίσης καί μεταξύ ιδιωτών, Τραπεζών, 
»Εταιρειών καί σωματείων πάσης φύσεως καί οϊφ δήποτε τίτλφ μή 
«λαμβανομένης ύπ’ οψιν άλλης συμφωνίας προϋπαρχούσης».

Διά τών περί ών πρόκειται συμβάσεων ώρίσθη κυρίως οτι ή άναβολή 
τής/έξαργυρώσεως θέλει διαρκέσει μέχρι τής ολοσχερούς άποδόσεώς τών 
δανεισθέντων τή Κυβερνήσει ποσών ύφ’ έκάστης τών Τραπεζών, αϊτι- 
ν«ς έξ άλλου ύπεχρεώθησαν νά μή εχωσιν ε’ις κυκλοφορίαν τραπεζικά 
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γραμμάτια ή μεν ’Εθνική πλέον τών 84,000,000, ών τά 24 διά λο
γαριασμόν τής Κυβερνήσεως καί τά 60 δι’ ίδιον λογαριασμόν, ή δέ 
Ίονική πλέον τών 12,000,000, ών τά 8 δι’ίδιον λογαριασμόν καί 
τά 4 διά λ]σμόν τής Κυβερνήσεως, κμί ή τής Ήπειροθεσσαλίας είς 
ποσόν «άνώτερον τοϋ κατά τάς διατάξεις τοϋ Καταστατικού αύτής 
«έπιτετραμμένου, κατά τάς άναλογίας τού μεταλλικού αύτής άποτα- 
«μιεύματος, πρός τό'ποσόν τών έν κυκλοφορία γραμματίων».’Επετράπη 
δέ είς μέν τήν ’Εθνικήν ή εκδοσις γραμματίων δεκαδράχμων ποσού 
ούχί άνωτέρου τών 12,000,000 δρ., περιλαμβανομένων δμως εις τό 
ολικόν τής έκδόσεως ποσόν τών 84,000,000 καί περιορ'ιζομένών, μετά 
τήν άρσιν τής άναγκαστικής, είς 4,000,000, είς δέ τήν Ίονικήν δρ. 
20,000,000 περιλαμβανομένων είς τό ολικόν τής έκδόσεως ποσόν τών 
12,000,000, περιοριζομένων μετά τήν άρσιν είς 1,500,000. Πρός 
τούτοις έπετράπη νά κόπτωνται τά δεκάδραχμα ταϋτα γραμμάτια είς 
δύο κατά πλάτος μέρη, καί τό δικαίωμα τούτο έπετράπη καί είς τήν 
Τράπεζαν Ήπειροθεσσαλίας διά τά ίδια αύτής δεκάδραχμα γραμμάτια. 
Τελευταϊον ώρίσθη γενικώς καί διά τάς ‘3 Τραπέζας δτι ή αναβολή 
τής έξαργυρώσεως τών γραμματίων αύτών δέν θέλει παύσει μονομερώς 
διά μίαν έξ αύτών, άλλά συγχρόνως, καί διά τάς τρεις Τραπέζας, α'ι- 
τινες ύπεχρεώθησαν νά δηαοσιεύωσι διά τών έφημερίδων κατά τό τέ
λος έκαστου μηνός τούς ισολογισμούς τής. καταστάσεως αύτών.

Διά νεωτέρας συμβάσεως μεταξύ τής Κυβερνήσεως καί τής ’Εθνι
κής άπο 11 Νοεμβρίου 1885, αΰτη έδάνεισε προσέτι είς τήν Κυβέρ- 
νησιν 2 έκατομμ. είς μεταλλικόν καί 10 έκατομ. είς τραπεζικά έπ’ 
άναγκαστική κυκλοφορίφ, κατά τούς δρους τής άπό 19 -Σεπτεμβρίου 
συμβάσεως. Ή σύαβασις αΰτη έκυρώθη διά τοϋ νόμου ΑΤΘ’ τής 30 
Νοεμβρίου 1885. *'

Διά μεταγενεστέρας συμβάσεως άπό 10 Δεκεμβρίου 1885, μεταξύ, 
τοϋ ύπουργοϋ τών Οικονομικών καί τών Τραπεζών '’Εθνικής, Ίονικής 
καί Ήπειροθεσσαλίας α' ) μετερρυθμίσθησαν αί τοϋ Σεπτεμβρίου συμ
βάσεις, ώς πρός τό ποσόν τών έν κυκλοφορίφ γραμματίων έκάστης τών 
Τραπεζών, όρισθέντος δτι ή μέν ’Εθνική διαρκούσης τής άναγκαστικής 
δύναται νά κυκλοφορή κατ’ άνώτατον δρον ποσόν γραμματίων 82 έκα- 
τομμυρίών, κατά τούς δρους τών άπό 19 Σεπτεμβρίου καί 11 Νοεμβρίου 
1885 συμβάσεων, δηλ. 6θ έκατομμύρια δι’ ίδιον λογαριασμόν καί τά 
λοιπά διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως, ή Ίονική 9 έκατομμυ- 
ρίων, συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ ποσού τοϋ δανεισθέντος είς τήν 
Κυβέρνησιν διά τής άπό 20 Νοεμβρίου συμβάσεως, δηλ. 5 μέν εκα
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τομμύρια δι.’ ίδιον λογαριασμόν καί 4 διά λογαριασμόν της Κυ
βερνήσεως, καί ή Τράπεζα Ήπειροθεσσαλίας Δραχ. 6,000,000, 
συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ δανεισθέντος εις τήν Κυβέρνήσιν ποσοϋ 
διά τής άπό 23 Σεπτεμβρίου συμβάσεώς, δηλ. 4,200,000 εις ίδιον 
λ]σμδν και 1,800,000 διάλ]σμδν τής Κυβερνήσεως. ’Επετράπη δμως 
εις τήν ’Εθνικήν ν’ αύξήσιρ έν τώ μέλλοντι τό ποσόν τών έπ' αναγκα
στική κυκλοφορία γραμματίων αύτής, κατά ποσόν ίσον πρός' τά τυχόν 
χορηγηθησόμενα είς τήν Κυβέρνήσιν νέα δάνεια, τό ποσόν τών όποιων 
καθωρίσθη διά τοϋ νόμου ^.ΤΜΒ' τής 21 Δεκεμβρίου 1885, τοϋ κυ- 
ρώσαντος τήν σύμβασιν, μέχρις ανώτατου ορού δρ. 20,000,000 είς 
Τραπεζικά γραμμάτια καί δραχμών 5,000,000 εις μέταλλον. Άπη- 
γορεύθη τέλος ή αΰξησις τοϋ άνωτάτου δρου έπ’ άναγκαστική κυκλο
φορία γραμματίων τής ’Εθνικής καί ’ήπειροθεσσαλίας έπί οιφδήποτε 
λόγφ, καί β' ) ύπεχρεώθησαν αί τρεις Τράπεζαι νά χορηγήσωσιν είς τήν 
Κυβέρνήσιν μέχρι τής 1ης Ιουλίου 1886 δάνειον μή συμπεριλαμβανό
μενον είς τά έπ’ άναγκαστική κυκλοφορία τοιαϋτα έκ δρ. 18,000,000 
έπί τόκω 2 °/θ είς γραμμάτιά ύποχρεωτικώς δεκτά καθ’ δλον τό Κρά
τος ώς νόμιμον νόμισμα τών δρ. 2 καί δρ. 1, ή μέν ’Εθνική δρ. 11 
εκατομμύρια, ή’ δέ Ίονική δρ. 3,500,000 καί ή Τράπεζα Ήπειρο- 
θεσσαλίας δρ. 3,500,000, όρισθέντος δτι τά 12 εκατομμύρια θά ώσι 
τών δρ. 2 καί τά 6,000,000 τής 1 δρ., τηρουμένης ώς πρός τάς Τρα
πέζας τής άναλογία; τών ποσών, δι’ά έκάστη ύπεχρεώθή καί τήν 
άναλογίαν ταύτην έκανόνισεν ώς έξής τό άπό 21 ’Ιανουάριου 1887 
Β. Διάταγμα.

j
ί

’Εθνική Δίδραχμα 3,666,667
Ίονική ' » . 1,666,667
Ήπειροθεσ. » 1,666,667

3.666.666
1.666.666
1,666,666

»
»

Τό δάνειον τοϋτο ώρίσθη ν’ άποσβεσθή κατά δόσεις, άρχομένας άπό 
τοϋ 1886 καί ληγούσας τφ 1905, δτε τελείως άποσβέννυται. Αί 
Τράπεζαι ύποχρεοϋνται νά έξαφανίζωσιν, έπί παρουσίφ άντιπροσώπων 
τής ΖΚυβερνήσεως, ποσόν τών τοιούτων γραμματίων ίσον προς τά είσα- 
γόμενα είς τό Ταμεϊον. αύτής χρήματα τοϋ Δημοσίου έκ τοϋ έπί τοϋ 
οίνου φόρου, τοϋ ρητώς διά τήν. άπόσβεσιν τοϋ δανείου τούτου άφορι- 
σθέντος. Τό ποσόν τών δρ. 10,000,000 τοϋ δανείου τούτου δέν συμ- 
περιελήφθη είς τόν κατά τ’ άνωτέρω δρισθέντα άνώτατον δρον τή; 
άναγκαστικής κυκλοφορίας τών λοιπών γραμματίων. Καί τέλος ώρίσθη 
ότι» τά γραμμάτια τών Τραπεζών θέλουσι παύσει εχοντα άναγκαστι- 

ί
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κην κυκλοφορίαν τρεις μήνας άπό τής άρσεως τής έξαργυρώσεως, έπερ- 
χομένης συγχρόνως και διά τάς τρεις Τραπέζας.

Διά νεωτέρου νόμου, τοϋ Α/ΓΝΕ' τής 4 ’Απριλίου 1886, έπετράπη είς 
τήν Κυβέρνήσιν νά δανεισθή παρά τής ’Εθνικής Τραπέζης έτι 25 εκα
τομμύρια είς τραπεζικά γραμμάτια έπ’ άναγκαστική κυκλοφορία, ώστε 
τό δλον ποσόν, τδ έπιτραπέν νά δανεισθή είς τήν κυβέρνήσιν έπ’ άναγ
καστική κυκλοφορΐφ μέχρι τέλους τοϋ 1886, άνέρχεται είς Δραχ. 
104,800,000, έν αίς περιλαμβάνονται καί τά 14 έκατομ. είς κερματικά 
γραμμάτια, ών 16,800,000 είς μέταλλον καί 88,000,000 είς χαρ
τονόμισμα, ήτοι παρά μέν τής ’Εθνικής Δρ. 92 έκατομμ., ών 14 είς 
μέταλλον καί 78 είς γραμμάτια, παρά τής Ίονικής 7,500,000, ών 
2 είς μέταλλον καί 5,500,000 είς γραμμάτια καί παρά τής Ήπειρο- 
θεσσαλίας 5,300,000, ών 800,000 είς μέταλλον καί 4,500,000 
είς γραμ,μάτια, καί έπομένως δυνάμει τών νόμων τούτων συνήφθησαν 
κατά περιόδους διάφοροι μετά τής ’Εθνικής συμβάσεις καί δή αί άπό 
11 Νοεμβρίου 1885, 30 Δεκεμβρίου 1885, 18 Φεβρουάριου 1886, 
10 ’Απριλίου 1886, 22 Ιουλίου 1886, δυνάμει τών όποιων ή Κυβέρ- 
νησις έλαβε τά έπιτραπέντα αύτή ποσά.

Έκτοτε ούδόλως ήλλοιώθησαν τά νενομισμένά ώς πρδς τήν τέτάρτην 
ταύτην αναγκαστικήν, ήτις όλονέν ύφισταμένη διέπεται ύπό τών έν τοϊς 
άνωτέρω εν λεπτομερείς μνημονευθέντων νόμων.

Διά τής άπδ 20 Μαίου 1889 συμβάσεώς τής Κυβερνήσεως καί τών: 
Τραπεζών ’Εθνικής, Ίονικής καί Ήπειροθεσσαλίας, κυρωθείσης διά 
τοϋ νόμου ΑΥΟΤ' τής 28 Μαίου 1887 μετερρυθμίσθη, ώς πρός τά κερ
ματικά γραμμάτια, ή σύμβασις τής 10 Δεκεμβρίου 1885 κατά τά 
έξή? ·’ «’) Τό ποσόν τών κερματικών γραμματίων τών δρ. 2 καί τή; 
δρ. 1, τό διά τής είρημένης συμβάσεώς όρισθέν είςιδρ, 18,000,000 
έμειωθη κατά 4,000,000· β ) ή ’Εθνική ύπεχρεώθή νά χορηγήση 
δάνειον ’ίσου ποσοϋ ήτοι δρ. 4,000,000 είς τήν Κυβέρνήσιν είς τρα
πεζικά γραμμάτια έπ’ άναγκαστική κυκλοφορίς καί τόκφ 1 °/ καθ’ 
οΰς δρους έγένοντο καί τά λοιπά έπ’ άναγκαστική κυκλοφορίς δάνεια 
προ; τήν Κυβέρνήσιν γ') ύπεχρεώθή ή Τράπεζα ν’άπόσύργ έκ τή; 
κυκλοφορίας καί έξαφανίσ-ρ ποσόν ίσον, ήτοι δρ. 4 έκατομμ. δηλ. 2 
έκατομμ. τών δρ. 2 καί 2 έκατομμ. τής 1 δρ., φέρουσα τδ ποσόν τοϋτο 
®ις χρεωσιν τοϋ επ’ άναγκαστική κυκλοφορίς δανείου αύτής πρδς τήν 
Κυβέ ρνησιν δ' ) δ τόκος έκ 2 °/0, ό χορηγηθείς καί είς τήν Ίονικήν 
και τήν Τράπεζαν Ηπειροθεσσαλίας διά τό είς κερματικά γραμμάτια 
δάνειον αύτών, περιωρίσθη καί διά ταύτα; είς 1 ο/θ· ε') κατηργήθη ή 
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περί βαθμιαίας άποσβέσεως του δανείου των κερματικών γραμματίων 
συμφωνία τής συμβάσεως τής 15 Δεκεμβρίου και έθεσπίσθη νά μείνη 
τό έκ Sp. 14 έκατομμ. περιορισθέν δάνειον άμείωτον έκ κυκλοφορία, 
καθ’ δλην την διάρκειαν τής αναστολής τής έξαργυρώσεως των γραμ
ματίων, ήτις ίέν ίύναται νά παύση πριν ή έξοφληθή και το δάνειον 
των κερματικών γραμματίων ς-') κατά τ ’ άλλα έκηρύχθη έγκυρος ή 
άπό 10 Δεκεμβρίου 1885 σύμβασις.

Τοιουτοτρόπως ένώ κατά την μνησθεϊσαν του 1885 σύμβασιν τά 
κερματικά γραμμάτια ίέν άπε τελούν μέρος τής άναγκαστικής, ίιά τής 
νεωτέράς ταύτης συμβάσεως τοϋ 1887 συμπεριελήφθησαν καί ταϋτα έν 
αύτή, μειωθέντα μόνον κατά 4,000,000.

ΜΕΡΟΣ Γ.
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Άφηγηθέντες έν προηγουμένοις μεθ’όλης τής λεπτομέρειας τά κατά 
την εφαρμογήν παρ’ ήμϊν των τεσσάρων κατά διαφόρους έποχάς άναγ- 
καστικών κυκλοφοριών των γραμματίων των ήμετέρων Τραπεζών, θά 
έξετάσωμεν νϋν καί τά κατά την λειτουργίαν τών άναγκαστικών τού
των, κυρίως έν ταϊς συνεπείαις αύτών ώς προς τό μέτρον τής έπιίρά- 
σεως, ήν έσχον έπί τής κοινωνίας καθ’ ολου καί τοϋ Κράτους.

Καί περί μέν τής πρώτης άναγκαστικής (1848) ού^έν έχομεν νά 
παρατηρήσωμεν. Ή αναγκαστική αΰτη ύπήρξεν έπί τοσοϋτον βραχύ
βιος, μόνον 8 μήνας καί 12 ήμέρας ^ιαρκέσασα, ώστε, λαμβανομέ- 
νων ύπ’ όψιν καί τών όμαλωτάτων τής έποχής έκείνης οικονομικών 
συνθηκών τής ελληνικής κοινωνίας, ούδεμίαν ήδύνατο καί ούίεμίαν 
έ'σχεν έπί τού Τόπου έπί^ρασιν, παρελθοϋσα δλως άνωίύνως.

Τδ αύτό ιδυνάμεθα σχείόν νά εΐπωμεν καί περί τής Δευτέρας άναγ
καστικής (1869—1870), ίιότι καί ταυτης ή λειτουργία υπήρξε βρα
χεία, έν έτος, ίύο μήνας καί τρεις, μόνον ήμέρας '^ιαρκέσασα καί αί 
καθ’ όλου οΐκονομικαί τοϋ Τόπου συνθήκαι κατ’ολίγον καί κατά τήν 
εποχήν εκείνην είχον άλλοιωθή. Υπήρξε λοιπόν καί ή Δευτέρα αΰτη 
άναγκαστική άνώίυνος εις τόν Τόπον. Καί τφ δντι, τήν 30 Δεκεμ
βρίου 1868> ίηλαίή κατά τάς παραμονάς τής αναστολής τών εις με
ταλλικά νομίσματα πληρωμών, τό ποσον τών έν κυκλοφορία γραμμα
τίων τής Εθνικής καί τής Τονικής Τραπίζης άνήρχετο εις μόνον 
27,358,255 παλαιών δραχμών.

(ακολουθεί). S.

Αεοντος ΤόλίτΟΗ

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΖΟΦΟΥ
”Η«ΠΙΑΣ8ΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΥΧΙ - ΧΑΘΗΚΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΥΛΙ»

ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΡΑΞΕΩΣ
Πέτρος, ’Ανόσια, ’Ακουλίνα, Άνιοότκα, Νικήτας, Ματρώνα, 

Κουμπάρα—γειτόνισσα, λαός.

ΓΙΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
Ή σκηνή παριστα δδδν καί τήν καλύβην τοϋ Πέτρου. ’Αριστερόθεν τοϋ θεα- 

τοΰ — καλύβη εις δύο οικήματα καί πρόδομος μετά περιπτέρου έν τω μέσω' 
δεξιόθεν—πύλη καί μέρος τής αύλής. Εις τδ άκρον τής αυλής ή Άνύσια 
τρίβει κάνναβιν.

Άπδ τής πρώτης πράξεως παρήλθον εξ μήνες.

ΣΚΗΝΗ Α'.
Άνύύια μόνη.

’Ανόσια (άφίνει τήν εργασίαν της καί άκροαται). Κάτι σάματεύει 
πάλι, θαρρώ πώς έκατέβηκε άςτ’ τή θερμάστρα.

ΣΚΗΝΗ Β'.
Άνύϋια και Άκουλίνα (εισέρχεται φέρουσα επ’ ώμου ζυγόν 

μέ δύο αμφορείς (κουβάδες).
’Ανόσια. Φωνάζει. Πήγαινε νά 5ής τί θέλει. Νά, ίέν άκοϋς, 

φωνάζει.
Άκονλίνα. Καί σύ τί κάνεις ;
’Ανόσια. Πήγαινε, σοϋ λένε. (ΉΆκουλίνα απέρχεται εις τήν καλύβην).

ΣΚΗΝΗ Γ'.
Άνύΰια μόνη.

’Ανόσια. Μ’ έκαταβασάνισε. Δέ θέλει καί καλά νά μαρτυρήση, 
ποϋ τάχει τά χρήματα. Τής προάλλαις ήτανε στό παράσπητο καί

Τ0Μ02 ιζ' ’Ιούνιος. ' ΪΊ
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στοχάζομαι, πώς έκεϊ μέσα τάκρυψε. Τώρα κ’ έγώ ίέ ξέρω ποϋ τάχέι. 
Σπολλάτη, ποϋ δέ θέλει νά τάποχωριστή κ* εινε μες στο σπίτι. Φτάνει 
νά ταΰρω μοναχά. Έχτές δμως δέν τοίχε άπάνω του. Τώρα κ’ έγώ 
δέ ξέρω ποϋ τάχει. Μ’ έκαταβασάνισε !

ΣΚΗΝΗ Δ' .

Άνύόια καί Άκουλίνα (εξέρχεται·καλυπτόμενη διά μανδηλίου).

’Αντίθεα. Ποϋ πας έσύ ;
Άκουλίνα. Ποϋ πάω ; Νά, μούπε νά πάω νά φωνάξω τη θειά 

μου τη Μάρθα. Φώναξε, λέει, τήν άδερφή μου νάρθη S&. Θ’ άποθάνω, 
λέει- έχω άνάγκη νά τής πω, λέει, έ'να λόγο.

Άνύστα (κατ’ ’ώίαν). Τήν άδερφή του γυρεύει, ώ, κεφαλάκι μου ! 
ώ, ώ ! θαρρώ πώς θέλει νά τά δώκη σ’ αύτήνα. Τί θά κάμω ! ώ ! 
(Τή Άκουλίνςι). Μήν πηγαίνης ! Ποϋ π^ς ;

Άκουλίνα. Γιά τή θειά μου.
Άνύσια. Μήν π^ς, σοϋ λέω, πηγαίνω ’γώ· έσύ πάρε τά ροϋχα 

καί σϋρε στο ποτάμι, γιατί ώς τό βράδυ δέ θά πρ,οφτάσης.
Άκουλίνα. Εκείνος «στείλε μένα.
Άνύσια. Πήγαινε ’κεϊ ποϋ σέ στέλνουνε. ,Σοϋ λέω, πώς έγώ άπα

τή μου θά πάω γιά τή Μάρθα. Τά ποκάμισα νά πάρης άπ’ το φράχτη.
Άκουλίνα. Τά ποκάμισα; Κύτταξε νά μή λάχη καί δέν πάς ; 

’Εκείνος τώπε.
Άνύσια. Σούπανε πώς θά πάω. Πούνε ή' Άνιούτκα ;
Άκουλίνα. Ή Άνιούτκα ; Φυλάει τά μοσκάρια.
Άνύσια. Στεϊλέ μού την εδώ. Δέν έχει φόβο νά τής φύγουνε.

(Ή Άκουλίνα περισυλλέγει τά άσπρόρρουχα καί φεύγει).

ΣΚΗΝΗ Ε'.

Άνί,Οια μόνη.

Άνύσια. Νά μήν πάω—θά βλαστημά. Νά πάω πάλι—θά δώση 
τά χρήματα τής άδερφής του. Θά πάνε χαμένοι ούλόί μου οί κόποι. 
Τί νά κάμω—κ’ έγώ δέ ξέρω,. Πα νά μοϋ φύγουνε τά μυαλά μου. 
(’Εξακολουθεί· εργαζόμενη).

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'.

Άνύάια καί Ματρώνα, (εισέρχεται, κρατοϋσα ράβδον καί δέμα ώς ταξειδιώτις),

Ματρώνα. Ώρά σου καλή, κυρά μου,
Άνύσια (παρατηρεί περί αύτήν, άφίνει τήν εργασίαν της καί κροτεί τάς
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χεϊρας). Δέν τώλπιζα, κυρά θειά. ’ΟΘεός σ’έφερε,θαρρείς, ’ς αυτή τηνώρα.
Ματρώνα. Αϊ, τί εινε ;
Άνύσια. Άσε καί π^ νά χάσω το νοϋ μου, καλότυχη. Δυστυχία 1
Ματρώνα. Τί, ζή άκόμη μοϋ είπανε.
Άνύσία.. Μήν άρωτ^ς. Ούτε ζή ούτε πεθαίνει. :
Ματρώνα. Μήν έ'δωκε τά χρήματα σέ κανένανε ;
Άνύσία. Τώρα έστειλε νά φώνάξη τήν αδερφή του. Γιά τά χρή

ματα φαίνεται . -. Χ , . ·ί,||
Ματρώνα. Χωρίς άλλο I Μήν τύχη καί τάδωκε σέ κανένα ; ,1,
Άνύσ'ία. *Οχι· έγώ τόν παραφυλάγω σ&ν τή γάτα τον ποντικό !
Ματρώνα. Καί ποϋ τάχει;
Άνύσια. Δέν τό λέει. Καί νά δής, ποϋ δέ μπορώ νά μάθω. Κά- ίί.

που τά κρύβει άπό έ'να μέρος ’ς άλλο. Καί δέ μπορώ ν’ άποφύγω τήν ,4
Άκουλίνα. Ή άνόητη, ή κουτή, νά ’δής ποϋ μέ παρακαθίζει. "Ωχ, 
κεφαΔάκι μου. Έβασανίστηκα ή κακομοίρα.

Ματρώνα. Άχ, κυρά μου, άν τύχη κάί δώση τά χρήματα σέ 
άλλονα καί τά χάσης άπό τά χεράκια σου, θέ νά χτυπάς τό κε
φάλι σου σέ οΰλη σου τή ζωή· θά πάρης .τά παπούτσια στο χέρι χωρίς 
νά σοϋ δώσουνε τό παραμικρό. Έβασανίστηκες, έπαιδεύτηκες, ματά
κια μου, στά χέρια τοϋ μισησμένου τοϋ γέρου σου καί χήρα—θά βγής 
νά ζητιανέψης. λ

Άνύσια. Μήν τ’άρωτ^ς, κυρά θειά. Έμαράθηκε πιά ή καρδούλα ■
μου καί δέ ξέρω τί νά κάμω καί ποιόνα νά συμβουλευτώ. Τοϋ τ^πα 4
τοϋ Νικήτα, μά ’κείνος φοβάται ν’άνακατευτή ’ς αυτή τή δουλειά. h
Μόυπε μονάχα χτές, πώς τά χρήματα τ^χε, λέει, άπό κάτω άπ’τό ,4
πάτωμα κρυμμένα. ,

Ματρώνα. Α?, κ’έψαξες ;
Άνύσια. Δέ μπορώ—εΐν’ αύτος έκεϊ. ’Εγώ είδα πώς, πότε τάχει 

άπάνω του καί πότε τά κρύβει κάπου./ ,
Ματρώνα. Νά μοϋ τό θυμάσαι, μάνα μού, πώς άν τ’άφήσης μιά 

φορά καί σοϋ γλυστρίσουν άπ’ τά χέρια σου, ποτές πιά νά μήν τά 
περιμένης πώς θά τά ξαναπιάσης.'Τί έκαμες ; τούδωκες νά πιή τσά’ί ;

Άνύσια. Ώ, ώ ! (Θέλει ν’άποκριθή,άλλα βλέπει τήν γειτόνισσάνκαί σιγ$).

ΣΚΗΝΗ Ζ'· :

ΑΙ άνω καί Κουμπάρα (βαίνει πλησίον τής καλύβης καί άκροάται).

Κουμπάρα (τή Άνύσ^). Κουμπάρα I Άνύσία I έ', Άνύσια ! Μήν 
εινε δ δικός σου, ποϋ φωνάζει ;
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Άνύσια. *Ολό έτσι δά άγκομαχάει, θαρρείς πως φωνάζει. ’’Ασκημα 

πολύ εινε.
Κουμπάρα (πλησιάζει πρςς τήν Ματρώναν). "Ωρα σου καλή, κυρά 

μάνα. Άπο ποϋ μέ τό καλό ;
Ματρύίνα. Άπό τό χωριό, μάτια μου. Ήρθα νά μάθω τί γίνετ’δ 

γυιός μου. Ποκάμισα τούφερα. Παιδί μου εινε, βλέπεις, τό πονώ.
Κουμπάρα. Αύτά έχουν ή μανάδες. (Τή Άνύσιςι), Ήθελα, κουμ- 

πάρα’μου, ν’ άσπρίσω, μά σκέφτηκα, πώς ειν’άκόμη νωρίς. Άκόμη 
δ κόσμος δέν άρχισε.

Άνύσια. Τί βία εινε.;
Ματρώνα. Και ίε μοϋ'λές·—τόν έκοινωνήσετε ;
Άνύσια. Άμε, έχτές ήτανε ό παπάς έδώ. ’
Κουμπάρα. Τόν είδα κ’ έγώ χτες, κυρά μου. Καλέ δέν τούμεινε 

πνοή. Πόσο άχάμνηνε. Και τής προάλλαις ήτανε πιά νά πεθάνη, μά
τια μου. Τοϋ εϊχαμ’ ετοιμάσει καί τά σάβανα καί τόν εκλάψαμε· 
έπιάσαμε πιά καί νά τόνε πλύνωμε.

Άνύσια. Έζωντάνεψε κ’ έσηκώθη· τώρα γυρίζει πάλι.
Ματρώνα. Καί θά. τοϋ κάμετε εύκέλαιο ;
Άνύσια. Λέμε νά κάμωμε. Άν τύχη καί ζήση ώς αύριο, λέμε 

νά φωνάξουμε τον παπά.
Κουμπάρα. Πώ —πώ ! καλέ τί σκοτούρες ποϋ θά τής εχεις, Άνύ· 

σϊα μου ! Καλα το λενε, πως, οπουχει πονο δέν πονει—πονεϊ ποϋ τόνε 
βλέπει.

Άνύσια. Λίγο πράμμα τώχεις ;
Κουμπάρα. Κιαμε βέβαια, εύκολο τώχεις—ε’να χρόνο τώρα όλο 

πεθαίνει. Έγεινε βάρος πιά.
Ματρώνα. Κι’ άμ’ ή χηρειά πάλι εινε πικρή φαρμακωμένη. Καλά 

ν^σαι πιά νηά, μά τή γρηά ποιος τήνε λυπάταιΓεράματα—τρεχά
ματα. Καλή ωρα σάν κ εμένα. Έγέρασα, έκουράστηκα, δέ νοιώθω 
τα ποδιά μου. Ποϋ ν^ίν’ δ γυιός μου τάχατες ;

Ανύσια. Ζευγαρίζει. Δεν ερχεσαι νά βάλωμε τό σαμοβάρι νά πάς 
τοϋ αγαπημένου σου τσάι ;

Ματρώνα. Κ’ έτσι είμαι κουρασμένη, παιδάκια μου. "Οσο γιά τό 
ευκελαιο, ποϋ λες, πρεπει χωρίς άλλο να το κάμετε. ’’Εχουνε νά πούνε 
πώς δέν εινε άνωφέλευτο γιά τή ψυχή.

Άνύσια. Ναι, αύριο κιόλας θά στείλουμε.
Ματρώνα. Άμ’ βέβαια θ^νε καλείτερά. Κ’εχομε γάμους κ’ εμείς, 

ξεύρεις, κόρη μου.
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Κουμπάρα. Πώς αύτό ; Γάμος τήν άνοιξι—πάει ;
Ματρώνα. Φαίνεται, κ’ή παροιμία δέν τό λέει ψέμματα, πώς «τοϋ 

φτωχού γαμπρού ώς κ’ ή νύχτα ’νε μικρή» . 0 Συμεών Ματθαιγεβιτς 
παντρεύεται καί πέρνει τή Μαρίνα.

Άνύσια. Είχε δέν είχε, βρήκε κι’ αύτή τήν τύχη της.
Κουμπάρα. Εινε χηρευάμενος, θαρρώ, καί τήν έπήρε γιά τά παι

διά του !
Ματρώνα. Τέσσερα εχει. Ποιά τίμια θά τόνε πάρη ; Κ’έτσι την 

έπήρε, ποϋ λές. Τί άλλο ήθελε αύτή ; Ήπιανε, ξέρεις, £ακί, μά δέν 
τό.βρήκανε δυνατό καί τώχυσαν....

Κουμπάρα; Είδες έσύ ! Καί τφπανε ; Κ’ έχει κατάστ,ασι ;
Ματρώνα. Γιά τήν ώρα καλά περνούνε.
Κουμπάρα. Καί βέβαια ποιά άλλη θά τον έπερνε μέτόσα παιδιά. 

Νά δ δικός μας δ Μιχάλης, άς πούμε, χωριανός, κυρά μου, μέ....
Φωνή χωρικού. Έ, Μαύρα ! τί διάβολο γίνηκες : Πήγαινε φέρε- 

τή γελάδα ! (Ή κουμπάρα εξέρχεται). ’ 1

ΣΚΗΝΗ Η*.

Άνύόια καί Ματρώνα.

Ματοώνα. (’Ενόσω απομακρύνεται ή κουμπάρα, όμιλεΓ μεγαλοφώνως). 
Έφυγε, κυρά μου, κι’ αύτός δ μπελάς άπό ’πάνω μας κι* δ ξεκουτιά
ρης δ γέρος μου, δέ θόξχει πιά νά λέη γιά τό Νικήτα. (Αίφνηςταπεινώνει 
τήν φωνήν). Έφυγε ! (Ψιθυρίζει). Τί εκαμες τό λοιπόν, τόν έπότισες 
τσάϊ ;

Άνύσια. Μή μοϋ τό θυμίζης. Καλείτερα νά πέθαινε μοναχός του. 
Δέ βλέπεις, δέ θέλει ν’ άποθάνή· μόνο, τήν αμαρτία, πού ’πήρα στή 
ψυχή μου. "Ωχ, κεφαλάκι μου ! Καί γιατί νά μού δώσης εκείνες τής 
σκόνες ; ;

Ματρώνα. Καί τί έχουν εκείνες ή σκόνες ; Η σκόνες, κόρη μου, 
εινε ύπνωτικές, γιατί νά μή στής δώσω ; Αυταις;δεν κάνουνε κακό.

Άνύσια. Δέ λέω γιά τής ύπνωτικές. Λέω γιά κείνες τής 
άσπριδερές.

Ματρώνα. Αΐ, τί ; εκείνες ή σκόνες εινε γιατρικό, κυρά μου.
Άνύσια (στενάζουσα). Ξέρω, μά φοβάμαι. Άχ, πόσο μ’ έπαίδεψε. 
Ματρώνα. Καί δέ μοϋ λές — ξώδεψες πολλαίς ;
Άνύσια. Δύο φορές τοΰδωκα.
Ματρώνα. Αϊ, καί τό κατάλαβε ;
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Άνύσια. Έγώ τής’δοκίμασα μέτή γλωσσά μου. Εινε πικρούτσικες. 
’Εκείνος δμως της ήπιε μέ τό τσάι καί ..μοϋ λέει: «κι’ αυτό το Ήάϊ τό 
συχάθηκα πιά», λέει. Έγώ τοϋ λέω, πώς τοϋ αρρώστου ούλα'πικρά τοϋ 
φαίνονται. Καί νά σοϋ πώ, κυρά θειά, ή ψυχή μου πόνεσε.

Ματρώνα. Τέτοια πράμματα δέν πρέπει νά τά συλλογίζεσαι, γιατί 
δσο τά συλλογίζεσαι τόσο τό χειρότερο. - .

Άνύσια. Κάλλια νά μή μοϋ τής έδινες. Δέ θάπερνα καί τό κρίμα 
στο λαιμό μου. Σάν τό Θυμηθώ, μοϋ σπαράζει τήν καρδιά. Άχ, 
για.τί νά μοϋ τής δώσης ;

Ματρώνα. Καλέ τί έπαθες, κυρά μου ! Ό Χριστός μαζύ σου ! Τί, 
μπάς καί γυρεύης. νά τά ρίξης άπάνω μου ; Κύτταξε καλά, κοπέλλα 
μου, μή γυρέψης, γιά νά γλυτώσης εσύ, νά τά ^ίξης σέ μένανε. Άν 
φανερωθή τίποτις, έγώ δέν μνακα,τεύομαι· ούτε νά ξέρω ούτε νά γνω
ρίζω θέλω — δρκοπέρνω, πώς γιά, καμμιά σκόνη, ούτε ακόυσα, ούτε είδα, 
ούτε έδωσα, καί ούτε πώς ύπάρχουνε τέτοιας λογής σκόνες ξέρω. Σκέ- 
ψου το, κυρά μον, μοναχή σου. ’Εμείς δέν έλέγαμε τήν άλλη φορά, 
πώς τάχατες, δυστυχισμένη μου, άπόκαμες πιά. Έχεις μιά προγονή 
βλάκα κ’ έ'ναν άντρα σαπημένονε, τέλεια στραγγισμένονε. Τέτοια 
ζωή σαν εχη, τί δεν κάνει κανείς ;

Άνύσια. Αυτό δέ μπορώ νά τ’ άρνηθώ. Ή ζωή, άς ποϋμε, ποϋ 
τραβώ, όχι αύτή τήν πράζι.,.μά σοΰρχεται ή νά κρεμαστής ή νά 
τόνε πνίξης. Ζωή ’ν’αύτή ;

Ματρώνα. Τφδες, τό λοιπόν ; Δέ σοϋ μένει καιρός νά χάσκης. 
Πρέπει νά κάμης δ,τι θά κάμης. Νά ψάξης γ^ά τά χρήματα καί 
νά τόνε ποτίσης τσάι.

Άνύσια. "Ωχ, φτωχό μου κέφαλάκι ! Τί νά κάμω τώρα—κ’ έγώ 
δέ ξέρω. Έχω ένα φόβο ! Ν’ άπέθάινε καλείτερα μοναχός του ! Δέ 
θέλω καί νά τόνε πάρω στή ψυχή μου, <

Ματρώνα (όργίλως). Καί γιατί λοιπόν δέ λέει, ποϋ έχει τά χρή
ματα. Τί τάχατες, μαζύ του θά τά πάρη ; Νά μήν τάχη κανένας ; 
Καλό πράμμα εΐν’ αύτό ; Καλέ έλα, Θεέ μου, τόσα πολλά χρήματα, 
μαθές θά πάνε χαμένα ; Δέν. εινε κρίμα ; Τί κάνει λοιπόν ; Αύτόνα 
θά βλέπουμε ;

Άνύσια. Ξέρω κ’έγώ ;...Μ’έπαίδεψε τήν κακομοίρα.
Ματρώνα. Τί θέλεις νά ξέρης. Τό πράμα εινε φώς φανερό. Άφη

σες τήν περίστασι νά σοϋ φύγη,— θά μετάνοής σ’ ουλή σου τή ζωή; 
Δίνει ’κείνος τά χρήματα τής αδερφής του καί σύ κάθου.

Άνύσια. Άχ, κ’ έστειλε πιά νά τής μηνύση—πρέπει νά πάω.
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Ματρώνα. Περίμενε κομμάτι, μήν πάς τώρα, μόνο- βώλε πρώτα 
τό σαμοβάρι. Τόνε ποτίζομε τσάϊ κ’ύστερα ψάχνομε κ’ή δυο καί 

θά ταΰρωμε κ’ έννοια σου.
Άνύσια. “Ωχ, νά μή μάς τύχη τίποτις.
Ματρώνα· Κι’ άμε πώς ; Τί τόνε βλέπομε. Καλέ άκοϋς έκεϊ, νά- 

χης ’μπρος στά μάτια σου .τά χρήματα καί νά μή μπορής νά τά βώ- 
λης στό χέρι ; Έλα, κώμε.

Άνύσια. Πηγαίνω τό λοιπόν ν’ άνώψω τό σαμοβάρι.
Ματρώνα. Πήγαινε, ματάκια μου, κάμε τή δουλειά σου κατά 

πώς πρέπει, γιά νά μή χτυπάς, ύστερά τό κεφάλι σου. Ναΐσκε. 
(Ή Άνύσια κινείται νά φύγη, ή Ματρώνα τήν σταματά). Κάτι θέλω νά 
σοϋ πώ- μήν τύχη καί κάμης λόγο τοϋ Νικήτα γιά ούλαις αύτάϊς τής 
δουλειαίς. Αυτός εΐν’ ανόητος. Ό θεός νά φυλάη, άν τύχη κάί μώθη 
γιά τά σκονάκια. Μπορεί νά χαλάση τόν κόσμο. Εινε-πολύ πονόψυ
χος. Κι’ όρνιθα, ξέρεις, νά τοϋ . πής νά σφάξή—δέν τή σφάζει'. -Μήν 
τοϋ πής τίποτις! Δυστυχία μας ! Αύτά έκεινοϋ δέν τ’ αρέσουν», 
(Σταματμ έν φρίκη. Έπί τοϋ οΰδοϋ εμφανίζεται ό Πέτρος).-

ΣΚΗΝΗ Θ'. .

Αΐ Ανω καί Πέτρος (κρατούμενος έκ τοϋ τοίχου* διολισθαίνει έπί τοϋ 
περιπτέρου και κράζει δι* ασθενούς φωνής).

Πέτρος. Αΐ, τί έπάθετε σείς καί δέν άκούετε “Ωχ! Άνύσια 
ποιος εΐν’ έδώ ; (Πίπτει έπί θρανίου).

Άνύσια (εξέρχεται όπισθεν τής γωνίας). Τί ξετρύπωσες πάλι ; Άς 
έκαθόσουνα δά ’κεϊ ποϋ καθόσουνα.

Πέτρος. Έπήγε αύτή νά φωνάξη τή Μάρθα,;.. .Δέ μπορώ., .ώχ, 
καί πάρε με, Θεέ μου, μιά ώρ’ άρχήτερα ..

Άνύσια. Δέν άδιάζει. Τήν έστειλα στον ποταμό. Νά τελειώσω\τή 
δουλειά μου καί πάω ’γώ.

Πέτρος. Στείλε τήν Άνιούτκα. Ποϋ εινε ; “Ωχ, δέ μπορώ ! ώχ, 

Θεέ μου !
Άνύσια. Έστειλα νά τήνε φωνάξω.
Πέτρος. “Ωχ ! Καί ποϋ εινε ;
Άνύσια. Ποιος ξέρει ποϋ εινε, ποϋ νά τήνε φάη δ λύκος !
Πέτρος. “Ωχ, δέν έχω ήπατα πιά ! Μρΰκαψε τά μέσα. Τρυπάνια, 

θαρρείς καί μέ τρυποϋνε. Τί μέ παρατήσετε σάν έ'να σκύλλο...ούτ’ ένα 
ποτήρι νερό δέν εινε κανείς νά μοϋ δώση,.ώχ! Στεϊλέ μου τήν’Άνιούτκα.

Άνύσια. Νάτην». Άνιούτκα, πήγαινε στξν πατέρα σου.
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ΣΚΗΝΗ Γ .

ΟΙ Ανω και Άνιούτκα (εισέρχεται). 'Η ’Ανύσια αποσύρεται 
όπισθεν τής γωνίας.

Πέτρος. Πήγαινε, ώχ, στής θειάς σου τής Μάρθας, και π έ της 
νάρθή ’δώ, ποϋ τήνε χρειάζομαι.

Άνιούτκα. Καλά, πάω. ’ . . .
Πέτρος. Στάσου, ’πέτης, πώς τήνε θέλω νκρθη γλήγορα. Πέ της, 

πώς θ’άποθάνω—-ώ~-ώχ !...
Άνιούτκα. Τώρα νά πάρω τδ μαντήλι μου και πάω. (’Απέρχεται 

δρομαίως).
ΣΚΗΝΗ ΙΑ’.

Πέτρος, ΆνύΟια καί Ματρώνα^

Ματρώνα (κάμνουσα νεύμα). "Ε, κυρά, μή ξεχνάς τή δουλειά σου. 
Πήγαινε στήν καλύβα και ψάξε παντρϋ. ψάξε, σαν τδ σκυλλί ποϋ ψά
χνει γιά ναΰρη rj> ψύλλο. Ούλα νά τάψάξης, κ’ έγώ τώρα κυττάζω 
άπάνω του.

Άύσια (τή Ματρώνςι). Μαζύ σου πέρνει κάνεις θάρρος. (Διευθύνεται 
προς το περίπτερον- τω Πέτρω). θέλεις νά βάλω το σαμοβάρι ; Ήρθε κ’ή 
θειά Ματρώνα γιά νά δή το γυό της· πίνετε μαζύ τσάι.

Πέτρος. Καλά- βάλε το. (Ή Άνύσιαάποσύρεται ε’ις τήν στοάν).

ΣΚΗΝΗ IB'.

Πέτρος καί Ματρώνα. (Ή Ματρώνα έρχεται προς τό περίπτερον),
Πέτρος. Ώρα καλή.

Ματρώνα. Ώρα σου καλή, ευεργέτη μας, ώρα σου καλή, πετρο- 
χιλίδονό μου. Πάντα άνήμπορος είσαι, βλέπω. Κι’ ό γέρος μου πόσο 
λυπάται δ κακόμοιρος. Πήγαινε, λέει, νά ’δής τί κάνει, και πές του 
προσκυνήματα. (Υποκλίνεται).

Πέτρος. Πεθαίνω.
Μαΐρώνα. Άμ* ετσ’ εινε, κύρ Πέτρο μου, ό πόνος, βλέπεις, δέν 

πάει στά βουνά. Στράγγιζες όλος, στράγγιζες, καλότυχε, σέ βλέπω. 
Ή αρρώστια δέ δίνει ώμορφιά στδν άνθρωπο, βλέπεις.

Πέτρος. Ήρθ’ ή ώρα ν’άποθάνω.
Ματρώνα. Αΐ, Πέτρ Ίγνάτιτς, εκαμες ούλα δ'σα προστάζει δ Θεός, 

σ’έμετάλαβαν, κα’ι θά σοϋ κάμουνε κ’εύκέλαιο, πρώτα δ Θεός. Ή

r
f ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ TOT ΖΟΦΟΤ 745

( γυναϊκά σου, δόξα νάχαι δ Θεός, εινε γυναίκα φρόνιμη,. καί θά σέ θάψη,
ι, θά σέ μνημονέψτ; κα'ι^θά σοϋ κάμη και τά κόλλυβά σου. Κι’δ γυιός μου,
f δσο'νέενε, θά πάσκίση γιά τδ νοικοκυριό σου.

Πέτρος. Ποιος θά τά κάμη αυτά! Ακατάστατη γυναίκα, ούλο 
και σέ άνοησίαις καταγίνεται. Άμ’ τά ξέρω ’γώ ούλα... τά ξέρω...

; Κουτή γυναίκα καί νηά. “Εφαγα τή ζωή μου, ώς ποϋ νά κάμω αύτδ 
τδ ρημάδι τδάπήτΓ ποιδς θά συλλογιστή. Κρίμα εινε νά σοϋ πώ., (Λύζει),

Ματρώνα, "Ε, και τί τάχατες, άν εινε γιά χρήματά ή άλλο τί- 
ποτις, μπορείς νά πρόστάξής... ■ .

Πέτρος (τή Άνύσι? παρά τή στοά)· Τ( ε”καμε—πήγε ή Άνιούτκα ;
Ματρώνα (καθ’εαυτήν). Δέν τδ ξέχασε —είδες τόνε ;
Άνύσια (έκ της στοάς). Έπήγε άπδ τότες. “Εμπα μέσα στήν κα

λύβα κ’ έγώ σοϋ τήνε φέρνω.
Πέτρος. Άφησε νά κάτσω εδωνά λιγάκι γιά τελευταία φορά. 

Έκεϊ μέσα εινε βαρύ τ’αγέρι. Βαρειά είμαι.. .ώχ, μοϋ ’κάηκε ή καρ-
■ διά, αχ, νά πέθαινα νά γλυτώσω.

Ματρώνα. Ή ψυχή μοναχή της δέ βγαίνει άν δέν τή βγάλη δ 
Θεός. Ή ζωή κι’ δ θάνατος εινε στοϋ Θεοϋ τδ χέρι, Πέτρ Ίγνάτιτς. Δέ 
μπορείς ποτές νά ξέρης πότ’ε’ρχετ’δ χάρος. Καμμιά φορά σηκόνεσαι 
κιόλας. Στδ χωριό μας, ένας χωριανός ποϋήτανε πιά ή ψυχή του, ποϋ 
λέει δ λόγος, στά δόντια του..,
/ Πέτρος. “Οχι, τδ νοιώθω’γώ, πώς σήμερα θ’άποθάνω, τδ νοιώθω, 

(Προσερείδεται και κλείει τους οφθαλμούς).

ΣΚΗΝΗ Π’’.

ΟΙ Άνω καί' Άνϋόια.

Άνύσια (εξέρχεται). Τί θά κάμης λοιπόν, θά πής’ ή δχι ; Βάρυέται 
νά σέ περιμέν-ρ κανείς. Πέτρο, ε Πέτρο !

Ματρώνα (άποσύρεται καΐ προσκαλεϊ διά τοϋ δακτύλου τήν Άνύσ^αν). 

Αΐ, τί εκαμες ;
Άνύσια (κατέρχεται τοϋ περιπτέρου. Τή Ματρώνμ). Δέν,ταύρα.
Ματρώνα. “Εψαξες παντού Καί στο πάτωμα ;
Άνύσια. Κ’ έκεϊ δέν εινε. Μήν'τύχη καί τάβαλε μέσα στδ καννάβι, 

ποϋ τον είδα χτές κ’ έχωνούντανε ’κεϊ ;
Ματρώνα. Ψάξε, ψάξε, ποιδ καλείτερα. Κάμε τά μάτια σου τέσ

σερα. Έγώ καθώς βλέπω — σήμερα τον έχομε και τήν ε“χομε. Έμελά- 
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νιασαν τά νύχια·του καί το πρόσωπό του εχει τής γης τδ χρώμα. Εί- 
, δες &ν έβρασε τδ σαμοβάρι ;

'Α-γύϋΐα. Όπου καί ν^νε θά βράση.

ΣΚΗΝΗ ΙΔ .

Οϊ άνω καί Νικήτας (έρχεται έκ τοδ αντιθέτου μέρους καί, εί δυνατόν, 
έφιππος πρδς τδν πυλώνα - Δέν βλέπει τδν Πέτρον).

Νικήτας (προς τήν μητέρα του). Καλώς ώρισες, μάνα, εισαστε καλά 
στο σπήτι ;. "

Ματρώνα. Δόξα νάχη δ Θεός, κουτσοπερνούμε, παιδί μου.
Νικήτας. Αί, τί κάνει τ’ αφεντικό ;
Ματρώνα. Σιγά, νά, ε’κεϊ κάθεται. (Δεικνύει προς τδ περίπτερον).
Νικήτας. At, δέν πή νά κάθεται—ττίμέ κόφτει έμενα.
Πέτρος (ανοίγει τούς οφθαλμούς). Νικήτα, Αί, Νικήτα, έλα 'δώ I 

(Ό Νικήτας πλησιάζει. Ή. Άνύσια ψιθυρίζει τή Ματρώνςι).
Πέτρος. Γιατί ήρθες έτσι νωρίς ;
Νικήτας. ’Αποζευγάρισα. ■
Πέτρος. Τό κομμάτι, ποϋν’ άπδ πίσω άπ’ το γιοφύρι το ζευγά

ρισες ;
Νικήτας. Έκεϊ ’νε μακρυά.
Πέτρος. Μακρυά ; Άπο ’δώ ειν’ ακόμη μακρύτερα". Μ’ ένα κόπο 

τώκανες. (Ή ’Ανύσια άκροάται αφανής).
Ματρώνα (προσέρχεται). Άχ, γυιόκα μου, γιατί νά μην κυττάζης 

τη δουλειά τ’αφεντικού σου. ’Εκείνος ειν’ ανήμπορος κ’ εχει σ’ εσένα 
την ελπίδα του, γιά τοϋτο πρέπει νά τόνε κυττάζης, σάν πατέρα σου 
καί νά τόνε δουλεύης κατά πώς σ’ έσυμβούλεψα.

Πέτρος. Τής.,.,ώχ ! τής πατάτες νά βάλης νά τής διαλέξουνε ... 
ώχ ! ή γυναίκες. .·

ΆννΟία (καθ’έαυτήν). Άμ’ δέ θά φύγω. Πάλι ζητά νά μάς βγά- · 
λη άπο κοντά του- πρέπει νά τάχη άπάνω του τά χρήματα, χωρίς 
άλλο. Κάπου θά θέλη. νά τά κρύψη.

Πέτρος. Γιατί, ώ·—ώχ, θάρθη δ καιρός νά τής φυτέψουμε καί θηνε 
νοτισμέναις. *Ωχ ! δεν έχω πιά ηπατα. (’Εγείρεται).

Ματρώνα (σπεύδει προς τδ περίπτερον καί ύποστηρίζει τδν Πέτρον). Νά 
σέ πάω ίσα με μέσα ; ·

Πέτρος. Πήγαινέ με. (Σταματή). Νικήτα !
Νικήτας (όργίλως). Αί, τί θές ακόμη ;
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Πέτρος. Δέ θά σέ ξαναϊδώ πιά.. .Πεθαίνω σήμερα .. .Σχώρα μου, 
&ν σου φταιξα μέ λόγο η μέ έργο...Σχώρα μου, &ν σούφταιξα καμμιά 
φορά. ' ■ : , -

Νικήτας. Τί νά σου σχωρέσω — ούλοι είμαστε αμαρτωλοί.
Ματρώνα. Άχ, γυιόκα μου,' ’δες τά χάλια του ! <
ΙΊέτρος. Γιά τδ Χρίστο κάμε το καί σχώρα μου ! (Κλαίει).
Νικήτας (σύγκινούμενος). Ό Θεός νά σου σχωρέση, μπάρμπα Πέτρο. 

Έγώ δέν έχω βαρυγνωμιά μαζύ σου. Κακέ δέν είδα άπδ τά σένα. 
Έσύ νά μοϋ σχώρέσης, γιατί έγώ μπορεί νά σούφταιξα πιο πολύ. 
(Κλαίει. Ό Πέτρος λύζων φεύγει. Ή Ματρώνα τδν ύποστηρίζει).

' λ

ΣΚΗΝΗ ΙΕ'

Νικήτας και, Άνήΰιο

’Ανύσια. "Αχ, φτωχό μου κεφαλάκι! Φαίνεται, πώς κάτι τρέχει, 
κάτι έσκέφτηκε. (Πλησιάζει προς τδν Νικήταν). Τί είπες, πώς τά χρή-. 
ματα ταχε στο πάτωμα—δέν ειν’ έκεϊ.

Νικήτας (δέν αποκρίνεται· κλαίει). Έγώ άπ’ αύτόν άλλο άπο καλδ 
δέν είδα. Καί νά τώρα τί κάνω !

Άνιληά. Έλα, σώπα τώρα, τά χρήματα που εΐνε ; .
Νικήτας (όργίλως). .Ξέρω κ’ έγώ ; Ψάξε μοναχή 6ου.
Άννολα. Πολύ πονόψυχος είσαι.
Νικήτας. Τόνε λυπούμε ! Έκλαψε τόσο ! Έ έ ! καϋμένος !
Άνναια. Τώρα τού βρέθηκε ή λύπη. Έχεις κΓ άλλους νά λυπη- 

θής ! Σοΰβγαλε τη ψυχή άνάποδα καί τώρ’ άκόμη έζητούσε νά σέ 
διώξη άπδ τδ σπήτι. Καλείτερα θάκανες νά λυπηθής έμένα.

Νικήτας. Γιατί νά σέ λυπηθώ έσένα ;,
Άννσια. Νά, γιατί θ’ άποθάνη.. .θά κρύψη. τά χρήματα...
Νικήτας. Έννοια σου καί δέν τά κρύβει...
’Aviitfia. Άχ, Νικήτα μου, έφτεΛε πιά νά φωνάξη την άδερφή 

του. Σ’ αύτήνα θέλει νά τά δώση. Δυστυχία μας ! Πώς θά ζησωμε, 
άν τής τά δώση. Θά μέ διώξουνε άπδ δώ μέσα. Νά φρόντιζες κάν 
εσύ... Είπες, πώς τδν είδες έψές κ’ έτρύπωνε μές στο λινάρι...

Νικήτας. Τδν είδα, τότενες, πού εύγαινε άπδ ’κεϊ, μά πού τά- 
χωσε—ποιδς τόνε ξέρει ; ' .

Άνύΰια. "Ω, φτωχό μου κεφαλάκι, πάω ’κεΓνάψάξω. (Ό Νικήτας
φεύγει).
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ΣΚΗΝΗ Ιί'.

Οί Ανω καί^Ματρώνα- (εξέρχεται τής καλύβης, πλησιάζει την Άνύσιαν 
καί τον Νικήταν, ψιθυρίζουσα).

Ματρώνα. Μήν πας πουθενά I Τά χρήματα τάχει άπάνω του. 
’Εγώ τον έψαξα. Μ’.ενα γαϊτάνι κρέμονται άπο τό λαιμό του.

Άνιίολα. *0, κεφαλάκι μου φτωχό !
Ματρώνα. Τώρα σου ’μπήκαν οι ψύλλοι στ’ αυτιά. Νώταν κι’ 

άλλα ! Θάρθη ή άδερφή του και πήγαινε γύρευε τα !
Άνΰσία. Νά δής πού θάρθη καί θά τής τά ίωση. Πώς νά γείνη ; 

ώχ, κεφαλάκι μου !
Ματρώνα. Πως θά γείνη, λες; Κύτταξ’εδώ : το σαμοβάρι εβρασε" 

πήγαινε νά ζεματήσγς τσάι καί βάλε του νά πιή ... (Χαμηλοφώνως). 
Χύσε του μέσα καί δση σκόνι εχει μέσα το χαρτάκι καί πότισέ τόνε. 
Σάν πιή ένα ποτήρι, τότενες τράβα του τα κ’ έννοια σου — σέ. κανένα 
δέ θά το ’πή.

Άνΰσια. *Ω, φοβάμαι. .
Ματρώνα. “Αφησε τά λόγια καί κάνε γλήγορα, κ* έγώ θά παρα

φυλάγω τήν άδερφή του, άν τύχη τίποτα. Μήν τά χάνης ! Πάρε τα 
χρήματα καί φέρ’τα ’$ω κι’ δ Νικήτας τά κρύβει.

Άνιίσια. "Ωχ, κεφαλάκι μου ! Πώς νά πάω κοντά του ύ !..
Ματρώνα. Κάμε ο,τι σου λέω κι’ άσ’ τά λόγια ! Νικήτα !
Νικήτας. Τί ;
Ματρώνα· Σύ, στάσου εδώ, κάτσε ’κεϊ στο σοφά, μήν τύχη τί- 

ποτις. ■ _ ■'
Νικήτας (άθυμως);Α’έ, κι’αύταίς ή γυναίκες τί κάθουνται καί σκαρ

φίζονται. Σού γυρίζουν όλότελα τό κεφάλι. ΙΙηγαίνετ’ άπο μένα ! 
“Ας πα νά μαζέψω τής πατάτες.

Ματρώνα (τδν σταματόί έκ τής χειρός). Στάσου σου λένε !

ύ !.

ΣΚΗΝΗ ΙΖ'.

01 άνω καί Άνιοΰτκα. (Εισέρχεται).

Άνι/σία. Έ, λοιπόν ;
ΆνΙΟίίτκα. “Ητανε στην κόρη της, στο χωράφι· τώρα θάρθη. 
Άνΰσία. Κι’ άμ’ &ν ερθη—τί θά κάμουμε ;
Ματρώνα (τή Άνύσιςι). Προφταίνεις, κάμε δ,τι σοϋ λέω.
Άνύσια. Κ’ έγώ πιά δέ ξέρω — δέ ξέρω τίποτε, τάχω σά χαμένα.

Το Κράτος Του 2οφοϋ
Άνιούτκα ! Πήγαινε, κόρη μου, στά μοσκάρια, θαρρώ πώς έφύγανε. 
"Ωχ, δεν άποτολμώ.

Ματροόνα. Α“, τί θά κάμης—θά πόρς ; Τό σαμοβάρι θαρρώ πιά 
πώς χύνεται.

Άνι/οΐα. "Ωχ, φτωχό μου κεφαλάκι ! (’Εξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΙΗ’.

Ματρώνα καί Νικήτας.

Ματρώνα (πλησιάζει προς τον υιόν της). “Ετσι, γιατί πού λές, γυιόκα 
μου. (Κάθηται παρ’ αϋτω επί τοϋ θρανίου). Πρέπει, ποϋ λές, νά σκεφτούμε 
καί γιά τή δική σου τή δουλειά ( κι’ όχι νά πηγαίνουμε έτσι στά χα
μένα.

Νικήτας. Γιά ποιά δουλειά λές ;
Ματρώνα. Τό πώς θά ζήσης στον κόσμο.
Νικήτας. Πώς θά ζήσω ; θά ζήσω, δπως ζή δλος δ κόσμος.
Ματρύόνα. Ό γέρος, στοχάζομαι, πώς σήμερα πεθαίνει.
Νικήτας. Κι’ άν άποθάνη— δ Θεός σχωρές τόνε. Τί μέ κόφτει 

έμένα ; . ’
Ματρώνα (θμιλοϋσα, προσβλέπει πάντοτε προς τό μέρος τοϋ περιπτέρου). 

Έ, γυιόκα μου ! Οί ζωντανοί μέ τούς ζωντανούς κι ’ οί πεθαμένοι μέ 
τούς πεθαμένους. Σ’ αύτή τήν περίστασι, μάτια μου, πρέπει νάχης 
νοϋ καί νού. Τί θαρρείς, έγώ γιά τή δική σου τή δουλειά ετρεξα παν
τού. “Εφαγα τά νύχια μου, ποϋ λέει δ λόγος, γιά νά πασκίζω γιά 
τά σένα. Κύτταξε το λοιπόν καί σύ ύ'στερα νά μή μέ ξεχάσης.

Νικήτας. Μά γιατί δουλειά έπάσκισες ;
Ματρώνα. Νά, γιά τή δουλειά σου, γιά τήν εύτυχία σου. Τή σή

μερον ημέρα· &ν δέν πασκίσης-—τίποτε δέ γίνεται. Τόν’Ιβάν Μωϋσέϊτς 
—τόνε ξέρεις —καί σ’ αυτόν έπήγα. Έπέρασα τής προάλλαις άπο κεϊ, 
κ’ έτελείωσα, γιατί ποΰ λές, μιά δουλειά. Έκατσα κι’ άνοίξαμε δμι- 
λία. Πώς τήνε κρίνεις, τού λέω< Ίβάν Μωϋσέϊτς, αύτή τή δουλειά ; 
"Ας ’πούμε, τού λέω, Ί'νάς μουζίκος χηρεμένος ξαναπατρεύτηκε, &ς 
’πούμε, κ’ εχει μοναχά μιά κόρη άπό τήν πρώτη καί μιά κόρη άπ’τή 
δεύτερη γυναίκα. Kt’ άν άποθάνη, τού λέω, δ μουζίκος αύτός, μπορεί, 
τού λέω, νά ’μπή στο σπήτι αύτηνής τής χήρας ξένος μουζίκος ; Μπο
ρεί, τού λέω, δ μουζίκος αύτός νά παντρέψη τής κόραις έκεινού καί νά 
γίνη αύτός νοικοκύρης ; Γίνεται, λέει, μά έδώ χρειάζεται, λέει, νά 

- V
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πασκίσης πολύ- μέ χρήματα, "λέει, ούλα μπορεί νά γενοϋν, χωρίς χρή
ματα δμως, λέει, δέν πρέπει ν’ άνακατευτοϋνε.

Νικήτας (γελών). Παληά δουλειά. Σ’ αύτουνούς μόνο χρηματάκια 
δός τους κ’ έννοια σου. Σ’δλους χρειάζονται τά χρήματα.

Ματρώνα. Τό λοιπόν, ματάκια μου,' εγώ του τά ’φανέρωσα ούλα. 
Πρώτα κι’ άρχης, λέει, δ γυώς σου πρέπει νά γραφτή’ς εκείνο τό χωριό- 
γι’ αυτό χρειάζονται χρήματα—πρέπει νά μπουκώσης τούς δημογέ
ροντες. ’Εκείνοι, που θά πή, θά υπογράψουνε. Ούλα, λέει, 'πρέπει νά 
γενοϋνε μέ σκέψι καί μέ φρόνησι . Κύτταξ’ εδώ, (εξάγει έκ τοϋ μανδηλίου 
χάρτην), νά, μοΰγραψε κ’ ένα χαρτί, διάβασε το,' σύ νοιώθεις. (*Ο Νική
τας άναγινώσκει, ή Ματρώνα άκροαται).

Νικήτας. Τό χαρτί, βέβαια, εινε άπόφασι, που θά πή. ’Εδώ δέ 
θέλει θεολογία.

Ματρώνα. Ακούσε τό λοιπόν, τί είπε δ Ίβάν Μωϋσέϊτς. Κύτταξε, 
λέει, θειώ, τ,ό'προτιμότερο/εινε νά βάλετε στό χέρι τά λεπτά. Άν 
εκείνη δέ βάλη στό χέρι τά λεπτά, λέει, δέ θά την άφήσουνε νά 
πάρη κοντά της τό γαμπρό. Τά λεπτά, λέει, εινε τό κυριώτερο 
ουλής της δουλειάς. ’Άνοιξε τά μάτια σου τό λοιπόν. Έφτασε, γυιέ 
μου, ή ώρα.

Νικήτας. Τί μέ μέλει έμένανε. Τά λεπτά εινε δικά της, κι’ &ς 
φροντίση άπατήτης.

Ματρώνα (είρωνικώς). Τί όμορφα ποϋ τά κρίνεις I Ή γυναίκα αυτά 
τά πράμματα δέ μπορεί νά τά καταλάβη. Κι’ άν τά 'πάρη αύτη τά 
χρήματα, ποϋ νοιώθει νά τά μεταχειριστή;—της ξέρεις της γυναίκες. 
Άλλο είσαι σύ. Σύ, ποϋ λέει δ λόγος, μπορείς καί νά τά κρύψης κι’ 
δ,τι άλλο νά τά κάμης. Όλο πιο πολύ μυαλό έχεις εσύ, άν τύχη τί- 
ποτις.

Νικήτας. Α’ί μωρέ μυαλό, ποϋ τό έχετε σέϊς ή γυναίκες- ντίπ 
παλαβό!

Ματροίνα. Γιατί ’νε παλαβό I Βάλε σύ στό χέρι τά λεπτά καί τη 
γυναίκα θά την έ'χης τοϋ χεριοϋ σου. Άνίσως καμμιά φορά θελήση νά 
ξεστομίση τίπδτις καί δέ ξέρω τί, θά μπορής νά της κόψης τό βηχα.

Νικήτας. Βρέ δέ μ’άφίνετε, <λέω ’γώ 1 Φεύγω.

ΣΚΗΝΗ I©'.

Νικήτας, Ματρώνα καί ΆνύΟια, (Προσπεύδει ώχρα έκ της γωνίας 
της καλύβης προς την Ματρώναν).

Άνΐίσία. Άίεώνω του ταχε ! Νά τα! (Δεικνύει ύπδ την ποδιάν της). ,

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΖΟΦΟΥ ΙΜ

Ματρώνα. Έ, δός τα τοϋ Νικήτα νά τά κρύψη. Νικήτα, πάρε τα 
καί κρύψε τα πουθενά.

Νικήτας. Καλώ, δός μου τα.
’Ανιίσια. Ώ—ώχ, κεφαλάκι μου! Άμ. τά κρύβω δά κ’έγώ μο

νάχη μου. (Διευθύνεται προς τόν πυλώνα).
Ματρώνα (συλλαμβάνει αύτήν έκ της χειρός). Ποϋ π^ς ; θά σέ. τσακώ

σουνε. Νά, έρχεται ή άδερφη του. Δός τα αΰτουνοϋ ποϋ ξέρει.Τί άνόητ’ 
είσαι σύ !

Άνιίσια (ισταται ταλαντευόμενη). Ώ, κεφαλάκι μου !
Νικήτας. Έλα τό λοιπόν, δός τα νά τά χώσω πουθενά.
Άνιίσια. Ποϋ θά τά χώσης ;
Νικήτας. Τί μπάς καί φοβάται ; (Γελ£).

ΣΚΗΝΗ Κ’.

- Οί άνω και Άκουλίνα. (Εισέρχεται κομίζυυσα τά άσπρόρρουχα).

Άνιίσια. Ώχ, κεφαλάκι μου φτωχό. (Δίδει τά χρήματα). Νικήτα, 
τά μάτια σου τέσσερα !

Νικήτας. Τί, φοβάσαι τάχατες; Έννοιά σου καί θά τά κρύψω ’γώ, 
ποϋ ούτ’δ ίδιος δέ θά τά βρίσκω. (Φεύγει).

ΣΚΗΝΗ ΚΑ'. Χ

Ματρώνα, Άνύάια καί Άκουλίνα.

Άνύσια (ώταται περίτρομος), Άχ, πώς εενε ;...
Ματρώνα. Αϊ, τί, άπέθανε ;
’Ανιίσια. Ναι, θαρρώ, πώς ’πέθανε, -γιατί σάν τοϋ τάπερνα) δέ 

μέ κατάλαβε.
Ματρώνα. Πήγαινε μέσα, νά, έρχεται η Άκουλίνα.
Άνιίσια. Δέ μοϋ λές, έγώ έκαμα την αμαρτία κ’εκείνος μέ τά 

χρήματα... . . ' .
Ματρώνα. Έλα τώρα, πήγαινε μέβ·α, νά, έ'ρχετ’ ή Μάρθα.
Άνιίσια. Τόν εμπιστεύτηκα...Κάτι θά γένη... (’Απέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΚΒ'.

Μάρθα, Άκουλίνα καί Ματρώνα.

Μάρθα (εισέρχεται έκ τοΰ ένδς μέρους ή Άκουλίνα άντιθέτως Τη Άκου-



m . παρναςςΘς
λίνγ.). Θά ’ρχόμουνα .προτήτερα, μά πήγα στής κόρης μου. Αί, τί κά
νει δ γέρος ; Τί νάποθάνη θέλει ;

Άκονλίνα, (εξάγει τά άσπρόρρουχα). Ποιος τόνε ξέρει. ’Εγώ ημοϋνά 
στο ποτάμι.

Μάρθα (δεικνύουσα τήν Ματρώναν). Ποιά ’ν ’ αύτή πάλι ;
Ματροόνα. Είμαι ή μάνα τοϋ Νικήτα., άπό τό Ζούγεβο, παιδί μου. 

Καλώς ώρισες. Άπόκαμε, άπόκαμε δ κακομοίρης δ αδερφός σου. 
Έβγήκε όξω μοναχός του. Στείλε μου, λέει την άδερφοϋλά μου, γιατί, 
λέει.,.’Α! τί, μην έξεψύχησε ;

ΣΚΗΝΗ ΚΓ*.

ΑΙ άνω καί Άνύότα. (Προσπεύδει έκ τής καλόβης μετά κραυγών, 
περιπτύσσεται στΰλόν τινα και άρχεται οίμώζουσα).

Άνάσία. Ώ-ώ-ώχ καί πού μ’ άφίνεις ; Ώ-ώ-ώχ, καί που μέ πα
ρατάς την άμοιρη τη χήρα ! Ώ-ώχ κ’έκλεισαν τά ματάκια σου ! Καί 
πώς θά τό ταγιαντήσω ή δύστυχη! ...

ΣΚΗΝΗ ΚΑ’.

At άνω καί Κουμπάρα.

(Ή Κουμπάρα καί ή Ματρώνα ύποστηρίζουσι την ’Ανόσια* ■ 'Η Άκουλίνα καί ή 
Μάρθα εισέρχονται εις την καλύβην. Προσέρχεται λαός).

Φωνή, έκ τοϋ δχλου. "Ας έρθουν η γργαίς νά συγυρίσουνε.
Ματρώνα (ανεγείρει τάς χειρίδας της). "Εχει ζεστό νερό ; Θαρρώ πώς 

τό σαμοβάρι δεν τ’ αδέιασαν άκόμα. "Ας καταπιαστώ κ’ έγώ !

Αυλαία.

(Μετάφρασις έκ τοϋ Ρωσσικοϋ)

Αγαθοκλής Γ. Κ,ωνσταντενέίϊης.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ;

Ή ιδέα τής άμίλλης ήτο δι’ αύτόν περιωρίσμένη. "Οτε ήτο μι
κρός, τοϋ έφθανε νά γνωρίζρ το μάθημά του καλλίτερα άπό τόν φίλον 
του Κωνσταντίνον καί ήτο ευτυχής καί αδιάφορος διά τά πρωτεία 
όλων τών άλλων .

Τοϋ έφθανε νά είναι καλλίτερα ένδυαένος άπό τόν φίλον του Κων
σταντίνον καί νά κατορθώση νά φέρη εις τά κεράσινα τοϋ φίλου του 
χείλη θαυμασμού έπιφώνημα.

Εις τάς εσπερίδας, έδείκνυε τόσον πνεύμα, οσον έφθανε διά νά 
σκιάση τού Κωνσταντίνου τάς ευφυολογίας καί βραδύτερον εις τήν κοι
νωνίαν, ή καλλίτερα εις τήν βιωτικήν πάλην, εν καί μόνον έπεζήτει, 
νά ϊσταται μίαν καν βαθμίδα ύπεράνω τού φίλου του.

Ή κοινή γνώμη περιωρίζετο εις τήν γνώμην τού Κωνσταντίνου.
Φαντασθήτε αν δ Κωνσταντίνος ήτο πνεύμα στάσιμον, τί κατα

στροφή διά τόν Πάτροκλον ! ! Άλλ’ όχι, ήτο νέος τής προόδου, καί 
δ Πάτροκλος προώδευε πολύ καί χωρίς νά τό έννοή (ή νά θέλη τού- 
λάχιστον νά τό όμολογήση) έξετίμα τόσον τόν Κωνσταντίνον, ώστε τον 
έλάμβανεν ώς ύπογραμμόν του, ώς πλάσμα εύρισκόμενον πολύ ύψηλά 
και τό όποιον έπεθύμει νά ύπερβή.

'Ο Πάτροκλος δεν είναι δ μόνος. "Ολοι έχομε* τόν παράλληλόν μας, 
τόν όποιον δι’ οπτικής άπάτης νομίζομεν ότι ύπερέβημεν, ένώ έκεϊνος 
είναι καρφωμένος πλησίον μας καί απέχει τόσφ άφ’ ημών, δσω απείχε 
κατά τήν πρώτην ήμέραν τής γνωριμίας μας ή κάλλίτερα τής στα
διοδρομίας μας.

*
* *

Τί έχει άρά γε άπό τίνος δ Πάτροκλος καί είναι μελαγχολικός, ουδέ 
διώκει τά σύννεφα τής μελαγχολίας του ή παρουσία τής νεαράς του 
συζύγου καί τοϋ νεογεννήτου υιού του ;

Τί έχει ; μήπως ό Κωνσταντίνος τον ύπερέβη .... μήπως καμμία 
έμπορική έπιχείρησις ή ύπουργική εύνοια τόν ΰψωσεν ; "Οχι, ό Κων
σταντίνος έμεινε καί θά μείνγ ό παράλληλός του.

τομος: ιζ' ’Ιούνιος. 48
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Την ρυτίδα εκείνην, τήν βαθείαν ώς αύλακα, την ύπέσκαψεν ή τύ- 
ψις τής συνειδήσεως.

Κατά βάθος ήγάπα τον παιδικόν του φίλον και ήθελε την ευτυχίαν 
του. Ή δίψα τής ύπεροχής δεν ή το δίψα αίματος .... ήτο ’ίσως δίψα, 
άλλα διά την όποιαν έκοπίαζεν δ ίδιος καί έμόχθει, χωρίς ποτέ νά 
όνειρευθή νά σταματήση τδ προοδευτικόν τοϋ φίλου του βήμα· έτοιμος 
πάντοτε νά ύπερασπισθή τά συμφέροντα τοϋ φίλου του όλοψύχως.

Τώρα όμως τον έβλαψε τον φίλον του .... ναι, τόν έ'βλαψε.

*
* ¥

“Οταν ένυμφεύθη την σύζυγόν του, ή αδελφή της περιήρχετο τά 
λουτρά τής Εύρώπης διά νά έπανεύρη τήν ύγείαν της.

Ή σύζυγός του ήτο ώραία, αγαθή, νοήμων οικοδέσποινα καί ψυχή 
άφωσιωμένη, όπως όλαι αί σύζυγοι, πριν ή αδιαφορία ή ή απιστία τοϋ 
συζύγου της νά τάς δηλητηρίαση. ·

Την ήγάπησε παραφόψως καί την ήγάπα καί θά την ήγάπα πάν
τοτε. Μετά την επιστροφήν όμως τής αδελφής-της την εΰρισκε μάλ
λον άξιαγάπητον. . . . '

Ή αδελφή της ήτο πνεύμα ύπέροχον, καρδία μεγάλη. Έξήσκει εί
δος άσυναισθήτου δεσποτισμοϋ 'έΐς τούς περί αύτήν, καί ένφ ποτέ δεν 
διέταττε, την ύπήκουον όλοι ευπειθείς ε’ις τά νεύματά της.

Ά ! μέ τοιαύτην σύζυγον επιβλητικήν, ή οποία άν ήγάπα θά ήγάπα 
μέ άξιοπρέπειαν (κατά την κρίσιν τοϋ Πατρόκλου) δ Πάτροκλος δεν 
ήτο δυνατόν νά είναι ευτυχής. Ειχεν δ άνθρωπος καί τάς μικράς του 
έλλείψεις, μεχρ^, των όποιων· δέν έφθανεν ή διορατικότης τής συζύγου 
του. ’Ενίοτε εύρίσκων όλα τακτικά καί γαλήνια, εξέφραζε καμμίαν 
άλογον άπαίτησιν καί ' ή γυναικούλα του ήτο πρόθυμος νά τόν ύπα- 
κούση, χωρίς αντιλογίαν καί χωρίς συζήτησιν.

'Γτοφέρει τόσα δ άνήρ εντός τοϋ οίκου, ώστε θεωρεί τόν οικον βασί- 
λειόν του καί τούς έντός αύτοϋ ύπηκόους του. Ά, δ μάλλον ανεπτυγ
μένος τόν θεωρεί τοιουτοτρόπως.

Ή ’Αγγελική ήτο ή λατρευμένη του σύζυγος· διπλασίως λατρευ- 
μένη, διότι μέ τήν σεβαστήν προϊκά της ηύξησε τά κεφάλαιά του, άλλ’ 
ή ’Αγλαΐα ήτο τό στόλισμα των, αιθουσών του. Ή μελίρρυτος εύγλωτ- 
τία της προσείλκυεν, έδέσμευε καί έκυριάρχει. 'Ο Πάτροκλος τήν ήσθά- 
νετο άνωτέραν του, αλλά δέν ήτο ή σύζυγός του καί δέν ήσθάνετο τα- 
πείνωσιν, αναγνωρίζω? τήν υπεροχήν της. Ήτο μάλισ.τα εύτυχής (έκο-
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λακεύετο. ή ύπερηφάνεια τοϋ άνθρώπου), όταν ήκουεν άπειρους πανηγυ
ρικούς διά τήν ’Αγλαΐαν.

*
¥ ¥

Μίαν ημέραν δ Κωνσταντίνος μετέβη εις τό γραφείόν του.
Ό Πάτροκλος τόν ύπεδέχθη μέ μειδίαμα βεβιασμένον καί ήτο ανή

συχος· είχε τήν φυσιογνωμίαν ανθρώπου^ δ δποίος έπήρε πολύ πικρόν 
ιατρικόν. ί

Έμάντευε τι ήρχετο νά τοϋ είπη ό παιδικός του φίλος.
Τόν έβλεπεν άπό τίνος ρεαβώδη πλησίον τής γυναικαδέλφης του. 

Τά θέλγητρά της τον έμάγευσαν.
’Αληθινά, ποιος ήτο άξιος έκτος αύτοϋ νά τήν έννοήση καί νά τήν 

καταστήση ευτυχή ! !
Άλλ’ ό Κωνσταντίνος .ήτο δ άντίζηλός του Μέ μίαν τοιαύτην σύ

ζυγον, ή ύπεροχή του ήτο βεβαία.
Νά χάση των αιθουσών του τό αγλάισμα δέν ήτο ή θυσία πολύ με

γάλη, άλλά νά τό άρπάση δ Κωνσταντίνος καί νά στολΐση τήν νεόδμη- 
τον φωλεάν του ! ! I

Νά λάβη αδελφήν τής συζύγου του δηλ. νέαν τής αυτής οικογένειας 
καί τής αυτής περιουσίας καί μάλιστα πολύ άνωτέραν . . . ά, όχι . . ,

Άπό τής στιγμής έκείνης το μέτωπόν του ηύλακώθη άπό τήν βα- 
θεϊαν εκείνην £υτίδα, διότι έλαβεν απόφασιν; τήν όποιαν ή φύσει αγαθή 
καρδία του άπεκήρυττε καί ή συ?είδησίς του κατεδίκαζε.

Ό Κωνσταντίνος δειλός όπως όλοι οί ερωτευμένοι, έκαμε τήν αίτη- 
σίν του· διότι άποθανόντος τοϋ πατρός τών νέων πρό τίνος, κηδεμών 
ήτο δ Πάτροκλος.

Ό Πάτροκλος τόν ήκουσε μέ προσοχήν, χωρίς νά τόν διακόψη' έμε- 
λέτα όσα μετ’ ολίγον θά ελεγε ... '

Κατόπιν ήγέρθη, ερψιψεν εν βλέμμα επί τής θύρας και έ'ν άλλο επί 
τοϋ παραθύρου καί μέ χείλη ωχρά καί ύποτρέμοντα έψιθύρισεν :

— Εις κάθε άλλον θά ε”λεγον έν ναι ή έν όχι ξηρόν.
Άλλ’ εις τόν φίλον μου, άλλ’εις τόν αδελφόν μου, οφείλω εξηγή

σεις. ’Ενθυμείσαι το ταξεϊδι ποϋ εκαμεν ή Αγλαΐα στήν Ευρώπη ;
— Ναι.· ' ' '? · /·'■ '
— Έταξείδευσε,χάριν τής ύγείας της.
— Τό γνωρίζω.
— Άλλά το αίτιον τής άσθενείας της δέν τό γνωρίζεις.
-•Όχι.
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— τΗτο ερώς απέλπις;
Ό· Κωνσταντίνος ήγέρθή πολύ ώχρός άαΐ [Λέτά ριακράν σκέψιν ε’πέ 

γρήγορα, βιαζό^ενος πολύ, 5ιά νά [/.ή προφθάση ή συνει^ησίς του νά 
καταίικάσή τήν άπόφα&ίν του.

— Και έβέραπεύΟή ή ψυ^ή, όπως έθεραπεύθή τδ σώ(αα ;
Ό Πάτροκλος ψσθάνθη ιό [ζέτωπόν τδυ βρέχόρύνον άπό ψυχρόν 

ίδρωτα.
— Τό σώρια έθεραπεύθη- άλλ’ δ ερως εκείνος ζή άκόριή άθάνατος 

μέσα ε’.ς τά θνητά της στήθη. Θά μείνη ελεύθερα ...
Ό Κωνσταντίνος άνεχώρησε χωρίς νά άπρχαιρετίση τον φίλον του 

καί ίύο μεγάλα δάκρυα έκυλίσθησαν έπί των παρειών του.
*0 Πάτροκλος μέ τήν άνεξάλειπτον εκείνην βυτί^α έρρίφθη επί 

τής είρας του βέβαιος οτι ίιέπραξέ κακήν πράξιν.

■ *
♦ *

*Η Αγλαΐα ?μεινεν ελεύθερα. ’Εκυκλοφόρησεν ίσως πολύ τό βέβηλον 
τοϋ Πατρόκλου ψεΰίος.

*0 Κωνσταντίνος όμως ?γείνε δυστυχής/
Μετά παρέλευσιν πολλών ετών ένυμφεύθη εν πλάσμα χωρίς καρδίαν 

καί χωρίς συνείδησιν τόν κατέστρεψεν ηθικώς καί ύλικώς καί δεν είναι 
πλέον παλαιός δ Κωνσταντίνος, τόν δποϊον δ Πάτροκλος ώνειροπόλει νά 
ύπερβή έ'στω καί κατά εν βήμα. /

Τό κοριτσάκι του τό ώνόμασεν ’Αγλαΐαν.
“Εμεινε ζωντανή εις τήν καρδίαν του ή άνάμνησις τής ύπερόχου γυ- 

ναικός καί,τοϋ αθανάτου έρωτος, τόν δποϊον έφιλοξένει εις τά θνητά 
τής στήθη.

Ό Πάτροκλος προσπαθεί τώρα φέρων πάντοτε τήν άνεξάλειπτον 
τοϋ μετώπου ^υτίδα, νά παρηγορή τόν δυστυχή φίλον του καί νά πε- 
ριποιήται τήν ’Αγλαΐαν διπλασίως, άναγνωρίζων πόσον ήδίκησεν άμ- 
φοτέρους.

’Ενίοτε όμως παρηγορείται μέ τήν ιδέαν «οτι δένίίταν τυχερό 
τους».

(Μήπως τήν τύχην τήν άνεκάλυψε καμμία συνείδησις βαρεία ή ψυχή 
άμαρτωλή

Αλεξάνδρα ΙΙαππαδοπούλου.
Έν Κωνσταντινουπόλει.

ΕΝΘΥΜΗΣΙ ΚΑΙ ΛΗΣΜΟΝΙΑ

1

Κατάμαυρος είν.δ ούρανός
Καί δ βορριας μουγκρίζει 
Μέσα στα δένδρα φοβερός-

Τδ μούγκρισμα ή λαγκαδιά
Φρικτά αντιβουίζει
Μες τήν απέραντη ερημιά.

, 2 ,
Συχνά τά πλάτια τ’ ουρανού 
Άπδ τή λάμψη σκιοϋνται 
Και τή φωτιά τοϋ κεραυνού

Καί σαν Οεόρ'ατά θεριά
Τά σύγνεφα χτυπιούνται 
Κατάμαυρα ’στήν καταχνιά.

3
Άνεμοδέρνουνται κλαδιά
Καί δένδρα άνάμέσό τους
’Απδ τή λύσσα τοϋ βορρια ,

Καί τά κοράκια κοπαδιαίς 
Μέ τ’ άγριο κρώξιμό τους 
Πετοϋν σταις μαύραις λαγκαδιαίς.

4
Μέ τά βελάσματα γυρν.οϋν
Σταις στάναις τά κοπάδια 
Άφ’ τή βροχή νά φυλαχθούν

Καί κυματίζουν ’σά νερά
Τά πράσινα λιβάδια 
Άπδ χορτάρια τρυφερά.

5

Κάθε πουλάκι στή φωλιά 
Απελπισμένο' τρέχει · !
Χωρίς πνοή χωρίς λαλιά-

Βοοντόί κι* άστράφτει δ ούρανός,
Φυτά δ βορριας καί βρέχει-
Άχ, ό βορριας ό φοβερός !

6 , , ',''· 

Βρέχει, κ’ έγώ ’ς τήν έκκλησιά, 
Μέσα ’ς τδ έρημοκκλήσιf 
’Έρμος ζητώ παρηγοριά,

Στο ίδιο ’κόνισμα έμπρδς
Πού είχαμε φιλήσει 
Στέκω γιά σέ γονατιστός.

, . 7
Τδ βλέμμα μού ζερβιά δεξιά
Σ ’ άναζητα σιμά μου,
Καί τρέμ ή μαύρη μου καρδιά. 

Θαρρώ πώς είναι ή στιγμή 
Πού ώρκόνεσο έμπροστά μου 
Καί μ’άποπνίγουν οί λυγμοί !

8
"Ολα τά ’πήρε ή λησμόνιά
Άφ’ τδ συλλογισμό σου, 
"Ολα, καί όρκους καί φιλιά,

, Κι’ ουδέ σαν φάντασμα άπερνώ 
Μίαν ώρα άφ’ τ’ όνειρό σου ! ... 
Πώς εις τδν κόσμο ακόμη ζώ !

9

“Αχ 1 είναι πόνος φοβερές 
Πού δέν θά μού τδν σβύση 
Άπδ τδ νόΰ μου δ καιρός, -

Νά κλαίω γιά μιά τέτοια ψυχή 
Πού μ'έχει λησμονήσει...
Καί μ’ άλλον εις τδν κόσμο ζή !

Ζάκυνθος 1894
Διονύσιος Ήλιακύπουλ^ς.

St
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ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

(1685-1800).

Ως είδομεν ανωτέρω, πολλοί των δυτικών δεν ήσαν φανατικοί, άλλ’ 
άνεξίθρησκοι, έπίσης δέ όλίγιστοι ε’ισήκούον καί έν Πελοποννήσω ώς έν 
άλλαις ένετίκαΐς κτήσεσιν έν ’Ανατολή τον δυτικόν κλήρον, τον έπι- 
θυμούντα, ώς είκός, την καταστροφήν τής ορθοδοξίας καί τήν διάδοσιν 
τοϋ καθολικισμού, Άλλ’ δ έπαινος τής άνεξεθρήσκείας οφείλεται προ 
πάντων είς την ένετικήν κυβέρνησιν, ήτις, ώς,γνωστόν, έκ των Φράγκων 
κυρίαρχων ήτο ή συχνότέρας έχουσα διαφωνίας προς τον τής Ρώμης 
αρχιερέα καί τούτου ένεκα ή μάλλον ανεξίθρησκος Πολιτεία.

Η άνεξιθρησκεία δέον νά εινε μία των αρετών πάσης κυβερνήσεως 
καί μιμήσεως άξιον εινε το ένετικόν πολύτιμον αξίωμα, είμεθα πρώ
τον Ενετοί καί έπειτα Χριστιανοί (Semo Veneziani e poi Cri- 
stiani). Πιστοί είς τό αξίωμα τοϋτο οί Ενετοί έρρωμένως άνθίσταντο 
εις τάς αδίκους των αρχιερέων τής Ρώμης απαιτήσεις καί δλαις δυνά- 
μεσι προσεπάθουν νά παρακωλύωσι τάς αυθαιρεσίας τοϋ λατινικού κλή
ρου και νά περιορίζωσε τον φανατισμόν. Ούχ ήττον άν έφέροντο αύ- 
στηρώς προς τάς βιαιοπραγίας των δυτικών ιερέων, έκ καθήκοντος 
έπώπτευον'καί την διαγωγήν τοϋ ορθοδόξου κλήρου.

Η Ενετία, ώς είπομεν, έρρωρ,ένοις άνθίστατο κατά τών παπικών 
αξιώσεων. Αυτή άξιεπαίνως άπέδειξεν δτι ή αξιοπρέπεια τής πατρίδος 
κεϊται ύπεράνω τών απαιτήσεων τής εκκλησίας2. Τούτου ένεκα δ άρ- 
χιερεύς τής Ρώμης πολλάκις αφώρίσε τούς Ενετούς. Άλλ’ οί 'Ενετοί 
τούς- παπικούς άφορισμούς δεν έφοβούντο, ούδ’έταράχθησαν διά τάς φο- 
βεράς ποινάς τής άπαγορεΰσεως (interdictum) ^οϋ Κλήμεντος 
Ε’ καί Παύλου Ε’ ’. Κατά τοϋ τελευταίου τούτου Πάπα παραδειγμα
τικόν θάρρος εδειξεν δ 'Ενετός μονάχος Παύλος Σάρπης, έξοχος λόγιος

1 Συνέχεια· ΐ’δε φυλλάδιον 8ον.
’ Πρβλ. G. Cappellelti ; Storia della Ghiesa di Venezia.
’ "Ope, G, Cappellettj: Storia della Repubblica di Venezia τόμ. Γ’.
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καί επιστήμων καί σπάνιος πατριώτης1. Ό Βροϋνος, δ Καμπανέλλας 
καί δ Σάρπης δεν έπλανώντο είς θεωρίας, άλλά» δραστηρίως άνθί
σταντο ύπέρ τών συμφερόντων τής ιδίας αύτών Πατρίδος. Ό Ενε
τός Σάρπης έμάχετο κατά τοϋ Πάπα ούχί ώς φιλόσοφος άναμορ- 
φωτής, αλλά ώς δεινός πρακτικός πολιτικός. Δεν έφοβεϊτο την με- 
γάλην τοϋ Πάπα ΐσχύν, άλλ’ έφρόντιζε διά την Ένετίαν, τήν πατρίδα 
του, ώς άπέδειξε διά τής . περιλαλήτου Ιστορίας τής τρχδεντχ- 
νής Συνόδου, έργου σοβαρού, δώ καί βαρέως φέροντες την φιλο
πατρίαν τοϋ μοναχού οί Ίησουϊται έπειράθησαν νά τόν δολόφονήσωσι· 
λέγεται μάλιστα δτι μετά τόν τραυματισμόν του ειπεν δτι αί πλη- 
γαί του έγένοντο Stilo Romanae Curiae. Εινε λοιπόν άληθώς 
ευτύχημα δτι κατά τούς πονηρούς εκείνους χρόνους, αί έλληνικαί 
χώραι ύπήγοντο ύπό την Ένετικήν εξουσίαν, καθότι πάσα άλλη λα
τινική κυριαρχία θα είργάζετο δραστηρίως ύπέρ τής διαδόσεως τοϋ 
καθολικισμού έν Ανατολή καί δ δυτικός κλήρος θά άφίετο έλεύθε- 
ρος εις τάς έύεργείας του. ’Επί τών 'Ενετών, ώς άνωτέρω είδο
μεν, οί ’Ορθόδοξοί προσείλκυον είς τούς κόλπους τής έκκλησίας των 
πλείστους δυτικούς. Καί έν αύτη τη εύάνδρφ Κρήτη, έγερθείσης μεγά
λης έπαναστάσεως κατά τών 'Ενετών περί τά μέσα τής δεκάτης τέ
ταρτης έκατονταετηρίδος, οί πλεϊστοι καί έπισημότεροι'τών λατίνων 
άποίκων ένεκα τής μακράς συμβιώσεως μετά τών ορθοδόξων, άποβα- 
λόντες πάσαν αγάπην πρός τήν άρχαίαν αύτών πατρίδα Ένετίαν καί 
πρωταίτιοι γενόμένοι τοϋ τολμηρού κινήματος', κατά πρώτον άπεκήρυ- 
ξαν έπισήμως τό δυτικόν δόγμα καί ήσπάσθησαν τήν ορθοδοξίαν, ϊνα 
άρεστότεροι καταστώσι πρός τούς ιθαγενείς Κρήτας2. Τφ 1418 δ 'Ενε
τός Δόγης παραπονεϊται πρός τήν έν Κρήτη άρχήν, δτι ήλαττοΰτο δ 
άριθμός τών δυτικών, καθότι οί λατϊνοι ήεπάζοντο τό δόγμα τών ορθο
δόξων3. Άλλ’ ώς παρατηρεί δ Ρωμανός έν τή ιστορική αύτοϋ μελέτη 
περί τής έν Έλλάδι Φραγκοκρατίας, ή μεγάλη έλάττωσις τών λατί-

1 Πρβλ. Historia particolare delle cose passate tra 1’sommo pontefiee 
Paolo V e la Serenissima Repubblica di Venezia agli anni 1605, 1606, 1627. 
Ή εκδοσις αΰτη ή φέρουσα τδ έμβλημα ζήτω ό Αγχος Μάρκος δεν εινε ή 
πρώτη, καθότι ή πρώτη έγένετο τδ 1624 καί φέρει τδ ό'νομα τοϋ συγγραφέως 
Παύλου Σάρπη—Όρα : F. Griselini: Memorie aneddote spettanti alia vita ed 
agli studi del sotntno filosofo e giureconsulto F. Paolo servita. Losana έκδ. 
B' 1670— Προσέτι πρβλ. τήν άξιόλογον βιογραφίαν τοϋ Σάρπη γραφεισαν 
ύπδ τοϋ ιστορικού A. -Bianchi Giovini ίταλιστί.

1 G. Cappelletti, Storia della Repubblica di Venezia, A' σελ, 370,
? Goronelli■; Greta Sacra B' σελ. 173.
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νων έν πάσαις έν γίνει ταΐς ύπό τό κράτος των Ενετών χώραις της 
’Ανατολής καί ή έν άύταϊς έπαισθητή των ορθοδόξων αΰξησις ύπο
πτος άποβάσα καί προς αυτήν την ψυχρότερον τά τοιαϋτα κρίνουσαν 
ένετικήν πολιτείαν, προεκάλεσαν έν έ'τει 1425 ψήφισμα τής ένετικής 
συγκλήτου, δπερ, ε’κδοθέν πρός αναστολήν των προόδων των ορθοδόξων 
ύπηκόων, άπέβη καί τούτο μάταιον.

Ή Ένετία ού. μόνον ήλθεν εις ρήξιν πρός τό Ίησουΐτικόν τάγμα, 
αλλά ενίοτε το έξηυτέλισε καί τέλος άπηγόρευσε τοϊς ύπηκόοις αυτής 
νά φοιτώσιν εις Τησουϊτικά σχολεία *. Οί Ενετοί χάριν τοϋ μεγαλείου 
τής πατρικός των τά πάντα παρέβλεπον. Ήσαν άριστοι χριστιανοί, 
άλλ ήθελόν ή θρησκεία νά μή άντιστρατεύητατ εις τά εθνικά συμφέ
ροντα, ώς είπομεν ανωτέρω. Ύπήρχεν έν Ένετίιγ κατά των αιρέσεων 
είδος ίεροδικαστηρίρυ, δπερ δμως δέν ένήργει δλως έλεύθέρως, δώτι, 
διαρκούσης τής συνεδριάσεως; παρευρίσκοντο έπόπται τής κυβερνήσέως 
φέροντες τόν τίτλον Savi all’ eresia, ίνα μη οί κληρικοί καταχρών- 
ται τής δικαιοδοσίας τωχ. Τό· έ'ργον τών ίεροδικαστών περιωρίζετο διά 
νόμων καί είς τούτων ήτο νά un έχωσιν ούδεμίαν έπι τών ορθο
δόξων δικαιοδοσίαν. Ήτο δικαστήριον έπί ψιλφ όνόματι μάλλον ή 
δυνάμενον νά φέρη σοβαρά, αποτελέσματα *. -

★
* * ■

Μία σχετική παρένθεσις. ; . . , .
Έν έγγράφφ τοϋ 1699 είδομεν ότι είς δυτικός ίερεύς έν Πάτραις 

έκήρυξεν οτι άδίκως κατά τήν μεγάλην εβδομάδα προσέβαλλον οι χρι
στιανοί τούς Εβραίους καί ότι δέν πρέπει νά παραδεχώμεθα άνευ απο
δείξεων δτι οί Εβραίοι μεταχειρίζονται χριστιανικόν αίμα είς τάς θ.ρη- 
σκευτικάς τελετάς των. Έν έτέρφ έγγράφφ είδομεν δτι έν Πάτραις τό 
Σάββατον τοϋ Λαζάρου .τοϋ 1699 έχάθη παιδίον χριστιανικής οικογέ
νειας καί ε”πειτα εύρέθη «πρός χαράν τών Εβραίων» s. Έκ τούτου 
συμπεραίνομεν δτι κατά τό 1699 θά συνέβη έν Πάτραις ταραχή ένεκα 
τής διαδεδομένης ιδέας τής δήθεν παρά τών Εβραίων τελούμενης άν-
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θρωποθυσίας. Τό τοιοϋτο ετι μάλλον έπιβεβαιοϋται έκ τοϋ έξης· απο
σπάσματος επιστολής πρός τό διοιι.ητήριον Ζακύνθου.. . . «*Ανευ τής 
«πειθοϋς τοϋ έφημερίου τοϋ άγιου Άνδρέου (Πατρών) καί τών ήμετέρων 
«ενεργειών τό έφετεινόν Πάσχα δέν θά ήτο ευχάριστου. Άπό τής έκκλη- 
»σίας άνεγνώσθησαν καί παλαιαί παπικαί διατάξεις καί νέαι» *. . . Διο 
ένεκα τής χρονολογίας ύποθέτομεν πρόκειται περί τοϋ ανωτέρω συμβάντος. 
Ίσως ή άνεύρεσις νέων έγγράφων διαφώτιση ημάς περί τούτου. Τό έγ
γραφον, ώς είδομεν, αναφέρει παπικάς διατάξεις, αίτινες βεβαίως άφεώ- 
ρων εις τούς Εβραίους. Οί Εβραίοι έν τή παπική πρωτευούση έ'χαιρον 
αρκετά προνόμια. Οί πάπαι, εΐ καί άφ’ ενός μέν ήθελου νά τιμωρήται 
διά προστίμου σολδίων τεσσαράκοντα «Judeus vel Judea, qui 3U- 
sus vel ausa fuerit in die dominica publice in, festivitatibus 
beatae Mariae Virginis laborare, quam penamsenator auferre 
teneatur, et hoc bandiri. faciat et accusator habeat medieta- 
tem pene predicte», άφ’ ετέρου καί έν αύτή τή πρωτευούση· αύτών 
παρεϊχου αύτοϊς προστασίαν, ώς ιστορεί ό Έκτωρ Natali 2. .'.

.Ώς γνωστόν, έν Πάτραις ύπήρχον αρκετοί Εβραίοι, έμποροι ώς έπί 
τό πλεΐστον, κατά τούς χρόνους έκείνους, οϊτινες εϊχον καί συνάγωγάς. 
Καί εις Ναύπλιον έπίσης ύπήρχον Εβραίοι, καί διέμενον περιωρισμέ- 
νοι είς τό Γέττο. ;

Ό κ. Ζαβιτσιάνος δημοσιεύει (Άκτϊς φωτός κτλ. σελ; 73, 76, 
84),. παπικά θεσπίσματα ύπέρ τών Εβραίων, έξ ών φαίνεται δ'τι οι 
Πάπαι δέν παραδέχονται τάς άποδιδομένας εις τούς Εβραίους άνθρω- 
ποθυσίας. , 1

1 Πρβλ. Monumenti Veneti intorno ί padri Gesuiti 1762—Cappelletti: Sto- 
ria delta Chiesa di Venezia τόμος A'.

’ Πρ’βλ. Paolo Sarpi ; Discorso dell’origine, forma, leggi ed uso dell’ uffi- 
cio dell’inquisizione in Venezia —Cappelletti : Storia della Repubblica di Ve
nezia τομ. Γ' σελ, 55, 61. τομ. Α' σελ· 17 —του ίδιου Storja de}la Chiesa 
di Venezia.

’ Αρχειοφυλακείου ’Ιθάκης.

Έν Ένετίφ οί Εβραίοι ύπέστησα» τάς καταδιώξεις, άλλ’ή πολι
τεία έφρόντιζε περί τής διατηρήσεως τής τάξεως, διό τό 1475 ό δόγης 
Πέτρος Μοτσενΐγος, έπισήμως. έκήρυττεν δτι . . . «Ήμεϊς έ'χομεν τήν 
αβεβαιότητα δτι ή φήμη αυτή περί παιδός φονευθέντος εΐνε έντεχνος έπι- 
»νόησις' πρός τίνα δέ σκοπόν, άλλοις δίδοται άναζητήσαι καί έξηγή- 
»σαι. Ήμεϊς πάντοτε ήθελήσαμεν, δπως οί ’Ιουδαίοι ασφαλώς καί άνε- 
«νοχλήτως κατοικώσιν είς τάς κτήσεις* ήμών καί έξασφαλίζωνται άπό 
«οίασδήποτε βίας, ώς οΐ λοιποί Αρέτεροι ύπή,κοοι.Καί έάν ύπάρχη 
»τις άλλως σκεπτόμενος ή πιστεύων, &ς άναλογισθή ήμάς καί τήν άγα- 
Βνάκτησηι ημών . . . Έν τούτοις σάς συνιστώμεν νά προνοήσητε άπει- 
«λοϋντες αύστηροτάτας ποινάς καί νά λάβητε έπί τφ σκοπφ τούτφ 
»δλα τά μέτρα, δπως οί ’Ιουδαίοι δύνανται νά διαβιώσιν ασφαλείς κα|

1 Φάκελλος επιστολών παρά τώ άρχειοφυλακείω Ζάκυνθος,
* JJ Ghetto d; Roma—Roma 1θ87,
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«•ήσυχοι καταδιώκοντες τούς απειθείς καί έμποδίζοντες δπως οί άγύρ- 
»ται η άλλοι ύποκινώσι τον λαόν έΐς τοιαύτας λίαν δυσάρεστους προσ- 
βολάς» . . . Τφ 1705 ή συνετή Ένετική πολιτεία κατεδίωξε τούς 
έκθέσαντας την ε’ικόνα, έν ή άπεικονίζοντο Εβραίοι τινες φονεύοντες 
παΐδα και μετ’ έπιγραφών ικανών νά διεγείρωσι τον λαόν κατά τών 
'Εβραίων1. . . ■ ■ .

'Ως φαίνεται, έν Πάτραις προέλαβον τάς δυσάρεστους σκηνάς διά 
λόγων καί δημοσιεύσεων διατάξεων παλαιών- τού Πάπα ιδίως οί δυ
τικοί ιερείς.

* ¥

Τώ 1676 έγεννήθη έν Σεβαστείς ο Μεχιτάρ,· δστις έσκέφθη νά 
ένωση τούς συμπολίτας του ’Αρμενίους μετά της Ρωμαϊκής έκκλησίας. 
Έπι τώ σκοπώ τούτφ περιηγήθη τήν Συρίαν, τήν Κύπρον, τήν Κων
σταντινούπολή ώς απόστολος τών ιδεών του . Τό τάγμα του συνίστατο 
έξ άρχής έκ μιας δεκάδος. Μή δυνάμενος κατ’ άρχάς νά εύρη πολ
λούς οπαδούς δεν άπεθαρρύνθη, έπιθυμών δέ νά.έργασθή έν χριστιανική 
χώρφ, έξελέξατο τήν Πελοπόννησον. Άλλ’ έπειδή οί εχθροί τοϋ παν- 

- τοΐα μετήρχοντο μέσα πρός όλεθρόν'του, ήναγκάσθη νά έξαποστείλη 
μόνον μέρος τών οπαδών του, έκεϊνος δέ μετά τριών άλλων, προσποιού
μενος τόν έμπορον, μετέβη εις Σμύρνην, έπειτα'είς Ζάκυνθον καί τέλος 
εις Πελοπόννησον. Ή 'Ενετία παρέσχεν άύτφ άσυλον-καί τώ παρεχώ- 
ρησεν οικόπεδα εις Μεθώνην πρός ΐδρυσίν τής μονής του μετά ναοϋ. Τφ 

, 1708 ένώπιον τών άρχών πανηγυρικώς κατετέθη ό θεμέλφς λίθος. Ό 
"Αγγελος Έμος, δ Σεβαστιανός Μοτσενΐγος καί άλλοι εΰπατρίδαι 'Ενε
τοί συνέδραμον χρηματικώς τόν Μεχιτάρ πρός πραγματοποίησιν τοϋ 
σκοπού του.

Καθυπέβαλεν εις τόν Πάπαν τό σχέδιον τής νέας μοναστικής οικο
γένειας, ής ή βάσις ήτο τό τάγμα τοϋ άγίού Βενεδίκτου, μέ τό έν- 
δυμα δμοιον πρός τό τοϋ τάγματος τοϋ άγιου ’Αντωνίου ,τοϋ ’Ερημί
του, εννοείται δέ μετά ιδιαιτέρων προσθηκών καί διατάξεων. Ό Πον- 
τίφίξ Κλήμης ΙΑ' έπεκύρωσε τό νέον τάγμα, δπερ ονομάζεται είσέτι 
τών ΜεχιταρίΟτών καί δπερ κατόπιν ελαβε τήν άδειαν ν’ άποστείλη 
ιεραποστόλους εις τήν ’Ανατολήν χάριν τών ’Αρμενίων®. Ό πόλεμος

1 Γ. Α. Ζαβιτσιάνου : Ό Καταδιωγμός τών Εβραίων έν τχί ιστορία., 
Κερκύρα 1891, σελ. 86, 106.

! Sacra Gongregatio ex hactenus adductis censuit et declaravit Monachos 
^pmepos Congregation!? sancti Autonii abbatis sub regula saiicti Jlenedicti,
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δμως έματαίωσε τά σχέδια τοϋ ήγουμένου Μεχιτάρ, καθότι περιελθού- 
σης τής Πελοπόννησου εις τήν εξουσίαν τών Τούρκων, ήναγκάσθη νά με- 
ταβή τώ 1715' εις Ένετίαν, όπου μετά δύο ετη παρεχώρησεν αύτφ ή 
Κυβέρνησις τήν νήσον τοϋ Αγίου Λαζάρου πρός κατοικίαν του καί ΐδρυ- 
σιν τής μονής του. Οί έχθροί του έπολλαπλασιάζοντο, άλλ’ εκείνος έξη- 
κολούθει εργαζόμενος υπέρ τών ιδεών του, ίδρυσε τυπογραφείου’ άρμενικον 
καί εδημοσίευσεν ωφέλιμα βιβλία. Άπεβίωσε τφ 1749, οι δπαδοί του 
δέ καί τό τάγμα του έπιζώσι καί κατέχουσιν όνομα εύφημον, καθότι 
εργάζονται πρός διάδοσιν τής παιδείας παρά τοϊς δμοεθνέσιν αύτών1.

*
* *

Άνοίγομεν μίαν άλλην παρένθεσιν, άρυόμενοι τά έν αυτή έξ άνεκ- . 
δότων εγγράφων, και σχέσιν εχουσαν μέ τάς παρούσας σημειώσεις.

Τφ 1696 παρεπεδήμει ώς επιθεωρητής έν Πελοποννήσφ δ άρχιεαιΐ- 
σκοπος Σκόπιας Δανιήλ Durante. Έκ Πελοπόννησου μετέβη είς Σμύρ
νην, ένθα άφίκέτο τή 22 Δεκεμβρίου, Ύπεδέχθησαν αυτόν οί πρόξε
νοι καί οί έμποροι. Περί τής καταστάσεως .τών. δυτικών έν Σμύρνη δ 
αρχιεπίσκοπος γράφει ό'τι, καίτοι εζων ύπό τήν οθωμανικήν κυριαρχίαν, 
οί αυτόθι δυτικοί άπήλαυον μεγάλης θρησκευτικής ελευθερίας. Ή συ
νοικία των είχε μήκος ένός περίπου μιλλίου. Ύπήρχον δέ αυτόθι τρεϊί 
καθόλικαί ε’κκλησίαι, ών ή μία τών Ιησουιτών.

Χάριν τών καταγινομένων είς τάς ίστορικάς μελετάς, καλόν κρίνομεν 
νά παραθέσωμεν τό σχετικόν τής επιστολής, έν πρωτοτύπφ, ώς σώζε
ται έν τφ άρχείφ τής δυτικής έπισκοπής Ζακύνθου β . . . Qui ροί 
(έν Σμύρνη) arrival li 22 decembre e sono alloggiato nell’ ospi- 
cio de’padri con 100 delle mie piastre. Π giorno seguente 
alia festa del SS. Natale cominciai le mie visite et in quelle 
sono stato civilissimo trattato da’Consoli non solo cattolici 
ma etiandio eretici, e da’mercanti greci e cattolici. Questa 
citta benche turca si vive pero nella contrada nostra, qdale

Venetiis residentes, non esse repertos culpabiles in iis, quae contra 
illos ad eamdem sacram Gongregationem hue usque delata sunt. Decravit 
etiam licere d. Mechitar Petro abbati et superiori ejusdem Congregationis, 
ejusque pro tempore successoribns, suos religiosos in- Orientates regiones, 
juxta quartum eorum votum, transmitter κτλ. Deer. Sac. Congreg. Gen 
de Propagand. fide. 26 sept. 1718.

1 G. Gappelletti : Storia della Repqbljca di Venezia Τόμος ΙΑ' σεή· 

?J5—?22. Vcpezja
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e lunga d’un miglio, con gran liberta. Vi sono tre chiese una 
sono de regolari; uno de’reformati, et e la piu miserabile, una 
de padri Gesuiti, e Γ altra de’Cappucini in quella de’Gesuiti, 
Il prirno dell’anno partii felicemente con il’concorso di tutti 
i Cattolici e di molti eretici» . . . Ό άποστολικός ούτος έπιθεωρη- 
τής είχε μέγαν ζήλον ύπέρ τής διαδόσεως τοϋ δόγματός του, άλλά τό 
ανατολικόν έδαφος ήτο διχ τήν εκκλησίαν τής Ρώμης, ώς έπί τό πολύ, 
άγονώτατον.

★
1 .

Γώ 1695 οι Ενετοί απωλεσαν τήν Χίον. Φοβηθέντες καί οί δυτικοί
κάτοικοι της νήσου ταύτης τούς νέους κατακτητάς, άνεχώρησαν δ τε 
μητροπολίτης Λουδοβίκος Βαλσαρίνής καί ύπέρ τάς εξήκοντα οίκογένειαι 
μετά τών Ενετών μετοικήσαντες είς Πελοπόννησον’’ Κατά τά σωζόμενα 
είς το άρχεϊον τής δυτικής επισκοπής Ζακύνθου έγγραφα, τώΊ699 ή 
Χιακη αύτη παροικία ειχεν ήδη εκλέξει ένά εφημέριον (Parroco) καί 
δυο ιερείς, Αί μεταύαστεύσασαι οίκογένειαι ήσαν αί εξής : Στεφάνου 
Ίουστινιάνη «, Φραγκίσκου Σοφιέτη, Δόκτορος Κυριάκού Καστέλη, Νι
κολάου Καστέλη, Λαυρέντιου (Γιουδίκη, Πέτρου Reggio, ’Αντωνίου 
Σέλινου, Αλεξάνδρου Ίουστινιάνη, ’Αντωνίου Καστέλη, Μιχαήλ 
Μαρκοπούλη, Κυριάκού.Μάρκη, Άσκανίου δέ Μάρκη, Σταματίου Σο- 
φιέτη, Γεωργίου Reggio, Στεφάνου δέ Μάρκη, Ξαβερίου Ίουστινιάνη.

Τού εγγράφου τούτου ύπάρχει άντίγραφον. γενόμενον έν Μεθώνη τή 
3 Δεκεμβρίου 1700 καί ύποβληθέν προς τόν γενικόν Προβλεπτήν τής 
Πελοπόννησου Γριμάνην. Μετά τήν άλωσιν ,τής Πελοπόννησου, αί 
άνω χιακαί οίκογένειαι άνεζήτησαν άλλαχού άσυλον. Τό 1717 δ Άν- 
δρέας Πιζάνης φέρων τίτλον Capitan Generale, πιστοποιεί ατιμία 
τών πρωτίστων (principall) οικογενειών τής Χίου ήτο ή τού Καστέλη, 
ήτις απεφάσισε νά εγκατάλειψη τά άγαθά τής πατρίδος της Χίου, όπως 
μεταβή είς τήν Πελοπόννησον. Αυτόθι παρεκτός τών παραχωρηθέντων 
αυτή κτημάτων παρά τού γενικού προβλεπτού Φραγκίσκου Γριμάνη 
πρσσδιωρίσθη όπως δ ίερεύς Θωμάς Καστέλης καί δ ’Ιωάννης Καστέ- 
λης λαμβάνωσιν έκαστος κατά μήνα τέσσαρα ρεάλια καί τεσσαράκοντα 
λιτρας διπύρου. Ενώπιον τού ρηθέντος Πιζάνη παρουσιάσθησαν δ “Αγγε
λος και Ιωάννης Καστέλης εκθετοντες τας προς τήν πατρίδα ύπηρεσίας.

4 Βλαστού. Χεακά σελ. 416.
* Ησαν δυο τοϋ αΰτοΰ όνόματος καί επωνύμου, ή μέν τοϋ ποτέ" Φραγκίσκος, 
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ΟίΧϊοικαίέν τή πατρΐδι των, καί έν Πελοποννήσφ ε’χον παράσχει 
δείγματα τρανά τής πρός τό καθήκον άφοσιώσεως και τής αξιέπαινου 
έν γένέι ένεργέίας των, δθεν ήτο άδικον ή κυβέρνησις νάΕγκατάλειψή αυ
τούς είς τήν τύχην τών.

Τή 23 Αύγούστου τοϋ έτους 1719 δ δόγής τών Ένέτών Ίωάννής 
Κορνήλιος άναγνωρίζων τά παθήματα τών Χίων ένεκα του πολέμοϋ 
τής Πελοποννήσου έκ συμφώνου μετά τής Γερουσίας, ήτις αείποτε έφαι- 
νετο πρόθυμος πρός άνταμοιβήν τών έκδουλεύσεων τών 'Ενετών ύπη- 
κόων πρός τήν πατρίδα, παρεχώρησεν αύτοϊς ώς διηνεκή κτήσιν (per- 
petuo godimento) το παρά τήν Λευκάδα ΜεγαντίοΤ, οπερ ανή- 
κεν είς τάς ένετικάς κτήσεις, είχε δέ κατά τήν εποχήν τής παραχωρή- 
σεως κατοίκους έν δλω. περί τούς εκατόν τριάκοντα. Οί Χϊοι ύπεχρεουντο 
είς τήν πληρωμήν τής δεκάτης, δυνάμει δέ τού ίδιου διατάγματος 
ώρίσθη νά μεταφερθώσιν είς Λευκάδα, όπως διαμείνωσιν έκει διαρκώς.

Ό λαός' τής Ένετίας σφόδρα έπήρετο διόο τήν κατοχήν τών ελλη
νικών χωρών. Μεταξύ τών δημοτικών αύτοϋ μσμάτων ύπήρχόν τινα 
περιέχοντα άγερώχους άπειλάς κατά παντός έχθροϋ, δστις θα έτόλμα να 
διαμφισβητήση τάς κτήσεις ταυτας : .

• Cipro, Candia, Morea xe fiostri regni,
E chi ne li vol tior se faza avanti; 
Chi dar sangue no vol xe fioli indegni ; 
Xe da la nostra banda tutti i santi 
E vien per capo—-truppa el nostro Marco 
E nn lo seguitemo co l’imbarco.

Άξιοσημείωτον εινε καί τό.έξής ασμα, ένθα δ Ενετός στρατιώτης 
διατασσόμεν,ος νά μεταβή είς Πελοπόννησον, άμφιταλαντεδεται μεταξύ 
τού καθήκοντος καί τού έρωτος, άλλ’ επι τέλους ύπακούει εις την φωνήν 
τής πατρί

In Morea vol che vaga la mia fede ; 
La mia Mora fedel qua me vol vede ; 
Ma Marco a tagiar vien la testa al toro 
E via me manda per el so decoro.

Περίεργοι εινε καί'οί επόμενοι δημώδεις στίχοι, οί άναφερόμενοι εις 
τάς σ/έσεις τών Ενετών στρατιωτών μετά τών κατοίκων τών έν τή 
’Ανατολή ένετικών κτήσεων :

Come i Zingani son tre di per liogo; 
Ora in levante, son ora in ponente ; 
De la mia cas sa no me sento al fuogo 
Pur son in mezo al mar fra la mia zente ;
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Amor me scalda, e mi ghe dago sfogo :
Col canto ssgerio de la mia mente, 
E a Venezia sospiro per Violante, 
Per Nastasia a Corfd, per Giullia a Zante.

Και όμως τώ 1715 εντός τριών μηνών δ ρ.έγας βεζύρης Άλής 
Κουμουρτζής κατέκτησεν άλλεπαλλήλως τάς έν Πελοποννήσω κτή - 
σεις άνευ άντιστάσεως άξίας του ένετικοϋ ήρωϊσμοΰ. Εις την άλω- 
σιν της Σούδας καί Σπιναλλόγγας, αίτινες ήσαν τά τελευταία λεί
ψανά τών, έν Κρήτη ένετικών κτήσεων, έδειξαν ανδρικόν φρόνημα 
δ Magno και δ Giustiniani, πριν ή άναστηλωθή έπί τών φρου
ρίων έκείνων ή τουρκική σημαία. Μόνον ή Επτάνησος είχε μεί
νει ευτυχώς ύπό τήν ένετικήν εξουσίαν, πάσαι δέ αί λοιπαί ένετικαί 
έν ’Ανατολή κατακτήσεις έκυριεύθησαν ύπό τών Τούρκων. Ό ιστορι
κός Παπαρρηγόπουλος 4 εικότως. παρατηρεί ότι οί 'Ελληνες εύρισκον 
ύπό τήν ένετικήν κυριαρχίαν άσφάλειάν τινα ζωής, τιμής, ιδιοκτησίας 
και συνειδήσεως."Ομως τινές Έλληνες είτε έκ φόβου, είτε έκ συμφέρον
τος, είτε έκ πόθου μεταλλαγής κυβερνήσεως συνετέλεσαν είς τήν ύπό 
τών οθωμανικών δ'πλων εύχερή κατάκτησιν δλοκλήρου τής πατρίδος 
αυτών. Είς πάσας τάς κοινωνίας ύπάρχουσιν'άνθρωποι, οϊτινες ένεκα 
παντοίων λόγων δέν άρέσκονται είς τήν αύστηράν καί τακτικήν κυ- 
βέρνησιν. ’Ακολούθως μετανοούσιν, άλλά πολύ άργά. Έπί τής τελευ
ταίας ύπό τών Ενετών κατοχής τής Πελοποννήσου 'οί αύτόθι Έλλη
νες έβεβαίουν τόν La Motraye (τόν έν έ'τει 1727 έκδόντα είς "Αγην 
τάς έν Εύρώπη,° Άσίρρ καί "Αφρική περιηγήσεις αύτοϋ) δτι, πληρώ

ν νοντες τακτικώς είς τούς Τούρκους τό χαράτσιον, διετέλουν εντελώς
ανενόχλητοι ύπ’ αύτών, ένφ οί 'Ενετοί άπ’ εναντίας ζώσιν άνευ δια- 
κρίσεως έν ταΐς οίκίαις αύτών. καί έν τοϊς κήποις, λαμβάνουσιν δ,τι 
τοϊς άρέσκει καί κακοποιοϋσι τούς παραπονουμένους· οί στρατιώταί των 
σταθμεύουσι παρ’ αύτοϊς, οί αξιωματικοί διαφθείρουσιν ή,άπάγουσι τάς 
γυναΐκάς των καί τάς θυγατέρας, οί δέ ίεοεΐς καταναγκάζουσίν αιΐ- 
τοί/ς νά άλλαξοπιοΤτήΟωοΤν, τοϋθ’δπερ δέν πράττουσιν οί Τούρκοι. 
Τό δέ κακόν προέβη έπί τοσούτον, ώστε « πατριάρχης τής Κωνσταν
τινουπόλεως ήναγκάσθη ν’άφορίση πάντας τούς Έλληνας, δσοι ήθελον 
λάβει ένετικήν ύπηρεσίαν I Τοιαύτη δμως δέν ήτο έν γένει τών Ενε
τών ή διοίκησις. "Αλλως τε έκ πείρας γνωρίζομεν πόσον ένίοτε άπα- 
τώνται οί περιη^ηταί καί γενικεύουσιν άτοπα τυχαίως λαμβάνοντα 

' χώραν, άτοπα άτινα συμβαίνουσιν είς πάσας τάς κοινωνίας. Μήπως
ν 4 Ίΰτορία τοϋ ’Ελληνικού ’Έθνους τομ. Ε' σελ. 640. έκδ. Β'. 
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καί σήμερον περιηγηταί καί συγγραφείς, οϊτινες έπιπολαίως ρίελετώσι 
κοινωνίαν τινά' ή λαμβάνουσι κακίστας πληροφορίας παρά τών έντο- 
πίων, έπειτα δέν δημοσιεύουσιν έργα μεστά άναισχύντων. ψευδολο
γιών ; Ό ιστορικός σήμερον κρίνων άπαθώς τήν πολυχρόνιον ιστο
ρίαν τής ΙΙελοποννήσου δέν δύναται βεβαίως ν’άποφανθή, δτι οί 
χειριστεί κυρίαρχοι αύτής ήσαν οί Ενετοί. Έπισήμως σήμερον γνωρί
ζομεν, σύν άλλοις,.δτι ή Ένετία πολλάκις συνίστα εις τούς έν ’Ανα
τολή άντιπροσώπους αύτής καί έπέβαλλε νά σέβωνται τό θρήσκευμα 
τών 'Ελλήνων αύτής ύπηκόων, έπανειλημμένως διά τό ζήτημα τούτο 
ποιήσασα παραστάσεις πρός τούς άρχιερεϊς τής Ρώμης. Τούτο άναφέ- 
ρει καί δ Παπαρρηγόπουλος 4. ’Αλλά νομίζομεν δτι δ άείμνηστος ούτος 
τού έλληνικού ε'θνους ιστορικός, δέν έπρεπεν έν τή ίστορίι»: αύτοϋ νά 
άναφέρη τά φληναφήματα τού La Motraye4.

Ό γάλλος ιστορικός Dam δέν διέκειτο λίαν συμπαθώς πρός τούς 
Ενετούς,- ούχ ήττον. δμως ομολογεί δτι οΐ λαοί, ύπό τήν προστασίαν 
τού Δέοντος τού άγιου Μάρκου, ήσαν εύτυχέστεροι τών άλλων γειτό
νων καί άπήλαυον έλευθεριών αγνώστων τοϊς άλλοις λαοϊς8.

Αί πολετεΐαι κρίνονται έκ τοϋ συνόλου. Μηδαμινά γεγονότα, ασή
μαντα επεισόδια λαβόντα έν τή κοινωνία χώραν, άτομτκαί έκτιμήσεις, 
μαρτυρίαι συγχρόνων έχόντων συμφέροντα, δέν πρέπει νά λαμβάνωνται 
ύπ’ δψιν. Ό περιγραφών μίαν έποχήν, μίαν πολιτείαν, έ'να λαόν, 
δέν πρέπει σημασίαν σπουδαίαν ν ’ άποδίδη είς μεμονωμένας πράξεις, 
είς έκτακτα επεισόδια, είς τά τυχόν άναφυόμενα ζητήματα. Αυτά χρη- 
σιμεύουσι πρός ποικιλίαν τής ιστορίας, άλλ’ ούχι πρός τελείάν κρίσιν 
και έκτίμησιν ένός έθνους, μιάς έποχής. Ή Ένετία έπί τής τελευταίας

4 ’Ένθα άνωτ. σελ. 481, 482
! Ένθα άνωτ. σελ. 481__ Ό πεφιλημένος ήμϊν κ. Στέφανος Ν. Θωμόπουλος

έν τή αξιολογώ αύτοϋ Ίότορία της Πόλεως Πατρών (σελ. 383). αναφέρει τά 
λεγόμενα τοϋ La Montraye Ό διακεκριμένος ουτος φίλος ένεκα τοϋ μεγίστου'προς 
τήν πατρίδα βεβαίως έρωτος επικρίνει τούς Ενετούς, δσάκίζ ουτοι δμολογοΰσι τών 
ήμετέρων τά ελαττώματα καί συμπεραίνει έρωτών «ποιαν ενεργητικότητα ώφειλον 
»νά έπιδείξωσιν οί Πελοποννήσιοι, άφοϋ έκ τών προτέρων έγνώριζον τήν απλη
στίαν των πρεβεδούρων και τόσων άλλων λιμηρών τιτλοφόρων, οϊτινες ώς αρ- 
«πυιαι κατεβρόχθιζον παν ο,τι διά τοϋ ίδρώτός του δ ατυχής τής Πελοπόννησου 
»λαδς παρήγεν (σελ 380). Νομίζομεν οτι δ εθνικός ιστορικός πρέπει νά δμοιάζη 
πρός τήν φιλόστοργον καί αύστηράν εκείνην μητέρα, ήτις δέν συγχωρεΐ- τα τέκνα 
της. δσάκις είνε άίια τιμωρίας καί πρός τόν άμείλικτον εκείνον δικαστήν, δστις 
δικάζων έχει ύπ’ ό'ψιν μόνον τό δίκαιον.

! Histoire de Venise 66. XXXV, § III.
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Μ πΑρνΑς^ο^
παρ’ αυτής κατοχής της Πελοποννήσου ήτο γεγηρακυΐα ήδη, ώς πάδά 
ή λοιπή Εύρώπη. Έν τούτοις μεθ’δλα αύτής τά γηρατειά διετήρέι 
ακόμη δυνάμεις, και υπερήσπιζεν δσον ήδύνατο τήν χριστιανωσύνηύ 
καί έμερίμνα ύπέρ τής δυνατής έΰημερίας των ύπηκόων της. Δεν εινε 

διά 
καί 

του α'ίματός της ύπερήσπισε πολλάκις την ζωήν μας καί τήν τι-

δίκαϊόν ήμεϊςοί "Ελληνες νά κατηγορήσωμεν τήν 'Ενετοκρατίαν 
κακά καί δεινά, άτινα δέν επραξεν, άφοϋ διά των χρημάτων της 
Six του 
ρ.ήν μας, άφοϋ δέν κατεπολέμησε τήν-ορθοδοξίαν καί τά Ελληνικά 
γράμματα, άφοϋ έζετίμησε τούς "Ελληνας, Πάντων αί γνώμαι εινε σε- 
βασταί, διο λέγομεν δτι τά παρά τινων γραφόμενα περί των έν Έλλάδι 
Ενετών καλώς μεν έλέχθησαν ονχι δέ καί, όρθώς, ώς ελεγεν άλ
λοτε ^Αριστοτέλης έπικρίνων τάς περί πολιτείας ιδέας τού Πλάτωνος.

Σήμερον ευτυχώς η θρησκεία δεν επεμβαίνει εις τήν πολιτικήν ενός, 
κράτους, ενώ κατα τον μέσον αιώνα τόί κράτη διετέλουν ύπδ τόν ζυ
γόν τής θρησκείας. Ο κλήρος ήτο ούτως. είπεΐν ή ψυχή εις τά διεθνή 
ζητήματα, διό καί επί τινας αιώνας ή μόνη διπλωματία γνωστή έν 
Ευρώπη ήτο ή παπική1. Ή συνείδησις τής πατρίδος έπί πολλούς αιώ
νας έληθάργει έν τη καρδίιη τών πολιτών. Ή διαφθορά καί ή άκολα- 
σια ,έκυριάρχει αχαλίνωτος. 'Η Σύνοδος του Τριδέντου προσεπάθησε 
να ηθικοποίηση, νά έμπόδίση το κακόν, νά έπαναφέρη τήν χρηστότητα, 
νά θέση τέρμα είς τόν κυνισμόν, Sinon casti, tamen cauti. 
Άλλ’ όμως οί αύστηροί τής καθολικής έκκλησίας νόμοι, ή λογοκρισία, 
ή έγγραφή τών πονημάτων τών μή συμφώνων προς τάς αξιώσεις του 
κλήρου έν τφ Index librorum prohibitorum, δέν |πήνεγκον τό έπι- 
διωκόμενον σωτήριον αποτέλεσμα καί είς"τούτο μόνον συνετέλεσαν δτι 
τον προτερον κυνισμόν διεδέχθη ή ύποκρισία. Ούτω δέ δ δυστυχής Νι· 
κόλαος Φράγκος τό 1569 άπηγχονίσθη, διότι έτόλμησε νά γράψη λα
τινικόν έπίγραμμα κατά τοϋ πάπα Πίου τού Ε' .

Δυστυχέστατοι ήσαν όντως οί χρόνοι έκεινοι. Τυφλή ύπακοή έπε- 
κράτει είς τάς έντολάς τής θρησκείας καί,, εις τά διατάγματα τής έκ- 
/.λήσίας, προ πάντων δέ είς τά θελήματα τοϋ άρχεερέως τής Ρώμης. 
’Ελευθερία συνειδήσεως, σκέψεως καί συζητήσεως δέν έπετρέπετο- τό 
ρητόν Credo quia absurdum ϊσχυε κατά πάντα. Άλλ ’ οί μεγάλοι 
έλευθερόφρονες ούδέποτε ελειψαν έκ τοϋ κόσμου κατά πάσας τάς έποχάς, 
άείποτε προτιμήσαντες τά.βασανιστήρια, τήν φυλακήν, τήν έξορίαν, 
παρά τήν δέσμευσιν τών ιδεών των.

* Πρβλ Fr. Funck—Brentano,,Le caractere religieux de la diplomatie du 
moyen age έν τή παρισινή Revue d’histoire diplomatique ’Ap. A'. 1887.
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Πόσον.δέ πονηροί ήσαν οί χρόνοι εκείνοι, τοϋτο μόνον τό περιστατίκον 
δύνατχι νά μαρτυρήση, δτι έθεωρήθη δ .Λέλιος Socino (1539—1604) 
ώς αίρέσιάρχης, διότι καθυπέβαλε τήν Αγίαν Γραφήν εις τήν κριτικήν, 
καί έ'νεκα τοϋ τολμήματος τούτου ήναγκάσθη νά έκπατρισθή. Έν τού- 
τοις ύπέρ πάντα τά τότε σύγχρονα κράτη διεκρίνετο διά τό φιλελεύθερον 
καί άνεξίθρησκον τού φρονήματος ή Ένετική Δημοκρατία, άποβάσα 
τό κέντρον τής έλευθέρας Ιταλικής διανοίας. Διά τάς φιλελευθέρους 
ιδέας του. διεκοίνετο τό πανεπιστήμιον τής Παδούης, έ'νθα έφοίτησε 
καί δ πολύς ένετός Παύλος Παρούτάς, διάδοχος τοϋ Μακιαβέλη καί 
πρόδρομος τοϋ Montesquieu, κατά τόν τεχνοκρίτην Oe Sanctis’. Ό 
Παρούσας μάλιστα ένόησε καί διεκήρυξεν δτι ό. δεσποτισμός τοϋ 
Πάπα καί τών Ισπανών άπετέλουν κίνδυνον διά τήν ένετικήν έλευ- 
θερίαν.

Οί πάπαι έμεριμνων πολύ περί τής ’Ανατολής καί τινες αυ
τών έδείχθησαν φιλέλληνες /καί τών ελληνικών γραμμάτων προστά- 
ται. Πρός τον Πάπαν Νικόλαον Ε' πρέπει πας Έλλην νά διαφυ- 
λάττη μνήμην εύγνώμονα, καθότι χάρις είς αυτόν κατέστησαν είς 
πάντας τούς λογίους τής δύσεως εύληπτα καί προσιτά διά λατινι
κών μεταφράσεων τά έ'ργα τών αρχαίων Ελλήνων ποιητών καί πεζο- 
γράφων. ’Επίσης ούδείς πρέπει νά λησμονή τόν Λέοντα Γ. διά τήν ει
λικρινή αυτού άφοσίωσιν πρός τά ελληνικά γράμματα. Οί πάπαι έπε- 
χείρησαν τήν καταστροφήν τών εχθρών τοϋ ελληνισμού καί οί στόλοι 
αύτών ήνδραγάθησαν είς τάς έλληνικάς θαλάσσας, όπου πρός ,τοΐς άλ- 
λοις κατορθώμασι κατέλαβον τήν Ρόδον (1309), τήν Σμύρνην (134'4, 
1472.),· τάς Πάτρας (1460).3 τήν Λευκάδα (1502) 5, μετέσχον τής 
αξιομνημόνευτου ναυμαχίας τής Ναύπακτού (1571) ’, συνήργησαν είς 
τήν καταστροφήν τών πειρατών καί εις πολλάς άλλας περιστάσεις πα-? 
ρ.έσχον έκδουλεύσεις είς. τό ελληνικό,ν έθνος3.

,Πρέπει δμως νά δμολογήσωμεν δ’τι ’ή παρεχομένη αύτη πρός τούς

1 Storia della letteratura italiana κεφ. IH'.
’ Πρβλ A. Guglielmotti : Storia della marina Pontificia nel medio Evo 

Firenze 1871. ''
3 A. Leonetti : Papa Alessandro VI. Bologna 1880 του. Γ' κεφ. XXIX,
4 Guglielmotti : Marcantonio Colonna alia battaglia di Lepanto—Firenze 

1862. ' .
5 Guglielmotti : La guerra dei Pirati e la marineria Pontificia dal 1500— 

1560—-τοϋ ίδιου : La Squadra ausiliaria a Candia e alia Morea—τοϋ ίδιου : 
Gli ultimi fatti della squadra romana : da Corfu all’Egitto.

tomos iz' ’Ιούνιος. 49
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Έλληνας συνδρομή δέν ήτο αμέτοχος ιδιοτέλειας, όνειρον δέ τών Πα
πών ήτο πάντοτε ή ύπόταγή τής ορθοδοξίας εις τήν εκκλησίαν τής Ρώ- 
μ.ης. "Οθεν οί Ίησουίται καί ή Προπαγάνδα είργάζοντο προς τούτο έν 
’Ανατολή παντί σθένει, οσάκις ήδύναντο, κατά τούς πονηρούς καί δυσ
τυχείς εκείνους τής δουλείας χρόνους. Πλήν οί περί ένώσεως τών εκ
κλησιών αγώνες υπήρξαν μάταιοι. Ούδείς ορθόδοξος αναγνωρίζει, δτι- 
ή Ρώμη δέον νά εινε ή κεφαλή τής χριστιανικής εκκλησίας. Τούτο εινε 
άδύνατον διά τούς ’Ορθοδόξους, είτε Έλληνες εινε ούτοι είτε Ρώσσοι 
είτε Σλάβοι, καθότι ή ορθοδοξία ήδη συνεσωματώθη μετά τοϋ έθνι- 
σμοϋ, μετά τών πόθων καί άξιώσεων έκαστου ορθοδόξου λαοϋ.

Τούτου ένεκα ή πέρυσι παρά τοϋ Πάπα Λέοντος ΙΓ' άποστολχίςή 
εγκύκλιος, δι’ ής διεσάλπιζεν άνά τόν χριστιανικόν κόσμον δτι πα- 
τρχκώς καί εύμενώς παραινεί τά έθνη νά έπανέλθωσι πρός τήν ενό
τητα, ματαιοπονία ήτο, ύπό πρακτικήν έποψιν, &ν καί ύπόσχεται δτι, 
γενομένης τής ένώσεως, ούδέν θά άφαιρεθή έκ τών δικαιωμάτων, πατ 
τριαρχικών προνομίων καί τών έν ταϊς ίεροτελεστίαις εθίμων τών ορ
θοδόξων έκκλησιών, καθότι πρόθεσχς καί συνήθεια τοϋ άποστο- 
λχκοϋ θρόνου εχνε πάντοτε νά συμμορφώταχ καχ νά σέβηταχ 
άπερχορχστως καχ μετά δχκαχοσύγης πάντα τά έθχμα καχ τάς 
παραδόσεχς τών δχαφόρων λαών.

Απο τών Σταυροφόρων οι δυτικοί, ώς γνωστόν, άφήκαν εις τήν 
’Ανατολήν κακάς εντυπώσεις, τούτο δέ μαρτυρεί-καί δ Πάπας Ίννο- 
κέντιος Γ' προ πολλών αιώνων, γράφων δτι . . . «είναι άδύνατον ή 
» Ελληνική έκκλησία, αν καί κατατεθλιμμένη καί καταδκοκομένη νά 
»έπανέλθη εις τήν ενότητα καί είς τήν ύπακοήν τής άποστολικής 
«έδρας, άφοϋ παρά τών Λατίνων έ'λαβε δείγματα καταστροφής καί 
«εγκλημάτων, ώστε δικαίως άποστρέφεται αύτούς περισσότερον τών κυ
ανών (ut merito illos abhorreat plusquam canes). . .» *. Ποιοι 
ησαν οί πραγματικοί λόγοι, οϊτινες ύπηγόρευσαν ταϋτα είς τόν έπιφανέ- 
στατον τής Ρώμης άρχιερέα, ολίγον ένδιαφέρει ήμάς. Τό βέβαιον εινε δτι 
δεν ψεύδεται. Τό κατά τών Λατίνων μίσος διεδίδετο, ενίοτε καί ύπεθάλ- 

’πέτο ύπό συμφέροντος ή άσκεψίας. Κ’ έν αυτή τή Ρωσσίιρ έπεχείρησαν οί 
Πάπαι δι*' αδρών ύποσχέσεων ούχί άσημάντους άποπείρας πρός ύποτα- 
γήν, άλλ’ ά.πέτυχον πάντοτε *. "Αλλως τε δ ρώσος Ούσπένσκης άπο-

4 Innocentii III. Opera έν τή λατινική πατρολογία τοϋ Migne τομ.. 213 
Epistolarum βιβλίον VIII. -

! Πρβλ. C. Tondini de Qua rengbi; La Russia e l’unione delle Chiese έν 
τή Nuova Antologia μηνών Μαρτίου καί ’Απριλίου 1895,.
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φαίνεται δτΧ «θά ήτο άδύνατον νά παρακινηθή ή ’Ανατολή είς πόλε-* 
»μον ύπό τήν σημαίαν τής λατινικής εκκλησίας» ! '. Προσέτι δ ήγεμών 
τοϋ Μαυροβούνιου Νικόλαος, δστις προσπαθεί νά ε’νε άληθής πατήρ τοϋ 
λαοϋ του, είς τό δράμά του : Ή Αύτοκράτεχρα τοϋ Αχμου γράφει 
δτι «προτιμότεροι οχ Τοϋρκοχ τών Λατίνων» 2, δπερ έπενθυμίζει ήμϊν 
τό τοϋ μεγάλου δουκός Νοταρά, είπόντος δτι «κρειττότερόν. έστιν είδέναι 
»έν μέση τή πόλει φακιόλιον βασιλεϋον Τούρκων ή καλύπτράν λατι- 
«νικήν». 'Απλώς άφηγούμεθα, χωρίς νά έπιφέρωμεν κρίσεις. ’Αλλά, ώς 
παρατηρεί όρθώς δ ιστορικός Zinkeisen, τό μΐσος τούτο κατά τών λα- 
τίνων συνετέλεσεν είς τή ι έπέκτασιν καί παγίωσιν τής οθωμανικής κυ
ριαρχίας.

■.'.it-
* ♦

Τό ύπό τοϋ ΐσπα|νοϋ Λοϋόλα, τφ 1534, έν Παρισίοις ίδρυθέν τάγμα 
τής εταιρείας τοϋ ’Ιησού σκοπόν είχε τήν ύπεράσπισιν καί διάδοσιν τής 
καθολικής θρησκείας καί τής εξουσίας τοϋ Πάπα, ad majorem dei 
gloriam. Ούτοι δμολογουμένως πολύ είργάσθησαν προς διάδοσιν τοϋ 
χριστιανισμού είς τούς άπιστους είς τά ένδότερα τοϋ κόσμου μέρη, ώς 
τρανότατα άπέδειξαν, σύν άλλοις πολλοΐς, δ τής ’Ιαπωνίας καί ’Ιν
διών άπόστολος Φραγκίσκος Ξαβέριρς, ο.ύ δ βίος έμελετήθη ύπό τοϋ δει
νού ιστορικού Macaulay, καί δ Ματθαίος Ricci, ού τό όνομα στενώς 
συνεδέθη μετά τής Κίνας. Τό τάγμα τούτο παρακμάσαν τώρα ύπέπε- 
σεν είς τήν δυσμένειαν τοϋ κοινού, άφοϋ έξεπλήρωσε τήν άποσ.τολήν 
του, ώς δ Huber 8 άποδεικνύει. Ατέπρεψεν είς τά'γράμματα καί είς τάς 
έπιστήμας, είς τήν πολιτικήν καί είς τό έμπόριον. Τό εύαγγέλιον έκή- 
ρυξεν είς τούς βαρβάρους καί πολλούς προσείλκυσεν είς τούς κόλπους 
τοϋ χριστιανισμού. Δυστυχώς οί Πάπαι έξέλεξαν αύτούς ώς νέα όρ
γανά των έν τή ’Ανατολή, δπως κηρύξωσι τήν είς τον Πάπαν καί είς 
τήν εκκλησίαν τής Ρώμης, ύποταγήν καί αί ένέργειαί των συνετέλεσαν 
δπως ζωηρόν μείνη τό προς τούς Λατίνους μίσος.

Οί 'Ενετοί δεν ήγάπων τούς Ίησουΐτας, ώς άνωτέρώ είπομεν, δθεν 
έφ’ δσον αί άνατολικαί χώραι διεΐέλουν ύπό τήν Ένετίαν, δ προση
λυτισμός δεν ήτο εύκολος. Τών Ιησουιτών αί ένέργειαί ήσαν-δμως έλεύ- 
θεραι ύπό τήν τουρκικήν εξουσίαν{ Έν έπισήμφ έγγράφφ τών χρόνων

4 ’Εν τώ ρωσσικω συγγράμματι τοϋ Οΰσπένσκη : Πώς έγεννήθη και άνε- 
πτύχθη έν Ρωόόίμ τό ανατολικόν ζήτημα.

! Έδημοσιεύδη έν Κετίγνη τω 1883.
3 Der Jesuiten—Orden. Βερολίνον 1873.
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'εκείνων οί Ίησουιται βεβαιοϋσιν ότι : «ύπο τό κράτος τον Σουλτά
νοι/ οτ δυτικοί έχαιρον ελευθερίαν οϊαν είθε να εϊχον και 
οί ζώντες έν ’Αγγλία καί 'Ολλανδία4, επί λέξειδέ ... «Pleut-il 
a Dieu que les catholiques eusSent autant de liberte en An- 
gleterre et en Hollande que nous en avons sur les terres du 
Grand Seigneur» . . . Οί Ίησουιται ύπεστηρίζοντο σπουδαίως έν ’Ανα
τολή παρά των Γάλλων πρεσβευτών. Περί τά τέλη τού δεκάτου έκτου 
αΐώνος το τάγμα τούτο έγκατέστη εις Κωνσταντινούπολην καί Χίον, 
κατά δε τάς άρχάς τοϋ δέκατου εβδόμου εις Σμύρνην, Νάξον, Κύ
προν, καί περί τά ριέσα τού ίδιου αΐώνος εις Πελοπόννησον, Πάρον, 
’Αθήνας κλ. ΙΙανταχοϋ ΐδρυον σχολεία, καί εΐργάζοντο όπως διαδώ- 
σωσι τον καθολικισμόν. "Οπως δήποτε έγένοντο απόστολοι πολιτισμού, 
παρέχοντας συνάμα δωρεάν την εκπαίδευσή. Τών ’Ιησουιτών μαθη- 
ταί ύπήρξαν καί τινες Μητροπολϊται καί επίσκοποι ’Ορθόδοξοι 1 2.

1 Ε. Legrand: Relation de I’dtablissement des ρρ· de la Gompagnie de 
• Jesus en Levant. Paris if 69 σελ. 7.

2 Έν έπισήμω εκθέσει τής εποχής αναγινώσκεται έν γλώσση είσέτι τών χρό
νων, εκείνων .. . «De leurs escholes sont sortis quelques metropolites ou 
evesques grecs ; entre aultres, Kyrillos, metropolite de* Beroce ; Pachomios 
metropolite de Rhodes; Kyrillos, metropolite de Trebizonde. Kyrillos de Be
roce a est<5 patriarche de Constantinople l’annee 1632. 11 a este fort recon- 
noissant de 1’instriiction qu’il avoij pris en nos escholes; a escrit plusieurs 
fois au P. Denis, son maistre et a donne des temoignages assures du res
pect qu’il portait au Saincte-Siege». Εννοεί & γράφων τήν έν Κωνσταντινου- 
πόλει σχολήν τών Γάλλων Ιησουιτών (Όρα Legrand ένθ. άνωτ. σελ. 6).

. 3 De Sanctis : Storia della letteratura italiana κεφ. H'.

Άλλ’ ώς εικότως παρατηρεί έξοχος Ιταλός τεχνοκρίτης, τών ’Ιησουι
τών ή έκπαίδευσις ήτο εύνοΰχος καί ί/ποΚριτικη (eunuca e ipo- 
crita5.

Τω 4640 κατά τδ·ν μήνα ’Ιούλιον δ έν τή ’Ανατολή Πρέσβυς τής 
Γαλλίας La Haye τή προτάσει τοϋ έν Πελοποννήσω γάλλου προξένου 
Villere άπέστειλε τούς γάλλους Ίησουίτας Φραγκίσκον BlaizeaU καί 
Rene de Saint-Cosme εις Ναύπλιον καί Πάτρας. Εύρον εις Ναύ- 
πλιον 500 αιχμαλώτους δυτικούς, Γάλλους, ’Ιταλούς, Ισπανούς, 
Γερμανούς καί Πολωνούς, ύπηρετούντας εις τάς γαλέρας τοϋ Βέη τοϋ 
Ναυπλίου, οίτινες ελλείψει δυτικού ίερέως, άπό πολλών ετών δεν έλει- 
τουργούντο ούδέ έξωμολογοϋντο. ’Επίσης παρετήρησαν οί γάλλοι Ίη- 
σουιται ότύτινές τών κατοίκων δυτικού δόγματος ήσπάσθησαν την ’Ορ
θοδοξίαν, ελλείψει δυτικών ιερέων καί ειχον αύτοΐς ύποσχεθή νά έπα-

/

ΪΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΤΤΙΚΩΝ 773 

νέλθωσιν εις τον καθολικισμόν. Ένόμιζον ότι εις τήν Πελοπόννησον 
ήδύναντο νά έργασθώσι, διότι ύπήρχον εξ άρχιεπισκοπαί, Κορίνθου, 
Χριστιανουπόλεως, Λακεδαιμόνιας, Μονεμβασίας καί Ναυπλίου καί δώ
δεκα έπισκοπαί.' Χάριν τών ήμετέρων αναγνωστών δημοσιεύομεν έν 
πρωτοτύπφ όλην τήν περί ΓΙελοποννήσου τών ’Ιησουιτών εκθεσιν. L’an 
1640, au mois de juillet, monseigneur de la Haye, ambassa- 
deur au Levant, a l’instace que lui fist monsieur de Villere, 
consul des Francois en la Moree, envoya le P. Francois Blai- 
zeau et le P. Rene de Sainct-Cosme a Napli et a Patras. 
Ils he manqudrent pas d’employer a Napli, car oultre Γ assi
stance qu’ils donnerent aux consuls et marchands Francois, et 
aux grecs par les fonctions ordinaires de la Compagdie, ils 
trouverent 500 esclaves du rit latin Franeois, Italiens, Espa- 
gnols, Allemans, Polonois, qui estoient dans la galere du bey 
de Napli, qui n’avoient peu se confesser n’y entendre la messe 
depuis dix, vingt ou trente ans qu’ils estoient esclaves. Ce 
leur fut une grande consolation de voir nos peres et parti- 
ciper aux sacremens de 1’Eglise.

Quelques habitants du rit latin avoient passe au rit grec, a 
cause qu’ils n’ avoient aucun prestre du rit latin Ils promet- 
tent de retourner a 1’Eglise romaine s’ils ont un prestre sta
ble. Le petit nombre d’ouvriers que nous avons faict que deux 
de nos peres entretiennent trois residences, passant de 1’une* 
a l’autre. C’est en la ville de Patras que sainct Andre, apo- 
stre, a este martyrise. Et proche de la fut donnee la bataille 
de l’Epante. Dans la Moree ou Peloponese on pourroit faire 
quelques missions, car il y a six archevesches : Corinthe, 
Christianopolis, Lacedemonia, Monembasia, Napli, Patras- 
Il y a douze eyesches et trente-deux Kadiliks ou lieux qui 
ont un juge tore. La Laconie a plusieurs bons villages.

Les MagnotS qui resident au bras de Mania, diet ancienne- 
ment Tanarium promontorium, ont trois villes : Magni, Vi- 
tulo, Proasti et trois cent soixante-cinq villages. Ils sont chre- 
stiens du rit grec et n’ont jamaiis peu estre surmontez par les 
Tures ; ils ne payent point de tribut au Grand Seigneur biep 
que leur pays soit dans le Peloponese *.

Ό πάπας Γρηγόριος IE', όστις σπορδαίως ύπεττήριξε τον φερδι-

< Eegrand : ενθ. άνωτ. σελ. 3Ο'™31,

7 ■ ■ ■ I i
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νά'ΐ^Ο') Β' ί\ζ τόν πόλεμον αύτοϋ κατά τών διαμ.αρτυρομένών καί 
τούς Πολωνούς κατά τών Τούρκων, έ'δειξεν άφοσίωσιν πρός τούς Ίη- 
σουΐτας. Ό Πάπας ούτος 'μεταξύ τών άγιων κατέταξε την Θηρεσίαν,' 
τον Φραγκίσκον Ξαβεριον, τόν ’Ιγνάτιον^ Λοϋόλαν, τόν Φίλιππον Νέ- 
ρην, τοσοϋτον δέ διά τήν θρησκείαν έ'δειξε ζήλον, ώστε ίδρυσε τφ 1622 
την εταιρείαν πρός διάδοσιν τοϋ καθολικισμού, την γνωστήν ύπό τό 
όνομα Προπαγάνδα’ καί έ'σχεν, ώς στάδιον ένεργείας καί τήν eccle ■ 
Siam in partibus infidelium, μεταξύ δέ τής παρ’ άπίστοις εκκλη
σίας συνηριθμεΐτο έπειτα καί ή Ελλάς. Καθήκον ειχεν ή ρηθεϊσα 
Εταιρεία νά φροντίζη καί περί τοϋ προσηλυτισμού «εκείνων τών άλ- 
»λοτε διά τοσουτων λαμπρών προτερημάτων πεπροικισμένων λαών τοϋ 
»τουρκικθΰ κράτους, οΐτινε'ς τώρα κεϊνται έν καταστάσει βλακείας, 
«άνέλαβον δέ σχεδόν τήν φύσιν τών θηρίων, καί διατηρούνται μόνον 
«όπως χρησιμεύσωσι πρός πληθυσμόν τών κατοίκων τοϋ "Α,δου χάριν 
»τοϋ διαβόλου καί τών άγγέλων αυτού» s.

Ό Πάπας Ούρβανός ΙΗ’ άνήρ λόγιος3, όστις κατεδίκασε τάς δοξα
σίας τοϋ Ίανσενίου, ίδρυσε τφ 1641 τό έκπαιδευτήριον τής Προπα
γάνδας καί έ'δωκεν εις τήν Βούλλαν in Coena Domini τήν παρούσαν 
τής εταιρείας μορφήν.

Οί ιεραπόστολοι έν ’Ανατολή έπεδίωκον ενίοτε παρεκτός τοϋ εκκλη
σιαστικού καί πολιτικούς σκοπούς,ώστε καί αύτή ή Πύλη ήθελε ποτέ 
νά τούς καταδιώξη', άλλ’ δ γάλλος πρέσβυς τούς έσωσεν. Διά τής ευ
φυΐας καί. τής πειθοΰς των κα,τώρθωσαν καί πολλών πατριαρχών νά έλ- 
κύσωσι τήν εύνοιαν. Πλήύ πάντοτε άπέμειναν μεμονωμένα τά παρα
δείγματα ταϋτα 4.

(Έπεται το τέλος). 5έ Βεβίζης.

ΠΕΡΙ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ1

1 Congregatio de propaganda fide.
! Bullarium έκδ. Λουξεμβούργου 1727. Γ'. 272, «Si enim mentis nostrae 

aciem convertimus ad innumdrabilem populorum jam tot saeeulis agareno- 
rum. impurissima dementia captam insanique errori ac mendacii tenebris 
obcoecatam, miseratione commoventur viscera nostra, cernentes tam multis 
et variis coelestibus donis olim celebres nationes per ignorantiam et pesti- 
ientis persuationis stuporem humamitatem in bestiarum naturani fere mu- 
tasse atque ad aeterna incendia diabolo et angelis suis parata ali ac pro- 
pagari».

’ ’Έγραψε ποιήσεις.
1 Πρβλ. Διομήδους Κυριάκου: Έκκληόιαάτική Ιστορία τομ. Β'. σελ. 

305—310.

Ή Αττική κωμωδία ηρό τοΰ Μενάνδρου. 
Αρχαία και Μέση κωμωδία.

Ή ιστορία τής Αττικής κωμφδίας διαιρείται, ώς γνωστόν, είς τρεις 
διακεκριμένα; περιόδους· τήν ’Άρχαίαν κωμφδίαν, ής ύπόόειγμα. καί 
κύριος αντιπρόσωπος είναι δ ’Αριστοφάνης, τήν Μέσην κωμωδίαν, ής 
οί γνωστότεροι ποιηταί είναι δ Άντιφάνης καί δ’Άλεξις, καί τήν Νέαν 
κωμφδίαν, έν ή διαπρέπει μάλιστα δ'Μένανδρος,

Γοργόν βλέμμα έπί τών δύο πρώτων περιόδων θά εύκρινήση πολλά 
σημεία τής τρίτης καί σαφέστερου θά καθαρίση τήν θέσιν τοϋ Μενάν
δρου έν τφ θεάτρφ καί τήν άξίαν τΌϋ έργου του· διότι ή μετάπτωσις 
αΰτη άπό τής μιό?ο είς τήν άλλην περίοδον, όπως πάσα φιλολογική 
μεταβολή, δέν έ'γεινε διά μιάς καί τελείως, άλλά μάλλον βαθμηδόν 
καί άνεπαισθήτως, άναλόγως τών μεταβολών τής ’Αττικής κοινωνίας, 
τής δποίας ή κωμφδία είναι τό πιστότερου κάτοπτρου.

: Ό πρώτος καί κυριώτατος χαρακτήρ τών ποιητικών προϊόντων, τά
όποια οί αρχαίοι "Ελληνες άπό τοϋ Άριστοτέλορς ακόμη περιελαβον 
ύπο τό όνομα τής ’Αρχαίας ’Αττικής κωμφδίας, έγκειται κυρίως είς 
τόν σκοπόν δν έπεδίωκον, καί τάς ύποθέσεις άς έξέλεγον οί ποιηταί των. 
Αί ύποθέσεις είναι πάντοτε τοπικά! καί δ σκοπός πρακτικός. Ό ποιη
τής τής ’Αρχαίας κωμφδίας ήτο κυρίως ’Αθηναίος καί άπεάείνετο πρός 
’Αθηναίους, τ.έ. λαόν αύτοδιοικούμενον, άπό τόν φωτισμόν καί τήν ορ
θήν κρίσζν τοϋ οποίου έξηρτάτο ή τύχη τής.πόλεως, αύτοϋ τοϋ^ποιη- 
τοϋ ή τύχη- δ φωτισμός λοιπόν ούτος έν συνδυασμώ πρός τήν τέρψιν 
ήτο δ πρακτικός σκοπός, τόν όποιον δ ποιητής έπεδίωκέ διά τοϋ αστείου. 
Καί έπειδή τά σοβαρώτερα ζητήματα, περί ών οί θεαταί εκείνοι έπρεπε 
νά κρίνώσι καί νάποφασίζωσιν, ήσαν τά πολιτικά,, τά πολιτικά ήσαν 
καί τής κωμφδίας τό προσφιλέστερου θέμα καί δ κυριώτερος σκοπός· 
ψηφίσματα καί νόμοι, ειρήνη καί πόλεμος, δημαγωγοί καί στρατηγοί, 
δικαστήρια, δημόσιοι πρόσοδοι, πολίτικα! μερίδες καί όλος δ πολυτά
ραχος δημόσιος βίος τοϋ αρχαίου πολίτου άναπαρίσταται καί κρίνεται 
έπί τής σκηνής καί ψέγονται τά ψεκτά καί τά γελοία καταγελώνται 
καί προλέγονται οί κίνδυνοι καί ύποδεικνύεται τί έπρεπε νά γείνγ). Πάν

1 Συνέχεια καί τέλος. “Ιδε φυλλαδίου 7°ν.
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δ',τι δέν άποβλέπει τόν δήμον, τούς άρχοντας, τούς πολιτευόμενους της 
στιγμής είναι κο.ί ξένον καί αδιάφορου είς τήν Άρχαίαν κωμφδίαν καί 
άν ποτέ βλέπωμεν αυτήν ένδιατρίβουσαν είς κρίσεις ποιητών καί ελέγ
χους φιλοσόφων καί σοφιστών, είναι διότι ούτοι αμέσως έπιδρώσιν έπί 
τοϋ λαοϋ καί μορφώνουσιν ή διαστρέφουσι τήν κρίσιν του, γινόμενοι οΰτω 
αίτιοι πολιτικών πλανών καί δημοσίων κινδύνων, ους ο ποιητής θέλει 
νά προλάβη. Ένεκα τούτου δέ τοϋ τοπικοϋ' καί αποκλειστικού χαρα- 
κτήρος τής Αρχαίας κωμωδίας, τά έργα της τήν σήμερον- είναι 
δυσνόητα καί άναγκαζόμεθα πρός ακριβή αύτών κατανόησιν νά κατα- 
φεύγωμεν είς τήν σύγχρονον ιστορίαν ή νά συμβουλευώμεθα άρχαϊον σχο
λιαστήν ή νά άναδιφώμεν κατά κόρον τά σκανδαλώδη άνέκδοτα λη- 
σμονηθείσης βιογραφίας. Άλλ’δμως έν τφ περιωρισμένφ τούτφ κύ
κλω δποία ελευθερία απεριόριστος περί τήν εκλογήν καί τήν χρήσιν 
τής ύποθέσεως ! Ο παντοδύναμος εκείνος Αττικός λαός, έκσλάκευον 
οί θρασύτατοι δημαγωγοί καί οί άγερωχότεροι στρατηγοί, έ'βλεπεν εαυ
τόν κωμφδούμενον καί επευφημεί. Ό ’Ολύμπιος Περικλής, δ μοναρ
χών τοϋ δήμου τών Αθηναίων καί κυβερνών σχεδόν απολύτως τό 
εύρύ Αττικόν κράτος, δέν είχε τό δικαίωμα νάγανακτήση βλέπων έαυ- 

' τόν σκωπτόμενον καί λοιδορούμενον έν τφ θεάτρφ καί συκοφαντούμενον 
είς δλας αύτοϋ τάς σχέσεις, είς τά προσφιλέστερα άύτοϋ αισθήματα.

Διά τήν τοιαύτην όμως απόλυτον παρρησίαν καί ή πληρέστερα δη
μοκρατική ελευθερία δέν είναι αρκετή, πρέπει προσέτι δ λαός, δ γινόμενος 
θεατής καί ήρως τοϋ τοιούτου δράματος, δ γελών μέ τά ίδια σφάλματα 
καί τά σφάλματα τών μεγάλων άνδρών του, νά είναι μέγας καί ισχυ
ρός, νά έχή πεποίθησιν εις εαυτόν καί έν αύταϊς άκόμη ταϊς δυστυ- 
χίαις, νά είναι ζωηρός καί θορυβώδης καί φιλοκίνδυνος- καί όλα αύτά 
τά προσόντα τά είχον δμολογουμένως οί ’Αθηναίοι θεαταί τοϋ Κρατίνου, 
τοϋ Εύπόλιδος καί τοϋ Άριστοφάνους., ποιητών ισοδυνάμων πρός τούς 
ρήτορας τής εκκλησίας καί εφάμιλλων κατά τε τήν επιβολήν, τήν επί 
τής κοινωνίας έπίδρασιν καί κατ’ αύτά άκόμη τά ελαττώματα πρός 
τούς μεγάλους δημοσιογράφους τών νεωτέρων χρόνων.

Άλλ’ έπήλθε τό άτυχές τέλος τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου- ή 
ύφρύς τών Αθηναίων-κατέπεσε μέ τά τείχη των, αί ήτται έταπείνω- 
νωσαν τό φρόνημα καί τά επανειλημμένα σφάλματα ήλάττωσαν τήν 
είς εαυτούς πεποίθησιν οί τριάκοντα ρητώς άπηγόρευσαν τό κωμωδεΐν 
όνομαστί, καί πας πολιτικός ύπ.αινιγμός έθεωρεϊτο έπί τής άγριας τυ- 
ραννίδος ώς έγκλημα κατά τοϋ καθεστώτος καί ώς τοιοϋτον έτιμωρεϊτο- 
και επανήλθε μέν μετ’ ολίγον τό πάτριον πολίτευμα διά τοϋ Θρασύ- 
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βούλου, άλλά δέν ήνθησαν πλέον άί πάλαι άρεταί- δ δήμος είχε τε
λείως μεταβληθή, όχι μόνον δ’ή μακρά διάρκεια τοϋ ώμοϋ πολέμου καί 
αί άλλεπάλληλοι πολιτικαί στάσεις διέφθειραν τόν χαρακτήρά του, 
άλλά καί ή εύκολος πολιτογράφήσις ξένων καί μετοίκων καί άνθρώπων 
παντοδαπών ένόθευσαν τό πάλαι ’Αττικόν αίμα, δ δέ δήμος άπέβη τώρα 
νωθρός φίλος τής εύζωΐας, φρονηματίας μόνον εν λόγοις, ύπερήφανος έπί 
πατραγαθίφ, μή έχων τό θάρρος νά άναγνωρίση μηδέ τήν δύναμιν νά 
διορθώση τά σφάλματά του, άλλά δυσφορών έπί τφ έλέγχφ καί μη- 
δεμίαν άνεχόμενος έπίκρισιν, ώς άνάξεσιν τραύματος κακώς έπουλω- 
θέντος. Άλλως τε δ δημόσιος βίος ούδέν παρείχε τώρα άντικείμενον εύ- 
θύμου διακωμφδήσεως, καί δ κωμικός ποιητής ήναγκάσθη νά ζητήση 
νέα θέματα καί νέας ύποθέσεις, δημιουργήσας οΰτω τήν ΜέοΉν Κω
μωδίαν, ήτις καί αύτη είναι μάλλον μετάβασις άπο τής Αρχαίας εις 
τήν Νέαν, άπό τής πολιτικής είς τήν ηθογραφικήν κωμφδίαν. ..

Είς τέσσαρας δ’ έν γένει κύκλους δύνανται νά άναχθόϋν τά αντικεί
μενα τής Μέσης κωμφδίας.

1) Τάς Εταίρας.
2) Τούς φιλοσόφους. -
3) Τούς ποιητάς.
4) Τούς θεούς καί τούς ήρωας.
Τά δύο πρώτα γένη παραδόξως συνέχονται, δπως συνέχονται παρά 

τφ λαώ ή φιληδονία καί ή αγάπη τής σκέψεως, αί'τινες τώρα αντι
κατέστησαν τά πολιτικά πάθη καί τήν φίλαρχον δραστηριότητα τών 
Αθηναίων- δ Σωκράτης καί δ Πυθαγόρας, δ Πλάτων καί δ Αριστο
τέλης ήσαν τώρα άντικείμενα ένδιαφέροντος καί συζητήσεων, δπως 
άλλοτε οί ρήτορες καί στρατηγοί, αί νϊκαι καί αΐ παρασκευαί τοϋ πο
λέμου, καί μετ’ αύτών σκανδαλωδώς συνεδέοντο κομψά ονόματα χαρι
τωμένων Εταιρών. Ό Σωκράτης ώμολόγει εαυτόν μαθητήν τής Ασπα
σίας, δ Πλάτων ήγάπα τήν Άρχαιάνασσαν, γραίαν ήδη, καί έγραφε, 
στίχους προς αύτήν καί τάς ρυτίδας της

Άρχαιάνασσαν έχων τήν έκ Κολοφώνος έταιρην, 
ής καί έπί ρυτίδων πικρός έπεστιν ερως.

δ δέ Αριστοτέλης συνέζησε μέχρι τοϋ θανάτου του μετά τής εταίρας 
Έρπυλίδος, ής έμνήσθη εύφήμως καί έν τή διαθήκη του. Πλήν τούτων 
ή Φρύνη, ή Γνάθαινα, ή Λαίς καί άλλαι ήσαν πρόσωπα γνωστά καί 
σχεδόν έπίσημα τής Αττικής κοινωνίας καί ή κωμφδία εύρεν έν αύ
ταϊς γόνιμον πηγήν υποθέσεων καί σκωμμάτων,
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Ό Επικρατής έν Άντχλαχδχ ανηλεώς σατυρίζει τήν πολυθρύλητον 
Λαΐδα ώς άργδν καί πότχν δμοίάν

τόις άετοΐς- ούτοι γάρ όταν ώσιν νέοι
’ έκ τών ορών πρόβατ’ έσθΐουσι και λαγώς

όταν δέ γηράσκωσιν ήδη, τότε 
έπί τούς νεώς ϊζουσι πεινώντες κακώς.

*0 Άναξίλας έν Νεοττίδχ σκώπτει τάς Εταίρας έν συνόλω ώς γέ
νος παράνομον, ώς Χίμαιρας, ώς Σκύλλας, ώς Χαρύβδεις καί ώς 
παράδειγμα φέρει τάς—γνωστά; δηλονότι τοΐς θεαταϊς— Σινώπην, Γνά- 
θαιναν, Φρύνην, Νάννιον καί^Θεανώ. Ό Άλεξις περιγράφει λε^τομε-. 
ρως τάς ποικίλας έρωτικάς τέχνας τών, τόν φελλόν διά νά φαίνωγται 
ύψηλαί, τήν άσβολον διά τάς όφρϋς, τό ψιμύθιον, τήν μύρριναν καί 
τόν παΓιδέρωτα, καί τήν φιλάρεσκου έπίδειξιν παντός ο,τι έχει καλόν 
έκαστη, όδόντος ή χειρός ή ποδός ή στήθους. Καί όχι μόνον ψόγοι καί 
σκώμματα τών Εταιρών εΰρηνται παρά τοΐς ποιηταϊς τής Μέσης κω
μωδίας, άλλ’ ένίοτε καί εγκώμια καί έπιδοκιμασίαι: οί ποιηταί ούτοι, 
καθό μή σατυρίζοντες τήν διαφθοράν καθ’έαυτήν, άλλά τόν τρόποναύτής 
καί τόν-βαθμόν, δσάκις έβλεπον έταίραν σέμνοτέραν κάπως καί άκινδυνο- 
τέραν, δέν έδίσταζον νά τήν έπαινώσι καί νά τήν συνιστώσιν άπό σκη
νής εις τούς άκροατάςτων. Ού'τως δ Εύβουλος έν Καμπολίοχνχ θαυμάζει
τινά 'Εταίραν

ώς έδείπνει κοσμίως..........
ούχ ώσπερ αλλαι ...

. . . άλλ’ έκαστου μικρόν αν
άνεπότισ’ ώσπερ παρθένος Μιλησία.

Ό Φιλέταιρος έν ΚορίνθιαΟτη άλλην
ώς τακερόν, ώ Ζεϋ, καί μαλάκ'ον το βλέμμ’ έχει !
ούκ έτος εταίρας ιερόν έστι πανταχοϋ.

Ό Άμφις έν Άθάμαντί εύρίσκει λόγους νά προτιμά τήν Έταίραν τής 
" νομίμου συζύγου- δ “Εφιππος έν Έμπολη περιγράφει πώς ή 'Εταίρα

............εάν λυπούμενος
τύχη τις ημών έκολάκευσεν, ήδέως 
έφίλησεν...........

................  τοΓσι στρουθίοις 
χαίνουσ’ έμοίως- εΐσε, παρεμυθήσατο, 

εποίησε θαλερόν, εΰθέως τ’αφεΐλε παν 
αύτοϋ το λυπούν κάπέ^ειξεν ΐλεων

καί δ Άντιφάνης εν Υδρία, δμιλεϊ περί 'Εταίρας
ήθος τι χρυσοϋν προς αρετήν κεκτημένης.

ir . , ■ ,

ΠΕΡΙ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ

Πλήν τών 'Εταιρών, ώς είπομεν, οί φιλόσοφοι συχνά άνεβιβάζοντο 
έπί τής σκηνής- καί τούτων όμως έσατυρίζετο ούχί ή κακή έπί τής κοι
νωνίας έπίδρασις, άλλά μόνον αί φιλοσοφικά! ή τεχνικαί ελλείψεις τοϋ 
συστήματος των, ή κατά κόρον λεπτολόγος άνάλυσίς των, ή όψις α,ύ- 
τών ή λεπτή, ή άσχτος, ή ϋύκινος, κατά τόν Άντιφάνη έν Κλεο-

«Το πράγμα τοϋτ’οΰκ έστιν, είπερ γίγνεται
5 Λ, ' f _ r f » ff fουο εστι γαρ πω γιγνομενον γ ο γίγνεται, 

οΰδ’, εΐ πρότερον ήν, έστιν, 8 γε νϋν γίγνεται».

'Ό Άριστοφών δμοίως έν Πυθαγορχ,ο’τή σκώπτει τούς δμω ώμους φι
λοσόφους, τούς πρώτους οπαδούς τοϋ Πυθαγόρου ότι

.... έξ ανάγκης, ούκ έχοντες ουδέ έν, 
τής-εύτελείας πρόφασιν εύρόντες καλήν 
όρους επηςαν τοΐς πένησι χρησίμους- 
έπεΐ παράθες αύτοϊς ιχθύς ή κρέας 
καν μή κατεσθίωσι καί τούς δακτύλους, 
έθέλω κρέμασθαι δεκάκις.......... ..

καί προβαίνων περαιτέρω, διακωμφδεΐ αύτήν τήν άληθή έγκράτειαν-

«Ύδωρ πίνει καί δ βάτραχος, λαχανα τρώγες καί ή κάμπη, το πνίγος τής με
σημβρίας ύπομένει λαλών καί.ό τεττιξ, ανυπόδητος βαίνει καί ό γερανός, αγρυ
πνεί καί ή νυκτερίς».

Ό Πλάτων, δ Σπεύσιππος καί δ Μενέδημος είναι ούχ ήττον ήρωες 
κωμικοί αύτοϋ τοϋ Άριστοφώντός καί τοϋ Έπικράτους, σατυρίζοντος 
τήν Πλατωνικήν διαίρεσιν καί τόν δρισμόν. ·

Καί όμως οί κωμφδούμενοι αύτοί φιλόσοφοι έπέδρων ούδέν ήττον έπί 
τής. κωμωδίας καί οί σκώπτοντες ποιηταί έμιμοϋντο τούς σκοχπτομένους,’ 
ού μόνον κατά το ύφος και τήν λεπτότητα τών νοημάτων,' άλλά και 
κατ’ αύτήν τήν άφηρημένην άντίληψιν τών πραγμάτων. Ού'τω βλέπο- 
μεν έν τφ Ήνχό^ζφ προσώποποιημένην τήν ιδέαν τής Δημοκρατίας 
καί τήν τής ’Αριστοκρατίας, αί'τινες έν Όλυμπίφ έμβάλλουσι τάς στά
σεις καί τόν θόρυβον εις τάς έπίσης προσωποποιημένας πόλεις τής 
'Ελλάδος.

Τρίτη πηγή, έξ ής ήντλει ύποθέσεις ή Μέση κωμωδία, είναι ή έπί- 
κρισις τών συγχρόνων καί τών προγενεστέρων ποιητών'καί ^ητόρων. Ναι 
μέν δ ’Αριστοφάνης ειχεν άλλοτε έν τοΐς Βατράχοις σατυρίσει τόν Εύ- 
ριπίδην παραβάλλων αύτόν πρός τόν Αισχύλον, άλλ’ ό ’Αριστοφάνης 
κυρίως άπέβλεπε πρός τήν έπί τών πολιτών όλεθρίαν, ώς ένόμιζεν, έπί- 
δρασιν τοϋ φιλοσόφου — ποιητοϋ καί όχι πρός τήν ποιητικήν αύτοϋ άξίαν 
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τουναντίον δ ’Αντιφάνης, δ Άναξίλας, δ Άλεξις, δ Τιιιοκλής κωμφ- 
δοϋντες την περίφημον τοϋ Δημοσθένους διάκρισιν μεταξύ τοϋ δίδίλψΐ 
και άποδίδωμχ προκειμένου περί άποδόσεως τής Αλοννήσου, δέν άπο- 
βλεπουσιν ούτε εις τήν πόλιν, ούτε εις τόν· Φίλιππον, ούτε εις τον ρή
τορα, αλλ απλώς παρωδοϋσι τήν ρήσιν, όπως ό Σουρής παρφδεϊ σή-

. μερον τούς αρχαίους ποιητάς ή τά εγκώμια τής Θεοτόκου.

Και τας παλάθας συν μή, μά τήν Γην, μοι σύ γε δός, άλλ’ άποδος.

καί δ Άντιφάνης έν Νεοτϊίδι

ά. Ο δεσπότης δε πάντα τά παρά τοΰ πατρδς άπέλάβεν, ώσπερ ελαβεν. ■ 
6. Ήγάπησε γ’ άν τό ρήμα τούτο παραλαβών Δημοσθένης.

Ο Ευριπίδης εκωμωδήθη πόλλάκις, δτέ μέν. ώς κατά κόρον μετα- 
χειριζόμενος τό σίγμα

«Ευριπιδου δ’ έξ, ώς ίσασ’ έσωσα σε"

ώ παρθέν’.εί σώσαιμί, σ’ έξεις μοι χάριν

και τοΐς έμοϊσιν έγγελώσι πήμασι 
τδ σΓγμα συλλέξαντες, ώς αύτω σοφοί»-

οτε 5ε διά τήν άποκλειστικότητα τών θαυμαστών του, όπως έν τώ 
Φίλευριπίδη τοϋ Φιλίππου ή Φιλιππίδου.

Τάς περιφράσεις ουσας, ώς φαίνεται, τότε τοϋσυρμδϋ, χαριέστατα 
εσκωψεν δ Αντιφάνης έν Άφροδισίω- ή Χύτρα κρεών περιφράζεται. 
διά τεσσάρων όλων Στίχων,,δ πλακοΰς· διά πέντε, δ οϊνθ£ λέγεται 
«Βρομιάδος ίδρώς πηγήι», το ύδωρ «λιβάς νυμφαία δροσώδης» καί κα
θεξής. Ζητήματα φιλολογικά, κανόνες ποιητικοί, κρίσεις αΐσθητ.ικαί 
συνεζητοϋντο. πόλλάκις έπί σκηνής ύπό τών προσώπων τής Μέσης κω
μφδίας.

Τέλος τέταρτος κύκλος παρεχων άφθονους ύποθέσεις εις τήν Μέσην 
κωμφδίαν ήτο ή θρησκεία καί αί μεγάλαι πράξεις τών θεών καί τών 
ήρωων, γνωσταί λίαν εις τους θεατάς καί κατά συνέπειαν ευκόλως πα- 
ρωδούμεναι. Αί Μοϋσαι, δ Βάκχος καί οί Σάτυροι, δ Ηρακλής, ή 
Αθηνδδ και ο Ζεύς ανεβιβάζοντο έπί τής σκηνής ώς άνθρωποι, μέ άν- 

θρωπινα πάθη, κάί συμβάντα γελοία καί αγροίκα καί δ λαός δ ’Αττι
κός έγέλα μέ τούς θεούς τού.

Αλλ’ή παραδοξοτέρα μορφή τής Μέσης κωμφδίας είναι ή αινιγμα
τώδης κωμωδία, τ.ε. ή κωμωδία ή εχουσα ώς ύπόθεσιν τήν πρότασιν 
joaj την λύσιν |νοφ αινίγματος- προήλθα δε πιθκνώτμτα τό >ιδος τςϋτς 
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έκ τοϋ έθους , τών'’Αθηναίων νά προτείνωσι προς άλλήλους έν τοΐς συμ- 
ποσίοις αινίγματα προς λύσιν, έπιβάλλοντες μάλιστα εις τον αστο- 
χοϋντα παράδοξόν τινα συμποτικήν ποινήν, ήν περιγράφει δ Αθήναιος 
(X. 88. 458. fj ώς εξής- «οί μή λύσαντες έ'πινον άλμην παραμισγο- 
μένην τφ αύτών ποτφ καί έ'δει προσενέγκασθαι το ποτήριον άπνευστί». 
Διεκρίθησαν δέ μάλιστα εις τοϋτο. τό είδος δ Εύβουλος, δ Άλεξις, δ 
’Αντιφάνης καί Κράτϊνος δ νεώτερος εν ταις Κλ.εο6ονλΐν<ιΐ.£, τας 
δποίας δμως δ Bothe, νεώτερος έκδοτης τής συλλογής τοϋ Meineke, 
άποδίδει εις τον πρεσβύτερον Κρατϊνον; δείγμα δέ περίεργον τοιαύτης. 
κωμφδίας αινιγματώδους διεσώθη μεχρις ήμών απόσπασμα τι τής 
Σαπφονς 1 τοϋ .’Αντιφάνους, έν ω ή περίφημος Λεσβιάς προτείνει εις 
τούς, συμπότας καί λύει ή ιδία διάφορα αινίγματα καί γρίφους 

Σ.απφώ- «’Έστι φύσις θήλεια βρέφη σώζουσ ’ ύπο κόλπους 
αυτής γ’ άν τά δ’ άφωνα, βοήν ϊστησι γεγωνεϊν 
καϊ διά πόντιον οίδμα καί ηπείρου διά πάσης, 
οίς έθέλει θνητών'τοΐς δ’, ουδέ παροΰσιν άκούειν 
εξεστιν» ....

δ συμπότης, δ πρδσπαθών νά λύση το αίνιγμα, σατυρίζει μετά χαριτος 
τούς ρήτορας τούς κεκραγότας τά δταπόντια, ένφ δ δήμος κάθη- 
τα/ι, λοιδορουμένων αύτών, οΐ?τ’ άκούων οϋθ’ όρων, ή Σαπφώ 
τότε άποτυχόντος τοϋ συμπότου δίδει και την λύσιν- τοϋ γρίφου.

Θήλεια μέν γοϋν έστι φύσις έπιΟτολη 
βρέφη δ’έν αυτή περιφέρει τά γράμματα 
άφωνα δ’άν τάδ’άντα τοΐς πόρρω λαλεΐ-, 
οίς βούλεθ’ έτερος δ’άν τύχη τις πλησίον 

. έστώς, άναγιγνώσκοντος οΰκ ακούσεται.

'Η τοιαύτη ποικιλία θεμάτων τής Μέσης κωμφδίας δεικνύει μέν τό 
εύστροφον καί δεξιόν πνεϋμα τών ποιητών της, έπιλαμβανομένων πάσης 
άωορμής καί τής λεπτοτέρας ϊνα δημιουργήσωσιν έξ αυτής δράμα και 
μάλιστα είδος κωμικόν, άλλα δεικνύει συγχρόνως κ«ί τήν δυσχέρειαν, 
έν ή εύρέθησαν ούτοι οί ποιηταί, γεννηθεντες και ζησαντες εν εποχή 
μεταβατική, άπό τοϋ τέλους τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου μέχρε σχε
δόν τής έν.Χαιρωνείφ μάχης. Ήναγκασμένοι, δπώς ησαν, νά τερπωσι 
τό πλήθος τών ’Αθηνών, άκολουθοϋντες έκάστοτε την εύστροφον κλισιν 
καί τήν εύμετάπτωτον καλλαισθησίαν του, καί απομακρυνθεντες τής

1 Ύπό τό ό'νομα τής Σαπφοϋς .παραδίδονται έξ δλοι κωμωδίαι, ών μία μεν 
άνήκει εις τήν Άρχαΐαν ’Αττικήν κωμωδίαν ή τοϋ Άμειψίου, μία δέ εις τήν 
Νέαν ή τοϋ Διφίλου και τέσσαρες εις τήν Μέσην ή τοϋ Άμφιδος, τοΰ Άντιφα- 
νους, τοΰ Τιμοκλέου; καί τοϋ ’Εφίππου.
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παλαίάς πολίτικης κωμφδίας, περιεπλανώντο, ώς είπεϊν, άπό θέματος 
είς θέμα κυνηγοϋντες πάντοτε τό ένδιαφέρον, χωρίς άκόμη νά έπιτύχωσι 
την αληθή κωμφδίαν τής πλοκής καί τοϋ ήθους', ή οποία, λαμβά- 
νουσα ώς θέμα τό άτομον καί τόν ιδιωτικόν του βίον, περιγράφουσα τά 
πάθη καί τάς άρετάς του, κινεί τό ενδιαφέρον .καί τέρπει ακινδύνως 
πάν πλήθος καί πάσαν εποχήν.

Ή δόξα αύτη έπεφυλάσσετο εις τήν Νέαν κωμφδίαν.

Ή TVsa κωμωδία. Πλοκή.

Έν τή Άρχαίςρ ’Αττική κωμφδίρί, δπως καί έν τή τραγωδία τοϋ 
Αισχύλου, ή πλοκή είναι άπλουστάτη, καί δέν ήδύνατο νά είναι ή 
τοιαύτη· οΰ μόνον διότι δ χ_ορος κατείχε τότε μέρος σπουδαϊον καί τό 
δράμα έσφζεν άκόριη πολύ τοϋ λυρισμού, έξ ου έγεννήθη, άλλά 
πρός τούτφ έν τή κωμφδίφ καί δι’ίδιον τινα λόγον, τήν καλουμένην 
σχαράβαΟχν, τ.έ. τό τμήμα εκείνο τής κωμφδίας τό άσχετον πρός τήν 
ύπόθεσιν, έν φ δ ποιητής άπο πρώτου προσώπου δριΑεΐ πρός τούς θεα- 
τάς περί τών ύποθέσεων τής πόλεως ή τών ιδίων έαυτοϋ. Ή παράβα'σις 
αύτη συνετέλει μέν ριάλιστα είς τόν πρακτικόν σκοπόν,· δν προέτίθετο 
ή Αρχαία κωμφδία, άλλ’ούχ ήττον έκώλυε σφόδρα τήν πλοκήνδια- 
κόπτουσα τήν ύπόθεσιν καί ριαραίνουσα τό ενδιαφέρον καί τήν. πρός λύ
ουν σπουδήν τοϋ θεατού- άλλ’ ή παράβαϋτς μετ’ ολίγον ύπενδίδει είς 
τήν πλοκήν, καθόσον καί ή κωριωδία άποβάλλει τήν πολιτικήν έπιβο- 
λήν τής καί τέλο'ς έκλείπει έντελώς εις αύτοϋ τοϋ Άριστοφάνους τά τε
λευταία δράματα. Και δ χορός δέ π.εριοριζόμενος δσηριέραι σιγά παν- 
τάπασιν έπί τέλους, ού ριόνον διότι του αφηρέθτι τό δικαίωμα τοϋ 
βλάπτετν, ώς λέγει δ Όράτιος

sublato jure nocendi, 

διότι έπί τέλους δ. χορός ήδύνατο νά καταστή πρόσωπον ενεργόν τοϋ 
δράματος, οίος περίπου είναι έν τοϊς ΌρνίΟΧ τοϋ Άριστοφάνους, 
άλλά μάλλον διότι άπήτει δαπάνας χορηγικάς ριεγάλας, είς άς δέν 
έπήρκουν πλέον οί Αθηναίοι ριετά τήν κατάλυσιν τής ήγεριονίας των. 
Έκλιπούσης δ’ ούτω τής παραβάσεως και μάλιστα τοϋ χορού, έξέλι- 
πον ού ριόνον τά κωλύματα πρός έντεχνοτέραν πλοκήν, άλλά συγχρόνως 
καί δύο τερπνά σημεία τής κωμφδίας σφόδρα άρέσκοντα είς τούς Αθη
ναίους· άμφότεροι δ’ ούτοι οί λόγοι ώθησαν τούς ποιητάς τής Μέσης 
κωμφδίας είς μείζονα επιμέλειαν τής πλοκής, ΐνα δι’ αύτής κινώσι τό 
ενδιαφέρον καί θεραπεύωσιν ούτω τήν ε”λλειψιν τοϋ ^σματος καί τοϋ
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χορού. Δέν ήτο όμως εύκολος ή τοιαύτη θεραπεία- άπό τήν έντεχνον 
πλοκήν τής ύποθέσεως πολύ εύκολωτέρα είναι ή παρεμβολή θαμάτων 
καί χορού πολυπληθούς φέροντος μάλιστα-παραδόξους καί φανταστικάς 
στολάς, ών ή ζωηρά καί εύθυμος έπί τοϋ θεατού έντύπωσις πολλάς συγ
καλύπτει έλλείψεις τού δράματος. Καί τάς δυσκολίας ταύτας άφελώς 
ώμολόγησέν είς τούς θεατάς αύτός δ Άντιφάνης έν τή «ΓΙοχήΰεχ», 
μακαρίζων τούς τραγικούς δτι εύρίσκουσιν έτοιμον τόν μύθον καί γνω
στόν τοϊς θεαταϊς. . " ■

Ήμϊν δέ (τοϊς. κωμικοϊς ποιηταϊς) ταϋτ’ οΰκ έστιν άλλ’ άπαντα δεΐ 
εύρεΐν, ονόματα καινά, τά διωκημένα 
πρότερον, τά νυν παρόντα, τήν καταστροφήν, 
τήν εισβολήν άν.έν τι τούτων παραλίπγ)

... έκσυρίττεται,

Μεθ’ δλας δμως τάς δυσκολίας, ή τέχνη τής πλοκής προύχώρησεν 
άκόμη έν βήμα παρ’αύτφ τφ Άντιφάνει, ώς βλέπομεν έν τή Νεοτ- 
τίδχ τού ποιητοϋ, τ.ε. είς τούς, οκτώ στίχους, τούς δπόίους διέσωσεν ήμϊν 
τό συμπίλημα τοϋ ’Αθηναίου. Άλλά δυστυχώς ή έλλειψις παντός δρά
ματος ή δπωσοΰν μακροϋ αποσπάσματος μεταξύ τού Άντιφάνους τού
του καί τού Μενάνδρου δέν μάς έπι.τρέπει νάκολουθήσωμεν τήν βαθ- 
μιαίαν πρόοδον πρός τήν έντεχνον πλοκήν, τήν δποίαν εύρίτκομεν πλέον 
άρτίαν καί τετελεσμένην παρά τφ ήμετέρφ ποιητή.

Άλλά μήπως τού Μενάνδρου σφζεται μία καν άκεραία κωμφδία ; 
Δυστυχώς‘όχι’ δ χρόνος δ παμφάγος καί μάλιστα δ θρησκευτικός φα
νατισμός τών καλογήρων τού Βυζαντίου ήφάνισε τό έργον τοϋ ποιητοϋ 
πιθανώς όχι πολύν πρό τής Άλώσεως χρόνον. Έσώθη δμως πλήρες μέ- 
χρις ημών τό 'Ρωμαϊκόν δραματολόγιον τοϋ ΓΙλαύτου καί τού Τέρεν- 
τίου, οΐτινες δμολογοϋσιν εαυτούς μιμητάς τοϋ Μενάνδρου- καί είς μέν 
τόν Πλαϋτον άπόλυτον πεποίθησιν δέν πρέπει νάέχωμεν πεπροικισμένος 
μέ πρωτοτυπίαν καί άποβλέπων μάλλον είς τό πολύ κοινόν ή είς τούς 
μεμορφωμένούς θεατάς, συχνά θάπομακρύνηται τοϋ πρωτοτύπου μεταπί- 
πτων άπό τής κωμφδίας είς τόν φλύακα, παρεμβάλλων σκηνάς εύθύ- 
μους άλλ ’ αγροίκους καί συντομεύων ένεκα τούτων ή παραλείπων πολ
λάς σκηνάς τοϋ πρωτοτύπου. “Αλλως τε. ώς έκ τοϋ, χαρακτήρός του,, 
ερρεπε μάλλον είς τόν Δίφιλον, τόν Επίχαρμον καί τόν Φϊλήμονα,. έξ 
ών δανείζεται πολλάς ύποθέσεις του (τής Casina, τού Rudens, τής 
Aulularia, τοϋ Τρινούμμου) παρά είς τόν Μένανδρον είναι δέ ζήτημα 
άν καί δ Poenulus έσχεν ώς πρότυπον τόν Καρχηδόνιον τοϋ Έλληνος 
ποιητοϋ. Τουναντίον δμως συμβαίνει είς τόν Τερέντιον- δ DimidiatUS
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αύτος Menander, ώς τόν ώνόμάσέν δ Καϊσαρ, μιμείται πιστώς τον 
Μένανδρον, τοϋ όποιου τά έργα παριστάνοντο άκόμη ού [χάνον έν Άθή- 
ναις, άλλά καί έν'ταΐς Έλλήνικαΐς ,πόλεσι της Σικελίας καί της κάτω 
’Ιταλίας- καί οί τίτλοι καί τά πρόσωπα καί οί μύθοι καί ή κοινωνία 
καί τά ήθη τά περιγραφόμενα ύπ’ αύτοϋ είναι παντάπασιν Ελληνικά’ 
ή σκηνή ύπόκειται συνήθως έν Άθήναις, οδέ λεπτός καί ε’ξηυγενισμένος 
χαρακτήρ τών προσώπων του ούδόλως ύπενθυμίζει τόν χαρακτήρα τών 
θεατών του' ή παραβολή τών σφζομένων αποσπασμάτων τοϋ Μενάν
δρου πρός ανάλογα χωρία τοΰ Λατίνου ποιητοϋ ελέγχει μετάφρασιν σχε
δόν ακριβή καί ή συνήθης μομφή τών συγχρόνων του, ότι δ Τερέντιος 
έστέρεϊτο πρωτοτυπίας, είς τό αυτό άγει συμπέρασμα. Τόσον δέ είναι 
διαφανές τό Λατινικόν ένδυμα, δι’ ού δ Τερέντιος περιέβαλε τά Ελ
ληνικά πρότυπα, "ώστε, κατά τον Benoist, σοφός Ελληνιστής έντρι- 
βής είς τήν γλώσσαν τοϋ Μενάνδρου θά ήδύνατο άπό τών Λατινικών 
μιμήσεων νάποκαταστήση άκέραιον δράμά τι τοϋ Έλληνας ποιητοϋ. 
Εύλόγως λοιπόν αί κωμωδίαι τοϋ Τερεντίου θεωρούνται πιστόν κάτοπ- 
τρον τών τοϋ Μενάνδρου κωμφδιών καί δικαιούμεθα έπ* αύτών νά 
ίδρύσωμεν τάς περί τοϋ Μενάνδρου, κρίσεις μας.

Πλήν τών μιμήσεων καί μεταφράσεων, είναι αληθές ότι σώζονται καί 
πολλά τοϋ Μενάνδρου αποσπάσματα, συναχθέντα έκ βιβλίων παντοδα- 
πών όλων σχεδόν τών έποχών τής 'Ελληνικής φιλολογίας· διότι καί 
ρήτορες καί φιλόσοφοι καί λεξικογράφοι καί ηθικοί καί τεχνικοί συγγρα
φείς καί πατέρες τής ’Εκκλησίας ήρύοντο έκ τοϋ Μενάνδρου άλλοι άλλα 
καί δι’ άλλον σκοπόν. "Οταν μάλιστα, κατά τήν παρακμήν τών Ελ
ληνικών γραμμάτων, έπεκράτησεν ή μανία τών ’Ανθολογιών καί τής 
συλλογής γνωμών, δ Μένανδρος μετά τοϋ Εΰριπίδου καί τοϋ Θεόγνιδος 
παρέσχον πρός τούτο ύπέρ πάντας τούς . ποιητάς άφθονωτέραν ύλην. 
"Ισα ίσα όμως ώς έκ τής ίδιότητος των άποσπώντων καί τοϋ σκοπού, 
δι’δν παρετίθεντο τά^αποσπάσματα ταϋτα, μακρά ή βραχέα ή. καί 
στίχοι μεμονωμένοι, όόδέν σχεδόν συμβάλλονται σήμερον πρός άποκα- 
τάστασιν τής ύποθέσεως ή μερικών σκηνών τών άπολεσθέντων δραμά
των διότι φυσικφ τφ λόγω έζητοϋντο καί παρετίθεντο όχι χωρία άνα- 
φερόμενα είς τά πρόσωπα είδικώς ή τόν μύθον τής κωμφδίας ή περιγρά · 
φόντα το ήθος τών προσώπων ή τήν ύφήν μιάς σκηνής, άλλά μάλλον 
γενικότητες, ηθικά παραγγέλματα άποβλέποντα είς πάντα, τόποι κοι
νοί, γνώμαι ή σκώμματα παντού έφαρμόσιμα ή τέλος στίχοι περιέχον- 
τες λέξιν τινά σπάνιάν πρός χρήσιν τών λεξικογράφων καί ώς γνώμα^ 
καί αποφθέγματα ηθικά έχουσιν δμολογουμένως τά τοϋ Μενάνδρου 
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αποσπάσματα μεγάλην άξίαν, ούδ’ είναι υποδεέστερα τών περίφημων 
Υποθηκών τοϋ Σόλώνος ή τών ούχ ήττον γνωστών παροιμιών τοϋ 
ανθρωπάκου "Ριχάρδου τών νεωτέρων χρόνων.

Έπί τή βάσει λοιπόν τοϋ Τερεντίου και κατά δεύτερον λόγον τοϋ 
Πλαύτου καί τών άποσπασμάτων τούτων, καί βοηθούμενοι άπό τόν 
Καικίλιον, τόν Αύλον Γέλλιον, τον Λιβάνιον καί τινας άλλους συγ
γραφείς, οί συνάξαντες τά περί Μενάνδρου έργα, τά όποια έχω 
ύπ’ δψιν, προσπαθοϋσι καί έν μέρει κατορθώνουσι νάποκαταστήσφσι 

-πολλών κωμφδιών τήν ΰπόθεσιν καί δεόντως νά παρενείρωσι τά σω- 
θέντα χωρία καί ε’ν δλφ νά συναρμόσωσιν, έν τφ δποίφ ασφαλώς δπω- 
σοϋν δυνάμεθα νάκολουθήσωμεν καί νά έκτιμήσωμεν το τεχνικόν τής 
πλοκής καί τό άμεμπτον τής λύσεως τών τοϋ Μενάνδρου δραμάτων.

Ή άνάλυσίς δύο-τριών κωμφδιών του καί ή πάράθεσις αύτών προς 
μίαν τοΰ Άρια'οφάνόυς θά μάς δείξη τήν διαφοράν καί τήν παρά τφ 
Μενάνδρφ πρόοδον.

Έν τφ ©ησαύρώ τού Μενάνδρου υίος άκόλαστος καί άσεβής, δια- 
σπαθήσας τήν πατρικήν κληρονομιάν πωλεϊ είς γέροντα τοκογλύφον ού 
μόνον τούς άγρούς καί τον οίκόν του, άλλά καί αύτό το γήπεδον, έν φ 

• έκειτο ό τάφος τού πατρός του· γενόμενος οΰτω πένης, έγκαταλειφθείς 
ύπό τών άπιστων φίλων και δοκιμάζων όλα τής απορίας τά πικρά 
έπακόλουθα γνωρίζει τόν κόσμον, μεταμελείται διά τήν πριν άσωτίαν 
του καί εύχεται μόνον νά είχε τώρα μικράν περιουσίαν, τής όποιας 
ήξεύρει πλέον ποιαν θά έκαμνέ σώφρονα καί τιμίαν χρήσιν’ άλλ’ αί 
εύχαί είς ούδέν χρησιμεύουν καί, ζών άθλίως, ένθυμειται μίαν τελευ- 

' ταίαν έντολήν τοϋ φρονίμου πατρός του- ό μακαρίτης άποθνήσκων είχε 
παραγγείλη, δέκα ετη μετά τήν ταφήν του νά άνασκάψουν το μνήμά. 
του καί νά κάμουν έν αύτφ είδος έπιδείπνου τ.έ. δείπνου νεκρώσιμου 
πρός τιμήν του· τά δέκα έτη παρήλθον ήδη καί δ μεταμεληθεΐς υίος 
άποφασίζει νά έκτελέση ταύτηνΖ τούλάχιστον τήν θελησιν τοϋ πατρός 
του, άφοϋ παρέβη πάσας τάς άλλας· κατά τήν άνασκαφήν τοϋ τάφου 
παρευρίσκεται καί δ νέος κύριος τοϋ γηπέδου δ γέρων καί φιλάργυρος 
τοκογλύφος βοηθών τόν νέον καί τόν δοϋλόν του· αίφνης παρατηροϋσι 
μετ’έκπλήξεως· ότι εντός τοϋ τάφου εύρίσκεται κεκρυμμένος θησαυρός· 
άμφότεροι διαμφισβητοϋσι τότε τήν κατοχήν του· δ νέος διϊσχυρίζεται 
ότι δ τάφος καί παν τό έν . αύτφ ανήκει είς τόν πατέρα του καί είναι 
κληρονομιά του· δ γέρων άγοραστής τοϋ γηπέδου ισχυρίζεται τούναντίον 
ότι δ θησαυρός εκείνος είναι ίδικός του, κατατεθείς, λέγει, 
τήν εισβολήν τών έχθρών είς τήν χώραν, πρός έξασφάλισιν ή ύπόθεσις 

τομος ιζ’ ’Ιούνιος.

ποτέ κατά
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έρχεται ε’ις το δικαστήρίον καί ο γέρων πείθει τούς δικαστάς, άλλ* ανοί
γεται ό Θησαυρός καί εύρίσκεται έν αύτφ ιδιόγραφος επιστολή τοΰ θα- 
νόντος, δι’ ής ό φιλόστοργος καί προμηθεύς πατήρ δηλοϊ δτι προβλέπων 
τα κακά αποτελέσματα τής τοϋ υίοϋ άκολασίκς, τήν σπατάλην τής 
κληρονομιάς καί την μεταμέλειαν τοΰ άσωτου κληρονόμου του άποθέτει 
έκεϊ εις τον τάφον, ον είχε,προ πολλοΰ κατασκευάση έαυτφ, τόν Θη
σαυρόν έκεϊνον ώς έσχατον καταφύγιον καί νέαν αρχήν ευημερίας τοΰ 
υίοϋ του. Ή έπιστολή λύει τό ζήτημα καί ό νόμιμος κληρονόμος γίνε
ται κύριος τοΰ θησαυρού.

Ή δέσις, ώς βλέπετε, είναι άπλή καί ή λύσις φυσική, αυτομάτως 
προκύπτουσα έξ αυτής τής ύποθέσεως καί τοΰ χαρακτήρος τών προσώ
πων πρός τούτοις τα πρόσωπα είναι φυσικά καί ή δράσίς των πιθανή 
καί λογική των πράξεων ή άλληλουχία· τό δεσπόζον στοιχεϊον—καί 
τοΰτο είναι ό κυριώτερος χάρακτήρ τής νέάς κωμφδίας—είναι ή παρατή- 
ρήσις τής φύσεως καί ή μΐμησις τοΰ πραγματικού οΰχί, όπως παρ’ Άρι- 
στοφάνει, ή φαντασία ή άχαλίνωτος, ή παρατόλμως δημιουργούσα πρό
σωπα παρά φύσιν καί πράξεις αδυνάτους, πόρρω άπεχούσας τοΰ πιθα
νού, περί ού ούδέ κατ’έλάχιστον .φροντίζει ή άρχαία κωμωδία, διότι 
δ σκοπός αυτής είναι ούχί τεχνικός άλλά πρακτικός.

Εις τούς Άχαρνεϊς λ. χ. τού Άριστοφάνους δ Δικαιόπολις, ό φίλος 
τής ειρήνης, άφοΰ μάτην προσπαθεί νά μεταπείση' τούς- φιλοπόλεμους 
συμπολίτας του, άποφασίζει μόνος αύτός νά συνάψη ειρήνην πρός τούς 
Λακεδαιμονίους· —πρώτη αυτή άπιθανότης· τότε ερχεται δ Άμφίθεος 
κομίζων τρία σπονδών δείγματα έν φιάλαις καί δ Δικαιόπολις τά δο
κιμάζει, όπως θά έδοκίμαζεν είδη οίνου—καί ή αίσθητοποίησις αύ'τη 
τών εννοιών καί τών κωμικών συλλήψεων άποτελεϊ ένα έκ τών κυρίων 
χαρακτήρων τού Άριστοφάνους. Παρουσιάζεται κατόπιν πρεσβευτής 
’Αθηναίος , κωμικώτατα περιγράφων τήν πρός τόν μέγαν βασιλέαάσκοπον 
καί άνόητον άποστολήν του- βραδύτερον Μεγαρεύς πειναλέος πωλεϊ τά 
τέκνα του ώς χοιρίδια ε’ις τόν Δικαιόπολιν, άγοντα ήδη σπονδάς τρια- 
κοντούτιδας, έμπορευόμενον καί εύημεροΰντα· δ συκοφάντης όμως φθο- 
νών τήν ευημερίαν του επιτίθεται κατ’ αύτοϋ καί ζητεί νά γείνη κύ
ριος τών εμπορευμάτων του· άλλ’δ Δικαιόπολις διορθώνει καλά καί 
τούτον καί τότε ερχεται γεωργός τυφλός θρηνφν τήν άπώλειαν τού 

< ζεύγους τών βοών του, οί όποιοι άλλοτε τόν έτρεφον, ένφ τώρα οί Βοιω- 
τοί έπιδραμόντες τούς άφήρπασαν καί δ γεωργός κλαίων έπί τή άπωλείφ 
των έτυφλώθη- ό Λάμαχος αίφνης δ δρμητικός τών ’Αθηναίων στρατη
γός διατάσσεται νά λάβη τήν άσπίδα του και νά δράμη εις τά σύνορα· 
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νίφέι άφθόνως καί τό ψύχος είναι δρεμύ* έν τούτοις δ Λάμαχος δπλί- 
ζεται, ένφ δ Δικαιόπολις καλά τυλιγμένος καί εύθύμως δειπνών σκώπτει 
τάς παρασκευάς του- δ δούλος πληροί έκ νέου τό ποτήριον καί τό δεϊ- 
πνον θά παραταθή έως οΰ δ Λάμαχος έπανέλθη πληγωμένος καί έχων 
κακώς. Καί εάν προσθέσωμεν ε’ις ταΰτα τήν κωμικήν τής σκηνής δια
σκευήν, τόν Πέρσην άπεσταλμένον, δ όποιος ονομάζεται οφθαλμός τοϋ 
βασιλέως καί έφερεν ίσως προσωπεϊον μέ ένα οφθαλμόν ύπερμεγέθη, τόν 
χορόν τών Άχαρνέων καταδιώκοντα τόν Δικαιόπολιν καί τούτον δανει- 
ζόμενον άπό τόν Εύριπίδην τά ράκη τοϋ Τηλέφου, ϊνα δι* αυτών φανή 
τραγικώτερος καί κινήση τόν οίκτον, τήν μεταμόρφωσιν τών Μεγαρέών, 
τήν τιμωρίαν τοϋ συκοφάντου, εχομεν πρό ήμών δράμα κωμικώτατον, 
πλήρες ένδιαφέροντος, μεστόν απροσδόκητων, μέ δράσιν γοργήν, μέ 
πνεύμα σπινθηρίζον, κατέχον άμερίστως τήν προσοχήν τού θεατού άπό 
τού πρώτου μέχρι τού τελευταίου στίχον όύδαμοΰ δμως βλέπομεν πλο
κήν τεχνικήν, ούδάμού δραματικήν ένότητα, έκτος μόνον δτι δλαι. α£ 
σκηναί είς ένα καί τόν αύτόν άποβλέπουσι σκοπόν, τήν σύστασιν τής ει
ρήνης καί άποτροπήν άπό τοϋ.πολέμου- ή χάλαρότης δέ αυτή τής δρα
ματικής ένότητος έπιτρέπει καί τήν παρεμβολήν έπεισοδίων ποικίλων 
καί εύθύμων διότι δέν ύπάρχει άλυσις γεγονότων, μία πράξις προϊοΰσα 
καί άναπτυσσομένη, άλλά μάλλον σκηναί καί εικόνες διαδεχόμεναι άλ- 
λήλας, έκάστη τών όποιων ήδύνατο καί καθ’ έαυτήν νά ύπάρχη καί 
νά άρέσκη· εντεύθεν ή σπουδή πρός τήν λύσιν ελλείπει παντελώς καί ή 
κωμφδία δμοιάζει μάλλον πρός δίκην, έν φ διάδικοι μέν είναι δύο πο- 
λιτικαί μερίδες, δικαστής δέ δ χορός έκφράζων τήν γνώμην τοϋ ποιητοΰ.

’Οποία κατά τούτο διαφορά τοϋ Φάσματος, άλλης τού Μενάνδρου 
κωμφδίας, ής γνωρίζομεν τήν ύπόθεσιν.

Ό έκ τοΰ πρώτου γάμου υιός τού Φείδωνος άπό πολλοΰ κατασκο
πεύει τήν μητρυιάν του, ή δποία συχνάζει είς έν άπόκεντρον τού οίκου 
δωμάτιον, ού οί τοίχοι καλύπτονται ύπό κισσού, ϊνα έκεϊ λατρεύη τούς 
θεούς· μίαν ήμέραν ό νεανίας βλέπει αίφνης έξερχομένην τού τοίχου καί 
τοϋ κισσού μίαν κόρην περικαλλή· κατ’ άρχάς τήν έκλαμβάνει ώς φά
σμα, άλλά μετά ταΰτα βεβαιούμενος δτι είναι κόρη μέ όστά καί μέ 
σάρκα τήν έρωτεύεται έμμανώς. Ή κόρη αύτή είναι θυγάτηρ τής μη
τρυιάς του, γεννηθεϊσα έκ κλεψιγαμίας πρό τοΰ γάμου της μετά τοΰ 
Φείδωνος· μή δυναμένη δέ ή μητρυιά του αύτή νά τρέφη καί νά θω- 
πεύη φανερά τήν κόρην της, έσκέφθη νά τήν τοποθετήση ε’ις τήν οικίαν 
τοϋ πλησιεστέρου γείτονος καί νά άνοιξη όπήν ε’ις τόν διάμεσον τοίχον, 
δι’ ής νά συγκοινωνή μέ τήν κόρην της- γίνεται λοιμόν ή άναγνώρισις
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καί ή ζωμφδία «λειώνει μέ γάμον τοϋ νέου καί της κόρης, συναινοϋν- 
τος ηαί εΰλογςϋντος και τοϋ πατρός Φείδωνος.

Χαρακτήρες ποικίλοι και αισθήματα τρυφερά ένοϋνται καί συμπλέ
κονται εν τούτφ τφ δράματι, τοϋ οποίου ή λύσις καί ή πλοκή ομοιάζει 
μέ μυθιστόρημα δραματικόν περιβεβλημένον τόν πέπλον τοϋ αστείου.

Ας παραθεσωμεν καί τον μϋθον τρίτης τοϋ Μενάνδρου κωμφδίας, 
τής οποίας, Πλόκιον έπιγραφομένης, ού μόνον ή ύπόθεσις σχεδόν ακέ
ραια διεσώθη ήμϊν ύπό τοϋ Αδλου Γελλίου, άλλά καί αποσπάσματα εύ- 
ρέθησαν άρκούντως σημαντικά αύτοϋ τε τοϋ δράματος καί τής μετα- 
φράσεως τοϋ Καικιλίου.

Δύο γέρο/τες σύνομιλοϋσιν έν τή πρώτη σκηνή· ό είς τούτων—ό Σι
μών υποτεθεισθω·—εχει γυνοιϊκα τήν Κρωβύλην, δυσειδή καί δεσποτι- 
κην, την οποίαν ενυμφευθη διά μόνην τήν προϊκά της συγκειμένην 
έξ έκκαίδεκα ταλάντων παραπονεϊται λοιπόν ό Σίμων πρός τόν γεί- 
τονά του Μενέδημον δτι ή Κρωβύλη τόν ήνάγκασε νά πωλήση νεαράν 
δούλην καλήν καί έπιδέξιον, την οποίαν ή σύζυγός του έζηλοτύπει· 
και δ γέρων αγανακτεί διά τοϋτο καί ■ ύβρίζει τό τρυφερόν του ήμισυ 
ανηλεώς, έπωφελούμενος βέβαια τής απουσίας του.

«Ήσυχος τώρα ή επίκληρος γυνή θά κοιμηθή έπ’ άμφότερα κατερ- 
γάσασα μέγα καί περιβόητον έργον

... εκ τής οικίας 
εξέβαλε τήν λυπούσαν, ήν έβούλετο, 
ί'ν’άποβλέπωσι πάντες είς τό Κρωβύλής 
πρόσωπον ....

... καί τήν άψιν ήν έκτήσατο 
όνος έν πιθήκοις τδ λεγόμενον εστι 8ή 
τούτί· σιωπάν βούλομαι τήν νύκτα τήν 
πολλών κακών αρχηγόν ....

καθ ην δηλονότι έ'λαβε τήν Κρωβύλην
γύνάιον ούσαν πήχεως.

Καί εξακολουθεί έν άλλφ άποσπάσματι νά τήν όνομάζη Λάμιαν 
έπικληρον, τήν δποίαν οΰχί γυναίκα άλλά-

... κυρίαν τής οικίας 
και τών αγρών καί τών πατρώων άντικρυς 
απασιν αργαλέων, και τώ υίφ καί πολύ μάλλον τή 

. Ουγατρί.

Ό Μενέδημος έννοεϊ τήν θλϊψίν του, διότι καί αυτός δέν είναι άμοι
ρος τών τοιούτων κακιών· ή μακαρΐτις ή ίδική του μόνον έν καλόν 
επραξεν εν τώ βιφ της, οτι άπεθανεν έγκαίρως· άλλ* άφ* ετέρου τόν 
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άφήκε πτωχόν καί προσέτι πατέρα κόρης έν ώρφ γάμου καί, τό χείρι- 
στον, ή κόρη αυτή έν νυκτερινοϊς όργίοις έβιάσθη ύπό νέου άγνώστου καί 
κρύψασα τό πάθημα μέλλει όσον οΰπω* νά γείνη μήτηρ· καί δ δυστυ
χής Μενέδημος ήναγκάσθη νάφήση τόν άγρόν καί νά έ’λθη οίκογενεια- 
κώς εις τήν πόλιν, μήπως εύρη τής κόρης του τόν φθορέα. Καί ένφ δ 
άτυχής πατήρ λέγει ταϋτα είς τόν γυναίΛοκρατούμενον γείτονά του, 
άκούονται τής κόρης αί ώδινες τικτούσης ήδη καί δ Παρμένων δ πιστός 
δούλος τοϋ Μενεδήμου οίκτείρει έκεϊνον

όστις πένης ών ζήν έν άστει βούλεται 
άθυμότερον εαυτόν έπιθυμών ποιεϊν 
όταν γάρ εις τρυφώντα και σχολήν άγειν 
δυνάμενον έμβλέψη, τότ* αύτδν έστ* ιδεϊν 
ώς άθλιον ζή καί ταλαίπωρου βίον.

Ό Παρμένων δμως έχει άδικον, διότι δ κύριός του καταλείπών τούς 
άγρούς ί'να έλθη είς το άστυ δέν ένήργησεν άστόχως· έκεϊ που πλησίον 
του, είς τήν οικίαν τοϋ γείτονός του Σίμωνος εΰρηται δ.τής κόρης του 
βιαστής, δστις είναι αυτός δ Αισχίνης, δ υιός τοϋ Σίμωνος· γίνεται ή 
άναγνώρισις καί μέλλει νά τελέσθή δ γάμος· άλλ’ ή ευτυχία δέν είναι 
πλήρης, διότι πρός τέλεσιν τοϋ γάμου χρειάζεται καί ή συγκατάθεσις 
τής Κρωβύλής· καί πώς ή δυσειδής έπίκληρος θά δεχθή ώς νύμφην της 
πτωχήν καλλονήν, οί'α ή θυγάτήρ τοϋ Μενεδήμου ; Άλλ’δ Σίμων, δ 
δποϊος δέν έχει σπουδαίους λόγους νά έκτιμ^ τάς πολυφέρνους, λαμβάνει 
πρός στιγμήν τήν δύναμιν νά άπαιτήση τήν συγκατάθεσιν τής συζύ
γου του- δ Μενέδημος άπειλεϊ δτε θά προσφύγη είς τό δικαστήριον καί 
δ Σίμων ισχυρίζεται δτι θά ύποστηρίξη τό μέρος τοϋ Μενεδήμου· ή 
Κρωβύλη έκπεπληγμένη άπό τήν ασυνήθη στάσιν τοϋ συζύγου της, μο- 
νωθεϊσα καί έπτοημένη συναινεϊ είς τόν γάμον ζητούσα μόνον μικράν 
άναβολήν οί άντίθετοι χορηγοϋσι τήν αναβολήν καί έπιδίδονται είς 
διασκέδασιν κατά τό παράγγελμα.

Άει το λυπούν άποδίωκε τοϋ βίου
μικρόν τι τόν βίον καί στενόν ζώμεν χρόνον 1

Αυτή είναι ή ύπόθεσις· πώς δμως γίνεται ή άναγνώρισις καί προπα- 
ρασκευάζεται ή λύσις, τί δέ σημαίνει δ τίτλος Πλόκιον, είναι τά δύο 
ταϋτα συνκφή· καί Πλόκιον σημαίνει περιδέραιον, δι’ ού έγεινεν ή 
άναγνώρισις, δπως έν τή Έκυρα τού Τερεντίου γίνεται έπί περιστά-

< Κατ’ άλλους οί δύο αύτοί στίχοι άνήκουσιν είς άλλην τοϋ Μενάνδρου κωμφ
δίαν τόν «Εαυτόν πενθοϋντα».
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σίως ανάλογου ; ή Πλόκιον ήτο μάλλον τό όζνομα τής θεραπαίνης, ήτις 
έν αρχή της κωμωδίας άπεπέμφθη ύπό της Κρωβύλης και ή όποια 
προσληφθεΐσα ίσως ύπό τοϋ Μενεδήμου ώς νοσοκόμος της θυγατρός του 
εχρησιμευσεν ως μέσον αναγνωρίσεως ; Ή πρώτη γνώμη φαίνεται ύπο- 
στηριζομενη ύπο χωρίου τίνος τής ποιητικής τοϋ Άριστοτέλους, έν ω 
άναφέρεται ώς μέσον άναγνωρίσεως καί το Πλόκχον, ή δέ δεύτερα συμ
φωνεί μάλλον προς τούς κανόνας τής τέχνης, οϊτινες δέν έπιτρέπουσιν, 
ώστε προσωπον απαζ εισαχθεν έν τώ δράματι νά μή μνημονευθή πλέον 
καί ή τύχη του νά μείνη άγνωστος είς τούς θεατάς.

Καί ή άπλή αυτή πάράθεσις τής ύποθέσεως τών Άχαρνέων και τών 
τριών τοϋ Μενάνδρου κωμωδιών αρκεί νά δείξη τήν σημασίαν, ήν δ 
ποιητής άπέδιδεν ε’ις τήν έντεχνον πλοκήν. Άλλά και άνέκδοτον φέ
ρεται παρα Πλουταρχφ δεικνυον τήν περί τούτου γνώμην αύτοϋ τοϋ 
Μενάνδρου· «λέγεται γάρ τφ Μενάνδρφ τών συνήθων τις ειπεϊν «εγ
γύς ούν Μένανδρέ τα Διονύσια και σϋ τήν κωμφδίαν ού πεποίήκας»- 
τον δε αποκρίνασθαι «νή τούς θεούς έ'γωγε πεποίηκα τήν κωμφδίαν 
ώκονομηται γάρ ή διάθεσις· δει δ’.αύτήτά στιχίδια έπ^σαι».

’Ιδού τώρα καί γενικός τις τύπος τών ύποθέσεων τής νέας κωμφ
δίας κατά τόν Τερέντον, τάποσπάσματα καί λοιπάς ύποδειχθείσας 
πτνιγώς. Λ. ΊΓραχΑαντώνης.

Σημ. ’Επειδή εις τό μέρος τής παρούσης πραγματείας, τό δημοσιευθέν είς τά 
προηγούμενα τεύχη, Φεβρουάριου καί Μαρτίου παρεισέφρησαν λάθη τινά τυπο
γραφικά, δημοσιεύομεν ώδε τήν έπανόρθωσιν αύτών.

Σ·λ. 417 στίχος 27 αντί Meinek άνάγνωθι Meineks, σελ. 418 στιχ. 20 αντί 
βλιγα ετι εκ αναγ. ολίγα έκ, σελ. 422 στιχ. 4 αντί ώς πασα μεγαλοφυΐα, καί 
εδανεισθη αναγ. ώς σιαόα μεγαλοφυΐα τΐιν Ουγγενη μεγαλοφυΐαν καί έδα- 
νείόθη, σελ. 521 στιχ. 24 αντί ή κωμωδία. 'Αγνή αναγ. Ά κωμφδία 'Αγήν, 
σελ. 527 στιχ. 12 άντι τόσον φιλαπόδημος άναγ. τόσον ολίγον φιλαπόδπμος. 
Παρεισέφρησαν λάθη τινά καί είς τάς παραπομπάς ' άφιέμενα είς τήν κρίσιν τοϋ 
αναγνώστου.

Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΓΥΝΗ

«Τήσι δέ Ναυσικάα λευκώλενος ήρχετο μολπής».
(Όδνσσ. Ζ. 101).

Η άζιολογος τοϋ κ. Άδαμ. Ίωαννίδου ’Αδαμάντιου περί παντο- 
μίμου παρά τοΐς άρχαίοις όρχήσεως Διατριβή έν Παρνασσ. Τόμ. ΙΖ’ 
Φυλλ. 6 είναι άριστςν σχόλιον είς τόν Πλάτφνα, είπόντα έν Νομ. ζ'
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816 ότι «μίμησις τών λεγομένων σχήμαολ γενομένην τήν ορχηστικήν 
έξειργάσατο τέχνην ξύμπασαν». Πλήν δ Πλάτων παρακατιών άφηγού- 
μενος τήν στενήν τής μουσικής συνάφειαν πρός τήν όρχησιν επιλέγει· 
«πολλά μέν δει τοίνυν άλλα ήμϊν τών παλαιών ονομάτων ώς ευ καί 
κατά φύσιν κείμενα δει διανοούμενον έπαινεϊν τούτων δέ εν καί τό 
περί τάς ορχήσεις τάς τών εύ πραττόντων, δντων δέ μέτριων αύτών 
πρός τάς ήδονάς, ώς όρθώς άμα καί μουσικώς ώνόμασεν δστις ποτ’ ήν, 
καί κατά λόγον αύταϊς θέμενον όνομα ξυμπάσαις έμμελέίας έπω- 
νόμασε». · '

Τό χωρίον τοϋτο τοϋ Πλάτωνος έβοήθησεν ήμάς μεθερμηνεύοντας 
τό έν Όδυσσ. Ζ. 101 δμηρικόν «ήρχετο μολπής» έν Κεφαλ. Γ' τής 
προϊστορικής εποχής τών Κερκυραϊκών μας Απομνημονευμά
των*. Επειδή δέ δ,τι έκει λέγομεν συνδέεται μέ τό πρόσωπον τής 
λευκωλένου Ναυσικάς, τής μητρός αύτής Άρήτης καί έν γένει μέ τήν 
παρ’Όμήρφ κοινωνικήν θέσιν καί περιωπήν τής γυναικός, ίσως δέν πράτ- 
τομεν εργον δυσάρεστον τοΐς φιλομούσοις’άναγνώσταις τοϋ Παρνασσού, 
άνατυποϋντες ένταϋθα οληντήν παράγραφον, τήν άφορώσαν είς τό φϋ- 
λον έκεϊνο, δ πολλάκις ώς έν τφ κακώ ήθει οδτω κατά τήν άρετήν ύπερ- 
βαίνει τόν άνδρα.

Έπεται τό κείμενον τών Κερκυραϊκών (Μέρ. Α’ σελ, 67—-72).
Έν Α. τής Όδυσσείας δ Τηλέμαχος αποτεινόμενος πρός τήν μη

τέρα επιβάλλει αύτή σιωπήν καί άποπέμπει είς τόν γυναικωνίτην 
λέγων— -

«άλλ’ είς οίκον ιοϋσα τά σ’ αυτής ’έργα κόμιζε 
ίστδν τ’ ηλακάτην τε καί άμφιπόλοισι κέλευε 
εργον έποίχεσθαΓ μΰθος δ’ άνδρεσσι μελήσει 
πάσι, μάλιστα δ’έμοί- τοϋ γάρ κράτος εστ’ ένί οί'κφ.

(Α. 356—359).

Οί δπωσοΰν τραχείς ούτοι λόγοι τοϋ νεαρού υιού τοϋ Όδυσσέως έμ- 
φαίνουσι κοινωνίαν έ'χουσαν τήν γυναίκα έν ύποδεεστέρφ τοϋ άνδρός 
μοίρφ. Όρθοτέρα έκτίμησις τής άξίας τοϋ ώραίου φύλου ή παρ"Αχαιοί; 
εΰρηται παρά τοΐς Τρωαδίταις καί τοΐς Φαίαξιν. Ότε ή Ανδρομάχη 
παρακαλεΐ τόν άνδρα της νά μή έκτεθή παραπολύ είς τούς κινδύνους 
τοϋ-πολέμου — αύτός δστις ήτο τό πάν δι’αύτήν, σύζυγος, πατήρ, άδελ- 
φος__ϊνα μή τήν άφήση χήραν καί ορφανόν τό τέκνον των, δ Έκτωρ 
τούτο άκούων δέν τήν άποπέμπει εύθύς είς τόν γυναικωνίτην καί είς 
τήν ήλακάτην, ώς δ τοϋ Όδυσσέως παϊς τήν μητέρα μετ’ έπιπλή-

< Κερκυραϊκά ’Απομνημονεύματα Μέρ, Α' «ελ. 72. Έν Κέρκυρά 1891, 
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ξεως και έπιβολής σιωπής, χΥΚ' αίμυλίως άπαντ^ δτι. αναγνωρίζει την 
βασιμότητα τών φόβων της, άλλ’ άν ήθελεν άποφύγη τόν πόλεμον, έκ
τος τοϋ δτι τούτο άπέστέργεν ή γενναία αύτοϋ φύσις, ήθελε φανή δει
λός και άτιμασθή απέναντι τών Τρώων και — ώς άν ήτό τις ιππό
της τοϋ ριεσαίωνος προσθέτει—τών έλκεσιπέπλων Τρωάδων.

Έκτορ, άτάρ, σΰ μοι soot πατήρ καί πότνια μήτηρ, 
ή δέ κασιγνητος, ού δέ μοι θαλερός παρακοίτης, 
μή παϊδ’ ορφανικόν θήης, χήρην τε γυναίκα.

Τήν δ’ αυτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Έκτωρ" 
ή και έμο'ι τάδε πάντα μέλει, γύναι- άλλά μάλ * αΐνώς 
αΐδέομαι Τρώας και Τρωάδας έλκεσιπέπλους, 
αί' κε, κακός ώς, νόσφιν αλυσκάζω πολέμοιο- 
ούδέ με θυμός άνωγεν, έπει μάθον εμμεναι έσθλός 
αίεί, καί πρώτοισι μετά Τρώεσσι μάχεσθαι, 
αρνύμενος πατρός τε μέγα κλέος ήδ’ έμόν αύτοϋ 

a . (Ίλιάδ. Ζ 429—434. 440—44^)

Ή ’Ανδρομάχη άποσύρεται είς τά δώματα αύτής μετά τήν γνω
στήν συγκινητικήν σκηνήν, ένθα τό μειδίαμα τοϋ έρωτος, ώς ηλιακή 
άκτίς διαπερώσα διαλελυμένην νεφέλην, καταυγάζει τό δακρύβρεκτον 
πρόσωπον τής σεπτής δεσποίνης, ένθα πρός τό πατρικόν καί μητρικόν 
φίλτρον άμιλλάται ή συζυγική άγάπη·.

Τήν "Ελένην, αιτίαν τοΐς Τρωαδίταις τοσούτων δυστυχημάτων, οί 
πρόκριτοι αυτών, οι γέροντες, ύποδέχονται μετά σεβασμού, άποθαυμά- 
ζοντες τό θειον κάλλος αύτής, δ δέ σεβάσμιος Πρίαμος τήν περιποιεί
ται καί πολιτεύεται αυτήν ώς πρός φίλην θυγατέρα (Ίλιάδ. Γ. 
154-165).

Ή Άρήτη, ανεψιά καί σύμβιος τού "Αλκινόου, έτιμάτο παρά τούτου 

..... ώς οΰ τις έπί χθονΐ τίεται άλλη, 
όσαι νϋν γε γυναίκες ύπ’άνδράσιν οίκον εχουσιν.

(Η. 67 -68). 
τοσούτφ δέ, ώστε οί θέλοντες έπιτυχεϊν χάριν παρά τοϋ βασιλέως είς 
αυτήν άπετείνοντο (Ζ. 310 — 315).

Τήν έσέβοντο οί υιοί της, τήν έλάτρευεν δ λαός καί εύλαβώς άπεδέ- 
χετο τάς αποφάσεις τής δεσποίνης αυτού, ,δτεαΰτη, πάνυ συνετή ούσα 
καί περίνους, διέλυε τάς διαφοράς των (Η. 69 — 74).

Τοιαύτη τής γυναι/.ός λατρεία φαίνεται ανεξήγητος παρά λαφ, δπου 
ούχι ή κόρη έφερε προίκα εις τόν άνδρα, άλλ’ ούτος παρείχε πολύτιμα 

Ή ΟΜΗΡΙΚΗ ΓΥΝΗ

δώρα είς τόν πατέρα, ϊνα τήν απόκτηση. Διό δ Όδυσσεύς; λέγει είς τήν 
Ναυσικάν-

«κείνος δ’αΰ περί κήρι μακάρτατος εξοχ,ον άλλων, 
δς κέ σ’ έέδνοισι βρίσας οίκόνδ’ άγάγηται» (Ζ. 158—159).

Ούδέ ίχνη προικός δυνάμεθα νά εΰρωμεν έν τή συνήθεις, καθ’ ήν ή 
μελλόνυμφος παρείχε καινουργή ΐμάτια τφ νυμφίω αύτής (Ζ. 28)*.

Πλήν δ,τι ήτο άπ’ αρχής τίμημα αγοραπωλησίας κατήντησε μετά 
ταΰτα άπλοϋν σύμβολον, άπέχον πολύ τής πραγματικότητος.

Όπου επικρατεί ή μονογαμία, ώς παρά Φαίαξιν, ή γυνή δέν είναι 
δούλη, είναι'μία σάρξ μετά τού άνδρός *, είναι δ άχώριστος τοϋ βίου του 
σύντροφος, είναι ή πρώτη διδάσκαλος τών παίδων του, είναι ή τίμια 
δέσποινα.

Μόνον είς τόπον δπου ή γυνή διετέλει έν ίσοτιμίρε μετά τοϋ άνδρός, 
ήδύνατο νά εύρεθή κόρη εχουσα τό λεπτόν τής αίδοΰς αίσθημα, οποίον 
δρώμεν έν τή Ναυσικ^ (Ζ. 66). "Επιστρέφουσαν δ’ άπό τών πλυνών 
ύποδέχονται αυτήν οί άδελφοί ίστάμενοι είς τά πρόθυρα τοϋ πατρικού 
μεγάρου ώς οί ίππόται τοϋ ΙΔ' αΐώνος έν τή δυτική Ευρώπη παρά τή 
περιαιρετή γεφύριη τήν δέσποιναν τοϋ Πύργου.

ή δ’ότε ου πατρός άγακλυτά δώμαθ’ί'κανεν, 
στήσεν άρ’ έν προθύροισι, κασίγνητοι δέ μιν άμφίς 3 
ί’σταντ’άθανάτοις έναλίγνησι, οί ρ’ύπ’απήνης 
ήμιόνους ελυον ............................(Η. 3—6).

Ή ευειδής αΰτη κόρη δέν περιωρίζετο είς τό νά πλύνη τά «σιγα-

1 Όρθώς παρατηρεί ό κ. "Ροϊλός παρά τήν γνώμην τοϋ κ. Μομφερράτου ότι 
τά δώρα, άτινα ούχΐ ή νύμφη άλλ* δ πατήρ αύτής έλάμβανε πρό τοΰ γάμου 
παρά τοϋ μελλονύμφου, δέν δύναται νά θεωρηθώσιν ώς τό εμβρυον τής προγα
μιαίας δωρεάς, άλλ’ ότι ταΰτα ήσαν τό τίμημα τής πωλήσεως τής γυναικός. 
"Ροϊλοϋ. Τύχαι τής προικός έν Άθήναίς 1890. .

1 «Έσονται οί δύο εις σάρκα μίαν» κατά τόν ’Απόστολον (πρός Έφε- 
σίους 5. 31).

! Σημειούσθω δέ ότι τό. άμφί τινα ίστασθαι ή,-πέλειν (άμφίπόλος) ίσοδυναμεί 
τω θεραπεύειν, ύπηρετείν, δπερ βεβαίως έμφαίνει τό αμέσως λεγόμενον «ύπ’ άπή- 
νης ήμιόνους ελυον». Έν τούτοις ετι παρά Χριστιανοΐς έν τή ’Ανατολή οί άγρό- 
ται σήμερον, ΙΘ’ αΐώνος λήγόντος, εχουσι τήν γυναίκα ώς ύποζύγιον. Έν Κερ- 
κύρμ, όταν τό αγροτικόν ανδοόγυνον συνοδοιπόρή, δ ανήρ προπορεύεται τής γυ- 
ναικός, ή δέ άκολουθεί. Έρωτήσας ποτέ χωρικόν διατί τοϋτο ; Έλαβον τήν 
άπάντησιν ότι «ό άνδρας είναι κεφαλή τής γυναικός». "Οταν ίππεύωσιν όμως, ή 
γυνή κάθηται έπί τοΰ έφιππίου, δ δέ άνήρ ’πισωκάπουλα. 
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λόεντα εϊματα» · έν τοϊς ρείθροις. τοϋ ποταμού, ά,ΥΚ' έπιδεξίως έδι- 
φρηλάοει-

«ή δέ μάλ’ ήνιόχευε .......................... ..
............................νόω δ’ έπέβαλλεν ίμάσθλην' 

(Ζ. 319—320).

Έξεϊχε δ’ έν τη σφαιριστική, ήτις άπετέλει μέρος της ορχηστικής. 
Μάλιστα, κατά τήν, Κερκυραίαν ποιήτριαν Άναγαλλίδα, ήτο και ή 
ε’φευρετής τής παιδιάς ταύτης. .

Ό Σοφοκλής, καθά άναφέρει ό ’Αθηναίος έν τφ Δειπνοσοφιστή αύ- 
τΰϋ, παρίσ.τα, έν τινι άπολεσθείση τραγφδί<γ του, τήν Ναυσικάν σφαι- 
ρίζουσαν, μάλιστα δ’αύτός ούτος δ καλός τραγφδός ύπεκρΐνετο τό πρόσω
πον τής σεμνής κόρης τοϋ Αλκινόου.

Ότι ένησμένιζε γυμναζόμενη εις τήν σφαιριστικήν, άποδεικνύουσιν 
ήμϊν οί ίζής στίχοι τοϋ Όμηρου, όπου ζωγραφίζει τήν νεάνιζα μέ τήν 
γραφίδα εκείνην, ήν έν μεταγενεστέρους χρόνοις άνεϋρεν ό Πολύγνωτος.

«Αΰτάρ έπε'ι σίτον. τάρφθεν δμωαί τε κα'ι αύτη, 
σφαίρη τάς δ’ άρ έπαιζον άπδ κρήδεμνα βαλοΰσαι, 
τήσι δέ Ναυσικάα λευκώλενος ήρχετο μολπής· 
οί'η δ’"Αρτεμις εϊσι κατ’ουρεα ίοχέαιρα, 
ή κατά Τηΰγετον περιμήκετον ή ’Ερύμανθον, 
τερπομένη κάπροισι καί ώκείης έλάφοισιν .
τή δέ 0’ άμα νύμφαι, κοϋραι Δι'ος' αίγιόχοιο, 
αγρονόμοι παίζουσι, γέγηθε δέ τε φρένα Λητώ- 
πασάων δ’ ύπέρ ή γε κάρη έχει ήδέ μέτωπα, 
ρεΐα τ’άριγνώτη πέλεται καλαΐ δέ τε πάσαι· 
ώς ή γ’ άμφιπόλοισι μετέπρεπε παρθένος άδμής. .

(Ζ. 99-109).

Όποια θαυμασία είκών ! Πλήν ενταύθα σημειουμεν μετά λύπης δτι 
έν τοϊς πολλοϊς χαρίσμασι, μεθ’ών ήτο πεπροικισμένη ή πολυθέλγητρος 
κόρη, δέν δυνάμεθα νά συγκαταριθμήσωμεν και τήν ψαλτικήν. Διότι τό 
«ήρχετο μολπής» δέν έννοοϋμεν, ώς ό κυρ. Πολυλάς, άρχιζε τό 
τραγούδι ή δ Ιταλός Σαλβίνης principid loro il canto ή δ Πινδε- 
μόντης il canto intonava alle compagne. Φαίνεται δτι τό παιγνί- 
διον τοϋτο τής σφαίρας έπαίζετο St' έρρύθμων κινημάτων τοϋ σώματος, 
ώς τά τοϋ χορού έπί τή σκηνή, καί οίονεΐ έμμελώς και βηταρμόνως, 
ϊνα δμηρικώς έκφρασθώμεν (Θ. 250). Διό όρθώς, πλήν ώχρώς, δ πα
λαιός σχολιαστής σχολιάζει τό ήρχετο ρολπής—ήρχετο πατδιάς. 
"Δ* |ίί 'Γή* Νανσικάν πρωταγωνιστούσαν & τή σφαιρίστρ^ι άντικατα- 
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στήσωμεν τήν Ναυσικάν φδουσαν, έν ώ σφαιρίζουσιν αί δοϋλαι αύτής, 
ή αμέσως έπομένη ώραία είκών τής Άρτέμιδος άπόλλυσι τό προσφυές 
αύτής καί κατάλληλον. “Αλλως παρακατιών δ Όμηρος προστίθησι·

«σφαίραν έπειτ’έρριψε μετ’άμφίπολον βασίλεια· 
άμφιπόλου μέν άμαρτε, βαθείη δ ’ έμβαλε δίνη» ·

(Ζ. 115—116).

“Ημαρτε δέ τοϋ σκοπού οΰχί ένεκα τής άδεξιότητος τής βασιλόπαι- 
δος, άλλά κατά θέλησιν τής Άθηνάς, ϊνα ώς έκ τούτου·άλαλάξωσιν 
αί νεάνιδες καί δ πάταγος αυτών έξυπνίσή τόν Όδυσσέα (Ζ. 116), μέλ
λοντα νά εύ'ρη βοήθειαν καί περίθαλψή παρά τής Ναυσικάς *.

Φρ. Άλβάνας.

— ---- a >cce>< a — -------:—.

ΚΡΗΤΙΚΑ! Π A Ρ Ο I M|l A I
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158. — Όποιος φοβάται, δέ φοβάται.
159. — Όποιος ’φελδΡ.

παντού ’φελόί.
160. —Όποιος φυλάει τά ρούχά του, εχει τά ’μισά.
161. —Όποιος φυλάει τόν τεκέ ’,

πίνει καί τό ζουμί του.
162. — Όποιος χαλ^ καί χτίζει,

Όφκαιρος δέν καθίζει. 
«Πηνελόπης ιστόν άναλύειν».

163. —Όποιος χάν’ είς τά χαρτιά,
κερδίζει στήν αγάπη..

* Έσωζετο έν Βονωνία νόμισμα φέρον έμπροσθεν μέν τήν κεφαλήν τής κόρης 
τοϋ ’Αλκινόου μέ περίγραμμα : ΗΡΩΙΔΑ ΝΑΥΣΙΚΝ. ό'πισθεν δέ τήν Σαπφώ 
καθημένην καί κιθαρίζουσαν καί κύκλω τάς λέξεις ΕΠΙΤΟΡΑΤ . . . ΙΕΡΟΚΛ ... 
ΜΥΤΙΛΗΝ ... Ό Μουστοξύδης, έξ ού άρυόμεθα τήν εΐ'δησιν ταύτην (Notizie 
per servire alia Storia Corcirese, Corfu MDCCCIV), συμπληροΐ τά έλλείποντα, 
ώς έπεται- « Έπιστράτηγε Ίέροκλέος Μυτιληναίων». Τοϋτο ούκ εΰεξήγητον. Νο- 
μίζομεν δτι όρθότερον πρέπει ν’ άναγνώσωμεν «έπί στρατηγού Ίεροκλέους Μυ- 

τιληναϊοι».·
1 Συνέχεια ,ιδε φυλλάδιον 11°ν παρελθόντος έτους.
5 “Εχει αξίαν.
* Τεκέ λ. περσ—μοναστήρίον δερβίσιδων.
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164. —Όποιος χώνει τον πόνο του,
μ’ έκεϊνον άποθαίνει.

165. — Όποιος χώνεται ’πίσω άπό τό δαχτύλι του,
φαίνεται οΰλος.
«Δελφϊνα λεκάνη οΰ χωριΐ».

166. —Όποιος ψηφ^* τή νηότη του,
’γλήγορα τήνε χάνει.

167. —Ό ποντικός στήν τρύπα του δέ χωρει
καί κολοκύθια σέρνει. 
«Μυς ε’ις τρώγλην ού χωρών, 
κολοκύνταν έφερεν».

. «Ός αυτός αύτόν ούκ έχει, Σάμον θέλει». 
«Αύτόν ού τρέφων κύνας τρέφεις».

168. —Όπ’ άγαπ^ δέν ’ντρέπεται,
μηδέ καϊ δε φοβάται.

169·— Όπου 'καμεν ηγούμενος 
έ'καμε καί κελλάρης, 
κ’έκάτεχεν δ ’γούμενος 
ϊντα ’θελ’ δ κελλάρης.

170. — Ό πουλολόγος* κ’δ ψαράς
έρημα τά παιδιά του.

171. — Όπου ’ν’ απόξω στο χορό
πολλά τραγούδια ’ξέρει.

172. — Όπου ’vat γέρως κουζουλός
άπού τά νηάτα τό ’χει.

173. — Όπου ’ναι καλορρίζικος γενν^ κι’ δ πετεινός του,
κ’ δπου ’ναι κακορρίζικος ψοφ^ κι’δ γαϊδαρός του.

174. — Όπου χ’άμπέλια &ς βάν’ έργάταες,
καί καράβια καλαφάταις.

175. — Όπου ’χ’ αμπέλια έχει τα,
κ’δποϋ τά βλέπει τρώει τα.

176. — Όπου χει τά γένεια
βρίσκει τά χτένια.

177. — Όπου χει τά θάρρη του στο Θεό άδείπνητος δέ θέτει,
κι’ άν θέση καί άδείπνητος ή χάρι του τόν θρέφει.

4 ’Εκτιμά υπερβαλλόντως. 
’ Κυνηγός.
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178. — Όπ’άγαπας κατούρησε,’ κ’ δπου μισ^ς χτενίσου,
κ’ 8που πολλά κακοθελ^ς κάτσε κουτσανυχίσου.

179. — Όπ’ άκοϋς πολλά κεράσια,
παϊρνε καί ροεκρό καλάθι.
«Πόλλά μεγάλα έπαγγελλόμενοι 
ούδέ μικρά ποιήσαι δύνανται».

180. —Όπ’ άκοϋς μεγάλο τρύγος,.
βάστα καί μικρό κοφίνι.

181. —Όπ’άστοχήσης γιάειρε * . .. J
κ’δπου ’πετύχης φύγε.

182. — Όπου γάμος καί τραπέζι
κ’ δ Γιαννάκης είς τή μέση.

183. —Όπου δέ βόλεϊ * τοΰ δια όλου νά πάή δ ίδιος
μπέμπ'ει μιά γερόντισσα.

184. — Όπου δέ σέ σπέρνουνε,. μ.ήν ξεφυτρώνης.
185· — Όπου δέν τύπτει λόγος, πίπτει ράβδος.
186. —Όπου δέν χωρεϊ ή άντρειά, ερχεται ή μπαμπεσιά’.

«Όπου μή έφικνήται ήλεοντή, προσραπτέον τήν άλωπεκήν».
187. —Όπου ’δής κακή γυναίκα,

δυό βολαίς τήνε χεραίτα.
188. —Όπου ’δής κ’ είναι πολλοί

. τό σακκοϋλι μήν τό λεϊς.
189. —Όπου ’δής πολλή άγάπη,

δεξου καί πολλή άμάχη.
190. —Όπου ’δής πολλή φιλιά,

δεξου καί πολλή κακιά.
191. *—Όπου κ’ άν βαρής τοϋ βουγιοϋ, στήν προβιά τοΰ βαρέχνεις.
192. —Όπου κ’ άν ’πάης ή όκά είναι τετρακόσια.
193. — Όπου κ’ άν ’πάη τό στάρι πάλι στο μύλο γυρίζει.
194. — Όπου κ’ άν ’πά’ ή άλωποϋ

βαστ£ καί τήν όρά.τση.
195. — Όπου κράζουνε πολλοί πετεινοί

άργεϊ νά ’ξημερώση.

4 Γιαεΐρω ή γιαέρνω, καί άντιντείρω ή άντιντέρνω=έπανέρχομαι, έπανα- 

κάμπτω.
* Δέ βολεϊ=δέν ύπάρχει ευκαιρία.
3 Μπαμπέσης λ. άλβ.=πονηρός, δόλιος- παρ’ ήμϊν μπαμπεσιά=δολιότης, 

πλεκτάνη.



m ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

«Οΰκ αγαθόν πολυκοιρανίη».
«Ένθα πολλοί «λέκτορες 
έκεϊ ημέρα ον γίνεται».

196. —Όπου μαμή, όχι άλλη μαμή·
κ’οπού παπάς, όχι άλλος παπάς.
« Άοιδός άοιδφ κοτέει».
Κεραμεύς κεραμει κοτέει».

197. —Όπου ’πάει ένα καλό, ’πάνε ούλα τά καλά·
κ’ όπου ’πάει ενα κακό, ’πάνε ούλα τά κακά.

198. —Όπου παληό ραβδί σταθή,
. καινούργια δέκα κάνει.

199. —Όπου πονεΐ κανείς, δλφ χτυπρί.
200. —Όπου σου ’πή δ νοικοκύρης νά δέσης τό γάιδαρο του.

δέσε τονέ, κι’&ς ψοφήση. ■
201. —Όπου φτάν’ ή χέρα σου,

κρέμνα το καλάθι σου·.
«Είμή δύναω βοΰ, ελαυνε όνον».

202. — Όπου φτύσουνε πολλοί, πηλός γίνεται.
203. — Όπου φτώχια, και μουρμούρα.
204. —-Όσα δέ φτάν’ή άλωποΰ .

τά κάνει κρεμαστάρια.
205. — Όσαις καμινάδαις,

τόσαις νοικοκεράδαις.
206. —Όσαις χτυποΰν το πέταλο,

άνυφαντοΰδαις είναι ;
«Πολλοί ναρθηκοφόροι, 
παΰροι δέ τεβάκχοι».
«Πολλοί θριοβόλοι,
παΰροι δέ τε μάντιες άνδρες». «

207. —Όσα κ’ άν έχης ’ξόδειαζε
νά πορπατής καθόντας.

, 208. — Ό σκύλλος όπου δέ δαγκάνει, 
όσφ θέλει άς, γαυγίζει.

209. —Όσον καιρό ’θερίζαμε Βασίλη καί Βασίλη,
και σάν άποθερίσαμε όξω μωρέ κασίδη. 
«Ζή χύτρα, ζή φιλία».

210. -Όσον δ καιρός διαβαίνει,
τόσον άνθρωπος μαθαίνει.
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211. —Ό.στραβός κ’ακάτεχος,
έναν τό ’να βάλε τση.

212. — Ό στραβός στραβόν ώδήγεΓ
«χειραγωγεί δ τυφλός τόν μή βλέποντα».

213. — Όσφ άρηά ’vat τά σκόρδα, τόσφ χοντραίνουνε.
214. — Όσφ καλοπιάνεις τόν κακό, γίνεται χειρότερος.
215. — Όσφ πλέεις, τό γΰρο βάστα.
216. —Όσφ σκαλίζ’ ή όρνιθα τά πηλά, τόσφ βρωμαίζουνε.

«Μη κίνει τόν άνάγυρον».
«Μή κίνει καμαρίναν».
«Κακόν εύ κείμενον, μή κίνει».

217. — Ό τζαμπαζής 1 άπόθανε.
218. —Ό,τι γράφει, δέν ξεγράφει.

«Όν ή τύχη μέλανα γράψει, 
τούτον δ πάς χρόνος ού δύναται λευκάναι» . 
«Έκάστφ τό πεπρωμένον άθεράπευτόν έστι» .

219. —Ό,τι δαχτύλι κόψ’ ή αρίσι *, δέν άονεΐ.
220. — Ό,τ,ι κακό κάμει κανείς μοναχός του τ’άπατου του.8,

δέν τοΰ τό κάνει ούλος. δ κόσμος.
221. — Ότι κάμ’ή παπαδιά,

μή τό κάμ’άλλη καμμιά.
222. —Ό,τι κατέχεις ’ξυπνητός,

κατέχ’ δντε κοιμούμαι.
223. —Ό,τι λογιάσ’ δ κουζουλός ’κείνο και μόνο κάνει,

κι’ όσα τοΰ ’πή δ φρόνιμος μόνο τά λόγια χάνει·
224. —Ό,τι δ κόσμος, κι’δ Κοσμάς.

■225.—Ό,τι’πάει τοΰ παπά,
’πάει καί τσή παπαδιάς.

226. —Ό,τι παθαίνει τό κορμί,
■ τά φταίει τό κεφάλι.

227. —Ό,τι περιπαίζει-κανείς,
γυρίζει καί τά κουκουλώνεται,

228. — Ό,τι ’ποΰν ή ’παντρεμέναις,
στέργιομαι κ’ έγώ ή καϋμένη.

* Τζάμπα λ. ΐρυρκ.—·τδ δωρεάν οιδόμενόν. ιΌρ« έν ΐέλει τήν & σημείωσιν, 
’ Ή δικαιοσύνη, ή εξουσία.
* Έαυτοϋ.

»
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229. — Ό τσικαλάς κολλά τού τσικαλιού τ* αυτί οπού θέλη.
230. —Ούγια θώρηε καί ’παίρνε πανί,

[/.άννα θώρηε καί ’παίρνε παιδί. 
«Βλέπε μητέρα 
καί άγοϋ θυγατέρα».

231. —Ούλα τά πουλιά μισεύουν,
κ’οί ,τρουλίταις απομένουν.

232. —Ούλα τά στραβά ψωμιά
τσή στραβής πινακωτής.

233. —Ούλα τού γάμου δύσκολα,
κ’ ή νύφη γγαστρωμένη.

234. — Ούλο κρητικό καπετάνιο,
ούλο ρωμ-γό κονταζή *.

235. — Ούλ’ οί σκύλλοι μιά γενειά.
«"Απας έχϊνος τραχύς».

236. —Ούλοι τά ’χουνε μέ τ’ άρματα*,
κ’ ό γέρως μέ την πήττα.

237. —Ούλο τό γάιδαρο έφαε,
καί στην όρά άποστάθηκε. 
«Πάντ’ έντραγών τόν βουν 
εις την ουράν άπέκαμε».
«"Ολον τόν βουν εφαγε, κατά δέ την κέρκον άπηγόρευσε».

238. — Ό ύστερνός γή πλειο καλορρίζικος γη πλειό κακορρίζικος.
239. —Οΰτσι οΰτσι,8 τό γουρούνι

ώς τε νά τό βάλλουνε στό σακκούλι.
240. —"Οφκαιρος σακκούλα όρθή δέ σταίνεται

καί γεμάτη δέ συντζακκίζεται *.
' «Ούδείς πεινών καλά αίδει». '

Γ. Ίακ. Καιλαϊβάκης.

1 Κονδάκ λέγεται τουρκιστί τό σπάργανον, σωρός ύλης εύφλεκτου καί τό κον- 
τάκιον πυροβόλου· κονταζή λέγεται κυρίως ό εμπρηστής; καί έπιδιορΟωτής όπλων. 
Ή παροιμία αυτή λέγεται ύπό τών ’Αλβανών.

* Arma ίτάλ. δπλον. <
* Όρα έν τέλει την Γ' σημ.
* Συγκάμπτεται ·


