
Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
είς τά διάφορα Κράτη τοϋ Κόσμον χαϊ εν ΈΛάάδι καί 

τά εντενθεν πορίσματα περί τής οικονομικής 
καταστάσεις της ΈΛΛάδος.

ΠΡΟΟΙΜΪΟΝ

Δέν άφίσταται άφ’ήμών κατά πολύ ή έποχή, καθ’ ήν, τά εις 
τήν κοινωνικήν οικονομίαν άναφερόμενα θέματα, ήσαν ολως άγνωστα 
τοϊς πολλοϊς. Το αναβίωσαν έ'θνος περί άλλων έξηναγκάζετο ν’ άσχο- 
λήται, ούδ’ ηύκαίρει νά προκόψη εις ζητήσεις, περί ών ουδόλως έπί- 
στευεν οτι εμελλεν έν προσεχεϊ κάιρφ ένάγωνίως νά ένδιαφέρηται. 
Αί Κυβερνήσεις ήσχολοϋντο είς τήν έμπειρικήν τών οικονομικών τοϋ 
Τόπου διαχείρισιν, ή δέ κοινωνία, χαλαρώτερον έχουσα προς τά μεγάλα 
τοϋ πολιτισμού κέντρα, καί τά ήθη αγνότερα ετι διαφυλά.ττουσα, ήρκεϊτο 
είς αυτοματικήν πρός πορισμόν τών έαυτή χρησίμων έργασίαν, έπ’όλί- 
γοις άναπαυομένη. Άλλ’ή νηπιώδης αΰτη κοινωνιολογική. κατάστα- 
σις, ήτον άδύνατον νά διαρκέση έπ’άπειρον. Ή τεραστία τής συγκοινω
νίας κίνησις, τιθεΐσα τάχιστα"τήν έλευθερωθεϊσαν Ελλάδα είς άμεσον 
μετά τών πολυτελών τής Ευρώπης πόλεων έπαφήν, διήνοιξε βαθμηδόν 
τούς οφθαλμούς τών τέκνων αυτής, έκπλαγέντων προ τοϋ μεγαλείου 
τής έν αύταϊς καταβαλλόμενης πυρετώδους έργασίας έπί τώ σκοπφ τής 
8σθν έ'νεστι μείζονος προαγωγής τής εύζωϊας, αί δ’ έν τοϊς κέντροις 
έκείνοις έκ τής δίψης τών απολαύσεων τεχθεϊσαι ίδέαι, δέν ήτον άλ
λως δυνατόν, ή βαθεϊαν νά έμποιήσωσίν έντύπωσιν τή φύσει εύεξά- 
πτφ φαντασία τοϋ Έλληνος. Ή έντύπωσις δ’ αΰτη, παραλλήλως 
πρός τήν παγίωσα τής ευνομίας αύτοϋ, τήν καλλιέργειαν τών δημο
σίων ηθών καί τήν άνάπτυξιν τών κοινωνικών καί ειρηνικών έξεων πα- 
ραχθεϊσα έ'δει, κατ’ άνάγκην, τέλεον τήν διάνοιαν τοϋ *Ελληνος πρός 
τάς νεωτέρας ιδέας νά διαπλάση. Έντεϋθεν ή Ελληνική κοινωνία 
ήρζατο σύντονον προσηλοϋσα τήν προσοχήν αύτής πρός αντικείμενά 
τέως άγνωστα καί αδιάφορα αύτή, ών τοσούτφ μάλλον ώρέχθη, δσω 
αί έν τή διανοίφ αύτής ύπεγερθεϊσαι μεγαλομανεϊς τής Δύσεως ίδέαι, 
προσελάμβανον σάρκα έπί τή θέφ τής είκόνος, ήν προ τών έκπεπληγ- 
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μένων αύτής όμμάτων, έξετύΆισσόν οί έν μέσφ αύτής έγζαταστάντες 
ζάπλουτοι δροογενεϊς, οΐτινες έν τοϊς κέντροις τοϋ πολιτισμού πολυτελώς 
διαβιώσαντες, συναπέφερον μεθ’ εαυτών τάς τών κέντρων έκείνων ιδέας 
και τά ήθη. Ήλλοιώθησαν ούτως άρδην αί οικονομικά! συνθήκαι ΰφ ’ 
άς, μέχρι τής στιγμής έκείνης, διεβίου ή έλληνιάή κοινωνία.

Δυστυχώς κατά τήν μεταβατικήν ταύτην .καί κρίσιμον περίοδον 
του ’Εθνικού βίου, περίοδον ήτις άλλοιοϋσα ολως τάς προτέρας συνθή- 
κας, ανυπολόγιστον εμελλε νά εξάσκηση έπίδρασιν έπί τής ελληνικής 
κοινωνίας, έγκατελείφθη αΰτη εις τάς έαυτής φυσικάς δυνάμεις, διότι 
ούδεμία έλήφθη πρόνοια περί διαπαιδαγωγήσεως αύτής έν τώ πεδίφ 
τής οικονομικής επιστήμης, ί'να ούτως έκμάθη νά έξερευνς τά αίτια έν 
σχέσει προς τά άποτελέσματα, τούς νόμους τούς παράγοντας ώρισμένα 
φαινόμενα έν τή έπαλλήλφ τής παραγωγής, τής κυκλοφορίας, τής δια
νομής καί τής καταναλώσεως τοϋ πλούτου έργασίς, καί δυνηθή φρονι— 
μώτερον καί έπωφελέστερον νά διαρρυθμίζη τά καθ’αύτήν. Αΐ άπό τής 
δημοσιογραφίας διδασκαλίαι, κατά το πλεϊστον άβασανίστως μεταδιδό- 
μεναι, άπεδεικνύοντο ανεπαρκείς νά διαμορφώσωσι τήν κοινωνίαν έν 
ζητήμασι δυσκόλοις καί περιπλόκοις; βαθεϊαν άξιοϋσι γνώσιν, ήν μόνοι 
οί ε’ις ταϋτα ενδελεχώς σπουδάζοντες δύνανται νά προσκτήσωσιν, ή δέ 
άπό τής Πανεπιστημιακής καθέδρας βοώσα διαπρεπής φωνή τοϋ δυσα- 
ναπλήρωτον καταλιπόντος κενόν πολυκλαύστου Καθηγητοϋ, διά τό 
άπαράσκευον έτι τής σπουδαζούσης νεότητος πρός τάς τοιαύτας μελέ- 
τας, εύαρίθμους εί'λκυεν άκροατάς. Τοιουτοτρόπφ, ή ελληνική κοινωνία 
έγκαταλειφθεϊσα είς τάς έαυτής εντυπώσεις, δέν διέβλεπεν ή τά άπο
τελέσματα, πρός ταϋτα μόνον ήτένισε καί προσηλώθη, τούτων μόνον 
έπόθησεν, ούδόλως φροντίσασα νά έγκύψη βαθύτερον, ούδόλως δείξασα 
ενδιαφέρον νά γίνη κάτοχος τών άναγκαίων πλουτολογικών γνώσεων, έξ 
ών μόνον ήθελε πορισθή τάς δυνάμεις, δι’ών τήν έαυτής έλευθέραν ενέρ
γειαν, έν έπιγνώσει έκάστοτε. διαρρυθμίζουσα, ήθελε παρακάμψει τήν 
ύφαλον τής δυσπραγίας, καθ’ ής μοιραίως εμελλε νά προσκρούση. Καί 
νομίζομεν οτι δέν ΰπερβάλλομεν, έάν εϊπωμεν οτι, καί σήμερον ετι, 
ούχί όί πλεϊστοί είσιν οί τά οικονομικά καθόλου κατανοοϋντες ζητή
ματα, πλανώντες δέ καί πλανώμενοι έκ τής δαιδαλώδους τούτων 
φύσεως, κατατρομάζουσιν ούτοι προ τών συνεπειών, διότι άδυνατοϋσι 
νά διαγνώσωσιν άσφαλώς τάς αιτίας καί κατ’άκολουθίαν νά δϊίδωσι 
τήν δυνατήν θεραπείαν. Μηδέποτε έγκύψαντες είς τάς οίκονομικάς με- 
λέτας, άγνοοϋσι φυσικώς οί πλεϊστοί παρ’ ήμϊν, οποία παρ’ άλλοις 
Έθνεσιν, ύπό τάς αύτάς τών ήμετέρων εύρεθεϊσι συνθήκας, παρήχθη- 
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σαν επίφοβα άποτελέσματα, άγνοοϋσι πώς καί ύπό τίνας περιστάσεις 
αί δυσμενείς έκεϊναι συνθήκαι ήρθησαν καί σύν αύταϊς έξηφανίσθησαν 
αί προσγενόμεναι εις τε τό Κράτος καί τήν κοινωνίαν βαρεϊαι ζημίαι 
καί αί ταπεινώσεις. Ή οικονομική ιστορία τών άλλων εθνών, ή άφο- 
ρώσα ιδίως εις τό όργανον τών άνταλλαγών τής κοινωνίας, δηλονότι 
τό νόμισμα, είναι είς ήμάς γενικώς άγνωστος, έλλείπει επομένως άφ* 
ήμών ή θετική βάσις, δάσφαλής οδηγός, δστις δύναται νά διαπεράνη 
ήμας διά τοϋ σκότους τής άγνοιας, προσπορίζων τ’ άπαραίτητα πρός 
άποτροπήν μειζόνων έν τφ μέλλοντι συμφορών διδάγματα.

Έκ τών σκέψεων τούτων καταστενοχωρούμενος, έπεχείρησα άπό 
τοϋ Μαρτίου τοϋ παρελθόντος έτους συγγραφήν, έν η πρό πάντων ήσχο- 
λήθην είς τήν διαφώτισιν τοϋ παραδοξοτάτου τών οικονομικών φαι
νομένων, τής εύφυοϋς ταύτης έφευρέσεως τών νεωτέρων ιδεών, τήςάναγ- 
καστικής δηλονότι τοϋ πιστωτικού νομίσματος κυκλοφορίας, διότι ό 
ένίοτε μέν χρήσιμος άλλά συνήθως καταστρεπτικός ούτος θεσμός μα
στίζει ήδη τή,ν Ελληνικήν κοινωνίαν καί προκαλεϊ τήν ένεστώσαν άφό- 
ρητον κατάστασιν, ώς έμάστισε καί φοβεράς έπήνεγκε καταάτροφάς 
εν άλλαις χώραις. Ούτως, ί'να, κατά, τάς δυνάμεις μου, φανώ χρή
σιμος είς το πολύ Ελληνικόν κοινόν, παρέχων αύτω ασφαλή τάμέσα, 
δι’ ών δύναται νά έκτιμήση τά παρ’ ήμϊν παθήματα καί προνοήσή 
περί τής άρσεως αύτών, έκ τής γνώσεως τών παθημάτων καί τών συ
νεπών ένεργειών τών άλλων, προέταξα πιστήν, άφήγησιν τής ιστο
ρίας τής άναγκαστικής κυκλοφορίας είς τά ξένα Κράτη, άπό τών πα- 
λαιοτάτων άρξάμενος έποχών καί μέχρι τών ήμερών ήμών καταλή- 
ξας, άφηγήθην ειτα έν πλεοναζούση λεπτομερείς τήν ιστορίαν τών 
τεσσάρων έν Έλλάδι άναγκαστικών καί συνεπέρανα δΓ έπιμεμε- 
λημένης μελέτης, περί τής έντεϋθεν οικονομικής ήμών καταστάσεως, 
έν η έπειράθην νά συναγάγω τά έκ τών πραγμάτων πορίσματα. 
Τήν συγγραφήν ταύτην, έδημοσίευσεν έν συνεχέσι φύλλοις δ «Οι
κονομολόγος» ’Αθηνών, ήθελον δ’άρκεσθή είς τήν έν τφ έγκρίτφ έκείνφ 
περιοδικφ δημοσίευσιν, έάν δέν ήθελον τύχει πολλαχόθεν παρακινή- 
σεως, μείζονα νά προσδώσω είς τό έ'ργον διάδοσιν, τό όποιον εύμε- 
νώς έθεωρήθη ώς- περιέχον χρήσιμα κατά τάς παρούσας περιστάσεις 
διδάγματα, μεταβιβάζον δέ είς τό έλληνικόν κοινόν γνώσεις έπιτακτι- 
κώς άναγκαίας καί ίκανάς νά διαχειραγωγήσωσιν αύτό έν τή έφ- 
εξής οικονομική αύτοϋ πορείς. Ουτω, τυχών έύγενοϋς δεξιώσεως έν 
ταΐς στήλαις ταύταις, άπεφάσισα νά προβώ είς τήν νέαν ταύτην δη- 
μοσίευσιν, έν ή έκρινα άναγκαϊον νά προτάξω τό βραχύ τούτο έπεξη- 
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γηματικόν προοίμιον μή έν τφ «Οίκονομολόγφ» δημοσιευθέν, προσδέσω 
8’ έν τέλει επίλογον δν προκαλοϋσι τά άπό της δημοσιεύσεως τοϋ τε
λευταίου [Λερούς της περί, ής πρόκειται συγγραφής έπελθόντα σπουδαία 
έν τή οικονομική ήμών καταστάσει γεγονότα.

Εις μόνην τοϋ έργου τήν χρησιμότητα άποβλέψας πρός διαμόρφω- 
σιν ασφαλούς γνώμης παρα τφ ελληνίζω κοινφ, έπί ζητήματος ζωτι- 
κωτάτου ζαί ύπερτάτου ένδιαφέροντος, λογισθήσομαι ευτυχής, έάν κατ’έ- 
λάχιστον τύχω τοϋ σζοποϋ, διότι τοιουτοτρόπφ έξω τήν πολύτιμον ίκα- 
νοποίησιν, ήν μόνον ποθώ, δτι μοί παρεσχέθη αύθις ή εύκαιρία νά προσ
κομίσω λιθάριον είς τήν εθνικήν οικοδομήν.

Έν ΆΟήναις τήν 16 Μαΐου 1895. ΐ£· ΪΤ.

ΜΕΡΟΣ Α'.

Μ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΙί ΤΑ ΞΕΝΑ ΚΡΑΤΗ 

ΑΓΓΛΙΑ
Είναι γνωστόν, δτι ή Τράπεζα τής ’Αγγλίας (Bank of England), 

τθ μέγιστδν τών Πιστωτικών Καταστημάτων τοϋ Κόσμου, έτέχθη έκ 
τής ύπερτάτής ανάγκης χρημάτων, είς ήν έν έτει 4694 περιήλθε τό 
Κράτος πρός έξακολούθησιν τοϋ κατά τής Γαλλίας πολέμου. "Εν εκα
τομμύριο'/ καί διακόσιαι χιλιάδες λίραε, συλλεχθεϊσαι έντός δέκα ήμε- 
ρών διά δημοσίας έγγραφής, άπετέλεσαν τό πρώτον κεφάλαιον τήςΤρα- 
πεζηςτο οποίον ολοκληρον παρέλαβεν είς δάνειόν ή Κυβέρνησις έπί 
ετησίφ τοκφ 8 °/0· Κατά συνέπειαν νεωτέρων τοϋ Κράτους άναγκών 
έπετράπη. είς τήν Τράπεζαν κατά διαφόρους έποχάς ή ίκδοσις νέων 
ομολογιών πρός αΰξησιν τοϋ κεφαλαίου αύτής. Οΰτω διά τών διαδο
χικών τούτων προσαυξήσεων εύρίσκομεν τό κεφάλαιον τής Τραπέζης 

Ζ συνιστάμενον τφ 1709 είς λ, 5,068,547, τφ 1710 είς λ. 5,559,996, 
τφ 1722 είς λ. 8,959,995, τφ 1742 είς λ. 9,800,000, τφ 1746 
εις λ. 10,680,000 και τφ 1781 είς λ. 11,742,400. Κατά τόέ’τος 
τοΰτο ή Τράπεζα είχε δανείσει είς τό Κράτος σχεδόν ολόκληρον τό κε
φάλαιο'/ αύτής, διότι τοΰτο ώφειλεν είς τήν Τράπεζαν λ. 11,686,800. 
Κατά τό 1797 τό πρός τήν Τράπεζαν χρέος τοϋ Κράτους ηΰξησε κατά 
λ. 8,000,000, το δε μεταλλικόν αποταμίευμα τής Τραπέζης συνίστατο 
εις μονον λ. 1,280,000. Το κοινον θορυβηθέν έξώρμησε πρός τάς θυ
ρίδας τής Τραπέζης, ινα εξαργυρώσ-ρ τά είς χεϊρας αύτοΰ γραμμάτια, 
και επομένως ή πτώσις τής Τραπέζης έπήρχετο άμεσος, καθ’ όσον τά
χιστα εςηντλεϊτο το ισχνόν αύτής αποταμίευμα, τήν καταστροφήν 
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δμως προέλαβεν ή φρόνησις τοϋ Έθνους. Τό κοινοβούλιον διά τοϋ Νό
μου τής 3 Μαΐου 1797 έπέτρεψεν είς τήν Τράπεζαν ν’ άναστείλη τήν 
έξαργύρωσιν τών γραμματίων αύτής έπί 52 ή,μέρας, ύπεχρέωσεν 
όμως αύτήν νά έπιστρέψη είς μέταλλον τάς παρακαταθήκας, αΐτινες 
δέν ύπερέβαινον τάς λ. 500 μέχρι τών */4 έκάστης· δύο ήμέρας δμως 
πρό τής παρελεύσεως τής ταχθείσης προθεσμίας παρετάθη αΰτη δΓ άλ
λου Νόμου μέχρι τής έποχής τής συγκλήσεως τοϋ κοινοβουλίου. Κα
τόπιν διά νεωτέρων νόμων ή άναστολή τής έξαργυρώσεως παρετάθη 
μέχρι τοϋ 1803, είτα καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοϋ κατά τοϋ Ναπο- 
λέοντος πολέμου καί άκόμη καί μετά τήν συνομολόγησιν τής συνθήκης, 
ή άναστολή παρετάθη διαδοχικώς μέχρι τοϋ 1816, 1818, 1819 καί 
τέλος μέχρι τοϋ Φεβρουάριου τοϋ 1820 καί μόνον τήν 1 Μαΐου 1821 
έπανελήφθησαν αί είς μεταλλικά νομίσματα πληρωμαί.

/Εκ των ανωτέρω έξάγεται δτι, ή άναγκαστική κυκλοφορία τών 
γραμματίων τής Τραπέζης τής ’Αγγλίας, θεσπισθεΐσα κατ αρχάς επ·. 
52 μόνον ήμέρας, διήρκεσεν ύπέρ τά 24 έτη έν τή πλουσιωτάτη καί 
ίσχυροτάτη τής ’Αγγλίας χώρα. Τά πρό τής άναγκαστικής έν κυκλο
φορίας γραμμάτια τής Τραπέζης άνήρχοντο είς μόνον λ. 10,800,000, 
άλλά μετά τήν άναγκαστικήν τό ποσόν τών κυκλοφορούντων γραμμα
τίων ύπερεδιπλασιάσθη, διότι έν έτει 1817 εύρίσκομεν αυτό συμποσου- 
μενον είς λ. 28,480,000- δέν πρέπει δέ νά λησμονηθή δτι καί άλλαι 
Τράπεζαι, έκτος τής τής ’Αγγλίας, ειχον το δικαίωμα τοϋ εκδιδειν 
γραμμάτια, τούτων δέ το ποσόν ύπολογίζεταΐ' ότι ητο ι.σον τφ υπο 
τής Τραπέζης τής ’Αγγλίας κυκλοφορουμένφ, ώστε το ολον ποσον 
τών κυκλοφορούντων έν ’Αγγλία γραμματίων κατά τήν έποχήν ταύ- 
την έξίκετα μέχρις εξήκοντα έκατορρυριων λιρών, καί σημειω
τέου δτι τότε ή ’Αγγλία πόρρω άφίστατο τοϋ ένεστώτος μεγαλείου 
καί πλούτου !

Ύπό τοιαύτας οίκονομικάς καί πολιτικάς συνθήκας δέν ήτο βεβαίως 
δυνατόν τό πιστωτικόν νόμισμα νά διατηρηθή έν ίσοτιμίφ. Οΰτως εύρί
σκομεν αύτό διαδοχικώς ύποτιμώμενον μέχρις ού τό 1813 τά γραμμά
τια τής Τραπέζης τής ’Αγγλίας εύρίσκομεν ύποτετιμ-ημένα κατά τό '/Β 
τής άξίας αύτών, ύπερτιμηθέντος τοϋ χρυσού κατά 29 */# °/0. Ή κυ- 
βέρνησις, καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής άναγκαστικής, διάφορα συνήψε 
πρός τήν Τράπεζαν δάνεια, ών τό ποσόν διεκυμαίνετο έτησίως άπό 10 
μέχρις 28 εκατομμυρίων λιρών, έπειδή δέ τά δάνεια ταϋτα συνωμο- 
λογοϋντο έπ’ άνοικτφ λογαριασμφ διά τραπεζικών γραμματίων, ταϋτα 
δέ, ώς εΐρηται, ήσαν ύποτετιμημένα κατά τό τρίτον τής άξίας αύτών, 
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είναι ευχερές νά έννοηθή όπόσην βαρυτάτην ζημίαν ύπέστησαν εντεύθεν 
τό τε Κράτος καί ή κοινωνία.

Διδακτικότατος είναι δ τρόπος, καθ’δν ήρθη ή αναγκαστική αύ'τη 
τών γραμματίων της Αγγλικής Τραπέζης κυκλοφορία. Έν ετει 1819 
τό Κοινοβούλιον έψήφισε την άρσιν της αναγκαστικής ύπό τόν δρον δτι 
άπό τοΰ Φεβρουάριου μέχρι τοϋ ’Οκτωβρίου 1820 τά παρουσιαζόμενα 
πρός έξαργύρωσιν γραμμάτια επρεπε νά έξαργυρώνται μέν, άλλ’ έπι 
ύποτιμήσει 4 °/0 της άρχικής αύτών άξίας, άπό τοϋ ’Οκτωβρίου μέχρι 
τοϋ Μαϊ'ου τοϋ 1821 2 ’/2 °/0 και τέλος άπό τοϋ Μαΐου τοϋ 1821 
μ,έχρι τοϋ Μαΐου τοϋ 1823, δτε ύστάτην έποιήσατο προθεσμίαν, πρός 
έπανάληψιν τών είς μέταλλον πληρωμών, ‘/4 °/0 μόνον, αί πληρωμαί 
δμως, ώς έρρήθη ήδη, έπανελήφθησαν την 1 Μαΐου 1821, διότι ή 
Τράπεζα δέν ε’ποιήσατο χρήσιν τών παραχωρηθεισών αύτή ύπό τοϋ νό
μου προθεσμιών. Τοιούτω τρόπφ μετά 24 δλα έτη κατωρθύθη ή άρσις 
τής αναγκαστικής τών γραμματίων κυκλοφορίας έν ’Αγγλία, διά τρόπου 
δστις είναι άναντιρρήτως γνήσιον προϊόν τής πρακτικότητος τοϋ νοϋ 
τοϋ ’Αγγλικού λαοϋ. Αύ'τη δμως, ή τοϋ 1797 — 1821 άναγκαστική 
δέν είναι ή μόνη έν Άγγλίοκ:.

Τήν 25 ’Οκτωβρίου 1847 τό μεταλλικόν άποταμίευμα τής Τραπέ- 
ζης άνήρχετο μόλις είς λ. 1,600,000, δθεν έδέησε νά παύσωσιν αί 
προεξοφλήσεις καί ν’άνασταλή ή ισ^ζύς τοϋ Καταστατικού Νόμου τής 
Τραπέζης τής 19 ’Ιουλίου 1844, καθ’δν δ άνώτατος δρος τής έκδό- 
σεως τών γραμματίων ώρίσθη είς λ. 14,000,000, επετράπη δηλαδή 
είς τήν Τράπεζαν νά έκδώση γραμμάτια και πέραν τοΰ δρου τούτου. 
Έν έ'τει 1857 ή Τράπεζα εύρέθη αύθις είς τήν άνάγκην νά ζητήση 
τήν άναστολήν τής ισχύος τοϋ Καταστατικού αύτής Νόμου, έπιτρε- 
πομένου αύτή νά έκδωση τοιαϋτα πέραν τοϋ δρισθέντος δρου ε’κ δύο 
εκατομμυρίων λιρών. Έν έτει 1866, ύπό τάς αύτάς εύρεθεϊσα περι
στάσεις, ή Τράπεζα έζήτησε καί ελαβεν δμοίαν άναστολήν τοϋ Κατα
στατικού αύτής Νόμου. Κατά τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1889, έάν οι Τρα- 
πεζΐται τής Νέας Ύόρκης δέν άπέστελλον είς τήν Τράπεζαν. λίρας 
1,200,000 είς χρυσόν, αΰτη ήθελεν εύρεθή είς τήν άνάγκην καί τετάρ- 
την τοϋ Καταστατικού αύτής Νόμου άναστολήν νά ζητήση.

At περιοδικαί αύται τής ισχύος τοϋ Καταστατικού, νόμου τής 
Τραπέζης τής ’Αγγλίας άναστολαί ίσοδυναμοϋσι πρός άναγκαστι- 
κήν κυκλοφορίαν, ώστε δυνάμεθα νά ε’ίπωμεν δτι κατά τόν παρόντα 
αιώνα ή Μεγάλη Βρεττανία πεντάκις· έθέσπισεν έν τή χώρηο αύτής 
τήν άναγκαστικήν. Είναι δέ άξιου πολλής προσοχής, δτι τά γραμ-

μάτια τής μεγίστης τών Τραπεζών τοϋ Κόσμου ύπετιμήθησαν μέ-
ΖΡι 30 7ο ! ΑΥΣΤΡΙΑ

Ή άναγκαστική κυκλοφορία κρατεί έν Αύστρία άπό όλου 
αίώνος. Άπό τοϋ τέλους τοϋ παρελθόντος αΐώνος, έκυκλοφόρει άναγ- 
καστικώς έν Αύστρία ποσόν ύπέρμετρον γραμματίων άπ’ εύθείας ύπό τοϋ 
Κράτους έκδιδομένων. Ώς ήν επόμενον, ή ύποτίμησις τών γραμματίων 
τούτων έπήρχετο ^αγδαία, έξιχθεϊσα έν έτει 1810 μέχρις άπωλείας τών 
*/ τής ονομαστικής αύτών άξίας, διότι άντί 100 άργυρών φιορινίων 
κατεβάλλοντο 500 είς γραμμάτια. Βραδύτερου ή ύποτίμησις άνήλθεν 
1,100 °/θ, διότι 100 άργυρα φιορ. άντηλλάσσοντο πρδς 1,200 
είς γραμμάτια. Κατά τήν έποχήν ταύτην τό ύπό τοΰ Κράτους άναγ- 
καστικώς κυκλοφορούμενου ποσόν γραμματίων, άνήρχετο. είς 1,080, 
000,000 φιορίνια. Ή άξια τών γραμματίων τούτων γνωστή ύπό: τό 
όνομα Banco-Zettel, διεκυμαίνετο τοσοϋτον άποτόμως, ώστε μετέβάλ- 
λετο άπό μιδίς είς άλλην ημέραν κατά 20 καί μέχρι 30 °/0. Τήν τοι- 
αύτην οίκτράν οικονομικήν κατάστασιν τής χώρας έσκέφθη τότε τό 
Κράτος νά θεραπεύσ^, άλλ’ ή θεραπεία ήν έπενόησεν ίσοδυνάμει πρός 
τήν έπίσημον χρεωκοπίαν ή ορθότερου πρός τήν λήστευσιν τοϋ Κοινού, 
δωτι διά τοϋ Αύτοκρατορικοϋ Διατάγματος τής 20 Φεβρουάριου 1811 
έθεσπίσθη δτι τά Banco-Zettel έδει νά άνταλλαχθώσιν άπό τής 1 
Φεβρουάριου 1813 και εφεξής διά γραμματίων νέων καλουμένων γραμ
ματίων αρσεως (Einlosungsscheine) έπι τιμμ κατά ’/g έλάσσονι 
της ονομαστικής αύτών άξίας, δηλαδή τό Κράτος άντΐ 500 
φιορινίων έπλήρωνεν είς τόν κάτοχον αύτών μόνον 100, και ταϋτα είς 
χαρτί ! Δέν ήρκέσθη δμως είς τοϋτο τό Κράτος , άλλά διά νεωτέρου 
Διατάγματος ήλάττωσε τούς τόκους δλων τών ομολογιών τοϋ Δημοσίου 
κατά τό ήμισυ, κήρυξαν τοιουτοτρόπως τήν χρεωκοπίαν. Τά νέα 
γραμμάτια δέν έβράδυνον, ώς είκός, ραγδαίως νά ύποτιμηθώσι, τήν 
δ’ ύποτίμησιν εύρίσκομεν έν έτει 1816 άνελθοϋσαν είς 150 °/0, δρισθεϊ- 
σαν δέ δι’ Αύτοκρατορικοϋ Διατάγματος είς 60 ®/ . Τότε ,συνεστήθη ή 
Εθνική Τράπεζα τής Αύστρίας, πρδς ήν έχορηγήθη τό προνομίου τής 
έκδόσεως γραμματίων έξαργυρωτέων έπί τή εμφανίσει, διά συμβάσεως 
δέ μεταξύ τής Κυβερνήσεως καί τής νέας Τραπέζης, τά είς κυκλοφο
ρίαν "γραμμάτια τοϋ Κράτους άντηλλάγησαν κατά τό πλεϊστον πρός 
τά ύπό τής Τραπέζης έκδοθέντα. Έν ετει 1839 ύπήρχον μόνον έκ τών 
παλαιών γραμματίων τοϋ Κράτους έν άναγκαστική κυκλοφορία 13, 
500,000 φιορίνια, τών λοιπών άντικατασταθέντων διά γραμ,ματίωυ
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της Τραπέζης· οΰτω μέχρι τοϋ 1848 έκυκλοφόρουν έν Αύστρίφ, πα- 
ραλλήλως δύο ειδών γραμμάτια, τά τοϋ Κράτους εχοντα αναγκα
στικήν κυκλοφορίαν καί τά τής Τραπέζης όντα έξαργυρώσιμα. Άλλ’ 
άπο τοϋ 1848 καί έντεϋθεν ή οικονομική κατάστασις τής Αύτοκρατο- 
ρίας έδεινώθη έπί τοσοϋτον, ώστε έδέησε νά χορηγηθή τό προνόμιον 
τής άναγκαστικής κυκλοφορίας καί εις αύτήν τήν Τράπεζαν.

Ή Κυβέρνησις επανειλημμένα συνωμολόγησε προς τήν Τράπεζαν 
δάνεια έπί τφ μεγάλφ τόκφ 2 καί μέχρι 3 °/0, τό δέ χρέος αύτής τό 
όποιον έν έ'τει 1848 άνήρχετο είς 135,900,000 έξίχθη έν έ'τει 1854 
μέχρι 294,000,000 φιορινίων. Άπό τοϋ έτους τούτου τό πρός τήν 
Τράπεζαν χρέος τοϋ Κράτους ήρξατο έλαττούμενον, συμποσούμενον τό 
1874 είς 80 μόνον έκατομμύρια φιορίνια. Άλλ’ έάν ήλαττώθη τό έπ’ 
άναγκαστική κυκλοφορίφ χρέος τοϋ Κράτους πρός τήν Τράπεζαν, ηΰ- 
ξανεν δμως παρκλλήλως τό έτερον πρός τήν χώραν έπ’ άναγκαστική 
χρέος αύτοϋ διά τής άπ’ εύθείας ύπό τοϋ Κράτους έκδόσεως νέων γραμ
ματίων, τά όποια έν έ'τει 1873 άνήρχοντο είς 373,000,000.

Έξετάζοντες ήδη όποια ήτο ή κατάστασις τής άναγκαστικής κυ
κλοφορίας τών γραμματίων τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Αυστρίας εύ- 
ρίσκομεν ότι, έν ετει 1848 τό ποσόν αύτό άνήρχετο είς 218,971,000 
φιορίνια, ότι δέ μετά 10 έτη τό πόσον τοϋτο άνεβιβάζετο είς 370, 
022,000, καί ότι βραδύτερον άνήλθεν είς 452,249,000, ότι δέ τέ
λος τό 1874 κατήλθεν εις 293,000,000 φιορίνια, είς τά όποια δμως 
δέον νά προστεθώσι καί τά ύπό τοϋ Κράτους έκδοθέντα έπ’ άναγκα
στική κυκλοφορία γραμμάτια, ώστε τό σύνολον τής άναγκαστικής κυ
κλοφορίας κατά τό είρημένον έτος συνεποσώθη είς 700,000,000 φιορί
νια. Σήμερον κυκλοφοροϋσιν άναγκαστικώς έν Αΰστρίφ 312,000,000 
φιορίνια, έξ ών τά 218.εκατομμύριά είσι γραμμάτια τοϋ Κράτους. Ή 
άναλογία τών ώς άντισήκωμα τών κυκλοφορούντων γραμματίων, τών 
έν τοϊς ταμείοις τής Τραπέζης άξίών, ήτοι μεταλλικών νομισμάτων, 
συναλλαγματικών καί δανείων πρός ίδιώτας, διεκυμαίνετο καθ’δλην τήν 
μνησθεϊσαν περίοδον άπό 56 μέχρι τοϋ κατωτάτου σημείου (1861) 
43 %. Έν ετει 1874. αί τραπεζικαί άξίαι ήσαν ϊσάι τώ ποσφ τών 
άναγκαστικώς κυκλοφορούντων γραμματίων τής Τραπέζης. Περίεργοι 
είναι αί διακυμάνσεις τής ύποτιμήσεως τών γραμματίων τής Τραπέ
ζης έν Αύστρΐφ. ’Εν έ’τει 1848, προ τής θεσπίσεως τής άναστολής τής 
έξαργυρώσεως τών γραμματίων τής Τραπέζης, ή ύποτίμησις αύτών ήτο 
μόλις */8 °/0' ευθύς μετά τήν άναστολήν άνήλθεν αΰτη είς 10 °/ , 
βραδύτερον ή ύποτίμησις έ'βη προοδευτικώς αΰξούσα, μέχρις ού έξίχθή 
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είς 52 % ύπερβάσα έκτοτε τό optov τούτο. Σημειωτέον όμως δτι ή 
ύποτίμησις αΰτη ύπολογίζεται σχετικώς πρός τόν άργυρον, δστις άπο- 
τελεϊ έν Αυστρία τήν νόμιμον νομισματικήν μονάδα, είναι δέ γνωστόν 
δτι άπό τινων έτών σπουδαίαν ύπέστη δ άργυρος ύποτίμήσιν, ώστε έάν 
τήν ύποτίμήσιν ταύτην λάβωμεν ύπ’ δψιν, ή τοϋ γραμματίου πρός τόν 
χρυσόν ύποτίμησις άνέρχεται είς 15 ή 20 °/ ετι πλέον τής πρός τόν 
άργυρον. ’Εν έ'τει 1877 ή ύποτίμησις τών γραμματίων ήτο προς τόν 
χρυσόν μέν ίση πρός 23 °/ , έν φ ή πρός τόν άργυρον άνήρχετο' μόλις 
ί!·ί 7 7ο·

Ακριβώς άπό τής έποχής ταύτης τό συνάλλαγμα εβη σταθερώςβελ- 
τιούμενον, οΰτως ώστε έν ετει 1891 εύρίσκομεν αύτό είς τιμήν μόλις 
κατά 12 °/ ύστεροϋσαν τοϋ άρτιου. Τά φοβερά τοϋ προϋπολογισμού 
έλλείμματα, τά είς μίαν μόνην δωδεκαετίαν άπό τοϋΊ848 μέχρι τοϋ 
1859, είς 232,400,000 φιορίνια άνελθόντα, σχεδόν έξέλιπον, τό συνάλ
λαγμα έν ετει 1892 μόλις έτιμάτο 3 °/0, σωφρονεστέρα δέ τών Δημο
σίων οικονομικών διάχείρισις και ή σπουδαία τών παραγωγικών τοϋ τό
που δυνάμεων άνάπτυξις, παρέσχον είς τήν Κυβέρνησιν τήν εύκαιρίαν νά 
σκεφθή ού μόνον περί τής άρσεως τής άπ’ α’ιώνος μαστιζούσης τήν Αυ
τοκρατορίαν άναγκαστικής κυκλοφορίας, άλλά καί περί -μεταρρυθμίσεως 
τοϋ κρατοϋντος έν τή Μοναρχίφ νομισματικού συστήματος διά τής πα
ραδοχής τοϋ χρυσού ώς μονάδος νομισματικής (etalon d’or). Εινε τφ 
δντι άξιαι μελέτης αί άρχαί, έφ’ ών ή Αυστριακή Κυβέρνησις στηρίζει 
τήν σημαντικωτάτην ταύτην τής μεταρρυθμίσεως έργασίαν, ήτις θεω
ρείται ώς εν τών σπουδαιοτάτων οικονομικών γεγονότων τοϋ παρόντος 
α’ιώνος. Ή μελέτη τών αρχών τούτων καί τών σκέψεων, έξ ών δρμάται 
ή Κυβέρνησις τής Αυτοκρατορίας, δπως άγάγη είς πέρας τήν δυσχερε- 
στάτην αύτής αποστολήν, σοφά διδάγματα δύναται νά προσπορίση,.

Ή εκθεσις δι’ ής ή Κυβέρνησις ύπέβαλεν εις τάς Αύστροουγγρικάς 
Βουλάς τά άπό τής 8 Αύγούστου π. ε. γενόμενα νόμοι νομοσχέδια, άρ- 
χεται λέγουσα, «τά ύποβαλλόμενα νομοσχέδιά είσι τό πρώτον βήμα, 
έν τή νομοθετική όδφ, πρός τήν μεταρρύθμισιν τοϋ νομισματικού ήμών 
συστήματος, τοϋ όποιου τά έλαττώματα, παραλλήλως πρός τήν έκτυ- 
λισσομένην παρ’ήμϊν οικονομικήν πρόοδον, ζωηρώς συναισθάνονται πάσαι 
αί κοινωνικαί τάξεις. Τό ήμέτερον νομισματικόν σύστημα στηριχθέν 
κατ’ άρχήν έπί τοϋ αργύρου, δέν ήδύνατο ν’ άποφύγη τάς διακυμάν
σεις τής άξίας τοϋ μετάλλου τούτου, άποσπασθέντεϊ δ’ άναγκαίως καί 
άπό τής μεταλλικής ταύτης βάσεως, ήχθημεν είς τήν παραδοχήν νομι
σματικού συστήματος βάσιν έχοντος τόν χάρτην, ούδένά έχοντος ayy» 
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δεσμόν προς τά νομισματικά συστήματα τών άλλων πεπολιτίσμένων 
κρατών καί έντεϋθεν, εν τε τφ έμπορίφ καί ταϊς έπιχειρήσεσιν ήμών 
άπειροι παρεμβάλλονται δυσχέρειαι, ζημίαι σπουδαϊαί και συνεχείς 
επέρχονται και εκτιθέμεθα εις ανυπολόγιστον κίνδυνον διά τό μέλλον». 
Μετά τοΰτο ήεκθεσις άφηγεϊται διά μακρών τάς άρχάς, έο’ών ή Κυ- 
βέρνησις στηρίζει τήν έαυτής ενέργειαν, όπως ή περί ής πρόκειται με- 
ταρρύθμισις πραγματοποιηθώ κατά τρόπον τοιοϋτον «ώστε νά προστα- 
τευθώσιν αί μετά τών ξένων σχέσεις, ένισχυθή Si ή εθνική πίστις καί 
προστατευομένης τής παραγωγής ώφεληθή πολλαχώς ή εθνική οικονο
μία,: έξασφαλισθώσι τέλος αΐ νόμιμοι τοϋ εμπορίου άπαιτήσεις διά τής 
διευκολύνσεως τής χρησιμοποιήσεως τής πίστεως», περιγράφεται εΐτα δ 
τροπος καθ’ δν πρόκειται νά έφαρμοσθή ή μεταρρύθμισις έν ταϊς τεχνι- 
καϊς αύτής λεπτομερείαις, έν σχέσει πρός τόν κανονισμόν τής άξίας τοΰ 
φιορινιού (valuta). Ώς πρός τήν άρσιν τής άναγκαστικής, τοϋθ’ δπερ 
αμεσώτερον ένδίαφέρει τήν παρούσαν μελέτην, ή έκθεσις λέγει ε’πϊλέξει : 
« Η παγιωΰις τοΰ εσωτερικού χρέους τοΰ Κράτους, δέον κατ’ ανάγκην 
νά προηγηθή τής έπαναλήψεως τής είς μεταλλικά νομίσματα πληρω
μής, ήτις γενήσεται έν εύθέτφ χρόνφ, έσται δ’ έπίσης συμφέρον νά πε- 
ριληφθή έν τή όλη έργασία (operation) καί ή μετατροπή τοΰ παγίου 
5 °/0. Ή παγίωσις τοΰ έσωτερικοΰ χρέους έπιβάλλει τήν άνάγκην τής 
εκκλήσεως πρός τούς πόρους τής Μοναρχίας, άλλ’ή Κυβέρνησις θέλει 
καταγεινει νά έλαττώσγ δσον ένεστι περισσότερον τάς-άπαιτήσεις τής 
καταστάσεως, προστατεύουσα μέν τά οικονομικά συμφέροντα, μή δια- 
κινδυνεύουσα δμως τόν σκοπόν δν προτίθεται. Τά ύποβαλλόμενα νομο
σχέδια δέν παρέχουσι συνεπώς ή μέτρα προπαρασκευαστικά, τά όποια 
προτείνονται έπί τφ σκοπφ νά δυνηθώμεν, έν χρόνφ εύθέτφ, νά χωρή- 
σωμεν είς τήν άρσιν τών γραμματίων τοΰ Κράτους ». ,Όί περί ών πρό
κειται νόμοι είσίν οί έξης : α’) περί κανονισμού τής άξίας τής κορώ
νας (αυτή είναι ή νέα νομισματική μονάς ήτις διετιμήθη 1,05 φράγ- 
κον κατά */g άργυροϋν φιορίνιον), β' ) περί κυρώσεως τής μεταξύ Αυ
στρίας καί Ούγγαρίας νομισματικής συμβάσεως, γ')'περί μετατροπής 
τών είς χρυσά φιορίνια συνομολογηθέντων χρεών είς χρυσά νομίσματα 
τοΰ νέου συστήματος, δ') περί μεταρρυθμίσεως τοΰ άρθρ. 87 τής Αύ- 
στροουγγρικής Τραπέζης, ε') περί συνομολογήσεως δανείου είς χρυσόν 
άξίας 183,456,000 φιορινίων πρός κοπήν τών νέων νομισμάτων καί 
ς-') περί μετατροπής τοΰ δανείου 5 °/0 καί τών σιδηροδρομικών ομο
λογιών 5 καί 4 */a °/0.

. Πρώτην πράξιν., συμφώνως πρός τούς άνωτέρω νόμους, έπετέλεσεν ή 
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Κυβέρνησις τήν μετατροπήν τών δανείων, ών τό ποσόν άνήρχετο είς 800 
εκατομμύρια φιορίνια είς δάνειον πάγιον έπί τόκφ 4 °/0 μόνον άντί 5 
καί 4 s/a °/0. Ή μετατροπή έγένετο εύθύς άποδεκτή προθύμως ύπό 
τών κατόχων τών παλαιών δμολογιών καί μόνον κατά τήν στιγμήν 
ταύτην υπολείπονται 50 έτι έκατομμύρια νά μετατραπώσι. Τό είς χρυ
σόν δάνειον έπρόκειτο νά έκδοθή τμηματικώς άπό τοΰ ’Οκτωβρίου τοΰ 
παρελθόντος έτους, άλλ’ ή γενική κατάστασις τών εύρωπαϊκών άγορών 
ήνάγκασε τήν κυβέρνησιν ν’, άναβάλη έπί καιρόν τήν έκδοσιν αύτοΰ, 
έξεδόθη δέ μόνον τήν 15 Φεβρουάριου παρελθόντος. Τό εις δημοσίαν 
έγγραφήν έκδοθέν ποσόν ώρίσθη είς 60 έκατομμύρια φιορίνια, τιμή δέ 
έκδόσεως 98 4/s καί τόκος 4 °/ . Εΐνε γνωστόν δτι τό δάνειον τοΰτο 
έκαλύφθη δεκάκις.

Τοιουτοτρόπως ή Αύστριακή Μοναρχία, διά τής κατά τά τελευταία 
έτη σώφρονος τών οικονομικών αύτής διαχειρίσεως, ειδεν άνατείλασαν 
τήν στιγμήν, καθ’ ήν δύναται έν άνέσει, άνευ κλονισμών, ού μόνον 
τήν πιέσασαν αύτήν έπί αιώνα άναγκαστικήν κυκλοφορίαν νά άρη,άλλά 
καί το νομισματικόν αύτής σύστημα έκ θεμελίων νά μεταρρύθμιση. 
Εινε άναντίρρητον δτι ή έπιτυχία τοΰ διπλοΰ τούτου σκοπού εΐνε έκ 
τών προτέρων έξησφαλισμένη, διότι ή κυβέρνησις χωρεϊ βραδέως μέν 
άλλ’ άσφαλώς, πρυτανεύει δέ τών πράξεων αύτής τελεία τής κατα
στάσεως γνώσις, προϊον έπισταμένης καί μακράς ειδημόνων μελέτης 
καί βαθυτάτη περίσκεψις. '

ΡΩΣΣΙΑ

Ή άναγκαστική έν 'Ρωσσίιρ εΐσήχθη έτι πρωϊμώτερον ή έν Αύστρίςε. 
Έν έτει 1768 τό Κράτος, ήρξατο έκδίδον γραμμάτια έπ’ άναγκα
στική κυκλοφορία, ών τό ποσόν μετά εξ έτη διά τοϋ ούκαζίου τοΰ 
1774 ώρίσθη δτι δέν ήδύνατο νά ύπερβή τά 20 εκατομμύρια ρούβλια 
(1 ρούβλιον ίσοδυναμεϊ πρός 4 φράγκα). ’Αλλά μόλις μετά δώδεκα 
έτη τά έν κυκλοφορΐφ ταϋτα γραμμάτια τοΰ Κράτους άνήρχοντο είς 
100 έκατομμύρια ρούβλια καί τό ποσόν τούτο δέν , έπαϋσεν έξογκού- 
μενον, μέχρις ού έν έτει 1796 ηύξήθη μέχρις 150 εκατομμυρίων. Ύπό 
τοιαύτας διαδοχικάς τοΰ πιστωτικοΰ νομίσματος αύξήσεις ήτον άδύνατον 
τό ρούβλιον νά διατηρηθή έν ισοτιμία, καί διά τοΰτο εύθύς άπό τοΰ 
1796 ή ύποτίμησις αύτοΰ άνήλθεν είς 47 °/0, δήλα δή δι ’ εν άργυ- 
ροΰν ^ούβλιον έπληρώνοντο 1,47 είς γραμμάτια. Αί τή τοιαύτγ νομι
σματική καταστάσει παρομαρτοΰσαι συνέπειαι, δέν έβράδυναν νά έκδη- 
λωθώσιν. Άπαντα τά τοϋ βίου χρειώδη ύπερετιμήθησαν καί ή κοινωνία 
στενοχωρηθεϊσα έπεκαλεϊτο θεραπείαν παρά τής Κυβερνήσεως, αυτή δέ 
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^ϋροσήλθεν επίκουρος εις την κοινωνίαν κατά τρόπον δλως πρωτοφανή, 
μαρτυροϋντα την τελείαν ανεπάρκειαν περί τά οικονομικά πράγματα 
τής τότε εποχής. At’ ούκαζίου ηύξήθη ό κεφαλικός φόρος τών χωρικών, 
«διότι διά τής ύπερτιμήσεως τών προϊόντων αύτών έκέρδιζον περισσό- 
»τερα-» τοιοϋτος δ λόγος τής αύξήσεως κεφαλικοϋ φόρου ό έν τφ ού- 
καζίω τοϋ 1797 άναφερόμενος !

Έν ετει 1810 τό έπ’ άναγκαστική κυκλοφορίφ έκδεδομένον ύπό τοϋ 
Κράτους ποσόν χάρτινου νομίσματος άνήρχε,το· εις 577 εκατομμύρια 
^ούβλια. Εύρέθη τότε είς τήν άνάγκην τό Κράτος, πρώτον μέν νά ύπο- 
θηκεύση έπισήμως εις τό χρέος αύτοϋ ολόκληρον τήν περιουσίαν τοϋ 
Δημοσίου, ειτα δέ νά ύποσχεθή δτι ούδόλως έφεξής θέλει αύξήσει τό 
ποσον τών έν κυκλοφορίφ γραμματίων, δέν έτήρησεν όμως τήν ύπό- 
σχεσιν ταύτην, διότι άκριβώς μετά 7 έτη τό ποσόν τό είς άναγκα- 
στικήν κυκλοφορίαν έκδεδομένον άνήρχετο είς 836 εκατομμύρια ρούβλια 
καί, ώς ήν επόμενον, ή ύποτίμησις τοϋ γραμματίου έβη καλπά-ζουσα με— 
χρις ού άνήλθεν είς 75 °/0. Ή στενοχώρια τής χώρας κατέστη αφόρη
τος, ής ένεκα έπεβάλλετο έπιτακτικώς είς τήν Κυβέρνησιν νά προνοήση 
αμέσως περί τών μέσων τής θεραπείας. Ήρξατο τότε τό Κράτος δα- 
νειζόμενον, καί άπδ'τοϋ 1819 διά σειράς δανείων δύο μέν έσωτερικών 
δήλα δή είς χαρτί έπί τόκω 6 °/ καί τιμή έκδόσεως 83 */ καί 85 
καί άλλων έξωτερικών δήλα δή είς χρυσόν έπί τόκφ 5 °/ καί τιμή έκ
δόσεως 72,77 καί 77 %, κατόρθωσε νά έλαττώση σπουδαίως τό πο
σον τών είς κυκλοφορίαν χάρτινων ρουβλίων, οΰτως ώστε μετά 5 έτη 
άνεβιβά ζετο τοϋτο είς μόνον 595,750,000 ρούβλια. Έν τούτοις, μεθ’ 
δλην τήν έλάττωσιν ή ύποτίμησις τοϋ χάρτινου ^ουβλίου δέν ύπεχώ- 
ρησεν, άλλ’έξηκολόύθησεν είς τό αύτό διατηρούμενη σημεϊον τοϋ 75 °/ , 
δήλα δή κατεβάλλοντο πάντοτε 1.75 χάρτινα ρούβλια άντί ενός ρου
βλιού άργυροϋ. Ή στενοχώρια τής χώρας έ'βαινε μείζονας λαμβάνουσα 
διαστάσεις, έφ* φή Κυβέρνησις, τήν Αύστρίαν μιμούμενη, δέν ώκνησε 
νά κηρύξη έπισήμως τήν χρεωκοπίαν τής Αύτοκρατορίας διά τοϋ ιστο
ρικού ούκαζίου τοϋ 1839. Κατά τήν έποχήν ταύτην έν άργυροϋν ρού- 
βλιον έτιμάτο 3 */2 χάρτινα, ήτο δηλαδή ύποτετιμημένον τό χάρτινον 
^ούβλιον άπέναντι τοϋ άργυροϋ κατά 350 °/ , κατά 404 % & απέ
ναντι τοϋ χρυσού, τήν βάσιν λοιπόν ταύτην τής άξίας τοϋ χάρτινου 
πρός τό άργυροϋν ρούβλων λαβοϋσα ή Κυβέρνησις έθέσπισεν δτι έφεξής 
έν άργυροϋν ^ούβλιον ήθελε τιμάσθαι 3 ‘/ χάρτινα έφ’ ή τιμή έδει νά 
κανονίζωνται πάσαι αΐ πρός τό Κράτος καί αΐ μεταξύ ιδιωτών σχέσεις ! 
'Ρ τρόπος ούτος ού μόλις πρό πεντηκονταετίας δύο μεγάλαι τής Ήπει- 
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ρωτικής Ευρώπης χώραι έπελάβοντο, όπως σωθώσιν άπό τών στενοχώ
ριών αύτών, ούδόλως διαφέρει τοϋ καθ’ δλην τήν Εύρώπην μέχρι τέ
λους τοϋ δεκάτου ογδόου σίώνος καί έν τή άρχαιότητι κρατήσαντος 
συστήματος τής άλλοιώσεως ή όρθότερον τής καταδολιεύσεις τοϋ νομί
σματος, διά τής κατά βούλησιν τοϋ τε βάρους καί τής. έσωτερικής άξίας 
αύτοϋ μεταβολής. Έν Γαλλίφ Φίλιππος δ Ωραίος έν διαστήματι δω
δεκαετίας πεντάκχς ήλλαξε τήν άξίαν τοϋ νομίσματος άνυψών αύτήν 
οσάκις έπρόκειτο νά λάβη .καί καταβιβάζων αύτήν οσάκις έπρόκειτο νά 
πληρώση. Έν 'Ρώμη ή τοϋ νομίσματος άλλοίωσις έθεωρεϊτο ώς πόρος 
τοϋ Κράτους ! Ενταύθα δέν μοί είναι άκαιρον νά παρατηρήσω δτι αί 
Άθηνατ ούδέποτε έσκέφθησαν ν’ άλλοιώσωσι τό εαυτών νόμισμα, είς 
τήν εύθύτητα δέ ταύτην τής πολιτείας έκείνης έχομεν άναντιρρήτως 
ένα ετι παράγοντα τοϋ έμπορικοϋ αύτής μεγαλείου.

Μετά τέσσαρα έτη ήτοι τδ 1843, τά έν κυκλοφορίφ χάρτινα ρού
βλια άντικατεστάθησαν διά τών λεγομένων πιστωτικών γραρ,ρ,ατίων, 
πρός έξασφμλισιν τών δποίων τδ Κράτος μετεβίβασε τήν ύποθήκην τής 
περιουσίας τοϋ Δημοσίου· έκ τών γραμματίων τούτων εξεδοθη ποσον εξ 
170 εκατομμυρίων ^ουβλίων, ήτοι κατά ‘/5 σχεδόν έλασσον τοϋ είς 
κυκλοφορίαν ποσού τών χάρτινων ρουβλίων, άλλά έκ τών γραμματίων 
τούτων τδ άρχικον ποσόν ταχέως μετεβλήθη, προοδευτικός αύξανόμενον, 
οΰτως ώστε μετά έξ έτη άνήρχετο είς 300,000,000" τό 1854 είς 345, 
927,000· τδ 1855 είς 509,000,000· τδ 1856 είς 689,000,000 
καί τέλος τδ 1857 είς 735,000,000. Ή ύποτίμησις έβαινε φυσικώς 
καλπάζουσα κατά σχέσιν ευθείαν πρδς τάς προσαυξήσεις τοϋ ποσού τών 
πιστωτικών γραμματίων. Ίδρύθη τότε ή Αύτοκρατορική Τράπεζα, άνα- 
λαβοϋσα τήν έντολήν νά συγκεντρώση καί έκκαθαρίση δλας τάς τοϋ 
Κράτους ύποχρεώσεις διά τοϋ κανονισμού τοϋ χρέους αύτοϋ. Έν έτει 
1861 τά ύπό τής Τραπέζης κυκλοφορούμενα γραμμάτια τοϋ Κράτους 
συνεποσοϋντο είς 714,000,000 ^ούβλεα, τδ δέ μεταλλικόν αύτής άπο- 
ταμίευμα άνήρχετο είς μόλις 12 °/0 ήτοι είς 86 εκατομμύρια ^ούβλια. 
Τότε άπεφασίσθη. ή έκ τής κυκλοφορίας &ρσις τών πιστωτικών γραμ
ματίων κατά τδ έν Άγγλίφ έφαρμοσθέν έν έτει 1821 σύστημα. Η 
Κυβέρνησις συνωμδλόγησε νέον είς χρυσόν δάνειον έξ 93,750,000 ^ου- 
βλίων έπί τόκω 5 °/ , τδ προϊόν δ’ αύτοϋ παρεδόθη είς τήν Τράπεζαν 
πρδς αΰξησιν τοϋ μεταλλικού, αύτής άποταμιεύματος δπως, έξαργυροϋσα 
τά είς τάς θύρας αύτής παρουσιαζόμενα γραμμάτια, έξαφανίζη αύτά.- 
Κατά τδ σχετικόν ούκάζιον τά γραμμάτια ταϋτα έ'δει νά έξαργυρών
ται, ώς έρρήθη, κατά τδ έν Άγγλίφ έφαρμοσθέν σύστημα· ώρίσθη λοι- 
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πδν δτι άπδ τοϋ Μαί'ου 1862 τδ πρώτον ήθελον άνταλλάσσεσθαι κατά 
10 4/β °/ όλιγώτερον της άξίας αύτών, δτι 8ε βαθμηδόν δ δρος ούτος 
ήθελε μειοϋσθαί μέχρι τοϋ 1864, καθ’ η εποχήν ώρίσθη δτι έπρεπε νά 
έξαργυρώνται εις τδ άρτιον. Άλλ’ή απόπειρα· αΰτη. πρδς επανάληψή 
τών εις χρυσδν. πληρωμών άπέτυχεν, ώς είκός, διότι τδ μεταλλικόν 
άποταμίευμα τής Τραπέζης ήτο πάνυ δυσανάλογον πρδς τδ έξαργυ- 
ρωτέον ποσδν τών γραμματίων, έπομένως έδέησε, κατά Νοέμβριον τοϋ 
1863, δηλαδή πρδ τής ταχθείσης διά τοϋ, ούκαζίου ύστάτης προθε
σμίας τής εις τδ άρτιον έξαργυρώσεως, ν’ άνασταλή ή τών γραμμα
τίων εξαργύρωσες. '

Έν τούτοις έκ. τής απόπειρας ταύτης τής άρσεως τής άναγκαστι
κής, καίτοι ματαιωθείσης, προέκυψεν ού σμικρά άνμκούφισις εις τήν 
κοινωνίαν, δεότι τδ ποσδν τών είς κυκλοφορίαν γραμματίων πάντως 
ήλαττώθη κατελθδν. μέχρις 634,773,929 ρουβλίων. Δυστυχώς νεώ- 
τεραι καί διαδοχικαί προσαυξήσεις τοϋ έπ ’ άναγκαστική κυκλοφορία 
χάρτινου νομίσματος, ένεκα διαφόρων έσωτερεκών καί έξωτερικών λό
γων προκληθεϊσαι, έδυσχέραναν αύθις τήν οικονομικήν τής Αυτοκρατο
ρίας κατάστασιν. Άπδ τοϋ 1863 τό ποσδν τών είς κυκλοφορίαν γραμ
ματίων ηΰξησε καθ’ άλματα. Έν έ'τει 1874 άνήρχετο τοϋτο είς 
800,000,000 ρούβλια άπέναντι μεταλλικού άποταμιεύματος άναλο- 
γοϋντος πρός 25 °/0 μόλις, τδ 1878 τδ ποσδν τών εις κυκλοφορίαν 
γραμματίων άνήλθεν εις 1,188,000,000 ρούβλια. Έκτοτε τδ ποσδν 
τοϋτο μικράς ύπέστη παραλλαγάς, τήν δέ 31 Δεκεμβρίου 1892 εύρί- 
σκομεν αύτό άνερχόμενον είς 1,013,500,000 ρούβλια, ηΰξησεν δμως 
τδ μεταλλικόν τής Τραπέζης άποταμίευμα, διότι κατά τήν αύτήν έπο- 
χήν άνήρχετο τοϋτο· δι’ άμφοτέρας τάς Τραπέζας, τήν τε ΑύτοκρατΟ- 
ρικήν καί τήν τής Φιλανδίας είς 419,175,000 ρούβλια είς χρυσδν 
καί είς 4,625,000 είς άργυρον, άναλογοϋντα πρός 47 7ε 7ο έπί 
δλης κυκλοφορίας. Τδ συνάλλαγμα, τδ όποιον έν έτεσι 1875 καί 1876 
διεκυμαίνετο μέχρις 20 °/ , άπδ τοϋ έτους τούτου έδεινώθη, έξιχθείσης 
τής ύπερτιμήσεως μέχρι 44 °/0. Κατά τήν στιγμήν ταύτην εν ^ούβλιον 
άξίζει φρ. 2,52 ήτοι άπόλλυσι μόνον 37 °/0.

Είναι άναντίρρητον ότι αί ένσκήψασαι είς τήν χώραν τελευταϊον 
συμφοραΐ, ή φοβερά σιτοδεία τοϋ 1891 καί ή έπάρατος χολέρα άπομα- 
κρύνοϋσι τήν στιγμήν τής έπαναλήψεως τών είς χρυσόν πληρωμών, 
άλλ’ είναι έπίσης άναντίρρητον δτι άνυπολόγιστός έστιν.ή εύρωστία-τής 
Αυτοκρατορίας, έκδηλουμένη εν τε τφ σθένει, μεθ’ού άντεπεξήλθε κατά 
τών ενσκηψασών έπ’ αύτήν συμφορών καί έν τφ πνεύματι τδ όποιον 
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πρυτανεύει έν τή διοικήσει τών οικονομικών, μαρτυρουμένφ ύπδ τής 
έλαττώσεως τοϋ δημοσίου χρέους δι’ αλλεπαλλήλων μετατροπών, τής 
έλαττώσεως τών δαπανών τοϋ Κράτους καί τής παρ.αλλήλως χωρούσης 
άναπτύξεως τών παραγωγικών τής χώρας δυνάμεων. Ό νέος υπουρ
γός τών Οικονομικών τής 'Ρωσσίας Wytte ύποβάλλων τφ Αύτοκρά- 
τορι τόν προϋπολογισμόν τοϋ 1893, έκτίθησι διά μακρών τήν οικονο
μικήν πολιτικήν τής Αυτοκρατορίας, πολιτικήν σώφρΟνα, μεμετρημένην 
καί ολως άποβλέπουσαν πρδς τήν είς τδ όφειλόμενον ΰψος τήρησιν τής 
πίστεως τής μεγάλης Αύτοκρατορίας.

ΙΤΑΛΙΑ

Κατά τδ έτος 1866, ή Κυβέρνησις ήναγκάσθη νά προσφύγη είς τήν 
πίστιν τών Τραπεζών, δανεισθεϊσα παρά τής Εθνικής Τραπέζης 250 
έκατομ-μύρια λίρας* έπ’ άνοικτφ λ/σμφ καί τόκφ 60 έκατοστών 
τοϊς °/0. Μετά τοϋ δανείου τούτου τον Μάϊον 1866, παρεχωρήθη είς 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν καί είς τάς άλλας Τραπέζας τάς άπολαυούσας 
τοϋ προνομίου τής έκδόσεως γραμματίων ή αναγκαστική τούτων κυ
κλοφορία. Ήλπίζετο ότι ,ταχέως ήθελεν άρθή ή άναγκαστική αΰτη διά 
τής έπικλήσεως είς τον πατριωτισμόν τών ’Ιταλών, άλλά τδ πρδς τοϋτο 
έκδοθέν πατριωτικόν δάνειον άπέτυχεν, ώς πάντοτε καί παντού άπο- 
τυγχάνουσι τά τοιούτου είδους δάνεια, καί τοιουτοτρόπφ ή τής άναγ
καστικής άρσις άνεβλήθη έπ’άορίστφ,, διήρκεσε δέ 17 ολα έτη.

Ώς ήν έπόμενον, τδ ποσδν τών είς άναγκαστικήν κυκλοφορίαν γραμ
ματίων τών Τραπεζών έβη προοδευτικώς αύξάνον, οΰτως ώστε έν έ'τει 
1874 εΰρίσκομεν αύτό άνερχόμενον είς 1,600,000,000 λίρας. Τδ μέγα 
τοϋτο ποσδν άπετελεϊτο έκτων γραμματίων ού μόνον τής ’Εθνικής, άλλά 
καί ετέρων 5 Τραπεζών, αί'τινες πάσαι ένωθεϊσαι άπετέλεσαν τδ διά 
τοϋ νόμου τής 30 ’Απριλίου 1874 δνομασθέν ConSOrzio degli Isti- 
tuti di Emissione. Έκ τοϋ ποσού τούτου τών είς κυκλοφορίαν γραμ
ματίων 740,000,000 ώφείλοντο ύπδ τοϋ Κράτους καί έκυκλοφόρουν 
διά λογαριασμόν αύτοϋ καί 860,000,000 έκυκλοφόρουν διά λογαριασμόν 
τών Τραπεζών. Ύπδ τοιαύτην κυκλοφορίαν πιστωτικού νομίσματος ή 
άξια τών γραμματίων δέν ήδύνατο βεβαίως νά διατηρηθή είς τδ άρ
τιον. Πολλάς ύπέστη διακυμάνσεις, ών ό. κατώτατος δρος άνήλθεν είς 
5 °/0, ό δ’ ανώτατος είς 22 °/0· .

Ή άναγκαστική έν Ίταλί^ δέν έ'σχε πολύ μακράν διάρκειαν, διότι 
ήρθη μετά 17 ετη άπδ τής έγκαταστάσεως αύτής. Ύ.πουργοϋντος τοϋ

< Λίρα=φράγκον.
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Magliani τά οικονομικά της χώρας περιήλθον εις εύρωστίαν ικανήν 
ϊνα έπιτρέψωσιν εις το Κράτος νά προβή εις συνομολόγησιν μεγάλου 
δανείου προς άρσι.ν .τής άναγκαστικής. Τότε ό υπουργός ούτος ύπέβαλεν 
εις τήν έπιψήφισιν της βουλής «ϊιά της περίφημου έκθέσεώς του τό σο
φόν έκεϊνο νομοσχέδιου (Dissegno di Legge), τό όποιον άπετέλεσε τόν 
νόμον της 7 Μαΐου 1881, διά τοϋ οποίου έκανονίσθη δ τρόπος και δ 
χρόνος, καθ’ δν έδει ν’ άρθή ή άναγκαστική τών γραμματίων κυκλο
φορία. Θεωρώ διδακτικόν νά μνημονεύσω ενταύθα τών κυριωτέρων 
διατάξεων τοϋ νόμου τούτου.

Καταργεϊται εύθύς έξ άρχής ή έ'νωσις τών 6 Τραπεζών (Consorzio) 
τά δ’ ύπ’ αύτών κυκλοφορούμενα γραμμάτια κηρύττονται άποτελοϋντα 
άπό της 1 Ιουλίου 1881 χρέος τοϋ Κράτους. Τά γραμμάτια της 
Ένώσεως έξακολουθοϋσι μέν άπολαύοντα τοϋ προνομίου τής άναγκα
στικής κυκλοφορίας, άλλά μόνον μέχρι τής έκδόσεως Β. Δ., δι’ ών θέ
λει κανονισθή δ τρόπος τής έξαργυρώσεως αυτών. Άπό τής ήμέρας τής 
διά τών Β. Δ. δρισθησομένης πρός έπανάληψιν τών εις μέταλλον πλη
ρωμών τά γραμμάτια άξίας 50 εκατοστών και 1 καί 2 λιρών, τά 
δποϊα ήθελον εύρεθή έν τοϊς Ταμείοις τοϋ Κράτους, δέν δύνανται πλέον 
νά τεθώσιν είς κυκλοφορίαν, τών δέ άπό τής ήμέρας έκείνης παρουσια- 
σθησομένων διατάσσεται μέν ή έξαργύρωσις, άλλ’ούχί ύφ’όλων τών 
ταμείων τοϋ Κράτους, άλλ’ύπό 13 μόνον τοιούτων, ήτοι τοϋ κεντρικού 
καί ύπό τών έπαρχιακών τής Βάρης, Βολωνίας, Καλιάρης, Φλωρεν
τίας, Γένοβας, Λιβόρνου, Μεσσηνίας, Μιλάνου, Ν.εαπόλέως, Παλέμου, 
Τορίνου και Βενετίας. 'Ορίζεται δέ δτι δΓ άλλων Β. Δ. θέλει έπι- 

' τραπή ή έξαργύρωσις καί ύπ’ άλλων ταμείων. Διατάσσεται ή έξαφά- 
νισις τών ε’ισαχθέντων έν τοϊς ταμείοις γραμματίων άξίας 2 καί 1 λι
ρών, 50 εκατοστών ώς καί τών λιρών 5 μέχρι ποσού 105,400,180 
καί πάντων τών γραμματίων τής 'Ενώσεως τών έχόντων άξίαν μεί- 
ζονα τών 10 λιρών. Ή Κυβέρνησις έξουσιοδοτεϊται νά συνομολογήση 
δάνειον 644 εκατομμυρίων λιρών ε’πί τόκω ούχί άνωτέρω τών 5 °/0 καί 
επιτέλους πρός πολλάς άλλας κανονιστίκάς διατάξεις, προστίθεται καί 
ή καθ’ ήμάς λίαν σπουδαία διάταξις τοϋ άρθρου 24, καθ’ ήν συνιστά- 
ταϊ δωδεκαμελής επιτροπή έδρεύουσα διαρκώς έν τφ ύπουργείφ τών 
Οικονομικών, άποτελουμένη δ’ έκ τεσσάρων γερουσιαστών καί τεσσάρων 
βουλευτών έκλεγομένων ύπό τών οικείων βουλών ώς καί ε’κ τεσσάρων 
ύπαλλήλων τοϋ Κράτους έκλεγομένων ύπό τοϋ ύπουργικοϋ' συμβουλίου 
ϊνα «γνωμοδοτή έφ’δλων τών πάσης φύσέως μέτρων, άτινα θέλουσι λη- 
»φθή πρός έξαφάνισιν καί άνταλλαγήν τών γραμματίων, πρός άντι- 

1
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ϊκατάστασιν τών Ενωτικών διά νέων και πρός έκπόνησιν τών έκδο- 
»τέων πρός έκπλήρωσιν τών διά τήν άρσιν άπαιτουμένων ενεργειών 
«κανονισμών.»

’Επί τή βάσει τοϋ άνωτέρω νόμου, έξεδόθη διά τοϋ άπό 16 ’Ιουνίου 
1881 Β. Δ. κανονισμός διατάσσων τά τής έκτελέσεως αυτού έν ολή 
τή λεπτομερείς καί βραδύτερου έψηφίσθη δ άπό 1 Μαρτίου 1883 έτε
ρος νόμος, καθ’ δν ώρίσθη ώς ήμέρα τής άρσεως ή 12 ’Απριλίου ΐδίού 
έτους. Τά κατά τήν ήμέραν ταύτην άναγκάστικώς κυκλοφοροϋντα 
γραμμάτια συνεποσοϋντο εις 940 μέν εκατομμύρια λίρας διά λογαρια
σμόν τοϋ Κράτους καί 810 διά λ]σμον τών Τραπεζών. Τό Κράτος 
συνωμολόγησεν εύχερώς τό κατά τά άνωτέρω έπιτραπέν δάνειον τών 
644 εκατομμυρίων καί διά τοϋ προϊόντος αύτοΰ έξηγόρασέ καί έξηφά- 
νισεν 600 εκατομμυρίων γραμμάτια άξίας 1 καί 2 λιρών καί 50 εκα
τοστών. Διέμειναν οδτω έν κυκλοφορία τά διά λογαριασμόν τοϋ Κρά
τους ύπολειπόμενα 340 έκατομμύρια καί τά διά λογαριασμόν τών Τρα
πεζών 810 έν 8λφ 1,150,000,000 λίραι, τά δποϊα, ώς άπολαύοντα νο
μίμου καί ούχί άναγκαστικής κυκλοφορίας, έξηργυροϋντο εύθύς άμα τή 
παρουσιάσει διά χρυσού ή καί δΓ άργύρου.

Τοιουτοτρόπφ ή ’Ιταλία δΓ ένεργείας εις άκρον σώφρονος καί περίέ- 
σκεμμένης κατώρθωσε νά άπαλλαχθή τής μάστιγος τής άναγκαστικής 
έν χρονικφ διαστήματι σχετικώς λίαν βραχεί καί κατά τρόπον έξα- 
σοαλίσαντα τήν κοινωνίαν άπό βιαίων κλονισμών. Εύχόμεθα δέ τή 
γείτονι φίλη χώρα νά έξέλθη ταχέως τών οικονομικών δυσχερειών, καθ’ 
ών κατά τήν στιγμήν ταύτην παλαίει, ϊνα μή έμπέση αύθις είς τήν 
δεινοτέραν τών συμφορών, τήν αναγκαστικήν.

ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Ή χώρα ήτις κατέπληξε τόν κόσμον διά τοϋ μεγαλείου, τής προό
δου καί τοϋ πλούτου αυτής, δέν ήδυνήθη ν’ άποφύγη τήν μάστιγα 
τής άναγκαστικής. Ε’ις δυσχερείς οίκονομικάς. περιστάσεις περιελθοϋσα 
κατά συνέπειαν τοϋ έμφυλίου πολέμου έξηναγκάσθη κατά Φεβρουά
ριον τοϋ 1862 νά κηρύξη τήν άναγκαστικήν τών γραμματίων τοϋ 
Κράτους κυκλοφορίαν. Ή άναγκαστική αυτή διήρκεσε 17 έτη άρθεισα 
τφ 1879. Κατά τήν στιγμήν ταύτην Απολείπονται έν κυκλοφορία 
333,364,743 δολλάρια έκ τών άναγκαστικών Greenbacks. Τά έπ’ 
άναγκαστική κυκλοφορία · γραμμάτια έξεδόθησαν άπ’έύθείας ύπό τοϋ 
Κράτους, ταϋτα δέ, γνωστά ύπό τό άνωτέρω όνομα Greenbacks, 
αντικατέστησαν τά πρό τής αναγκαστικής, ήτοι τά προ τοϋ 1862 κυ- 
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κλοφοροϋντα ύπο το δνομα Demand-notes, γραμμάτια κα'ι ταϋτα ύπό 
τοϋ Κράτους άπ’ ευθείας έκδιδόμενα. Κατ’ ασφαλείς στατιστικάς 
υπολογίζεται οτι ό ανώτατος δρος είς ον εφθασε τό έν κυκλοφορία πο
σόν τών Greenbacks άνήλθεν είς 1,028,571,428 δολλάρια, οτι δέ δ 
μέσος δρος της κυκλοφορίας αύτών άνήλθεν είς 600,000,000 δολλά
ρια. Ή τών αναγκαστικών τούτων γραμματίων αξία σχετικώς πρός 
τόν χρυσόν, διεκυμάνθη καθ’ δλην την διάρκειαν τής αναγκαστικής 
λίαν άποτόμως, ή S’ ύποτίμησις καθ’ άλματα χωρήσασα, ώξύνθη μέ
χρι σημείου ούχί μοναδικού έν τοΐς καθ’ ήμάς χρόνοις. Ένα μηνά ευθύς 
μετά την έγκατάστασιν τής αναγκαστικής ό χρυσός ύπ.ερετιμήθη κατά 
20 °/0· βραδύτερου μετά δέκα μηνάς εύρίσκομεν αύτόν ύπερτετιμη- 
μένον κατά 60 °/ . "Έκτοτε ή ύπερτίμησις τοϋ πολυτίμου μετάλλου 
έ'βη, ώς εϊπομενήδη, καθ’ άλματα προί'οϋσα, μέχρις ού τό 1864, ήτοι 
δύο μόνον έτη μετά τήν ΐδρυσιν τής αναγκαστικής, εύρίσκομεν τά 
γραμμάτια τοϋ Κράτους ύποτετιμημένα απέναντι τοϋ χρυσοϋ κατά 
186 °/ , έδίδοντο δηλαδή 186 δολλάρια είς γραμμάτια άντί 100 δολ- 
λαρίων χρυσών. Ό δρος ούτος τής ύποτίμήσεως είναι τό κατακόρυφον 
σημεΐον είς δ αυτή έξίχθη, έκτοτε δέ ήρξατο έλαττουμένη,, ούχί δμως 
κατά σχέσιν ευθείαν πρός τήν πορείαν τής ύποτίμήσεως, άλλά βραδέως 
καί βαθμηδόν, έξέλιπε δέ τέλεον μόνον τφ 1879 μετά τήν άρσιν, ήτις 
χάρις είς τόν άπειρον πλούτον τής χώρας έτελέσθη πάνυ άκόπως. Φαί
νεται και είναι αληθώς άξιον προσοχής, πώς έν, χ_ώ.ρα τοσούτον πλουσίφ 
οίαι αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι, ή άναγκαστική δέν ήρθη ένωρίτερον, άλλά 
διήρκεσεν όλα 17 έτη, Οΐ λόγοι οϊτινες παρέτειναν έν τή Όμοσπονδίφ 
τήν αναγκαστικήν μαρτυροϋσιν έτι άπαξ δτι ή άναγκαστική τοΰ νο·μι- 
ημαηκοΟ χάρ-ου κυκλοφορία πολλάς άλλοκότους· δοξασίας γενν^- ώς 
έκ τών παραδόξων φαινομένων, τά όποια έπακολουθοϋσιν είς αύτήν, 
ώστε νομίζω ούχί άσκοπον νά είπω δύο λέξεις περί αύτών.

Έν ταϊς Ήνωμέναις ΙΙολιτείαις οΐ παραγωγοί, ιδίως οί γαιοκτή
μονες καί οΐ βιομήχανοι, ειχον τήν ιδέαν δτι ή τιμή τών ύπ’ αύτών 
παραγομένων προϊόντων, κανονιζομένη ύπό· τών άγορών τής κατανα- 
λώσεως καί καταβαλλομένη αύτοϊς είς χαρτονομίσματα, κατέλιπεν . 
ύπέρ αύτών άπαν τό κέρδος τό προκϋπτον έκ τής διαφοράς τής άξίας 
τοϋ χάρτου πρός τον χρυσόν. Μήπως καί παρ’ ήμϊν δέν ύπάρχουσί τινες 
μεταξύ τών παραγωγών τ’ αύτά φρονοϋντες ! Άλλά καί ούτοι ώς καί 
οί ’Αμερικανοί Inflationists άπατώ.νται οίκτρώς, διότι δέν λαμβάνου- 
σιν ύπ’ όψιν .δτι, δ,τι λαμβάνουσιν ώς διαφοράν μεταξύ χρυσοϋ καί 
χάρτου, άποδίδουσι πολλαπλάσιον είς άγοράν τών ειδών, ών εχουσιν

β;
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ανάγκην διά τήν εαυτών συντήρησιν, διότι δ παραγωγός είναι βεβαίως 
καί καταναλωτής. Ούτοι λοιπόν όί Inflationists κατώρθωσαν νά παρα- 
τείνωσι τήν αναγκαστικήν δεκαεπτά δλα έτη. Ή ένεστώσα τών ’Ηνω
μένων Πολιτειών νομισματική κατάστασις είναι άξια πολλής προσοχής, 
νομίζω δέ δτι προλαμβάνω ,τήν έπιθυμίαν τών αναγνωστών επιχειρών, 

φ, βραχεϊαν τής καταστάσεως'ταύτης εκθεσιν, 
ό παρακολουθών τάς σελίδας ταύτας τελείαν άποκομίσγ γνώ- 

y - '·------ , τό όποιον κατά τήν στιγμήν ταύτην
καί μετ’ αύτής τόν κόσμον σύμ- 

εν είναι άπί-

έπί τή παρού,ση εύκαιρίφ...........
ϊνα ί
σιν τοϋ μεγάλου ζητήματος, 
απασχολεί τήν χώραν εκείνην 
παντα, διότι, έάν ταχεία καί δεξιά δέν έπέλθη λύσις, δι 
θανον νά πρόκυψη τεραστία νομισματική κρίσις. έν ταϊς πλουσίαις 
Ήνωμέναις Πολίτείάις, ής τόν αντίκτυπον θέλει αίσθανθή σόμπας ό 
έμπορικός κόσμος.

, Κατά τήν στατιστικήν τών ετών 1890 καί 1891 τοϋ Νομισματο
κοπείου τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, ή μέση έτησΐα παραγωγή τών πο
λυτίμων μετάλλων έν τφ κόσμφ άνήλθεν άπό τοϋ 1831—1875 εις 
147,168 χιλιόγραμμα χρυσοϋ καί είς 1,082, 518 άργύρου- μετά 
δέκα έτη ήτοι τφ 1885 είς 155,972 χιλιόγραμμα χρυσού καί ε’ις 
3,036,000 άργύρου- τφ δέ 1891 τοϋ μέν χρυσοϋ ή παραγωγή άνήλ
θεν είς 188,531 χιλιόγραμμα, τοΰ δέ άργύρου είς 4,465,822, ώστε 
ή άπό τοϋ 1831 μέχρι τοϋ 1891 μεσαία έτησία παραγωγή έν τφ κό
σμφ τοϋ μέν άργύρου άνήλθεν είς 943,388 χιλιόγραμμα, τοΰ δέ χρυ
σοϋ είς 60,489 χιλιόγραμμα. Αί παράγουσαι τόν άργυρον χώραί εΐσι 
κυρίως αΐ Ήνωμέναι Πολιτεΐαι, τό Μεξικόν καί ή Κεντρψα καί Νό
τιος ’Αμερική· ή άναλογία τής έτησίας μεσαίας πμραγωγής τοϋ άρ
γύρου τών Ηνωμένων Πολιτειών πρός τό δλον τής παραγωγής ποσόν 
κατά τά τελευταία τεσσαράκοντα έτη, είναι 52.9Ο/Ο, διότι άπό τοϋ 
1851 μέχρι τοϋ 1891‘ ανέρχεται κατά μέσον δρον έτησίως είς 449, 
151 χιλιόγραμμα. Παράγουσι λοιπόν αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τό 
ή.μίο'υ καί πλέον ποσόν τοϋ άργύρου δλου τοϋ κόσμου. Άλλ’ ένφ τε- 
ραστίως ηΰξησεν ή τοϋ άργύρου παραγωγή, έξαπλασιασθεϊσα σχεδόν, 

. έν διαστήματι 60 έτών, διότι ένφ τώ 1851 ή δλη τόϋ κόσμου πα
ραγωγή άνήλθεν είς μόνον 886,115 χιλιόγραμμα, έν έτει 1891 άνήλ
θεν αΰτη είς 4,465,000 χιλιόγραμμα, έξ ών 1,814,600 παρήχθησαν 
έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις, ή τοϋ χρυσοϋ παραγωγή εμεινεν άπο*· 
λύτως στάσιμος ή μάλλον ήλαττώθη, διότι, εξαιρέσει τής πενταετίας 
άπό τοϋ 1856—‘I860, καθ’ήν άνήλθεν έτησίως είς 201,750 χιλίό-

1 Ή άπο τοϋ 1831 —1850 παραγωγή είναι ασήμαντος. 
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γραμμα, ένφ έν. έ’τει 1851 άνήλθεν εις 199,388 χιλιόγραμμα, έν έ'τει 
1891 άνήλθεν εις [/.όνον 188,531.

Ύπό τοιαύτας προς άλληλα άναλόγίαο παραγωγής τών πολυτίμων 
μετάλλων έ'πρεπεν άναγκαίως νά έπέλθη σχετική τοϋ άργϋρου πρός τόν 
χρυσόν ύποτίμησις, τοιαύτη δ’ έπήλθεν αληθώς επίφοβος- έν έ'τει 1871 
δ άργυρος έτιμάτο πρός τόν χρυσόν εις 1 : 15.97, ένώ έν ετει 1891 έτι- 
μάτο είς 1. : 20 70- σήμερον τιμάται εις 1 : 23 */  , ύπετιμήθη δη
λαδή δ άργυρος έν διαστήματι 20 μόνον ετών κατά 43 καί έπέ- 
κεινα τοϊς°/0.

* Ή άπδ σκηνής διδασκαλία δέν επιτρέπεται άνευ τής άδειας τοϋ μετά- 
φραστ»ΰ. Α. Γ. Κ.

Ώς ήν επόμενον, ή ραγδαία αυτή τοϋ άργύρου ύποτίμησις έξεθορύ- 
βησε τάς Ηνωμένας Πολιτείας αϊτινες, ού μόνον, ώς ανωτέρω έρρήθη, 
παράγουσιν έκ τοϋ μετάλλου τούτου το ήμισυ και πλέον τής τοϋ κό
σμου παραγωγής, άλλ’ έ'χουσιν ώς νομισματικήν βάσιν πρός τόν χρυσόν, 
και τόν άργυρον. Έφοβήθησαν λοιπόν οί ’Αμερικανοί δτι ένεκα τής 
ύποτιμήσεως ταύτης τοϋ άργύρου, ήτις έφαίνετο δτι, προϊόντος τοϋ χρό
νου, μείζονας ήθελε προσλάβει διαστάσεις, έπικίνδυνος ήθελεν έπέλθει 
διατάραξις έν ταΐς συναλλαγαϊς τών Ήνωμ. Πολιτειών και είργά- 

• σθησαν ί'να έξεύρωσι μέσα είς πρόληψιν τοϋ κακού. (’Ακολουθεί),

ΔΕΟΝΤΟΣ ΤΟΛΣΤΟΗ

ΤΟ; ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΤ ΖΟΦΟΙ"’Ή «ΠΙΑΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΥΧΙ - ΧΑΘΗΚΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΥΛΙ»
ΔΡΑΜΑ

ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ

ΠΡΟΣΩΠΑ < ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ
Πέτρος. Πλούσιος μουζίκος (χωρικός), 42 έτών, νυμφευμένος είς δεύ

τερον γάμον, καχεκτικός.
Άνύσια. Σύζυγός του, 32 έτών, κομψευομένη.

Άκουλίνα. Θυγάτηρ τοϋ Πέτρου έκ τοϋ πρώτου γάμου, 16 έτών, 
βαρήκοος, ευήθης.

ΆνίΟΐίτκα. Δευτέρα κόρη, 10 έτών.
Νικήτας. ’Εργάτης των, μισθωτός, 25 έτών, κομψευόμενος. 
Άκείμ. Πατήρ τοϋ Νικήτα, 50 έτών, δύσμορφος, θεοφοβούμενος. 
Ματρώνα. Σύζυγός του, 50 έτών. .
Μαρίνα. Κόρη ορφανή, 22 έτών.

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ

Ή σκηνή παριστξί εύρύχωρον καλύβην τοϋ Πέτρου έν τινι χωρίω κατά τδ 
φθινόπωρου. Ό Πέτρος κάθηται έπί θρανίου, έπιδιορθόυωυ περιλαίμιου ίππου 
(λαιμαριάν). Ή Άυύσια καί ή Άκουλίνα κλώθουσι.

ΣΚΗΝΗ Α'.λ «
Πέτρος, Άνύόια καί Άκουλίνα (αί τελευταιαι μδουσιυ έν διφδίςι).

Πέτρος (παρατηρών έκ τοϋ παραθύρου). "Εφυγαν πάλι τάλογα, καί νά 
ίδής, ποϋ θά μοϋ σκοτώσουνε τό πουλάρι. Νικήτα, έ, Νικήτα ! Κου- 
φάθηκε ! (Άκροάται- πρδς τάς γυναίκας). Φτάνει σας πιά τό τραγούδι- 
τίποτε δέ μπορεί ν’άκούση κανείς ! -

Φωνή Νικήτα (’έξωθεν). Τί θέλεις ;
Πέτρος. Νά συμμαζέψης τάλογα.
Φωνή Νικήτα. Καλώ, τά,συμμαζεύω, έχουμε καιρό.
Πέτρος (κινώυ τήν κεφαλήν του). Αΐ μωρέ κι’αυτοί άργάταις ! Τί 

νά σόϋ κάμω, ποϋ είμαι σακάτης, ειδεμή, γιά δλο τόν κόσμο δέ θά 
τόνε κρατούσαστή δουλειά μου. Κολάζεται κανείς μέ δαύτους... (’Εγεί
ρεται καί κάθηται πάλιν). Νικήτα!... Ποϋ νάκούση. Δέν πηγαίνει καμ- 
μιά άπό τά σάς ; Άκουλίνα, πήγαινε σύ νά τά συμμαζέψης.

Άκουλίνα. Ποιά, τάλογα ;
Πέτρος. Κιαμέ ποιώ ;
Άκουλίνα· Τώρα; (Φεύγει).

ΣΚΗΝΗ Β'.

Πέτρος καί Άνύΰι,α.

Πέτρος. Καί σόϋ εινε ένας ακαμάτης .... βαρυέται νά σαλέψη. 
Ακατάστατος !

. Ανυσμα. Δέν είδες εσύ πολύ προκομμένος πούσαι... Άπό τή φουγοϋ
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και στό σκαμνί. Μόνο γιά νά ξεγυρεύτρς τοϋ ενός και τοϋ άλλου είσαι. 
Πέτρος. Καί γιά νά μή σάς μιλήσή κανείς — είστε χαμένοι άθρώ- 

ποι. Αί μωρέ άθρώποι !
Ανόσια. Μάς φορτόνεις μέ ένα σωρό δουλειές κ’υστέρα φωνάξεις 

κι’ όλας. Εύκολο πράμα εινε νά προστάζη κανείς άπό ’πάνω άπ.’ τή 
φουγοϋ.

Πέτρος (στενάζων). Αί μωρέ, κι’ &. δέμέ κόλλαγε αΰτη ή αρρώστια, 
οΰτε μιά μέρα θά τόν έκρατοϋσα.

Φωνλ της Άκουλίνας (όπισθεν της σκηνής), ψί} ψέ, ψέ | (’Ακούεται 
δ χρεμετισμδς τοϋ πώλου καί ό ποδοβολητδς τών ίππων, οΐτινες εΐσελαύνουσι διά 
τοΰ πυλώνος; Ή πύλη τρίζει).

Πέτρος?· Μόνο γιά νά διηγάται άνοησίαις είνε καλός. ’Αλήθεια, 
ποτές δέ θά τόν έκρατοϋσα.

Άνόσία (έξερεθΐζουσα αύτόν). Δέ θά τόν έκρατοϋσα.. .“Ας έπήγαινες 
νά τά φέρης ό ίδιος, τότες νάχες νά,πής.

•
ΣΚΗΝΗ Γ.

Οί άνω και Άκουλίνα.

Άκουλίνα (εισέρχεται). Είδα κ’έπαθα νά τά φέρω ! ’Εκείνο τό ψαρέ... 
Πέτρος. Κι ’ δ Νικήτας; ποϋ εινε;
Άκουλίνα. Γιά τό Νικήτα είπες ; Μές στη μέση τοϋ δρόμου 

στέκει. ‘
Πέτρος. Και γιατί στέκει μές στο δρόμο ;
Άκουλίνα Γιατί στέκει ; Νά, στέκει, καί φαφλατίζει.
Πέτρος. Δέ μπορείς νά καταλάβης τί θέλει νά σοϋ πή. Μέ ποιόνε 

φαφλατίζει ;
Ακουλίνα (μη άκούσασα). Τί λεει ; ('Ο Πέτρος άποστρέφει τδ πρόσω- 

πον έν αγανακτήσει. Ή Άκουλίνα κάθηται καί κλώθει.)

ΣΚΗΝΗ Δ'.

Οί άνω καί ’Ανιούτκα.

Άνιοότκα (εισέρχεται. Προς τήν Άνύσιαν). Τοϋ Νικήτα ή μάνα καί 
δ πατέρας ήρθανε νά τόνε δοϋν. Θά τόνε πάρουνε, λέει, στο σπήτΐ 
τους, νά μή χαρώ τό φως μου.

Ανόσια. Ψέματα λές.,
Άνιοότκα. Αλήθεια ! Νά μοϋ χυθοΰν τά μάτια ! (Γελ£). Πέρασα 

άπό χ,οντμ κι’ ακόυσα τφ Νικήτα, . πουλεγε : Έ^ε γειά ήέει, τώρα, -

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΖΟΦΟΥ 663

Άννα Πετρόβνα, Σέ προσκαλώ, λέει στο γάμο μου νά *ρθής νά ξεφαν
τωτής. Σάς άφίνω γειά, λέει καί γελ^.

Ανόσια (πρός τον σύζυγόν της). Μεγάλη άνάγκη σ’ έχουνε, βλέ
πεις. Μοϋ σηκώθηκε νά μοϋ πά*ι δ ίδιος : «Τά φέρνω έγώ» !...

Πέτρος. Κι’ άν φύγη τάχατες τί ;--δ δρόμος ανοιχτός εινε. Τάχα 
μου — δέ βρίσκω άλλους ;

Ανόσια. Καί τουχεις κιόλας δοσμένα καί μπροστά, (Ή ’Ανιούτκα 
πλησιάζει προς τήν θύραν, ακούει τί λέγουν καί φεύγει).,

ΣΚΗΝΗ Ε’.

Πέτρος καί ΆνύΟια.

Πέτρος (σκυθρωπάζει). Κι’ άν (πήρε μπροστά χρήματα, τί τάχα
τες ; Τό καλοκαίρι τά ξεδούλεύει.

Ανόσια. ’Εσένα ή χαρά σου είνε νά τόνε βγάλγς, —ένα στόμα 
όλιγώτερο βλέπεις. Μά δέν άρωτάς κ’έμενα τί έχω νά τραβήξω τό 
χειμώνα μόνη μου, σάν κανένα χτηνό. Ή γυναϊκά σου νά λύώνη 
στή δουλειά καί σύ νφσαι ξαπλωμένος. Σέ ξέρω ’γώ έσένα !

Πέτρος. Χωρίς ν’ άκούσης τίποτε, κουράζεις άδικα τή γλώσσά σου.
’Ανόσια. Έγέμωσε τήν αυλή μέ ζά. Έλυπήθηκε νά πουλήσ^ τήν 

αγελάδα κ’ έκράτησε τά πρόβατα στο χειμάδι— δέν τά προφταίνεις 
νερό καί θροφή καί θέλεις νά βγάλης τόν άργάτη. Έγώ βαρειές δου
λειές δέ θά καταπιαστώ καί ξέρε το. Θά τεντώσω κ’ έγώ τδ κανί μου, 
καλή ώρα σάν κ’ έσένα τώρα, καί στάχτη νά γίνουν ούλα. Κάμε δπως 
θέλεις.

Πέτρος (τή Άκουλίνφ). Πήγαινε σύ νά ταγίσγς τά ζά—ώρα εινε.
Άκουλίνα. Νά ταγίσω τά ζά λές ; Καλά, πάω. (Φορεϊ έπενδύτην 

καί λαμβάνει σχοινίον).
Ανόσια. “Οχι, δέ σέ δουλεύω — φτάνει πιά. Δέ δουλεύω, δέ δου

λεύω ! Δούλεψε μοναχός σου. · . ,
Πέτρος. Αί, φτάνει πιά. Μπάς κ’ έζουρλάθηκες ; Ειδές την έκεϊ 

καλέ, ποϋ μοϋ γίνηκε σάν. προβατίνα στρογγυλή.
’Ανόσια. Σύ είσαι σκύλλος λυσσασμένος ! Μήτε γιά δουλειά είσαι 

μήτε γιά χαρά. . Μόνο γιά τό φαί είσαι καλός. Σκυλλί δαιμονισμένο, 
αλήθεια κι’ άπ’ αλήθεια !

Πέτρος (πτύει έν αγανακτήσει καί ένδύεται). Τφοϋ σου ! Θεέ μου σχώ- 
ρεσέ μου ! "Ας παί νά μάθη κανείς τί γίνεται δξω. (Φεύγει).

Ανόσια (κατόπιν του). Διάβολε ^υδάτε, .(χύταρε !
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ΣΚΗΝΗ ΣΤ'.

Άνϋΰια και Άκουλΐνα.

Άκουλίνα. Γιατί βρίζεις τον πατέρα ;
Άνύσια. Έλα καί σύ ζεβζέκα, σώπα !
Άκουλίνα (βαίνει πρός τήν βύραν). Ξέρω ’γώ γιατί τόνε βρίζεις. Έσύ 

είσαι ζεβζέκα, σκύλλα ! Δέ σέ φοβούμαι.
Άνύσια. Μιλάς καί σύ ; (Άναπηδή καί ζητεί τι νά τήν κτυπήση). 

Κύτταξ’ έδώ, μ’ αύτό τό ξύλο θά τής φ^ς.
Άκονλίνα (ανοίγουσα τήν Ουράν)· Είσαι σκύλλα τρισκατάρατη, 

σκύλλα, σκύλλα ! (Φεύγει).
ΣΚΗΝΗ Ζ*.

*
’Ανϋόια (μόνη).'

Άνύσια (σύννους). Έλα, λέει, στο γάμο. Τί εινε πάλι αύτά, ποΰ 
θένε νά μοΰ κάμουν ; Θένε τάχατες.νά τόνε παντρέψουνε ; "Ανοιξε καλά 
τά μάτια σου, Νικήτα : άν ίσως αύτά εινε ίδέαις δικές σου, εγώ ξέρω 
τί κάνω...’Εγώ χωρίς άύτόνα δέ μπορώ νά ζήσω. Δέ θά τον άφήσω νά 
τό κάμη ! ' ,

ΣΚΗΝΗ Η'.

Άνύο'ια καί Νικήτας.

Νικήτας, (εισέρχεται καί παρατηρεί περί αύτόν. Βλέπων τήν Άνύσιαν 
μόνην, τρέχει πρός αυτήν. Ταπεινοφώνως). Βρέ παιδί, κακά μαντάτα. Ήρθ’ 
δ πατέρας μου καί θέλει νά μ’ έβγάλη.άπό ’δώ, θέλει νά μέ πάρη μα- 
ζύ του. ,Καί καλά καί σώνει νά σέ παντρέψω, λέει, καί ζήσε στό \ 
χωριό μας.

Άνύσια. Καί τί τάχατες, δέν π^ς νά παντρευτής ; τί μέ κόφτει
εμένα ;

Νικήτας. Μωρέ μπράβο ! ’Εγώ νά γυρεύω πώς νά σιάξω τήν 
δουλειά καλείτερα, κι* αύτή : — παντρέψου, λέει ! Τί π? νά πουν 
αύτά ; (Κάμνει νεϋμα). Μήπως τά ξέχασες ;.... ,

Άνύσια. Δέν π^ς νά παντρευτής ; Πολύ ποΰ μέ κόφτει . . .
Νικήτας. Τ’εΤνεπάλι αύτος δ θυμός. Καλέ εϊδές την έκεϊ, ούτε νά 

χήνε χαδέψω δέ μ’άφίνει... Τί επαθες ;
Άνύσια. Νά, γιατί θέλεις νά μέ παρατήσης. Κι’άν θέλης πάλι 

νά μέ παρατήσης, ανάγκη δέ σ’εχω ! Αύτό εινε ούλο τό παραμύθι.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΖΟΦΟΥ

Νικήτας. Έλα τώρα, Άνύσια. Μή δά εγώ μπορώ νά σέ ξεχάσω ; 
Ποτέ στή ζωή μου. Όπου λέγει δ λόγος, δέ σέ παρατώ, ό'λως διόλου 
καί στοχάζομαι, πώς κΓ άν μέ παντρέψουνε, έγώ Οάρθω πίσω κοντά 
σου· έκεϊ ποτές δέ θά μείνω.

Άνύσια. Καί τί νά σέ κάμω ’γώ παντρεμένονε ;
Νικήτας. Μά πώς θέλεις πάλι, τ’ αδέρφι, νά παρακούσω τοΰ πα

τέρα μου ; Αύτό δέ μπορεί νά γείνη.
Άνύσια. Αύτά εινε δικά σου τερτίπια, καί τά ρίχνεις ούλα άπά 

στον πατέρα σου. ’Από πολύν καιρέ τάχεις ψημένα μέ τήν πατσα
βούρα σου εκείνη, τή Μαρίνα. ’Εκείνη τά κάνει οΰλ’ αύτά. "Αδικα 

δέν ήτανε προχτές εδώ πέρα . -
Νικήτας. Ποιος—ή Μαρίνα ; ! ’Ανάγκη ποΰ τήν έχω, βλέπεις ! 

πόσαις σάν κι’ αύτήν... .
Ανύσια. Καί γιατί τό λοιπόν τότες ήρθε δ γονειός σού ; Σύ τοΰ μή

νυσες νάρθη ! Μ’ έκορόϊδευες... (Κλαίει).
Νικήτας. Άνύσια, πιστεύεις το Θεό ή όχι ; Σοΰ κάνω δρκο, πώς 

ούτε στον ύπνο μου δέν τώδα τέτοιο πράμα. Μήτε είδα τίποτε 
μήτε ξέρω. Στοΰ πατέρα μου τό κεφάλι έκατέβηκαν ουλ’ αύτά.

Άνύσια Άν έσύ δέν ήθελες, ποιος απορούσε νά σέ βιάση ;
Νικήτας. Στοχάζομαι, πώς καί ενάντια νά πάω στον πατέρα μου 

δέν πάω, μά καί όρεξι πάλι γιά παντρειά δέν έχω.
Άνύσια. Άντιάτάσου καί πάει λέοντας.
Νικήτας. Άντιστάθηκε κ’ ένας άλλος μιά φορά, μά τοΰ τής έβρε

ξαν τόσο καλά στό χωριό, ποΰ... Άμέ τί θαρρείς ; Νά σοΰ πώ δέν τό 
θέλω. Λένε πώς τό ξύλο τσούζει...

Άνύσια. Ά; τά χωρατά, κι’ άκουσέ μου ’δώ, Νικήτα : άν τύχη 
καί πάρης τή Μαρίνα, δέ ξέρω τί θά πάθω νά γείνω.. .θ’ άποφασίσω 
τή ζώή μου ! Έκριμάτισα, άνόμησα; έγεινα δ,τι έγεινα—μά πίσω 
δέ γυρίζω. Άνίσως μέ παρατήσης καί σύ καί φύγης, έγώ θά κάμω....

Νικήτας. Καί γιατί θά φύγω ·, Άν έγώ ήθελα νά φύγω —έφευγα 
τώρα τόσον καιρό. Δέν εινε πολύς καιρός ποΰ μ’ έζήτησε γιά άμαξά δ 
Ίβάν Συμεώνιτς.. .Καί τί ζωή εινε κοντά του — ξέρεις. Καί δμως δέν 

ε’πήγα. Γιατί στοχάζομαι, πώς κάθε έναν μπορώ νά φχαριστήσω μέ 
' τήν έργασία μου. Άν έσύ πιά δέ μ’ αγαπούσες-—έκεϊνο ήταν άλλος 

λογαριασμός. '
Άνύσια. Αύτο δέν πρέπει νά τό ξεχνά;, Ό γέρος μου σήμερ’-αύριο 

πεθαίνει, έσκέφθηκα, καί τότε σκεπάζοντα ούλα τά κρίματά μας. 
στεφανόνομαι—είπα μέσα μου καί γίνεσαι σύ νοικοκύρης,
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Νικήτας. Αύτό δέ θέλει θεολογία. Τί μέ μέλει εμένα; Έγώ δου

λεύω, ποϋ λέει δ λόγος, σάν ναμαι στο χτήμά μου. ’Εμένα, γιατί 
ποϋ λες, καί τ’αφεντικό καί ή κυρά μ’ αγαπάνε. Κι’ &ν μ’ άγαπάνε 
τάχατες ή γυναίκες—φταίω ’γώ ; Έτσι δέν εινε ;

Άνύσια. Κ’ εμένα θά μ’ άγαπ^ς ;
Νικήτας (περιπτύσσεται αύτήν). Νά έτσι δά ! Πώς σ’ είχα στην 

καρδιά μου...
ΣΚΗΝΗ Θ'.

01 &νω καί Ματρώνα (εισέρχεται διαρκώς σταυροκοπουμένη προ τών εικόνων. 
Ό Νικήτας καί ή Άνύσια αποχωρίζονται).

Ματρώνα. "Ο,τι είδα — δέν τώδα κι’ δ,τι κι* άν όίκουσα—δέν τά- 
κουσα. Έπαιζες μέ τήν κυρά—και τί τάχατες ; Καί το μοσκάρι, ξέ
ρεις— κ’ εκείνο παίζει. Γιατί νά μην παίξετε ; — Αυτά εχει ή νεότη. 
Τ> » f » » t V»· >αφβντικο σου σ εγυρδυδ Οζω, γυοκα μου.

Νικήτας. Έμπήκα μέσα γιά νά 'πάρω τσ τσικοϋρι.
Ματρώνα. Άμ’ ξέρω ’γώ, ξέρω, παιδί μου, γιά ποιο τσικοϋρι 

μπήκες. Αύτό τό τσικοϋρι πάντα κοντά στής γυναίκες βρίσκεται.
Νικήτας (κύπτει και λαμβάνει τον πέλεκυν). Μέ παντρεύετε, λέει, 

μάνα, άλήθεια εινε ; ’Εγώ τό βρίσκω δ'λως διόλου περιττό, καί νά σοϋ 
πώ καί τήν αλήθεια, δέν εχω κάμμιά διάθεσι.

Ματρώνα. Ύ—-ύ, παιδάκι μου, ποιά ή άνάγκη νά παντρευτής ; 
Αυτά εινε τοϋ γέρου δουλειές, καλά είσαι κετσι. Πήγαινε, παιδί μου, 
καί ’μεϊς καί χωρίς έλόγου σου θά σκεφτοϋμε τί θά κάμωμε.

Νικήτας. Παράξενο πράμα, άλήθεια. Πρώτα λένε νά . παντρευτώ 
κ’ υστέρα λέει, δέν ειν’ άνάγκη. Τίποτε δέ μπορώ νά καταλάβω. 
(Φεύγει).

ΣΚΗΝΗ Γ.

Άνύόια καί Ματρώνα.

Άνύσια. Αί, καλέ θειά Ματρώνα, δέ μοϋ λές, άλήθεια θέλετε νά 
τόνε παντρέψετε ; .

Ματρώνα. Μέ ποιόνε θά τόνε παντρέψωμε, κόρη μου ; Τάχατες 
δέ ξέρεις έλόγου σου τήν κατάστασί μας ; Ό γέρος μου έτσι κάθεται 
καί σαλιαρίζει- το λέει καί τό ξαναλέει καί καλά νά τόνε παντρέψωμε. 
Μά έννοια σου- κι’αύτή ή δουλειά δέν εινε γιά τά δόντια του. Τή 
γάτα τά ψάρια δέν τήνε στομαχιάζουνε- σάν κάνης τό καλό, καλό νά 
μήν περιμένης- έτσι εινε at’ αύτή ή δουλειά. Μη δά ’γώ δέ βλέπω 
^νεύει διά τών οφθαλμών) ποϋ γέρνει ή δουλειά ;
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Άνύσια. Άπό σένανε, Seta Ματρώνα, δέ μπορώ νά κρυφτώ. Έλό
γου σου τά ξέρεις ούλα. Έκαμα τό κρίμα αύτό—άγάπησα τό γυό σου.

Ματρώνα. Αύτό ε;νε παληά δουλειά. Ηύρες'τήν θειά Ματρώνα νά 
μή τό ξέρη. Αί, κόρη μου, ή θειά Ματρώνα εινε τριμμένη, τριμμένη 
καί ξανατριμμένη. Ή θειά Ματρώνα, ποϋ λές, κυρά μου, μπορεί νά 
δή μιά πήχυ βαθειά μέ στή γή. Ούλα τά γνωρίζω, κόρη μου ! Ξέρω, 
γιατί ή νειαίς χρειάζονται το υπνωτικό., Σοϋ τώφερα. (Λύει κόμβον 
τινά). Ό,τι χρειάζεται τό βλέπω, κΓ δ,τι δέ χρειάζεται ούτε τό ξέρω 
ούτε τό καταλαβαίνω. Έτερε ειν<· Κ’ ή θειά Ματρώνα ήτανε μιά φορά 
νειά. Καί, καταλαβαίνεις, μέ τό ξεκουτιασμένο σου πρέπει νά ξέρης 
νά ζήσης. Έγώοΰλαις τής 77 διαβολικές τής ξέρω. Βλέπω ’γώ, κυρά 
μου, πώς σ’ έπαιδεψε, πώς σ’ έβασάνισε ό γέρος σου. Μέ ποιόνα τό 
λοιπόν νά πέρασης τόν καιρό σου ; Αΰτόνα μέ τό διχάλι νά τόνε τρύ
πας— γαϊμα δέ βγάζει, Κύτταξε νά δής ποϋ θά τόνε θάψης τήν άνοιξι. 
Καί τότενες, ούλο πρέπει δά νά πάρης καί κανέναν άντρα στό.σπήτί 
σου. Δέ βλέπω τί τοϋ λείπει τοϋ γυοϋ μου νηνε καλός δουλευτής, ούτε 
δά καί χειρότερος ε’νε άπ’ άλλους. Δέ βλέπω ποιά ή ώφέλεια νά 
τόνε βγάλω άπό μιά τέτοια καλή δουλειά. Μή δά—’γώ θέλω τό κακό 

τοϋ παιδιοϋ μου ; . - . .
Άνύσια. Φτάνει μονάχα νά μή φύγη άπό κοντά μας.
Ματρώνα. Δέ θά φύγη, πουλάκι μου, κ’ έννοια σου. Αύτά ούλα 

εινε, ξέρεις, κουταμάρες τοϋ γέρου μου. Τάχει πιά δλως διόλου χαμένα. 
Μά καμμιά φορά τοϋ καρφόνεται στο ξερό του κάτι τι κ’ ύστερα μέ 

χίλια ζόρια δέν τοϋ τό βγάζεις.
Άνύσχα. Μά πώς τοϋ κατέβηκε αύτό τό πράμα ;
Ματρώνα. Νά σοϋ πώ, κόρη μου-—δ νειός — σύ δά τόνε ξέρεις τί 

γυναικάς εινε—αί, εινε κι’ ώμορφος δά,. νά πούμε καί τήν αλήθεια, 
είχε τό λοιπόν, γιατί ποϋ λές, δουλειά στο σιδερόδρομο. ■ Έκεϊ ήτανε 
κ’ ενα κορίτσι άρφανό, ποϋ τούς έκανε τή μαγέρισσα. Αύτο λοιπον, ποϋ 
λές, τό κορίτσι άρχισε νά τοϋ φορτόνεται.

Άνύσια. ΉΜαρίνα ;
Μάτρώνα. Αύτή —ποϋ νά μήν τήν εΰρ* δ χρόνος. Τό λοιπόν,— 

ήτανε τίποτις — δέν ήτανε—τάμαθε δ γέρος μου, Ξένοι πιά τοϋ τάπανε 
— αύτή ή ίδια τοϋ τά σφύριξε...δέ μπορώ νά σοϋ πώ...

Άνύσια. Ειδές τηνε καλέ θάρρος, ή ντροπιασμένη !
Ματρώνα. Κ’ετσι, ποϋ λές, έφουσκόσανε τοϋ παλαβού τού δικού 

μου τά μυαλά, καί καλά καί σώνει νά τόνε παντρέψωμε, γιά νά βγά— 
λωμε, λέει, άπό πάνω του τήν αμαρτία. Νά ■ πάρωμε, λέει, τφ



668 ' Παρνασσός
παλληκάρι στό χωριό καί νά τό παντρέψωμε. Καί τί δέν τοΰ ’πα· μά 
κείνος ποϋ ν’άκούση ! Πάει καλά, είπα’ άς τό γυρΐσωμε κι’άλλοιώς. 
Τέτοιους κουτομόγιδες έτσι πρέπει νά τούς γελά κανείς. Όλο κα'ι ναι 
νά τούς λέγη. Κι’ όταν ερθη δ κόμπος στό χτένι, τότενες τούς φέρνει μέ 
τά νερά του. Ή γυναίκα, γιατί ποϋ λές, 77 διαολιαϊς σκαρφίζεται 
άπό τό πουρνό ποϋ θά σηκωθή. Τό λοιπόν, ποϋ νά τό καταλάβη αύτός. 
Αί, τοϋ λέω, γέρο μου, καλή δουλειά ειν’ αύτή ποϋ λές. Πρέπει δμως 
νά τήνε καλοσυλλογιστοϋμε. Πάμε, τοϋ λέω, νά βρούμε τό γυό μας 
καί νά συβουλευτοϋμε καί τόν ΙΊέτρ-Ίγνάτιτς, νά ί δούμε τί θά πή 
κ’εκείνος, καί νάν μας κ’ ήρθαμε.

Άνχίσχα. "Ω-ώχ, κυρά θειά, νά ’δούμε τί θά γίνη τώρα, τί θά 
προστάξη δ,πατέρας του!

Ματρώνα., Τί θά προστάξη ; Ή προσταγή του καί τά σκυλλιά δε
μένα. Σύ, νά μήν εχγις καμμιά έννοια. Αύτό τό πράμα δέ θά γίνη. 
Έγώ μέ τό γέρο σου θά τήνε κοσκινίσω ουλή αύτή τή δουλειά έτσι, 

ποϋ νά μή μείνη τίποτις. Έγώ θά πάρω τό μέρος του καί νά ίδής. 
Ακοϋς έκεϊ ! Ό γυός μου, καλέ, ν^ν * εύχαριστημένος, νά περν^ καλά, 

νά περιμένη εύτυχία, κ* έγώ θά πά νά τόνε παντρέψω μ’ αύτή τή 
γυρίστρα ; Τί, μπάς κ* είμαι καμμιά άνόητη ;

Άνιίσχα. Ήρθε, βλέπεις κ’εδώ νά τόνε ’δή—γιά τή Μαρίνα λέω. 
Καλέ πιστεύεις, κυρά θειά, σά μοϋ τώπανε, θαρρείς και μοϋ: πέρασαν 
μ’ ένα μαχαίρι τήν καρδιά. Στοχάζομαι πώς εκείνος τήν άγαπά.

Ματρώνα. Τί λές, καλέ κόρη μου ! Γιά κανένα κουτό τόνε πέρνεις ; 
Πάει αύτός ν’ άγαπήση αύτή τή γυρίστρα, τή ξεσπιτωμένη ; Ό Νι
κήτας μου, ποϋ λές,'εινε γνωστικό παιδί. Ξέρει ποιόνα πρέπει ν’ άγα
πήση. Σύ, κόρη μου, νά μήν εχης καμμιά έννοια. Έμεϊς γιά τόν κό
σμο ούλο δέ θά τόνε πάρωμε άπό ’δώ, οΰτε θά τόνε παντρέψωμε. Λίγα 
λεπτουδάκια μονάχα νά μάς οίκονομήσης κι’ άς μένη.

Άννσια. Μοϋ φαίνεται, πώς έγώ δέ θά μπορέσω νά ζήσω στόν 
κόσμο, άν τύχη καί φύγη δ Νικήτας.

Ματρώνα. Αύτά έχει ή νεότη. Εύκολο πράμα τώχεις ; !...Τέτοια 
γυναίκα ζουμερή, σάν κ’έσένα καί νά ζής μ’ένα τέτοιο νερουλιασμένο,..

Άννσια. Τό χωρατεύεις, καλέ κυρά θειά ! Τόνε βαρέθηκα πιά, 
τόνε συχάθηκα τό μυταρά, κι’ οΰτε θέλουνε νά τόνε ’δοϋν τά μάτια μου.

Ματρώνα. Καί βέβαια, δίκηο έχεις. Γιά κύτταξ’ εδώ. (Ταπεινο- 
φώνως. Παρατηρεί περί αυτήν). Ήμουνα, γιάτί ποϋ λές, σ’ έκεϊνο το 
γέρο γιά τά σκονάκια... Εκείνος μοϋ τώδωκε τό γιατρικό.. .σέ δυό φο- 

(φές, λέει. Κύτταξ’ έδώ, τούτο, λέει, εινε ύπνωτικό. Δόσε του, λέει το
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ένα· θά τοϋ φέρη τέτοιο ΰπνο, λέει, ποϋ καί νά τόνε πατής, λέει, δέ 
θά νοιώθη. Αύτό, λέει, εινε τέτοιο γιατρικό, ποϋ σάν τοϋ τό δώσης, 
λέει, νά τό πιή, έχει μεγάλη δύναμι. Δέν έχει τήν παραμικρή μυρω
διά. Σ’ εφτά φορές, λέει, άπό μιά πρέζα κάθε βολά. Θά τοϋ τό δώση, 
λέει έφτά φορές καί γλήγορα, λέει, θά δή τή λευτεριά της.

’ΑνχλΛα. Ώ—ώ—ώ !.Τ’ε’νε τούτο ;
Ματρώνα. Δέν άφίνεί, λέει, κανένα σημείο. Ένα όούμπλι μοϋ πήρε 

γι’ αύτό. Φτηνότερα δέ γίνεται, λέει. Γιατί, ξέρεις, δέν ειν’εΰκολο νά 
τό πιτύχης. Τώδωσα, μάτια μου, καί τό πήραΘά τό πάω, είπα, τής 
Μιχάηλοβνας και θέλει άς τό πάρη—θέλει άς μήν τό πάρη..

Άνύσχα. Ώ—ώχ, μή λάχη καί τού κάμουνε κακό !
Ματρώνα. Άμ’ τί κακό μπορούνε νά τοϋ κάμουνε, πουλάκι μου ; 

Καί νάητανε πιά δ άντρας σου κανένας γερός άθρωπος, καλά, μά αύτός 
μόνο τώνομα έχει πώς εινε ζωντανός. Γιά ζωντανός τάχα περν^ τώρα 
κι’ αύτός ; Πόσοι καί πόσοι πήγαν σάν κι’ αύτόν. . .

, ’Ανάστα. "Ωχ, βοή ποϋ μοϋρθε στό κεφαλάκι μου ! Φοβούμαι, κυρά 
θειά, νά μή μ’ εΰρη κανένας μπελάς. Όχι. Τ’εινε τούτο !

Ματρώνα. Μπορώ καί νά τό, δώσω ’πίσω.
’Ανάσα. Καί δέ μοϋ λές—πώς, σάν καί τής άλλαις, μές τό νερό 

θά τής λυώσω ;
Ματρώνα. Στό τσάι, λέει, καλείτερα. .Τίποτις λέει, δέ θά νοιώση. 

Οΰτε μυρωδιά εχει, λέει, οΰτε τίποτις. Κι’αύτός, βλέπεις, γνωστι
κός άθρωπος. '

Άνΰσία (λαμβάνει τήν κόνιν). "Q—ώχ, φτωχό μου κεφαλάκι ! Θά- 
κανα ’γώ αύτή τήν πράξι, &ν δέν είχα τέτοια τυραννισμένη ζωή ;

Ματρώνα. Τό ^ουμπλάκι μου νά μή ξεχάσης. Είπα τοϋ γέρου, πώς 
θά τοΰ τό πάω. Πασκίζει, βλέπεις, κι’ αύτός.

’Ανιίσια. Καί βέβαια. (Πλησιάζει πρός κιβώτιον καί κρύπτει τήν κόνιν). 
Ματρώνα. Κύτταξε, πουλάκι μου, κρύψε της καλείτερα νά μήτής 

’δή κανένας. Κι’ άν τύχη τίποτε, δ Θεός νά φυλάγη, νά πής πώς εινε 
γιά τής κατσαρίδες. (Λαμβάνει τό ρούβλιον). Γιά τής κατσαρίδες.... 
(Διακόπτει τόν λόγον).

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'.

Άκετρ.
Πέτρος 

Άκείμ ;

Αί Ανω, Πέτρος καί Άκείμ.

(εισέρχεται, σταυροκοπούμένος πρό τών εικόνων).
(εισέρχεται και κάθηται). Τόλοιπόν, πώς νά γείνη, μπάρμπα
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Άκείμ. Νά τοϋ τά πής καλείτερα... Γιά νά μήν τύχη τίποτις. 
Κακομαθημένος, ποϋ θά πή. “Ηθελα, γιατί ποϋ λές....γιά τή δουλειά 
τοϋ γυοϋ μου ήθελα μαθές. Μά άνίσως έσύ, ποϋ θά πη μαθές.. .γίνεται 
κι’ αύτό. Όσο μπορείς καλείτερα...

Πέτρος. Πάει καλά, πάει καλά. Κάτσε νά τά πούμε. (Ό Άκείμ 
κάθηται). Τί τρέχει, μπάς καί θέλεις νά τόνε παντρέψης ;

Άκείμ. Όσο γιά την παντρειά, Πέτρ-Ίγνάτιτς, έχουμε καιρό. Ή 
ανάγκες μου, τό ξέρεις κ),’δ ίδιος, Πέτρος · Ίγνάτιτς,. ή ανάγκες μας. 
Τί παντρειαϊς μοϋ λές , ποϋ ψοφοϋμ’ άπό την πείνα. Τί παντρειαϊς μοϋ 
κουβεντιάζεις !...

Πέτρος. Σκεφθήτε τό καλειότέρο.
Άκείμ Τί βία εινε νά τόνε παντρέψωμε. Έτσι ειν’ αύτή ή δου

λειά. Δέν έχάθηκε δ κότμος.
Πέτρος. ΚΓ άν τόνε παντρέψετε— δέν εινε κι’ άσκημη δουλειά.
Άκείμ. Ήθελα, ποϋ θά πή...Γιατί εμένα, ποϋ λέει δ λόγος, μου- 

τυχε μαθές μιά δουλίτσα στη χώρα, γιατί ποϋ λές . . , Καλή δουλί
τσα μαθές...

Ματρώνα. Χαρά στη δουλειά ποϋ τοϋ ’τυχε ! Νά παστρέβη 
λάκκους. Ήρθετής προάλλαις κ’ έσκυλλοβρόμαγε. Τφοϋ 1

Άκείμ. Αύτό ειν’ άλήθεια, στήν αρχή, ποϋ θά πή, βρωμά, άμα 
δμως τή συνηθίσης—τή βρώμα μαθές, δέ σέ πειράζει, μοιάζει, ποϋ λέει 
δ λόγος, μέ τήν τρυγιά.. .Όσο γιά τή βρώμα, ποϋ θά πή.. .σέ μάς τούς 
φτωχούς, ποϋ λές, δέν. πειράζει. Μπορείς πάλι ν’άλλάξης τά ρουχαλά
κια σου. Ήθελα, γιατί ποϋ λές, νά μείνη δ Νικήτας στό χωριό, νά 
μεί-,η εκείνος, ποϋ λές, στό χωριό νά κυττάζη.τό σπήτι κ’έγώ, μαθές, 
νά κυττάζω τή δουλίτσα μου στή χώρα.

Πέτρος. Θέλεις ν’ άφήκης τό γυό σου στό χωριό. Πάει καλά, κι’ 
άμέ τά χρήματα ποϋ πήρε μπρος ;

Άκείμ. Σωστά, σωστά, Ίγνάτιτς, μιλεϊς· αύτό ποϋ λές, εινε σω
στό, γιατί ποϋ λέει δ λόγοςιέμισθώθηκες—έπουλήθηκες,—άς τά ξεδου- 
λέψη—κ’ύστερα παντρεύεται, ποϋ λές. Άφοϋ ειν’έτσι τό λοιπόν, δός 
του άδεια γιά κάμποσαις μέραις, ποϋ λές .

Πέτρος. Αύτό μπορεί νά γείνη.
Ματρώνα-Ήχομε μαζύ κάποιαις διαφοραϊς,' αύτό εινε. Μπροστά σου, 

Πέτρ-Ίγνάτιτς θά ξομολογηθώ, σά’μπροστά στον πνευματικό καί κρϊνέ 
μας.Έφαγώθηκε, καλά καί σώνει νάτόνε παντρέψη! Ποιά δμως θά τοϋ 
δώση, γιά άρώτησέ τόνε. Άν ήτονε ή νύφη καμμιά κατά πώς πρέπει, 
οχτρός ειμ’έγώ τοϋ παιδιοϋ μου νά μή θελήσω ; Μά ή νύφη εχει κουσοϋρι.
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Άκείμ. Ά, αύτό ε’ν’άδικο πράμα. “Αδικο εινε, γιατί ποϋ λές, νά 
κακολόγος τό κορίτσι. “Αδικο μαθές. Γιατί αύτό τό κορίτσι τ’ άδίκησε, 
τ’ άδίκησε δ ίδιος δ γυός μου, αύτος τ’ άδίκησε, γιατί ποϋ λές, τό 

κορίτσι μαθές.
Πέτρος. Καί πώς τ’ άδίκησε.
Άκείμ. Φαίνεται, ποϋ θά πή, μέ τόν ύγυό μου, ποϋ λές. .. τό Νι

κήτα. Μέ τό Νικήτα, ποϋ θά πή...
Ματρώνα. Στάσου σύ, άφησε νά τά πώ ’γώ, ποϋ εμένα εινε πιό 

μαλάκιά ή γλώσσά μου. Προτοϋ νά τόνε πάρης έσύ τό γυό μας, έδού- 
λευε, καθώς ξέρεις, στό σιδερόδρομο. Έκεϊ τοϋ φορτώθηκε ένα κορίτσι, 
νά ποϋμε, λιγόμυαλο, ποϋ τήνε λεν Μαρίνα καί τήν είχανε μαγέρισσα.

• Τό λοιπόν ή Μαρίνα αύτή, λέει, πώς δ γυός μας μαθές, δ Νικήτας 

τήν άπάτησε τάχατες.
Πέτρος. Αύτά δέν εινε καλά πράματα.
Ματρώνα. Κι* αύτή ή ιδία είνε παραστρατισμένη, γυρίζει μέ τούς 

άντρες. Μιά γυρίστρα. ·
Άκείμ. Πάλι, ποϋ θά πή, γρηά, δέν ειν’ έτσι, γιατί ποϋ λές, δέν

Τ » V _ειν έτσι ..
Ματρώνα. "Ολο αύτά. εινε τά λόγια τοϋ σταυραητοϋ μου : ποϋ θά 

πή καί ποϋ θά πή,—καί δέ λέει τίποτα. Μήν άρωτ^ς εμένα, Πέτρ- 
Ίγνάτιτς, τόν κόσμο άρώτησε νά σοϋ ποϋνγι’ αύτήν. Ή γυρίστρα, ή 

ξεσπητωμένη.
Πέτρος (τω Άκείμ). Νά σοϋ πώ, μπάρμπαΆκείμ, άφοϋ ειν’ έτσι ή 

δουλειά, δέν εινε καί καμμιά άνάγκη νά τόνε παντρέψης. Δέν εινε δά 
και τσαρούχι ποϋ νά τό πετάξης άπ’ τό πόδι σου.

Άκείμ. Ψέμματα λές, γρηά, γιά τό κορίτσι μαθές, ύέμματα λές, 
γιατί τό κορίτσι, ποϋ. θά πή, εινε πολύ καλό. Τό κορίτσι εινε πολύ 
καλό, πάει νά πή, έγώ τό λυπούμαι, γιατί ποΰ λές, τό κορίτσι.

Ματρώνα. Έσύ δά είσαι δ γέρο κοσμοκλάψας, ποϋ ούλο τόν κόσμο 
τόνε λυπάται καί κάθεται στό σπήτί του νηστικός. Αυπάται τό κορί
τσι καί δέ λυπάται τό γυό του. Άφοϋ τήνε λυπάσαι, κρέμασε τηνε 
στό λαιμό σου κ’ εΰγα όξω μαζύ της. Φτάνουνε πιά ή κουταμάρες.

Άκείμ. Όχι, δέν εινε κουταμάρες.
Ματρώνα. Έλα, μήν άρχινήσης πάλι' τά ίδια. Άφησε νά μι

λήσω ’γώ.
Άκεί,μ (διακόπτων). Όχι δέν εινε κουταμάρες. Έσύ, ποϋ θά πή, 

τά γυρίζεις καταπώς σέ συμφέρει,—ή γιά τό κορίτσι, ή γιά τον εαυ
τό σου—σύ τά γυρίζεις όπως σοϋ ’ρχεται καλείτερα, μά δ Θεός, γιατί
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ποϋ λές, θά τά «ρεριρ δπως θέλει ’κείνος, ποϋ θά πή, έτσι κι’ αύτοϋνΟ. 

Ματρώνα. Αί, τή γλωσσά του κουράζει κανείς μαζύ σου.
Άκείμ. Ή κόρη εινε δουλεύτρα, ποϋ λές καί προκομμένη καί κα

ταπιάνεται σέ ούλα...Καί γιά μάς τούς φτωχούς, ποϋ θά πή, θά εινε 
δεξί χέρι- κ’ή παντρειά, δέ θά κοστίση δσο θά κοστίση τσάμικο, 
μαθές, ποϋ θά γείνη στό κορίτσι. Ε’ν’ άδικο πράμα.

Ματρώνα. Κάθε μιά, σάν κι’αύτή, τά ίδια θά πή...
’Ανΐί(Λα. Θά κάνης καλά, μπάρμπα Άκείμ, ν’ άκοϋς καί μάς 

τής γυναίκες. Έμεΐς ξέρουμε καλλίτερα !
Άκείμ. Κι’ άμ’ δ Θεός, δ Θεός I Τάχ’ αύτή δέν εινε άθρωπος, το 

κορίτσι μαθές ; Κι’ αύτήνα, γιατί ποϋ λές, δ Θεός δέν τήν εκαμε ; 
Κι ’ άμέ πώς θαρρείς ; '

Ματρώνα. Τώρα τό διόρθωσες !
Πέτρος. Νά σοϋ πώ, μπάρμπα Άκείμ, τόσο πολλή πίστι νά μή 

δίνης καί σ’ αύτά τά κορίτσια. Έπειτα δά δ γυός σου εινε ζωντανός, 
Μακρυά δέν εινε. Τόνε φωνάζομαι καί τόνε ^ωτοϋμε τον ίδιο. Δέν ειν’ 
έτσι ; Αύτος δέ θά θελήση ν’ άφανίση μιά ψυχή. Φωνάξτε το παλλη- 
κάρι ! ( Ή Άνύσια εγείρεται). Πές του πώς τόνε φωνάζει δ πατέρας του. 
(Ή Άνύσια φεύγει).

ΣΚΗΝΗ IB'.

Οΐ άνω εκτός τής Άν.ύάιας.

Ματρώνα. Νά φρόνιμος άθρωπος ! Καλά λέει- άς άρωτήσωμε καί 
το ίδιο το παλληκάρι. Σήμερα μέ το ζόρι δέν παντρεύεται δ κόσμος. 
Πρέπει ν’άρωτήσουμε καί τόν ίδιο- αύτός μέ κανένα τρόπο δέ θά θε
λήση νά τήνε πάρη, νά πά νά ’ντροπιαστή. Άν άρωτήσης τή γνώμη 
μου—άς κάτση κοντά σου κι’ άς σέ δουλεύη. Καί το καλοκαίρι, ποϋ 
θά ξεδουλέψη, τότενες μπορούμε νά τόνε πάρουμε. Καμμιά δεκαριά 
^ούμπλια μοναχά δόσε μας έλόγου σου κι’ άς μείνη.

Πέτρος. *Οσο γι’αύτο έχομε καιρό, θάρθη μέ τή σειρά του. Άς 
τελειώση ή μιά δουλειά, καί βλέπομε ύστερα καί γιά τήν άλληνε.

Άκείμ. Έγώ σοϋ μιλώ έτσι, Πέτρ-Ίγνάτιτς, γιατί έχει γείνει τό 
κακό μαθές. Νά κυττάξης, γιατί ποϋ λέει δ λόγος, τό νιτερέσο σου, 
μά νάχης κ’ έγνοια τοϋ Θεοϋ. Τό θαρρείς πώς εινε καλείτερα.. .τό γυ
ρίζεις μέ τό συφέρο σου, μά νά ’ιδής υστέρα, ποϋ ξεσπ^ στό κεφάλι σου, 
γιατί ποϋ λές. Θά σκεφτοϋμε τό καλειότερο at’ δ,τι θέλει δ Θεός.

Πέτρος. Αύτό ν’άκούγεται, πώς πρέπει νά θυμούμαστε καί τό Θεό. 
Άκείμ. Καί βέβαια. Σάν πηγαίνης μέ το νόμο καί θεϊκά, ούλο,

το Κράτος Τοϋ 2οφοϋ
^οϋΧές, άνάγαλιάζέι ή καρδία σου Έχει νά πή, πόϋ λέει δ λόγος.
Έτσι κ’ ε’στοχάσθηκα, ποϋ λές, τόνε παντρεύω, είπα καί τόνε γλυ- 

'τόνω άπό το κρίμα Θ^νε στό χωριό, ποϋ λές, δπως πρέπει ν^νε, κ’έγώ 
πιά θά δουλεύω, μαθές, στή χώρα, ίΐινε καλή ή δουλίτσα, βγάνει 
κανείς. Μέ τοϋ. Θεοϋ τή στράτα, γιατί ποϋ λές έ’νέ τό καλειότερο.' 
Κι’ αύτή, άρφανή εινε ή κακομοίρα. Έτσι καί πέρσυ, ποϋ πήραμε 
ξύλα άπό τό ξυλά- μέ τόν ίδιο τρόπο, είπαμε νά τόνε γελάσωμε. Καί 
τό ξυλά τόν έγελάσαμε, τό Θεό δμως, γιατί ποϋ λές, δέν τόν έγελά- 
σαμε. Κ’ετσι τό λοιπόν ...

ΣΚΗΝΗ ΙΓ'.

Οί άνω Νικήτας καί Άνιούτκα.

Νικήτας. Μ’ έζητήσετε ; (Κάθηται καί εξάγει τήν καπνοθήκην του).' 
Πέτρος (χαμηλή τή φωνή, έπιτιμητικώς).- Τί κάνεις έκεϊ ; Νά φερθής 

δέν ξέρεις ; Ό πατέρας σου σ’ έφώναξε νά σ’άρωτήση καί σύ παλεύ
εις μέ τον καπνό καί μούκατσες ; Έλα ’δώ, σήκω. (Ό Νικήτας ισταται 
παρά τήν τράπεζαν νωχελώς έπερεισθεϊς καί μειδιών). ■>

Άκείμ. Έχομε, γιατί ποϋ λές παράπονα, Νικήτα, μαζύ σου,
' παράπονα, ποϋ θά πή, έχομε.

Νικήτας. Καί ποιός εχει παράπονα μαζύ μου ;
Άκείμ. Παράπονα ποιός έχει ; — τό κορίτσι τ’ άρφανό μαθές έχει , 

παράπονα. Αύτή έχεί παράπονα, ποϋ λές, ή Μαρίνα έχει παράπονα !
Νικήτας, (σαρκάζών). *Οχι δά !( Καί τί'λογώ παράπονα έχει;

Ποιός σοϋ ταπε; Αύτή;
Άκείμ. Έγώ τώρα, γιατί ποϋ λές, θά σ’ άρωτήσω καί σύ χρω

στάς νά μ’ άποκριθής. Έχεις κάμμιά σχέσι, ποϋ θά πή, μέ τό κορίτσι ; 
Έχεις καμμιά σχέσι μ’ αύτήνα τάχατες ;

Νικήτας. Δέν καταλαβαίνω, τί μ’ άρωτάτε I
Άκείμ. Ποϋ θά πή, άνοησίαις, άνοησίαις, γιατί ποϋ λές, έκαμες 

μαζύ της ; άνοησίαις'έκαμες ;
Νικήτας. Να ή ώρα τώρα νά πώ τί έκανα. Κι’ άν δέν ί’χα τί νά 

κάνω κ’ έχωράτεψα μέ τή μαγέρισσα, κι’ &ν τής έπαιξα τή φυσαρμό
νικα κ’ έχόρεψε,—-άσχημη πράξι τάχατες έκαμα ;1

Πέτρος. Νικήτα, μή ξεροκαμόνεσαι, καί δόσε σωστή άπόκρισι τοϋ 
πατέρα σου, ποϋ σ’ άφωτα.

Άκεάμ (πανδήμώς). Νικήτα ! Άπ’ τούς άθρώπους μπορείς νά τό 
κρύψης, μά δχι κι’άπό τό Θεό ! Άκοϋς, Νικήτα ; Ψέμματα νά μή 

tomos ιζ" Μάϊος. 43
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μού λές, ποϋ θά πή ! Ειν’ άρφανή μαθές, μπορώ νά τήνέ γελάσω, άρ
φανή εΐνε, ποϋ θά πή. Μίλιε πιο καλείτερα.

Νικήτας. Μά τί νά σοϋ ’πώ, άφοϋ δέ ξέρω τίποτα. Ό,τι ε’χα νά' 
πώ-τφπα. (’Ερεθιζόμενος). Αύτή τί δέ θά πή ; Άς λέγη δ,τι θέλει — 
έγώ δέ σκαμπάζω. Και γιατί δέ λέει καί γιά το Θοδωρή τοϋ Μική- 
σκην ; Τάχατες δέ μπορεί κάνεις σήμερα πιά και νά χωρατέψη ; Αύτή 
έχει τό ελεύθερο νά λέγη δ,τι θέλει.

Άκείμ. Αϊ, Νικήτα, παιδί μου, κύτταξε καλά ! Τό ψέμμα δέν 
κρύβεται. Έγεινε τίποτις ή δχι ;

Νικήτας (**’’ ‘δίαν). Με παραφορτώθηκαν. Είπα πώς δέ ξέρω τί
ποτες, πώς δέν έκαμα τίποτες. (Μέ θυμόν). Νά, μά τόν Ιησού Χριστό, 
νά μή προφτάσω νά σηκωθώ άπό δω χάμωΐ (Σταυροκοπειται). Τίποτε δέν 
ήξεύρω. (Σιγή- Ό Νικήτας εξακολουθεί θυμωδέστερον). Τί, μήν έχετε σκοπό 
νά μέ παντρέψετε μ’ αύτήνα ; Ά, μά τήν αλήθεια τούτο εινε βάσανο 
πιά. Αύτό κι’δ νόμος σήμερα δέν τό λέει—νά παντρεύεται κανείς διά 
τής βίας. Και βέβαια. Νά, ποϋ σάς άμ.ωσα, πώς δέν ήξέρω τίποτις.

Ματρώνα (τφ Άκείμ). Καλέ είδες έσύ τό ξεκουτιασμένο, τόν 
άνόητο, νά πιστεύη ο,τι κι’&ν τοϋ σφυρίξουνε ! “Αδικα μονάχα ντρο
πιάζει τό παλληκάρι. Τό καλείτερα εινε νά μένη έκεϊ πού μένει μέ τ’α
φεντικό του, ποϋ γιά τής άνμγκαις μας θά μάς δώση τώρα δέκα £ουμ- 
πλάκια. Καί μέ τόν καιρό...

Πέτρος. Τί λές, και σύ, μπάρμπα Άκείμ ;
Άκείμ (νεύβι προς τον Νικήταν). Κύτταξε καλά., Νικήτα. "Οποιος 

κάμη τόν άλλον νάκλάψη, πού θά πή, τ’ άδικα δάκρυα στό κεφάλι 
του θά ξεσπάσουνε, γιατί ποϋ λές. Κύτταξε νά μήν πάθης και σύ τά 
’ίδια.

Νικήτας. Τί νά κυττάξω—έσύ κύτταξε. (Κάθηται).
Άνίοΐίτκα. Πάγω νά τά πώ τής μάνας μου. (’Εξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'.
Πέτρος, ’Ακείμ, Ματρώνα καί Νικήτας.

Ματρώνα (τψ Πέτρω). Αυτή εινε οΰλη ή ιστορία Πέτρ-Ίγνάτιτς. 
Τέτοιος ξεκουτιάρης ειν’ δ γέρος μου’ ο,τι τού κατέβη στό ξερό του, δύσ
κολα τοΰ τό βγάζεις. “Αδικα μονάχα σοϋ χαλάσαμε τήν ησυχία σου. 
Άς μένη δ γυός μας όπως πρώτα'. Κράτησέ τόνε —σκλάβος σου εινε.

Πέτρος. Τί λές, τό λοιπόν, μπάρμπα Άκείμ ;
Άκείμ. Τί νά πώ κ’ έγώ : Δέν τόνε περιορίζω, μά δέν ήθελα, 

ποϋ θά πή...ήθελα γιατί ποϋ λές νά..,
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I Ματρώνα. Τά μπερδεύεις καί δέ ξέρεις τί λές. Άς μείνη *κεϊ πού 
I ’νε. Καί τό παιδί άπατο του δέν έχει διάθεσι νά φύγη. Τί νά τόνε κά· 
ί μωμε ’μεϊς ; Μπορούμε νά περάσωμε καί μονάχοι.
| Πέτρος. "Ενα πράμα μονάχα, μπάρμπα Άκείμ. Άν τόνε πάρης 
ϊ τό καλοκαίρι, τό χειμώνα, σοϋ τόλέω, δέν τόνε χρειάζομαι. Άν θά 

μείνη, πρέπει νά μείνη μέ τή χρονιά.
• Ματρώνα. Ναι, μέ τή χρονιά θά μείνη. ’Εμείς, σάν έρθη δ και- 
ir ρός τής δουλειάς, πέρνουμε. κανένα άργάτη στό χωριό, κι’&ς.μένητό 
u παλληκάρι κοντά σου. Μόνο τώρα νά μάς δώσης καμμιά δεκαριά ρούμ-

πλια... ■
Πέτρος. “Ε, ακόμη γιά ένα χρόνο τό λοιπόν ;

)■ Άκείμ (στενάζει). Τί νά γείνη πιά, γιατί πού λές, αφού ειν’ έτσι,

πού θά πή...I Ματρώνα. Πάλι γιά μιά χρονιά, αρχίζοντας άπό τό σάββατέ τ’ 
Ε Άϊδημητριού. "Οσο γιά τό μιστό πιά— Si θά τόν άδικήσης. Τώρα δ'μωζ 
Ε δόσε μας τά δέκα. Κάνε μας τή χάρι. (’Εγείρεται ύποκλίνουσα).

I. ΣΚΗΝΗ ΙΕ’.
Κ ■ θϊ &νω, Άνύΰια καί ΆνιούτΚα.

Κ Ανίίοΐα. (Κάθηται κατά μέρος).Β Πέτρος. Καλά τό λοιπόν, άφοΰ ειν’ έτσι, πάμε νά πιούμε τά ΧΛ-
Β λορρίζικα. Πάμε, μπάρμπα.Άκείμ, νά πιούμε ένα ράκάκι.
Κ Άκείμ. Δέν τό πίνω, τό ήακί τάχατες, δέν τό πίνω.
Β . Πέτρος. At, πίνεις τσάϊ.
Β. Άκείμ. Γιά τσάϊ δέν έχω λόγο. Τό τσάϊ το πίνω..
Κ Πέτρος. Νά πιούνε.κ’ή γυναίκες. Σύ, Νικήτα, κύτταξε νά μπά- 
Β σης μέσα τά πρόβατα καί νά μαζέψης τάχερα. .
Β Νικήτας. Πάει καλά. (Πάντες εξέρχονται έκτδςτοϋ Νικήτα. Σκοτεινιάζει).

Β ' ΣΚΗΝΗ Ιί'. '
S Νικήτας (μόνος). '
Βε Νικήτας (καπνίζει σιγάρον). Άμμά μ’ έφορτώθηκαν : πές μας καί 
Β πές.μας, πώς έδιασκέδασες μέ τά κορίτσα. Αύταίς τής ίστορίαις χρειά- 
Β ζεται πολύς καιρός, γιά νά τής πή κανείς. Παντρέψου τήνε, λέει. 
Β Κι’ άν παντρευόμουνα έγώ τήν κάθε μιά—πολλαίς γυναίκες θκπερνα. 
Β Ανάγκη έχω, βλέπεις νά παντρευτώ. Κ’έτσι περνώ καλείτερα άπό,
Β παντρεμμένος καί μέ ζουλεύουνε ούλοι. Καί θαρρείς, πώς κάποιος μ* έ-
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σκούντηξε κι’ άμοσα στά κονίσματα κ’ έτσι μονομιάς τούς έκοψα τό 
βήχα. Λένε, πώς εινε κρίμα ν’ άμόνη κάνεις ψέμματά. Δέ βαρυέσαι, 
κουταμάρες. Ένας λόγος εινε καί τίποτις άλλο.

ΣΚΗΝΗ ΙΖ’.

Νικήτας χαΐ Άκουλίνα.

Άκουλίνα (εισέρχεται, φορούσα καφτάνιον άποθέτει τδ σχοινίον, απεκ
δύεται και διευθύνεται πρδς τήν αποθήκην). Δέν άνάβείς τό φώς ;

Νικήτας. Γιά νά καμαρώσω έσένανε ; Κ’ έτσι σέ βλέπω.
Άκονλίνα. Εΐδές τον έκεϊ 1

ΣΚΗΝΗ ΙΗ'.

01 Ανω χαί Άνιούτκα.

Άνιούτκα (προσπεύδει1 τω Νικήτμ χαμηλοφώνως). Νικήτα, έ'λα γλή- 
γορα, κάποιος σέ γυρεύει, νά μή σώσω.

Νικήτας. Ποιος εινε :
Άνιούτκα. Ή Μαρίνα, άπό τό σίδερόδρομο. Πίσω άπ’ τή γωνιά 

στέκει.
Νικήτας. Ψέμματα λές.
Άνιούτκα. Νά μή σώσω !
Νικήτας. Καί τί μέ θέλει. .
Άνιούτκα. Είπε νά πας έκεϊ. Ένα λόγο μονάχα, λέει, θέλω νά πώ 

τοϋ Νικήτα. Τήν άρώτησα τί θέλει, μά δέ μούπε. Μ* άρώτησε μονάχα, 
ι άν ειν’ αλήθεια, πώς φεύγεις άπο μάς. Έγώ τής είπα, πώς δέν ειν’

αλήθεια, πώς δ πατέρας σου ήθελε νά σέ πάρη νά σέ παντρέψη, μά έσύ 
δέύ ήθελες κ’ έμεινες κοντά μας γιά ένα ακόμη χρόνο. Κ’ εκείνη μοϋ 
λέει : στεϊλέ μοϋ τόνε, λέει, έδώ, γιά τήν αγάπη τοϋ Χριστού, χωρίς 
άλλο, λέει, θέλω νά 'τού πώ ένα λόγο. Περιμένει τώρα τόση ώρα. 
Πήγαινε τό λοιπόν νά τήν εύρης. Χ

Νικήτας. Αί, τώρα κΓ αύτή, &ς,πάη στό καλό’ ποϋ νά πηγαίνω ;
Άνιούτκα. Λέει πώς άν έσύ δέν πάς, θά ’ρθή αύτή στήν καλύβα 

νά σέύρη. Νά μή σώσω, θά ’ρθή, λέει.
Νικήτας. Έννοια σου καί θά δής, πώς θά καθήση καί θά φύγη.
Άνιούτκα. Μπάς καί θέλουνε, λέει, νά τόνε παντρέψουνε μέ τήν 

Άκουλίνα ;
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Άκονλίνα (έρχεται πρδς τδν Νικήταν ί’να λάβη τήν ήλακάτην), Καί 
ποιόνα παντρεύουνε μέ τήν Άκουλίνα ;

Άνιούτκα. Το Νικήτα.
Άκονλίνα. Εύκολο τό θαρρείς. Καί ποιος τό λέει αύτό;
Νικήτας. Ό κόσμος φαίνεται πώς τό λέει. (Παρατηρεί αύτήν γελών). 

Άκουλίνα ερχεσαι νά σέ πάρω γυναίκα ; -
Άκονλίνα. Έσένανε ; Προτήτερα μπορεί, μά τώρα όχι. ;
Νικήτας. Καί γιατί όχι τώρα ;
Άκόνλίνα. Γιατί δέ θά μ’άγαπ^ς.
Νικήτας. Καί γιατί δέ θά σ’ αγαπώ ;
Άκονλίνα. Γιατί δέ σ’άφίνουνε. (Γελφ).
Νικήτας. Ποιος δέ μ* άφίνεί ;
Άκονλίνα. Νά, ή μ-ητριά μου. Όλο μέ βλαστημά, όλο εσένα 

βλέπει.
Νικήτας (γελ?). Έλα δά ! βλέπω, πώς είσαι άνοιχτομμάτα !
Άκονλίνα. Ποιος έγώ ; Καί τί θά δώ έγώ ; Μή δά είμαι στρα

βή ; Σήμερα τούψαλε τοΰ μπαμπά μου, τούψάλε ή στρίγλα ή χον- 
τρομούρα. (’Απέρχεται εις τήν αποθήκην).

Άνιούτκα. Νικήτα ! Κύττα ’δώ. (Βλέπει έκτοϋ παραθύρου). Νά, 
έρχεται. Νά μή σώσω, εκείνη ’ναι, έγώ φεύγω. (’Απέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΙΘ’.

Νικήτας, Άκουλίνα έκ τής αποθήκης κα'ι Μαρίνα.

Μαρίνα (εισέρχεται). Τί ν’ αύτό ποϋ μοϋ κάνεις ;
Νικήτας. Τί σοϋ κάνω ; Τίποτις δέ σοϋ κάνω.
Μαρίνα. Θέλεις νά μ’ άπάρνηστής;
Νικήτας (εγειρόμενος μεθ’ δρμής). Έ, τί θέλεις τώρα, τί ήρθες έδ<μ 

νά κάμης ; ■ ·'
Μαρίνα. Άχ. Νικήτα!
Νικήτας. Ξέρεις πουσαι παράξενη ; τί ήρθες έδώ νά κάμης ;
Μαρίνα- Νικήτα!
Νικήτας. Α’ι, τί Νικήτα καί Νικήτα 1 Έδώ είμαι, τί θέλεις ;

Πήγαιν’ άπο δώ σοϋ λέω.
Μαρίνα. Τό βλέπω γώ, νά μέ παρατήσης, νά μ’άπαρνηστής γυ

ρεύεις.
Νικήτας. Καί γιατί πράμα νά σέ θυμούμαι ; Δέ ξέρει κι’ αύτή. 

’^στεκόσουνα στή γωνιά, έστειλες τήν ’Δνιορτκα νά μέ ^ωνάξή, είδε^
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ποϋ δέν.ήρθα, θά πή, πώς δέ σέ χρειάζομαι. Αύτό εινε. Τό λοιπόν 
πήγαινε στή δουλειά σου.

Μαρίνα. Δέ σοϋ χρειάζομαι ! Τώρα δέ μέ χρειάζεσαι πιά. ’Επέ
στεψα πώς μπορούσες νά μ’ άγαπήσης. Τώρα ποΰ μέ κατάστρεψες— 
δέ μέ χρειάζεσαι πιά. '

Νικήτας. Αυτά ποϋ λές δέν εχουνε τόν τόπο τους· ούλα εινε κουτα
μάρες. Έκατσες και τάπες τοϋ πατέρα μου. Κάμε μας τή χάρι τώρα 
και πήγαινε στή δουλειά σου.

Μαρίνα. Τό ξέρεις κι’ ο ίδιος, πώς έγώ κανέναν άλλον άπό σένα δέν 
αγάπησα. Μ’ έπερνες ή δέ μ* έπ.ερνες γυναίκα, έμενα δέ μ’ έπείραζε. 
Έγώ ξέρω, πώς σέ τίποτε δέ σούφταιξα. Γιατί νά μ’άρνηστής, 
γιατί ;

Νικήτας· Τίτά θέλεις τώρα τά πολλά λόγια. Πήγαινε. Κου
ταμάρες !

Μαρίνα. Δέ μέ μέλει τόσο, ποϋ μοϋ πες νά μέ πάρης καί μ’ έγέ- 
λασες—μοϋ πονεϊ μόνο ποϋ ’παψες νά μ* αγαπάς. ΚΓόχι πάλι τόσο — 
ποϋ δέ μ’ αγαπάς, δσο ποΰ μέ άλλαξες μέ άλλη—ξέρω ’γώ π«ά !

Νικήτας (έρχεται [πρός αύτήν όργίλως). Έ, μέ σάς τής γυναίκες νά 
μιλή κανείς· δέ μπορεί νά σάς δώση νά καταλάβετε. Φύρε σοϋ λένε, 
νά μή μέ φέρης σέ θέσι καί γίνουν χειρότερα !

Μαρίνα. "Ωστε, ποϋ θά πή, περασμένα-ξεχασμένα. Θέλεις νά ξε- 
χαστοϋμε ! Καλά, Νικήτα, νά μοϋ τδ θυμηθής. Έφύλαγα τή τιμή 
μου καλείτερα άπ’ τά μάτια μου. Μέ κατάστρεψες χωρίς αιτία, μέ 
άπάτησες. Δέ μ’ έλυπήθηκες τήν άρφανή. (Κλαίει). Μ’ άρνήστηκες. 
Μ’ έθανάτωσες, μά γώ δέ σοϋ βαστώ κακία. Ό Θεός μαζύ σου ! Ηύ- ■ 
ρες καλείτερη άπό μένα—ξέχασέ με, ηυρες χειρότερη,—θά μέ θυμηθής ! 
Θά μέ θυμηθής, Νικήτα ! Σ ’ άφίνω γειά τό λοιπόν. Καί δμως, πόσο 
σ’ άγαποϋσα !.. .Έχε γειά γιά τελευταία φορά. (Ζητεί νά τόν έναγκα- 
λισθή καί τόν λαμβάνει έκ τής κεφαλής).

Νικήτας (άποσπώμενος). Αί, νά μιλή κανείς μ’ αύταϊς. Σά δέ 
θέλεις εσύ νά φύγης, φεύγω γώ καί σύ μείνε.

Μαρίνα. Χειρότερα ; Τί μπάς καί θέλεις νά.μέ δείρτρς ; Νά, χτύ- 
πα ! Τί γυρίζεις άπό κεί τά μοϋτρά σου ; Έ, Νικήτα, Νικήτα !

Νικήτας. Καί βέβαια δέν κάνεις καλά· άθρώποι έρχονται. Τί να 
χάνουμε τά λόγια μας.

, Μαρίνα (αναφωνεί), θερίο J (Παρά τήν θύραν). 'Ο Θεός καλό δέ θά 
σοϋ δώσ·/) ! (Απέρχεται κλαίουσα)·
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ΣΚΗΝΗ Κ'.

Νικήτας και Άκουλίνα.

Άκουλίνα. (’Εξέρχεται τής αποθήκης). Σκύλλος είσαι δμως, Νικήτα»
Νικήτας. Γιατί ;
Άκουλίνα. Πώ? εκλαιγε ή κακομοίρα..'
Νικήτας. Καί τί σέ κόφτει έσένα^ε ;
Άκουλίνα. Τί μέ κόφτειΤήν αδίκησες. Έτσι καί μένα μπορεί 

νά μοϋ κάμης τά ίδια.. .Σκύλλε ! (Άποσύρεται είς τήν αποθήκην).

ΣΚΗΝΗ ΚΑ'.

Νικήτας (μόνος).

Νικήτας. (Σιγή). Τί κοντόμυαλη. Τής αγαπώ, αύταϊς τής γυναίκες 
σάν τή ζάχαρη· αμάρτησες δμως μ’ αύταϊς — δυστυχία σου !

Α ύ λ α ί α.
(Μετάφρασις έκ τοϋ Ρωσσικοϋ).

Αγαθοκλής Γ. Κ,ωνβταντονόδης.

ft

ϊ Α'. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ού τοϋ παρόντος βεβαίως τδ διεξελθείν περί τής άρχαίας Θράκης. 
Ή μεγάλη χώρα, είς ήν ανήκει καί ή μεγαλούπολις αΰτη, έχει ιστο
ρίαν καί ταύτην μακράν. Έν αύτή κατά τούς αρχαίους χρόνους κατώ- 
κουν διάφοροι λαοί Άριας καταγωγής, ώς έπί τδ πλεϊστον βάρβαροι 
παραμείναντες, τούτων δέ οί μάλλον αξιόλογοι ήσαν οί Όδρύσαι, οί- 
κοϋντες έν τώ μέσφ τής Θράκη? καί εχοντες κράτος έκτεταμένον, τοϋ 
όποιου είναι γνωστοί οί Βασιλείς Σεϋθαι καί Κότυες καί λοιποί. Άλλά 
καί τδ ισχυρόν κράτος τών Όδρυσών κατελύθη ύπδ τής κοσμοκρατείρας 
'Ρώμης, ή δέ Θράκη έγένετο έπαρχία (ίωμαϊκή. (26 π. X.) Καθ’δλην 
δέ τήν μακράν περίοδον τής ιστορίας τής Θράκης μέχρι τής έντελοϋς 
αύτής ύποταγής εις τούς 'Ρωμαίους τδ δνομα τής Άδριανουπόλεως, 
κείμενης έν τή χώρα τών Όδρυσών, .εις τήν συμβολήν τριών ποτά- 
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μών, τοϋ Έβρου έκ δυσμών, τοϋ Άρτίσκου έκ . τοϋ νοτιοδυτικού κα'ι 
τοϋ Τόνζου έκ βορρά, δεν άναφέρεταϊ- άλλ’ άρά γε έν τή θέσει αύτής 
ύπήρχεν άλλη τις πόλις ; Τοϋτο μέλλομεν νά έξετάσωμεν έν τοΐς εφε
ξής. ’Εννοείται, δτι είς τόν προσδιορισμόν τής θέσεως πόλεων, ναών 
καί ετέρων οικοδομημάτων απαιτούνται πρώτιστα και μάλιστα μνη
μεία τής έποχής έκ’είνης, έπιγραφαί, νομίσματα καί έτερα λείψανα αρ
χαία, μαρτυροϋντα περί τής θέσεως η τοϋ ονόματος τοϋ μέρους εκείνου- 
μετά δέ τά μνημεία έρχονται αί μαρτυρίκι τών συγγραφέων, κυρίως 
τών συγχρόνων, εΐτα τών μεταγενεστέρων, οϊτινες ήντλησαν τάς ει
δήσεις αύτών έκ τών συγγραμμάτων εκείνων.

Τά μέχρι τοϋδε άνακαλυφθέντα μνημεία τής Άδριανουπόλεως καί 
ολίγα είναι καί ούχί πολύ αρχαία, διότι άνάσκαφαί συστηματικάί δέν 
δύνανται νά γείνωσι. Τών σφζομένων μνημείων δύο έπιγραφαί άνή- 
κουσιν έίς τούς μακεδονικούς χρόνους, αί δέ λοιπαί είς τούς ρωμαϊκούς 
κα'ι τούς κατόπιν Βυζαντινούς- αί δέ τών ρωμαϊκών χρόνων πάλιν τινές 
εις τούς πρό τής Επισήμου εισαγωγής τοϋ χριστιανισμού είς τήν πόλιν. 
Είς ούδεμίαν μέχρι τοϋδε επιγραφήν άναφέρέται ολόκληρον τό όνομα 
τής πόλεως- είς μίαν μόνην εύρεθεϊσαν πρό ενός έτους άνέγνωμεν ΑΔΡ. 
.... ’Εκτός όμως τών επιγραφών σώζονται πολυάριθμα νομίσματα 
τής πόλεως, έν οίς ρητώς είναι άνάγεγραμμένον τό όνομα ΆδρΧανον- 
πολχτών. Άλλά τό όνομα τοϋτο κατάγεται άπό τοϋ αύτοκράτορος 
τής 'Ρώμης Άδριανοϋ, δς έβασίλευσεν άπό τοϋ 117:—138 μ. X. Τό 
ζήτημα είναι, άν πρό τοϋ Άδριανοϋ υπήρχε πόλισμά τι έν τή αύτή 
θέσει, καί άν ό Άδριανός εύρε προηγουμένως οίονδήποτε πόλισμα, τό 
όποιον έπεξέτεινεν, ώς δ Κωνσταντίνος τό Βυζάντιον βραδύτερον.

Ό γεωγράφος Στράβων, κατά τόν Α’ αιώνα μ. X. άκμάσας, έν 
τή περιγραφή τής Θράκης ούδεμίαν άναφέρει πόλιν έν τή θέσει τής νϋν 
Άδριανουπόλεως. - Ό Πλίνιος έπίσης, καίπερ άναφέρων τήν Βιζύην 
άκρόπολιν ή φρούριον τών Βασιλέων τής Θρήηης ·1 Ούτε Στέφανος δ 
Βυζάντιος, περί τά τέλη τοϋ Δ’ ή τάς άρχάς τοϋ Ε' μ. X. αίώνος 
άκμάσας, άνάφέρει τι έν τφ λεξικώ αύτοϋ. Ό Στέφανος έν λέξει Γο
νείς-λέγει: «Γονείς, πόλις Θρφκης, οί κατοικοϋντες δμοίως- οί δέΆδρια- 
νουπολίτας τούτους έκάλεσαν» 9. Τοϋτο φαίνεται μοι άσα,φές. Βραδύ- 
τερον τρεις 'Ρωμαίοι ιστορικοί τών χρόνων τών αύτοκρατόρων (Scri- 
ptores Historiae Augustae, 325—400 μ. X.), δ Ευτρόπιος, δ 
Σέξτος Ροϋφος καί δ Άμμιανός Μαρκελλϊνος, άναφέρουσιν, δ μέν περί

* Βιβλ. Δ'. 18, 8 «Intus Bizya arx regum Thraciae».
’ Kjtt δ Ρΰ^τάΟιος Θεσσαλονίκης επίσης, Παρεμβολή είς "Ομηρον, 2θ1, 4?; 
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τήν Φιλιππούπολιν, οί δέ έν τή θέσει τής νϋν Άδριανουπόλεως πόλιν 
τινά καλουμένην θρ^κιστί Οι/οΊςουδάμαν, τέταρτος δέ δ Αίλιος Λαμ- 
πρίδιος, σύγχρονος καί ούτος ιστορικός, άναφέρει έν τή αύτή θέσει τής 
Άδριανουπόλεως πόλιν ΌρεΟτεχαν. Κατά ταϋτα λοιπόν ή άρχική 
βάσις τής Άδριανουπόλεως είναι ή Ούσκουδάμα ή Όρέστεχα, ή 

καί άμφότερα.
Ό Εύτρόπιος, έπί Κωνσταντίνου του Μεγάλου άκμάσας καί βρα- 

δύτερον έπί Ίουλιάνοϋ ,καί Ούάλεντος, περί τά 370 μ. X. άναφέρων 
περί τών πράξεων τοϋ στρατηγού τών 'Ρωμαίων Αουκούλλου (73 π.Χ.) 
λέγει: «Alter autem Lucullus, qui Macedonians administrabat 
Bessis primus Romanorum intulit bellum atque eos ingenti 
proclio in Haemo monte superavit, oppfdum Uscudamam quod 
Bessi habitabant, eodem die quo aggressus est, vicit, Cabylem 
cepit usque Danubium penetravit»’. Έκτοϋ χωρίου τούτου εξά
γεται, oTt ή πόλις Ούσκουδάμα έκειτο εν τή χώρα τών Βέσίων, οΐτι- 
νες κατφζουν τά περί τόν Αίμον μέρη τής Θρρέκης, «Βέσσοι δέ (λέ- - 
γει δ Στράβων) ύπέρ τό πλέον τοϋ όρους νέμονται τοϋ Αίμου καί άπο 
τών ληστειών λησταί προσαγορεύονται, καλυβϊταί τινές καί λυπρόβιοι, 
συνάπτοντες τή τε "Ροδόπη καί τοΐς Παίοσι καί τών ’Ιλλυριών τοΐς 
τε Αύταριάταις καί τοΐς Δαρδανίοις». 2 "Ωστ;ε δέν Εφαρμόζεται άκρι^ 
βώς'είςτήν Άδριανούπολιν ή Ούσκουδάμα τοϋ Εύτροπίου, ήν κατφκουν 
όί Βέσσοι, άλλά- μάλλον είς τά περί τήν Φιλιππούπολιν. / .

Ό δέ Σέξτος Ροϋφος, περί τά 364 μ X. άκμάσας, λέγει τάδε. 
«Haemi montum subegit, Eumolpiadom quae Philippopolis 
dicitur, Uscudamam quae modo Hadrianopolis nominatur, in 
ditionem nostram redegit, Cabylem cepit».8 Έκ τούτου Εξά
γεται, ότι ή πρότερον Ούσκουδάμα έκλήθη κατόπιν Άδρχανούπο- 
λχς. Ό Άμμιανός Μαρκελλϊνος, περί τά 400 π. X. άκμάσας, λέγει, 
ότι ή Άδριανούπολις εκαλείτο πρότερον Ούσκούδάμα. «Post haec 
(Thraciiim specialem) Haemi montus Hadrianopolim habet, 
quae dicebatur Uscudama, et Anchialum, civitates magnas» ' 
Καί άλλαχοϋ «Emensis itaque longis intervallis et planis cum 
Hadrianopolin cutroisset, urbem Haemimontanam Uscudamam

1 Βιβλ. vb 10. Παρβλ Histoire universelle... Traduite de l’anglais Τομμ 
VI, 660.

1 Βιβλ. Ζ', έ, 13.
3 Κε®. IX.

- * Κεφ. XXVJI, 4· 12,
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antehat appellatam» *. Και ταϋτα μέν ούτοι, ό δέ Αίλιος Λαμπρί- 
διος, 'Ρωμαίος έπίσης ιστορικός τώ'/ αύτοκρατόρων περί τούς αυτούς χρό- 

, νους άκμάσας τήν μέν Ούσκουδάμαν ταύτην άγνοεϊ, θεωρεί δέ πρόδρο
μον της Άδριανουπόλεως τήν Όρέστεταν. Ό Λαμπρίδιος έν βίφ 
’Αντωνίου Ήλιογάβάλου λέγει : Postea quamse apud tria flumina 
circa Hebrum ex responso purificavit (ό Όρέστης) etiam Ore- 
stiam condidit civitatem, quam saepe cruentari hominum san
guine necesse est. Et Orestiam quidem urbem Hadrianus suo 
nomine vindicari jussit eo tempore, quo furore coeperat la- 
borare ex responso, cum ei dictum esset, ut in furiosi ali- 
cujus domum vel nomen irreperet». * ’Εκ τούτου εξάγεται, δτι 
ύπήρχεν έκπαλαι πόλις καλούμενη Όρέστεια, ύπό Όρέστου τοϋ Άγα- 
μέμνονος κτισθεϊσα, ήν κατόπιν δ Άδριανός φκειώσατο.

Κατά τήν αυτήν λοιπόν περίπου εποχήν, κατά τήν Δ' καί Ε' μ. 
X. εκατονταετηρίδα, καί μόνον παρά τοϊς ίστορικοϊς τών αύτοκρατό- 
ρων φαίνεται τό δυώνυμον τής αύτής πόλεως, τό θρηικικόν Ούσκου- 
δάμα καί τό ελληνικόν Όρέστεια ή Όρεσ^ιάς. Ή διπλή ονομασία 
πόλεων εν τε τοϊς ,,άρχαίοις χρόνοις καί τοϊς νεωτέροις ούδόλως φαίνεται 
ήμϊν παράδοξος διά τήν συχνήν έπικράτησιν ότέ μέν τούτου τοϋ έθνους, 
δτέ δέ τοϋ άλλου. Πόσαι πόλεις σήμερον καί παρ’ ήμϊν έτι δέν ονο
μάζονται δυσί καί τρισίν ένίοτε όνόμασιν ύπό τών διαφόρων παροίκων 
εθνών; ’Αλλά τίς λαός έπί τέλους κατφκει τήν πόλιν ταύτην ;

Οΐ ήμέτεροι Βυζαντινοί φυσικφ τφ λόγφ έτήρησαν τήν ελληνικήν 
ονομασίαν καλοϋντες τήν Άδριανούπολιν καί ΌρεΟτιάδά. Οΐ μετά 
Θεοφάνη γράψαντες λέγουσι περί τούτου. «Ήτις ( Άδριανούπολις) τό 
πριν μέν Όρεστιάς εκαλείτο έξ Όρέστου, υίοϋ Άγαμέμνονος, δς ζήλφ 
δικαίφ διά τήν πρός τόν πατέρα Κλυταιμ-νήστρας δολοφονίαν ταύτην 
σύν Αίγίσθφ άποκτείνας λίαν έκμέμηνε καί έν, τή συνελεύσει Έβρου, 
Άρζου (ίσως Τόνζου) καί Άρτάκου τών τριών ποταμών γε λουσάμε- 
νος τής νόσου άπήλλακτο- ένθα ταύτην οίκοδομήσας έπί τφ ίδίφ όνό- 
ματι κέκληκεν. Άδριανός δέ Καϊσαρ εΰκτίστοις οίκήμασιν αύτήν με- 
γαλύνας πόλιν Άδριανοϋ μετακέκληκεν» 5.

Συμεών δ Μ^γιστρος έπίσης καλεϊ αύτήν Όρεστιάδα’. ’Ιωάννης δ 
Μαλαλάς άναφέρει άπλώς, δτι δ Άδριανός έ'κτισεν έν Θρφκη πόλιν, ήν

1 Κεφ. XIV, 11, 1 5.
‘ Κεφ. Ζ'.
3 Οί μετά Θεοφάνη σελ. 387 εχδ. Βόννης,
1 Αυτόθι σελ. 68θ.
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άπεκάλεσεν Άδριανούπολιν*. Κωνσταντίνος δ Πορφυρογέννητος καλεϊ 
Όδρυσόν καί Όρεστιάδα τήν Άδριανούπολιν. « Όδρυσός καί Όρε- 
στιάς ή Άδριανούπολις» ένθα δηλοΰται τό κράτος τών Όδρυσών, ή 
Όρεστιάς πόλις τοϋ Όρέστου, καί ή Άδριανούπολις τοϋ Άδριανοϋ. 8. 
Γεώργιος δ Κεδρηνός τφ 1050 άκμάσας άνάγει τήν κτίσιν αύτής είς 
τόν Άδριανόν, λέγων: «Ούτος (Άδριανός) έν Μοισίφ θηράσας φκοδό- 
μησε πόλιν καί μετωνόμασεν αύτήν Άδριανοϋ Θήρας έν τοϊς μιτάτοις· 
ωσαύτως καί έτέραν πόλιν έν Θράκη προσαγορεύσας αύτήν Άδριανού- 
πολιν καί ναόν έν Κυζίκφ8». Λέων δ Διάκονος κατά τήν ΙΑ' εκατον
ταετηρίδα άκμάσας, λέγει- «Ιωάννης δέ δ αύτοκράτωρ τοϋ Βυζαντίου 
άπάρας είς τήν Άδριανούπολιν σύν παντί τφ στρατεύματι παραγίνε
ται, ήν Όρέστην φασί πολίσαι τοϋ Άγαμέμνονος, δτε τον πλάνον 
ύπέστη μετά τήν άναίρεσιν Κλυταιμνήστρας τής ίδιας μητρός έξ εκεί
νου τε Όρεστιάδα κεκλήσθαι τό πρότερον, Άδριανόν δ’ αύθις τόν αύ- 
τοκράτορα Σκύθαις μαχόμενον άλώναί τε τί; θέσει τής χώρας καί ταυ- 
την όχυροϊς περιβόλοις τειχίσαι καί Άδριανομ όνομάσαΓ».

Ό δέ ’Ιωάννης Τζέτζης περί τά 1150 άκμάσας λέγει λεπτομερέ- 

στερον.
«Άδριανός Άδριανοϋ τοΰ "Αφρου παϊς ύπαρχων 
επ’ αδελφή Τρααϊνοΰ Τρϊαανω γαμβρεύσας 
καί μετά θάνατον αύτοΰ λαβών τήν βασιλείαν, -
κατά,Σκύθών στρατεύσας τέ ποτέ καί κυνηγήσας 
περί_Άδριανούπολιν, τερφθείς.τε τή άγρεύσει, 
τδ πριν μικρόν πολίχνιον κλήσιν Όρεστιάδα

. ο Άγαμέμνονος υιός πριν ήγειρεν Όρέστης, 
(έκεϊ λουσθε'ις γάρ ποταμοϊς ϊάθη τής μανίας) 
καθηρηκώς Άδριανός δ Βασιλεύς, δν εφην, .
Άδριανός καϊ Αίλιος διπλήν εχων τήν κλήσιν, 
είς κάλλος τε κα'ι μέγεθος άνήγειρεν αύξήσας, 
πόλιν Άδριανούπολιν Αίλίαν όνομάσας5.

Τά περί τής ίάσεως τοϋ Όρέστου έν τοϊς ποτάμοϊς τής Άδριανου- 
πόλεως άντικρυς άντιφάσκοντα τή παραδόσει παρ’Άίσχύλω έν Εύμε- 
νίσι παραλείπομεν. Καί εφεξής οί Βυζαντινοί ιστορικοί καλοϋσι τήν 
πόλιν τφ όνόματι τούτφ Όρεστιάδα, οίον δ Ζωναράς περί τά 1120 
άκμάσας, δ Έφραίμιος περί τά 1310, δ Νικηφόρος Γρηγοράς περί τά

1 Αύτόθι σελ. 280.
* Κωνστ. Πορφυρογέννητος σελ. 281—2.
• Κεδρηνός Α', 437.
4 Αύτόθι σελ. 130. ,

_» Ίω. Τζέτζης βιβλ. Ίστορ. 8,954.
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1350 πανταχοϋ καλεϊ αύτήν Όρεστιάδα*.  Νικήτας δ Χωνιάτης*  και 
Λαόνικος δ Χαλκοκονδύλης επίσης5. ’Ολίγον δέ προ τής άλώσεως 
τής Κωνσταντινουπόλεως έν τφ Πίνακι πόλεων μενονομασθεισών λέγε
ται Όδρυσός και Όρεστία ή νυν Άδριανούπολις’.

* Νικ Γρηγορ, σελ. 15, 224, 302, 319. 320, 359, 458, 620, 622, 762, 
805, 839.

» Σελ. 360.
3 Σελ. 31.
* Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων ύπδ Γ. Ράλλη και Μ. Ποτλή τομ 

Ε’, 494.
5 Raoul Rochette, Histoire critique de l’etablissement des colonies Grec 

ques, tom. 11, 450—3.
I Replus, tom. i ,162·

Καί ταϋτα μέν περί τής ήμετέρας, πόλεως οί αρχαίοι καί οί Βυζαν
τινοί, παρατίθεμεν δ' ενταύθα καί τάς γνώμας τών νεωτέρων ιστορι
κών και γεωγράφων. Ό Γάλλος Raoul Rochette άκολουθών τή περί 
Όρέστου παραδόσει λέγει, δτι ίσως ήν ή Όρεστιάς7 αποικία Αΐολέων 
ύπό τήν οδηγίαν ε’ιμή τοϋ Όρέστου, τοϋ υίοϋ αύτοϋ Πενθίλου5· δ δέ 
Ε. Reclus, Γάλλος έπίσης γεωγράφος, έν τή λαμπρφ αύτοϋ Γεωγρα
φία καλεϊ τήν πρόδρομον τής Άδριανουπόλεως Όρεστιάδα®. Ό διά
σημος Γάλλος άρχαιολόγος Albert Dumont καλεϊ αύτήν Όρεστιάδα, 
θεωρεί δέ Πιθανόν, δτι έν τή θέσει τής νϋν Άδριανουπόλεως εντός τοϋ 
περιβόλου τών τειχών αυτής ήτο παναρχαία πόλις τών Όδρυσών. 
«Le Paleo-castro byzantin, qui s’eleve au milieu d’ Andri- 
nople, offre dans quelques parties, surtout derriere le Bazar, 
a droite de la grande porte du centre.en sortant de cet edi
fice, des murstres antiques, posterieurs toutefois a ceux de 
Trimontium. Des blocs de granit de 1 et de 2 metres de long 
sur 1 metre au plus de haut, tailies sur les bords, bruts au 
milieu et legerement bombes, sent disposes par assises paral- 
161es et reunis sans trace du ciment. Cette construction est 
imposante. En deux endroits, en particulier, ces restes ont 
1,5 pas de long et 4—5 metres de haut. De plus, tout autour 
de la citadelle, on peut suivre la trace d’une enceinte pri
mitive ; des blocs pareils se voient a la base du mur; ils por
tent souvent une assise de pierre de taille plus petite, d’un 
bon travail, qui parait etre romain. Faut il reconnaitre, dans 
ces derniers vestiges d’une magnifique muraille, les restes
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d’une construction elevee par les rois Odrysses? On est 
d’autant plus porte a le croire que ces blocs enormes et bien 
appareilles font contraste, avec les assises romaines, belles 
encore, mais d’un merite bien inferieur. Dans ce cas, au 
temps de Titalces et de Seuthes, cette ville antique, une des 
capitales des Thraces, aurait eue une 0tendue et occupee une 
place sur laquelle nous pourrions avoir dujourd’hui des ren- 
seignements les plus precis, puisque sous les Antonins com- 
me sous les Cesars de Constantinople on ne fit que reparer 
et reconstruireles murailles primitives.» ' Τοιούτους ογκολίθους 
εϊδομεν πλείστους έν Άδριανουπόλει βραδύτερον έκ θεμελίων τειχών 
πλησίον τοϋ λεγομένου Καφές-καποϋ, έν τφ νϋν άλευρόπωήείφ τοϋ Δ. 
Παπαδοπούλου, παρά δέ τήν οικίαν Τσαροπούλου εϊδομεν στύλους ογ
κώδεις έντετειχισμένους πλαγίως. '

Ό Γερμανός Kiepert έν τή άρχαίφ αύτοϋ γεωγραφίφ καλεϊ αύτήν 
Ούσκουδάμαν τφ θρ^κικφ αύτής όνόματι®, έν φ έν τοϊς χάρταις αύτοϋ 
σημειοΐ Όρεστιάδα. Ό δέ έπίσης γνωστός Τσέχος καθηγητής Tiretek 
λέγει, δτι οί Όδρύσαι έκτισαν είς τήν αριστερών γωνίαν τής έκβολής 
τοϋ Τόνζου τήν Ούσκουδάμαν, έν τών κυριωτέρων αύτών φρουρίων, 
τών δποίων ή πτώσις τφ 73 π. X. ύπό Αουκούλλου κατέστησε τήν 
φυλήν ταύτην ύποτελή τών Ρωμαίων. Τό όνομα Όρεστιάς τοσοϋτον 
συχνάκις άπαντών παρά τοϊς Βυζαντινοϊς χρονολογείται έκ τών Μα
κεδονικών χρόνων. Ό αύτοκράτωρ Άδριανός έξωράϊσε τήν πόλιν καί 
εδωκεν αύτή τό όνομά του 5. Καί έκ τών γνωμών τών νϊωτέρων γεω
γράφων εχομεν τό δυώνυμον τής πόλεως, τό θρφκικόν Ούσκουδάμα καί 
τό ελληνικόν Όρεστιάς.

Εις επιστημονικόν καί ακριβή δρισμόν τής. ονομασίας καί τής τοπο
θεσίας τής πόλεως άπαιτοϋνται βεβαίως μνημεία τή< έποχής έκείνης, 
τά δποϊα δυστυχώς έλλείπουσι. Τά μεγάλα κτίρια τά μετά τήν άλφ- 
σιν αύτής (1316) άνεγηγερμένα τεμένη, ξενώνες, κρήναι, καί τά τοι- 
αϋτα έξήλειψαν παν ίχνος τής άρχαιότητος. Ίσως δ, έπερχόμενος χρόνος 
θέλει παραγάγει είς φώς τοιαϋτα εύρήματα, ιδίως έντός τών τειχών 
τής πόλεως κεκρυμμένα. ’Εξ ανάγκης λοιπόν θέλομεν.περιορισθή εις τάς 
ύπαρχούσας μαρτυρίας. Έκ τών επιγραφών τής Άδριανουπόλεως, ώς

1 A. Dumont, Archives des missions scientifiques et littdraires etc. Paris 

1871, tom. VI, 457. ·
* Alte Geographic σελ. 320—321. -
3 Tireiek Heerstrasse ect σελ. 47—48.
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προείπομεν, δύο ανάγονται εις τούς Μακεδονικούς τουλάχιστον χρό- 
■ νους, ώς έστιν είκάσαι έκ τοϋ σχήματος τών γραμμάτων αυτών τού

των ή μία ευρηται έν τφ άρχαιολογικφ μουσείφ Άδριανουπόλεως, ή 
δέ άλλη έπί τη βάσει ένός παρά το Ουτζ-σεριφιλί Μεδρεσέ κΐονος της 
στοάς. “Εχει δε ήμέν πρώτη ούτως. «Έορίζελμις Σεΰθου Πριανεύς», 
ή δέ δεύτερα ούτως. « Άρισταγόρης της ’Απολλοδώρου». Δι’ αυτών 

. άνερχόμεθα είς τούς Μακεδονικούς και μετά, τον πελοποννησιακόν πό
λεμον χρόνους. Έκ τών κατόπιν ρωμαϊκών χρόνων, καί μάλιστα άπο 
της άνιδρύσεως αυτής ύπό Άδριανοϋ, τά μνημεία άφθονοϋσινί Έπιγρα- 
φαί, νομίσματα, άνάγλυφα καί ετερα μαρτυροϋντα περί της προαγωγής 
καί ευημερίας της πόλεως, δύο έπιγραφαί άνατιθέμεναι τφ Άσκληπιώ 
καί τη'Υγεία, ών ή μία έν Corpus inscriptionum Graecarum1, ή δέ 
άλλη έντετειχισμένη τη γεφύρορ Μιχαήλ (Μιχάλ κιο.προϋ) *, πλεϊσται 
άλλαι έπιτύμβιόι, πλεϊστα νομίσματα άπο Άδριανοϋ μέχρι Γορδιανοΰ 
Εύσεβοϋς (244 μ. X.) φέροντα τον Δία, τήν “Ηραν, τόν Απόλλωνα, 
την Άρτεμιν, τον Έρμήν, τήν Δήμητρα, τον Ήρακλέα, τούς ποτα
μίους θεούς τής 'Ελλάδος, τόν Βάκχον, τάς τρεις Χάριταζ, τό κεράς, τής 
Άμαλθείας, τον Τριπτόλεμον, τούς "Ελληνας ήρωας τοϋ τρωϊκοϋ πο
λέμου, τόν "Ερωτά, τήν Τύχην, τόν Τελεσφόρον, έν γένει γράμματά 
και σύμβολα τής αρχαίας 'Ελλάδος, πάντα ταϋτα μαρτύρια ζώντα 
καί σφζόμενα μέχρι τής σήμερον καί κείμενα προ τών οφθαλμών ήμών, 

, μαρτυροϋσι προφανέστατα, ότι ή Άδριάνούπολις άπο τών Μακεδονι
κών χρόνων, καί έντεϋθεν ή το πόλις ελληνική τιμώσα καί γεραίρουσα 
τά ελληνικά γράμματα καί τούς θεούς τής αρχαίας 'Ελλάδος. 8

Εκτός τών μνημείων τούτων έχομεν και τήν παράδοσιν περί Όρέ- 
στου, τήν όποιαν πρέπει νά βασανίσωμέν οπωσδήποτε. Περί τοϋ Όρέ
στου τού υίοϋ τοϋ εύρυκρείονος Άγαμέμνονος, τοϋ στρατηλάτου τών 
Ελλήνων κατά τών Τρφων, οί άρχαϊοι έλεγδν, 8τι διωκόμενος ώς 
μητραλοίας ύπό τών Έριννύων έπλανήθη ε’ις πολλούς καί μεμακρυσμέ- 
νους τόπους καί δή καί είς τήν χώραν ταύτην, έν η ή Άδριάνούπολις. 
Πόθεν προήλθε, πώς μετεδόθη καί διετηρήθη ή' παράδοσις αύτη ε’ις 
τήν χώραν ταύτην, πώς επίστευσεν είς αυτήν καί δ αύτοκράτωρ Ά- 
δριανός, δστις ήλθεν ένταϋθα, ώς λέγει δ Λαμπρίδιος, καθώς δ ’Ορέ- 
στης ; Είναι βέβαιον έκ τών επιγραφών, αϊτινες σώζονται καί μέχρι

< Τέμ. Π, 73
* I. Mordtmann Zur Epigraphik von Thracien σελ. 200,
’ Mionnet, Description des medailles antiques grecques et romaines, Tom. 

1,385—7. Supplement 11,308.
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τής σήμερον, ότι έν τη πόλει ταύτη ύπήρχέν Άσκληπιεΐον, ιερόν δηλα
δή τοϋ Ασκληπιού, θεού τής ιατρικής καί Οεραπευτήριον, έν φ οί θε
ραπευόμενοι άνετίθεσαν τάς αναθηματικός έπιγραφάς τφ Άσκληπιφ 
καί τή 'Υγιείς. 'Υπήρχε λοιπόν ίατρεϊον, έν φ έθεραπεύοντο έκ τών 
ύδάτων οί πάσχοντες, καί μάλιστα παράφρονες μανιώδεις. Απλώς δέ 
καί ώς έτυχε, δέν ήδύνατο ν’άπατηθή μέγας καί λόγιος αύτοκράτωρ, 
ώς δ Άδριανός, δστις ήκουσε βεβαίως τά περί Όρέστου καί ήλθεν εις 
τήν τότε πιθανώς καλουμένην πολίχνην Όρεστιάδα, τήν όποιαν κατό
πιν καταβαλών άνήγειρε καί ε’ις κάλλος καί μέγεθος ηΰξησε καί τώ 
όνόματι αύτοϋ έκόσμησε.

Ή παράδοσις αύτη είναι ελληνική, Έλληνες δέ μόνον ήδύναντο νά 
έχωσι καί νά διατηρώσιν αύτήν. Όρέσται κατφκουν έν Μακεδονία, 
Ώρρήσκιοι καί Όρρήσκιοι κατφκουν άνά τά όρη τής Θράκης καί Μα
κεδονίας, ών νομίσματα εύρηνται παρά Mionnet1 Είχον άρά γε σχέ- 
σιν τινά μετ’ αύτών οί κάτοικοι τής ήμετέρας Όρεστιάδος ; Δέν γνω- 
ρίζομεν. Πιθανώτερον φαίνεται μοι τό εξής. 'Η ήμετέρα πόλις προ τοϋ ■ 
Άδριανοϋ ήτο πόλις έλληνική, ώς προαπέδειξα, μικρά όμως, κειμένη 
έν. τή χώρα τών Όδρυσών, ίσως δέ καί μικρόν καί άσήμαντον φρούριον 
αύτών, δώτι δέν άναφέρεται ούτε ύπό τοϋ Στράβωνος, ούτε ύπό τοϋ 
Πλινίου. Είς χρόνους άρχαιοτέρους τών Μακεδονικών,, έμποροι Αίνιοι 
άναπλέοντες τόν Έβρον διά τών σχεδιών αύτών ήγόραζον τόν σίτον 
καί τά λοιπά προϊόντα τών Θρακών, καταπλέοντες δέ μετεκόμιζον 
αύτά είς τήν εύλίμενον καί έμπορικήν Αίνον καί διά τής θαλάσσης είς 
τήν Ελλάδα καί αλλαχού. 'Ο βοΰς τοϋ Έβρου είναι, κατ’ έμέ, δ δρό
μος, τόν όποιον ήκολούθησαν οί έμποροι τής Αίνου είς τά μεσόγεια τής 
Θράκης, πιθανώς δέ καί διά τών άλλων ποταμών, Άρτίσκου καί Τόν- 
ζου, ίδρυσαν περαιτέρω εμπορικά πρακτορεία - ε’ις τά παραποτάμια καί 
μάλιστα ε’ις τήν συμβολήν τών τριών ποταμών παρά τήν'πόλιν ημών. 
Aiviot πρέπει νά ίδρυσαν τήν Όρέστειαν ή Όρεστιάδα, δντες δέ Έλ
ληνες, πιθανώς δέ καί απόγονοι τοϋ Όρέστου ή Πενθίλου, μετέφερον 
είς τήν νέαν μικράν αύτών αποικίαν τήν παράδοσιν τοϋ Όρέστου, ήτις 
διετηρήθη μέχρι τοϋ Άδριανοϋ. Δώ συμφωνώ μάλλον τφ Raoul Ro- 
chette είκάζοντι, ότι ή Όρεστιάς ήν αποικία αιολική αρχαία, άνα- 
γομένη εις τόν Όρέστην, ή είς τόν υιόν αύτού Πενθίλον ή είς τούς
, f » Λ. . 'απογονους αυτου.

Οί έγχώριοι Θράκες έκάλουν αύτήν Ούσκουδάμαν, τό δέ όνομα τούτο 
φαίνεται, ότι είναι σύνθετον, διότι το δεύτερον, συνθετικόν μέρος είναι

1 Supplm6ent Top.. III,. 85.
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δά/εα, δπερ σημαίνει οίκον, σανσζριτιστί damas, Ελληνιστί $όμος;
■ λατινιστί domus. Εις;.τό πρώτον συνθετικόν μέρος Οΰσκου περιέχονταί 

άρά γε λείψανα τοϋ Όρέστου παρεφθαρμένα, ώς συμβαίνει συνήθως εις 
ξένας βαρβάρους γλώσας; Συμβαίνει άρά γε και ενταύθα δ,τι.είς τό 
Βησσα—πάρα=πόλις Βέσσων, Δρούσι—πάρα=πόλις Όδρυσών, Δό- 
βυρος ή Διό—βυρος = Διός πόλις ;· Μήτοι τό Ούσκουδάμα σημαίνει 
°ικον, κατοικίαν, πόλιν, ιερόν τοϋ Όρεστου ; Τις οίδε ; Τό διπλώνυ- 
μον τοϋτο, ώς εΐπον ανωτέρω, δέν σημαίνει πολύ, διότι περί τοϋ ελλη
νικού μέν ονόματος και τής ελληνικής καταγωγής τής πόλεως έχομεν 
πλεϊστα μαρτύρια, περί τοϋ θρ^κικοϋ δμως ούδέν σαφές και βέβαιον,

' ’Επί τής θέσεως λοιπόν τής νϋν Άδριανουπόλεως ύπήρχε κατά τούς 
Μακεδονικούς χρόνους (350 π. X.) πόλισμά τι μικρόν ύπό Ελλήνων οί- 
κούμενον καί εις τόν Όρέστην άποδιδόμενον, τόν υιόν τοϋ βασιλέως τών 

' Μυκηνών Άγαμέμνονος, ώς δεικνύουσιν αΐ παραδόσεις καί τά σφζόμενα
μνημεία. Τό πόλισμα τοϋτο καθγρηκώς έπηύξησε βραδύτερον δ αύτοκρά-

- τωρ τής 'Ρώμης Άδριανός, βασιλεύσας ,άπό τόϋ 117—138 μ. X. ή 
κατά τήν έπίσκεψίν του είς Θράκην, πιθανώς περί τά 133, ή μετά 
τήν νίκην αύτοϋ τφ 135 μ. X. Έάν δέ άκολουθήσωμεν τήν γνώμην 
τοϋ Λαμπριδίου, ήν άναφέρομεν ανωτέρω, δ ’Αδριανός πιθανώς άνφ- 
κοδόμησε τήν πόλιν περί τά τέλη τοϋ βίου αύτοϋ νοσήσας, ήτοι μετά 

, τό 135 μ. X. Πιθανώς επίσης, δτι δ νϋν εύρισκόμενος. ακέφαλος κορ
μός μέχρι τοϋ στήθους έκ γρανίτου έν τώ ίμαρετίω τοϋ Σουλτάν Βα- 
γιαζήτ τοϋ Ίλδρίμ είναι άνδριάς τοϋ ΐδρυγοϋ τής πόλεως. αύτοκράτο- 
ρ:ς. Έκτοτε, κατά,τό σύστημα τών αρχαίων, ή μικρά μέν πρότερον, 
μερλυνθεΐσα δέ ύστερον πόλις έκλήθη Άδριανόπολις ή Άδριανούπολις 
ή Άδριανοϋ συντομώτερον, ώς πρότερον ή βορειοδυτικώτερον αύτής 
κείμενη Φιλιππούπολις καί βραδύτερον ή άνατολικώτερον Κωνσταντινού
πολή. Τό ονδμα τής ήμετέρας πόλεως διατηρείται καί μέχρι τής σήμε
ρον ανακαλούν ελληνιστί καί είς αύτήν έτι τήν γλώσσαν τών κρατούν- 
των Έδιρνέ τήν κλήσιν τοϋ τής κοσμοκρατείρας 'Ρώμης αύτοκράτορος. 

Καί ταϋτα μέν εστωσαν τό γε; νϋν ικανά περί τής αρχαιολογίας τής 
Άδριανουπόλεως, έπισυνάπτομεν δ’ ήδη έν συντόμφ τά κυριώτερα τής 
ιστορίας αύτής.

Β'. ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ό χριστιανισμός, τότε τό πρώτον κηρυχθείς, πρώϊμος διεδόθη είς τάς 
παραλίους πόλεις τής Θράκης, είς Βυζάντιον διά τοϋ άποστόλου Άν- 
δρέου, καί εις τάς μεσογείους πόλεις βραδύτερον, πιθανώς διά των έλ-

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΘΡΑΚήΙ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ληνικών αποικιών, τών ’Ιουδαίων έμπορων καί τών λεγεώνων τών 'Ρω
μαίων, έν αίς ύπήρχον πολλοί χριστιανοί στρατιώται. Έπί Λικινίου. 
(305 μ. X.) άναφέρέται ύπό τοϋ Συναξαριστοϋ (1 Σεπτεμβρίου) έν 
Άδριανουπόλει διάκονος τής Εκκλησίας Άμμοϋν καλούμενος, δστις 
μετά τεσσαράκοντα παρθένων, ών διετέλει κατηχητής καί διδάσκα
λος, προσήνεγκεν εαυτόν δλοκαύτωμα τώ Κυρίφ. Τοϋτο δέ είναι τό 
άρχαιότερον ιστορικόν γεγονός τής εκκλησιαστικής ιστορίας Άδριανου- 
πόλεως, τό ύπό τής ιστορίας βεβαιούμενον καί ύπό τής ’Εκκλησίας 
προσεπικυρούμενον. Πρώτος δ’ έπίσκοπος Άδριανουπόλεως. μνημονεύε
ται ύπό τών Πατέρων τής ’Εκκλησίας δ Εύτρόπιος, άκμάσας έπί 
Κωνσταντίνου τόϋ Μεγάλου (324—337) καί τούτον άρειανισμόν ύπο- 
στηρίζοντος υίοϋ αύτοϋ Κωνσταντίου (337 — 361), δτε καί τά πάν- 
δεινα ύπέστη ύπό τής αύτοκρατείρας διά τήν εις τήν ορθοδοξίαν εύ- 
στάθειάν του. Περί τούτου λέγει δ μέγας Αθανάσιος εν τινι έπιστολή. 
«Καί γάρ Εύτρόπιος δ έν Άδριανουπόλει έπίσκοπος, άνήρ αγαθός καί 
έν πασι τέλειος, έπειδή πολλάκις τόν Εύσέβιον ήλεγξε, τοΐς τε διο— 
δεύουσι συνεβούλευε μή πείθεσθαι τοΐς άσεβέσιν Ευσεβίου ρήμασι, τά 
αύτά τώ Εύσταθίω πάσχει καί τής πόλεως έκβάλλεται (ύπό τών Ά- 
ρειανών έννοεΐταί). Βασιλίνα γάρ ήν ή πάνυ κατ’αύτοϋ σπουδάζουσα»1. 
Επαινεί δέ τόν άνδρα καί δ Αντιόχειας Εύστάθιος λίγων; « Άεί μέν 
άγαμαι τόν άξιοφανή τής ένθεου πολιτείας σου ζήλον, ώ διαπρεπέστατε 
τής ορθοδοξίας ίεροκήρυξ Εύτρόπιε, τόδε τής εύσεβείας σου γνώρισμα 
πολλαχώς έκπληττόμενος ούχ ήκιστα, καί περί τόδε μάλιστα τεθαύ- 
μακα τό μέρος®». Άπό τοϋ 305 λοιπόν μ. X. δ χριστιανισμός είσαχθείς 
έν Άδριανουπόλει καί τή λοιπή Θρ^κη έκτοτε έπεκράτησεν- έχομεν δέ 
σειράν έπισκόπων τής Άδριανουπόλεως. αδιάλειπτου, καθά άπέδειξεν 
δ ήμέτερος έν Άδριανουπόλει συνάδελφος κύριος Γ. Λαμπουσιάδης έν 

, άνεκδότφ έτι πραγματεία αύτοϋ.
Μετατεθείσης έπί Κωνσταντίνου τοϋ Μεγάλου τής εδροίς τοΰ ρωμαϊ

κού κράτους εις τό Βυζάντιον, διαιρεθέντος δέ κατόπιν τοϋ δλου κρά
τους είς ανατολικόν καί δυτικόν, ή Άδριανούπολις έγένετο πρωτεύουσα 
τής επαρχίας Αίμιμόντου, ήτοι έξετείνετο μέχρι τοϋ Εύξείνου. δ προ- 
μαχών ούσα τοϋ Βυζαντινού κράτους κατά τών έκ βορρά άδιαλείπτως 
ε’ισβαλλόντων βαρβάρων. Πάντες οΐ βυζαντινοί συγγραφείς άπό Πρί- 
σκου τοϋ Πανίτου (450 μ. X.) καί Μάλχου τοϋ έκ τής έν Παλαιστίνη

.‘..’Εν Τόμω α' τών άπάντων αύτοϋ σελ. 700 ΐδε Migue.
1 Κατά Ώριγένους είς τό τής έγγαστριμυθίου θεώρημα Τόμ. ΙΗ'. 613 (έλλ· 

σειρά), Migne.
τομος jz' Μάιος, 44
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Φιλαδέλφειας μέχρι της άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως αφορμής 
διδομένης λόγον ποιούνται περί αύτής.

Ή Θράκη, χώρα πλουσία καί εύφορος κατά τόν μεσαίωνα, περιέ- 
χουσα πρός τοϊς άλλοις καί τήν Κωνσταντινούπολην, πρωτεύουσαν τοϋ 
Κράτους, ύπέκειτο άνέκαθεν εις τάς έπιδρομάς διαφόρων βαρβάρων λαών 
άπ* άρκτου εΐσβαλλόντων εις αύτό. Πάντες οί έπιδραμόντες βάρβαροι 
ούτοι φοβερώς αύτήν έδήουν καί έκάκουν, τούτου δ’έ'νεκεν δ πληθυσμός 
αύτής καί σήμερον ετι είναι σχετικώς πολύ άραιός. Παραλείποντες 8ε τά 
άρχαιότερα, ώς ασαφέστερα, άναφέρομεν μόνον τά γνωστότερα τών γε- 
νομένων. Γότθοι, θύννοι, Σλαϋοι, Βούλγαροι, "Άραβες, Ούγγροι, Πα- 
τζινάκαι, Κουμάνοι καί πολλοί άλλοι πολυώνυμοι λαοί είσέβαλον έπα- 
νειλημμένως είς τήν άτυχή χώραν, διαρπάζοντες 8' αύτήν και τούς 
κατοίκους έξανδραποδίζοντες κατηρήμω.σαν αύτή/. Πολλα'ι είσβολαί 
καί μάχαι τών επιδρομέων πρός τούς 'Ρωμαίους αύτοκράτορας άναφέ- 
ρονται, τινές δε τούτων συνεκροτήθησαν περί τήν Άδριανούπολιν, τήν 
κυριωτέραν πόλιν τής Θράκης. Τών συμβάντων τούτων παρατίθεμεν 
ενταύθα τά κυριώτερα.

Ό· Λικίνεος νικήσας εις κρίσιμον μάχην τόν Μαξΐμΐνον τή 1 Μαίου 
313 περί τήν Άδριανούπολιν ·, άγων δέ τόν στρατόν αύτοϋ κατά Κων
σταντίνου τοϋ μεγάλου, ήττήθη τφ 323 μ. X. πρός νότον τής αύτής 
κατόπιν Άδριανουπόλεως 2. Παρά τήν Άδριανούπολιν προσέβαλον οί 
Γότθοι τή 9 Αύγούστου τοϋ 378 τόν αύτοκράτορα Ούάλεντα και ένί- 
κησαν αύτόν, άποθανόντα μετ’ ολίγον έν καιομένη καλύβη. 3 'Ο Ατ
τίλας, γενόμενος βασιλεύς τών θύννων τφ 434, άνήρ διαβόητος έπι 
τόλμη, πλεονεξίφ καί κατακτητική ορμή, αύξάνων τάς χρηματικάς 
του άπαιτήσεις, μή ένδιδούσης δ’ είς ταύτας τής κυβερνήσεως τοϋ αύ- 
τοκράτορος Θεοδοσίου τοϋ Μικροϋ, έπεχείρησε τφ 441 πολυετείς φοβε- 
ράς έπιδρομάς έπί τάς εύρωπαϊκάς χώρας τοϋ Κράτους καί ανηλεώς 
έλεηλάτησε τήν Μοισίαν, Θροίκην καί Μακεδονίαν. Ή Άδριανούπο- 
λις τότε διέφυγε τήν έκπόρθησιν τοϋ Αττίλα. Ό Θεοφάνης λέγει- 
«Τοϋ δέ λαοϋ, ώς προέφημεν, έν Σικελίφ έκδεχομένου τήν τών πρε
σβευτών Γιζερίχου άφιξιν καί τήν τοϋ Βασιλέως κέλευσιν, έν τφ μεταξύ 
Αττίλας, Όμνουδίου παϊς, Σκύθης, γενόμενος άνδρεϊος καί ύπερή- 
φανός, άποβαλών Βδέλαν τόν πρεσβύτερον αδελφόν καί μόνος άρχων

4 Schlosser Weltgeschichte τόμ. Γ', 532 εκδ. 1675, Παπαρρηγοπ. Β', 556. 
' * Ευσέβιος έν βίφ Κωνσταντίνου βιβλ. Β', 17 έν σημ. έκδ. Βιέννης. Ζωσίμας 

βιβλ. Β1, 22, Παπαρρηγ. Β',556—60.
3 Ζώσιμος Δ’, 20—4, Κ. Παπαρρηγόπουλος, *Ελλ. 'Ιστορία. 
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τό τών Σκυθών βασίλειον, ους καί θύννους καλοϋσι, κατατρέχει τήν 
Θρήκην, δι’ δν καί μάλιστα Θεοδόσιος σπένδεται Γιζέριχον καί επα
νάγει τόν στόλον τής Σικελίας. ’Αποστέλλει δέ τόν ’Άσπαρα συν τή 
ύπ’ αυτόν δυνάμει καί Άριόβινδον καί Άργάλισκον επί τον Αττίλαν, 
'Ρατιάρειαν ήδη καί Νύσσαν καί Φιλιππούπολιν καί Άρκαδίούπολιν 
καί Κωνσταντίαν καί ετερα πλεϊστα πολίσματα καταστρεψάμενον και 
σύν αίχμαλώτοις πολλρϊς ύπέρογκον συμφορήσαντα λείαν. Τών ούν 
στρατηγών έλαττωθέντων σφοδρά ταΐς μάχαις, προήλθεν Αττίλας καί 
μέχρι θαλάσσης έκατέρας τής τε άπό τοϋ Πόντου καί τής προς Καλλί-' 
πολιν καί Σηστόν κεχυμένης πάσαν πόλιν καί φρούρια δουλούμενος πλήν 
Άδριανουπόλεως καλ Ήρακλείας, τής ποτέ Περίνθου κληθείσης, 
ώστε καί εις τόν Άθυραν αύτόν φρούριον έλθεϊν. Αναγκάζεται ούν 
Θεοδόσιος πρεσβεύσασθαι πρός Αττίλαν καί έξάκις χιλίας.. μέν αύτφ 
λίτρας ύπέρ τής άναχωρήσεως παρασχεϊν, χιλίων δέ λιτρών ετήσιον 
φόρον ήρεμοϋντι προσωμολόγησε τελεϊν1». Ό Ίορνάνδης βέβαιοί, ότι δ 
Αττίλας ηγούμενος θύννων, Γεπίδων, Γότθων, Αλανών καί άλλων 
ήρήμωσε τήν ’Ιλλυρίαν, Θράκην, Δακίαν, Μυσίαν καί Σκυθίαν ®.

Πλήν τούτων έδήουν τήν Θράκην οί Σλαϋοι καί Βούλγαροι, έθνη 
διαφόρου μέν καταγωγής, άλλ’ενωρίς συνεισβαλόντα είς τό άνατολικόν 
βωμαϊκόν κράτος. Μικρόν μετά τήν ζνάβασιν τοϋ ’Ιουστινιανού είς τόν 
θρόνον είσβάλλουσιν οί Άνται, λαός Σλαυϊκός, 3 περί δέ τά τέλη τής 
βασιλείας ’Ιουστίνου Β' οί Σλαϋοι έλεηλάτησαν τήν Θράκην και άλλα 
τοϋ κράτους μέρη" πολλά. Έπί ’Ιουστινιανού οί Σλαϋοι είσβάλλουσιν 
είς. τήν Θράκην, προσβάλλει δ’ αυτούς δ βασιλικός . στρατός περί τήν 
Άδριανούπολιν. Ό Προκόπιος λέγει- «Ούτος δ στρατός (τοϋ Ίουστι- 
νιανοϋ) μοίραν τών βαρβάρων Σκλαβηνών καταλαμβάνουσιν άμφί Ά- 
δριανοϋ πόλιν, ήπερ έπί Θρήκης έν μεσογείοις κεϊται πέντε ήμερων άπό 
Βυζαντίου διέχουσα» “. Οί δέ Βούλγαροι είσβαλόντες διά τοϋ Ιατρού 
είς τό κράτος πρώτον μέν τφ 485, δεύτερον δέ τφ 499, έπέδραμον 
τήν Θρήκην τφ 512, ειτα τώ 517, προελάσαντες δέ μέχρι Μακεδο
νίας, Θεσσαλίας καί άρχαίας ’Ηπείρου έγκατέστησαν δριστικώς. τφ 
679, έπί Κωνσταντίνου τοϋ Παγωνάτου, έν τή κάτω Μοισίφ τή. ύπ’

4 Θεοφάνης Α’, 158—-59, Παπαρρηγόπουλος Β', 766, Πρίσκος σελ. 141. His
toire universelle, traduite de l’anglais etc. Tom. XIII, 501,

’ Her. Goth. Cap. 44. '
3 ΙΙαπαρρηγ. Γ’. 63 (ά)
4 Αυτόθι Γ', 227.
3 Προκόπιος περί τοϋ Γοτθικού πολέμου τόμ. Β', 453.
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αύτών εκτοτε κληθείση Βουλγαρίρρ4. Έτερος βαρβαρικός λαός οί "Αβα
ρές έπί αύτοκράτορος Μαυρίκιου τφ 584, παρακινούσε τούς Σκλαβηνούς 
(Σλαύους), ίνα έπιτεθώσι κατά τών 'Ρωμαίων, οί Σκλαβηνοί δμως 
ήττώνται ύπό τοϋ στρατηγού τοϋ αύτοκράτορος Κομεντώλου. Ό Θεο
φύλακτος λέγει- «Τότε δή τότε Κομεντίολος ούκ άκομψον ταξιαρχίαν 
πιστεύεται- κατά δέ την Θράκην έπιών απελαύνει τών Σκλαβηνών 
πλήθη, άφικνεϊται δέ καί κατά τόν Έργινίαν ρΰτω καλούμενον ποτα
μόν καί άδοκή,τως έπί τοϊς Σκλαβηνοϊς καί' καρτερικώς επιτίθεται, καί 
θάνατον πολύν τοϊς βαρβάροις άπεσχεδίασε- διά τε τοϋτο καί στρα
τηγός ύπό τοϋ αύτοκράτορος αύθις χειροτονηθείς -άποστέλλεται, τήν τε 
τοϋ Πρεσεντίου τήν παρά 'Ρωμαίου λεγομένην ένοπλον ήγεμονίας τιμήν 
άποφέρεται. Ειτα περιόνΐι τώ θέρει τάς ^ωμαϊκάς συναθροίσας δυνάμεις 
έπί τήν Άδριανοϋ πόλιν φοιτ^ καί συντυγχάνει Άδραγάστφ έπισυρομένφ 
πλήθη Σκλαβηνών πολλά, άγρας τε αιχμαλώτων άξιολογωτάτας καί 
λείας λαμπράς.Διανυκτερεύσας τε όρθριος ήκε πλησίον Ένοίνου τοϋ φρου
ρίου καί γενικώς τοϊς βαρβάροις συμπλέκεται, τό δέ πολέμιον πρύμναν τε 
έκρούσατο καί ε’ις φυγήν έξωθεϊτ,ο καί της άστικής αύτής άπηλαύνετο®.» 
Μετά δύο έτη, τφ 586, οί "Αβαρές κηρύττουσι πάλιν τόν πόλεμον, 
δ δέ Χαγάνος πολιορκεί τήν Άδριανούπολιν, άλλά τφ 587 κατατρο- 
ποϋται περί αύτήν, ύπό τών στρατηγών τοϋ Μαυρίκιου Ίωάννου τοϋ 
Μυστάκωνος και τοϋ ύποστράτήγου Δρόκτωνος.5 Οί Άβαροσλαυϊκοί πό
λεμοι επαναλαμβάνονται, σλαυϊκοί δέ λαοί λεηλατοϋσι τήν Θράκην τφ 
588, τφ 597 Σλαϋοι καί Αβαρές έπαναλαμβάνουσι τάς έπιδρομάς 
αύτών, τφ δέ 598 δ στρατηγός τοϋ αύτοκράτορος Πρίσκος εισβάλλει 
είς τήν χώραν αύτών καί τφ 600 συνομολογεϊται ειρήνη, καθ’ ήν δ 
"Ιστρος έγένετο δριον τοϋ ^ωμαϊκοϋ κράτους \

Είπόμεν ανωτέρω, δτι οί Βούλγαροι τφ 679 έπί Κωνσταντίνου τοϋ 
Πωγωνάτου έγκατέστησαν δριστικώς ύπό τούς αρχηγούς αύτών έν τή 
κάτω Μυσία, κληθείση τούντεϋθεν Βουλγαρία. Έκτοτε οί πρός τό Βυ
ζαντινόν κράτος λείας καί αρπαγής χάριν πόλεμοι αύτών ύπήρξαν άδιά-

* Ζωναρας σελ. 47, Παπαρρηγ. Γ', 462,353. Histoire universelle... ε. α' 
tom. XIV, 62.

* Θεοφύλακτος Ίστορ. 4, 7, 8. Παπαρρηγ. Γ', 230· ’Επιγραφή σωζομένη 
καί νϋν ετι έν Άδριανουπόλει, έν τώ λαυρεωτικώ Μετοχΐω τοϋ άγιου Στεφάνου, 
αναφέρει Κυμεντίολον ταφέντα αυτόθι, άρά γε εχει σχέσιν τινά προς τον στρα
τηγόν τούτον Κομεντίολον ; Πρβλ. J. Mordtmann, Zur Epigraphik von Thracien

σελ. 204.
’ Θεοφύλακτος αυτόθι 44, 47 σελ. 403—4 Παπαρρηγ. Γ', 234.

4 ΙΙαπαρρηγόπουλος Γ', 234, 237—243 (α').
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κοποε, ή δέ Άδριάνούπολις κειμένη μεταξύ τής Βουλγαρίας καί Κων
σταντινουπόλεως έγίνετο πάντοτε τό έπικαιρότατον σημεϊον τών προσ
βολών αύτών. Κατά τήν όλεθρίαν μάχην πρός τούς Βουλγάρους ήττη- 
θέντος τοϋ αύτοκράτορος Νικηφόρου καί πεσόντος έν τή μάχη τή 25 ’Ιου
λίου 811, ό υιός αύτοϋ Σταυράκιος άνηγορεύθη έν Άδριανουπόλει αύ
τοκράτωρ, εύθύς δμως άνεχώρησεν ε’ις Κωνσταντινούπολή καί μετ’ολίγον 
άπέθανεν 1. Έπί αύτοκράτορος Δέοντος Ε', Κροϋμος δ βασιλεύς τών 
Βουλγάρων πολιορκεί τήν ’Α^Ρ^οΰπολιν καί κυριεύει.αύτήν τφ 813— 
814. « Έπεί δέ Κροϋμος (λέγει δ Κεδρηνός) δ τών Βουλγάρων αρχών 
ταϊς κατά 'Ρωμαίων νίκαις πεφυσημένος μέγα στρατόπεδον άγείρας 
έπολιόρκει τήν Άδριανούπολιν μηδενός χεϊρε άντάραι τούτφ τολμώντος 
άνυποστάτφ τυγχάνοντι διά τάς προηγουμένας εύτυχίας, χρόνον τή 
πόλει περικαθήσας έφ’ικανόν ώμολόγει ταύτην διά τήν τών αναγκαίων 
ενδειαν παραστήσασθαι, πάντας τούς έν αύτή, οίς ήριθμεϊτο καί δ τής 
πόλεως άρχιερεύς Μανουήλ, είς Βουλγαρίαν μετέστησε- συνέβη δέ μετά 
τών άλλων καί τούς τοϋ Βασιλείου (τοϋ Μακεδόνος) γεννήτορας ύπο- 
μάζιον αύτόν φέροντας εις τήν Βουλγάρων άπαχθήναι» ®. Τών Βουλ
γάρων δμως κατόπιν ήττηθέντων κατά κράτος τφ 815 καί τοϋ Κρού- 
μου φονευθέντος, άνεκτήθησαν ύπό τών ήμετέρων αί έντεϋθεν τοϋ Αίμου 
καταληφθεϊσαι ύπ’ αύτών χώραι καί πόλεις, ώς και ή Άδριάνούπολις 8. 
Έπί τής μεγάλης στάσεως τοϋ στρατηγού Θωμά κατά τοϋ αύτοκρά
τορος Μιχαήλ Β' τοϋ Άμορίου δ Θωμάς ήττηθεΐς ύπό τών Βουλγά
ρων καί τραπείς είς φυγήν έκλείσθη έν Άδριανουπόλει. Αμέσως τοϋ 
Μιχαήλ πολιορκήσαντος τήν πόλιν,οί στασιάσταί παρέδωκαν τόν Θωμάν 
τφ αύτοκράτορι δι’ ελλειψιν τροφής άναγκαιοτάτης

Βραδύτερον δ ούχ ήττον τοϋ Κρούμου φοβερός τών Βουλγάρών βασι
λεύς Συμεών (893 — 927) δίς έκυρίευσε τήν Άδριανούπολιν τφ 914 
καί 922, άλλά κατέλιπεν αύτήν. Έπί Δέοντος τοϋ Σοφού, υιού τοϋ 
Βασιλείου, οί Βούλγαροι δδηγούμενοι ύπό τοϋ Συμεών έπανέλαβον τούς 
πολέμους αύτών κατά, τών Βυζαντινών. Μετά τόν θάνατον τοϋ Δέον

τος, τώ , . 
σταντϊνον Ζ' τον Πορφυρογέννητον.

Λέον- 
φ 912, ή βασιλεία περιήλθεν είς τόν επταετή αύτοϋ υιόν Κων-

Οί τότε εχθροί τοϋ κράτους Βούλ-

1 Θεοφάνης Α', 675. Παπαρρηγ. Γ',
1 Κεδρηνός σελ. 484—5. ’Ανώνυμος 

Γεώργιος Μοναχός σελ. 765. Παπαρρηγ. Γ'
’ Παπαρρηγ. Γ', 684.
4 Οΐ μετά Θεοφάνη σελ. 68. Παπαρρηγοπ. Γ'. 724.

643.
σελ. 34'5. Συμ. Μάγιστρος σελ. 645, 

, 677.

Α_
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γάροι πολεμοϋντες και είρηνεύοντες προσκαίρως έπανελάμβανον όμως τάς 
εχθροπραξίας, δπερ συνέβη Δίς, τφ 914 καί 922. Ό ΚεΔρηνός λέγει· 
«Πολιορκοϋντος τοϋ Συμεών τήν ΆΔριανούπολιν ημέρας ίκανάς και 
ρ.ηίέν άνύοντος, Παγκρατούκας τις τό γένος ών ’Αρμένιος καί είς τών 
φυλάττειν τεταγμένων τήν πόλιν χρυσίφ Δελεασθείς προύΔωκεν αύτήν 
τφ Συμεών. Μετ’ ολίγον Δέ άπεστάλη παρά τής Αύγούστης δ Πατρί
κιος Βασίλειος δ έπί τοϋ κανικλείου καί Νικήτας Ελλάνικός καί χρυ- 
σιφ και χρημασι πλείστοις πάλιν αύτήν άνεκτήσατο». 1 Αύγούστά ήν 
ή Ζωή, μήτηρ τοϋ αύτοκράτορος Κωνσταντίνου Ζ' . Περί δέ της Δευ
τέρας πολιορκίας καί άλώσεως τής ΆΔριανουπόλεως ύπό Συμεών τφ 
922 λέγει ο ΚεΔρηνός. «Συμεών Δέ δ τών Βουλγάρων αρχών τήν 
ΆΔριανούπολιν καταλαβών καί ταύτην χάραξι καί τάφροις περιστοι- 
χισας επιμελώς επολιορκει· εστρατηγει Δέ τής πόλεως δ Πατρίκιος Λέων, 
δν Διά τήν όξύρροπον πρός τούς πολέμους ροπήν Μωρολέοντα έκάλουν. 
Ούτος εύψύχως τήν πολιορκίαν έΔέξατο καί γενναιοτάτως ποτέ μέν άπό 
τοϋ τείχους τούς προσιόντας τών Βουλγάρων ήμύνετο, ποτέ Δέ τάς 
πυλίΔας άναπεταννύς έπετίθετο .σύν ρώμη άνυποστάτφ καί ρφΔίως 
έτρέπετο. Έπεί Δέ δ σίτος τούς έν τή πόλει- έπέλειπε καί λιμός έπίεζε 
τους ενΔοθεν κραταιος, μηΔαμοθεν ελπίΔα έχοντες επισιτισμού, - τή έν- 
Δείφ πιεσθέντες προΔεΔώκασι τήν πόλιν καί εαυτούς καί τόν στρατη
γόν τοΐς Βουλγάροις· δν χειρωσάμενος δ Συμεών καί ών είς τούς Βουλ
γάρους ενεΔειξατο μεμνημενος κακών, μυρίαις αίτίαις τιμωρησάμενος 
τελευταϊον απεκτεινε θανατφ οικτρφ, Βουλγάρους ούν έπιστήσας φύ
λακας τή πολει ύπεχωρησεν, οίτινες ρωμαϊκόν στρατόπεΔον άκηκοότες 
ήκειν κατ’αύτών καταλιπόντες τήν πόλιν εφυγον καί πάλιν ή ΆΔρια- 
νούπολις ύπό 'Ρωμαίους έγένετο» s.

* ΚεδρηνοςΒ', 284. Γεώργ. Μονάχος σελ. 880.
* Κεδρηνδς Β', 302 —3. Οί μετά Θεοφάνη σελ. 387, 404— 5. Λέων Γραμ

ματικός σελ. 309. Συμ. Μάγιστρος σελ. 704. Παπαρρηγόπ. Δ', 86. Histoire 
universelle,,. ε. α' tom. XIV, 75.

Αί μετά τών Βουλγάρων συμφωνίαι τών ήμετέρων ολίγον Διήρκε- 
σαν, αί Δε αφορμαι Δεν έ'λειπον εκατέρωθεν πρός πόλεμον. Ό βασι
λεύς τών Βουλγάρων Σαμουήλ έβουλεύθη καταλϋσαι καί αύτό τό Βυ
ζαντινόν κράτος, τοϋθ οπερ εγενετο άφορμή τοΰ μακροϋ καί Διαβόητου 
πολέμου Βασιλείου τοϋ Β , κατά τών Βουλγάρων. Κατά τόν πόλεμον 
τούτον δ Σαμουήλ έκυρίευσε τήν ΆΔριανούπολιν τώ 1002 καί λεηλα- 
τήσας αύτήν ύπέστρεψεν είς Βουλγαρίαν, ώς λέγει δ ΚεΔρηνός. «Ό Δέ 
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βασιλεύς (Βασίλειος δ Β') κατά τό έπιόν έτος, ΊνΔικτιώνος ΙΕ', εκ
στρατεύει κατά τής ΒιΔύνης καί έφ ολους οκτώ μήνας εμφιλοχωρησας 
τή προσεΔρείφ αίρει κατά κράτος τήν πόλιν. ’Εν φ Δε τή πολιορκιφ 
ούτος προσήΔρευεν, δ Σαμουήλ εύζώνφ χρησάμενος δΔοιπορίφ έπιτίθε- 
ται έξ έφόΔου τή ΆΔριανουπολει κατ αυτήν την ημέραν τής Κοιμή
σεως τής ύπεράγνου Θεοτόκου, καί τη/ τε πανηγυριν, ητις ειωθει ετη- 
σίως τελεϊσθαι Δημοτελής, αίρει έξαίφνης έπιπεσών καί λείαν πολλήν 
ύπερποιησάμενος ύπέστρεψεν. είς τά ιΔια» *.  Άλλά και ή Βουλγαρία 
αύτή Διά τών άγώνων τοϋ αύτοκράτορος Βασιλείου Β εγένετο επαρχία 
τοϋ Βυζαντινού κράτους τώ 1018.

Έπί τοϋ αύτοκράτορος Αλεξίου Κομνηνοϋ (1081 1118) οιΚου-
μάνοι έκ τών βορείων μερών παρά τόν Πστρον πολιορκοΰσι τήν ΆΔρια- 
νούπολιν, άλλ’ ήττώνται καί ή πόλις άπαλλάσσεται, ο Δε νικητης 
τών Κουμάνων Αλέξιος Διατρίβει έν ΆΔριανουπολει *.  Ότε Δέ βραΔύ- 
τερον Ίσαάκιος δ Άγγελος, έβασίλευεν έν Κωνσταντινουπόλει, έπανί- 
στανται κατά τοϋ κράτους οί περί τον Αίμον Βούλγαροι και Βλάχοι· 
τρεις άΔελφοί, Πέτρος, Άσάν καί ’Ιωάννης, καίτοι έκ Βλάχων κατα
γόμενοι, παρέστησαν ώς άπόγονοι τοϋ αρχαίου εν Τουρνοβφ βουλγαρικού 
βασιλικού οίκου καί έκάλεσαν είς τά όπλα άμφότερα τά φύλα τών 
Βουλγάρων καί Βλάχων τφ 1186. Ό αρχηγός τών Βουλγάρων Πέ
τρος είσβαλών είς Θράκην αποκρούεται ως και τφ 1187 . Μετ ολί
γον ήττηθέντες οί ήμετεροι εξεβαλον παλιν τής Θράκης τους Βουλγά
ρους Διά τοϋ στρατηγού Αλεξίου τοϋ Βρανά, οστις στασιασας κατα 
τοϋ αύτοκράτορος καί έπιθυμών νά καταλάβη τό αύτοκρατορικόν άξίω- 
μα, άνηγορεύθη μέν αύτοκράτωρ εν ΑΔριανουπολει, αλλα μετ ολίγον 
ή στάσις κατεβλήθη καί δ Βρανάς εφονεύθη ’. Οι εκ τής Δυσεως Σταυ
ροφόροι είς τούς άγιους τόπους πορευόμενοι Διά ξηράς Διήρχοντο Διά 
τής Θρήκης καί ΆΔριανουπόλεως. Έπί τής Δευτέρας. Σταυροφορίας 
γενομένης τφ 1144 — 49 έπί αύτοκράτορος 'Ρωμαίων Μανουήλ τοϋ 
Κομνηνοϋ, συγγενής τις τοϋ ρηγός τής Γερμανίας ΚορράΔου Διελθών 
ΔΓ ΆΔριανουπόλεως έκάη έν τή πόλει ταύτη ύπό τινων Άνάρτων, ώς 
λέγει δ Χωνιάτης, άλλ’ δ ρήξ έτιμώρησεν αύτούς’. Έπί τής τρίτης 
Σταυροφορίας οΐ Γερμανοί ■ Σταυροφόροι είσέβαλον είς ΆΔριανούπολιν 
τώ 1189, ένθα δ αύτοκράτωρ τής Γερμανίας (ρήξ τών Άλλαμανών)

1 Κεδρηνδς Α', 454. Παπαρρηγόπ. Δ’. 248.
* Άννα Κομνηνήσελ. 276—282 εκδ. Παρισ. Παπαρρηγόπ; Δ', 656—9.
’ Νικ. Χωνιάτης σελ. 84.
‘ Ν. Χωνιάτης ε. α'. Παπαρρηγόπ. ε. ά.
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Φρειδερίκος Βαρβζρόσας καί ό αύτοκράτωρ τών Ρωμαίων Ίσαάκιος “Άγ
γελος άνανεοϋσι τούς όρκους τφ 1190*.

Έπί της τετάρτης Σταυροφορίας κατακερματισδέντος τοϋ Βυζαντινού 
κράτους, ή Κωνσταντινούπολή έάλω ύπό τών Λατίνων τφ1204, αύτο- 
κράτωρ δέ Κωνσταντινουπόλεως άνηγορεύδη τότε ύπό τών νικητών ό 
Βαλδουΐνος περί τά μέσα τοϋ 1204, ών συγχρόνως κύριος τής Θρφκης. 
Ή Άδριανούπολις έκακοϋτο πολύ ύπό τών Ενετών, είς ών τόν κλή- 
ρον περιελήφδη έν τη διανομή τοϋ κράτους. Οί Έλληνες τής Θράκης 
συνεννοηδέντες μετά τοϋ Ίωάννου Βασιλέως τών· Βουλγάρων έπανί- 
στανται κατά τών κυρίων αύτών Ενετών καί καταλαμβάνουσι τήν 
Άδριανούπολιν. Ό Βαλδουΐνος καί μετ’ αύτόν ό Ενετός Δάνδολος 
έκστρατεύσαντες κατ’ αύτών περί τά μέσα Μαρτίου τοϋ 1205 καί 
πολιορκήσαντες τήν' Άδριανούπολιν ήττώνται ύπό τοϋ Βουλγάρου Βα
σίλειος Ίωάννου τή 15 Αύγούστου 1205 καί ύποχωροϋσιν εις 'Ραιδε- 
στόν, δτε δ Βαλδουΐνος έγένετο αφανής. ΙΊερί τά μέσα ’Ιανουάριου τοϋ 
1206 δ ’Ιωάννης εισβάλλει αύδις εις Θράκην μετά Βλάχων καί Βουλ
γάρων καί Κουμάνων, τή δέ 31 τοϋ μηνός κατετρόπωσε περί τήν 
Άδριανούπολιν απόσπασμά τι τοϋ φραγκικού στρατού, αύτόδι δ’ επε- 
σον πάντες σχεδόν οί περιλιπόμενοι τών Σταυροφόρων. Υποτελής τών 
Φράγκων αρχών Άδριανουπόλεως καί Διδυμοτείχου έγένετο δ Βρανάς. 
Ό ’Ιωάννης κατά τήν ύπόσχεσιν τών Άδριανουπρλιτών έπεδύμει 
γενέσδαι κύριος τής πόλεως ταύτης, ούτοι δμως ήρνήδησαν άκολούδως, 
διό πολιορκεί μέν τήν Άδριανούπολιν, προσβάλλεται δμως ύπό τοϋ 
νέου αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως Ερρίκου καί ύποχωρεϊ είς 
Μακεδονίαν, ήν κατεληίσατο 2.

Ό βασιλεύς τών Βουλγάρων Άσάν νικήσας τόν αύτοκράτορα Θεσ
σαλονίκης Άγγελον Κομνηνόν παρά τήν · Κλοκοτενίτζαν παρά τόν 
Έβρον τώ 1230, έκυρίευσε τήν Άδριανούπολιν, άλλά κατέλιπεν αύ
τήν ληισάμενος”. Ότε πάλιν οί Βούλγαροι έπανέλαβον τφ 1265 τάς 
δγώσεις καί άρπαγάς αύτών ύπό τοϋ Κωνσταντίνου Τείχου δδηγού- 
μενοι, δ αύτοκράτωρ Μιχαήλ Παλαςολόγος άνα.κτησάμενος τήν Κων
σταντινούπολή τώ 1261, είς προφύλαξιν αύτής άπό τών βαρβαρικών 
επιδρομών έπεσκεύασε τά τείχη τής. Άδριανουπόλεως, ώς μαρτυρεί τό

■1 Ν. Χωνιάτης σελ. 537—8· Παπαρρηγοπ. Δ', 669.
* Ν. Χωνιάτης σελ. 811 —14, 830. Γεώργιος Άκροπολίτης σελ. 23—6. Πα- 

παρρηγόπουλος Ε' 3, 12—5.
’ Άκροπολίτης σελ. 46. Παπαρρογόπουλος Ε', 61, 

r-
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εξωδέν τοϋ νάρδηκος τής μητροπόλεως Άδριανουπόλεως σφζόμενον 
επίγραμμα-

Άναξ Μιχαήλ Αύσόνων όντως κλέος 
λύτρωσιν εύρε δι’ όν ή Κωνσταντίνου 
πύργωμα τεύχει κατέναντι βαρβάρων 
μάχας πρός αύτών άπτόητον καθάπαξ <.

Έπί αύτοκράτορος Άδρονίκου τοϋ Παλαιολόγου οί διαβόητοι Κα- 
ταλάνοι έληίζοντο τήν Θράκην τφ 1305—1307. Τότε, φαίνεται, 
περί τούς εξήκοντα αύτών κλεισθέντες έν Άδριανουπόλει άπώλοντο 
καέντες 2.

Κατά τούς δυστυχείς χρόνους τοϋ κατά τήν εποχήν ταύτην καταρ- 
ρέοντος Βυζαντινού κράτους, ιδίως δέ κατά τήν ΙΔ' εκατονταετηρίδα, 
ή Θριάκη καί ή Άδριανούπολις ίδίφ επασχον τά πάνδεινα ού μόνον 
ύπό τών είσβαλλόντων ξένων, άλλά και ύπ’ αύτών τών ήμετέρων. 
Ό αύτοκράτωρ Ανδρόνικος Πάλαιολόγος, δ πρεσβύτερος, ήριζε πρόί 
εγγονον αύτοϋ Ανδρόνικον τόν νεώτέρον, δστις τφ' 1321 μετέβη είς 
Άδριανούπολιν, έν ή ήδρευεν ώς βασιλεύς ανεξάρτητος εχων ύφ’ εαυ
τόν άπασαν τήν Θρφκην ®.

Καί πάλιν, έπί τών διενέξεων τών Καντακουζηνών Ίωάννου καί 
τού υίοϋ αύτοϋ Ματδαίου άφ’ ενός καί Ίωάννου Παλαιολόγου άφ’ε
τέρου, ή Άδριανούπολις κατελαμβάνετο άλληλοδιριδόχως ύπό τοϋ ενός 
καί τοϋ άλλου τών διαπληκτιζομένων.

Ό Ιωάννης Καντακουζηνός στέφεται τό δεύτερον έν Άδριανουπό- 
λει τφ 1340, δ δέ Ματδαϊος Καντακουζηνός άνακηρύττεται βασιλεύς 
Άδριανουπόλεως τφ 1347 4. Έν τφ μεταξύ δ βασιλεύς τών Βουλγά
ρων Αλέξανδρος συζευχδείς πρότερον έν Κωνσταντινουπόλει τήν Μα
ρίαν Παλαιολογίναν τφ 1337, κληθείς δέ βραδύτερον ύπό τοϋ δήμου 
τών Άδριανουπολιτών κατά τοϋ Καντακουζηνοϋ, ί’να μή ύπολίπηTat 
καί ούτος τών λοιπών βασιλέων τοϋ έ'δνους τούτου, προσεπάδησε τώ 
1341 νά καταλάβη τήν Άδριανούπολιν, άλλ’ άποτυχών έστρατοπέ- 
δευσεν έν Διδυμοτείχφ, δπόδεν έληίζετο τάς κατά τήν Θρφκην πόλεις”.

"Οτε δμως ήλδε καί τοϋ Βυζαντινού κράτους τό πεπρωμένου τέλος,

3 Γ. Παχυμέρης A' 21Q, 238. J. Mordtmann έ. ά. Παρά τήν οικίαν Τσαρο- 
πούλου, έν τώ τείχει, υπάρχει άνωθεν πύργος μετά ναΐσκου ’Αρχαγγέλου Μι
χαήλ, ώς λέγεται.

* Παχυμέρης σελ. 554—6.
3 Παπαρρηγόπουλος Ε', 210.
4 Καντακουζηνός Γ', 29, 238--—40. 244. 310. Παπαρρηγόπουλος Ε', 265—7.
3 Καντακουζηνός Α'. 508—9 Β' 179—181.
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κατέλαβε τήν Άδριανούπολιν όριστικώς δ Όσμανίδης Σουλτάνος Μου · 
ράτ δ Ά διά τοϋ στρατηγού αύτοϋ Λαλά Σαχίν τφ 1361. Περί 
τουτου λεγει δ Δούκας. «Έν δε τφ αύτφ έτει έτεθνήκει δ προρρη- 
θείς Όρχάν, δ αρχηγός τών Τούρκων, καταλείπων τήν ήγεμονίαν 
αύτών τφ υίφ αύτοϋ Μουράτ, δς εγκρατέστερος τών θριγκικών πόλεων 
γενόμενος πολιορκήσας τήν Άδριανούπολιν έσχε καί Θετταλίαν πάσαν 
πλήν Θεσσαλονίκης» Ενταύθα παρά τφ Δούκιη σημειοϋται έν τφ
περιθωρίω έτει 1362, Έγείρας 763. Δύο γνώ[Λαι ύπάρχουσι περί 
τήί χρονολογίας τής άλώσεως τής Άδριανουπόλεως ύπό τών Οθωμα
νών. Ο εκδότης τοϋ Δούκα έν ταΐς σημειώσεσι (σελ. 539) λέγει. 
«In margine adjecimus annum ex Leunclavii hist. Musulm. 
libr. 5, Hegirae 763. Christi 1362. At Annales referrunt ad 
annum 761, id est Christi 1360, quem annum Calvisius re- 
tinuit». '0 Hammer τίθησιν έτος τής άλώσεως τής Άδριανουπό- 
λεως τφ 1351 * καί δ ήμέτερος Κ. Παπαρρηγόπουλος επίσης 5.

* Δούκας σελ. 15.
8 Hammer, Histoire de l’Empire Ottoman, trad, de l’allemand par Docliez 

Tom. 4, 74—5.
8 Παππαρηγόπουλος E', 282. Ό Λαόνικος Χαλκοκονδύλης λέγει, οτι τήν 

Άδριανούπολιν εκυρίευσεν ό Σουλεϊμάν, υίδς τοϋ Όρχάν καί αδελφός του Μουράτ·

Εις ταύτην μετέθετο τήν έδραν αύτοϋ δ Μουράτ τφ 1365 μέχρι τής 
τελείας αποπερατώσεως τοϋ περιφήμου Σεραγίου, εις τήν λεγομένην 
βασιλικήν λιβαδα τών Βυζαντινών, διατριβών έν τφ μεταξύ έν Διδυ
μότειχο. Εκτοτε ή Άδριάνούπολις έγένετο ή έδρα τών μεγαλοφυεστέ- 
ρων Σουλτάνων Όσμανιδών άπο τοϋ 1361 —1453.

Η περίοδος αυ'τη είναι ή λαμπρότερα τής βασιλικής ήδη παρά τόν 
Εβρον πολεως ως πρωτευουσης πλέον κράτους τών κραταιοτάτων ήγε— 

μόνων τής ύφηλίου, διό ή ιστορία τής Άδριανουπόλεως κατά τήν 
έκατονταετή ταύτην περίπου χρονικήν περίοδον είναι άξία ιδιαιτέρας 
μελέτης, είναι δέ καί έ'ργον άλλης περιστάσεως καί άλλου ιστορικού. 
Έπί τοϋ παρόντος λέγομεν μόνον, δτι έν αύτή έβασίλευσαν οί μεγα- 
λοφυέστεροι Σουλτάνοι καί στρατηγοί τών Όσμανιδών, Μουράτ δ Α' 
(1361—1389), Βαγιαζίτ, δ έπιλεγόμενος Γιλδιρίμ (1389—1402), 
οί υιοί αύτοϋ Σουλεϋμάν, Μουσά καί Μεχμέτ δ Α' (1402 —1421), 
Μουράτ ο Β (1421 — 14ul) και τελευταίος Μεχμέτ δ Β' δ πορθη
τής τής Κωνσταντινουπόλεως (1451 — 1453), τελευταίος Σουλτάνος 
εν Αδριανουπόλει. Έξ Άδριανουπόλεως έξεπέμποντο αί φοβεραί δια- 
ταγαί εις τάς τρεις ηπείρους, καί είς αύτήν προσέφερον τά σεβάσματα
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καί τάς ύποκλίσεις αύτών όλοι οί βασιλείς τής Ευρώπης, Ασιαί και 
Αφρικής οί οπωσδήποτε σχέσιν εχοντες προς τους κραταιοτατους δυ- 
νάστας. Τό τμήμα τούτο τής ιστορίας τής Άδριανουπόλεως είναι, ώς 
προείπομεν, άξιον Ιδιαιτέρας μελέτης, διότι ή ήμετερα πόλις κατείχε 
κατά τήν περίοδον έκείνην θέσιν έπισημοτέραν τής τών Παρισιων επι 
τών Ναπολεόντων καί τοϋ Βερολίνου κατά τούς τελευταίους χρόνους

Πόσοι πρέσβεις δέν προσήρχοντο μετ’ εύλαβείας ε’ις το νϋν ηπειρω- 
μένον Σεράγιον, ί'να διαπραγματεύθώσι τάς ύποθέσεις τών ηγεμόνων 
αύτών. Πόσοι ήγεμόνες τών παριστρίων ήγεμονιών, ποσοι ημετεροι Πα- 
τριάρχαι δέν προσήρχοντο τρέμοντες ί'να περιβληθώσι το καβάδιον και 
άναλάβωσι τό άξίωμα αύτών ! Πόσα καί πόσα γεγονότα δέν εσχεδιά- 
σθησαν έν Άδριανουπόλει ! Ού μόνον δέ κατά τήν εκατονταετηρίδα 
ταύτην (1361—1453), άλλά καί βραδύτερον ή Άδριάνούπολις ητο 
ή κυρία έδρα τών Σουλτάνων μέχρι τών μέσων τοϋ παρελθόντος α’ιώ- 
νος, καί σήμερον δέ ή έδρα τών κυριωτέρών στρατιωτικών δυνάμεων 
τής αύτοκρατορίας έν Εύρώπη, τό στήθος ούτως εΐπεϊν αύτής. Τοιαϋ- 
ται έν συντομία αί τύχαι τής έν Θράκη Άδριανουπόλεως.

’Εν Σμύρνη. Ματθαίος ΙΙαρανίκας.

ΤΟ ΨΩΡΟΣΠΙΤΟ

Μοναχό καί ρειπισμένο, χάλασμα απ’ τήν πολυκαιρία, σπιτάκι 
χτισμένο μέσα σ’ ένα γούπατο, ποιος ξέρει άπο ποιόν καιρό, σέ μια 
γωνιά παράμερα, λές κ’ ήθελε κι’αύτό νά κρύψη. τήν κατάντια του, 
κάνοντας νά μή φαίνεται ή φτώχια κ’ έρημιά του μέσα στούς πολλούς 
γύρω φυτρωμένους βατουλιώνες καί φραγκοσυκές, γυρμένό στή μιά του 
μεριά, μέ πολλές σχισμάδες στής πάντες καί στά πρασινισμένα κερα
μίδια του, τά μαλλιασμένα, τά χοντρά καί πλακουδά, κεραμίδια τοϋ 
παληοϋ καιρού, μ’ένα παράθυρο μονάκριβο κι * αύτό, μονόφυλλο, καί 
μιά σαπόπορτα ξεθωριασμένη, χορταριασμένο γύρφ στούς τοίχους, τρανό 
σημάδι πώς ήταν πολυκαιρινό, παμπάλαιο, στυλωμένο απόξω μέ γυρ
τές ξύλινες, άλλοτε γερές κολώνες, τρύπιο ’δώ καί ’κεϊ άπ’ τής γκρε
μισμένες πέτρες πουχαν ξεφύγη άπ’τά μουράγια του στής βροχές τοϋ 
χειμώνα, κι’ είχαν ξεσουρθή άπ’ τάνεμόχολα, καί τό βορειά τοϋ Γεν- 
νάρη, μέ τέσσερες τρύπες τετράγωνες στή μιά του πάντα, άπ τή μιά 
και άλλη μεριά τής πόρτας, στον τοίχο μέσα, γιομάτες κουρέλια και 
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παληορρουχα, κι’άλλα παλιοπράματα,μέ δυο παλούκια μπηγμένα στδν 
τοίχο, δίπλα στην πόρτα, και βαλμένη ξαπλωτά απάνω τους μιά 
σαπόταβλα ξεβαφουλιάρικη, ποϋ κράταγε στη ^άχι της μια βίκα 
σπασμένη, μισοκούτουλη, κουτζοχεριασμένη, καί μιά κάλπη ξελαιμια
σμένη ξέθωρη ζι’αύτή, ποϋ άλλοτε ποιος ξέρει τί έβγαλε άπδ μέσα τηί 
καί τόρα είχε θέσε γλάστρας ’κεϊ, γιομάτη μαντζουράνα μισομαραμμένη 
και άπότιστη, μέ γερμένα κατά κάτω τά κλωνάρια της, που νόμιζες 
πως καί τούτη καταλάβαινε την παραπεταμένη καί λησμονημένη θέσε 
της, γιομισμένο πάνες σ’ όλες της μεριές, μέ μεά άγριοσυκούλα φυτρω
μένη ξέρω καί ’γώ πώς ψηλά μες τον τοίχο, κοντά στά κεραμίδια, 
άπδ πάνου άπ’ τδ παραθυράκι του, σοϋ φαίνονταν έτοιμο νά πέση στο 
πρώτο άνεμόβροχο, στο φύσημα τ’ αγέρα, στης βροντής τδν τάραχο, 
κι’δλη του η μορφή σοϋ έδειχνε την ερημιά, τη γδύμια, καί τη δυσ- 
τυχιά, ποϋ μέσα στά άνήλιαγά του έκλεινε σωθικά, καί σκέπαζε 
σπλαχνικά καί φιλόξενα, άτάραχο στοϋ βορειά της φοβέρες καί τά μουγ- 
κρητά κι’ άκούνητο στοϋ κυβερνήτη όλου του κόσμου, τοϋ καιροϋ, το 
γοργοπέρασμα τ’ αλύπητο, ποϋ παρασέρνει δτι βρή.στο διάβα του το 
φοβερό και οέ ρωτάει φύσι ούτε δύναμι καμμιά, παρά περνάει καί γύ- 
ρφ του σκορπάει άσπλαχνα, τδ χαλασμό καί το φρικτο συντσάκισμα 
καί πίσω του άφίνει σ’δλα παραμόρφωσι καί λύπησι δέν έχει γεσσ το 
τίποτα.

Μικρός τότε καί άμαθος εγώ, γεννημένος άπο τοϋ χωριοϋ τά σπλάγ
χνα μέσα στο χωρίο, είχα ζήσει καί άνατραφή καί ζυμωθή, μέ τά 
παιδιά τά άλλα, άκουγα πολλές φορές νά μολογάνε γυναίκες άλ
λες ντόπιες στη μητέρα μου πολλά γιά τδ «ψωρόο’πιτο» καί 
τον Ψωροδήμο καί την Ψώροδήμαινα—έτσι λέγαν στο χωριό κι’ αυ
τούς καί το σπίτι τους — και νά τά λένε σιγά, γιά νά μην άκούμ6 
’μεΐς τά παιδιά, καί νά τη συμβουλεύουνε γιά το καλό της νά μη 
στέλνη τά παιδιά της καί νάγοράζη γάλα πειά άπο τής Δήμαινας 
τη γίδα· πολλές φορές άκουγα τούς χωριανούς νά. ξιστοράνε θαυμαστές 
γιά τδ «ψωρόσπίτο» ιστορίες φοβερές, καί νά λένε πώς εινε μαγεμένο 
σπίτι, πώς τδ χτίσανε ξωθιές καί άερικά, κι’ άλλοτε νά λένε πώς 
σ&ν διάβαινε κανείς νύχτα άπό ’κεϊ, ακούε νά φυσάη καί νά βγαίνη 
νά τδν χτυπάη στδ πρόσωπο ένα άέρι κρύο, παταγούδι, κι’&ν άγκρου- 
μαζότανε καλά-καλά, άκουγε νά φτάνη στ’ αύτιά του μιά βουή, ποϋ 
ερχόταν άπ’ τη μεριά τοϋ «ψωρόσπιτου», καί κάτι μουρμουρητά ατέ
λειωτα, ποϋ φαινόταν πώς μοιρολόγαγαν γλυκόφωνες κοπέλες μέ αρ
μονικά μοιρολόγια, κι’ άκοϋς, &ν τύχαινε νά διάβαινε κανείς άπδ *κεϊ, 
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άπάνου στά μεσάνυχτα, καύλα του τοϋ άραχνου! δέ γλύτωνε κ’ήταν 
άδύνατο νά μη τον συνεπάρουνε τ’ άερικά καί νά μη τον τσακίσουνε 
ή στρίγγλες, ποϋ κείθε μέσα όλονυχτίς τριγυρνοϋσαν, καί γιά δαϋτο 
δποιος έκατσε μέσα στο σπίτι τοϋτο δέν είδε καλό, κι’ ή 'μέρες τής ζωής 
του λίγες ήτανε, ή πέθαινε μέ φοβερή άρρώστια, ή παράλυτος γινόταν, 
ή παρμένος καταντούσε, νεραϊδόπαρτος.

Περίεργος εγώ νά μαθαίνω καί ν ’ ακούω άπδ τέτοιες ιστορίες, καί 
περισσότερο γιά τδ «ψωρόσπίτο», τσούλωνα τ’ αύτιά μου κι’άφογκρα- 
ζόμουνα καί μοϋ μεγάλωνε ή περιέργεια, σάν έβλεπα νά τά λένε σι
γαλά καί μυστικά ή γυναίκες στή μητέρα μου, γιά τή Δήμαινα καί 
γιατί ήξερα τή ζωή τους την έρημη καί περιφρονημένη κι ’ έβλεπα τή 
δυστυχιά καί τή μοναξιά πώς είχαν πάντοτε άγαπητές κι’ άχώριστες 
συντρόφισσες καί τή μικρή τους Έλενίτσα, ένα μαραμμένο πριν άνοιξη 
λούλουδο, κίτρινο, μαραζιάρικο, ελεεινό, τδ μόνο τους παιδάκι, μέ 
τή μονάκριβή τους .τή γιδούλα, μόνο τους κτήμα ποϋ τούς άπόμεινε, 
καί τούς έδινε τ’ άφράτο γαλατάκι της εισόδημά.

Λεβεντοδήμο τότε τδν έλέγανε, κ’ ήταν άκοϋς όνομα καί πράμμα δ 
κακόμοιρος, σάν γύρισε άπ’ τδ στρατιωτικό, ποϋ ήταν εΰζωνας, λε
βέντης τότε του χωριού καμαρωτός, π’ άντάμωσε τή Βγένω τ’ Άϊ- 
γηωργιού, στο πανηγύρι τού χωριού μας τδ πασίχαρο, οπού κρατάει 
τρεις μέρες, μέ χορούς, μέ γλέντι, μέ ξεφάντωμα, κ’ εινε συνήθεια 
τότε κι’ άπομόναχα νά σμίγουν στούς χορούς- μόνον ή νειές μέ τούς 
λεβέντες τής παντρειάς καί ’κεϊ νά γλυκορρίχνουν έρωτα ματιές· τούς 
δίνετε καιρδς καί γλυκοσκάζουν στά χειλάκια τους χαμόγελο άγάπης- 
έκεϊ καμάρι, νειάτα, λεβεντιά, καί μυρωδιά άγάπης βασιλεύει.

Στδ πανηγύρι τούτο ό Λεβεντοδήμος είδε τή Βγενιώ, τή μάτιασε, 
καί δέν περάσαν ’μέρες λιγοστές ποϋ ’κάναν τδ συμπεθερειδ καί την 
έπήρε ταίρι του χρυσό. Ζούσαν καλά στούς πρώτους μήνες, μά άπάνου 
στδ βασίλεμμα τού «μελοφέγγαρου» στδ χρόνο άπάνου, ή μοίρα ζήλεψε 
την ευτυχία τους, κι’ άρρώστια έστειλε ή άπονη κ’έτρωγε σκληρά καί 
|ούφαγε τή λεβεντιά τοϋ Δήμου καί τά νειάτα του έμάραινε.

Περάσαν πέντε χρόνια, έξη γίνανε, καί φάγαν δ,τι είχαν στούς για
τρούς γιά νά ’βρη τήν ύγειά του- μά τοϋ κάκου χάνονταν, άνώφελα 
δ,τι έκαναν, γιατί ήταν άγιάτρεφτ’ ή άρρώστια του κι’ άνώφελη τέ
τοια ζωή- καλλίτερα νά τοϋ ’λείπε όλότελα. Έκαναν καί τδ μόνο 
τους παιδί, τδ άμοιρο κορίτσι τήν 'Ελένη τους, τδ φέρανε στδν κόσμο, 
γιά νά πληρώση άδικα κι ’ αύτδ ποιδς ξέρει ποιές αμαρτίες τοΰ πα
τέρα του, καί τόσα χρόνια τόρα παντρεμένοι καλή ’μέρα δέν είδανε, 
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χαρά δέν ξέρανε στό σπήτί τους, παρά την πίκρα, τόν καϋμό τής δυσ
τυχίας καί καταφρόνεσι τοϋ κόσμου. Όλοι οί χωριανοί τή λέγαν ψω- 
ροφαμιλιά, ψωρόσπιτο, δέν τούς έζύγώνε κανείς κι’ οΰτε ποϋ τούς ε’δά
νειζε τότίποτα κανένας, άν ζήταγαν καμμιά φορά’μονάχα ή μητέρα μου 
τούς έδινε καί τούς εύκόλυνε, γιά τί τούς ψυχοπονιόταν καί τούς έλυ- 
πόταν. Γιά δαϋτο ή γυναίκες τής τό λέγανε, πώς κάνει πολύ άσχημα 
νά στέλνη τά παιδιά της στό έρημαδιακό τής Ψωροδήμαινας και μουρ
μούριζαν καί σταυροκοπιόντανε μαζή:

— Ή Παναγίτσα νά σοϋ φυλάη τά παιδάκια σου, καλότυχη, 
άπό άπάντεχο κι’ αμελέτητο κακό.

Κάθε πρωί, ταχτικά μ’ έστελνε ή μητέρα, μ’έ'να ξύλινο κανάτι, 
ελάτινο, άπό κείνα ποϋ φτιάνουν οί ξυλοκόποι τοϋ Ταΰγετου άπ’ τ’ 
αθάνατα καί μυρωδάτα ελατά του, ποΰ σ’ ευωδιάζει τό στόμα σάν 
’πίνης άπ’ τά μοσχοβολησμένα χείλια του νερό- κατέβαινα τή μικρή 
σκαλίτσα τοϋ σπιτιού μας, έ'βγαινα στήν αύλήμας, πέρναγα τον 
κήπο το φτωχικό μας, όχι όμως καί γιά τοϋτο άσχημο, φυτεμμένον 
μέ έ'να-δυο λεμονίτσες και πορτοκαλίτσες, μέ μιά μυγδαλιά, μιά ροδα
κινιά, λίγες αγκινάρες γύρφ, καί μιά θεόρατη ψίζα δεντρολίβανου, 
τόσφ μεγάλη, ποϋ ’μεϊς τά παιδιά σάν παίζαμε τό κρυφτό, χωνό
μαστε άπό κάτω στούς κλάδους του, τούς τουφωτούς καί -φουντωμέ
νους καί κρυβόμαστε άπ' τά μάτια τοϋ «φύλακα», ποϋ μάς γύρευε κυ- 
νηγώντάς μας, μέ λίγα άλλα δέντρα, καί σκορπιστά μυριστικά—ποϋ 
καί ποϋ έ'βλεπες καί καμμιά μαντζουράνα καί λίγο βασιλικό καί μιά 
μισόξερή τριανταφυλλίτσα—περιφραγμένον μέ ξερολιθιά κι’απάνω θιγ
μένες καί πλακωμένες μέ χοντρές πέτρες, αφάνες καί σφαλάχτια αγ
καθερά· τόν διάβαινα πηδώντας τή φράχτη άπ’ τήν ποριά του, τρα
βούσα κάμποσο δρόμο στρωμένον άπ’ άγριοτρόχαλα καί βράχεια, κ’ 
έφτανα στή μάντρα τής αύλής τής θειά-Δήμαινας, τήν ανέβαινα σάν 
γάτος κι’ άπό ’κεϊ άπάνω φώναζα.

— Θειά-Δήμαινα !.. .At ! θειά-Δήμαινα!...
Κείνη σάν άκουγε τή φωνή μου, ποϋ τήν είχε συνειθισμένη, καί σάν 

ήξερε πώς δέν εχει άλλον κανένα ταχτικό πρωινό μουστερή παρά μένα, 
ξεπετιώταν άπ’ τό μικρό ^είπιο σπιτάκι της, τό χάλασμα . τό φτω
χικό, μέ καλημέριζε γλυκά-γλυκά, άν ήταν νιμμένη, εΐδαλλοιώς, άν 
ήταν άνιφτη, μέ ρώταγε τί κάνω μοναχά-γιατί δέν κάνει, κ’εινε 
κακό άνιφτος κανείς νά λέή καλημέρα-μοϋ ’παίρνε τό κανάτι, καί τό 
γιόμιζε άφράτο γάλα, άπ’ τά μαστάρια τά χυμερά τής άσπρούλας της 
γιδούλας, ποϋ κεϊ δίπλα άπό ένα κλαδί αναχάραζε μασώντας τά 
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φύλλα του, άπομεινάδια τής νυχτιάς· άπέ τής-έδιδα τά λεφτά κ’ έφευ
γα τρεχάτος, κατέβαινα μέ προσοχή τή μάντρα, άφοΰ πρώτα φρόν
τιζα νά είπώ τής Δήμαινας νά μοϋ δόση τό κανάτι, σάν ^οβολήσω 
άπ’ τήν άλλη, μεριά, καί μέ ’δυο τότε δρασκελιές βρισκόμουνα στό. 
σπίτι, χύνοντας στό δρόμο τό μισό άπ’ τή βιασύνη μου γάλα, καί μέ 
λαχτάρα καί λαχανιάζοντας άπό τό φόβο μου καί ’κεϊ έτρωγα τήν 
κατσάδα μου άπό τή μητέρα γιά το μωρό μου κ’ άσκοπο ποϋ είχα 
φόβο σάν πήγαινα στής Δήμαινας γιά γάλα, καί τό περισσότερο γιά 
τό χύσιμο τοϋ κανατιού.

Μιά αύγινή, πρωϊ-πρω'ί, άρπαξα τό κανάτι όπως έσυνείθιζα καί 
πετάχτηκα άπό τό σπίτι καί τρέχοντας, έφτασα στή μάντρα τής Δή- 
μαινας, τήν άνέβηκα καί στάθηκα έκεϊ, βλέποντας μέ περιέργεια έ'να 
,σαλίγγαρο ποϋχε σκαρφαλώσει άπάνου στον τοίχο, στολισμένο τό κα
βούκι του μέ μαργαριταρένιες σταλαγματιές πρωινής δροσιάς· . τόν 
έβλεπα άχόρταγα καί θάμαζα τής Αργυρόχρωμες γραμμές ποϋ χάραζε 
κι’ άφηνε στό διάβα του άπάνου στον τοίχο, κ’ έκεϊ καρφωμένα τά 
μάτια φώναξα μέ μεγάλη άφηρημάδα, όχι τ’ όνομα ποϋ πάντα τής 
έφώναζα, άλλά έσκουξα δυνατά:

— ψωροδήμαινα !... Αί !.. ,Ψωροδήμαινα !...
Τό ξανάειπα δυναμόνοντας τή φωνή μου κάνα-δυό φορές κ’ είχα 

τό νοϋ μου στό σαλίγγαρο. Ή Δήμαινα πρόβαλε στό κατώφλι τής 
πόρτας σκιαχτά-σκιαχτά, βγήκε, στάθηκε στήν κολώνα, ποϋ ήταν 
στύλωμα άπόξω τοϋ ^είπιου της σπιτιού, καί κυττάζοντας κατά μένα 
είπε, μέ παράπονο καί μ’έ'να γλυκόπικρο χαμόγελο, όμοιο μέ ’κείνο 
ποϋ χαράζει στά μαραμμένα χείλια τοϋ έτοιμοθανάτου στό ψυχομά

χημά του:
— Μπράβο.. .μπράβο! ...καί ’γώ δέν τώλπιζα.. .μπράβο σου!...
Έγώ είχα καταλάβει τόρα τί έκαμα άπάνου στήν άφηρημάδα μου, 

πώς τής ’φώναξα μέ τόνομα τής βρισιάς, τό παρατσούκλι της, κι’ά- 
μέσως κρύφτηκα πίσω άπ’ τή μάντρα, σάν τήν είδα νά προβάλν) καί 
νά μοϋ μιλήση έτσι, ώς ποΰ σούρθηκα ζγουφτά καί σούρτακα, σάν 
φεϊδι, τάχα νά μή φαίνουμαι άπ’ τή Δήμαινα, κι’έφτασα στό σπίτι 
στή στιγμή καί είπα τής μ.ητέρας μου ότι δέν είχε γάλα κείνη τήν 
αύγή τής Δήμαινας ή γίδα. Κι’ άπό τότε είχα πλειότερο φόβο άμα 
διάβαινα άπ’ το «ψωρόσπιτο», άπο τό φόβο ποϋ είχα κάθε φορά 
ποϋ πήγαινα γιά γάλα, κ’ είχα τρομάρα καί καρδιοχτύπι δυνατό, γιατί 
φοβόμουνα μή με μαγέψη, καί κύτταζα νά φύγω τό παχύτερο- καί τή 
λαχτάρα μου αύτή δοκίμαζαν όλοι οί χωριανοί, όχι μόνο τή νύχτα,
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σαν διάβαιναν άπο το «ψωρόσπιτο» άλλά καί τό νταλαμεσήμερο, πα- 
ραδέ &ν τύχαινε νά διαβαίνουν άπ’ τό δρόμο που τραβούσε κατά τόν 
κά^πο, δίπλα *πό τή στενή αύλούλα τοϋ μικρού σπιτιού τής Δήμαι- 
νας· άρηά καί ποϋ, έβλεπα άπ’ τό παράθυρό μας νά περνούνε άπο τό 
δρόμο κείνον εργάτες χωριανοί γιά τόν κάμπο-δέν συχνοδιάβαιναν, γιατί 
έπαιρναν τόν άλλο δρόμο, &ν καί πειό μακρύτερο καί δυσκολοδιάβατο, 
τόν προτιμούσαν, κ’έτσι άπόφευγαν νά περνούν άπό τό «ψωρόσπιτο» τής 
Δήμαινας, τό μαγεμμένο σπίτι· κι’ αν περνούσε καμμιά φορά κανένας 
στρατολάτης, δουλευτάρης ή ήμεροδουλιάρης τήν κονταυγή, γιατί 
κοντηνότερα τόν εβγανε ή στράτα του άπό κεϊ καί τοϋ βολοϋσε γρηγο
ρότερα νά φτάση, γιατί βιάζονταν, ’στή δουλειά του μέ τά ΰπουργα, 
τόν εβλεπες σ&ν ζύγωνε κοντά στό διάβα ποϋταν τό «ψωρόσπιτο» σιγά- 
σιγά νά μουρμουρίζη κάτι άπό μεσάτου, νά τό κυττάζη σκιαχτερά καί 
φοβισμένα καί βιάζοντας άναγκαστά τήν περπατησιά του, πάσχιζε 
γοργά νά διαβή τό πέρασμα καί νά βρεθή στήν πέρα ράχη τό ταχύ
τερο καί πισωγυρίζοντας συχνά, νά κυττάζη λαφιασμένος ένα γύρφ καί 
λοξά, σ&ν νά φοβότανε πώς κάποιος άκλουθώντας, τόν έπερνε ξωπίσω. 
Κι’ &ν ήταν άποβραδύς νά τύχη νά διαβή κανείς, λαχτάρα τότε πλειό- 
τερη τόν έπιανε καί τό κόβε στα τέσσερα, γιά νά ξεφύγη γλήγορα ’πό 
κείθε, άπ’ το μαγεμμένο σπίτι, τό ^ημαδιακό χάλασμα τό μοναχό, 
ποϋ φαινόταν πώς μέσα του δέ βρίσκεται άνθρωπος, καί δέ μέλεβε ψυχή 
στ’ άνήλιαγά του σωθικά, παρά μοναχά βολές, βολές έβλεπα ν’άνοί- 
γη διάπλαση ή πόρτα του, νά βγαίνη στήν αύλή καί νά κάθεται στον 
ήλιο καί νά λιάζεται ένας άστενιάρης, κιτρινόμαυρος, χωρίς σάρκες, 
κοκκαλιάρης, σκέλεθρο σωστό, μέ ζαρωμένο πετσί καί μουχλιασμένα 
μοϋτρα, μέ μαλλιά μισοπεσμένα, ,μαδημένα, μαδημένα τσίνορα καί 
μάτια χλωμά, ζαρωμένα γύρφ στής κόχες, θολά, βαθουλιασμένα, ξε- 
ψυχισμένος, μέ καμπουριασμένη ράχη· μόλις σουρνόταν όξω στήν αύλή 
κουτσένωντας καί άκρυμπώνΐας σέ μιά μαγκούρα, σούρνωντας τό άσαρκο 
κορμί του και ξεραγκιανό, χωμένο τωνα πόδι στον τάφο, ζωντανός στον 
κάτου κόσμο άπό τώρα δ άμοιρος, συδιπλωμένος μ’ έ'να παληοκούρελο, 
καθότανε σέ μιά γωνιά άμίλητός, κουκουλωμένος άπό μελίσσι μυϊγες 
γύρφ στό κεφάλι, καί στό σώμά του, συφοριασμένος, περίμενε μέρα μέ 
τήν ήμέρα τό χάρο νά πάη νά τόν πάρη, γιά νά ξεγλυτώση άπό τέτοια 
σάπικη ζωή άλήθεια, τυραννισμένη καί βασανισμένη, δύστυχη, κι’ άπό 
αρρώστια ποϋ βύζαινε σ&ν λάμια τοϋ παραμυθιού τό αίμα τής καρδιάς 
του καί τόν πότιζε ώς τά μελούδια τό φαρμάκι της.

Τά σκοληταρούδια άμα περνούσαν απόξω, σ&ν γύριζαν άπ’ τό σχολειό

\
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καί Οωροϋσαν άξαφνα τό σωριασμένο κείνο σκέλεθρο νά κάθεται σγουμέ- 
νος στήν αύλή του, .τσακίζονταν <χπ’ Vfi φευγάλά τους, σ&ν νά βλέπαν 
βρυκόλακα αληθινό, ποιο νά πρωτοφύγη άπό κεϊ κάί σκορπίζονταν', 
καί γίνονταν άφαντα, σ&ν κότες άμα ’δούνε στα ψηλά τής μαύρες κι* ■ 
άγριες τού κόρακα φτ-εροΰγες, καί,ακούσουνε τό φοβερό του κράξιμο^ ψι-, 
θυρίζοντας πρώτα .τώνα στ ’ άλλουνοϋ ταύτί ψιψιριστά :

— Ό Ψωροδήμος.. .ρέ.. .δ ΨωροδήΛ«.ος !.. ,νάτος.. .νά^ος I...
Πολλές φορές κοντά, του έπερνε' στά πόδια του τό άμοιρο κορίτσι 

του, τήν πεταλούδα αυτή τήν άξεπέταγη, 'μέ κομμένα τά φτερά 
της πρόωρα, τό' μα^αμμέγο. λουλουδάκι καί τό πατημένο άσπλαγχύα ■ 
άπό τής τύχης του τή χοντροπετσιασμένή φτέρνα, ντυμένο φτωχικά, 
γιομάτο λύγδες, λάδια, κουρελιάρικο,, άξάγκλιγο, ξυπόλητο, στεγνό, 
χωρίς κανένα χρώμα, χωρίς όνειρο, μέ τήν άστένεια ποτισμένο ώς τό 
κόκκαλο, τή μόνη πούχε γιά κληρονομιά ’πό τόν.πατέρα του πρί,ν 
βγή άπό τής μάνας τήν κοιλιά καί τήν ΐδή ϋ ήλιος τής ζωής καίτοϋ 
φιλήσουν τά μαλλάκια ή αχτίδες του· ένα κόμάτι σάρκα σάπικη κι’ 
αύτή,φαρμακωμένη, μέ μπλάβο αίμα καί θολό, μούχλας γέννημα, άστέ- 
νειάς δόλιό πλάσμα. Δέν έπαυε στούς δρόμους πάντα νά γυρίζη καί 
στήν άγορά, στά σπίτια γύρφ καί στής έκκλησιές, νά ζητιανεύη δια- 
κονίζοντας, καί νά τό διώχνουν, νά τό 'βρίζουν τά παλιόπαιδα, και 
νά τραβιώνται άπό κοντά του καί', νά φεύγουν, μακρυά, σ&ν λωβια
σμένο νά τό θεωρούν καί νά τό φτύνουν.σ&ν σιμά τους πέρναγε καμμιά 
φορά, κι’ή γρηές ή' μουρμουρίστρες νά ξορκίζουνε στό διάβα του, νά 
φτύνουν τρεις φορές στον κόρφο τους, άμα τό βλέπαν, νά ζαρώνουν πειό 
πολύ τά-μούτρα τους κ'μί νά μουρμουρίζουν μές τό ^είπιο καί ξεκλειδω
μένο, σπηλιασμένο στόμαχους:

— Κληρονομιά, μαθές.. .κληρονομιά . . .τρομάρα του!..,
. . Πήγαινε, απελπισμένο στής νοικοκυρές λίγο ψωμάκι νά ζητήση, καί 
κεϊ τού κλεϊναν άκαρδα τήν πόρτα τους, ή βάναν τά σκυλιά τους 
καί τό βάβιζαν γιά νά φύγη άπό κεϊπό γρηγορώτερο, μή τύχη καί 
άφήση τό κακόμοιρο στήν σκάλα τους άρρώστια, , ή καί στήν αύλή, ή 
στον άέρά π’άναπνέανε αυτές,. Έφευγε κι’ άπό κεϊ τό άτυχο ,μέπι- 
κραμμένη τήν'καρδιά, καί τράβαγε κατά τά μαγαζιά,καί ’δώ τά ίδια 
πάλι πάθαινε, κι’ άκόμη πειό χείρότέρα,. .

.—; φεύγα ’πό ’δώ, μαγάρα τοϋ χωριού,^σκουλήκι τοϋ διαβόλου. .·. 
τού φώναζαν οί' μαγαζάτορες, σ&ν 'θάρρευε ελεημοσύνη να ζητήση άπ’ 
αύτούς· κί’απελπισμένο τώρα, πονεμένο έφευγε καί γύριζε στούς δρό- 
μους, στό κρύο και μέ τή βροχή, γυμνό καί πεινασμένο, φύλλο πεσμένο, 

ΤΟΜΟ» ιζ' Μάιος. 45.
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.τρομάρα του !
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απ το κλαδί τοϋ δέντρου τής ζωής, παράωρα ττα.ρμ.ένο σ’ άγριο τοϋ 
βορειά τής τύχης φύσημα· μήλο ποϋ μέσα τοϋ βοσκάει και τόϋ βυζαίνει 
το σκουλήκι το χυμό, και κιτρινίζει άγουρα καί πέφτει κάτ’ άπ’ τη 
μηλιά, ακαιρα μαραμμένο καί αγίνωτο, άπ’όξω κάπως φαίνεται γερό, 
και μέσα κούφιο, σάπικο. Κ η μάνα,τού ή δύστυχη πολυβασανισμένη 
ξενοδούλευε, για να μπόρεση νά βγάλη κατι τί νά ζήσουν καί νά 
φάνε το ζερό ψωμάκι τους, περνώντας έτσι τή ζωή τους τήν κακή, 
γιομάτη δυστυχιά καί καταφρόνεσι.

"Ενα βράδυ συντρόφευα τό μικρό μού άδελφό, σάν μοϋ ’λεγε νά τόν 
, κυτταζω ως ποΰ να περάση απ το σκοτάδι καί νά σκαπετήση , γιατί 

σκιάζονταν μονάχος νά πάη στά πέρα μαγαζιά γιά νά ψωνίση· τόν 
συντροφεψα ως παρα κάτου,. καί κεϊ πρϋ γύριζα _ μονάχος στό σπίτι 
και τρεχάτος, περισσότερο φοβιτσάρης άπό κείνον, επεσε τό μάτι μού 

ι στη φράκτη τοϋ κήπου μας, και κεϊ ώποδιπλα είδα δυο γυναίκες νά 
στέκουν καί νά κρυφοκουβεντιάζούν· όξω άπό κοντά μου, είπα μέσα 
μου, καί σταυροκοπήθηκα, κι’ είπα νά λακήσω στήν άρχή, μά έλα 
ποϋ η περιεργειά μου εδιωξε το φόβο, κείνη τή στιγμή καί στάθηκα 
γιατί με γκάρδιωσε ή ιδέα, ποΰ μοϋ φάνηκε πώς άκουσα τή μιά φωνή, 
πώς ήταν τής μητέρας μου, ζύγωσα κοντά ζαγά-ζαγά, πατώντας στά 
νύχια καί μπουσουλώντας εφθασα χωρίς νά μέ καταλάβουν σέ μιά 
θέσι, απο πίσω σ ένα δέμα κλήματα, ’πέ δώ μεριά τής μάντρας, κι’ 
απο κεϊ άκουγα καλα καί καθαρά τί λέγανε· άγκρουμάστηκα βα- 
στώντας την αναπνοή μου καί διάκρινα τή φωνή τή μιά πώς ήταν 
τής μητέρας μου κ* ή άλλη ήταν τής Δήμαινας· φαίνεται κείνη τή 
βραδειά κάλεσε τή μητέρα μου κειδά, νά τής- ξεμυστερευθή καί ξεμο - 
λογηθή, τό τί άποφάσισε νά κάμη, γιατί τή θεωρούσε, έλεγε,'- τήν 
καλλίτερη και σπλαχνικότερη γυναίκα τού χωριού, κι’ ακόυσα νά τής 
λέη σιγά άάν νά κάνε μυστήριο καί σάν νά λεγε τήν προσευχή της 
μπρός σέ κόνισμα: -

— Βαργκέστησα πλειά τέτοια ζωή καί, δέ βαστώ, θά πεθάνω άν 
κάτσω *δώ, καί γιά δαϋτο άποφάσισα νά φύγω, νά πάω όπου ’βρώ, 
νά μπω δούλα, ή ο,τι μπορώ νά, κάνω γιά νά ψευτοπερνώ, καί νά 
τρώγω τό ψωμί μου’ έκεϊ μπορεί νά ’βρώ καί γιατριά- ποιός ζέρει. Σέ 
σένα, τό ξεμολογιώμαι, κυράτσα μου, γιατί σέ γνώρισα καλόψυχη, 
καί σέ παρακαλώ, ποϋ νά χάρης τά παιδάκια σου καί τήν ψυχούλα 
σου, οσφ είσαι ’δώ, τό κακόμοίρο ’κείνο, ποϋ αύριο μεθαύριο θά κα- 
ταντήση τρισάρφανο, νά το βοηθάς, σ’δ,τι μπορείς, 'καί νά τοϋ δίνης 
6,τι σέ φωτάη ό θεός κ’ή Παναγίτσα· κείνο έννοια σου καί λίγο θά 
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ζήση ύστερα άπό τόν πατέρα του· θά τόν άφήσω κι’ αύτόν στό έλεος 
τοϋ Θεοϋ καί στήν τύχη του· άν θέλουνε οί χωριανοί άς-τόν βοηθήσουνε, 
εΐδαλλοιώς, άς πεθάνη μιά ώρα άρχήτερα νά γλυτώνη άπό τέτοια ζωή· 
τί τή θέλει ; κάλλιο νά τοϋ λείπη.

Δέ μπόρεσα ν’άκούσω άλλα πλειά, γιατί μοϋ. φάνηκε πώς δίπλα 
μου ακόυσα άρβάλα, καί σκιάχτηκα μήν εινε τίποτα, κ’ έφυγα τρε
χάλα γιά τό σπήτι. Κι’ δσον καιρό μείναμε στό χιρριό, άπ’ τήν ημέρα · 
π,οϋ φώναξα μ’ άφηρημάδα καί χωρίς νά θέλω τή Δήμαινα μέ τ’άλλο 
της όνομα, τό παρατσούκλι της, σΰνειθισμένος ποϋ άκουγα έτσι νά τήν 
λένε οί χωριανοί, δέν ξαναπήγα ν’ άγοράσω γάλα άλλοτε, γιατί ντρε
πόμουνα. Μά κ’ή μητέρα μου δέ μέ ξανάστειλε πλειά, σάν πίστεψε 
κι’ αύτή στά μπρόλογα πού τής λέγαν ή γυναίκες τού χωριού.

*
Τό περασμένο καλοκαίρι είχα έλθη λίγες μέρες άπό τό χωριό άπάνω 

στό άνακάτωμα τότε τής Αθήνας, ποϋ όλη πέρα γιά πέρα ξεκουνιέ- 
ται άπό μιά άσυνήθιίτη αντάρα, καί νοικιάζεται, καί ξενοικιάζεται, 
καί γίνεται κείνος δ χαλασμός καί ή άταχτη μετακόμιση τήν πρώτη 
τοϋ Σεπτεμβρίου, μέ τά τόσα γδυμνά της καί τά περίσσια όμορφά της 
ξέφαντώματα καί τά κινητά τοϋ κάρου πανώρια πανοράματά της, 
άληθινό νταβατοϋρι ζαλιστικό, ποϋ μιά οχλοβοή διασκεδαστική άκοϋς 
ν’ άνταριάζη άπ’ άκρη σ’ άκρη τήν ’Αθήνα, τήν άτάραχη καί σιγα
λή, ποϋ δέ μοιάζει καθόλου μέ τής άλλες τοϋ κόσμου πρωτεύουσες τής 
πολυτάραχες, όμοια μέ τή σεμνή κοπελούδα ποϋ ξέρει τήν ομορφιά της 
τή θαμπωτική και καμόνεται, κρύβοντας τάχα τήν περιφάνειά της, 
μέσα σέ παντοτεϊνή ποϋ κρατάει σιωπή. Μέ τήν. εποχή αύτή συντυ
χαίνει νά συμμαζεύουνται άπ’ όλη τήν Ελλάδα καί οί φοιτηταί στήν 
’Αθήνα, καί βάνουν κι’ αυτοί τήν καλλίτερη καί ζωηρότερη εικόνα 
στήν άνακατοσούρα,της, καί τή φαιδρύνουν, καί τής δίνουν πλειότερη 
ζωή καί κίνησι, γυρίζοντας κι’ αύτοί παρέες-παρέες τούς δρόμους γιά 
δωμάτια μέ γέλοια, μέ άστεΐα, μέ χαριεντισμούς-μέ τής σπιτονοικοκυ- 
ρές καί νοικατόρισσες, ώς ποϋ νά πεάσουν κάμαρη νά κάτσουν, γιά ν’ 
άρχίση ή ζωή τους ή φοιτητική. , .

Τότε καί ’γώ μέ τό πέσιμο τών φοιτητών σάν τά ορτύκια στήν 
’Αθήνα, καί μέ τό άνακάτωμά της είχα έ'λθη κι’ ε'πιασα δωμάτιο 
καί παρεκάλεσα έ'να φίλο μου, παληό μου στό χωριό συμμαθητή καί 
τόρα συμφοιτητή μου, άν έχιρ καμμιά πλύστρα καθαρή νά μοϋ τή στεί- 
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καί μοϋ τή συστήση γιά νά της δώσω τά ^οϋχά μου νά μοϋ πλύνη; 
"Οπου μία μέρα καθόμουνα στο τραπέζι μου καί διάβαζα κι’ άκούω 
χτύπημα στην πόρτα μου- σηκόνουμαι, ανοίγω, καί νά σου δ φίλος 
μου παρουσιάζεται μέ μιά γυναίκα μαζή, γελώντας πονηρά σάν μέ 
χαιρέτισε, καί μοϋ τη σύστησε γιά πλύστρα κ’ είπε πώς εινε καθαρή 
καί ταχτική, [χαζή δέ καί πατριώτισσα. Μά ή γυναίκα αύτή εμέ > 

.μου ήτανε γνώριμη· τήν κύτταζα κάλά μέ περιέργεια, κ’ είδα πώς καί 
κείνη ε”κανε το ίδιο· μά δ φίλος μου δ πονηρές καί γελατζής κατά
λαβε τί τρέχει καί δέ μάς άφησε νά τηραζώμαστε έτσι περισσότερο, 
παρά έκοψε τή σιωπή λέγοντας σ’ αυτή καί χαμογελώντας πονηρά 
άπό κάτου άπό τό μουστάκι του ποϋ τόρα ήταν μές τό χνούδι του :

— Τόν θυμάσαι, τόν κύριο, Βγενιώ;
— Μά σάν κάπου νά τόν έχω ίδή, μοϋ φαίνεσται, είπε κείνη κου

νώντας τό κεφάλι μέ κάποια απορία φανερή.
Καί γώ σάν νά βγήκα μέσοι άπό βάσανο φριχτό, σάν νά άνάσανα 

ελευθερωμένος άπό βαρειό καί βαθυό καταφύγιασμα, ανατινάχτηκα δλό— 
βολος άμα άκουσα τ’ Ονομά της, κι’ άφού πέρασαν στή. στιγμή σάν 
λάμψες άστραπής άπό τό νοϋ μου τόσες θύμησές, ποϋ άνακατώθη- 
καν καί ξεθάφτηκαν άπό τόν τάφο' τής λησμονησιάς :

— Α Ι.,.ειπα μουρμουριστά, ναι, καλά λές,. .τόρα θυμήθηκα... .ή 
Βγενική, προσπαθώντας νά συμμαζώξω καλά το θυμητικό μου.

Και κείνος ζυγονωντας τορα κοντά μου έσκυψε’ καί 'μου ψιψίρισε στ’ 
αυτί σιγά, σιγά; γιά νά μήν άκουσθή,:

— Δε θυμάσαι, άδερφέ, τήν Ψώροδήμαινα στό χωριό, τή γειτόνισ- 
σά σου ;

Κουνήθηκα τότε απ’τη θέσε μου, μουρμούρισα κάτι στό στόμα, τήν ■ 
κύτταξα κείνη μ’άνοιχτό τό στόμα άπ’ τό κεφάλι ώς τά πόδια καλά- 
καλά, καί μίλησα υστέρα άλλα άσχετα μέ τό φίλο μου, γιά ν.’ άλλάξη 
ή κουβέντα και πέσαμε στά δικά μας, ώς πού, άφοϋ είπαμε κάμποσα, 
μάς αποχαιρέτισε σέ λίγο καί* γελώντας πάντα πονηρά, έφυγε.

Κουβεντιάσαμε - επειτα πολλά μέ τή Βγενιώ, σάν καλοθυμήθηκε δ 
ένας τον άλλον καί καλογνωριστήκαμε. Τή ρώτησα πώς τά περνάει 
στήν ’Αθήνα, άν ζή καλλίτερα άπό τό χωριό, κι’ άν θυμάται καί τό 
χωρίο, καμμιά φορά- κείνη στό άκουσμα τοϋ χωριού καί στό ρώτημά 
μου ποϋ τής έκανα, άν ζή δ άντρας της καί τό κορίτσι της άκόμα, 
καί τί κάνουνε, άναστέναξε βαρειά καί μοϋ είπε, μέ κάπως ξευγε.νι- 
σμένο τόρα καί λυπητερό τόνο στήν κουβέντα της, σάν γύναϊκα ποϋ 
ζή στήν ’Αθήνα πλειά:
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— Τί λέτε, καλέ ; τόρα εινε τόσα χρόνια ποϋ πέθανε δ μακαρίτης· 
δέν πέρασε χρόνος τόμου έφυγα, κ’έμαθα τό κακό μαντάτο- δ Θεός νά 
τόν συχωρέση,γλύτωνε άπ’τά βάσανα- μονάχα κείνο το κακομοιριασμένο 
πλάσμα έζησε λίγο υστέρα άπό τόν πατέρα' του καί πρόπερσυ έμαθα 
πώς τό ’βραν σένα δρόμο κοκκαλωμένο τό κακόμοιρο. ’Εδώ κόμπιασε 
λίγο ή Βγενιώ, γιατί τήν ξέκοψαν τά κλάϋματα, κ’ ένα ξερό καί θολό, 
σάν σταλαγματιά βροχής χοντρή κύλησε άπ’τά μάτια της, δάκρυο κι’ 
έπεσε στή μποδιά της,καί τόρα σώπησε γέρνοντας δίπλα- καί κατά κάτω 
λυπημένη τό κεφάλι της, στάθηκε γιά λίγο άμίλητη,γιατί δέν τήν άφη
ναν οί λυγμοί, κι’ άπέ άρχισε ξανά τόρα, μέ παράπονο . κατάπικρο 
στή φωνή της τήν κομμένη :

— «Έγώ. δέν ήμουνα, παιδί μου, ή καλλίτερη νοικοκυροπούλα
τοϋ χωριού, πού είχα τούς χρυσούς γονειούς, καί μέ ζηλεϋαν δλες ή 
κοπέλες τού χωριού ; ’Εγώ δέν ήμουνα κ-ϊίνη', ποϋ μοϋ λεγαν πώς 
ή τύχη μου εινε μεγάλη καί δέν έχει άκρη, καί τό ^ιζικό μου τό 
ύφαΐναν κολομοΐρες νύχτα καί μέρα ; καί τόρα ίδές πώς έκατάντησα 
’δώ στήν ’Αθήνα, νά ζώ ζωή στερεμένη, νά ξενοπλένω τόν έναν καί 
τόν άλλονε, νά άυραννιέμαι μοναχή, χωρίς καμμιά βοήθεια, χωρίς στή
ριγμα ’πό πουθενά, καί αυτά όλα γιατί ήμουνα άτυχη καί πήρα άν
τρα τέτοιον κακομοιριασμένον καί λωβιάρη- ,άλλά τί μοϋ φταίει καί 
κείνος δ μακαρίτης ; τί μοϋ κάνε ; γιατί ή τύχη μου τώχε γραφτό, 
φταίει κείνος ; :

Καί δώ δέ μπορούσε νά κρατηθή, τήν πήράν πάλι τά δάκρυα, καί 
σώπησε γέρνοντας δίπλα καί κατά κάτω λυπημένη τό κεφάλι της.

’Εγώ άκούμπησα τούς άγκώνές μου στό τραπέζι, έπιασα μέ τά 
δυό μού χέρια τό κεφάλι μ/υ, έκλεισα τά μάτια μου, κ’ άφησα τή 
φαντασία μου καί φτερούγισε γοργά στά περασμένα, στον καιρό κείνο 
τής ζωής μου τοϋ χωριού, κ’ έ'βλεπα δλα νά διαβαίνουν άτόφια κι’ ό
πως τάφησα ’πό μπρός μου, τώνα μέ τάλλο συγκρατητά, το μικρό 
μας σκολειό, τά συμμαθητούδια μου, τούς φίλους μου, τό δάσκαλό μας 
μέ τό μακρυό του κομπολόι, τά μαλλιά του καί τή λυγδωμένη σκού
φια στό κεφάλι του τό φαλοκρό, τό σπίτι μας, τόν κήπό μας, τά παι
γνίδια μου, τή βρύσι μέ τόν πλάτανο τόν πανώρηο,' πού τή σκέπαζε 
μέ στοργή άπό κάτου'στούς παχεΐούς· του κλάδους καί τήν πλάκωνε 
μέ τόν ίσκιο του, καί πού τόν κορμό του μέϊς τά παιδιά πιανόμαστε 
πέντε άπό τά χέρια καί τότε τόν άγκαλιάζαμε.

Έπειτα τό σπίτι, τό ψωρόσπίτο τής Δήμαινας, ποϋ τόσο μ’ειχε 
τρομάξει τότε καί μούχε γιομάτη τήν παιδιακίσια μου φαντασία* άπό
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φόβους, λάμιες καί βρυκόλακες- φανταζόμουνα υστέρα τον ψώροδήμο, 
και έβλεπα τό τέλος του του άμοιρου τό σπαραχτικό, τον έβλεπα μέσα 
στο σκοτεινό κι’ άνήλιαστο σπιτάκι, ξαπλωμένο? και χωσμένον μέσα 
στα βρωμόρρουχά του, λες κ’ ήταν μουχλιασμένος νά παραδέρνη 
καί νάγκομαχάη ,στοϋ* χάρου τά δόντια καταμόναχος, νάνοιγοκλή 
τά μάτια και τό στόμα του, κολλημένος ένα σώμα μέ τό στρώ- 
μά του τό κομματιασμένο, μέ τά μάτια κομμένα, στραβά, γου- 
βωμένα. "Έβλεπα και τό μικρό του τό κοριτσάκι του, παράλυτο τόρα, 
ξεσκλειδιασμένο, ρουφηγμένο άπ’τήν άρρώστια τού κορμιού του, στε
γνωμένα τά μαγουλάκια του, πεταμένα κατά όξω τά κοκκαλάκια του 
άπό την άχάμνια, νά γέρνη τό κεφαλάκι του και νά κοίτεται δίπλα 
στον πατέρα του, νά τον κυττάζη μέ παράπονο στο πρόσωπο, σάν νά 
τόν γύρευε ψυχή, χωρίς ελπίδα καί οί δυο ζωής, χωρίς καμμιά βοήθεια, 
χωρίς ευσπλαχνία άνθρώπου, μέ την ίδια καί οΐ δυο αδυναμία, ξεψυ- 
χισμένοι, απελπισμένοι, στά χείλια του τάφου βρίσκονταν, καταδικα- i 
σμένοι άκαρδα καί άσπλαχνα νά ψοφήσουν σαν σκυλιά περιφρονημένοι ;■ 
άπ’ τούς ανθρώπους γιά μιά κουτή ιδέα, γιά μιά πρόληψι, γέννημα i
είτε μιάς ξεκουτιασμένης γρηάς, είτε καμμιανοϋ άμαθου κουτανθρώπου. !

"Εκεί κρατώντας τό κεφάλι- μου, σκεφτόμουνα καί φανταζόμουνα ι 
α,ΰτιχ, όπου στην ώρα αύτή άπάνου, χωρίς νά πάρω είδησι ’γώ, ή 
Βγενιώ είχε μαζεμμένα τά ρούχα, καί τάχε μπόγο καμωμένα, καί μέ ϊ
χαιρέταγε τόρα γιά νά φύγη,σκουντώντάς με πρώτα γιά νά την ίδώ,κι’ ’
άπάνου στην αφηρημάδα μου αύτή καί ξεσυλλοϊσιά.μου, χωμένος δλος ί
στά περασμένα καί ξεχασμένα, ξέρω καί ,’γώ πώς τής μίλησα, χωρίς ί
νά τό καταλάβω καί χωρίς νά θέλω, σάν ν’ αναγκαζόμουνα άπό κά- !
ποια δύναμι άφαντη, μουρμούρισα μηχανικά, σάν καταφιγιασμένος. j

— Στό καλό, Ψωροδήμαινα...στό καλό !..
Σέ μιά στιγμή π’ άνανοήθηκα, είδα τό μπόγο χάμου, τήν πόρτα 

διάπλατα τεντωμένη, καί τή Βγενιώ φευγάτη· τρέχω τήν προκάνω 
στη σκάλα, τής φωνάζω, τή ρωτώ γιατί φεύγει έτσι καί δεν πέρνει 
κοντά της κ-αί τά ρούχα, καί κείνη' πισωγυρίζοντας καί κυττάζωντας 
κατά μένα, μέ'παράπονο καί μ’ένα πικρόγλυκο χαμόγελο, δ'μοιο μέ 
κείνο πού χαράζει στά μαραμμένα χείλια τού ετοιμοθάνατου στό ψυχο
μάχημά του :

— Μπράβο σου.. .μπράβο!. .καί ’γώ δεν τώλπιζα.. .μπράβο σου!... .
Κ’έφυγε. Ού'τε πού τήν ξανάειδα πλειά.

Χπήλοος Γ. ΪΙαβσαγιάννης

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ
- ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ*

ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

(1685-1800).

Έκ τού Ευαγγελίου έξήλθε νέα κοινωνία καί δ χριστιανισμός 
προσεπάθησε ν’άνυψώσή δι ’ηθικών δεσμών τον γάμον. ’Αλλά δυσ
τυχώς αί θρησκευτικά! ή μάλλον1 αί δογματικαί έριδες έσπάραξαν ' 
τήν χριστίάνωσύνην καί έπήλθον πολλά άτοπα καί δεινά καί πολλάκις 
διεσαλεύθη ή ειρήνη έν τή ο’ικογενεί^ί καί ή ηθική έν τή κρινωνίιρ. 
’Από τού σχίσματος (1059) των ’Εκκλησιών πολλάκις άνεφύησαν 
ζητήματα άντιβαίνοντα εις τό άδολον πνεύμα τού Θεανθρώπου, έν οΐς 
καί εκείνο τών γάμων μεταξύ δυτικών καί ανατολικών ιδίως ώς πρός 
τάς σχέσεις τής εκκλησίας πρός τό πολίτευμα. Οί μικτοί γάμοι έπΐ-φραγ
κοκρατίας προ πάντων ήσαν άνάπόφευκτοι. Άλλως τε, ώς κατωτέρω 
θά ίστρρήσώμεν, οί μικτοί .γάμοι, δέν έζημίωσαν ' τήν ορθοδοξίαν, 
καθότι άί ορθόδοξοι μητέρες έύχερώς ήδύναντο νά κατηχώσι τά τέκνα 
εις τό ίδιον αύτών θρήσκευμα.. Δυστυχώς δ μ,ιζτός γάμος καί παρ’ήμίν 
παρέσχεν,άφορμάς ειςπολλάς διενέξεις καί διαφωνίας ®. Αί έκκλησιαστι- 
καί διατάξεις ώς καί δ ύπερβολικός ζήλος τής τε άνατολικής καί δυτικής 
εκκλησίας'πρός παρεμπόδισιν ενίοτε τών μικτών γάμων δέν. εΐσηκούσθη- 
σαν καί πλείστα παραδείγματα γάμου μεταξύ ορθοδόξων καί δυτικών, 
τή συναινέσει τής εκκλησιαστικής αρχής έτελέσθησαν καί έν αύτοις 
τοϊς άνωτάτοις στρώμασι τού Βυζαντίου, άνευ φόβου τών ποινών τής 
άκυρότητος. Εικότως - παρατηρεί δ Π. Παπαρρηγόπουλος δτι «τής 
«Κωνσταντινουπόλεως άνακτηθείσης (1061) διά, στρατού 'Ελλήνων 
«καί γασμούλων,' ήτοε τέκνων έκ γάμου γάλλων καί έλλήνων, άδύ- 
«νατον νά ύποτεθή ότι οί τής ορθοδοξίας καί τού έλλήνισμού πρόμα-

1 Συνέχεια- ί'δε προηγού'μένον φυλλάδιον.
ν Πρβλ. Μ. Σ. Ίδρωμένου : Περί μικτού γάμου έν Έλλάδι.— Π. Καλλιγά : 

Σύστημα 'Ρωμαϊκού' δικαίου τόμ. Δ'»— II. Παπαρρήγοπούλον ; Οικογένεια» 
χδν Δίκαιον. — Παράρτημα τής Πείρας Ζ

' ; : ' I . ■ . : .. ■
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«χοι ουτρι· έλογίζοντο, έστερημένοι τής οικογενειακής αύτών τιμής καί 
«τάξεως μετά πάντων τών έξ αύτής δικαιωμάτων *.»

"Αλλως τε δεινός νομολόγος, „δ κ. Π; Καλλιγάς *·, ΰρθώς παρατηρεί 
δτι τών αιρετικών δίαφερουσιν οί χριστιανοί, καί τούτων οί παρα- 
συνάγωγοι κατά τήν σπουδαιότατα τών ζητημάτων, περί ών ή δια
φωνία. Σήμερον μεταχειριζόμεθα τήν γένϊκωτέραν κατηγορίαν τών 
ετεροδόξων, ύφ’ήν πάντα, ταϋτα περιλαμβάνονται, άλλ’ ένεκα τού
του άπαιτεϊται προσοχή, μή άναφέρωμεν είς πάνταςδ,τι ή ’Εκκλη
σία περί ·ρόνον τών αιρετικών έκανόντσεν.

’Αφού οί δυτικοί έγένοντο κυρίαρχοι ελληνικών μερών, ή επικοι
νωνία τούτων μετά τών ορθοδόξων ήτο φυσικόν , άποτέλεσμα, κατά 
συνέπειαν δέ οί μικτοί γάμοι έγένοντο αναπόφευκτοι, ώς ανωτέρω εϊ- 

. πομεν. Όλίγιστοι βεβαίως θά ήσαν, κατά τούς πονηρούς εκείνους χρό
νους, αί ορθόδοξοι γυναίκες άΐτινες άπέστεργον τήν τύχην Γή δέν έξε- 
πλήρουν τής καρδίας τον πόθον, ένεκα τοϋ θρησκευτικού φανατισμού 
ιερέων ή λογιών, ών τό κυριώτατον μέλημα ήτο τότε ή καταπολέμη
σή τής δυτικής εκκλησίας, ή κάλλιον είπεϊν, τής παπωσύνης. ,

"Οθεν καί έν Πελοποννήσω δυτικοί συνέζεύχθησαν γυναίκας ορθοδό
ξους καί δυτικαί έγένοντο σύζυγοι ορθοδόξων 8. Καί τούτων τά τέκνα 
ύπέρ τής τιμής τής.πατρίδος έπολέμησαν καί έτίμησαν τον ελληνισμόν 
καί τήν ορθοδοξίαν.,

Ή Ένετική Πολιτεία έπέτρεπε τούς μικτούς γάμους καί τούς έπρο- 
στάτευεν. .Όταν πρός, διόρθώσιν πολλών άτοπων έ-ν τή Δυτική εκκλη
σίας έκρίθη αναγκαία ή έν Τριδέντω Σύνοδος, έν ή σύν άλλοις καί τά 
περί γάμου διερρυθμίσθησαν “, επετράπη έπί ταΐς παραστάσεσι τής 
Ένετικής Πολιτείας έν ταΐς Άνατολικαϊς αυτής κτήσεσιν ό γάμο^ 
λατίνων μετά ορθοδόξων. Έπίσης παραστάσεις έκαμεν ή Ένετία καί 
ώς πρός τό ζήτημα τού διαζυγίου, μαθοϋσα τήύ .επιθυμίαν τής τρίδεν- 
τινής Συνόδου νά θεωρώνται αναθεματισμένοι οί δοξάζοντες δτι οί 
γόμοι ενεκα μοιχείας διαλύονται. Ό κανών ούτος βεβαίως προσ- 
έκρουεν είς τά συμφέροντα τής ΐσγυράς ■ πολιτείας τών Ενετών, ήτις, 
έφοβεϊτο μήπως συμβώσι ταραχαί εις τάς έν ’Ανατολή κτήσεις αυτής.

Πρό τής Συνόδου ταύτης ή κοινή παρά τοϊς Λατίνοις γνώμη δέν 
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ήτο γενικώς σαφής καί ώρισμ-ένη ώς πρός τήν έκτέλεσιν τού γάμου κάί 
τούς δεσμούς αύτοϋ, καθότι άν οί αρχιερείς τής- ’Ρώμης άπεφαίνοντο 
οτι τά συνοικέσια ύπήγοντο άποκλειστικώς είς τήν δλώς έκκλήσια- 
στικΑν δικαιοδοσίαν καί ή τής Φλωρεντίας Σύνοδος έθέσπισεν δτι δ 
γάμος εινε μυστήριον, ούχ ήττον δμως έν τή δι.μνοίιγ πολλών δυτικών 
έπεκράτει ή πεποίθησις δτι δ γάμος εινε απλώς συμφωνία του ιδιω
τικόν δικαίου, καί ώς έκ τούτου ύπάγεται είς τήν δικαιοδοσίαν τής 
πολιτείας 1. άν καί έπετρέπετο είς τόν δυτικόν νά λάβη ορθόδοξον σύ
ζυγον, ούχ ήττογ δμως,δ δυτικός κλήρος, πολλάκις προσεπάθησε νά έμ- 
ποδίσή τούτο. Καί οί ορθόδοξοι ιερείς τό αύτό επραττον. Κατά τά 
έγγραφα άτινα περιήλθον είς γνώσιν ήμών, οί κληρικοί άμφοτέρων τών 
δογμάτων έν Πελοποννήσω προσεπάθουν ένίοτε νά πείσωσι τό ποίμνιόν 
των δτι δ μεταξύ ορθοδόξων καί δυτικών γάμος δέν εινε αληθές μυ
στήριον, δτι δ πρός τό οίκεϊον θρήσκευμα ζήλος έξασθενίζεται έν τή ο’ι- 
κογενείιγ κοίί συνεπώς γεννάται ή θρησκευτική αδιαφορία, καί έκ τάύ- 
της ή άπιστία, δτι έν τή οίκογενείρι αναφύονται θρησκευτικά! έριδες 
ενεκα φανατισμού ή θρησκευτικού ζήλου καί τά τοιαϋτα.

1 Οικογενειακόν Δίκαιον § 37. '
1 'Ρωμαϊκόν Δίκαιον κλ. νόμ. Α'. βιβλ. Δ'.-μέρος Α'.
’ Filza Diversprum, άρχεΐον δυτικής επισκοπής Ζακύνθου.
‘ Concilii Tridentini, Canones etDecreta sessio XXIV, cap. Re Refor- 

matione Matrimonii.

Ή Ένετία δμως είχε νόμους, καθ’οΰς δ μικτός γάμός ήτο έγκυ
ρος. Ψηφίσματα ύπέρ τών μικτών γάμων έγένοντο τή 12 ’Απριλίου 
1581, τή 31 ’Ιουλίου 1593^ τή 9 Αύγούστου 1599, τή-24 ’Ιουνίου 
1682? καί τέλος τή 12 ’Απριλίου 1710 2. Δυνάμει τών Ένετικών 
διατάξεων έπετρέποντο οί μεταξύ ορθοδόξων καί δυτικών γάμοι ύπό τόν 
δρον έκάτερος τών νυμφίων νά άκολουθή τό οίκεϊον θρήσκευμα καί τά 
τέκνα ν’ άνατρέφωνται έν τώ θρησκεύματι τού πατρός. Ό γάμος νά 
τελήται κατά τό θρήσκευμα τού άνδρός. Ούτε ορθόδοξος ίερεύς νά· εύ
λογή γάμον λατινίδος, ούτε λατϊνος . τόν γάμον ορθοδόξου γυναικος

1 Πρβλ, R. Bombelli : Il Matrimonio Civile e le Teoriche del Vaticano.
* Τήν τελευτάίαν ταύτην διάταξιν δημοσιεύομε» έπί λέξει κατά τήν τότε , ' 

δημρσιευθεΐσαν ελληνικήν μετάφρασιν. «Όσον εις τά συνοικέσια ανάμεσα είς 
«'Ρώμαίους καί Λατίνους άς φυλάττεται τδ διορισθέν άπδ τήν Γερουσίαν είς τους 
«1599 ’Ιουλίου 31, ότι νά μήν έχουν νά έμποδίζωνται μέ ξεκαθάρισιν ότι κάθε 
«ένας άπδ τούς νεονύμφους νά άκολουθή τδ ίδιον του έθος καί ρητόν. Τά τέκνα 
«νά άνατρέφωνται είς τδ ρητόν τοϋ πατρός. Ή ιεροπραξία νά γίνεται είς τήν 
«κατάστασιν τοϋ άνδρός. Ούτε δ ‘Ρωμαίος ίερεύς νά εύλογή τήν Λατίναν, ούτε δ 
«Λατίνος τήν ‘Ρωμαίαν, χωρίς τάς άποδείξεις καί μαρτυρίας τήτ ελευθερίας. Καί 
«ώσαύτως είς τήν ύπόθεσιν τοϋ διαζυγίου, είτε χωρισμοΰ, ή έξέτ,ασις καί από- 
«φάσις νά πηγαίνη εις τδν πρόεδρον έκείνου τοϋ ρητοΰ,. δποΰ μέ τήν προειρημέ- 
«νην τάξιν θέλει ευλογήσει τδν γάμον καί τά έξης.»

ί



1
' ™ . . ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ .

ανευ τής περί έλευθέρας αυτής καταστάσεως (ώς αγάμου, χήρας ή διε- 
ζευγμενης) πιστοποιησεως. Προσέτι άπητεϊτο ή προσαγωγή πιστοποιή- 
σεως περί έλλείψεως κανονικού προς γάμον κωλύματος. Αί δέ περί δια- 
ζεύξεως δίκαι νά ύπάγωνται εις τήν, άπόφ'ασιν τοϋ προϊσταμένου τής 
έκκλησίας τής εύλογησίάσης τόνΑγάμον. Ό νόμος ούτος, έπεκράτησεν 
ε,ίς τής έν τή 'Ανατολή κτήσεις τής Ένετίας, Ή πρόνοια του Ενετού’ 
νομοθέτου,δπωςτά τέκνα, άνατρέφωντάι έν τώ θρησκεύματι τοϋ πατρός, 
δέν συνετελέσεν εις αύξησιν τής λατινικής έκκλησίας. Έξετελεϊτο μό
νον δσάκις ή μήτηρ ήτο δυτική. Ό δυτικός κλήρος έν Πελοποννήσω 
διεμαρτύρετο δ’τι οί δυτικοί ήσπάζοντο τήν ορθοδοξίαν, δτι έχειροτο- 
νοΰντο ιερείς η μοναχοί, δτι είς.τούς μικτούς, γάμους, ώς έπί τό 
πλεϊστον, τά τέκνα τώνΖδυτικών έγένόντο ορθόδοξα, ό’τι αί .ορθόδοξοι 
γυναίκες ειχον τήν ικανότητα νά κατηχώσι τά δυτικά τέκνα, έστι δ’ 
οτε καί αύτούς τούς συζύγους, ό’τι. πολλαί λατινίδες άπέκλινον πρός 
την ορθοδοξίαν, δτι οί ορθόδοξοι ιερείς παρανόμως ηΰλόγουν γάμον δυ
τικού μετά γυναικός ορθόδοξου, δτι διά τά διαζύγια προσέτρεχον οί δυ
τικοί εις τάς άρχάς τής ορθοδόξου εκκλησίας, καί άλλα πολλά δι’ ών 
κατεφαινετο ότι δ καθολικισμός άπό ήμέρας είς ημέραν ήλαττοϋτο. Ό 
δυτικός αρχιεπίσκοπος Κορίνθου κήδόμενος.τοϋ γοήτρου: τής δυτικής 
έκκλησιας προσεπάθει νά πείση τήν Ένετικήν κυβέρνησιν νά δώσγ αύ- 
τώ χεϊρα άρωγόν. Ή Ένετική Πολιτεία δμως, καίπερ ένίοτε διά'δια
τάξεων προσεπάθησε νά εύχαριστήση τόν ζηλωτήν τούτον ιεράρχην, 
δραστήρια ούχ ήττον μέσα ουδέποτε μετεχειρίσθη. Ή τοια-ύτη άνεξι- 
θρησκεία εινε άςιοσημείωτος,άφοϋ καί σήμερον, ύπάρχουσι Κράτη ευρω
παϊκά λίαν, καθυστερόϋντα ώς^πρός τήν θρησκευτικήν ελευθερίαν. Ού
τως, έπί παραδείγματι, τό όίρθρ. 187 τοϋ ρωσσικοϋ ποινικού κώδικος 
δρίζει δτι «ορθόδοξος,δστις άσπάζεται άλλο, χριστιανικόν δόγμα,όχι μό
νον χάνει δλα αύτοϋ τά δικαιώματα, άλλά καί εξορίζεται είς τήν Σι
βηρίαν ή καταδικάζεται είς ποινάς τής πέμπτης τάξεως, συμφώνως πρός 
το αρθρ. 31 τοϋ ίδιου κώδικος».

Τή 12/Απριλίου τοϋ 1710 έξεδόθη ένετική διάταξις ύπέρ τών 
Ζ υτικών , ήτις μαρτυρεί είς , όποιαν κατάστασιν; άπογοητεύσεως διε- 
τελει ή δυτική έκκλησία έν Πελοποννήσω κατά τά τέλη τής 'Ενετο
κρατίας. Αποσπάσματα δημοσίεύομεν έν πρωτοτύπω χάριν τών κατα- 
γινομενων εις τας ιστορικός μελέτας, κατά τό έπίσημον κείμενον, δπερ 
σώζεται έν τοϊς έγγράφοις τοϋ άρχείου τής δυτικής έ.πισκοπής Ζακύνθου.

«1710, 12 aprile in Pregadi.
Cplfivato il zelp cop cui Mons. Arcivescovp di Corinto... 
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si vede corrisposto appunto allo stesso oggetto e porge lumi 
e motivi nella sua scrittura per far riparo a qualche abuso 
che in detrimento del medesimo sempre. Sopra li vazii 
punti perb ad essa scrittura1 recevuti li esatti informazioni 
della nota virtA di Francesco Grimani ultimo ritornato di 
Proc. Gon. da Mar con l’espressione dei propri sentimenti... 
Essendo gia onninamente proibito a latini il passar al rito 
Greco e farsi Papa o Calogeri, debba in ogni maniera imper 
dirsi un cosi ddnnato jnconveniente e sia sotto posto chiun- 
que v’ncorresse, alia pena irremissibile di prigione e galera, 
per l’esecuzione di che strettamente restino incaricati d in· 
vigilare e .prestare tutt’il braccio li rappresentanti nostri 
pro tempore . . .» Ώς πρός τούς μικτούς γάμους έπαναλαμβάνει. 
«Quanto a matrimoni traGreci e Latini s’ofeservi il prescritto 
dal Senato a 31 Luglio 1599 non dovendo esser impediti con 
dichiarazione che ogni uno de’sposi segua il prOprio rito. La, 
prole sia educata in quello del Padre. La solennita del con
tralto dipenda dalla condizione dell’huomo, nA il sacerdote 
Greco sposi la Latina, ne il Latino la Green senza le fedi di 
liberta e nelle causa pure di divorzio spetti la condizione al 
prelato di quel rito, che con il metodo sopra espresso ha- 
vra benedetto il matrimonio». Ός πρός τούς Εφημερίους και αλλα 
άφορώντα είς τόν δυτικόν κλήρον ,άφίετο είς τήν δικαιοδοσίαν, τοϋ δυτικού 
άρχιεπισκόπομ Κορίνθου «... La collo zione delle parrocchiali nelle 
diocesi di Romania e di Ganonicati e prebende in quelle cat- 
tedrale debba esser fatta dal Mons areviescovo di Corinto a

< Μεθ’ δλας τάς έρεύνας δεν ήδυνήθημεν νά εΰρωμεν τήν έκθεσιν τοϋ δυτικου 
αρχιεπίσκοπου Κορίνθου. . . γ , „ .

’Εν τώ άρχείφ τής δυτικής επισκοπής Ζακύνθου ύπάρχουν εγκύκλιοι και, αλλα 
έγγραφα'τοΰ αρχιεπισκόπου Κορίνθου Άγγέλού Μαρία Καρλίνη έκ τοϋ τάγμα
τος τών 'Ιεροκηρύκων. Ό δυτικός οδτος αρχιεπίσκοπος διέμενεν έν Ναυπλίω, ένθα 
ήτο καί τό αρχιερατικόν μέγαρον, καθότι κάτωθι τών εγκυκλίων έγραφε; Data a 
Napoli di Romania dal nostro palazzo arcivescovile. Κατά τήν άλωσ(ν τοϋ 
Ναυπλίου, ώς Ιστορεί δ Ferrari (Delle notizie storiche della lega tra l’impe- 
ratore Carlo, VI e la Repubblica di Venezia. Βενετία 1723 σελ. 52) δ αρ
χιεπίσκοπος Καρλίνης έφονεύθη μετά τινων ιερέων. «...PerirOno, λέγει δ ιστορικός 
Φερράρης, il veccbio generale Franchia e altri ufficiali ....trucidato eziandio 
sulla piazza d’ armi l’arcivescovo Garlini dell’ordine di San Domenico con 
ajfri Picligiosi....»

■ \
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tenore della Bella di Allessandro VIII ai 22 novembre 1690 e 
di quanto fu dal Senate correlativamente espresso a Mon. 
Nunzio del Pontifice». Περί τών διαζυγίων έκ νέου ή πολιτική 
έφΐστ^ την προσοχήν όπως μή οί δυτικοί προσφεύγωσιν εις τούς.προϊ
σταμένους τής δρθοδόξου εκκλησίας, άλλ’ έποπτεύη περί τούτου ό 
έν λόγω τής Κορίνθου αρχιεπίσκοπος «.. .incovenienti de’Divorzi 
per li qilali ricorrono lilatini alii prelati del rito greco e volemo 
ch’in ogni modo resti impedito e siano severamente puniti li 
trasgressori, dando il braccio ch’occorresse all’arcivescovo di 
Corinto perche non si manchi all’obbedienza e rispetto dovuto 
alia sua dignita.

Έκ των εγγράφων μανθάνομεν καί τά εξής έπιζήμια εις τον καθο
λικισμόν αποτελέσματα των μικτών γάμων. Αί ορθόδοξοι μητέρες ενίοτε 
κρύφα τών δυτικών παφέρων έβάπτιζον έκ νέου τά τέκνα των κατά 
το ορθόδοξον θρήσκευμα. Αί ορθόδοξοι γυναίκες άπήτουν νά έπαναλη- 
φθή ή ιεροτελεστία του γάμου καί ύπο ορθοδόξου ίερέως. Οί έκ δυτικού 
πατρός γεννηθέντες παϊδες ήναγκάζοντο ύπο τής ορθοδόξου μητρδς νά 
συχνάζωσιν εις'τάς ορθοδόξους εκκλησίας, νά άκολουθώσι τάς ορθοδό
ξους λιτανείας. ’Ολίγοι ήσαν έκτων δυτικών γονέων φανατικοί καί οί 
πλεϊστοι ένόμιζον ότι μία καί ή αυτή εινέ ή χριστιανική θρησκεία. 
’Ολίγοι ήσαν οί δυτικοί, οϊτινες έθεώρουν ώς αιρετικούς ή σχισμα
τικούς τούς ορθοδόξους καί έπίσης όλίγισται ήσαν ‘αί ορθόδοξοι μητέ
ρες, αϊτινες ήνάγκαζον τά τέκνα νά μένωσι πιστά'εις το. πατρικόν θρή- 
σκίυμα και αί καθολικαί αί'τινες έφρόντιζον όπως τά έξ ορθοδόξων τέκνα 
κατηχήσωσιν εις το θρήσκευμα αυτών. Οί μικτοί γάμοι έν ’Ανατολή 
έζημίωσαν τά μέγιστα τον καθολικισμόν1. Τόσην άδιαφορίαν εις τδ θρή
σκευμά των ειχον οί δυΐίκοί έν Πελοποννήσω, ώστε άπέθνησκον οί 
πλεϊστοι χωρίς νά έξομολογώνται και -νά μεταλαμβάνωσι των 
άχράντών μυστηρίων < Διό τφ 1707 έξεδόθη διάταξις, εν ή,.σύν 
όίλλοις, άπηγορεύετο ή θρησκευτική ταφή, εις τον μή άποθνή- 
σκοντα ώς καθολικόν χριστιανόν «.. .ordiniamo e commar- 

1 Ό Βάϊλος Κερκύρας Λεονάρδος Zulian έν τινι εκθέσει του 1602 παρατηρεί 
εικότως ότι «ύπήρχον μέν άλλοτε έν τω συμβουλίω τών εύπατριδών Κερκύρας 
•πολλα’ι οΐκογένειαι λατινικού δόγματος, άλλα διά τάς έπιδυμβά,δας μετ’ορ
θοδόξων έλληνίδων έπιγαμίας ήοπάόθηόαν ύστερον καί αύταί τήν όρθο- 
νδοξίαν, όλίγισται δέ μόνον άπέμειναν είσέτι πρεσβεύουσαί τδ δόγμα των λατίνων» 
Λούντζη. Condizione politico delle Isole Jonie sotto il dominio Veneto 
σελ. 366.
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diamo che ron ardicca dar ecclesiastica sepoUura alii sudditti 
che moriranno senza Sacramento come si e dett., sotto penna 
di scomunica. *0 παραβάτης, ό τολμών θρησκευτικώς νά ενταφίαση 
τοιούτους καθολικούς μή έκτελέσαντας κατά τήν τελευταίαν ώραν τά 
θρησκευτικά των χρέη ού μόνον άνεθεματίζετο, άλλά καί έτιμωρεϊτο 
σωματικός, ύπο τής αρμόδιας άρχής «...e d’altre penne COrpO- 
rali riservate a nostra volonta...»

Οί μικτοί γάμοι ·έν· τούτες έξηκολούθουν γινόμενοι καί θεώρούμενοί 
έγκυροι ή δέ ορθόδοξος έλληνίς άπέκτα δι’αΰτώ,ν ηθικήν δύνάμιν έπί τού 
καθολικού συζύγου της έν Πελοποννήσφ ώς καί έν Έπτανήσφ, ώστε 
λίαν εύφυώς ό Έρμάννός Λούντζης 1 ιστορεί ότι έπί Ενετοκρατίας αί 
Έλληνίδες ήσαν οί Ιεροκήρυκες και t οί ιεραπόστολοι της 
όρθοδοξίας και σύμμαχον ειχον τήν άνεξιθρησκείαν της Ένε- 
τικης Πολιτείας. , . -

Προκειμένου περί μικτών γάμων προσεπάθει ή Ένετία όσον τδ δυνα
τόν νά μή ταραχθή ή οικογενειακή ειρήνη καί νά μή κινδυνεύωσι τά 
συμφέροντα 2. . _ , . . .

Πάσα συνετή κυβέρνησις πρέπει νά φροντίζη πολύ περί τών οικογε
νειών δι ’ έμφρόνων νομοθετημάτων. ’

Ό γάμος εινε ό μάλλον ενδιαφέρων καί σεπτός τών κοινωνικών θε
σμών, διό ή θρησκεία, ή φιλοσοφία, ή νομολογία, ή φυσιολογία καί ή 
ιατρική μετ ’ ενδιαφέροντος έξετάζρυσι καί. μελετώσι τά εις αυτόν άφθ- 
ρώντα παντοια ζητήματα. Ή φυσική τθύ γάμου βάσίς, μόύον διά τών. 
Καλών θεσμών γίνεται ήθική. Διό καί ή Ένετία είς τάς έν ’Ανα
τολή κτήσεις αύτής συνειδυϊα τήν ευθύνην τής πολιτείας, αείποτε, μετ’ 
ένδιαφέροντος περί τού ζητήματος τούτου έμερίμνησε. Καλώς έξετάζο- 
μένου τού πράγματος, δ γάμος εινε καί δοτικόν συμβόλαίον, περί 
τών συνεπειών τού οποίου φέρει ευθύνην ή πολιτεία' άαί δεν πρέπει 
ένεκα διατάξεων τού Πάπα ή τού Πατριάρχου, ή ένεκα άπόφάσεως'τής 
Συνόδου νά διακινδυνεύη ή γνησιότης των τέκνων , τά δίκαια τών συ-

1 hello Condizione politico delle Isole Jonie sotto il dominio Veneto 
σελ. 366. .

1 Αέν εΐνε, νομίζομεν, λογικός δ νόμος,δσάκις δρίζή δτι δ γάμος μεταξύ έτερο- 
δόξων έχει κϋρος,έάν τελέση αυτόν ίερεύς τής έπικρατούσης εκκλησίας καί ότι τά 
έκ τοϋ γάμου τέκνα θέλουσι βαπτισθή καί άνατραφή κατά τήν επικρατούσαν 
θρησκείαν. .
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ζύγων, τά δικαιώματα τής κληρονομιάς και νά άναφύωνται ζητήματα 
πολλά και διάφορα, έν οις και σκανδαλώδη.

Σπυρίδων δέ Ιίοάζης

Σημ. ’Επειδή εις τδ μέρος τής παρούσης πραγματείας, τδ δημοσιευ&έν εις τδ 
προηγούμενοι τεύχος,- παρεισέφρησαν λάθη τινά τυπογραφικά, δημοσιεύομεν ώδε 
τήν έπανύρθωσιν αύτών.

Σελ. 6()8 στίχος 33 άντ! ’Οθωμανοί τοϋ -Μουσταφά άνάγνωθι όθωιμανοί, έν 
οΐς καΛ ό υιός του Μουάταφα, σελ. 614 στιχ. 12 άντί Σκώττης Τόζης, 
άναγν. Σκώττης, Ιωάννης Κάρολος, Τόζης, στιχ. 29 άντί φαίνονται. Κα
μωμένη άνάγ, φαίνονται καμωμένα σελ., 615 στιχ. 28 άντί τέτοιο λογής άναγ. 
τέτοιο ένέργήμα νά ένοχλήόμ Τι νά διαόείΟμ ή νά κάμμ καμμίαν λο
γής, σελ. 616 έν σημειώσει άντί Agarrochi άναγ. Agarroghi.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΜΑΪΟΣ 1895.

ΕΡΓΑΣΙΑ! ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δύο συνεκροτήφησαν τακτικαί συνεδριάσεις.
Ο έν Πύργφ σύλλογος αλληλοβοήθειας τά «’Ολύμπια» καί δ έν 

Ληξουρίφ έργατικός σύνδεσμος «Άδελφοποίησις» συστήσαντες σχολάς 
άπορων παίδων έζήτησαν τήν προστασίαν τού Συλλόγου ύπέρ αύτών, 
δπερ καί έγένετο αποδεκτόν.

Έγένετο κατ’αρχήν δεκτή ή πρότασις ύπό τοϋ Συλλόγου, δπως 
κατα την εποχήν τής έν Άθήναις τελέσεως τών ’Ολυμπιακών αγώνων 
συγκληθή υπο τόϋ «Παρνασσού» σϋνέδριον τών έν Έλλάδι συλλόγων. 
Άνετέθη δ’ δ κανονισμός τών κατ’ αύτό είς τήν έκλεχθεϊσαν έπι- 
τροπήν. ,

Έγενετο δμοίως δεκτή πρότασις,δπως τό προσεχές, έτος,δτε συμπλη- 
ροϋται έβδομηκονταεητηρίς τής ελληνικής έπαναστάσεως, έορτασθή με- 
γαλοπρεπέστερον ή εορτή τής 25 Μαρτίου. 'Πρός τούτο δ’ άπεφάσισεν 
δ Σύλλογος, όπως· συνεννοηθή μετά τής 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής 
Εταιρείας. '' ' Ζ

Έξελέχθησαν μέλη τής έπιτροπής ιών φυλακών οί κκ. Σιμός Μπα- 
λάνος, Τιμ. Ήλιόπουλος καί Σπυρ. Δαμασκηνός. Μέλη τής έπιτρο- 
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τροπής τοϋ περιοδικού οί κκ. Σπυρ. Σακελλαρόπουλος, Π. I. Φέρμπος, 
Ίγν,. Μοσχάκης καί Γ., Μπουκουβάλας καί μέλη, τής έπιτροπής τών 
βιβλίων οΐ κκ. Μ. Ήλιάδης, Άλ. 'Ραγκαβής, Ν. Δαούτης καί Άγγ. 
Α. Μεταξάς. ■

Έγένοντο, τήν 7 Μάίου α( έξετάσεις τής σχολής τών, απόρων παί
δων έπί παρουσία τού υπουργού τών Εσωτερικών κ. Ν. Μεταξά, τού 
έπιθεωρητού τής δημοτικής έκπαιδεύσεως κ. X. Παπαμάρκου καί τών 
αρχών τού· Συλλόγού καί. τής Σχολής. Καθ’ δλον ' τό έτος ένεγράφησαν 
είς τήν Σχολήν 1332 μαθηταί', ένφ τό παρελθόν ειχον έγγραφή 1201. 
Έκ τούτων δέ προσήλθον. είς εξετάσεις 259, έξ ών προεβιβάσθησαν 224 
καί άπερρίφθησαν 35. ■

Ή τελετή τής απονομής τών βραβείων έγένετο έπισήμως τήν Κυ
ριακήν 14 Μάίου έπί: πάρουσί^ τού ύπουργοϋ τής Παιδείας κ. ’Αγγέλου 
Βλάχου, δστις καί διένειμε τά βραβεία. Πλήν τών δρισθέντων είς βι
βλία βραβείων διενεμήθησαν καί χρηματικά βραβεία,άτινα εθε,το δ Σύλ
λογος, δ κ. Διονύσιος II. Λάμπρος (δρ. 100) καί ή Κυρία Ελένη 
Γεωργαντοπούλου (δρ. 50). Ταϋτα δ’ έ'λαβον οι εξής μαθηταί.

Ε'. τάξεως, Κωνστ. Έύαγ. Παπαδρόσου^ έκ Λιδωρικίου υπηρέτης.
Δ'. τάξεως, ’Αριστείδης Βιτσικουνίκής έκ Κρήτης τυπογράφος.
Γ'. τάξεως, Δημ. Παπαδρόσου έκ Λοιδωρικίου ύπηρέτης.
Β'. τάξεως, Δημ. Ξένάκης έκ Κων]πόλεως ύποδηματοκαθαριστής. ; 
Α'. τάξεως γ' τμήματος Δ. Βοσκός έκ Φθιώτιδος κηροποίός.
Άπεβίωσεν ή Ευανθία <■>. Καιντζολεέρη. , 'Η φιλάνθρωπος 

δέσποινα, ήτΙς ζώσα αείποτε ένεθυμεϊτο τήν Σχολήν τών ’Απόρων 
Παίδων, έν ή διετήρει καί βραβείου χρηματικόν ύπέρ ενός τών άρί- 
στευόντων μαθητών, καί θνήσκουσα δέν έλησμόνησεν αυτήν. Οΰτω διά 
διαθήκης αύτής κατέλιπε τφ Συλλόγφ ύπέρ ηή' Σχολής τών ’Από
ρων Παίδων τό ήμισυ τής έπί τής δδού Αιόλου οικίας της. Ό Σύλ
λογος, άμα περιήλθεν είς γνώσίν του ή γενναία δωρεά τής μακαρίτιδος, 
άνεκήρυξεν αύτήν μ,εγάλην εύεργέτιδα καί έψήφισε. τήν τέλεσιν.'μνη
μοσύνου ύπέρ αύτής. ' Τό μνημόσυνου τοϋτο έγένετο έν τφ ναώ τής 
άγιας Ειρήνης παρισταμένων τών μελών τού Συλλόγου, ώμίλησε δέ 
κατ’αύτό έντολή τού Συλλόγου δ κ. Ιγνάτιος Μοσχάκης.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Χ

Φιλολογικόν και αρχαιολογικόν τ·μίψα. Συνήλθε δίς, καί έν μέν 
τή α’ συνεδριάσει ώμίλησεν δ κ. Μ. Χρυσοχόος περί τών μεγάλων
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Τουμπών τών έν Μακεδονίφ ευρισκομένων, αί όποϊάι έχρησίμευον ώς 
οικήσεις τών κατοίκων των προϊστορικών χρόνων,- ών αί πλεϊσται
εύρίσκοντο περί τήν Θεσσαλονίκην καί δτι ή παρά τοϋ 'Ομήρου ■
καί Στράβωνος μνημονευόμενη Άμυδών κεϊται έπί τής δεξιάς όχθης 
τοϋ Αξιου, έπί τής μεγάλης Τούμπάς τοΰ ’Αματίβου. Μετά τοΰτον δ 
κ. Μ. Καλαποθάκης ώμίλησε περί έπιγραφής τίνος, εύρεθείσης παρά 
τήν Ιερουσαλήμ. καί έπικυρούσης χωρίον τι τοϋ Ίωσήπου.

Κατά τήν δευτέραν συνεδρίασιν ε’ν πρώτοις ο κ. Γρηγόριός Βερναρ- 
δάκης ύπέβαλε διορθώσεις τινάς άναφερομένας είς χωρία τοϋ β'. καί 
τοϋ γ'.; Πυθικοϋ Διαλόγου τοϋ Πλουτάρχου, έξήλεγξε δέ πολλάς πα- 
ραδιορθώσεις τοϋ Αγγλου έκδοτου Patop.. Τόσον τά χωρία ταϋτα 
όσον καί πλειστα άλλα άναφερόμενά ε’ις τούς αυτούς διαλόγους άπεφα- 
σίσθη νά δημοσιευθώσιν είς το προσεχές τεύχος του «Παρνασσού». Μετά 

, τόν κ. Βερναρδάκην δ κ. Σπυρίδων Λάμπρος ώμίλησε περί τής έν 
τώ ύπ’ άριθ. 49 χειρογράφφ τής, μονής Παντοκράτορος έν Άγίφ 
Όρει προσωποποιΐας τής · Νυκτός καί τού Όμβρου,' ήν εύρίσκομεν 
δμοίαν καί εις δύο άλλα χειρόγραφα τοϋ Βατικανού καί τών Παρισίων. 
Πραγματευθείς δέ τά κατά τήν προσιοποποίησϊν τής Νυκτος έν τή άρ- 
χαίφ φιλολογίφ καί τέχνη, διέκρινε τάς έν τή . τοιαύτη παραστάσει 
διαφοράς καί ύπέδειξε τήν μεγαλειτέραν τής Νυκτος ομοιότητα πρός 
τάς έν άρχαίοις σαρκοφάγοις παραστάσεις τής Σελήνης. Τού δέ Όρ- 
Ορου δέν ήδυνήθη νά άνεύρη δμοίαν παοάστασιν έν τή άρχαίφ τέχνη. 
Άλλ* δ κ. Ν. Πολίτης παρέτήρησεν, ότι ίσως δύναταιϊνά εύρεθή καί 
τού Όρθρου το πρότυπον έν παραστάσει τού Εωσφόρου.

-——a
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