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01 Μ Ί Μ Ο Ι ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΩΝ 
Μετά την έξάντλησιν των την ήγεμονίαν της Ελλάδος διαφιλονει-

κησασών πόλεων των Αθηνών, της Σπάρτης και τών Θηβών, άνεφά-
νησαν έν τώ πολιτικώ της Ελλάδος όρίζοντι δύο νέαι έλληνικαί πολι-
τεϊαι , ή τών Α χ α ι ώ ν και τών Αιτωλών, αΐτινες Ιδείκνυον άμφότεραι 
σημεία νεανικής ζωής και διαρκείας, εάν μή ένέπιπτον είς τον προς 
άλλήλας πόλεμον, τον καταστήσαντα άμφοτερας ευάλωτους μετά 
τινα,χρόνον. 

Κατά την μαρτυρίαν τοϋ κριτίκωτάτου ιστορικού Πολυβίου, τοϋ 
άκμάσαντος κατ 'αΰτήν έκείνην την έποχήν *, οί Αιτωλοί, εί και, είχον 
συμμαχήσει μετά τών Αχα ιών , φθονήσαντες μετά ταϋτα την αύξησιν 
αυτών, προς δέ και έκ της tf/,φύτου αυτών πλεονεξίας ελαυνόμενοι, [/.η 
θέλοντες νά διάγωσιν εν ειρήνη, άπέστησαν της συμμαχίας καί ήρχι-
σαν νά λεηλατώσι τάς χώρας αυτής. 

Αί περί Αιτωλών κρίσεις τοϋ Πολυβίου είνε λίαν αΰστηραί. Ούτος 
λέγει . περί αυτών ότι έπορίζοντο τά τής πολυτελούς διαίτης των άπό 
τών ληστειών σχεδόν καί άπο τών παντοίων προς τούς γείτονας αυτών 
αδικημάτων. "Ισως ό Πολύβιος, Αχαιός ών αυτές καί σφόδρα ζηλω
τής τής Αχαϊκής Συμμαχίας, ίσως, λέγομεν, έξ άγανακτήσεως διά 
τήν έπιζήμιον τών Αιτωλών διαγωγήν, περιέγραψε την εικόνα τοϋ λαοϋ 
εκείνου διά ζοφερωτέρων τοϋ δέοντος χρωμάτων. Δυστυχώς δμως καί 
αυτά τά πράγματα μαρτυρούσιν δτι οί Αιτωλοί δεν «ίχον σαφείς ιδέας 
περί δικαίου καί αδίκου· γνωστόν δ'εϊνε δτι παρά τώ λαώ έκέίνω ίσχυε 
νόμιμόν τ ι , κατά τό όποιον οσάκις δύο λαοί σύμμαχοι αυτών διετέλουν 
έν πολεμώ, έδύναντο οί Αιτωλοί άνευ αποφάσεως τής Βουλής νά έπι-
δράμωσιν άκηρυκτεί τήν χώραν αμφοτέρων καί νά λεηλατήσωσιν αυ 
τήν* δτε δε πρεσβεία έξ άλλων πόλεων προέτρεπεν αυτούς νά καταρ-
γήσωσι τοιοϋτον νόμον αντιβαίνοντα πρός τάς αρχάς, τοϋ δικαίου, ού
τοι άπήντων δτι πρόύτ ίμο ) ν πρότερον Α ί τ ω λ ί α ν α ίρ ε ΐ ν n τ ο ύ τ ο ν 
τον ν ό μ ο ν . "Ετερον μαρτύριον τής ε'ις τάς άρπαγας ροπής τών Αιτω
λών έ'χομεν τήν ύπ'αύτών γενομένην σύλησιν τοϋ αρχαιοτάτου μαν-

1 Ό ιστορικός Πολύβιος έγεννήθη έν Μεγαλοπόλει τής Αρκαδίας τω ̂ 204 π. 
Χ. απέθανε δέ τω 122 π. Χ. 
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ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 

Προς XOVQ κ. κ. Γνμγασιάρχας. 

Ό ένταΰθα «Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός» πρός άλ
λοις κοινωφελέσιν έργασίαις αύτοΰ υπέρ της ενισχύσεως της 
εθνικής παιδειίσεώς και της των γραμμάτων προαγωγής και 
διαδόσεως, ήο'ξατο από ενός ηδη έτους εκδίδων και άξιον 
λόγου μηνιαϊον περίοδικόν φιλολογικόν και έν γενεί έπιστη-
μονικόν σύγγραμμα ύπό τό όνομα Παρνασσός. Έκ των αχρι 
τοΰδε εκδοθέντων τευχών αύτοϋ· και έκ των ύστερων κατα
δεικνύεται η χρησιμότης του. Επιθυμούντες νά παράσχωμεν 
την δυνατην Λμϊν ύποστήριξιν είςτό προκείμενον κοινωφελές 
έργον, συνιστώμεν ύμϊν τε κα\ τοις παρ'ύμϊν κ. κ. καθηγη-
ταϊς αυτό, ίνα γένωνται όσοι άν προαιρώνται συνδρομηται 
αύτοϋ, δπως διά τούτου ένισχυθη η έκδοσις. 

Έν Αθήναις, τϊ) 8 Όκτωβρίου 1877. 

ονργος 

' ©. π. Δ Η Λ Ι Γ Ι Ά Ν Ν Η Σ 
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ΒΑΣΙΔΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΔΔΔ&02 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 

Προςτονς κ. χ. Γνμνασιάρχας χαΙΣχοΛάρ%α<:. 

Και 'άΛΛοθεν καΐ έχ της in' αριθ. 651 έγχυκΛίου τοϋ καθ'ήμας 
υπουργείου, zfj 8 'Οκτωβρίου 1877 εκδοθείσης, γνωρίζετε ότι ό εν
ταύθα αΦιΛοΛογικος ΣΰΛΛογος Παρνασσός!» εκδίδει χάριν της κοινής 
ωφεΛείας, συμψώνως δε\χαϊ προς την άποστοΛην αντοϋ, περιοδικον 
σύγγραμμα φερώνυμον τοϋ ΣυΛΛόγου. Έν τούτω καταχωρίζονται 
ΜγοΌ άζιαι δια,τριβαί, χαί ποικίΛων γνώσεων πάροχοι σημειώσεις, 
ίργα Λογίων. Επιθυμούντες χάριν της εκ της εκδόσεως αύτοϋ ώιρε-
Λείας νά έησχυθγ κατά το δυνατόν αυτό, εθεωρήσαμεν οτι συμβάΛ· 
Λεται Ιχανώς εις τοϋτο ή εν αύτώ χαταχώρισις διατριβών και ση
μειώσεων άρχαιοΛογικων άναχαΛύψεων, περί Λειψάνων αρχαίων ηθών 
και εθίμων σωζόμενων αύτουσίως η και κατά τύπον xal παραΛΛαγάς 
εν ταΐς νϋν,συνηθείαις τοϋ ιδιωτικού και κοινωνικού,βίου, περί Λέ
ξεων και ορων εν τγ διαΛέκτω τοϋ χοινοΰ Λαοϋ διατηρουμένων εν 
τύπω παροιμιών η αξιωμάτων. 'Η διά περιοδικού διακοινωαις τοιού
των αντικειμένων παρέχει άψορμην άΛΛως και τοις Λογίοις εις πε
ραιτέρω έρευνας και εξιχνιάσεις τών ψυΛετικών σχέσεων τών διαφό
ρων κοινοτήτων χαί ΐοϋ εθνικού βίου, σώζει δε ταϋτα έχ τοϋ εξαφα
νισμού, εις ον ό χρόνος και ή όσημέραι επισυμδαίνουσα μετατροπή 
της βιώσεως τα καταδικάζει. 

Oi προαιρούμενοι Ινα και οϋτω χρησιμοντην ψιΛομουαίαν καΐ ικα
νότητα αυτών καταστηαωσι θέΛουσι στέΛΛει τά εκάστοτε εις γνώσιν 
αύτ&ν περίερχόμενα όπωςδήποτε τοιαύτα ευρήματα κατ ευθείαν 
προς την έπιστασίαν της εκδόσεως τοϋ ούτωσι συσταινομένου περιοδι
κού ό Παρνασσός. 

Έν Αθήναις, τη 23 Ιουνίου 1880. 
Ό 'Tnovpyoc 

Ν . Μ Α Υ Ρ 0 Κ 0 Ρ Α Α Τ Ό 2 
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τείου τής Δωδώνης, το όποιον ούδ' ανέλαβε ποτε έκ της καταστροφής 
του εκείνης (218 π . Χ.). 

Μεθ' ολα ταύτα ό λαός εκείνος κάλλιστα διοργανωμένος ήτο αν
δρείος και φίλος των [/.αχών. Το αίτωλικον κράτος ύπήρξεν ΐκανώς ίσχυ-
ρον και περιελάμβανε μεγίστην έ'κτάσιν χώρας ί διότι έν μεν τνί κεν·* 
τρικν) "Ελλάδι κατείχε τάς Θερμοπύλας, την Λοκρίδα, την Φωκίδα 
καί τάς μεσημβρινάς της Θεσσαλίας χώρας. Έχοντες δέ πολλούς συμ
μάχους έν Πελοποννήσω, εν Θράκη και έν τγΐ μικρό; Άσίο:, έξήσκουν οί 
Αιτωλοί σπουδαίάν έπιρροήν ε'ις τά πολιτικά των χρόνων εκείνων πράγ
ματα *. Ή σπουδή μεθ 'ης οί Ρωμαίοι επεδίωξαν την συμμαχίαν 
των Αιτωλών, δτέ επολέμουν τον βασιλέα της Μακεδονίας Φίλιππον, 
τον πατέρα τοϋ Περσέως, μαρτυρεί την πολεμικήν σημασίαν τοϋ λαοϋ 
εκείνου, ή δέ σπουδαία αρωγή, ην Ιχορήγησαν τότε προς αυτούς κατά 
την έν «Κυνος Κεφαλαϊς» πολυθρύλητον μάχην, αποδεικνύει ότι οί 
Ρωμαίοι ειχον ορθώς εκτιμήσει τήν συμμαχίαν των Αιτωλών. 

Μετά τών Αιτωλών συνήψαν τότε συμμαχίαν και οί Κεφαλλήνες, 
οϊτινες έχοντες πολυπληθή μικρά πλοία, διηυκόλυνόν δι 'αύτών τούς Αι
τωλούς εις τάς κατά των γειτόνων των διά θαλάσσης έπιδρομάς, και 
εις πάσας τάς ληστρικάς αυτών πράξεις έβοήθουν αυτούς. Ή τοιαύτη 
όμως μετά τών Αιτωλών συμμαχία τών Κεφαλλήνων έγένετο πρόξενος 
συμφορών εις αυτούς και επί τέλους επέσπευσε. τήν πρόωρον της νήσου 
ύποδούλωσιν εις τούς Ρωμαίους, ώς θέλομεν εκθέσει ακολούθως. 

Οί Αχαιοί άπαυδήσαντες έκ τών καθημερινών κακώσεων και λεη
λασιών τών Αιτωλών, μή δυνάμενοι δ.έ μόνοι V άντιταχθώσι κατ* αυ
τών, προσέλαβον νέους συμμάχους και προσέτι τον Φίλιππον βασιλέα 
της Μακεδονίας, μετά τών όποιων έκήρυξαν τον πόλεμον κατά τών 
Αιτωλών, έχοντες άπόφασιν νά θέσωσι τέρμα εις τήν α'ιτωλικήν πλεο-
νεξίαν καί αϋθάδειαν. Διά τοϋ στρατηγού τών Αχαιών Άράτου ανα
δειχθείς ό Φίλιππος στρατηγός τών συμμαχικών δυνάμεων, έπλευσε 
•κατά πρώτον εις Κεφαλληνίαν, ό'πως καθυποτάξη τήν, νήσον και στέ
ρηση ού'τω τούς Αιτωλούς της ναυτικής, τών Κεφαλλήνων δυνάμεως. 
Πολιορκήσας τότε τήν Πάλην, μίαν τών τεσσάρων της νήσου πόλεων, 
και αποτυχών νά κυρίευση αυτήν, απεσύρθη άπρακτος, εί καί είχε κα -
τκκρημνίσει μέγα μέρος τών τειχών αυτής καί άπολέσε». πλείστους ά ν 
δρας, διανοούμενος νά φέρη τον πόλεμον εις τήν καρδίαν της Αιτωλίας. 

Ό βασιλεύς ούτος τής Μακεδονίας, ό διευθύνων τον πόλεμον τών 
συμμάχων, ήτο μεν ανδρείος καί ρέκτης, ά λ λ ' ή τ ο ανακόλουθος καί 

* Duruy, Histojre des Rojnains. 
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άστατος είς τάς πολεμικάς αυτού επιχειρήσεις. Κατά τήν κρίσιν νεω
τέρου ιστορικού, εάν ό Φίλιππος προσηλοϋτο επιμόνως είς τήν έκτέλε-
λεσιν τοϋ άπαξ καλώς έπινοηθέντος στρατηγικοϋ σχεδίου, καί εάν μή 
κατηνάλισκεν άσυνέτως τάς δυνάμεις του, ήθελεν ίσως δυνηθή νά επι
κράτηση έν Ελλάδι· άλλ' ούτος διεξήγε τον πόλεμον μ«λλον ώς αρ
χηγός συμμορίας ή ώς βασιλεύς. Έτρεχεν άπο τής Μακεδονίας εις Κε
φαλληνίαν, καί άπο Κεφαλληνίας εις τά Θέρμα τής Αιτωλίας, εκείθεν 
δε είς Σπάρτην, ούδένα καταβάλλων τών πολεμίων καί οΰδεμίαν τών 
πολεμικών του επιχειρήσεων φέρων είς πέρας *. 

Ό μεταξύ τών Αιτωλών άφ'ένός καί τών Αχαιών μετά τοϋ Φι
λίππου; άφ'έτερου πόλεμος ούτος, ό έπικληθείς συμμαχικός, διήρκεσεν 
άπο τοϋ έ'τους 220 μέχρι τοϋ έτους 217 π. Χ. Κατά τήν έποχήν Ικεί-
νην πρεσβευταί ουδετέρων ελληνικών πόλεων προέτρεπον θερμώς τούς 
Αιτωλούς είς τήν είρήνην, φοβούμενοι, μή το πΰρ τοϋ,πολέμου μεταδοθη 
καί ε'ις τήν ο'ικείαν αυτών χώραν, και ύπεδείκνυον διά λογικω-
τάτων επιχειρημάτων τον φερόμενον κίνδυνον άπο τοϋ έκ τής Ι τ α 
λίας έγειρ,ομένου νέφους. Οί πρεσβευταί. εκείνοι ελεγον προς τούς Αι
τωλούς μετά προφητικής διορατικότητος, ότι" οί Ρωμαίοι, απαλλασ
σόμενοι τοϋ Ανν ίβα , θέλουν αναμφιβόλως στρέψει άπασαν τήν προσο-
χήν των προς τούς κατά τήν Ελλάδα τόπους, προφάσει μεν είς βοή-
θειαν τών Αιτωλών, αληθώς δέ είς ύποδούλωσιν τής όλης Ελλάδος. 
Αι καταβληθεϊσαι τότε προσπάθειαι προς επίτευξη τής ειρήνης μεταξύ 
τών εμπολέμων δεν απέβησαν όλως μάταιαι , διότι έν τω συγκροτη-
θέντι Συνεδρίω είς τά Κοίλα τής Ναυπακτίας, οπου προσήλθον άπαν
τες οί; αντιπρόσωποι τών συμμάχων, απεφασίσθη ή ειρήνη, επί τη συμ
φωνία τοϋ νά τήρηση έκαστος τών συναλλαττομένων ό,τι «Ιχεν εις τήν 
κατοχήν του κατά τήν στιγμήν,τής υπογραφής τής ειρήνης. Κατά τήν 
γενικήν Ικείνην συνέλευσιν ο έκ Ναυπάκτου Άγελάας ήγόρευσεν ώς 
αληθής Έλλην , ύποδείξας δέ είς τούς εκεί συνηγμένους τον άπο δυσμών 
έρχόμενον κίνδυνον, πα,ρέστησε τήν κατεπείγουσαν ανάγκην τοϋ νά 
συνδεθώσιν άπαντες οί "Ελληνες διά γενικής συμμαχίας, όπως δυνηθώσι 
ν * άποκρούσωσι τον π'αρασκευαζόμενον. τής Ελλάδος ολεθρον. 

Ή ειρήνη έγένετο έπί τέλους έν Ναυπάκτω, άλλ * ολίγα ί νη διήρ
κεσεν. Οί Αιτωλοί, φύσει οντες πλεονέκταν καί άδικοι, ώς ανα
φέρει καί πάλιν ό Πολύβιος, έπεδίωκον άείποτε έριδας ύπο δια-

1 Duruy, Histoire des Romaitis. Ταϋτα λέγει περί Φιλίππου δ κ. Δουρουί, 
άλλα πώς ητο δυνατόν νά έπικρατήσγι τών πραγμάτων άνθρωπος, όστις μετ'ολί
γον απεδείχθη αισχρότατος καί άνοσιιότατρς τύραννος ; 



S ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

φόρους ϊτρ,οφά'βιις, οθέν 'δτε οι Ρωμαίοι, φοβούμενοι τήν εις Ί τ α -
λίαν διατυμπανιζομέννιν άπόβασιν τοϋ Φιλίππου εις βοήθειαν τοϋ πο-
λιμούντος καί νικήσαντος αυτούς Ανν ίβα , έπρότεινον αύτοις συμμα-
,χίχν, έδέχθησαν αμέσως, τ ά μάλιστα γαργαλισθέντες έκ τών άφθονων 
υποσχέσεων τοϋ Μάρκου Ούαλερίου Λεβίνου, επίτηδες μεταβάντος εις 
Αίτωλίαν καί παραστά.ντος έν τω ΑΊτωλικώ συνεδρίω (211 π . Χ . ) . 

Έν τή μεταξύ Αιτωλών καί Ρωμαίων "γενομένη συνθήκη, ήτις 
έμίινί μυστική, έλέγετο μεταξύ άλλων δτι οϊ Αιτωλοί υποχρεούνται νά 
κινήσωσιν αμέσως πόλεμον κατά γήν κατά τοϋ Φιλίπου, οΐ δέ Ρωμαίοι 
Οέλουσι βοηθήσει αυτούς κατά θάλασσαν δι'έϊκοσι τουλάχιστον πεντη-
κοντόρων πλοίων. Προς τούτοις είχε συμφωνηθή δτι άπασα ή χώρα, ή 
διήκουσα άπό τής Αιτωλίας μέχρι Κερκύρας μετά τών οικιών, τών 
τειχών καί τών αγρών θέλουσιν ,ανήκει τοις Α'ιτωλοϊς, πάντα δέ τά 
λοιπά λάφυρα θέλουσιν ανήκει τοις Ρωμαίοις. Τέλος οί τελευταίοι ού
τοι ύπεχρεοϋντο νά εργασθώσιν, δπως οί Αιτωλοί άνάκτήσωσι τήν άπ"αυ
τών άποσπασθεϊσαν 'Ακαρνανίαν, τούθ* δπερ ην το προσφιλές αυτών 
ονειρον. Μετά τήν συνομολόγησιν καί έπικύρώσιν τής συνθήκης ύπό 
τής ρωμαϊκής Συγκλήτου", ο στρατηγός Αεβίνος ί θελήσας καί δ ι ' Ι'ργων 
νά δώση δείγματα τής ειλικρίνειας τών προθέσεων του, επετέθη κατά 
τής πόλεως τώ/ Ζακυνθίων, ήτις διετέλει ούσα ύπό τον Φίλιππον, καί 
κυριεύσας έξ εφόδου αυτήν, πλήν τής ακροπόλεως, παρέδωκε τήν νήσον 
τοις ΑΊτωλοϊς (211 π'. Χ . ) . Ειτα κυριεύσας τάς Οίνιάδάς και τήν Νή
σον (Αίτωλικόν ίσως), παρέδωκε καί τάς πόλεις ταύτας εις τούς ιδίους 

Οί Αιτωλοί έχοντες ήδη συμμάχους τούς Ρωμαίους, εθρασύνθησαν έτι 
μάλλον, ένθαρρυνόμενοι δέ καί εκ τής παρουσίας έτερου συμμάχου αυ
τών, τοϋ "Αττάλου, έπετίθεντο καθ' απάντων τών Ελλήνων κατά 
γήν, ενώ οί Ρωμαίοι καί ό "Ατταλος "έπετίθεντο κατά θάλασσαν. Οΰτω 
τά πράγματα τοϋ Φιλίππου εβαινον προφανώς εις κακόν τέλος, διότι 
οί Ρωμαίοι διαπαίδαγωγοϋντες τούς πάντας διά τοϋ έλληνίζοντος Τί
του Κοΐντου, δεξιωτάτου καί πολιτικωτάτου ανδρός, έγένοντο ήμέρ-f 
τη ήμερα επικρατέστεροι έν Ελλάδ ι . Ό "Αρατος ειχεν ήδη αποθά
νει-τφ 213 π . Χ. δηλητηριάσθείς κατά διαταγήν τοϋ Φιλίππου, δν 
δ ίδιος είχεν άλλοτε περιθάλψει νέον ό'ντα καί ακολούθως εϊχεν ανα
μίξει, ώς ανωτέρω ε'ίδομεν* εις τάς μετά τών Αιτωλών διενέξεις τής 
αχαϊκής Συμπολιτείας. Στρατηγός τών Αχαιών τότε ήτο- ό 'Αρίσται-
νος. Ούτος ακολουθών άντίθετον πολιτικήν τής τοϋ Φιλοποίμενος, εδέ
χθη προθύμως τάς περί συμμαχίας προτάσεις τών Ρωμαίων, καί τότε 

» Τίτο; ΛίβιΟ; X X V I , § 34. 
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όί Αχαιοί εγκαταλείψαντες καί ούτοι ΤΟΫ Φίλιππον, ήνώθησαν κατ^αύ-
τοϋ μετά τών Ρωμαίων (198 π . Χ . ) . Κατηγορήθη τότε ό 'Αρίσταί-
νος ώς προδότης, διότι τ?) προτροπή αύτόϋ τό , Συνέδριον ,Ιψήφισε. τή ν 
μετά τών Ρωμαίων συμμαχίαν, ύπό τών συμπολιτών του δμως έθεω-
ρήθη ώς σωτήρ τοϋ έθνους του.. Ό ιστορικός Πολύβιος δικαιολογεί τή-J 
διαγωγήν τοϋ 'Αρισταίνου, θεωρών αυτήν συνετήν καί ώς άποτρέψασαν 
άπό τής πατρίδος του ^μεγάλας συμφοράς. Τοιάύτην -φέρων γνώμην ό 
ιστορικός εκείνος είχεν ύπ 'δψιν τά κακ'ά^ ύζ χ Ιμελλον νά περιπέσω-
σωσιν οί μή συμμαχήσαντες μετά τών Ρωμαίων, προς ους καταφανώς 
άπέκλινεν ή πλάστιγξ καί 'προσεμειδία ή" τύχη. 'Αλλ ' ήτο αρά γε βέ
βαιον δτι οί Ρωμαίοι έάν μή ειχον συμμάχους τοσούτους "Ελληνας εμελ-
λον νά νικήσωσι τόν Φίλιππον ; ΤΗτο άρα πάντη άπίθανον δι'ενός 
παγκοίνου καί υπέρτατου αγώνος νά άποσοβηθή ή-ύποδούλωσις τής 
Ελλάδος ; διότι περί τούτου ακριβώς επρόκειτο. 

Οί δύο αντίπαλοι στρατοί συνηντήθησαν εν Θεσσαλίας εις τινα θέ-
σιν «Κυνος Κεφαλαί» , όνομαζομένην, ουτω διότι πολλοί μικροί λόφοι 
ανακύπτοντες άπό τοϋ εδάφους, όμοιάζουσι πρός κεφάλας κυνών. Οί 
Αιτωλοί κατά ^ τήν συναφθεϊσαν έκεΐ μάχήν (197 π . Χ.), παρέταξαν 
έξακισχιλίους' πεζούς καί τετρακόσιους ιππείς, προς τάς ε'ικοσιέξ χ ιλ ιά 
δας ανδρών, ους παρέταξαν οί Ρωμαίοι. Ό στρατός τών δύο συμμά
χων διωκεϊτό ύπό τοϋ Τίτου Κοιντου Φλαμινίνου,. ο ίδέ Μακεδόνες ϊσοι 
περίπου τόν αριθμόν, ειχον στρατηγόν αυτόν τόν Φίλιππον. Μετά τινα 
άμφιταλάντεύσιν, καθ ' ην ή νίκη άπέκλινέ πρός τόν Φίλιππον, τά 
πράγματα μετεβλήθησαν τάχιστα καί ι οί Μακεδόνες έτράπησαν εις 
φυγήν. 'Ενώ δέ οί Ρωμαίοι κατεδίωκον τούς φεύγοντας, οί ΑΊτωλοί 
έ'μενον διαρπάζοντες καί σφετεριζόμενοι τά έκ τοϋ εχθρικού στρατοπέ1-
δου λάφυρα. Οί Ρωμαίοι έπανελθόντες^κ τής καταταδιώξεως ουδέν 
εύρον, διαρπασάντων τών Αιτωλών τά πάντα, εις τήν πλεονεξίαν δέ 
ταύτην τών Αιτωλών άπέδόθη κατά μέγα, μέρος' ή έν ασφαλείς κατορ-
θωθεϊσα ύποχώρησις τοΰ Φιλίππου *. Ό Τίτος τότε θέλων νά προλάβη 
ποίσαν ένωσίν τών άναγεννωμένων ελληνικών συμμαχιών καί νά διά
σπαση αύτάς, άνεκήρυξεν ελευθέρας άπάσας τάς έλληνικάς πόλεις, 
καί πράγματι άπεδίωξε τάς ε'ίς,τινας έγκατέστημένας μακεδονικάς 
φρουράς, άφήσας εις τούς δήμους τήν διαχείρισιν τών υποθέσεων των . 

Μετά τήν έν Κυνός Κεφαλαις νίκην άνεφάνίσαν μεταξύ τών Αιτω
λών καί Ρωμαίων πλέϊσται δυσαρέσκειαι, γενόμεναι μετ'ολίγον τά 
σπέρματα τοϋ μεταξύ τών δύο συμμάχων έκράγέντος πολέμου. Οί Α ί -

1 Πλούταρχος, έν βίω Τίτου. 
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λοί συλληφθέντες αιχμάλωτοι κατά τάς γενομένας εχθροπραξίας, ε ι-
χον ήδη προαποσταλή εις Ρώμην, δπου έμενον φυλακισμένοι. Μετ'αΰ-
τών υπήρχε και ό προαναφερθείς Δαμόκριτος, αιχμαλωτισθείς κατά την 
άλωσιν τήν Ηράκλειας. Ούτος άποίράσας της φυλακής του και δ ιω
κόμενος ύπο των φυλάκων, έσφάγη διά τής Ίδιας σπάθης παρά τάς 
οχθας τοϋ Τιβέρεως, ακριβώς έκεϊ ε'νθα ήπείλησε νά παραδώσ^ το 
ψήφισμα τοϋ αίτωλικοϋ Συνεδρίου προς τον Τίτον Κόίντον. 

Οί Ρωμαίοι έμενον ανένδοτοι είς τάς απαιτήσεις των , διότι οί Αι
τωλοί, άντί νά ,προσαρμόσωσΊ τήν γλώσσάν των προς τήν παροϋσαν 
αυτών κατάστασιν, ύπενεθύμιζον άκαίρως και όχληρώς τάς προς τους 
Ρωμαίους πολλάς και μεγάλας υπηρεσίας των . "Οθεν ή ειρήνη δεν 
έγένετο τότε, ή δε Ρωμαϊκή Σύγκλητος απέστειλε τον στρατηγον 
Μάρκον Φούλβιον μετά στρατιωτικών δυνάμεων είς τήν Ελλάδα , 
δπως τελείωση τόν κατά τών Αιτωλών πόλεμ,ον. Ούτος διεκπεραιω
θείς είς τήν Ήπειρον, απεφάσισε, κατά προτροπήν των Ηπειρωτών, 
νά πολιορκήση τήν 'Αμβρακίαν, πόλιν πολυτελώς κεκοσμημένην ύπό 
τοϋ βασιλέως Πύρρου και σύμπολιτευομένην τοις Αίτωλοΐς. Ή πόλις 
αύτη, μή δυνηθέντων τών Αιτωλών νά βοηθήσωσιν αυτήν, μετά ίσχυ-
ράν άντίστασιν παρεδόθη τέλος είς τούς Ρωμαίους (189 π . Χ . ) . Μετά 
τήν παράδοσιν τής Αμβρακίας, οί Αιτωλοί έτυχον τής τοσούτω επι
θυμητής 'είρήνης ύπο μετριωτέρους μεν δρους, άλλά και τούτους ίκανώς 
εξευτελιστικούς /διά τήν άίτωλικήν άγερωχίαν και λίαν περιστέλλοντας 
τήν εμφυτον πλεονεξίαν των . Οί κυριώτεροι δροι τής συμφωνηθείσης 
και ύπο τής ρωμαϊκής Συγκλήτου κυρωθείσης ειρήνης ήσαν οί εξής -

έκ μέρους τοϋ τών Αιτωλών δήμου θέλει τηρείται άδολος σεβασμός 
πρός τε το κράτος και το μεγαλεϊον τοϋ ρωμαϊκού δήμου. Οί Αιτωλοί 
δεν θέλουσιν επιτρέπει τοϋ λοιπού τήν διά τής χώρας αυτών δίάβασιν 
στρατού πορευομένου κατά τών Ρωμαίων η κατά τών συμμάχωνκαί 
φίλων αυτών, ούτε θέλουσι χορηγεί τι είς τοιούτον στρατόν. Θέλουσιν 
έχει τούς αυτούς φίλους καί τούς αυτούς τών Ρωμαίων εχθρούς, Ιάν δέ 
οί.Ρωμαίοι πολεμώσι πρός τινας, θέλει πολεμεϊ αυτούς καί ο τών Αι
τωλών δήμος. Οί Αιτωλοί θέλουν δώσει παραχρήμα είς άργυρον δμοιον 
τοϋ αττικού τάλαντα ευβοϊκά διακόσια προς τόν έν Ελλάδ ι στρατη
γον Ρωμαϊον, ε'άν δέ προκρίνωσι νά πληρώσωσι τό τρίτον εις χρυσόν, 
οφείλουν νά δώσωσι μίαν μνΚν χρυσίου άντί δέκα μνών αργύρου. Προ
σέτι κατά τό διάστημα τών πρώτων εξ ετών, ά φ ' ή ς ημέρας άνταλ-
λαγώσιν οί δρκοι, έσύμφωνήθη νά δίδωσι κ α τ ' έ'τος πεντήκοντα τ ά 
λαντα πλήρωνόμενα έν Ρώμη. Οί Αιτωλοί ώφειλον νά παραδώσωσιν 
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ε'ις τον στρατηγρν τών Ρωμαίων, τεσσαράκοντα Αιτωλούς ώς ομήρους 
επί εξ κατ'έκλογήν τών Ρωμαίων, ούτε νεωτέρους τών δώδεκα ετών 
ούτε πρεσβυτέρους τών τεσσαράκοντα.· Έξηρέθησαν δέ τής ομηρίας δ 
στρατηγός τών Αίτωλών, δ ίππαρχος, ό δημόσιος γραμματεύς καί όί 
έν Ρώμη διατελέσαντες τό πριν ώς τοιούτοι 1 . Οί δοθησόμενοι όμηροι 
θέλουσι διαμένει πάντοτε έν Ρώμη, οσάκις δέ άποθνήσκη τις αυτών, 
οί Αιτωλοί όφείλουσι νά πέμπωσιν έτερον άντ 'αύτοϋ 2 . . ·' .. 

Διά τής συνθήκης ταύτης οί Αιτωλοί άνεγνώριζον τήν 'κυριαρχίαν 
τοϋ ρωμαϊκού δήμου καί ύπεχρεοϋντο νά πολεμώσι κατά παντός πολε
μίου τών Ρωμαίων, ένώ ούτοι οΰδεμίαν ύποχρέωσιν έλάμβανον νά πολε-
μήσωσινύπέρ τών Αίτωλών, οσάκις εχθρός τις έπεχείρει κατά τών Αί
τωλών πόλεμον. Διά τοϋ δρου τούτου ετίθεντο οί Αιτωλοί εν ειλώτων 
μοίρας καί ήμείβοντο επαξίως διά τήν μετά τών Ρωμαίων συμμα-
χίαν των . Ένώ δέ προηγουμένως οί Ρωμαίοι ύπεδείκνυον τοις ΑΊτω-
λοϊς ώς δέλεαρ τήν είς τό Αίτωλικόν κράτος προσάρτησιν τής Ακαρ
νανίας, διά τής συνθήκης άπεδίδετο ή πόλις καί ή χώρα Οίνιάδων 
εις τούς Άκαρν&νας. Προσέτι ή Κεφαλληνία, καθό σύμμαχος τών Αι
τωλών , έ'δει φυσικώς νά συμπεριληφθώ) έν τϊ) γενομένη ειρήνη, ά λ λ ' οί 
Ρωμαίοι άπήτησαν νά έξαιρεθί). Τούτο υπήρξε τό κέρδος, δ.έπορίσαντο 
οί Αιτωλοί Ικ τής συμμαχίας τών Ρωμαίων, καί οί όποιοι πρώτοι 
προΰκάλεσαν αυτούς ν ' άναμιχθώσιν είς τάς μεταξύ τών ελληνικών 
πόλεων έριδας καί νά καταστώσι μετ ' ολίγον αίρετοκριταί καί τελευ-
ταϊον οί κατακτηταί τής δλης Ελλάδος. 

Έμενεν ήδη νά λυθή ή απορία, εάν υπήρχε τοιαύτη, τίνος ένεκα ή 
νήσος τής Κεφαλληνίας δεν συμπεριελήφθη είς τήν γενομένην είρήνην. 
Οί Ρωμαίοι ειχον αποφασίσει νά τιμωρήσωσι τήν νήσον καί καταστή-
σωσιν αυτήν επαρχίαν τοϋ ρωμαϊκού κράτους, διότι, έν φ χρόνω έπολέ-
μουν έν Ασία κατά τοϋ βασιλέως Άντιόν^ου, οί Κεφαλλήνες ύπο τόν 
Σπαρτιάτην Ίβρίστην ένεδρεύοντες έν τω στενώ τής Κεφαλληνίας, 
παρηνώχλουν καί έλήστευον τά άπό τής Ιταλ ίας σιταγωγά πλοϊα τά 
κομίζοντα τροφάς καί άλλα χρειώδη εις τόν έν 'Ασία.στρατόν. "Άλλως 
τε δέ ή νήσος εκείνη, κειμένη είς. τό,στόμιον τού κορινθιακού κόλπου, 
ήτο χρήσιμος τοις Ρωμαίοις διά τάς έν τώ μέλλοντι πολεμικάς έν Ε λ 
λάδι επιχειρήσεις. Τω ό'ντιό Μάρκος Φούλβιος μετά τό κλείσιμον τής 

1 Ό κ. Aoupoul αναφερών τήν συνθήκην ταύτην, εσφαλμένως λ£γει δτι μεταξύ 
τών δμήρων συμπεριελαμβάνοντο καί οί στρατηγοί τών Αιτωλών καί δ ίππαρ
χο; καί δ δημόσιο; γραμματεύς, ένώ. ούτοι έξηρέθησαν. 

' "Ιδε Πολύβιον, Βιβλ. KB' καί Τίτου Λίβιον Libr. XXXVIL 
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τωλοί πλην των άπό της νίκνχ λαφύρων, τά όποια διήρπασαν ούτοι 
παρά τάς συνθήκας, Ικαυχώντο προσέτι υπέρ το δέον δτι δι 'αύτών επε
τεύχθη ή νίκη. Ίδια δέ και αυτόν τον Τίτον έπισκώπτων δ Αιτωλές 
Άρχέδημος ελεγεν δτι ενώ αυτός επετίθετο κατά τών μαχόμενων εχ
θρών έχων έσπασμένην τήν ,μάχαιραν, δ Τίτος άνατείνων τάς χείρας 
πρός τον οΰρανόν έμενε προσευχόμενος. Ταϋτα ίλύπουν τον φιλότιμον 
και άλλως φθονερόν Τίτον και ετι μ&λλον παρώξυνεν αυτόν δτι ποιη-
ταί και ίδιώται εξυμνούν το έργον ώς νίκην δήθεν των Αιτωλών, διό 
έπαυσε τοϋ λοιποϋ νά προσκαλή αυτούς ε'ις τά συμβούλια και ουδέν 
άνεκοίνου τοις ΑΙτωλοϊς περί των τοϋ πολέμου άποφασιζομένων. Οί Α ι 
τωλοί και ούτοι τήν αυτήν ήσθάνοντο κατά του Τίτου άπέχθειαν, διό 
κατηγορούν πάσαν αύτοϋ πραξιν. "Οτε δέ εδέχθη την παρά τοϋ Φιλίπ
που άποσταλεϊσαν πρεσβείαν πρός σύμβασιν, οί Αιτωλοί περιτρέχοντες 
τάς #λλας έλληνικάς πόλεις, εβόων κατά τοϋ Τίτου ώς πωλοϋντος 
τήν είρήνην είς τον Φίλιππον, Ινώ έδύνατο νά κατάλυση τήν δύναμιν 
έκείνην, ύπό της δποίας ύπεδόυλώθή τό πρώτον ή Ελλάς . Ά λ λ ' ό Τ ί 
τος είχε το πολιτικόν συμφέρον νά κλείση τάχιστα τήν είρήνην, διότι 
έβλεπε παρασκευαζόμενον τόν βασιλέα Άντίοχον ε'ις πόλε[/.ον κατά της 
Ρώμης. Ά λ λ ω ς τε ό Φίλιππος άφήκεν εις τον Τίτον νά δρίση τούς 
δρους της ειρήνης, δ ι ' ής κατέστησεν ούτος τον Φίλιππον άνίσχυρον μέν 
νά διάπραξη τι κατά της Ρώμης, ίσχυρόν δμως δπως. εξασθένιση και 
τηρή εν αγωνία 1τούς γείτονας αύτοϋ. .-,.-•·. 

"Οπως έπέλθη τελεία ή ρήξις μεταξύ τών πρφην συμμάχων, έ'δει νά 
δοθή αφορμή τις, καί ή αφορμή εδόθη, δτε b βασιλεύς Άντίοχος, κατά 
προτροπήν τοϋ παρ'αύτω ξενιζομένου Καρχηδονίου φυγάδος, έκηρύσ-
σετο αναφανδόν πολέμιος τών Ρωμαίων. Οί Αιτωλοί τότε συνεδριά-
σαντες έν τφ Παναιτωλίω, έξέδωκαν, παρόντων τών Ρωμ.αίων, ψή 
φισμα, δι'ού προσεκάλουν τον Άντίοχον, νά ελευθέρωση τήν Ελλάδα 
άπό της τών Ρωμαίων δεσποτείας καί νά τελείωση τάς μεταξύ Ρ ω 
μαίων κΐαί Αιτωλών διαφοράς. Τοσαύτη δ ' ύπήρξεν ή αΰθάδεια τών 
Αιτωλών εκ της προσδοκώμενης τοϋ Άντιόχου επικουρίας, ώστε ό στρα
τηγός αυτών Δαμόκριτος πρός τόν ζητήσαντα άντίγραφον τοϋ ψηφί
σματος Τίτον, παρόντα τότε εν τφ Συνεδρίω, είπε κομπορρημόνων 
δτΐ\ θέλει τω δώσει τό ψήφισμα μετ 'ολίγον είς τήν Ίταλ ίαν , στρατό--
πεδεύων αυτός παρά τόν Τίβεριν ' . 

Ό βαΓσιλεύς Άντίοχος αφιχθείς είς Ελλάδα μετά μ.ικρών δυνά
μεων, δυσαναλόγων πρός τό μελετώμενον επιχείρημα τοϋ νά έλευθε-

* Πλούταρ. αυτόθι. 
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ρώση δήθεν τάς Ιλληνικάς' πόλεις, αΐτινες δμως ειχον κηρυχθή ήδη 
έλεύθεραι ύπο τοϋ Τίτου, ά,ντί νά σπεύση τουλάχιστον καί νά επιδοθγι 
ενεργώς είς τά τοϋ πολέμου έργα, αυτός εμεινεν εν Χαλκίδι της Ευ
βοίας τρυφών καί συναπτών παράκαιρους γάμους, διό ουδέν άλλο επέ-
τυχεν ή νά γενγι αίτιος αιματοχυσιών και άσκοπων καταστροφών. Νι
κηθείς καί ούτος έν" Θερμοπύλαις ύπό τοϋ υπάτου Μανίου Άκιλίου, δν 
ή Σύγκλητος είχε πέμψει κατ'αύτοϋ, μ* δλην τήν είς αυτόν χορηγη-
θεϊσαν συνδρομήν τών Αιτωλών, ήναγκίχσθη νά ίπανέλθη κατησχυμ-
μένος είς τήν Άσ ίαν . 'Αλλά καί εκεϊ κατεδίωξαν αυτόν οί Ρωμαίοι 
καί τόν ήνάγκασαν μετά τινας μ,άχας νά δεχθτί άτιμωτικήν είρήνην, 
καί έγκαταλείπων τήν μικράν 'Ασίαν, νά δεχθτί τόν Ταϋρον ώς δριον 
τών επαρχιών αύτοϋ. 

'Απαλλαγέντες τοϋ Άντιόχου οΐ Ρωμαίοι άνεμιγνύοντο ετι μάλλον 
εις τά ελληνικά πράγματα, στενοχωροϋντες τους Αχαιούς. Ό Φιλο
ποίμην τότε, ό έσχατος τ ώ ν Έ λ λ ή ν ί ο ν , ώς ορθώς άπεκαλέσθη, 
Ισπούδαζεν δσον έδύνατο ϊνα παρατείνη τό τέλος τής ελληνικής ελευ
θερίας, δ προέβλεπε προσεχές καί βέβαιον. Άκούων ποτέ τόν συμ.πα-
τριώτην του Άρίσταινον, μεγίστην έχρντά επιρροήν καί δύναμιν, συμ
βουλεύοντα τοις Άχαιοΐς νά μή άρνώνται τά αιτήματα τών Ρωμαίων 
καί νά μή φέρονται άχαρίστως πρός αυτούς, επί τινα χρόνον έσιώπα 
καί βαρέως έ'φερεν επιτέλους δέ δυσανασχετών, είπε μετ'οργής· αώ 
Άρισταινε, τ ί βιάζεσαι τόσον νά ΐδης τήν πεπρωμένην της Ελλάδος 
τύχην ; *» Ά λ λ ά τοϋ Άρισταίνου τουλάχιστον ή διαγωγή ύπήρξεν 
ειλικρινής. Ούτος εφρόνει δτι ή ειρηνική μ.ετά των Ρωμαίων συμβίω-
σις καί ή ένδοτική πολιτική ήτο προτιμότερα, άφοϋ ή κατάστασις της 
Ελλάδος δεν έπέτρεπεν έτέραν. Μετά τόν Άρίσταινον δμως έτεροι 
υπήρξαν αισχροί της πατρίδος των Έφιάλτα ι . 

.Οί Αιτωλοί μετά τήν* ήτταν τοϋ Άντιόχου Ισκέπτόντο Tivt τρόπω 
νά άμυνθώσι κατά τών Ρωμαίων, οΐτινες έστρεφον ήδη τά δπλα των 
κατ 'αύτών . Μετά τινας ατυχείς μάχας, καθ* άς ήλώθη ή Ηράκλεια, 
πόλις κατεχόμενη , παρά τών Αιτωλών, καί έταπεινώθησαν αρκούντως 
ούτοι, οί Ρωμαίοι προσέφερον είς αυτούς τήν είρήνην, ά λ λ ' ο ί δροι 
ήσαν τοσούτον επαχθείς, ώστε οΐ Αιτωλοί, καί τοι δεινώς δεδαμασμέ-
νοι, έθεώρησαν απαραδέκτους. Ό Ρωμαίος στρατηγός πλήν χιλίων τ α 
λάντων, ποσοϋ υπερβολικού διά τούς Αιτωλούς, ,άπήτέι προσέτι καί 
τήν παράδοσιν τριών επιφανών Αιτωλών. Τεσσαράκοντα έτεροι Α'ιτω-

1 Ώ άνθρωπε, τί σπεύδεις τήν πεπρωμένην της Ελλάδος έπιδεΓν; Πλ. Φι» 
λοποίμην. 
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ειρήνης έ'πλευσεν άμεσως είς Κεφαλληνίαν, φέρων μεθ' εαυτού «πάσας 
τάς πολεμικάς μηχανάς, αϊτινες τω ειχον χρησιμεύσει κατά τήν πολιορ-
κίαν τής Αμβρακίας. Τοιαύτην φοβεράν συνοδίαν εχων ό Φςύλβιος 
προσεκάλεσεν αμέσως αφιχθείς τούς κατοίκους τών τεσσάρων αυτής πό
λεων ν* άποφανθώση/, εάν παραδίδωνται αμαχητί είς τούς Ρωμαίους ή 
εάν θέλωσι νά δοκιμάσωσι τήν τύχην τών δπλων. Καταπτοηθέντες οί 
Κεφαλλήνες έκ τής άπειλητικής' τοϋ στρατηγού Φουλβίου προσκλήσεως, 
γινώσκοντες δέ καί τήν κατατρόπωσιν τών συμμάχων των Αίτωλών, 
καί προσέτι τήν ήτταν τοϋ" τε Φιλίππου καί τοϋ 'Αντιόχου, τήν δέ 
Ελλάδα άπασαν φρονούσαν τά τών Ρωμαίων, ένόμισαν συνετον νά 
δεχθώσι τον είρηνικώς προσφερόμενον αύτοϊς ζυγόν, ή νά άναλάβωσι 
πόλεμον, τοϋ όποιου το αποτέλεσμα θά ήτο καταστρεπτική δσον καί 
βεβαία ήτ τα . Οΰτως άπασαι αί πόλεις τής νήσου ανήγγειλαν τήν ύπο-
ταγήν των , είς βεβαίωσιν τής όποιας παρέδωκαν έκαστη είκοσι τών 
ίδίων πολιτών ώς ομήρους. Αίφνης όμως, αγνοείται τ ι παθόντες οί κά 
τοικοι τής Σάμης, εί καί είχον παραδώσει τούς ομήρους των , μεταμε-
ληθέντες έκλεισαν τάς πύλας των καί απεφάσισαν ν ' άντιστώσι διά 
τών ρπλων είς τούς Ρωμαίους. Μάτην οί άποσταλέντες δμηροι ύπο τοϋ 
Φουλβίου ίνα κινήσωσιν είς οικτον τούς συγγενείς καί λοιπούς συμπολί-
τας των , καθικέτευον αυτούς νά ένδώσωσιν είς τήν ανάγκην καί νά 
έγκαταλείψωσι τήν παράτολμον καί άπονενοημένην άπόφασίν των . Οί 
Σαμαϊοι έμενον στερεοί καί ακλόνητοι είς τάς ικεσίας τών όμηρων, 
το αίτιον δέ ήτο ό φόβος μή άναγκασθώσιν ύπο τών Ρωμαίων νά 
μετοικισθώσιν άλλάχοϋ. Τότε ό Φούλβιος, μή λαμβάνων είρηνικήν 
άπάντησιν, έστησε τάχιστα τάς μηχανάς του καί ήρχισε πολιορκών 
τήν πόλιν. ' 

Τά καθέκαστα τής τετραμήνου ταύτης πολιορκίας, καθ* ην οί Σα
μαϊοι άντέταξαν ύπεράνθρωπον άνδρίαν, διηγείται λεπτομερώς ό Τίτος 
Λίβιος ακολουθών καί κατά τούτο τον Πολύβιον, ού άπωλέσθη το μέ
ρος τούτο τής ιστορίας του 1 . Οί Σαμαϊοι άπέκρουον έρρωμένως τάς 
έπαναλαμβανομένας εφόδους τοϋ έχθροϋ καί ήμύνοντο καρτερικώς, εως 
οΰ έξαντληθέντες ύπο τοϋ καμάτου καί δεκατιζόμενοι ύπο τών πελοπον-
νησίων σφενδονητών, ους είχε προσλάβει επικούρους ό Φούλβιος, μόλις 
παρεδόθησαν, οτε εϊδον τον πολιορκητικών στρατέν καταλαβόντα νύκτα 

1 Διεσώθη μόνον παρά Σουΐδα εν λέξει «πραξικόπησι;» απόσπασμα τι αΰτοϋτοϋ 
Πολυβίου, δι'ού λέγει δτι «ο Φούλβιο; πραξικοπήσας κατέλαβε νυκτδ; το μέρος 
τής ακροπόλεως καί του; Ρωμαίου; εισήγαγε». 
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τινά "-αιφνιδίως τήν άκρόπολιν. Ή πόλις τότε διηρπάγη, οΐ' δέ κάτοι-
κρι ήνδραποδίσθησαν άπαν τ ε ς 1 . <• • 

Ό Σικελιώτης Διόδωρος έξαίρων το ρωμαϊκον πολίτευμα λέγει δτι 
-παρά Ρωμαίοις βλέπομεν τούς επιφανέστατους αυτών άνθαμιλλωμένους 
υπέρ δόξης καί κατορθοϋντας τά μέγιστα των πολεμικών έργων. Παρ* 
άλλοις δμως λαοϊς οί επιφανείς άνδρες ζηλοτυποϋσιν αλλήλους, ενώ οί 
Ρωμαίοι άποδίδούσι τον προσήκοντα επαινον είς τούς άξιους, έ,τίαίνου. 
Μία τών διδομένων αμοιβών είς τούς επανερχομένους είς τήν πρωτεΰου-
σαν μετά τήν νίκην κατά τοϋ εχθρού, ήτο καί ό ύπο τής Συγκλήτου 
χορηγούμενος θρίαμβος, τιμή προς άπόκτησιν τής όποιας έκεντάτο καί 
έξήπτετο ή φιλοτιμία τών υιών εκείνων τής μεγαλουργού Ρώμης. Τήν 
τιμήν ταύτην έζήτησε παρά τής Συγκλήτου καί ό Μάρκος Φούλβιος 
έπανελθών είς Ρώμην. 'Εκθέσας τότε καί ούτος ενώπιον τής έν τω 
ναφ τοϋ Απόλλωνος συνεδριαζούσης Συγκλήτου τον ύπ'αύτοΰ αισίως 
περατωθέντα πόλεμον εν τε ' τν) Αιτωλία· καί Κεφαλληνία, ^τησεν εν 
πρώτοις νά διαταχθώσι δημόσιαι εύχαριστίαι προς τούς αθανάτους θεούς 
διά τήν αίσίαν έκβασιν τών υποθέσεων τοϋ κράτους, καί προσέτι 
ν ' άποδοθώσιν εις αύτον αί τοϋ θριάμβου τ ιμαί . Ή περί θριάμβου α ίτη
σις τοϋ Φουλβίου διεφιλονεικήθη ύπό τινός των δημάρχων, προτείναν-
τος τήν άναβολήν τού ζητήματος μέχρι τής άφίξεως τοϋ απόντος Ύ π α 
του Μάρκου Αιμιλίου, προσωπικού έχθροϋ τοϋ Φουλβίου. 'Αλλ ' ούτος 
αποκρούων τήν πρότασιν, έ'λεγεν δτι ήτο άνυπόφορον ν 'άναβληθώσιν 
αί προς τούς θεούς όφειλόμεναι εύχαριστίαι και νά βραδύνη ό οφειλόμε
νος αύτώ θρίαμβος ένεκα τής απουσίας τοϋ Ύπατου . «Δεν εΐνε παν -
τάπασιν ορθόν, άνεκραύγασε, στρατηγός μεγάλα διαπράξας εργα καί 
μετ 'αυτού στρατός τροπαιούχος νά μένωσι μετά τών λαφύρων καί τών 

1 Ό ιστορικό; Λούρου"· περιπίπτει καί ένταϋθα εί; έτερον λάθος, συγχέων έν τί) 
ιστορία τών Ρωμαίων (τόμο; β'. σελ. 48) τά πράγματα, διότι τά περί Ζακύν
θου ίστορούμενα αναφέρει αυτά εί; τά περί Κεφαλληνία;. Ό Πλούταρχο; και δ 
Τίτο; Λίβιος λέγο'υσίν δτι ή νήσο; Ζάκυνθο; είχε περιέλθει εί; τήν εξουσίαν τών 
"Αχαιών, ην είχόν αγοράσει ούτοι παρά τοϋ έξ Ακράγαντος Ίεροκλέου;. Μετά 
τήν έν Θερμοπύλαι; μάχην δ Τίτο;1 ήξίρυ νά δοθί) αύτη εί; τοίι; Ρωμαίου;, ύπο-
στηρίζων δήθεν οτι συνέφερεν εί; τού; Αχαιού; νά περιορισθώσιν έντδ; μόνη; τή; 
Πελοποννήσου, 8τε θά ητο εΰχερέστερον εί; αυτού; νά ΰπερασπίζωσι τήν χώραν 
των καθώ; ή χελώνη, ήτι; συμμαζευομένη έντδ; τοϋ οστράκου τη; καθίσταται 
άτρωτο; καθ' οια; δήποτε έπιθέσεω;. Τδ συνέδριον τών Αχαιών πεισθέν εί; τδ 
άστεΐον επιχείρημα τοϋ Τίτου, ή μάλλον ύπεΓκον εί; αυτόν, έψήφισε τήν παρά
δοσιν τής νήσου είς τού; Ρωμαίου; (191 π. Χ.) ϊ$ε Τίτον Λίβιον Βιβλ. XXXVI, 
§ 32 καί Πλούτ. έν βίω Τίτου. 
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αιχμαλώτων έ'ξω τών πυλών, έωσοϋ εύαρεστηθή δ'Γπατος νά έπανέλθη 
είς Ρώμην, ένώ εινε γνωστόν δτι θά βραδύνη επίτηδες τήν άφιξίν του». 
Ή Σύγκλητος πεισθεΐσα είς τούς επιτηδείους λόγους τοϋ Φουλβίου, έπέ-
τρεψεν αύτώ τόν θρίαμβον,μεθ' δ εύχαριστήσας ούτος τούς Συγκλητικούς 4 

προσέθηκεν δτι καθ* ην ήμέραν περιήλθεν είς τήν κατοχήν του ή Α μ 
βρακία, ύπεσχέθη νά τέλεση δημοσίους αγώνας είς τιμήν τοϋ υπέρτα
του Διός, καί δτι.πρός τοϋτο έ'λαβεν άπό τών πόλεων ε'κατόν λίτρας 
χρυσίού, τάς δποίας ήτει νά χωρισθώσιν ύπό τοϋ είς κόσμον τοϋ θριάμ
βου ώρισμένου χρυσίρυ, τοϋ μ.έλλοντος νά κατατεθϊ) είς τό δημόσιον 
ταμεΐον. Ή Σύγκλητος ήρώτησε τότε τούς ιερείς, έάν έπρεπε νά δαπα-
νηθή όλόκληρον τό ποσόν τών εκατόν λιτρών είς τέλεσιν τών προτει
νομένων αγώνων. Ά λ λ ' άποφανθέντων τών ιερέων δτι ό προσδιορισμός 
της δαπάνης δεν ύπήγετο είς τήν δικαιοδοσίαν των, ή Σύγκλητος άνε• ? 
θεσεν είς αυτόν τόν Φούλβιον νά δρίση αυτήν, επί τω δρω νά μή ύπερβϊί 
αύ'τη τό ποσόν τών όγδοήκοντα χιλιάδων άσσαρίων *. Οί αγώνες διαρ-
κέσαντες επί δέκα ημέρας, έτελέσθησαν μετά πλείστης πολυτελείας, χά 
ριν δέ τοϋ Φουλβίου ήλθον έξ Ελλάδος διάφοροι ηθοποιοί καί πρώτην 
ήδη φοράν εΐδον τότε ρί Ρωμαίοι αθλητικών παραστάσεων θεάματα. 

Ό επί τών Αιτωλών καί τών Κεφαλλήνων θρίαμβος τοϋ Μάρκου 
Φουλβίου εινε οιονεί 6 επίλογος της μεταξύ τών Ρωμαίων καί Αιτω
λ ώ ν συμμαχίας, διό όφείλομεν ν'άναφέρωμεν τά περί αύτοϋ κατά τήν 
ύπό τοϋ Τίτου Λιβίου γενομένην λεπτομερή περιγραφήν. 

Προ τοϋ θριαμβικού άρματος έφέρρντο χρυσοί στέφανοι εκατόν καί 
δώδεκα λ ιτρών χίλιαι και όγδοήκοντα τρεις λίτραι αργύρου· διακό-
σιαι καί τεσσαράκρντα τρεις λίτραι χρυσού. Εκατόν δέκα καί οκτώ 
χιλιάδες τετράδραχμα αττικά· δώδεκα χιλιάδες καί τετρακόσιοι εϊκο-
σιδύο Φιλίππειοι. Είτα έφέροντο διακόσιοι καί όγδοήκοντα πέντε ανδρι
άντες χάλκινοι καί έτεροι διακόσιοι τριάκοντα έκ μαρμάρου.Προσέτι δ ιά
φορα δπλα, οίον καταπέλται , κριοί, καί άλλαι πολιορκητικά! μηχαναί 
καί πλείστα άπό τών εχθρών διάφορα λάφυρα. Τελευταίοι δέ κατά τήν 
τάξιν εϊποντο αιχμάλωτοι εϊκοσιν επτά αρχηγοί τών ήττηθέντων Αι
τωλών καί Κεφαλλήνων, έν οίς ήσαν καί τίνες έκ,τών τοϋ Άντιόχου. 

1 Δύο ήμισυ άσσάρια ήξιζον εν μικρόν σηστέρτιον, το δέ σηστέρτιον ητο το 
τέταρτον τοϋ δηναρίου, επομένως εν δηνάριον ητο "σον προς, τέσσαρα σηστέρτια, 
η δέκα άσσάρια. 'Επί δημοκρατίας μέχρι τοϋ Αυγούστου ή άξια ενός σηστερτίο» 
ητο ίση προς εΐ'κοσιν εκατοστά τοϋ γαλλικού φράγκου. Πλην τοϋ μικροϋ σηστερ-
τί'ου, ητο χαί το μέγα σηστέρτιον, μονάς ονομαστική, Γσον προς χίλια μικρά ση
στέρτια. 
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Τήν προτεραίαν της είς Ρώμην εισόδου του διένειμεν δ Φούλβιος έν 
τω Φλαμινίω θεάτρω στρατιωτικάς δωρεάς εις τούς δημάρχους, έπαρ
χους, ιππείς καί εκατοντάρχους· άπό δέ τών λαφύρων εδωκεν είς έκα
στο ν στρατιώτην άνά πέντε και εϊκοσι δηνάρια, τό διπλάσιον τούτων 
είς έ'καστον έκατόνταρχον, καί τό τριπλάσιον είς έ'καστον ιππέα. 

Ουτω περιγράφει δ Τίτος Λίβιος 1 τόν τελεσθέντα θρίαμβον τοϋ Φουλ-
βίουμετά τήν πχράδοσιν της Αμβρακίας καί τήν^άλωσιν τ η ς Σάμης, 
απορεί δέ τις δτι άιυό δύο μόνων πόλεων τοσαϋτά καλλιτεχνήματα καί 
τοσούτος χρυσός καί άργυρος έκόσμησαν τόν θρίαμ.βον τοϋ νικητοϋ. 
Δέον δμως νά παραδεχθώμεν δτι τά καλλιτεχνήματα, άπαντα ίσως, 
ήρπάγησαν άπό μόνης της Αμβρακίας, διότι ή πόλις τών Σαμαίων 
δέν ήτο πιθανόν δτι έπλούτει έκ πολλών τοιούτων έργων; Ό Πολύβιος 
ρητώς λέγει, δτι δ Μάρκος παραλαβών τήν Άμβρακίαν τούς μέν Αι 
τωλούς άφήκεν ύποσπόνδους, τα δέ αγάλματα κα\ tag γραφάζ 
άπήγαγεν έκ της πόλεως, δντα κα\ πλέχω, δ ιά τό γεγονέναι 
βασίλειΰν ΤΙύρρον τίΐν Άμβρακίαν Ά λ λ ά καί έκ τοϋ Τίτου 
Λιβίου μανθάνομεν δτι πρεσβεία Άμβρακιωτών άφιχθεϊσα ύστερον είς 
Ρώμην, κάτεμήνυσέν ενώπιον της Συγκλήτου τόν Μ. Φούλβιον οτι 
πλήν τών άλλων αδικημάτων, δσα κατ 'αύτών διέπραξε, αφήρεσε καί 
αυτούς τούς θεούς άπό τών ναών,-ώστε δέν τοις άπέμενον αισθητά κ&ν 
είδωλα, δπως προσφέρωσιν είς αυτά τήν λατρείαν των . 

Γ . Μα\>ρογίάννής. 
:3·ο<3^0ο-ο — 

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΒΙΟΝ TOT ΛΙΟΝΪΣΙΟΪ ' 
(Έζ arsxdotov περιηγήσεως ειςτον'Αθωτα). 

Μετά είκοσαήμερον περιοδείαν άνά τάς ιεράς τοϋ Άγιου "Ορους Μο
νάς, αρχάς Αυγούστου, απεφάσισα νά επισκεφθώ και τάς Σκήτας, καί 
ιδίως τήν ,περίφημον Ά γ ί α ν Άνν.αν, ής αί καλύβαι, δτε κατέπλεον, 
μοί έφάνησαν άπό τοϋ πελάγους ώς κοπάδιον άγριων ,ζώων, άναρρι̂  
χωμένων είς τούς βράχους έκεϊ τούς απότομους, πρός τήν νοτιοδυτικήν 
κλιτύν τοϋ Άθωνος . 

* Βιβλίον XXXIX § V. 
1 Πολύβιος Βιβλ. KB' § 13. Μεταξύ τών άπο της "Αμβρακίας άρπαγέντων 

καλλιτεχνημάτων ήσαν και τά αγάλματα τών Μουσών, τά δποϊα δ Φούλβιος 
'έστησεν έν τω ύπ'αΰτοϋ άνεγερθέντι ναώ, άφιερώσας αυτά τω Μουσηγέτη Ήρα-
κλεϊ. Duruy, Histoire des Romains. 

TOMOS ΙΖ ' . Σεπτέμβριος. 2 
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Ή τ ο παραμονή της: Μεταμορφώσεως. Λειτουργηθείς εν τ φ κομψω 
παρεκκλησίω τοϋ Σταυρού, τής φιλοξενωτάτης Μονής ,τόϋ Ξηροποτά-
μου, πρωι-πρωι, κατήλθον εις τον Άρσαναν τής Μονής, κ ' έπιβάς 
κομ.ψοτάτης λέμβου, με τένταν λευκήν, διέπλεον τον Σιγγιτικόν, άκί -
νητον ώς έξ ελαίου, κατευθυνόμενος προς ανατολάς, δπου ή Α γ ί α "Αννα. 

Ό καύσων ήτο αφόρητος, άρξ'άμενος άπό πρωίας κ ' εντεινόμενος σύν 
τγί ανυψώσει τού ήλιου. 

— "ΑΛΛα, Αποστόλη ! 
Παρεθάρρϋνον τον ασθμαίνοντα κωπηλάτήν μου, μεσόκοπον άνδρα, 

κοσμικόν. 
— Μά. τί ; Παπόρι εινε ; 
Άνταπήντα κάθιδρος ό κωπηλάτης, έντείνων έν τούτοις τάς δυ

νάμεις του, η τουλάχιστον προσποιούμενος. 
— Τό ξεύρω, δεν εινε παπόρι ! διέκοπτον ενίοτε τήν φλέγουσαν σιω-

πήν, έξηπλωμένος έν τη πρύμνη τής ωραίας λέμβου, ύπό τήν σκιά-
ζουσαν, άλλ'ούδόλως δροσίζουσαν τένταν . 

*Ηδη άπεθαύμαζον τήν Σιμόπετραν, Κοινόβιον αίωρούμενον ώς άπό 
τών ουρανίων καί μόλις έπακκουμβών έπί τής φαλάκρας κορυφής απο
τόμου κώνου, είδος φραγκικού πύργου, μέ τάς πέντε σειράς τών παρα
θύρων του, ώς φωλεάς χελιδόνων. Κατόπιν οπτασίας έκεϊ ό άγιος Σ ι 
μών απεφάσισε νά πήξνι τήν, άσκητικήν καλιάν του. Οί κτίσται , πρός 
ους άπετάθη κατά πρώτον, έξέλαβον αυτόν ώς παράφρονα. Τόσον ή 
κορυφή ήν στενή, δύσβατος καί ακατάλληλος πρός οίκοδομίαν. Έν 
τούτοις ό άγιος επέμεινε, πεποιθώς είς τήν θείαν δύναμιν. Άλλ 'ήμέ-
ραν τινά ο διάκονος, έκεϊ πού έκερνούσε τους ,κτίστας, παραπατήσας, 
ευρέθη αίφνης κάτω εις τήν άβυσσον, οπόθεν μετ 'ολίγον ανήλθε πά 
λ ιν , βαστάζων τήν βαύκαλιν σώαν καί τό ποτήριον πλήρες ακόμη ρα
κής. Οί κτίσται πρός τό θέαμα τούτο καταπλαγέντες, έθάρρησαν, 
κ ' έξηκολούθησαν αγογγύστως τήν ο'ικοδομήν. Ενταύθα κατόπιν, 
απρόσιτος, έπί απροσίτου χώρου, έ'ζησε μεταξύ κολοκυνθίων καί σικυών 
δ βασιλόπαις Ιωάννης, καί μόνον τήν ώραν τοϋ θανάτου έδήλωσε τό 
δνομά του καί τό γένος του 

Παρέκει θαλασσόβρεκτος ή Μονή τοϋ Γρηγορίου, θαρρείς καί λούεται 
εις τά προσμειδιώντα κύματα τού Σιγγιτικοϋ, καμαρόνουσα τήν κα -
τέναντι λοφώδη Σιθωνίαν, εις τήν κωνικήν άκραν τής δποίας περιπε-
τώσιν οί αετοί, ώς εναέριοι έρημϊται. 

'Αλιάδες καλογηρικαί εδώ κ ' έκεϊ έχάνευον διά τήν aiptov ίχθυο-
φάγον τής Μεταμορφώσεως ήμέραν. Οί αλιείς μ.θναχοί, ιλαροί, κύπτον-
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τες ύπό τό καύμα, άνέσυρον τήν καθετήν, φέρουσαν όρμαθόν περκών 
καί χάνων, σιωπώντες, πλήν νοερώς έπιλέγοντες τήν εύχήν τό : Κύριε 
Ίησοϋ Χρίστε 

— "AJJa, Αποστόλη ! . * 
— Μά τί ; παπόρι' εινε ; 
"Ανω αί άγριαι καί απότομοι καί γυμναί κορυφαί τοϋ "Αθωνος π λ ή 

ρεις μεγαλείου. Κατωτέρω τ ' αμύθητα, δάση τών καστανέων, λο-
φωτά, κατάμαυρα, ακίνητα, φλογιζόμενα ύπό τών άκτίνων τοϋ καίον-
τος ηλίου καί όλονέν πυκνούμενα, πυκνούμενα, ώς θέλοντα νά σχημα-
τίσωσι μίαν μεγάλην, άδιαπέραστον ασπίδα έκτων ακτινωτών φύλλων 
των , ώσπερ φολιδωτήν, ύπό τήν οποίαν έναρμονίως κελαρύζουσιν ύ'δατα, 
πτηνά , σήμαντρα καί προσευχαί. 

Κάτω ή θάλασσα λεία, ακύμαντος, λιμνοειδής, ζεστή, νερόβρα
στος. Καί δ πυθμήν ζοφερός, αθέατος, απέραντος. 

— Νά, δσο ψηλά εΐνε τά βουνά, άλλο τόσο εινε βαθειά τά νερά ! 
Ειπεν δ κωπηλάτης· καί έ'στη, ώς διά ν ' ά νασάνη . 
— Βεβαίως άγρια ψάρια, σκυλόψαρα 
Διέκοψα. 
— Γκαβοντόλια τά λένε. Χίλιαις οκάδες τό έ'να ! Όχτακόσιαις 

οκάδες : ταίς προάλλαις επεσεν δ'ξω ε ν α . . . . 
— Καράβι ; 
— "Ενα Γκαβοντόλι ! Κάθησε σέ μιαν άμμούδα καί έμιαούριζε 

σάν γα τ ί . 
— "Ωστε δεν ήτο άφωνον ώς Ιχθύς ! . . . 
— Μωρέ έκανε σ&ν νάκλαιγε παιδί ! 
Εΐνε οί λεγόμενοι φυσητήρες, τά δυσκίνητα εκείνα1 κήτη, άτινα 

συνεχώς έπιφοιτώσιν έν τή θαλασσή τού Αγίου "Ορους. 
"Ήδη άπό τίνος άκρας, παρακάμψασα, έπεφάνή μεγάλη, βαρεία λέμ

βος, πλήρης μοναχών. Έφηβοι, πρεσβύτεροι, γηραλέοι, πολιοί, μιξοπό-
λιοι· πώγωνες κάί οφθαλμοί καί ώχραί όψεις έπί μέλανος βάθους, άλλοι 
φαιδρώς πρόσβλέποντες τό κύμα, άλλοι σκυθρωποί καί κατηφείς, άλλοι 
ρεμβώδεις καί τίνες μετά περιέργειας θεωροϋντές με ώς τινα κάτοικον 
άλλου άγνωστου ημισφαιρίου, κάτοικον τήςγής , εάν εκείνοι ήσαν τών 
ουρανών. Καί πάντες άψηφοϋντες τάς καυστικάς τοϋ ήλιου ακτίνας. 

Κωπηλάται τέσσαρες εκωπηλάτουν καί μόλις έκινεϊτο ή βαρεία καί 
υψηλή λέμβος, μαύρη μέ μαϋρο'ν ρορτ'ιον, διελθοϋσα εγγύς τής λευκής 
βαρκούλας μου ώς τι πενθηφοροϋν θαλάσσιον κήτος, άγιορειτικόν Γκα- , 
βοντόλι, άνελθόν \% τοΰ αγνώστου πυθμένος. 
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Τ , r , , 
ι εινε ; ηρωτησα. 

— Εινε ή βάρκα τής Αγ ίας Ά ν ν α ς . Τό Ρούσικο μοναστήρι κάθε 
παρασκευή μοιράζει ελεημοσύνη. Καί οί άσκηταί άπό τά Καψοκαλύ-
βια καί άπό τήν Άγ ίαν Άν να ν πηγαίνουν νά πάρουν, τής εβδομάδος 
τήν ελεημοσύνη. 

— Καί πώς δεν βάζουν πανί σέ τόσον μεγάλη βάρκα ; 
— Ταίς προάλλαις, έκεϊ πού πήγαιναν μέ τό πανί , πάφ ! έ'να άγριο 

σαγανάκι άπό τόν γέρω-Παπποΰ, τόν Ά θ ω ν α . Ή βάρκα αναποδογύ
ρισε κ ' επνίγηκαν κάμμιά εικοσαριά ! Άπό τότες ή Μεγάλη Μέση έδιά-
ταξε νά μή βάζουν πλειά πανί . 

"Ηδη Ιβλέπομεν τό ιερόν Κοινόβιον τοϋ Αιονυσίου επί ύψηλοϋ στα* 
κτερού, γυμνού βράχου, άπολήγοντος είς τήν θάλασσαν άποτόμως. 
Τόσον, ώστε τήν νύκτα άπό τής ακτής, έάν άνατείνης τά όμματα 
«ρός ούρανόν, άντί άστρων, θά ίδης τά φώτα τών κελλίων τοϋ Kotvo-
βίου, δπερ ώς λαξευτόν φαίνεται: έ ν τ ή κορυφή τοϋ βράχου, μετασχημα-
τισθείση είς θόλους, πύργους κ'επάλξεις. 

— Ή Ά γ ι α "Αννα ; 
— Πού ακόμα ; Άπήντησενάναστενάζων ό κωπηλάτης μου. Θά 

φάμε πολύ ψωμί ακόμα ! 
— "Ηλιο, θέλεις νά πής ! 
Ε'ίτι διότι έκουράσθη τωόντι ό κωπηλάτης μου, είτε διότι δεν ητο 

θέλημα Θεού νά ιδω τήν Άγ ίαν Ά ν ν α ν , θεωρήσας πρός τ ά κάτω, δπου 
μού έ'δειξεν δ Αποστόλης, θολόν τόν δρίζοντα ώς φλόγα άπό καμίνου 
θολήν καί καπνισμένην, κ ' αίσθανόμενος ήδη φλέγουσαν τήν λευκήν 
τένταν υπεράνω τής κεφαλής μου, απεφάσισα νά εορτάσω τήν άγίαν 
Μεταμόρφωσα είς τό'σεμνότατον τοϋ Διονυσίου Κοινόβιον. 

Ήγκυροβολήσαμεν είς άπόκρυφον δρμίσκον, οπού δ Άρσανάς τής 
Μονής, μέ τάς Ισχάρας τάς ξύλινους διά τάς λέμβους τοϋ Κοινοβίου, 
αϊτίνες ανασύρονται υψηλά ύπό στέγας, προφυλασσόμ-εναι άπό τών 
αγρίων τρικυμιών τοϋ νότου, δστις εισβάλλει μανιώδης, άναταράσσων 
τόν Σιγγιτικδν άπ'αυτών τών αοράτων πυθμένων του. Διελθόντες είτα 
δροσερούς πλατάνους καί καρυάς, σκιαζούσας τήν δελτοειδή άμμον ξ η 
ρού χειμάρρου, κατερχομένου άπό τοϋ Άθωνος, δι ' ελικοειδούς δρόμου 
καλδεριμωμένου, μετά Irfiwovov καί άνωφερή πορείαν ημισείας ώρας, 
ιφθάσαμεν εις τόν πυλώνα τοϋ Μοναστηρίου, ώς φρουρίου πυλώνα, άνω 
τοϋ δποίβυ ύψοϋται πύργος πολεμικός, τοϋ Κοινοβίου δ πέτρινος οπλίτης. 
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Έξηπλωμένος επί μαλακού ανακλίντρου, σοφά προγονικού, έκπλη
κτος, άντί τής λευκής τέντας έθεώρουν πλέον καθαράν όροφήν, τήν'όρο-
φήν τοϋ ύψηλοϋ άρχονταρικίου. Πολιός άρχοντάρης, σεβάσμιος μεγα
λόσχημος, μας προσέφερε κατά τό άγιορειτικόν ε'θος. τό γλυκό μετά ψυ
χρού ύδατος καί ρακής, δ γραμμματεύς δέ τής Μονής, δ εξ Ελλάδος 
Χαραλάμπης, πλήρης άγαλλιάσεως μέ προσηγόρευε καί μ' επεριποιεΐτο, 
αντιπρόσωπος γλυκύς τής αγιορείτικης φιλοξενίας, απονεμόμενης κοι
νώς πρός πάντα , άλλ'ιδίως πρός τούς έκ τής ελευθέρας Ελλάδος. 
Τότε ή χ*ρά τής καρδίας τών μοναχών αναβλύζει είς τούς οφθαλμούς 
ώς ήδύ δάκρυ. Μάς άγαπώσιν ύπερβαλλόντως ημάς τούς Έλληνας τοϋ 
Ελληνικού βασιλείου, μ^ς μακαρίζουν και μόίς ζηλεύουν.Μοίς θεωροϋσιν 
ώς φύλακας τής ελευθερίας τής πατρίδος, ώς αυτοί πάλιν , νεκροί έν 
τώ νϋν αίώνι, άλλά ζώντες έν τώ παρελθόντι, κ ' έλπίζοντες νά ζήσουν 
έν τώ μέλλοντι, θεωρούνται φύλακες τής πίστεως τοϋ Γένους, ελευθέ
ρου καί δούλου. Τής αγίας πίστεως, ώς έμορφώθη αύτη καί διεπλάσθη 
ύπό τών Πατέρων καί τών Συνόδων, ύπερτελής, σεπτή καί άμωμος. 

Τωόντι, έάν έν "Ελλάδι διάκρινες πολλάς διατυπώσεις τής αρχαίας 
τών Αθηναίων πολιτείας, μεταμορφωμένας δμως, ώς Ttva Πλάτωνα 
παραδείγματος χάριν φραγκοφοροϋντα, έν Άγ ίω "Ορει έκκλησιαζόμενρς, 
θά φαντασθής δτι παρίστασαι έν μέσφ Χριστιανών τής βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας. "Οτε μάλιστα μνημονεύονται τά μεγάλα ονόματα τών 
βασιλέων καί βασιλισσών, κτιτψρων καί άφιερωτών τών Ιερών μονα
στηριών έν μακρ»; σειρ^ συγγενών καί τέκνων, τόσον ή άπατη προ
βαίνει, ώστε στρέφεις γύρω σου έν φόβω προσαναμένων νά συνάντησης 
στέμματα βυζαντινά καί σκήπτρα καί σκαράμάγγια, δλα κύπτοντα 
καί σιωπηλά πρό τών Άγιων έν τή μεγάλη ε'ισόδω. 

Δέν παρήλλαξεν ή θεία ακολουθία έν τω Άθων ι κατά τήν μα
κράν τών οιίώνων περιφοράν ούτε κατά ενα βηματισμόν, ούτε κατά εν 
ιώτα. Τά πάντα θαρρείς νά έχορδίσθησαν ύπό τοϋ τελευταίου Αύτοκρά-
τορος καί Πατριάρχου κ ' έκτοτε κανονικώς καί δι'έπηκριβωμένων κινή
σεων ή θρησκευτική τοϋ τυπικού μηχανή ενεργεί στερεά καί ασφαλής. 
Οί κατά καιρούς μοναχοί, όργανα τής θαυμάσιας ταύτης μηχανής, 
έκτελούσι τάς ώρισμένας αύτοϊς ιεράς υπηρεσίας εν άπταίστω τάξε ι . 
Οί πρώτοι παρέρχονται, κ ' έρχονται κατόπιν άλλοις ίνα διαδεχθώσιν 
αυτούς έτεροι καί ή μηχανή τής^ Εκκλησίας : τ ίκ -τάκ , τ ίκ - τάκ , τ ίκ -
τ ά κ ! θέλγουσα, κατανύγουσα, γοητεύουσα, πρό τοϋ ακατανόητου 
μυστηρίου τής οποίας νόθοι μόνον ημπορεί νά μείνωσιν απαθείς καί 
αναίσθητοι, νόθου γενε«ς νόθα τέκνα, ών το στόμον ουδέποτε έψέλλισεν 
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ιερόν ΰμνον, και ών ή ρις ουδέποτε ώσφράνθη τοϋ θυμιάματος, άλιβώ-
νιστοι άνθρωποι, μέ τάς σάρκας τάς παχείας, προβάλλοντες κριταί 
τώνάύλων τής Εκκλησίας μας παρατάξεων. 

Ίδών είς τάς Βασιλικάς Μονάς τούς φρουρούς, τούς χρυσοστόλιστους 
Μακεδόνας μέ τά χρυσά τσαπράζια καί τ ' άργυρε χαϊμαλιά, τούς 
πάνοπλους Σείμενιδες, ούτω Σεϊμένην τής πίστεως έστρατοπεδευμέ-
νον έκάλεσα καί τον πολιόν "Αθωνα 

* * 

Ή τ ο μεσημέρι πλέον. Καί μετ'ολίγον παρεκάθισα είς τήν τράπεζαν 
τών ξένων μετά καί άλλων τινών οδοιπόρων, τράπεζαν λιτήν καί νη -
στήσιμον. Δεκαπενταύγουστος βλέπετε, καί προς τούτοις παραμονή 
τής Μεταμορφώσεως τοϋ Σωτήρος. Τήν πρωτοκαθεδρίαν κατέλαβε δ ι -
καιωματικώς πολιές κελλιώτης έκ τής περιοχής τής Λαύρας, έλθών 
διά τήν πανήγυριν. Παρεκάθισεν ωσαύτως καί τις έξ Αταλάντης ιε
ρεύς, έχων τήν ύπομονήν πεζ?) νά διέρχηται τάς μονάς. 

Έν ώ δ'ήρχίσαμεν νά τρώγωμεν, έσήμ,ανεν δ μικρός κώδων τού 
ναοϋ καί μετ'ολίγον ήκούομεν εγγύς ημών ψαλλόμενον τον παρακλη
τικών τής Θεοτόκου κανόνα, δν άπαραβάτως κάθε μεσημέρι ψάλλουσιν 
έν Ά γ ί ω "Ορει, άφιερωμένω άρχήθεν είς τήν προστασία ν τής Ά ε ι -
παρθένου Θεομήτορος, ής καί περιβόλι ό "Αθως προσωνυμεΐται. 

Έτρώγομεν σιωπηλοί. Ά λ λ ά τότε ό πρωτοκάθεδρος κελλιώτης λ α 
βών τον λόγον λέγει : 

— Οί πατέρες, ξεύρετε, τρώγουν άκούοντες τήν άνάγνωσιν. 
Καί ήρχισε νά μ.ας διηγήται περί τού φοβερού ληστοϋ Σαλονίκα, ό'στις 

έκείνας τάς ημέρας είχε διαπράξει πρωτάκουστον ληστείαν, συλήσας 
τούς Γιασαφαίους, τούς περίφημους αγιογράφους τών Καψοκαλυβίων. 

— Μά το παράκαμαν οί ευλογημένοι ! Μέσα 'ς το δάσος πήγαν 
νά χτίσουν παλάτ ια ! 

— Καί σφάξανε καί ζωντανά, πρώτη φορά μέσ' 'ς τά Καψοκαλύβια ! 
Προσέθηκεν δ-γηραιός άρχοντάρης, επισείων τήν πολιάν κεφαλήν 

ταλανιστικώς. 
— Ειχε κιάλι , μωρέ-γυιέ μου, δ Σαλονίκας καί τήραζε. Φαντα-

σθήτέ, έγνώρισε τόν προηγούμενο τόν Ναθαναήλ, τόνΞηροποταμινό, πόϋ 
είχε πάει 'ς τή Λαύρα 'ς τήν πανηγύρι τοϋ άγιου Αθανασίου. Αυτόν εί
χαν σκοπό νά πιάσουν, γ ιατ ί εινε παχύς. Ό προηγούμενος τής Λαύ
ρας, δ λόγιος Αλέξανδρος, τούς έπήρε'γιά τούς νέους σερδαρέους τής 
Κοινότητος κ ' έστειλε τόν ύπηρέτην του νά βάλη 'ς τά παιδιά νά 
φάγουν. . , , 
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Μετ'ολίγον απομονωθείς έρρέμβαζον άπό τοϋ ΰψους εκείνου τοϋ δρο
σερού άρχονταρικίου, θεωρών τήν περί έμέ άγρίαν καί πετρώδη φύσιν, 
ήτις έδώ αντικαθιστά στακτερώς τήν θαυμασίαν τής Χερσονήσου Χλω
ρίδα. Έβλεπον κάτω τάς όροφάς τών νεοσοίκων, ώς σπιτάκια παιδιών 
πού παίζουν, καί τούς λεμ,βούχοϋς έν τή παράλιο; ώς καρκίνους βό
σκοντας, έν φ άνωθεν μ.ου ύψοΰντο αί καίουσαι γυμνοί ράχεις τών πε 
τρωδών βουνών, έν αίς ή δίκορφος ξηρά πέτρα, δπου ήσκήτευεν δ άγιος 
Διονύσιος, φέγγων τήν νύκτα έν,τνΐ προσευχή), ώς λαμπάς, πυρσεύουσα 
τά πέριξ. Όδοί περικαμπεϊς, λιθόστρωτοι, λαξευτοί, άγουσι πρός το 
ιερόν τούτο ενδιαίτημα. Κοίτη άγρια χειμάρρου κατέρχεται απότομος, 
πρός τόν μικρόν αμμώδη δρμ.ον, δπου προκυμαία υψηλή κωλύει τά κύ
ματα τοϋ νότου καί προστατεύει τήν θαλεράν συστάδα τών πλατά 
νων καί καρυών, αί/πνες καλλύνουσιν εΰαρέστως εν πρασίνω χρωμα-
τισμώ τήν φαιάν μονοτονίαν τών πέριξ, σαπφείρινον στρώμα επάνω 
είς τέφραν. , 

Ό ήλιος φλέγει τό δειλινόν και καταφλεγεϊσαι ένθεν κάκεΐθεν αί 
ξηραί πέτραι και αί κροκάλαι τού χειμάρρου, πυρπολούν, θαρρείς, τήν 
Μονήν, στενοχωρημένην έκεϊ έπί τοϋ βράχου μετά πληκτικού προαυλίου. 

Οί μοναχοί κοιμώνται. Άκρα ησυχία βασιλεύει. Δεν σείεται ούτε 
φύλλον . . . ουτε βράχος ήθελα νά ε'ίπω. 

Άλλ ' Ι ν κελλίον έν μέσω τού φαλακρού τούτου βουνού, έρημικόν. 
κελλίον, μικρόν κελλίον, μέ τόν ναΐσκον του τόν βυζαντινόν ώς ζωγρα-
φιστόν έκεϊ, ώς λαξευτόν"επί τοϋ βράχου, τό κελλίον τών Αγ ίων Α π ο 
στόλων, δεσμεύει τήν προσοχήν μου, έπί ώραν τόν πόθον μου. Καί 
φαντάζομαι τό έσωτερικόν τού να'ίσκου μέ τής Παναγίτσαις του, τά 
κανδυλάκια του καί τά στασιδάκια του. Καί φαντάζομαι τόν οίκιστήν 
του, μικρόν καί αυτόν, άσκήτήν, ξηρόν, χωρίς σάρκας, αί δποϊαι σή-
πονται, μέ οστά μόνον,; τά δποϊα εύωδιάζουν, μικρόν ώς μίαν ψυχήν, 
άϋλον ώς ζωγραφιστόν καί αυτόν, ώς φαίνεται μακρόθεν λαξευτός ό 
ναΐσκος καί τό κελλίον, άνθ?ς πέτρινον τοϋ φαιού βράχου . . . 

* * -

Τό Καθολικόν τοϋ Διονυσίου δεν εινε εν μέσω της αυλής, ώς έν άλ-
λαις μοναϊς, άλλά προς τήν άκραν, ανατολικώς συνεχόμενον μετά τής 
κόρδας τών κελλίων, διότι δέν υπήρχε χώρος ικανός, δπως εύρυνθή τό 
τετράγωνον. 

Έ π ' ονόματι τού Βαπτιστοϋ Ιωάννου τιμώμενον έκτίσθη τό ιερόν 
τρϋτο Κο^νόβιον ύπο τον οσίου πατρός Διονυσίον, • Διοννσάτικο κοινής 
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λεγόμενον, i t ' εξόδων τοϋ αύτοκράτορος τής Τραπεζοϋντος Αλεξίου 
τοϋ Κομνηνού, κοιτούν θαυμάσιου θεάματος, έκεϊ δπου μία «μεγάλη 
λαμπάδα άπτουμένη» έ'φεγγεν έως τό ξημέρωμα. Ό δσιος εξομολογηθείς 
τό φανέν πρόςτινα διακριτικόν άσκητήν μετέβη μετ'αύτοϋ έπί τόπου. 

«Καί ε'ίδασιν όφθαλ'μοφανώς τό θαυμάσιον. Καί είδασι τό θεϊον έκεϊνο 
λαμπρότατον φως ώς λαμπάδα πυρός καιομίνην . . . Τό ταχύ έπήγα-
σιν είς τήν πέτραν, δπου τό Ιβλεπον, καί έγύρευσαν εάν ήταν ξύλα 
καϋμένα ή κάρβουνα, καί δέΐ» ε-ύρήκασι τ ίποτα. Τότε δ ασκητής εκείνος 
είπε προφητικώς πρός τόν θεσπέσιον Διονύσιον : Θέλημα Θεοϋ εινε νά 
κτίσθή εδώ ιερόν Μοναστήριον, νά συναχθώσι πολλοί ενάρετοι» . . . 

«Μετά καιρόν δ δσιος, καθά διαλαμβάνει δ κατά πλάτος βίος αυ
τού, μαθών δτι δ αδελφός του έγενετο Μητροπολίτης Τραπεζούντος, 
μετέβη νά τόν απόλαυση και συνάμα νά παρακάλεση τόν βασιλέα,δστις 
διέτριβε- τότε εν Τραπεζοϋντι, νά τοϋ δώση έ'ξοδον νά κτίση τό μονα-
στήριον. Κ*ί άφού έχαιρετίσθησαν, ήρώτησεν δ αυτοκράτωρ τον δσιον, 
πώς Ικοπίασεν εως έκεϊ καί πώς περνοϋσι τοϋ Ά θ ω τά μοναστήρια. 
Ό δέ δσιος μέ πραεϊαν καί ίλαράν φωνήν άπήντησεν εις τάς ερωτή
σεις τοϋ βασιλέως καί τέλος τόν έπαρακίνησε. νά γείνη κτίτορας τοϋ 
μοναστηρίου, νά εχη τό μνημόσυνόν του αίώ.νιον. 

»Ταϋτα άκουσας ο βασιλεύς και βλέποντας έκεϊνο" τό χαριέστατον 
πρόσωπον, τό σεμνοπρεπές καί ήδύτατον, κ α ί τ ή ν λοιπήν συνετήν κατά-
στασιν, τόν ήγάπησεν έξ δλης ψυχής καί καρδίας του. Καί κρίνοντας 
δτι καθολικά ό Θεός τοϋ τόν έ'στειλεν, άπεκρίνατο λέγοντας. Έ γ ώ , 
πάτερ, νά πληρώσω τόν πόθον σου, νά σοϋ δώσω δσην έ'ξοδον χρειάζε
τα ι . Μόνον, νά είστε χρεώσται μέ δλους τούς διαδόχους σου νά μέ μνη-
νεύετε' είς τάς εύχάς καί λειτουργίας σας πάντοτε μέ δλους τούς προ
γόνους καί απογόνους μου . . . Ό δέ βασιλεύς παρευθύς έμπροσθεν πάν 
των έκαμε γράμμα χρυσόβουλλον, νά ονομάζεται ή Μονή τοϋ μεγάλου 
Κομνηνού. Καί τότε μεν έδωσε τοϋ οσίου χρυσίον φλωρία 50 καί έ'ταξε 
νά τού δώση άλλα τόσα είς ολίγον διάστημα, νά κτίση δσα χρειάζε
τα ι . Εις δέ τό χρυσόβουλλον έγραφε νά δίδουν κάθε χρόνον τοϋ μονα
στηρίου άπό τόν βασιλικόν θησαυρό.ν χίλια αργύρια . . . » 

Ούτω λοιπόν έκτίσθη τό ιερόν τού Διονύσου Κοινόβιον τόν ΙΔον αιώνα 
έν τ?) κορυφή τοϋ αποτόμου βράχου, στενοχωρημένον, καί άβατον, μέ
χρι τοϋ νύν δέ τρις τής ημέρας έν τω όρθρω καί τή λειτουργία καί 
τώ έσπερινώ'δ διάκονος μνημονεύει έν τή στήλη τών τεθνεώτων : 

« Έ τ ι δεόμεθα υπέρ μακάριας μνήμης καί αιωνίου αναπαύσεως τού 
εν μακαρία τγ λήξει γενομένου άόιδίμου βασιλέως ημών Αλεξίου τού 
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Κομνηνού, τοϋ κτίτορος τής Άγιας Μονής ταύτης. Καί υπέρ τοϋ συγ-
χωρηθήναι αΰτω πόΐν πλημμέλημα έκούσιόν τε καί άκούσιον». 

Καί έχει λοιπόν 6 ευσεβής βασιλεύς τό μνημόσυνόν του α'ιώνιον, καθά 
ύπεδήλωσεν αΰτώ δ όσιος . . . 

Πρό πολλών ετών έκάη δλόκληρον τό καθολικόν κ ' έσώθη μόνον μία 
ε'ικών τοϋ Προδρόμου, φέρουσα ε.τι τά ϊχνη τής πυράς, Ή είκών αδτη 
κείται νύν έν ίδίω είκονοστασίω, όπισθεν τοϋ Δεσποτικού, έχουσα τάς 
πτέρυγας τοϋ Προδρόμου έπηργυρωμένας διά λεπτότατης βυζαντινής 
άργυρογλυπτικής τέχνης. Ό Βαπτιστής εικονίζεται μέχρις όσφύος καί 
κρατεί σταυρόν έπί κονταρίου. 

Επιγραφή ένδον έπί τοϋ υπερθύρου τοϋ Καθολικού φέρει τάδε : 
«Άνηγέρθη έκ βάθρων καί άνιστορήθη δ θείος καί πάνσεπτος ναός ού

τος τοϋ τιμίου καί ένδοξου προφήτου Προδρόμου, Βαπτιστοϋ Ιωάννου, 
διά συνδρομής καί εξόδων τρύ ευσεβέστατου αύθέντου πάσης Μολδο
βλαχίας Πέτρου Βοεβόδα, ήγουμενεύοντος τοϋ κύρ Ματθαίου, έν έ'τει 
ΖΝΕ' μαΐου 5 » . " 

Ή ζωγραφιά τοϋ καθολικού εινε πολύ εΰμορφος. Ή Κοίμησις έν τή 
θέσει της πολυσύνθετος. Έν τή) δεξι^ κόγχη τών χορών ή Μεταμόρ-
φωσις, έν τή αριστερά ή Άνάστασις . Οί μάρτυρες δεξιά καί αριστερά 
μεγάλοι μέ τούς Σταυρούς. Ό. Ευαγγελισμός ωσαύτως έν τή θέσει του, 
ήτοι ή Θεοτόκος έπί τού δεξιού πινσοϋ πρός τό άγίον βήμα, δ $έ αρ
χάγγελος έπί τού αριστερού, ύπό τ ά ' τ ό ξ α πάλιν τά θαύματα τοϋ 
Ιησού - καί δ Παντοκράτωρ έν τ φ κέντρω τοϋ θόλου, ωχρός, μέγας, 
έξάγων άπό τοϋ ιματίου τήν ευλογούσαν χείρα, φέρων τήν πυκνήν κα-
στανήν κόμην πρός τόν δεξιόν ώμον, κατά τόν τύπον τών εικόνων τοϋ 
Πανσελήνου. 

Είς μίαν γωνίαν δεξιά εινε ζωγραφισμένος καί δ νέος κτίτωρ Πέ
τρος δ βοεβόδάς μετά τών τέκνων του. 

. Όπ ισθεν τού αριστερού χορού, απέξω, επί τοϋ βράχου, υπάρχει,μι
κρόν προσκύνημα, είς ο είσερχόμεθα διά" μικράς θυρίδος. Εινε δ βρά
χος, έφ'ού δ δσιος έβλεπε, τήν καιομένην λαμπάδα, ώς είπομ,εν. 

Τά κέλλία εινε μικρά, κοινοβιατικά, μετά μικρών θυρίδων, βυζαν
τινών. Ή τράπεζα δέ κείται, ώς συνήθως, κατέναντι τής εισόδου τού 
ναοϋ. Είς ταύτην είσερχόμεθα διά τίνος στοδές, είς τούς τοίχους τής 
οποίας εινε ζωγραφισμένοι σκηναί έκ τής Άποκαλύψεως πολυσύνθετοι και 
πολυπρόσωποι. Εντός δ 'αύτής έν σχήματι Γ έκτεινομένης ύπάρχουσιν 
εξαίρετοι τοιχογραφίαι ,πάριστώσαί τήν Κλίμακα τοϋ Ιωάννου, τήν 
πτώσιν τοϋ Εωσφόρου, τούς έπτά κοιμωμένους παϊδας καί τόν Μυστι-
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κόν δεϊπνον, επάνω εν ' τή κόγχη, όπου ή θέσις τοϋ ηγουμένου καί τών 
ιερέων είς το κάτω άκρον τοϋ στοιχείου Γ. Ό άμβων αυτής, ενθα κατά 
τήν ώραν τής τραπέζης γίνεται ή άνάγνωσις, εινε χρυσοϋς, σκαλιστός, 
τοϋ παρελθόντος αιώνος. Κατά πρόσωπον αΰτοϋ φέρεται είκών τοϋ Προ
δρόμου καί ένθεν καί ένθεν τής κλίμακος δ δσιος Νήφων δ Πατριάρ
χης καί ασκητής, παραιτήσας τον θρόνον κ' Ιδώ κοιμηθείς. 

Άναγινώσκονται δέ καλλιγραφικώς γεγραμμέναι επί τοϋ άμβωνος 
αί έπόμεναι ίαμβικαί έπιγραφαί : 

"Ιθι προφητών άκρέμων τε καί κλέος 
αστήρ φαεινέ, μακρόφων Ησαΐα, 
πληθύν αστέρων τών μοναζόντων γένος 
άπας δ δίψων έκβοών μακρόν επος. 
"Γτω, τρυγάτε, δαψιλώς δώρον μέγα 
τιμής τ' αργύρου ζμγορούμενοζ ατερ 
πασ! περ. Χριστός προΓκα τουτί παρέχει. 
Αύτη ή μονή τοϋ σεβαστού Προδρόμου 
μεσίτου έ'ντος παλαιάς τε και νέας-
σεμνεϊον όντως μεστόν αγιασμάτων, 
τοϋ περ μέρος φέριστον ούτος ό άμβων, 
δνπερ άνεστήσατο θεοΰ είς δόξαν 

; πάθω καί ζήλω εύσεβεΓ έξ οικείων 
πόνων, δ κλεινός προηγούμενος Νήφων, 
έκ Σαντορίνης και άγχιστεύς τοϋ πάνυ 
σχευοφύλακος Ιωακείμ, πρό χρόνων, 
τέρμα τεχνικόν χαί χερσί τοϋ ζωγράφου 
καλλύνας τοϋτον εύφυώς πως άν φράσης, 
λέλοιπεν ήμΓν κόσμον λαμπρόν καί ,μεγαν 
ω καί παράσχοις αγγέλων συναυλίαν, 
Χριστέ βασιλεΰ, πανδερκές παντοκράτωρ. 
ΑΨΛ μαίου 1 2 ήγουμενεύοντος 
κυρίου κυρ Σεραφείμ. 

Ή επιγραφή φέρεται καταλογάδην, σημειούνται δέ οί στίχοι διά 
στιγμών ερυθρών. 

Έπί δέ τοϋ πρεβαζίου φέρεται άλλη επιγραφή : . 

"Αμβων αισθητής τραπέζης τετυγμένος 
τεχνούργημα πέφυκά εύφυώς αμφω 
δαπάνη καί σπούδασμα ενός τών ώδε 
Νήφωνος ανδρός τοϋ προκαθηγουμένόυ 
εύνομούσης γόνου τε τής Σαντορίνης, 

Καί κατωτέρω ; 

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΒΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 27 

. ..τρώγε τά προκείμενα φίλε, 
άθόρυβον σαυτον πάντα τήρει· 
ώτί δέ τρέφε τάς ψυχικάς αισθήσεις.. 
Τό πνεΰμα κάτω, τό βλέμμα δ'εχων αίω. 

Μηδόλως φθέγγου, τών πάλ'άκούων λόγων, 
σιγαν μονασταΓς εντελλομένων πρέπειν 
έν παντί εργω, εν δέ τραπέζη πλέον. 

Ενταύθα μετά τήν λειτουργίαν τής Μεταμορφώσεως έγευμάτισα 
μετά τών πατέρων γενόμενος θεατής τής λαμπράς τωόντι κοινοβιακής 
τάξεως, κ α θ ' ή ν καί ή τροφή ώς προσευχή λογίζεται, ούτω, μετά πολ
λής κατανύξεως τελουμένου τοϋ γεύματος, δτε δ ευλαβής μονάχος δεν 
γνωρίζει τ ί νά προτιμήσγ) : τήν ύλικήν τροφήν παρακειμένην εμπρός 
του έν μεταλλίνω πινακίω ή τήν πνευματικήν καί άϋλον, τον θείον 
λόγον, δστις απαγγέλλεται μεγάλν) καί βραδεία- τή φωνή άπό τοϋ 
άμβωνος. Καί μέ τούς λογισμούς αυτούς ΐσταται δ μοναχός, δ ευλαβής 
μοναχός, κρατών άκίνητον τήν χείρα μέ τό τεμάχιον τοϋ άρτου, ένα-
τενίζων πρός τόν άμβωνα, τόν διαλαλοΰντα τόν θείον λόγον. Τότε 
έρχεται είς τήν διάνοιαν κανενός νά ειπη_ πρός τόν μή τρώγοντα μονα-
χόν τό τοϋ Ευαγγελίου: 

— Ραββί, φάγε ! . , | ;; . 
Ά λ λ ' δ ευλαβής μοναχός εκείνος θ*απάντηση ωσαύτως : 
— 'Εγώ βρώσιν έχω φαγεϊν, ήν ύμεϊς ούκ οίδατε . . . 
Μετά τήν λ«ιτουργίαν λοιπόν, πού λέτε, κρουομένων τών κωδώνων, 

τών ψαλτών ψαλλόντων τής Μεταμορφώσεως τό άπολυτίκιον καί προη
γουμένων δύο λαμπάδων, μετέβη είς τήν Τράπεζαν δ ηγούμενος, φέρων 
τόν χρυσόπαστον μανδύαν καί κρατών τήν λιθοκόλλητον πατερίτσαν, 
άκολουθούντων δλων τών μοναχών μετά κουκκούλια καί τά κομβοσχοί-
ν ια . Παράταξις μεγαλοπρεπής. Ή Τράπεζα ήτο έτοιμος, έστρωμένη· 
Μετά τήν εύλόγησιν τών ρψων ήρξατο ή άνάγνωσις άπό τοϋ άμβωνος 
καί συγχρόνως ήρξαντο τρώγοντες καί Χοί μοναχοί μ.ετά φόβου καί_ προ-
σοχής. Περί τό μέσον-δ ηγούμενος, κρούσας τό περούνιόν του επί τοϋ 
πινακίου, άνήγγειλεν είς τόν έπί τοϋ άμβωνος τής πόσεως τήν στιγμήν. 
Ή άνάγνωσις διεκόπη. "Επιε πρώτον δ ηγούμενος καί είτα κατόπιν ρί 
αδελφοί· καί πάλιν ειτα έπανήρχ,ισεν ή άνάγνωσις, έως ού οί μοναχοί 
άπετελείωσαν τό γεϋμά των , τών υπηρετών περιφερόμενων καί διδόντων 
ύδωρ ή άρτον είς τούς αίτοϋντας. Τέλος εγείρονται δλοι καί ΐστανται 
έν παρατάξει . Ό διαβαστής καταβαίνει άπό τοϋ άμβωνος καί περιέρ
χεται τάς τράπεζας έπιλέγων : δ ι ' ευχών τοϋ αγίου Πατρός ημών . , , 
έ'ως ού φθάς επάνω, φιλεϊ τήν χείρα τοϋ ηγουμένου. 
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Οί ψάλται ψάλλουσι τό μεγαλυνάριον, τελείται ή ΰψωσις τοϋ άρτου 
ε'ις τιμήν τής Θεοτόκου, οΰ μεταλαμβάνουσι πάντες, τσιμπώντες ολί
γον παρά τοϋ έπιφέροντος αυτόν εφημερίου, ό τραπεζάρης απαγγέλλει 
τήν εύχαριστίαν καί απέρχονται, τοϋ ηγουμένου ισταμένου παρά τή 
θύρο; κ 'εΰλογοϋντος τους μοναχούς εξερχόμενους καί άσπαζομένους τήν 
χειρά του^ ένώ οί.μάγειροι γονυπετεϊς προ τής θύρας άναφωνούσι προς 
τούς εξερχόμενους : Σύγχώρησον, αδελφέ. , . Μή τυχόν τάχα καί 
δεν ήρεσεν ε'ίς τινα τόφαγητόν . . . 

* * 

Τό Κοινόβιον τοϋτο εινε έκ τών καλών τοϋ "Ορους Μοναστηριών, 
τέταρτον εν τή σειρ^, έχον κτήματα έν τή Χαλκιδική, μετόχια ένδεκα. 
Έν τ φ μοναχολογίω φέρονται άναγεγραμμένοι 125 μοναχοί, ών οί 50 
μόνον παραμένουσιν έν τή Μονή, οί μάλλον γέροντες. Οί λοιποί, ών 
οί πλείστοι δόκιμοι, διαμένουσιν έν τοις μετοχίοις, καλλιεργοϋντες τά 
κτήματα, παρ* ων εισάγεται ό σίτος, καί ό οίνος και τά λοιπά χρειώδη 
ήτοι τυρός, ώά , όσπρια. Ό προϋπολογισμός τών δαπανών ανέρχεται εις 
3000 λιρών ετησίως. "Ωστε ή Μονή θεωρείται έκ τών πλουσίων. 
Ά λ λ ' ιδίως διακρίνεται μεταξύ τών .άλλων διά τήν αύστηράν κοινο-
βιακήν τάξ ιν , άπαρασάλευτον άπό αιώνων. Πάντες οί έν αύτφ μοναχοί 
πρέπει νά φέρωσι τό Άγγελικόν Σχήμα. Άμόναχοι μοναχοί δεν εινε 
δεκτοί. Τό κάπνισμα απαγορεύεται. Είς τά κελλία δέν επιτρέπεται τό 
παραμικρόν ίδιον πράγμα νά εχη ό μοναχός. Ή άκτημοσύνη είς δλους. 
Τά πάντα κοινά τοϊς πάσιν. Ό ηγούμενος ίσοβίως εκλεγόμενος, διοικεί 
αΰταρχικώς. Ά φ ' εσπέρας δίδει τάς δέουσας παραγγελίας περί τών έρ
γων τής αΰριον εις τούς διακονητάς, οϊτινες, τό βράδυ εμφανιζόμενοι 
προ αύτοϋ, ζητούσι τάς διαταγάς του. Ωσαύτως άφ ' εσπέρας δηλοϊ 
εις τόν μάγειρον τό είδος τής τροφής διά τήν aJptov. 

Ό εισερχόμενος είς τό Κοινόβιον ξένος πάραυτα αισθάνεται τά καλά 
τής τάξεως ευρισκόμενος ενώπιον σιωπής ώς έν έρημία, έκαστου τών 
μοναχών καταγινομένου μέ τό διακόνημά του. Οί μοναχοί σέβονται τόν 
ήγούμενον ώς πατέρα, καί ούτος άγαπδ£ αυτούς ώς τεκνία του. "Οτε 
έ"ληξεν δ" όρθρος τής Μεταμορφώσεως, άνεγνώσθη ή Μετάληψις, καί είτα 
πάντες έγονυπέτησαν έν τ φ έδάφει, δ δέ ηγούμενος όρθιος Ιν μέσω ιστά
μενος άνέγνω έπ 'αύτοϊς τήν συγχωρητικήν εϋχήν. Τή επαύριον 
δέ μετά τήν θείαν λειτουργίαν πάντες, φέροντες τά κουκούλια καί 
τά έρυθροποίκιλτα Σχήματα, έκοινώνησάν τών Άχραντων Μύστη -
ρίων.Οί πλείονες τών μοναχών κατάγονται έκ τών ύπσδούλων επαρχιών 
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καί Ιδίως έκ τής μεγάλης Μακεδονίας, τινές δμως κατάγονται 
κ ' έ ξ Ελλάδος, έν οίς δ κάλλιστος γραμματεύς τής Μονής Χαραλάμ
πης, έχων καί τό διακόνημά τοϋ Κανδηλάπτου. "Οτε έν τη αγρυ
πνία ενεφανίσθη είς τούς χορούς, φέρων τόν μαϋρον μανδύαν καί τό,μα-
κρόν έπανωκαλύμμαυχον, κ ' έ'βαλε μετάνοιαν ϊνα άψη τάς λαμπάδας, 
ήτο αγνώριστος ύπό τήν σεμνήν περιβολήν του. Έν τή έκκλήσί^ πάν 
τες φέρουσιν έμβάδας συρτάς, tva μή θορυβώσι βαδίζοντες νά προσκυ-
νήσωσιν. Είς έμέ'ωσαύτως έδωκαν έμβάδας κ' έφόρεσα. Τόσον φροντί-
ζουσι περί της έν τή ακολουθία1 ησυχίας. Έν τ φ ναφ ουδέν άλλο 
ακούει δ προσευχόμενος ή τήν φωνήν τού ψάλτου καί διαβαστού καί τόν 
ρυθμικόν τού εκκρεμούς κτύπον. Ενίοτε δ πλέον ευαίσθητος ακούει καί 
τούς παλμούς τής καρδίας του . . . . . , 

Έν τή εκτεταμένη περιοχή τής Μονής -ουδείς ρώσσος υπάρχει, ουδέ 
εινε δεκτός πρός άσκησιν . . . κατακτήσεως . 

— Φοβού τούς ρώσσους καί χαβιάριον φέροντας, λέγουν οί Διονυσόί-
τα ι . Μέ πολύ δίκαιον. 

* * , 

Πλήν τής σπουδαίας βιβλιοθήκης, έν η κείνται πολλά χειρόγραφα, 
τό Κοινόβιον τού Διονυσίου κέκτηται σεμνά κειμήλια, πάντα έν τ φ 
σκευοφυλακίφ άποκείμενα, έν τ φ άγίω Βήματι ύπό τήν έπίβλεψιν τού 
Βηματάρη, δστις έκλέγεταί μεταξύ τών μ,αλλον ευλαβών καί πεπαι
δευμένων. Μεταξύ άλλων μετά πίστεως προσκυνείται αυτόθι ή δεξιά 
τού τιμίου Προδρόμου έν άργυροτεύκτω θήκη, αρίστης εργασίας λεπτουρ-
γικής, κεκοσμημένη διά πολυτίμων λίθων καί μαργαριτών. Ή θήκη 
αύ'τη μόνον είς εν μέρος, έπί τής παλάμης, εινε ανοικτή, δθεν φαίνεται 
ή βαπτίσασα τόν Κύριον ,χείρ, ή άψαμένη τής θείας κορυφής, ξηρά. 
μαυροκίτρινος, εΰωδιάζουσα. Σφραγίδες αυτοκρατορικοί καί πατριαρχι
κοί βοϋλλαι μαρτυροϋσι περί τής γνησιότητος αυτής, ής ή θήκη ουδέποτε 
ανοίγεται, ούτωςάείποτε έσφραγισμένη. Ωσαύτως απόκειται έκεϊ ή δε
ξιά τού Αποστόλου Λουκά, ή τοϋ ίερομάρτυρος Ά ν τ ύ π α , ή τοϋ Ι ω ά ν 
νου τοϋ Ελεήμονος, ή τής άγιαςδσιομάρτυρος Παρασκευής, δλα δώρα 
τοϋ αύτοκράτορος τής Τραπεζούντος Κομνηνού έν . θήκαις άργυροτεύ-
κτοις. Προς τούτοις μέρος τής άλύσεως τού Αποστόλου Πέτρου, λε ί -
ψανον τοϋ Χρυσοστόμου καί τά λείψανα πάντα τού Πατριάρχου Νή · 
φωνος, πλήν τής αγίας Κάρας, άποκείμενα εντός ωραίου σκαλιστού κ ι 
βωτίου έν σχήματι θολοσκεπούς ναού. 

Ωσαύτως έν τ φ άγίω Βήματι άπόκεινται πέντε μεγάλοι εικόνες τοϋ 
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Κατορθώσας νά δώσγ) γλυκυτάτην είς αυτήν προφοράν, ώστε ν 'άντηχή 
είς τήν άκοήν μου ώς ή ελληνική φράσις : 

—• Τί καλά ! Τί καλά-I 
Καί νά φαίνεται εύμορφος ώς το μπουκετάκι τοϋ αμάραντου, το 

όποιον μοϋ εχάρισαν οί αγαθοί Ρώσσοι, τοϋ σεμνού αμάραντου, όστις 
στιλπνός, ροδόχρους, ώς αποκρυσταλλωμένα χείλη, φύεται είς τήν φα-
λάκράν τοϋ Άθωνος κορυφήν, αμάραντος άνάμνησις εκείνων, οίτινες, 
περιφρονούντες τούς κεραυνούς, διανυκτερεύουσι μίαν νύκτα έπί τ η ; αιθέ
ριας κορυφής τοϋ άγιου Όρους, γινόμενοι θεαταί αλησμόνητου θεάματος. 

— Χαρασσό ! Χαρασσό ! 
Απήντησα είς τούς νεαρούς μοναχούς σαν νά τούς έ'λεγα φαφούτικα 

Ελλην ικά . 
— Ευχαριστώ ! Ευχαριστώ ! Α . Α . Μωραϊτόδης. 

Λ Ι Γ Ο Α Π ' Ο Λ Α 1 

ΠΡΑΞΙΣ Α' 
Ή όΊ<ηνη π α ρ ι σ τ ά τ ό ν οταθμόν τ ο ϋ Σιδηροδρόμου ΓΙΑΠ. 

ΣΚΗΝΗ Ά . 

Εξέρχεται παις ίτωλητης εφημερίδων. 

Τό παράρτημα καί ή άφιξις τών Τριπολιτών (άδε ι ) . 
Πάρτε, πάρτ' εφημερίδες 
Νά διαβάσετε τά νέα 
"Ελα πάρτε, μουστερήδες, 
Γράφουνε πολλά ωραία. 
Γράφονν γιά τάς διασκεδάσεις 
Ποϋ σέ κάνουν νά τά χάσης, 
Γράφουν γιά τούς Τριπολίτας 
Ποϋ θα φθάσουν τώρα εδώ . . . 
" Ε ! γι' αυτούς τούς συμπολίτας 
Κι'εγώ τώρα "τραγουδώ. 

Τό παράρτημα και ή υποδοχή τών Τριπολιτών μία πεντάρα. 

Σημ. Δ. Π. Τό έργον τούτο, ούτινος δημοσιεΰομεν τήν Α' πράξιν ευμενώς χο-
ρηγηθεΓσαν ήμΓν ΰπ'ο τοϋ συγγραφέως, ανήκει είς το είδος τών λεγομένων κω
μικών επιθεωρήσεων, βπερ πρώτην φοράν διά τοϋ «Λίγο άπ' όλα» εισήχθη εφέ
τος είς τήν έλληνικήν σκηνήν. Περί τής επιτυχίας αύτοϋ άρκεΓ νά εί'πωμεν 2τι εν 
διασσήματι ενός μηνός μόλις παρεστάθη ύπό τοϋ θιάσου «Προόδου» είκοσι φοράς, 
μέχρι σήμερον, εν τώ θεάτρω τοϋ Παραδείσου και κατόπιν έν τώ τής "Ομονοίας. 
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ΣΚΗΝΗ Β ' . 

Εξέρχονται Κουρχέρχδες ξενοδοχείων, ό άνω. 

Κονρχέριδες. 
Πώ, πώ, κόσμο ποϋ θάχουν τά τραίνα 
Δεν θάχη τό πλήθος παιδιά μετρημό. 

Πώ—πώ—πώ ! 
Λόρδοι θάρθουν τρανοί άπ'τά ξένα, 
Κουριέριδες ολοι εμπρός στο Σταθμό. 

Σταθήτε, σταθήτε, 
Φευγάτ'άπ'τη μέση, 
Παρά; δεν θά πέση 
Σαν τώρα ποτέ. 

Μπρέ ! 

Πώ, πώ, κέρδη πώ, πώ, ευτυχία, 
Θά χάσουμε πλέον τό λογαριασμό, 

Πώ—πώ—πώ ! 
"Ολα τώρα τά ξενοδοχεία, 
Θά βρουν εργασίες χωρίς τελειωμό. 

Σταθήτε, σταθήτε 
Φευγάτ' άπ' τη μέση, 
Παράς δεν θά πέση, 
Σαν τώρα ποτέ. 

Μπρέ !. 

Δ'. Κοα/ρχέρης. Τί εινε αυτό βρε σύ ; Τί παράρτημα. 
Ό Παις . Νά τό παράρτημα καί ή άφιξις τών Τριπολιτών. 
Α' . Κοι/ριέρης. Καμμία ψευτιά πάλη . Φέρε εδώ (τό αγοράζει 

καί άναγινώσκει). 
Β ' . Κονρχέρης. Γιά διάβασε δυνατά. 
Α ' . Κοκρ ιέρης . «Σήμερον δ ι ' εκτάκτου αμαξοστοιχίας άφικνεϊται 

έκ Τριπόλεως ή συντεχνία τών φανοποιών καί ή συντεχνία τών σιδηρουρ
γών . Είς τούς αδελφούς ημών τούτους άφικνουμένους ίνα δώσωσι μεθ 'ή-
μών τόν άδελφικόν άσπασμόν, επιβάλλεται ίνα γίνη ώ'ς οίον τε μεγα
λοπρεπεστέρα υποδοχή. Τά προεδρεία τών ενταύθα συντεχνιών τών 
φανοποιών καί τών σιδηρουργών συνεδριάσαντα έψήφισαν, ΐνα τά μέλη 
μετά τών οικείων σημαιών συνέλθωσιν ώρα 5 μ. μ. είς τόν σταθμόν 
Αθηνών καί ύποδεχθώσι τούς άφικνουμένους αδελφούς. 'Αλλά καί εις 
τόν λαόν έν γένει τής πρωτευούσης επιβάλλεται τό καθήκον| ϊνα ύπο-
δεχθή σύσσωμος τούς Τριπολίτας. Ή Τρίπολις κέντρον καί αφετηρία 
ουσα . . . 

Γ ' . Κονρ ι έρης . Βρε αδελφέ σώνει. Ιστορία τώρα θά μάδης ; 
Τ0Μ02 Μ ' . Σεπτέμβριος. S 
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Πανσελήνου, δ Χριστός, ή Θεοτόκος, δ Πρόδρομος καί οί απόστολοι 
Πέτρος και Παύλος. 

Μεταξύ τών κειμηλίων καταλογίζεται καί άλλη τις μικρά είκών, 
παριστώσα τήν Γέννησιν τού Προδρόμου, είς τιμήν τής όποιας εινε κυ
ρίως άφιερωμένον το Μοναστήριον, έπηργυρωμένον φέρουσα μόνον τό 
περιθώριον αυτής μετά τών έξης στίχων : 

Φάους προφήτα, λύχνε τοϋ θειου λόγου,, 
δ Μητροφάνης άζυγός τε καί θύτης 
μονής ποτ* άρχος τής τοϋ Διονυσίου 
Γενεθλίων σών είκονίζων τόν τόκον, 
δεδωκε δώρον τοις έκεϊσε πατράσι 
λαβείν σε δ'αίτεΓ πλημμελημάτων λύσιν. 

Ά λ λ ά σεπτοτάτη κείται μικρά είκών της Θεοτόκου, ή άναβλύσασα 
μύρον. Αυτη απόκειται εν ίδίω παρεκκλησίω, άρχαιοτάτω, κυκλικώ, 
αριστερά τοϋ νάρθηκος, προσκεκολλημένω πρός τό Καθολικόν. Εινε 
μικρά ή Παναγίτσα αύτη, μιας σπιθαμής καί πέντε δακτύλων τό 
μήκος, μιάς σπιθαμής καί τριώ\> δακτύλων τό πλάτος. Ε'νε χρυσοποί
κιλτος, εντός ευρύτατου πλαισίου, Ιφ'ού εινε ζωγραφισμένοι γύρω-γύρω 
οί χαιρετισμοί. Τό ανάβλυσαν μύρον κατεκάλυψε τήν ζωγραφίαν καί 
φαίνεται μαύρη ώς κεκαυμένη. Δώρον άνεκτίμητον καί αυτη τού αΰ -
τοκράτορος Αλεξίου τοϋ Κομνηνού. Έπί τού αργύρου φέρεται επι
γραφή : Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ Ιερεμίου άρχιερέως 4786. 

* * / 

Ώς εϊπομεν, ή περί τήν Μονήν φύσις εΐνε άγρια, πετρώδης, αυχμηρά, 
άβατος. Ούχ ήττον ύπάρχουσι κλιμακωτοί κήποι Ιπί τού βράχου, αρ
δευόμενοι ύπό άφθονου ύδατος, έν οίς θάλλουσι καταπράσινα λαχανικά 
καί λεμονέαι,κατάφορτοι καρπού. Τήν έσπέραν, δτε,δύσαντος τοϋ ηλίου, 
έδροσίσθη ολίγον ή φύσις, περιεπάτησα εντός τής ποτισμένης αυτών 
πόας,· έξήλθο; δέ καί πέραν άκόμή, δπου δ τάφος τοϋ αγίου Νήφωνος, 
κτιστός ώς οικίσκος, εν ώ εισέρχεται κανείς δίά θυρίδος καί προσκυνεί. 
Καθήμενος δ'ειτα παρά τήν γηραιάν κυπάρισσον, τήν α'ιωνόβιον, τήν 
αριθμούσαν τεσσάρων αιώνων άσκητικόν βίον, τήν σιωπηλήν δορύφόρον 
τοϋ μνήματος ενός άγιου, αναπολώ τήν αφελή ίστορίαν τοϋ Πατριάρ
χου, όστις κατά τό 4360 καταλιπών τόν θρόνον τών Χρυσοστόμων, ήλθε 
ξένος καί άγνωστος, άπλοϋς μοναχός, εργατικός καί απαίδευτος καί 
κοινοβιάσας έ'λαβε τήν βαρεϊαν διακονίαν νά Λεριποιήται τούς ήμιόνους 
τής Μονής, εως ού ή αρετή, ήτις καίει καίει κρυφά, πλήν έπί τέλους 
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άναλάμπει, εφανέρωσεν εις τήν απορούσαν αδελφότητα δτι ύπό τό τρυ-
πημένον κουκούλιον έκρύπτετο ή πατριαρχική μίτρα καί ύπό τό απλούν 
καί άγροικον εκείνο σώμα ή ψυχή ενός άγιου. 

Προχωρήσας ακόμη πορρωτέρω έπί τού βράχου, διέκρινα μακρόθεν τάς 
καλύβας τής Άγιας "Αννης ύπό σκιεράς άναδενδράδας καί άναβλέ-
ψας ειδον επάνω μου τόν "Αθωνα ύψηλόν, άβατον, φαλακρον ώς γ υ -
μνήν κεφαλήν ασκητού καί έπ'αύτής ώς στίγμα μόλις φανταστόν τόν 
ναόν τής Μεταμορφώσεως, άπό τοϋ όποιου σπανίως αποχωρίζονται τά 
νέφη καί μεθ'ού οί κεραυνοί παίζουσι συνεχώς φρικτόν κάι πύρινον 
παιγνίδιον. 

* * 

Ά ν κ ' έπόθουν νά διαμείνω εισέτι έν τ φ ώραίω τούτω κοινοβίω, όμως, 
ένεκα τού έκτακτου καύσωνος τάς ημέρας έκείνας, άπήλθον μετά δύο 
ημέρας, πρός μεγάλην χαράν τοϋγέρω-Αποστόλη, δν έκράτουν δέσμιον 
δύο δλας ημέρας. . . - • „ 

Ά λ λ ' έ ν ώ έπλέομεν πρωί-πρωί κατευθυνόμενοι πρός τήν Δάφνην, δ 
κωπηλάτης,ώς νά ήτο άλιεύς, έβλεπε συνεχώς πρός τήν άκτήν. 

— Τι θά καμακίσης ; Τόν ήρώτησα. 
— Κανένα ροϋσσο ! απήντησε. ' 
Τωόντι μετ ' ολίγον προσηγγίσαμεν είς τήν παραλίαν καί παρελάβομεν 

δύο χαριεστάτους μοναχούς, νεαρούς Ρώσσους, οί'τινες κατήρχοντοΧάπό 
τής κορυφής τοϋ Άθωνος, άναβάντες χάριν τής πανηγύρεως. 

Κατά τον πλουν δ γέρω-Αποστόλης καμακίσας ούτω δύο ρούβλια 
ρωσσικά, τόν ναύλον τών μον<*χών,'ήρχισε νά καμακίζη και ρούσσικα, 
διαλεγόμενος μετ ' αυτών περί τής έφετεινής πανηγύρεως επί τής κορυ
φής τού "Αθωνος, ήτις τελείται πάντοτε κ α τ ' έτος τή 6 Αύγουστου καί 
δπου οί άναβαίνοντες μοναχοί λαμ.βάνουσι μεθ' εαυτών καί άνά έν 
μέγα καυσόξυλον ώς ράβδον, ϊνα χρησιμεύση αύτοις διά τήν πυράν τής 
παγερας νυκτός. "Ηκουον δέ μετά περιέργειας τήν άκομψον καί τρα
χεία ν σλαβικήν γλώσσαν, επαναλαμβάνων συνεχώς κ ' Ι'γώ τό τών νεα
ρών Μοναχών : 

— Χαρασσό ! Χαρασσό ! 
Δι'ού έξέφραζον τήν εύχαρίστησίν των διά τήν συντροφίαν μας. 
Ά λ λ ' δ πονηρός κωπηλάτης, πλέον ακόμη ευχαριστημένος, διότι εις 

τό Ίδικόν μου δεκάδραχμον προσετίθεντο, δύο ρωσσικά ρούβλια καί συ-
χνότερον έπανελάμβανε τήν σλαβικήν λέξιν : 

, — Χαρασσό ! Χαρασσό ! 
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A ' . Κονρ ι έρης . Ή Τρίπολις . . . 
Β ' . Κονρ ι έρης . Τί μας μέλλει. "Αστ* αυτά. 
Α'. Κονρ ι έρης . Ξεύρεις φίλε μου ποϋ μέ αΰτάς τάς εκδρομάς, 

π ί ν ε νά λυσσάξουν τά ξενοδοχεία, καί τό κυριώτερον πάμε νά λυσσά-
ξωμε έμεϊς. Τώρα ποϋ βγήκε ή μόδα νά ταξειδεύουν μέ φθηνό ναϋλο 
πάει καί ε νλα, έρχονται στήν "Αθήνα, κάθονται μία δύο ημέρας καί 
έπειτα χαιρετίσματα καί καλή σας νύκτα. 

Φιίλαξ σ τ α θ μ ο ν . Καί τ ί κακό σδές κάνει αυτό ; 
Ά . Κονρ ι έρης . Μάς κάνει πρώτον δτι αυτοί ποϋ έρχονται δέν έρ

χονται στά ξενοδοχεία, μόνον οικονομούνται εδώ καί έκεϊ στά δικά τους 
πατριωτικά σπίτια, δεύτερον 'όποϋ μαζύ μ "αυτούς έρχονται καί δύο 
τρεις καλοί οί όποιοι &ν δέν ήτον ή εκδρομές θά έ'ρχουνταν στήν 'Αθήνα 
καί θά έμεναν όχι δύο ήμερες άλλά μίαν εβδομάδα, καί τρίτον καί 
κυριώτερον δτι σοϋ έρχονται δλοι μπουλούκι, μπουλούκι φεύγουν άπό 
τον σταθμον καί άϊντε νά τσακώσης κανένα νά τόν πάργις είς τό ξε-
νοδοχεϊον νά πάρνις τό μπαξήσί σου. 

Φνλαξ σ τ α θ μ ο ν . Ώστε δ καυγάς γιά τό πάπλωμα. 
Β' . Κουρ ι έρης . Μήπως σεις οί σιδηροδρομικοί δέν τό κάνετε γιά τό 

πάπλωμα ; Βλέπετε τώρα ποϋ τά βαπόρια σόίς έ'δωκάν καί καταλά
βετε στους καθημερινούς δρόμους, τώρα ποϋ μέ τά βαπόρια τραβάει 
κανείς χάρισμα στήν Πάτρα, στό Ναύπλιο καί παντού, αναπνέει τόν 
μπάτη τόν ολόφρεσκο, μοϋ βγάλατε τάς έκδρομάς, τήν αδελφότητα τών 
πόλεων, τήν έπικοινωνίαν τών κατοίκων, λόγια τόσω μεγάλα καί π α -
χειά δσω μικρά καί ελεεινά είναι τά βαγόνια σας καί ή γραμμ.ές σας. 

Φνλαξ σ τ α θ μ ο ν . Βρε αμάν κάμε νισάφι. Πήρ 'ή γλωσσά σου 
κατήφορο. Αυτό γίνεται γιά τό καλό του έθνους. 

Α'. Κονρ ι έρης . Γιά τό καλό τής Εταιρίας. Σάν θέλετε τό καλό τοϋ 
έ'θνους, βάλτε δύο τρία τραίνα χάρισμα κάθε τόσο νά φέρνουν τό 
φτωχό κόσμο. Σάν θέλετε τό καλό τοϋ έ'θνους κατεβάστε τούς καθη
μερινούς ναύλους. Σάν θέλετε τό καλό τοϋ έ ' θ ν ο υ ς . . . . 

("Ακούονται ήχοι μουσικής· σπεύδουν δλοι πρός θέαν). 
Α'. Κονρ ι έρης . Μωρέείναι οί τενεκετζήδες μέ τ ή σημαία. Έρχον

ται νά υποδεχθούν τούς τενεκετζήδες. Τενεκές πού τούς λείπει! 
(Εισέρχονται αί συντεχγ'ιαι με μουσικηγ καϊ σημαίας. Κόσμος 

ποΜς. 'ΕφημερισοπώΛαι παίδες και νποόηματοχαθαρισταΐ xal επί 
χε<ρα2ής ό μικρός er αρχή πωΛητής J, ' , 
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ΣΚΗΝΗ Β ' . 

Ό Πρόεδρος τών Φανοποιών, ό Γραμματεύς. Κόο*μος 
πολύς. — Άΰτν^ύλαξ. 

Φωναί . Ζήτω ή συντεχνία. Ζήτω ή Τρίπολις 
Ά σ τ υ ^ τ ί λ α ξ . Έν ησυχία καί τάξε ι . Αί φωναί νά λείπουν. "Αλλως 

θά πράξω τό καθήκον μου. 
Ό Πρόεδρος. Έννοια σου, κύριε "Αστυφύλακα. Θά φωνάζουμε 

σιγά καί ολίγο, θά φωνάζουμε μέ μέτρον. 
Ά σ τ ν φ ν λ α ξ . Έχε ι καλώς. 
Ό Πρόεδρος. Μέλη καί συνέταιροι τής συντεχνίας. "Ενώπιον υμών 

έχετε τόν Πρόεδρον τόν όποιον ή αγάπη καί δ σεβασμός περιβάλλει διά 
τής αγάπης καί τοϋ σεβασμού σας. Οί φανοποιοί οί όποιοι έρχονται 
σήμερον καί οί όποιοι είναι συνάδελφος, συνέταιροι καί οί περισσότεροι 
συμπολϊται πρέπει νά τούς ύποδεχθώμεν μέ θάρρος καί ζέσιν. Πρέπει 
νά τούς προσφωνήσωμεν καί ή προσφώνησις νά γίνη άπό άνδρα εν-
νοούντα τό υψος καί τό βάθος τής υποδοχής. Καί τοιούτος υποδει
κνύομαι έγώ (Ψιθυρισμοί). "Εγώ ό όποιος εννοώ καί έννοοΰμαι. "Ας 
λείψη πΚσα μικροφιλοτιμία καί εγωισμός καί ενώπιον- τοϋ μεγαλείου 
τής ήμ.έρας δλοι δεχθήτε τήν πρόταση. 

Εις Φανοποιός . Καί διατί νά μή τούς μιλήση δ γραμματεύς. 
Αυτός ήξεύρει γράμματα περισσότερα καί έπειτα· αυτός έξελέχθη παμ
ψηφεί γραμματεύς, ένώ τοϋ λόγου σου πρόεδρος εξελέχθης μέ μίαν ψή-
φον τήν ίδικήν σού καί &ν δέν έψήφιζες όπως είναι γενικώς παραδε-
δεγμένον τόν εαυτόν σου, δέν θά ήσουν σήμερον πρόεδρος. 

Πρόεδρος. Τάς προσφωνήσεις τάς κάμνουν οί πρόεδροι. 
Γραμματ εύ ς . Τοϋ φίλου τήν γνώμην καί παραδέχομαι καί δέν 

παραδέχομαι. Τήν παραδέχομαι καθόσον είναι παραδεκτή, δέν παρα
δέχομαι δμως τά μή παραδεκτά αυτής μέρη καί δι 'αΰτο πρέπει νά 
προβώμεν εις ψηφοφορίαν. ' , 

Πρόεδρος. Τί ψηφοφορία καί κολοκύθια ; Ψηφοφορίαν θά κάμω-
μεν Ιδώ εις τό δπαιθρον ; Ή ψηφοφορία γίνεται εις κλειστά μέρη διά 
νά βλέ/της ποιοι κάθονται καί ποίοι θά σηκωθούν. "Εδώ είναι δλοι ση
κωμένοι. Τί θά καταλάβετε ; 

Μέλος . Μή μας τ ά φέρνης ζερβόδεξια. 
Πρόεδρος. Τί ζερβά καί δεξιά. Τά σωματεία είναι σωματεία καί 

αί συντεχνίαι συντεχνίαι. Ό πρόεδρος είναι ή κεφαλή των , δ άντι-
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πρόσωπός των παντού καί πάντοτε. 'Εγώ είμαι πρόεδρος, εγώ θά 
ομιλήσω. 

Β ' . Κοι/ριέρης (προς τόν Α ' ) . Μωρέ; ξέρετε πώς έχει γοϋστο καί 
μοϋ φαίνεται πώς θά τελείωση μέ κανένα καυγατζϊκο. 

Μέλος . Τί λές τοϋ λόγου σου, κύριε γραμματεύ. Τοϋ λόγου σου έκα
μες τόν κανονισμόν καί τόν έχεις στο κεφάλι σου. 

Γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς . Ό κανονισμός είναι ή βάσις τών σωματείων. Ό 
κανονισμός διά τάς συντεχνίας είναι δ,τι το Σύνταγμα διά τήν Ε λ 
λάδα, διά τήν πατρίδα. Ό κανονισμός δέν ημπορεί νά μεταβληθή, 
δέν ημπορεί νά μετάλλαξη. Ό γέγραπται, γέγραπται. 

Μέλος . Βρέ αδελφέ μίλα καθαρά. Τί εννοείς ; Θέλεις καί τόν Θεόν 
νά δουλεύης και τόν Μαμμωνάν; ημπορεί νά όμιλήση δ πρόεδρος ή δέν 
ημπορεί ; Τί κασκαρίκαις είναι αυτά πού μας άραδειάζεις ; 

Γραμματεύ ς . Καί τό γράμμα τοϋ κανονισμού καί τό πνεύμα αυ
τού δέν άφίνουσι κενήν εννοιαν. Αί εννοιαι συμπτύσσονται καί ανα
πτύσσονται. 

Α ' . Κοιτριέρης. Σάν τά λάστικα. 
Γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς . Ενώπιον τής εννοίας επικρατεί πάντοτε ή συνείδη-

σις τοϋ γεγονότος καί το γεγονός είναι δτι δέν ήμποροϋμεν νά πρά-
ξωμεν άλλως. 

Μέλος . "Αλλως άπό τί ; 
Γ ρ α μ μ α τ ε ί ς . Άπό τήν γνώμην τής πλειοψηφίας. 
Πρόεδρος. Βρέ τί πλειοψηφίας καί μειοψηφίας, Βουλή είμαστε ; 

Σύ δέν μού είπες δτι πρέπει νά ομιλήσω καί μάλιστα μοϋ έγραψες 
καί τόν λόγον καί σοϋ έδωκα ενα δεκάρικο, διότι μού είπες δτι καί 
προχθές δ πρόεδρος τών αμαξάδων τόσον σοϋ ε"δωκε διά τόν λόγον πού 
έβγαλε τήν βραδειάν τής επιτυχίας του ; 

Μέλος . Βρέ τόν άρχιλωποδύτη. Έ τ σ ι τά φτιάνεις ; Και τί ήλθες 
καί μοϋ κόλλησες σάν τσιμπούρι καί μού είπες νά ειπώ δσα είπα καί 
νά προτείνω νά μιλήσης έτσι διά νά σέ γνωρίσουν καί σέ κράξουν στήν 
επαρχία νά διοργάνωσης τά σωματεία τους καί τάς συντεχνίας, δπως 
διοργάνωσες καί τ ά ιδικά μας έδώ καί τάκαμες ρόϊδο καί τρώγον
ται τά περισσότερα σάν τά σκυλιά καί κατάντησεν άπό εκεί ποϋ δέν 
είχαμε άλλη φορά κανένα σωματεϊον νάχουμε τώρα κάθε συντεχνία 
άπό διπλά καί διπλούς προέδρους καί τήν ήμερα τής εκλογής δόστου 
φόρα κάμες καί κουμπούρια. Καί πάει στό διάολο ή δουλειά καί δε
καπέντε ήμέραις πριν τής εκλογής όλοι άλλο δέν μιλούμε παρά δ,ι'έκ-
λογάς καί ποιες θά γίνη πρόεδρος και ποιος ταμίας και ποιος σύμ€οϋ-
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λος. Καί δέν κοτάνε τ "αφεντικά νά μιλήσουν στους καλφά δες γ ιατ ί 
τούς θέλουν διά τήν ψήφο καί χρεόνονται διά βεγγαλικά καί διά γεύ
ματα καί δλη αυτή ή φασαρία διατί ; Διά νά κράζουν τήν πρώτη 
τοϋ χρόνου τόν πρόεδρο είς τό χορό τού παλατιού καί γ ιά νά μ.οϋ τρα
βάς τοϋ λόγου σου, κύρ γραμματέα, άπό δλα τά σωματεία έναν kxkb 
λουφέ. Καί τ ί άλλο, τ ί άλλο ; Τά πανηγύρια μας δπου ήταν , μιά 
φορά λαμπρά καί ώραϊα τώρα γίνονται μισά καί σακάτικα, άπο τούς 
φίλους τού προέδρου ή άπό τούς εχθρούς του, ή δύναμις δποϋ είχαμε 
καί επιβαλλόμαστε σάν συντεχνίαις πάει πάει , γ ιατί βλέπεις γ ιά 
νά γίνουν οί πρόεδροι κολλούν σήμεοον στον ενα καί αύριο, στον άλλο 
δυνατό Τ7̂ ς ημέρας καί τούς παίζουν σάν τόπι καί τούς εξευτέλισαν 
καί μαζύ τους εξευτελιστήκαμε καί μεϊς καί πάει ή δύναμίς μας, πάει 
δ λαός. Άλλοτε οί δυνατοί τόν έφοβούντο, τώρα τόν τσαλαπατούν. 

Τά περισσότερα των μελών. Μπράβο, μπράβο. 
Β ' . Κουριέρης. Φίλε μου νά σέ συγχαρώ. Βρέ τά λές σάν Θεός. 

Πάλε καλλίτερα έμεϊς οί κουριέρηδες πού δέ έχουμε σωματείο. Είχαμε 
κάμει μία φορά καί τό χαλάσαμε αμέσως. Ούτε ψηφοφορίαις, ούτε σκο-
τούραις. Ά μ α έλθή τό τραίνο καί πάρουμε τούς ξένους είς τά ξένοδο-
φεϊα μαζευόμασθε δλοι στοϋ Μανώλη τήν ταβέρνα . . . 

Ό μικρός εφημεριδοπώλης. Ρίχνετε μίαν κουμπουριά καί ανοί
γουν τά βαγένια καί χύνονται τά κρασιά. / • 

Α ' . Κουριέρης. Βρέ άιντε χάσου λούστρο. 
Ό μικρός εφημεριδοπώλης. 'Εγώ δέν είμαι λούστρος είμαι άπο

ρος παις. 
Β ' . Κουριέρης. Π^ς στό σχολείο ; 
Ό μικρός εφημεριδοπώλης. Καί βέβαια, καί θά πάρω τό πρώτο 

βραβείο καί θά κερδήσω τό λαχείο. Γιατί τώρα βλέπεις δ Θεός ευλο
γεί τούς άπορους παϊδας καί σ'αύτούς πέφτουν τά λαχεία. Δέν είδες 
τόν Σταθόπουλο, τόν Γιαταγάνα. 

Β ' . Κονριέρης. Ποϊοι̂  είναι αυτο ί ; 
Ό μικρός εφημεριδοπώλης. Νά οί συμμαθηταί μου ποϋ έκέρ-

δησαν τό λαχείο. Ό ένας 20,000 δ άλλος 2,500. 
Α ' . Κοι/ρχέρης. Καί τ ί θά τά κάμης τά χρήματα σάν κερδή-

σης τό λαχείο. 
Ό μικρός εφημεριδοπώλες· Πρώτα θά δώσω ενα βραβείο διά τό 

Σχολείο, έπειτα ένα δώρο στό Σύλλογο γ ιατ ί μάς ξεστράβωσε, έπειτα 
θά παντρέψω τές αδελφές μου, θ,ά ξεχρεώσω τόν γέρο μου καί θ, "ανοίξω 
|'να μαγαζάκι . 
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Β ' . Κονριέρης. Μά πώς σοϋ καταιβαίνουν αυτές ή ιδέες ; 
Ό μικρός εφημεριδοπώλης. Πώς ·, νά έτσι .—Καί τ ί ανάγκη 

έχουν νά μου κατεβούνε ιδέες, αυτά είναι πράγματα φυσικά, αυτά μα
θαίνουμε είς το σχολεΐον. 

Τό μέλος. Τάκους τοϋ λόγου σου, κυρ γραμματέα ; Αυτά είναι 
πράγματα, καί όχι ή Θεωρίες ή δικαίς σου. 

(Ακούεται μακρόθεν σφύριγμα). 
'Αατνφνλαξ. Κύριοι, μακρυά άπό τήν γραμμήν. Μετ'ολίγον θά 

έ'λθη τό τραϊνον, αφήσατε τήν κυκλοφορίαν έλευθέραν.. 
Πρόεδρος. Λοιπόν τό ζήτημα έληξε. Συγκεντρωθήτε συμμαζευ-

θήτε, ή σημαία επί κεφαλής καί πλησίον μου τά όργανα. 
Μέλος. Βρε τ ί όργανα και ξδργανα. Τοϋ λόγου σου εϊπομεν καί το 

λέμε δέν θά όμιλήσης. 
Έτερον μέλος. "Αμ, ποιος θά δμιλήση ; δ γραμματεύς; 
Πολλοί. "Οχι κανένας κάνένας'(ό γραμ-ματεύς φεύγει) . 
Τό β'. μέλος. Θά δμιλήση δ Πρόεδρος. Έ τ σ ι γίνεται πάντοτε έτσι 

θά γίνίρ καί τώρα. 

Τό α'. μέλος. Γιά εσύ. Νά τά πούμε καθαρά καί σκέτα. Κύτταξε 
νά μή γίνη κανένα άπό εκείνα τά πράγματα πού κανένας μας δέν θέ
λει νά γ ί νη . Αφήστε τάς δμιλίας καί άς υποδεχθούμε έ'τσι τούς ξένους. 

Τό β' . μέλος. Ή ομιλία θά γίνη. 
Τό α'. μέλος. Δέν θά γίνιρ. 
Τινές. Θά γ ίνη . 
"Αλλοι. Δέν θά γίν·/). 
(Συμπλέκονται. "Από ώθισμών έρχονται είς χείρας καί ράβδοι επι

πίπτουν κατά κεφαλών, δ άστυφύλαξ παρεμβαίνει. Τό σύριγμα τοϋ 
σιδηροδρόμου. — Απάγονται δύο τρεις. Ή ησυχία επανέρχεται. Ακού
εται έξωθεν δ συρμός φθάνων καί ή φωνή τοϋ δδηγοϋ. 

— Αθήναι , δέκα λ επ τά ) . 

ΣΚΗΝΗ Γ . 

Εξέρχονται πολλοί μετά οΊΐμαίας άνδρες και γυναίκες έπί 
•κεφαλής φουΰτανελλοφόρος. Όργανα εγχώρια. 

Ό Πρόεδρος. Ζήτω ή Τρίπολις. Καλώς ώρίσατε, αδέλφια. 
Πολλοί. Ζήτω ή Αθήνα . ( Ήχοϋν τά βαρβαρόφωνα, ενώ άρχονται 

αί περιπτύξεις καί οι άλληλοασπασμοί). 
Πρόεδρος. Κύριοι, (οί άψιχδμενοι ξένοι άρχονται άπομακρυνό* 
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μενοι). Κύριοι, σταθήτε μίαν στιγμήν. Έχε ι λόγον. (Συνεννοήσεις 
Λρος άΛΛήΛους, δ ηγούμενος τών ΤριποΜτών στάματα τούτους δια 
χειρονομίας). Κύριοι, υπερήφανος διά τό καθήκον καί τήν εΰχαρίστη-
σιν τήν οποίαν μοϋ παρέχει ή υψηλή αυτή στιγμή σας χαιρετώ. Tta 
σας αδέλφια, γ ιά σας σεις οί αντιπρόσωποι συνάμα καί συμμέτοχοι βιο
μηχανίας κραταιές καί πόλεως μεγάλης. Χαρά είς σας, ευγενείς συνά
δελφοι. Μή λησμονώμεν oTt διαχειριζόμεθα τό πϋρ τό όποιον εφερεν δ 
αρχαίος ημών προπάτωρ Προμηθεύς (ζήτω δ Προμηθεύς) καί άνέπτυ-
ξεν δ "Ηφαιστος ( ζήτω δ Ήφαιστος) και &ν δδός ημών ή συνοικία 
ημών φέρη, τό ιερόν τοϋ Ηφαίστου ό'νομα (ζήτω δ "Ηφαιστος), άλλ'ο-
λοι ήμεϊς δέν λησμονοϋμεν δτι δ Προμηθεύς (ζήτω δ Προμηθεύς) ύπήρ
ξεν δ πρώτος εφευρέτης τοϋ πυρός καί δτι ημπορεί νά καυχηθή καί 
νά γραφή είς τήν ίστορίαν δτι εις τόν Προμηθέα κατατρωγόμενών ύπό 
τοϋ γυπός εδόθη άπό τήν Τρίπολιν νέον ήπαρ καί νέα ρώμη. Τήν ρώ
μην ταύτην κατόπιν κατέλαβεν ή Δημοκρατία καί ή Αυτοκρατορία 
ά λ λ ' έ π ί τών έπτά αυτής λόφων ανέτειλε ζωογόνον τό νέον. πϋρ τοϋ 
νέου κόσμου, ή νέα θρησκεία δ Χριστιανισμός καί δ Κωνσταντίνος, 
κτίσας τήν Κωνσταντινούπολη τήν φερώνυμον αύτφ πόλιν έγένετο 
δ πρωτοστάτωρ καί πρόδρομος τών Αθηνών καί τής Τριπόλεως. Ζήτω 
ή Τρίπολις ζήτω αί Αθήναι (Ζήτω) . 

Ε ι ς Τ ρ ι π ο λ ί τ η ς . Έκαταλάβετε τίποτε ; 
"Αλλος. "Οχι" άδιάφορον ώραια μιλεί. 
Ό Α'. Μωρέ πρωτεύουσα μία φορά. Είδες λόγον αδελφέ, είδες κρίσιν. 
Τό μέλος. 'Ακρισίαν δηλαδή καί κουταμάραν. Δΰτά είναι ή μπουρ-

μπουλίθρες τοϋ κύρ γραμματέα πού δέν λένε τίποτα καί κάνουν τους 
κουτούς νά τόν πιστεύουνε μεγάλον άνθρωπο. Σιωπή, γ ιατ ί θά μ ι λή
σουνε αυτοί. 

Ό ήγουμενος-' τών Τ ρ ι π ο λ ι τ ώ ν . Αδελφοί αγαπητοί Α θ η 
ναίοι τενεκετζήδες. Σ&ς αγαπώ, σας άγαπούμεν, σϋς ευχαριστώ, σας 
εύχαριστοϋμεν. Τί είμεθα τ ί είσθε ; δ λόγος ή σύμπνοια, ή αγάπη μας 
ενθουσιάζουν, γιάσας αδέλφια. "Αιντε κ ι ' &ς φέξη. Ζήτω ή 'Αθήνα. 

(Αί μουσικαί παιανίζουσιν). 
Α' . Κονριέρης. Έλαχε είς το ξενοδοχεϊον δ "Αριστοτέλης. 
Β ' . Ξενοδοχεϊον Φίλιππος δ Μακεδών. 
Α' . Κονριέρης. Ό Φρουρός τής Τριπόλεως. 
"Αλλο ι . Σουηδίας, Νορβηγίας, τό Σικάγον. 
("Επιτίθενται κατά τών ξένων, ών σύρουσι τ ά πράγματα, γίνεται 

ώθισμός μέγας καί σύγχυσις). 
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'Αϋτυ^ύλαξ. Έ ! σβϊς κύριοι, σεβασθήτε τους ξένους τής πόλεως. 
Σεβασθήτε τούς ευγενείς Τριπολίΐας. 

Ό η γ ο ύ μ ε ν ο ς τ ώ ν Τρ ιπολχτών . Ελάτε , αφήστε μας. Εΰχα-
ριστοϋμεν διά τήν περιποίησιν. Κύριε πρόεδρε, εύχαριστοΰμεν και π ά 
λιν διά τον λόγον. Τώρα πού θά πάμε; 

Ό Πρόεδρος. "Ολοι μαζύ θά σάς συνόδεύσωμεν ε'ις τήν πόλιν. 
Είς τήν πλατεϊαν τού Συντάγματος νά διαλυθώμεν. 

Ό η γ ο ύ μ ε ν ο ς τ ώ ν Τ ρ ι π ο λ ι τ ώ ν . Ά ϊ ν τ ε ντε . Βαρήτε τάργανα. 
"Ελάτε νά στήσωμεν καί ενα χορόν. Βαρήτε τά νταούλια. 

(Στήνεται χορός. Όδηγεϊ τούτον ό πρόεδρος ερχομένου δευτέρου τοϋ 
Τριπολίτου καί κατόπιν άλλάσσουσιν). 

( Ό χορός αναπτύσσεται. Αί πλώσκαι εκατέρωθεν κυκλοφοροϋσι 
πλήρεις οίνου). 

(Κτυπό* δ κώδων τοϋ σιδηροδρόμου. Ό οδηγός φωνεϊ; Έΐοψοι. 'Ara~ 
χαρησις). 

Άϋτυ^ύλαζ. Κύριοι, εμπρός κυκλοφορείτε. Ό σταθμός θά κλείση. 
Ό Πρόεδρος. Νά πάμε εις τήν πλατεϊαν εξω νά χορεύσωμεν, έ'ξω 

εις τήν πλατεϊαν. 
(Εξέρχονται δλοι). 

ΣΚΗΝΗ Δ ' . 

Ό 'Αγροχκογχάννης εΐόέρχεταχ ώ(5εϊ, περχδεης ·και όυρόμενος. 
Βρέ αδελφέ, τ ί κακό. Είδα κ ' έπαθα νά γλυτώσω" αυτοί μάτια μου 

σέ λίγο θά ήναι δ'λοι στουπί. Νάμε πάλι στήν 'Αθήνα. Δέν γνωρίζω 
άν μέ ένθυμήσθε. Είμαι δ 'Αγροικογιάννης άπό τό χωρίον Ποντικό-
τρουπα τού δήμου Παραβυστίων, παλαιός των ήμερων καί τών έρ
γων. Ή ιστορία μου είναι γνωστή καί είς αυτούς 5·ούς μαθητάς τών 
δημοτικών σχολείων. Μέ ύμνησεν δ Ραγκαβής πρώτα είς τό πεζόν καί 
έπειτα εις τό εμμετρον. Ήλθα είς τάς Αθήνας νά πάρω τήν 'Αρχον-
τούλα . . . καί μή πρός κακοφανισμόν σας μόλον τούτο . . . καί τήν 
έπαθα· διωρίσθην ε'ισπράκτωρ καί δ 'Γπουλίδης επήρε τήν άνεψιάν 
μου Άσπασίαν, Κάτι. μοϋ έμενεν άπό τήν ε'ισπρακτορίαν, επήρα καί 
τήν σύνταξίν μου, άλλά μού ήλθεν ορεξις νά πάρω καί γυναίκα. Ά ς 
ήναι ένα πρωΐ ήξεύρετε . . . δ γραμματεύς τής Εφορείας . . . τέλος 
πάντων τί σάς μέλλει ; Έφυγεν άνεπιστρεπτεί, καί τό χειρότερο μοϋ 
επήρε καί κάτι λ ιανώματα. "Οπωσδήποτε δέν είμαι δυσαρεστημένος. 
Ή τ ο ασυμβίβαστος γυναίκα , , . Διά νά ξεσκάσω απεφάσισα νά τοι-
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ξειδεύσω και νά ελθω πάλιν στήν 'Αθήνα. Έδιάβασαείς τάς εφημερί
δας τάς έκδρομάς ποϋ κάνουν οί σιδηρόδρομοι,κατέβηκα άπό τήν Ποντι-
κότρουπα ποδαρηδόν στή Μάσκλαινα καί έκεϊ στό σταθμό, τήν στιγμήν 
πού περνούσε τό τραίνο χώθηκα σένα βαγόνι καί είς ετη πολλά και 
καλά . Σιδηρόδρομος; σού λέει άλλος. Βρέ αδελφέ, τ ί έφεύρεσις. Περ
νάς καί χάνεις τά πράγματα καί τά δάση και τ ά χωριά. Σύ έρχεσαι 
στήν 'Αθήνα καί αυτά τραβούν διά τήν Τρίπολιν. Ά λ λ ά βάσανο. 
Κατεβαίνω στόν Άχλαδόκαμπο νά πιώ ολίγο νερό. Είς τάς θέσεις σας. 
Χτυπάει ένα κουδούνι και φρ . . . φωνάζω, μέ ανεβάζουν μέ χίλια 
στανιά καί άπό τότε έγώ έκεϊ καρφωμένος· ούτε βήμα. Αλήθεια άν 
σού ελθη καί τίποτεάλλοίμονον. "Αλλη χάρι εχει, αδελφέ, ή θάλασσα. 
Τραβούμε στήν Κόρινθον, βλέπω έκεϊ ποϋ κόψαν τήν θάλασσα, δχι θέλω 
νά πώτήν στεριά, και νά με στήν Αθήνα . Καί πώς είσθε καλά ; Πολύ 
καλά ευχαριστώ. Ά ! αλήθεια πού νά φυλάξω τούτο τό χαρτάκι ; 
Μ'αΰτό λέει θά γυρίσω στή Μάσκλαινα. — Τί κάμνουν οί σύντροφοι 
μου ; (ακούεται τό νταούλι) . Ά ! χορεύουν. Έγώ τό στρήβω, άλλά 
πού νά πάω καί άπό ποϋ. Έδώ, αδελφέ, δ σταθμός είναι στήν άλλη 
άκρη τοϋ κόσμου. — Έχουμε δρόμο καί δρόμο.—Άς τραβώ. 

ΣΚΗΝΗ Ε' . 
ΕΙΰέρχεται n Δημαρχία, Ό άνω. Ή Δημαρχία εχεχ περιβολ,ην 

άρχαχ'κην και μεγάλα ΐ/ποδηματα. Κρατεί εχς χείρας ράβδον. 
Άγρ . Μωρέ τί περίεργη γυναϊκα είναι αυτή ; 
Δημ. 

Έγώ 'μαι ή Δημαρχία 
Με περικεφαλαία, 1 

Σας φαίνομαι ωραία, 
Καί είμ' αληθινά. 

' Έγώ μεγάλην "έχω 
Στό κράτος σημασίαν 
Γιατ' ύπί> προστασίαν 
Με εχ' ή 'Αθήνα.. . 

Κι' αν σκόνην σας προσφέρω 
Καί λάσπες τον χειμώνα, 
Δεν είν'αύτά τά μόνα 
Καλά ποϋ δίδω έγώ. 

Καμμ,ι* φορά σας δίδω 
Νοσήματα παντοΓα, 
Καί στα νεκροταφεία 
Ευθύς σας δδηγω. 
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Any,. Ποιος είσαι τοϋ λόγου σου ; . 
Άγρ. Γιάννης Άγροικογιάννης μέ τούς ορισμούς σας καί μή προς 

κακοφανισμόν σας. Άπό τό χωρίον Ποντικότρουπα του Δήμου Παρα
βυστίων. Ήλθον εδώ μέ τους Τριπολίτας. 

Δημ. Καί διατί άφήκες τούς συντρόφους σου ; 
'Αγρ. Ήξεύρετε εγώ, κυρία, είμαι ένας φιλήσυχος άνθρωπος. "Ενα 

κομμάτι μάλαμα. Θά μέ έχετε ακουστά. Θέλω νά υπάγω ήσυχα ήσυχα 
είς τό σπήτι . 

Δημ. Γνωρίζεις τάς Αθήνας ; 
'Αγρ . Μάλιστα καί όχι. Ήξεύρετε τόν καιρό τόν περασμένο άλλο» 

χρόνοι. Τότες ή πολιτεία ήτον μικρή, τώρα βλέποντας τ ά εχω χάσει. 
'Από τόν σιδηρόδρομον άλλο δέν έ'βλεπα παρά σπήτια καί σπήτια. 
Έσάστισα, Καί είναι νάμή σάστισες. Καί μέ συγχώρησιν, ποία είσαι 
τοϋ λόγου σου ; 

Δημ . Ή Δημαρχία. Μέ έστειλεν ό 1 Δήμαρχος διά νά υποδεχθώ 
τούς ξένους. 

'Αγρ. Καί διατί κρατείς μπαστούνι ; 
Δημ . Eivat τής μόδας. 
'Αγρ. Καί διατί δέν ήλθεν ό Δήμαρχος ; 
Δημ . Δέν εύκαιρεϊ- έχει συνεδριασιν μέ τό συμβούλιον. 
'Αγρ. Καί κάμνει συχνά συνεδριάσεις ; 
Δημ . Κάθε ήμερα ; 
'Αγρ. Έμεΐς είς τόν δήμον Παραβυστίων κάμ.νουμε κάθε χρόνο. Καί 

τί-κάνουν κάθε ήμερα είς τό συμβούλιον; 
Δημ . Τίποτε. 
'Αγρ. Πώς ; 
Δημ. Ή συνεδρίασις προσκαλείται είς τάς 5 μαζεύονται είς τάς 6 

αρχίζουν τάς 6 '/ διαβάζουν τά πρακτικά, μαλόνουν,φεύγουν δύο τρεις, 
είς τάς 7 δέν είναι απαρτία, καί τήν άλλην ήμέραν τά αυτά εξ αρχής. 

'Αγρ. Δέν είναι κακή ιδέα αυτή . "Ετσι φαίνονται πώς κάτ ι κά 
νουν. Καί ό Δήμαρχος τί κάνει ; 

Δημ. Κάθεται καί τούς βλέπει, καί δταν φεύγουν φεύγει καί αυτός. 
'Αγρ. Ά μ ' ό πρόεδρος ; 
Δημ. Δέν έχουν πρόεδρον. 
'Αγρ. Καί ό νομάρχης ; 
Δημ. Δέν έ'χει νομάρχην. 
'Αγρ. Ευτυχισμένος τόπος. 'Άμ πώς λοιπόν γίνονται τά πράγματα, 

αί υποθέσεις ; 
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Δημ . Μά δέν σοϋ είπα πώς δέν γίνεται τ ίποτα. 
'Αγρ. Καί ό κόσμος τ ί λέει ; 
Δημ . Τίποτε, δέν λέει τίποτε. Μόνον αί εφημερίδες γράφουν ενίοτε 

κατά, άλλά βάζομεν καί ήμεΐς άλλας καί γράφουν υπέρ καί έρχόμεθα 
ίσα ίσα. 

'Αγρ. "Εχει εισπράκτορα δ δήμος ; 
Δ η μ . Ό χ ι , εχει ύποταμίαν. 
'Αγρ. Γιατί ύποταμίαν ; Κοτσάμ δήμος σάν τών Αθηνών έπρεπε 

νά έ'χη δλάκερον ταμίαν . 
Δημ . Έ τ ζ ι θέλει δ νόμος. 
'Αγρ. Έμεΐς στήν Ποντικότρουπα έ'χομεν εισπράκτορα. Τώρα μά

λιστα ποϋ επήρα τήν σύνταξίν μου άπό είσπράκτωρ τοϋ Δημοσίου, θά 
μέ κάμουν εμένα. 

Δ η μ . Καί τί εισπράξεις εχει 6 δήμος; 
'Αγρ. Έχε ι παραπάνω άπό 1000 δραχμάς. 
Δημ . Καί σύ τ ί άπολαβήν θά έ'χης. 
'Αγρ. Παραπάνω άπό 1000 δραχμάς. 
Δημ . Πώς ; 
'Αγρ.. Αυτά είναι μυστικά. Έπε ι τα δ δήμος Παραβυστίων 8ivat 

καί γ' τάξεως καί δ ι ' αυτό θά έχω 1000 δραχμάς· είς άλλους δή
μους οί εισπράκτορες έχουν πολλάς χιλιάδας καί δταν δέν μπορούν νά 
τάς πάρουν,, κάμνουν τρόπον καί περνούν αί χιλιάδες τούς εισπράκτορας 
καί φεύγουν. Δέν μοϋ λές, κυρία, εχει πολλάς εισπράξεις δ Δήμος ; 

Δ η μ . Πολλάς, περισσότερον άπό έκατομμύριον. 
'Αγρ. Καί θά σ&ς περισσεύουν πολλά. 
Δημ . /Πεντάρα. Δέν έχουμε νά πληρώσουμε τά τακτικά μας έξοδα. 
'Αγρ. Καί διατί ; 
Δημ . Διότι πανε δλα. 
'Αγρ. Ποϋ ; 
Δημ . Νά δεξιά καί αριστερά. Πρώτον έ'χομεν στό Δημαρχεϊον 

περισσοτέρους υπαλλήλους άπό δσους χρειάζονται. 
'Αγρ. Καί διατί δέν τούς παύει δ Δήμαρχος ; 
Δημ . Κοτό^ ; άμα παυθή κανένας, αμέσως αναφορά στό συμβούλιο 

καί ή θέσις ξαναφκιάνεται, καί άν τήν παύση τό συμβούλιον, τήν φκιά
νει καί δ νομάρχης, καί &ν τήν παύση δ νομάρχης, τήν φκιάνει δ Υπουρ
γός. Έπε ι τα αυτοί οί υπάλληλοι πληρόνονται διπλό άπό δ,τι πρέπει. 
Ά ν κόψη δ Δήμαρχος τούς μισθούς γίνεται πάλιν ή αυτή ιστορία. 

Άγρ. Αυτά δ ι ' εμέ είναι ανεξήγητα πράγματα. 



44 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

Δημ . "Επειτα έχόμεν τάς αγαθοεργίας ποϋ πληρόνομεν εκατόν χ ι -
χιάδας δραχμάς. 

Ά γ ρ . Τί είναι αί άγαθοεργίαι ; 
Δημ . Νά είς τά φιλανθρωπικά καταστήματα . . . 
Ά γ ρ . Μά αυτέ είναι σωστό. Είςτό Νοσοκομεΐον, τό Βρεφοκομεϊον... 
Δημ . Ό χ ι καλέ έ'ξω άπ 'αΰτά . Αυτά έχουν χωριστούς προϋπολογισμούς. 

Ήξεύρεις έδώ τώρα επιασεν ό'λον τόν κόσμον μία μεγάλη μανία είς τό 
νά αγαθοεργή μέ τήν τσέπη τοϋ άλλου καί δός του κάθε ήμέραν σύλ
λογοι καί έταιρίαι δ ι ' αυτόν τόν σκοπόν. Το νοσοκομεΐον μόλις δ ιατη
ρείται καί νάσου καί έγινε καί άλλο και ούτε τό ενα προκόβει ούτε τό 
άλλο - δέν σοϋ σώνουν τά δύο καί αμέσως σοϋ κορδίζουν ένα σωρό άσυλα. 
Τό βρεφοκομεϊον μας μόλις ζή καί νάσου γίνονται καταστήματα διά 
νά βυζαίνουν τά παιδιά τήν ήμέραν, άλλα γιά νά μή βυζαίνουν διό
λου καί έτσι τό χρήμα σκορπάει, καί κανένα άπό αυτά δέν ημπορεί 
νά ζήση καί δός του καί εις τόν Δήμον. Καί ευρίσκουν κανένα σύμβου-
λον καί τό προτείνει είς τό συμβούλιον καί αί χιλιάδες ψηφίζονται 
ακαταπαύστως. 

Ά γ ρ . Πολλαί ; 
Δημ . Υπερβολικοί. "Επειτα έ'χομεν τάς υποτροφίας, τούς συλλό

γους καί τούς ομίλους, οί όποιοι κάθε ήμέραν ξεφυτρόνουν σάν μανιτάρια. 
Ά γ ρ . Διατί τούς λένε ομίλους ; επειδή ομιλούν ; 
Δημ . Ακριβώς τό εναντίον. Δέν ομιλούν διόλου δυστυχώς. 
Ά γ ρ . Ά λ λ ά τί κάμνουν ; 
Δημ . Λένε πώς καλλιεργούν τάς τέχνας, τήν μοϋσίκήν, τά δπλα, 

άλλά τό σωστόν είναι δτι καλλιεργούν τά χαρτιά κα'ι μόνον. 
Ά γ ρ . Τής τράπουλας ; 
Δημ . Ακριβώς. 
Ά γ ρ . Μά επιτρέπεται ή χαρτοπαιξία ; Έ γ ώ άκουσα ποϋ άπό τόν 

καιρό τοϋ Μπαϊρακτάρη οί χαρτοπαΐκται δέν έχουν ποϋ νά σταθούν 
στήν Αθήνα. 

Δημ . Οί μικροί. Οίμεγάλοι δχι. Συμβαίνει, δ,τι μέ τήν άράχνην 
Ά γ ρ . Κατάλαβα. Ή μεγάλες μυϊγες τήν τρυπούν καί φεύγουν καί 

αυτή πιάνει τές μικρές. 
Δ η μ . "Επειτα βλέπεις έκτος άπό δλα τά άλλα παιγνίδια μΚς έκόλ-

λησε καί τό μάους. 
Ά γ ρ . Τί είναι τό μάους ; 
Δημ . Νά παιγνίδι . Αρχίζει άπό δεκάρες καί τελειώνει μέ χιλιάδες, 
Ά γ ρ . "Ας ηναι· δεν καταλαμβάνω^ 
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Δημ . Κατόπιν έ'χομεν τούς λυσσοδήκτους. 
Ά γ ρ . Τούς λυσσιασμ.ένους ; 
Δ η μ . Τουλάχιστον δσους λέγουν δτι είναι. Καθένας δπού τόν έδάγ-

κασεν έ'νας σκύλος σοϋ παρουσιάζει ενα πιστοποιητικόν δτι τό σκυλί 
ήτον λυσασμένο καί είναι ανάγκη νά ύπάγη είς Παρισίους. Δός του λοι
πόν καί πιστώσεις καί χρήματα. 

Ά γ ρ . Μά δέν ημπορείτε νά αποφύγετε αυτά ; 
Δημ . Πώς; 
Ά γ ρ . Πρώτον οί ιατροί νά δίδουν πιστοποιητικά δ ι ' εκείνους μόνον 

ποϋ έδάγκασαν λυσσασμένα σκυλιά. 
Δημ . Καί μήπως τά γνωρίζουν; 
Ά γ ρ . Καί έπειτα τό συμβούλιον νά ψηφίζη πιστώσεις μόνον δι'αύτούς. 
Δημ . Καί ποϋ νά τούς μάθωμεν ; 
Ά γ ρ . Έ ! μά τότε τ ί νά σάς ειπώ. Καί μέ δλα τά σχολειά σας, 

μέ δλους τούς σοφούς σας, μέ δλα τ ά γράμματα σας, ενα ξεύρω, πώς 
δέν ξεύρετε τίποτε έδώ στήν Αθήνα . 

Δ η μ . Δυστυχώς ναι. "Επειτα . . . 
(σφύριγμα σιδηροδρόμου). 

ΣΚΗΝΗ ζ ' . 
Εισέρχονται οί κουριέρηδες. 01 ανω. 

Κουρ. 
Νά το τραίνο φθάνει, 
Τρίλα, ρίλα, τριλαρό. 
Παίρνει δσβυς προφθάνει, 
Τρίλα, ρίλα, τριλαρό, 
Ξένους δσους θέλει, 
Παίρνει ενα σωρό. 
Κι' άπο ξένους τόπους 
Φέρνει στ' αστυ το κλεινόν 
Τούς αντιπροσώπους 
Τόσων τόσων δανειστών, 
Γ,ια. να πάρουν τόκους • · 
Τόσο τα εκατόν. 

Α ' . Kotfp. Τό τραίνο πλησιάζει. 
Β ' . Κονρ . Ποιος είναι αυτός; Επιθυμείτε ξενοδοχεΐον, κύριε. Εενο-

δοχεϊον Φίλιππος ό Μακεδών. 
• Α ' . Κονρ . Ξενοδοχεΐον ό Αριστοτέλης. 

Ά γ ρ . Άφήστέ με ήσυχον καί μή πρός κακοφανισμόν σας μολοντούτο. 
Δέν θέλω ξενοδοχεΐον. Θέλω ήσυχίαν. ,, 
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ΣΚΗΝΗ Ζ'. 
Άότυνόμος μετά δύο άότυφυλάκων, φύλαξ ό"ταθμοϋ. ΟΙ άνω . 

Άο"τυν. Τί τραινον έρχεται τώρα ; 
Φιίλαξ. Το κατ'εΰθεϊαν τών Πατρών. 
Άστυν. Καλά. Προσοχή. Απομακρύνατε τούς περιέργους. 
Δημ . ΤΊ τρέχει ; πρόκειται τίποτε ; 
Άστυν. "Ελαβον έντολήν."Ερχονται οί αντιπρόσωποι τών δανειστών. 
'Αγρ. Τί νά κάμουν ; 
Anu. Διά τον συμβιβασμόν. 
'Αγρ. Ποίον συμβιβασμόν ; 
Α' · Κουρ. Μωρέ άπό ποϋ έρχεσαι τοϋ λόγου καί δέν ξεύρεις τίποτε ; 

Και δέν ξεύρεις πώς έρχονται τώρα άπό τήν Γαλλίαν, άπό τήν Γερ-
μανίαν καί άπό τήν 'Αγγλίαν διά νά συμβιβασθούμε είς τά δάνεια. 

'Αγρ. Μά διατί νά συμβιβασθούμε ; 
Β ' . Κουρ. Γιατίδέν έχουμε νά πληρώσουμε. Γιατί Ισκάσαμε κανόνι. 
'Αγρ. Καί είναι σωστό αυτό ; x 
Α ' . Κουρ. Σωστό ξεσωστό ετσι έ'γεινε τώρα καί φαίνεται πώς ετσι 

γίνεται παντού. Δεν βλέπεις πόσοι άλλοι έσκάσανε κανόνι προτήτερα 
άπό μάς καί πόσοι άλλοι ετοιμάζονται νά τό σκάσουν κατόπιν. 

'Αγρ. Μά γώ ξεύρω πώς 6 Σπύρος ο Πατσοθέμος ό μπακάλης στήν 
Ποντικότρουπα ποϋ έσκασε κανόνι τόν έ'βαλαν μέσα. 

Α' · Κουρ. Μά έτσι φαίνεται θά γίνη καί εδώ καί διά τούτο ήλθεν 
ό "Αστυνόμος. 

Δημ . 'Αφήτε τόν άνθρωπον ήσυχον. 
(Νέον σφύριγμα). 

ΣΚΗΝΗ Η ' . 

Διέρχονται έπιβάται πολλοί. Πολλά κιβώτια πραγμάτων έν τώ 
μέό*ω τοϋ κόΰμου, ό 'Αότυνόμος ανοίγει τόν δρόμον. 

Α'. Κουρ. Σέ ποίον ξενοδοχεϊον θά πό£νε ; 
Β ' . Κουρ. Δέν βλέπεις πέρα τόν άνθρωπον τοϋ Κούκ ; Είς τήν 

Μεγάλην Βρεττανίαν. Ενοικίασαν δλόκληρον πάτωμα πεντακόσια 
χρυσοί φράγκα τήν ήμέραν. 

'Αγρ. Πόσον κάμνουν ; 
Α ' . Κουρ . Πες χίλιες δραχμές. 
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'Αγρ . Και ποίος ταϊς πληρόνει αυτές ; 
Α ' . Κουρ . Μά εκείνοι πού τούς έστειλαν. 
Β ' . Κουρ . Ό συμβιβασμός. 
'Αγρ. Θά μείνουν πολλάς ημέρας; 
Α ' . Κουρ . Ώς πού νά γίνη δ συμβιβασμός. 
Ά γ ρ . Καί εις αυτό τό διάστημα φόβος είναι νά φΚνε δσα χρήματα" 

έμειναν. 
Β ' . Κουρ . Έ τ ζ ι φαίνεται . 
(Τέλειον σκότος. Ακούονται φωναί.—Εισέρχονται δ Πρόεδρος καί οΐ 

Αθηναίοι) . 

ΣΚΗΝΗ Θ'. 

Πρόεδρος, Αθηναίοι. ΟΙ άνω 

Κουρ . Τί τρέχει ; 
Πρ. Μά αυτό είναι φοβερόν. Νά ήλθαν κάτι ξένοι καί μόλις έξε-

κίνησεν ή άμαξα, έ'πεσεν είς ένα άπο τούς λάκκους δποϋ είναι εξω είς 
τον δρόμον καί έσπασε.Τόύς έβαλαν σάλλην άμαξα, άλλά δ ένας έ'βγαλε 
τό χέρι του. 

Ά γ ρ . Μά τ ί διάολο δέν επρόσεχεν δ άμαξας. 
Πρ. Τί νά προσεχή ; Είναι σκοτάδι. Δέν άναψαν τ ά φανάρια τοϋ 

γαζιού. . 
Ά γ ρ . Μήπως είναι Πανσέληνος απόψε ; 
Πρ. Τί Πανσέληνος ; Ή Εταιρία τά χάλασε μέ τό Δήμο καί δέν 

ανάφτει τά φώτα τοϋ γαζιού. 
Ά γ ρ . Καί γιατί ; 
Πρ. Διότι τής χρεωστούν 400,000 χ ιλ . δραχμάς. 
Ά γ ρ . 400,000! ! (πρός τήν Δημαρχίαν). Πώς ; 
Δημ . Πώς ; είναι μακρά ιστορία. Μας χρεωστεϊ καί αυτή 400,000 

άπό πρόστιμα. Τώρα πρόκειται νά τά συμψηφίσουμε. "Εγειναν έ'ως τώρα 
δεκατέσσαρες συμβάσεις, άλλά πότε δέν συμφωνεί δ Νομάρχης καί 
πότε τό συμβούλων καί τά πράγματα μένουν εκκρεμή. 

Ά γ ρ . Καί ή πόλις στό σκοτάδι. Καί τώρα εγώ ποϋ δέν ξεύρω τούς 
δρόμους πώς θά πάω μέσα στήν Πολιτεία. 

Δημ . Ακολουθεί εμέ; θά σοι χρησιμεύσω ώς οδηγός καί θά μάθης 
καί θά ιδης λίγο. ά π ' δ λ α , άφοϋ ήλθες Ιδώ νά σπουδαστή. 

(Απέρχονται ) 
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ΣΚΗΝΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

ΕΙΰέρχονται οί Τριπολϊται και ό ηγούμενος αυτών. 
Ό Πρόεδρος και αϊ συντεχνίαι. 

Ό Ή γ . Τώρα. καλά χορέψαμε καί καλά ήπιαμε. Τί θά κάμουμε ; 
Πρέπει νά πάμε μέσα. Μ'αύτό το σκοτάδι. 

Πρ. Έννοια σας, φίλοι καί αδελφοί. Έγώ έπρονόησα δ ι ' δλα . Έφέ-
ραμε βεγγαλικά καί ρουκέταις καί θά γίνη διαδήλωσις φοβερά. Καλ
λίτερα ποϋ είναι σκοτάδι. Εμπρός τά όργανα. Αί σημαϊαι. Και Ζήτω 
ή 'Αθήνα καί ή Τρίπολις. 

Ό λ ο ι . Ζήτω. 
("Α,δουσιν όλοι όμοϋ). 

Ζήτω, ζήτω ή 'Αθήνα μας, 
Ζήτω ή Τριπολιτσά μας, 
Ζήτω,-ζήτω ή 'Αθήνα μας 
Ζήτω καί ή Τριπολιτσά. 

(Διαδήλωσις. Καταπίπτει ή αυλα ία) . 

ina-oes^Oo-cii 
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Οί πάντοτε κουρασμένοι πόδες του κατήρχοντο προσεκτικώς, μέ βρα
δύτητα έ'κτακτον, τάς βαθμίδας τής,περιστρεφομένης κλίμακος. Μέ τούς 
οφθαλμούς χαμηλομένους εις τήν λευκότητα τοϋ τοίχου καί αφηρημένους 
χωρίς συνείδησιν κατήρχετο τού δωματίου τού ιατρού νομίζων πάν 
τοτε δτι είς τά ώτά του σβέννί>ται ακόμη ή ηχώ τής καταδίκης τήν 
όποιον ειχον άκούση. 

Ήνοιξε έπειτα τήν θύραν ήσύχως, μέ τήν αυτήν πάντοτε ψυχραι-
μίαν τών κινήσεων καί εξήλθε εις τήν όδόν τήν πλήρη κινήσεως καί 
βόμβου. 

Ό λ η ή εκφανσις ή πολυτάραχος ή πάλλουσα τής ανθρωπινής ζωής 
ή όποια ήπλοϋτο μυρώμορφος έμπροσθεν του, ύπο τήν δόξαν τήν λευ-
κήν καί χρυσήν τοϋ μεσουρανοϋντος ηλίου, τού ύπέκαυσε τον πόνον, τοϋ 
ήρέθισε, τοϋ έγαλβάνισε τήν άπειρον λύπην καί τήν άπελπισίαν τήν 
αδρανή, καί ήρχισεν ήδη ωχρότατος νά τρέχη μάλλον νά σπεύδη 
προς τήν μεγάλην όδον έκ τής οποίας το άκρον μόλις έβλεπε πλαισιου-
μενην εν πρασίνφ καί κυανω τήν εξοχήν. 
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Έξ δλης τής συγχύσεως, τού εγκεφάλου του μία μόνον Ιδέα, μία 
μόνον συναίσθησις ύψοϋτο καθαρά σχηματισμένη, αναπόφευκτος, ή ιδέα, 
ή συναίσθησις τής δυστυχίας του. 

Ήτο δυστυχής ! δυστυχής ! δυστυχής ! 
Το σώμα του αυτό τό άσθενικόν, τό δυστυχές ήδη, μέ τά νεύρα τά 

ευέξαπτα, τά πάντοτε πληγωμένα, τά τεταμένα πάντοτε, τά έξησθε-
νημένα καί παράξενα καί τρελλά, έμελλε νά καταστραφώ νά βυθισθ^ 
εις τόν θάνατον τής ακινησίας χωρίς δύναμιν μυών πλέον, μέ θραυσμέ-
νην τήν συγκοινωνίαν, σάκκος σαρκών ζωντανών και παραλυμένων ανι
κάνων πρός ύπηρεσίαν, μέ τήν ζωήν ένοικούσαν μόνον ώς είρωνείαν εντός 
αυτών. 

Όλίγος καιρός ακόμη άπέμενεν είς τήν έλευθέραν, τήν βουλητικήν 
κίνησα τών μυών του καί έπειτα θά έσυντρίβετο ή μηχανή καί θά 
άπέμενεν αυτός έρείπιον παράλυτον, ασθενές καί βαρετόν είς τόν κό-
σμον, μέ τήν συναίσθησιν τοϋ εκμηδενισμού τής δυνάμεως του κα ' 
τής ελευθερίας του απόμαχος άχρηστος καί ασθενής τοϋ μεγάλου αγώ
νος τής εξελίξεως. 

Πρό μιας ώρας ουδεμία υποψία δέν τόν έβασάνιζε καί είχε άνέβη 
ήσυχος, αδιάφορος, σχεδόν τυφλός πρός τόν έπικείμενον κίνδυνον, τήν 
κλίμακα τοϋ ιατρού μέ έσκοτισμένην ακόμη τήν κεφαλήν εκ τής με
λέτης,τής διηνεκούς μελέτης, ήόποία είχε καταστή τό μόνον του πάθος.. 

Καί άπό τό στόμα τοϋ μικρού εκείνου γέροντος τοϋ νευρικού μέ τό λ ε -
πτόν δλως άσυνείδητον είρωνικόν μειδίαμα, τό όποιον έτρεχε πάντοτε 
άπό τών χειλέων εις τάς πτυχάς τών παρειών του, ήκουσε τότε άπαγ -
γελλομένην φοβεράν καί έπίσημον τήν μοιραίαν άποκάλυψιν τής κατα-

' στροφής. 
Ή τ ο φίλος του καί παλαιός φίλος τής οικογενείας ό.ιατρός και έγνώ-

ριζε τήν μόρφωσα καί τήν ψυχραιμίαν του. Τού είχεν ομιλήσει κά
πως προφυλακτικώς κ α τ ' αρχάς, ά λ λ ' έπειτα κ α τ ' ολίγον ή ομολογία 
έ'ρρευσε μέ δισταγμούς, μέ συμπληρούμενα κενά, απερίσκεπτος, έκ τών 
χειλέων του. 

Ή τ ο άναπόφευκτον αποτέλεσμα—τού είπε—τής κληρονομικότητος καί 
τών σφαλμάτων τοϋ πατρός του, δστις είχε κληρονομήσει τήν έπιληψίαν 
έκ τής οικογενείας του καί είχε διασαλεύσει καί είχε μολύνει καί είχε 
μετασχηματίσει είς πύον εντός τών αρτηριών τό αΐμά του κατά τήν 
νεότητα τήν τρελλήν τήν έκφαυλισμένην. 

Ό Ιατρός ό γηραιός είχε παραστή είς τόν θάνατον τού πάππου τού 
αποθανόντος έκ πτώσεως κατά παροξυσμόν επιληπτικον, καί είχε περι-
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ποιηθή τον πατέρα, τόν άκμαϊον, τόν οίκτρώς νεάζοντα ακόμη κατά 
τήν μακράν τήν βαρεϊαν περίοδον τής δηλητηριώδους νόσου. 

Έγνώριζεν δλην τήν ίστορίαν τής οικογενείας καί είχε προΐδει τήν 
άναπότρεπτον, τήν μοφαίαν τοϋ υίοϋ καταδίκην, τήν κληρονομίαν τοϋ 
αίματος τοϋ παθολογικού, τοϋ δηλητηριασμένου — καί τήν διαιώνισιν 
τής προγονικής άτελείας καί τής πατρικής αμαρτίας είς δλόκληρον 
κλάδον δυστυχών. 

Έπρεπε καί αυτός νά λάβη τό μερίδιον τής καταστροφής καί τής 
έκμηδενίσεως τής οικογενείας καί νά βυθισθή καί αυτός είς τήν άσθέ-
νειαν καί νά εξόφληση καί αυτός μέρος τών αμαρτιών, μεταβιβάζων 
αΰτάς είς άλλους έπειτα, δυστυχείς απογόνους. 

"Οταν τόν έξήτασεν δ ιατρός καί ήκουσε τούς φοβερούς προαγ
γέλους τής κινητικής αταξίας, τάς οξείας κεφαλαλγίας καί τά 
ανησυχητικά συμπτώματα τής βαρείας νευρασθενείας, εκίνησε τήν κε
φαλήν καί πριν όμολογήση τούς φόβους του, πριν έξηγηθή είς τόν 
νέον, τά είχεν δλα εννοήσει έκ τής προηγουμένης γνώσεως τής ιστο
ρίας τοϋ ασθενούς. 

Καί κατήλθεν αυτός άπελπις καταδικασμένος τήν κλίμακα μ.έ δλό
κληρον δρίζοντα δυστυχίας, δλόκληρον τήν άποκάλυψιν τής καταδίκης 
αυτής τής φυλής του καί τής καταστροφής καί τοϋ φοβερού μέλλον
τος, το δποϊον άπαίσιον,, χωρίς μυστήρια ί'στατοπρό αύτοϋ, καλύπτον 
τήν άτμόσφαιραν άπασαν διά τής θανατικής αποφάσεως, διά τής υπο
σχέσεως τής δυστυχίας του. 

Έβάδιζε τόρα έν μέσω δένδρων καί έστάθη μίαν στιγμήν μέ έ'κφρα-
σιν άπερίγραπτον οδύνης, καταληφθείς ύπό βαθύτατου άλγους τοϋ δε
ξιού άκρου. Ό πόνος ήτο ύπερμέτρως οξύς καί μία μικρά παρατετα
μένη κραυγή εξήλθε τών χειλέων του καί τόν έκαμε νά πέση έπί τοϋ 
λίθινου περιζώματος, τό όποιον έκλειεν έκεΐ τήν δδόν. 

Ήτο δ προάγγελος τής δυστυχίας καί τής καταστροφής, δ πόνος 
εκείνος,τού δποίου δέν γνωρίζει όξύτερον ή επιστήμη, ό πόνος ό νυσ
σών, δστις τοϋ κατελάμβανε τους πόδας, δστις θά τοϋ έχαλάρωνε βρα-
δύτερον τόν χαλινόν τών μελών του, τά όποια θά έσπασμώδουν, θά. 
έκινοϋντο ατάκτως καί θά παρελύοντο έπειτα ύπό τήν.έπιδρασιν τοϋ 
δηλητηρίου, τό όποιον τοϋ ένέχυσεν ό πατήρ είς τάς φλέβας. 

'Αλλ 'ήτο λοιπόν καταδικασμένος, δέν έδύνατο νά λύτρωση, δέν 
έδύνατο νά τήν άποφύγη τήν άσθένειαν αυτήν ; 
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Διατί έγεννήθη, διατί τόν έγέννησεν δ πατήρ του, διατί τοϋ έδωσε 
τό μαρτύριον της υπάρξεως αυτής τής δυστυχούς, τής ελαττωματικής,, 
τής γεμάτης άπό πόνον καί άπό άσθένειαν ; ' 

Καί τό μεγάλον έγκλημα τοϋ γεννήτορος έξετυλίσσετο τόρα Ιν 
δλη του τή φρίκη. Έβλεπε τήν οίκογένειάν του καί τούς απογόνους 
του, δλόκληρον φυλήν, δλόκληρον κλάδον ατόμων γεννωμένην δπως, 
άντιστή δπως παλαίση είς τήν έπικράτησιν τοϋ ισχυρότερου καί τήν 
άμείλικτον εκλεκτικότητα, ή όποια καταστρέφει τούς αδυνάτους καί 
τούς ασθενείς, — τήν Ιβλεπε πλήρη πληγών καί ασθενειών κληρονο
μούσαν τήν διπλήν άσθένειαν τοϋ πατρός του. Καί άπέθνησκον όλοι 
ώς αδύνατα πλάσματα νικώμενα, κάταδιωκόμενα ύπό τό βάρος τής· 
πατρικής κληρονομιάς τής φρικώδους. 

Αυτός καί οί μέλλοντες αδελφοί του καί τά παιδιά του και 8λοι του 
οί απόγονοι ήσαν καταδικασμένοι. Ή έκφύλισις μέ τούς φοβερούς συ
νοδούς της, μέ τήν τρέλλαν καί τήν νευρασθένειαν καί τήν διαστροφήν 
τών ιδεών καί τής ηθικής θά τούς κατέστρεφεν αυτούς δλους καί θά 
τούς ήφάνιζε. 

Τό σπέρμα τό φοβερόν, ό Πρωτεύς ό φρικώδες, δστις είχε μεταβληθή 
είς κινητικήν άταξίαν, είς τάς ίδικάς του φλέβας, θά μετετρέπετο ϊσως 
είς διαστροφήν τών ένστικτων καί φαυλότητα διά τά τέκνα του, είς 
παραφροσύνην καί εγκληματικότητα διά τούς εγγονούς του. 

Καί έβλεπε τόρα τόν πατέρα του τόν ενοχον καταδιωκόμενον ύπό 
ολοκλήρου τής πατρίου γενεάς του, καταρωμένης αυτόν και έλεγχού-
σης καί καταδικαζούσης τό φοβερόν του έγκλημα: τήν σποράν τόσων 
δυστυχών. 

Έσηκώθη ώς ανατιναχθείς, ώς φοβηθείς τήν εικόνα τήν οποίαν ή 
φαντασία του τοϋ παρουσίαζε καί ήρχισε νά τρέχη τόρα πρός τήν 
οίκίαν του. Ό λ η ή απελπισία καί ή αγρία μελαγχολία τής δύσεως ύπό 
τήν οποίαν έπένθει τόρα ή φύσις, κατήρχετο καί έμιγνύετο μέ τήν δυσ-
τυχίαν τής ψυχής του. 

Μέ τήν φρίκην δλου τοΰ βάρους τής φοβέρας ασθενείας, ή δποία θά 
έπολλαπλασιάζετο καί θά διηωνίζετο .διά τοϋ αΐματός του, έσπευδε 
νά φθάση είς τήν οίκίαν μέ τήν καρδίαν έκχειλίζουσαν έκ πικρίας, έξ 
απελπισίας καί άγανακτήσεως. 

* * 

Ό τ α ν κατήλθεν δπως γευματίση μετά τής οικογενείας του, ή άπό-
φασιςείχε ληφθή. Κατά τάς μακράς ώρας, κατά τάς όποιας έρριμενος 
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επί τής κλίνης μέ δλον τόν πρόσωπον κρυμμένον είς τό καλόν προσ-
κεφάλαιον, τό οποίον έδέχετο ύπομονητικώς δλα τά δάκρυα καί έπνιγε 
καί ετρωγεν δλους τούς λυγμούς, είχεν αναμετρήσει τήν άβυσσον είς τήν 
οποίαν επλεεν, είχεν αναπαραστήσει τήν μαρτυρικήν, τήν απέλπιδα 
ζωήν τής ασθενείας, τήν δποίαν τω έπεφύλασσον τά μακρά ανιαρά 
έτη τής ζωής του, καί είχε συλλογισθή τό μέλλον τό οποίον αυτός 
καί δ πατήρ του προητοίμαζον είς τήν δυστυχή του φυλήν. Καί αιφνι
δίως απεφάσισε ν . 

Ή τ ο είς τήν κοινωνίαν βάρος καί μόλυσμα, ήτο είς τήν έξέλιξιν τού 
είδους όπισθοδρόμησις καί έμπόδιον, ή φυλή εκείνη τών ασθενών τών 
εκφυλισμένων τών αδυνάτων καί άνεπιτηδείων είς τόν αγώνα τής διαιω-
νίσεως τής εκλεκτικής, καί δι'αΰτό έπρεπε νά έκλειψη, έπρεπε νά παύση 
υπάρχουσα, νά παύση πληθυνομένη. 

Τόν έφόβιζε, τόν έκαμνε νά τρέμη ή πιθανή ΰπαρξις άλλων αδελ
φών του, βλαστών τού ιδίου πατρός οί όποιοι θά έγεννώντο καί θά έπλη-
θύνοντο καί θά μετέδιδον καί τήν ζωήν τήν δηλητηριασμένην, δπως 
θά μετέδιδον καί τά ίδια τέκνα του, άν άπέκτα. 

Ή φυλή ή περιττή ε"πρεπε νά έκλειψη,νά άφαιρεθή είς τάς ρίζας της. 
Καί διά τούτο δταν έστάθη αντιμέτωπος τοϋ πατρός του τού έξηλ-

κωμένου, τοΰ-οίκτρώς νεάζοντος, τού ανύποπτου, είς τήν τράπεζαν,—ό 
υιός μέ τόν θάνατον έγκαθιδρυμένον άπό τόρα έν τή καρδί<κ, μέ διε-
στραμμένον τόν εκφυλον νουν έξέβαλεν ήσύχως τό μ.ικρόν πολύκρο-
τον, τό όποιον είχε λάβει άπό τό συρτάριόν του καί έστρεψε τόν κοντόν 
σωλήνα* κατά τοϋ στήθους τού πατρός του. 

Καί έπειτα δταν δ μόλυβδος έβυθίσθη είς τό ασθενές αίμα τής π α 
τρικής καρδίας, έκόλλησε τό δπλον είς τό ίδικόν του μέτωπον τό 
δυστυχές, εντός τού όποιου έ'κφρων έπάλαιε καί έσκίρτα όνους . . . . 

Καί μέ τόν θάνατον τοϋ εγκεφάλου του έξέλειψεν, απέθανε καί δλη 
ή ασθενής φυλή του, 

Λί. Α . Έ «6βκο«ό«ουλος . 
ι . 

Π Ε Ρ Ι 

Τ Ε Λ Ω Ν Ι Α Κ Ο Υ Δ Α Σ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Υ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ' 

Ή συγγραφή ιστορίας τής ελληνικής τελωνιακής νομοθεσίας τυγχά
νει έργον ουχί τοσούτον ευχερές δσον ήδύνατό τις νά ύποθέση. "Εξαι
ρέσει βιβλίων καί φυλλαδίων τινών Πολιτικής Οικονομίας, άτινα έν 
συνάψει καί άπό θεωρητικής όλως έπόψεως έξετάζονσι τό ζήτημα, ουδέν 
έτερον εχει τ ις βοήθημα πρός πορισμόν τής /αναγκαίας ύλης ή αυτούς 
τούς κείμενους νόμους καί τά κοινοβουλευτικά πρακτικά. Έργον τφ 
οντι έπίμοχθον τό τής άναδιφήσεως τής "Εφημερίδος τών Συζητήσεων 
τής Βουλής άπό τής ιδρύσεως της καί τής τής Κυβερνήσεως άπό τοϋ 
1845 καί εντεύθεν, δτε έδημοσιεύθη ό οργανικός περί τελωνείων νόμος, 
συνοψίζων τά άπό τού 1833 δ ιατάγματα καί τόν νόμον τού 1842, δ 
διατελών είσέτι καί νϋν έν ίσχύϊ, πλήν ευάριθμων τινών μεταβολών έπε-
νεχθεισών διά νεωτέρων νόμων καί μόλαταϋτα δέν δύναται τις νά ή 
βέβαιος δτι θά έπιτύχν) νά άνεύργ) τίνες άρχαί διειπον έκάστην γενι-
κήν μεταρρύθμισα τοϋ τελωνιακού δασμολογίου. Δυστυχώς αί κοινο
βουλευτικά! συζητήσεις καί πρακτικά είσί σχεδόν πάντοτε πτωχόταται , 
καταλήγουσαι είς συνοπτικήν εκθεσιν ύποβαλλομένην ύπό τού αρμοδίου 
υπουργού συνάμα τφ περί τούτου νομοσχεδίω. Άφ'έτερου οί γενικοί 
στατιστικοί πίνακες τής εμπορίας, ών αναμφισβήτητος τυγχάνει ή χρη-
σιμότης, μόνον άπό τού 1887 ήρξαντο συντασσόμενοι τακτικώς πως· 
άνευ τής ακριβείας τούτων, καθίσταται αδύνατος ή έξακρίβωσις τών 
καρπών έκαστου νέου δασμολογίου, οΰ μόνον ύπό έμπορικήν καί βιομη-
χανικήν εποψιν, άλλά καί ταμιευτικήν. 

Ούχ ήττον οφείλει τις ν "αναζήτηση ύπό ποίων άρχων ένεφορήθη 
δ Έλλην νομοθέτης άπό τού 1884 καί εφεξής· έπεκράτησεν αρά γε 
προστατευτικόν ή απλώς ταμιευτικόν πνεύμα ; "Αμφότερα, άπαντ^ δ 
έπί τών Οικονομικών Υπουργός έν τή τελευταία ύπ' αυτού ύποβληθεί-

1 "Εκθεσις υποβληθείσα εις το έν Άμβέρσ·/) διεθνές συνέδρων περί τελωνιακής 
Νομοθεσίας. 
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σει τ φ κοινοβουλίω εκθέσει, σπεύδει δέ πάραυτα νά έλέγξη εαυτόν 
ασυνεπή διά τής δλως ταμιευτικής φύσεως τού έπισυνημμένου τη εκ
θέσει δασμολογίου. Πράγματι, φρονούμεν δτι ουδέποτε εν Ελλάδ ι 
σοβαρώς ετέθη το ζήτημα τής ελευθέρας συναλλαγής καί τού προστα
τευτικού συστήματος· δ ταμιευτικός σκοπός ύπήρξεν άείποτε δ μόνος 
σκοπός, άδιάφορον τό σχήμα δ ι 'ού περιεβάλλετο, τό δέ τελωνιακον 
δασμολόγιον, είς δ προσθετέον καί τό χαρτόσημον, είς ουδέν άλλο συν-
τελούσιν ή ώς άσφαλέσταται άναρροφητικαί άντλ ία ι , άντλούσαι συνε
χώς και άκόπως έκ τοϋ ιδιωτικού πλούτου πρός πόρον τών ορέξεων τής 
δημοσίας σπατάλης. 

Έν ετει 1884,δτε γενική τοϋ δασμολογίου άναθεώρησις έλαβε χώραν, 
έφαίνετοδτι επρόκειτο νά δοθή έπιστημονικωτέρα τις χροιά είς τόν θεσμόν 
τούτον, έπί τ φ τέλει δέ τούτω συνέστη επιτροπή έν τ φ ύπουργείω τών 
Οικονομικών ύπό τήν προεδρείαν αύτοϋ τοϋ Υπουργού, πρός συζήτησιν 
τών διαφόρων θεμάτων καί βιομηχανικών συμφερόντων. Τά αυτά ελα-
βον χώραν και διά τό δασμολόγιον τού 1887, δπερ υποτίθεται δτι έ'δει 
νά έδραιοϋται έπί τών έκτοτε παραχθέντων αποτελεσμάτων. Νομίζω 
δμως, δτι αυτά τ ά μ έ λ η τής επιτροπής έν αμηχανία θά ήσαν, έάν ήρω-
τώντο ύπό ποίων άρχων καθωδηγήθνίσαν, ποία πορίσματα ήδυνήθησαν 
νά σχηματίσωσιν έκ τών διαφόρων υπηρεσιακών εκθέσεων, ποίας επι
σήμους πληροφορίας ειχον ώ*ς πρός τήν γεωργικήν παραγωγήν τής χ ώ 
ρας καί τήν ναυτιλιακήν κίνησιν, δύο κυριωτάτων παραγωγικών πηγών 
τού εθνικού πλούτου· άγομαι δέ τοσούτο μάλλον είς τήν πεποίθησιν ταύ -
την , καθ* δσον είς μάτην ανεζήτησα τά έγγραφα καί πρακτικά τής 
επιτροπής.Αί πληροφορίαι, άς δύναται τις νά άρυσθή έκ τών συνοδευου-
σών τό νομοσχέδιον εκθέσεων, είσίν ελαχίστης σπουδαιότητος, περιορι-
ζόμεναι είς τήν ατελή κατάδειξιν τών αδικαιολογήτως είσαχθεισών 
καινοτομιών. Έ τ ι μηδαμινωτέρας αξίας τυγχάνει ή έ'κθεσις· τοϋ αρμο
δίου τμήματος τής βουλής, είς ού δήθεν τόν έ'λεγχον υπήχθη τό νομο
σχέδιον τό τμήμα τούτο, ώς καί πάντα τά άλλα τμήματα τής βου
λής, σχηματίζονται κατά μέγιστον μέρος έκ τής πλειονοψηφίας,, έπο-
μένως έκ τών τής κυβερνήσεως, είς ους ουδεμία άντιλογία επιτρέπεται -

ή μειοψηφία κωφεύουσα είς πάντα τά ζητήματα πλήν τού προϋπολο
γισμού, είς δν μόνον συσσωματοϋται, άνωφελώς έ'στιν δτε, συντελεί είς 
τήν σύνταξιν βραχυτάτης έξ ολίγων λέξεων εκθέσεως, ενός οιονεί κα 
λώς εχει. Δήλον είναι δτι δέν δύναται τις ν ' απαίτηση έργασίαν οΐα 
κατηναλώθη πρός καταρτισμόν τοϋ τελευταίου Γαλλικού ή τού τών 
Ηνωμένων Πολιτειών δασμολογίου· παρ 'ήμϊν καί τά ζητήματα τ υ γ -
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χάνουσιν απλούστερα καί ή επήρεια τών διαφόρων συμφερόντων πολύ 
σμικροτέρα. 'Αλλ 'δπως ποτ ' άν ή , άλγεΐ τις βλίπων δ ι ' δποίου συνο
πτικού τρόπου μεταποιείται τό ήμέτερον τελωνιακον δασμολόγιον, έπί 
σκοπώ απλώς ταμιευτικώ, εναντίον πάσης υγιούς αρχής τής Πολιτικής 
Οικονομίας, 

Τώ οντι, τίνα ίδέαν δύναται τις νά σχηματίση .περί δασμολογίου, 
ούτινος ολίγον κατ 'ολίγον αυξάνονται τά δικαιώματα κατά 1 5 ° / 0 , 
έπί τή έλπίδι τής διά τοϋ τρόπου τούτου πληρώσεως παμμεγέθων ελ
λειμμάτων τοϋ προϋπολογισμού ; Έζητήθη πρό ετών ήδη ή θεραπεία' 
τής οικονομικής ημών φαγεδαίνης έν τή συνέχει έ^ιβαρύνσει τών έμ
μεσων φόρων, ευχερές δέ καί άνώδυνον έθεωρήθη έργον ή υποβολή 
προσθέτων δικαιωμάτων είς τήν έ'μμεσον φορολογίαν, έν φ ο ί άμεσοι 
φόροι έξακολουθοϋσιν εισπραττόμενοι διά τρόπου άγαν πλημμελούς. Ή 
ευχέρεια τής εισπράξεως τών φόρων τούτων άπαλλάττουσα άπό τής 
ανάγκης δλοκλήρου στρατιάς υπαλλήλων εισβαλλόντων είς τάς κώ-
μας καί τά χωρία, συντελεί τά μέγιστα είς τήν έπαύξησιν αυτών, 
παρά τήν πικράν παρατήρησιν, δτι ουδέποτε ελήφθη ή ελαχίστη κ&ν 
μέριμνα υπέρ τής εμπορίας καί τής φθινούσης ημών βιομηχανίας, ήτις 
πόρρω απέχει τού προοδευτικού σημείου, είς δ έδικαιούτό τις νά έλπιση. 
Οί έν τ φ συνημμένφ πίνακί άριθμ-οί καταδεικνύουσι τούτο σαφώς. Ό 
άδικος ούτος τρόπος φορολογίας, ούτινος κύριον στοιχεϊον αποτελεί τό 
δασμολόγιον, επιβαρύνει αδιακρίτως πάσας τάς κοινωνικάς τάξεις-
άλλως τε απεδείχθη δτι κράτος τ ι δέν δύναται νά ευδοκίμηση ύπό 
τήν έπήρειαν τοιαύτης νομοθεσίας. "Οθεν μεταρρύθμισις επιβάλλεται, 
καίτοι δυστυχώς ή άκροσφαλής οικονομική και πολιτική κατάστασις 
τής χώρας εξαντλεί καθ ' δλοκληρίαν τόν νομοθέτην, δστις αρκείται, 
οσάκις ή ανάγκη γείνη έπαισθητοτέρα, είς τήν έπαύξησιν κατά δεκα-
τημόριά τινα τών μάλλον εύεισπράκτων φόρων. Κρίνοντες δμως δλως 
αντιθέτως νομίζομεν δτι τά τελωνεία ήδύναντο πολύτιμους νάπαράσχωσιν 
υπηρεσίας,κατά τήν μαστίζουσαν ήμας κρίσιν, δ ι 'δ καί πρώτοι ύπεστη-
ρίξαμεν πρό τίνων ετών μετά τίνος φίλου· βουλευτού σύστημα, ούτινος 
ή άρχή συνίστατο είς τήν έν τοις τελωνείοις παραδοχήν τών ληξάντων 
τοκομεριδίων τών εθνικών δανείων πρός πληρωμήν άντί τιμήματος. 
Τούτο έκτος τών άλλων οικονομικών πλεονεκτημάτων, άτινα άναμφηρί-
στως έπαρουσίαζε, θά ήτο συνάμα ή καλλίτερα ασφάλεια διά τούς κα
τόχους τών ελληνικών χρεωγράφων,δωτι επερχομένου λυσιτελούς συμβι
βασμού, αί τελωνιακαί εισπράξεις μόναι θά ήδύναντο νά έπάρκέσωσι διά 
τήν ύπηρεσίαν τοϋ δημοσίου χρέους, ούτω δέ θ ' άπεφεύγετο τό ηθικώς 
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επαχθές τοϋ έλεγχου άφ* ενός, άφ'έτερου δέ οί ομολογιούχοι θά ήσαν 
βεβαιότατοι περί τής πληρωμής τών τόκων των , προεξοφλοϋντες έν 
ανάγκη το προσεχές τοκομερίδιον, άντί τής παραδοχής συστήματος 
συμβιβασμού, όπερ έπαπειλεϊ νά έπαναφέρη ώς τάχιστα τήν αυτήν κα-
τάστασιν. 

Όφείλω όμως νά ομολογήσω, δτι ή κυβέρνησις τοϋ 1891 έμφο-
ρουμένη ύπό τής γενικής τάσεως πρός άναθεώρησιν τής τελωνιακής Νο
μοθεσίας άπό απόψεως ό'λως νεωτέρας καί επιστημονικής, ήρξατο συ
στηματικής πρός διαρρύθμισιν τού δασμολογίου εργασίας, ήτις άγνω
στοι διατί διεκόπη, ίσως δέ ί'να μή έπαναληφθή έν τω μέλλοντι. Ό 
τότε Υπουργός τών Οικονομικών απηύθυνε κατά μήνα Άπρίλιον είς 
τούς προϊσταμένους τής τελωνιακής αρχής, οικονομικούς εφόρους καί λ ι -
μενάρχας τοϋ κράτους έγκύκλιον, δΓής , άναγνωρίζων τήν άτέλειαν 
τής τελωνιακής νομοθεσίας, έπεθύμ.ει νά προκαλέση εΰρεϊαν καί έπί— 
σταμένην τής δλης ημών δασμολογικής νομοθεσίας μελέτην καί συ
ζήτησιν, πρός άναθεώρησιν καί μεταρρύθμισα αυτής. Έπί τ φ σκοπώ 
τούτω συνέστη έν τ φ ύπουργείφ τών Οικονομικών επιτροπή, εις ήν 
ανετέθη πάσα ή επεξεργασία αυτη; συγχρόνως συνετάχθη έρωτηματο-
λόγιον, είς δ ανέγραψαν ειδικά καί γενικά ερωτήματα έπί δλων τών 
ζητημάτων, άτινα άπήτει ή άναθεώρησις τοϋ δασμολογίου. Αντ ί τ υπα 
τοϋ ερωτηματολογίου τούτου συνημμένα τή έγκυκλίφ απεστάλησαν είς 
πάσας τάς μνησθείσας αρχάς, μέ διαταγήν δπως διανεμηθώσιν είς τά 
λειτουργούντα έν έκαστη περιφέρεια εμπορικά επιμελητήρια, είς τούς 
εμπορικούς συλλόγους, είς τάς έγκρίσει τής κυβερνήσεως κατηρτι-
σμένας συντεχνίας, εις έ'καστον τών σπουδαιότερων έμπορων, βιομη
χάνων, γαιοκτημόνων, ναυτιλλομένων, είς τούς διευθύνοντας οιανδή
ποτε σπουδαίαν έταιρικήν έπιχείρησιν, σχετιζομένην προς ενα τών 
παραγωγικών έν τω τόπω κλάδων, μέ τήν παράκλησιν όπως ούτοι 
διατυπώσωσιν εγγράφως, ήν έκαστος έχει γνώμην περί τών τεθειμένων 
ερωτημάτων, κατά τάς υπαγορεύσεις τών γνώσεων αυτού και τής πεί
ρας. Τό έρωτηματολόγιον ευρύτατα διενεμήθη, πλεΐσται δ ' επεστρά
φησαν απαντήσεις ύπό ανδρών πεπειραμένων καί ειδημόνων τών δια
φόρων κλάδων τής εμπορίας ."Αδηλον ποία ύπήρξεν ή τύχη τών έγγρα
φων τούτων, άτινα ουδέποτε συνεβουλεύθησαν, ούδ'έγένετό ποτε χρήσις 
αυτών πρός τούτο, εί μή τις άλλη , μέ δλην τήν έπελθοϋσαν άναθεώρη
σιν τοϋ 1892, ώς ομολογεί αυτός ό έπί τών Οικονομικών Υπουργός 
άμα τή υποβολή τής αιτιολογικής είδήσεως μετά τοϋ σχετικού νομο
σχεδίου. Φοβούμαι δτι εάν ύπάρχωσιν εισέτι τινά τούτων, ευρίσκονται 
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έν τοις άρχείοις τοϋ έπί τών Οικονομικών Υπουργείου δπως ταφώσιν 
εκει εν τ φ ερεοει του χρόνου. 

Ευχής έργον θά ήτο έάν έπήρχετο, προκειμένου περί τελωνιακής 
νομοθεσίας, βαθμιαία μεταρρύθμισις, βασιζόμενη επί τής λογικής καί 
τής πείρας, έάν άνδρες λογάδες, δσοι δύνανται νά συντέλέσωσιν εις τήν 
αρτιότητα τοϋ έργου καί είναι ικανοί νά συγκομίσωσι, λόγω επιστή
μης, πρακτικής εμπειρίας καί επαγγέλματος γνώσεις καί φώτα, έκα-
λοϋντο πρός σχηματισμόν επιτροπής, ήτις έ'δει συνεχώς καί ένδελεχώς 
ώς κύριον νά εχη μέλημα τάς άνάγκας τής εμπορίας καί. τής βιομη
χανίας, νά πορίζηται τάς πληροφορίας της παρά τών εμπορικών καί 
βιομηχανικών επιμελητηρίων, άτινα δέν ύπάρχουσι καί ών ή σύστα-
σις επιβάλλεται, καί τέλος νά συστηθή γενική διεύθυνσις τών τελω
νείων, άντί τοϋ νύν υπάρχοντος τμήματος έν τ φ Ύπουργείφ τών Οι
κονομικών, έργον δικαιότατον, αφού γένικαί διευθύνσεις ύπάρχουσι 
δι'υπηρεσίας ήττονος σπουδαιότητος. Μήπως θά ήδύνατο νά θεωρηθϊ) 
κλάδος άλλος σπουδαιότερος εκείνου, δστις ού μόνον ρυθμίζει τ ή ν , πα -
ραγωγήν τοϋ εθνικού πλούτου, άλλά καί αποφέρει μόνος τώ δημοσίφ 
σχεδόν τό ήμισυ τών βέβαιων εσόδων αυτού; 

Έν διαστήματι ·τής τελευταίας -δεκαετίας αί τελωνιακαί πρόσοδοι 
ύπερεδιπλασιάσθησαν ό'ντως- έν φ τότε ανήρχοντο εις δεκαπέντε πε
ρίπου εκατομμύρια δραχμών,, άπό τό 1891 έ'φθασαν εις τό ποσόν/36, 
576,377 δραχμών, ούτως ώστε οί τελωνιακοί δασμοί άπέφερον αυτοί 
μονοί περίπου το ήμισυ τού προϋπολογισμού τοϋ κράτους, τούθ'όπερ 
έκτος πάσης αναλογίας τυγχάνει, λαμβανομένου ύπ'ό'ψει δτι, τά δι
καιώματα έν σχέσει πρός τήν άξίαν τών αντικειμένων είσί κατά μέ-
γιστον δρον 20Ό°/0 καί κ α τ ' ελάχιστον 25°/ 0 . 

'Τπερησπίσθησάν τίνες τό σύστημα τούτο διισχυριζόμενοι δτι, έθνος 
νέον, ώς ή Ελλάς , ειχεν ανάγκην τής προστασίας πρός ανάπτυξα αυ
τού- ά λ λ ' ελέγχεται αυτό ψευδές και σφαλερόν, διότι λησμονούσα δτι 
ή επιστήμη διδάσκει ήμας ότι τό άνέσπερον φώς τής ελευθερίας είναι 
άχώριστον καί κυριώτατον στοιχεϊον τής προόδου έκ,άστου έθνους, όπερ 
δέν δύναται νά έπαρκέση είς τάς εαυτού άνάγκας. 

Παραπλήσιος τή θεωρία ταύτη είναι ή τοϋ εμπορικού ισοζυγίου, ήν 
τά τοϋ ελληνικού τύπου φύλλα συχνάκις επικαλούνται πρός εξήγησα 
τής οικονομικής ημών δυσχέρειας. Κατά τό περίφημον τούτο σύστημα, 
τό χρυσίον θεωρείται ώς ό κατ'αρχήν πλούτος. "Οθεν έ'καστον έθνος 
περί πολλού ποιούμενον τήν εαυτού εΰημερίαν, δέον νά έπισύρη έν 
τοις κόλποις αυτού δσον ε"νεστι πλειότερον χρυσίον, τοΰτο δέ &ατορθοϊ 
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διά τής προς τους άλλους μείζονος πωλήσεως ή άγορας. Λέγεται δέ 
κοινώς δτι τό Ίσοζύγιον κλίνει υπέρ τίνος έ'θνους, δταν τοϋτο πωλοϋν 
πλέον ή δ,τι αγοράζει, λαμβάνη είς χρήμα τήν "διαφορών, εάν δέ ή ει
σαγωγή ύπερβαίνη τήν έξαγωγην, τό ίσοζύγιον καταδείκνυσι ζημ.ίαν. 

Πρώτον μέν καθ ' ολοκληρίαν τυγχάνει ψευδές τό δτι τό χρυσίον 
είναι δ κ α τ ' αρχήν πλούτος έθνους τινός. Άφ'έτερου είναι ανακρι
βές τό νομίζειν, δτι δ χρυσός καί δ άργυρος δέν είναι καί ούτοι εμπο
ρεύματα, ή μάλλον προϊόντα όμοιας φύσεως τών άλλων προϊόντων. 
Ο χρυσός καί ό άργυρος είναι προϊόν άνταλλασσόμ.ενον πρός έτερον 

προϊόν. Γεωργός πωλεί τόν σϊτόν του, εκ τού αντιτίμου δ'αΰτού αγο
ράζει ενδύματα· τί διαφέρει ή πραξις αύτη, άν έ'διδε τόν σϊτον δν 
παρήγαγον οί αγροί του, κατ'εύθεϊαν είς τόν ένδυματοπώλην ; Ό 
χρυσός καί δ άργυρος ουδέν άλλο είσίν ή άξίαι άντιπροσωπεύουσαι 
προϊόντα καί ευχερή μέσα συναλλαγής καί κυκλοφορίας. Ή Βελγική 
χωρα καταναλίσκει τούς ημετέρου; οίνους καί έ'λαιον, τ ί δέ θ ' άπο -
δώση είς αντάλλαγμα ; Φαινομενικώς μέν άργύριον, ά λ λ ' έν πράγ
ματι τον εαυτής σίδηρον. Θά άποδώση ήμϊν τό τίμημ,α δι'αργυρίου 
οπερ επροσπορίσατο έκ τής πωλήσεως σιδήρου. Επομένως ουχί δ χρυ
σός, αλλ δ πλούτος φέρει τόν χρυσόν. 

Σύν τούτους λησμονούσα οι προστατευτικοί τό μέγα οίκονομικό'ν 
αξίωμα, τά ακριβώς άναπτυχθέν καί καθορισθέν ύπό τού J . Β. Say, 
οτ ι τά προϊόντα πρός προϊόντα μόνον ανταλλάσσονται, διαφόρου μέν φύ
σεως, ά λ λ ' ίσης1 άξιας. Ά λ λ ' έκτος τούτου οί'προστατευτικοί καθί
στανται θύματα των τελωνιακών π ι νάκων δέν θεωρούσιν δτι οί πίνακες 
ούτοι έν τή περί εμπορικού ισοζυγίου θεωρία ίσοδυναμούσι πρός στοιχεία, 
ών ή μία μόνον όψις είναι ορατή, ή δ ' άλλη αόρατος, καί οίκοδομούσιν 
επί τής μιας μόνον ό'ψεως μή φροντίζοντες ποσώς περί τής ετέρας. 

Το έμπορικόν ίσοζύγιον έδραζόμενον μόνον έπί τών τελωνιακών πινά
κων,, ώς συνήθως συμβαίνει, δέν δύναται ή σφαλερόν νά έπιφέρη συμ
πέρασμα· δθεν δέον νά συμπεριλαμβάνει πάντας τούς άλλους άδηλους 
πόρους, οΐτινες μέγιστον άποτελοΰσι κεφάλαιον έν τώ περί ισοζυγίου ύπο-
λογισμώ, δέον νά σημειοΐ τά έν τώ έξωτερικφ κυκλοφορούντα εθνικά 
χρηματικά κεφάλαια, τά έν τώ έσωτερικώ ύπό τών ξένων δαπανώμενα, 
τάς έπί τόπου γενομένας αγοραπωλησίας καί πάντα τά τοιαύτα, τά 
διαφεύγοντα, τόν τελωνιακον έ'λεγχον, καί τέλος τάς ναυλώσεις τών 
ελληνικών πλοίων, αΐτινες άποφέρουσιν ουχί εύκαταφρόνητον ποσόν ώς 
έκ τής σπουδαιότητος τής ελληνικής ναυτιλίας. 

Τό σύστημα τούτο φέρει ήμας είς παραλογισμούς· καί έπί παραδείγ-
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μ.ατι:Έλλην έμπορος αποστέλλει τά προϊόντα αυτού εις Βέλγιον, διά δέ 
τού αντιτίμου τούτων αγοράζει μετοχάς και άξιας τραπέζης, ήτις βραδύ-
τερον καθίσταται εις κατάστασιν πτωχεύσεως· είναι φανερόν δτι ή έπι-
χείρησις αύτη απέβη όλεθρία τώ έμπόρφ, καί δμως τό τοιούτο, κατά 
τόν συλλογισμόν τών προστατευτικών, έ'δει νά ή έπιζήτητον, άφοϋ έγέ-
νετο εξαγωγή άνευ αντιστοίχου εισαγωγής. Ιδού έτερα πρ&ξϊς, ήτις, 
κατά τό σύστημα τού εμπορικού ισοζυγίου, εδει νά θεωρήται επιζήμιος: 
έμπορος αποστέλλει τά προϊόντα αυτού, άξιας 100,000 δραχμών, είς 
Βέλγιον άτινα ώς έκ τής μεταγωγής αυτών ύπερτιμώμενα, πωλούνται 
130,000 δραχμών, δ ι ' ώ ν δ άποστολεύς αγοράζει διάφορα Ισάξια 
αντικείμενα, άτινα μεταφερόμενα είς Ελλάδα ύπερτιμώνται, διά τόν 
αυτόν ώς ανωτέρω λόγον, κατά 30,000 δρχ. δλικόν άθροισμα δραχμαί 
160,000· τό τελωνεϊον τοιουτοτρόπως έσημείωσεν έν τή εισαγωγή πο
σόν κατά 60,000 δρχ. άνώτερον τού τής εξαγωγής, επομένως ή 
χώρα κατέστη πενεστέρα, ένώ συνέβη δλως τουναντίον. Κατ'αύτούς 
ευκταία θά ήτο ή πτώχευσις τού Βέλγου έμπορου, διότι έν τή περιπτώ
σει ταύτη δέν θά ήδύνατο ν 'άποτ ίση τό πρός "Ελληνα έ'μπορον όφει-
λόμενον τίμημα, οίίτωδέ θά άπεφεύγετο ή εισαγωγή, δπερ καί τό σπου-
δαιότερον. 

Πλεΐστ' άλλα επικαλούνται επιχειρήματα οί προστατευτικοί πρός 
ύποστήριξιν τού συστήματος αυτών, παρακολουθούμενα ύπό ολοκλήρου 
σειράς δήθεν ευεργετημάτων, δ ι ' ών σκοτίζουσι τήν δρασιν τών πολλών, 
άποφεύγουσι δέ διαρκώς νά όμολογήσωσι τόν ταμιευτικόν μόνον σκοπόν 
τοϋ δασμολογίου μ.άς. Έάν τοϋτο επραττον, θά ήσαν κατά τ ι συγγνω
στοί, λαμβανομένης ύπ'δ'ψει τής άθλιας ταμιευτικής καταστάσεως τής 
χώρας· λησμονοϋσιν έν τούτοις, δτι τό έμπόριον χώρας τινός καί αυτή ή 
χώρα δέν δύνανται νά εύημερήσωσιν, δτε μεγάλοι τινές βιομήχανοι ευ
νοούνται έπί βλάβη τοϋ πλήθους. Ή άπόδειξιςεΰρηται έν τοις συνημ.-
μένοις πίναξιν, οΐτινες έναργώς καταδεικνύουσιν δτι μέ δλ,ην τήν έκτων 
αναθεωρήσεων τού 1884, 1887 καί 1892 έπελθούσαν αυξησιν τών τ ε 
λών, ή εμπορική κίνησις τής χώρας δέν έποιήσατο τάς προσδοκω-
μένας προόδους, ούδ'αί τελωνιακαί εισπράξεις ηύξησαν κ α τ ' άναλο-
γ ίαν . Τό αυτό τούτο συνέβη έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής 
Άρκτώας Αμερικής, αϊτινες, έν ώ πρό τής εφαρμογής τοϋ περίφημου 
bill Mac-Kinley έ'φερον έν τώ προϋπολογισμώ αυτών περίσσευμα 
500,000,000, σήμερον αναγκάζονται μετά τεσσάρων ετών δοκιμα-
στικήν πάροδον, νά έπιβάλλωσι νέους φόρους. 

Έπεκαλέσθησαν υπέρ αυτών οί προστατευτικοί επιχείρημα σεσα-
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θρωμένον, καί δι'αύτοϋ έζήτησαν νά σαγηνεύσωσι τάς έργατικάς τ ά 
ξεις, δπως. κτήσωνται υπέρ αυτών τά πλήθη· διισχυρίσθησαν δτι τό 
σύστημα των εξυπηρετεί τά συμφέροντα τών εργατών, άφοϋ δι 'αύ
τοϋ επιδιώκεται ή αυξησις τής εγχωρίου παραγωγής, άρα καί ή τιμή 
τής εργασίας αυξάνει, επομένως καί τό ήμερομίσθιον. Ά λ λ ά ποία 
ποτέ δύναμις έν τώ κόσμω δύναται νά έξαναγκάση τούς έργοστα-
σιάρχας, τούς διευθύνοντας τάς μεγάλας επιχειρήσεις νά αϋξήσωσι τό 
ήμερομίσθιον τών έργατών' των ; Οί προστατευτικοί δέν βλέπουσιν δτι 
ή δήθεν αύτη αύξησις τών ημερομισθίων εις προσδοκίας μόνον περιο
ρίζεται, καί δτι έπί πολύν έτι χρόνον οί ατυχείς, χειρώνακτες δ^ υπο
σχέσεων μόνον θά βαυκαλίζωνται. Ά λ λ ά πρός τ ί , προκειμ-ένου περί 
προστασίας, νά μή έφαρμοσθή αυτη πρώτον υπέρ τών τελευταίων 
τούτων, ή , ώς έγένετο, υπέρ τών βιομηχάνων; Ή ευθύνη είναι ή αυτή 
διά πάντας, έ'λεγεν λίαν εύφυώς δ Michel Chevallier, ά λλ ' έάν επρό
κειτο νά γείνττι έξαίρεσίς τις , νομίζω ό'τι έ'δει αύ'τη νά γείνη μάλλον 
υπέρ τών πασχουσών τάξεων. 

"Οπως έξευμενίσωσι τάς έργατικάς τάξεις προσέθεντο, δτι αί δα-
σμολογικαί κλάσεις δέν περιεϊχον αντικείμενα τής χρήσεως καί συν
τηρήσεως τών τάξεων τούτων λησμονούσιν δμως, φαίνεται, xkt δ ερ
γάτης τής σήμερον έπαισθητώς μετεβλήθη, ούδ'είναι οιοι πρό πεντα-
κονταετίας ήσαν νύν ποιούνται χρήσα κλίνης, σινδονών καί πλείστων 
δσων άλλων αντικειμένων βαρέως φορολογουμένων. Ά λ λ ω ς τε έπιδιώ-
κοντες τον ταμιευτικόν αυτών σκοπόν, καλώς ένόησαν, ότι οί έπ ' αντ ι 
κειμένων συχνής καταναλώσεως δασμοί sivat οί μάλλον αποφέροντες, 
καί εντεύθεν φανερόν δτι ήναγκάσθησαν νά παραμελήσωσι τά συμ
φέροντα τών εργατικών τάξεων. 

Αξίωμα οίκονομικόν διδάσκει ημάς, δτι εκάστη εισαγωγή έχει 
άντίστοιχον έξαγωγήν, καί τανάπαλιν δτι έκαστη εξαγωγή έχει άντ ί -
στοιχον είσαγωγήν, επομένως πάς φραγμός τεθείς ε'ις τήν μίαν τούτων 
τό αυτό αποτέλεσμα επιφέρει έπί τής ετέρας. Νομίζω λοιπόν δτι τό 
αξίωμα τούτο έ'δει διαρκώς νά έ'χη πρό οφθαλμών ού μόνον ό νομοθέ
της, άλλά καί π&ς δστις αναζητεί έν τώ προστατευτικώ συστήματι 
τήν αληθή εύημερίαν τής χώρας. Ρίπτοντες ήδη βλέμμα πρός τινας 
ξένας χώρας, ών τό δασμολόγιον ήδύνατο μετ ' ωφελείας νά μελετηθή 
ύ φ ' ή μ ώ ν , βλέπομεν δτι ή Ελλάς , γεωργική κ α τ ' εξοχήν χώρα, μέ 
πληθυσμόν δύο εκατομμυρίων αντλεί διά τού δασμολογίου αυτής ετη
σίως 32 εκατομμύρια έκ τού ιδιωτικού πλούτου, οτε άλλα βιομήχανα 
κράτη, ώς τό Βέλγιον, μέ τριπλάσιον πληθυσμόν, 30 μόνον εκατομμύρια. 
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έχει τελωνιακάς εισπράξεις, 15 δέ μόνον αί Κάτω Χώραι, άδιάφο-
ρον έάν ό πληθυσμός είναι διπλάσιος τοϋ τής Ελλάδος. 

Ώς ανωτέρω έρρήθη, ή Ελλάς είναι χώρα γεωργική μάλλον ή βιο
μήχανος· οί απέραντοι αμπελώνες καί ελαιώνες τής Πελοποννήσου καί 
τών Ιονίων νήσων, αί εύφοροι πεδιάδες τής Θεσσαλίας, ή φυτεία τού 
καπνού έν τή Στερεή, είσί τοσαϋτα μαρτύρια. Προσθετέον δτι ή τε 
λευταία στατιστική περί πληθυσμού καταδείκνυσι τό ήμισυ τού ελλη
νικού λαού γεωργικόν. 

Ή γή απόκειται πηγή πλούτου, ουδέν πλέον ζητεί ή τήν άρμοδιω-
τέραν έκμετάλλευσιν αυτής διά μηχανημάτων υπαγορευόμενων ύπό 
τής προόδου τής επιστήμης, δπως έκατονταπλασίονα άποδώση τά 
αυτή έμπιστευθέντα, ύπό, άλγους δέ καταλαμβάνεται ό παρατηρητής, 
δτι ουδέποτε ή γεωργία κατέστη άντικείμενον αληθούς τίνος προστα
σίας καί δτι καί νύν ετι είς δλως άρχέγονον ευρίσκεται κατάστασιν. 
Ποιος λοιπόν ό λόγος τής δαπάνης 26 εκατομμυρίων διά προμήθειαν 
τού πρός ζωάρκειαν αναγκαίου σίτου, καί 6 εκατομμυρίων διά τήν 
άγοράν τής οικοδομήσιμου ξυλείας, αφού έ'χομεν 6,000,000 στρέμ
ματα αποφέροντα δμως μόνον^ 80,000 δρ. καί έτερα 2,500,000 γης 
πρός βοσκήν,, άτινα δέν άπαλλάττουσιν ημάς τής δαπάνης 5 εκατομ
μυρίων πρός συντήρησιν τών διαφόρων ζώων; Οί ελληνικοί οίνοι., οί το
σούτον πνευματώδεις καί πλήρεις ωφελίμων συστατικών,κατασκευάζον
ται δ ι ' αρχετύπου δλως τρόπου. Ά λ λ ά παρά τάς ατέλειας ταύτας καί 
τά έλαττώαατα, έάν κατά τύχην ή εσοδεία δέν είναι δσον προσεδοκάτο 
άφθονος, ή γή είναι ή αμέσως υπεύθυνος, είς αυτήν αποδίδονται τά 
αίτια τής κακοδαιμονίας καί κατ'αύτής στρέφομεν γλώσσαν καί δπλα, 
ώσεί μή έδικαιούτο καί αύτη άπηυδηκυϊα νά μή ύποκύπτη διαρκώς ε'ις 
τάς τών ανθρώπων ορέξεις, καί ν ' απαίτηση εις αντάλλαγμα περισσο-
τέραν προθυμίαν παρά τών ανθρώπων, αΰτν), ήτις ουδέν αρνείται ήμΐν, 
έν τή| ζωγ) τά πάντα άφθόνως παρέχουσα καί μετά θάνατον προσφέρουσα 
τοις πάσιν έν τοις κόλποις αυτής άσυλον γαλήνης. 

Ή προστασία τής γεωργίας δέν επιτυγχάνεται δ ι ' επιβολής υπέρογ
κου τελωνιακού δασμού. Τό είδος τούτο τής φορολογίας ε'ις ουδέν άλλο 
συντελεί ή ώς κώλυμα τής έν έν τφ έξωτερικφ πωλήσεως τών εγχω
ρίων προϊόντων. Καθίσταται εγχώριος αγορά δι'εγχωρίων προϊόντων, 
καί εν περιπτώσει μέν ευφορίας, τό κακόν δέν είναι α'ισθητόν, άλλ' εν 
περιπτώσει εναντία, ποϋ θά καταφυγή τις, έάν δέν θέλωμεν νά άποτί-
σωμεν τούς υπέρογκους δασμούς ; 

Ουδέν τό μάλλον εύνουν τή προστασία τού λαθρεμπορίου, δπερ άσκεϊ-
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ται έν Ελλάδι εις μεγάλας διαστάσεις, ύποβοηθούμενον ύπό τής κακο-
πιστίας τών υπαλλήλων. Οί άνθρωποι ούτοι άπό τών ανωτάτων μέ
χρι τών κατωτάτων λειτουργών καί υπηρετών, πλήν ευάριθμων εξαι
ρέσεων, παρά τον συγκριτικώς γλίσχρον αυτών μισθόν, 450 δραχμών 
κατ* άνώτατον δρον, δυνάμενον νά φθάση τάς χίλίας περίπου διά τών 
ποσοστών καί έπιμ.ισθίων εξόδων, καί 60 κατά κατώτατον, κατορθούσι 
νά άποχωρώσι μετά εικοσαετή ύπηρεσίαν, μέ σύνταξιν άνερχομένην είς 
το ήμισυ τού μισθού των , έκ περισσού δέ μετ'Ισχηματισμένων περιου
σιών. Το λαθρεμπόριον ήδύνατό τις νά διαίρεση είς δύο κατηγορίας : 
είς. το μέγα ό'περ ασκείται ώς επάγγελμα, καί είς το μικρόν δπερ ασκεί
ται ύπ'αΰτού τοϋ καταναλωτού. Τό πρώτον εκμεταλλεύονται οί πρά
κτορες τής Κυβερνήσεως δ ' επαίσχυντου συνεννοήσεως μετά τών εμπο
ρευομένων, ί'να δέ συγκαλύψωσι τό αισχός των,δεικνύουσιν άγροΐκόν έστιν 
δτε αυστηρότητα είς τούς ταξειδιώτας. 

Ή άρσις τοϋ κακού τούτου ήδύνατο νά έπιτευχθή διά τής προσλή
ψεως χρηστότερου προσωπικού, ηθικώς, επιστημονικώς καί τούς τρόπους 
μεμορφωμένου, ουχί δέ διά τών δήθεν προσόντων, άτινα νΰν απαιτούν
ται , καί διά τής αυξήσεως τοϋ αριθμού τών επιθεωρητών,διαρκώς περι
φερόμενων καί μή προσκεκολλημένων είς τό ύπουργεΐον ή εις άλλην τινά 
θέσιν, δίκην κοινών άργομίσθων υπαλλήλων. 

Ά.Ο. Τυπάλδος Μ«α<κας. 

; • •̂ .•oeŝ oo-c 

.ΑΙ 0ΡΧΗΣΤΡΙ4ΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΪΠΤΟΪ 

Ό δύων ήλιος εκρύβη δλοτελώς όπισθεν παραπετάσματος πυριφλε-
γών σύννεφων, άτινα πέραν έκεϊ είς τήν έσχατιάν τής ατέρμονος εκ
τάσεως τών αγρών έπιρρίπτουσιν επί τής πράσινης θαλάσσης τών σπαρ
τών άντανάκλασιν αίματόχρουν. Ή σκιά τών ύψιτενών φοινίκων ύπο-
τρέμει κατοπτριζομένη εντός τοϋ στιλπνού καί οκνηρού ρείθρου τού Νεί
λου· σειραί καμήλων μέ τήν ίδιάζουσαν έ'ρρυθμον ταλάντευσιν τών νώ
των , διαβαίνουσί μετά χλωρού φορτίου- οί βόες καί οί βούβαλοι ·» 
θρώς μηρυκάζοντες καί τά γοργά ovapta λυγιζόμενα ύπό τό βάρος εύρω
στων μελαψών καί γυμνοπόδων αναβατών έπιστρέφουσιν άπό τόν κά -
ματον τής ημέρας. Είς τήν βραχείαν λύκην τής σχεδόν χειμερινής ημέ
ρας διαγράφεται σκιερόν τό ανάστημα τών γυναικών, εϋλύγιστον καί 



II t ν α ξ εμφαίνω ν τάς τελωνιακά; εισπράξεις κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν άπό του 1882-1893 
καί τήν γενικήν κίνησιν του εμπορίου άπό του 1887-1892. 

Αντικείμενα προελεύσεως 
Εισπράξεων. 

1 88» 

ΔΡ°7.·. Λ. Δραχ. Λ. 

1884 

Δραχ. Λ. 

Εισαγωγή 
Εξαγωγή 
Διαμετακόμισις 
'Εκ λαθρεμπορίων 

"Ε γ γ ε ι ο ι φ ό ρ ο ι 
Εισπραττόμ. εν τοις Τελωνείοις 
Λιμενικά δικαιώματα 

Ε μ π ο ρ ί κ ι α κί ν η ΰις 
Γενικόν έμπάριον 

Εισαγωγή . . . ., 
Εξαγωγή 

^Είδικόν έμπόριον 
Εισαγωγή ..." 
Εξαγωγή 

19,750,660 
1,572,037 

173,636 
1J0.843 

3,525,550 
145,691 

20,760,926 
2,022,175 

191,948 
161,062 

3,746,301 
185,588 

19,222,941 
' 1,226.086 

183.204 
143,946 

4,227,033 
236,186 

1 88̂  

ΔΡαΧ.- Λ, 

15,658.297J19 
1,688,282116 

•144,491 '60 
123,024 27 

4,578,949 
212,343'22 

1 886 

ΔΡαλ· 

19,195,072 
1,761,260 

113,475 
151,121 

4,152,604 
223,301 

Λ. 

1 887 

26,675,302 
2,436,785 

121,176 
161,987 

1,968,205 
117,714 

144,721,806 
107,930,549 

131,749,325 
102,652,477 

Λ 

1 888 

ΔΡ αΧ· 

25,472,810 
1,981,839 

113,391 
152,200 

5,345,522 
31,213 

124,385,505 
103,142.901 

109,149,182 
95.653,741 

Λ. 

1889 

Δραχ. Λ. 

I 890 

Δ ? α / . - Λ. 

1 891 

Δραχ. Λ . 

1 892 

Δραχ. Λ. 

1 893 

ΔΡ αΧ- Λ. 

24.012,146 
2,557,675 

104.579 
79,165 

6,442,230 
28,552 

162,122,867 
115,974,249 

132,653,248 
107,777,808 

24,393,046 
1,826,233 

100,557 
85,209 

5,238,172 
31,980 

153,657,090 
102,143,951 

120,785,604 
95,791.684 

26,061,511 
4,023,643 

108,440 
141,642 

6,204,651 
36,487 

155,514,982 
110,443,501 

140,359,674 
107,489,713 

26,753,648 
2,000,389 

ίθ6,333 
162,679 

,820,862 
62,797 

116,041,594 
85,964,601 

119,306,007 
82,261,464 

22,378,260 
2,157,448 

103,888 
131,402 

4,716 037 
52,200 
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εύπλαστον ύπό τον άμαυρόν χποδήρη χιτώνα, αϊτινες ά<ρού ύδρεύθησαν 
είς τον εΰεργετικόν ποταμόν, έπιστρέφουσι φέρουσαι μετά θαυμαστής 
ασφαλείας τήν κωνοειδή στάμνον επί τής κορυφής τής κεφαλής, βαδί-
ζουσαι μέ βήμα ταχύ καί άπρόσκοπτον, ένφ αί χείρες των ώς βάρη 
εκκρεμούς σειόμεναι διατηροϋσι τήν ίσορροπίαν τοϋ σώματος. 

Ή δύσις έχαιρετίσθη μετ ' ενδομύχου άγαλλιάσεως ύπο τών πιστών 
καί ή τελευταία άκτϊς τού δύοντος Φοίβου άντίκρυσε καθ'άπασαν τήν 
γήν τής Αιγύπτου πρόσωπα εμψυχούμενα ύπό περιχαρούς προσδοκίας. 
'Αφού δέ 6 κρότος τού τηλεβόλου έπιστοποίησε τό πασιφανές γεγονός 
καί έκήρυξε τήν λήξιν/τής νηστείας, όλαι αί χείρες έξετάθησαν άπλή-
στως πρός τό πρώτον εντυχόν φαγώσιμον καί αί σιαγόνες έκινήθησαν 
μετά ρώμης καί τά χείλη έβυθίσθησαν μετά τρυφής είς τό δροσερόν 
ύδωρ καί οί μυκτήρες άπέδωκαν μετά θορυβώδους άποπνοίας τόν ροφη-
θέντα καπνον τού σιγάρου καί άπό τά στήθη δλων εξήλθε στεναγμός 
άνακουφίσεως,ώσεί ύμνος ευχαριστίας πρός τόν Προφήτην, ού χάριν τε
λείται ή νηστεία αύ'τη τοϋ Ραμαζανίου. Διότι λέγουσιν δτι δ Μωάμεθ 
έξελθών προς άναζήτησιν απολεσθείσης καμήλου, περιεπλανήθη είς τήν 
ερημον καί εμεαεν άνευ τροφής καί ύδατος επί δλόκληρον ήμέραν. 
Καί δ μέν μήν καθ ' δν συνέβη τό γεγονός τοϋτο ήν γνωστός, ουχί 
δμως καί ή ήμερα τοϋ μηνός" τούτου δ ' ένεκα απεφασίσθη πρός άνάμνη-
σιν νά διαρκή ή νηστεία δλόκληρον τόν μήνα, είς δν εξ ανάγκης συμ
περιλαμβάνεται καί ή άγνωστος ήμερα. 

Ή δ η δ χότζας τού γειτονικού τζαμιού άνήψε τούς φανούς τούς κρε
μάμενους πανηγυρικώς πέριξ τοϋ κυκλοτεροΰς διαζώματος τοϋ ύψη
λοϋ μιναρέ. Οΐ πιστοί κορεσθέντες εκ τής πλούσιας ευωχίας, εξέρχον
ται τής κατοικίας των , διά νά μή παραδοθώσιν ενωρίς είς ύ'πνον. 
"Οσον περισσότερον φάγωσι τήν νύκτα, τόσον γενναιότερον θά ύποφέ-
ρωσι τήν νηστείαν τής επομένης. Είς τάς κώμας μάλιστα καί τά χω -
ρίδια, οπού δέν ύπάρχουσι κέντρα συναθροίσεως, μισθωτός αυλητής 
δι 'όλης τής νυκτός, μέχρι τού όρθρου, αύλεϊ καί κρούει μονοτόνως τό 
τύμπανον περιερχόμενος τάς στενάς καί βορβορώδους ρύμας καί εξε
γείρει διά τού θορύβου τούς νυστάζοντας διά νά Ιγερθώσι νά φάγωσι 
καί νά πίωσι . . . Φάγωμεν καί πίωμεν, αΰριον γάρ . . . ουχί άπο-
θανούμεθα, ώς λέγει τό ρητόν, άλλά νηστεύσομεν. Είς τήν μεγάλην 
δμως αυτήν μ&ζαν τών σαθρών καί συμπεπυκνωμένων ρυπαρών οικο
δομών, τήν δποίαν διατέμνει μαίανδρος δρομίσκων σκόλιων καί βορ
βορωδών, είς τήν Μανσούραν αυτήν, ήτις χάρις είς τούς πεντακισμυ-
ρίους κατοίκους της δύναται επιεικώς ν ' άποκληθή πόλις, οί τόποι τής 
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εσπερινής συγκεντρώσεως, κατά ταύτη ν Ιδίως τήν έιτοχήν, δέν λε ί -
πουσιν. Διό οί μέν διεσπάρησαν είς τά καφενεία τά εγχώρια, δπου 
έκμυζώντες τήν σύριγγα τού καπνού, άνα"μιγνυομένου μετά μικράς δό
σεως χασίς, άκροώνται όκλάζοντες έν μακάρια νάρκη τών έπων τών 
ραψωδών άλλοι συναθροίζονται εις τά εργαστήρια, παραμένοντα εκτά
κτως ανοικτά μέχρις ώρας προκεχωρηκυίας, δπου ειδικοί άναγνώσται 
άπαγγέλλουσι λογαοιδικώς φαιδράς διηγήσεις έξ έντυπων κειμένων. 
Έτεροι δέ—καί ούτοι είναι οί εύπορώτεροι,' οί μάλλον ανεπτυγμένοι, 
οί αίσθανόμενοι τήν ανάγκην άπολαύσεως καλλαισθητικωτέρας,—πο
ρεύονται είς το φ ^ ι Κ ° ν *αφενεϊον, το καλούμενον άραβιστί Ά λ λ α τ ί α . 

Ά ς είσέλθωμεν είς αυτό, άφού μάλιστα δέν απαιτείται τίμημα ει
σόδου. Μόνον έν Αλεξάνδρεια έπλήρωσα τοιούτο τίμημα, εύτελέστα-
τον άλλως τε, είς ώδικον καφενείο ν έγχώριον έν Καΐρω, δπου ύπάρ-
χουσι τά περιφημότερα καί άλλαχοϋ έτι τής Αιγύπτου, ή είσοδος είς 
αυτά εινε ελευθέρα καί οί καταστηματάρχαι—ομοεθνείς ημών ώς έπί 
το πολύ — αρκούνται είς το έκ τής καταναλώσεως τών ποτών, σχετι
κώς ύπερτετιμημένων, κέρδος. Ά λ λ ά καί τιμή εισόδου άν υπήρχε, καί 
βαρεία έστω, πάλιν ή θυσία δίά τόν ξένον θά ήτο επιβεβλημένη χά 
ριν τοϋ τόσον πρωτοφανούς καί ενδιαφέροντος θεάματος. Αίθουσα επι
μήκης, δαψιλώς φωτιζόμενη ύπο λυχνιών κρεμαστών πετρελαίου απαρ
τίζει δλόκληρον το καφενεϊον. Ό συνήθης διάκοσμος είς τά τοιούτου" 
είδους καφενεία, τά διατηροϋντα τον έγχώριον τύπον εινε κάπως πλου-
σιώτερος. Όμού μέ τάς λυχνίας κρέμανται άπδ της οροφής υάλινοι 
σφαϊραι χρωματισταί, παρεκτός δέ τών εικόνων, οί τοίχοι στολίζον-

"ται καί διά ρητών αραβικών, χρυσοϊς γράμμασι γεγραμμένων εντός 
πλαισίων, συνήθως έρυθροβαφών. Τήν μίαν άκραν τής αιθούσης κα 
τέχει ή σκηνή, συνισταμένη είς άπλήν έξέδραν σανιδόπηκτον', ύψου-
μένην περί τό εν μέτρον υπεράνω τοϋ εδάφους. Αύλαϊαι, παραπετά
σματα, παρασκήνια δέν ύπάρχουσιν ή σκηνή μόνον φωτίζεται δπω-
σούν πλουσιώτερον καί οί τοϊχοί της κοσμούνται δι'είκόνων, μεταξύ 
τών δποίων νομίζω δτι διακρίνω χρωματιστήν λιθογραφίαν παριστώσαν 
τήν έπίσκεψιν τής βασιλίσσης τής Σαβά'πρός τόν Σολομώντα. "Ισως 
τις ύποθέση δτι ή είκών εξελέγη επίτηδες χάριν τοϋ couleur local 
ή τοϋ δπως δήποτε συγγενούς τοϋ θέματος αυτής πρός τήν φύσιν τής 
χώρας· ά λ λ ' όχι, ετέθη αύτη κατά τύχην. Έτυχε νά ίδω είς άλλα 
τοιαύτης φύσεως καφενεία εικόνας παριστώσας τόν Βύρωνα έν Μεσο-
λογγίω και τόν Γερμανόν άνυψοϋντα τήν σημαίαν εν Άγια- Λαύρα\ 
Οί σημερινοί Αιγύπτιοι δεικνύουσι πρός τούτο θρησκευτικήν καί πολι-
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τικήν άνοχήν άξιοθαύμαστον, καί ού μόνον εικόνας παριστώσας πρό
σωπα ή σκηνάς τού Αγώνος ειδον μετ "εκπλήξεως είς εντευκτήρια ιθα
γενών πολλαχοϋ τής Αιγύπτου, άλλά καί ήκουσα μουσικούς ίθαγίνεϊς 
προπορευόμενους πομπής γαμήλιου ή άλλης θεαματικής επιδείξεως ανα
κρούοντας άνυπόπτως ελληνικά εμβατήρια, τό «Μαύρ' ε ιν ' ή νύκτα 
στά βουνά», ή τό «Μή φοβεϊσθε, Γραικοί» τοϋ Ρήγα, έν τή πλατεία· 
τής Αλεξανδρείας, ολίγα βήματα μακράν τοϋ χάλκινου έφιππου άν -
.δριάντος τοϋ πρώτου σατράπου τής Αιγύπτου, τοϋ Μεχμέτ- Ά λ ή . 

Έπ ί τής σκηνής αριστερά τοϋ θεατού κάθηνται έπί μακρού θρανίου 
όκλάδην οί μουσικοί. Εις αυλός, σύριγξ καλάμινος, εν τύμπανον καί μία 
σαμβύκη πολύχορδος άπαρτίζουσι τήν όρχήστραν, έξ δλων ,δέ τούτων 
τών οργάνων αποτελείται στρηνής καί παράτονος συμφωνία. Πλησίον 
τής ορχήστρας κάθηνται αί όρχηστρίδες· διότι τό καφενεϊον μάλλον 
όρχηστικόν ή φδικόν δύναται ν ' άποκληθή, άφοΰ ή ό'ρχησις αποτελεί 
το κύριον θέαμα. Φέρουσι στολήν θεατρικώς πολυτελή, έσθήτα μετα-
ξίνην χρώματος κυανού ή πορφυρού ή ιώδους, μέ παρυφάς χρυσοποίκιλ
τους ή άργυροπικίλτους, καί υποδήματα κομψά ευρωπαϊκής κατασκευής. 
"Εχουσι γυμνάς τάς ώλένας καί άσκεπες τό πρόσωπον, κάθηνται δέ έν 
νωχελεΐ στάσει.αί μέν έπί τού εύρέος διβανίου, σκεπαζομένου ύπό τ ά π η 
τος, μέ τάς κνήμας διασταυρουμένας, κατά τόν άνατολικόν τρόπον, 
αί δέ έπί καθίσμ,ατος, άναμένουσαι τήν έ'ναρξιν τής παραστάσεως. Ή 
μελανή βαφή δι'ης είσι βεβαμμέναι αί όφρϋς καί αί βλεφαρίδες των 
προσδίδουσι ζωηρότητα είς τούς οφθαλμούς των , ένώ τό ψιμμύθιον 
ζωογονεί τά χείλη καί χρωματίζει ελαφρώς τάς παρειάς των . Οί δά
κτυλοι τών χειρών καί οί βραχίονες εινε κατάφορτοι έκ δακτυλίων καί 
ψελλίων μετά πολυτίμων λίθων, περιδέραια δέ τιμαλφή κοσμοϋσι τόν 
γυμνόν κόλπον. Ή μαύρη κόμη, διηρημενη είς άφθονους βοστρύχους 
κατερχόμενους έπί τοϋ αύχένος, εινε επίσης κατάφορτος ύπό όρμα-
θών χρυσών νομισμάτων. Νομίσματα χρυσά παντοδαπά, οθωμανικά 
καί αιγυπτιακά, άρχαϊα καί νεώτερα κυκλοφορούντα εις τήν Ά ν α -
τολήν κατά τόν παρελθόντα αιώνα, φλωρία ενετικά και δουβλόνια 
ισπανικά καί σκούδα υπερμεγέθη φέροντα τήν προτομήν τής Μαρίας 
Θηρεσίας, άλλα συμπεπλεγμένα μετά τών τριχών τής κόμης, άλλ* 
κρεμάμενα έκ τού άκρου τής πλεξίδος, άλλα λεπτότερα σχηματίζοντα 
στίλβουσαν δρμαθιάν άποτελοϋσι τόν κόσμον τής κεφαλής, κόσμον 
παράδοξον καί βαρύτιμον. "Ολα τά κέρδη των αί γυναίκες αύται , αί 
φύσει άλλως τε λιτοδίαιτοι, άφιεροϋσιν είς τήν άγοράν χρυσών νομι
σμάτων καί τιμαλφών αντικειμένων, άτινα πάντα φίρουσινίφ' εαυτών, 
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αποτελούντα ενίοτε περιουσίαν οΰκ εϋκαταφρόνητον. Μέ διεβεβαίωσαν 
ειδήμονες δτι όρχηστρίς έκ τώνμαλλον πεφημισμένων, καί επομένως 
περισσότερον αμειβομένων, φέρει πολλάκις είς τοιαύτα κοσμήματα τήν 
άξίαν ικανών χιλιάδων φράγκων. Καί δ φαιδρός κροταλισμός αυτών δ 
παραγόμενος κατά πάσαν κίνησιν τών κατόχων των εξεγείρει ε'ις το 
πνεϋμά μου παλαιάς αναμνήσεις και γεννόρ πρώτιστα τήν άπορίαν πώς 
τά φορητά ταϋτα νομισματικά μουσεία φαίνονται τόσον ασφαλή, ενώ 
είς άλλας χώρας, καίπερ προφυλασσόμενά ύπο σιδηρόφρακτου θύρας 
μέ βαρέα κλείθρα και παχείας κιγκλ'ιδας, υπόκεινται ούχ ήττον εις εύ
κολους έπιδρομάς καί συλήσεις. 

Ά λ λ ' ιδού το καφενεϊον έπληρώθη ήδη θαμώνων τά τραπέζια κατε
λήφθησαν πάντα . Ιθαγενείς φέροντες τόν ποδήρη μαύρον χιτώνα καί 
κιδάρεις λευκάς ή πράσινους περί τήν κεφαλήν, κτηματίαι εύποροι 
ώς έπί τό πολύ, καταναλίσκοντες έλευθερίως τάς προσόδους, άς παρέ
χει αύτοΐς ή ανεξάντλητος τής Αιγύπτου άρουρα, έτεροι έκπολιτισθέν-
τες ήδη καί φέροντες μόνον τό φέσιον μετά τής ευρωπαϊκής ενδυμασίας, 
Σύροι πολυμήχανοι, οΐτινες τά πάντα εΰφυώς καί δραστηρίως μετερχό-
μενοι καί χρηματίζοντες άποτελούσι τόν παράσιτον τής χώρας πληθυ
σμόν, μερικοί Ευρωπαίοι εμπορευόμενοι ή εγκατεστημένοι ώς επιστήμονες 
ή ανήκοντες είς τούς διαφόρους κλάδους τής δημοσίου υπηρεσίας, άπαρτί-
ζουσι τό συμμιγές άκροατήριον. Οί Ίθαγεϊς κάθηνται-σοβαροί, διαλεγό-
μενοι χαμηλή) τή φωνή κατά ομίλους, ροφώντες τό σίγαρόν των , καί 
πίνοντες τόν καφέν ή τό σιρόπ,ιον έν ησυχία καί έκκοκίζοντες το κομ-
βολόγιόν των . Δέν λείπουσι δέ καί τά θύματα, δπως καλούνται εύφυώς 
παρ'ήμϊν οί ενθουσιώδεις ζηλωταί τών τοιούτων απολαύσεων,δσοι τρωθέν-
τες άπό τά θέλγητρα τών γυναικών τής σκηνής, δαπανώσιν άσώτως 
χάριν αυτών τά χρήματα των πρός έπίδειξιν καί ίκανοποίησιν τής μα
ταιοδοξίας των . Μού δεικνύουσιν είς τό παρακείμενον τραπέζιον "Αραβα 
βιομήχανον, βεβλαμμένον έχοντα τόν έτερον τών οφθαλμών και κατάστι-
κτον τό πρόσωπον έκ τής εύφλογίας, ούτινος τό έπί τών χονδρών χειλέων 
κτηνώδες μειδίαμα καί ή τρυφηλής χαυνότητος έ'κφρασις προδίδουσι 
τήν μέθην, εις ήν καθ' έσπέραν αρέσκεται νά παραδίδηται παρά τ "αυ
στηρά τής θρησκείας του παραγγέλματα, σπαταλών αφειδώς εις τοιαύ
τας ήδονάς τήν καταλειφθεϊσαν αύτω σημαντικήν περιουσίαν. Ιδού 
εΐς βέης μεσήλιξ, προγάστωρ, τού δποίου ή είσοδος προκαλεί τόν ψίθυ-
ρον τού ακροατηρίου. Βαδίζει μεγαλοπρεπώς συνοδευόμενος ύπο επιτε
λείου φίλων καί πελατών, καταλαμβάνει θέσιν έν τή πρώτη γραμμή 
καί ή πρώτη του πράξις εινε νά προσφέρη αναψυκτικά είς τάς έπι τής 
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σκηνής όρχηστρίδας. "Οπως αί απανταχού συνάδελφοι των καί αί α'ιγύ-
πτιαι γυναίκες τής σκηνής δείκνυνται λίαν ευαίσθητοι πρός τάς τοιαύ
τας τών θαυμαστών των περιποιήσεις. "Οσα περισσότερα κεράσματα 
προσφέρωσι πρός αΰτάς, τόσον περισσότερον δικαιούνται νά επαίρωνται 
καί τόσα περισσότερα δικαιώματα άποκτώσιν έπι τής ύπολήψεως τοϋ 
ακροατηρίου καί προπάντων τοϋ καταστηματάρχου, δστις εΐνε καί δ 
θεατρώνης. Τά ποτά κομίζονται επί τής σκηνής ύπό τοϋ ύπηρέτου καί 
απάγονται σχεδόν αμέσως, ευθύς ώς τά έγγίση μόλις διά τών χειλέων ή 
πρός ήν προσφέρονται. Είς τάς φιλοδωρίας ταύτας διαδραματίζει μέρος 
έξοχον δ ζύθος, δστις τιτλοφορείται μεν ώς προϊόν δήθεν τοϋ περίφημου 
εργοστασίου Δρέερ, άλλ'εινε πράγματι ύγρόν μαυροκίτρινον,. κατασκευής 
ίσως εγχωρίου καί άνούσιον μέχρις αηδίας.Προσφορά φιάλης ζύθου, τ ιμώ
μενης έκεϊ άντί ήμίσεος ταλλήρου, θεωρείται ώς τό έπακρον τής έλευθε-
ριότητος. Καί αί φιάλαι κομίζονται καί ανοίγονται καί απάγονται, καί 
πάλιν σφραγίζονται διά νά προσφερθώσι μετ ' ολίγον εις τήν ιδίαν ή εις 
άλλην έκ τών θεοτήτων τής σκηνής. Ποϋ κατασταλάζει έπί τέλους τό 
πόμα τούτο, τό δποϊον υποθέτω δτι άποτροπιάζεται καί αυτός δ τόσον 
συγκαταβατικός τών ιθαγενών φάρυγξ, αγνοώ. Τά τάλληρα δμως τών 
γενναιόδωρων εινε βέβαιον δτι κατασταλάζουσιν εις χείρας τού θεατρώ-
νου, δστις έξ αυτών κυρίως προσδοκ^ νά καλύψη τάς δαπανάς. 

Ή παράστασις τέλος μετά μακράν προσδοκίαν άρχεται. Ήγέρθη 
ήδη μία τών χορευτριών, ή νεωτέρα καί επομένως ή όλιγώτερον έμ
πειρος καί ήσκημένη. 'Απέβαλε τό λεπτόν έπανωφόριον καί έμεινε μέ 
τήν ένδυμασίαν τήν όρχηστικήν, χρώματος κυανού ανοικτού, μετά χρυ
σών κροσσιών, κομψήν τό σχήμα καί έπιχαρίτως άρμοζομένην εις τό 
λιγυρόν της σώμα. "Σημειωτέον δτι καί τοϋτό εινε νεωτερισμός, εισα
χθείς αφότου αί α'ιγύπτιαι χορεύτριαι μετέβησαν ε'ις Παρισίους κατά 
τήν τελευταίαν μεγάλην Έκθεσιν πρός έπίδειξιν τής τέχνης των , οτε 
οί Γάλλοι κατεθέλχθησαν έκ τοϋ άήθους θεάματος τής καλούμενης 
παρ'αύτών danse de ventre. Αί άφρικαναί χορεύτριαι έζήλευσαν 
τότε τήν εΰρωπαϊκήν άμφίεσιν καί άπεδέχθησαν αυτήν, καί άπέβα-
λον τήν έγχώριον, ήτις ήτο ισως γραφικωτέρα. Φεύ ! δ ευρωπαϊκός 
πολιτισμός καί τά ήθη του είσήλασαν ακράτητα εις τήν χώραν τών 
Φαραώ καί &ν πρό ενός περίπου αιώνος είς τήν ε'ισβολήν τοϋ Βοναπάρ-
του άντεπαρατάσσοντο αί φοβεραί ίλαι τών Μαμελόύκων, σήμερον τί
ποτε δέν άνθίσταται εις τήν ραγδαίαν έπιδρομήν του. Ή τυραννική 
του ομοιομορφία επιβάλλεται πανταχού, καταργούσα βαθμηδόν δ,τ ι 
άπετέλει τόν Ιδιάζοντα τύπον τής χώρας. Οί κροκόδειλοι ίξωρίσθησαν 
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πέραν τών καταρρακτών τοϋ Νείλου καί τά παλαιά ήθη ομού μέ τήν 
περίεργον σκηνογραφίαν των εξωθούνται ήδη εις τά σκότη τοϋ πα 
ρελθόντος, οπόθεν μετά κόπου καί σήμερον ακόμη αρχίζει νά τά εκ-
θάπτη ή χειρ τοϋ καλλιτέχνου ή τού αρχαιολόγου. 

Οί ήχοι τοϋ αυλού καί τού τύμπανου γίνονται οξύτεροι καί γοργότε
ροι. Ή νεανις προχωρεί μέ μικρά βήματα,θέτει τάς χείρας έπί τής όσφύος 
καί αρχίζει τάς κινήσεις. Σείει κατ 'αρχάς το σώμα της ελαφρώς,οιονεί 
άκκιζομένη ώς σεισοπυγίς· έπειτα ή κίνησις γίνεται έντονωτέρα καί κα
τάντη τέλος σπασμωδική. Αι χείρες συμπλέκονται είς μικράν άπό τοΰ 
στήθους άπόστασιν,ή κεφαλή καί οί πόδες μένουσιν ακίνητοι, ό δέ λοιπός 
κορμός τού σώματος, άπό τοϋ τραχήλου μέχρι τών λαγόνων, πάλλε ι , τα 
ράσσεται, σκιρτά· κάμπτεται τό σώμα, ελίσσεται ήρεμα, ώς νά συνέ-
κειτο άπό σπείρας οφεως, ταλαντεύεται ότέ μέν ρυθμικώς, ότέ δέ βιαίως, 
συγκλονεϊται. Ή γαστήρ ιδίως άποκτ^ παράδοξον καί άπίστευτον εύ-
κινησίαν ώς νά ήτο μέλος τοϋ σώματος έκ τών μάλλον διακεκριμένων 
καί ήσκημένων εις συχνήν κίνησιν, ύπείκει μετά θαυμαστής πειθηνώτη-
τος είς τήν θέλησιν τής χορεύτριας καί εκτελεί μετ'άπιστεύτου ευχέρειας 
κινήσεις, αϊτινες θά έφαίνοντο δι 'αϋτήν ώς έκ τής θέσεως καί τής κα
τασκευής της αδύνατοι - στρέφεται δεξιά, στρέφεται αριστερά, προ
βάλλει πρός τά εμπρός, αποσύρεται, ύπανεγείρεται ή καταπίπτει κα 
νονικώς, ανέρχεται καί κατέρχεται μετά κλονισμού ραγδαίως. Ό πε 
ρίφημος μύθος, δι'οΰ δ συνετός Μενήνιος 'Αγρίππας έπεισε τούς στα-
σιάσαντας έν Ρώμη πληβείους, είς τήν περίστασιν ταύτην παρουσιάζει 
τούς δρους εντελώς ανεστραμμένους· παρά ταΐς χορευτρίαις τής Αι
γύπτου δέν εργάζονται τ ' άλλα μέλη διά νά θρέψωσι τήν άκινητοΰσαν 
κοΟάαν, άλλά τουναντίον αυτή δρ^, τών λοιπών μελών άκινητούντων. 
Ή νεάνις εκτελεί έπειτα βηματισμούς τινάς έπί τής σκηνής - αρμόζει 
είς τούς δακτύλους τά κρόταλα καί προχωρεί κρούοϋσα αυτά, σείουσα 
τό σώμα, δτέ μέν παρουσιάζουσα τά πλευρά, ότέ δέ στρέφουσα τ ά 
νώτα πρός τούς θεατάς, καί. κινούσα τό όπίσθιον τοϋ σώματος μέρος 
άπό τών νεφρών και κάτω μετ ' ίσης ευχέρειας καί έπιδεξιότητος. Αί 
στάσεις τάς όποιας λαμβάνει τό σώμα της εινε άλλοτε μέν χαρίεσσαι, 
άλλοτε ήδυπαθεΐς καί χαϋνοι, άλλοτε άσεμνοι καί πολλάκις χονδροει-
δώς κωμικαί. Σταμάτη ακολούθως καί στρέφεται κατά μέτωπον καί 
αρχίζει, πάλιν τήν κίνησιν τοϋ κορμού. Τό σώμα της άσπαίρει, τό στή
θος της κολποϋται καί έξογκοϋται άναπαλλόμενον. Οί μύς συσπώντας 
καί χαλαροϋνται καταφανώς· θρόμβοι ίδρώτος πίπτουσι στάγδην άπό τοϋ 
προσώπου της καί ή αναπνοή τής. φαίνεται κοπιώδης. Αί κινήσεις της 
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δέν εινε πάντοτε ρυθμικαί. Ενίοτε εινε άτακτοι καί ανώμαλοι καί 
αιφνίδιοι, άλλοτε χαλαραί μέχρις εξαντλήσεως, άλλοτε γοργαί καί 
έσπευσμέναι μέχρι φρενίτιδος. Κάποτε άνατείνουσα τάς χείρας συνο
δεύει τάς κινήσεις διά τοϋ ξηρού ήχου τών κροτάλων, διαρκώς δέ άνευ 
μέτρου, άνευ ρυθμού σχεδόν αντηχεί μονότονος καί όξεϊα ή συμφωνία 
τών μουσικών οργάνων δταν δέ έπιστή ή θερμότερα στιγμή τής όρχή-
σεως καί αί κινήσεις τής όρχηστρίδος καταστώσι ταχύτεραι καί βιαιότε-
ραι, ή ορχήστρα ηλεκτρίζεται καί ενθουσιά, καί δ αυλός εκπέμπει ήχους 
διατόρους μέχρι σπαραγμοΰ καί ή σαμβύκη κρούεται ίσχυρότερον καί 
τοϋ τύμπανου δ κρότος καθίσταται έντονώτερος, ένώ οί όκλάζοντες μου
σικοί σείουσι τάς κεφάλας καί κινοϋσι τά σώμα. "Εστίν δτε είς αυτών 
τονίζει ασμά τ ι , τό όποιον έπαναλαμβάνουσιν εν χορώ οί σύντροφοι του 
καί αί επί τής σκηνής γυναίκες. Τοϋ άσματος μετέχει ενίοτε καί ή χο
ρεύτρια, δταν εινε καλλίφωνος, παύουσα τότε εντελώς ή μετριάζουσα 
τάς κινήσεις. Εινε δέ συνήθως τά άσματα ταύτα ερωτικά, πολλάκις 
δμως εκτρέπονται είς άπροκάλυπτον βωμολοχίαν, καί τήν άσεμνον αυ
τών έ'ννοιαν εξαίρει ή χορεύτρια διά καταλλήλου κινήσεως. Τό άκροα-
τήριον τέρπεται έκ τής μουσικής καί μιμικής ταύτης παρενθέσεως καί 
έκαστη στροφή γίνεται δεκτή μετά παρατεταμένου αλαλαγμού επευ
φημίας. 

Καθ 'δληντήν διάρκειαν τής όρχήσεως τό άκροατήριον σιγ^ παρα
κολουθούν μετά προφανούς τρυφής' τάς κινήσεις, καί τοσούτο μάλλον 
έντρυφών, δσον μάλλον εΐνε αύται ακόλαστοι, καί τήν σιγήν, διακό
πτει μόνον εκάστοτε δ ιθαγενής υπηρέτης, δστις, ένώ περιέρχεται έκτε-
λών τάς παραγγελίας τών θαμώνων, εκφέρει εκάστοτε επιφωνήματα 
επαίνου ή παροτρύνσεως, μ.ετά θαυμαστικών ή εγκωμιαστικών φρά
σεως πρός τήν όρχουμένην, παρενείρων ενίοτε παραδόξως καί τήν γαλ -
λικήν λέξιν Silence ! καί τό κέλευσμα τούτο αντηχούν εν τ φ μέσω 
βαθείας.σιγής προξενεί άστείαν έντύπωσιν. 

Ή δρχησις διαρκούσα συνήθως άπό είκοσι λεπτών μέχρις ημισείας 
ώρας, παύει τέλος. Ή όρχηστρίς κατέρχεται άπό τής σκηνής καί περι
φέρει τόν δίσκον, ένώ δέ συνάζει τά γρόσια, ακούει φΛαρέσκως μει-
διώσα τούς επαίνους καί τάς φιλοφρονήσεις καί τάς έρωτικάς εξομολο
γήσεις τών θαυμαστών της. Οί ζωηρότεροι έξ αυτών τήν προσκαλοϋσ1 

νά παρακαθίση είς τό τραπέζιόν των καί προσφέρουσιν. αύτη κεράσματα, 
τήν πρόσκλησιν δέ ταύτην ουδέποτε άποκρούουσιν αί χορεύτριαι τής 
Αιγύπτου, καί δ απαίσιος ζύθος τοϋ ήμίσεος ταλλήρου επιτελεί συχνά-
κις τήν έμφάνισιν του έπί τών τραπεζών. Ό φιλικός δμιλος είς δν 
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ανήκον προσεκάλεσε τήν περιφερομένην χορεύτριαν νά κχθίση πλησίον 
ημών καί εκ τούτου έ'σχον τήν εύκαιρίαν νά τήν εξετάσω πρρσεκτικώ-
τερον εκ τού σύνεγγυς. Το πρόσωπον της εινε ωοειδές., σιτόχρουν, τά 
χαρακτηριστικά τής μορφής κανονικά, οί οφθαλμοί μεγάλοι καί εκφρα
στικοί, ώς τών πλείστων αιγυπτίων γυναικών καί οί οδόντες μαργα-
ριτώδεις. Ιδιάζον έν τή μορφή της είνε στίγμα κυανοπράσινον μεταξύ 
τοϋ κάτω χείλους καί τοϋ πώγωνος, το όποιον μακρόθεν έφαίνετο ώς 
φακός, εκ τών συνήθων, τοϋ προσώπου, καί το όποιον μετ ' εκπλήξεως 
παρετήρησα έγγύθεν δτι ήτο έκ τών κεντωμένων καί παρ' ήμϊν είς τον 
βραχίονα καί το μετακάρπιον πρός έπίδειξιν παλληκαρισμού παρά τίνων 
ανθρώπων τοϋ λαού. Τό στίγμα τοϋτο παραλλάσσον κατά τό μέγεθος 
καί τό σχήμα φερουσι πολλαί γυναίκες αίγύπτιαι τής κατωτάτης τ ά 
ξεως καί ιδίως αί χωρικαί έπί τοϋ πώγωνος, τό περιεργότερον δέ εινε 
δτι ή συνήθεια αύ'τη εινε παμπάλαιος, άφοϋ παρατηρείται είς άρχαιο-
τάτας αίγυπτιακάς απεικονίσεις γυναικών. Χάρις είς τά ολίγα ι ταλικά, 
τ ά δποϊα ή νεάνις ομιλεί, μαθοϋσα αυτά έν Καΐρω, δπου διέμεινεν έπί 
τινα χρόνον εις οίκους ευρωπαϊκούς βεβαίως ουχί λίαν ευαγείς, μανθάνω 
παρ'αύτής δτι καλείται Μπατία, δτι έδιδάχθη τόν χορόν έν Καίρω, 
δπου ύπάρχουσιν ειδικά χοροδιδασκαλεϊα ιθαγενών, ενθα εκγυμνάζονται 
πολλαί τοϋ λαοΰ νεανίδες, αγωγής καί ηθικής, εννοείται, παρημελημέ-
νης, έξ ών βρίθουσιν αί διάφοροι τής Αιγύπτου πόλεις, καί δτι ό μισθός 
της ανέρχεται εις τριάκοντα ναπολεόνια κατά μήνα. Τό ποσόν μοί φαί
νεται ύπερβολικόν, άλλΌί φίλοι μου μέ διαβεβαιοΰσιν δτι τώ όντι αί 
χορεύτριαι αύται μισθοδοτούνται αδρότατα, αί μ&λλον δέ έμπειροι 
καί πεφημισμέναι, αί Ταλιόνι, ώς νά έλέγομεν, λαμβάνουσιν ώς άμοι-
βήν καί μέχρι πεντήκοντα λιρών κατά μήνα. Ή Τερψιχόρη εινε αρι
στοκρατική θεότης καί απαιτεί ν ' άμείβωνται πλουσιοπαρόχως αί 
απανταχού διαπρέπουσαι ίέρειαί της· καί διά τοϋτο οί πόδες—κάποτε 
δέ καί ή κοιλία—κερδίζουσι πολλάκις δ,τι δέν ώνειροπόλησάν ποτε νά 
κερδήσωσι πολλαί προνομιούχοι καί γόνιμοι κεφαλαί. 

Κατά τό διάλειμμα, πωληταί πιστακίων, λεπτοκαρύων, αμυγδά
λων, περιέρχονται εντός τής αιθούσης καί οί θεαταί άγοράζουσι καί αί 
σιαγόνες τίθενται είς διαρκή κίνησιν. "Οσην περισσοτέραν τροφήν άπο-
θηκεύσουσιν είς τόν στόμαχόν των , τόσον όλιγώτερον απαιτητικός θά 
εινε ούτος κατά τήν άνιαράν νηστείαν τής επαύριον. Ά λ λ ' ήδη ή κο-
πάσασα προς άναψυχήν ορχήστρα επαναλαμβάνει τήν θορυβώδη συναυ-
λίαν καί έπί τής σκηνής εμφανίζεται ή δευτέρα χορεύτρια. Λέγεται 
αύτη Ζακία, φέρει άμφίεσιν επίσης κομψήν, χρώματος κίτρινου, είνε 
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μεγαλειτέρα τήν ήλικίαν καί μικρότερα δπωσούν τό ανάστημα τής πρώ
της, χωρίς δέ νά εινε εύειδής, εχει έν τούτοις, μακρόθεν τουλάχιστον, 
φυσιογνωμίαν έλκυστικήν καί νοήμονα. Ευθύς άπό τών πρώτων αυτής 
κινήσεων καταφαίνεται ή περί τήν τέχνην υπεροχή της· εινε μάλλον 
ταχεϊαι , μάλλον φυσικαί καί αβίαστοι αί κινήσεις της καί ή στάσις τής 
έν γένει έπί τής σκηνής προδίδει τήν άσκησιν καί τήν έ'ξιν.' Ή θέα 
τού ακροατηρίου ουδαμώς πτοεί τήν Ζακίαν τ ί είνε τό κοινόν επαρχια
κής πόλεως τής Αιγύπτου δι "αυτήν, ήτις καυχάται δτι επέδειξε τήν 
τέχνην της έν Σικάγω, πρό τών κατοίκων τοϋ νέου κόσμου καί τών 
συνηγμένων έκεϊ επισκεπτών άπό τών πέντε ηπείρων ; Διότι πέρυσιν 
δτε έγένετο ή πολυθρύλητος έκθεσις έν τή πόλει εκείνη, κερδοσκόπος τις 
ευφυής έσκέφθη νά μεταφέρη έκεϊ καί όρχηστρίδας αιγύπτιας, θέαμα 
πρωτοφανές βεβαίως διά τούς "Αμερικανούς, μεταξύ δέ τού συγκροτη-
θέντος θιάσου κατελέγετο καί ή Ζακία. "Αγνοώ άν οί κτήνέμποροι τοϋ 
Τλλινοά καί οί λοιποί ΓΛάγκη ηύφράνθησαν πολύ έκ τών κορδακισμών 
τών μελαψών κορών 'τής Αιγύπτου· ά λ λ ' άν προσέξη τις είς τον φόρτον 
τών χρυσών νομισμάτων, δ ι ' ών κοσμείται ή κόμη τής Ζακίας καί είς 
τά πολύτιμα αυτής δακτυλίδια καί ψέλλια, ευχερώς συμπεραίνει δτι 
δέν θά έ'μ,εινεν αύτη δυσηρεστημένη άπό τόν ύπερωκεάνειον πλουν της. 

Μετά νέον διάλειμμα, μετά νέαν περιφοράν τού δίσκου, μετά νέαν 
άνάπαυλαν καί τών όρχηστρίδων καί τών μουσικών καί τών θεατών, 
μετά τήν κατανάλωσιν πολλών ακόμη κερασμάτων έπί τής σκηνής 
καί εντός τής αιθούσης, έρχεται ή σειρά τής Ναφούσας. Εινε ή μάλ
λον ηλικιωμένη, ύπερτριακοντοϋτις ίσως, έχουσα τύπον φυσιογνωμίας 
ομοιάζοντα πρός τόν τών Αρμενίων γυναικών, οφθαλμούς μέλανας, όφρϋς 
επίσης μέλαινας, παχείας, τοξοειδείς, μέ πρόσωπον εΰχρουν, μέ κόλπον 
πλούσιον. Εινε ή ανεγνωρισμένη πρώτη χορεύτρια, χαίρουσα φήμην 
πολλήν διά τήν τέχνην της καί διά τοϋτο έμεινε τελευταία, διά νά επί
δειξη τήν ικανότητα της, διά νά συγκράτηση ή προσδοκία δσον τό 
δυνατόν περισσότερον χρόνον τούς θεατάς. Καί τώ όντι πολλοί έξ αυ
τών παρέμειναν χάριν αυτής καί μόνης, ή δέ έμφάνισίς της προκαλεί τόν 
ψίθυρον τής όμηγύρεως. Ή Ναφούσα δέν διαψεύδει τήν φήμην της, ή 
χάρις δέ καί ή ελευθερία μεθ'ής εκτελεί τάς δυσκολωτάτας έκείνας 
κινήσεις, καμμύουσα ενίοτε τούς οφθαλμούς, ή ακαμψία της, ή προ
κλητική μέχρι λαγνείας στάσις τήν οποίαν λαμβάνει, ή ακινησία τοϋ 
λοιπού σώματος, ένφ δ κορμός σείεται, περιστρέφεται, σφαδάζει, άπο-
σπώσι συχνά τά επιφωνήματα καί τήν βοήν τής επιδοκιμασίας τών 
θεατών. Καί ό ξένος όπρώτην φοράν παριστάμενος είς τό θέαμα τοϋτο, 
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ό βλέπων τήν σάρκα, άναταασσομένην άνευ εμφανούς προσπάθειας, ώσεί 
υπο αοράτων ελατηρίων καί άνυψουμένην ή ταπεινουμένην κατά βού-
λησιν γοργώς καί ρυθμικώς, άπορεϊ καί εκπλήσσεται αναλογιζόμενος 
όποιοι κόποι καί όπόση άσκησις έχρειάσθησαν έ'ως νά ύποκύψωσιν οί 
αδρανείς συνήθως μυώνες τοϋ μέρους εκείνου τού ανθρωπίνου σώματος 
είς τοιαύτην κοπιώδη ε'ργασίαν. Καί έν τη ατμόσφαιρα εκείνη τή βα
ρεία καί σχεδόν δμιχλώδει έκ τοϋ πολλού καπνού τών σιγάρων, ύπό 
τήν επήρειαν τής έλαφράς ζάλης, τής παραγόμενης έκ τής άφθονου πό
σεως πνευματωδών ποτών, σχεδόν επιβεβλημένης ώς Ικ τής παρατά
σεως τού θεάματος, ό νους ανατρέχει ακουσίως εις τάς διηγήσεις τών 
αραβικών μύθων, τάς καταθελξάσας τήν παιδικήν πάντων ήλικίαν, 
καί φαντάζεται τήν αύλήν τών Καλιφών τής Βαγδάτης καί τά μυ
θικά πλούτη αυτής καί τά ορχηστικά θεάματα, δ ι ' ώ ν άπεδίωκον τήν 
άνίαν οί τρυφηλοί εκείνοι μονάρχαι. Καί άπό τόν δαίδαλον τών μυ
θολογικών εικόνων ή σκέψις έπανίπταται λεληθότως εις τά εδάφη τής 
ιστορικής εποχής καί ένθυμεϊται τούς Λαγίδας καί τά μεγαλοπρεπή 
βασίλεια των καί τήν φιλήδονον ε'κείνην μάγισσαν, τήν έστεμμένην 
ί'ταίραν Κλεοπάτραν, ήτις πρός πείσμα τού ρωμαϊκού λαού, ού τό 
κατ'αύτής μίσος άπεκρυσταλλώθη εις τούς στίχους τοϋ Όρατίου, διά 
παρομοίων βεβαίως έξεγερτικών θεαμάτων ύπέτρεφε τό πάθος τού 
παρ'αύτής τιθασσευθέντος τραχέος πολεμιστοϋ. "Επειτα έρχονται αί 
αναμνήσεις τής Γραφής καί αναπαρίσταται εις τό πνεύμα ή είκών τής 
εορτής τοϋ Ήρώδου, έκεϊ κάτω εις τήν καυματηράν Γαλιλαίαν. 'Εξημ-
μένος ό τετράρχης έκ τοϋ πότου, τοσούτον ένεθουσιάσθη έκ τής όρχή-
σεως τής θυγατρός τής Ήρωδιάδος, ώστε αναφωνεί : «Αίτησαν με 
»δ έάν θέλης, καί δώσω σοι· καί ώμοσεν αύτγ) : "Ο,τι δ έάν μέ αί-
»τήσης, δώσω σοι έως ήμίσεος τής βασιλείας μου». Καί ή νεανις 
τότε τή συμβουλή τής πονηρας μητρός της αιτείται τήν κεφαλήν τοϋ 
Ιωάννου, καί ό βασιλεύς «απόστειλα^ σπεκουλάτωρα έπέταξεν ένε-

»χθήναι τήν κεφαλήν αυτού· ό δέ άπελθών άπεκεφάλισεν αυτόν έν τή 
«φυλακή, καί ήνεγκε τήν κεφαλήν αυτού έπί πίνακι, καί εδωκεν αυτήν 
» τ φ κορασίω· καί τό κοράσιον εδωκεν αυτήν τή μητρί αυτής» τρό-
παιον ειδεχθές τής νίκης τόσων χαρίτων καί τόσων θέλγητρων ! . . 

Αΐ ώραι έν τοσούτω παρέρχονται και τό θέαμα διαρκεί ακόμη. Αι 
γνάθοι τών αυλητών έξογκοΰνται μέχρι διαρρήξεως· αί χορεύτριαι 
διαδέχονται έκ περιτροπής άλλήλας καί έκ διαλειμμάτων τό |σμα 
αντηχεί αίφνίδιον, ποικίλον τήν μ.ονοτονίαν καί οί θεαταί πάντοτε 
διά βοής παρατεταμένης επευφημούσι καί τ ά ποτήρια μέ τά κερά-
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σματα άδιακόπως μεταφέρονται μετ ' επιδείξεως έπί τής σκηνής, καί 
οί μάλλον αίσθηματίαι χαριεντίζονται μετά τών όρχηστρίδων κατερχο
μένων άπό τής σκηνής καί παρακαθημένων εις τούς ομίλους των , καί 
ό λοκούστειος ζύθος· εμφανίζεται συχνά πάροχος γαστρικών διαταρά
ξεων είς τούς καταναλωτάς καί εισοδήματος γενναίου είς τόν θεατρώ-
νην. Καί ό υπηρέτης εκείνος ό αλλόκοτος μέ τόν μαΰρον ποδήρη χ ι 
τώνα εξακολουθεί νά περιέρχηται εντός τής αιθούσης, έκφωνών τ ά 
εγκωμιαστικά επιφωνήματα του καί έπιβάλλων κωμικώς τήν σιγήν 
διά γαλλικού παραγγέλματος εις τό άφωνον άκροατήριον. 

Τό πλήθος τών θεατών ήραιώθη· άλλά πολλοί θά παραμείνωσιν 
ακόμη, μέχρι τής στιγμής ίσως καθ ' ήν ό κρότος τοϋ τηλεβόλου θ" άναγ-
γείλη ότι λήγει ή ώρα τής ευωχίας καί άρχεται ή ώρα τής νηστείας. 
Ήμεϊς άπερχόμεθα κεκμηκότες ήδη πρός ύπνον, μέ τό πνεύμα εμπλεον 
άπό παντοίας εικόνας καί άπό παντοίας σκέψεις. 

'Αλλ ' έξ όλων τούτων, δ ι 'ημάς τούς ξένους, τούς ερχόμενους άπό 
τόν τόπον τών συνταγματικών ελευθεριών καί τών φιλελευθέρων δογμά
των , μία έντύπωσις πρωτεύει καί μία σκέψις κυριαρχεί, πώς έν χώρα 
μή καταλεγομένη μεταξύ τών πεπολιτισμένων, παρά λαώ , όστις δέν 
διεκδικεί μεγάλην άποστολήν, διεξάγονται τά τοιαύτα θεάματα μέ 
τόσην τάξιν καί μέ τόσην ήσυχίαν, άνευ τής παρουσίας αστυνόμων, 
αστυφυλάκων, ύπομοιράρχων, καί άλλων παμπληθών φρουρών τής δη
μοσίας τάξεως-. Εις άλλας χώρας;προηγμένας είς τάς πολιτικάς θεωρίας, 
είς χώρας έ'νθα συγκροτούνται συλλαλητήρια καί ένθα αί εφημερίδες 
άρχίζουσιν άξιεπαίνως νά ύποστηρίζωσι τά ιερά τού σοσιαλισμού διδά
γματα , έν καφενείω πόλεως επαρχιακής, ή καί αυτής τής πρωτευού
σης διά νά ήμεθα δίκαιοι, ή τοιαύτη διασκέδασις πολύ ταχέως θά 
μετετρέπετο είς Τρωϊκόν πόλεμον μέ Πάριδας καί μέ Μενελάους καί μέ 
'Ελένας καί μέ 'Αχιλλεϊς καί "Αγαμέμνονας καί Βρυσηΐδας, καί τ ά 
πράγματα τή ς 'Αλλα τ ί α ς θά μετεβάλλοντο ολίγον τ ι ε ί ς . . . ϋαλατίαν' 

Καί ίλάσθητέ μοι διά τό λογοπαίγνιον αυτό, ώ επιεικείς άναγνώ-
σται, διότι έγένετο χάριν τής κυριολεξίας. 

Χαραλάμπης 'Άννενος. 
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(2) 
Πλάκα χρυσή, π λάκ ' αργυρή, πλάκα μαλαματένια, 
Αυτήν τήν νειά ποϋ στέλνουμε πολλάνε χαϊδεμένη· 
Θέλει καφέ τήν κονταυγή, κρασί το μεσημ.έρι, 
Καί. μέ τά λιοκαθίσματα νά ψενομαγερεύη. 
Θέλει καινούργιο πάπλωμα, θέλει παχύ κρεββάτι, 
Θέλει τό μαξιλάρι της μέ πούπουλα γιομάτο. 

(3) 

Μιά λυγερή μασούριζε μετάξι καί χρυσάφι 
Στάγρια βουνά μασούριζε 'στούς κάμπους τό _ τυλίγει 
Και μέ τήν Παναγιά μπροστά σταίνει τόν αργαλειό της· 
Πέρνει βορε^ς τόν αργαλειό κ ι ' αγέρας τό μετάξι . 

(4) 
Παγόνι μέ χρυσά φτερά, καί μάσημένια πόδια, 
Πώχεις στά νύχια μάλαμα καί στήν κορφής λογάρι, 
Κεχεις καί μέσα στήν καρδιά κούπα μαργαριτάρι. 

(5) 
"Ολον τόν Ά δ η γύρισα μέ δυό κεριά στά χέρια· 
Μά γώ βρα νειούς καί κλαίγανε καί νειές μοιρολογούσαν 
Κ'ηύρα και τ ά μικρά παιδιά καί πουπουλομαδοϋσαν. 

(6) 

Σιμιγδαλένιο μου ψωμί, κι 'αφράτο παξιμάδι , 
"Αδικο, κρίμα καί πολύ, νά κατεβής στον "Αδη. 

(7) 

Νά ήμουνα κλέφτης στον "Αδη, 
Μιάν ήμερα κέ'να βράδυ -

Νάκλέφτα τούς βουλευτάδες 
Υπουργούς καί γεροντάδες 
Νάκλέφτα καί τούς παπάδες· 
Καί τούς χρυσολειτουργάδες· 
Νάκλέφτα τά παλληκάρια 
"Οπου εινε σάν βλαστάρια· 
£ϊάκλεφτα καί τές κοπέλλες 

ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ 

Πού εινε σάν τές μπαμπακέλες* 
Νάκλέφτα τές παντρεμένες 
Ποϋ εινε νοικοκυρεμένες, 
Όπ'άφίνουν τ ά παιδιά τους 
Τά μαυροκακόμοιρά τους. 

(8) -
Δέν σώπρεπε, δέν σώμοιαζε 
Χάμου στή γής νά πέσης, 
Μόν'σώπρεπε καί σώμοιαζε 
Σέ περιβόλι μέσα, 
Νά πέφτουν τάνθη άπάνου σου 
Τά μήλα στήν ποδιά σου, 
Τά κόκκινα τριαντάφυλλα 
Στά ροδομάγουλά σου. 

(9) 
Άδικο πολύ καί κρίμα, 

Τέτοιος νειός νά πάτ) στό μνήμα ! 
—Τέτοιος νειός καί παλληκάρι 

Πώς νά κατεβή στον "Αδη ; 
—Πώς νά βγή ά π ' τ ή λυοτέρα 

Καί νά πέση στήν κασσέλα ; 
— Νά τόν τρώνε τά σκουλίκια 

Νάν τόν γλείφουν τ ά χαλίκια ; 
—Χωρίς φώς, χωρίς φανάρι 

Πώς νά κατεβη στόν Ά δ η ; 
— Δίχως πάπλωμα και στρώμα 

Πώς νά πέση μες τό χώμα ; , 

(10) 
Κομπώθηκες γελάστηκες καί πάς στόν Κατουκόσμο' 
Θάρρεψες τ ' εινε ή Κατουγής δσο και τήν άπάνου ; ^ . 
Έκεϊ δέν εινε μαγαζιά, δέν εινε καφενέδες, 
Μον' οί άσπροι μαύροι γίνονται κ'οί ρόδινοι φλωμάτοι 
ΚΌί τριανταφυλλοπρόσωποι μαυρίζουν κ ι ' αραχνιάζουν 

(Η) 
Πόρτες καί τάβλες τοϋ σπιτιού, ολα ματατοπήστε, 
Τί δ νοικοκύρης τοϋ σπιτιού δέ ματασεριανίζει. 
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'Στόν άγαπημένογ μ,ον Τάκην Άραβαγτι,νόν. 

"Οσες βολές κινάω νάρθώ, Δέν φτάνουν μου τά χέρι*, 
Βουνόj νά σέ απολάψω, Και βόσκω καί κορφολογώ, 
— Βουνό, ποϋ μέσ' ς τ ' ανέγνωρα, Βουνό, τές ώμ.ορφιές σου, 
Καί μυστικά μου βάθια, 
Πώς μού έμεταμορφώθηκες 
Καί μώγεινες αγάπη 
Κρυφοθιαμαίνομαι κ ι ' έγώ 
Καί μ 'άγνωμιά άπομνέσκω—,. 
"Οσες βολές κινάω νάρθώ, 
Βουνό,, νά σ' απολάψω, 
Μέσ' άφ'τού χαμηλόκαμπου 
Τά βαρετά τά πλάτ ια , 
Τά βαρετά καί τάδροσα, 
Τά λιοπυροκαμένα, 
"Ο εύωδερός αγέρας σου 
Κι ' 6 δροσοβολισμένος 
Μοϋ ροβολάει καί μώρχεται 
Νά μέ συναπαντήση 
Καί 'μέσα μου νέα ύπατα, 
Νέα δύναμι μού δίνει, 
Νά ξεκαμπίσω, τά ίσκερά, 
Νά φτάκω τά ρΊζά σου. 
Καί φθ άνω, οχ τήν αγάπη σου 
Θερμές καί ξαναμμένος, 
Καί σοϋ αγκαλιάζω τοϋ κορμιού 
Τ'ασύγκριτα τά κάλλη 
Μέ τή θαμπή κ ι ' αδύνατη 
Κ ι ' άνέτολμη ματιά μου, 
Γιατί δέν φ τάν ' ή αγκαλιά 

Τές ώμορφιές σου πούν' θεϊκές 
Παράδεισοπλασμένες, — 
Τά πολλά δάση, τές κορφές 
Καί τά δροσόνερά σου. 

"Αλλοι τ ' αφράτα μάρμαρα 
Τού κόρφου σου άς παινέσουν, 
Όπου είς αγύριστους καιρούς 
Θεούς έπλασε ή τέχνη. 
Άλλο ι τής φράγκισας Κυράς 
Ά ς περιτραγουδήσουν 
Τήν έρωτάρικη ζωή 
Καί τό θλιμμένο τέλος. 
'Εγώ 'ς τούς άσπρους κόρφους σου 
Δέ θαν ' απλώσω χέρι, 
Ούτε γιά ξένες, γιά παληές 
Θά γλυκοψάλω αγάπες. 
'Εγώ μέ το τραγούδι μου 
Νά διαλαλήσω θέλω 
Τά εξωτικά, τά ήλιόβλεφτα 
Τά ολόφαντα σου κάλλη, 
Όπου τούς πόθους μου ξυπνούν 
Κ' ανοίγουν μου τά μάτια 
Καί βλέπουν μέσ"ς τ ά κάλλη σου 
Ά λ λ ω ν βουνώνε κάλλη . 
Νάξερες, ώμορφο βουνό, 

Σημ. Δ. Π. Το ανέκδοτον τοϋτο ποίημα ευγενώς παραχωρηθέν ήμΓν πάρα, 
τοϋ κατόχου του κ. 'Αραβαντινοΰ, ευχαρίστως δημοσιεύομεν ώς φόρον συμπα
θείας εις την μνήμην τοϋ τόσον άώρως αποθανόντος δυσμοίρον ποιητοΰ. 

Τί μού θυμίζει έμενα 
Ένα κεντρί, ένας πεύκος σου, 
Μιά ρεμματιά, μιά βρύση! 
Νάξερες πώς ξαφνιάζομαι 
Καί πώς αιτιολογούμαι 
'Σ τής άγριας σου βαλανιδιάς 
Τό μυστικό μουρμοϋρι· 
Νάξερες πώς κ ' ή κάκοψη 
Πώς κ ι ' ή τραχιά της φλούδα 
Γένεται μέσ' 'ς τά χέρια μ.ου 
Ή πλιό απαλή σαρκίδα. 
Νάξερες ώμορφο βουνό, 
Τί ενθύμησες μού φέρνουν 
Τ ' απάτητα τά βάθητα 
Τής μαύρης λαγκαδιάς σου. 
Νάξερες πώς ή άβυσσο 
Καί τό τρανό της χάο 
Λησμονημένα καί παληά 
Κρυφά μού άποσκεπάζουν. 
Νάξερες, ώμορφο βουνό 
Τί κελαϊδεϊ 'ς έμενα 

ΆθΐίνοΛ is Ιουλίου 

ΠΕΝΤΕΛΗ ' 

Τής βρύσης σου τό γάργαρο 
Καί δροσερό νεράκι. 
Νάξερες πώς κ ι ' ή πλιο μικρή 
Γλυκεία σταλαματιά του 
Μέσ' 'ς τήν καρδιά μου άρίφνητα 
Μού ξανανιώνει μάγια . 
Νάξερες, ώμορφο βουνό, 
Τί πόθους μοϋ ξανάφτει 
Κ ι ' ενας άνθος σου ταπεινός 
Μέ τή μοσχοβολιά του. 
Νάξερες πώς κ ι ' ή μυρουδιά 
Τού χόρτου, σου, τοϋ βάτου, 
Όνειροβότανου ακριβού 
Γιά εμένα μυρουδιά εΐνε ! 

Γ ι ' αυτό, βουνό μου, σ' αγαπώ 
Περίσσ' ά π ' δ'λα τάλλα , 
Γ ι ' αυτό μέσα 'ς τ ' ανέγνωρα 
Καί μυστικά μου βάθια 
Τόσο κρυφά, τόσ' άστοχα 
Θερμή έχεις γένει αγάπη. 

ι893· 
γ- Κώστας Κροατάλλης , 

. ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΜΟΙΡΟΑΟΓΙΑ 
(άπό ανέκδοτη βυλλογΛ). 

Β ' . 

ΑΡΧΕΣ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΩΝ 
(1) 

Κάτου στά Τάρταρα τής γής, κάτου στον Κατουκόσμο, 
Κάθουντε πέντε λυγερές καί δέκα παλληκάρια -

Μοιρολογούν αί λυγερές, κλαίνε τά παλληκάρια ; 
— Τάχα νά στέκη ό ουρανός, νά στέκη ό πάνου κόσμος ; 
Καί νά σημαίνουν οί εκκλησιές, νά λειτουργούν παπάδες ; 
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(12) 
"Ο χάρος έβουλήθηκε νά φτειάση περιβόλι. 
Τώσκαψε, τό καλλιέργησε νάν τό δενδροφυτέψη· 
Φυτεύει νειές γ ιά λεμονιές, τούς νειούς γιά κυπαρίσσια, 
Φύτεψε τά μικρά παιδιά τριανταφυλιές τρωγύρω, 
"Εβαλε καί τούς γέροντες φράχτη στό περιβόλι. 

(13) 
"Ενας αετός καθότανε σ τ ' Ά δ η τό περιβόλι 
Καί πουπουλομαο\ώτάνε καί ρεΰγαν τά φτερά του. 
Τάλλα πουλιά τού λέγανε καί τάλλα τόν ρωτούσαν: 

—Τί έχεις, άητέ, πού θλίβεσαι καί πουπουλομαδιέσαι ; 
—Τό σπίτι μου αναζήτησα καί δέν μπορώ νά στέκω . . . 

Παψ ' , άνεμε, πόίψε, καιρέ, καί παψ ' ή τραμουντάνα, 
Νά πάω νά ιδώ στά σπίτια μου νά ιδώ τό ποιος μέ κλαίει 
Νά ιδώ άν μέ κλαιν οί φίλοι μου, μέ κλαίνε οί ιδικοί μου . 
"Οπως μέ κλαίει ή μάνα μου, κανένας δέ μέ κλαίει. 

(ΐ4) •' : . 
"Ηθελα νά περπάτουνα μιά ήμερα μέ τό χάρο 
Καί νάνε ή στράτα μας μακριά κ ι ' ό δρόμος μας αλάργα, 
Νά κάτσω νά τόν Ιρωτώ καί νά τόν εξετάζω. 
Νά ιδώ άν περνούν οί άρρωστοι καί γιαίνουν οί λαβωμένοι, 
Νά ιδώ άν ξαναπαντρεύωνται οΐ ματαπαντρεμένοι, 
Κ ι ' άν μεγαλώνουν τά μικρά τά καλοχαϊδεμένα. 

(15) 
Αντίκρυ ά π ' τό Βενετικό έρχονται τρία καράβια· 
Τώνα 'χει μέσα γέροντες, τάλλο 'χει παλληκάρια 
Τό τρίτο τό καλλίτερο έχει τές κορασίδες. 

—Θέ μου, ναρθ,οϋν ναράξουνε στής Τίκλας 1 τό μπογάζι, 
Πούν' ό λιμιόνας αγαθός κ ι ' αράζουν τά καράβια. 
Νά τρέξουν οί μάνες μέ φλωριά κ'οί αδερφές μέ γρόσια, 
Νά τρέξουν κ 'ή μαυρόχηρες μέ τά κλειδιά στά χέρια. 

(16) 
—Σήκω άπάνου, μήν κοιμάσαι 
Τή μανούλα δέ λυπάσαι ; 

Ό λιμένας της Σκαρδαμούλας. 

ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ, ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ 

— Πώς νά σηκωθώ ό καϋμένος 
Πού είμαι χάμου ξαπλωμένος ; 
Πού ειν ' τά χέρια μου δεμένα, 
Και τά μάτια μου κλεισμένα ; . . . 

(17) 

Ήθελα νά γενότανε στόν "Αδη πανηγύρι, 
Νάμουν κ ' έγώ πραγματευτής 'ς αυτό τό πανηγύρι, 
Νά βάστουνα στόν ωμό μου παλληκαριού τουφέκι, 
Νά βάστουνα στά χέρια μου τών γυναικών στολίδια, 
Νάχω καί μές τήν τσέπη μου άσκάδια καί καρύδια, 
Νάχω 'ς έ'ναν χρυσόν ποξόδ παπάδων πετραχήλια. 
Νάρθοϋν οΐ νειοί γ ιά τ ' άλογα (;)* κ ' ή νειές γιά τά στολίδια 
Νάρθούν καί τά μικρά παιδιά γ ιά άσκάδια γ ιά καρύδια, 
Νάρθοϋν καί τό παπαδικό νά πάρουν πετραχήλια . . . 

(18) 

Ό χάρος τούς εμάζωξε σε μιά καϋμένη ράχη· 
Καί όντας τούς εμάζωξε, πιάνει τούς κογιονάρει, 

— Άρχοντες, πουν' τά γρόσια σας, πούνε καί τά σκουτιά σας ; 
Καί σεις, καλές κοδέσποινες, πώχετε τά παιδιά σας ; 

—Τά γρόσια μας τάφήκαμε κ ι ' άλλοι τά ξεφαντώνουν 
Καί τά σκουτιά τάφήκαμε κ ' άλλα κορμιά τά λυώνουν, 
Καί τά παιδιά τάφήκαμε κ ' άλλοι μάς τά μαλλώνουν . . . 

(19) 

Στήν μέση. τής ακρογιαλιάς, στήν άκρη τοϋ πελάγου 
Κ' εινε μπαξές μέ λεμονιές κ ι ' εχε ι κιτριές μέ κίτρα. 
Ανάμεσα μές τόν μ.παξέ εινε μία βρυσούλα 
Κ' έχουν οί νειοί τό μπαρμπερειό κ ' έχουν ή νειές τήν πλύστρ 
'Εκεΐ θά πό£ νά ξουριστής κ ' έκεϊ θά πό£ νάλλάξης. 

(20) 
Νά σάς ειπώ, θλιμμένες μου, ενα καλό χαμπέρι. 
Τό χάρο τόν επιώσανε καί παν νά τόν κρεμάσουν 
Τάκοϋσαν νειοί καί χαίρονται κ ' ή νειές κι 'άρδινιαζόνταν, 
Λουσάρουν, τά παπούτσια τους, κουρδίζουν τά ρολόγια· 

"Ισως άρματα καί #χι άλογα. 
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Καί οί καλοί αξιωματικοί βάνουν στήν πάντα το σπαθί· 
Μάρθαν στήν πόρτα γιά νά βγουν, κι 'αύτή τή βρίσκουν σφαλιστή. 

(21) 
—Παπα" μου, οντάς ηθέλησες νά π2ς νά λειτούργησες 
Ή στράτα ρόδα έγέμισε κ ' ή εκκλησιά αγγέλους, 
Οί άγιοι σέ θαμάζανε κ ' ή εικόνες σέ εΰχιόνταν 
Καί τά μικρά κονίσματα ό'λα περικαλιόνταν, 
Παπά μου άγγελοστόριστε, παπά μου χρυσολειτουργέ, 

(22) 
Τρεις αντρειωμένοι βούλονταν νά βγουν άπό τόν "Αδη· 
Κλέψαν τοϋ χάρου τά κλειδιά, τοϋ χάρου τάντικλείδια. 
Κανείς καί δέν τούς άκουσε, μιάλυγερή τούς είδε, 
Μιά λυγερή τούς άκουσε, μιά λιγερή τούς ειδε, 
—Γιά πδίρτέ με, αντρειωμένοι μου, πδρτέ με άπό τόν "Αδη. 
Γιατί άφηκα μικρό παίδι καί άντρα παλληκάρι . . . 
—Τρίζουν τά παπουτσάκια σου καί μοίς άκοϋνε κ ι ' άλλο ι . . . 
— Έγώ τά βγάνω τάρημα καί τά πετώ στόν "Αδη . . , 

(23) 
"Ηλιε μου, στό βασίλεμα θενά σοϋ παραγγείλω, 
Τά λιοβαρέματα θαρθώ νά σέ ξαναρωτήσω, 
Μήν είδες μιά νειά καλή, καί μιά καλή κοπέλλα; 
-—Γιά πές μου τά σημάδια της μήν τύχη καί τήν είδα . . . 
—Ψηλόλιγν ' ήταν στό κορμί κ ι ' άσπροδερή στά κάλλη, 
Είχε τά μάτια, σάν έληές, τά φρύδια σά γαϊτάνι , 
Είχε τόν ήλιο πρόσωπο, τά χείλη της μερτζάνι 
Καί μές τής Μάνης τά χωριά σάν κείνη δέν ε ί ν 'άλλη· 
— 'Εψεβραδύς έπέρναγα σ τ ' "Αδη τό περιβόλι. 
Έκεϊ τής γράψαν τόνομα μέ τόύς άποθαμένους, 
Μούπε νά ειπώ στό σπίτι της νά μή τήν περιμένουν . . . 

(24) 
Νά ρίξω κ ' έγώ τάσπρο μου μές τοϋ φτωχού τήν πόρτα, 
Σά λαχιστός όπώλαχα κ ι ' όχι πηλιονικάτα 1 

-—Τί άνθρωπος οπώλαχε καί δέν τονεγνωρίζω 
Πού χρειώνει δίχως νά χρωστό; καί γίνεται οφειλέτης ! . . 

Επίτηδες 
Κ . Παβαοκγεάννης. 


