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Κύριος και πρώτιστος σκοπός της «Αρμονίας» είναι ή διάδοσις της 
αληθείας δια πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, αναγομένων ιδία είς 
την φιλοσοφίαν και θεολογίαν, την ίστορίαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
κην και χριστιανικην άρχαιολογίαν, τά ελληνικά γράμματα έν γενει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστημας. 

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί νά καθίστα προσιτά εις τους Ελληνας 
δι ' επιτυχών μεταφράσεων πάνθ' όσα γραφόμενα ξενη φωνή συνάδουσι 
προς τον άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της αγνοίας τών ξενων γλωσσών η 
και δι ' άλλους λόγους δεν περιερχονται ώς έπί τό πλείστον είς γνώσιν 
πάντων ημών. 

Προς όσον ενεστι τελειοτεραν έπίτευξιν τούτων ή «Αρμονία» μετ' 
ιδίας προσοχής θά παρακολουθεί την φιλολογικήν κίνησιν της τε Έ λ λ ά -
δον και της αλλοδαπής, οΰ μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 
συγγράμματα όσα ανάγονται είς τό πρόγραμμα αύτης, άλλά και άνα-
πτύσσουσα η καϊ κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον άξιων λόγου. 
Όθεν και παρακαλοΰμεν πάντα εκδίδοντα νεον σύγγραμμα, όπως πεμπη 
ήμίν εν άντίτυπον αΰτοΰ, η όταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο-
σιεύματος, ν' άναγγείλη ήμίν τουλάχιστον την έκδοσιν. 

Ή «Αρμονία» θελει φιλοξενεί έν ταϊς στηλαις αύτης πάσαν επι-
στημονικών διατριβην έγκρινομενην προηγουμενως υπό της προς τον 
σκοπόν τούτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής καϊ μη προσκρούουσαν 
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝ ΑΡΤΗι 

Έ κ τών εν τη έφετεινη έπετηρίδι τοΰ Παρνασσοΰ δημοσιευθεισών ύπ' 
έμοΰ επιστολών αποκαλύπτονται πολλά μέν άγνωστα περί τών έπί τοΰ 
Πηλίου σχολείων, συμπληροΰνται δέ και άλλα τινά. Καϊ πρώτον μέν 
μανθάνομεν οτι ΰπηρχε και έν Μακρυνίτσα σχολεϊον, έν ώ έδίδαξεν ό 
έν Αθήναις ύπό άριστους διδασκάλους μαθητεύσας ιερεύς Ζαχαρίας, ό 
υίός του παπά Γιαννούλη έκ Βώλου, άπό του έτους 1734 μέχρι τοΰ 
1 7 5 3 . Συνεδίδασκε δέ μετά τοΰ παπά Ζαχαρίου και ό παπά Διονύ-

1 Ό κ. Δ. Καμπούρογλους έν τώ περιοδικώ «'Εθνική Αγωγή» (τεϋχος τής 
15 Δβρίου 1900) συγχέει τόν διδάσκαλον Ζαχαρίαν προς τόν σύγχρονον κάι όμώ-
νυμον μητροπολίτην Αθηνών και κακίζει τόν κ. Α Παπαδ. Κεραμέα ώς έγχω-
μιάσαντα τήν έν ετει 1866, δηλαδή προ 35 ετών, δημοσιευθείσαν έν τη έμή 
ΧΡυσαλλίδι διατριβήν μου «Περί των από του ιη αιώνος έν Αθήναις σχολείων», 
ένώ δήθεν έποεπε να γινώσκη ότι τό Χρονικον του Ανθιμου εξεδωκεν ό μακαρί-
της 'Κπ. Σταματιάδης έν ετει 1869 έν τέλει του περ'ι Καταλανών βιβλιαρίου 
του ΰπό τόν τίτλον 'Επίμερον, και Οτι έν αύτώ ύπήρχον πολλαί περί των Αθη-
ναϊκών σχολείων ειδήσεις. Αλλ' όμως δεν είναι άξιοκατάκριτος ό κ. Κεραμεύς 
ότι δεν άνεκάλυψεν, έν τη αλλοδαπή διηνεκώς διατρίδων, ότι έν τέλει μικροΰ 
βιβλιαρίου συνεξεδόθη υπό τόν αόριστον τίτλον Επίμετρον τό Xρονικον τοϋ 
Άνθιμου. 

Οτι Ομως έγώ ηρύσθην εκείθεν πλεΐστας πληροφορίας, έγίνιυσκον κάλλιστα 
όσοι ανέγνωσαν τήν διατριβήν μου, διότι δεν τό απέκρυψα, και ό κ. Κεραμεύς 
μνείαν τούτου ποιείται δια τών έξής «αγνοώ δέ προσέτι και αν εξεδόθη που τό 
παρά τώ Προκοπίω Πιττάκη χειρόγραφον, έξ ου ΰμείς είχατε λάβει τάς ειδή-
σεις τάς αμέσως αναφερομένας εις τήν σύστασιν έν Αθήναις σχολής υπό τοϋ 
Αθηναίου ίερομοναχου Γρηγορίου τοϋ Σωτήρη». Αλλά διά μόνων τών έκ τοϋ 
Πιττάκη πληροφοριών δεν συνεπληροϋντο τά έν τώ καταλόγω τών διδασκάλων 
κενά Οθεν προσέφυγον και εις άλλας πηγάς καί οϋτω έτελείωσα τήν πρωτότυ-
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σιος, ον ό τοϋ Τυρνάβου διδάσκαλος Δημήτριος αποκαλεί έν ταϊς έπι-

στολαϊς αύτοΰ μουσικώτατον αγιον διδάσκαλον. 

Άπό της Μακρυνίτσας ό Ζαχαρίας απήλθε προσκληθείς είς Αγιον 

Γεώργιον, κωμόπολιν τοϋ Πηλίου κατοικουμένην τότε υπό τριακοσίων 

πεντήκοντα οικογενειών αλλά μη ευχαριστηθείς και βλέπων οτι δέν 

έκαρποφόρει ώς έπεθύμει ή διδασκαλία, μετέβη είς Κισσόν, μικροτέραν 

παρακειμένην κωμόπολιν, όπου διέτριψε διδάσκων πέρα τοϋ έτους 1760. 

Εκείθεν δέ τελευταϊον άπηλθε μετά τοϋ Ανθίμου παπά Πανταζή είς 

τό άρτίως υπό τούτου έν Μηλέαις ιδρυθέν σχολεϊον, όπου και αποβιώ-

σας έν βαθυτάτω γήρατι ετάφη έν τω θαπτηρίω της σχολής μετά τό 

έτος 1773. 

Έν τώ υπό Π. Κεραμέως δημοσιευθέντι καταλόγω τών χειρογράφων 

Μηλεών υπάρχει και χάρτινος κώδιξ φέρων την έξης έμμετρον έπιγραφην 

Ερμηνεία άρίστη τον ψαλτηρίου 
εγράφη δια χειρός παπα κυρ Ζαχαρίου 
μετά πολλού πόνου και ψύχους ου μετρίου 
εις τάς μεγίστας νύκτας τοϋ Δεκεμβρίου, 
γυμνάζοντος έαυτον οντος εφημερίου 
και ίερουργοϋντος θεώ τώ επουράνιω 
Ίησοϋ Χριστώ σωτήρι μου κυριώ 
εν εβδομηκοστω τρίτω ετει σωτηρίω 
επτακοσιοστώ ετι δε και χιλίω 

Ζαχαρίας Ιερομόναχος. 

πον έκείνην διατριβήν μου έν νεαρότατη τότε ηλικία. Και όμως εί καί παρήλ-
θον έκτοτε τριάκοντα και πέντε όλα ετη ουδεμία προσετέθη νεωτέοα είδησις 
περί τών σχολείων εκείνων κατά τήν ιη' εκατονταετηρίδα. Ό δέ κ. Καμπού-
ρογλους έν τώ τρίτω τόμω της Ιστορίας τών Αθηναίων ουδέ ιώτα εν προσέ-
θηκεν είς τα παρ' έμοϋ εκτεθέντα 

Ή αδικαιολόγητος έπίκρισις τοϋ κ. Καμπούρογλου μέ παρέσυρε πέρα τών 
στενών ορίων απλής σημειώσεως, ήν περαίνω έπανορθών και έτερον λάθος 
αύτοϋ, ότι δηλαδή οχι ό κ. Μυστακίδης, αλλ' ό κ. Κεραμεύς έδημοσίευσε πρώ-
τος και μόνος τό σιγίλλιον τό έπικυρούν τήν όπό τοϋ Γρηγοοίου Σωτήρη δωρεάν 
της Σχολής, και ότι τούτο φέρει χρονολογίαν 1728 και οτι τήν έτέραν (έν τη 
Αρμονία σ. 606) σημειουμένην μεταξύ παρενθέσεων (1738) κακώς αποδίδει είς 

σφάλμα τοϋ κ Κεραμέως, ένώ προφανώς προήλθεν έκ τυπογρ. παροράματος ή 
εναλλαγή τοϋ 2 δια τοϋ 3. Οτι δέ ό φιλόπατρις δωρητής έπορεύθη εις τήν βασι-
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Έν Τυρνάβω υπήρχε σχολή άπό τοϋ έτους 1702 και έδίδαξαν έν 
αύτη κατά τά μέχρι τούδε γνωστά πρώτος μέν ό Αναστάσιος Παπα-
βασιλόπουλος, ύστερον δέ άπό 1740—1750 Αλέξιος ό Τυρναβίτης. 
Έ κ τών προκειμένων όμως επιστολών αποδεικνύεται ότι όχι ό Τυρνα-
βίτης Αλέξανδρος, άλλά Δημήτριος τις έχρημάτισεν έπί μακράν σειράν 
ένιαυτών, προ τοϋ 1742 μέχρι τοϋ 1753, διδάσκαλος έχων συνδιδάσκαλον 
μέχρι μέν τοϋ 1745 τόν άνεψιόν τοϋ άρχιερέως της Λήμνου Αθανά-
σιον, ον αποκαλεί Ίωνων περιπόθητον ό φίλος αύτοΰ και συμμαθητής 
Έφραιμ ό μετέπειτα πατριάρχης Ιεροσολύμων, τούτου δέ αποχωρή-
σαντος, τον Ραφαήλ. Και περί μέν τοϋ Δημητρίου τούτου, όστις υπο-
γράφεται έν ταϊς έπιστολαϊς πρός τόν φίλον αύτοϋ Ζαχαρίαν, τόν έν 
Μακρυνίτσα διδάσκαλον, απλώς Δημήτριος άνευ επιθέτου τινός, ασφαλώς 
πόθεν κατήγετο δέν ήτο άλλοθεν γνωστόν, οϋδ' έκ τών έν τή έπετηρίδι 
τοϋ Παρνασσού δημοσιευθεισών επιστολών έδηλοΰτο όθεν υπέθεσα ότι 
είναι ό άλλαχοϋ φερόμενος Δημήτριος έκ Δημητριάδος. Εσχάτως όμως 
ό έν 'Αλμυρώ έλλόγιμος κ. Ν . I. Γιαννόπουλος μοί απέστειλε πάνυ φιλο-
φρόνως ετέρας έπιστολάς τοϋ αύτοϋ Δημητρίου, ές έτερου αντιγράφου, 
έν μια τών οποίων υπογράφεται Δημήτριος Τζιιζακογλους. Περί δέ τοϋ 
Ραφαήλ τοϋ μοναχού γνωρίζομεν έκ μιας μέν πηγής ότι έγεννήθη τώ 

1723 έν Ακαρνανία και έξεπαιδεύθη έν Α ρ τ η , έξ ετέρας δέ ότι κατή-
γετο έκ Ζαγοράς και έσχολάρχει έκεϊ μεσούσης της ιη εκατονταετηρί-
δας 3 . Επειδή όμως έκ τών επιστολών εναργές καθίσταται ότι άπό τοΰ 
1745 ούτος έχρημάτισε βοηθός τοΰ Δημητρίου έν Τυρνάβω μετά τήν 
εκείθεν άποχώρησιν τοϋ Αθανασίου (οστις έλθών έκ τοΰ Άγιου Όρους 
μηνί Νοεμβρίω 1743 παρέμεινε διδάσκων μέχρις Ιουνίου 1745) ακολου-
θεϊ Οτι, άν έδίδαξεν έν Ζαγορά, τοΰτο έγένετο πάντως πρό τοΰ 1745. 

λεύουσαν κατά τό έτος 1728 καϊ έχείροτονήθη μητροπολίτης τότε ή ίσως ολίγον 
πρότερον, είναι γεγονός άνεπιδεκτον αμφιβολίας, και δέν ήτο, νομίζω, ανάγκη 
νά έρωτήση ό κ. Καμπούρογλους τόν σεβαστόν αρχιεπίσκοπον Μονεμβασίας και 
Σπάρτης, διότι θά ήτο καί τοϋ αστείου άστειότερον ή χειροτονία ανδρός φέρον-
τος έπ' ώμων όλοκληρον σχεδόν αιώνα. Η έν τη έκδόσει λοιπόν τοϋ Σταματιά-
δου χρονολογία 1782 προέκυψεν έξ απρόσεκτου εναλλαγής τών δύο παρακειμέ-
νων αριθμών 2 και 8. 

1 Μ. Παρανίκα Σχεδίασμα σ. 82. 
s Κ. Σάθα Νεοελλ. Φιλολογ. σ. 611. 
3 Μ. Κ. ΠαρανίΚα Σχεδίασμα. 
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Αί περί τής Ζαγοράς γνωστάι ειδήσεις νΰν ΰπό τών επιστολών απο-

δείκνυνται κατά πολλά έσφαλμέναι, διότι ό μέν Φίλιππος Ιωάννου 

εγραφεν ότι πρώτος διδάσκαλος της αυτόθι ιδρυθείσης σχολής περί τάς 

αρχάς τοΰ ιζ' αιώνος ύπήρξεν ιερομόναχος τις Ζαχαρίας και μετ ' αυτόν 

Κωνσταντίνος ό έπικληθείς Λογιώτατος και είτα ό Νικόλαος Κασσαβετης 1 , 

έκ δέ τών επιστολών εξάγεται ότι όχι περί τάς αρχάς, άλλ' ουδέ περί 

τά τέλη της ι ζ ' έκατονταετηρίδος είχε γεννηθη καν ό Ζαχαρίας, 

πολλώ δέ βραδύτερον έμαθήτευεν έν Αθήναις μέχρι τοΰ 1742 - έκτος 

άν έπί βραχύτατον χρόνον πρό της είς Αθήνας μεταβάσεως του, περί 

τό 1730, έδίδαξε μοναχός έτι διατελών έν Ζαγορά, όπερ λίαν άπίθα-

νον, και μετ' αυτόν Κωνσταντίνος ό έπικληθείς Λογιώτατος. Έν μια 

τών επιστολών προς τόν Ζαχαρίαν εγραφεν ό τοϋ Τυρνάβου διδάσκαλος 

Δημήτριος ό Τζιλάκογλους τή 19η Σεπτεμβρίου 1749 «πέμψον τό 

παρόν τώ Χατζή κύρ Δημητρίω», υπάρχει δέ έν τη δέσμη τών επι-

στολών και μία υπογεγραμμένη ΰπό Κωνσταντίνου Δημητρίου Χατζη, 

ήν και παρά πόδας δημοσιεύω. Ισως λοιπόν ό λογιώτατος Κωνσταντί-

νος είναι αυτός ούτος ό Χατζής, άφοΰ μάλιστα πληροφορούμεθα ότι διε-

τέλει άπό τοΰ 1729 παρά τώ επισκοπώ Δημητριάδος Ιακώβω. 

Μετά τον Κωνσταντϊνον έδίδαξεν έν Ζαγορά, ώς έκ τών επιστολών 

ύπεμφαίνεται, Αθανάσιος ό ανεψιός τοΰ άρχιερέως Λήμνου ό έξ Ιωνίας, 

έκεΐ μεταβάς άπό Τυρνάβου κατά τά έτος 1745 άφοΰ προηγουμένως 

έπεσκέψατο έν τώ Άγιονύμω ορει τόν θείον αύτοΰ και αρχιερέα Λήμνου. 

Διατρίψας δ'έν Τυρνάβω μέχρι τοΰ 1749 μετέβη κατόπιν είς Λήμνον 

και εκείθεν εις Κωνσταντινούπολη. 

Τόν έπί μακρόν άπουσιάσαντα Αθανάσιον προσεκάλουν έν ετει 1753 

άφ' ενός μέν οί Ζαγοριανοί, άφ' έτερου δέ ό άρχιερεύς Λαρίσσης προτεί-

νων αύτώ τήν έπιστασίαν ενός τών σχολείων ή της Λαρίσσης ή τοΰ 

Τυρνάβου, όθεν είχεν απέλθει ό Δημήτριος απογοητευθείς ένεκα της 

ελαττώσεως και αμελείας τών μαθητών. Ά λ λ ' ό Αθανάσιος κινδυνεύ-

σας κατά τόν πλουν, άπέκρουσεν έν δυσθυμία τάς προσκλήσεις και απε-

φάσισε νά μονάση ή έν τώ Ά γ ί ω Ορει ή έν τη ιδία πατρίδι. Τότε ό 

Δημήτριος έν γνώσει διατελών της αρνήσεως τοΰ φίλου Αθανασίου, 

άνέλαβεν ώς φαίνεται τήν έπιστασίαν της έν Ζαγορά σχολής αυτός, 

* Ή επιστολή τοϋ Φιλίππου Ιωάννου έδηαοσιεύθη έν τή Περιηγήσει Νικολ-

Μάγνητος (1860) σελ. 86. 
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βοηθόν πάλιν έχων και τόν μοναχόν Ραφαήλ άπό τοΰ έτους 1754. 

Έν τή Ζαγοραία σχολή έπαιδεύθησαν τά έγκύκλια ό αείμνηστος 

πρωταθλητής της ελληνικής επαναστάσεως Ρήγας ό Φεραίος και ό 

γνωστός διδάσκαλος Γρηγόριος ό Κωνσταντάς και πλείστοι άλλοι τών 

βραδύτερον διακριθέντων λογίων. 

Έν Τρίκκη κατά μέν Παρανίκαν άπό τοΰ 1721 έδίδασκεν ό φίλος 

Αναστασίου τοΰ Γόρδιου Μιχαήλ, έπειτα ό έξ Ιωαννίνων Αναστάσιος 

ό Παπαβασιλόπουλος και μετ' αυτόν Νικόλαος Ζερζούλης ό έκ Μετσό-

βου άπό τοΰ 1751 —1759. Έ κ δέ τών επιστολών άκριβέστερον πλη-

ροφορούμεθα ότι έν έτει 1750 ό διδάσκαλος τοΰ σχολείου Τρικκάλων 

άπηλθεν εκείθεν (ϊσως εννοείται ό Παπαβασιλόπουλος), και τότε ό άρχιε-

ρεύς Τρίκκης προέτεινε τώ Δημητρίω Τζιλάκογλου νά δεχθή τήν κενω-

θείσαν θέσιν, αύτοΰ δέ άρνηθέντος, τόν παρεκάλεσε νά τώ προμηθεύση 

έτερον διδάσκαλον, και εί δυνατόν όνομαστί τόν έν Μακρυνίτσα Ζαχα-

ρίαν έπί μισθώ 180 γροσίων κατ' έτος άρνηθέντος δέ και τούτου, 

προσέφυγε φαίνεται τελευταίον εις τόν Νικόλαον Ζερζούλην. 

Ταΰτα εξάγονται έκ τών έν τή έπετηρίδι δημοσιευθεισών επιστολών 

ώς προς τά έπί τοΰ Πηλίου σχολεία, διά δέ τών σήμερον ένταΰθα δημο-

σιευομένων διαλευκαίνονται ιδία τά τοΰ σχολείου της Αρτης. 

Έν τή δέσμη τών επιστολών, τών όποιων τήν ύπαρξιν άνήγγειλεν ό 

έμός φίλος και διαπρεπής τών Αναλέκτων έκδοτης και πολλοτάτων 

άλλων ιστορικών συγγραμμάτων συγγραφεύς κ. Ά θ . Παπαδόπουλος ό 

Κεραμεύς, ύπάρχουσι καϊ αί έπόμεναι πρώτον ή κατά χρόνον αρχαιό-

τερα τοΰ περί ου ανωτέρω ά λόγος Κωνσταντίνου τοΰ επιλεγομένου 

λογιωτάτου πρός Παΰλον τόν Ιθακήσιον τόν γεραρόν διδάσκαλον τοΰ έν 

Αθήναις φροντιστηρίου και είτα σεβάσμιον ήγούμενον τής αυτόθι μονής 

της Καισαριανής. 

Τω λογιωτάτω μοι και περιποθητώ έν Χρίοτω άδελφω και συμμαθητη 

κυρ Παύλω την πρέπουσαν απονέμω προσηγορίαν. 

Όπως ήδύνατο άλύπως διατελείν φίλος πολλοΰ χρόνου έστερημένος 

ειδήσεων τής διαγωγής και καταστάσεως τών φίλων και ταΰτα οίςπερ 

οϋ μόνον τώ σώματι, άλλά καϊ τή ψυχή συνετράφη τε και συνηύξησεν 

1 Περι Μηλιών όρα καϊ τήν ύπό Ρήγα Καμηλάρι τώ 1897 έκδοθείσαν Βιο-
γραφίαν Γρηγορίου Κωνσταντα. 
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έλυπούμην τοίνην άναγκαίως και έδυσχεραινον ώ φιλότης έπΙ τη μακρο-
χρονίω στερήσει, και αποτυχία των γραμμάτων της τε υμετέρας λογιό-
τητος και τών λοιπών έπεράστων συμφοιτητών έπειδη και εν τω αύτώ 
τόπω τοσούτον χρόνον συνεδιατρίψαμεν, και τόν αυτόν άερα άνεπνεύ-
σαμεν τοις τε βρώμασι και πόμασι τοις αύτοϊς πολλάκις έπηντρυφήσα-
μεν της ταυτότητος γενικώτερον λαμβανομενης, καί τό αυτό νέκταρ 
παρά της αύτης πηγής τοϋ καλοΰ καγαθοΰ διδασκάλου έζηντλησαμεν 
επί τό αυτό καί άπησπάσαμεν άλλά γάρ τά έλλόγιμά σου φθάσαντα 
καί την σην άνάρρωσιν μετά καί της τοΰ διδασκάλου ώς επί τούτω 
πεμφθεντα άπαγγείλαντα, ναι μην καί την ΰγιά κατάστασιν τών λοιπών 
συμμαθητών καί φίλων άποδηλώσαντα, άπλετω χαρα διαχυθήναι με 
απετέλεσαν, χείρας τε ευχαριστήριους άραι προς κύριον, καί τάς προσή-
κουσας χάριτας τη ση λογιότητι καθομολογησαι. Ισθι γοΰν καί περί 
εμοΰ, αδελφέ, οτι θεία έπινεύσει την ύγίειαν κέκτημαι τό άναγκαιότε-
ρον, καί έφετώτερον τοις πάσιν, ές τά μάλιστα δε τοις τοϋ αντικειμένου 
πεϊραν ώς έτυχεν είληφόσι, καί διάγω μετά τοϋ πανιερωτάτου μου 
δεσπότου αγίου δημητριάδος κυρίου Ιακώβου τη τάξει μεν επισκόπου, 
τοις έγκρίτοις δέ τών αρχιερέων διά την οίκοθεν άξιότητα εύδοκιμοΰντος 
καί συγκαταλεγομένου άλλά καί σπουδαίοις τισί της πόλεως συνανα-
στρέφομαι,εφ' οίς θαυμάζω ώς αληθώς τό έντεχνον καί ακριβές της 
ελληνικής γλώττης και φράσεως, καί τό ήσκημενον καί πρόχειρον τοϊς 
φιλοσοφικοϊς ζητημασι καί προβλήμασι καί ούτω μεν τά κατ έμέ τό γε 
νϋν εχον, άσπασαι δέ παρ' έμοΰ άντιβολώ τους φίλους καί συμμαθητάς 
εξαιρέτως τόν λογιώτατον κύριον Ίωάννην καβαδίαν, παρ' ού καί γράμ-
ματος μη άπαξιωθείην έκλιπαρώ, καί τοις φιλούσι διά παντός γράμμα-
σιν όμιλεϊν μη απαγόρευε, ΰγιαίνοις έν χριστώ τω θεώ άδελφε, καί συμ-
μαθητά τριπόθητε. αψκθ' Ιανουαρίου κςη (1759) 

Κωνοτ. ο σος εν Χριστώ αδελφός καί συμμαθητης. 

Κάτωθεν υπάρχει ή έξης σημείωσις όλως ανορθόγραφος καί δυσα-

νάγνωστος. 

«τούτη ή γραφή ήρτε στου δασκάλου τά χέρια καί μοϋ την έδωκε 

Αντώνης διαβαίνοντας από τό σκολεΐον ανοιχτή. Ήξερε ότι ό επίτρο-

πος τοΰ Δημητριάδος είχεν δόσει μίαν άναφοράν ένοΰ ζημιωμένου καί 

ηρτε εδώ στην Αρτα καί είχε καί μία γραφή τοΰ άρχιερεως νάν τοϋ 

άποκριθη διά το σπουδαίο τόν Παΰλο ποΰ τους έγραφε τί άθρωπος είναι 
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τι ηλικίας όποΰχαν τοΰ γράψει καί δεν τους αποκρίθηκε, καί τώρα μέ 
τοϋτον τόν άθρωπο έματάγραφε, καί αρχιερέας έδώ δεν ήταν καί την 
άνοιξαν οί κληρικοί καί την έδίάβασαν καί μου τό είπε ό κϋρ αποστολής. 

κάτωθεν δέ ό αυτός ίσως Κωνσταντίνος ό γράψας την προς τον Παυ-
λον έπιστολήν υπογράφεται διά μονοκονδηλιας 

Κωνσταντίνος δημητρίου Χατζής. 
Επιγράφεται δέ ή επιστολή : 

Τω λογιωτάτω καί επεράστω μοί εν Χριστω άδελφω και συμμα-
θητη κυρ Παυλω Ίθακησίω ασπασίως Εις Αρταν. 

Έν Αρτη υπήρχε καί συνετηρεϊτο άπό μακροΰ χρόνου σχολεϊον 
άλλά τά ονόματα τών έν αύτώ διδαξάντων διέμειναν άγνωστα κατά τό 
πλείστον. Παρά Παρανίκα μνημονεύεται Χρύσανθος ό Ηπειρώτης 1 , 
αρχομένης της δεκάτης ογδόης έκατονταετηρίδος μετ ' αυτόν δέ αποθα-
νόντα έν ετει 1711 ό έξ Αρτης Αθανάσιος Νικολόπουλος διά βίου 
διδάξας, παρ' ω κατά Γ1. Αίνιανα έμαθήτευσεν έπί διετίαν καί Ευγένιος 
ό Βούλγαρις. Κατά δέ τό 1770 έδίδαξεν Ευστράτιος ιερομόναχος ό έκ 
Βιθουκουκίου. 

Έ κ της ώδε επιστολής γίνεται δήλον ότι καί ό έκ τών μαθητών της 
Πατμιακής σχολής διαπρεπέστατος Παϋλος ό Ιθακήσιος κατά τό έτος 
1729 έμαθήτευεν έν Ά ρ τ η υπό τόν Άθανάσιον Νικολόπουλον ίσως, 
συμμαθητάς έχων τόν Ίωάννην Καβαδίαν τόν ύστερον διά τοΰ μοναχι-
κού σχήματος μετονομασθεντοί Ίερεμίαν καί άλλους πρώην άκροατάς 
τοΰ έν Πάτμω Μακαρίου, έν οίς καί τόν γράψαντα την έπιστολήν Κων-
σταντϊνον. Τοΰτο τεκμηριοΰται έκ της περικοπής τής άναμιμνησκούσης 
την μακροχρόνιον συμβίωσιν ΰπό ένα καί τόν αυτόν διδάσκαλον καί έκ 
τής άλλοθεν άσφαλοΰς πληροφορίας οτι Παΰλος ό Ιθακήσιος έχρημά-
τισε ακροατής τοΰ Μακαρίου ? . 

Ό Κωνσταντίνος άποφοιτήσας διέτριβεν ήδη παρά τω άρχιερεϊ Δημη-

1 Χρύσανθος ό Ζηταϊος εφημέριος έν Τρανσυλβανία έδίδαξε κατόπιν έν Σιατί-
στη έν Μοσχοπόλει και Άρτη (ΣάΘα Νεοελλ. Φιλ. σ 464). 

1 Έν ταΐς παρ' έμοι άνεχδότοις έπιστολαΐς Κωνσταντίνου Γορδάτου τοϋ Χίου 
και Μαχαρίου καί τίνων άλλων μαθητών τής Πατμιακής σχολής ΰπάρχουσι και 
δύο γραιρεΐσαι διά χειρός Κωνσταντίνου τοϋ Σαμίου έν ετει 1727 καθ' ΰπαγό-
οευσιν τοϋ διδασκάλου Μακαρίου πρός Κωνσταντΐνον Γορδάτον. Ισως λοιπόν ό 
Κωνσταντίνος οίτος ό Σάμιος είναι ό περί οί ό λόγος Δημήτριος Χατζής. 
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τριάδος, μακαρίζων εαυτόν επί τή κοινωνία μετ ανδρών λογίων, ων 

έθαύμαζε τό εντεχνον και ακριβές της ελληνικής γλώττης και φράσεως. 

Έ κ δέ τής κάτωθεν τής επιστολής σημειώσεως μανθάνομεν Οτι ό 

άρχιερεύς Δημητριάδος έζήτησε πληροφορίας κατ' επανάληψιν παρά τοΰ 

μητροπολίτου Αρτης περί τοΰ σπουδαίου Παύλου, τοΰ χαρακτήρος και 

τής ηλικίας αύτοΰ. Αί πληροφορίαι έζητοΰντο φαίνεται έξ Αθηνών, όπου 

και κατευοδόθη τό έπιόν έτος ό Παΰλος και ανέλαβε τήν διδασκαλίαν, 

όπερ καθίσταται δήλον έκ τής παρά πόδας προς αυτόν επιστολής άγνω-

στου τινός Γεωργίου Ιωάννου Λάμαρη, συμφοιτητοΰ χρηματίσαντος έν 

Αρτη και μετά τήν άναχώρησιν τοΰ περιποθήτου φίλου Παύλου εξα-

κολουθοΰντος τάς ακροάσεις τών μαθημάτων μετά δύο ή τριών συμφοι-

τητών κατά μήνα Μάρτιον τοΰ 1730. 

Εντιμότατε, λογιώτατε, και έκ καρδίας μου περιπόθητε, κύριε κύριε 

Παϋλε, τήν σήν λογιότητα έκ μέσης ψυχής κατασπάζομαι, έκλιπαρών 

τον θεόν υγιαίνειν σου τήν λογιότητα ψυχήν τε και σώμα. 

Τό τής όδοΰ άπεσχοινισμένον, και τό τών κομιστών άπορον, ύποβρύ-

χιόν μου τόν νουν καθίστησι τή άθυμία, φιλικότατη ψυχή Παΰλε διά 

μνήμης γάρ τών ών παρά σου άπέσχων εύποιών, παραινέσεων τε, και 

ηθών τών έπιπρεπεστάτων γινόμενος, τά καίρια νύττομαι, ασθενώς 

έχων τά κατ' έμέ τώ καθείργματι τών κομιστών διατρανώσαι, και τά 

σά ώς θεμιτόν εκμαθεϊν. Τεσσάρας ήδη έξ ότου τούντεΰθεν άπήρας τών 

επιστολών ειμί γεγραφώς, και οϋκ επιστολής μονονού ήξίωμαι, άλλ' 

ούδ' ασπασμού τούτου, τήν δ' αίτίαν αγνοώ, πότερον αμελείας γραφήν 

γράψομαί σε, ή πάντη λήθης. Εί μέν τό α ο ν έδει σέ ποτε τό τής αμε-

λείας βαρύ φορτίον άποτινάξαι, και τό σύνηθες σοι περιβαλέσθαι επι-

μελές, και τά κατά σέ ώς ένι οΰ μακρώς, άλλά λακωνικώς έκδηλα μοι 

ποιήσαι, εί δ' αύ τό β ο ν απεύχομαι, σέ γάρ έπί χειλέων φέρω, και σέ 

πνέω, και οποι περ μενώ τό χρυσοΰν σοι όνομά μοι περίκειται, και μέχρι 

δ' οτου περίειμι αδιάπτωτος είς φιλίαν μοι. Γράφοις μοι ουν άντιβολώ 

τή συνήθει σου χρηστότητι και τώ έμμελεΐ τών λόγων, και τώ ά τ τ ι -

κουργικώ τών λέξεων καθηδύνων μου τήν ψυχήν. Εικόνας γάρ (ναι μήν 

προς τών λόγων αυτών) εί'ωθα τών φίλων εύαγγελίζεσθαι όταν τούτων 

απόντων μή έξή άπολαύειν. Γίνωσκε ώς έχει τά κατ' έμέ έν ύγιεία 

θεοΰ εΰδοκοΰντος διατελών ειμί, τά τοΰ Αριστοτέλους άπαντα φυσικά 

τε και μεταφυσικά νυνϊ περάνας, μετά δέ τήν τοΰ έκ νεκρών άναστάν-
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τος έγερσιν τής τοΰ Δαμάσκηνου θεολογίας και ρητορικής άρξομαι τή 

τριττύϊ ή δυάδι τών έμών ξυμφοιτητών, οϊτινες και ασπάζονται σε ύγιαί-

νοντες. ύγιαίνοις μοι έν κυρίω ανδρών και φίλων έρασμιώτατε, και πάν 

ότι θυμήρες έπεύχομαί σοι είς μακράς ετών περιόδους. 

αψλωμαρτίου. κβ'. 

Ό σος εν Χριστω άδελφος καϊ φιλός ο διαπυρος 

Γεώργιος Ιωαννου Λάμαρης. 

ασπάση ώς έξ έμοΰ πάντας τους τής σχολής σου φοιτητάς καί περ 
αγνοούμενους. 

Ά λ λ ά καϊ πάλιν μή λαβών άπάντησιν έγραψε καί δευτέραν έκφρά-
ζουσαν βαρεϊαν ύπόνοιαν κατά τοΰ προϊσταμένου τοΰ μουσοτροφείου 
Αρτης Οτι κατακρατούνται αί έπιστολαί αύτοΰ. 

Λογιώτατε, ποθεινότατε, και έν Χριστώ μοι αγαπητέ κΰριε κύριε Παϋλε, 

τήν σήν λογιότητα έκ μέσης ψυχής κατασπάζομαι, έκλιπαρών τό θειον 

υπέρ τής κατ' αμφω ύγιείας σου. 

Τις δώσει τή κεφαλή μου ύδωρ, καί τοις όφθαλμοϊς μου δακρύων 
πηγήν ό θρηνητικώτατος τών προφητών Ιερεμίας όδυρόμενος τήν τής 
Ιερουσαλήμ πανολεθρίαν, ήν τώ προβλεπτικώ τής προφητείας ομματι 
έώρακε, ψυχή κατωδήνω, καί χείλεσιν ύποτρόμοις έφθέγγετο, αυτός δέ 
ούκ έπ' όλεθρον πόλεως άλλ' άποσχοινισμόν καί άπόστασιν φίλου ούδενό; 
ανταξίου τών παρόντων, κατά τόν πολήν έν θεηγορία, όντος, ού πόλεως 
μονονού, μικροϊς καί ούδενός άξίοις άγαθοϊς περιστοιχιζομένοις διά τά 
τών έν αυτή περιπολοΰντα έργα, άλλά πόλεως ού τοις τυχοΰσι περιρρεο-
μένης καί παντός θελκτηρίου κομώσης, τάς τών όμάτων πέμπων βολάς, 
πώς οίον τε μή θερμοτέροις δάκρυσι χρήσασθαι καί ταυτί επαλλήλων 
κατά τών παρειών έκχέειν, τί ώ κάκιστη μοίρα, τόν ούδ' ήντιναοΰν 
πείραν αδικίας δίδοντα σοι τοσούτοις καί τοιούτοις αμείβεις δώροις ; ή 
τί ού τό θανεΐν όπως έχει τάχους καί σπουδής παρέχεις μοι, άλλά 
τοσαύταις άπλέτοις τών άθυμιών περιστοιχίζεις ; ή τάχα, ίνα το ζήν 
τοΰ θανεΐν χείρον μοι δόξη, ώς τοΰ δευτέρου νηνεμίας, καί ταραχής, 
καί τρικυμίας υπέρτερου όντος. Ά λ λ ά προς τί βλέπων, είποις φιλοπεύ-
στης ό λόγος ταυτί ούτω θρηνωδώς, καί έλλύπως ξυνέθετο ; πρός ουδέν, 
ώ λώστε, άλλο ή είς τό τοΰ σοϋ φώντος γραφέν γράμμα φάσκον, μηδε-
μίαν αυτόν εύνοιαν περί έμοΰ έχειν, άλλ' έαν με ταίς τής ήβης είκαίοις 
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λογισμοϊς περιφέρεσθαι. Τοΰτ ' αυτό τω βαρυτάτω πενθεί καταβαπτίζε-

σθαί με ποιεϊσαν και έπί πολλάς καταφέρεσθαι υπόνοιας ποιούν, μάλλον 

δέ τήν τοϋ μουσοτροφείου τουτουι έπιστάτου, μέχρις ότου δι' έμμούσου 

σοι έγχαράγματος τήν αϊτίαν γνώ, προσέτι δέ καϊ τήν φίλην μοι ΰγίειαν 

σου μετά τών πολλών πλεονεκτημάτων, ών μεθ'όσης παρακλήσεως 

άντιβολώ μή άπαξιώσειν οτι τάχιστα. Ερρωσο ώ φίλη μοι κεφαλή, 

έχουσα παρά θεοΰ τά λυκαβάντια εκείνα έτη. 

αψλν νοεμβρίου θ'. 

Ο σος εν Χριστω αδελφος και φιλος θερμός 

Γεώργιος Ιωάννου Λάμαρης. 

Ό Παπά κυρ Ευγένιος άμφοϊν φίλων άριστος κατασπαζόμενος τήν 

σήν λογιότητα, ύπεραλγεϊ τήν ψυχήν, μηδεμίαν τρισΐ γράμμασιν άπάν-

τησιν ποιήσαντός σου, ών φιλίας χάριν πρός τήν σήν λογιότητα πέπομφε 

Επιγράφονται δέ αί έπιστολαί ή μέν πρώτη : 

Τώ έντιμοτάτω λογιωτάτω, και φίλων μοι φιλτάτω κύριοι κυρίω 

Παύλω τω τοϋ έν Αθήναις φροντιστηρίου διδάσκαλω υγιειώς έγχει-

ρισθείη. Είς Αθήνας. 

Ή δέ δευτέρα : 

» Τώ έλλογιμοηάτω τοϋ έν "Αθήναις φροντιστηρίου καθηγητή, κυρία) 

κυρίω Παύλφ ήμΐτέρω φίλω, αΙσίως εγχειρισθεί η 
Είς ' Αθήνας ». 

Μετά τάς τρεις ταύτας έπιστολάς δημοσιεύω και τήν έξης τετάρτην 

τοϋ έν Σκοπέλω έν έτει 1740 σχολαρχοΰντος "Ιεροθέου πρός τον άπό 

δεκαετίας έν Αθήναις διδάσκαλον πρότερον μέν Παΰλον τόν Ίθακήσιον, 

νϋν δέ μετονομασθέντα Παίσιον. Η επιστολή αύτη είναι, νομίζω, ή μόνη 

διασωθεϊσα καϊ έπιμαρτυροϋσα τήν ύπό τοϋ μητροπολίτου Αθηνών 

Μελετίου έν τή εκκλησιαστική αύτοϋ ιστορία εϊδησιν ότι έν Σκοπέλω 

περί τήν ιη' εκατονταετηρίδα έδίδαξεν "Ιερόθεος ιερομόναχος ό Πελο-

ποννήσιος, Οστις και μετέφρασε τήν βίβλον τοΰ 'Εφραίμ. 

» Τώ έν Χριστώ άγαπητώ μοι άδελφώ εν πράττειν. 

Ό αυτός έπιστελλων και μή, περί τήν ύμετέραν διατελώ τελειότητα, 

φιλών και άντιφιλούμενος, και γε τών Ίσων και αύθις άπαξιούμενος. 

διό γάρ σοι καϊ τρις έπιστείλαντα άχρι τοΰ δεΰρο, άντιξίωσάς με ουδε

μίας. Έγωγε μέν ούν εύνοιας πάθει πειθόμενος, δός και χρήζων σου 
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πρός τό σεμνήνεσθαι διά σέ πολλά μοι προσεπιβάλλοντος, συχνοτέραις 
άνακαλεϊσθαι επείγομαι, ώς εύνουν και άδελφικήν σου τήν πρόθεσιν, 
και εύ μοι έχε ν δοκώ καϊ πρός διάχυσιν και παράκλησιν τής ψυχής μου 
ίκανώς, τών ώς σοφών και ευνοϊκών σου έντυγχάνων θαμά τώ χρήματι. 
αυτός δέ μοι υπερήμερος ούτω, καϊ λίαν εφεκτικός τής έπϊ τό γράφειν 
ορμής δηλωτικόν τής ύγιείας σου, ούκ έκ τοΰ πρέποντος- παρά γάρ 
θάτερον ή ουσία τής φιλίας ανύπαρκτος" άλλά γ' αϊτών και αύθις ού 
παύομαι, ό και άπαιτεϊν τά οφειλόμενα δίκαιος, έπιδούς τώ σω κάμοί 
διά σε Έφραίμ, ο έστί τετράκις και ταύτην. αποτυχών δέ, καϊ αύθις 
ολιγωρίας έκφεύξη γραφήν, τά παρ' έμοΰ σάφ' είδότος, Οπως χείλεα 
μέν σου έδίηνα, ύπερώην δέ ούκ έδίηνα. Έρρωσο και εύτύχει καθ' έκά-
τερον τόν άνθρωπον, άπό δόξης εις δόξαν, και έκ δυνάμεως προσεπιδι-
δούς είς δύναμη τό τοΰ πνεύματος 

αψμ'11 μοννιχιώνος δευτέρα φθίνοντος 
Ό σος Ίερόθεος. 

Επιγράφεται δέ ή επιστολή : 

τώ πανοσαοτάτω και έλλογιμωτάτοι άγιοι διδάσκαλοι κυρίω κυρίω 

Παϊσίο) αισίως προοενεχθείη 'Αθήναζε ». 

'Αλλ' όμως έν κώδικι τής ίεροσολυμικής βιβλιοθήκης* σώζεται ή 
έξης σημείωσις «έλαβε πέρας ή παροΰσα δέλτος διά χειρός κάμοΰ τοΰ 
εύτελοΰς "Ιεροθέου ιερομόναχου έκ νήσου Σκοπέλου έν έτει σωτηρίω 
αψνβ' κατά μήνα Αύγουστον έν Ιερουσαλήμ», και πάλιν έν τέλει τής 
ρητορικής τοΰ Κορυδαλέως «έγράφη κτλ. κατά τό 1753 Φεβρουαρίου 
κζ' έν τή άγια πόλει Ιερουσαλήμ». 

Περίοδοι τίνες τής επιστολής καταντώσιν ακατανόητοι ίσως ένεκα τής 
έν τώ κώδικι απρόσεκτου αντιγραφής. 

Τελευταΐον έκ τοϋ αύτοΰ κωδικός άντιγράψας παραθέτω καϊ τόδε τό 
έξοφλητικόν έγγραφον κεκυρωμένον έν έτει 1763 ύπό τοϋ άρχιερέως 
Φιλιππουπόλεως Αυξεντίου. 

Έξοφλητικόν 

Αυξέντιος Φιλιππουπόλεως έπιβεβαιώ 

Διά τοΰ παρόντος εξοφλητικού γράμματος γίνεται δήλον οτι ο είς 
Πατάβιαν νήσον τής Ινδίας προαποθανών Δημήτριος Παπά "Αθανα-
σίου έν τώ άποθνήσκειν άφησεν άπασαν τήν ένούσαν αύτώ περιουσίαν 

1 "Εκο. Α. Π. Κεραμέως. 
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είς χείρας τών έκεϊσε κρατούντων Όλλανδέζων, ήτις καί άποκομισθεϊσα 
εκείθεν προς το 'Αμστερδάμ έβαλαν είς τήν κάσαν τών ορφανών τήν 
παρ' έκείνοις όνομαζομένην βάζε κάμαραν, ημείς όμως οί υπογεγραμμέ-
νοι ή τε σύζυγος τοϋ θανόντος Ειρήνη καί ή αύταδέλφη αύτοΰ Μελά-
χρω ώς κληρονόμοι, έτι δέ καί οί κληρονόμοι τοΰ Μαυροδίγλου Κων-
σταντίνου συντρόφου όντος τοΰ είρημένου Δημητρίου μεθ' ομολογίας 
συντροφιακής έμμαρτύρου, ήτοι ή σύζυγος αύτοΰ Θεοδοσία μετά τών 
τέκνων αυτής Γεωργάκη καί Μαρίας καί ό έτερος αυτής υιός Πετρά-
κης, κοινή γνώμη άπαντες άποκαταστήσαντες επιτρόπους τόν Κωνσταν-
τϊνον Γεωργίου Μπαρπόγλου, καί τόν Κωνσταντΐνον Μανωλάκη 'Αρκό-
γλου μετά μαρτυρικών γραμμάτων τοΰ έ λ τ ζ ί 1 τής Όλλάνδας, είς 
'Αμστερδάμ έπέμψαμεν ίνα περιλάβουν τήν είρημένην περιουσίαν τοΰ 
θανόντος Δημητρίου παρά τής βαζεκάμαρας. Οί έπιστάται όμως τής 
αυτής βαζεκάμαρας έδέχθησαν μέν τήν αυτήν έπιτροπικήν πλήν κατά 
τούς πολιτικούς αυτών νόμους, έζήτησαν έγγυητήν περί τής υποθέσεως 
ταύτης παρά τών επιτρόπων ημών, αυτοί δέ έπαποροΰντες περί τοΰ 
τοιούτου ώς ξένοι καί αγνώριστοι, ά σιορ Αντωνάκης Ζιγκριλάρας 
καλοκαγαθία κινούμενος καί διά χατήρί μας ένευσε και έγεινε κεφείλης 
είς τήν βαζεκάμαραν καί ούτως έλαβον οί επίτροποι μας δύο Κωνσταν-
τΐνοι τήν άπασαν περιουσίαν τοΰ θανόντος Δημητρίου. Όθεν ωσάν όπου 
ήμεϊς οί υπογραμμένοι έλάβαμεν νΰν παρά τών επιτρόπων μας έκαστος 
ημών τό ανήκον αύτώ μερίδιον τής κληρονομιάς μας, ό δέ Αντωνάκης 
Ζιγκριλάρας ώς ενεχόμενος είς τήν αυτήν ύπόθεσιν διά τήν έγγύησιν 
έζήτησε παρ' ημών εν γράμμα έξοφλητικόν, καί δή στέλνομεν προς 
αυτόν τό παρόν ημών έμμάρτυρον έξοφλητικόν γράμμα, ίνα μένη ανε-
νόχλητος είς άπαντα καιρόν, καί συνελόν ειπείν έξωφλήσαμεν άπαντες 
άπό τήν βαζεκάμεραν καί άπό τόν Αντωνάκη Ζιγκριλάρην, μήν έχοντες 
ζητήσαι είς τό έξης ούτε όβολόν, καί τουρκικώτερον ειπείν, άγαϊ ντα-
βαντάν ζιμιτιμιζί ήμπραετικήν.Όθεν είς ένδειξιν καί βεβαίωσιν τής αυτής 
ημών τελείας εξοφλήσεως έγένετο τό παρόν έμμάρτυρον ημών γράμμα, 
επιβεβαιώσει τοΰ πανιερωτάτου ημών αύθέντου καί δεσπότου αγίου 
Φιλιππουπόλεως κυρίου κυρίου Αυξεντίου, καί μαρτυρικαΐς άπογραφαϊς 
τών τιμιότατων πραγματευτών, ίνα έχη τό κΰρος έν παντί κριτηρίω. 

1 763. Ειρήνη θυγατηρ. Κωνσταντίνος και'ϊό επίτροπος βεβαιώ.» 

1 Έλτζής = τουρκίστί ό πρέσβυς. 
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Έ κ τοΰ ανωτέρω έγγραφου δηλοΰται ότι έν Άμστελοδάμω τής 

"Ολλανδίας διέτριβον ικανοί Θεσσαλοί και άλλοι έτέρωθεν "Ελληνες. 

Ούτοι στερούμενοι εκκλησίας απηύθυναν τή 28 Νοεμβρίου 1763 άνα-

φοράν 1 πρός τήν άγιιοτάτην διοικυνααν Συνοδον πάαης 'Ρουσίας έξαι-

τούμενοι, όπως διά τής βοηθείας αυτής άποκτήσωσι μικράν τινα έκκλη-

σίτζαν εις τά ενθάδε πρός υμνον τοϋ πλάστου μας. 'Υπογράφονται δέ 

Αντώνης ζιγκριλάρας—πανάγως — Στάθης Θωμά-Ι Ιανταζής— Χ α τ ζ ή -

Μ ί χ ο υ — Ιωάννης Πρίγκος — Στεφίκος Ησαίας— Ιωάννης Λουκά — 

Μανώλης Αργυρόπουλος—Χατζή Λάζαρος Καισαρλής—Γούτας Γεωρ-

γίου—-Δημήτριος Καλεργης—Γεωργης Θωμας—-Ιωάννης Λόντας — 

Δημήτρης Φρουσόγλου. Λαϊκοί σπουδαίοι ρωμαίοι και ροΰσοι έως 12— 

ναΰται ρωμαίοι και ροΰσοι έως 2 5 » . 

Ό μεταξύ τών υπογεγραμμένων Ιωάννης Πρίγκος είναι ό περί ού 

ο Ν . Μάγνης έγραψεν έν τή περιηγήσει αύτοΰ (σελ. 85) τά έξης - «Η 

Ζαγορά είχε και έχει εισέτι σχολεϊον και βιβλιοθήκην άξιόλογον Ίωάννου 

τοΰ Πρίγκου Ζαγοραίου, εμπορευομένου έν 'Αμστελλοδαμίω τής Ολλαν-

δίας και προικίσαντος και τήν Σχολήν.» 

Τοΰ Ιωάννου Πρίγκου σώζεται χειρόγραφος έλεγχος κατά Νεκταρίου 

άθετήσαντος τήν όρθοδοξον πίστιν καϊ λουθηροκαλβήσαντος (έκ τοΰ έκ 

Μηλεών χειρογράφου κωδικός ύπ' άριθ. 26). 

Τούτου τοΰ Ζιγκριλάρα ή Τζιγκριλάρα αδελφός ίσως ονόματι Σπυ-

ρίδων, έτιμήθη ύπό τής έν Βενετία ελληνικής κοινότητος εκλεχθείς 

Γουαρδιάνος κατά τά έτη 1774, 1793 και 1801. 

Θ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ 

Σώζεται έν τώ ύπ' άριθ. ?(> κώοικι τής Μηλ. βιβλιοθήκης. 



ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΝ ΑΛΜΥΡΩι ΦΙΛΑΡΧΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΟΘΡΥΟΣ,, 

Ό αίδεσιμώτατος ιερεύς παπα. Γεώργιος Αθανασίου έδωρήσατο τή 
έν 'Αλμυρώ Φιλαρχαίω Εταιρεία «Όθρυϊ» περισπούδαστον βιβλίον 
χειρόγραφον έπί χάρτου, ξύλω καί δέρματι έσταχωμένον. Τό στάχωμα 
αυτού φέρει άμφοτερωθεν ποικίλματα έπιμεμελημένης βιβλιοδετικής 
τέχνης καί πορποϋται κατά τό μέσον. Έγράφη ύπό διαφόρων αντιγρα-
φέων κατά τόν 111' αιώνα καί ή αρχαιότερα γραφή καί χρονολογία 
άρχεται άπό τοϋ 1700 καί φθάνει μέχρι τοΰ 1828 ' . 

Τά ονόματα τών κατά καιρούς κτητόρων δεν είναι ήμίν γνωστά" επι-
γράφεται δέ : «Σημειωτάριον πολλών αναγκαίων καί άνθος φιλοσόφων 
επιστολών». Περιέχει δέ ποικίλας σημειώσεις ίστορικάς, γεωγραφικάς, 
ίατρικάς συνταγάς, αινίγματα έμμετρα, ποιήματα καί επιγράμματα είς 
αρχιερείς κλπ. διαφόρων λογίων τοϋ 111' αιώνος, έπιστολάς πεμπομέ-
νας ύπό τίνος Δημητρίου προς τόν ίεροδιδάσκαλον τών έπί τοΰ Πηλίου 
κωμοπόλεων Ζαχαρίαν, υποδείγματα επιστολών καί αντίγραφα τοιούτων 
διαφόρων διασήμων λογίων κληρικών καί λαϊκών τοΰ I Η * αιώνος κτλ. 

Επειδή δέ ό μέν κ. Α . ΙΙαπαδόπουλος Κεραμεύς έν τή Αρμονία 
τοΰ 1900 (τεύχος Οκτωβρίου) δημοσιεύων άνέκδοτόν τ ι σιγίλλιον εύρε-
θέν έν τοις Μηλεωτικοΐς χειρογράφοις αναφέρει καί περί τών ύπό τοΰ 
Δημητρίου, διδασκάλου Τυρνάβου, πεμφθεισών επιστολών προς τόν ιερο-
μόναχον Ζαχαρίαν διδάσκαλον τών έπί τοΰ Πηλίου κωμοπόλεων, 
πολυαρίθμων σωζόμενων έν Μηλεαις, ή δ' έν 'Αλμυρώ Ψιλάρχαιος 
Εταιρεία « Όθρυς» κεκτημένη καί αύτη όμοιον χειρόγραφον, τό περί ού 
ό λόγος, έν ώ κατά σειράν 95 έπιστολαί προς τόν Ζαχαρίαν άντιγρά-

' Έξ αύτοΰ έδημοσιευσαμεν ποιήματα τινα τοΰ ΙΙαπαπολύζου έκ Μακουνίτση; 
και Δημητράκι Τζιλάκογλου έκ Τυρνάβου έν τώ Προμηθεϊ Βωλου τοϋ 1899, 
ό δέ κ. Α. Σπυριδάκις έν τή Έπετηρδι «Παρνασσοΰ» Ε' 1901, σελ. 151, 176. 
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φονται, άνέθηκε τώ κ. 'ΑΘ. Σπυριδάκι την μελέτην και δημοσίευσιν 
των πορισμάτων αύτοϋ, αίφνης πρό αικροϋ ελήφθη ή Επετηρίς τοϋ 
Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσου (ετος Ε ' 1901), ένθα ό κ. Φιλα-
δελφεύς άφοραήν λαβών άπό τοϋ κ. Κεραμεως, αναλύει καϊ δημοσιεύει 
τάς έν λόγω έπιστολάς άναπτύσσων αύτάς ιστορικώς. Παραδόξως όμως 
ό κ. Σπυριδάκις και ό κ. Φιλαδελφεύς ένιαχοϋ συναντώνται εις τάς 
αύτάς ίδεας, ένιανοϋ δέ διίστανται, ώς γενήσεται δηλον έκ της έν τώ 
Δελτίφ της Φιλαρχαίου Εταιρείας δηι/.οσιεύσεως της μελετης αύτοϋ. 

Περΐ τοϋ Ζαχαρίου πρώτος ποιείται λόγον ό Νικόλαος Μάγνης έν τη 
περιγραφη αύτοϋ της Θεσσαλίας. Ε ί τα ό κ. Ζωσιμας Έσφιγμενίτης 
έν τώ ΙΙοομηβίΐ αύτοϋ και ό Ρήγας Ν . Κααηλάρις έν τί; Βιογραφία 
τον Κωνσταντά (Άθήν. 1897). 'Αλλ' αί ειδήσεις αύται περί τών δύο 
Χναριών τών άπό άνω Γώλου καϊ Μηλεών τόσω πενινραί είσιν, ώστΗ 
άνευ τών σπουδαίων τούτων επιστολών ούδεαίαν θετικήν εϊδησιν θά 
εϊχοι/.εν περί αυτών. 

Ή Φιλάρχαιος όμως Εταιρεία «Όθρυς» έν τώ αύτώ χειρογράφω 
ειδεν ότι περιέχονται καϊ ποιήματα τοϋ αύτοϋ Ζαχαρίου έν δεκαπεντα-
συλλάβου όμοιοκαταλήκτοις στίχοις. Ό κ. Ρήγας Καμηλάρις άναφερει 
οτι ό Ζαχαρίας έποίει ευχερώς στίχους, και οτι κατεχει στίχους τοϋ 
Zayapiou καθαπτοι/.ε'νους της ύπολήψεως αιάς τών τότε οικογενειών 
Μηλεών. Τ ά ποιήματα ταϋτα τοϋ Ζαχαρίου πεποιημενα έν γλώσση 
ρεούση ώς ανέκδοτα δηαοσιευθήσονται έν τώ τετάρτω τεύχει τοϋ Δελτιου 
της Φιλαρχαίου Εταιρείας «Όθρυος». 

Υπολείπεται ήδη τά έξετάσωμεν τόν τόπον της διαμονής τοϋ άγνω-
στου συλλογεως. Έπι τοϋ όπισθεν τοϋ σταχωματος πινακος, εσωθεν 
προς τήν κορυφήν, φε'ρεται ή έξής σημείωσις : «Πινακάτες. Α γ ί α 
«Κυριακή - χειμα κακή" θέρος άργαλεη" ούποτ' έσθλή - αωηθ' 1829 νεον 
»ετος έν τΫ) αγία Κυριακή. Δόξα τώ Ηεώ πάντων ένεκεν όπερ τυχόν 
» άεί έλεγε». Έξ ής σημειωσεως δηλοϋται οτι ό συλλογεύς διεμενεν έν 
ετει 1829 άρχομενω έν Πινακάταις της επαρχίας Βώλου, λεγομενης 
τότε Καστριάδος (έκ τοϋ αύτοϋ χειρογράφου). 

'Αλμυρός, Μαρτιω άρχομενω 

Ν. I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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Εν τή αρχαία έλλτινική τραγωδία παρά τους γυναικείους χαρακτήρας τους 
έλαυνομένους ΰπό φοβερών παθών είς στυγεράς πράξεις και ένεκα τούτου ού 
μόνον μεγίστιν δραματικήν συγκίνησιν αλλά καϊ φρίκην εξεγείροντας, ύπάρ-
χουσι και πολλοί άλλοι, οϊτινες, εκπροσωπούντες ευγενέστερα, υψηλότερα καί 
ήρωικώτερα συναισθήματα, συγκινούσι μέν ήμας επίσης ισχυρώς άλλά συμπα-
θέστερον καϊ άνθρωπινώτερον. Μαρά τήν Κλυταιμνήστραν, τήν Μήδειαν καϊ 
τήν Φαίδραν ϊστανται αί ώραίαι καϊ ευγενείς μορφαί τής Ηλέκτρας, τής Ιφι-
γένειας, τής 'Λλκήστιόος και τής 'Ανδρομάχης, μορφαϊ παρθένων, συζύγων 
καί μητέρων αξίων τοϋ ονόματος καί τοϋ υψηλού αυτών προορισμού- ταύτας 
άναβιβασασα έπι τής σκηνής τοϋ αρχαίου θεάτρου ή μοϋσα τοϋ Αισχύλου, τοϋ 
Σοφοκλέους καί τοϋ Εύριπίδου περιέβαλε δι' ολης τής αίγλης τής γυναικείας 
αρετής. Κατανοούντες οί μεγάλοι εκείνοι τραγικοί ότι τά βαθέως έν τή ανθρω-
πινή φύσει έρριζωμένα καί ισχυρώς αυτήν συγκλονοϋντα συναισθήματα τής 
υίικής καϊ αδελφικής στοργής, τής συζυγικής άφοσιώσεως καϊ τής φιλοπα-
τιίας άποτελοϋσι κάλλιστα δραματικά στοιχεία κατά τάς έκτακτους καί ύψηλάς 
αυτών εκδηλώσεις, πολλάκις ένεπνεύθησαν έξ αυτών καϊ παρήγαγον δραματικά 
προϊόντα συνδυάζοντα ΰπέροχον ήθοποιόν δύναμιν μετ' άρρητου καλλιτεχνικής 
άπολαύσεως. Έπειδή δέ τά μεγάλα ταύτα οικογενειακά συναισθήματα βαθύ-
τερον καί περιπαθέστερον αισθάνεται ή γυνή, τούτου ένεκεν έν αις τραγωδίαις 
ταύτα έπικρατοϋσι γυναίκες είναι αί πρωταγωνιστούσαι καί τήν τραγικήν 
πραξιν διευθύνουσας ούτω δέ δημιουργούνται έξοχοι γυναικείοι χαρακτήρες· 
τοιούτους έχει πολλούς ή αρχαία ελληνική τραγωδία, έκ τών λαμπροτέριυν δέ, 
θαυμασιως υπό τοϋ Σοφοκλέους διαπλασθείς, είναι ό τής Ηλέκτρας έν τή όμω-
νύμω τραγωδία, εις τήν άνάλυσιν τής όποιας ήδη μέλλομεν νά προβώμεν, 'ινα 
καταφανέστερον δηλωθή ό χαρακτήρ ουτος' εισαγωγικούς μόνον προτάσσομεν 
ολίγας λέξεις μέχρι τοϋ σημείου έξ ού άρχεται τό δράμα. 

Κατά τήν μυθικήν παράδοσιν Αγαμέμνων ό βασιλεύς τών Μυκηνών καϊ 
αρχιστράτηγος τοϋ Ελληνικού στρατού είς Τροίαν μετά τήν άλωσιν τής 
πόλεως ταύτης έπιστρέψας είς Μυκήνας έφονεύθη δολίως ύπό τής συζύγου 
αυτού Κληταιμνήστρας καί τοϋ έραστοϋ αυτής Αιγίσθου, όστις καϊ συζευχθείς 
αυτήν έλαβε τήν βασιλείαν τών Μυκηνών. Κατά τόν φόνον τοϋ Αγαμέμνονος, 
ώς έξ αυτής τής τραγωδίας εξάγεται, έκινδύνευσε νά θανατωθη, καϊ ό μικρός 
υιός τούτου Όρέστης, όν Ομως ή αδελφή αυτού Ηλέκτρα διέσωσεν έκ τών 
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χειρών τών φονέιυν καϊ κρύφα έξέπεμψεν είς Φωκίδα παρά τινι φίλιο μετά τοϋ 
παιδαγωγού. Τόν άδελφόν τούτον ή τεθλιμμένη και οίχτρόν βίον διάγουσα έν 
τοις πατρικοίς άναχτόροις Ηλέκτρα έπ'ι πολλά έτη αναμένει άγωνιωδώς, ίνα 
έλθη τιμωρός τοϋ θανάτου τού πατρό' ή πρός αυτόν και τόν άδίκως αποθα-
νόντα πατέρα αγάπη, τό ίσχυρόν μίσος χατά τής μαχής μητρός και τοϋ καται-
σχύναντος τόν οίκον τών Ατρειδών Αίγισθου, ό μέγας πόθος τής έκδικήσεως 
κατ' αμφοτέρων τούτων είναι τά διαρκώς κατέχοντα και συνταράσσοντα τήν 
ψυχην αυτής συναισθήματα και καθιστάντα αυτήν εξόχως τραγικόν πρόσωπον. 
Τέλος ό ανυπομόνως αναμενόμενος αδελφός, αύξηθείς ήδη τήν ήλικίαν, έρχεται 
εις Μυχήνας, άλλ' έν άγνοια τής Ηλέκτρας. Έκ τού μέρους τούτου άρχεται 
ή τραγωδία, ής τά πρόσιοπα είναι ό Παιδαγωγός τοϋ Όρέστου, ό Όρεοτης, ή 
Ηλέκτρα και ή Χρυσόθεμις, άδελφαι αύτοϋ, ή Κλυταιμνήστρα, μήτηρ αυτών, 
ό Αΐγιοθος, ό νέος βασιλεύς τών Μυκηνών, χορος Μυκηναϊων γυναιικών και ό 
τοΰ Όρέστου αχώριστος φίλος Πυλαδης, όστις όμως έν τή τραγωδία είναι 
κωφόν πρόσωπον. 

Η σκηνή υπόκειται έν Μυκήναις πρό τών ανακτόρων τών Πελοπιδών ή 
ημέρα ήδη υποφώσκει και τά πρώτα άσματα τών πτηνών ακούονται. ΙΙρό τών 
ανακτόρων ίστανται ό Παιδαγωγός, ό Όρέστης και ό Πυλάδης. ΙΙρώτος λαμ-
βάνει τόν λόγον ό Παιδαγωγός δεικνύων είς τόν Όρέστην τούς τόπους, ους πρό 
πολλοϋ έπόθει νά ηδη και οιτινες ήδη εκτείνονται πρό τών άπληστων αύτοϋ 
ομμάτων, παρακελεύεται δέ ί'να τάχιστα οί δύο φίλοι αποφασίσωσι περί τοϋ πρα-

κτέου, διότι ό καιρός επείγει καϊ απαιτεί έργα. 'Ο Όρέστης ευχαριστεί τόν 
Παιδαγωγόν διά τήν προθυμίαν κα'ι πίστιν αύτοϋ καιι αποτείνει πρός αυτόν τούς 
έξής ωραίους λόγους, έν οίς παραβάλλει αυτόν πρός ϊππον ευγενή, όστις, καίπερ 
γέρων, ζωογονείται έν τοις κινδύνοις' 

"Ωσπερ γάρ ίππος ευγενής, κ'άν ή γέρων, 
έν τοίσι δεινοις θυμόν ούκ απώλεσεν, 
αλλ' ορθόν ούς ϊστησιν, ωσαύτως δέ σύ 
ήμας τ' ότρύνεις καυτός έν πρωτοις επη. 

Μετά τούτο εκθέτει τό σχέδιον τής εκτελέσεως τής έκδικήσεως κατά 
τού Αίγισθου και τής Κλυταιμνήστρας ώς έξής : επειδή τό μαντείον τών 
Δελφών έρωτηθέν ύπ' αύτοϋ περί τής τιμωρίας τών ένοχων έδήλωσεν οτι οφείλει 
νά μετέλθη ταύτην ουχί διά στρατού, αλλά διά δόλου, διά τοϋτο ό μέν παιδα-
γωγός θά προσέλθη πρός αυτούς ώς απεσταλμένος δήθεν παρά Φανοτέως τού 
Φωκέως, φίλου αυτών, ϊν' άναγγείλη ψευδώς τόν θάνατον τού Όρέστου έν Ίππο-
δρομικώ αγώνι τών Δελφών και συγχρόνως κατασκόπευση τά έν τοις ανακτό-
ροις' ό δ' Όρέστης κα'ι ό ΙΙυλάδης κατά τό διάστημα τοϋτο θά μεταβώσι πρός 
τέλεσιν σπονδών καϊ ευχών έπι τοϋ τάφου τού Αγαμέμνονος, μεθ' ό θά έπα-
νέλθωσιν είς τά ανάκτορα κομίζοντες τήν νεκρικήν ύδρίαν την περικλείουσαν 
δήθεν τήν κόνιν τοϋ φονευθέντος Όρέστου, όπως μάλλον πιστευθή ό θάνατος 
τούτου και ή έπίθεσις αποβή ευχερεστέρα. 

23 
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Το σχέδιον τούτο αναπτύξας ό Όρέστης καί προσθείς οτι θα λάμψη προ τών 
ομμάτων τών έχθρων αύτοΰ αιφνιδίως ώς αστήρ, ποιείται τήν εξής εΰχήν 

Ά λ λ ' ώ πατρώα γή θεοί τ ' εγχώριοι, 
δέξασθέ μ' εύτυχοΰντα ταύταις ταίς όδοϊς, 
σύ τ', ώ πατρώον δώμα' σοΰ γάρ έρχομαι 
δίκη καθαρτής προς θεών ώρμημένος' 
καϊ μή μ' άτιμον τήσδ' αποστείλητε γής. 
άλλ' άρχέπλουτον καί καταστάτην δόμων. 

'Ηδη πρόκειται ν' άπέλθωσι πάντες, ότε ένδοθεν τών ανακτόρων ακούονται 
θπήνοι' ό Όρέστης. ύποπτεύων μή ή Ηλέκτρα θρηνή. θέλει νά μείνωσιν, 
άλλ' ό Παιδαγωγός ύπομιμνήσχων ότι πρωτίστως πρέπει νά έχτελέσωσι τάς 
διαταγάς τοΰ μαντείου εμποδίζει αυτόν καί ούτως απέρχονται, εμφανίζεται δε 
πιό τών ανακτόρων ή Ηλέκτρα έν εύτελεί περιβολή, τεθλιμμένη καί οδυρο-
μένη. Τόν θρήνον αυτής αποτείνει είς τήν φύσιν. Έν τώ πνεύματι αυτής 
διαρκώς παρίσταται ή φρικώδης είκών τής έν δείπνω δολοφονίας τοΰ πατρός, 
όστις επεσεν ύπό τόν πέλεκυν τοΰ Αίγισθου καί τής Κλυταιμνήστρας ώς εις τά 
δάση πίπτει ή δρυς καταβαλλομένη ύπό τών υλοτόμων δηλοί ότι νύκτα καί 
ήμέραν θά θρηνή αυτόν ώς αηδών απολέσασα τούς νεοσσούς καί ζητούσα έκδί-
κησιν ανακράζει-

Ωδώμ' 'Αΐδου καί Περσεφόνγ,ς, 
ώ χθόνι' Έρμή καί πότνι' 'Λρά 
σεμναί τε θεών παίδες Ερινύες, 
αϊ τούς αδίκως θνήσκοντας όραθ', 
αί τούς εύνάς ύποκλεπτομένους, 
έλθετ', άρήξατε, τίσασθε πατρός 
φόνον ημετέρου, 
καί μοι τόν έμόν πέμψατ' άδελφόν. 

Έν ω ή Ηλέκτρα θρηνεί ταύτα χορός ευγενών εγχωρίων γυναικών προσέρ-
χεται καί προσπαθεί μετά πολλής συμπαθείας νά παρηγόρηση αυτήν τότε δε 
αμοιβαίως ή ήρωίς καί αί γυναίκες έκείναι αδουσι τόν λεγόμενον έν τή αρχαία 
τραγωδία κομμον, ήτοι άσμα τοΰ έπί τής σκηνής ύποκριτοϋ και τού έν τή 
ορχήστρα χορού άπαντώντος είς αυτό. Καί ή μέν Ηλέκτρα έν τώ κομμώ τούτω 
θρηνεί τόν σκληρόν θάνατον τοΰ πατρός, εκθέτει τήν οϊκτράν αυτής θέσιν έν 
τοις άνακτόροις, οτι ώς δούλη ενδύεται καί κακώς τρέφεται, και εύχεται τήν 
τιμωρίαν τών φονέων. αί δε γυναίκες, μή έγκρίνουσαι τούς άπαύστους αυτής 
θρήνους, συμβουλεύουσιν αυτή νά εχη πεποίθησιν είς τούς θεούς, νά έλπίζη 
πάντοτε εις τήν έπάνοδον τοΰ αδελφού καί νά μή έρίζη πρός τούς ισχυρούς. Ή 
Ήλεκτρα συναισθανόμενη ότι διά τών πολλών θρήνων γίνεται όχληρά εις τόν 
χορόν ζητεί συγγνώμην παρ' αυτού, άλλά δικαιολογείται λέγουσα οτι πάσα ευγε-
νής γυνή τό αυτό θά έπραττεν ή μήτηρ. λέγει, μισεί τά μέγιστα αυτήν καί 
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είς πολλούς εξευτελισμούς υποβάλλει αυτήν μετά τού Αίγίσθου' ούτος κάθηται 
έπϊ τού θρόνου τού Αγαμέμνονος φορών τα βασιλικά εκείνου ενδύματα καί τελεί 
σπονδάς έν τοις αναχτόροις έν τώ τόπω αυτώ ενθα διεπραξε τόν φόνον' ή Κλυ-
ταιμνήστρα κατά μήνα έν τή ήμερα τού απαίσιου έκείνου φόνου, οιονεί έμπαί-
ζουσα, τελεί θυσίας και χορούς, είς πασαν δ' εύκαιρίαν εκτοξεύει δι' ύβριστικων 
λόγιον τό κατ' αυτής μίσος, έχουσα συνεπίκουρον είς τούτο καί τόν άνανδρον 
έραστήν. Πάντα ταύτα σπαράττουσιν οδυνηρώς τήν ψυχήν αυτής, ένώ αφ' ετέ-
ρου ή βραδύτης τής έλεύσεως τού Όρέστου εμβάλλει αυτήν είς απελπισμόν. 

Ό χορός παρηγορεί καί πάλιν τήν 'Ηλέκτραν καί λέγει νά έλπίζη έπί τόν 
Όρέστην, οτε έκ τών ανακτόρων εξερχόμενη εμφανίζεται ή Χρυσόθεμις σπονδάς 
καί νεκρικά κοσμήματα έν ταίς χερσί φέρουσα. Ζωηρότατος διάλογος συνάπτεται 
μεταξύ τών δύο αδελφών. Η Χρυσόθεμις παρατηρεί είς τήν 'Ηλέκτραν ότι ανω-
φελώς θρηνεί καί αντιτάσσεται κατά τών ισχυρών, άγγέλλει δ' αύτη ότι ό Αίγι-
σθος, όστις κατ' έκείνην τήν στιγμήν άπήν τών ανακτόρων, μέλλει άμα τή 
επιστροφή αύτοΰ νά έγκλείση αυτήν είς ζοφώόες ύπόγειον οίκημα. Τούτο ακού-
σασα ή Ηλέκτρα, ήτις καί προηγουμένως έν τώ διαλόγω έψεξε τήν αδελφήν ώς 
μή βοηθούσαν τώ πατρί. ώς αναξίαν καί δειλήν, έρωτα μετ' αγαναχτήσεως· 

Ήλ. Η ταύτα δή με και βεβούλευνται ποιείν ; 
Χρ. Μάλισθ' όταν περ οίκαδ' Αίγισθος μόλη. 
Ηλ. Άλλ ' έξίκοιτο τούδε γ ' εϊνεκ' έν τάχει. 

Χρ. Τίν', ω τάλαινα, τόνδ' έπγράσω λόγον ; 
Ί Ιλ . ΊύλΟεΐν εκείνον, εί τι τώνδε δραν νοεί. 
Χρ. "Οπως πάθης τί χρήμα ; πού ποτ' εί φρενών ; 

ΙΙλ. "Οπως αφ' υμών ώς προσωτάτω φύγω. 

Έν τώ τελευταίω «τίχω ή Ηλέκτρα μετά βαθύτατης περιφρονήσεως δηλοί 
ότι έγκλειομένη έν τώ ύπογείω οίκήματι δεν θά έχη προ αυτής τό δυσάρεστον 
θέαμα τών φονέων. άλλά. παραφερομένη έκ τοΰ πάθους, περιλαμβάνει άκάμπτως 
μεταξά τούτων καί τήν αδελφήν αυτής. 'II αγαθή Χρυσόθεμις υπομένει γενναίους 
τάς μομφάς τής Ηλέκτρας, τήν οποίαν κατά βάθος αγάπα, διότι αναγνωρίζει τά 
ευσεβή καί γενναία αισθήματα ών εμφορείται, αλλά μή έχουσα τό σθένος νά συμ-
μερισθή ταύτα σπεύδει ν'απέλθη' ή Ηλέκτρα ζητεί νά μάθη πού μεταβαίνει καί 
πρός τί φέρει έν ταίς χερσί νεκρικά κοσμήματα καί σπονδάς· τής Χρυσοθέμιδος 
δε ειπούσης ότι φέρει ταΰτα είς τόν τάφον τοΰ πατρός ώς εξιλαστήρια παρά τής 
Κλυταιμνήστρας ίδούσης τήν νύκτα όνειρον καταπτοήσαν αυτήν, αναλαμβάνει 
θάρρος και έοωτα νά μάθη, ποίον είναι τό όνειρον. Ή Χρυσόθεμις τότε διη-
γείται οτι ή μήτηρ αυτών είδε καθ' ύπνον εμφανισθέντα τόν Αγαμέμνονα έν 
τοις άνακτόιοις καί πήξαντα έν αύτοίς τό βασιλικόν σκήπτρον, έξ ου έβλάστησε 
δένδρον σκιάσαν πασαν τήν χώραν τών Μυκηναίων, ότι δέ καταταραχθείσα έκ 
τοΰ ονείρου τούτου ηθέλησε νά εξιλέωση τήν σκιάν τοΰ Αγαμέμνονος δι' επι-
τύμβιων σπονδών. 'Η Ηλέκτρα θεωροΰσα τό όνειρον τούτο ώς αίσιον οίωνον 
ενισχύεται έν τή ιδέα της έκδικήσειος, πείθει δέ τήν αδελφήν ίνα μή κομίση 
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είς τον τάφον τοΰ πατρός τά παρά τής Κλυτεμνήστρας διαταχθέντα, αλλά 
βόστρυχον έχ τής χόμης αυτών και τήν ιδίαν αυτής ευτελή ζώνην λέγουσα 
πρός αυτήν 

σύ δέ 
τεμούσα κρατός βοστρύχων άκρας φόβας 
κάμοϋ ταλαίνης, σμικρά μέν τάδ', άλλ' ομως 
άχω, δός αύτώ, τήνδ' αλιπαρή τρίχα 
και ζώμα τούμόν ού χλιδαΐς ησκημένον. 

Παρακαλεί δ' αυτήν νά γονυπετήση έπϊ τοϋ τάφου τοϋ πατρός κα'ι νά 
εύχηθή. όπως βοηθήση αϋτάς κατά τών έχθρων και όπως ό 'Ορέστης έλθών 
καταβάλη τούτους. 

Ή Χρυσόθεμις πείθεται και απέρχεται πρός έκτέλεσιν τής παρακλήσεως 
τής Ηλέκτρας, ούχ'ι όμως καϊ άνευ φόβου μή φωραθή' τόσον δειλή καϊ 
ασθενής είναι. 

Ένώ δ' ή Ηλέκτρα μένει ηδη μόνη, πρό τών ανακτόρων, ό χορός αδει 
άσμα, έν τώ όποίω, άντλών ελπίδας έχ τοϋ ονείρου τής Κλυταιμνήστρας, 
εκφράζει τή ίδέαν ότι ταχύπους ή θεία Δίκη μέλλει νά έπέλθη κατά τών μια-
ρών φονέων και οτι, αν μή τούτο συμβή νύν, ούδεμίαν πλέον σημασίαν θά 
έχωσιν έν τώ μέλλοντι αι προρρήσεις εϊτ' έν όνείροις ειτ' έν χρησμοις' έν τέλει 
δέ οικτίρει τόν οίκον τών Πελοπιδών, διότι, αφ' ης στιγμής ό Πέλοψ αδίκως 
έφόνευσε τόν Μυρτίλον, 1 ούδέποτ' έξ αύτοϋ έξέλιπον αι συμφοραί. 

Μετά τό πέρας τοϋ άσματος έρχεται ή Κλυταιμνήστρα μετά θεραπαινίδος 
κρατούσης κάνιστρον πλήρες καρπών κα'ι ανθέων, ϊν' άποτείνη εύχήν είς τό 
πρό τών ανακτόρων Ίδρυμένον άγαλμα τού Απόλλωνος και διά ταύτης ματαίωση 
τήν κακήν έκβασιν τοϋ ονείρου· αλλ' ίδούσα τήν Ήλέκτραν καταλαμβάνεται 
ΰπ' οργής καϊ σφοδρώς κατηγορεί αυτήν ώς έπωφεληθεϊσαν έκ τής απουσίας 
τοΰ Αιγίσθου όπως δυσφήμηση τήν μητέρα πρός τάς Μυκηναίας, απολογείται δέ 
διά τήν συζυγοκτονίαν, λέγουσα ότι δικαίως έφόνευσε τόν Αγαμέμνονα, διότι 
οίτος αδίκως έθυσίασε τήν θυγατέρα αυτών Ίφιγένειαν. Ή Ηλέκτρα καταρ-
ρίπτει δι' ισχυρών επιχειρημάτων τήν δικαιολογίαν ταύτην, αποδεικνύουσα ότι 
τήν θυσίαν εκείνην απήτησεν ή "Αρτεμις, ότι ό δυστυχής πατήρ δέν ηδύνατο 
ν' αποφυγή αυτήν, ότι ουδόλως ώφειλεν εκείνη ένεκα τούτου νά φονεύση αυτόν 
και ότι μόνον ό πρός τόν Αΐγισθον έρως αυτής ύπήρξεν αιτία τού φόνου τού 
Αγαμέμνονος· μετά ταύτα δ' εκθέτει τόν οίκτρόν βίον ον διάγει αυτή μέν έν 
τοις ανακτόροις, ό δυστυχής δ' Όρέστης έν τή ξένη, και ουδαμώς διστάζει νά 
ειπη ότι, 'άν ήδύνατο μόνη νά επιτέλεση τήν έκδίκησιν, ήθελε ταχέως προβή 
εις αυτήν 

κα'ι τόδ' εϊπερ έσθενον, (λέγει) 
έδρων άν, εύ τοϋτ'ϊσθι. 

'. Ιδ. Παυσαν. VIII. 14. 7. 
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Επάγουσα αμέσως και τά εξής 

τούδέ γ' εϊνεκα 
κήρυσσε μ' ές απαντάς είτε χρής κακήν 
είτε στόμαργον εϊτ' αναίδειας πλέαν 
εί γάρ πέφυκα τώνδε τών έργων ϊδρις, 
σχεδόν'τι τήν σήν ού καταισχύνω φύσιν. 

Δεινοτέρα ύβρις τής έν τώ τελευταίω στίχω εκφραζόμενης δέν ήδυνατο νά 
γίνη διά τήν Κλυταιμνήστραν. 

Τέλος μετά τινας έτι δριμεϊς λόγους ή έρις λήγει καϊ ή Κλυταιμνήστρα, 
ποιούμενη τήν έκ καρπών προσφοράν πρό τού αγάλματος τού Απόλλωνος, 
αποτείνει άμα πρός τόν θεόν τού φωτός δι' αορίστων, ένεκα τής παρουσίας τής 
Ηλέκτρας, λέξεων τήν εύχήν αυτής, ίκετεύουσα ίνα, έάν μέν τό όνειρον είναι 
αίσιον δι' αυτήν, τελεσφόρηση, έάν δέ δυσμενές, γραφή κατά τών έχθρων, καί 
ίνα βασιλεύη ευτυχώς έν τώ οΐκω τών Ατρειδών αγαπωμένη ύπό τού Αίγισθου 
καί τών λοιπών έν τοις ανακτόροις τέκνων. Ά λ λ ' επειδή έν τώ πνεύματι αυτής 
υπάρχει ανησυχία, μή ό Όρέστης έλθη καί φονεύση αυτήν, ανησυχία εύκόλως 
έξηγουμένη έκ τού ονείρου ό είδε, ούδόλως κωλύεται νά έκφραση πρός τόν θεόν 
και τήν εύχήν ίνα ό υιός αυτής άποθάνη· άλλά τήν εύχήν ταύτην ή ανοσία 
μήτηρ εκφράζει νοερώς, τούτο δέ δεικνύει έτι μάλλον την κακούργον αυτής 
φύσιν καί έμποιεί δραματική ν φρίκην. 

Ιδού πώς έκδηλοι τόν ένδόμυχον αυτής πόθον χωρίς νά λίγη αύτάς 
τάς λέξεις· 

τά δ' άλλα πάντα καί σιωπώσης έμοϋ 
έπαξιώ σε δαίμον' όντ' έξειδέναι' 
τούς έκ Διός γάρ εικός έστι πάνθ' όραν. 

Ευθύς μετά την ευχην τής Κλυταιμνήστρας προσέρχεται ό Παιδαγωγός ώς 
άγγελος καί προσφωνών τήν βασίλισσαν αγγέλλει ότι ό 'Ορέστης άπέθανεν έπί 
τή είδήσει ταύτη ή μέν Ήλεκτρα αναφωνεί· 

Οϊ 'γω τάλαιν', όλωλα τήδ' έν ήμερα, 

ή δέ Κλυταιμνήστρα· 

τί φής, τί φής, ώ ξείνε ; μή ταύττ,ς κλύε. 

Έν ταις άναφωνήσεσι ταυταις διακρίνει τις οτι ή μέν Ηλέκτρα καταλαμ-
βάνεται ύπό αλγεινοτάτης λύπης καί τελείας άπογνιόσεως, ή δέ Κλυταιμνήστια 
διά τής επαναλήψεως τής ερωτήσεως έκδηλοι τόν πόθον ιν' ακούση πάλιν γεγο-
νός εύάρεστον και άπροσδόκητον μή προβαίνουσα δ' είς έκδήλωσιν τών αισθη-
μάτων αυτής ζητεί νά μάθη παρά τού αγγέλου, τίνι τρόπω απώλετο ό Ορέστης. 
Ο Παιδαγωγός τότε αφηγείται λεπτομερώς τά κατά τόν θάνατον τοϋ υιού τού 
Αγαμέμνονος έν αρματοδρομία τών Πυθικών αγώνων ή νίκη τού Όρέστου 

έν τώ δρόμω κατά τήν πρώτην ήμέραν τών αγώνων, ή αρματοδρομία ής μετέ-
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σχε τήν επομένην και έν η έγένετο τρομερά σύρραξις αρμάτων, ή πτώσις τοϋ 
Ορέστου καί ή περιπλοκή αύτοϋ εντός τών ιππικών ιμάντων, ή αναβόησις τοϋ 

πλήθους έπι τω θεάματι τούτω, ό φρικώδης ελκυσμός τού σωματος τοϋ ατυ-
χούς νέου ύπό τών άφηνιασάντων ϊππων, ή έκ τούτου τελεία παρομόρφωσις 
αυτού γενομένου αγνώριστου και αύτοϊς τοις φίλοις, πάντα ταύτα εκτίθενται έν 
τή διηγήσει τού Παιδαγωγοϋ μετά τοσαύτης ακριβείας, ενάργειας, ζωηρότητος 
και συγκινήσεως, ώστε άγεται τις νά πιστεύση ότι όντως ό Όρέστης απέθανε. 

Ή Κλυταιμνήστρα, διατελούσα ύπό τήν έπίδρασιν τής φοβέρας ταύτης διη-
γήσεως, φαίνεται μετά τό πέρας αυτής άμφιβόλως πιεζόμενη ύπό τής λύπης 
διά τόν θάνατον τοϋ υιού- άλλά τό ασθενώς έξεγερθέν παρ' αύτη μητρικόν φίλ-
τρον καταπνίγεται αμέσως, καϊ ευθύς η χαρά αυτής εκρήγνυται απροκάλυπτως. 

Ηδη νομίζει οτι απηλλάγη τού άπαύστως απειλούντος αυτήν κινδύνου παρά 
τού Όρέστου και οτι τού λοιπού θά διάγη βίον ήσυχον, ειρωνεύεται δέ σκληρώς 
τήν Ήλέκτραν ώς στερηθείσαν εκείνου, ον έθεώρει όργανον τών εκδικητικών 
αυτής πόθων. Πόση τραγική ειρωνεία ύπάρχει έν τώ μέρει τούτω τής τραγω-
δίας, είναι εϋκολον νά κατανόηση τις αναλογιζόμενος ότι, καθ' ήν στιγμήν ή 
Κλυταιμνήστρα θεωρεί έαυτήν άπηλλαγμένην παντός κινδύνου, ακριβώς κατά 
τήν στιγμήν ταύτην παρασκευάζεται ό όλεθρος αυτής, ό δέ θεατής γινώσκων 
κάλλιστα τοϋτο απολαύει τής δραματικής εκείνης συγκινήσεως και τοϋ κάλλους 
τής θεατρικής τέχνης, ών τά μυστήρια τόσον καλώς κατείχεν ό Σοφοκλής. 

Είσελθούσης τής Κλυταιμνήστρας μετά τού Παιδαγωγού είς τά ανάκτορα, ή 
Ηλέκτρα θρηνεί ήδη πρό αυτών τήν τελείαν μόνωσιν εις ήν περιήλθε καϊ ανα-
λογίζεται ότι, τοϋ Όρέστου εκλιπόντος, ό βίος αυτής έσται οικτρότερος έν μέσω» 
τών φονέων Οθεν ποθεί ν' αποθάνη εκεί πρό τών πυλών τών ανακτόρων, θεο>-
ροϋσα μάλιστα χάριν έάν τις τών ένδον φονεύση αυτήν. Ό χορός, όστις αείποτε 
συμπαθεί αύτη, βλέπων τήν βαθειαν αυτής θλϊψιν και τάς περί τιμωρίας τών 
φονέων ελπίδας ματαιουμένας, ετι δέ τούς μέν κακούς εύτυχοϋντας, τούς δέ 
αγαθούς καταστρεφομένους, εκφράζει απορίαν, πώς οί κεραυνοί τού Διός δέν 
τιμωροϋσι τούς φονείς, πειράται δέ κατά τό σύνηθες νά παρηγόρηση τήν Ήλέ-
κτραν, αλλά πράττει τούτο οϋχι προσηκόντως. 

Αίφνης πλήρης χαρας και ορμής προστρέχει πρός τήν Ήλέκτραν ή Χρυ-
σόθεμις νομίζουσα ότι φέρει είδησιν μέλλουσαν νά κατάπαυση τούς στεναγ-
μούς και τούς γόους τής αδελφής· είναι δέ ή εϊδησις αύτη οτι ό Όρέστης 
ήλθεν είς Μυκήνας. Σημειωτέον Οτι ή Χρυσόθεμις, άτε μεταβασα. ώς έλέ/θη. 
είς τόν τάφον τού πατρός, ουδέν γινωσκει τών ύπό τοϋ Παιδαγωγοϋ περί τοϋ 
θανάτου τού Όρέστου άγγελθέντιον. 'Ότε δ' ή Ηλέκτρα λέγει είς αυτήν οτι 
παραφρονεί πιστεύουσα οτι ο Όρέστης ήλθε και ότι εμπαίζει τήν συμφοράν 
έν η άμφότεραι ευρίσκονται, ή Χρυσόθεμις επιμένει και ζητεί παρ' αυτής 
ν' άκούση τάς αποδείξεις άς έχει περί τής έν Μυκήναις παρουσίας τού Όρέστου' 
είναι δ' αί αποδείξεις αύται ότι μεταβασα εις τόν τάφον τού πατρός είδε μετ' 
εκπλήξεως έπ' αύτοϋ σπονδάς γάλακτος, άνθη πολλά και βόστρυχον νεωστί 
τετμημένον έπι τή θέα τούτων τοσοϋτον συνεκινήθη και τόσον ζωηρώς ήσθάνθη 
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έν τή ψυχή αυτής τήν παρουσίαν τοϋ Όρέστου, ώστε δάκρυα έπλήρωσαν τούς 
οφθαλμούς αύτής' έχει τήν πεποίθησιν ότι μόνος ό Ορέστης ήτο δυνατόν νά 
επιτέλεση τάς επιτύμβιους ταύτας τιμάς εις τόν πατέρα, διότι αυτή μέν ή ιδια 
ουδαμώς προέβη εις αύτάς, ή Ηλέκτρα ουδέ πρός τούς ναούς δύναται άτιμω-
ρητεϊ νά μεταβή, τών φονέων άπαγορευόντων πασαν αυτής έξοδον, ή δέ Κλυ-
ταιμνήστρα ουδόλως συνηθίζει νά πράττη τοιαύτας πράξεις ουδέ θά έλάνθανε 
πράττουσα αύτάς. 

Ένώ μετά πολλής ζέσεως και περιπαθείας λέγει ταύτα ή Χρυσόθεμις, έκ 
τής πλάνης ταύτης εξάγει αυτήν ή Ηλέκτρα λέγουσα οτι ό άναγγείλας τόν 
θάνατον τού Όρέστου είναι εντός τών ανακτόρων ευχάριστος τή μητρί, ότι δέ 
οσα εκείνη είδεν έπί τού τάφου τού πατρός ετέθησαν ίσως ύπό τίνος φίλου ώς 
μνημόσυνον τού αποθανόντος Όρέστου. Ούτω δ' ή Χρυσόθεμις έκ τής μεγάλης 
χαράς μεταπίπτει είς άφατον λύπην' αί τοιαύται δέ ψυχολογικαί μεταπτώσεις 
παρέχουσι λαμπράν δραματικήν ποικιλίαν τή πράξει. 

Ηδη ή Ηλέκτρα σκέπτεται νά προβή είς τήν έκδίκησιν διά τών ίδίων 
μόνων χειρών, αλλά προ τούτου ζητεί τήν σύμπραξιν τής αδελφής αποτείνουσα 
πρός αυτήν φιλότιμους καί γενναίους λόγους· καταδεικνύει πρώτον ότι αποθα-
νόντος τού Όρέστου θά διάγωσι βιov άθλιον ύπό τάς διαταγάς τού Αιγίσθου, 
ότι πατριχήν περιουσίαν δεν έχουσι καί ότι ό τύραννος ουδέποτε θά έπιτρέψη 
αύταίς γάμον, ίνα μή ποτε γεννηθή έξ αυτών τιμωρός τού εγκλήματος· μετά 
τούτο αναπτύσσει εις αυτήν τάγαθά άτινα θά προκύψωσιν έάν άμφότεραι προ-
βώσιν εις τήν έκδίκησιν ταύτην, λέγει, οί έν τώ "Αδη κείμενοι πατήρ καί 
αδελφός θά θεωρήσωσιν έργον ευσεβές, αύται δέ θά ζώσιν έλεύθεραι καί θά 
τύχωσιν επαξίων γάμων, παρά δέ τών πολιτών καί τών ξένων θ' ακούωσι 
τοιούτους επαίνους" 

Ίδεσθε τώδε τώ κασιγνήτω, φίλοι, 
ώ τόν πατρώον οίκον έξεσωσάτην. 
ώ τοισιν έχθροίς εύ βεβηκόσιν ποτέ 
ψυχής αφειδήσαντε προυστήτην φόνο· 
τώδε φιλεϊν χρή, τώδε χρή πάντας σέβειν, 
τωδ' εν θ' έορταϊς έν τε πανδήμω πόλει 
τιμαν απαντάς εί'νεκ' ανδρείας χρεών. 

Καταβάλλουσα δέ τελευταίαν προσπάθειαν, ίνα πείση τήν αδελφήν, αναφωνεί 
μετά πάθους" 

Αλλ' ώ φίλη, πείσθητι, συμπόνει πατρί, 
σύγκαμν' άδελφώ, παύσον έκ κακών έμέ, 
παϋσον δέ σαυτήν, τούτο γινώσκουσ' οτι 
ζήν αίσχρόν αίσχρώς τοις καλώς πεφυκόσιν. 

Πλήν μάτην οί λαμπροί ούτοι λόγοι ουδόλως πείθουσι τήν Χρυσόθεμιν, 
ήτις άπαντώσα χαρακτηρίζει ευθύς έξ αρχής τήν πρόθεσιν τής αδελφής ώς 
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άφρονα, θεωρούσα ότι είναι αδύνατον ύφ ους ορους ζώσι ν' αντεπεξέλθωσι 
κατά τών ισχυρών καϊ ότι είναι ανωφελές νά ύποστώσιν έξευτελιστικόν θάνα-
τον ίνα διαφημισθώσι μόνον, συμβουλεύει δέ τή Ηλέκτρα ν' απόσχη τής πρά-
ξεως, ϊνα μή περιπέσωσιν ές όλεθρον αυτή τε και τό γένος αυτών άπαν, ύπι-
σχνουμένη ότι ουδέν ούδενι θά είπη περί τών σχεδίων αυτής. 

Τούς λόγους τούτους τής Χρυσοθέμιδος αποκρούει ή 'Ηλέκτρα και έν τή 
ζωηρά στιχομυθία, ήτις επακολουθεί, επιμένει ακάμπτως είς τήν εαυτής άπό-
φασιν, καίπερ μέλλουσα νά επιτέλεση μόνη ταύτην, όνειδίζει δέ διά σκληρών 
λέξεων τήν αδελφήν έπι ανανδρία και αστοργία πρός τόν πατέρα. Τό μέρος 
τοϋτο τής τραγωδίας είναι θαυμάσιον, διότι διά τοϋ ασθενούς και ατόλμου χαρα-
κτήρος τής Χρυσοθέμιδος εξαίρεται ό σταθερός και θαρραλέος χαρακτήρ τής 
Ηλέκτρας. Έν ετέρα τραγωδία τού Σοφοκλέους, τή Αντιγόνη, υπάρχει όμοιον 

παράδειγμα αντιθέσεως χαρακτήρων μεταξύ δύο αδελφών, τής Ισμήνης και τής 
Αντιγόνης, εκείνης μέν παριστάμενης ασθενούς και συντηρητικής, ταύτης δέ 
άκαμπτου και τολμηρας εις τό ζήτημα τής ταφής τού άδελφοϋ αυτών Πολυνεί-
κους απαγορευθείσης ύπό τοϋ τυράννου Κρέοντος. 

Ένω ή Χρυσόθεμις εισέρχεται είς τά ανάκτορα, ή δ' Ηλέκτρα μένει πρό 
αυτών πλήρης θλίψεως και απογνωσεως, ό χορός ψάλλει άσμα, έν τώ όποίω. 
άφορμήν λαμβάνων έκ τής έριδος τών δύο αδελφών, παρατηρεί οτι μόνον ή 
Ηλέκτρα αγωνίζεται έν ταϊς συμφοραίς τού οίκου τών Ατρειδών και θρηνεί τόν 

πατέρα και οτι ουδόλως φείδεται τής ζωής αυτής προκειμένου νά έκδικηθή τούς 
μιαρούς φονείς, επαινεί δ' αυτήν διά τήν αρετήν και τήν σύνεσιν και εύχεται νά 
δαμάση τούς εχθρούς. 

Μετά τό άσμα τούτο εμφανίζονται πρό τών ανακτόρων ό Όρέστης και ό 
Πυλάδης ώς ξένοι Φωκείς, φέροντες τήν νεκρικήν ύδρίαν τήν περιέχουσαν τήν 
κόνιν τοϋ φονευθέντος δήθεν έν Λελφοίςυίού τού Αγαμέμνονος· ένω δέ ζητούσι 
τόν Αίγισθον ϊν' άναγγείλωσιν εις αυτόν τόν θάνατον τούτου, ή Ηλέκτρα ιδοϋσα 
τήν ύδρίαν και σφοδρώς συγκινηθείσα, ζητεϊ ικετευτικώς ταύτην, ϊνα θρηνήση 
έπ' αύτη τόν αδελφόν, έαυτήν και τό γένος άπαν. Ό 'Ορέστης συναινεί, εκείνη 
δέ λαβούσα έν ταίς χερσι τά θλιβερά λείψανα, απαγγέλλει τόν θαυμάσιον τούτον 
θρήνον, έν ω λησμονούσα πλέον τόν έκδικητήν κλαίει τήν οίκτράν τύχην τού 
άδελφοϋ μόνον 

*Ω φιλτάτου μνημείον ανθρώπων έμόν 
ψυχής Όρέστου λοιπόν, ώς σ' απ' ελπίδων 
ούχ ώνπερ έξέπεμπον είσεδεξάμην. 
νύν μέν γάρ ουδέν όντα βαστάζω χεροίν, 
δόμων δέ σ', ώ παί, λαμπρόν έξέπεμψ' έγώ. 
ώς ώφελον πάροιθεν έκλιπείν βίον. 
πριν είς ξένην σε γαίαν έκπέμψαι χεροίν 
κλέψασα ταίνδε κανασώσασθαι φόνου, 
όπως θανών έκεισο τή τόθ' ήμερα, 
τύμβου πατρώου κοινόν είληχως μέρος. 
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νυν δ' έκτος οϊκων κάπί γης άλλης φυγάς 
κακώς άπώλου, σης κασιγνήτης δίχα, 
κούτ' έν φίλαισι χερσίν ή τάλαιν' έγώ 
λουτροίς σ' έκόσμησ' ούτε παμφλέκτου πυρός 
ανειλόμην, ως εικός, άθλιον βάρος, 
άλλ' έν ξέναισι χερσί κηδευθείς τάλας 
σμικρός προσήκεις όγκος έν σμικρώ κύτει 
οϊμοι τάλαινα τής έμής πάλαι τροφής 
άνωφελήτου, τήν έγώ θάμ' άμφί σοι 
πόνω γλυκεί παρέσχον οϋτε γάρ ποτε 
μητρός σύ γ' ήσθα μάλλον ή κάμοϋ φίλος, 
ούθ' οί κατ' οίκον ήσαν, αλλ' έγώ τροφός, 
έγώ δ' αδελφή σή προσηυδώμην αεί-

νυν δ' έκλέλοιπε τοϋτ' έν ήμερα μια 
θανόντι σύν σοί' πάντα γάρ συναρπάσας 
θύελλ' όπως βέβηκας' οϊχεται πατήρ-

τέθνηκ' έγώ σοι- φρούδος αυτός εί θανών 
γελώσι δ' εχθροί- μαίνεται δ' ύφ' ηδονής 
μήτηρ αμήτωρ, ης έμοί σύ πολλάκις 
φήμας λάθρα προύπεμπες ώς φανούμενος 
τιμωρός αυτός- αλλά ταϋθ' ό δυστυχής 
δαίμων ό σός τε κάμός έξαφείλετο. 
ός σ' ώδέ μοι προύπεμψεν αντί φιλτάτης 
μορφής σποδόν τε καί σκιάν ανωφελή, 
οϊμοι μοι. 
Ω δέμας οίκτρόν φεύ, φεύ-

ώ, δεινοτάτας, οϊμοι μοι, 
πεμφθείς κελεύθους, φίλταθ'. ώς μ' άπώλεσας-

απώλεσας δήτ', ώ κασίγνητον κάρα-

τοιγάρ σύ δέξαι μ' ές τό σόν τόδε στέγος, 
τήν μηδέν εις τό μηδέν, ώς σύν σοι κάτω 
ναίω τό λοιπόν και γάρ ήνίκ' ήσθ' άνω, 
ξύν σοι μετείχον τών ίσων, καί νϋν ποθώ 
τοϋ σού θανούσα μή άπολείπεσθαι τάφου. 

Ό θρήνος ούτος, ό πλήρης πάθους καί δυνάμεως, ό άείποτε καί έν αυτή τή 
άρχαιότητι θαυμασθείς, ό κινήσας τούς θεατάς πάντας εις δάκρυα ότε Πώλος ό 
διάσημος υποκριτής, υποδυόμενος τό πρόσωπον τής Ηλέκτρας καί κρατών ύδρίαν 
περιέχουσαν την κόνιν αποθανόντος τέκνου αυτού, έπλήρωσε βαθύτατων καί 
πραγματικών εκρήξεων λύπης, ό θρήνος ούτος, λέγομεν, ό συγκεντρών πάντα τά 
από τοσούτου χρόνου κατακλύζοντα τήν ψυχήν τής ήρωίδος αισθήματα, απεικο-
νίζει πιστώς καί φυσικώς τήν αδελφικήν αγάπην έν ολη αυτής τή δυνάμει- ουδέ 
ήδύναντο νά εύρεθώσιν υψηλότεροι καί περιπαθέστεροι λόγοι εκείνων, τούς 
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όποιους ό μέγας τραγικός έθηκεν είς τό στόμα τής τεθλιμμένης θυγατρός τοϋ 
Αγαμέμνονος δεχομένης έν μικρώ δοχείω τήν τέφραν εκείνου, ον ωνειροπόλει 

μέγαν, ώραίον, ρωμαλέον και θαρραλέως όρμώντα μετ' αυτής εις τήν Ίεράν 
έκδίκησιν. 

Ό 'Ορέστης άκούων τούς θρήνους τής αδελφής καταλαμβάνεται ύπό ίσχυ-
ροτάτης συγκινήσεως, έννοήσας δ' έκ τίνος λόγου τού χορού, ότι έκ τών δύο 
αδελφών αυτού ή θρηνούσα είναι ή Ηλέκτρα, οικτίρει τήν αθλίαν και παρημε-
λημένην κατάστασιν έν ή βλέπει αυτήν, έρωτα τό αίτιον ταύτης και είς πασαν 
άπάντησιν τής Ηλέκτρας τό άλγος αυτού αυξάνει τοσούτον, ώστε, μή δυνάμε-
νος πλέον νά δεσπόση εαυτού, προβαίνει διά τών επομένων ταχειών ερωτήσεων 
είς τήν άναγνώρισιν, άφού πρώτον έβεβαιώθη περί τής πίστεως τών γυναικών 
τών αποτελουσών τόν χορόν 

Όρ. Μέθες τόδ' αγγος νύν, όπως τό παν μάθης. 
Ήλ. Μή δήτα πρός θεών τούτο μ' έργάση, ξένε. 
Όρ. Πείθου λέγοντι κοϋχ αμαρτήσει ποτέ. 
Ήλ. Μή, πρός γενείου, μή 'ξέλη τά φίλτατα. 
Όρ. Ού φημ' έάσειν. Ήλ. Ώ τάλαιν' έγώ σέθεν. 

Όρέστα, τής σης εί στερήσομαι ταφής. 
Όρ. Εύφημα φώνει' πρός δίκης γάρ ού στένεις. 
Ήλ. Πώς τόν θανόντ' άδελφόν ού δίκη στένιο : 
Όρ. Ου σοι προσήκει τήνδε προσφωνεΐν φάτιν. 
Ήλ. Ούτως άτιμος είμι τοϋ τεθνηκότος : 
Όρ. "Ατιμος ούδενός σύ' τούτο δ' ούχί σόν. 
Ήλ. Είπερ γ' Όρέστου σώμα βαστάζω τόδε : 
Όρ. 'Αλλ' ούκ Όρέστου, πλήν λόγω γ' ήσχημένον. 
Ήλ. Πού δ' έστ' εκείνου τού ταλαίπωρου τάφος ; 
Όρ. Ούκ εστι' τοΰ γάρ ζώντος ούκ έστιν τάφος. 
Ήλ. Πώς εΐπας, ω παι ; Όρ. Τεύόος ουδέν ών λέγω. 
Ήλ. *Η ζή γάρ άνήρ ; Όρ. Είπερ έμψυχος έγω. 
Ήλ. *Η γάρ σύ κείνος ; Όρ. Τήνδε προσβλέψασά μου 

σφραγίδα πατρός 'έκμαθ' εί σαφή λέγω. 
Ήλ. Ω φίλτατον φώς. Όρ. Φίλτατον. συμμαρτυρω. 
Ήλ. Ω φθέγμ', άφίκου ; Όρ. Μηκέτ' άλλοθεν πύθη. 
Ήλ. 'Εχω σε χερσίν ; Όρ. Ώς τά λοίπ' έχοις άεί. 
Ήλ. *Ω φίλταται γυναίκες, ω πολίτιδες. 

όρατ' Όρεστην τόνδε, μηχαναϊσι μέν 
θανόντα, νύν δέ μηχαναϊς σεσωσμένον. 

Ή άναγνώρισις έγένετο. Ο χορός, πρός όν ή Ηλέκτρα αποτείνει τούς 
τελευταίους τρεις στίχους, δακρύει έκ χαρας, ένω κυματ' αφάτου εϋτυχίας περι-
λούουσι τάς ψυχάς τών συμπεπλεγμένων αδελφών α'ι χορδαι τής αδελφικής 
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αγάπη; δονούνται ήδη ισχυρότατα καί λόγοι, οϋς μόνον αύτη και ή έκ τής ανα-
γνωρίσειως συγκίνησις ευρίσκει, έκχέονται ακράτητοι έκ τοϋ στόματος αυτών 
φαίνονται λησμονήσαντες τήν φοβεράν έκδίκησιν εις ήν μετ' ολίγον θά προ-
βώσι' τόσον ζωηρώς και βαθέως τό αόελφικόν αίσθημα συγκλονεϊ τάς ψυχάς 
αυτών. Ό Όρέστης τέλος, βλέπων οτι ή Ηλέκτρα δέν δύναται νά περιστείλη 
τήν άμετρον αυτής χαράν, άλλ' ότι μεγαλοφώνως και άκορέστως έκδηλοι ταύ-
την, και φοβούμενος μή οί λόγοι αυτών ακουσθώσιν εντός τών άνακτόρων καί 
τό σχέδιον αυτών φωραθή, συμβουλεύει τή αδελφή νά παύση τάς ταραχώδεις 
εκδηλώσεις καί ζητεί νά μάθη, πώς θά τιμωρήσωσι τούς φονεις, αποτρέπων 
αυτήν άκαιρων διηγήσεων περί τών συμβάντων κατά τήν απουσίαν αυτού έν 
Μυκήναις καί συνιστών νά μή δεικνύη τή μητρί φαιδρόν πρόσωπον κατά τάς 
στιγμάς ταύτας, όπως μή προδοθώσιν' όταν εύτυχήσωσι, λέγει, θά δύνανται νά 
χαίρωσι καί νά γελώσιν ελευθέρως. Η Ήλεκτρα άπαντα οτι θά συμμορφωθή 
πρός ταύτα καί λέγει ότι ό Αίγισθος είναι έκτος τών ανακτόρων. 

Αίφνης ακούεται κρότος βημάτων ενδοθεν αυτών ή Ηλέκτρα άναλαμβά-
νουσα ήθος σοβαρόν προτρέπει τούς δήθεν ξένους (Όρέστην καί Πυλάδην νά 
εισέλθωσιν είς τά ανάκτορα μετά τής νεκρικής υδρίας· έν ω δέ ούτοι ετοιμάζον-
ται νά πράξωσι τούτο, εμφανίζεται ό Παιδαγωγός (έκ τών βημάτων τούτου 
προήρχετο ό κρότος). οστις σφοδρώς μέμφεται αυτούς ώς αφρόνως αναλίσκοντας 
λόγους και ακαίριος έκδηλούντας τά αισθήματα αυτών, ένώ ό κίνδυνος είναι 
μέγας καί ό καιρός απαιτεί έργα, προσθέτει δέ οτι, άν μή αυτός έφύλασσεν 
ενδοθεν τών πυλών τών ανακτόρων, τά σχέδια αυτών θά είχον ήδη αποκαλυφθή. 
Ή Ηλέκτρα βλέπουσα τόν Παιδαγωγόν καί μή άναγνωρίζουσα αυτόν, απορούσα 
δέ καί έκπληττομένη έπί τοις λόγοις αυτού, ζητεί παρά τού Όρέστου νά μάθη. 
τις είναι ό άνθρωπος ούτος' μαθούσα δέ ότι είναι εκείνος είς όν ή ιδία κατά 
τόν φόνον τού πατρός παρέδωκε τόν άδελφόν καί ότι ούτος ϋπ' αυτού ήχθη καί 
άνετράφη έν Φωκίδι, εκφράζει μεγάλην χαράν έπί τή αναγνωρίσει αυτού" ούτω 
δέ είς τό ώραίον σύμπλεγμα τών δύο αδελφών αντιπροσωπευόντων έν τή τρα-
γωδία τήν όρμήν καί τήν δρασιν τής νεότητος προστίθεται καί έτερον πρόσω-
πον, όπερ διά τής πείρας τής ηλικίας καθοδηγεί περιεσκεμμένως τά ορμητικά 
βήματα εκείνων πρός έπιτέλεσιν τού μεγάλου καί φοβερού έργου. 

Ό Παιδαγωγός θεωρών πολύτιμον τόν χρόνον καί αποφεύγων λόγους μακρούς 
προτρέπει αυτούς νά είσέλθωσιν εντός τών ανακτόρων καί φονεύσωσι τήν Κλυ-
ταιμνήστραν μόνην ούσαν ήδη, διότι, έάν βραδύνοισι καί ό Αίγισθος έπιστρέψη, 
ό άγων έσται δεινότερος. Ή έγγίζουσα στιγμή είναι κρισιμότατη άμα καί 
φοβερωτάτη" είναι ή στιγμή τής μητροκτονίας. Πριν οί έκτελεσταί ταύτης 
είσέλθωσιν είς τά ανάκτορα οπως έπιτελέσωσιν αυτήν, ή Ηλέκτρα σταθείσα πρό 
τοϋ αγάλματος τοϋ 'Απόλλωνος ποιείται εύχήν, ίνα ό θεός προσέλθη αρωγός 
είς τήν έπιχείρησιν αυτών καί δείξη τοις ανθροιποις πώς τιμωροϋνται οί ασεβείς 
ύπό τού θείου. Μετά τήν εύχήν ταύτην πάντες εισέρχονται είς τά ανάκτορα, 
ένώ ό χορός έν τή ορχήστρα αδει μικρόν άσμα, δι' ου εκφράζει τήν ίδέαν οτι 
αί ταχύποδες καί αμείλικτοι τιμωροί τών έγκλημάτων. αί Ερινύες, είσήλθον 
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και αυτοί ήδη είς τόν οίκον τοΰ "Αγαμέμνονος, προσβοηθούντος και τοΰ Ερμού 
είς τό έργον τής θείας δικαιοσύνης. 

Μετ' ολίγον αναφαίνεται μ ό ν ή Ήλεκτρα πρό τών πυλών τών ανακτόρων 
και μένει εκεί φρουρούσα ϊνα μή λάθη έλθών ό Αίγισθος. Καθ' ήν δε στιγμήν 
ό Όρέστης και ό Πυλάδης είσήλθον, ή Κλυταιμνήστρα περιεκόσμει τήν νεκρι-
κήν ύδρίαν τήν έγκλείουσαν τήν κόνιν τοΰ Όρέστου, ϊνα θάψη αυτήν. Οί δύο 
νεανίαι επιτίθενται ξιφήρεις κατ' αυτής, ακούονται δ ένδοθεν αι γοεραί φωναί 
τής υφισταμένης τήν έπίθεσιν μητρός, καλούσης είς βοήθειαν τόν Αίγισθον και 
ίκετευούσης τόν Όρέστην νά λυπηθή και μή φονεύση τήν γεννήσασαν αυτόν 
παραθέτομεν ολίγους στίχους τής φρικώδους ταύτης σκηνής· 

Κλυτ. Αίαί' ίώ στέγαι 
φίλων έρημοι, τών δ' απολλύντων πλέαι. 

Ήλ. Βοα τις ένδον ούκ άκούετ'. ώ φίλαι ; 
Χορ. "Ηκουσ' ανήκουστα δύστανος, ώστε φρίξαι. 
Κλυτ. Οίμοι τάλαιν'· Αίγισθε, πού ποτ' ών κυρείς ; 
Ήλ. Ιδού μάλ' αύ θροεί τις. Κλυτ. Ώ τέκνον, τέκνον, 

οίκτιρε τήν τεκοΰσαν. Ήλ. 'Αλλ' ούκ έκ σέθεν 
ώκτίρεθ' ούτος ούδ' ό γεννήσας πατήρ. 

Χορ. "Ω πόλις, ω γενεά τάλαινα, νύν σε 
μοίοα καθημερία φθίνειν έχει. 

Κλυτ. "Ω μοι πέπληγμαι. Ήλ. Παίσον, εί σθένεις, διπλήν. 
Κλυτ. "Ω μοι μάλ' αύθις. Ήλ. Εί γάρ Αίγίσθω θ' όμοΰ. 

Καίτοι ή σκηνή αύτη δέν τελείται πρό τών ομμάτων τοΰ θεατού, ούχ ήττον 
είναι πλήρης φρίκης και καταπλήξεως και συνταράσσει σφοδρότατα τήν ψυχήν 
αύτοΰ. Ό Όρέστης μετά τήν τέλεσιν τού φόνου τής μητρός, ον ό χορός ώς 
δίκαιον χαρακτηρίζει, εξέρχεται μετά τοΰ Πυλάδου έκ τών ανακτόρων έχων 
αιμοσταγείς τάς χείρας, αλλά φανέντος μακρόθεν τοΰ Αίγισθου αμφότεροι οί νεα-
νίαι εισέρχονται αύθις είς τά ανάκτορα, τής Ηλέκτρας μεινάσης έκτος ίνα ύπο-
δεχθή τόν τύραννον. Ούτος προσελθών έρωτα έπιτακτικώς αυτήν, πού είναι οί 
ξένοι οι Φωκείς οί κομίσαντες τήν αγγελίαν τοΰ θανάτου τοΰ Όρέστου' ή 
Ήλέκτρα άπαντα ότι είναι εντός και ότι έκόμισαν και τά λείψανα αύτοΰ' ιδού 
τό σχετικόν μέρος τού μεταξύ αυτών διαλόγου μετά τίνων άλλων ερωτήσεων και 
απαντήσεων 

Λίγ. Πού δήτ' 'άν είεν οι ξένοι ; δίδασκε με. 
Ήλ. Ένδον φίλης γάρ προξένου κατήνυσαν. 
Αϊγ. *Ή και θανόντ' ήγγειλαν ώς έτητύμως : 
Ήλ. Ούκ, αλλά κάπέδειξαν, ού λόγω μόνον. 
Λίγ. Πάρεστ' άρ' ήμίν ώστε κάμφανή μαθείν : 
Ήλ. Πάρεστι δήτα, και μάλ' άζηλος θέα. 
Λίγ. Τ Η πολλά χαίρειν μ' είπας ούκ είωθότως. 
Ήλ. Χαίροις άν, εί σοι χαρτά τυγχάνει τάδε. 



ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 365 

Αι απαντήσεις τής Ηλέκτρας ένταϋθα έγκλείουσι θαυμασίαν τραγικήν είρω-
νείαν, ήν κάλλιστα εννοεί ό θεατής, ένώ ό Αίγισθος ουδέν ύποπτεύει. Ούτος 
διατάσσει άγερώχως τήν θυγατέρα τοϋ Αγαμέμνονος ν' άνοιξη τάς πύλας τών 
ανακτόρων, όπως ιδωσι πάντες οί Μυκηναίοι καϊ οί 'Αργεΐοι τά λείψανα τοϋ 
'Ορέστου καϊ μή τις, έλπϊζιον έπ' αυτόν, στασιάζη έν τώ μέλλοντι, άλλ' υπά-
κουη προθύμως εις τάς διαταγάς τοϋ βασιλέως. Αι πύλαι ανοίγονται υπό τής 
Ηλέκτρας, εμφανίζονται δ' ό Όρέστης καί ό Πυλάδης έχοντες τά ξίφη κεκρυμ-

μένα ΰπό τά ιμάτια, έν ώ διά θεατρικού μηχανήματος προσάγεται καί τό πτώμα 
τής Κλυταιμνήστρας κεκαλυμμένον διά πέπλου' ό τύραννος νομίζει ότι ύπό τόν 
πέπλον είναι τά λείψανα τού Όρέστου καί δίδει διαταγήν οπως άποκαλύψωσι 
ταύτα και καλέσωσι καϊ τήν Κλυταιμνήστραν, ίνα παρευρέθη καί αυτή είς τήν 
θέαν αυτών αλλ'ό Όρέστης, ειπών ότι αυτός ό ίδιος οφείλει νά άρη τόν πέπλον 
καί γυμνωσας τό ξίφος καθ' ήν στιγμήν ό Αίγισθος αποκαλύπτει τούτον καί 
βλέπει τό πτώμα τής Κλυταιμνήστρας, άνακράζει μετά τρομερας φωνής : 

Αύτη πέλας σού' μηκέτ' άλλοσε σκόπει. 

έν ω ό Αίγισθος μετ' όδυνηρας εκπλήξεως αναφωνεί έπί τώ φρικτώ θεάματι' 

Οίμοι τί λεύσσω ; 

επακολουθεί δ' ό εξής διάλογος· 

Όρ. Τίνα φοβεί ; τίν' αγνοείς ; 
Αιγ. Τίνων ποτ' ανδρών έν μέσοις αρκυστάτοις 

πέπτωχ' ό τλήμων ; Όρ. Ού γάρ αισθάνει πάλαι 
ζώντας θανοϋσιν ούνεκ' ανταυόας ίσα ; 

Αιγ. Οιμοι ξυνήκα τούπος' ού γάρ έσθ' όπως 
οδ' ούκ Όρέστης εσθ' ό προσφωνών έμέ. 

Όρ. Καί μάντις ών άριστος έσφάλλου πάλαι. 
Αιγ. 'Όλωλα δή δείλαιος 'Αλλά μοι πάρες 

καν σμικρόν ειπείν. 

Κατανοήσας ό άνανδρος τύραννος οτι τό τέλος αυτού επίκειται ζητεί νά όμι-
λήση έπ' ολίγον πρός τόν Όρέστην, μήπως δυνηθή νά σώση τήν ζωήν αύτού' 
άλλ' ή Ηλέκτρα παρεμβαίνει καί κωλύει τούτο απαιτούσα παρά τοϋ αδελφού, 
ίνα ταχέως φονεύση αυτόν καί ρίψη βοράν τών γυπών. Ό Όρέστης τότε δια-
τάσσει τον Αιγισθον νά είσέλθη είς τά ανάκτορα, διότι θέλει νά θανατωση 
αυτόν έν αύτη εκείνη τή θέσει, έν η ούτος έφόνευσε τόν Αγαμέμνονα, αναγκά-
ζει δέ τον τύραννον νά προπορευθή φοβούμενος μή καταφυγή εις αύτοκτονίαν. 
Οΰτως ό Αίγισθος άγεται είς τόν τόπον τοϋ θανάτου ώς δούλος, αφήνων τούς 
θεατάς κατεχόμενους έπί τή προσδοκία τούτου ύπό συγκινήσειος ούχϊ ελάσσονος 
ή άν ή θανατική έκτέλεσις έτελείτο πρό αυτών. 

Πάντες είναι ήδη εντός τών ανακτόρων, οπου πίπτει καϊ το δεύτερον έξι-
λαστήριον θύμα εις τήν σκιάν τού Αγαμέμνονος, έν ω ό χορός τών γυναικών 
απέρχεται εκφράζων διά τών τριών επομένων στίχων τήν ίδέαν τής αποκατα-
στάσεως τού γένους τών Ατρειδών διά τής γενομένης έκδικήσεως' 
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*Ω σπέρμ' 'Ατρέως, ώς πολλά παθόν 
δι* ελευθερίας μόλις εξήλθες 
τή νυν όρμή τελειοθέν. 

Έκ τής γενομένης αναλύσεως σαφώς βλέπει τις ότι τό κυριώτατον πρόσω-
πον τής τραγωδίας είναι ή Ήλεκτρα, ήτις καρτερικώς και γενναίιος αγωνίζεται 
έν αυτή άπ' αρχής μέχρι τέλους, μή υποκύπτουσα είς τήν βίαν και τούς εξευ-
τελισμούς τού Αιγίσθου και τής Κλυταιμνήστρας, αλλ' άσπονδον τό πρός αυτούς 
μίσος τηρούσα και τόν όλεθρον αυτών βουλευομένη· επειδή δέ τήν τιμωρίαν 
αυτών δέν δύναται μόνη νά επιτέλεση, αναμένει τόν άδελφόν, όστις, τού πατρός 
αποθανόντος, θεωρείται ό άρχηγός τής οικογενείας, οφειλών νά έξαγνίση και 
σώση τό μολυνθέν κα'ι εις έξαφάνισιν τείνον γένος' τούτον δ' αναμένουσα έκδη-
λοι ισχυροτάτην και τρυφερωτάτην αγάπην και πρός αυτόν και πρός τόν οίκτρώς 
φονευθέντα πατέρα" ότε δ' ό πολυπόθητος αδελφός έρχεται ώς τιμωρός τών 
φονέων, συντελεί δραστηρίως και θαρραλέως μετ' αυτού είς τήν τιμωρίαν τούτων. 
Καθόλου ή Ηλέλτρα είναι καρτερική, γενναία, τολμηρά, θερμουργός, δραστή-
ρια και άκαμπτος είς τήν άμυναν τών Ίερωτάτων και τιμαλφεστάτων δικαιω-
μάτων τής οικογενείας. Ά ν δ' έν τή στιγμή τού θανάτου τής μητρός δεικνύη 
πολλήν σκληρότητα, τούτο οφείλεται είς τήν διαγωγήν αυτής ταύτης τής μητρός, 
ήτις μετά τήν διάπραξιν τού εγκλήματος τής μοιχείας και τής συζυγοκτονίας 
έπ'ι πολλά έτη έβασάνιζεν αυτήν και τέλος είς οίκτρόν θάνατον έν ύπογείω 
οίκήματι προιόριζε. 

Η αδελφή τής Ηλέκτρας Χρυσοθεμις, ώς κα'ι έν τή αναλύσει έδείξαμεν, 
διά τού συνεσταλμένου, συντηρητικού και ψυχρού αυτής χαρακτήρος εξαίρει έτι 
μάλλον τό ηθικόν ύψος εκείνης, πρός τόν σκοπόν δέ τούτον ετέθη παραλλήλως 
αυτή τού ποιητού. Είναι όμως αγαθή και ουδόλως μνησικακεί κατά τής αδελ-
φής καίπερ σφοδρώς όνειδιζούσης αυτήν. 

'Η δέ Κλυταιμνήστρα εικονίζεται έν τή τραγωδία διά τών ζοφερωτέρων χρω-
μάτων, παραβάτις τίς συζυγικής πίστεως, φονεύς τοϋ συζύγου, συζώσα μετά τού 
μοιχού, έορτάζουσα έν τοις ανακτοροις κατά μήνα έπι τω φόνω τού Αγαμέ-
μνονος, έπιβουλευθείσα τήν ζωήν τού μικρού Ορέστου, χαίρουσα έπι τώ θανάτω 
αύτοϋ οτε ψευδώς τή άνηγγέλθη ούτος, μισούσα τήν Ήλέκτραν και τόν όλεθρον 
αυτής μετά τού Αιγίσθου βυσσοδομοϋσα. Διά τής απεικονίσεως πασών τούτων 
τών μιαροτήτων ό ποιητής επεδίωξε ν' αφαίρεση παρά τού θεατού πάντα οίκτον 
πρός αυτήν κατά τήν φοβεράν στιγμήν τού φόνου αυτής ύπό τού υιού και νά 
δείξη ότι τοιαύτη μήτηρ έλαβεν επαξίως τά αντίποινα τών όσα έπραξε. Και 
είναι μέν αληθές Οτι ύφ' οιανδήποτε έποψιν ό φόνος μητρός ύπό τών τέκνων 
είναι τι άπαίσιον και φρικώδες και ότι έν τή προκειμένη τραγωδία ίσως ήρκει 
ό θάνατος τού Αιγίσθου" αλλά, πλήν τών ευφυών μέσων, ών ό ποιητής έποιή-
σατο χρήσιν πρός έξάλειψιν ή μείωσιν τής έκ τής μητροκτονίας φρίκης, οφείλει 
τις νά λάβη ύπ' όψει πρώτον μέν Οτι ό φόνος έπεβάλλετο ύπό τού θεού πρός 
καταπράύνσιν τής έξεγερθείσης συνειδήσεως τών ανθρώπων έπί τοις έγκλήμασι 
τής Κλυταιμνήστρας και Οτι δέν ήδύνατο νά γίνη παράβασις τής θείας διατα-
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γής ατιμωρητεί, δεύτερον δέ Οτι, κατά τά κρατούντα έν τή αρχαία ελληνική 
οικογένεια, τό πάν έν αυτή ήν ό πατήρ κα'ι ότι, έν τοις ήρωίκοίς μάλιστα χρό-
νοις, ούχι ή πολιτεία, ήτις έτι δέν είχε συμπαγή άρτίως, άλλ'ό υιός ώφειλεν, εί 
μή τις άλλος συγγενής, νά τιμωρήση τόν φονέα τού πατρός. "Αλλως τε τις 
βέβαιοι Οτι ή Κλυταιμνήστρα μή φονευομένη ύπό τών τέκνων ήθελε φεισθή 
κατόπιν αυτών, αφού ήδη είχε πειραθή νά φονεύση ταύτα ; Αυτή και μόνη ή 
σωτηρία τών τέκνων έπέβαλλεν αϋτοίς τόν φόνον μητρός διασπασάσης πάντα 
φυσικόν κα'ι ηθικόν δεσμόν πρός αυτά. 

Έρχόμεθα έπι τόν Όρέστην. Ούτος μετά τής πρός τόν πατέρα στοργής συνε-
νοί μεγίστην εϋσέβειαν πρός τούς θεούς, φαίνεται δέ πλήρης νεανικής τόλμης 
και δυνάμεως πρός έκτέλεσιν τοϋ μεγάλου και φοβερού έργου ο ανέλαδεν. Ό 
άχωριστος αύτοϋ φίλος Πυλάδης καί ό πλήρης πίστεως και αφοσιώσεως γηραιός 
Παιδαγωγος βοηθούσιν αύτώ είς τό έργον τούτο, ό μέν διά τού σώματος αυτού, 
ό δέ διά τών πολυτίμων και έκ τής πρεσβυτικής πείρας υπαγορευόμενων οδηγιών. 

Ό δ' Αΐγισθας, ερχόμενος έν τώ δράματι καθ' ήν στιγμήν αναμένει αυτόν 
τό μοιραίον τέλος, εικονίζεται ώς τύραννος αλαζών κα'ι άνανδρος, έξευτελιστικώς 
αγόμενος είς τόν θάνατον. 

Ό χορός τέλος συμπαθεί διαρκώς τή Ηλέκτρα και συμβουλεύει αύτη νά 
περιστείλη τό άλγος κα'ι τάς παραφοράς, ίνα μή βλάψη εαυτήν αγωνιζομένη 
κατ' ισχυρών, δέν αίρεται Ομως είς ύψηλάς σκέψεις και παρατηρήσεις έκ τών 
δρωμένων, ώς βλέπομεν έν άλλαις τραγωδίαις τού ποιητού, αλλά περιορίζεται 
εις τήν άποδοχήν τών λόγων και τών αίσθημάτιον τής ήρωιδος και είς παθητι-
κήν ύποστήριξιν τού έργου τής έκδικήσεως. Τό έργον δέ τούτο τής έκδικήσεως 
είναι ή κρατούσα ιδέα έν τή τραγωδία. ώς έκ τής μελέτης αυτής γίνεται δήλον. 
Ό ποιητής παρίστησιν αυτό ώς πράξιν θείας δικαιοσύνης στηριζομένην είς τήν 
ιερότητα τού οικογενειακού δικαίου, ούτινος έν τών απαραιτήτων στοιχείων 
είναι και ή έκφρασις ευγνωμοσύνης τών τέκνων πρός τούς γεννήτορας. 

Τήν μικράν ημών πραγματείαν τερματίζομεν είπόντες ολίγα τινά έτι και 
περί τής πλοκής τής τραγωδίας. Είναι αληθές ότι αύτη δέν είναι πολυσύνθετος, 
όπως φαίνεται έν άλλαις τραγωδίαις τοϋ ποιητού και μάλιστα τού Οιδίποδος 
τυράννου" αλλ' έν τή άπλότητι αυτής ή τραγωδία τής Ηλέκτρας περιλαμβάνει 
τόσην ποικιλίαν και ενέχει τοιαύτας λαμπράς ψυχολογικάς μεταπτώσεις, προσέτι 
δέ τοσαύτην τραγικήν είρωνείαν, ώστε διεγείρει επανειλημμένως και ζωηρώς τό 
δραματικόν ενδιαφέρον και την συγκίνησιν τού θεατού" ή σύγκρουσις τών 
αντιθέτων χαρακτήρων τής Ηλέκτρας και τής Χρυσοθέμιδος, ή σφοδρά έρις 
τής Κλυταιμνήστρας και τής Ηλέκτρας, ή πρό τού αγάλματος τού 'Απόλλωνος 
προσευχή τής βασιλίσσης διά τό άπαίσιον όνειρον ό είδε και ό νοερώς εκφραζό-
μενος πόθος ν' αποθάνη ό υιός αυτής, ή χαρά τής Χρυσοθέμιδος νομισάσης 
ότι ήλθεν ό Όρέστης και ή μεγάλη λύπη ότε έπείσθη περί τού εναντίου, αί 
γενναίαι άλλά μάταιαι προσπάθειαι τής Ηλέκτρας, όπως πείση τήν άδελφήν νά 
μετάσχη τού έργου τής έκδικήσεως. ό θλιβερώτατος θρήνος αυτής έπι τών λει-
ψάνων τού Όρέστου, ή θαυμάσια σκηνή τής αναγνωρίσεως τών δύο αδελφών 
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χα· ή τραγικωτάτη τών φονέων τιμωρία δεν ποικίλλουσιν έξόνως τήν όλην 
πράξιν συνυφασμέναι μετά πολλής λεπτότητος και τέχνης, αίτινες δεικνύουσι 
τήν ύπέρονον δραματικήν εύφυιαν τοΰ ποιητού : Ειναι απλή λοιπόν ή τοιαΰτη, 
πλοκή ; Λυστυνώς παρά πολλοίς ύπάρνει πρόληψις ότι παν έργον άρναίον είτε 
τοΰ πνεύματος είτε τής τέχνης είναι άπλοΰν, μή ένον τήν πολυσύνθετον καί 
περίτεχνον λεγομένην ύφήν των νεωτέρωιν έργων. Καί όμως ποίον πλοΰτον θαυ-
μάσιων ποικιλιών καί αισθητικών έκ τούτου απολαύσεων δεν αντλεί ό βαθύτε-
ρον καί λεπτομερέστερον εξετάζων τά άρχαία έργα ! Τοιούτον είναι καί ή άνα-
λυθείσα τραγωδία τής Ηλέκτρας, περί ης, έν συγκρίσει πρός τήν ύψίστην δρα-
ματικήν άξίαν έχουσαν τραγωδίαν τής Αντιγόνης, παλαιόν επίγραμμα λέγει" 

Κίτε σοι 'Αντιγόνην ειπείν φίλον, ούκ 'άν άμάρτοις, 
είτε καί Ήλέκτραν αμφότεραι γάρ άκρον. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΟΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 



ΕΡΜΗΝΕΙΑ Τ Η Σ Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Α Σ 

«Όποιος έχει πολυ πιπέρι βάζει και 'ς τά λάχανα». 

· 

Ή κοινότατη άνά πάσας τάς έλληνικάς χώρας παροιμία «Όποιος 

έχει πολύ πιπέρι βάζει και 'ς τά λάχανα» λέγεται άλληγορικώς έπϊ 

τών μεταχειριζομε'νων έκ περίσσειας ή και πρός έπίδειξιν πολύτιμον τ ι , 

σπάνιον καϊ ούχι κοινής χρήσεως άντικείμενον εις άλλας χρήσεις ή τήν 

προσήκουσαν.Άλλ' ή παροιμία αύτη, έν ή ώς κύριον και πολύτιμον άντι-

κείμενον και σπάνιον φέρεται τό πέπερι, δέν φαίνεται σήμερον έχουσα 

λογικήν ύπόστασιν, διότι τό πέπερι, καρπός κοινότατης χρήσεως, ουδέν 

ενέχει τό πολύτιμον καϊ σπάνιον και δυσεύρετον. "Οτε όμως ή παροιμία 

έγεννήθη, είχε πλήρη και λογικήν έννοιαν, ήτις άπωλέσθη συν τώ χρόνω-

σήμερον δέ λέγεται κατά παράδοσιν μόνον και κατά συνήθειαν, άρκου-

μένων τών λεγόντων είς τήν άλληγορικήν έννοιαν αυτής. 

Έτερα παροιμία, έν ή αναφέρεται έπίσης τό πέπερι, σχετιζόμενη 

πρός τήν παρ' ημών έρμηνευομένην, είνε ή «Νά λείψουν τά πιπέρια μου 

νά ιδώ ής μαγερειές σου», λεγομένη έπϊ τών μεγαλαυχούντων έπί τινι 

κατορθώματι, εις ο όμως και άλλοι ήλθον αρωγοί. Τής παροιμίας ταύ-

της ή γένεσις είνε περίπου σύγχρονος τή τής ανωτέρω - άμφότεραι 

δ' έγεννήθησαν έν χρόνοις καθ' οΰς τό πέπερι εθεωρείτο πολυτιμότατον 

και σπουδαιότατον άρωμα πρός παραγωγήν εύγεύστων φαγητών. 

Είς τάς μαγειρικάς έτι παροιμίας, έν αίς αναφέρεται τό πέπερι, άνα-

κτέα και ή «λαγώς πιπέρι έτριβε κακό τής κεφαλής του», διότι τό 

πέπερι χρησιμεύει ώς κύριον άρωμα τοϋ καρυκεύματος τοΰ λαγώ. Έν 

τή παροιμία ταύτη αποδέχονται τίνες άντϊ τής λέξεως «πιπέρι» τήν 

λέξιν «φτέρη», έρμηνεύοντες τήν παροιμίαν ώς έζής, ότι ό λαγώς κεκρυμ-

μένος ύπό τάς πτέριδας τών αγρών και τριβόμενος έπ' αυτών γίνεται 

καταφανής εις τόν κυνηγόν και φονεύεται. 

Έτερα παροιμία, ήν άνεκοίνωσεν είς έμέ ό κ. Ν . Πολίτης, είνε ή 

24 
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έξης «Γιά 'νον παρά πιπέρι χάνει ολο τό άρνί», λεγομένη έπί εκείνων, 

οϊτινες άνοήτως δίδουσι πολύτιμον άντικείμενον πρός άπόκτησιν εΰτελοϋς 

πράγματος. Καί ΰπό τοιαύτην μέν έννοιαν λέγεται σήμερον, άλλά νομί-

ζομεν Οτι, όταν έγεννήθη, έλέγετο ύπό τήν όλως άντίθετον δήλαδη έλέ-

γετο κατ' άλληγορίαν έπί εκείνων, οϊτινες, είτε έκ λαιμαργίας, είτε πρός 

ψευδή έπίδειξιν εύπορίας, μεγαλαυχοΰντες έδιδον πολύτιμα αντικείμενα 

πρός άπόκτησιν ολίγων κόκκων πεπέρεως, πράγματος πολυτιμότατου, 

μαρτυροΰντος τήν εύπορίαν τοΰ κατόχου - διότι άλλως δεν εξηγείται 

πώς ετέθησαν απέναντι τής άξιας τοΰ άρνίου ολίγοι κόκκοι πεπέρεως 

ώς πράγματος εύτελοΰς άξιας, καί ουχί άλλο τ ι έτι εύτελέστερον. 

Ή γνωστή δ' επωδός δημώδους άσματος 

Του διαβόλου οί καλόγεροι 
πώς τό τρίβουν τό πιπέρι 

είνε όλως άσχετος πρός τήν έννοιαν τών είρημένων παροιμιών. Υποθέ-

τομεν δέ Οτι τό «πιπέρι» ένταΰθα ετέθη χάριν τής ομοιοκαταληξίας 

πρός τό «καλόγεροι». 

Ή παροιμία περί ής ήμίν ό λόγος λέγεται ύπό τήν αυτήν έννοιαν 

παρ' όλων τών ευρωπαϊκών λαών, μετά μικρών διαφορών, προκύψασα 

ή άποδεχθεϊσα έκ τών αυτών λόγων, οίτινες συνετέλεσαν είς τήν γένεσίν 

της καί παρ' Έ λ λ η σ ι ν . Ή Ι ταλ ική δέν διαφέρει τής Ελληνικής ''Chi 

h a del pepe ne mette anche su l c a v o l o » . Δέν έχομεν διδόμενα 
όπως άποφανθώμεν άν ή παροιμία παρελήφθη παρά τών Ελλήνων ύπό 

τών Ιταλών ή τό άνάπαλιν. Γνωστόν oμως εινε ότι τά πολύτιμα αρώ-

ματα τών Ινδιών καί τής απώτατης Ανατολής ήσαν γνωστά έν τή 

ευρωπαϊκή και ασιατική Ελλάδι προ τής διαδόσεως αυτών είς τήν 

Δύσιν, ουδόλως δ' άπίθανον πάσα περί αυτών παροιμιακή ρήσις τών 

Ελλήνων νά διεδόθη έκ τούτων εϊς τούς Ιταλούς, τους εμπορευόμενους 

εις τήν Άνατολήν. 

Πλην τής παροιμίας έγεννήθησαν ένεκα τής δριμείας καί καυστικής 

καϊ νυσσούσης γεύσεως τοΰ πεπέρεως καί ρήσεις λόγου. Οΰτω λέγεται 

έπί τών δριμεϊς καί δηκτικούς λόγους έκφερόντων «είνε πιπέρι ό λόγος 

του», « p i p e r non h o m o » . Παρήχθη δέ και ρήμα «πιπερίζω», λεγό-

μενον έπί τών νυσσόντων τήν γεΰσιν ποτών. Τό ρήμα τοΰτο άπαντα τό 

πρώτον παρά Διοσκορίδη (α ' μ. Χ . έκατοντ.). 

Ή περί ής γράφομεν παροιμία προέκυψεν έκ τής κατά τόν μέσον 

αιώνα καί πολύ έτι πρότερον μεγάλης άξιας τοΰ πεπέρεως έν ταϊς άγο-
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ραϊς τής Ευρώπης και Ανατολής και τοϋ πολλαπλασιασμού τών χρή-
σεων τοΰ σπέρματος τούτου έν τή ιατρική καϊ τή μαγειρική. Έ ς όσων 
θέλομεν διαλάβει παρακατιόντες, δύναται τις ειπείν oτι άπό τών τελευ-
ταίων ρωμαϊκών χρόνων οί λαοί τής Ευρώπης είχον καταληφθή ύπό 
πιπερομανίας παραδόξου, διαρκεσάσης έπϊ πολλάς εκατονταετηρίδας 
ύστερον. Αυτός δ' ό Πλίνιος εκφράζει τήν περί τούτου άπορίαν του, 
διότι άπό τών χρόνων του είχε λάβει τό πέπερι τήν άξίαν τοΰ χρυσοΰ. 
Κατέστη δέ περιζήτητον άρωμα κατά τόν μέσον αιώνα τών ηγεμόνων, 
τών πλουσίων, τών ανωτάτων κληρικών, ιδία δ' έπεζητεϊτο ώς άρωμα 
τών φαγητών. 

Έ κ τούτων κατάδηλον καθίσταται ότι ή παροιμία δέν έλέγετο έπϊ 
τών χρόνων τής κλασσικής αρχαιότητος. Και αναγράφεται μέν ύπό τοΰ 
Μιχαήλ Άποστολίου έν τή Συλλογή τών αρχαίων παροιμιών « ό έχων 
πολυ πέπερι τίθησι καν εν λαχάνοις» (έπϊ τών εύπόρως και άφθόνως 
βιούντων), άλλ' ό τύπος ούτος, καθ' ημάς, εινε παράφρασις βεβιασμένη 
τής δημώδους παροιμίας, περί ής ό λόγος, εϊς τήν άρχαίαν έλληνικήν, 
γενομένη ύπό τοΰ Μιχαήλ Άποστολίου, Οστις ήκμασεν έπϊ τής αλώσεως 
τοΰ Βυζαντίου ύπό τών Τούρκων καϊ ύπήρξεν είς τών φυγάδων τών 
μετά τήν άλωσιν προσφυγόντων είς τήν Δύσιν. 

Ή παροιμία αναγράφεται καϊ ύπ' άλλων συγχρόνων βυζαντηνών 
παροιμιογράφων μετά μικράς παραλλαγής «Όπου έχει πολύν πέπερι 
βάνει 'ς τά λάχανα ' » . 

Τής είρημένης παροιμίας τήν έρμηνείαν έν τή παρούση μελέτη δια-
λαμβάνοντες, ανάγκη, όπως κατανοηθή ή γένεσις αυτής, νά άνατρεξωμεν 
είς παρωχημένους χρόνους, καϊ διαγράψωμεν τήν ίστορίαν τοΰ πεπέ-
ρεως, προς ό ή παροιμία αύτη είνε συνδεδεμένη άπό τής γεννήσεως της. 

Τό πέπερι ήτο γνωστόν έν τή άρχαιότητι - μνημονεύεται ύπό τοΰ 
Θεοφράστου, τοΰ Αθηναίου, τοΰ Διοσκορίδου καϊ τών Ελλήνων ιατρών. 
Είς τόν έλληνικόν άρχαϊον κόσμον έγένετο γνωστόν διά τών εμπορικών 
οδών τής Περσίας - εισήχθη δέ μετά τοΰ εμπορεύματος και τό ξενικόν 
αύτοΰ όνομα 2 . Ό Αθηναίος ρητώς αναγράφει «ούδέτερον όνομα ουδέν 

1 Κ. Krumbacher, Mittelgr. Sprichworter, σελ. 85, 120, 166. 
1 Έν τή σανσκριτική προφέρεται πίππελι καϊ μνημονεύεται εις τά άρχαϊα 

Ινδικά έπη. Ή μεταβολή τοϋ λι είς ρι προήλθεν έκ τής Περσικής γλώσσης 
F. Α. Fliickiger Pharmacologic des Pflanzenreich.es, σελ. 917. 

http://Pflanzenreich.es
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έστι παρά τοις Έλλησιν είς ι λήγον, ειμή μόνον τό μέλι - «τό γάρ πέπερι 

καί κόμμι καί κοϊφι ξενικά». Έγενετο δέ χρήσις αύτοΰ παρά τοις 

άρχαίοις Έλλησιν έν τή μαγειρική ώς αρώματος, καί ίδια είς τά ολίγον 

προ τοΰ δείπνου τρωγόμενα φαγητά, τά «προπομα» καλούμενα, εις ά 

μετεχειρίζοντο διάφορα αρώματα πρός διέγερσιν τής ορέξεως, οίον πέπερι, 

φυλλίδα, κύπειρον, μύρον Αίγύπτιον. Διακρίνει δ' ό Αθηναίος τό λιβυ-

κόν πέπεοι τών άλλων ειδών αύτοΰ. ι 
Ό πολύ προ τοΰ Αθηναίου εκατονταετηρίδας όλας άκμάσας Θεό-

φραστος (392 π. Χ . ) ιστορεί δύο γένη πεπέρεως, ων τό μέν ήτο στρογ-

γύλον ώσπερ όροβος, κέλυφος έχον καί σάρκα ύπέρυθρον, τό δέ πρό-

μηκες μέλαν σπερμάτια μηκωνικά έχον ήτο δέ τό τελευταϊον τοΰτο 

και ϊσχυρότερον τοΰ έτερου - θεωρεί δ' αμφότερα θερμαντικά καί άντι -

φάρμακα τοΰ κώνειου, καί διεγερτικά τών αισθήσεων τών έκ πνιγμοΰ 

παθόντων. 

Ό Διοσκορίδης δέ αναφέρει ότι έφύετο έν Ινδία καί ότι έποιοΰντο 

αύτοΰ χρήσιν ώς φαρμάκου κατά διαφόρων νόσων. Ό Αιλιανός δέ ότι 

οί ποιμένες έτριβον τά άρθρα τών θηλειών αιγών καί προβάτων κατά 

τόν καιρόν τής οχείας 

Μείζονα σημασίαν εις τό πέπερι άπέδωκαν οί "Ρωμαίοι, παρ' οίς 

έγίνετο χρήσις αύτοΰ εις τήν ΐατρικήν καί τήν μαγειρικήν. Ό "Ελλην 

Αλέξανδρος Τραλλιανός ιατρός έν "Ρώμη, ό Κέλσος καί άλλοι εις τά 

πλείστα τών συνθέτων φαρμάκων, άτινα άναγράφουσι, παρενθέτουσι και 

πέπερι. 'Ανεμίγνυον δ' έτι αυτό έν τή κατασκευή τής θηριακής 2 . 

'Εν τή μαγειρική δ' εθεωρείτο ώς έξαίρετον άρωμα τών έμβαμμά-

των καί τών καρυκευμάτων. Ό Άπίκιος Καίλιος, ό περί μαγειρικής 

τών "Ρωμαίων γράψας (de re coquinar ia ) , σχεδόν είς πάσας τάς 

συνταγάς αύτοΰ παρενθέτει καί πέπερι 3 . 

Ό Πλίνιος, ό κατά τάς αρχάς τής α ' μ. Χ . έκατονταετηρίδος άκμά-

σας, πολλά διαλαμβάνει έν τή φυσική αύτοΰ ιστορία περί πεπέρεως, 

όπερ διακρίνει είς λευκόν καί μέλαν, προσθέτων ότι τό μέλαν ήτο 

1 "Αθηναίος, Βιβλ. Β', 73. Θεόφραστος, Περί φυτών ιστορίας 9, 20 καί 
'Αποσπάσ. 166. Διοσκορίδης, Βιβλ. 2 κεφ. 189. Αιλιανός, Περί ζώων Θ. 47. 
"Ορα καί Αρτεμιδώρου, Όνειροκριτικά, βιβλ. 4, κεφ. 22. 

3 I. Bernhard, La theriaque, otude historique, σελ. 24. 
3 Apici Caeli, De re coquinaria libri decern. Anthimi, De obser-

vatione ciborum. 
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εϋγευστότερον και καυστικώτερον. Απορεί δέ, ώς και άνωτερω εϊπο-

μεν, πώς τό σπέρμα τούτο, τό μή έχον τόν χυμόν τών όπωρών, τοσούτο 

κατέστη περιζήτητον καϊ άρεστόν, και άνεζητεϊτο είς τάς Ινδίας, καϊ 

έπωλεϊτο ώς ό άργυρος και ό χρυσός κατά βάρος, ουχί δήλαδή κατά 

μέτρον χωρητικότητος. 

Συνετέλεσε δ'ίσως παρά 'Ρωμαίοις εις τήν μεγάλην τοϋ πεπέρεως 

ύπόληψιν και ή επικρατούσα παρ' αύτοίς και παρ'Έλλησιν έτι δοξα-

σία, ήν ό Πλίνιος ανασκευάζει, αντιγράφων έν τούτω, ώς και έν άλλοις, 

τόν Διοσκορίδην, ότι ή ρίζα του παράγοντος τό πέπερι φυτού ήτο ή 

γνωστότατη καϊ σήμερον και παρά τοις άρχαίοις ρίζα τοϋ ζιγγιβέρεως, 

ήτις εθεωρείτο έπίσης πολύτιμον άρωμα. Έ κ τής δοξασίας δέ ταύτης· 

ϋποθέτομεν ότι ό ελληνικός λαός ώνόμασε τό ζιγγίβερι πιπερόρριζαν, 

και ότι ή λέξις είνε αρχαιότατη. 

Ώ ς έκ τής μεγάλης δέ ζητήσεως τοΰ πεπέρεως καϊ τής υψηλής αύτοΰ 

τιμής, οί έμποροι τής 'Ρώμης, ήτις συνεκέντρου εντός αυτής τό έμπό-

ριον τοΰ κόσμου, ήγόραζον μεγάλας ποσότητας - δι' ό και μνημονεύεται 

έν "Ρώμη όπισθεν τής Βασιλικής τοΰ Κωνσταντίνου κατά τάς αρχάς 

τής α ' έκατονταετηρίδος αποθήκη πεπέρεως h o r r e a p ipera tor ia 1 . 

Έν τή ρωμαϊκή δέ νομοθεσία κατελογίσθη μεταξύ τών τροφών, ώς φαί-

νεται έκ τών Πανδεκτών (33, 9 και 39, 4). 

Παρά Βυζαντηνοϊς τό πέπερι, όπερ έλέγετο και πιπέρι και πίπερ (ό) 

κατά τόν λατινικόν τύπον, εθεωρείτο έπ' ίσης πολύτιμον, ώς και παρά 

τοις λαοϊς τής Δύσεως, καθ' ά έξ ολίγων ιστορικών γεγονότων έξάγο-

μεν. Ούτως, ότε ό Χαγάνος τών Άβάρων έπολιόρκει τούς Τόμεις (περί 

τό 600 μ. Χ . ) , άκουσας ότι τά ρωμαϊκά στρατεύματα, τά κατελθόντα 

έκ Σιγγιδόνος (Βελιγραδίου) κατ' αύτοϋ ύπό τόν στρατηγόν Πρίσκον 

τή διαταγή τοΰ βασιλέως Μαυρικίου, έπασχον έκ λιμοΰ, έπλησίαζε δέ 

τό Πάσχα, παρήγγειλεν εις τόν Πρίσκον νά έκπέμψη αύτώ άμαξας, 

όπως στείλη είς τόν ρωμαϊκόν στρατόν τροφάς και δυνηθή ούτω νά 

έορτάση τό Πάσχα εύφροσύνως. Ό Πρίσκος έν στενοχώρια ευρεθείς, 

ίσως δέ και διαβλέπων είς τό διάβημα τοΰτο, τό άλλως γενναϊον τοΰ 

έχθροΰ, και βήμα πρός εϊρηνοποίησιν, και άφοΰ έγένοντο πενθήμεροι 

σπονδαί και έδωκαν "Ρωμαίοι και βάρβαροι εκατέρωθεν πίστεις, έπεμ-

ψεν είς τόν Χαγάνον 400 άμαξας, άς ούτος πληρώσας τροφών άπέστει-

1 Fluekiger αύτ., σελ. 916. 
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λεν είς αυτόν ούτος δ' άνταπέστειλεν εις τόν Χαγάνον, εύρισκόμενον εις 

τό Σέρμιον, ώς άντίδωρον πολύτιμον, λέγει ό Θεοφάνης, είδη τινά 

Ινδικά πέπερι, φύλλον Ίνδικόν, κόστον και κασσίαν καί έτερα τών επι-

ζητούμενων τούτων ειδών, έξ ών ό Χαγάνος καταρωματισθεϊς έγένετο 

περιχαρής'. 

Εθεωρείτο δ' έτι τό πέπερι παρά Βυζαντηνοΐς καϊ ώς πολύτιμον 

λάφυρον έν πολέμω, καθ' ά μαρτυρεί ό αυτός Θεοφάνης. Ίστορών ό 

συγγραφεύς ούτος τάς κατά τοΰ Χοσρόου τών Περσών έπιδρομάς τοΰ 

αύτοκράτορος Ηρακλείου, αφηγείται ότι ούτος, καταλαβών τώ 628 

τήν πόλιν Δασταγέρδ, ένθα ύπήρχον τά βασίλεια τοΰ Χοσρόου, εύρε 

μεταξύ τών άλλων λαφύρων καϊ π'ιπερ καϊ άλόην πολλήν και σάχαρ 

καϊ ζιγγίβερ καί άλλα πολλά είδη 2 . 

Μαρτύριον έτι τής πρός τό άρωμα τοΰ πεπέρεως ύπολήψεως τών 

Βυζαντηνών είνε 'οτι και ή Εκκλησία κατέλεξε μεταξύ τών αρωμά-

των, άτινα αναμιγνύει κατ' άρχαιοτάτας παραδόσεις είς τήν κατασκευήν 

τοΰ μύρου ή τοΰ χρίσματος κατά τήν Μεγάλην Πέμπτην καί τό πέπερι, 

τ ό τ ε κοινάν καί τά μακρόν ή μακροπέπερι, Οπως αναγράφεται έν τοις 

παλαιοτέροις Εύχολογίοις 3 . 

Ό όσιος πατήρ Θεόδωρος ό Στουδίτης έν τή Ύποτυπώσει τής 

καταστάσεως τής Μονής Στουδίου, ήν αυτός έγραψεν, έν κεφαλαίω 30':' 

καταγραφών τάς τροφάς, άς ώφειλον νά τρώγωσιν οί μοναχοί τής 

Μονής ταύτης κατά τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, διατάσσει ώς ποτόν 

μόνον εϋκρατον, όπερ εξηγεί ότι ήτο ποτόν θερμόν, συγκείμενον έξ ύδα-

τος θερμοΰ, εϊς ο έθετον πέπερι, κύμινον καί άνισον 4 . 

Είς τήν ΐατρικήν έπ' ίσης παρά Βυζαντηνοϊς έγίνετο χρήσις τοΰ 

πεπέρεως έν αναμίξει μετ' άλλων φαρμάκων. Τό γνωστόν Ίερακο-

σόφιον, τό άποδιδόμενον είς τόν Δημήτριον Πεπαγωμένον τόν Κων-

1 Θεοφάνης Α, 278 (έκδ. Boor), Α, 429 (εκδ. Βόννης). Ό Θεοφάνης COn-
tinuatus, σελ. 140, αναγραφών τάς οίκοδομάς, άς κατέλιπεν ό βασιλεύς Θεό
φιλος (829—842), αναφέρει μίαν, ής ό περίπατος ήτο κατεστρωμένος έκ λίθου 
πιπεράτου. Τίς ό λίθος ούτος και διατί εκλήθη ούτως άγνοώ' ίσως έκ στιγμάτων 
μελανών, άτινα έφερεν. Ούτως έκαλεϊτο καί λίθος τις έκ λάβας τοϋ Βεζούβιου. 
Lapis piperinus. Fluckiger αύτ., σ. 918. 

2 Θεοφάνης, 322 (έκδ. Boor), 494 (Ιχδ. Βόννης). 
3 Εύχολόγιον (έκδ. Goai'j σελ. 510. "Ορα και συνήθη ευχολόγια έν τή Ακο

λουθία τού μύρου, ενθα καί ό κατάλογος τών αρωμάτων, άτινα αναμιγνύονται. 
* "Ελλ. Πατρολογία, Τόμ. 99, σελ. 1716. 
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σταντινουπολίτην (ιγ' εκατ.) μνημονεύει φαρμάκων έν οίς αναμιγνύεται 

και πέπερι· έπ' ίσης τό αυτό άπαντώμεν και εις τό Κυνοσόφιον, ανω-

νύμου συγγραφέως 1 . 

Έ κ τής χρήσεως δέ ταύτης του πεπέρεως ώς αρώματος καϊ ώς 

φαρμάκου οί Βυζαντηνοί συγγραφείς, οσάκις άνέγραφον τοΰτο, έθεώρουν 

έπι'καιρον τών χρόνων των εϊδησιν νά μνημονεύωσιν ότι προήρχετο έξ 

Ινδιών, ή περιέγραφον τό παράγον αυτό φυτόν. Ούτως ό συντάξας τό 

συναξάριον τοΰ Άγιου Άρέθα (2-4 Όκτωβρ.) , άθλήσαντος έπϊ Ίουστίνου 

Βασιλέως, μνημονεύων τής Ινδικής χώρας, επιφέρει ότι έκ ταύτης 

ήρχοντο «ό πίπερ και ό μέταξος καϊ ό πολύτιμος μαργαρίτης» 2 . Ό 

Ιωάννης Λυδός (ς-' έκατ.) έν τή πραγματεία του περί μηνών, παραλαμ-

βάνουν έκ Λατίνου συγγραφέως, τοΰ Μαξίμου, τήν περιγραφήν τοΰ φυτοΰ 

τοΰ πεπέρεως, γράφει ότι εινε φυτόν άνάκανθον, Οτι φυτουργεΐται ώς 

άμπελος άναδενδράς ή ύπό χάρακα, ότι ό καρπός του είνε βοτρυώδης 

όμοιος τερεβίνθω, τό φύλλον δέ κισσοειδές, ύπόμακρον φυτευόμενον δέ 

τριετές άρχεται καρποφορεϊν, θνήσκει δέ οκταετές, Οτι τρυγηθέν μελαί-

νεται ούχϊ φρυγόμενον άλλ' ύπό ήλιον έκτιθέμενον, όθεν συμβαίνει τό 

σκιόψηκτον νά διαμένη λευκόν 3. Θά έγνώριζον δ' άλλως οί Βυζαντηνοί 

και έκ τών Ελλήνων συγγραφέων, ιδία έκ τοΰ περίπλου τής Ερυθράς 

Θαλάσσης, τοΰ αποδιδόμενου είς τόν Άρριανόν, τήν πατρίδα τοΰ 

πεπέρεως. Ούτος αναφέρει ό'τι είς τά εμπορεία τής Μουζίρεως καϊ 

Νελκύνδας (σήμερον Μαλαβάρ) πολλά πλοία ελληνικά κατέπλεον διά 

τόν ογκον και τό πλήθος τοΰ πεπέρεως. Πλειοτέρας δε γνώσεις διέδωκεν 

ειτα κατά τήν ι ζ " εκατονταετηρίδα περί τών παραγουσών τό πέπερι 

χωρών Κοσμάς ό Τνδοπλεύστης. 

Παρά τοις δυτικοϊς δέ λαοίς τό πέπερι απέκτησε μείζονα άξίαν, και 

ή ζήτησις αύτοΰ και επιθυμία πρός άπόκτησιν συνετάραξεν αυτούς επί 

πολλάς εκατονταετηρίδας εις βαθμόν σήμερον άκατανόητον. Συνθήκαι 

μεταξύ κρατών, έγγραφα δωρεών καϊ απογραφών, διαθήκαι, άλλαι 

επίσημοι πράξεις άναγράφουσι τό πέπερι. Παραθέτομεν δ' έκ τών 

πολλών ολίγα ιστορικά γεγονότα, άρκοΰντα νά καταδείξωσι τήν πρός 

1 Όρα έν τέλει εκδόσεως Αιλιανού ύπό R. Hercher, σελ. 333 έπ. 
και 515 έπ. 

2 Anecdota J Boissonade, Τ. 5, σ. 5. 
3 I. Λυδός, σελ. 58. Περί τοϋ παρά Βυζαντηνοϊς εμπορίου ό'ρα Hullman, 

Gesch. des byzantinischen Handels. 1807. 
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τό πέπερι ύπόληψιν τών δυτικών λαών, καϊ τούς τρόπους, ους μετήρ-

χοντο πρός άπόκτησιν αύτοΰ. 

"Οτε ό ήγεμών τών Γότθων Άλάριχος έπιδραμών εις Ίταλίαν 

έπολιόρκησε τήν 'Ρώμην (410 μ. Χ . ) , άπήτησε παρά τών πολιοοκου-

μένων, οίτινες είχον πέμψει αύτώ πρέσβεις, ίνα άποφύγωσι τήν λεηλασίαν, 

500 λίτρας χρυσοΰ, 30,000 αργύρου, 4,000 σηρικούς χιτώνας, 3,000 

ερυθρά δέρματα καί πεπέρεως 3,000 λ ίτρας 1 . 

Κατ ' άρχαϊον δίπλωμα τοΰ 716 μ. Χ . ό βασιλεύς τής Γαλλίας 

Χιλπερϊκος Β ' παρεχώρησεν είς τήν μονήν τοΰ Κορμπί παρά τήν 

πόλιν Άμιένς τής Γαλλίας έτήσιον εισόδημα έκ τοΰ τελωνείου τοΰ Φός, 

είς είδος, είς δ έν άλλοις υπήρχε καί τό πέπερι, τά γαρόφαλα, ή 

κανέλλα, τό νάρδον, οί φοίνικες κτλ. Έ κ τοΰ τελωνείου δέ τούτου, κει-

μένου παρά τάς έκβολάς τοΰ 'Ροδανοΰ, εισήγοντο είς τήν μεσημβρινήν 

Γαλλίαν τά διά τής Μεσογείου έκ τής απώτατης Ανατολής προερχόμενα 

εμπορεύματα 2 . 

Κατά τούς χρόνους δέ τούτους τής 8 έκατονταετηρίδος πολλοί τών 

ανωτάτων κληρικών τής 'Ρώμης έπεμπον δώρον πέπερι εις τούς έν 

Αγγλ ία και Γαλλία οικείους καί φίλους. Έν τή διαθήκη τοΰ επισκόπου 

τής Βενετίας O r s o di Ol ivo lo κατά τό έτος 853 ευρίσκεται άναγε-

γραμμένος είς σάκκος πεπέρεως έν άλλοις άρώμασιν 3 . 

Ωσαύτως είς τόν αυτοκράτορα Κάρολον τόν Παχύν κατά τήν 9* ν 

εκατονταετηρίδα άπεστέλλοντο ύπό επισκόπων δώρα, έν οίς ώς σπα-

νιώτατον καί πολυτιμότατον συγκατελέγετο τό πέπερι, καί ή μαστίχη 

τής Χίου 4 . Καί είς τάς άπογραφάς τής περιουσίας τών μονών, ώς είς 

τήν τοΰ Αγίου Γάλλου έν Ελβε τ ία , αναφέρεται καί τό πέπερι ώς 

άρωμα τών φαγητών έξ ιχθύων ευρίσκεται δέ μεμετρημένον κατά κόκ-

κους 30—40 5 . 

'Υπήρςε δ' εποχή καθ' ήν τοσούτον είχεν ύπερτιμηθή, ώστε έπί 

πολλά έτη μετεχειρίζοντο αυτό έν τή Δύσει άντϊ νομίσματος είς τάς 

συναλλαγάς καϊ είς τάς πληρωμάς τών φόρων. Τώ 1111 ή Ενετική 

1 Ζώσιμος, σελ. 306. 
2 Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen-age, T. A ' , 

σ. 89 καί τάς αυτόθι παραπομπάς. 
3 Fliickiger, σ. 917. 
* Fliickiger, σ. 117, 363, 917. 
5 Fliickiger, σ. 917. 
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δημοκρατία κατέβαλεν είς τόν αυτοκράτορα Έρρϊκον Ε ' 50 φούντια 

πεπέρεως, τό αυτό δέ ποσόν τω 1177 είς τόν αυτοκράτορα Φρειδερϊκον 

Β ' , ώς μέρος τοϋ ετησίως καταβαλλομένου φόρου, όπερ έθεωρήθη ώς 

πολύτιμος εισφορά. Πληρωμαί διάφοροι τόκων, φόρων, δασμών, λύτρων 

πρός άπελευθέρωσιν δούλων κατεβάλλοντο είς διάφορα μέρη τής Ευρώ-

πης διά πεπέρεως. Τά χρονικά πάντων σχεδόν τών ευρωπαϊκών εθνών 

μνημονεύουσι τοιούτων περιπτώσεων. Τοσούτο δέ ή συνήθεια αύτη 

ειχε καθιερωθή, ώστε, και Οταν κατηργήθη και αί πληρωμαί έγίνοντο 

διά χρημάτων, διετηρήθη, ιδίως έν Γερμανία, τό όνομα τοϋ φόρου 

πιπεριάτικο, Pfef fergeld . 

Έν δίκη διεξαχθείση έν Βενετία περί κατοχής τής νήσου "Ανδρου 

τώ 1252 μεταξύ τής χήρας Έλίζας Μαρίνου Λανδόλου, πρώτου Δυνά-

στου τής "Ανδρου, και τών αδελφών "Ιερεμίου και Ανδρέου Γκίζη, ό 

τελευταίος έδωκεν ώς ένέχυρον είς τήν Βενετίαν μέχρι διεξαγωγής τής 

δίκης πέπερι, κηρίον, μέταξαν, χρυσόν και άργυρον 1 . 

Αί διά πεπέρεως άντΐ χρημάτων πληρωμαί ήσαν έν χρήσει κατά 

τήν 10' ν εκατονταετηρίδα έν Βουργουνδία. Ό ηγούμενος τής Μονής 

Παναγίας τοΰ Σεμούρ διά τήν άπελευθέρωσιν έκαστου δουλοπάροικου 

ελάμβανε μίαν λίτραν πεπερεως. Τώ 1290 ό επίσκοπος τοΰ "Αγίου 

Βικέντιου έν C h a l o n s έλάμβανεν έν τέταρτον λίτρας πεπέρεως έξ έκα-

στου έμπορου πωλητού τού εϊδους τούτου. Πρό τίνων δ' έτι δεκάδων 

ετών συνέβη έν Κορσική δίκη ένεκα τών παραπόνων τών κατοίκων τοΰ 

Πορέττου, είς ους ή "Ρώμη είχεν άπό τού 1505 επιβάλλει ώς τίμημα 

τής προστασίας αυτής έτησίαν καταβολήν μιας λίτρας πεπέρεως2. 

Έν Αγγλ ία έπϊ τού βασιλέως E t h e l r e d (978 —1016) οί έμποροι 

Γερμανοί, όπως έχωσι τήν άδειαν τοΰ έμπορεύεσθαι έν τή άγορα τοΰ 

Λονδίνου, ήσαν υπόχρεοι νά καταβάλλωσι δις τοΰ έτους, τό Πάσχα καϊ 

τά Χριστούγεννα, ποσόν υφασμάτων, 5 ζεύγη χειροκτίων κατειργασμένων, 

σύν τούτοις δέ και 1 0 λίτρας πεπέρεως, και δύο μικρούς πίθους όξους. 

"Η αξία δέ τοΰ πεπέρεως και ή ζήτησις επέδρασε καϊ είς τό όνομα 

έτι τών έμπορων, τών πωλούντων τά έκ τοΰ εξωτερικού είδη ώς ζ ά -

χαριν, καφέ, διάφορα αρωματικά, τών γαλλιστί epic ier λεγομένων, 

1 Hopf, Gesch. der Insel Andros, σελ. 21. 
2 Pluckiger αυτόθι. Depping, Histoire du commerce T. A ' , 289, 

Β ' , 333. "Ορα καϊ Du Cange, Glossarium mediae et infimae Lati -
nitatis, έν λ. piper. 
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ώστε έκαλοΰντο p iperar i i . po ivr ies , δήλα δή πιπεράδες" καί τό 

παρ' ημών δέ λεγόμενον άλατοδοχείον έλέγετο po ivr ie r καί sal iere ' 

Ημε ίς έσχηματίσαμεν τήν νεωτέραν λέξιν άλατοδοχείον έκ τής sa l iere , 

ουχί δέ πιπεροδοχείον, θεωροΰντες τό άλας σπουδαιότερον τοΰ πεπερεως. 

Έν γένει δ' ειπείν τό πέπερι εθεωρείτο κατά τόν μέσον αιώνα ώς τό 

κατ ' εξοχήν κτήμα τής οικονομικής καταστάσεως τών ανθρώπων. 

Συνετέλεσε δ' ίσως είς τό παράδοξον τοΰτο φαινόμενον καί ή μή ακριβής 

γνώσις τών χωρών τής παραγωγής, τής καλλιέργειας καί άποξηράνσεως. 

Διεδίδοντο δ' εις τήν δύσιν μυθώδεις καί τερατώδεις ειδήσεις περί τού-

των. Τινές έπρέσβευον οτι τό έδαφος έφ' ού έφύετο τό φυτόν τοΰ πεπέ-

ρεως ήτο πλήρες οφεων καί οτ ι , όπως άποδιώξωσιν αυτούς χάριν τής 

συλλογής, ένέβαλλον πΰρ είς τά φυτά, έξ ού προήρχετο τό μέλαν χρώμα 

τών κόκκων τοΰ πεπέρεως και ή ξηρότης αυτών καί ρικνότης, άλλοι 

δ' ότι τό πέπερι έφρύγετο πριν ή δοθή είς τό έμπόριον1. 

Πάσαι Ομως αύται αί έκ τής άγνοιας τής άκριβοΰς γεωγραφίας τών 

χωρών τής παραγωγής προλήψεις διελυοντο καθ' ό'σον περιηγηται 

Ευρωπαίοι και ιεραπόστολοι έπεσκέπτοντο τήν άπωτάτην Άνατολήν, 

καθιστώντες γνωστά διά τών συγγραφών των τά κατ' αυτήν, και έφ 

οσον τά συγγράμματα τών Ελλήνων γεωγράφων καί τών Αράβων 

διεδίδοντο έν μεταφράσεσιν είς τήν Εύρώπην. Ούτω δ' έμαθον ότι ή 

πατρίς τοΰ πεπέρεως ήτο ή δυτική παραλία χώρα τής Ινδικής χερσο-

νήσου, ή γνωστή σήμερον ύπό τό όνομα Μαλαβάρ, ή διήκουσα μέχρι τοΰ 

μεσημβρινού ακρωτηρίου τών Ινδιών Κομορίν. Οί Άραβες δέ, οϊτινες 

τό πέπερι έλάμβανον διά τής όδοΰ τοΰ 'Άδεν, καί τοΰ Περσικοΰ κόλπου, 

τό όνομα Μαλαβάρ έθεώρουν συνώνυμον πρός τό χώρα τον πεπέρεως. 

Έγνώριζον δ' έπ' ίσης ούτοι πρωϊμώτατα Οτι καί ή νήσος Κεϋλάνη 

παρήγε τό φυτόν τοΰτο 2 . 

Πρώτος ό Μάρκος Πόλος, ό Βενετός περιηγητής, διεβεβαίωσεν ότι 

τό πέπερι προήρχετο έκ χωρών τής Ινδικής, καί δη τοΰ Μαλαβάρ, 

καθώς καί ό ιουδαίος περιηγητής Βενιαμίν Τουδέλας. Μετά τοΰτον 

δέ ίεροπόστολοι τώ 1324 — 25 καί 1348 — 49, ό O d e r i o d a P o r d e -

none και ό M a r i g n o l a , έγνώρισαν τάς χώρας τοϋ πιπέρεως καί περιέ-

γραψαν. Οί Γεωγράφοι δε τοΰ μέσου αιώνος έν ταίς γεωγραφίαις αυτών 

1 Fliickiger καί Heyd, αυτόθι. 
3 Heyd, Β' 659 έπ. 



ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΟΙΜΙΑΣ 379 

ειδικώς διελάμβανον περί τών τόπων τής παραγωγής τοΰ πεπέρεως'. 

Τοιούτου θεωρουμένου τοΰ πεπερεως έν τή Δύσει έπόμενον ήτο καϊ 

ή εμπορία αυτοΰ και ή κατά θάλασσαν μεταφορά νά άποβώσι μία τών 

επικερδέστατων επιχειρήσεων τών ναυτικών λαών τοΰ μέσου αιώνος, 

άμιλλωμένων, όποιον νά τύχη μεγαλειτέρων ωφελημάτων άπό τών 

ηγεμόνων τών Ασιατικών εθνών καϊ τής Αιγύπτου ώς πρός τήν 

εύωνοτέραν έξαγωγήν. Κατά τά έτη 1188, 1225, 1229 οί Βενετοί 

έπέτυχον παρά τών Σουλτάνων τής Συρίας ύποτίμησιν τοΰ φόρου τής 

εξαγωγής έπϊ τοϋ πεπερεως. Έπϊ τής δασμολογικής δέ κλίμακος 

υπήρχε διαφορά μεταξύ φορτώματος καμήλου και όνου. "Εφθανον δέ είς 

Χαλέπιον τά ασιατικά εμπορεύματα, ιδίως τό πέπερι, διά τοΰ Περσικού 

κόλπου και τοΰ Εύφράτου, είς Αϊγυπτον δέ διά τής Ερυθράς θαλάσσης 2. 

Έν συνθήκη μεταξύ Βενετών και τοϋ Ιωάννου Ίβελίνου αύθέντου τής 

Βηρυτού, έν ή μέγα ποσόν πεπέρεως και άλλων ειδών ήρχετο έκ τοΰ 

έσωτερικοΰ, ούτος έν άλλοις παρεχώρησεν αύτοϊς άσυδοσίαν έπϊ πολλών 

εμπορευμάτων, έν οις ρητώς κατονομάζεται και τό πέπερι. Ή Βηρυτός, 

ή Πτολεμαίς, τά Παλάτια (Μίλητος), ή Λαοδίκεια, ό Κανδηλώρος 3, 

ή 'Αλεξανδρέττα, ένθα ήρχοντο τά εμπορεύματα έκ μικράς Αρμενίας, 

ή Καισαρεία, ή Ίόππη, τό Χαλέπιον, ή 'Ασκάλων, ή Τύρος ήνθουν 

έπϊ τών πρώτων σταυροφοριών, ένεκα τού εμπορίου τών ασιατικών 

ειδών, άτινα εντεύθεν οί Βενετοί, Γενουήνσιοι, 'Αμαλφιτανοί, Π ι ζάτα ι , 

'Αγκωνιτανοί, 'Ραγουζαΐοι έκόμιζον διά θαλάσσης είς τήν δυτικήν 

Εύρώπην και Κωνσταντινούπολη, βραδύτερον δέ οί Πορτογάλοι μετά 

τήν άνακάλυψιν τού ακρωτηρίου τής Καλής Ελπίδος (1471). Θά ήτο 

1 Ortetius, Theatre de L'Univers. Και ό περιηγητής Tavernier έν 
σελ. 142, έκδ. τοϋ 1679. Κα'ι Έλλην Ζακύνθιος πλοίαρχος ό Νικόλαος Κεφάλας, 
ό περιηγηθείς τάς Ινδίας τω 1824 κα'ι συναντήσας έν τή πάλει Βεναρές τόν 
'Αθηναϊον Δημήτριον Γαλανόν, τόν γνωστόν "Ελληνα ίνδολόγον, έμνημόνευσεν 
έν τή Descrizione della citta di Benares, σελ. 22 σημ. 2, ήν έγραψεν, έν 
τοις περί Μαλαβάρ, ότι παράγει άφθονίαν πεπέρεως. 

2 Heyd, A ' 376, 378. 
3 Ούτως ώνόμαζον οί ναυτικοί τής Δύσεως και οί Βυζαντηνοι τήν σημερινήν 

πόλιν 'Αλάγια τής Κιλικίας, έπϊ τής ανατολικής πλευράς τοΰ κόλπου τής 
'Ατταλείας, ένθα τό αρχαΐον ακρωτήριον Κορακήσιον. *Ητο πόλις ανθηρά και 
έμπορικωτάτη έπϊ τών Σελσουκιδών και κατόπιν. Έχει σήμερον κατοίκους 
περί τάς 5,000. Υπάγεται είς τόν νομόν τοΰ Ικονίου και είς τήν διοίκησιν 
Τεκέ, άποτελοϋσα τήν 4ην έπαρχίαν τής διοικήσεως ταύτης. 



380 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΟΙΜΙΑΣ 

μακρός ό λόγος, άν είσηρχόμεθα είς τήν περιγραφήν τής ιστορίας τής 

εμπορίας τοΰ πεπερεως και τήν άναγραφήν τών ασιατικών οδών δι ' ών 

διήρχετο κατά διαφόρους χρόνους, και τής εμπορικής πολιτικής, ήν 

χάριν τούτου μετήρχοντο οί καταλαβόντες τήν Συρίαν σταυροφόροι και 

οί γείτονες τούτων ηγεμόνες τών Μουσουλμάνων τής Ασίας πρός 

αλλήλους, καθώς και οί Σουλτάνοι τής Αιγύπτου, ής ή πρωτεύουσα 

Αλεξάνδρεια ήτο κοινή αγορά τών προϊόντων τής μεσημβρινής Ασίας 

και τής Αφρικής, πρός τούς ναυτικούς λαούς τής δυτικής Ευρώπης 1 . 

Κατά τάς αρχάς τής ιγ ' έκατονταετηρίδος, έν μέσω τής καθολικής 

επιθυμίας πρός άπόκτησιν πεπέρεως, διεδόθη είς τήν Εύρώπην ότι οι 

Σαρακηνοί μαθόντες τάς ετοιμασίας νέων σταυροφοριών έδηλητηρίασαν 

τό πέπερι" πολλοί δέ, ώς αφηγείται ό χρονογράφος Ματθαίος P a r i s 

(1259), και άπέθανον έν Γαλλία φαγόντες, έζ ού και απεστάλησαν 

κήρυκες εις 'Αγγλίαν και Γαλλίαν, όπως συστήσωσιν άποχήν. Υπάρχει 

όμως και ή φήμη ότι τήν εϊδησιν ταύτην διέδωκαν έμποροι τοΰ πεπε-

ρεως, ίνα πωλήσωσιν είς ύψηλοτέρας τιμάς τό εύρισκόμενον παλαιόν είς 

τάς άποθήκας των 2 . 

Οί Σουλτάνοι τών Μαμελούκων κατά τά έτη 1422—1428 χάριν 

ίδιας ωφελείας ήμπόδισαν τήν πώλησιν τών προϊόντων τών Ινδιών, 

αγοράζοντες αυτοί ταΰτα είς ευτελείς τιμάς και μεταπωλοΰντες μονο-

πωλιακώς είς ύψηλάς είς τούς Ευρωπαίους. Τώ δέ 1436 άπεδίωξαν 

τούς Βενετούς έκ Δαμασκού, Βηρυτοΰ, Λαοδικείας, "Αλεξανδρείας και 

άλλων μερών, ϊνα μή έμπορεύωνται τό πέπερι. 

Μεγάλαι δ' υπήρξαν και πολυετείς αί μεταξύ τών ναυτικών λαών τής 

Μεσογείου άντιζηλίαι και αγώνες πρός αλλήλους χάριν τής εμπορίας 

και τών εμπορικών αποικιών, άς ειχον ιδρύσει είς τάς παραλίους πόλεις 

τής Μικράς 'Ασίας, τής Συρίας, τής Αιγύπτου καϊ τοΰ Εύξεινου Πόν-

του. Μετά τήν άνακάλυψιν δέ τοΰ ακρωτηρίου τής Καλής Ελπίδος, 

οί Πορτογάλοι απέβησαν έν τή εμπορία τού πεπερεως αντίπαλοι επί-

φοβοι τών λοιπών ναυτικών λαών, και ή πρωτεύουσα τής Πορτογα-

λίας Λισσαβών κατέστη ή σημαντικωτάτη αποθήκη τοϋ πεπέρεως, 

καθώς και αί γερμανικάι πόλεις Αμβέρσα, Φραγκφούρτη, Νυρεμβέργη, 

έξ ών ήγόραζον πάντες οί Ευρωπαίοι, μή εύρίσκοντες εις τάς αγοράς 

1 Έν 'Αλεξανδρεία γνωρίζομεν οτι τώ 1215 εΰοίσκοντο 3000 Εύοωπαΐοι 
εμπορευόμενοι. Heyd, Ηistoire du commerce. 

2 Matthaeus Paris (έκδ Α. Ηuillard - Breholles), Τόμ. ς-', σ. 156. 
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τής Βενετίας τό άναγκαιοΰν ποσόν. Τούτου δ' ένεκα ή Βενετία συνε-

βλήθη κατά τάς αρχάς τής 16ης έκατονταετηρίδος μετά τοϋ Σουλ-

τάνου τής Αιγύπτου καί κατήργησε τόν είσαγωγικόν δασμόν τοΰ ές 

Αιγύπτου καί Συρίας είσκομιζομένου πεπέρεως. Κατόπιν δέ προσηνέχθη 

νά ανανέωση πάσας τάς υποχρεώσεις αυτής μετά τήν πτώσιν τής 

δυναστείας τών Μαμελούκων πρός τόν Σουλτάνον Σελήμ Α ' , τόν κυριεύ-

σαντα τήν Δαμασκόν, άς είχεν αναλάβει πρός τούς Μαμελούκους ' . 

Κατά τόν αιώνα δέ τούτον, τόν 16 0 ν , οί Πορτογάλοι είχον κατα-

σταθή κύριοι έν τοις παραλίοις τής Ινδικής τοϋ Περσικοΰ κόλπου, οί 

δέ Άραβες είχον περιορίσει τήν ναυτικην έμπορίαν εντός μόνον τής 

Ερυθράς θαλάσσης. Οί πειράται δέ τής εποχής ταύτης κυρίως έπετί-

θεντο κατά τών φερόντων φορτίον πέπερι πλοίων. Καί οί λαθρέμποροι 

δ' έτι τών χρόνων τούτων περί τό είδος τούτο εύρισκον πλειότερα κέρδη. 

Σημειοΰμεν δ' ενταύθα καί τό ιστορικόν ότι αυτός ό Βάσκο δέ Γάμα, 

ό Πορτογάλος θαλασσοπόρος, ό πρώτος έκ τοϋ ακρωτηρίου τής Καλής 

Ελπίδος πλεύσας είς Καλκοΰταν τώ 1498, εδέχθη δώρον παρά τοΰ 

ήγεμόνος ταύτης, θέλοντος νά κατευνάση τήν οργήν αύτοΰ έπί τή απο-

τυχία συνάψεως εμπορικών σχέσεων, 10 καντάρια πεπέρεως 2 . 

Καίτοι δέ σύν τώ χρόνω ή εισαγωγή τοΰ πεπέρεως ηύξανεν είς τήν 

Εύρώπην, ή τιμή αύτοΰ άντί νά κατέρχηται άνυψοΰτο, βραδέως δέ διε-

δόθη ή χρήσις αύτοΰ είς όλας τάς κοινωνικάς τάξεις. Ώ ς δέ και ανω-

τέρω έγράψαμεν, καθ' όλον τον μέσον αιώνα ήρέσκοντο οί άνθρωποι 

εις τά αρωματικά φαγητά καί έμβάμματα, καί είς πάν ό,τι , νύσσον 

τήν γεΰσιν, ήτο έπακτικόν πρός οίνον. Ώ ς τοιούτον δέ περί πολλοΰ 

έλογίζετο τό πέπερι, δι' ού ήρωμάτιζον τό κρέας, τούς ίχθΰς, τά έμβάμ-

ματα τών φαγητών καί αυτά έτι τά γλυκίσματα, ώς άναγράφουσιν 

αί μαγειρικαί τών χρόνων, ους διήλθομεν. Μακάριος δ' εθεωρείτο καί 

όλβιος ό έχων άφθονίαν πεπέρεως καί δυνάμενος νά έπιπάσση ού μόνον 

τά κύρια καί πολυτελή εδέσματα, άλλά καί αυτά έτι τά ευτελή. 

Άπό τής ιε' έκατονταετηρίδος τό πέπερι απώλεσε τήν πολύτιμον 

άξίαν, μεθ' ής περιέβαλεν αυτό ό ανατολικός καί δυτικός κόσμος διαρ-

κώς έπί 'έξ εκατονταετηρίδας, καί έτάχθη είς τήν τάξιν τών έξ Ασίας 

καί Αφρικής κομιζομένων συνήθων εύώνων αρωμάτων. Ή παροιμία 

' Heyd, Β' σελ. 544 έπ. 
2 Heyd, Β' σελ. 510. 
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όμως, μεθ' ής, οταν ήκμαζε, συνέδεσε τό όνομα του, διατηρείται μέχρι 

σήμερον αναλλοίωτος. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ βίου αυτής έθνη καϊ 

λαοί και γλώσσαι έξηφανίσθησαν ή ένεκρώθησαν, νέαι γλώσσαι διε-

πλάσθησαν, νέαι ίδέαι, νέος βίος, νέα παρασκευή τροφών και ποτών 

νέων και αρωμάτων και καρυκευμάτων, άλλ' ή παροιμία αύτη έν μέσω 

τών αλλοιώσεων τούτων και αναγεννήσεων περιεσώθη, γηραλέα μέν 

σήμερον, και οιονεί έν απολιθώσει ώς πρός τόν όρον τοΰ πεπέρεως, 

άλλ' έν πλήρει ζωή ώς πρός τήν άλληγορικήν έννοιαν, ήτις έδωκεν άφορ-

μήν εις τήν γένεσίν της, έκφράζουσαν έν λεπτή ειρωνεία, διά ρήσεως 

πραείας, τό αίώνιον παράπονον τοΰ πτωχοΰ, οταν βλέπη τόν πλούσιον 

δαπανώντα χάριν απλής επιδείξεως τόν πλοΰτόν του είς πράγματα 

περιττά. Ενόσω δε τό φαινόμενον τοΰτο τής ανθρωπινής αδυναμίας 

συμβαίνει, και θά συμβαίνη διαρκώς, ή παροιμία αύτη θά πτερυγίζη εις 

τά χείλη τών ανθρώπων. 

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ 
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ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1826—1829 

· 
ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΥΑΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ Β Α Ρ Ω Ν Ο Υ Α Ϊ Δ Ε Κ 

Μ ε τ ' ού πολύ δέ κατέστην οικείος του ταγματάρχου Πρόκες, ον 

έγνώρισα έπί της Ένυούς, ένθα έξετέλει καθήκοντα έπιτελάρχου καί 

πράκτορος τών πολιτικών ζητημάτων, ανδρός άξιαγάστου καί λίαν 

πεπαιδευμένου, θετοϋ υίοϋ τοϋ έν Αυστρία πολύ καταδιωχθεντος καθη-

γητοΰ Σνέλλερ καί ακολούθου τοϋ προώρως αποθανόντος δουκός τοϋ 

'Ράϊχστατ. Καί ό Φαβιέρος ήλθε μετά μέρους τών τακτικών του εις τά 

περί τό Ναύπλιον, Οπου προσεκλήθη ν' άναλάβη τήν εκεί φρουράν, 

τοΰθ' όπερ έναυάγησε τή άντιστάσει τών αυτόθι πολλών οπλαρχηγών. 

Άπό πολλοΰ δέ προσεδόκων νά γνωρίσω τόν αληθή καί γενναίον τού-

τον φιλέλληνα Γάλλον. Πλατύ πρόσωπον μετά ζωηρών οφθαλμών καί 

σιμής ρινός, ευρύ μέτωπον μετά μεγάλης φαλάκρας, πυκνός καστανό-

χρους μύσταξ, παχέα χείλη μετά στρογγυλού πώγωνος καί στιβαροΰ 

αΰχένος καί τέλος ανάστημα άνώτερον τοΰ μετρίου, τοιοΰτο ήτο περίπου 

τό έξωτερικόν τοΰ Φαβιέρου. Δέν ένεποίει μέν ακριβώς έκτακτον αί'σθη-

σιν έν τή κοινότατη, ρυπαρα πως παλληκαρική στολή του, άλλ' ή εύθυ-

μος αύτοΰ φύσις έπιτεινομένη ύπό τής ήχηράς φωνής του προσείλκυε 

τήν συμπάθειάν μου, καί παρ' ολην τήν διάφορον γνώμην ημών περί 

πολλών πραγμάτων συνεφωνήσαμεν εντός ολίγου καί έμερίμνησα περί 

τών στρατευμάτων αύτοΰ όσον μοι ήτο δυνατόν. 

Γενναίος καί δραστηριώτατος ων άπεπειράθη πολλών επιχειρήσεων 

μετά τών ετι αρρύθμιστων τακτικών του, αΐτινες λήςασαι ώς έπί τό 

1 Συνέχεια' ιδε σελ. 184. 
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πλείστον ατυχώς έβλαψαν πολϋ τήν περί τακτικής υπηρεσίας γνώμην 
τών Ελλήνων, έκτιμώντων τήν άξίαν αυτής κατά τήν έπιτυχίαν και μή 
αναλογιζόμενων ό'τι πάσα διάταξις χρήζει αναλόγου χρόνου και φρον-
τίδος ϊνα ώρϊμάση. 

Μετά τοΰ Φαβιέρου, Προκες καϊ ενός στρατιωτικού υπαλλήλου τοΰ 
πλοίου V e n e t o , ούτινος τό όνομα μέ διαφεύγει, έξεδράμομεν τή 24 
Ιουνίου (ν.) 1827 είς Μυκήνας, όπως έπισκεφθώμεν τήν κατηρειπωμέ-
νην άκρόπολιν τής πόλεως ταύτης και τόν καλούμενον τάφον τοΰ Α γ α -
μέμνονος* επειδή δέ ό Ίβραήμ Ιΐασσάς περιήρχετο έτι ώς φάντασμα τήν 
χώραν, τή διαταγή τοΰ Φαβιέρου συνώδευσεν ημάς ύπό τόν Πορτογά-
λον φιλέλληνα Άλμέίδαν απόσπασμα ιππικού τακτικού, ουδέν άλλως 
κοινόν έχοντος πρός τήν τάξιν πλήν τού ονόματος. 

Κατά τήν πάροδον άνήλθομεν είς τά ερείπια τής Τύρινθος, ήτις 
αντέχει μετά τών κυκλώπειων αυτής τειχών ήδη άπό δισχιλίων ετών 
και δύναται έτι νά διαρκέση έπϊ χίλια έτη, έκτος άν άνθρώπιναι χεί-
ρες κατεδαφίσωσι τά γιγαντιαία ταύτα ερείπια. Η θάλασσα, ήτις 
άλλοτε λέγεται ότι έβρεχε τά θεμέλια αυτής, απεσύρθη μακράν και 
άντ' αυτής υπάρχει ωραία ευρεία πεδιάς, έν ή όμως ουδέν άλλο 
έκαλλιεργεϊτο τότε ειμή καπνοφυτεϊαί τίνες. Μόνον ή κυανή άτρακτυλίς 
μετά μυρίων άλλων ζιζανίου ηύξάνετο και έπληθύνετο έν τώ θαυμασίω 
έκείνω έδάφει. προσδίδουσα αύτώ ύπό τό φώς τοΰ δύοντος ήλιου τήν 
λάμψιν τεραστίας κυανής μεταλλίνης άσπίδος. Ητο ή άπελπις είκών τής 
τότε καταστάσεως — διότι ό γεωργός έφυλάττετο νά σπείρη γεννήματα, 
άτινα, καίτοι οί Άραβες τοϋ Ίβραήμη δέν έτόλμων νά πλησιάσωσι τόσον 
τό Ναύπλιον, ήθελον πάντως θερισθή ύπό τών δορυφόρων τών έν Ν α υ -
πλίω καπεταναίων έτι πράσινα ώς φορβή διά τούς ίππους αυτών ή, 
άν ώρίμαζον, ήθελον συγκομισθή πάντως ύπό τών μή σπειράντων, 
προσέτι δέ τά κτήνη και όρνίθια τοΰ χωρικοΰ θά έγίνοντο λεία και ή 
οικογένεια αύτοΰ άντικείμενον βάναυσου μεταχειρίσεως. Διότι μέχρι 
τούδε δέν υπήρχε προστασία είς τόν άοπλον ουδέ δίκαιον εναντίον τών 
καταπιεστών αύτοϋ. Καλλιέργειας ίχνη παρετηρήσαμεν έν τώ μικρώ έπι-
πέδω έπϊ τοΰ οροπεδίου τών ερειπίων τούτων, τώ διηρημένω διά καθέ-
του τοίχου είς δύο άνδηρα. 

Α ι περί τής αρχαίας Τίρυνθος υποθέσεις και ή λεπτομερής περι-

γραφή τών σωζόμενων ερειπίων αυτής ευρίσκονται έν πάσι τοις αρχαιο-

λογικούς συγγράμμασιν. "Ημείς ώς στρατιωτικοί έθαυμάσαμεν μόνον 
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τά άμυντήρια τά έξωθεν τοΰ κυρίου τείχους, ών τόν προορισμόν δέν 
ήδυνήθημεν νά έςακριβώσωμεν. Σύγκεινται ταΰτα έκ τεραστίων ογκολίθων 
πρός αλλήλους έρειδομένων, ώς τά παιγνιόχαρτα δι' ών τά παιδία συνη-
θίζουσι νά κτίζωσιν οικίας. Τό συγκλινόμενον άνωθεν διάστημα ύπό τούς 
λίθους τούτους είναι τόσον ύψηλόν ώστε δύναται νά κινήται εύκολώτατα 
άνθρωπος ύποκάτω, καϊ ούτω θά ήτο ευνόητος ό περιορισμός αυτών ώς 
κεκαλυμμένης αμυντικής διόδου, άν ύπήρχον μικραϊ όπλοθυρίδες πρός 
τά εκτός. Ά ν τ ί τούτων όμως ύπάρχουσιν έν τή διόδω ταύτη εύρείαι 
όπαί, παραπλησίως κατεσκευασμέναι πρός τά έκτος, ών τόν σκοπον δέν 
ήδυνήθημεν νά διευκρινήσωμεν, διότι καϊ πρός σκοπούς επιθετικούς δέν 
ήσαν βεβαίως κατάλληλοι. 

Διά τοΰ χωρίου Δαλαμανάρας προεχωρήσαμεν έφιπποι πρός τάς 
καπνωδεις Μυκήνας, ών ό περίβολος τών τειχών έν τή βάσει αύτοΰ 
είναι έτι λίαν ευδιάκριτος, ομοίως δ' έπϊ τής ακροπόλεως δύναται τις 
μεθ' ικανής ακριβείας νά κατανόηση τά ερείπια. 

Τά τείχη είναι ωσαύτως κυκλώπειου κατασκευής, άλλ' ήττον τρα-
χέα και πελώρια τών τής Τύρινθος. Άνω τής πύλης τής εισόδου, τής 
αποτελούμενης έκ δύο όρθιων λίθινων παραστάδων και μεγάλου όμοιου 
υπερθύρου, κατειργασμένου άνωθεν έπικύρτως, ευρίσκονται οί θέας άξιοι 
λέοντες οι γεγλυμμένοι έν προτύπω έπϊ τριγώνου λίθινης πλακός. 
"Ιστανται δ' ούτοι όρθιοι εκατέρωθεν κίονος έχοντος πλατύ κιονόκρανον, 
ώς οί κρατούντες θυρεόν έν τοις νεωτέροις οίκοσήμοις. Αί κεφαλαί είσι 
κολοβαί και ήσαν πιθανώς χάλκινοι και πρόσθετοι, ώς και αί έλλείπουσαι 
χαίται. Έ κ τοϋ αύτοΰ μετάλλου ίσως ϊστατο έπϊ τοΰ κιονόκρανου άγαλ-
μάτιον (τής πολιούχου θεότητος τής ακροπόλεως ταύτης). Άριστα πάν-
των διατηρούνται τά λείψανα τού τάφου ή τοΰ θησαυρού τών Ατρειδών, 
διότι τό μνημεϊον ήδύνατο νά χρησιμεύση είς αμφότερους τούς σκοπούς 
τούτους. Ό ιδιόρρυθμος τρόπος τής κατασκευής ύπομιμνήσκει τόν αίγυ-
πτιακόν. Στεφάναι βαθμηδόν πρός τά άνω στενούμεναι και άποτελούμεναι 
έξ ορθογωνίων λίθων πάχους δύο ποδών, ών ή κατωτάτη έχει διάμετρον 
48 περίπου ποδών, σχηματίζουσι κυψελοειδή θόλον ύψους 29 ποδών 
περίπου και καλυπτομένην άνωθεν ύπό στρογγυλής πλακός. Έν τώ λίαν 
παχεί τοίχω ανοίγεται ή είσοδος, πρός τά εντός μέν καλυπτόμενη ύπό 
πλακός 27 ποδών μήκους, 16 πλάτους και 3,3 πάχους, πρός δέ τά 
έκτος έχουσα 2 κίονας, ών ό είς νύν ήτο έντετείχισμένος υπέρ τήν θύραν 
μωαμεθανικού τεμένους έν Ναυπλίω. Έ ν κιονόκρανον ϋπήρχεν έτι τότε 

25 
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εντός της έπιχώσεως παρά τήν εϊσοδον, ύστερον ομως έστάθη αδύνατον 

νά άνευρεθή πάλιν. "Ήτο ρυθμού πρωτοδωριου καϊ έκ πρασινωπού λίθου, 

ώς λέγεται δτι ήτο καϊ ό έντετειχισμένος κίων, είχε δέ διαστάσεις μ ι -

κράς. Υπέρ τήν εϊσοδον τήν κατά τά άνω συγκλίνουσαν ολίγον εύρί-

σκετο τριγωνική όπή" πύλη δέ μικρότερα ωσαύτως μεθ όμοιας οπής 

ήγεν εσωτερικώς πρός μικρόν δωμάτιον. Παρά τόν τάφον τούτον ύπήρ-

χον τά ερείπια δύο άλλων έτ ι , ων ό είς διετηρείτο έτι μέχρι τοΰ ύψους 

ήμίσεος αναστήματος ανδρός. Τά οικοδομήματα ταΰτα έκειντο παρ' 

άλληλα έν σχήματι τριφύλλου. 

Τό διατηρούμενον μνημεϊον έκαλύπτετο ύπό χώματος καί συντριμμά-

των, άπερ μόνον πρός τήν εϊσοδον ειχον εκσκαφή. Έφάγομεν έν τώ 

έσωτερικώ τάς ληφθείσας μεθ' ημών τροφάς καί έπεστρέψαμεν τήν έσπέ-

ραν έφιπποι είς Ναύπλιον ασμένως δ' ήθέλομεν έπισκεφθή καί τήν 

Νεμέαν, άλλά-δέν ήδυνήθημεν ένεκα τοΰ έπισφαλοΰς τής όδοΰ. 

Ό λόρδος Κόχραν μέ παρεκάλει νά πράξω πάν δυνατόν πρός όχύ-

ρωσιν τοΰ λιμένος τοΰ Πόρου, όπως έν περιπτώσει άτυχους ναυτικής 

συμπλοκής έχη έξησφαλισμένην θέσιν διά τόν στόλον καί τόν ναύσταθ-

μον. Επέστρεψα όθεν είς Πόρον καί ώκοδόμησα διά κτιστών Υδραίων 

καϊ Αθηναίων μικρόν άλλ' όχυρον φρούριον, έχον πύργον ώς καταφύ-

γιον. έπί νησϊδος προ τής ανατολικής εισόδου τοΰ εξαισίου τούτου λιμέ-

νος. Ή βορειοδυτική είσοδος ήτο ήδη οχυρά έκ φύσεως καί έχρηζεν 

μόνον πυρβολαρχιών τίνων έν ανάγκη, όπως διά τούτων άμυνθή κατά 

τοΰ τούρκικου στόλου. Τό φρούριον, ώτινι εδόθη τό όνομα μου, ύπερή-

σπιζεν ωσαύτως τον δρμον τοΰ Πόρου κατά τήν πλευράν ταύτην ' . 

Μέχρι τής άφίξεως Υδραίων κτιστών έπρεπε νά κομισθή γλυκύ ύδωρ 

πρός κτίσιν, ο'τε Ομως ήλθον ούτοι, μετεχειρίζοντο άνενδοιάστως θαλάσ-

σιον ύδωρ πρός σβέσιν τής άσβεστου καί πρός οικοδομικά έργα. Προς 

τήν άντίρρησίν μου άντέθηκαν τήν πεϊραν αυτών, οτι σύμπασα ή Υδρα 

ούτως είναι έκτισμένη καί τά έκεϊ κτίσματα είναι στερεότατα, δτι 

1 "Υστερον, ότε ό ναύαρχος Μιαούλης έστασίασε κατά τοΰ Καποδιστρίου καϊ 
ήφάνισε τήν φρεγάτταν Ελλάδα χαί όσον ηδύνατο όλόκληρον τό πολεμικον ναυ-
τικόν, ϊνα φέρη πάλιν εις χείρας τών Υδραίων καί Σπετζιωτών τούς ναύλους 
καϊ τάς αντιμισθίας διά τά πλοία των, καί ό πύργος τοϋ φρουρίου τούτου ανετι-
νάχθη είς τόν αέρα καί ή δεξαμενή έκαλύφθη ΰπό χωμάτων μετά τής επιτύμ-
βιου πλακός τής χαλυπτούσης τό σχήνος τοϋ πτωχού μου Schilcher. Περι τού 
θανάτου τοϋ Schilcher ίδε κατωτέρω. 
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κατ' αρχάς μόνον είναι μαλακά καί όλόκληρον τό τείχος επιχρίεται έπί 
τινα χρόνον ύπό άλατώδους έπιπάσματος, οπερ ομως άποπλύνεται ύπό 
τής εκάστοτε βροχής, άλλ' ίσα ίσα διά τούτου ή άμμοκονία καθίσταται 
σκληρά ώς λίθος. 

Τά λεγόμενα των έπηλήθευσαν ύπ' άμφοτέρας τάς επόψεις, διότι πριν 
ή άποξηρανθή ό παχύς τοίχος ό φέρων τό χωμάτινον προπέτασμα, ού 
όπισθεν τά τηλεβόλα έμελλον νά τεθώσιν, είχε συμπιέσει έν μέρος αύτοΰ 
τό ύδωρ τό συναθροιζόμενον όπισθεν τοΰ τοίχου καί τοΰ προσκλινοΰς 
βραχώδους εδάφους έν καιρώ εκείνων τών μεσημβρινών βροχών, καθ'άς 
κυριολεκτικώς χείμαρροι έκτου ούρανοΰ καταπίπτουσιν, όθεν καί διέταξα 
νά θέσωσι θυρίδας έν τοις διαμέσοις, όπως άποσοβήσωμεν παραπλήσιας 
περιπτώσεις. "Οτε δέ ολίγα έτη ύστερον καί μάλιστα μετά τήν άνατί-
ναξιν τοΰ πύργου έπισκέφθην πάλιν τό φρούριον, είχε τοσοΰτον σκλη-
ρυνθή ή άμμοκονία, ώστε μόνον διά σφύρας ήδυνήθην νά αποκόψω τεμά-
χιον αυτής μεταξύ τών λίθων. "Ετι αί σφαϊραι τών τηλεβόλων τής 
ολκής τών 12 και 18 λιτρών είχον καταλείπει μόλις καταφανή ίχνη έπί 
τοίχων αί σφαϊραι αύται προήρχοντο έκ τών πλοίων τής Κυβερνήσεως, 
άτινα έπυροβόλουν κατά τών στασιασάντων Υδραίων εντός τοΰ φρου-
ρίου, βεβαίως άπό ικανής αποστάσεως. 

'Εν τοσούτω ό Κόχραν παρεσκεύασε τήν στρατείαν του κατά τής 
Κρήτης ή τής Αλεξανδρείας, δι' ής ήθελε νά διώξη τόν Ίβραήμ πασ-
σάν οϊκαδε, καί απέπλευσε μεθ' όλων τών κυβερνητικών καί πολλών 
μισθωθέντων πλοίων έξ "Υδρας, Σπετσών, Ψαρών καί Γαλαξειδίου' 
άλλ' επανήλθε μετ ' ού πολύ, άπρακτος έκ τοΰ λόγου ό'τι οί πλοίαρχοι 
τών ναυλωθέντων πλοίων είτε δέν είχον παραλάβει μεθ' εαυτών ίκανάς 
ζωάρκειας είτε έπεθύμουν νά διέλθωσιν οίκοι έορτάς τινας, είτε καί έκ 
φόβου τοΰ Αιγυπτιακού στόλου, καθ' ολου δ' ειπείν διότι ούτοι έγκατέ-
λιπον τόν ναυαρχον άνευ πολλών λόγων καί επανέκαμψαν οϊκαδε* ώστε 
καί ό Κόχραν έμαθε τήν έλλειψιν εμπιστοσύνης τών παλληκαρίων τής 
θαλάσσης, ώς ήμεϊς πρό πολλοΰ ήδη τήν τών παλληκαρίων τής ξηράς. 
Τό μόνον τρόπαιον Οπερ έκομίσατο ό Κόχραν — δέν ήτο δέ βεβαίως 
πταίσμα του, ότι τοΰτο ήτο τό μόνον — άπετελείτο έκ κομψής πολεμι-
κής γολέττας έχούσης 18 μετάλλινα τηλεβόλα, τό δέ πλήρωμα αυτής 
τό πλείστον Αιγύπτιοι μετηνέχθησαν ώς αιχμάλωτοι είς τό φρούριον 
μου, όπως προφυλαχθώσιν άπό τής έκδικήσεως τών 'Ελλήνων. 

Τ ή φιλική μεσολαβήσει τοΰ αυστριακού ναυτικοΰ, ιδία δέ τοΰ τάγμα-
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τάρχου Πρόκες οί αιχμάλωτοι ούτοι ανταλλάχθηκαν βαθμηδόν πρός 

"Ελληνας, έν ή ευκαιρία ό Ίβραήμ πασσάς έδείχθη μεγαλόψυχος άπο-

στείλας ήμίν μείζονα αριθμόν "Ελλήνων, καϊ μοι εμήνυσε, νά μή απο-

στείλω του λοιπού μηδένα τών Αιγυπτίων αυτού εις Σμύρνην ή είς 

άλλον τουρκικόν λιμένα, διότι ούτοι ήθελον έγκαταλειφθή έκεΐ ώς δού-

λοι. Είχον δηλαδή διατάζει ή πρώτη αποστολή τοιούτων αιχμαλώ-

των νά αναχώρηση διά Σμύρνην έπϊ Ψαριανοΰ βρικίου ύπό έλληνικήν 

σημαίαν κυβερνωμένου ύπό τοΰ πιστοΰ πλοιάρχου Κοτζιά' οί αιχμάλω-

τοι ούτοι ειχον διεκπεραιωθή έκεϊ ασφαλώς, άφ' ού ό Καπετάν Κοτζιάς 

έσχε πολλάς βασάνους μετά τών έκεϊ σταθμευόντων αυστριακών πολε-

μικών, άτινα κατ ' αρχάς έξέλαβον αυτόν ώς πειρατήν, έπειτα όμως 

μετεχειρίσθησαν αυτόν λίαν τιμητικώς, άφοΰ έζήτησαν συγγνώμην διά 

τήν διαγωγήν των. 

Διαρκούσης τής διαμονής τών Αιγυπτίων αιχμαλώτων έν τώ φρου-

ρίω μου, είς ούς άν έβούλοντο νά έργασθώσι, διέταξα νά πληρώνηται 

ήμερομίσθιον είς χρήματα έκτος τής τροφής, ήν έκαστος έλάμβανεν ώς 

πάν παλλικάριον, παρουσιάζοντο κερδοσκόποι τινές "Ελληνες, ίνα 

πωλήσωσιν αύτοΐς παντοειδή εμπορεύματα. Μεταξύ τούτων ήλθε καί 

τις προσφέρων αύτοϊς 'έν κοράνιον άντί τίνων ταλήρων πρός άγοράν. 

Οί πτωχοί Αιγύπτιοι δέν ήδύναντο νά συναθροίσωσι τό όλικόν ποσόν 

διαρκουσών δέ τών διαπραγματεύσεων άφικόμην έκεϊ καταπλεύσας 

καϊ περιεκυκλώθην ευθύς ύπό τών αιχμαλώτων, οϊτινες διά ζωηρό-

τατων χειρονομιών καί ενδείξεων σεβασμοΰ έν τή λαρυγγώδει αυτών 

διαλέκτω μοί απέτειναν τήν αϊτησίν των. "Οτε δέ έμαθον παρά τοΰ 

διερμηνέως περί τίνος πρόκειται, ήγόρασα τό κοράνιον καί έχάρισα αυτό 

είς τούς δυστυχείς τούτους, οϊτινες ένεχείρισαν αυτό μετά σεβασμοΰ είς 

εύειδή νεαρον άνδρα θέσαντα κατ' αρχάς αυτό έπϊ τής κεφαλής του καϊ 

ειτα κρύψαντα αυτό εις τόν κόλπον του μετ' εκφράσεως ζωηρότατης 

χαράς. Ό νέος ούτος ήδη πρό πολλοΰ μοϊ προυξένησεν έντύπωσιν διότι 

ουδέποτε είργάζετο καϊ επομένως ουδέποτε ελάμβανε χρήματα, άλλ' 

ούχ ήττον έφωδιάζετο ύπό τών συναιχμαλώτων αυτού διά παντός ο,τι 

είχον αγοράσει έκ τού ημερομισθίου των. Ητο νέος ίεροδιδάσκαλος, 

ίσως υιός ίμάμη καί διετέλει ών έν άσυνήθει ΰπολήψει παρά τοϊς 

συντρόφοις του. 

Άπό τής ημέρας ταύτης οί αιχμάλωτοι ειχον τάς ώρας τής προσευ-

χής των, ή δέ χαρά των ήτο μεγάλη οσάκις ήρχόμην είς τό φρούριον 
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δέν ήθελον νά μέ άφήσωσι πλέον, και ότε ενεφανίσθη τό πλοΐον τό 

μέλλον νά παραλαβή αυτούς, μέ άπεχαιρέτισαν εύγνωμόνως καί συγκι-

νητικώς καλούντες με καλόν κύριον καί πατέρα. Πολλά έτη ύστερον 

γνωστοί μου οϊτινες έταξίδευσαν είς Αϊγυπτον μοί έφερον έτι χαιρετι-

σμούς παρά τίνων Αιγυπτίων, οΐτινες διεπυνθάνοντο τά περί εμού. Ή 

ευγνωμοσύνη των είχε διατηρηθή ζωηρά έτι. 

Ό συνταγματάρχης Φαβιέρος άπεχώρησεν έν τοσούτω είς Μέθανα, 

όπου προσεπάθει νά αναδιοργάνωση τό λοιπόν μέρος τοϋ τακτικού σώ-

ματος του καί όπου πολλάκις έπισκέφθην αυτόν καί έβοήθουν αύτώ 

όσον έπέτρεπον αί άλλαι σπουδαϊαι δαπάναι μου. Διέταξα τήν ναυπή-

γησιν 4 κανονιοφόρων ακάτων διά τού ώς επιτηδείου ναυπηγού εγνω-

σμένου ναυάρχου Τομπάζη, έξ ων εκάστη μέν έξωπλίσθη διά βαρέος 

τηλεβόλου τών 68 λιτρών έν τή πρώρα, άφ' έτερου δέ δύο μόνον διά 

βαρέος όβιδοβόλου έν τή πρύμνη, καί έδέξαντο πλήρωμα έξ έμπιστων 

ναυτών ύπό τήν διοίκησιν Ευρωπαίων αξιωματικών, προωρισμέναι ουσαι 

πρός έπισκόπησιν τής ασφαλείας έν τώ Αίγαίω πελάγει. Παρέσχον δέ 

καλάς υπηρεσίας ώς ταχέως ίστιοπλοούσαι καί ώς επίφοβοι τοις πειρα-

ταϊς ένεκα του ισχυρού αυτών οπλισμού. Έπί μιας τών κανονιοφόρων 

ακάτων παρ'ολίγον έπνείγετο ό υπολοχαγός S c h i l c h e r , όστις διώκει 

ταύτην έχων παρ' αύτώ καί τόν άρχιπυροτέχνην R u e p p r e c h t . "Οπως 

εκπλήρωση τήν φυσικήν του ανάγκην έκαθέσθη έπί τοΰ προβόλου, Οτε 

κΰμα τής θαλάσσης έσάρωσεν αυτόν έκ τής επισφαλούς αύτοΰ θέσεως, 

καί ήδη τό ταχύ πλοΐον είχε παρέλθει- όρμητικώς αυτόν, οτε παρετη-

ρήθη τό δυστύχημα του Επειδή δέ τό πλοΐον ώφειλε νά σταματήση 

καί νά στραφή οπίσω, ούτος αδαής τοΰ κολυμβαν έμελλε νά καταστή 

έρμαιον τής θαλάσσης, άν έχανε τήν ετοιμότητα τοΰ πνεύματος καί 

έλησμόνει τό έκ τών λουτρών γνωστόν οτι τά κύματα βαστάζουσιν 

αυτόν έξηπλωμένον έπί τών νώτων. Τοΰτο ευτυχώς δέν συνέβη καί 

ούτως οί ναΰται τής ακάτου έλαβον καιρόν νά κωπηλατήσωσι πρός 

τό μέρος αύτοΰ καί νά τώ προτείνωσι κώπην, ήν συλλαβών διά τών 

ποδών άνειλκύσθη έπί τοΰ σκάφους. Είχεν έκδυθή εντός τοΰ ύδατος 

τήν στολήν του, ήτις έσώθη κειμένη έπί τοΰ στήθους του, την περι-

σκελίδα του όμως, ήν ωσαύτως έξεδύθη, έφύλαξεν ή Αμφιτρ ίτη . Τό 

γεγονός τοΰτο συνέβη έν τώ πορθμώ τής Σύρου. 

Κατ ' εκείνον τόν χρόνον έπήλθεν ωσαύτως είς τόν νουν τών Χίων νά 

άπελευθερώσωσι τήν πατρίδα των ή τουλάχιστον νά συγκομίσωσι τήν 
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μαστίχην των έν τή νήσω αυτών, ής τό άκριβόν εισόδημα ήτο επιχορή-

γηση τών γυναικών τοϋ Σουλτανικοΰ χαρεμίου και ίσως είναι έτι . Η 

επιτροπή τών Χίων άποτελουμενη έκ πλουσίων έμπορων άπετάθη πρός 

τον συνταγματάρχην Φαβιερον, οστις περιχαρής ών νά δώση ένα-

σχόλησιν εις τά στρατεύματα του ανέλαβε τήν διοίκησιν τής αποστολής 

καί συμπαρέλαβε πλήν τούτων καί σώμα παλληκαρίων. Ό υπολοχαγός 

Schniz le in ανέλαβε τήν διοίκησιν τοϋ πυροβολικού, έφ' ω έδωκα βα-

ρέα τηλεβόλα, μύδρους, οβίδας, ύλικόν και περί τά 1000 τάληρα, τό 

δέ λοιπόν μέρος τών εξόδων παρέσχον οί Χίοι. Αποτέλεσμα τής εκστρα-

τείας ταύτης ήτο Οτι ή πόλις Χίος έκανονιοβολήθη μέν άλλά δέν έκυ-

ριεύθη, οί έμποροι όμως συνεκόμισαν τήν μαστίχην τής νήσου. Καί 

έγώ αυτός έλαβον δοχεϊον εκλεκτότατης καί έτερον κοινής μαστίχης 

ώς δώρον 1 . 

Κατά τούς χρόνους τούτους συνέβη δυστύχημα λίαν θλιβερόν δι' ημάς. 

Τήν παραμονήν τής εορτής τών γενεθλίων μου, ήτοι τή 5 Δεκεμβρίου, 

έξήλθεν έπϊ θήραν ό λοχαγός S c h i l c h e r μετά δύο γνωρίμων φιλελλή-

νων Γερμανού καί Ίταλοΰ, όπως τύχωσι θηράματος καλοΰ πρός οπτη-

σιν διά τήν προσεχή μεσημβρίαν. Ό τ ε οί κύριοι ούτοι άφίκοντο έκεϊ 

Οπου έμελλον νά έξανιστήσωσι τάς πέρδικας, έδιχάσθησαν καί είς τού-

1 Τή 20 Όκτωβρίου 1827 (ν.) ή ναυμαχία τοΰ Ναβαρρίνου κατέστρεψε τον 
αίγυπτιακόν στόλον, ό Ίβραήμης όμως έμεινεν έτι έν Πελοπόννησω, ήν μόλις 
τή 16 Σεπτεμβρίου 1828 (ν.) άπήλλαξεν όριστικώς τής παρουσίας του μετά τοΰ 
στρατοΰ του. Ή "Ελλάς είχε σχεδόν εισέλθει ήδη ώς έλεύθεοον κράτος είς τήν 
εύρωπαικήν όλομέλειαν καί συμπεριελήφθη έν αύτη, άλλ' άπητεϊτο ετι γιγάντιον 
έργον, όπως τό νεαρόν τούτο κράτος, τό έλευθερωθέν ύπό τής Ευρώπης τών 
Τούρκων τυράννων αύτοΰ έν μέρει (διότι μετά τήν αποχώρησιν τών 'Αράβων ό 
Κιουταχής έμενεν έτι έν Αττική, Βοιωτία καί έν Εύβοια), προφυλαχθή άπό τοΰ 
ολέθρου τοΰ προερχομένου έκ τής κακοηθείας καί τής φαυλότητος τών ιδίων 
τέκνων. Προεστώτες και οπλαρχηγοί διεσχισμένοι είς κόμματα προσεπάθουν κατά 
δύναμιν νά καταστρέψωσιν αυτό διαθέτοντες τά κατ' αυτό παρανόμως και αυθαι-
ρέτως. Ή χώρα είχεν έρημωθή, ή γή έμενεν ακαλλιέργητος, ή εμπορία κατέ-
κειτο. Οι ακμαίοι έτι κάτοικοι είχον μάλλον έκβαρβαρωθή ύπό τοΰ πολέμου καί 
προετίμων τής γεωργίας τήν τρέφουσαν αυτούς αργίαν έν τοις στρατοπέδοις τών 
παλληκαρίων καί έπϊ τών εμπορικών σκαφών τών μεταβληθέντων είς πολεμικά. 
Προς ένασχόλησιν τών ναυτών ώς έμπορων έλειπον τά κεφάλαια και οί έπιχει-
ρηματίαι. Τοΰ έργου τούτου έπελάβετο ό κόμης Καποδίστριας, πόσον δέ ολίγον 
ητο δυνατή αύτώ ή διεξαγωγή τούτου, έμαθεν έξ ιδίας πείρας ή Αντιβασιλεία 
έν τοις ύστερον χρόνοις καί έτι νΰν (ήτοι τω 1840). 
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των ονόματι Όφμαν ύπερεπήδησε τάφρον, ίνα ανίχνευση τήν εις αυτόν 

λαχοΰσαν κυνηγετικήν περιοχήν, ότε τό διά σφαιριδιων πεπληρωμένον 

όπλον του εκπυρσοκροτεί άπροσδοκήτως ΰπό τοΰ κλονισμού τοΰ πηδή-

ματος και σύμπαν τό βλήμα πλήττει τόν εγγύς που εύρισκόμενον 

S c h i l c h e r έν τω δεζιώ μαστω. 

Ό τρόμος καί ή απελπισία τοΰ πτωχοΰ Όφμαν ήσαν απερίγραπτα. 

Ό τρωθείς έμεινεν ό μάλλον ατάραχος. Επειδή δ' έκεϊ δέν εύρίσκετο 

φορεϊον ούδ' ήδύνατο νά κατασκευασθή, ήναγκάσθη ό S c h i l c h e r στη-

ριζόμενος έπί τών δύο συντρόφων νά βάδιση μέχρι τοΰ περάματος καί 

μετηνέχθη τέλος είς τό κατάλυμα ημών."Ημην έν τώ φρουρίω μου, ότε 

έμαθον τήν είδησιν. 

Αμέσως έδραμον οϊκαδε καί παρέλαβον διερχόμενος Άμερικανόν τινα 

ίατρον, τόν μόνον όστις εύρίσκετο έν Πόρω. Ούτος, μή ών χειρουργός, 

έπέδεσε τό στήθος Οσον ήδύνατο, έδιδεν όμως ολίγας ελπίδας, διότι σύμ-

πασα ή έκ σφαιριδίων βολή ειχεν εισδύσει εντός τοΰ θώρακος, αί πλευ-

ραί πολλαχώς διετρήθησαν καί βεβαίως καί ο πνεύμων προσεβλήθη. Ό 

Sch i lcher παρεπονεϊτο διά πόνους κατά τά νώτα προερχομένους έκ 

τίνων σφαιριδίων είσδυσάντων μέχρι τής σπονδυλικής στήλης. Διά προσ-

εκτικής θεραπείας ή κατάστασις τοΰ πτωχοΰ μου φίλου καθίστατο ανε-

κτότερα άναλαμβάνοντος όσημέραι καί ήλπίζομεν ότι θά ανάρρωση. Ή 

πληγή τοΰ στήθους έβελτιώθη, άλλά τά χείλη ούδεμίαν έδείκνυον όρμήν 

νά ζωογονηθώσι καί νά έπουλουθώσιν. Ούτω παρήλθον εβδομάδες, ό 

τραυματίας ήδύνατο νά καταλείπη τήν κοίτην του, έκάπνιζε καί έλά-

λει μετά πόθου καί χαράς περί τής οί'καδε επανόδου του. καίτοι έγώ καί 

ό Schniz le i l l έμέλλομεν νά μείνωμεν έν Ε λ λ ά δ ι , διότι ό έν τοσούτω 

άφικόμενος κόμης Καποδίστριας είχε φέρει μεθ' αύτοΰ παράτασιν τής 

άδειας ημών άν ήθέλομεν νά μείνωμεν έτι έν Ελλάδ ι κατά τήν έπιθυ-

μίαν τοΰ νέου κυβερνήτου. 

Προσεκλήθην δέ παρά τοΰτον είς Αϊγιναν, ότε μετ' ολίγας ημέρας έλα-

βον έπιστολήν τοΰ Schniz le i l l άγγέλλουσάν μοι τόν αίφνης συμβάντα 

θάνατον τοΰ άγαπητοΰ ημών συντρόφου. Ό Schniz le i l l έσκόπευε νά 

πλεύση μετά μεσημβρίαν είς Πόρον είς τό φρούριον, ούτινος τήν άποπε-

ράτωσιν έπεθεώρει, ο δέ S c h i l c h e r μετά τό γεΰμα έρρόφησε τήν 

καπνοσύριγγά του καϊ έξηπλώθη είτα έπί τής κλίνης ειπών «Τώρα 

θέλω νά ησυχάσω ολίγον», καϊ κατεκλίθη πλαγίως. Έκπέμψαντος δέ 

αύτοΰ βαθύν ροχθώδη στεναγμόν έδραμεν είς τήν κλίνην ό Schniz le i l l 
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καί εύρε τόν φίλον του νεκρόν. Διέταξε νά ταφή μεθ' όλων τών στρα-
τιωτικών τιμών έν τάφω λελατομημένω εντός βράχου έπϊ τοΰ όχυ-
ροΰ νησιδίου, έγώ δέ έφρόντισα νά τεθή έπ' αύτοΰ επιμνημόσυνος πλάξ 
έκ λευκού μαρμάρου τής Σύρου 7 ποδών μήκους καί 4 πλάτους, έν ή 
ένεχαράχθησαν τό όνομα, ή ηλικία καί ό βαθμός τού μεταστάντος μετά 
τού ρητού έκ τής ωδής τοΰ Σχιλλέρου πρός τήν Νίκην (S ieges l ied) -

Η γήινος ζωή φεύγει, αλλ οί νεκροί παραμένουσιν άείποτε. 

Ούτως έτελεύτησεν ό άληστος μοι S c h i l c h e r . Ητο πλήρης ιδιο-

φυίας, μάλιστα δέ μεγαλοφυής νέος, ανδρείος στρατιώτης, πιστός φίλος, 

καλός καί εύθυμος άνθρωπος, πολλοί δέ συνεπένθησαν έμοϊ διά τούτον, 

ούτινος ήγγειλα τόν θάνατον πρός τήν Αύτοΰ Μεγαλειότητα τόν Βασι-

λέα καί τούς συγγενείς αύτοΰ είς Μόναχον. Ήναγκάσθην νά προδράμω 

τοΰ χρόνου ό'πως διηγηθώ τό θλιβερόν τούτο έπεισόδιον τής έν Ε λ λ ά δ ι 

διαμονής μου ώς φιλέλληνος. Επανέρχομαι δέ νύν είς τήν πορείαν τής 

διηγήσεως τών περιπετειών μου. 

'Ήλθεν είδησις είς Ε λ λ ά δ α , ότι ό κόμης Ιωάννης Καποδίστριας 

άπεδέξατο τήν έκλογήν αύτοΰ ώς Κυβερνήτου καί όσον ούπω έμελλε νά 

κατέλθη είς Ελλάδα τή συναινέσει τής Αγγλίας. Γαλλίας καί 'Ρωσσίας 

καί τή προστασία αυτών. 

Έχάρην διά τοΰτο, ώς δυνάμενος άπό τοΰδε νά θεωρώ συντελεσθέν 

τό έργον μου έν "Ελλάδι καί νά επανέλθω οϊκαδε μετά τιμών. 

Έπεμψα τούς μετά τών φιλελληνικών κομιτάτων λογαριασμούς μου 

προς τόν κύριον Έϋνάρδον είς Γενεύην καί έπεθύμουν όπως έκ τούτων 

δυνηθώσιν οί "Ελληνες νά 'ίδωσι, οποία ισχυρά βοήθεια προσεγένετο 

αύτοϊς διά τών κομιτάτων τούτων, καί διά τοΰτο νά καταχωρισθή έν τή 

Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως απλούστατη έπισκόπησις περί τών ληφθέν-

των καί δαπανηθεντων χρημάτων. Ταύτην έπεμψα τή Κυβερνήσει μετά 

τής παρακλήσεως νά τυπωθή όσον τάχιστα έν τώ φύλλω τούτω, 

άλλά μάτην άνέμενον έπϊ εβδομάδας. Τέλος έκάλεσα είς άπολογίαν τούς 

κυρίους τούς έν τή Κυβερνήσει διά τήν άργοπορίαν ταύτην, άπειλήσας 

νά παραπονεθώ δημοσία διά ταΰτα. Τότε ήλθεν ό κύριος Γλαράκης 

δικαιολογήσας τούς κυρίους ότι τοιαύτη λογοδοσία δέν συνηθίζετο ενταυθα 

καί έληξε διά τής παρατηρήσεως- «Πώς θέλετε νά παρουσιάσητε είς 

τούς "Ελληνας άπολογισμόν περί ξένων χρημάτων, άφ' ού ή Κυβέρνησις 

ούτε θέλει ούτε δύναται νά δώση λογαριασμόν τής εισπράξεως καί τής 
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δαπάνης εσωτερικών χρηματικών κεφαλαίων. Τοιούτον νεωτερισμόν αδύ-
νατον είναι να έπιτρεψη αύτη, ίνα μή δημιουργήση προηγούμενον». 
Επέμεινα έν τή αξιώσει μου καίπερ απειλούμενος και ιδού, μετά τινας 
ημέρας, δημοσιεύονται οί μικροί ούτοι επικίνδυνοι στίχοι εις τό κατώ-
τατον μέρος τοϋ φύλλου, οπου συνήθως τά ονόματα τών υπευθύνων 
συντακτών τίθενται, έκτετυπωμένοι διά σμικροτάτων γραμμάτων ,— 
τοιαΰτα συνέβαινον τότε έν Ε λ λ ά δ ι . 

Τ ή 23 Ιανουαρίου (ν.) έφθασεν ό Κυβερνήτης είς Αϊγιναν, άφ'ού πρώ-
τον είσήλθεν είς τόν λιμένα τού Ναυπλίου έπί τοΰ άγγλικοΰ πολεμικού 
W a r s p i t e τοΰ πλοιάρχου Πάρκερ" έκτος τούτου συνώδευον αυτόν γαλλι-
κόν καί ρωσσικόν πλοΐον. Είχον έλθει είς Πόρον, όπως προσφέρω τώ κόμητι 
τά σεβάσματά μου καί ζητήσω τήν άδειαν νά επανέλθω είς Βαυαρίαν. 

Είχον ήδη έν τή Συνόδω τής Βιέννης ϊδει τόν κόμητα, άνδρα με-
τρίου αναστήματος, εύθυτενή καί λιγυρόν καί ένδυόμενον απλώς μέν 
άλλά κομψώς. 'Υψηλόν ευρύ μέτωπον στεφόμενον ύπό κόμης βαθέως 
κεκομμένης καί λευκοφαίου (έφερε, νομίζω, παιπάλην έπί τής κόμης), 
μεγάλοι, ωραίοι καϊ πλήρεις ζωής οφθαλμοί ύπό μέλαινας τοξοειδείς 
όφρΰς, ρις λεπτή καί ευθεία, στενά χείλη μετά χαριεστάτης εκφράσεως 
τοΰ στόματος καί οξύς πώγων, έλεγχων εύστάθειαν, ταΰτα ήσαν τά 
χαρακτηριστικά αύτοΰ. 

Ό κόμης έδέξατό με εκτάκτως φιλοφρόνως, σφίγξας τήν χεΐρά μου, 
έπήνεσε δέ τήν διαγωγήν μου έν "Ελλάδι ειπών μοι «Άνέγνωσα έν 'Αγκώνι 
τήν έκθεσιν υμών πρός τόν κ. 'Εϋνάρδον μετά τών έπισυνημμένων λογα-
ριασμών, ώς ήμην εντεταλμένος ύπό τοΰ καλοΰ τούτου φίλου τών 
"Ελλήνων. Ό τρόπος δ ι ' ού άντελήφθητε τοΰ προβληθέντος ύμϊν έργου 
έν τή πτωχή ταύτη χώρα καί έξετελέσατε τοΰτο μέ διέθηκε τοσοΰτον 
εύνοϊκώς υπέρ υμών, ώστε αμέσως απεφάσισα νά γράψω πρός τόν ύμέτε-
ρον Βασιλέα παρακαλών αυτόν νά άφήση υμάς παρ' έμοι έπ' άγαθώ 
τής χώρας καί προς άνακούφισιν τοϋ βαρέος έργου μου έφ' όσον χρόνον 
επιθυμείτε νά μείνητε παρ' ήμίν. Είναι σπάνιοι οί φιλέλληνες ώς ύμεΐς 
καί έν τή θέσει καί πολιτική υμών περιωπή καί δέν πρέπει νά μέ κακί-
σητε έάν ζητώ νά κρατήσω υμάς πλησίον μου». Προσέθηκε δέ έτι πολ-
λούς άξιαγάστους καί υποχρεωτικούς λόγους. "Ύστερον δέ ήλθε καί ή 
παράτασις έπ' αόριστον τής αδείας μου καί ούτως έμεινα έτι έν "Ελλάδι 
είς τό όνομα τοΰ θεοΰ. 

Μετ'ολίγον επέστρεψα εξ Αίγίνης είς Πόρον, οπου έκάλουν με αί ύπο-
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θέσεις και ή φροντίς περί του πτωχού μου S c h i l c h e r , καί όπου περί 
τά τέλη Φεβρουαρίου ήλθε καί ό κόμης Καποδίστριας γενόμενος δημο-
τελώς δεκτός. Παρεδωκα αύτώ τό ύπόλοιπον τών χρημάτων, τών προ-
ερχομένων εκ τών κωμιτάτων, άτινα ειχον έτι εν χερσίν, διότι άπό τούδε 
ήσαν έν άσφαλεϊ. Καί ό έμός Schn iz le in μετά τοΰ R u e p p r e c h t 
ήθελον είσε'τι νά παραμείνωσι μετ' έμοΰ. 

Ό Κυβερνήτης τότε μοι έδήλωσεν ότι επιθυμεί νά αναλάβω τήν 
γενικήν άρχηγίαν έν Ναυπλίω καί νά συνοδεύσω αυτόν έκεϊ. Ενταύθα 
προσωρμίσθημεν έπϊ τοΰ W a r s p i t e . O Πρόεδρος έδέξατο τούς διοικητάς 
τοϋ Ιτς-Καλέ καί τής πόλεως, δηλώσας αύτοϊς νά παραδώσωσιν έμοί 
τήν διοίκησιν τών μερών τούτων τοΰ φρουρίου, ύστερον δέ μετέβη έφιπ-
πος παρά τόν διοικητήν τοΰ Παλαμηδίου. Καί ούτος, ό Θεόδωρος Γρίβας, 
δέν έπήνεγκεν άντίρρησιν καί ούτως έγενόμην φρούραρχος τοΰ Ναυπλίου, 
τοΰ πρώτου φρουρίου τής Ελλάδος. Τό φρουρών τής θαλάσσης Μποΰρτζι 
είχεν ήδη πρότερον τεθή είς τάς διαταγάς τής Κυβερνήσεως ύπό τοΰ 
καπετάν Δεληγιωργοπούλου, θαρραλέου Μεσολογγίτου, μετά 40 συμπα-
τριωτών του. Έν μέρει μέν τό ίδιον συναίσθημα τών οπλαρχηγών τού-
των ότι ή κακή αυτών διαχείρισις δέν ήδύνατο τοΰ λοιποΰ νά ευδόκιμη 
καϊ ότι θά κατέστρεφε καί αυτούς έπϊ τέλους, έν μέρει δέ χρήματα τινα 
καί ή επιβλητική συνοδία τριών μεγάλων πολεμικών πλοίων, άτινα έν 
ανάγκη ήδύναντο νά άκολουθήσωσιν έτι τριάκοντα, διηυκόλυνον τό 
πράγμα" προσέτι οί άνδρες ούτοι προετίμων νά παραδώσωσι τήν έξου-
σίαν αυτών είς τάς χείρας ξένου ή "Ελληνος. 

Τήν τοΰ Παλαμηδίου φρούρησιν άνέθηκα τώ πλοιαρχώ Σαχτούρη 
έχοντι μεθ' έαυτοΰ 100 Υδραίους, τήν δέ άρχηγίαν τώ φιλέλληνι 
Η a u k . Το Ιτς-Καλέ ύπό τόν φιλέλληνα 'Ρώσσον 'Ράϋκω, νεαρόν άνδρα 
λεπτώς μεμορφωμένον καί έγκαταλιπόντα τήν έν τή πατρίδι ύπηρεσίαν 
τοΰ πυροβολικού ένεκεν έριδος πρός τούς προϊσταμένους αύτοΰ, έδέξατο 
φρουράν έκ 50 Σπετσιωτών μετά τοΰ πλοιάρχου Νικολάου Γουδή, ή δέ 
κάτω πόλις ισαρίθμους Ψαριανούς ύπό τόν πλοίαρχον Νικόδημον καί 50 
πολίτας πρός φυλακήν αυτής. Έπϊ τούτω διένειμα ούτω πως τάς έκ 
πυρίτιδος καί τροφίμων άποσκευάς, ώστε ουδέν τών όχυρωμάτων τού-
των νά είναι ίκανόν νά άμυνθή αυτοτελώς άνευ τών έν τή πόλει εφο-
δίων έπϊ μίαν εβδομάδα, άν ποτε έπήρχετο είς τόν νουν τής μιας ή τής 
άλλης φρουράς νά έπαναστατήση. Ή πόλις επίσης δέν ήδύνατο άνευ 
τών όχυρωμάτων νά στασίαση κατά μόνας. 
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Κατενόησα δέ ότι δέν ήτό μοι δυνατόν όλως νά εκτελέσω τι μετά της 

άτακτου έκ ναυτών συγκειμένης φρουράς ταύτης έν περιπτώσει ταρα-

χών άπό μέρους τών ενόπλως έν Ναυπλία περιφερόμενων πολυαρίθμων 

παλληκαρίων. Έδε ι όθεν προ παντός νά σκεφθώ, πώς νά αφαιρέσω τά 

Οπλα άπό τούτων, σύμπτωσις δέ τις μέ ηύνόησεν. "Εν τινι έργαστηρίιο 

συνέβη διαπληκτισμός, καθ' ον πιστόλιον έκενώθη φόνευσαν ένα τών έρι-

ζόντων. Ά φ ' ού μοι άνηγγέλθη τό συμβάν, Οπερ παρήγαγεν ταραχήν 

τινα, προσεκάλεσα τούς έγκριτωτάτους οπλαρχηγούς και κατέπεισα 

αυτούς οΰδενα νά άφήσωσι τοϋ λοιπού έκ τών ανθρώπων των νά έξέλθη 

ένοπλος. Τούτο δέ ύπεσχεθησαν και έτήρησαν, καϊ αυτοί δέ ούτοι ώφει-

λον νά έξέρχωνται ώπλισμένοι μόνον διά σπάθης καί άνευ της συνήθους 

ακολουθίας των, πρός ο προέτεινα έμαυτόν ώς υπόδειγμα εξερχόμενος 

αυτός άνευ ξίφους καί Ολως μόνος, διότι μόνον τοις άόπλοις ήθελον καί 

ήδυνάμην νά εξασφαλίσω προστασίαν δι ' αυτούς τε καί τήν περιουσίαν 

αυτών. Τούτο έτελεσφόρησε καί μετά χαράς ειδον τούς κυρίους τού-

τους νά έπισκέπτωνται τά δημόσια μέρη απλώς συνοδευόμενοι ύπό 

παιδός κρατούντος τήν καπνοσύριγγά των. 

Καί αυτόν τόν έμποιοΰντα φόβον και συγχρόνως φοβούμενον Γρίβαν 

εύρον ύστερον μετά του ψυχογυιου του κρατούντος άνά χείρας θηρευτι-

κόν τυφέκιον έν τοις άγροϊς πρό τής πόλεως, όπου έκυνήγει κοσσύφους. 

καϊ ήρώτησα αυτόν, άν δέν ηρεσκεν αύτώ ή κατάστασις αύτη τής ασφα-

λείας μάλλον τής πρότερον έπί τών ήμερων αύτοΰ, ότε ούδεμίαν στιγ-

μήν ήδύνατο νά είναι ήσυχος άπό βολής τυφεκίου ή πιστολιού έκ τίνος 

ενέδρας, καί μέ έδικαίωσεν άσμενος."Οτε ύστερον ό Κυβερνήτης έκέλευσε 

ά παλληκάρια νά στρατοπεδεύσωσιν ένιαχοΰ, παρεκίνησα αυτόν νά 

προστάξη, όπως μηδείς άνευ ειδικής άδειας τοΰ Κυβερνήτου δύναται νά 

έλθη εϊς Ναύπλιον, καί έν περιπτώσει τοιαύτης άδειας εκάστοτε νά 

καταθέτη τά όπλα του παρά τώ φρουροΰντι τήν πύλην. Ούτως άπηλ-

λάγην βαθμηδόν τών άνησυχαστικών τούτων πελατών. 

Τότε συνέπεσεν οπλαρχηγός τις Στερεοελλαδίτης νά θέλη νά εΐσελθη 

είς Ναύπλιον άνευ τοΰ έγγραφου τής άδειας τοΰ Κυβερνήτου, σταθείς δέ 

έν τή πύλη μοί εμήνυσε τό όνομα του, παρακαλών νά έπιτραπή αύτώ ή 

είδοδος ώς παλαιώ γνωρίμω. Μετέβην παραχρήμα είς τήν πύλην καί 

ειπον αύτώ οτι έλυπούμην άναγκαζόμενος νά μή επιτρέψω αύτώ νά 

είσέλθη, ώς μή δυνάμενος νά εναντιωθώ πρός τήν διαταγήν τοΰ Κυβερ-

νήτου. Ότε δέ άπήντησεν είς τοΰτο ότι ήτο φίλος μου, ειπον αύτώ μεγα-
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λοφωνως, όπως άκούσωσιν ολοι οί παριστάμενοι, «Ακριβώς διά τοΰτο 
δέν δύναμαι νά πράξω τ ι , διότι άλλως έκαστος όν δέν θά ήδυνάμην νά 
εισαγάγω, δικαίως ήθελε πιστεύει ότι απαγορεύω αύτώ έξ έχθρας τήν 
εϊσοδον, καϊ νομίζω ότι ή συμπεριφορά μου έν Ελλάδ ι υπήρξε τοιαύτη, 
ώστε έκαστος μέν πρέπει νά μέ θεωρή φίλον, άλλ' ουδείς έχθρόν. 'Επί-
στρεψον όθεν είς Αίγιναν, καϊ έπανερχόμενον μετά τής άδειας τοΰ 
Κυβερνήτου θέλω σέ δεχθώ μέ άνοικτάς άγκάλας». Ειπών ταΰτα έπανήλ-
θον οϊκαδε, ό οπλαρχηγός όμως εύρεν εΰκαιρίαν νά είσελθη έν τούτοις 
εις τήν πόλιν. "Οτε έμαθον τοΰτο, διέταξα νά συλλάβωσιν αυτόν καϊ 
νά προσαγάγωσι πρός έμέ, ότε ούτως έλάλησα πρός αυτόν « 'Εκ 
παλαιάς φιλίας πρός σέ δέν θά εξετάσω, πώς εισήλθες, ουδέ θά σέ 
τιμωρήσω διά τοΰτο. Έάν ομως τολμήσης νά πράξης αυτό πάλιν, νά 
σέ καθίσω είς τόπον όπου δέν σέ βλέπει ό ήλιος, διότι τότε πρέπει νά 
σέ θεωρήσω ώς έχθρόν θέλοντα νά μέ εμπόδιση νά πράττω όσα άπαι-
τοΰσιν ή τιμή καί τό καθήκον, ήτοι νά ακολουθώ πιστώς τάς προσ-
ταγάς τής Κυβερνήσεως». 

"Υστερον έφάνη πάλιν ό οπλαρχηγός μετ ' άδειας τοΰ Κυβερνή-
του, έγένετο δεκτός ύπ' έμοΰ φιλοξένως καί ή παλαιά φιλία άπο-
κατέστη. 

Ή πρώτη μου φροντίς άπό τότε ήτο ό καθαρισμός τής πόλεως, έν ή 
οί ύπό τοΰ μεμολυσμένου έκ τής ακαθαρσίας αέρος παραγόμενοι τυφοει-
δείς πυρετοί ούτως έθέριζον, ώστε δέκα νεκροί καί έπέκεινα καθ' έκάστην 
διά τών οδών έκομίζοντο είς τό έν Πρόνοια εύρισκόμενον νεκροταφείον, 
θέα τοσούτω μάλλον δυσαρέσκειαν έμποιοΰσα όσω, ώς καί έν άρχή τοΰ 
παρόντος βιβλίου έμνήσθην, οί νεκροί κείνται καθ' έλληνικόν έθιμον έν 
άνοικτώ φερέτρω μετ' ακαλύπτου προσώπου. Πρός τοΰτο διέταξα νά 
άρθώσιν ύπό πολλών εκατοντάδων πτωχών γυναικών καί παιδιών οί 
υπερμεγέθεις σωροί ακαθαρσιών. Ώ ς άμοιβήν έλάμβανον καθ' έκάστην 
προμήθειαν άρτου. Διά τοΰ σωροΰ τούτου τής κόπρου άπετελέσθη όλον 
τό πρανές τοΰ φρουρίου πρός τό μέρος τής στερεάς. Αί οδοί έκαθάρθη-
σαν ούτως ώστε έγένετο καταφανές τό παλαιόν ένετικόν λιθόστρωτον. 
Κατά τουρκικον τρόπον ειχον τεθή πρό τών οικιών τά μεταπρατεϊα και 
εργαστήρια, εφοδιασμένα διά προστεγασμάτων κατά τοΰ ήλιου καί τής 
βροχής. Ταΰτα έν συνεννοήσει μετά τοΰ πολιτικοΰ διοικητοΰ διέταξα νά 
άφαιρεθώσιν, όπως καταστήσω τάς στενουμένας ύπ' αυτών οδούς άνοι-
κτοτέρας διά τήν συγκοινωνίαν καί εύαερωτέρας. Εν διαστήματι δύο 



ΤΑ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 397 

ήμερων ή ύπόθεσις αύτη άπεπερατώθη καί προσέδωκε τή πόλει Ολως 

ηλλοιωμένην καί εΰάρεστον όψιν 1 . 

Έπί τού προμαχώνος τοΰ καλουμενου «Τάπια τής Στερεάς» ϊσταντο 

παλαιά ενετικά καί τουρκικά μετάλλινα τηλεβόλα τών 48 λιτρών. άτινα 

κεκρυμμενα εντός άκαληφών καί ακανθών δέν ήσαν μέν ορατά, άλλ' 

άφ' έτερου τό όργανον τής οσφρήσεως άντελαμβάνετο ευθύς τής θέσεως 

ένθα έκειντο, διότι μεταξύ τών πλευρών τών παλαιών χονδροειδών καϊ 

ήμιαχρήστων κιλλιβάντων είχον ιδρύσει τά αποχωρητήρια των ϊσως 

ήδη οί Τοΰρκοι, ύστερον δέ οί "Ελληνες. Έν βραχεί χρόνω έξηφανί-

σθησαν τά ζιζάνια καί ή κόπρος."Ετι τά δενδρύλλια καί τά φυτα άτινα 

είχον αύξηθή μεταξύ τών πετρών τών τειχών έξερριζώθησαν, καί ούτω 

καθ' έςής διήλθον όλα τά έργα τοΰ εκτεταμένου φρουρίου, όπερ τότε 

παρείχε και έτι έξωτερικώς ώραίαν έποψιν. 

Τό άηδέστατον μέρος τών καθαρισμών τούτων ήτο ή έκκένωσις τών 

καλώς έκτισμένων ενετικών υπονόμων, άς άπό πολλών ετών αί άκα-

θαρσίαι καϊ τά θνησιμαϊα ζώα τοσοΰτον είχον έμφράξει, ώστε έν τή 

συνοικία τοΰ Γιαλού είχον διαρραγή οί θόλοι των καί εκείθεν έξήρχετο είς 

τό φώς ό βόρβορος μολύνων τά πέριξ. Καί ούτος μέν ό καθαρισμός έγέ-

νετο, άλλ' έγώ άφ' έτερου ήρπασα πυρετόν έκ τής αηδίας καί τής μια-

σματικής επήρειας τοΰ έργου, έ ν ώ έπρεπε νά παρίσταμαι πολλάκις 

1 Συμμορία κιβδηλοποιών πορευομένη είς Αθήνας ήλθεν είς τήν πόλιν καί 
κατώκησεν έν πανδοχείο. Αγνοώ, πώς τίνες τών πολιτοφυλάκων άνεκάλυψαν το 
επάγγελμα των, — έν συντόμω, μετέβησαν είς το κατάλυμα τών κιβδηλοποιών 
και ήδυνήθησαν νά έκβιάσωσιν αυτούς λαμβάνοντες χρήματα, έπί τή απειλή ότι 
έμελλον προδώσει αυτούς είς έμέ, όστις βεβαίως ήθελον κατάσχει τά νομίσματά 
των και φυλακίσει τούτους. "Οτε δέ ούτοι ήθελον νά άναχωρήσωσι τήν επαύ-
ριον, κατά λέξιν ήργυρολογήθησαν προσέτι παρά τάς πύλας. 'Αφ' ου όμως μία 
τών βδελλών παρηκολούθησεν αυτούς μέχρι "Αργούς καί ετι μάλλον έζήτει νά 
έξαγάγη απ' αυτών χρήματα, άπετάθησαν ούτοι έν τή ανάγκη των πρός έμέ 
επικαλούμενοι τήν προστασίαν μου, διότι δέν είχον έν τή ελευθέρα Ελλάδι θέσει 
έν κυκλοφορία κίβδηλα νομίσματα, άλλ' έπορεύοντο είς Άττικήν καϊ Θεσσα-
λίαν, όπως εκεί ανταλλάξωσι το εμπόρευμα των καί κατά τήν συνήθειάν των 
προξενήσωσι βλάβην είς τους Τούρκους. 'Εξωργίσθην έκ τής συμπεριφοράς τοΰ 
αξιωματικοΰ τής πολιτοφυλακής, οστις διέταξα νά φυλακισθή καί νά προσαχθή 
είς τό δικαστήριον, οί δέ κιβδηλοποιοί ήχθησαν υπό φυλακής πέρα τών ορίων. 
Ή αύστηρότης αύτη προέλαβε νέας εκβιάσεις όμοιας φύσεως, ας μόνον πρός 
χαρακτηρισμόν τής τότε καταστάσεως σημειώ ένταΰθα. 
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αυτοπροσώπως, αν ήθελον νά επιταχύνω τήν έξακολούθησιν αύτοϋ, 
διότι ό Schniz le in καί ό R u e p p r e c h t ήσαν έτι μετά τοΰ Φαβιερου 
έν Χίω. Ό πυρετός ούτος μέ έρριψεν διά πολλάς εβδομάδας έπϊ τής 
κλίνης καί δέν κατέλιπέ με ολοσχερώς τοΰ λοιποΰ μέχρι τής έξ "Ελλά-
δος αναχωρήσεως μου. Προέτεινα τώ Κυβερνήτη τάς δέουσας εισηγήσεις 
πρός όλας τάς αναγκαίας εργασίας ταύτας, άς ούτος ύστερον άνέθηκε 
τώ κ. Καλλέργη πολιτικώ διοικητή. Ό ανδρείος μέν καί ευδιάθετος, 
άλλ' άπειρος καί περί τά τοιαΰτα αδέξιος Καλλέργης άπετάθη πρός έμέ 
καί μέ άφήκε νά οικονομήσω τά πράγματα χωρίς νά άσχοληθή περαι-
τέρω περί τήν ύπόθεσιν, καί ούτως ήδυνήθην ταχέως και άμεταθέτως 
νά φέρω είς πέρας τό έργον. 

Μεταξύ δέ διέταξα νά κτισθώσι τινές μικραί οίκίαι διά λίθων έν 
'Αρεία ύπό χρηστοΰ καί ήδη πρεσβύτου "Ελληνος, όν ύπηρετήσαντα 
πρότερον έν Γαλλία έφερε μεθ' αύτοϋ ό κόμης Καποδίστριας καί συνέ-
στησεν αυτόν έμοί. Αί οίκίαι αύται ήσαν προωρισμέναι ώς οικήματα δι' 
έκείνας τάς φυγούσας οικογενείας, αΐτινες κατώκουν τέως έν ταΐς άθλίαις 
καλύβαις παρά τόν λιμένα καί δέν ήδύναντο νά έπανέλθωσιν οϊκαδε, τοΰ 
Ίμβραήμ πασσά έτι παραμένοντος έν τή χώρα. Αί δοκαί και αί καλά-

μινοι στέγαι τών καλυβιών των έμελλον νά χρησιμεύσωσι πρός έπιστέ-
γασιν τών νέων οικίσκων των. 

Ούτω δέ, ένώ ό πυρετός μέ κατεϊχεν έγκλειστον έν τή οικία μου, 
έκτίσθησαν τρεις έως τέσσαρες σειραί οικιών ύπό τό όνομα Πρόνοια, ών 
αί οδοί όμως ούτως έρρυμοτομήθησαν, ώστε τά πυροβόλα τών πρός τήν 
ξηράν πυρβολαρχιών δέν ήδύναντο νά βάλλωσι ταύτην, καίτοι έγώ 
παρήγγειλα ρητώς τώ μηχανικώ νά κτίση ούτω τό προάστίον τοΰτο, 
ώστε νά μή έπενέγκη ζημίαν τώ φρουρίω. "Οτε δ' άνέρρωσα ώργίσθην 
μέν διά τήν άνοησίαν ταύτην, άλλά δέν ήτο νά άλλοιωθή έπί τοΰ 
παρόντος τό άπαξ γενόμενον καί παρηγορήθην έκ τοΰ οτι έν περιπτώσει 
πολιορκίας όλον τό προάστειον ευκόλως ήδύνατο νά καταπυροβοληθή. 
Ωσαύτως ποιούμαι λόγον ενταύθα περί τής μωρίας ταύτης μόνον ϊν' 
αρνηθώ τήν έν ταύτη συμμετοχήν μου, έν ή περιπτώσει ύστερον έμπει-
ρος τις τής οχυρωματικής τέχνης ήθελε που επικρίνει μικρολόγως τήν 
ιδρυσιν ταυτην, την υφισταμενην ετι, καίτοι εν τω μεταξυ αι προσω-
ρινάι μου καλύβαι αύται μετεβλήθησαν είς ευπρεπείς οίκους, αί δέ οδοί 
έτήρησαν τήν έλαττωματικήν διεύθυνσίν των. Αν ειχον τότε τόν έμόν 
Schn iz le in , δέν ήθελε συμβή τό άτοπον τούτο. 
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Διά τής άπομακρύνσεως τών καλυβών άπό τής πλατείας παρά τόν 
λιμένα ήτο τοΰ λοιποΰ δυνατόν νά άφαιρέσωμεν καϊ εκείθεν τόν βόρβο-
ρον, όστις έρριφθη είς τήν θάλασσαν ώς καί εκείνος τών πέριξ τής πόλεως. 
Ούτω προσεκτήθη, επειδή ή θάλασσα είς ίκανόν διάστημα ήτο λίαν 
άβαθης, στερεά γή έφ' ής ύστερον ή ωραία συνοικία τοΰ λιμένος ήδυ-
νήθη νά κτισθή. Ή πόλις άφ' έτερου έγυμνωθη τών ακαθαρσιών της. 
Είχον τήν κατοικίαν μου αντικρύ τής θύρας τοΰ αίγιαλοΰ, ή δέ στενωπός 
μεταξύ ταύτης καί τής οικίας μου κατεκλύζετο ύπό ιλύος μέλαινης καί 
άνω ύποπρασίνης, βάθους ενός ποδός, δι' ο καί πλάκες είχον τεθή πρός 
δίοδον άπό τοΰ ενός είς τό άλλο μέρος' όστις παρεπάτει έκαλύπτετο 
αμέσως μέχρι τών σφυρών ύπό μελανού βορβόρου. Η ιλύς αύτη λοιπόν 
ταχέως έρρίφθη είς τήν θάλασσαν, ή καί έκομίσθη χρησιμοποιούμενη ώς 
λίπασμα είς κήπόν τινα πλησίον οικίας. 

Ωσαύτως ίδρυσα δημοσίους άποπάτους, οπως αποκόψω πάσαν πρό-
φασιν πρός άνανέωσιν τοΰ βορβόρου έν ταϊς όδοϊς, καί διέταζα διά τοΰ 
άρχιαστυνόμου αΰστηράν έπίβλεψιν έπί τής καθαριότητος τούτων. 

Τό ύδραγωγείον τοΰ Κεφηρίου άνεκαινίσθη πάλιν καί έχρησιμοποιήθη 
έτι πρός τόν καθαρισμον τών ακαθαρίστων υπονόμων, ομοίως δέ διέταζα 
νά σαρώσωσιν έξ ολοκλήρου καί νά κλείσωσι τάς δημοσίας δεξαμενάς 
έν τή πόλει και έπί τοΰ ' Ι τ ς - Κ α λ έ . 'Εκ τοΰ τελευταίου όχυρώματος, 
ότε διετάξαμεν νά καθαρισθή ή μεγάλη δεξαμενή καί έπί τούτω νά 
καταβώσιν εντός έργάται μετά λαμπάδων, περιεπέτοντο περί τάς κεφά-
λας ημών χιλιάδες νυκτερίδων καί νέφη κωνώπων, ώς άν ήμύνοντο 
περί κτήσεως, έν ή έπϊ πολλάς γενεάς άνενοχλήτως διήγαγον καϊ έμό-
λυνον τό ύδωρ διά τής ακαθαρσίας καί τών πτωμάτων των. Τινές 
τών δεξαμενών τούτων ήσαν υψηλά θολωται καί ευρύχωροι ώς υπό-
γειοι έκκλησίαι' όπου δέ έδείκνυον καταστροφήν, έπεσκευάζοντο καί 
στερεώς διά άμμοκονίας έπεδιωρθοΰντο. 

Ειχον περισυλλέξει πανταχόθεν τής "Ελλάδος 8 0 — 100 ορφανούς 
παϊδας, έξ ων πολλοί προήρχοντο έκ τής αιγυπτιακής αιχμαλωσίας. 
Διά τούτους διέταξα νά έπισκευασθή μεγάλη αποθήκη, ήτις πολλα-
χώς μέν ειχεν ύποστή βλάβας, άλλ' ούχ ήττον ήτο κεκαλυμμένη ύπό 
στέγης ένιαχοΰ μόνον βεβλαμμένης, καί νά άχθώσι δοκοί έγκάρσιαι 
άπό τοΰ ενός μέρους είς τό άλλο, όπως διά τούτου τοΰ τρόπου έχωμεν 
δύο πατώματα, ών τό άνω νά χρησιμεύη ώς κοιτών, τό δέ ίσόγαιον 
ώς έστιατόριον καϊ αίθουσα διδασκαλίας. 
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Τά παιδία μέχρι αηδίας ρυπαρά έκαθαρίσθησαν, ένίφθησαν καί έλου-
σθησαν, έπειτα κεκαρμένα έν χρω, άτε όντα πολλά μέν ψωραλέα, ολα δε 
πλήρη φθειρών, ένεδύθησαν όμοιομόρφως.Έκαστον έλαβε μανδύαν, οστις 
κατ' αρχάς έχρησίμευε καί τήν νύκτα ώς σκέπασμα τής κλίνης. Προς 
ύπνον διέταζα νά τεθώσι δύο μακραί σειραι ξύλινων κραββάτων, ως 
συνειθίζονται έν τοις δωματίοις τών φρουρών τής πατρίδος μου, έν δε 
τώ έστιατορίω έγκαρσίως τράπεζαι καί στενά θρανία εκατέρωθεν. Τό 
έστιατόριον τοϋτο έχρησίμευσεν, ώς προείρηται, συγχρόνως καί ώς 
αίθουσα διδασκαλίας. Τ ά ορφανά έλάμβανον πρόγευμα, γεΰμα καί δει-
πνον. Νεαρός Έλλην ιερωμένος, Νικητόπουλος, επισταμένος τήν μέθο-
δον τοΰ B e l l - L a n c a s t e r , διηύθυνε τήν διδασκαλίαν των έν τοις θρη-
σκευτικοϊς, τή αναγνώσει, γραφή καί αριθμητική. Χρηστός γηραιός 
"Ελλην, οστις μοί συνεστήθη, διεχειρίζετο τά τής οικονομίας, γυναίκες 
δέ τίνες τό μαγειρεϊον καί τήν πλύσιν, πρός όν σκοπόν διέταξα νά κτί-
σωσιν οϊκίσκον παραπλεύρως. 'Επί ήμίσεος φύλλου χάρτου ήτο άναγε-
γραμμένος ό κανονισμός τοΰ καταστήματος και τό πρόγραμμα τών 
ωρών τών μαθημάτων. "Ολα έβαινον καλώς, αυξανομένων καθ' έκάστην 
τών τροφίμων μου, οϊτινες ύστερον κατετάχθησαν είς Αίγιναν έν τώ μεγάλω 
έκεϊ νεοδμήτω Όρφανοτροφείω. Μετά τόν φόνον τοΰ Κυβερνήτου κατέ-
πεσε καί τό ίδρυμα τοϋτο 1 . 

["Επεται συνέχεια] 

1 "Οτε ύστερον ό αντιστοάτηγος Durieu, αρχηγός τοϋ επιτελείου τοϋ Γαλ-
λικού στρατοϋ έν Πελοπόννησω, έπεσκέψατο τό *Ιτς-Καλέ, συνοδευόμενος υπό 
τού Κυβερνήτου, όπου άλλως πρό πολλού είχεν αποκαταστή ή τάξις (είχον τότε 
ακριβώς τούς τακτικούς ώς φρουράν), μοί έτεινε τήν χείρα ειπών γαλλιστί. 
« Ιδού, κύριε, πώς υπηρετεί τις τόν τόπον. Δέν αποκρύπτω αφ' υμών ότι ήμην 
μεγάλως προκατειλημμένος καθ'υμών, διότι έσυκοφαντήθητε παρά τω άρχι-
στρατήγω, άλλά τά έργα υμών αποκρίνονται ένδόξως κατά τών κατηγόρων 
υμών. 'Επράξατε τό ύπέρ δύναμιν. Γινώσκω τόν τόπον τούτον και τά παρεμ-
βαλλόμενα εμπόδια κατά τής προόδου». Ό κόμης Καποδίστριας, οστις μέχρι 
τούδε δέν είδε τό Όρφανοτροφείόν μου, μοί έσφιγξε τήν χείρα καί είπε μεθ' υγρών 
οφθαλμών «Τούτο υπερβαίνει τήν προσδοκίαν μου. Σας ευχαριστώ έν ονόματι 
τής πτωχής Ελλάδος. Είτα δέ προσέθηκε' Ποθεν έπορίσθητε τά απαιτούμενα 
χρήματα; Τοϋτο πρέπει νά έστοίχισεν ύμίν πολλά». Οτε δέ απήντησα πρός 
πρός αυτόν « Ή πρωτη δικόσμησις προέρχεται έκ τής προμηθείας μου τών λινών 
και μάλλινων υφασμάτων, αί δέ σανίδες και αί δοκοί έκ τών ερειπίων τών 
καταπεσουσών οικιών. Η διατροφή στοιχίζει τόσας μερίδας όσαι ψυχαι ύπάρ-
χουσιν έν τώ ίδρύματι, και διά τόν μισθόν τού ιερωμένου και τού έπιστάτου 
έπαρκούσιν εκτός τού σιτηρεσίου των καϊ μικρόν φιλοδώρημα είς χρήματα. 
Πλείονα δέν δύνανται νά πράξωσιν έπαίται διά τέκνα επαιτών», — τότε ό θαυ-
μασμός του και αί ευχαριστίαι του δέν είχον τέλος. 


