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Συχνά ανέρχεται. τό δάχρυ εις τ α ο μ -  
ματα τού φιλοπάτριδος καί έξογκούνται τα  
στήθη το», όπως έξέλθη δι ’ ενός στεναγμού 
μέρος τού άλγους του. Α ί κακαί ήμέραι δια
δέχονται άλλήλας άπό τίνος, την δοκιμα
σίαν παρακολουθεί ή δοκιμασία καί την 
συμφοράν, ή συμφορά. Εινε πολύς καιρός, 
άφ’ ότου δεν είδε μίαν καλήν ημέραν ή π α - 
τρίς μας, λέγουσι πολλοί καί μετά-.θλίψεως 
έρωτώβί τά  επί του όρίζοντος συμπυκνω- 
θέντα νέφη, άν καταιγίδας πάλιν ,έγκυμο- 
νούσιν ή άν θά παρελθωσι ταχέως, δπως φα· 
νή ό ήλιος των πόθων μας. ΑΙ θλίψεις καί 
τά  αλλεπάλληλα πένθη κατέστησαν ήμας 
εξ άλλου κακούς, μεμψίμοιρους,· δυστυχείς. 
"Ολος ό κόσμος μας πτα ίει. Γινόμιθα μοχ
θηροί εΐς τό άκουσμα της ευτυχίας του ενός 
καί εύτελως ζηλοτυπούμεν τάς δάφνας, άς 
κλέπτει η λαμβάνει επαιτών ό έτερος. Τά 
κατ’, ε’ξοχήν ε’ν τη χώρα ημών άνθήσαντα 
αισθήματα του πατριωτισμού καί τής άφο- 
σιώσεως φαίνονται ήμΐν ήδη ξένα, καί τό 
χείριστον, παράτισ ιν αφού έταλαντεύθη καί 
εκλονίσθη, ήρχισε νά έκλίπη ή θερμουργός ; 
πεποίθησις εις μέλλον αίσιώτερον. , 

Αίφνης διανοίγονται τά  νέφη καί έκ μι- 
.κρας ρωγμής διάφαϊνεται ό καταγάλανος 
ουρανός. Γλυκεία άκτίς έρχεται νά φωτίση 
τά  περιβάλλοντα ήμάς σκότη καί πνοή δρο-, 
σεράς αύρας νά θωπεύση τά  μέτωπα καί ξη· 
ράνη.τό δάκρυ μας. Ή  καρδία ήμών ανα
λαμβάνει πάλιν τούς κανονικούς-της παλ

μούς. Μειδίαμα εϋαρεσκείας καταυγάζει τήν 
όψιν μας καί αποκρύπτει τάς περί τό "στόμα 
πτυχάς τής δυσφορίας καί των άλύτων με
ρίμνων τήν συνοφρύωσιν.

Ευλογητός ό Θεός, όστις πέμπει τό ουρά
νιον. τόξον ώς έγγύησιν τής σωτηρίας ήμών 
άπό του κατακλυσμού τών συμφορών ευ
λογητός ό θεός, όστις δωρεΐ στιγμήν άγαλ-
λιάσεως εις τούς καμόντας'καί δυστυχείς.

*
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Ή το  καιρός πλέον νά  αίσθανθώμεν καί 
μίαν άγαλλίασιν κα ινά  έξέλθη έκ τών έλλη- 
νικών στηθών τής άνακουφίσεως ό ήδύς στε
ναγμός.Τήν διανοιγιΐσαν ρωγμήν δεν θά με- 
τρήσωμεν κατάμήκος καί κατά πλάτος, ούδ ’ 
ενδιαφέρει ήμάς αν είνέ ευρύ ή στενόν τό ά · . 
ποκαλυφθέν τμήμα τού ουρανού. Είδομεν τέ 
λος ουρανόν. Τούτο άρκεΐ. Είδομεν τό γλυκύ 
κυανοΰν του καί Ινεστιρνίσθημεν τήν ελπίδα. 
Είδομεν τό τερπνόν χρώμα του καί ήμερώθη 
ή ίξαγριωθεΐσα ψυχή μας.

Πύργος οχυρός ύπήρχεν. εκεί κάτω , εις τήν, 
πρωτεύουσαν τής Μακεδονίας,έγείρων φάρον 
φωτίζοντα.τούς έν σκοτία αλυτρώτους.

*0 πύργος έκρημνίσθη έξαίφνης καί κά- 
τέπεσεν ό φάρος. Καί άπεμείναμεν πάντες 
εμβρόντητοι, ώσεί κεραυνοβοληθέντες. Ά λ -  
λοίμονον : Τ ις δύναται νά. ύπολογίση τάς 
παρεπομένας' συμφοράς; Κραυγή.πόνου ή - 
κούσθη έκ παντός στήθους: Νέον νέφος εκά- 
λυψε τόν τόσερ συννεφώδη ορίζοντα ! . .Ά λ λ ά  
χείρ στιβαρά παρουσιάζεται άπότρέπει τόν 
κίνδυνον, διαλύει τό νέφος. Ευλογητή η 
χείρ αύτη· τήν έπεμψε τήν ώδήγησεν ό 
θεός. Αυτή θά . άνεγείρη τόν καταπεσόντα. 
πύργον καί θά έπαναδώση τό' φώς εις τόν 
σβεσθέντα φάρον. 'Έν εκ τών τέκνων τής 
Ελλάδος άρκεϊ νά έπανορθώση,ό,τι ή άπαι- 
σία κατίρριψε μοίρα, βΕυλογητή ή Ε λλάς 
ή έχουσα τέκνα παρόμοια.τ> Ξένοι καί ελεύ
θεροι και δούλοι θά ίπαναλάβωσι τούς λό
γους τούτους καί θά εύρωσιν εν αύτοΐς, οί 
μεν τήν άπωλεσθεΐσαν πεποίθησιν, οί δε τήν
τρεμοσβύνουσαν ελπίδα.

* ■
* *

Ή  γενναιότης τής δωρεάς τού Άνδρέο» 
Συγγρού ύπίρ τής έλληνικής Θεσσαλονίκης 
δεν κατέπληξεν ήμας ποσώς, όύδ’ ένέπνευσε 
κάλαμον έκ φύσιως αυστηρόν είς συγγρα
φήν εγκωμίου.. Εκατοντάδας παρομοίων άν 
οΰχί βαρυτιμωτέρων δωρεών άνεφέρ.άμεν μέ· ·

χρι τούδε ψυχρώς,δεκάδας δέ όλας ήδύνατο 
νά επίδειξη αύτός ό σήμερον ύμνούμενος.
Ά λ λ ’ ή προκειμένη δωρεά ούδ’ όπως α ΐ 

-άλλαι είνε, ουδέ δύναται νά ΰπολογισθήτό 
μέγεθος της διά τού αριθμού τών προσφιρο- 
μένων χιλιάδων. Ρίψον είς τήν θάλασσαν- 
δεκάδας έκατομμυρίων ούδείς θά σοί εϊπη. 
ευχαριστώ. Κατάπινε πολυτίμους μαργαρί
τα ς ' ουδαμώς θά κορέσης τήν πείναν σου* 
άλλά δίδειςπολλαπλώς άνγνωρίζηςνά δίδης.

"Οσον καί άν υπήρξαν πολυτάλαντοι αί. 
μέχρι τούδε δωρεαί τού Άνδρέου Συγγρού, 
όσον εύσπλαχνοι καί φιλάνθρωποι άν υπήρ
ξαν αί ύπαγορεύσασαι αύτάς όρμαί, τό ό
νομά του ήτο μόλις ακουστόν ιίς  τά  ώτα 
τών είς ύψηλότιρα άποβλεπόντων. Ή δη 
χάράσσεται εν τα ΐς καρδίαις π ά ν τω ν  κα ί 
άπό τών ζηλωτών μέν ά λλ ’ εύλησμονήτω» 
τ ίτλω ν τού φιλανθρώπου καί φιλοπόλιδος α
ποδίδεται α ύτφ δ ιά  βοής ύπό τού πανελλη
νίου άλλος τίτλος άσυγκρίτως ανώτερος, τ ί 
τλος. χαράσσων τό όνομά του ^ν αυτή τή, 
ίστορύγ, καί αγοραζόμενος ούχί διά μεγαλο
πρεπών άλλά δΓ ίσκεμμένων δωρεών, —  ό
τού, εθνικού ευεργέτου.

«
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Πολλοί ίσως φέρουσι, παρ ’ ήμΐν τόν τ ί
τλον τούτον. Ή , άν όχι πολλοί, πλειότεροι 
όμως τού δέοντος.

Ά λ λ ’ ημείς, άλλά τό έθνος ολόκληρον, είς 
¿λίγους μόνον άπεδωκεν αύτόν αύθορμήτως. 
Γνωρίζομεν πού πονούμεν καί γνωρίζομεν 
τ ίν ις  οί θεραπεύοντες ϋμάς.

Μυρίαι άνάγκαι κατατρύχουσι τόν λαόν· 
τής Ελλάδος. Πολλάκις καί ”εν τεμάχιο» 
άρτου είς τόν πεινώντα, ή έν φάρμακον είς 
τόν πάσχοντα είνε ευεργέτημα αληθές. 'Ω 
ραία είνε τά  κοσμούντα τάς πόλεις μέγαρα 
τά  άναδεικνύοντα πρό τών όμμάτων τού ξέ
νου τήν πρόοδον καί τόν πλούτον τής χώ 
ρας, τήν γενναιότητα καί τήν φιλοκαλίαν 
τώ ν τέκνων της. Ώ ραΐα τών επιστημών τά 
ανάκτορα καί τών μουσών τά  καλλιμάρμαρα: 
ενδιαιτήματα. Ευλογημένοι καί δεδοξασμέ- 
νοι οί ίδρυταί των.

Δ ι ’ έθνοςόμμςοΙον τό ‘Ελληνικόν, δεν είνε 
ταύτα  ιύεργεσίαι εθνικαί. Τών κτιτόρων 
τά  ονόματα μένουσι μόνον επί τώ ν μετωπών 
κεχαραγμένα,άλλαι δ 'εινε αί εύεργεσίαι,αϊτι- 
νες άποτυπούσιν αύτά καί επί τών καρδιών.

Προτιμώτερον νά μείνωσιν οί ήμίσεις



Έ λληνες άγευστοι κλασικής παιδεύσεως 
•παρά νά λησμονήσωσιν οί άλλοι ήμίσεις τήν, 
γλώσσαν τών πατέρων τω ν. Προτιμώτερον 
ν ’ άποθάνωσι δέκα πάσχοντες παρά νά π ά - ■ 
θωσι μυρίοι υγιείς. Νά στερηθώσιν οί ολίγοι 
πολυτελούς εύωχίας ή νά ποθώσι καί τον 
ξηρόν άρτον οί πολλοί. Νά μή έχωσιν οί 
μέν ναούς χρυσοκοσμήτους ή -νά άναγκάζων - 
τα ι οί δέ ν ’ ¿κροώνται ξενοφώνων προσευ
χώ ν. Ό  είς αδελφός νά μή έχη πολύτιμα 
παραπετάσματα ή νά στερητκι ό έτερος εν
δυμάτων χαί νά ριγή εκ τού ψύχους...

*
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Αί αληθείς άνάγχαι τού έθνους — άνάγ- 
κα ι τόσιρ μάλλον έπείγουσαι, καθόσον άπο- 
βαίνουσι καθ’ έχάστην μεγαλήτεραι—  θά 
ησαν ήδη κατά μ ίγα  μέρος θεραπευμέναι, 
άν σεμνότεροι τοίχοι περιέβαλλον την πα ι
δείαν καί δεν κατηναλίσκοντο εκατομμύρια 
πρός άνέγερσιν υποβάθρων είς ομοιώματα 
γλαυκών. Τ ις δέν θ ’ άνταλλάσση βραδύτε- 
ρον, άλλά ματαίως, καί ακαδημίας καί μου
σεία καί κήπους πρός εν άπωλεσθεν Ε λλη 
νικόν χωρίον τής Μακεδονίας, καί τ ις  δεν θ’ 
άποστρέφη μετ ’ άγανακτήσεως τό πρόσωπον 
από σελαγίζόντος ανακτόρου στοιχίσαντος 
είς τήν Ε λ λ ά δ α ... μίαν ήτταν ίσως δ ι’ Ιλ- 
λειψιν πυρίτιδος;
. Ά λ λ ’ ευτυχής εκείνος, όστις διαγινώσκων 

αύτάς διαθέτει καί τά  μέσα τής θεραπείας 
τω ν πρίν ή αΰτη καταστή άνε’φικτος.
- Ευτυχής καί ευλογημένος διά το καλόν, 

όπερ πράττει καθοδηγών τούς κινδυνεύον
τα ς , Θραύων ένα κρίκον τής άλύσεώςτων καί 
ρινίζων άλλους πολλούς, δίδων τήν πνευμα
τ ικ ή ν  υγείαν είς τούς στερουμένους αυτής, 
«ώζων τέλος αυτούς άπό τών επίβουλων δ ι
κτύων, άτινα μυρίοι διώκται άπλούσι πρό 
τής αφώτιστου συνειδήσεώς τω ν.

Ευτυχής καί ζηλωτός, διότι δ ι’ εύγενοΰς 
παραδείγματος άποτρέπει ημάς άπό τής 
σκολιάς όδοΰ, ίν ή  βάσκανος μάς ερριψε δα ί
μων' διότι καταδεικνύει τόν όλεθρον είς ον 
φερόμεθα-περί μικρά καί Ιφήμερα τυρβάζον- 
τες  έν δε τοΐς πρέπουσι καθυστεροϋντες· διότι 
ανοίγει ήμίν ορίζοντα εύρυτέρας δράσεως, 
εύγενεστέρας άμίλλης.

Καί ευτυχής διότι παρέχει ήμίν γλυκείαν
παραμυθίαν έν τφ  μεσψ τών επιδρομών τής
δυσμενούς τύχης, μειδίαμα έν τ φ  μέσψ τών
δακρύων, ακτίνα έλπίδος έν τφ  σκότιι τής
ναρκούσης ημάς απελπισίας. .
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Καί διά τούτο μόνον άν ηΰλογοΟμεν τόν 
Άνδρέαν Συγγρόν, πάλιν θά ήσαν αξιοζή
λευτοι αί εΰλογίαι μας. Έθνος ολόκληρον 
βλέπον ένα έκ τών υιών του αύθορμήτως 
άντιπροσωπεύοντα αυτό έν τή έπιτελέσει ύ-

ψίστου καθήκοντος, πράττοντα ότι αδυνα
τεί τούτο νά πράξη, διά μιάς καί μόνης δω
ρεάς εΰεργετούντα, άμμέσως μέν δεινοπα- 
Θούσαν κοινότητα, εμμέσως δέ σύμπαν τ;ό 
τλήμον Ελληνικόν, ώς έκ περισσού δέ διά 
τής αγαθοεργίας του πάρηγορούντα αύτό δι ’ 
άλλας συμφοράς καί δωρούντά τήν ελπίδα 
τής θεραπείας άλλων, ώς πρόδρομος εύγενούς 
άμίλλης έν τή  εκλογή τού έδάφους, έφ ’ ού 
δέον νά έκχύνηται τού λοιπού ό ζωοπάρο- 
χος έλληνικός πλούτος, — “Εθνος βλέπον, 
συναισθανόμενον καί εννοούν πάντα ταΰτα , 
καί αύτό γ ίνετα ι ύπερήφάνον, διότι εγκλείει 
τοιαύτας άρετάς, καί τοίς ξένοι; καθίσταται 
σεβαστόν, τοίς άποθαυμάζουσι τήν Ε λλάδα 
τόσον διά τούς εθνικούς εύεργέτας της - προ
ϊόν καθαρώς τοπικόν —  όοον καί διά πάν 
άλλο αριστούργημά, της.

Καί ήδη ευοίωνος άρχεται ή άμιλλα: δια·, 
γωνισμός εθνωφελών πράγματι δωρεών δίδων 
είς τούς επιτυγχάνοντας πανελληνιψ ψήφιρ 
τό όνομα αληθούς εθνικού ευεργέτου.

.Τίνος τό όνομα Θά γραφή παρά τό τού 
Άνδρέου Συγγροδ ; Τις Θά σώση τούς γεωρ
γικούς τής δούλης πληθυσμούς άπό τής. το 
κογλυφίας, ήτις έπιβάλλει αΰτοίς ή εκπα
τρισμόν ή μετάστασιν έκ τών Ε λληνικών 
τάξεων ;

ΔΙΑΖΓΠΟΝ ΠΡΟ ΤΟΤ ΓΑΜΟΓ
( Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  σ ι λ ί ς )

Α '.
Όραίαν τινά  φθινοπωρινήν ημέραν, ό 

κύριος Δημήτριος Βλαστ.ίδης, ορφανός πα - 
τρός καί μητράς, κληρονόμος δέ μεγάλης 
περιουσίας, έκρουεσυγκεκινήμένος τήν θύραν 
τής κυρίας Αύγόυστίνης -Ίωάννας-Μ αρίας 
Καπερώνη, χήρας Ίταλίδος, άπΌκατεστη- 
μενηςέν Άθήναιςπρό τριακονταετίας περίπου.

Ό  σκοπός τής είς τήν οίκίαν τής γραίας 
χήρας μεταβάσεωςτού Δημητρίου, ήτο.σπου- 
δαιότατος.' Έπρόκειτο νά ζητήση είς γάμον 
τήν δεσποινίδα Έρνεστίνην-Ρόζαν-Μαργα- 
ρίταν Καπερώνη, ής ήράτο άπό 'ένόςήδη 
έτους, μέ όλην τήν σφοδρότητα τού πρώτου 
έρωτος.

Είς τάκτυπήματα  τού Δημητρίου, νεαρά 
υπηρέτρια έσπευσε ν ’ άνοιξη τήν θύραν, καί 
ό Δημήτριος, πλήρη άπόφασιν έχων νά 
κάμη τήν πρότασίν του, άνήλθε στιρρφ τφ  
ποδί τήν κλίμακα τής οικίας, καί εύρεθη 
άμα άνελθών πρό τής δεσποινίδος Έρνεστί- 
νης, ήτις βεβαίως θά άνίμενεν, άνυπομο- 
νούσα, άν κρίνη τις έκ τής σπουδής μεθ’ής 
έσπευσε νά τόν ϋποδεχθή.

Β '.
—  Σεβαστή μου κυρία Αύγουστίνη — είπε 

τέλος ό Δημήτριος, άφ ’ ού συνωμίλησαν έπί 
πολύ περί ξένων δλως πραγμάτων— . Γνω
ρίζετε, ότι πρό έτους περίπου, έσχον τήν τι- 

.μήν νά γνωρίσω ύμάς, καί τήν ευτυχίαν νά

σχετισθώ μετά τής δεσποινίδος ’Ερνεστίνης, 
ής τάς μυρίας χάριτας, τήν εύγενή ανατρο
φήν,. τήν σπανίαν καλλονήν, τήν αγαθήν 
καρδίαν, έσπούδασα αρκούντως έπί εν ήδη 
ολόκληρον έτος. θ ά  έμαντεύσατε έξ άλλόυ 
βεβαίως, ότι ήγάπησα τήν θυγατέρα σας 
παραφόρως. Καί τις, παρακαλώ, θάγνωρίση 
τήν θυγατέρα σας, χωρίς νά αίσθανθή εαυ
τόν δέσμιον τού χαρίεντος "τούτου πλάσμα
τος, οπερ έγεννήθη, μόνον καί μόνον, όπως 
καταστήση εύτυχή ...

Ή  κυρία Αύγουσίνη, ένινήθη ολίγον έκ 
τής θέσεώς της, έμειδίασε πονήρως κάί έψ ι- · 
θύρισεν:

—  ’Αρχίζω νά εννοώ.
—  Μή σάς φανή λοιπόν παράδοξον, δ ,τι 

θα σάς είπω ήδη — έπανέλαβεν έν προφανιξ 
ταραχή ό Δημήτριος. — Α γαπώ ν τήν θυγα
τέρα σας καί άνταγαπώμενος, αισθανόμε
νος ότι δεν θά δυνηθώ νά ζήσω άνευ αύτης 
καί προβλέπων έν τφ  συνοικεσίω τούτιρ τήν 
ευτυχίαν ολοκλήρου τής ζωήςμού, λαμβάνω 
τήν τιμήν νά ζητήσω παρ υμώντήν χείράτης.

Ή  κυρία Αύγουστίνη έλαβεν όσον σοβα
ρόν ύφος ήδύνατο, καίήρώτησε :

—  Σάς άγαπ£ ή Έρνεστίνη ;
— Τό έλπίζω ' τουλάχιστον δεκάκις μο.ί 

τό είπε μέχρι τούδε.
—  Γνωρίζει τόν σκοπόν τής σημερινής 

έπισκέψεώς σ α ς ; >
—  Μ άλιστα.
—  Καί δεν ήναντιώθη ;
—  Ά π ' εναντίας’ αΰτή μάλιστα μοί έ· 

δωκε τό θάρρος, ούτινος έστερούμην. %
—  Ά ν  ούτως έχη ... Ά λλά  γνωρίζετε, ότι 

ή Έρνεστίνη είνε πολύ πτωχή ;
— 1 Κ ’ έγώ πολύ πλούσιος. Πλήν πρός τί 

το ύτο ; Έ γώ  τήν Έρνεστίνην καί μόνην 
άγαπώ . Χρήματα έχω δ ι’ άμφοτε'ρους.

—  Α ι, τότε λοιπόν νυμφευθήτε παιδιά μου 
καί έστέ ευτυχή ...

Γ ’ .
’Ολίγον έπειτα ό Δημήτριος, .κρατών δ ι ’ 

άμφοτέρων τών χειρών τήν Έρνεστίνην, τη 
έλεγε διά φωνής γλυκείας, περιβάλλων αυ
τήν διά βλέμματος θωπευτικού, περιπαθούς.

—  Λοιπόν μοί ανήκεις; Έρνεστίνη* Νο
μίζω ότι ονειρεύομαι.Φαντάθητι,ότι την προσ
φιλή αΰτήν στιγμήν ώνειροπόλουν άπό ενός 
έτους, ά φ ’ής ημέρας σ’ έγνώρισα. Ό πόταν 
σέ πρωτοεϊδον, είπον έν έμαυτφ . Ά ν  ήδυ- 
νάμην νά τήν κάμω νά μ ’ άγαπήση ... Ά ν  
ήδύνατο νά γίνη σύζυγός μου! ”Ω ! μετά πό
σης χ«ράς θά «υνήθροιζον πάσαν τήν επί τής 
γής ευτυχίαν, ίνα τήν καταθέσω είς τούς oró-· 
δας της, καί. πόσον ευτυχής θά Ιλογιζόμην, 
ανήδυνάμην νά ζήσω δ ι’ αύτήν, μόνον διά
τήν ευτυχίαν τη ς  Καί ιδού* τό ώραΐον
όνειρον γίνεται ήδη πραγματικότης! Τού 
λοιπού θά ζώ μόνον διά σέ, καί μόνον έκ 
σου θά λαμβάνω ζωήν. Τό πάνδιά σέ, Έρ
νεστίνη, καί διά τήν ευτυχίαν σο υ ....

Καί ή .Έρνεστίνη, κικλιμένην τήν κε
φαλήν της έπί τού ώμου τού Δημητρίου ί-  
χουσα, ήκροάτο τών ωραίων τούτων λέ
ξεων, αΐτινες ήή ΰπισχνούντο βίον εύδα'ίμονα, 
μέλλον ευτυχές.

Ό  Δημήτριος, τρελλός έξ ευτυχίας,έξη- 
κολούθησε.

—  θέλω  τό ταχύτερον,. Έρνεστίνη μου, 
•νά γίνουν οί γάμοι μας. Μεγαλοπρεπείς, επι
βλητικο ί, έν τή οικία, ή ν . . . .

— Ά !, Ό χ ι Δημήτριι —διέκοψεν ή Έ ρνε
στίνη. Γνωρίζεις ότι είμαι καλή καθολική, 
.καί δέν θέλω νά προκαλέσω κατ ’ έμοΰ τήν 
αράν τής ’Εκκλησίας μου. Οί γάμοι μας, 
"θά γίνουν μεγαλοπρεπείς πάντοτε, ά φ ’ ού 
τό θέλεις, ά λ λ ’ είς τόν ναόν, διότι ή θρη
σκεία μας δέν επιτρέπει τήν κα τ’ οίκον στέ- 
•ψιν.. . .

Έπήλθε μικρά τις  σιγή. Ό  Δημήτριος 
έσκέφθη πρός στιγμήν, είτα άποδιώξας έ- 
•χληράν σκέψιν, είπεν :

—  Έ σ τω , τό πάν χάριν σού...
—  Καί δέν είνε μόνον αύτό. Γνωρίζεις,· 

-ότι ποτέ ή εκκλησία μας δέν θά έπιτρέψη 
τόν μεταξύ μας γάμον, άν. . .

—  "Α ν; _ ^.
—  Ά ν  τοΰλάχιστ,ον δεν γίνη κατά το 

.καθολικόν δόγμα.
Ό  Δημήτριος άφήκε τάς χεϊρας τής Έ ρ

νεστίνη ;, καί τεταραγμένος τήν ήρώτησε: .
—  Κατά τό καθολικόν δόγμα ;
—  Ν αι, καί τούτο μετά πολλής δυσκο

λίας . . .
—  “Εστω, είπ»ν ό Δημήτριος* δέν θέλω 

Έρνεστίνη ν ’ απαρνηθής τήν θρησκείαν σου. 
Τά τέκνα μας όμως θά βαπτισθώσι βεβαίως 
κατά τό ορθόδοξον δόγμα...

Ή  Έρνεστίνη όπισθοχώρησενϊν βήμ α ... 
Μεταξύ τών μελλονύμφων ήρξατο ήδη γεν- 
νώμεν.ον ρήγμα !

. —  Πώς Δημήτριε; τ φ  είπεν. Ά λλ .’ όταν 
λοιπόν τά  τέ*να :μας μεγαλώσωσι, δέν θά 
τά  φέρωμεν είς τήν εκκλησίαν;

_  Βεβαίως.
—  Καί τις παρακαλώ θά τά  συνοδεύη ;
—  Σύ, Έρνεστίνη καί έγώ.
—  Είς τάς ίδικάς σας εκκλησία; βεβαίως.
—  ’Εννοείται.
—  Ά λλά , τότε έγώ, αναγκαζόμενη νά 

μεταβαίνω τακτικώς είς ’Ορθόδοξον εκκλη
σίαν, δέν άπαρνοϋμαι τήν ίδικήν μου;-

■—  Ά λ λά  Έρνεστίνη. . . Σού υπόσχομαι 
ν α τ ά  οδηγώ έγώ μόνος είς τήν εκκλησίαν, 
καί σύ τότε, πηγαίνεις είς τήν ίδικήν σου...

-— Πώς ; δηλαδή ... νάχωρισθώ τών τέ 
κνων μου ;

—- Ά λλά  Έ ρνεστίνη ...
—  Ό χ ι ! Καί. τά  τέκνα μας θά γίνωσι 

καθολικά...
. Τό ρήγμα κατέστη εύρύτερον. "Ηδη ό 

Δημήτριος ώπισχοχώρησε δύο πρόςτήν θύ
ραν βήματα. . ■

—- Ά ς  συμβιβάσωμεν, Έρνεστίνη, τά 
πράγματα, έπανέλαβεν ό Δημήτριος έπί τού 
προσώπου τού όποιου ήρξατο ζωγραφιζο- 
•μένη ή απογοήτευσες. Ά ς  δώσωμεν είς τήν 
'Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν τούς υιούς μας, καί 
σίς τήν Καθολικήν τάς. θυγατέρας μας.

—  Ά λ λ ’ αύτό τό όποιον λέγετε, Θά έ- 
πιφέρη σύγχυσιν έν τη  οίκογενείφ. ΚαΘ’ άς 
ημέρας ήμείς θά έχωμεν Πάσχα, σείς θά 
«ύρίσκεσθε είς τήν τών Παθών. Καί έν ώ ή
μείς θά εορτάζωμεν τήν βάπτισιν, σείς θά 
Ιορτάζητε τήν γέννησιν τού Χριστού.

Έτερον πρός τά  όπίσω βήμα τού Δημη
τρίου, κατέστησε τό ρηγμ* εύρύτερον.

( 3 6 ) _________________________________________

—  Ά λλά  πρός θεού, Έρνεστίνη,διατί νά 
φερης είς τό μέσον ζητήματα, ώς αύτά ;

—  Έ πραξα  καλώ ς...
—  Ποσώς! ’Ιδού ότι φέρεις προσκόμ

ματα είς τόν γάμον.
—  Προσκόμματα Άλλοΐμονον ! ! Πρό

ολίγου άκόμη μοί έλεγες,ότι θά θυσιάσης τό 
πάν διά τήν ευτυχίαν μου, καί έν τούτοι; 
μοί άρνιϊσαι εν τόσιρ μικρόν πράγμα.

—  Μικρόν πράγμα . . . άλλά σύ, Έρνε
στίνη, μοί ζητείς ν ’ άπαρνηθώ τήν θρησκείαν 
μου, ώς νά ήτο καλλίτερα ή ίδική σου.

.—  Κύριε, έβόησεν όργίλως.ή Έρνεστίνη, 
σκεφθήτε τί λέγετε..

—  Έσκέφθην δεσποινίς.
—— Κύριε...
—  Δεσποινίς...
Έ πήλθε μακρά σιγή- ε ίτ α .. . ή Έρνεστίνη 

άνελύθη είς δάκρυα.
Ό  Δημήτριος ήθέλησε νά σπεύση παρ ’ 

αυτή* πλήν τό ρήγμα, — άβυσσος ήδη— Ί- 
χαινεν ένώπιόν του. Έπωφεληθείς τών δα
κρύων τής Έρνεστίνη;, ·ήνοιξεν άθορύβως 
τήν θύραν, κ α ί.. . άνεχώρηαεν όπως σκεφθή 
καλλίτερον.

Δ γ '
Τήν έπομένην λοιπόν πρωίαν,ή κυρία Αύ

γουστίνη- Ίωάννα-Μαρία έλάμβανε τήν έξής 
έπιστολήν :

Σεβαστή μ ο ι χνρ ία ,
»Δ ι* ούς λόγουςή δεσποινίς θυγάτηρ σας 

»θά  σάς είπεν ήδη, αναγκάζομαι — μετά με- 
»γίστης μου λύπης —ν ’ αποσύρω τήν χθεσι- 
»νήν πρότασίν μου. Άποδίδων δέ είς τήν 
»δεσποινίδα’Ερνεστίνην τήν ελευθερίαν της, 
»παρακαλώ αύτήν νά δεχθή τάς ειλικρινείς 
»ευχαριστίας μου, διότι μέ άπήλλαξε τής 
»δυσχερούς θέσεως, είςήν θάεΰρισκόμην άρ· 
»γότιρον.'

»Κ αί έν τούτοι;, ήγάπων πολύ τήν θυγα- 
»τέρα σας καί ήμην βέβαιος, ότι θά.τήν 
»καθίστων τήν εύτυχεστέραν τών γυναικών, 
»άν δέν είχε μερικά;■ ιδέας, α ΐτινες, είς τόν 
»α ιώνα μας θεωρούνται.... όπισθοδρομικαί.

άέζασθε χ.τ.Χ.
Αημήτριος Βλαστίόης

Ή  κυρία Αύγουστίνη συνέπτυξεν είς τάς 
χεΐράς της τήν επιστολήν καί έψιθύρισεν έν 
απελπισία:

—  Κ ρίμα... Μίαν τόσφ λαμπράν τύ 
χ η ν ... άνεκτίμητον σύζυγον,., περιουσίαν... 
εύτυχ ίαν... Κ ρίμα! Κ ρίμα....

Ε '.

Παρήλθον δέκα έτη : έκτοτε. Ή  Έρνε
στίνη ένύμφεύθη καλόν τινα , — πτωχότατον 
όμως —  καθολικόν, μετά τού όποιου δέν 
φαίνεται πολύ εύτυχής. Ό  δέ Δημήτριος, 
θεραπευθείς τού πρώτου έρωτός του, ένυμ- 
φεύθη ορθόδοξον κόρην, ήτις θεωρείται ή εύ· 
τυχεστέρα τών συζύγων.

Καί έν. τούτοι;, ούτε ή Έρνεστίνη, ούτε 
ό Δημήτριος, άν καί παρήλθον έννέα άπό 
τού γάμου των έτη, απέκτησαν τ έκ ν α ... . .

Αριςτ. Ν . Κγριακοε -
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Τ4 ί«γ·< ινητικώτατιιν τών x a t i  τ 4 ί  έπ ί τ $  π ιν τ η -  
χοντ ίίττ ιρ ίδ ι ϊορτ4< τή ς Φ ι> * ρ  μ β ν ι χ ή  ς Κιρχύραρ
^το άνομρ ιββηττ,τω : ή í i t ¡  βτ<ψι? τή ς  χροτομής
τοΰ Mcivxi-ipou. Έ χ ί ταύττι κ α ί ώς «νμ χ λή ρ ω μ κ  τοΟ 
i v  τψ  πα^ελθόντι φ υ ϊλ ω  τη ς τ^ ιτικοΰάρθρου ή « Κβδο- 
μάς.> xpívsi έπίκαιρβν νά έχ ιδ ιί?»  είς το ίς  άνογνώστας 
τη ς  ώ ρ « ϊιν  ιίκό να  τοΟ μ ιγάλου "Ελληνος μουσικοί 
ϊΐλ η μ μ ί.η ν  ¿X του χςινηγυρικοΰ τεύχους, οχερ ίδημο- 
σίευσεν ή έορτάζουσα ’Εταιρία.

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Μ Α Ν Τ Ζ Α Ρ Ο Σ

{ Β ίο ς  χ α ί  ε ρ γ α )

Έγεννήθη ό Μάντζαρος έν Κέρκυρα έν 
ετει 1795, έκ· γονέων εύπατριδών. Παιδιό- 
θεν, έχων κλίσιν είς τήν μουσικήν, έπεδόθη 
είς τήν σπουδήν αύτής, κ α τ ’ άρχάς μέν ύπό 
τόν Ιταλόν Στέφανον Μωρέττην, απο δέ 
τού 1810 υπό τόν έν Κερκύοα παρεπιδη- 
μοΰντα ιππότην Βαρβάτην, τρίβωνα μουσι
κοδιδάσκαλον καί όνομαστόν έν ’Ιταλία  δια 
τά έπιστημονικά αύτοϋ πονήματα. Με'χρι 
τού 1812 έδιδάχθη παρ ’ αύτοΰ τήν αρμο
νίαν, τήν θεωρίαν τών οργάνων καί την συν- 
θεσιν. Καίτοι δέ νεώτατος,· είχε ποίηση όμως 
θ«υμασίας προόδους· καί ού μόνον άπό τής 
εποχής ταύτης ήδη ειχεν άρχίση νά δημι- 
ουργη ϊδια έργα πρός χρήσιν τού θεάτρου 
τής Κέρκυρας, άλλά καί μαθήματα αρμονίας, 
άντιφωνίας (contrapunto) καί συνθέσεως πα- 
ρέδιδεν αφιλοκερδώς, μόλις τό εικοστόν έτος 
τής ηλικίας άγων. Έ ν έτει 1813 συνεζευ- 
χθη τήν κόμησσαν Μαριάνναν Ίουστινιάνη, 
έλκουσαν τό γένος εκ τής άριστοκρατικωτά- 
της οικογένειας τών Ίουστινιάνη τής Γε- 
νούης’ ά λ λ ’ αί συζυγικαί μέριμναι κ α τ ’ ούδέν 
έκώλυσαν αύτόν νά εξακολούθηση τάς ιδιαι
τέρας μελέτα; μέχρι τού 1825,ουδ επαύσατο 
διδάσκων τήν φιλομαθή νεολαίαν καί μετα
λαμπαδεύουν τό φώς τών γνώσεων του εις 
τ ι  ημεδαπούς καί αλλοδαπούς. Εις τους τ ε 
λευταίους τούτους κατατάσσεται, πλην ά λ 
λων, ό γνωστός ’Ιταλός Ίωσηφ Πιρσιανης, 
όστις ού μόνον τά  μέγιστα ώφελήθη έκ τής 
διδασκαλίας τού Μαντζάρου, αλλά καί παν- 
τοειδώς, πένης ών, έπρόστατευθη καί εβοη- 
θήθη παρ ’ αύτού.

Τ φ  1825 ό Μάντζαρος μετέβη πρός τε· 
λειοποίησιν αύτού είς τήν μουβοτρόφον Ιτα 
λίαν. Έ ν Νεαπόλει, μετά χαρ«ί ύπεδέχθη 
αύτόν ό Ζιγγαρέλλης, ό ένδοξος έκεϊνος τού, 
Κονσερβατορίου διευθυντής καί διδάσκαλος 
τού Ροσσΐνη, Μερκαδάντε καί άλλων, ον 
καί έγνώριζεν ό Μάντζαρος άπό τού 1822.

• Δέν έβράδυνι δ ’ ό σοφός διδάσκαλος νά θαυ- 
μάση τόν νέον κερκυραίον, ούδέ διέλαθεν αύ
τόν. ό προορισμός καί το μέλλον τού έλλη- 
νικού έκείνου πνεύματος. Ήγάπησεν αύτόν 
ώς ίδιον τέκνον, ήθελε πάντοτε αύτόν πλη
σίον του, καί πολλάάίς αυτός ο πολιος, τόν
συνεβουλεύετο έπίμουσικώνζητημάτων, άφο-
ρώντων τό Κονσερβατόριόν του. Τόσον δ ’ 
ετίμα αύτόν', ώστε δημοσία έλεγεν εν τα ϊς 
συναναστροφαίς ό τ ι: «διατρίβει έκεί "Ελλην 
δυνάμενος νά διδάξη καί τούς διδασκάλους 
τής Νεαπόλεως’ » αλλά καί δια τούτο ο ίκα - 
θήγηταί Ικεϊνοι έτι μάλλον έχαιρον καί ήγά 
πων αύτόν ώς βαθύν μύστην τής μουσικής. 
Ά λλά  καί ό Μάντζαρος άναστρεφόμενος πρός 
τούς μεγάλους έκείνους άνδρας καί μετ αυ·
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τών συνεργαζόμενος, μεγάλως ίπέδιδεν έν τη 
μουσική. Διδάσκων 5 ’ |ν Νεαπόλει μέχρι τού 
1826 ιδιαιτέρως την μουσικήν, πλείστους 
είχε μαθητάς., Έτίρια δέ τον ήμέτερον Μάν
τζαρον ό Ζιγγαρέλλης τόσω μάλλον οσφ μετ ’ 
ιύχαριστήσεως εβλεπεν αύτόν προσκεκολλη- 
μένον είς τά  δόγματα καί τούς τύπους τής 
παλαιάς μουσικής καί ούδαμώς παρασυρό- 
μενον εχ τών ήδη παρεισφρησασών εις την 
τέχνην καινοτομιών.

Διά τούτο, οτε μετά τινα έτη ήσθάνετο 
εκλειπούσας βαθμηδόν τάς εαυτού δυνάμεις 
υπό τό βάρος βαθίος γήρατος, έλυπεΐτο ό 
Ζιγγαρέλλης,ότι δεν είχε παρ Ικυτφ τόν ήδη 
μετά τό πέρας των μελετών του εις Κέρκυ
ραν Ιπανακάμψαντα Μάντζαρον, πρός ον νά , 
έμπιστευθή τήν' διεύθυνσιν του προσφιλούς 
αύτφ  Κονσερβατορίου. «Μετά τόν θάνατόν 
»μου δέν βλέπω άλλον καταλληλότερον τού, 
» ίνα  μέ διαδεχθή. οίοσδήποτε άλλος ήθελε 
»διαφθεϊρη τήν νεολαίαν. Σήμερον, ότε τά 
»π ά ντα  νοθεύονται, αποπειρώνται νά δια- 
»θείρωσι καί τήν ώραίαν καί άμόλυντον Σχο · 
»λή ν  τής Νεαπόλεως· δια τούτο εις σέ μό- 
»νον έπεθύμουν νά τήν έμπιστευθώ.» Ταύτα 
έγραφε τ φ  Μάντζάρω ό ύπέργηρως Νεαπο· 
λίτης,. (ώς ορθώς τ ις  τών ήμετέρων λογιών 
παρετήρηοεν), δτε ό κόσμος έθαύμαζε τήν 
Σεμίραμιν, τόν Μωϋσέα, τόν Όθέλλον του 
Ροσσίνη, καί ότε έίς τά  θέατρα τών πρω
τευουσών τής Ευρώπης καί τής 'Αμερικής 
άντήχουν οί έμμελεΐς θρήνοι τής 'Ιουλίας καί 
τού Ρωμαίου, τό έπαφρόδιτον άσμα τής 
Ύπνοβάτιδος, ή μεγαλοπρεπής καί 'όντως 
θεόπνευστος δέησις τής ίεριΐας τών Γαλατών 
Νόρμας, συνθέσεις αθάνατοι τού κύκνου τής 
Κατάνης. .................

Μ ετ’ ου πολύ προσεκλήθη ό Μάντζάρος 
ώς διευθυντής τής έν Μεδιολάνοις μουσικής 
Σχολής, ά λ λ ’ ώς καί τότε έν Νεαπόλει ού
τω ς ούδέ καί νΰν έπείσθη νά Ιγκαταλίπη τήν 
Κέρκυραν καί νά δεχθή τάς παρά τώ ν 'Ε 
σπεριών προτεινομένας ο,ύτφ τιμητικάς καί 
έπικερδεστάτας θέσεις.

"Ο ,τι τά  μάλιστα άνυψοΐ τόν Μάντζαρον, 
δ ,τ ι κατέστησεν αυτόν άξιον ανεξίτηλου εΰ·' 
γνωμοσύνης τών Κερκυραίων, είνε ή ύπερ 
τής φιλομούσου νεότητος ειλικρινής άφοσίω- 
σίς του. Από τής εξ ’Ιταλίας επανόδου του 
διηνεκώς έδίδασκεν έν Κερκύρα τήν μουσι
κήν, ή δέ οικία του ήτο αείποτε φιλοφρονέ- 
στατα καί αφιλοκερδώς ανοικτή πρός τούς 
θέλοντας νά μανθάνωσί τ ι παρά τού σεβα
στού διδασκάλου. Τ φ  1840 , ότε συνέστη ή 
Φιλαρμονική Ε τα ιρ ία , όμοφώνως έκλήθη ό 
Μάντζάρος, ώς προείπομεν, «ισόβιος Πρό
εδρος καί Διευθυντής τής Μουσικής.» ’Από 
τής έποχής δέ ταύτης έδίδασκε τούς μαθη- 
τάς τής Σχολής τήν Αρμονίαν, τήν Μελό- 
ποιίαν, τήν σύνθεσιν,τήν ένοργάνωσιν (ϊη- 
είπ ιη ίθη ΐάζίοηβ), χάί έζήτει άμα νά μορ- 
φώση τήνκαρδίαν τών νέων, εμπνέων αύτοίς 
τήν πρός τήν αρετήν, τάς καλάς τέχνας καί 
τήν πατρίδα αγάπην. Τούς τοιούτους δέ ύπερ 
τής Ε ταιρ ίας αγώνας αύτοΰ έκτιμώσα ή Δ. 
’Επιτροπή τής Φιλαρμονικής, τώ  έξέφραζεν 
έν έτέι 1841 διά τού ΰπ  άριθ. 201 εγγρά
φου της «τήν ευγνωμοσύνην όιά τόν ζήλον 
»κ α ί τήν προθυμίαν όποϋ Ιδείκνυε εις όφε- |

»λος τής Ε ταιρ ίας, θυσιάζων καί τάς ώρ*< 
»τή ς άναπαύσεώς του εις τό βέλτιον αύτή ί 
»κ α ί κοπιάζων άκαταπαύστως εις τήν έαυ- 
» τή ς  πρόοδον,»

Ά λλω ς δέ όί κόποι αυτού πολλαπλασίως 
άντημείφθησαν, διότι ζών έτι έλαβε τήν γλυ- 
κυτάτην Ικανοποίησιν νά ίδη οΰχί ενα ή δύο, 
άλλά πολλούς τών μαθητών κύτοϋ, διδα
σκάλους Λυκείων καί βασιλικών καπελλών, 
Διευθυντάς στρατιωτικών μουσικών 'Ε λλη
νικών, ’Ιταλικών καί Αγγλικών, άμα δέ 
χαί ορχηστρών έν τοΤς μεγάλοις θεάτροις τής 
’Ιταλίας. Ή  δέ Ίόνιος Βουλή, διά τού επο
μένου εγγράφου άπό 28 ’Ιουνίου 1 8 2 5 ,έψή- 
φισεν αύτφ  ισόβιον σύνταξιν έκ λιρών 78 
κ α τ ’ έτος. « ’Επειδή ό Ί π π . Νικόλαος Μάν- 
»τζαρος άφιερώσας τό πλείστον μέρος τής 
»ζω ής του εις τήν μελέτην τής Μουσικής 
»τέχνης, μεγάλως διαπρέπει έν αύτή με- 
»ταξύ ομοεθνών τε καί 'ξένων διά τε τήν 
»ευφυΐαν του, καί τάς βαθυτάτας γνώσεις 
» το υ - Ε πειδή όχι μόνον τιμφ τοιουτοτρό- 
»π ω ς  τήν έαύτού πατρίδα, άλλά καί εύερ- 
» γετεϊ αύτήν άδιακόπως διδάσκων άμισθί 
»προ πολλών ετών τούς φιλομούσου» νέους, 
»κ α ί θυσιάζων εις τήν καλλιέργειαν καί διά- 
»δοσιν τής Τέχνης τά  ιδιαίτερα αύτοϋ συμ- 
»φέροντα- ’Επειδή δίκαιον είνε, καί εϊς τήν 
»πρόοδον τών καλών παιδευμάτων τά  μέ- 
»γ ισ τα  συμβάλλει νά βραβεύωνται όσοι το- 
»σοΟτον γενναίως καί λυσιτελώς μοχθοΰσι 
»πρός τιμήν καί φωτισμόν τής Πατρίδος· 
» .’Αποφασίζει κ τλ .»

Διδάσκων δέ έν τη Φιλαρμονική τήν κερ- 
κυραϊκήν νεολαίαν, μετέδιδε» αμα τάς γνώ
σεις τόυ μακρόθεν καί εϊς τούς τής 'Εσπε
ρίας μόυσικοδιδασκάλους. ’Εκ τής.μεγάλης 
καί σπουδαίας αυτού αλληλογραφίας, ής τό 
πλείστον μέρος διεσώθη, καταδεικνύεται ότι 
ού μόνον έξόχως Ιτιματο έν τή Δύσει καί 
ιδίως έν τή Ίταλ ίφ  ώς μέγας επιστήμων, 
άλλά καί πολλοί περιφανείς μουσικοδιδάσκα
λοι σύνεβουλεύοντο αΰτόν ίπ ί δια'φόρων τής 
μουσικής δυσχερείων, καί έπί ζητημάτων 
άναγομένων εις τήν υψηλήν τής τέχνης με
ταφυσικήν.

« Χθες (έγραφε φίλος αύτοΰ Ικ Νεαπόλεως 
τφ  1846), έπεσκέφθην τόν κλεινόν Μερκα- 
δάντην· Μοί ώμίλησε μετά σεβασμού περί 
ΰμών καί με παρεκάλεσε νά σάς διαβεβαιώσω 
περί τής έξαιρέτου πρός υμάς ύπολήψεώς 
του.» Πόσον δε· καί ό όνομαστός Πατσίνης, 
ό τήν Σαπφώ μουσουργήσας, έσέβετο καί έτίμα 
αύτόν, άποδεικνύουσι δύο έκ Βριξίας έπιστο- 
λα ί αυτού, γραφιϊσαι τφ  Μαντζάριρ έν έτει 
1859, εν αίς τόν προσηγόρευε «μέγιστον έν 
τή  τέχνη» (sOQimo nell’ arte)· έλεγε δέ, ότι 
¿έθεώρει μεγίστην τιμήν νά άξιωθή επιστο
λής καί επαίνων παρά τοιούτου μουσικοδι
δάσκαλου.»

Τό ίξής αξιοσημείωτου γεγονός, συμβάν 
ότε έν Νεαπόλει παρέδιδε μαθήματα μου
σικής, μαρτυρεί τήν περί τήν μουσικήν χριτι- 
κήν αυτού δεινότητα. Θέμα διδασκαλίας είχέ 
ποτε τά Ιργα αύτοΰ ,τού Πατσίνη. Έ ν δέ 
τή  κριτική τών έργων τούτων αναπτύξει κα· 
τεδείχνυε τάς έξοχους άρετάς αύτών, εφαρ- 
μόσαντος τού κλεινού διδασκάλου επιτυχώς 
τήν Ικφρασιν τής μουσικής εϊς τήν ιδέαν τού

πονήματος. Έ τυχ ε  τότε ό Πατσίνης αυτός 
διατριβών έν Νεαπόλει, γράφων τήν «Νιό- 
βην» καί τάς «Τελευταίας ημέρας τής Πομ
πη ία ς.»  Μαθών δέ, ότι ό Μάντζάρος έποίει 
αΐσθητιχάς καί χοιτικάς αναλύσεις τών έρ
γων αυτού, ήθέλησεν ό ίδιος νά άχροασθή 
τών μαθημάτων τού όνομαστού διδασκάλου. 
Μεταβάς λοιπόν άγνωστος εις τό διδασκα
λείο» αυτού, έθαύμασεν άκούων τόν Μ άντζα
ρον είσδύοντα εις τήν τέχνην τών έργων του 
καί αποκαλύπτοντα χαλλονάς, αγνώστους ή 
απαρατήρητους εις αύτόν τόν ίδιον, συγ
γραφέα ον-α. 'Εκτοτε άπέβη στενότατος, 
φίλο.ς αυτού καί, ώς ανωτέρω είδομεν, είς 
συχνήν αλληλογραφίαν μετ ’ αυτού διετέλει. 
Τοιαύτην·δέ φήμην διάσημου κριτικού έχαι- 
ριν ό Μάντζάρος έν 'Ιταλία, ώστε καθηγηταί 
τώ ν Κονσερβατορίων αυτής μακρόθεν άπε- 
φαινον αΰτόν κριτήν επι τών μουσικών .τών 
μαθητών, αύτών αγωνισμάτων. Πόσον δέ 
εξετίμων τάς κρίσεις αυτού, γ ίνεται δήλον 
καί έκ τών έξης; Έ ν έτει 1848 ό εκκλησια
στικός μουσικοδιδάσκαλος έν Λορέτιρ Λ. 
Βεκκιότης, έμαθε παρά τίνος φίλου, τού Κ. 
Τάδέη, ότι ό Μάντζάρος ήτο κάτοχος μιας 
λειτουργίας αυτού. Μεγάλως δέ έθορυβήθη 
έπί τφ  άκούσματι τούτψ , διότι, έλεγεν, ή 
λειτουργία εκείνη ήτο εργον έλαφρόν τής νε
ότητος αυτού, όπερ ύστερον έξηφάνισεν, 4- 
λυπεϊτο δέ διότι δεν Ιπεθύμει νά άπολέση 
ένεκα τοιούτου έργου τήν υπέρ αυτού ευνοϊ
κήν ιδέαν.μεγάλου διδασκάλου, οίος ό Μάν- 
τζαρος. Ό  Ταδέης συνεβούλευσε τόν Βεκ- 
κιότην, καί οΰτος έπείσθη, ν ’ άποστείλη καί 
ύποβάλη είς τήν κρίσιν τού'.Μαντζάρου νέα 
τινά έργα αυτού,. δηλαδή μιαν Νεκρώσιμον 
’Ακολουθίαν καί ΐν  Χερουβιχόν. ’Απήντησε 
τότε ό Μάντζάρος, κρίνων καί μ ετ ’ έπαίνων 
άποφαινόμενος περί τών έργων εκείνου, όπερ 
οΰκ ολίγον ικανοποίησε καί καθησύχασε τόν 
Βεκκιότην. Επίσης έν έτει 1859 ό έξ Ά γ- 
κώνος-μιλοδραματοποιός I. Γρασσόνης έπι- 
στέλλων τφ  Μάντζάρω, όν έκ φήμης μόνον 
έγνώριζε, τόν παρεκάλει νά έχφέρη τάς έπί 
τού νέου καί πρώτου αύτοΰ μελοδράματος 
« Ι ^ ΐϊ ΐ ί ΐθ  ά ί ν β η ίβ ίιη β »  κρίσεις αύτοϋ.

Α λλά  καί ζητήματα τής υψηλής μετα-' 
φυσικής τής μουσικής πμοεβάλλοντο τφ  
Μ αντζάρφείς λύσιν. Ούτως ό Γ.Μ αλλιάνης, 
μουσικοδιδάσκαλος παρά τή  Αύλή τού πρφην 
Δουκός τής Τοσκάνης καί συγγραφεύς πολ
λών μουσικών υπομνημάτων, ι ίτα  δέ καθη
γητής έν τ φ  μούσικφ Ίνστιτούτιρ τής Φλω
ρεντίας, έγραφεν αΰτφ  κατά τόν ’Οκτώβριον 
τού 1861 , μακράν επιστολήν, έν ή έζήτει 
τήν λύσιν ζητημάτων τινών τής εκκλησια
στικής μουσικής. Ό  Μάντζάρος άπήντησεν 
έχτενώς περί τών ζητημάτων τούτων τφ  
Μαλλιάνη· δυστυχώς όμως τής άπαντήσεως 
αύτοϋ δέν σώζεται άντίγραφον.

Τ ά  έργα τού Μαντζάρου δύνανται νά 
διαιρεθώσιν εις δύο είδη' α '.)  Ίδεαστικά, καί 
β '.)  Σχολαστικά1 τά  δέ ίδεαστικά δύνανται 
νά ύποδιαιρεθώσιν είς εκκλησιαστικά καί θύ
ραθεν.

Καί έκκλησιαστικά μέν έργα αύτοΰ είνε 
τρεις ολόκληροι λεντουργίαι, μία τής ’Ανα
τολικής ’Εκκλησίας καί δύο τής -Δυτικής. 
Τήν πρώτην εμελοποίησεν έν έτει 1834 , ότε
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έχειροτονήθη Μητροπολίτης Κερκύρας ό α
οίδιμος Χρύσανθος. Έτόνισε δε αυτήν επί 
τή  βάσει τής οκτωήχου εκκλησιαστικής μου
σικής, οϊα είνε έν χρήσει έν Κερκύρα, καί 
ήτις ούδέν άλλο είνε, εΐμή ή ανατολική αύτή 
έν τετραφωνία. Ή  λειτουργία αΰτη έψάλη 
τήν ήμέραν τής Πεντηκοστής, ότε ίχειροτο- 
νήθη ό Μητροπολίτης έν τ φ  καθεδρικφ ναφ 
τής Κερκύρας. Έ κ δέ τών λατινικών λει
τουργιών, τήν μίαν έγραψεν έν Νεαπόλει 
χ α τ ’ αϊτησιν αύτοΰ τού κλεινού Ζιγγαρέλη, 
ψαλεϊσαν έν τφ  ναφ  τού.άγιουΦερδινάνδου, 
παρόντος καί τού Βασιλέως τής Νεαπόλεως. 
Ή  δε τρίτη ουδέποτε έψάλη δημοσία, καί 
μένει ανέκδοτος, άλλά κατά τήν κρίσιν τών 
ειδημόνων είνε εργον γιγαντιαϊον, δυνάμενον 
νά παραβληθή πρός τά  Ιξοχα τών κλασικών 
Παλεστρίνα, Μ αττέη καί Μόζαρτ-

Έ ν έτει 1830 κατά τήν είς Κέρκυραν 
άφιξιν τού λατινεπισκόπου Νοστράνου, έ
γραψεν ό Μάντζάρος μίαν μεγάλην δοξολο
γίαν (Te-Deum), έτόνισε δ’ έτι καί τινας έκ 
τών θρήνων τού Ίερεμίου καί τινας τών 
ψαλμών τού Δαβίδ.

Εϊς δέ τό είδος τής θύραθεν μουσικής έμι- 
λοποίησε πλεΐστα καί ώραιότατα έργα* έν 
πρώτοι; δεκατετράστιχα τού Πετράρχου — 
όκτάστιχά τινα  τού Α . Πολιτσιάνου — ιρδάς 
τού Ανακρέοντος —άπάσας τάς ανακρεόν
τειους φδάς τού Βιττορέλη, έκδοθείσας έν 
Μεδιολάνοις καί κκλλίστης ύποδοχής τυ - 
χουσας παρά τφ  Μουσικφ κόσμω. Έμελο- 
ποίησε προσέτι καί άλλας νέας φδάς εϊς δι
φωνίαν, τινά  έκ τών ποιημάτων τού θ ω -  
μασαίου καί, τέλος, πλεΐστα έλληνικά ά 
σματα, ήδύτατα τφ  όντι καίπεριπαθέστατα, 
ύπάρχοντα έν κοινή χρήσει εν Έλλάδι. καί 
μάλιστα έν Έ πτανήσψ . Έ ν  έτει 1863 ετό- 
νισεν ύμνον τινά τού Π. Κουαρτάνου επί τή 
τελετή τών γάμων τού πρίγκηπος τής Ού- 
αλλίας, όστις άποσταλείς είς Α γγλίαν έψά
λη έν τή  Αύλή, λίαν εύαρεστήσας καί θαυ- 
μασθείς.

Πρός θεατρικήν χρήσιν έγραψε, νέος. ετι 
ών ό Μάντζάρος, ώραιότατα άλματα δρα
ματικά καί κωμικά, ψαλέντα πολλάκις έν 
τφ  θεάτρω τής Κερκύρας έπιτυχέστατα .Τφ 
1832 , ότε τή  μερίμνη τού Αρμοστοΰ -Α- 
δαμ, διωχετεύθη τό ύδωρ είς τήν. πόλιν τής 
Κερκύρας,έτόνισε .τόν ύμνον «L a festa delle 
fontane». Τ φ  αΰτφ  Ιτει έτόνισε τά  χορικά 
μέρη τού δράματος « la  Clemeuza di T itio », 
διδαχθέντος tv Κερκύρα —καί τό ποίημα 
τού λογίου Κεοχυραίου Άρλιώτη «ή άφιξις 
τού Όδυσσέως εϊς τήν νήσον τών Φαιάκων». 
Έ γραψε προσέτι είκοσι καί τέσσαρας μου
σικά; συμφωνίας, πλήρεις πρωτοτυπίας-, ών 
δύο είς χαρακτήρα ανατολικόν. Καί άλλα 
δέ πολλά έγραψεν ό Μάντζάρος, άλλά δυ
στυχώ ; άπωλέσθησαν ΰπεξαίρεθέντά ύπό τ ι 
νος ύπηρέτου αύτοϋ, όστις άγνοών τήν α 
ξίαν αύτών τά  έπώλησε κατόπιν άντί άχρη
στου χάρτου,ότε ό Μάντζάρος έν Ιτει 1843, 
άπήλθεν έπί τινα  χρόνον είς Νεάπολιν.Τότε 
δέ καί μέγα μέρος τής αλληλογραφίας αύτοΰ 
,άπωλέσθη.

Α λ λ ’ ό ,τι ανύψωσε τόν. Μάντζαρον καί 
κατέστησε τήν φήμην αύτοΰ παρά τοΤς Έ λ 
λη σι ν αθάνατον, είνε ή τώ  1828 μελοποίη-

σις τού v p r o v  f<’c l hr  'EJ-evâepÎar τού κλει
νού Σολωμοϋ, επιστήθιου φίλου αύτοϋ. Ο
πως δ ’ εύκολώτερον τόν έκμάθει ή έλληνικη 
νεότης καί ινα ώς τάχιστα άναφλέξη τον 
Ιερόν ύπερ πατρίδος έρωτα αύτής, έγραψεν 
αύτόν ό μουσουργός είς χαρακτήρα δημοτι
κόν καί άπλοϋν είνε δέ ούτος ό και την σή
μερον έν χρήσει καί τοϊς πάσι γνωστός. ,

Ό  ύμνος έξεδόθη τφ  1873 έν Λονδίνιρ, 
τή  φιλοτίμω συνδρομή πολλών μέν άλλων, 
ιδίως δέ τών έκεΐ γενναιοδώρων ομογενών1, 
διαιρούμενος είς 27 τεμάχιά. Τό έργοντοΰτο 

' τού Μαντζάρου, καίτοι δημώδες, είνε όμως 
μοναδικόν καί μέγα. είς τό είδός του, δια
τηρούν ά π ’ άρχής μέχρι τέλους τόν τύπον 
της Ελληνικής μουσικής. Καθ άς στιγμάς 
έμελοποίιι τόν "Υμνον, ό Μάντζάρος, εξαρ
θείς έκ τού ύψους τής ποιήσει»; καί έμπνευ· 
σθείς βεβαίως παρ ’ αύτοΰ τού θείου ίνα ή 
μουσική άποβή άνταξία τού σκοπού τής 
ποιήσεως, παρήγαγεν έργον τοιαύτης φυ- 
σεως, ώστε αύτός ό Σολωμός ίξήρτα πήν 
δύναμιν τού ποιήματος του έκ τής μουσικής 
έκείνΟυ καί άνελύετο είς δάκρυα έκ συγκι- 
νήσεως, διότι ό Μάντζάρος κατώρθωσε νά 
προσαρμόσει είς τό ύψος τής ποιήσεώς του 
καί τό ύψος τής έαυτοΟ μουσιχής, καί τα 
έξ έκείνης έγειρόμενα αισθήματα διά ταύτης 
νά έκδηλώση. Μετά τινα  όμως χρόνον', αι
σθανόμενος ό ήμέτερος. Μάντζάρος, «τ ι τό . 
ποίημα έκεΐνο έχρηζεν άνωτέρας καί τελειο·' 
τέρας έτι μουσικής, Ιπεχείρησεν όλως νέαν 
αύτοϋ μελοποίησιν, συνέθεσε δέ μ ετ ’ ολίγον 
έργο.ν όλως διάφορον τού πρώτου, μελούρ- 
γημα κολοσσαΐον, έν ώ ανέπτυξε τήν ύψη- 
λήν αύτοϋ φαντασία» ήνωμένην μετ ευρυ- 
τάτης μαθήσεως. Ό  ύμνος ούτος άπ ’ αρ
χής μέχρι τέλους δέν είνε άλλο ίιμη συνε
χής άλυσις αρμονιών (pezzi concertât!). 
Καίτοι δέ ή μουσική αύτοϋ εινε σύμπλεγμα 
επιστημονικών ποικιλιών, πάσαι όμως αί 
ποικιλίαι αύτα ι κρύπτονται ύπό τήν.εξοχον 
λαμπράν αύτοϋ μελφδίαν. Ό  ύμνος ούτος 
είνε έργον μέγα, δυνάμενον νά παραβληθή, 
κατά τήν Ικφρασιν εγκρίτου μουσικοδιδα- 
σκάλου, πρός τήν «Δημιουργίαν τοϋΧ άύδν», 
τάς «επτά λέξεις αγω νία ;» τόΰ Ζιγγαρέλη · 
καί τό «Stabat M ater» τού Ροσσίνη. Ό  
Βασιλεύς τής 'Ελλάδος "Οθων, είς όν άφιε- 
ρώθη ό "Υμνος, θέλων νά γνωρίσν) τήν α 
ξίαν τού έργου, τό υπέβαλεν είς τήν κρίσιν 
τών έν Βαυαρία γερμανών μουσικοδιδασκά- 
λ ω ν  ή δέ χρίσις αύτών ,δηλοΰται έκ τής 
έξης πρός τόν· Μάντζαρον αύτογράφου επι
στολής τού Βασιλέως : «Τό προϊόν τούτο 
»τή ς καλλιτεχνίας σου είδον μέ τόσφ πλειο- 
»τέραν εύαρέστησιν, οσψ προφανέστατα δει- 
»κνύει, όποια καλλιτεχνήματα δυνάμεθα νά. 
»έλπίσωμεν άπό τήν 'Ελληνικήν εύφυΐαν, 
»έπιδιδομένην ήδη πάλιν είς τήν καλλιέρ- 
»γειαν τών ώραίων τεχνών, τών οποίων ή 
» ‘Ελλάς υπήρξε τό πάλαι τιθήνη. Έ κ - 
»φράζων πρός υμάς τάς εύχαριστίας Μου 
»ένεκα τής προσφοράς τού ώραίου τούτου 
»  μιλόθετήματός σας, ευαρεστούμαι ν ’ άπο- 
»νείμω εϊς ύμάς τόν άργυρόϋν σταυρόν τού 
»Βασιλικού τάγματος τού Σωτήρος, ώς 
»δείγμα τής πρός ύμάς εύμενείας Μου καί 
»ϋπολήψεως. Έ ν . Αθήναις τή  7  Ίουν,ίου

» 1 8 4 5 .»  Κατά δέ τάς εν τοΐς Ανακτόροις 
συναναστροφές τής Αύλής αύτοΰ ό Βασιλεύς 
διέτασσε πάντοτε νά παιανίζνι ή μουσική 
τεμάχιά  τινα  τού ύμνου, ένθουσιών ούτω 
τούς προσκεκλημένους. Δέ» έγίνετο συνανα
στροφή, συναυλία ή χορός έν ’Αθήναις, χω 
ρίς νά εκτελώνται τεμάχια αύτοϋ,ώς έγραφε 
τφ  Μάντζάρω Ó φίλο; αύτοϋ Γ . Κασιμάτης.

' Μ ετ'ο ύ πολύ ή εν ’Αθήναις «Ε τα ιρ ία  
τών ώραίων Τεχνών», ή συστηθείσα.ύπό την 
προστασίαν τού Όθωνος καί διαρκή πρόε
δρον έχουσα τήν Βασίλισσαν 'Αμαλίαν, κα
τέτασσε τόν Μάντζαρον, μεταξύ τών με
λών της (1 845). «Τό Ύμέτερον όνομα κλε- 
» ίζετα ι, έγραφεν αύτψ  βραδύτερον (1848) 
»ή  αύτή Ε τα ιρ ία , ού μόνον παρά τοΐς ό- 
»μογενέσιν, έν οίς ύπάρχει σπάνις άνδρώνέν 
» τή  μουσική διάσημων, άλλά καί παρ ’ αύ- 
»τοΐς τοΐς άλλοδαποΐς. »"Οτε δέ έν Ιτει 1861 
παρεκλήθη ό Μάντζάρος ύπό τού έπί τών 
Στρατιωτικών 'Υπουργού Δ . Βότζαρη νά 
σύνθεση εμβατήρια άσματα διά τόν στρατόν, 
κατάλληλα ν ’ άναζωπυρώσι τόν πρός τήν π α 
τρίδα κα ί'τήν ελευθερίαν-έρωτα, ούδέν κα
ταλληλότερον εύρε καί πάλιν νά τονίση η 
τόν ύμνον τού Σολωμοϋ. "Οθεν εκ νέου τό 
τρίτον εμελοποίησεν αύτόν είς τεμάχια κατά 
τόν ρυθμόν εμβατηρίων, . προσθέσας είς 
ταύτα  καί τόν «Σκοπόν, έκ ποιήματος τού 
Α. Παράσχου.

Α πό τής ένώσεως δέ τής Επτάνησου 
καί τής καθόδου τού Βασιλέως Γεωργίου είς 
τήν Ε λλάδα , καθιερώθη διά Β . Δ ιατάγμα
τος ό "Υμνο; τού Μαντζάρου ώς «"λμνος 
τού Βασιλέως καί τού Έ θνους», ή δέ Α.Μ . 
προΰβίβασε μ ετ ’ ού πολύ τφ  1865 , τόν 
Μάντζαρον είς ιππότην τού Χρυσού Σταυ
ρού τού Σωτήρος «είς δείγμα τής 'Υψηλής 
Αύτοϋ εύαρεσκείας έπί τή έξόχω παραδόσει 
»κα ί τοΐς έργοις, έφ ’ οίς διεκρίθη, χαί έπί 
»αμοιβή τών άόκνων προσπαθειών ύπέρ τής 
προόδου τής μουσικής τέχνης έν Ελλάδι».

. ’Εάν είς τά  ίδεαστικά έργα ό Μ άντζα- 
ρος ύπήρξεν έξοχος, είς τά σχολαστικά άνε- 
δείχθη πολύ έξοχώτερος. Συνέγραψεν ογκώ
δες Σύστημα μουσικής, TrattatO ragionato 
d ’ A rm onía— Μελέτην περί Άντιφωνία.ς 
(Contrapunto), βιβλίον επίσης μέγα, διαι- 
ρούμενον είς πέντε μέρη —  Μ ελέτα; είς τά  
«αρμονικά γυμνάσματα» τού Φεναρόλη (Par- 
tim enti), έν αϊς εισδύει είς τά  βαθύτατα 
τής τέχνης του κλεινού εκείνου συγγραφέως L 
—  Επίσης έγραψε «Πρακτικήν Σειράν τής 
Συνθέσεως» (Corpo pratico di composi- 
zione), έργον έκτενέστατον —  TrattatO teo
rético pratico d e lle  cadeaze», εργον όλως 
πρωτότυπον κατά τε τύπον καί είδος.

Ό  τόπος δέν είνε ενταύθα κατάλληλος 
ειςάνάλυσιν επιστημονικήν τών σχολαστικών 
καί θεωρητικών έργων τού Μαντζάρου, ούτε 
ήμεΐς οί πρός τούτο αρμόδιοι. Α λ λ ’ άνδρες 
ειδήμονες έν Κέρκυρά καί αλλαχού, ώς έκτης

1 Τό ΐργον τούτο τού Μαντζάρου άφιερωθίν i -  
νάσοη T?|C Α γγλ ία ; Β ιχτωρί? τ φ  1856 , έμελλε νά  δη - 
μοσιευθ^ ΐ ν  Μεδιολάνοις παρά τψ  Λούχα- άλλ* οίχο- 
γενειαχαί «υμφοραί έχώλυσαν τόν Μάντζαρον νά πραγ- 
ματοποιήσ-ς τη ν  Ιχδοαιν. Τό 1862 ήγοράα&η, δειως 
δημοσιευδίι, παρά τή ς έν Κίρχύρ? Ιπ ιτροπή ; τού Πς- 
τριβείου χληροδοτήμ ατο ί,άλλάδυβτυχώ ; ο ίδέ δ «χοιεδ ; 
ούτος έξετελεσβη.
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αλληλογραφία; τοϋ Μαντζάρου προκύπτω, 
έκρινον τά  έργα ταϋτα  μέγιστα. Οί Ιν Ι τ α 
λία  έκδόται, ό Λούκας, 5 Νέγρης, έπιμόνως 
παρεχάλουν αυτόν νά προτιμηθώσιν εν τη 
έκδόσει. Ο καθηγητής του εν Νεαπόλει Κον- 
σερβατορίου Ρούγκης άπεφαίνετο ότι: «ήτο 
ανάγκη νά άποφασίση νά εκδώση τά  εργα 
το υ» . *0 έκ Πάρμας μουσικοδιδάσκαλος 
Φερραρίνης έγραφεν αύτφ  τφ  1 8 5 3 : «Έ ν  
» ’Ιταλία διαφλέγονται υπό της επιθυμίας νά 
-»ιδωσι δημοσιιυομένην την περί Συνθέσεως 
»πραγματείαν. Προς το γενικόν καλόν καί 
»χάριν τής σπουδαζούσης νεότητος σάς πα - 
»ρακαλών ’άποφασίσητε τοϋτο». Ό  μαθητής 
αύτου Άγαθίδης έγραφεν· αύτφ  εκ Βονωνίας 
τ φ  1827. «  Έ ν Βονωνία ¿γνώρισα τους καλ- 
»λιτέρους κχθηγητάς καί άμα δηλώσαντ'ι,ότι 
»είμαι μαθητής σας,μοίείπον αυτολεξεί τάδε: 
»είσθε ευτυχής,διότι έδιδάχθητετήν δύσκολον 
»ταύτην επιστήμην άπό τόν έξοχον εκείνον 
»άνδρα: Περιμένουσιν εν αγωνία νά έδωσε τά 
»έργα σας τετυπωμένα.» Έ ν Νεαπόλει είχεν 
ήδη άπό πολλοϋ δημοσιεύση ΐταλιστί ό Μάν- 
τζαρος «Υ πόμνημα περί τής αρχαίας μου
σικής καί τής προόδου τής νεωτέρας τέχνης» 
τή  προτροπή τοϋ μεγάλου Ζιγγαρέλη. Τό 
Ιργον τοϋτο, κατόπιν, εισήχθη ώς διδακτι
κόν κείμενον εν τφ  τής Νεαπόλεως Κονσερ- 
βατορίψ, άπεστάλη δέ παρ ’ αύτοϋ τοϋ Ζιγ
γαρέλη είς Παρισίους καί ’Α μερικήν.'Ε 
γραφε δέ τφ  Μαντζάρψ ό κλεινός ¿κείνος 
Νεαπολιτανός: ο παρά τών διδασκάλων πάν- 
»τω ν ήκουσα, οτι ούδείς δύναται νά έπιχρίνη 
»αύτό, καί είθε πρός τιμήν τής καλής τε'χνης 
»τή ς μουσικής νά ήδύναντο οί σημερινοί δι- 
»δάσκαλοι νά εννοήσωσι τό κάλλος καί τήν 
»αξίαν αύτοϋ,.. θ ά  σοί γίνη πρόξενον (τό έρ· 
»γθν)δόξης ατελεύτητου» .Τό ¿γκώμιον ήτο 
βεβαίως οΰχί μικρόν καί δή παρά τοιούτου 
άνδρός έκφερόμενον ή δέ πρόγνωσις κατά 
γράμμα έπληρώθη.

”Οτε έν Ιτει 1851 ό γάλλος ’Ιούλιος 
Λαοδέν, μέλος επίτιμον τής Φιλαρμονικής 
Εταιρίας,έδωρήσατο αυτή μουσουργήματά 
τινα τών κλασικών γάλλων Μθηοί§Π^· καί 
Οτβίτγ, ή επιτροπή τής Ε ταιρ ίας παρεκά· 
λεσε τον Μάντζαρον ν ’ άπαντήση τ φ  Λαρ- 
δέν δ ι ’ αίσθητικοκριτικής άναλύσεως τών. 
δωρηθέντων έργων. Καί τότε ό Μάντζαρος 
έτίμησεν εαυτόν καί τήν Εταιρίαν· καί τήν 
πατρίδα, συγγράψας καί ε’κτυπώσας επιστη
μονικήν έπίκρισιν, ε’ν ή ώς δεινός κριτικός 
ανέπτυξε τάς καλλονάς τών έργων εκείνων. 
Είς τήν έπίκρισιν εκείνην ό Λαρδεν άπήν- 
τησεν : «Έ π εμ ψ α τφ  Μαντζάρψ τήν εικόνα 
»μου είς διαβεβαίωσιν τών δλως ιδιαιτέρων 
»πρός αύτόν αισθημάτων μου καί τεκμήριον 
»τή ς ζωηρας ευγνωμοσύνης μου διά'τό λαμ- 
»πρόν αύτοϋ επί τοϋ Μονσινό καί Γρετρύ 
»έργον τεκμήριον είλικρινέστατον, τής καρ- 
»δίας μου καταληφθείσης ύπό ζωηρού αίσ-ι 
»θήματος μεγίστης ύπολήψεως καί θερμή; 
»αγάπης πρός αύτόν. Τό λαμπρόν σύγγραμ- 
»μα  τοϋ Μαντζάρου θέλει διαμείνη μέγα 
»δώρον είς τό ’Ινστιτοϋτον Γρετρύ, ώς έντι- 
»μον ένθύμιον εμβριθούς διδασκάλου, ίστις 
»ώ ς πρόεδρος τής Φιλαρμονικής Έ ταιοίας' 
»έτίμησε τούς δύο τούτους, διδασκάλους τής 
»λυρικοδραματικής γαλλικής Σχολής.»

Τηλικαύτα περίπου τά έργα τοϋ Μαν
τζάρου, εξ ών ολίγα μέν έδημοσιεύθησαν, 
τά  πλείστα δέ μένουσι δυστυχώς ανέκδοτα.

Τήν νύκτα τής 30  πρός τήν .31 Μαρτίου 
1872, πένθος βαρύ ένέσκηπτεν έπί τήν χώ
ραν άπασαν, διότι τή ήμέρφ εκείνη ό Νικό
λαος Μάντζαρος, ό πατριάρχης τών μουσι
κοδιδάσκαλων τής νέας Ελλάδος έξέπνεε, 
μετά πολυετή ενεργητικόν βίον, καταλείπων 
τη  πατρϊδι, μέγα κλέος καί αιώνιον καύ-

χ71Κ·α ·Βαρυπενθής Ικήδευσεν ή Ε ταιρ ία  Σδίε*: 
δαπάνη τη  1 ’Απριλίου τόν ισόβιον αύτής 
πρόεδρον, καί ού μόνον τήν εικόνα αύτοϋ 
έγραψε, άλλα καί προτομήν έστησεν έν τή 
μεγάλη αιθούση τών συναυλιών. Ή  δέ γε
νέτειρα Κέρκυρα δημοτική δαπάνη άνήγειρε 
περικαλλές σήμα επί τοϋ τάφου τοϋ ένδοξου 
αύτής τέκνου.

Σ .  Π α π α γεω ργιο ς

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Σ Ο Σ

Τήν &ρχ χ ’ άψετρ« λάμπουν τ’ άοτέρια 
Στόν καταγάλανο τον οόρανό 

Κι’  άη δό ν ιι άχόχρνφχ κράζουν τά  τα ίρ ια  
’Στό νυχτοφύ®ημα τό σιγανό

Π ρίδαλε, á iú yxp irr , γλυχειά  -παρβίνα, 
Ε’ μαι ’βτόν κήπο σου, Χι’  άκαρτερώ 
’Στά χόρτα άνάμεσα τά μυρωμένα 
Που γοργοχΰνεται γλυκό νερό.

Κι’  εκεί ολομόναχοι ξαστολισμένοι 
Κόσμο ΘΑ πλάσουμε μέ νέα ζω ή .
Σί> θάσαι όλόκληρη, γ ιό  με, οικουμένη 
θ ά  ζώ  άφ’ τή ν  τόση σου γ λυχ ς ιά  πνοή

Κι’  δταν τό ύστερο θά σβυέται άβτέρε 
θ έ  νά  θυμώμαστε μ- i; τή  σ ιγή 
«Πώς όλομόνχχο τό πρώτο ταΓρι 
Παράδεισο εϋρηκε, μέσα "ς τή γη » .

Φ Ο Β Ο Τ Μ Α Ι

Σ’  άγάπησα κ ι’ ¿λόγιασα τά  ουράνια νά  σ ιμόεω  
Καί άν ίσ ω ς  βρώ παράδεισο χα’. τή ν  ζω ήν νά  δώσω 
Σ’ άγάπησα χι’  είχα φτερά, σ α ΐτα ιςχ ι’ ¿πετοϋσα 
’Αητό μ’ έχράζαν τά πο υλ ιά , κ ι’* άδέλφια τά ¿χαλούσα. 
Σ’ άγάπησα ήτανε άνο ιξι, χα ί ή γή  γεμάτη ρόδα 
Κι’  άναγαλλ ιάζάν τά σ το ιχε ιά χα ί ή  πλάσ ις όλη εύώδα 
Κι’  ήταν φω τιά  ή  άγάπη σου. χ ι’  έχαψε τ ά  φτερά μου 
Κι’  εόρέθηχα άφ ’ τόν ουρανό μέ μ ιά  πεσμένος χάμ ου. 
Τά ρόδα ·τή ς άγάπης μου τά ¿μάρανε ή  πνοή σου,
Κι’  όλότυφλος τώρα θρηνώ τό φώς του παραδείσου. 
’Εγώ θρηνώ χ ι’  έσό γ έλ α ;, πανούργα μαυρομμάτα 
Κι’  όμως άχόμη σάν θωρώ τά  όλόδροσά σουνεά τα .
Μ’ δσα χαχά χ ι’ άν μοΰ όχαμες, δταν μαχρυά σέ νο ιόσ» 
Φοδούμαι άγάπη  μή γενή  τό μ ίσός μου τό τότο.

Δ. I. Μ α ρ γ α ρ η ϊ

Π Ε ΡΙΓ Ρ Α Φ Η

Τ Η Σ  Φ Ρ Α Ν Τ Σ Α Ζ
Κ Α Τ Α  ΧΟ 1 X 3 0

r n o  Γ1ΡΜ ΙΣΒΚ1Ζ ΤΣΕΑΕΜΠΗ ΜΕΧΜΒΤ ΕΦΕΝΤΗΕ 

( ί ξ  ά ν ε ν δ ό - ς ο υ  Τ ο υ ρ κ ι κ ο ϋ  « ε ρ ω τ ο τ ύ π ο υ }

( Σ υ ν έ χ ε ι α )

Ή  ¿ π ίδ ο σ ι ς  τ ή ς  Σ ο υ λ τ α ν ι κ ή ς  έ π ο α τ ο λ ή ς .
Π ρ ο σ φ ω ν ή σ ε ις  κ α ί  ά ν τ ιφ ω ν ή α ε τ ς .

Τόν ναρ-έν τόν είχοι πάρη εμπρός μου,. 
κ «ί βάνοντας τό χέρι μου είς· τό στήθος.έ- 
χαιρέτησα μέ τρόπον τόν ναμέν, καί πη
γαίνοντας ακόμη πλησιέστερον είς τόν Ρ ήγα , 
Ιβαλα τό χέρι μου είς τό κεφάλι μου, τάχα.. 
διά προσκύνησιν, καί βαστάζοντας τόν να— 
μέν είς χεϊράς μου, είπον:

— Όσεβκετλούς,* άζαμετλούς,8 καίκου- 
δρετλούς3 Βασιλεύς τώνΈούρκων, ό εύεργέ* 
της καί αύθεντης μου Σουλτάν Ά χμέτ χά· 
νης, υίός τοϋ Σουλτάν Μεχμέτ χάνη·, στέλ- 
λει αύτόν τόν ναμέν.

Ό  Ρήγας δέ όντας παιδίον, μετά τιμής, 
μεγάλης επήρεν ό Βεζύρης άπό τάς χεϊράς. 
μου τόν ναμι'ν, καί τόν έθεσε είς χρυσήν- 
τράπεζαν, όπου ητον κοντά είς τόν Ρ ήγα .

Έ π ε ιτα  έλαβα τό μεκτούπι* τοϋ ΰπερ- 
τάτου, καί είπα:

—  Καί αύτό είνε τοϋ ύψηλοτάτου μεγάλου· 
Βεζύρη, καί γαμβρού τής κραταιάς Βασι
λείας,, τοϋ Ίμβραχίμ πασια ναμές.

Καί λαμβάνοντας καί έκείνον ό Βεζύρης. 
τόν έβαλε κοντά εις τόν. ναμέν.

Έ π ε ιτα  ε ίπ α : ' *
—  Διά τήν βεβαίωσιν καί στερέωσιν τή ς  

παλαιας φιλίας καί αγάπης,όποΰ είνε αναμε
ταξύ είς τά  δύο Δοβλέτια, καί μάλιστα διά 
νά δείξη καί νά φανέρωση ή κραταιά Βα
σιλεία τήν αγάπην καί περιποίησιν όπο5· 
έχει πρός τόν γαληνότατον Ρ ήγα  τής Φράν
τζας, μέ έστειλεν ίμένα Έ λτζήν.

’Απεκρίθη καί ό Λ αλάς5 τοϋΡ ήγαλέγω νι
—  Διά τόν ναμέν τοϋ κραταιοτάτου Ά λη— 

οσμάν Βασιλέως,καί διά τό Έ λτζηλήκι σου,, 
όποΰ εδιαλέχθης καί εστάλθη-ς, πολλά εύα- 
ρεστήθη ό Βασιλεύς ήμών.

Ό  δέ .Βασιλεύς, όντας τότε ένδεκα χρό
νων, δέν έλάλησε τίποτες, ητον δέ πολλά 
ώραΐος καί καλός, καί φορτωμένος μέ δια
μάντια , καί έδιδε μεγάλην λάμψιν έκεϊ' 
έποϋ έστε'κετο· καί όλοι οί πέριξ όποϋ ή σαν 
δεξιά καί αριστερά, έστέκοντο ορθοί.

Καί μετά τήν άπόκρισίν τους, βάνοντας 
εγώ τό χέρι μου εις τό κεφάλι μου εμακρύν- 
θην ολίγον, καί βάνοντας πάλιν τό χέρι μου· 
εϊςτό στήθος μου άπεχαιρέτησα, καί εκατέ- 
βηαεν άπό τήν σκάλαν. Καί καββαλλικεύον* 
τες είς τό Μ πιν:κτασιβ μέ τήν αύτήν παρά- 
ταξιν όποΰ ήλθομεν, έγυρισαμεν είς τό κο—

4 Σεβχεσλούς.^’Ενδοξότστ«.
ψ  Ά ζ^μεσλούς. =  Μ ιγαλειοτατο;.
3 Κουδρ8ΐλ ο ύ ; .  =  Κρ«σσιόσ«σοι. -
4 Μ6χτοϋπι..=  ’Επισ ιολή·
5 Παιδχγωγός
6 Μπινέχιασι. = Ή χοινως πεζουλα· ή πέτρα, ¿φ η ς 

πατών τι«, άναόχίνει 1*1 τού ίππου.
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νάκι μας,θεωροϋντες τόν λαόν καί τά  στρα
τεύματα  τους, κα ί αύτή ή ήμερα ήτον Πα
ρασκευή, καί νεβρούζι.1

Π αρά τ φ  άντι8*σιλίΐ·

< 'Ο δέ Βάσής2 τοϋ Ρηγός, έχοντας καί 
αύτός εντουρδόκτουρ κατά τήν τάξιν τήν 
βασιλικήν όποΰ ανταμώνει τούς Έ λτζήδες, 
τόν έστειλε πρός ήμάς, καί μας είπεν, ότι 
αϋριον θά έλθη νά μας καλέση εκ μέρους 
τοϋ έπιτρόπου· μάλιστα μάς είπε καί τοϋτο:

—  Ό  λαός τοϋ τόπου' μας εχ ιι μεγάλον 
πόθον νά  σας' ίδή, καί αν ορίζετε νά πη
γαίνετε καβαλλαρέοι, μεγάλην χαράν δί
δετε είς τόν λαόν μας.

Καί τό πουρνόν φέροντας άλογα διά τούς 
ανθρώπους μας ίάαββαλλικεύσαμεν καί η
μείς πάλιν είς τό άτι μας μέ τήν ιδίαν στο
λήν, καί πάλιν με τό άλάγι μας έπήγαμεν 
εις τόν Βάσήν. Καί φθάνοντες είς τό Σεράγι 
του, καί πεζεύσαντες, έπεράσαμεν άπό δι- 
βανχανέ είς. διβανχανέ, καί άπό όδάν εις 
όδάν, καί έπήγαμεν είς τόν μέσα άκρινόν 
διβανχανέ, όποΰ έκάθητο ό Βάσής-είς θρό
νον μέ παράταξιν ώσάν τήν βασιλικήν, καί 
Ικαμνε διβάνι.

Καί βλέποντας ήμάς έσηκώθη, καί ήλ- 
θεν είς ΰπάντησίν μας τρία βήματα καί 
έβγαλε τό καπέλλον του' καί ε^ώ φιλικώς 
έβαλα τό χέρι μου είς τό στήθος μου, καί 
είπα:

—■ Βακτινίζ χαγίρ όλσούν. 5
Καί έβγαλα τόν ναμέν τοϋ ΰπερτάτου, 

καί απλώνοντας εκείνος το χέρι του τόν 
Ιλαβε, καί κώμνοντας όλίγην ώραν φιλικήν 
συνομιλίαν, τόν εχαιρετήσαμεν, καί εκινή- 
σαμεν.

Τήν δέ επαύριον έπήγαμεν καί άνταμώ- 
θημιν μέ τόν Βεζύρην.

ΤΟ ¡όαοιλίχόν χυνήγέοιον.
Μετά δέ ημέρας μερικάς θέλοντας ό Β α

σιλεύς νά κάμη κυνήγι, μάς είπε ό- Μπεγι- 
ζαδές :

—  Α ν  καταδέχεσθι καί ή ένδοξοτης σας 
νά υπάγετε είς τό κυνήγι, νά κάμωμεν τήν 
έτοιμασίαν. Καί τό πουρνόν έκινήσαμεν καί 
ημείς μέ καρέταν, καί έπήγαμεν κατά μέ
σης τής πόλεως, εκεί όποϋ έσυνάχθησαν οί 
οικείοι καί δοϋλοι τοϋ Βασιλέως, καί αί 
συγγενείς τοϋ Βασιλέως, καί αί μεγάλαι 
άρχόντισαι, καί έπρόσμεναν τόν ερχομόν τοϋ 
Βασιλέως.

Καί ά φ ’ ού έστάθημεν καί ήμεϊς ολίγον 
εκεί, ήλθε ό Βασιλεύς, καί έκινήσαμεν ό 
δέ Βασιλεύς άπό τήν καρέταν όποϋ έκάθητο 
έβγαλε τό κάπέλλον του καί μάς «’χαιρέτησε, 

.κα ί τόν «χαιρέτησα καί έγώ άπό τήν κα
ρέταν.

Μετά ταϋτα  καβαλλικεύοντας ό Βασι
λεύς, είπε καί εμένα:

—  Δέν καβαλλικεύεις νά θεώρησης τό 
κ υ νή γ ι:

Καί έτζι εκαβαλλίκευσαν μέ ροϋχα έ-

1 Νεξρούζι. =  N¿x ή μ ίφ χ , Π«ρ«ιχή ¿ορτή, ήν οέβον- 
ΐ α 1. χα ί οί Ό θω ιιχνοί.

2  Β «ο ή «' =  Κ ηδίμών, άντιδαοίΛΐώ«.
3  Βχχτινίζ χαγίρ áXooúy. — (Χ αιρ ιπομό«). "fip« 

χαλή- άπάντηο ι« ιί< τό χαλή ήμερα, χαί χαλή ¿«χέρα.

λιύθερα καί μερικαί γυναίκες συγγενείς τοϋ 
Βασιλέως, καί άρχισαν καί έχαμναν σαλα- 
χορλίκι·1 καί θεωροϋντε; αύτάς, έπήγαμεν 
έως εις τόν τόπον τοϋ κυνηγιού, καί έκεϊ 
ήλθαν οί βασιλικοί κυνηγοί, άλλος μέ σα- 
χ ίν ι,1 καί άλλος μέ τογάνι,* καί άλλος μέ 
σουγγοϋρι,’ καί άλλος μέ σεϊφί* καί μπα- 
λαμπάνι,1 καί άφηναν τά  μέν· σείφια είς 
λαγούς καί τούς έπιαναν, τό δέ σαχίνι είς 
τα ίς τούρναις,2 καί είχε νά κάμη μέ αύτά 
κα ί μέ μπαλικτζίνια2 καί μέ καρτάλια2 
καί μέ καρακούσια,2 καί ήτον ένα άξιόλο- 
γον θέαμα.

ΤΑ στρατεωτικόι γυμνάσια.

Έ π ε ιτα  έγυρισαμεν είς τό κονάκι μας, 
καί ερχόμενοι πάντοτες οί άρχοντες εις αν- 
τάμωσίν μας, ήλθε καί ό Λαλάς πρός ήμάς, 
καί μάς είπεν ς

—  Αΰριον ό Βασιλεύς θέλει νά θεώρηση 
τάς τέχνας τάς πολεμικάς τών στρατιωτών, 
καί άν αγαπάτε νά Ιλθετε καί τοϋ λόγου 
σας νά θεωρήσετε.

Καί τήν άλλην ημέραν έπήγαμεν καί η
μείς είς ένα μέρος,όποΰ είχαν συναχθή όλαι 
αί συγγενείς τοϋ Βασιλέως καί Πριντζιπέσ- 
σαι, καί έπρόσμεναν τόν Ρήγα, καί ητον 
έκεΐ καί τό πεζικόν στράτευμα, τών όποιων 
τά  φλάμπουρα3 καθώς άνοίχθησαν, εΰρέθη- 
σαν όλοι εις εξ άράδαις άραδιασμένοι. Κα· 
θήσαντες λοιπόν καί ήμεϊς εις ένα καλόν 
τόπον, έπροσμέναμεν, καί μ ετ ’ ολίγον, εί
παν ότι έρχεται ό επίτροπος, καί έκαβαλ- 
λιχεύσαμεν καί ήμείς διά νά .εύριθώμεν κα- 
βαλαρέοι.

Ώ ς τόσον ήλθεν ό επίτροπος μέ μερικούς 
Μαρεσάλιδες, καί μέ τούς υιούς του, καί μέ 
τούς πλέον εκλεκτούς ριτζάλιδες τοϋ Δοβλε
τιού, μέ τούς οποίους έχαιρετήθημεν καί 
έκεί όποϋ έσυνωμιλούσαμεν, έφθασε καί ό 
Βασιλεύς μέ τόν Λαλάν του.Καί έβγαίνοντες 
άπό τήν καρέταν, έκαβαλλίκευσαν, ομοίως 
καί α ί γυναίκες, καθώς χαί προλαβόντως έ
καβαλλίκευσαν, καί έγιναν τά  κιακιούλια 
περισάνι· ήμείς δέ μάς επήρεν ό Λαλάς, καί 
«περιπατούσαμεν όπισθεν τοϋ Ρηγός, καί 
θεωροϋντες τό στράτευμα, έπήγαμεν εως 
τήν άκρην τοϋ λαοϋ, έπειτα έγυρισαμεν.

Καί ερχόμενοι εΐςτήν μεσαίαν στάσιν τοϋ 
στρατεύματος, άνεβη ό Ρήγας εις ένα τεπέ4 
κομμάτι μακράν, καί πέρνοντας καί ήμάς 
κοντά του, έστεκόμεθα θεωροϋντες κατά τό 
στράτευμα.

Έ π ε ιτα  άνοίχθη μεγιδάνι,5 καί τρέφον
τας ό πρώτος Τζενεράλης καβαλλάρης, ηλθε 
καί Ιστάθη αναμεταξύ ,είς ήμάς καί είς τό 
στράτευμα, έχοντας τό πρόσωπόν του κατά 
τό στράτευμα, καί τέσσαρα ταραμπάνια6 
είς τό δεξιόν μέρος, καί τέσσαρα είς τό αρι
στερόν, όμως μακράν κομμάτι. Καί έβγά- 
νοντας ενα μανδήλι, έκαμε σχήμα, καί I- 
κτύπησαν τά  ταραμπάνια, καί «ύθύς τό

1 ’Ονόματα τού εΓόουι τών χυνών.
2 ’Exíctj;  όνόματα έ ιά α το ν  βίδου« τώ ν χττ,νών.
3 Φλάμχουοα = τά γμ »τα . .’Α λλά ei« άλλα« xspc- 

ατάσ«ις 5»λοΤ τά μουαιχά όργανα.
4  Τεπέ, =  "Γψωμα, λοφίσκο«.
5  Μ«γ;δάνι =  ’ 6χτα®(«, χώρο«, χλατεϊχ  ■
6 Ταραμπάνια. =  'Γχασχ'.σταί.

στράτευμα εΰρέθη είς άλλην στάσ ιν καί σα
λεύοντας πάλιν τό μανδήλι, έκτύπησαν τά  
ταραμπάνια, καί έν ριπή οφθαλμού έμβήκε 
τό στράτευμα είς άλλην τ ά ξ ιν  καί μέ κάθε 
σχήμα τοϋ μανδηλίου καί κτύπημα τών 
ταραμπανίων, εύρίσκετο τό στράτευμα είς 
άλλης λογής τάξιν , ώς τόσον όποϋ άποροϋσε 
τινάς, καί τοϋ ¿φαίνετο, ότι τό στράτευμα 
όλον ήτον ένα κτιστόν πράγμα καί όχι άν
θρωποι. Ά φ ’ ου έδειξεν έως μίαν ώραν κάθε 
τέχνην πολεμικήν, έγυρισαμεν καί στέκοντες 
είς ενα μέρος, Ιθεωρήσαμεν τά  στρατεύματα 
όποϋ «πέρασαν άπ' εμπρός μας δείχνοντας 
άλάγι, καί ά φ ’ ού «τελείωσαν, χαιρετώντες 
τόν Βασιλέα έπήγαμεν είς το κονάκι μας.

Έ κ (β κ « φ ις  ε ίς  τ ά  μ έγα ρ ο ν  τ ώ ν  Ά πομάχυ> ν

Αύτοί έχουν ένα Βεζύρην, όποϋ είνε έπί- 
• τροπος έπάνω είς τά  πολεμικά, ό όποιος έλ- 
θών πρός ήμάς, έφιλιώθημεν, καί αναμεταξύ 
είς τήν συνομιλίαν μάς είπεν:

—  Ή μείς άπό τό στράτευμά μας όσοι 
ε.ίνε λαβωμένοι καί πληγωμένοι καί γέρον
τες, καί άμέλι μανδέδες όποϋ δέν είνε διά 
πόλεμον, διά νά ζωοτρεφωνται άναπαυμένα, 
έ/ομεν ενα ξεχωριστόν σεράγιον όποϋ εινί 
άξιοθέατον, καί άν αγαπάτε νά τό ίδήτε.

Ειπα καί έγώ:
—  ‘Ας τό ίδοϋμεν.
Καί πηγαίνοντας αύτός έκαμε μεγάλην 

έτοιμασίαν,καί εως σαράντα λογιών σ ά ζ ια ,1 
όποϋ τά  περισσότερα ¿ξ ¿κείνων δεν τά  ει- 
χον ίδή.

Καί τή επαύριον έπήγαμεν, καί μάς I- 
φίλευσε μετά  σάζια, έπειτα μάς έδειξε δ ια
φόρων λογιών ναγμέδες, 2 καί μετά ταϋτα  
έσηκωθήκαμεν νά θεωρήσωμεν τό σεράγιον. 
Καί πηγαίνοντας εκείνος έμπρός μάς έπήγεν 
έκεί όποϋ κείτονται άρρωστοι στρατιώται, 
καί τούς ιατρεύουν· καί εϊδομεν έως έξακό- 
σια στρώμματα τής κλίνης όλα παστρικά, 
καί τόσους ύπηρέτας αύτών άραδιασμενους 
καί μερικούς άρρωστους είς τό στρώμμα, καί 
τούς ιατρούς κοντά τους- μέ όλα τά  άναγ- 
χαΐα προμηθευμένους. Επειτα επήγαμεν 
εις τήν σπετζαρίαν, καί είδαμεν κάμποσαις 
χιλιάδες γυαλιά κρυσταλλένια στρογγυλά, 
όλα γεμάτα μέ κάθε είδος ιατρικής,βαλμένα 
είς τα ίς θέσαις, καί γουδιά διαφόρων λογιών 
καί κόσκινα διάφορα καί πολυποίκιλα σύ
νεργα καί έργαλεία διά τήν κατασκευήν τών 
ιατρικών. Έ πε ιτα  μάς έδειξε καί τοϋ μα
γειρείου- ήσαν δέ τότε έκεϊ άμέλι μανδέδες 
τρεις χιλιάδες' τό δέ σεράγιον ήτον πολλά 
μεγάλον καί τρίπατον, κτισμένον όλον γκιά- 
βγίρι. 3 Καί είς ενα μέρος τοϋ σεραγίου εί- 
y αν μίαν εκκλησίαν εύπρεπισμένην, καί στο- 
λισμενην κατά πολλά, καί μέ κουμπέν 
πολλά ύψηλόν. Ειχε δέ πολλά ξόμπλια4 καί 
ίστορίαις, καί μάλιστα ένα μεγάλον όργανον 
μέ πολλά έξοδα κατασκευασμε’νον- καί όταν 
έθεωρήσαμεν τήν εκκλησίαν, μάς έδειξε πολ
λούς ναγμέδες μέ αύτό τό δργάνον.

1 Σ χ ζ ια .= ό (ο υ 7 ΐχ ά  ο φ γ χ νχ .
2  Νχγμέ6ί ; .= Ή χ ο ι
3  Γ χ ι«β γ ίί(. =  Πέτρ;νον.
4 Σόιιχλιχ. r- T.yiS'.a. ΊννοΥραΐήμχτα.
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J u l e s  C a s e ■

Η Π Α Λ Η
(Μυδιβχορημ,άχΜίν)

Π ρ ό γ ε υ μ α  « α ρ *  χ φ  η α ι δ α γ ω γ φ  χ ο ΰ  β α α ιλ έ ω ;.  

—  Ό  Ρ ή γ α ; ,  χί> χ ί λ λ α ς  χ α ΐ  χ ύ  ¡ ϋ δ ι ο μ .4  χ ο υ .

Μ ετ’ ολίγα; δέ ήμερα; μάς έπήρε έ Λα
λάς Μαρεσάλης νά ¡*5; φ-.λεύση. Ό  όποιος 
μέ το να εύρίβκετο είς τό Βασιλικόν Π αλάτι,. 
έπήγε καί ήμάς έκεϊ, καί πολλά μάς έτί- 
μησε, μάλιστα μάς ήρώτησεν άν άγαπώ νά 
ίδώ  τον Ρ ήγα - καί δείχνοντας μεγάλην 
χαράν, είπεν:

 “Εως νά έτοιμασθή ή τράπεζα νά  σέ
δείξω τον Ρήγα.

Καί περνοντάς με άπό τό χέρι, έρινήσα- 
μεν, καί πηγαίνοντες, είδομεν τόν Ρήγα 
όποΰ έπεριπατοΰσε μέ μερικούς Μπεγιζαδέ- 
δες είς τόν Διβανχανέ, όποΰ τόν έπροαντα- 
μώσαμεν. 1

Ό  Ρήγας βλέποντας τόν Λαλάν του, 
κα ί ή μάς, ήλθε πρός του λόγου μας, καί 
άνταμώθημεν, καί έγινε κάμποση συνομιλία 
φιλική, μάλιστα πολλάκις ¿θεώρησε τά 
ρούχα καί τό χαντζάρι μας· ώς τόσον μάς 
είπεν ό Λ α λά ς:

— Τ ί λέγεις είς αυτό τό κάλλος καί τήν 
ωραιότητα του Βασιλέως μας ;

Είπα καί εγώ:
—  Μασαλλάχ !
Λέγει έκεϊνος·:
—  ’Ακόμη ένδεκα χρόνων καί τεσσάρων 

μηνών εινε· καί μάλιστα τά  μαλλιά του 
όπου δεν είνε ξένα.

. Καί πιάνοντας τόν Ρήγα , ¿γύρισε· τήν 
ράχην του πρός του λόγου μου, καί .πιά
νοντας κα ί έγώ τά  μαλλιά του τάέχάδευσα. 
“Επειτα με είπεν:

—  Ίδ» καί τ ί εύμορφον πορπάτημα 
όποΰ εχει.

Λέγοντας καί πρός τόν Ρήγα :
—  Περιπατήσατε νά σάς ίδοϋν.
Έπεριπάτησε ό Ρήγας έως είς τήν μέ-

σην του διβανχανέ, καί πάλιν έγύρισέν-, έ
πειτα  ετρεξε μέ βίαν πάλιν έως είς τήν 
μέση του διβανχανέ καί εγύρισε. Μετά 
ταδτα μάς είπεν ά Λ α λ ά ς :

— .Σάς άρεσεν ;
Εϊπομεν καί ημείς :
—  Μπάρεκ άλλαχοΰ*.
"Ύστερον έπεριπατήσαμεν μαζί, θεωρούν· 

τες τάς ζωγραφιάς όποδ ήτον είς τούς τοί
χους, τάς οποίας μάς τάς έδειχνεν άτός 
του λέγοντας: αυτός είνε ό δείνα καί αυτός 
ό δείνα.

Έ π ε ιτα  μάς έπήρεν είς τούς όδάδεςτου, 
καί μάς έδειξε διάφορα πράγματα καί μά
λιστα τήν κλίνην καί στρώσιν του, καί τούς 
τόπους όποΰ διαβάζει μέ τόν διδάσκαλον. 
Καί μετά ταΰτα  χαιρετώντας τον άνιχώ - 
ρησα.

Καί όντας τό φαγί έτοιμον έφάγαμεν.

Τ ό  θ η σ α υ ρ ο φ υ λ ά κ ιο ν  χ ο υ  β α σ ιλ έ ω ς .— Α ί  σ χ ο -

λ α ( ,  ο ί  π ο λ ύ χ ι μ ο ι  λ ί θ ο ι . — Ό  « ά ν χ ι 6 » β ι λ * ύ ς » .

—  Ο ύ χ Ι  χ ο ύ  Β α β ι λ ί ω ς  ¿ λ λ 4 χ ο 0  Σ χ ί μ μ -α χ ο ; -

Έ π ε ιτα  μάς λέγει ό Μαρεσάλης :
— . ’Αγαπάτε νά σάς δείξω τά  διαμαν

τικά  τού βασιλέως μ α ς ;

i  Μπάρεχ άλλανοΰ, = Ό Θε4ς vá σάς χόν χαρίζ^.

Είπα καί εγώ, ότιτό  χαίρομαι· καί πέρ· 
νοντάς με άπό τό χέρι, έπήγαμεν πάλιν είς 
τόν όδάν του Ρηγός.

Καί έστρωσαν οί χαζιναντάριδες είς 
όλον τόν όδάν τά  διαμαντικά λογιών— τών 
λογιών, καί άρχίσαμεν νά τά  θεωροΰμεν 
άπό ενα ένα. Καί πρώτον είδομεν τά  ροϋχα, 
καί φορεσιάς, άπό τάς όποιας ή μία ζυγή* 
ήτον μέ μαργαριτάρια, καί γιακούτια, καί 
λάλια*· ή άλλη πάλιν μέ μαργαριτάρια καί, 
διαμάντια- τά πετράδια όμως καί τά  μαρ
γαριτάρια τους ησαν αναρίθμητα καί α τ ί
μητα, έπειδή τά  μαργαριτάριά τρυ ησαν 
άσπρα καί παστρικά καί 'ίσια μέ φουντού
κια- ομοίως καί τά  γιακούτια- ή δέ τρίτη 
φορεσία του ητον μόνον μέ διαμάντια πα 
στρικά, καθαρά καί μεγάλα, άπό έκεΐνα, 
όποΰ δυσκόλως ιύρίσκιται τό καθ ένα εις 
άλλους τόπους.

Είδομεν καί δυό άρμαθιαίς μαργαριτάρια 
όποΰ ητον τό καθ’ ενα ίσια μέ μοσκοκάρυ- 
δον, τά οποία τά  βάλλουν είς τούς ωμούς 
τοΰ Ρηγός, όταν κάθεται είς τόν θρόνον, καί 
τά  είδαμεν καί ημείς όταν τόν Ιπρωτοαν- 
ταμώσαμεν καί έγχειρίσαμεν τόν ναμέν. 
Έ π ε ιτα  έβγαλαν άπό ενα κουτί μίαν πέ
τραν ώς μαργαριτάρι, όποΰ αλήθεια ταίρι 
δέν έχει, ά λ λ ’ ούτε ήμπορεΐ νά εύρεθή ό- 
μοεά της, καί ονομάζεται Δονριγετι,'6 ή ο
ποία ητον ώσάν ενα μοσκοκάρυδον, καί τό
σον στρογγυλή, όπου ομοιάζει τήν αληθινή 
σφαίρα· ήτον καί πολλά άσπρη καί πολλά 
λαμπρά καί καθαρή, όποΰ βέβαια όμοιά, 
της δέν εύρίσκεται, καί όταν τήν βάλλουν 
επάνω είς καθρέπτην, ποτέ δεν στέκεται, 
άλλά κινείται- αυτή τούρκικα ονομάζεται 
Δοΰρρι γελτάν.

’Αναμεταξύ είς τά ρηθέντα διαμάντια εί
δομεν κίτρινα διαμάντια ητον καί είς ένα 
κουτί ένα διαμάντι ΛατζιβερόΙ πολλά 'μεγά- 
λον, καί είς άλλο κουτί ενα γιακούτι γαλά- 
ζιον, πελεκητόν άπό τά  τέσσαρα -μέρη, ίσια 
μέ τό μιγάλον δάκτυλον τοΰ χεριού είς τό 
μάκρος. .

Είδομεν καί άλλο ένα διαμάντι, όποΰ 
πρό ολίγων χρόνων άγοράσθη άπο την 
Έγγλιτεραν διά εξ χιλιάδες πουγγία άσ
πρα, τοΰ όποιου ή μέση ήτον τετράγωνη, 
καί είς τά 'δύο μέρη ειχε δύο κουμπέδες καί 
ητον πολλά άσπρον καί λαμπρόν ^ωρίς κα
νένα έγκλημα. Τό δέ μέγεθος του ητον άπό 
μ παγ ια γ ί4 καρύδι μεγαλείτερον, καί το βά
ρος του: έκατόν τριάντα έπτά καράτια.

Καί δείχνοντάς μου και ς Ρήγας άτόςτου 
μερικά διαμάντια, τόν Ιρώτησεν ό Μαρε
σάλης :

—  Τίνος εινε αύτά τά  διαμάντια ;
. Καί άπεκρίθη ό Ρ ή γ α ς :

—■■ Ποιόν θέλεις νά ε ίνε ; έδικά μου είνε.
Τότε άποκριθείς ό Μαρεσάλης είπε.
—  Δέν είνε έδικά σου" εινε τής κορώνάς.

{"Exsxat συνέχεια)

1 Ζυγ*ι = !νδυμ«σία. Φράσις- Μία ζυγή <ρορέμ*τα.
2 Πολιϊχιμοι λίθοι.
3 4ουριγέχι = · . . .Regent.
4 Χχεδέν, περίπου.

Περί ούδενός άλλου πλέον έσκέπτετο ό· 
Ρυβιέ ή περί τούτου. Κατά τήν στιγμήν 
εκείνην συνελάμβανεν εαυτόν έπ αυτοφώρφ 
σκεπτόμενον καί πάλιν περί τουτου’ και κα- 
τεκυριεύθη ΰπό μελαγχολίας, διότι τοΰτο ού· 
δέν άλλο ητο ή άπλοΰν όνειρον.

Τό θάρρος του ήδη ήρχισι νά τόν εγκα
ταλείπω, καί δέν τφ  άπέμενε πλέον ή άπαι- 
τουμένη δύναμις ΐνα άντιστή.

—  ’Ε π ιτέλους, Ισκέφθη ϋποχωρών πρό·ς. 
στιγμήν είς το θέλγητρον τοΰ. ονείρου του : 
διά τ ϊ  νά μή το φαντάζωμαι τουλάχιστον ; 
Ούδείς πλήν έμοΰ γνωρίζει, ότι έχω τήν 
εύήθειαν αύτήν. Ν α ι!. είμαι ό μόνος κάτο- 

ος τοΰ μυστιχοΰ μου καί ό μόνος, οστιςθα 
ύναται νά σκώψη τήν φαντασιοπληξίαν 

μου, πας δέ άνθρωπος διχαιοΰται νά γίνεται 
γελοίος πρό τοΰ ϊδίου του έαυτοΰ. Εινε α
ληθές, ότι τέρπομαι ΰπό χίμαιρας καί βασα
νίζω τήν καρδίαν μου, ώς ' παιδίον, έπι- 
θυμών αδύνατα πράγματα" άλλά μήπως εί
μαι μόνος; “Ονειρα επίσης.γελοία πληροΰ- 
σιν άναμφιβόλως τάς κεφαλάς τών φίλων 
μο\<.- Ά λ λ ’ ούτοι βεβαίως· δέν προτίθενται 
νά μοί τά  άνακοινώσωσιν, άπαραλλάκτως 
όπως έγώ δέν έννοώ νά τοΐς έκμυστηρευθώ 
τό ίδικόν μου. Γινώσκω άριστα τήν μορφήν 
τών φίλων μου, τάς αδυναμίας τω ν, τήν 
έκτασιν τής φιλοδοξίας τω ν, αλλ άγνοώ 
πολλά άλλα πε.ρί αυτών, άτινα κρύπτουσι 
βεβαίως έν .τφ  βάθει. τής καρδίας τ ω ν . . . .  
Άπώλεσα τά  καλλίτερα έτη τοΰ βίου μου !

‘Ο ήχος τής φωνής το υ·τώ  κατέστησε 
γνωστόν, ότι ειχε λαλήση πολύ μεγαλο
φώνως καί άνεσκίρτησε περίτρομος. Τά 
χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου του συν- 
εστάλησαν ΰπό τήν ,πίεσιν ηθικής τίνος ο
δύνης" περιέφερε δε μελαγχολικον βλέμμα 
πέριξ του, πλήρες αύστηρότητος καί άπει- 
λής, άπευθυνομένης, κατά πάσαν πιθανό
τητα , πρός τά  έπιπλά του^ πρός τό μέγα 
τετράγωνον καίύψη^όν δωμάτιον, πρός την 
εξ άνακαρδίου κατάφορτον έξ έγγράφων, με
λανοδοχείων καί μεγάλων βιβλίων τράπε
ζαν, πρό τής όποιας Ικάθητο μέ τούς αγ
κώνας ¿στηριγμένους έπ ’ αυτής καί τήν κε-, 
φαλήν εντός τών χειρών. Οί τοίχοι ησαν 
«καλυμμένοι μέχρι τών δύο τρίτων τοΰ· 
ύψους των, ύπο πυξίδων Ικ χονδροχαρτου, 
άνωθεν τών όποιων έφαίνετο ό μέχοι^ τής 
ραβδώσεως τής οροφής έπικαλύπτων αυτούς 
αμαυρός πράσινος χάρτης- Τό δάπεδον ητο 
κεκαλυμμένον δι ερυθροΰ ταπητος' πλη
σίον τής τραπέζης ύπήρχεν έδρα χαμηλή, 
έπεστρωμένη διά φαιοΰ δέρματος, ητις ητο 
προωρισμενη δια τους επισκεπτας. Καθί
σματα καί τράπεζαι πεφορτωμέναι^έκ χαρ
τιών έπισεσωρευμένων άτάκτως καί έκ δεσμί
δων έπισήμων έγγράφων, ή προτομή τής 
Δημοκρατίας, *a i  δύο κηροπήγια άνευ κη
ρίων, τοποθετημένα είς ϊσην άπόστασιν άφ 
Ινός εκκρεμούς, συνεπλήρουν τήν διακόσμη- 
σιν. Τά δύο υπάρχοντα παράθυρα ηνοίγοντο 
πρός όδόν τινα  τοΰ .'Αγίου Γερμανού, ε-
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στρωμένην δ ι ’ ασφάλτου καί ήκιστα συχνά- 
ζομένην ΰπό περιπατητών.

‘Η πέμπτη καί ήμίσεια ει^ε σημάνη 
καί ό τμηματάρχης Ρυβιέ ητο σχεδόν 
μόνος έντός τοΰ υπουργείου. Οί ύπάλληλοι 
ειχον άναχωρήση- Βαθεϊα δέ σιγή έπεκρά- 
τει κατά τό διαμέρισμα τοΰτο τής πόλεως, 
όπερ τό Σάββατον μετά μεσημβρίαν εφαί 
νετο Ιτι.πλέον μελαγχολικόν τοΰ συνήθους.

Έ π ί στιγμάς- τινας, ό τμηματάρχης 
-παύσας νά  παρατηρή τά  περικυκλοΰντα 
αύτόν αντικείμενα, άφιερώθη εις τήν ενδό
μυχον παρατήρησιν τής είκόνος, ήν πρό 
οκτώ ήμερών προσεπάθει , νά άποδιώξν), 
καί ήτις επιμόνως τψ  έπανήρχετο-. Έ ντε- 
ταμένον έχων τόν νοΰν, ΐνα άναπαραστήβνι 
άπάσας τάς λεπτομερείας, με τήν καρ
διάν άορίστως τεθειμένην καί μειδίαμα κατά 
τ ι  εύθυμον καί κατά τ ι μελαγχολικόν έπί 
τών χειλέων, άνεπόλει τήν Άνδρεάδα. 
.Λεπτοφυές άνάστημα εφήβου- ακτινοβολία 
παιδικής χάριτος, άναγγελλούσης ήδη τό 
μεγαλείον τής μελλούσης καλλονής- ήρεμος 
εύχροια θελκτικοΰ προσώ’που, μέ δύο αμαυ
ρούς γαλήνιους οφθαλμούς, στόμα έκφρα- 
στικόν, πραδίδον έν έρασμίιρ σύμμίξει τάς 
παιδικάς όρμάς, τό άθώον θράσος τής νεά- 
νιδος, τήνμεμετρημένην συμπεριφοράν τής 
γυναικός- πλουσία κόμη ύπέρυθρος, στο- 
λίζουσα διά χρυσών βοστρύχων κεφαλήν 
στρογγυλήν" άμιτρον θέλγητρον, καί δρο- 
σερότης παραθύρου ήνειργμένου πρός παρά
δεισον, έξού άναδίδεται ή ευωδία τή< χλόης 
καί τών φύλλων, έζωγραφοΰντο έν τ φ  νφ  
του, Ό  Ρυβιέ είχε σχεδιάση διά βεβαίας 
χειρός τήν εικόνα ταύτην- τόσον κάλώς 
«γνώριζε τά  χαρακτηριστικά τη ς!

Ήγέρθη καί έστη πρό τοΰ κατόπτρου, 
έπιθυμών νά ϊδν) τώρα τήν ίδιαν αύτοΰ ει
κόνα, καί έρριψεν ε π ’ αυτής δειλόν καί άνή- 
συχον βλέμμα. ’Αλλά τό κάτοπτρου τφ  ά· 
ναπαρέστησε μορφήν έρυθριώσαν. Έ ξή τα - 
σεν έαυτδν μετά κάπως αύστηράς ακρίβειας, 
παρατηρών τάς ούχί σπανίας λευκάς.τρίχας 
τών αραιών παραγναθίδων του, τά ΰπό τά 
κάτω  βλέφαρα τών κυανών οφθαλμών του 
μελανά τόξα, τήν έχφράζουσαν πικρίαν καμ- 
πύλωσιν τών άχρών τοΰ στόματός του, καί 
έπείσθη, ότι ταΰτα  πάντα τόν καθίστων ά- 
γνώοιστον, εν αντιπαραβολή πρός τό ο
μοίωμά του, τό παριστών αυτόν κατά τό 
εικοστόν πέμπτον έτος τής ήλικίας του.

Ή το  ύψηλός, ίσχυρόςκαί ανάλογος, ά λλ ’ 
οί ωμοι του κατέπιπτον οίονεί κεκμηκότες 
ΰπό τό βάρος τών σαρκών του. Τστατο ευ
θυτενής, άλλ1 ήσθάνετο έν Ιαυτφ είδός τ ι 
καταθλίψεως. Ελαβε ζωηροτεραν. στάσιν, 
ήγειρε τούς βραχίονας, έχειρονόμησεν, άλλά 
δέν ήδυνήθη νά εύρη τήν εΰκαμψίαν τών 
μελών τής νεανικής του ήλικίας.' Γενική 
στενοχώρια τόν κατεπίεζε δίκην βρέφους' 
έσφιγμένου διά τών σπαργανών. Έ ν σύμ· 
πα ντ ι τ φ  σώματί του άνεκάλυπτε τάς 
έξεις τοΰ γήρατος καί άνεγνώριζε τό αδύ
νατον τοΰ ν ’ άναλάβνι άλλα;· νά άνακαι- 
νισθή !

-— Είμαι-τεσσαράκονΐα καί πέντε έτών, 
έψιθύρισε, καί εκείνη είνε δεκαέξ μόνον.

Έθεώρησε καί πάλιν έαυτόν,. όστις ητο

άλλοτε ωραίος, όστις ίσως ητοάκόμη τοιοΰ- 
τος, ά λ λ ’ όστις διά τήν Άνδρεάδα δέν ήδύ- 
νατο πλέον ν ’ άποβή είμή μόνον άπλοΰς φ ί
λος, ήτοι ξένος..

Ή  μία δυσαρέσκεια γεννά άλλην καίτοι 
όλως άσχετον πολλάκις πρός τήν πρώτην.· 
Ά ν  δέν είχε άλλο τι· νά μεμφθή εκτός τής 
ήλικίας του.

—  Άπώλεσα τά  καλλίτερα Ιτη τοΰ 
βίου μου .!

Ε ίτα δέ εχων τάς χεΐρας έντός τών θυ
λακίων του καί τήν κεφαλήν κάτω νεύουσαν 
ήρξατο νά καταμετρή τό δωμάτιον διά βα
ρέων βημάτων, ΰπό τά  οποία τό έφθαρμένον 
δάπεδον άπήντα διά τριγμών. Όσάκις διήρ- 
χετο. πρό τοΰ κατόπτρου ,παρετήρει διά τής 
άκρας τοΰ οφθαλμού τήν μορφήν του, τήν 
ολίγον κυρτήν ράχιν του, ήτις εδιδεν' είς τό 
παράστημά του όλως άχαριν δψιν. Τοΰτο 
τόν δυσηρέστησεν έπί τοσοΰτον, ώστε ήλλαξε 
τήν διεύθυνσιν τοΰ περιπάτου του καί περιώ-' 
ρισεν αύτόν είς δωδεκάδα μόνον βημάτων έμ
προσθεν καί όπισθεν.

’ *  *

' »
Τ ις ή το ; Ή το  τμηματάρχης ύπουρ- 

γείου, μέ παράσημα καί τιμάς καί μέ 
δέκα χιλιάδων φράγκων μισθόν ήτο ύγιής,’ 
είχεν έξησφαλισμένον τό μέλλον του,ένί λόγφ 
ητο ευδαίμων- πρός δέ έκέκτητο ευφυΐαν 
ούχί τήν τυχοΰσαν καί μετείχε παιδείας ούχί 
κοινής* διά τούτων δέ κατώρθου νά' καθιστά 
περιζήτητον τήν συναναστροφήν του. Ά λ λ ’ ή 
ήσυχία αΰτη ή τοσοΰτον επίζηλος πρός ό'σους 
προτιμώσι νά  διέρχωνται τόν βίον δ ι’ έλιγ- 
μών καί νά έγκατοίλείπωσιν έαυτούς είς τόν 
ροΰν του μάλλον παρά ν ’ άνθίστανται καί 
νά πολεμώσι κ α τ ’ αύτοΰ σώμά - πρός σώμα 
έκ·φόβου μή έκτεθώσιν έίς τόν άφευκτον κίν
δυνον νά λάβωσι θανατηφόρον τ ι τραΰμα, 
—  ή ήσυχία αΰτη έβάρυνεν έ π ’ αύτοΰ καί 
καθίστα τήν περί αύτόν ατμόσφαιραν, νοσηράν 
ώς έκείνην,' ύ φ ‘ήν καθεύδουσι.τά ελη. Ά λ λ ’ 
άφοΰ δέν ίπολέμητεν, άφοΰ μή πολεμήσας 
δέν έφερε τραύματα, διά τ ί  νά γηράσ^ ;

Η ανωμαλία μεταξύ τοΰ γήρατος τοΰ 
οργανισμού του καί τής νεότητος τής ψυχής 
του ήτο εύδιάκριτος. Δέν είχε γηράση καί 
ητο γέρων. Ή το  παράλογον τοΰτο. Δυνά
μεις άχρησιμοποίητοι, έπιθυμίαι άμεληθεϊ- 
σαι, όρμαί άποσβεσθεΐσαι, Ικοιμώντο έντος 
του ώς κερμάτιά χρυσά τεθαμμένα έντός 
τής γής. Πολύ συχνά έλεγε καθ’ εαυτόν:, 
«έάν ήθελα .. . . β ,  καί ούτως έφθασεν είς τό 
λικόν συμπέρασμα: «ή αλήθεια είνε ότι 
δεν ήδυνάμην». Άνεφαίνετο τότε έπί τών 
χειλέων του'το  πικρόν εκείνο' μειδίαμά, όπερ 
προξενεί Ικπληξιν, όταν απαντάται παρά 
τοίς άνθρώποιςοΐτινες λογίζονται.εύδαίμονες.

Τήν εσπέραν ταύτην ιδίως ή χολή του 
εύρίσκετο είς άναστάτωσιν έντός του. Ά νε- 
πόλει τά  έτη τής νεότητός του, άτινα ήδη 
άπεϊχον πολύ άπ’ αύτοΰ καί άτινα είχον μεί- 
νη τότε έν τή  έφεδρεί^, ινα χρήσιμοποιηθώ- 
σιν έν τφ  μέλλοντι διά μεγάλα κατορθώ
ματα - πλήν ή ώρα δέν είχε φθάση' είσέτι, 
ούτε θά έφθανε ποτε.

Ό  άνθρωπος δεν δύναται νά γευθή α
μιγή τήν εύδαιμονίαν, άν δέν χρησιμοποίηση

άπάσας τάς δυνάμεις τοΰ όντος του" τό έν
στικτον τής δράσεως καί τοΰ άγώνος, τήν 
ανάγκην τής μ ετ ’ άλλων επικοινωνίας, τ ά ; 
αντιφατικά ; εφέσεις τή ; πολυτελείας καί τής 
άπλότητος,τής εκλύσεω; καί τής αρετής,τήν 

■τάσιν πρός τήν ήρεμίαν καί τήν μελέτην, 
ταΰτα  πάντα οφείλε; νά δοκιμάσν;, διότι είνε 
άνάγκη νά έξέλθωσιν έξ αύτοΰ άπασαι α ΐ 
υπάρξεις, ας ούτος εμπερικλείει. Είνε α
νάγκη νά έξέλθη έσωθεν του ό διπλωμάτης, 
ό πολεμιστής, ό ειρηνικός άνθρωπος, ό γε
ωργός, ό περιηγητής, ό άνήρ. Ή  κοινωνία 
μέ τόν καταμερισμόν τών έργων, ον έφεΰρε, 
μέ τήν ταξινόμησιν τών δυνάμεων Ικάστου, 
ήνεθίσπισε, μέ τήν συστημκτοποίησιν παν
τός πράγματος, ήτις ¿σμίκρυνε τό στάδιον 
τής ένεργείας μας καί μάς χατέστησεν 5- 
μοίους μέ κινούμενα; μηχανάς, έδημιούρ- 
γησε τό έπάγγελμα, τόν περιορισμόν τοΰτον, 
όστις ειδικεύει είς έκαστον μίαν καί μόνην 
δύναμιν, πολλάκις ούχί τήν μάλλον έξέχου- 
σαν, πρός βλάβην τών άλλων,α ίτινες συχνά 
τυγχάνουσι πολύ σπουδαιότεραι. Ά λλά  τό 
πρόβλημα μένει είσέτι άλυτον : περί τίνος 
πρέπει νά φροντίσωμεν ; περί τοΰ συνόλου 
τών όντων, καθ’ ο έκαστον οφείλει νά θυ
σιάζεται διά τά  λοιπά, και νά αμείβεται διά 
τής βεβαιότητος ότι γ ίνεται πρόοδος, ή περί 
τής . προσωπικότητος ενός έκαστου, όστις 
χάνει μέν ά φ ' ένός τά  πλεονεκτήματα τοΰ 
καταμερισμού, άλλά κερδίζει τάς ποικίλας 
απολαύσεις όργανισμοΰ έντελεστέρου καί μή 
ήκρωτηριασμένου; Ό  στρατιώτης, όστις α
ναγκάζεται νά  μένη έπί μακρόν χρόνον έν 
τφ  τόπψ τών γυμνασίων, φθονεί τόν υπάλ
ληλον,όστις κύπτει γαλήνιος έπί τής τραπέ
ζης του, ένφ τό πΰρ τοΰ θερμαίνει τά  νώτα· 
ό υπάλληλος άσφυκτιών έν τή πνιγηρά άτμο- 
σφαίρα τοΰ γραφείου, καί νεναρκωμένος ζη
λεύει τήν τύχην τοΰ κινούμενου έν τφ  κ α - ' 
θαρφ άέρι στρατιώτου, τοΰ πλήρους ύγεία.ς 
καί νεότητος, καί τοΰ ναύτου, όστις αποδη
μεί, καί υπερασπίζει τήν ύπαρξίν του κατά 
τής τρικυμίας, καί τοΰ χρηματιστοΰ, όστις 
διά μιάς μόνης έπιχειρήσεως πλουτεί η κατα- 
στρέφεται.

Καί ούτως άπαντες άλληλοφθονοΰσι τάς 
τύχας των καί προσπαθοΰσι παντί σθένει ν ’ 
άντιδράσωσι κατά τοΰ άνηλεοΰς ακρωτηρια
σμού, οΰτινος είνε θύματα καί μετοχέτεύου- 
σιν έντός τοΰ στενού κύκλου τής ένεργείας 
των τά ς δυνάμεις, ών τούς έστέρησεν ή κοι
νωνία· ά λλ ’ αίδυνάμεις αύτα ι είνε έξηντλη- 
μέναι, καί ούτοί είσιν αδέξιοι καί ανίσχυροι* 
όμοιοι δέ πρός πτηνά , ών έψαλιδίσθησαν αΐ. 
πτρρυγες, πτερυγίζουσιν ϊνα ύψωθώσιν. άλλά 
μένουσι πάντοτε έττίτοΰ έδάφους. Ή  έπιβαλ- 
λομένη παραμόρφωσις ύπό τοΰ επαγγέλμα
τος στιγματίζει τόν άνθρωπον όπως ή. χώλαν- 
σι; άλλοτε ποτε εδήλου τήν απόπειραν άπο- 
δράσεως έκτοδ δεσμωτηρίου. Καί ό ραδιούργος 
άγών,είς ον κατέρχεται ό άρχαίτυπος άνθρω
πος τοΰ συστήματος τούτου, εινε δειλός 
καί ύπουλος, καί δέν έπιτίθεται, δέν προσ
βάλλει κατά μετώπον. ·Ό στρατιώτης επι
δίδεται είς τήν κτηνώδη δ ιπλω μ ατίαν  ό 
ποιητής αποβαίνει βλακώδης, ή όμιλών περί 
πολιτικής αποβαίνει χιμαιρικός- Ό  αποκτη
νωμένος έκ τοΰ χρυσού του τραπεζίτης, γ ίν ε 
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τα ι έρωτόληπτος καί εκφράζει αισθήματα 
κρατών τά ς συναλλαγματικά; του άνά χεϊ· 
ρας. Οΰτω δε ή κοινωνική διαίρεσις κατα
στρέφει την εκτασιν των δυνάμεων του αν
θρώπου, καί την ακεραιότητα αύτοΰ.

*

* *
"Ο Ρυβιέ παρεπονεΐτο, διότι ήτο ευδαί

μων καί ειρηνικός πολίτης. Έπεθύμει κα
τορθώματα, ανδραγαθήματα καί ιστορίας 
αφηγούμενα; .περί αύτοΰ ταραχώδη τυχο
διωκτικήν' καί παράτολμον ΰπαρξιν κατα- 
κτητοϋ. 'Η ζωηρότης του δεν είχεν έξαν- 
τληθή, καί έβαινε προς το γήρας πλήρης 
είσέτι ηθικής νεότητος, λείψανον άγνωστον 
εις πάντα  άλλον πλήν αύτοΰ του ίδιου, ά 
χρηστος καταστάς εν σώματι έφθαρμενφ ύπό 
τής ηλικίας καί- έν άπομαχία διατελοϋντι.

“Οτε άνέλαβε τήν πορείαν του βίου τού
του, δεν είχε διευθύνη τά. βήματά το.υ προς 
τό δωμάτιον, έν <ρ τόν - εύρίσκομεν ήδη. 
Προ εϊκοσιν ετών προύχώρει άσκόπως καί 
άνευ ώρισμίνης διευθύνσεως, φέρων έν έαυτω 
τό σύμπαν, καί άκούων μακρόθεν τήν ήχώ. 
τής φήμης, ήτις τώ έπεφυλλάσσετο έν και- 
ρφ τ<5 δέοντι. Ούδόλως δ ’ άμφέβαλλεν, ότι 
εμελλί νά φθάση ή ώρα εκείνη.'Ητο ώραϊος, 
ισχυρός, καί με φαντασίαν αγνοούσαν τήν 
άπογοήτευσιν. Ούδέν άλλο είχε νά πράξη, 
ίνα  φθάση εις τήν δόξαν ή νά έκλέξη τό 
στάδιόν του.

Έφαντάζετο τήν πολιτικήν, τήν δόξαν 
τοΰ βήματος, τούς μεθύσκοντας άγώνάς 
τη ς, τούς θριάμβους τοΰ νικητοΰ, οστις διά 
μιάς μόνης λέζεως κρατεί υποχειρίους τούς 
συμμαχήσαντας αντιπάλους του, Έ φαντά
ζετο τήν ποίησιν, δ ι ’ ής όμιλε! ή καρδία 
καί έξαπλοΰται τό αίσθημα ώς σπόρος γο
νιμοποιών τάς καρδίας τών άλλων. Έ φαν
τάζετο τό έμπόριον, τό όποιον μετατρέπει 
ολόκληρον έθνος εις πολυάσχολον μυρμηκιάν. 
Έφαντάζετο τόν έρωτα, όστις όμοιος πρός 
μεταλλευτην έρευνώντα τά  έγκατα τής γης 
μας, έξάγει έκ τών άδυτων τής ανθρώπινης 
καρδίας τούς εν αύτη κεκρυμμένο.υς θη
σαυρούς;

Ό  μεταλλευτής ευρίσκει τόν χρυσόν καί 
τούς άδάμαντας, καί ό ερως εξάγει εις τό 
φως τά  έν τή  καρδί^ κεκρύμμένα σπέρματα 
τής μεγαλοφυίας καί τά  άναδεικνύει. Οί 
μικροί ίχθϋς ευκόλως διέρχονται έκ τών 
οπών τού δικτύου. Ώ ς τοιοΰτος καί αύτός 
διήλθι διά τών διόδων τοΰ βίου. ΙΙοϋ εϊνε 
τώρα α ίν ίκα ιτου , οί θρίαμβοί του, α ίδόξαι 
του, οί έρωτές του, τά  τέκνα του, τά  μήτε 
νεκρά κάν γεννηθέντα,. καί άτινα μόλις συν- 
ελήφθησανέν τα ΐς στείραις παραφοραίς τών 
παιδικών του χρόνων ;

—  “Ο χι! ούτε κάν ήγάπησα........
Ή  διαβεβαίωσις αϋτη δεν ήδυνήθη νά 

εξελθη ολόκληρος έκ τοΰ λάρυγγός του; Ώ· 
μοίαζε πρός τήν φωνήν τοΰ κλέπτου, όστις 
συλληφθείς έπ ’ αύτοφώρω κλέπτων, ¡ψιθυρί
ζει καταπόρφυρος έξ αίδοϋς καί πείσματος, 
« í l f r  ι ι μ β ι  έγώτ>.

Ό  Ρυβιέ, όστις ήράτο τής Άνδρεάδας, 
προσεπάθει νά πείση εαυτόν, ότι δέν είχεν 
άγαπήση είσέτι. Στενάζων πρό τής λιτής 
τραπέζης τής φιλοδοξίας του, τήν καθίστα

' ετι λιτοτέραν, άφαιρών έξ αύτής καί τόν 
ολίγον έρωτα, ον έδοκίμασεν. Ά λ λ ’ όμοιος 
μέ τήν σκιάν τοΰ πατρός τοΰ Άμλέτου ό 
νεκρός ερως ώμίλει κάτωθεν τής γής καί 
έκραύγαζεν: «Ψεύδεσαι, ψεύδεσαι! Ή - 
γάπησας, καί ολόκληρος ή ύπαρξίς σου έγ
κειται έν τφ  ερωτί σου».

Ό  Ρυβιέ ήκουσε.τήν φωνήν ταύτην, καί 
βραχίονες ¿σαβανωμένοι έξετείνοντο πρόςαύ- 
τάν καί διά τής ισχύος τής άναμνήσεως ή· 
νοιγε τό μνήμα, ένθα πρό δύο ετών έχύηχ  
έκοιμάτο έν ειρήνη.

Ή  καρδία του κατελήφθη ύπόθλίψεως, οί 
οφθαλμοί του έσκοτίσθησαν καί ό έρως έξε- 
χύθη έκ τής καρδίας του έπί του φάσματος 
τής νέκρας : '

—  Δ ιατί άπήλθες, πτωχή καί άκριβή μου 
φ ίλη ; Δ ια τ ί; Τ ι αήδιασες, έμέ ή τόν βίον; 
Άμφότερα ίσως. Σύ φωνάζεις σήμερον ότι 
ψεύδομαι καί ότι σέ ήγάπησα. Ά λ λ ά  σύ 
δεν έψεύσθης πρός έμέ έπί δεκαπέντε όλα 
έτη, λέγουσά μοι καί άποδεικνύουσά μοι ότι 
μέ ήγάπας. Άζιολάτρευτον πλάσμα δέν 
έψεύσθημεν ό εις πρός τόν άλλον ; Ή  ύ- 
στάτη σου πνοή έξήλθεν έν μειδιάματι χαράς 
καί τό ύστατόν σου βλέμμα προσηλώθη έπ.’ 
Ιμοΰ μετά τής μελαγχολίας έκείνων, οΐτινες 
μεταβαίνοντες πρός τήν χαράν δέν δύνανται 
νά τήν μεταδώσωσι πρός τούς άλλους. Τό 
βλέμμα σου τοΰτο, έζήτει συγνώμην. Ά λλά
δ ια τ ί ;   Δ ι ’ ό λα .... Δεν ήδυνήθης νά με
καταστήσης εύδαίμονα, διότι μεταξύ μας, 
μεταξύ τών φιλημάτων μας, μεταξύ τών 
τρυφεροτήτων μας, ήσθανόμεθα πάντοτε τό 
άνεπαίσθητον δήγμα τοΰ σκώληκος, όστις ε
πιφέρει τήν σήψιν εις τούς ώραιοτέρους καρ
π ο ύς .... Δέν ήδυνάμεθά ν ’ άγαπώμεν άλ- 
λήλούς... καί δέν ήγάπησα ...

*
* *

Ή το  είκοσιπινταέτης, ότε τήν συνήν- 
τησεν είς τά  λουτρά, καί ήτο ή εποχή καθ’ 
ήν έδίσταζε περί ¿Αλογης μεταξύ τών δια
φόρων σταδίων, δ ι ’ ά έκρινεν εαυτόν επί
σης κατάλληλον. Φιλολογικά δοκίμια, καί 
άπόπειραι έν τή  πολιτική τόν ένεθάρρυνον 
καί τόν προσεκάλουν πρό; αύτάς. Αύτός δέ 
έν τή παρόδιρ τοΰ χρόνου, καθ’ ον θά έλεγε 
«θέλω », έχανε τόν καιρόν του Ιν τή τερπνή 
άργίερ, ήτις προηγείται τής δράσεως, έν τή 
ίδιαζούση ε’κεινη αδιαφορία, ήν καλώς γ»ω· 
ρίζουσίν οί εύφάνταττοι καί εύαίσθήτοι. Τόν 

'συνέστησαν εσπέραν τινά  παρά τήν παρα
λίαν πρός τινα  νεάνιδα, ήν δέν είχεν ίδή 
καλώς τότε έν τή  σκοτία.

Έ νψ  συνωμίλουν, τό κΰμα άνήρχετο πρό 
Λύτών βραδύ, δροσερόν, ισχυρόν,- καί -ούτος 
ήράσθη φωνής, σκιάς, άορίστου γυναικείας 
ευωδίες;. Τήν έπιοΰσαν, ενώ τήν έζήτει καί 
πάλιν έν τή αΰτη θέσει, περίφοβος μή δέν 
τήν εϋρη ύπό τό σκληρόν φώς τοΰ ήλιου, 
αύτη διήλθε πλησίον του, κατερχομένη πρός 
τήν θάλασσαν έν στολή λουτρού, έχουσα 
τόν τράχηλον, τούς βραχίονας καί τάς κνή· 
μας γυμνάς, τό σώμα περιτετυλιγμένον έν 
■τώ εύρεί έξ έριούχου καλύμματι καί τήν 
κεφαλήν κεκαλυμμένην ύπό τοΰ έκ καου
τσούκ κεκρυφάλου της. Τήν άνεγνώρισεν.

Διήλθεν αΰτη ταχέως, ώρμησεν ε’π ί τής

σανίδος καί έρρίφθη έν τώ  ΰδατι καί άπεμα- 
κρύνθη νηχομένη, καί ακολουθούμενη ύπό 
μονοξύλου. “Εμεινεν έπί τής άκτής καί τήν 
παρετήρει. Ή τ ι  έξήλθεν, άφήκε νά φανώσιν, 
ένώ περιεβάλλετα τόν μανδύαν της, τά  ρόδα 
τής σαρκός της διά μέσου τοΰ βεβρεγμ,ένου 
καί κολήσαντος επί τοΰ σώματός της λευ
κού έριούχου. Ή τε  ένεδύθη καί έκάθησεν 
ύπό τήν σκηνήν, έπλησίασεν. ίνα τήν χαιρε- 
τήση. Προφασιζομενη ότι έκρύονεν, ήγέρθη 
καί περιεπάτησεν έπί τής άκτής. Ούτος τήν 
συνώδευσεν. Ή το  θελκτική, λεπτοφυής, μέ 
οφθαλμούς κυανοΰς ώς ό αμέθυστος,αμαύρου- 
μίνους ένίοτε καί καθιστάμενους σχεδόν με
λανούς, μέ κόμην λεπτήν καί λείαν, καί είχεν · 
άνάμικτον έ/.φρασιν μελαγχολίας καί εύθυμίας 
έν τή  φυσιογνωμία. Τό μειδίαμά της προεκά- 
λειβαθεΤαν συγκίνησιν.Τοιαύϊη ούσα διήγει- 
ρεν εν τώ  νεανία ολόκληρον κόσμον αγνώστων 
αισθημάτων. Τήν ήγάπησε καί τήν ήκολού- 
θησεν έπί τής άκτής καί έπί τών πέριξ περιπά
τω ν. Ή  επιθυμία ν ’ άγαπηθή ύπό τής.γυναι· 
κός ταύτης άντεκατέστησεν άπαντα τά  όνειρα 
φής φιλοδοξίας του καί τάς περί μέλλοντος 
σκέψεις τον, « ς  άνέβαλε δΓ άργότερα. Ε 
βδομάδες τινές έρωτος τώ  έφάνησαν τότε 
προτιμώτεραί ολοκλήρου εύτυχοΰς ύπάρξεως. 
Ά λλω ς τε είχεν έννοήση ότι τή  ήρεσκε, καί 
ταχεία φ ιλία , προερχόμενη έκ τής συγγέ
νειας τών διαθέσεων, άνεπτύχθη μεταξύ 
των καί ήρξαντο νά άνταλλάσσωσι τά  μεστά 
έκπλήξεως βλέμματα, άτινα διαμείβουσι δύο 
όντα όταν άποροΰσι διατί το έν νά μή άνήκη 
είς τό έτερον.

Ή  Βαλερία ήτο ύπανδρος; ά λ λ ’ άτυχή ; 
είς τόν γάμον τη ς. Ό  σύζυγός της, ένεκα 
τής πρός τήν γυναίκα περιφρονήσεώς του, 
ήν έθεώρει ώς κτήνος έστερημένον λογικού, 
ερμαιον τών εντυπώσεων άνεπίδεκτον στα* 
θερότητος, χειραγωγούμενον διά τής μα- 
ταιότητος, τήν είχε προσβάλη. Εμενε πλη 
σίον ανθρώπου, όν περιεφρόνει, καί ον δέν 
θά συνιχώρει ποτέ· ούσα δέ νέα καί ανευ 
τέκνου, βαρεως έφερε τό φορτίον τοιούτου 
γάμου, όστις τή  έφαίνετο καθ’ όλα όμοιος 
μέ καταδίκην. Έζήλευσε τούς ελευθέρους . 
έραστάς, οΐτινες συνενοοΰντο, καί ήγαπησε 
τόν Ρυβιέ, όν άνέγνωσε καί κατενόησεν ώς 
βιβλίον, όπιρ οδηγεί τόν άνθρωπον εις ά λ 
λην άτμόσφαιραν, ύ π ’ άλλον ουρανον, εις 
άλλην αγκάλην, "Οτε ήλθεν εις Παρισίους 
ό νεανίας τήν έπεσκέφθη. Αλλ ό σύζυγος, . 
όστις έμάντευσε τόν μεταξύ των έρωτα, εδέ- 
χθη αύτόν διά ψυχράς εύγενείας" γνωρίζων δέ, 
ότι ό εραστής ήτο μικρόψυχος καί ανίκανος 
ν ’ άποκριθή, τόν έταπείνωσεν ενώπιον της. 
Έχλεύασε τήν γυναίκά του, καί προσε- 
ποεήθη ότι τή  είχεν άπόλυτον εμπιστοσύνην. 
Μεταχειριζόμενος δέ 'συμπεριφοράν λεπτο- 
τά ιη ν , καϊτοι κατά βάθος ξηράν, άνέλαβε 
νά καταπολέμηση τόν κίνδυνον διά τής ά - 
στειότητος, καί νά τόν άπομακρύνη δι.’ ευ
φυών στρατηγημάτων* οΰτω δέ ήνείχετο 
τάς πρός τήν σύζυγόν του κατά μόνα; επι
σκέψεις τοΰ Ρυβιέ. Κατά τήν διάρκειαν ό
μως αύτών^έπαρουσιάζετο μειδιών, καί μέ 
τήν χεΐρα τεταμένην πρός τόν μεν καί ασπα- 
ζόμενος τήν δέ είς τό μέτωπον. Ή  πολι
τική αύτη δέν ήτο κακή* έσήμαινεν ότι έπί

τοΰ παρόντος ήρκείτο είς τούς μικρούς τού
τους ψαλιδισμούς τοΰ έρωτός τω ν, ά λ λ 'έ ν  
άνάγκη θά έπραττε περισσότερα. Ύπερβαί- 
νων τήν σύζυγόν του κατά τινα  δεκάδα 
ετών τήν μετεχειρίζετο ώς νήπιον. Οΰτω 
έμάνθανεν άπάσαςτάς πράξεις της, καί κα
τόπιν τή έπανελάμβανεν αύτάς αφελέστατα. 
Έ π ί τέλους οί δύο ταπεινωθέντες έρασταί 
ήσθάνθησαν, ότι κατέστησαν γελοίοι* άν δέ 
.δέν ήγαπώντο ή θά άπιμακρύνοντο άλλή- 
λων ή θά τόν ήτίμαζον άίσχρώς. Ά λ λ ’ ή -  | 
γαπώντο. Ό  είς είχεν άνάγκην τοΰ άλλου, 
κάί .συνώμωσαν εναντίον του. « ’Ελευθέ
ρωσαν με άπό αύτόν». έσκε’πτετο αΰτη.
«  Έκδίκησόν μ ε» , έσκέπτετο ούτος. Τήν ημέ
ραν, καθ ’ήν παρέδωκεν έαυτήν πρόςτόν ερα
στήν της, έπείσθη, ότι ώφειλε νά παραδοθή 
-εί; αύτόν διά παντός.. Καί δέν ¿δίστασεν. 
Έ γραψε'πρός τόν σύζυγόν-της καί τόν έγ- 
κατέλειψεν. Ούτος δέ τήν έξεδικήθή διά 
τοΰτο, μή ζητήσας ποτέ διαζύγιον ά π ’ 
-αύτής.

Τό γεγονός τοΰτο έκοψε τάς πτέρυγας 
τής φιλοδοξίας του Ρυβιέ και έδέησε νά 
ύποχωρήσωσιν οί πόθοι του είς επιβλητικω-. 
τέρας . υποχρεώσεις,. Ή  Βαλερία ήτο φύ- 
,σεως περιπαθούς καί δειλής καί είχεν άνάγ
κην άθορύβου εύδαιμονίας, ούτος δέ έμάν
τευσε τάς σιωπηρά; ικεσίας τής ερωμένης 
του, τή*'ευαίσθητου ταύτης καί λεπτής γυ- 
ναικός, τής'ίκανής μέν νά συλλαβή άπηγΟ- 
ρευμένον αίσθημα, άλλά μή δυναμένης νά 
αντιμετώπιση-τήν κοινήν περιφρόνησιν, ήν 
-συνεπάγεται τό αμάρτημα.

-Δέν. έπεθύμει αύτη νά γίνητα ι καταφα
νής έν τώ  κόσμψ καί ούτος έκ τρυφερότητος 
πρός αύτήν, ¿θυσίασε τά  πάντα καί έμιινεν 
άγνωστος. Ό  γέγονε, γέγονε. '

Ώ φειλε νά ύποστή τάς συνέπειας, ώφειλε. 
ν ’ άποκρύψη έκ τών οφθαλμών τών ανθρώ
πων την προγεγράμμένην,.ενώπιον τής όποιας 
είχον κλεισθή α ί θύραι τής κοινωνίας, τοΰτο 
δέ καί έπραξε καί συνεμερίσ,θη ευχαρίστως 
τήν μοναξίαν της. *Αν δέν άφωσιοΰτο πρός 
αύτήν άποκλειδτικώς, ή Βαλερία θά ήτο 
-δυστυχής καί δέν θά έλησμόνει τήν π τώ - 
σίν της.. ‘ Ητο άνάγκη λοιπόν αύτήν νά 
άποθεώση. Πάσα δέ προσπάθεια ,έκ μέρους 
του χάριν τής δόξης, θά ήτο απιστία πρός 
τό εϊδωλόν του. Ά λ λ ’ ήγαπώντο έμμανώς·

Αί πρώτάι παραφοραί του έρωτός των 
δέν διήρκεσαν ολίγους μόνον μήνας μέλιτος, 
άλλά πολλά έτη, καθ’ ά περί ούδενός άλλου 
έφρόντιζον ή περί τοΰ πώς ν ’ άποτελώσι ό 
είς την ευτυχίαν τοΰ άλλου. Καί έν τούτοι; 
ή αμφιβολία..ύφίστατο .μεταξύ, τω ν,, καί. έ- 
γνώριζον τάς άμοιβαίας ύπονοίας των καί 
τάς άμοιβαίας θυσίας τω ν. Ό  Ρυβιέ έγίνοί- 
σκεν ,- ότι αΰτη έλυπεϊτο διά τήν άπώλειαν 
τής ύπολήψεώς της καί ίσως τοΰ' συζύγου 
της, καί ή Βαλερία δέν ήγνόει, ότι ούτος 
ήγανάκτει διά τήν έγκατάλίίψιν- τών σχε
δίων τής φιλοδοξίας του. Τ ής εύαρεσκείας 
το μειδίαμα έπί τών χειλέων τοΰ ένός προε- 
κ.άλει ανησυχον βλέμμα έκ μέρους τοΰ άλ
λου. Φευ δέν ήπατώντο.

Μετά δεκαετή παράνομον συμβίωσιν δέν 
έπαυσαν νά  εχωσι δι ’ άλλήλους έν θερμόν 
φίλημα* η τουλάχιστον, όπόταν ώθοΰντο

ύπό αμοιβαίας, μετάνοιας δέν έπαυσαν νά 
ζητώσι παρ ’ άλλήλων τήν συγγνώμην καί 
νά τήν δίδωσι δ ι’ ένός «Σέ αγαπώ », όπιρ 
διιτήρει είσέτι τήν δροσιρότητα τών πρώ
των ημερών τοΰ έρωτός τω ν. Ουδέποτε έ
ρως ϋπήρξεν ήδύτερος, μελαγχολικώτερος, 
μάλλον ευγνώμων καί ειλικρινέστερος τούτου. 
Ή τα ν  ό Ρυβιέ ήτο ήναγκασμένος νά έξέρ- 
χηται μόνος κατά τήν εσπέραν, έπανήρχετο- 
οΓκοι καί εύρισκε τήν Βαλερίαν. άγρυπνον 
καί άναμένουσαν αύτόν. Τ ώ  προσεμειδία 
ήδέως καί αί δύο συντετριμμέναε υπάρξεις 
των απέκοιμώντο πλησίον άλλήλων.

Μόνοι οί ρεμβασμοί των καί αί ενδόμυ
χοι σκέψεις των τούς έχώριζον, διότι δέν 
έγνώριζον έξ αύτών, εί μή μόνον οσας ειχον 
μαντεύ.ση. Ό  είς έγένετο ή καταστροφή τοΰ 
ετέρου καί ή ένωσίς των ουδέποτε ύπήρξεν 
εντελώς ευτυχής, διότι τοιαΰται ένώσεις, 
κα θ ’ ά ςή  μέν γυνή θυσιάζει τήν τιμήν, της 
ο δέ άνήρ τό μέλλον του, ούδέποτε συνεπά- 
γουσι τήν εύδαιμονίαν.

'Τπο τών όλίγών στενών φίλων, οΐτινες 
τούς έδέχοντο είς τάς οικίας τω ν, ύπελαμ- 
βάνοντο ώς τέλειον υπόδειγμα ευδαιμονίας 
καί έρωτος καί εφθονοΰντο διά τοΰτο. Τή 
άληθείιρ δέ ουδέποτε διημείφθη μεταξύ των 
μία κάν ψυχρά λέξις. Έγνώριζον τό κακόν, 
όπερ προύξένησαν πρός άλλήλους καί τό 
συνησθάνονίο, άλλ’ ένδομύχως μόνον.

Ό  θάνατος τής Βαλερίας ένέσκηψε τέλος 
ώς κεραυνός Ιπί τοΰ Ρυβιέ, όστις εύρισκόμε- 
νος ενώπιον τοΰ νεκρού της, ον ήγίαζεν ή 
αίωνία άνάπαυσις, ένόμισιν ότι ούδέν πλέον 
θά τόν ήγάπα έν τώ  κόσμω ,τούτφ . Καί 
ήθελησε ν ’ αύτοκτόνήση* άλλ’ ό γηραιός 
φίλος του Μορισέ, 0 πατήρ τής Άνδρεάδος, 
συνέλαβεν ύπονοίας περί τούτου καί τόν ή - 
νάγκασε νά παραμείνη εν τώ  οίκω του έπί 
τινας μήνας.

("Ετιτοιι «υνέ/ίς«)

ΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Μ Α ί ' Μ Ο Τ Δ  Ε Σ
(Μ Ο βος Κ ρ (λ ώ φ )

"Ο τ«ν * « ν ε Ϊ 5 ζ η τ ε ί  νο υν  χ | τι ν 4  μ ιμ ηβή  
'Μπορεί άπ4 τό πρδγμβ αΟτο κ* ί νΛ ώφεληίίι.
Μίμησιε 6μο»ι 8ίχ^ω{ νοΰ χ* ί δίχω« λογιχή 

- -  Εϊνε δουλειά πολύ χπχή !
Ίδοό ίνα  Ααράδιιγμ’ άπό μαχρνομένα μέρη.

Όποιο; μαΐμοίδε; είδ’ έχιίνο; ξέρει 
. Πδοο τά ζώ αύτά μιμούνται δ, τ’  ίδοΰνε.

Λοιπον στήν · Αρρι^ή μαχράν^ ποΰ πλήβο; χατοιχούνε 
Ολδχληρο κοπάδι μιάν ημέρα 

Ε!; τά  χλαδιά δένδρα πΟχνοϋ χάδοντο πέρα πέρα 
Καί έβλεπαν τόν κυνηγό τόν πολυτεχνιμένβ 
Ποϋ-Χουτρουδίλαι; έπαιρνε «έ δίχτυ απλωμένο.
Τότε ή  φιόενάδαι; μα; λένε ή  μ ιά α τ η / ίλ λ η  

'Αγάλι 'γάλ ι:
— Κυτάξετι καλά έκεϊ αότόν τόν κατεργάρη 

Ποΰ. παίζει άδιάκοπα χαί μέ τ ί χάρι ΐ  
Ίδέτε τον ί*εί, πότε τεντώνεται 

- Πότε κοντρουβαλ$, πότε Ξαπλώνεται, 
Παρατηρήοετ’ έξαφνα πώς γίνετα ι χουδάρι*

Πού μήτε χέρι φαίνεται μήτε ποδάρι.
Ή μεΐς, πού τόαα ξέρομε χ’ Ιμάθαμε πολλά 
Δέν είδαμε τεχνάσματα ποτέ τόοο χαλά.

Νά μιμηβοϋμε πρέπει χαίτά παιγνίδι’ αϋτά.
Ό φίλο; οιεβχέδατε ώ; φαίνετ’ άρκετά -
Καί ϊβω; ·όγη· τότ’ εμείς... Είς τήν στιγμή ¿κείνη 
Ο κυνηγός πραγματιχώς τό δίχτυ του άφίνει 
Καί φεύγει. —Λίχως τό λοιπόν καιρό νά χάσωμε, 
Αέν’ ή μαϋμοΰδες, — πάμ’ έκεϊ νά δοκιμάσωμε.

Είπαν, κατεδηκαν. Δίχτυα πολλά 
Εύρηκαν άπλωμένα νά ταίς δεχβοΰν καλά.

Καί άρχισαν λοιπόν αύτά έπάνω νά κυλούνε 
Καί νά σχεπάζωνται μ’ αύτά καί νά κουτρουβαλούνε. 

Φωνάζουν χαί σφυρίζουν χ' εύθυμοΰν !
Πλήν τί κακό σάν ζήτησαν νά ¿Χευθερωίοΰν I 

Ο κυνηγός ποΰ ¿δλεπε κ’ ειαιροφυλακτούσε 
Πλησίασε μέ μερικά σαχχιά δποΰ κρατούσε*

Νά φύγουν τότε ή μαυμούδες μας ζητούν 
ΙΙλήν νά ξεπμπλέξουν ο! «τωχαΐς άδυνατοΰν,

Καί οί μαριόλαίς 
Πιάσδηκαν δλαις.

Π .  A .  A s i ü t h e

Άριβ. 1.

Η  Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε ΙΑ
ΤΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ!· 

Δ η λ ο ΐ

"Οτι αί έγγραφαί των νέων φοιτητών 
έν τφ [Αητρφφ τοΟ Έθν. Πανεπιστημίου 
καί «I ανανεώσεις της έγγραφης τών πα
λαιών άρχονται άπό σήμερον καί λήγου· 
σιν άνυπερθέτως τϊ| 30  τοΰ άρξαμένον 
μηνός. Μετά τήν λήξιν τής μαχράς ταό* 
της προθεσμίας ούδεμία έγγραφή γίνεται 
χατά ταύτην τήν έξαμηνίαν.

’Εν 'Αβήναις τή 1η Σεπτεμβρίου 1890.

Ό Π ρ ΰ τα νις  

Γ .  Μ ι ς τ ρ ι ω τ η ς

Ό Γραμματεύ;
Λ. Ο ρ ο δ ιλ ί γ ιο ς

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΛΟΜΑΔΟΣ

Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α

Ό  Βασιλεύς άναχωρών έκ Κοπενάγης τή 22 τρέ
χοντος επανέρχεται ένταΰθα διά Βερολίνου, Παρι- 
σίων καί Β ιέννης κατά τάς πρώτας ημέρας τοδ 
’Οκτωβρίου. — Ό  μεγαλόφρων κ.. Άνδρέας Συγ- 
γόός & διά τών ήγεμονικών δωρεών του κατακτή- 
ϊα< τδν τίτλον τοΰ μεγάλου εύεργέτου προσιφέρθη 
ίδ ίχ ις δαπάναις ν ’ άνιδρύση τά πυρποληθέντα κα 
ταστήματα τής έν Θεσσαλονίκη ελληνικής κοινδ- 
τητος, διαθέτων πρός τοΰτο τετρακοσίας έάν δ’ ή  
άνάγκη τό καλέση χαί πλειοτέρας χιλιάδας δραχ
μών, Ό « .  Συγγρός, ίπ ω ς  ΐδη τάς ζημ ία ς τής χοι- 

• νότητος άναχωρεΐ σήμερον είς Θεσσαλονίκην έπε“ 
βαίνων ίδιωτικοΰ άτμοπλοίου, όπερ έπί τ ιμ ή  θά 
συνωδεύση καί τόθωρηκτόν «Β . Γεώργιος». —  Τ πό  
τής πρός συλλογήν βοηθημάτων διά τήν Θεσσαλο
νίκην έπιτροπής συνελέχθησαν μέχρι τοΰδε 45 ,000  
δρ. ών 3 ,000  Ιπεμψεν ό Βασιλεύς, 2 ,000  έ Διά
δοχος, 5 ,000 ή  ’Εθνική Τράπεζα καί 15 ,000  5 
Ερυθρός Σταυρός. — Πανταχοΰ σχεδόν τής 'Ε λ 
λάδος κατέπεσαν εύεργετιχαί βροχαί κατά τήν π α - 
ρελθοΰααν Ιβδομάδα. — Τό ευδρομον «Ν. Μιαού- 
λ η ς  κατέπλευσεν έκ Θεσσαλονίκης. — Ένεκρίθη ό 
κανονισμός τόΰ Προτύπου 'Ε λληνικού Παρθεναγω
γείου, τοΰ ίδρυθίντος ύπό τοΰ έν Ά θήνα ις Συλλό
γου τώ ν Κυριών.

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α

Τό θωρηκτόν «Σπέτσαιε άνήχθη είςτό  άνοικτόν 
πέλαγος, γάρ ιν δοκιμών. Τό πλοίο1'  θά παραδοθή 
έντός ¿λίγου είς τήν 'Ε λληνικήν Κυβέρνησιν.—  
Κατά τάς άρτι διεξαχθείσας έν Βουλγαρίφ β ου-
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λευτιχάς έκλογάς, - έξε)ιέγησαν καί τρεις Έ λληνες, 
ή το ι έν Στενή μάχιρ μέν ό χ, Σωτήριο« Ά ντω»ιά· 
δης, Ιατρός, έν ’Αγχυάλω δέ i  χ ,  Κ £ταυρ£δης καί 
έν Βάρνη ó x. Σάββας. Αυγερινός· Ιξελέγησάν x « l 
25 Τοΰρκοι. "Απαντες οι λοιποί είνε Βούλγαροι. 
— Γαλλικός στόλος όπό τόν άντιναΰαρχον Δυπερρέ, 
καταπλέει τήν προσεχή έβδομάδα είς τάς έλληνι^ 
κάς θαλάσσας, — Έπανάστασις έξερράγη Ιν τισ ι 
καντονίοις τής 'Ελβετίας, άλλά κατεστάλη ταχέως. 
—  'FÍ χολέρα ένέσχηψεν έν Χαλεπίω. Έ ν  Μέκκα 
κ α ί ΤρέΗα άπά ήμερων οδδέν . έγένετό κρούσμα, 
χα ί έν ’Ισπανία δέ παρατηρεΐται Οφεσις.

- A Ρ Χ  Α Ι Ο Λ  Ο Γ Ι  Α

Té συμβούλιον τής ’Αρχαιολογικής Ε ταιρίας 
άπεφάσιβε την ΐδρυσιν αρχαιολογικού μουσείου έν 
Έ π ιδβύρψ , Ινθα δπάρ/ει τό πεοίφημον τοΰ Πο- 
λυχλείτου θέατρβν, έν τφ  όποίω θά περισυλλεχθώ- 
βιν άπαντα τά μέχρι τοΰδε άνευρεθέντά χειμήλια  
τή ς άρχαίας τέχνης· ή  'Ε ταιρία ϊ / ει άπόφασιν v i 
άνεγείρη καί είς άλλα  μέρη, ένθα ΰπάρχουσιν άρ- 
χαιότητες, κατάλληλα κτίρια είς τά δποΐα θά κατα- 
^εθώσιν άπαντα τά χατά τόπους εύρήματα τής άρ- 
χα ίας τέχνης. — ’Εν ΑΙγόπτω άνιχαλϋφ&ησαν έλ· 
ληνικο ί πάπυροι, πιριέχοντες τεμάχια άμχαίοιν έλ- 
ληνικώ ν πονημάτων. (Η "Αγγλοι καθήγηταί Μα- 
χάφυ χαί Σάίίς, «1« οδς άνέθηχετήν έξέταβιν δ κ. 
Φλίνδερς Πέτρι, ό κτήτωρ τοΰ άρτι εΰρεθέντος π α 
πύρου, άποιραίνονται δ'τι τά περιεχόμενα αύτόβι 
έλληνικά κείμενα, είνε όπό πάσαν Ιποψιν ήξιολο· 
γώτατα. Εΐνε 8 έ  ταότα :  Πολλά τεμάχια έκ τοΰ 
«Φαίδωνος» τοΰ Πλάτωνος, ¿>ν τό κείμενον *αρα·

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ·
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΦΟΥΝΤΩΤΟΥ 

ΕΝ ΤΤΕΙΡΑΙΕΙ
(Οίκία Ζωγράφου, παρά τήν άνατ. 

πλευράν τής Τερψιθέας|·.
Π ίρ ελα μ β ά νε ι: Ν η π ι α γ ω γ ε ί ο ν  κατά το φρε» 

δελιανόν σύστημα, Δ η μ ο τ ι κ ό ν  Σ χ ο λ ε ί ο  ν πλή
ρες καί Έ λ λ η  ν ικ i  ν Σ χ ο λ ε ί ο ν  εκ τριών τάξεων, 
άντιστοιχουσών προς τάς . τρεις Έ λλ, τάξεις τοΰ ’Αρσά
κειου.
. Έρειοομένη είς τήν εύνοιαν, ήν έπεδείξαντο πρδς 

εμέ πλείστόι έγκριτοι γονείς, κάμνω γνωστόν, δτι οΰδε- 
μιας θέλω φεισθή δαπάνης, δπως τό Έχπαιδευτήριόν 
μου τούτο χαταστή εφάμιλλου τφ Άρσακείω. Πρδς 
τούτο δέ έχάλεσα τούς έγκριτωτέρονς ένταύθα διδασκά
λους χαί διδασκαλίσσας, ών ή πολυμάβεια καί ή με- 
θοδιχωτάτη διδασκαλία είνε γνωσταί τοίς πάσιν.

Αί έγγραφα! άρχονται άπό σήμερον, τά δέ μαδή
ματα άπο 3 Σεπτεμβρίου. Είνε δεκταί χαί ήμισύσσιτοι.

Έν Πειραιεί, τή 23 Αύγουστου 1890.
Ή  Δ ι ε υ θ ύ ν τ ρ ι α

βαλλόμενου πρός τά σωζόμενα άριστα Αντίγραφα, 
έχει πολλάς παραλλαγά«· άποσπάσματα τής « Α ν 
τιόπης» ,  τραγψδίας τοΰ Ευριπίδου (εά πλεϊττα  έκ 
τής τελευταίας τοΰ δράματος σκηνής), άτινα δέν 
ΰπάρχουσιν έν τοίς σωζομένοις λε'ιψάνοις· διαθή - 
κα ι άπο τής βασιλείας Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλ- 
φου, έλληνιστί γεγραμμέναι· έπιστολαΐ περί παν.- 
τόίων άντικειμένων καί άπόσπασμα διαλέξεως περί 
των καθηκόντων τών συναθλητών, άναγομένης είς 
τούς κλασικούς χρόνους. Πάντα ταΰτα τά κείμενα 
θά έκδοθώσι διά τοΰ τύπου έν Λονδίνω, έπιστασίφ 
τών προμύημονευθέντων καθηγητών.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Π ά  ρ ν  η  θ ι. Σάς βεβαιούμεν, δτι τόσον ¿λ ίγο ι ¿ρω
τώ» ι νά μ ά θω σ ι, δίατι ίπωλίάάτε τό μειδ'ίάμα'ϊχ των 
χειλέων χαί τήν γαλήνη» έκ τής καρδίας, ώστε δέν 
άςίζει τον κόπον νά τοίς άποχριθήτε. Περιφρονήσατε

"Ολον τόν κόσμον πού ’ρωτά νά μάθη χ«ί νά ξέρη 
Γ ιατί γυρίζετ’ άχαρος ’στής έξοχης τά μέρη.

—  Κ- Ν. Κ- Σ μ ύ ρ ν η ν .  Γράφομεν. —  Σ. X. Κ ά V- 
ρ ο ν. Ά ν  έγνωρίζατε..·. καί αότό θά περάση. —  Η. Δ. 
Κ. Πάτ ρας .  Σάς έζητήσαμεν, άλλά δέν σάς είδομεν. 
Νάπέμψωμεν ή #ά ϊλθητε ; —  Φ. ά. Μ. Κ έ ρ κ υ 
ραν .  Δέν έλήφθη εισέτι. — Π. Σ. Κι σσόν .  Γράφομεν 
ταχυδρομικώς.—Δ, 2. Κ. Σ ύ ρ ο ν .  ’Εστάλη είς Σμύρ
νη ν .— Ε. Α, Π. Π ά τ ρ α ς .  Γράφομεν — Μ. Δ. Τ ρ α -  
π ι ζ ο ύ ν τ α .  "Βλήφθησαν· δ κ. Η. Π. Τ ένεγράφη. 
Φύλλα έστάλησαν μυρίας εύχαριστίας.— Π. Ε. ’Ατυ
χής ή βάσις. "Αν άνεγινώσχετε τόν Άριστοτέλην, θά

¿μανθάνετε, δτι λευκοί κόσσυφοι ύπηρχον κατά τούς 
άρχαίους χρόνους έν Κυλλήνη.—Μ. Τ I. Μ ε σ ο λ ό γ 
γ ι  ο ν . ’Ακατάλληλον. — Liber té .  Κατασκευάζονται 
καί φιυδέΐς άδάμαντες. θά τό ήκούσατε. Έχουσιν δλα 
τά συστατικά των άληθών.... εκτός τής άξίας. —Π. X. 
Β ο u κ ο υ ρ έ σ τ ι ον. Ένεγράφη. Εύγαριστοΰμεν. Είνε 
άνάγκη νά παρακαλέσωμεν »αΐ ήμεΐς τόν κ. Άσλάνην ' 
νά έπιταχύνη τήν άποστολήν τών συνδρομών: θά τό 
πράξωμτν.— A. Κ, Πάτρας .  Έλήφθησαν γράφομεν. 
Ένεγράφη. — Κ. Π. Έ ν τ α ύ θ α .  θά τούς έπήρατε -δι’ 
άκρα άωτα άμνησικακίας, διά νά θυμώνητε, δτι σιωπώσι 
πάντοτε, προκειμίνου περί «Έδδομίδος». Έλησμονή- 
σατε τά περί τύπου άρθρα τη ς; — Φωτ. Ε. Ά ρ τ α ν .  
Έλήφθησαν.— Άρ. I. Κ ά π ο ι ο ς  Γάλλος D’Agues- 
sau σάς άποκρίνεται λέγων : «Πάντες ποθοΰσι νά ίχωσι 
πνώμα, άλλά δυστυχής έκεΐνος, δστι; μόνον πνεύμα, 
ίχει. — Μά ρ κ φ  Κ. Έάν δέν ίδωμεν, άδυνατούμεν ν ' ά- 
ποφανθώμεν. —’Α γ λ α  ϊ  φ Μ. Θήραν .  Ν. Α. Βόλον. '  
Ζ α γ ο ρά ν ,  L Κ. Ν α ύ π λ ι ο ν -  Έλήφθησαν ίΰχ,α- 
ριστούμεν. Αποδείξεις έστάλησαν. —  A. Β Κ έ ρ κ υ 
ραν .  Ταϋτα πάντα θά περιέχη το άναγγελθέν Ιργον 
τού κ. Κ. Ν. Ράδου. Τά άποσταλέντ* εύρίσκονται είς 
τήν διάθεσίν σας. Λυπούμε#« μή δυνάμενοι νά τά χρη— 
σιμοποιήσωμεν.—Λ. Π. Ν α ύ π α κ τ ο ν .  Συνδρομή η 
μών καί Β. Δ. έλήφθησαν. Έγράψαμεν. — □ ε ρ ι  τ τ  φ 
Κ ω ν ] π ο λ  ι ν.  Ήτο περιττόν καί αύτός ; . . .

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α
. Έζεδάθησαν

Τ ά κ α τ ά  τή ν  Φ ιλαρμονικήν Ε τ α ιρ ία ν ,  άπό 
τής συστασεως μέχρι τής σήμερον (1 8 4 0 — 1890) 
ύπδ Σ. Παπάγεωργίου καθηγητοΰ.

^ -----------------------------------χ
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XA P A R T A I
ΕΠΙ ΙίΕΤΑΛΑΟΗ ΠλΚΤΟδ EI60TS 
ΪΦΡΑΓΙίώΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚεΦΑΛΙΘΟΚ 

Uono g ram m es 
Σφραγίδες εξ έλα · 

στικοϋ  εεαντδς 
είδους

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Καθηγητής. Ιχων διαθεσίμους ώρας 
τινάς, Αναλαμβάνει τήν διδασκαλίαν της 
Ά γγλ ιιή ς έν βραχεί διαστήματι μέ καί 
συγκαταβατικά σχετιχώς δίδακτρα-. Ή κ'Ε- 
βδομάςχ συνιότά αύτόν δια τήν καλήν 
καί πρακτικήν αδτού μέθοδον.

Δ ι ι ύ θ υ ν σ ι ς  *Οδ. Π ιν α κ ω τ ώ ν  29 .

^ Χ Α Ρ Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν ^

íiptóimor i  rirtáior
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Έχτυπούνται 
Ε Π ΙΣ Κ Ε Π Τ Η Ρ ΙΑ  Σ Τ ΙΓ Μ ΙΑ ΙΟ Σ  

έ π ι κ ε φ α λ ί δ ε ς  σ φ ρ α γ ίδ ε ς  
παντός είδους, πάσης ποιότητος 

Μ Ε Γ Α Λ Η  Α Π Ο Θ Η Κ Η

Ε ύρω παϊχώ ν Κ α τά σ τ ιχ ω ν
*νΛ/νννν\Λ/ν\Λ^νννν\ΛμΛ^\Α/ )

á P D I O A C r i O H  Σ Ι Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Υ  Ï Ï E I P A l û I - A O H N O K - Ï Ï E A O I I O I f N H I O T
Τ μ ή μ α  Π ε ιρ α ιώ ς —Κ ο ρ ίν θ ο υ —Π χ τ ρ ώ ν

Πειραιεύς άν. 6.30π 
Άθήναι »  7 .— 
Κόρινθος άφ. 9.52 
Αίγιον » 1.36 
Πάτραι » ,  2.55

3 3 3 _ 2 4 3 2
11.10 12.30 Πάτραι άν 6.45« 11.30
11.45 4 — Αίγιον » 8.25 12.46 _
2.55 4.17 Κόρινθος • 12.— 4.25 6.50π
6.15 — Άθήναι άφ 3.07 7.25 10.10
7-55 —ι Πειραιεύς » 3.35 7.55 10.40

Τ μ ή μ α  Κ ο ρ ίν θ ο υ  
Κ όρ ινθο ς άν. 3.20 μ. μ .  
Αργός άφ. 5.30 » 
Κ α ό π λ ιε ν  »  6.06 »
Μ ύ λ ο ι » 6.08 »

Πάτραι
Άχβία
Μανωλάς

Αεχαινά

Γαστούνη
Πύργος

Ν α υ π λ ίο υ  -  Μ ύ λ ω ν
Μύλοι άν.. 7 .40 π . μ 
Ναϋπλιον » 8-45 
Άργος άφ. 9.20 
Κόρινθος »  11.30 

Τ μ ή μ α  Η α τ ρ & ν · Π ύ ρ γ ο υ  άπό  1 Αύγουστον 
π .μ .  

άν. 7.— 
άφ .7 .50  
» 8.50 
.. 9.23 

άν. 9.26 
»  9 50 
»  1115

μ·Ι»· μ. μ. π·μ. μ- H· μ.μ.
3.45 5.10 Πύργος άν. 6.40 3.15 4.30
4.28 6.15 Γαστούνι » 8.01 4.26 6.17
5.20 7.25 Αεχαινά άφ 8.24 4-50 6.45
6.50 8.05 » 8-27 4.53 6 .—π.
5.53 6*20π Μανωλάς η 8.57 5.26 6.37
6.16 6.46 Άχαία » 9.47 6.25 7.51
7.40 8.30 Πάτραι άφ. 10.30 7.15 8.55

A i άμαξσστοιχίαι 33 χαί 32 ήμέραν παρ’ ήμέραν έναλλάξ. Τοπιχαί άμα- £ 
ξοστοιχίαι καθ’ έχάστην είς δλα τά τμήματα. (

βνννΛ /ν.Λ Λ νν 'ννΛ /Λ /ννννννννφνννννν ί/ ννννννν^/ν'ννΛ Λ / ί 
Έκ τού Τυπογραφείου ΠΛΡΑΣΚΕΤΑ AEÛNH

_  Γ. ΠΑΗΠΑΝΟΣ
Υ " '  Ό δ ο ν το ία τρ ό ς

Ό

Α . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ
« Δ Ε  κ τ ρ ο Λ Ο Γ ο ε

Δ ΙΠ Δ Ο Μ Α Τ Ο Γ Χ Ο Ε
τ Κ ε  ε ν  π ε ρ ίΣ ίο ι ε  a n q t e p a e  .

Τ Η Β  Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ ΙΑ Σ  Ε Ϊ Ο Δ Η Γ

1 3 — Ό δ ό ς  Κ α π ν ικ α ρ έ α ς — i S

’Ηλεκτρικοί κώδωνες, ήΧεχτρικαίΙ 
Ματρικαί συσκευαί, τηλέφωνα δι’ ο ί- ' 

κιακάς καί μεγάλας άποστάσεις, έγ-! 
καταστάσεις ήλεκτρικοΰ Φωτός τρο·[ 

■φοδοτούμεναι υπό τών έγχατεστημέ- [ 
νων έν,Άθήναις ήλεκτριχών σταθμών. [ 
ι’Οργανα έναντίόν τής πυρκαϊάς, άλε- j  
ξικέραυνα, έπιστημονικά έργαλεία δι’ ι 

ΙΙοίανδήκοτε χρήσιν.
Προμήθεια έργαλείων. — Έγκατα-j 

■στάσεις.—’Εργασία έπιστημονική.— 1 
Γιμαί εκτάκτως μέτριαι.


