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ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ

Κ Α Τ Α  Η Β Β Ι Τ Ο Ν

Π Κ Ρ Ϊ Β Χ Ο Μ Κ Ν Α

Μ ισ ε ίτ ε  τ ο ύ ς  ίχ β β ο ύ ς . ’Επιστολή έχ Βουλγαρίας, 
¿«8 'OSoHtápou.

Σ ιδ η ρ ο δ ρ ο μ ικ ά !  σ η μ ε ιώ σ ε ις  : ’Λ π’ ’Α θ η ν ώ ν  
ι  ϊ  ς Τ ρ ί -te ο λ  ι ν  κ α ί ’Α θ ή ν α ς  I ν  τ  4 ς 34  
ω ρ ώ ν ,  ύπ4 Ί μ δ . (Τέλος).

Κ λ ίφ τ α ι  % ο Α  ά ρ μ α τ ω λ ο ΐ  { ν  Κ ρ ή τ η : Οί τ ρ β ΐς  
ά β ίλ φ ο ί  Χ ά λ ιδ ις ,  5π6 Β Ψ ιλ ΐκ η .

Οί Β λ ά χ ο ς  τ ή ς  Π ίν δ ο υ : Η α λ α κ ά β ι ,  όπ4 Κ. Δ, 
Κρυβτάλλί). (Συνίχιια).

Α η μ ή τ ρ ιο ς  κ « 1  'Α ν ν α ,  διήγημα, δ·π4 Δέ*."(Τέλος)
’ Ε κ ε ίν η  (ή τ ι ς  π  ρέ π  · i ν ά  δ π α χ ο ύ η τ α ι ) ,  μυ

θιστορία R ider Haggard. ’Εκ τού ’Αγγλικού, 0*4 
Α. Ά μ α ά τη .

Ε ιδ ή σ ε ις  τ ή ς  Έ β δ ο μ Λ δ ο ς . ’Εγχώρια—’Εξωτερικά, 
’Αρχαιολογία —Φιλολογία.— Κ αλλιτίχν ία.

’ Ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς , άνέκδοτα, περίεργα, ποικίλα.
’ Ιδ ια ίτερ α  γρ ά μ μ α τα .
Νέα β ιβ λ ία .

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Ε Κ  Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ι Α Σ

ΜΙΣΕΙΤΕ ΤΟΤΣ ΕΧβΡΟΤΣ

Ά ς  'συγχώρηση την 'Εβδομάδα ό άπαγ- 
γείλας τήν έξοχον φράσιν «Α γα π ά τε  τού? 
εχθρούς ημών» Θεάνθρωπος. -Ας συγχω· 
ρήση δε προ πάντων εμέ, όστις κατελήφθην 
ύπό ανέκφραστου ενθουσιασμού άναγνούς τό 
υπό τήν ώ ; άνω επιγραφήν άρθρίδιον τής 
Έ βδοιιόδος έν προηγουμένψ φυλλαδίω αυτής.

Τό άρθρίδιον αΰτό δυνατόν νά  παρήλθεν 
άπαρατήρητον εν Έ λλάδ ι, ά λ λ ’ εΐς τοός εν
ταύθα βιούντάς ταλαίπωρους 'Έλληνας υ 
πήρξε βάλσαμον παρηγοριάς. Διότι απέδει
ξε» ότι οί πόνοι καί τά  βάσανά μας εΰρί- 
σκουσιν άπήχησιν εν τή  . ελεύθερέ πατρίδι.

Ό  ’Ιησούς βεβαίως δεν θά (ξεστόμιζε 
τήν ώραίχν παραίνεσίν του, εάν ή θεία με · 
γαλοφροσύνη του . έστάθμιζεν άκριβέστερον 
τά  μέλλοντα. Ύπάρχουσι, βλέπετε, τερα
τουργήματα, τά  όποια καί ό Θεός αυτός 
δεν δύναταε νά προίδη.

Λαός βάρβαρος καί άγριος, άπολίτιστος 
καί με θηριώδη ένστικτα, έξορμά έκ των 
τρωγλών καί των άντρων του,ώ ς αγέλη λύ 
κων, καί κατέρχεται εις τάς ωραίας χώρας 
μας. Καί έν αυτή τή άκμή του, εάν δύνα- 
τα ι νά κληθή άκμή ή έπέκτασις τής κατα
στρεπτικής όρμής του, δεν ήδυνήθη ν ’ άπο- 
τιλέσγι κράτος συγκεκροτημένον, ά λ λ ’ ήτο 
όγκος μόνον όχλου βαρβάρων καί αιμοχα
ρών πολεμιστών, ότέ μέν νικώντων, ότέ δέ 
ήττωμένών.

Τοιούτος ών, δέχεται πα ρ ’ήμΐν τόν χρι
στιανισμόν, "Ελληνες δέ μοναχοί προικίζου- 
σιν αυτόν διά μεταφράσεως των ιερών Γρα
φών καί τοϋ Ευαγγελίου.

'Οσάκις μοί συμβαίνει νά παρίσταμαι εΐς 
Ιεροτελεστίας βουλγαριστί τελουμένας, κα 
ταλαμβάνομαι ύπό θαυμασμού πρός τούς

δύο αύτούς καλογήρους, οϊτινες θά εχρει* 
άσθησαν ύπεράνθρωπον υπομονήν διά τήν 
μεταγλώττισιν των ίερών βιβλίων μετά τοι- 
αύτης λεπτομερούς επιτυχίας. ’Αλλά τούτο 
δέν μέ εμποδίζει νά φρονώ, ότι άναντιρρή- 
τως τό Ελληνικόν έθνος πολλάς μέν οφεί
λει χάοιτας.τή εκκλησί^ του, άλλά καίότι 
ή ζημία, ήν προσεπόρισαν αύτώ  οί Ιεραπό
στολοί της Μεθόδιος καί Κύριλλος, δέν εΐνε 
μικρά.

'Επί αιώνας ό συρφετός αύτός συμμερί
ζεται μεθ ' ήμών τόν άρτον τής δουλείας, 
άσημος δέ καί άγνωστο; ών καλύπτεται υπό 
τάς φιλανθρώπους καί έλεήμονας πτέρυγας 
τού Ελληνισμού. Λησμονεί καί αυτήν τήν 
εθνικήν του ύπόστασιν, θέλει ελλην νά κα- 
λήτα ι, καί ΰβριν θεωρεί ό ίδιος τό έθνικόν 
αυτού έπίθετον.

’Απέναντι των τόσων ευεργεσιών τό ν ’ά- 
πήτει τις ευγνωμοσύνην παρά Βουλγάρων 
θά ήτο άντικρυς μωρία. Τό νόμισμα αΰτό 
εΐνε πολύτιμον επί τοσούτον, ώστε δέν εΓνε 
δυνατόν νά κυκλοφορήσω παρ 'αύτοϊς. ’Αλλά 
καί ή αχαριστία των. δέν ήτο απροσδόκη
τος. Λαός παρά τφ  όποίιρ ούδεμία ύφίστα- 
τα ι ήθική άρχή, ούδείς χαλινός θρησκευτικός, 
οΰτινος α ί σπουδαιόταται εφημερίδες άναι- 
σχύντως γράφουσιν ότιτο ιαύτη ανέκαθεν ύ· 
πήρζεν ή πολιτική του, νά  συμμαχή ά π ’ 
άρχαιοτέρους χρόνους ότέ μέν μετά των 
εχθρών τού Βυζαντίου κατ’ αύτοΰ, ότέ δέ 
μετά τούτων κ α τ ' εκείνων, τανΰν δέ σήμε
ρον νάκολουθή τοΐς Ρώσσοις καί αύριον τοΐς 
Αυστριακοί;, τώρα νά Αΐναι ορθόδοξος καί 
αύριον έν ανάγκη νά προσκυνή τόν ΙΙάπαν, 
άρκεΐ νά συνάδη τούτο πρός τά  συμφέροντά 
του, λαός τοιούτος βεβαίως θά θεωρή αρε
τήν τήν αχαριστίαν.

Τοιούτος δέ ών ουδόλως παράδοξον άν 
σκοπόν καί αποστολήν του έθεώρησε νά δαγ- 
κάση πρώτιστον πάντων τόν ευεργέτην του- 
καί άν όλαι α ί προσπάθειαί του τεΐνουσιν εις 
τό νά κατ«διώκη ενταύθα μέν παν 'Ελλη
νικόν, εν Τουρκίη δέ νά όνειροπολή άρπα- 
γάς καί βεβηλώσεις όμοιας πρός τάς τελου
μένας ήδη παρ ’ ήμδ/.

Άφού δέ αίμα καί χρήμα ρωσικόν Ιδω- 
καν πολιτικήν ζωήν εις λαόν οΰδέ σκεφθέντα 
περί ανεξαρτησίας, έξήγαγον δέ αύτόν τού 
τελματώδους βίου, εις όν θά έκυλίετο τις 
οιδεν επί πόσους ακόμη αιώνας, καί ό λαός 
ούτος άπεβη ό άσπονδώτατος ήμών πολέ
μιος, πρός ον αργά ή ταχέως θά συγκρου- 
σθώμεν, άγωνιζόμενοι τόν ΰπέρ πάντων α
γώνα, γνώμαι ώς ή «Μισείτε τοός εχθρούς» 
τής Έ βδομάδος ου μόνον δέν είναι περιτ- 
τα ί, άλλά πρέπει νά κιρδήσωσιν έδαφος, I- 
παναλαμβανόμεναι καθ ’ έκάστην, ύπό πε
ριοδικών, ίφημερίδων, βιβλίων, έν δημοσίαις 
συναθροίσεσιν ή συλλόγοις, εν ίδιαιτέραίς 
συνδιαλέξεσιν, εν σχολείοις, άλλά πρό πάν

των έν τοΐς σχολείοις. Ά ς  άφήσωμεν τούς 
αίθεροβάμονας θιασώτας τής Βαλκανικής 
ομοσπονδίας άεροβατούνταςνά περιορώσι τόν 
ήλιον, γινόμενοι τή παμψηφία τού'Ε λληνι
κού λαού κωμικοί. Ή  ομοσπονδία τότε μό
νον έσται δυνατή, όταν εκασιος λάβη τό 
προσήκον διά πολέμου, διότι εΐνε μωρία νά 
φαντάζεται τις ειρηνικήν καί έκ φιλικής συ- 
νεννοήσεως διανομήν τή ; Μακεδονίας— διότι 
κυρίως περί τούτου πρόκειται —  γινώσκων 
τάς υπερφιάλους καί εναντίον πάσης παρα- 
δόσεως άξιώσεις των Βουλγάρων, ών ή ενεκα 
τής έν Εύρώπγι πολιτικής καταστάσεως ϊτα - 
μότης κατέστη άνοικονόμητος πλέον.

Συνέπεσε πρό τίνος νά παρατηρήσω έπΐ 
τής τραπέζης αιθούσης Βουλγαρικής οικίας 
βιβλιάριον, όπιρ έκ περιεργείας ελαβον εις 
χιίρας. Δυστυχώς τό έξώφυλλον έλειπε καί 
δέν ήδυνήθην νά γνωρίσω τις  ό τίτλος τού 
πιριφήμου αύτοΰ βιβλίου. Έ κ τής ολίγης 
όμως άναγνώσεως σελίδων, Ιφ ’ όσον Ιπίτρε- 
π ιν  ή ευπρέπεια, (νόησα ότι τό βιβλιάριον 
ήτο διδακτικόν καί άπηυθύνετο πρός τήν 
τρυφεράν παιδικήν ηλικίαν. Άνέγνων λοι
πόν ύβρεις αισχρά; καί τερατωδώς γελοίας 
ύπό εποψιν Ιστορικήν κατά τών Ε λλήνων, 
οΰς έτασσε κατόπιν τών ’Αθιγγάνων, επαί
νους δέ καί θαυμασμόν καί θυμίαμα ύπέρ 
τού Βουλγαρικού λαού, ούτινος τήν κατα
γωγήν άνήγε μέχρις αυτού τού Ά δάμ . Διά 
τοιούτου δηλητηρίου ποτίζουσι τήν νεολαίαν 
των Βούλγαροι συγγραφείς, καί έκ τών δια- 
κρινομένων μάλιστα, τό δέ περίεργον εΐνε 
ότι έκ τής συχνής ίπαναλήψεως α ί διαστρε
βλώσεις της ιστορίας, αί χονδροειδιΐς, αί 
παράδοξοι διδασκάλίαι καί τά  πλήρη φα
νατισμού διδάγματα καθίστανται πεποιθή
σεις καί εις αύτούς τούς πρώτον έξενεγκόν- 
τας αύτάς- Πρό τινων ήμερών π . χ. Βούλ
γαρος καθηγητής Γυμνασίου, μή διακρινό- 
μενος έπί φανατισμφ, τουναντίον μάλιστα 
αγαπών νά επιδεικνύω ανεκτικότητα, συν- 
διαλεγόμενος μ ετ ’ εμού κατέκρινε τόν Βέρ- 
κοβιτς, Σέρβον τήν εθνικότητα, άλλά τρο- 
φοδοτούμινον έκ τού Βουλγαρικού προϋπο
λογισμού, ώς θιλήσαντα διά Βουλγαρικών 
φσμάτων δημωδών ν ’ άποδείξη τον Όρφέα 
γράψαντα Βουλγαριστί εν τ ι  τοιούτον. ‘Ο 
άγαθός καθηγητής δέν παρεδέχετο τούτο, 
ίσχυρίζετο όμως έν πιποιθήσει ότι ο Ορ- 
φεύς ήτο Βούλγαρος, έγραψε δε μόνον Ελ
ληνιστί, διότι τότε έπεκράτ ει ή Ελληνική 
γλώσσα, εις ήν έγραψαν Άνάχαρσις ό Σκύ- 
θης καί ό Βούλγαρος 'Αριστοτέλης! Έ π ί 
τή παρατηρήσει μου οτι εις τήν ε’ποχήν τού 
’Ορφέως Βούλγαροι δέν ύπήρχον, αιώνας 
πολλούς μετά ταύτα  Ιμφανισθέντες είς τήν 
Ευρώπην, ό τού Βουλγαρικού Γυμνασίου 
καθηγητής Ιμειδίασεν οικτιρμόνως έπί τή. 
άγνοια καί άμαθεία μου, μόλις δέ συγκατέ- 
νευσεν ή σοφολογιότης του νά με διδάξη»



«τ ι οί Βούλγαροι είνε λαός ιθαγενής τής 
θρ φ κη ς! Καί τούτο άνθρωπος ήμερος, ομί
λων την Ελληνικήν, δυνάμενος νά σέ ρα- 
πίσν), έάν τόν άποκαλέβης φανατικόν. Αύτή 
ή δύναμις τής έκ παίδων διδασκαλίας.

Μετά τάνωτέρω εΰνόητον όποϊον το κα
θήκον τών ήμετέρων ποδηγετών τής 'Ε λ
ληνικής νιολαίας. Χωρίς νά ΰποβιβάζωσι 
την εύγενή καταγωγήν του Βουλγαρικοί» 
λαού, πλασθέντος, έάν έπιθυμή, έκ πηλού 
ΰπ ’ αύτών τών χειρών τού Δημιουργού, χω 
ρίς \ά ύποτιμώσι τό ένδοξον αυτού ιστορι
κόν παρελθόν, οΰτινος ή λαμπρότατη σελϊς 
όμολογουμένως είνε ή Ικ Βυζαντινού κρα
νίου κατασκευή ποτηριού πρός χρήσιν Βουλ
γάρου βασιλέως, οί διδάσκαλοι πάσης πό- 
λεως, κωμοπόλεως καί χωρίου Ελληνικού, 
καθήκον Ιχουσι νά εμφυσώσι μίσος φλογε
ρόν κατά τού έπήλυδος αυτού λαού κατέ- 
χοντος χώρας Έ λληνικάς, λόγψ καταγω
γής καί ιστορικής παραδόσεως, έποφθαλ- 
μιώντος δέ καί άλλας Έ λληνικωτάτας καί 
αποτελούσα; την δόζαν τού Ελληνισμού-

Οί "Ελληνες διδάσκαλοι ας διαπλάττωσι 
τάς καρδίας τών Έλληνοπαίδων ύπό τό 
πνεύμα τούτο, καί ύποδεικνύοντες αϋτοΐς 
τόν εχθρόν πρός ον έν προσεχεί μέλλοντι 
θά παλαίσωσιν, άς διδάζωσιν αύτοΐς οτι ό 
άγων εσται άνηλεής καί τρομε'ρός, ούαί δέ 
τώ  ήττηθησομένιρ.

Έ άν δέ ποτε συν θ ε φ  ίδωσι τόν εχθρόν 
αυτόν σφαδάζοντα ΰπό τήν πτέρναν τω ν, 
τότε, άλλά τότε μόνον δύνανται νά σκε- 
φθώσι περί έπιεικείας. "Εως τότε μίσος φλο
γερόν, μίσος άκατάσχετον, μίσος σατανικόν 
άς κατέχη τάς ψυχάς καί τάς καρδίας των 
Έλληνοπαίδων !

Μ ιοίΐτβ ζονζ ¿χ&ρονς !
Ο Οδοιπορος

Σ1ΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΛΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΠ’ A0HNQN ΕΙΣ ΤΡΙΕΙΟΛΙΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ
Ε Ν Τ Ο Σ  3 4  Ω Ρ Ω Ν

(Συνέχεια χαί τίλο;) *

Σ τ α θ μ ό ς  Τ ρ ιη ό λ ε ω ς  3  ‘ /4 μ .  μ , 

Έσύριξε διά τελευταίαν φοράν ή ατμά
μαξα ’ ή πρώτη κίνησις κλονίζει ήμάς ¿πί 
τών θέσεών μας. Άναχωρούμεν, ρίπτοντες 
τελευταίου βλέμμα αποχαιρετισμού πρός την 
Τρίπολιν έν ή επί τρεις μόνον ώρας έμείνα- 
μεν ή μάλλον... έτρώγομεν. Πολλοί συν- 
ταξειδιώταί μου, ερωτώμενοι περί τής πό- 
λεως ταύτης, έάν θε'λωσι νά είνε ειλικρινείς 
δέον ν ’ άποκριθώσιν οτι ή Τρίπολις είνε με
γ ά λη ... αίθουσα σημαιοστόλιστος κατοικου- 
μένη ΰπό τριών μεγάλων τραπεζών πλήρων 
εκλεκτών εδεσμάτων καί ο ίνων... διότι οΰ- 
δέν άλλο είδον οΰτοι σπεύσαντες άυ,α τή 
άφίξει νά σκιασθώσιν έν τή εΰαέρφ αποθήκη 
τού σιδηροδρόμου, τή μεταβληθείση εις ε
στιατορίου, εκεϊθεν δέ κατ'ευθείαν έπιβάν- 
τες είς^τήν αμαξοστοιχίαν πρός άναχώρησιν. 
’Εγώ όμω.ς δέν έγενόμην ένοχος τού εγκλή
ματος τούτου. Μάρτυς μου ό καμπανίτης I

* Έν τώ  προηγουμένω ρύλλω διορβωτία έν ταίς 
ώραις βταβμών Ναυπλίου χαί Μύλων « . μ . ¿ντί μ . μ .

ον επί δύο μόνον ώρας Ισπενδον, οτι 
καθ’ όλον τό λοιπόν διάστημα ήρώτων κ«ί 
ήρωτώμην ϊνα διδαχθώ καί ΐνα διδάξω. 
Καί διά τούτο ά φ ’ ής στιγμής έξεκινήσαμεν 
αμβλύνω τήν μολυβδίδα μου επί τών τεμα
χίων τού χάρτου ε’φ ’ ών προσπαθώ νάσυνα- 
γάγω  τάς εντυπώσεις μου, καί κατατρυπώ 
αυτά ένεκα τών βίαιων λακτισμάτων, άτινα 
μέ φιλοδωρεί τό έρεισίνωτον τού καθίσμα
τος μου, ΰπεΐχον καί αυτό εις τούς κλονι
σμούς τής αμαξοστοιχίας. Ήρώτων καί ή- 
ρωτώμην. Τό τ ΐ ήρωτώμην δέν δύναμαι νά 
τό ένθυμηθώ καλώς. Φιλόξενον ενδιαφέρον 
ηγε τούς υποδεχθεντας ήμάς, εν χαρ$, μετά 
σημαιών καί μασκούλων, νά έρωτώσι περί 
τού ταξειδίου καί τών τοιούτων. Ουδέποτε 
όμως θά λησμονήσω ζωηρόν τινα  Τριπολί- 
την πλησιάσαντά με καί έρωτήσαντα : —
Ποιος είνε ό Συγγρός; Προφανώς  δέν
μέ έξέλαβεν εμέ ώς Συγγρόν. — Δέν είνε 
μαζύ μας, άπικριθην — Καί ό Σουρής ;—  
Ούδ’ αυτός, είπον μειδιών, ούχί διά τήν 
γνωστήν δημοτικότητα τών δύο τούτων 
άνδρών, άλλά διά τήν ίδιότροπον τύχην 
τήν συνδέουσαν ,έν τφ  νφ  τού περιέργου 
Τριπολίτου ούχί, άλλον τινά , άλλά μόνον 
τούς δύο Χίους εκατομμυριούχους, τόν ένα 
τών δραχμών καί τόν άλλον...τώ ν στίχων!

Ή  Τρίπολις μάς ύπεδέχθη Ιν χαρά. Έ - 
φαίνετο έναργώς ίπ ί τής φυσιογνωμίας έκα
στου ή ευγνωμοσύνη πρός τόν σιδηρόδρο
μον, όστις ήλθε νά δ.ιανείμη δαψιλώς τά  
μέσα τής άναπτύξεως καί τής ευημερίας εις 
τον φιλότιμου λαόν, όπως προσφωνών τόν 
βασιλέα διεκήρυξεν ό δήμαρχος κ. Χατζη- 
σαράντος. Ευγνωμοσύνη, άγαλλίασις καί 
χάρις, ήν μάτην έζητήσαμεν νά διακρίνω- 
μεν εν τοΐς προτέροις σταθμοϊς. Έκεϊ ό σι
δηρόδρομος παρουσιαζόμενος, μεθ’ όλας τάς 
ζητωκραυγάς —αίτινες άνήχον όλαι εις τόν 
Βασιλέα—προϋξένει ίσως τήν αυτήν έντύπω- 
σιν,ήν καί 6 σταυρό; τών σπαθών εις τόν Με- 
φιστοφελήν τού Φαύστου. Τούτο δέ, χάρις 
είς τούς κομματαρχίσκους, τούς ¿σφραινο- 
μένους έν τώ  σιδηροδρόμψ τόν δήμιον τής 
μικροπολιτικής καί τόν άγγελον ηθικής ά* 
ναγεννήσεως τού λαού, όν επί τόσον χρόνον 
διετήρουν έν τφ  σκότει.

Καί πρό τής μεγάλης έπαναστάσεως, έν 
τή ιστορώ τής όποιας ή Τριπολιτσά ενδό
ξους κατέχει σελίδας, ήκμαζεν αυτή ώς πό
λις, ήτο δέ καί είνε καί θά είνε,ίδίρε τού λοι
πού, κέντρον τών πέριξ πλουσίων καί μεγά- 
λών επαρχιών. Εύφοροι, πεδιάδες τήν περι- 
κυκλούσι, κατοικούσι δ ’ αΰτήν 1 4 ,000 , δι- 
ακρινόμενοι έπί φιλοπονίκ καί πλούτψ σχι- 
τικώς,όν-άποδίδει ή εργασία είς τούς φίλους 
της. Έρωτών, Ιμαθον πολλά τά  ευάρεστα, 
ίδίβρ περί τής βιομηχανίας. ,Οί Τριπολίται, 
ώς σιδηρουργοί καί μεταλλουργοί,διακρίνον- 
τα ι καθ άπασαν τήν Πελοπόννησον οί λέ
βητες καί τά  τσουκάλιά των είνε περιζήτητα 
άπό πάντας τούς τρώγοντας είς τάς πέριξ 
πόλεις καί χωρία. Ώ ς υφαντουργοί επίσης· οί 
τάπητες τής Τριπόλεως,εκείνοι τουλάχιστον 
ούς μοί έπέδειξαν,ηδύναντο καί ευρωπαϊκούς 
οίκους νά τιμήσωσιν,άν υπήρχε μείζων φιλο
καλία είς τά  σχέδια καί άν ήσαν μάλλον συν
εσταλμένα τά  χρώματά τω ν.Τ ά άλλα ύφά-

σματά τω ν, λευκά, φλανέλλα; κτλ. είνε δε- 
άσημα λόγο» στερεότητος,σπανίως δέ ευρίσκει 
τιςτο ιαΰτα  πρός αγοράν,διότι είνε ήδη πωλη- 
μένα. Μ ιγάλως έπιδίδουσιν Ιτι είς τήν βυρ- 
σοδεψικήν καί τήν μεταξουργικήν, άλλά μία 
τέχνη πρό πάντων φημίζεται εκεί,τέχνη ω 
ραία,προσφιλής,άλλά προωρισμένη οίμοι! νά 
έκλιίψγ) μικρόν κατά μικρόν, όπως εξα
φανίζονται μοιραίως δ ι ’ έλλειψιν άπογόνων 
μεγάλαι καί ένδοξοι οίκογένε-αι’ μία τέχνη 
άδελφικώς ένηγκαλισμένη μέ τάς παραδό · 
σεις καί τήν ιστορίαν μας καί ήτις, οίμοι 
λέγω πάλιν ! άφού ετιμήθη άπό λαούς καί 
βασιλείς καί Μούσας, έξέπεσε τώρα είς υ 
πηρέτριαν υπηρετών καί μόνον είς τό θέά- 
τρον βραδύτερον θά προβάλλη ίντροπάλή. 
Μία τέχνη, ή Έλληνορρα'πτική ! Έ κ τών 
χειρών τής όποιας ένεδύθησαν οί ήρωες τής 
Ιστορίας καί τών τραγουδιών τάπαλληκάρια. 
’Ακμάζει άκόμη αύτη , όπως άναλάμπει ό 
λύχνος έξαίφνης πριν σβισθή, Κ α ί... ιϊπο- 
μεν τά κα>ά τού σιδηροδρόμου ! Αυτός ό
μως θά φέρη, καί έν κακόν αύτός θά σβέσχι 
τόν λύχνον τούτον, διότι πού νά έννοήσωμεν 
ήμείς, ότι άκρον άωτον πολιτισμού είνε καί 
ή έμμονή είς τά  ώραΐα πάτρια ! Πικρά δέ 
είρωνία! είς άντικατάστασιν, φαίνεται, τής 
μελλούσης νά έκλείψχι ήρχισεν άπό τίνος νά 
καλλιεργήται τ ό . . . .  χ α σ ί ς ϋ

Ά λ λ ’ ηχεί ό κώδων τού γεύματος. Δια- 
κόψωμεν τάς τοιαύτας εντυπώσεις ήμών. Ή  
τοπογραφία είνε δύσκολου μάθημα, καί μά
λιστα όταν τό έδιδάχθη τις έν μιφ ώρα. .. 
πείνης καί θέλει νά τό παραδώσνι έν ενί 
λεπτφ .

"Εξωθεν τού εστιατορίου στρατιωτική 
μουσική άνέκρουεν εύθυμα τεμάχια. Έ πλη · 
σίασα αυτήν καί εστην έπί αικρόν ϊνα υπο
βληθώ είς δροσερόν λουτρόν μουσικής καί 
έκπλυθώ άπό άπροσδόκητόν τινα θερμολου- 
σίαν,ήν ύπέστην πλησιάσας κατά τήν ώραν 
τής ανταλλαγής τών προσφωνήσεων είς τήν 
εξέδραν καί βασανισθείς ΰπό 5— 6 ίεροψαλ- 
τών εντεταλμένων νά μάς έπιδειξωσιν, έν 
πλήρει μεσημβρία, τάς είς τήν εκκλησιαστι
κήν μουσικήν προόδους τω ν. Καί μετά μα
κράν μάχην, ήν συνεκρότησαν οί νέοι ήχοι 
μέ τούς παλαιούς, ένίκησαν τέλος οίπρώτοι 
καί έτρεψαν είς φυγήν έκεϊνατάεΰλαβέστατα 
π ά  β οΰ  γ ά  <ϊί άτινα ώς καρφία είχον εισχώ
ρηση είς τά  πτω^ά μου ώτα .

Α ί τράπεζαι ησαν πλουσιώτατα διεσκευ- 
ασμέναι. Τά ορεκτικά άφθονα καί εκλεκτά. 
Ά λ λ ’ ή Α. Μ. ήτις προήδρευε τού γεύμα
τος, δέν ήθελε νά θέση τ ι είς τό στόμα του 
πριν ή συνυπογράψω, φαίνεται, καί ό βραδύ- 
νας έπί μικρόν πρωθυπουργός. Τούτο έγέν- 
νησε ρεύμα άντιβασιλικότητος παρά πάσι 
τοίς πεινασμένοις. Άντιβασιλικότητος όμως, 
ήτις ήδύνατο νά μεταστραφή είς δημοψή
φισμα περί καταργήσεως τού συντάγματος 
ή άνακηρύξεως τής μοναρχίας άν επί μικρόν 
Ιτι παρετείνετο ή βραδύτης.

Αί κυριώτεραι έκ τού γεύματος εντυπώ
σεις μου είσίν α ί έξης : Έ ν πρώτοις ή βου
λιμία τών παρακαθημένων. Βουλιμία, ής 
συμμετείχον ίκανοί βουλευταί καί ό πρόεδρος 
τής Βουλής. Ά λλά  καί πόσας ώρα; έτα- 
λαιπωρούμεθα μέχρις ότου φθάσωμεν είς τό
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τέρμα τοδτο τής έκδρομής μας ! Έ π ί Ικα
νήν ώραν θρησκευτική σιγή Ιπεκράτει καί 
δέν ήκούετο άλλο,είμήή ακανόνιστος κρούσι; 
τετρακισχιλίων καί τετρακοσίων οδόντων, 
κατά τόν υπολογισμόν φίλου μου έξ ιδίων 
κρίνοντος τά  άλλότρια . . . δόντια όσον α
φορά τόν άρτιον αριθμόν. Κατεβροχθίσα- 
μεν 6 ιχθύς τόσον μεγάλους, ώστε άν τούς 
είχεν ό κύριος ήμών ’Ιησούς Χριστός θά έ- 
καμνεν έν θαύμα όλιγώτιρον. Βεβαίως Ο
μως τοιούτοι δέν ίφάνησαν έν τή μεσογείφ 
χώργ άπό κτίσεως Τριπόλεως. Χάρις είς 
τόν σιδηρόδρομον επίσης κατά πρώτον θά έ- 
παρουσιάσθη έκεί τεχνητός πάγος, όπως καί 
κατά πρώτον βεβαίως θά έπεσκέφθήσαν τήν 
χώραν — έλπίζομεν ότι ούδείς ιστορικός θά 
δυνηθή νά μέ διαψεύση— γαρίδες Ίωνικαί, 
διελθούσαι τό Αιγαίου, τήν ’Αττικήν, τήν 
’Αργολίδα καί Κορινθίαν καί τήν'Αρκαδίαν, 
ΐνα ά φ ίσ ω σ ιτά ... κώλα έν Τριπόλει ! Την 
θρησκευτικήν σιωπήν διέκοψε παράδοξος έ
ξαίφνης συγκίνησις. Έ ν μιφ στιγμή ώφει- 
λεν έκαστος νά καταπίη ό ,τι είχεν ίν τω 
στόματί του. Βλωμοί ύπερμεγέθεις επροξέ- 
νησαν εϊς τινας δάκρυα. Ά λλο ι εγένοντο 
κατέρυθροι ώς παίδες άκούοντες κακά λό
γ ια . Τ ί τρέχει ; Τ ις θεός επαρουσιάσθη ινα 
φερη όλην αύτήν τήν ταραχήν ) Μία φωτο
γραφική μηχανή έκ θύρας τίνος προέβαλεν 
έξαίφνης τό μονόφθαλμόν της πρόσωπον καί 
μάς παρετήρησε βλοσυρώς. Είμαι περίερ
γος νά ίδω τήν φωτογραφίαν, χάριν ένός 
ιδία προσώπου, οπερ αγνοούν τά μυστήρια 
τών άσπαράγων κατεγίνετο επί ωραν ολό
κληρον νά καταπίη,όχι πλέον τόν έκμυζη- 
θεντα ήδη χυμόν, ά λ λ ’ αύτάς τάς ϊνας 
συσσωματΔ,θείσας εϊςμέγαν κόμβον σχοινιού, 
όστις έπλήρου τό στόμα του κατα τήν κρί- 
σιμον εκείνην στιγμήν.

Έφάγομεν τέλος καί έπίομ-ν ώς γ ίγαν
τες. Τό εργον ήμών ύπήρξεν εφάμιλλον σχε
δόν πρός τά  τής κατασκευής τού Σιδηρο
δρόμου. Καί μετά τήν επιτέλεσιν τοιούτων 
έργων, κριθείσης φαίνεται αληθούς τής π α 
ροιμίας «τά  λόγια είνε φ τώ χεια», ούδεμία
έγένετο προπόσις.......

ΣταθμΟς Μ ύλων 7 μ. μ.
Έσταθμεύσαμεν ενταύθα έπί μίαν ώραν, 

άφού διαδοχικώς ίσταματήσαμεν επί μικρόν 
είς πάντας τής ανόδου τούς σταθμούς. Τά 
κτηθέντα καλά έπέβαλλον ήμίν νέους κόπου; 
καί ό καμπανίτης δίψαν φλογέράν. Έ ν έ- 
κτάκτω τιν ί σταθμώ, ον ό Βασιλεύς ήζίω- 
σεν ιδιαιτέρας τινός εύνοιας, ήλθε στιγμή 
καθ ’ ήν δ ι ’ έν ποτήριον ΰδατος θά έδιδον 
όλας τάς εντυπώσεις μου. Κατά την στιγ
μήν εκείνην μοί προσεφερθη, πλήρες δροσε
ρού ΰδατος, κουτίον έκ λευκοσιδήρου, σχόν 
άλλοτε τήν τιμήν νά φιλόξενή αστακόν —  
Τό άπεδέχθην ώς χρυσοΰν κύπελλον ίς  ίκεί- 
νων, έν οίς έπινον οί Καίσαρες τούς μαργα
ρίτας, μολονότι ούδ’ οί μαργαρΐται έλειψαν, 
άφού μετά τήν πόσιν διέκρινα είς τό βάθος 
του εν  φασόλιον !

Έ ν άλλω σταθμώ διαδήλωσις αληθής 
περιεκύκλωσε τόν Βασιλέα, κατελθόντα καί 
έρωτώντα τούς χωρικούς. —  Δέν έχομεν νε 
ρο, Μεγαλειότατε’ άπυ τό μέρος εκεί τά 
όρια τού δήμου μας καταπατοΰνται, οί βου

λευταί μας δέν κάμνουν τίποτε. Καί ό Β*~ 
σιλεύς, όστις είχεν άρίστην διάθεσιν, τοϊ? 
άπήντησε.—-  Κάμετε έμέ βουλευτήν νά σάς 
τά διορθώσω όλα.

Εντεύθεν ό βασιλεύς Ιπεβιβάσθη έπί τής 
Σφακτηρίας, ήμεΐς δέ έξηκολουθήσαμεν τόν 
δρόμον μας.

Σταβμδς Εορίνβου 10 '/ί ΙΛ· I*··
Τή εύγενεϊ φροντίδι τών καλεσαντων ή

μάς, δεΐπνον μικρόν μάς άνεμενεν ένταΰθα. 
Δεΐπνον όμως, χάρις είς τόν ξενοδόχον τής 
Κορίνθου κ. Πελοπίδαν, τόσην εχον όαοιό- 
τητα πρός τό ΰπό τού ν τής Μ-
Βρειτα^ ίας παρασκευασθέν έν Τριπόλει γεύ
μα, όσον έν λάκτισμα πρός μίαν θωπείαν. 
Δεΐπνον έν μιφ λεξει τραγικόν, άφού μετά 
ρπαμη& ν πεπηγνιώ κ  (κρύα φαγητά) πα- 
ρετέθη ήμϊν καί τράγος.

Τά καλά κόποις κτώνται,έπανελάμβανον 
συχνά κατά τήν άνοδον. Ή δη βλέπω, Οτι 
τά  καλά έχουσι κάποτε καί πολύ κακάς συ
νέπειας Τό δεΐπνον εκείνο, τό άπο...τρό- 
παιον τού Πελοπίδου, δέν άφήκε πολλούς νά 
κοιμηθώσιν.. , Έ γώ  υπήρξα ευτυχέστερος. 
Έ κλεισα τούς οφθαλμούς καί ώνειοεύθην, 
ότι έφθανον τέλος είς Α θήνας.

Εταθμ&ς ’Λδηνών (Τρίτη) 2 '/2 *· I1· 
"Οπερ καί έγένετο.

ν Ι μ δ .
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Κατά τούς άπεριγράπτως μαύρους τής 
δουλείας χρόνους οί λαμπροί εκείνοι άνθρω
ποι, οί τής Κρήτης αγάδες, είχον τήν αφε
λή καί άκακον συνήθειαν, μεταβαίνοντες 
άπό Ήρσκ>είου ή Ριθύμνης είς Χανία καί 
τάνάπαλιν πρός διασκέδασή μόνον καί δι’ 
ούδέν άλλο, νά καταυλίζωνται σωρηδόν είς 
τήν μικρόν τών Χανίων διέχ'.υσαν πλουσίαν 
καί Ιστορικήν μονήν Χρυσοπηγήν, όπου ορ- 
γιάζοντες πολυειδώς καί πολυτρόπως έθυον 
παννυχίω ; ούχί τφ  ίλαοφ τής άρχαιότητος 
θεφ τού οίνου, ά λ λ ’ αυτόχρημα τφ  Σαταν$ 
καί Βεελζιβούλ καί πάσι τοίς άγγελοι; αυ
τώ ν. Έδύναντο ή νά συνεχίσωσι τήν πο
ρείαν των έξερχόμενοι τής πύλης τών Χα
νίων (Καύε - καπού) Ινωρίς ή ίππεύοντες 
πάντοτε θυμοειδεστάτους ίππους νά εισέλ- 
θωσιν είς αύτά μετά τέταρτον μόνον τής 
ώρας. ¿νφ ή πύλη ήν Ιτι ανοικτή, ή όποια 
άλλως τε ύπεχώρει είς τοιούτους ήρωας, 
όποιοι οί έπιβοητοι ξεκουκούλωτοι τής νή
σου γιανίτσαροι. Ά λ λ ’ άφού ήγάπων τόσον 
καί τάς υ.ονάς καί τούς έν αύταίς διαιτω- 
μένους καλογήρου; μας, δέν δύναταί τ ις  η 
άναμιμνησκόμενος καί ταύτην τήν ευσέ- 
β-ιαν αύτών νά θαυμάζη καί μακαρίζη 
αυτούς.

Ή το  μήν ’Απρίλιος, ότε οί πέριξ τής 
μονής άγροί καί οί αειθαλείς παρακείμενοι 
λειμώνες τή ; μοναδικής είς φυσικά; καλλο- 
νάς πεδιάδος τών Χανίων άποπνέουσι μυ
ροβόλον καί μεθυστικήν αύραν. Τήν εορτήν 
τής φύσεω; ταύτην έκάλλυνε καί έφαίδρυνεν

" Ίδε χοί «ύλλα 8,15, 18 χαί 21.

Ιτι μάλλον ή διακαινίσιμος τής Ά ναστά - 
σεως τού Σωτήρος έβδομάς ή μάλλον ήθελε 
ποιεί τούτο, έάν δέν έκάλυπτεν αΰτήν ή 
παχυλοτάτη τής δουλείας, καί δή τοιαύτης 
δουλείας ομίχλη. Οί έν τή  μονή παρατυγ- 
χάνοντες έκάστοτε μοναχοί, καθά φαίνεται 
συνήθως Ιπραττον, παρέθετον τήν πα σχ ά -. 
λιον τράπεζαν έν τή  ίκανώς εύρυχώρω αΰλή 
«}ό τής θύρας τού ηγουμενείου, Ιχοντες 
άνωθεν αυτών βαθύφυλλα κλήματα καί πέ
ριξ βρίθοντα άνθέων εσπεριδοειδή δένδοα καί 
ίάσμους. Έπελάθοντο οί δείλαιοι έν τφ  εκ 
τής εορτής τών εορτών ενθουσιασμώ αυτών, 
ότι δεν τοις έπετρέπετο ούτε τό χαρμόσυνου 
καί πολλών ελπίδων πάροχον «Χριστός’Ανέ- 
στη» νά ίρδωσιν έν ενθουσιασμώ καί δή γε- 
γωνυίιρ τή φωνή. Έ>Φ δέ διετέλουν έν τοι- 
αύτη ίερ^ διαχύσει καί καλόγηρός τ ις  βρα
δύς τήν γλώσσαν ελεγεν είς αυτούς συνεχώς 
νά μή ψάλλωσι δυνατά τό « έκνεκνώ», αίφνης 
ακούεται ποδοβολητό; ταχύς καί έπιπέπτει, 
ώς καταιγίς καί θύελλα απροσδόκητος, στί
φος έφιππον έκ τών τρομερωτέρων ξεκουκου- 
λώτων, οΐτινες έν άν«σπασμέναις μαχαίραις 
καί ύψωμέναις πιστόλαις είσώρμησαν συνά
μα έκ τής εΰρείας τού περιβόλου τής μονής 
πύλης καί έπιπίπτοντες κατά τών εϋωχου- 
μένων μοναχών έσφαιροβό7ουν αυτούς αδια
κρίτως καί έφόνευον ούτω τούς πλείστους 
αυτών, ολίγων διασο>Οέντων καί Ιτι ολιγω- 
τέρων άτραυματίστων άπομεΐνάντων. Άφού 
.δέ μετά τοιούτον φόνον καί καταστροφήν 
¿λεηλάτησαν τήν μονήν καί διήρτασαν παν 
τό προστυχόν, εκορέσθησαν δ ’ έκ τού αίμα
τος καί τού οίνου, άπήλθον αστραπηδόν Ο 

πως καί έπήλθον ώς φάσματα δαιμόνων, ενφ 
ό ήλιος έ'δυε καί νεκρική ήδη και φρικτή 
σιγή εβασίλευεν.

Ό  Βασίλειος Χάλης τήν φοβέραν καί 
τρομεράν εκείνην ώραν, δεκαπενταέτης πε
ρίπου ών τήν ηλικίαν καί άντλών έκ τού εν 
τφ  μέσιρ τής αύλή; φρεατος ύδωρ πρός δια
κονίαν τών συνεστιωμενων μοναχών, χατε- 
πεσεν ύπτιος καί λιπόθυμος έκ τού δέους, 
ΰπό τού όποιου χατελήφθη, έθεώρει δε ύ
στερον θαύμα, πώς δέν κατασυνετοιβη ΰπό 
τάς όπλάς τών ίππων τών ώς μαινομένων 
έφορμώντων. Έ ν τοίς χρόνοις έκείνοις πολ
λοί και έκ τών εύπορούντων έμάνθανον τά 
πρώτα γράμματα έν τοΐς μοναστηρίοις, εξ 
ών δέν ελιιπον συχνάκις καί μοναχοί εΰπαί- 
δευτοι καί μάλιστα έν τοιαύταις πλουσίαις 
μοναΐς, οία ή Χρυσοπηγή, ή οποία καί πα - 
ρεΐχεν ώς καί νυν ετι τούς πλείστους τών επι
σκόπων Κυδωνιάς. Μετά τό φοβερόν όμως 
τούτο συμβάν δέν ήθέλησεν ό μικρός Χαλης 
οϋδ ’ έπί στιγμήν τού λοιπού νά παραμείνγ, 
έν τή μονή, ά λ λ ’ άποθέμενος τόν σκούφον 
τόν χαλογηρικόν καί άναλαβών τήν πρώτην 
περιβολήν άνήλθεν είς τάς προσφιλείς καί 
ήοωοτόκους τών Λευκών όρέων Ρ ίζας,είς τόν 
πατρικόν αυτού οίκον τόν έν τφ  περιώνυμο» 
χωρίω αύτών Θερίσω. Ωμοσε καί ώρκισθη 
εξ ¿κείνης τής στιγμής, ότι θέλει αφιερώσει 
τήν ζωήν αύτοϋ είς έκδίκησιν τών αίσχίστων 
τυράννων’ καί ό τως ηύτύχησεν όσον ολίγοι 
έκ τών πατέρων νά έκδικηθή αυτούς, διότι 
δέν είνε τόπαράπαν υπερβολή, έάν τις εΐπν), 
ότι ο Βασίλειος Χάλης είνε ό εν Κρήτν) Ρή·
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-γας Φιραίος η ό διάδοχο« του αειμνήστου 
έν Σφακίοις Δασκαλογιάννη. *Ητο τό έτοί 
1 8 01 , ότε τόν επίσημον τούτον όρκον έδιδε 
κα ί δύναταί τι« νά φαντασθή μόνον καί ά- 
-ναλογισθή, οποία καί ¿πόσα ύπέστη κατά 
τού« αποτραπαιοτέρους εκείνου« τη« Κρήτη« 
χρόνους, μέ^ρις ού ϊδη παντοιοτρόπως ιύ -  
κτωρ και μεθ’ ημέραν εργαζόμενο« άνατελ- 
"λοντα τόν φαεσφόρον τή< τού 1821 εθνε
γερσίας ήλιον.

'Αγαπών όμω« ό Βασίλειος ένθέρμως τα 
γράμματα, εί καί δεν ¿δυνατό νά ύποφερη 
βλέπων τού« όσημέραι άκολαστότερον τότε 
έν τή  πόλει διάγοντα« ξεκουκουλώτους, ή- 
■ναγκάσθη νά προσέλθη έπί τινα χρόνον πα
ραλαβών καί τού« δύο αδελφού? αυτού Σ τέ
φανον καί Ίωάννην εί« τήν τότε εν Χανίοι« 
δ ι ’ εράνων τινών καί μάλιστα τού πλουσίου 
καί ενάρετου Χατζή Νικολοϋ συντηρούμε- 
•νην σχολήν. Εί« ταύτην φοιτήσαντες οί φ ύ 
σει εύγενεί« αδελφοί ιύρον καί διδασκάλου«, 
■εί καί μή ύπισχνουμένους νά κορέσωσι πνευ 
ματικώ ; τήν εκ φιλομαθείας διακαιομένην 
ψυχήν αυτών, οϋδεν ήττον πλήρει« ένθεου 
ζήλου καί ενθουσιασμού προ« τήν τού γένου« 
απαλλαγήν καί σωτηρίαν. Οί διδάσκαλοι 
ήμών τότε, τό πλεϊστον ίερεΐ; καί μοναχοί 
τυγχάνοντε«, έξήπτον σύν τή διδασκαλία 
καί τό φρόνημα των μαθητευόντων καί κα
τηχούν καί προήλειφον αυτού« εϊ« τήν μέλ- 
λουσαν ίθνικήν σταδιοδρομίαν, έφ ’ ω καί 
υπέρ πάντα« τού« άλλου« εθνικού« συνεργά- 
τα« αυτοί κατεδιώχθησαν πανταχού καί έ- 
παθον, έκραγείσης τή« έπαναστάσεω«. Έ* 
κεΐθεν ό Στέφανο« Χάλη«, φύσει ηδύφωνο; 
ώ ν, λαβών τά  πρώτα μαθήματα τή« εθνι
κή« οΰτως είπείν μουσική«, έδυνήθη ύστερον, 
τονίζων εν τή  λύρι*: αΰτοϋ, ενφήδε συνάμα, 
περιπαθώ« λίαν τά θούρια τού Φεραίου 
σματα, νά κινή ώ« άλλο« ’Αρίων καί 'Αμ
φίων τά« ψυχά« τών θρασυσπλάγχνων τή« 
Κυδωνιά« Ρ ιζιτών εί« άκατάσχετον μένο« 
καί δράσιν εθνικήν. Έ κ τή« σχολή« άπελ- 
θοΰσα ή τριά« τών άδελφών ενεκα τών όση- 
μέραι δεινουμε'νων καιρικών περιστάσεων, 
ήναγκάσθη νά τραπή εί« έργα βιοποριστικά. 
Καί οί μεν νεώτεροι ’Ιωάννη« καί Στέφανο« 
έπεδόθησαν εί« τήν τών ιδίων κτημάτων ε
πιμέλειαν εν Θερισιρ, ό δέ πρεσβύτερο« Β α
σίλειο« παρεμενεν έν Χανίοι;, τόν νουν καί 
τόν λογισμόν εχων πάντοτε εί« τό μέγα εγ
χείρημα, τό οποίον Ινεπνεύσθη εί« αυτόν τό 
πρώτον κατά τήν φοβεράν ¿κείνην έν Χρυ- 
σοπηγή τών θηριωδών ξεκουκουλώτων κατά 
τώ ν δυστήνων μοναχών έπίπτωσιν, άλλά 
καί μετά σπανία« έπιτηδειότητο« καί προ- 
φυλάξεως ενεργών. Στωμύλο« φύσει και εύ- 
φραδή« όσον ολίγοι έκ τών πρωταθλητών 
ήμών καί μετά μνήμη« «ί« επακρον πολυ- 
δέγμονο« πεπροικισμένο«, έφ ’ οί« καί ό βα
σιλεύ« Ό θων ύστερον προτερήμασιν ευχαρι
στούμενο« προσεκάλει αΰτόν πολλάκι« εί« 
συνέντευξιν καί «κρόασιν, δέν ήσύχαζεν έν 
Χανίοι«, άλλ ’ ήσχολεΤτο άδιαλείπτω« τού« 
έν αυτοί« προκρίτου« νά συνδέη καί συνενοΐ 
ού  ̂μόνον πρός άλλήλου«, άλλά καί πρό« 
τού« τών επαρχιών καί μάλιστα τών Ριζών 
καί τών Σφακίων προεστώτα« καί καπετα- 
ναίου«. Δέν είχεν εϊσέτι μυηθή εί« τά  τή«

Φιλική« ‘Εταιρία« μυστήρια καί είχεν ήδη 
αύτό< μετ’ άλλων τινών εγχωρίων καταρ- 
τήσει δεσμόν πατριωτικόν, εις ον είχον προσ
χωρήσει οί όμοια« φύσεω« και διαθέσεω« 
νέοι τή« πόλεω«, έν οί« ό Γεώργιο« Παπα- 
δάκη« (ό Ξέπαπας, πατήρ τού καθηγητού 
τού Πανεπιστημίου I. Παπαδάκη), ό έξά- 
δελφό« του ’Ιωάννη« Παπαδάκη«, ό ιατρό« 
Ν. Ρενιέρη« (ό ύστερον πρόεδρο« συνελεύ* 
σεω« καί γερουσιαστή«), ό θερμουργό« καί 
εύπαίδιυτο« Δανέζης καί άλλοι πολλοί. Πρό« 
τόν έπιδιωκόμινον δέ άρχικόν σκοπόν άπε- 
φασίσθη καί νά άποδημήση ό Χάλη« Ιπ ’έμ- 
πορίφ δήθεν εί« τά« μεγαλοπόλει« ’Αλεξάν
δρειαν, Σμύρνην καί Κωνσταντινούπολή, 
έξ ών πλήν τή« μυήσεω« αύτού έν τή  μ ε
γάλη εθνική έταιρί$ έπρομηθεύθη καί ποσόν 
τ ι οπλών, τά όποια άπεβίβασιν εί« τήν ε
παρχίαν Κυδωνιά« μετά μεγάλου μέν καί 
βεβαίω« γενικού κινδύνου, άλλά καί έπιδε- 
ξιότητο« καί τέχνη« σπανία«, έν φ  χρόν<μ 
οί δύο αδελφοί αύτού καί τινε« τών συγγε
νών διήγον ήδη βίον κλέφτικον περιτρέχαν- 
τε« τά« Μαδάρα«, έξ ών έπιπίπτοντε« τήδε 
κακεϊσε έτιμώρουν τήν ύπερπλεονάσασαν α 
κολασίαν τών ξεκουκουλώτων γιαννιτσάρων.

“Αμα τή άποβάσει αύτού εί« Χανία ό Β α
σίλειο« Χάλη« άποπτάς.είς Ρίζα« καί Σφα- 
κία έγένετο άφαντο«. Τούτο έτάραξε τού« 
άγάδε« καί πάραυτα έξεδόθησαν προκηρύ
ξει; καί διαταγαί κελεύουσαι τήν προσέλευ- 
σιν καί τών τριών άδελφών ή τήν παράδο- 
σιν αυτών ζώντων ή νεκρών. Άπεκάλουν 
αύτού; οί άγάδαι« φρυάττοντε« αχρείους 
ραδιούργου; (μουζεβίρ) καί απατεώνα«, ά- 
πειλούντα« καί λέγοντας ότι παντό«°κακού 
τό όποιον ήθελε προκόψει αίτιοι μόνοι ήθε- 
λον είνε οί θερισιανοί Χάλιδε«. Κ αίδένήπα 
τώντο οί άγάδε« περί τή« μεγάλη« δράστη- 
ριότητο« καί ίκανότητο« τής τριάδο« τών 
άδελφών· διότι ή άφιξι« τού Βασιλείου εί« 
Νίμπρον Σφακίων παρά τφ  μέγα έν τή  ε
παρχία σημαίνοντι πολεμαρχικφ οίκω τών 
Μανούσακων ή Μανουσάκιδων καί ίδια τώ 
συντεκνω καί προσφιλεστάτφ αΰτώ , άγαθω- 
τά τφ  δ ’ έν πάσι τής Κρήτη« άρχηγφ ’Ανα
γνώστη Μανουσογιαννάκη, έθηκε τά  θεμέλια 
καί τήν βάσιν τής συνεγέρσεως τή« Κρήτης· 
άναμφίλεκτον δέ ότι ένθεν μέν ή Κρήτη, 
ένθεν δ ’ ή Ρούμελη έγενοντο αί δύο πτέρυ
γες, δ ι’ ών ήρθη εί« ύψος μέγα καί λαμ 
πρόν τό σώμα καί τό χέντρον τής τού έθνους 
έπαναστάσεω«. Ά ν  δέν έπησχολοΰντο επί 
τοσοϋτον έν Κρήτη ού μόνον οί άγριώτεροι 
καί άνδρειότεροι τών Τούρκων τή« αυτοκρα
τορία«, οί Κρητοτοΰρκοι, άλλά κάί οί έξ Α ί
γυπτου πρώτον τήν Κρήτην έπιδραμόντε; 
Αιγύπτιοι καί ’Αλβανοί ύπό τόν συνάρχον- 
τα  τού Μεχμέτ Ά λή  Χασάν πασσάν καί 
τόν Χουσεΐν Βεην καί Μουσταφάν (τόν ύστε
ρον Κιριτλήν =  Κρητικόν), δέν ήθελε πάθε; 
ολίγον ή Πελοπόννησο« έκ πάντων αύτών, 
έάν δέν κατεστρέφετο τέλεον τό με'γα τή« 
έπαναστάσεω« τών πατέρων εγχείρημα. Τής 
έπασχολήσεω« ταύτη« πρωτουργού« ήν ό 
ραδιούργο« κατά άγάδα« Χάλη« Βασίλειο« 
καί οί αδελφοί αύτοΰ. Ή  Κρήτη, ή τοσού- 
τον έπί αιώνα« κατά τών Ε νετών παλα ί- 
σασα, δέν ήτο δυνατόν μετά τοσαδτα.μά

λιστα τών θηριωδών αυτή« αγάδων τερα
τουργήματα νά μή είνε έτοιμόφλεκτο«· δέν 
ητο δυνατόν έν Σφακίοι«, τή δυσχειρώτω 
τη« Κρήτη« άκροπόλει, νά μή ήτο άπό πολ- 
λού έπισεσωρευμένη εύπρηστο« ύλη, καί μά
λιστα μετά τά  δεινοπαθήματα, τά  αετά 
τήν τού Δασκαλογιάννη (έν έτεε 1770) ίπα- 
νάστασιν επελθόντα καί τήν άλωσιν τού 
πύργου τού Ά λιδάκη, καί τά« μετά τήν άνά- 
κλησιν τού ρέκτου εκείνον κατά τών ξεκου
κουλώτων Χατζή Όσμαν παστά θηριωδία«. 
Ά λ λ ’ άπητεΐτο χειρ θαρραλέα καί έπιτη- 
δεία, όπως θέση τήν θρυαλλίδα καί τό εναυ- 
σμα εί« τήν έπισεσωρευμένην πυρίτιδα καί 
ταύτην άναμφιλεκτως άγωνιζόμενο« πρό πολ- 
λοϋ ύπέθηκιν ό Βασίλειο; Χάλη«. Είνε ίστο- 
ρικώ« μεμαρτυρημένον καί "πανθομολογού- 
μενον, ότι άπό τής ύψώσεω« τής σημαία« 
τή« ελευθερία; καί εν Κρήτη (17 Ιουνίου 
1821) μέχρι τής 21 Αύγούστου τού αυτού 
έτους τρεις εκστρατεία« κατά τής κώμη« 
μόνο* τών Χάλιδων Θερίσου έπεχείρησαν οί 
Τούρκοι, κατά τήν τρίτην τών όποιων συν- 
ενωθεντε« οί τρεϊς παστάδες τή« νήσου, μή 
έχούσης τότε ένα γενικόν διοικητήν, ό τού 
ΊΙρακλείου Σερίφ, ό τής Ρεθύμνη« Όσμάν 
καί ό τών Χανίων Άπτουλάχ ϊφώρμησαν, 
«γ ιά  νά κάμουν χαθά Ιλεγον τό Θέρισον χέ* 
ρισον (χέρσον)»,όπερ κατώρθωσαν τότε,άφού 
κατά τά« δύο προτέρα« άνέτράπησαν κατα- 
συντριβέντε«, συναγείραντε« άπό περάτων 
εω« περάτων πάσαν τήν Τουρκικήν δύναμιν 
εξ 24 χ ιλ . άνδρών συνισταμένην, όπω« διά 
τή« πανστρατεία« έπενέγκωσι κατά τή« Ι
στία« τού κινήματο«, τού θερίσου τών Χά
λιδων καί τών Ρ ιζών, τό τιλευταίον θανα- 
τηφόρον τραύμα- Καί κατώρθωσαν μέν τούτο 
διά τοσούτον φοβερά; υπεροπλία« καί π α 
ρασκευή« οί Τούρκοι, ά λ λ ’ οί Χάλιδε« καί 
οί άλλοι Ρ ιζίτα ι ύπερβάντε« τά Λευκά όρη 
καί εϊσελθόντε« εί« Σφακία διετέλουν άγωνι- 
ζόαενοι άνενδότω« καί καρτερικώ«.

Καί τά  μέν κατά τήν έπανάστασιν έργα 
τών Χάλιδων είνε άντικείμενον τή ; ιστορίας 
τή« τού έθνους παλιγγενεσία«’επειδή δέ τοσοϋ
τον προεμόχθησαν καί οί τρεις-αδελφοί, όσφ 
καί οί μάλλον πρό« τήν έθνεγερσίαν συντελέ- 
σαντε« πατέρες ήμών, διά τούτο κ α τ ’ οφει
λήν δικαίαν καί απαραίτητον πρέπει νά ά - 
ποδοθή εί« αύτού« έστω καί τόσον άργά ή 
προσήκουσα ευλογία καί ό ευγνώμων έπαι
νο«. Δέν έπέζησιν ούτε ό κάλλει καί αν
δρεία διαπρεπών μικρότερος αδελφό;, ό ορ
φικό; Στέφανο«, φονευθεί« έν Μονοσκαφι- 
δίοις Κυδωνιά« έν τή μάχη τή  18 ’Ιουνίου 
1822, συνηθίζων νά αϊρη μετά τόν πυροβο
λισμόν τήν κεφαλήν άπό τού οχυρώματος 
καί λαβών τήν πληγήν κατά μέσον τό μέ- 
τω π ο ν  ούτε ό μεσαίος ’Ιωάννης, ό ευθυ
τενής ώς κυπάρισσος, τό γεράκι τής Κρήτης 
κατά τήν φράσιν τού Καραΐσκου, ό όποιο« 
¿γνώρισε καί έξετίμησεν αύτόν, αποθανών 
έν τή νήσω Γαύδο» ώς γενικός αρχηγός κατά 
τήν εκστρατείαν τού Φραγκοκαστέλλου καί 
τό ατύχημα τού ίππάρχου Χατζή Μιχάλη 
Ταινάρου· μόνος ό πρεσβύτερο« καί πολιτι- 
κώτερος Βασίλειος έπέζησε καί είδεν, άν 
ούχί τήν Ιτι στενάζουσαν πολύστονον πα 
τρίδα του τέλος άπηλλαγμένην, ύπερ τής

απαλλαγής τής όποιας και έν Ιτει 1841 
προεχειρίσθη στρατιωτικός αρχηγός, τουλά
χιστον βασίλειον Ελληνικόν ίδρυόμενον,τού 
όποιου ή κυβέρνησις άμείβουσα τούς άθλου« 
καί τούς αγώνας έβαθμολόγησιν αύτόν διά 
τού βαθμού τού συνταγματάρχου καί τού 
τετράρχου μιας τών φαλαγγιτικών τετραρ- 
χιών. Έ κ τών αλλεπαλλήλων όμως ατυ
χημάτων καί απωλειών τών τέκνων του Ε· 
λευθίου, Στεφάνου καί Νικολάου καταβλη
θείς τέλο« καί ούτος ο πολύαθλος Κρής, 
άπεβίωσεν έν Προνούγ Ναυπλίας κατά Μάρ
τιον τού 1846 έν βαθμώ υποστρατήγου., 
ούτω δέ ό διακαής πόθος καί τό όνειρον α ύ 
τού, νά λειτουργηθή ώς ελεγεν έν έλευθέρο» 
τ φ  μεγάλω ναφ  τού Άγίόυ Νικολάου έν 
Χανίοι«,νύν μεγάλφ τζαμί τής Σπλάντζιας, 
δέν επραγματοποιήθη, ούτε επιτρέπει νά 
πραγματοποιηθή μετά τοσαύτα καί δ ι ’ ά λ 
λους ή άπολιθοΰσα ώς Μεδούσης κεφαλή καί 
μηδενίζουσα πάντας τούςάγώ να ; τών Κρη- 
τών χριστιανιχωτάτη βρεττανική δύναμις.

Έ κ τού μεγάλου οίκου τών Χάλιδων, 
τών τριών τούλάχιστον άδελφών, ούδειςάρ- 
ρην γόνος περιεσώθη, τών προσφιλών ήμίν 
άδελφών Φανδρίδιδων καί Γιρανιωτών έκ 
θυγατέρων (Ε λένη ς  καί Ά ννας) τού Βα
σιλείου έγκόνων όντων, ό αύτοκτονήσας δέ 
πρό δύο καί έπέκεινα έτών εν Χαλέπα φιλό- 
πατρις καί γενναίος οπλαρχηγός Ν. Ά θα- 
νασιάδης, ό βαίνων πάντοτε κατ ίχνη τών 
Χάλιδων, ήν έκ πλαγίου συγγενής αύτών. 
Βεβαιούται δέ ότι έν τή νήσιρ Κύθνω δια
σώζονται Χάλιδες έξ έξαδέλφου τινός τών 
Κρητών πρωταθλητών, ριφθεντος έκεϊ έκτώ ν 
κατά τήν έπανάστασιν περιπετειών. Καί τό 
μέν γένος τών τριών ¿κείνων πρωταθλητών 
τής Κρήτης άδελφών έξέλιπε δυστυχώς, 
ά λ λ ’.όταν τέλος εύδοκήση ή θεία Πρόνοια 
νά έλθη καί διά τήν ύπέρ πάσαν γην πο- 
λύαθλον Κρήτην τό πλήρωμα τού χρόνου, 
τότε οί φιλοπάτριδες Κρήτες πρέπει νά ίδρύ- 
σωσι μνημείον αναμνηστικόν τού μεγάλου 
εκείνου οίκου κατά τήν είσοδον τού περιω
νύμου άπό ένετοκρατίας διά τε τήν ωραιό
τητα τών γυναικών καί τήν αείποτε δια- 
τρανωθεϊσαν φιλοπατρίαν καί γενναιότητα 
τών άνδρών αύτού θερίσου. Αρμόζει έν ού
τω ς άνεκφράστως μαγική θέσει, όπου άρ- 
χομένη ανέρχεται διαυλακούσα τάς βορεί
ους κλ ιτύα ; τών λευκών όρέων μια τών έκ- 
πληκτικωτέρων αύτών φαράγγων, τήν ο
ποίαν τόσψ θαυμασίως ό κ. Σπ. Παγανέλης 
ίξ 'α ύτοψ ία ς περιεγραψεν, αρμόζει λέγομεν 
νά έγείρωσιν οί έπίγονοι εύγνωμονούντες έν 
ούτω περιόπτφ καί περ ιβλίπτω 'θέσει κε- 
νοτάφιον είς τοσούτον μεγαλοπράγμονας πα· 
τριώτας καί' πρωταστάτας άγωνιστάς, οίον 
οί τρεις αδελφοί Χάλιδες. Έ κεΐ ύπό τόν ή 
χον τής λύρας καί τού ποιμενικού αυλού οί 
θερισιανοί καί οί άλλοι Ρ ιζ ίτα ι άναπολούν- 
τες τόσον ένδοξους χρόνους, θέλουσι βεβαίως 
έμπνέονται καί έκιΐθεν άρύονται αισθήματα 
τοιαύτης άφοσιώσεως πρός τήν πατρίδα καί 
αυτοθυσίας, όποια ή τών μεγάλων πατέρων 
αύτών.
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Ό τε  έν Ιτει 1821 ό Ελληνισμός σόμ
πας ελαβεν είς χείρας τά  όπλα καί έξηγέρθη 
πρός άνάκτησιν τής ελευθερίας του καί ά· 
ποτίναξιν τού οθωμανικού ζυγού, έκ τών 
’Ηπειρωτικών κοινοτήτων μόνον τό Μέτσο- 
βον Ιμεινεν ακίνητον καί σχεδόν άδιάφορον. 
Τούτο τινες άποδίδουσιν εις τήν δειλίαν τών 
άνδρών του, άλλά λανθάνουσι, διότι ίσα ίσα 
κ α τ ' εκείνην περίπου τήν έποχήν ό οπλαρ
χηγός τού Μετσόβου . I. Δεληγιάννης έπί 
κεφαλής τών Μετσοβιτών άντέκρουσε τόν 
Τουρκαλβανόν αρχηγόν Μπράχον Νεπράβι- 
σταν, οστις, οδηγών χιλιάδας Αλβανών λι· 
ποτακτούντων έκ Θεσσαλίας, προέθετο τήν 
λεηλασίαν τού Μετσόβου. Τούτου ενεκα καί 
έδολοφονήθη κατόπιν ό Δεληγιάννης έν Ιτει 
1827 έν -Ίωαννίνοις ύπό τίνος προύχοντος 
Α λβανού, μνησικακοΰντος διά τόν θάνατον 
τού ανεψιού του πεσόντος είς Μίτσοβον 
κατά τήν μετά τού Νεπράβιστα συμπλοκήν. 
Τήν δ ’ έν πλήρει μεσημβρία έν τή άγορ? 
τών Ίωαννίνών συμβάσαν δολοφονίαν τού 
Δεληγιάννη, ¿θρήνησαν οί Μετσοβίται διά 
τού ακολούθου συγκινητικωτάτου μοιρο
λογιού :
Έ ίί ΐς  βοννά τοΰ Γρβδβίνοΰ xal iteOva τοΰ Μιττίβον 
Λίγο νά χβρηλώ βη« «αί νά ταπεινωβήτε,
Γιά νάπεράο’ ή χ»ιφτονργιά τάδιιόπαώιά τοΰ ΐσίποιι, 
Νά τάνβ χατά τό ΐτ α υ ρ ό ,  τιέρα ’« τά «αρβοΰλια,
Νά μάίοιιν άπ  τά Γιάννινα r.ävx «αλό χαμπέρι.
Έ χει -χαμπέρι πήρανε πιχρό φαρμανωμένο,
Τόν Λιληγιάννη βκόιωσαν '(  τή μέση τά παζάρι. 
Σάν πήραν δίπλα τά βουνά, δίπλα τά κορφοβούνια, 
'Αρπάζουν, καίνε τά χωριά, διαδάχαις ξεγυμνώνουν.

Καί σήμερον δέ άκόμη οί Μετσοβίται και 
ώς πρός τό σώμα καί ώς πρός τήν ψυχήν 
ΰπερτερούσι πάσης άλλης τού Μαλακασίου 
κοινότητος. Διά τούτο ή ακινησία των αϋτη 
κατά τόν ιερόν άγώνα άποδοτέα μάλλον είς 
τήν θε'σιν τής πόλεώς τω ν, ήτις κείμενη έπί 
τής διόδου τής ’Ηπείρου καί Θεσσαλίας, 
εΰρίσκετο πάντοτε κατά τήν κινητοποίησιν 
τών έχθρικών στρατευμάτων ύπό τήν κατά- 
ληψίν τω ν. Τούτου ενεκα καί ώνομάσθη 
τότε ύπό τών Ελλήνων ΤονρχόοΐαΛον 
(= στάλος, σταθμός Τούρκων). Τούς Με- 
τσοβίτας ούτε έ συμπατριώτης των καί άρ- 
χιαχθοφόρος τοΰ Ά λή-πασά  Μήτρος Πίτρας 
ήδυνήθη νά έξεγείρή έν Ιτει 1820 ύπέρ τού 
βεζύρου, ότε άπεκλείσθη ούτος ύπό τών 
σουλτανικών στρατευμάτων έν τφ  φρουρίφ 
τών Ίωαννίνων, ούτε κατόπιν τώ  1822 ό 
άρματωλός τού Άσπροποτάμου Γρηγόρ«« 
Λ ιακατάς, όστις ήναγκάσθη ενεκα τής άπο- 
ποιήσεώς των ν ’ άποφασίσνι τήν πυρπόλησιν 
τοΰ Μετσόβου, τό μέν ΐνα έξαναγκάση αυ
τούς είς έξέγερσιν, τό δέ ΐνα διακόψν) τήν 
μεταξύ ’Ηπείρου καί Θεσσαλίας συγκοινω
νίαν τών ’Οθωμανικών στρατευμάτων. Έ λ -

θών λοιπόν έστρατοπέδευσεν έπί τούτφ μετά 
700 οπαδών του είς Δοκιμήν, κορυφήν το0 
Ζυγού. Ά λ λ ’ οί Μετσοβίται ¿προτίμησαν νά 
θυσιάσωσι χρήματα παρά νά εγκαταλείψωσι 
τάς οικίας των καί έξεγερθώσιν ύπέρ τή ς  
έλευθερίας τω ν, καί κατώρθωσαν διά προσ
φοράς 2 ,000  γροσίων νά δελεάσωσι τόνάρ- 
ματωλόν, όστις πρός δικαιολόγησαν του ενώ
πιον. τών άλλων ‘Ελλήνων, άπετέφρωσεν 
άντί τοΰ Μετσόβου τήν Γότισταν καί τό· 
Προσγόλι καί τόν εις θεσιν Πουρνάρι παρά 
τόν "Αραχθον σταθμόν καί πύργον τού Ά λή  
πασά. Κακώς έφέρθη ενταύθα ό Λ ιακατάς. 
Ά λλά  κακίστην συμπεριφοράν έδειξαν καί οί· 
Μετσοβίται, δι’ ής άπεκαλύφθησαν πλέον 
ώς δειλοί.

‘Ολόκληρον τό Ιπίλοιπον Μαλακάσι συν- 
εμορφώθη με τήν Πανελλήνιον ιδέαν, έπα - 
νεστάτησεν. Ίδίγ. δέ αί κωμοπόλεις τού Συ- 
ράκου καί τών Καλαρριτών άνεπετασαν- 
περιφανεστάτην τήν επαναστατικήν σημαίαν,. 
καί άφοϋ συνέτριψαν ίκανάς χιλιάδας οθω
μανικού στρατού, ύπέστησαν τήν έσχάτην 
έρήμωσιν καί καταστροφήν Ή  έπανάστα- 
σις τών δύο τούτων κωμοπόλεων διωργα- 
νίσθη ύπό τών δύο περινουστάτων προυχόν
των αύτών τοΰ Συρακιώτου Κωλέττη καί 
τοΰ Καλαρρετιώτου Τουρτούρη. Ά λλά  πριν 
προβώμεν είς τήν περιγραφήν αύτής, καλόν· 
νά γνωρίσωμεν τφ  αναγνώστη ήμών όποί* 
ήθη καί έθιμα έπεκράτουν τότε μεταξύ τών 
κατοίκων άμφοτέρων τών κωμοπόλεων, όπως: 
εύηρεστήθησαν νά σκιαγραφήσωσιν αύτά οί 
δύο ξένοι περιηγηταί Leake καί Pou- 
quevitle έν έτησι 1815 καί 1818.

Οί κάτοικοι τών μέν Καλαρριτών συνε- 
ποσούντο εί« 4350 τού δέΣυράκου είς 3500 
περίπου. Δημόσιον φόρον έπλήρωνον ή μέν 
ποώτη τάξις γρόσια 800 , ή δέ δευτέραγρ. 
4 0 0 , ή τρίτη γρ. 2 0 0 , καί άπό τών 100' 
μέχρι τών 5 γροσίων αί λοιπαί κατώτεραι 
τάξεις· οί πτωχοί ούδέν έπλήρωνον. Είς γρ. 
60000 άνήρχετο λοιπόν τό ποσόν τό όποιον 
εϊσήγετο κ α τ ' έτος είς τό δημόσιον ταμεϊον· 
έξ έκαστη; τών δύο τούτων κοινοτήτων. 
Τόκους δέ έδιδον πρό τοΰ Ά λή  10 °/0,όταν 
ήναγκάζοντο νά δανεισθώσι χρήματα, ό Ά 
λή« όμως ύπεχρέωσεν αυτούς μετά ταυτα' 
νά δανείζωνταε άπό εϋνοουμένους του αν
θρώπους πρός 1 2 % . Τάς θερινά« βοσκάς 
τών όρέων των ένοικίαζον άντί γρ. 500 διά 
μέρος χωρητικότητος 2000  ζφων. Τό ε ι
σόδημα τούτο, ή παρ ’ αρχαίοι« ΐπ ιν ο ιή α  
καλούμενη, προσέφερεν ούκ εύκαταφρόνητον- 
ετήσιον πλούτον είς τά ταμεία τών κοινοτή
των τούτων, ών α ί τοιαΰται βοσκαί μέχρι 
σήμερον διατηρούνται απέραντοι. Ή  οικο
δομή ένταΰθα ήτο λίαν δαπανηρά.“Εκαστος, 
λίθος, κομιζόμενος έκ τού λατομείου, τό ο
ποίον πάντοτε ήτο μακράν, έπληρώνετο πα· 
ράδες 2 διά τήν λατόμησιν καί 6 διά τήν· 
μετακόμισιν. “Ωστε ό λίθος τιθέμενος επ ί 
τού τοίχου τού οικοδομήματος έστοίχιζε παρ. 
10. Ό  δέ κομιστής έκαμνε 4 δρόμους καθ’ 
ήμέραν. ’Επίσης α ί πλάκες τών στεγών, εκ 
τιτάνου πάντοτε, έστοίχιζον γρόσια 10 α ί 
100 μικραί καί μεγάλαι. Μετεκόμιζον δέ 
αΰτας καθώς καί τούς λίθους αί πτωχα ί γυ
ναίκες έπί τών <5μων των, διότι τά  λατο—
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μεΐα εκειντο si; δύσβατα μέοη. Ξύλα έποο- 
μηθεύοντο έκ Ματσουκιού, Μελισσουργών καί 
Πραμάντων των Τσουμέρκων, έκΔοβιζιανών 
καί Ιίαλ^οχωοίου τοϋ Συράκου καί έκ του 
Παντοΰρε-μάρε ί^ δ ά σ ο ς (Λίγα βλαχ.) τοϋ 
Χαλίκι αντί 35— 50 παρ. τό φορτίον (ζα- 
λίκι). Τά έθιμα αυτών ήσαν αύστηρότατα' 
ούδ’ αυτός ό Σιούμπασης, ό αντιπρόσωπος 
τής διοικήσεως του Ά λή πασά, έτόλμα να 
επιχείρησή τι κατ αυτών άποινεί. Ή σαν κύ
ρ ιο ι τής κεφαλής «ύτώ ν, λέγει ό Pou- 
(juev ille  Ή  οικονομία, άρχή τοϋ πλούτου, 
καί ή δραστηριότης συνεκράτησαν «ύτούς 6« 
τή  έλπίδι αίσιωτέρου μέλλοντος. Μ ιθ ’ όλην 
τήν έν Εϋρώπνι έπί 6τνι διαμονήν των, μεθ’ 
όλον τό Ιμπόριον καίτόν πλούτον αύτών, δν 
τ ίς  όμως αρκετά φιλοπάτριδες, ώστε να μή 
μεταχειριζωνται εϊμή ελάχιστα είδη έκ τού 
έξωτερικιύ, εις τά  εργοστάσια τών κωμο- 
πέλεών των κατεσκεύχζον τούς σοφάδες καί 
τούς τάπητας, τού; άποτελοϋντας τά κυ* 
ριώτερα σκεύη τοϋ οίκου τω ν. Αί γυναίκες 
«ΰτώ ν , ΰτήκουσαι εις προαιώνιους άπαρα- 
βάτους νόμους κατά τής πολυτελείας, ώφιι· 
λον νά φορώσιν ενδύματα εγχωρίου έργα* 
σίας, άτινα αύταί αύται, ίδίαιςχερσίν,ιϊς τού; 
άργαΜ ιούς  των κατεσκ^ύαζον. "Εθιμον, ί-  
σχϋον παλαιόθεν ώς νόμος, λέγει ό Leake, 
ώριζε το ύφασμα διά τά ενδύματα τώ νγυνα ι- 
κών. Μόνον κόσμημα περισσότιχνον έπετρέ- 
πετο αύταίς τά μεταξωτά μανδηλάκια, φο· 
ρούμενα κατά τά ; επισήμους ήμερα;· άπη- 
γορευοντο δε ρητώς εις αύτάς τά κεντήμα
τα , τά  χρυσά νήματα, τά  σάλια, τά γου 
ναρικά καί τά  βαρύτιμα άργυρόχρυσα κοσ
μήματα τής κεφαλής, τού στήθους, τής ό- 
σφύος καί τών χειρών,—ίδίμ μετά τήν πε
ριδιάβασή τού ‘Αγίου Κοσμά,— άτινα  ή
σαν εν χρήσει καθ’ όλην τήν έπίλοιπον Ά να  
τολήν. Οί έπιτρέποντες εις τάς συζύγους 
των περισσά κοσμήματα «θεωρούντο άτιμα- 
σθεντες. Ά ν  δέ τις ένεδύετο τό χρυσοκέν
τητου καί πολυέξοδου αλβανικόν ένδυμα, 
άν παρεξετρέπετο τής οικογενειακή; αύταρ 
κείας, ¿θεωρείτο ώς αμφιβόλου διαγωγής 
και ε'χανε τήν εμπιστοσύνην τών συμπολι
τών του, Ιίάσα γυνή έξωθεν τής γενετείρας 
α ϋτή ; ύπανδρευθείσα ώφειλεν επανερχόμενη 
ίΐς  τήν πατρίδα της νά φορέσν) τό πάτριόν 
ένδυμα. "Ετερον δέ έθιμον, έν ισχύει επίσης 
νόμου, ώοιζεν είς γρ. 1 ,000 μόνον τήν προί
κα ε ίς  .τούς κατοίκους τής άνωτάτης τά - 
ξεως, εξ ών παρεσκευάζοντο καί τά  νυμφικά 
ενδύματα.

Τπό τοιούτους έλληνικωτάτους, ή, 
μάλλον είπείν, σπαρτιατικούς θεσμούς έζων 
οί κάτοικοι τών Βλαχικών κοινοτήτων Σ υ- 
ράκου καί Καλαρριτών, καθ’ δν χρόνον έ- 
γλυκόφεξεν είς τόν ορίζοντα τής Ελλάδος τό 
«ξημέρωμα τού είκοσι ενα», όπερ εΰρεν α υ 
τούς με τά όπλα είς χείρας Τό ¿χαιρέτισαν 
χαρμοσύνως καί άνεπέτασαν προθυμώτατα 
επί τών υπερήφανων όρέων των τήν ση
μαίαν τής επαναστάσεως.

Κίπομεν, ότι διοργανισταί τής άξιομνη- 
μονεύτου έπαναστάσεώς των ήσαν οί δύο 
περινούστατοι προύχοντες αυτών Κωλεττης 
καί Τουρτούρης. 'Ο Κωλεττης, οστις μετά 

-παϋτα άνεδείχθη ό μέγιστος τής Ελλάδος

πολιτικός, διετίλει κατά τα ; άρχάς τοϋ ίε- 
ροϋ άγώνος ιατρός τής αύλής τοϋ Άλή 

I πασά καί προεστώς τής πατρίδος του, τοϋ 
Σνράκου. Νεανίας άκόμη ό άμύσταξ ούτος 
Βλάχος τής Πίνδου, ότε περαιώσαςτάς εν 
Πίζη τής Ιταλ ίας ίατρικάς σπουδάς του 
ήτοιμάζετο νά κατέλθ-ρ εις τήν Ελλάδα, 
συνέλαβεν υπό τό πρίσμα τοϋ νεανικού εν
θουσιασμού του τό παρατολμώτατον σχε
δίου, ϊνα· παρουσιασθή αυτός ό εκτελεστής 
τής διαθήκης τού Ρήγα Φερραΐου. Συνε’- 
γραψε λοιπον εκεί έν ετει 1806 επαναστα
τικόν βιβλίου ¿κ 300  περίπου σελίδων ύπό 
τόν τίτλον α Ελληνική Νομαρχιαήτοι λόγος 
περί ’Ελευθερία; κ λ π .» , όπερ ίτύπωσε, καί 
έφερε μ ιθ ’ εαυτού εις ’Ιωάννινα πολλά αν
τίτυπα  εξ αυτού εντός κιβωτίων. Κατά τό 
έπόμενον έτος άνελθών είς Συράκον καί Κα- 
λαρρίτας, διεκοίνωσε τόν σκοπόν του είς 
τόν Τουρτούρην, ¿ν τή οικία τού όποιου 
κρυφίως μειεκόμισε καί τινα  επαναστατικά 
βιβλία του. Άλλ* ό συνετός προύχων τών 
Καλαρριτών καταδείξας τήν άσυνεσίαν τού 
πυρετώδου; ιατρού, κατέστρεψε διά νυκτό; 
όλα τά ¿ν τή οίκί<γ του υπάρχοντα άντί- 
τυπα . Καί έκ τών ¿ν Ίωαννίνοις δε έναπο- 
τεθειμένων πολύ όλίγα διεσώθησαν μετά 
ταύτα . Τό βιβλίου του αύτό άφιεροί ό Κω
λεττης δ ι ’ ενθουσιωδιστάτης καί συγκινητι
κής προσλαλιάς είς τόν τύμβον τού έθνομά- 
τορος Ρήγα . "Αρχεται δ ’ έπικαλούμενο; εμ
παθέστατα τάς σκιάς των προπατόρων καί 
μετά πυρετώδους πατριωτισμού διδάσκων 
τ ί έστιν ’Ελευθερία περιγράφει τά ήρωϊκά 
τών προγόνων κατορθώματα καί εκθειάζει 
τούς κατά τοϋ Ά λή  πασά πολέμους τών 
Σουλιωτών καί τάς ΰπέρ έλευθερώσεως τοϋ 
Γένους πατριωτικωτάτας ϊνιργείας τού Ρή
γα , προσκαλεί δέ τούς "Ελληνας πάντα ; είς 
μίμησιν αύτών. « Ή  ελευθερία, ώ "Ελλη
νες, κράζει, είς ήμάς-είνε ο ,τι ή όρασις είς 
τούς οφθαλμούς·...'Η  έλευθερία εινε άναγ- 
καιοτέρα και άπό τήν ίδιαν ύπαρξιν είς τόν 
άνθρωπον !. .. .Α ύ τή  καθιστά τήν ζωήν γλυ· 
κεΐαν καί αισθητήν, αυτή γενν# τούς διαυ- 
θεντιυτάς τής πατρίδος, τούς νομοδότας, 
τούς ενάρετους, τούς σοφούς, τούς επιστή
μονας, τούς τεχνίτας καί έν γένει τούς με
γάλους άνδρας Οί αγώνες τών Σουλιω
τών κατά τών τυράννων τής Ηπείρου αρ
κετά άποδεικνύουσιν είς ήμάς καί είς κάθε 
άλλον, ότι ή Έ λλας γεννφ άκόμη Λεωνί
δας καί Θεμιστοκλεΐς. . . .  Ή  'Ελλάς ούχί! 
ούχί I δέν είνε πάντως ¿στερημένη άπό με
γάλου; ανθρώπους "Επρεπε βεβαίως νά
Ιζν. ό Θουκυδίδης ή ό Ξενοφών διά νά 
γράψνι τήν Ιστορίαν αύτών τών πολέμων 
τών Σουλιωτών Τίς άλλη δε', παρακα
λώ , ήμποροΰσε νά ήνε ή α ιτία  τών τόσων 
κατορθωμάτων αύτών, είμή ό έρως τής ε 
λεύθερα; ζω ής; Μήπως δέν ητον καί άλλα 
χωρία είς τήν "Ηπειρον άξια νά έναντιω- 
θούν τού τυράννου; διατί τάχατες κλίνουν 
τόν αύχένα ; καί δέν ήτον ίσως καί μεγα- 
λείτερα καί είς τήν ίδιαν καλήν τοποθεσίαν 
καθώς τό Σούλι ρ Α ί! φανερά είνε, αδελφοί 
μου, ή α ίτια . "Οσα ύπιδουλώθησαν παρ ’ 
αυτού ήτον καί πρότερον υποδουλωμένα, 
καί μόνον άλλαξαν τύραννον. Τό Σούλι ό

μως, μόνον τό Σούλι,δέν υποτάσσεται, ά λ λ ’ 
άψοφεί τόν τύραννον όσον αγαπά τήν ελευ
θερίαν του, τόν πόλεμε?, τόν νικ$ καί τόν 
καταπατεί μέ τού; πόδας του. Ε ί; αύτό 
λοιπόν άς στρέψουν τούς οφθαλμούς των οί 
δοϋλοι, διά νά καταπεισθούν είς τά  τερα
τουργήματα τής ελευθερίας. Είς αύτό θέ
λουν ίδεϊ ενθουσιασμένους άπό τόν θεϊον έ
ρωτα τής ελευθερίας καί τής πατρίδος ού 
μόνον τούς άνδρας καί νέους, άλλά καί τούς 
γέροντας, καί τά παιδία, καί αύτάς τάς 
ίδιας γ υ να ίκ α ;!»

Μετά ταύτα άναπτύσσων διά μακρών τί 
έστι πατρίς, καί διατρέχων τήν ιστορίαν 
τής Ελλάδος μέχρι τής ίδρύσιως τής Β υ
ζαντινής αύτοκρατορίας, δριμύτατα επ ιτί
θεται κατά τού ιερατείου, -όπερ θεωρεί α ί
τιον τής καταπτώσεως τού Ελληνισμού. 
Περιγραφών έπειτα λεπτομερώς τήν ’Οθω
μανικήν διοίκησιν καί ιδίως τήν άθλίαν. κα· 
τάστασιν τών Ελλήνων, καί κηρύττων ότι 
δύο α ίτια  είνε όπου μέχρι σήμερον φυλάτ- 
τουσι τήν Ε λλάδα δεδεμένην είς τάς άλύ- 
σους τής τυραννίάς, τό αμαθές ίερατείον καί 
ή απουσία τών αρίστων συμπολιτών, π ι
κρότατα ελέγχει τά ελαττώματα τού πα - 
ραγνωρίζοντος τήν αποστολήν αυτού κλή
ρου, καί μετά δακρύων παρακαλών τούς 
σοφούς καί ενάρετους άνδρας, όπού φέρουσι 
τό σεβάσμιον ένδυμα τής ίερωσύνη; νά τόν 
συγχωρήσουν άν μέ άκοαν τόλμην αποφα
σίζει νά ελεγξη αύστηρώς τούς αναξίους καί 
αμαθείς καλογήρους, καί απόδειξη; μέ γεω
μετρικήν βεβαιότητα τό πόσον κακόν προ
ξενούσε τήν σήμερον είς τήν Ε λλάδα , έπί 
τέλους αναφωνεί- «*Ω γλυκύτατη Ίησοϋ ! 
ώ δίκαιοι Απόστολοι ! ώ φιλόσοφοι πατέ
ρες! πού είσθε τήν σήμερον νά ίδήτε τούς 
απογόνους σας, καί νά συγκλαόσητε μαζί 
μέ όσους τήν αλήθειαν γνωρίζουσι διά τήν 
αθλιότητά το υς !»  Κατωτέρω δέ συνιστών 
την αναμόρφωσιν του Ιερατείου προτείνει 
καινοτομίας παρατολμωτάτας διά τήν έπο- 
χήν εκείνην. «Ν αί, σεβάσμιοι πατέρες! έ- 
πιφωνεί, μήν άπελπισθήτε διά τήν σωτη
ρίαν τής Ελλάδος, μή σάς τρομάξγ( τό μέ
σον, ό καιρός ήγγικε, καί ή Ε λλάς ζητεί 
από τό ίερατείον τήν άρχήν τής έλευθερώ* 
σεώς της. Προετοιμάσατε τάς ψυχάς τώνχρι- 
στιανών είς τό ν ’ άναστηθώσιν άπό τής δου
λείας, διά νά δοξασθήτε καί έν Έ λλάδ ι καί 
έν τφ  ούρανφ !»

Μετά τούτο προσκαλών πά ντα ; τούς α
πανταχού τής Ευρώπης διεσπαρμένους ομο
γενείς εμπόρους, ΐνα κατέλθωσιν είς τήν πα 
τρίδα καί διά τών φώτων καί τοϋ πλούτου 
των συντελέσωσιν είς άποκατάστασιν τής 
έλληνικής ελευθερίας, λέγει ότι οί "Ελλη
νες Ιχοντες ύ π ’ δψει τά παθήματα τοϋ πα
ρελθόντος δέν πρέπει νά έλπίσωσιν είς ούδε- 
μίαν ξενικήν βοήθειαν. Κηρύττων δέ ότι ε
πέστη πλέον ή τής άπελευθερώσεως ώρα, κα
ταδεικνύει διά μακρών τήν παρακμήν τοϋ 
οθωμανικού κράτους καί τάς έν . Έ λλάδ ι γε· 
νομένας προόδους. ’Αμέσως δέ κατόπιν όμι 
λεϊ πέρί τών. άρματωλών, «τώ ν ηρώων τής 
Ελλάδος, οίτινες μήν ύποφέροντες τάς φο
βερά; τυραννίας τών ’Οθωμανών, έκλέγου- 
σιν εκείνους όπου γνωρίζουσιν άξιωτέρουί
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καί φεύγουσιν εις τά βουνά καί είς ΐά  δαση  
διά νά διαυθεντεύσουν τήν έλευθερίαν τω ν» . 
Καί περιγραφών τό πολεμικόν ήθος τών Ε λ 
λήνων, τήν έν τή οικία έκάστου συγκέν- 
τρωσιν δύο ή τριών όπλων, σημαίνει έπί τέ 
λους τόν πολεμιστήριον παιάνα. «Μ ήνβρα- 
δύνητε λοιπόν, ώ αγαπητοί, τήν ύπόθεσιν 
άς ξεσπαθώσωμεν μίαν φοράν καί τό πράγ
μα θέλει έλθει μονον του είς τό τέλος !. Μή 
σάς πλανήσουν τά ταξ-ματα τών επιτρόπων 
καί αποστόλων τών ξέ«ων Β α σ ιλ ε ιώ ν !.... 
"Ηγγικεν ή ώρα, ώ αδελφοί, τής έλευθερώ
σεως τής πατρίδος μας' τό τέλος τών τ υ 
ράννων εινε πασίδηλον!.. ΤΩ "Ελληνες! οί 
ποταμοί αίματος τών συγγενών μας καί φ ί
λων μας, όποϋ έχύθησαν άπό τό οθωμανι
κόν σπαθί ζητοΰσιν έκδίκησιν, τόσοι άλλοι 
όποϋ μέλλουσι νά χυθοϋν ζητοΰν βοήθειαν' 
άλλοίμονον λοιπόν είς τά άπρόσεκτα πνεύ
ματα καί μακάριοι οί συνδρομηταί! Ναί, 
αγαπητοί μου αδελφοί, άκόμη μίαν φοράν 
διά πάντα σάς τό ένθυμώ, ότι ό καιρός τής 
δόξης έφθασε, καί κάθε μικρά άναβολή εινε 
κατά πολλά έπιζή’χιος. Ά ς  τρέξωμεν λοι
πόν όλοι μας, ναί όλοι μας! πρός κοινήν ω 
φέλειαν, καί άμποτε; κάγώ σύν τοϊς λοιποί; 
φιλογενέσι μου νά αξιωθώ όγλήγορα νά χύσω 
τό αίμά μου διά τήν σωτηρίαν τής γλυ
κύτατης μου Πατρίδος, καί νά αίσθανθώ- 
μεν όλοι μας ή τήν χαράν τοϋ Θεμιστοκλέ
ους ή τήν χαράν τοϋ-Έ παμιινώνδου !»

Τοιοϋτονήτό τό πολεμιστήριον αύτό σάλ
πισμα τοϋ μεγαλεπηβόλου Κωλέττη, πολυ 
παράτολμον καί πολύ πρόωρον, διά τούτο 
καίπαρημπόδισετήν διάδοσιν αύτοϋ ό συνετός 
Ταρτούρης. Ό  δέ Κωλεττης δέν δυσηρε- 
στήθη έκ τούτου, ούδ ’ άπεθαρρύνθη. Α πε
ναντίας σφοδρότερος έπεδόθη είς τήν έκτέλε- 

- σιν τοϋ σκοπού του εργαζόμενος ύπέρ αυτού 
κρυφίως ώς πάντες οί εταίροι τής Φιλικής, 
ής κατέστη καί αύτό; μέλος αμέσως έν Ίω· 
αννίνοις. Έκτος τών άλλων ύπέρ τής π α 
τρίδος εργασιών του, προσεπάθησε, ώς εί- 
δομεν, τοσάκις νά δολοφονήσω τόν Ά λή 
πασάν καί νά φέρη είς ’Ιωάννινα τά επανα
στατικά σώματα τών Σουλιωτών. Ά λλά  το 
μέγιστον πάντων τών πρώτων τούτων έρ
γων του ήτο ή αξιοσημείωτος έπανάστασις 
τοϋ Συράκου καί τών Καλαρριτών.

("Επεται συνέχεια) Κ. Δ. Κργγγαλλβϊ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ
( A ι ή  γ η  μ  α  )

( Τ έ λ ο ς )
'Οκτώβριοι; . — Ή  μητέρα μου κινδυνεύει, 

εάν δέ κρίνω έκ τής απελπισίας, ήτις ζωγρα- 
φεϊται έπί τού προσώπου τοϋ πατρός μου, 
τής παντελούς άφωνίας τοϋ ϊατροϋ καί τής 
έλεύσεως τής αδελφής μου, ή προσφιλής μη
τέρα μου ώ , εινε φρικώδες !  Ό  πατήρ
μου έπ ιμένει.... ή Αννα μου ασθενεί...........
’Ιδού πώς μ' ευρίσκετε, προσφιλείς σελίδες, 
άς μετά τόσης χαράς, τόσων ονείρων καί 
έλπίδων ήρχισα ! . . . . ’Ιδού είς ποίαν τρομε- 
ράν, άνήκουστον βάσανον μ ' ευρίσκετε έρ-

ριμμένον μετά τόσον χρόνον σιωπής καί λ ή 
θης, έκ τής μεγάλης απελπισίας μου διά 
τήν στέρησιν τοϋ φωτός, όπερ μοί Ιδιδε τήν 
ελπίδα καί .τό θάρρος νά σάς άτενιζω συ
χνά άλλοτε, ώ ! μόναι σύντροφοι τοϋ πόνου
μου! Τώρα τ ί θέλετε νά σάς εϊπω ;  ότι
καί ή ίδική μου ζωή ήρξατο φθίνουσα, έ· 
κλείπουσα, σβενυμένη; . . .  ή ότι θά κατέ- 
στρεφον ταύτην ίδί$ χειρί, άφοϋ μοί είνε 
αφόρητος,- άχρηστος πλέον, εάν ό θεός δέν 
μέ έλυπείτο ;... "Οτε τό πρώτον έπανεϊδον 
τήν αδελφήν μου άνεθάρρησα, πλήν πόσον 
μωρός ήμην ! . . . , ’ Ητο δυνατόν ν ’ αμφιβάλ
λω  καί πρός στιγμήν, ότι ή αδελφή μου, 
παρ ’ όλην τήν άφοσίωσίν της πρός εμέ, θ 
άντεστρατεύετο κατά τής θελήσεω; τών γο
νέων καί έν τοιούτιρ μάλιστα ζ η τ ή μ α τ ι .. 
Οϋτω λοιπόν μένω μόνος, άνευ τής ελάχι
στης έλπίδος, Ιρημος... Τ ί πρέπει νά πρά- 
ξ ω ; "Ο ,τι δήποτε καί άν σκιφθώ τέρμα έ
χει τήν απελπισίαν. Να παρακούσω τόν π α 
τέρα μου καί νά σπεύσω δ ι’ ένός φιλήματος 
ν ’ αποδώσω τήν φεύγουσαν ζωήν πρός εκεί
νην, ήτις είνε τό παν δ ι’έμέ, γενόμενος οΰτω 
ένοχος τοϋ φρικωδεστέρου εγκλήματος ; . . .

Νά τόν υπακούσω καί νά δώσω τήν 
χείράμου πρός τήν έκλικτήν του, θυσιάζων 
άπανθρώπως,θηριωδώς τό λαμπρότερον πλά 
σμα τής φύσιως, όπερ λατρεύω πλειότερον 
καί τοϋ θεού μου α ύ το ϋ ;. . .  Νάδώσωπέρας 
είς τά  δεινά μου άποστέλλων τήν βαρυαλ- 
γοϋσαν ψυχήν μου πρός τό μόνον καταφύ- 
γιον, οπερ μιοί απομένει, τήν α ιωνιότητα,., 
άψηφών καί φιλοστοργίαν, καί έρωτα καί 
πάντα  ; —  Τ ί νά κάμω ; Τ ίνι τρόπιρ θά 
σωθώ τής ζάληςαύτής, ήτις περιστρέφει τήν 
κεφαλήν μου, σκοτίζει τόν νουν μου, πιέζει 
τήν καρδιαν μ ο υ ;. . .  Ά χ  ! διατί ν ’ αντέχω 
είσέτι έν τή πάλιρ ταύτη  ; __

'Οκτώβριος.—  Είνε άνήκουστον ! . , .  πλήν 
σίγησον, άφες τάς αναφωνήσεις.... ό ,τι καί 
άν ειπης, μ ά τη ν .... Ούδ’ όί στεναγμοί,ούδέ 
τά  δάκρυα άπηλπισμένης καρδιας. καρδίας 
κατασυντριβείσης εντελώς πλέον, ούδέν, ούδέν 
ώφελιί...."Ο που καί άν στρέψω τό βλέμμα, 
χαίνει αχανές, μεγα βάραθοον, όπερ ίλιγγιώ
καί ν ’ άτενίσω μόνον  Τό παν είνε άδιά-
φορον πλέον δ ι’ έμ έ ... . Ούδ’ ελπίς μοί α
πομένει πλέον Τό παν έξέλιπε.

Σύ δ ' έξαίσιον πλάσμα, τόσον παραφό- 
ρως λατρευθέν, σύ, ήν δέν τολμώ, πλέον νά 
Ονομάσω, σύ, ής τό δυστυχές τέλος θέλει μέ 
βαρύνει καί έν αυτή τή αίωνιότητι, απά- 
λειψόν με τής καρδίας σου, ήν τόσον φρικω· 
δώς ίμ ίανα .κα ί καταοάσθητε τόν άνηλεέστε- 
ρόν τών έπί γή ; δολοφόνων!...

Ούδέν πλέον έχω τό δικαίωαα νά προσ
θέσω είς τάς σελίδα« ταύτας.Μ ετά τό απε
χθές, τό βδελυρόν καί άνόσιον έγκλημα,όπερ 
πρό μικρού έξιτέλεσα, άηδιάζω έμαυτόν,καί 
δέν είμαι άξιος πλέον ή χλεύης καί εμπτυ
σμού...- καί δέν τολμώ πλέον ούδέ νά στε
νάξω,ούδέ νά κλαύσω διά σέ, άτυχης ύπαρ- 
ξις ! . . .  Ρ ιγώ ,φρικιώ , τρέμω καί ν ' ανασύρω 
τό έγκόλπιον,όπερ πάντοτε τοσοϋτον μέ κα· 
θήδυνε, τοσοϋτον μέ ύπεστήριζεν έν τή  δυσ- 
τυχια  ά λλο τε .... Αισθάνομαι έμαυτόν πολύ 
ένοχον καί σκοτοδινιώ, φανταζόμενος μόνον 
πώς θά δυνηθώ ν’ ατενίσω τήν θιίαν μορ-

φήν σου, όταν ένταμωθώμεν έκεϊ επάνω ! 
Βαθύ, πυκνόν σκότος μέ περιβάλλει καί π α 
ραλύω όλος,σκεπτόμενος. ότι ούδέ τήν συγ
γνώμην σου δύναμαι πλέον νά αιτήσω, ω 
ταλαίπωρος κόρη, τόσον άπανθρώπως προ- 
δοθεΐσα !...Ό πο ϊο ν  απεχθές θέαμ α !...Α ύτό  
λοιπόν, θεέ μου, έπέπρωτο νά είνε τό τέλος 
τοϋ ονείρου.είς ο άφιέρωσα,τήν ζωήν μου!.. 
Ά χ !  τ ί ήδυνάμην όμως νά π ρ ά ξω ;..Έ ά ν  
έβλεπες τήν μητέρα μου, δύστηνος κόρη,να 
μέ παρακαλή δακρύουσα, καθ’ ήν στιγμήνή 
ψυχή άφιπτατο τών προσφιλών χειλέων τη ς ... 
ώ ! είθε νά μή έγεννώμην ποτε ! ώ ! διατί 
νά μή πέσω άπνους, 0τε έξεστόμισα τας λέ
ξεις έκείνας ; «Μητέρα, μή κλαΐς, θά σ ’ α
κούσω, σ’ ορκίζομαι». Πλήν όσον Ιερός καί 
άν είνε έ όρκος μου,δέν θά προφθίσω νά τόν 
έκτελέσω'ό θάνατος θέλει μέ προλάβει.’Ιδού 
ποία άκτίς άνακουφίσεως ήδυνει έτι τήν α- 
παυδήσασαν καρδίαν μου.........

2 Νοεμβρίου 1890.
Α γαπητέ,

Ά χ  ! πώς θά κατορθώσω μετά τοιαύτην 
σκληράν δοκιμασίαν νά σοί γράψω λεπτομε
ρώς περί όλων, κατά τήν θερμήν παράκλη- 
σίν σου, άφοϋ οΰτω μόνον δύνασαι νά πα - 
ρηγορηθής, έχων τήν ύπερτάτην δυστυχίαν 
νά μή δύνασαι νά ήσαι πλησίον μας, ώς 
γ ρ ά φ ε ις ;. . . .  Δ ιατιλώ  είς τοιαύτην νευρικήν 
ταραχήν, είμαι τόσον συγκεκινημένη, ώστε 
αμφιβάλλω Άλγεινότερος πόνος τής α
πώλειας μητρός δέν γ ίνετα ι! Ούδ’ ή πλη- 
θύς τών δακρύων, άτινα άπό δέκα ήδη ήμε
ρων χύνομεν, ούδ' οί όδυρμοί καί θρήνοι δύ· 
νανταί τ ι έπί τής βαρυπενθούσης καρδίας 
μας. Ή  καϋμένη ή μητέρα! —  δέν έπαυσε 
νά σέ ζητή μέχρι τή? τελευταίας στιγμής 
τ η ς . . . .  Έ άν τήν έβλεπες! “Ω ! παρ ’ όλην 
τήν άνακούφισιν, ήν αισθάνεται ή βαρυαλ- 
γής καρδία μου, διότι ήμην πλησίον της και 
τήν επεριποιήθην μόνη, λαβοϋσα τήν ευ
λογίαν της κατά τήν ύστάτην στιγμήν της, 
πολλάκις στινάζουσα εύχομαι νά μή ύπήρ-
χον  Δυστυχισμένη μητέρα!—  πώς ειχε
γ ε ίνε ι! Δέν είχεν άπομείνει, Ηλία μου, η 
σκελετός εντελώς καί σοϋ ¿ξέσχιζε τήν καρ
δ ιά .. . .  Άλλοίμονον ! πώς νά χαθή τόσον 
καλή, τόσον γλυκειά ποΰ ή τ ο ;.· . Ποτέ δέν 
θά τήν λησμονήσω! Ποτέ δέν θά παύσω νά 
κλαίω δ ι' αύτήν, καί πάντοτε, θ εέ  μου, θά 
φριχιώ όταν άναλογίζομαι τήν στιγμήν καθ 
ήν αί ψυχραί χεϊρές της, μόλις δυνάμεναι 
νά κινηθώσιν, εφερον τάς κεφαλάς τοϋ πα 
τρός, τοϋ Δημητρίου καί έμοϋ εν τφ  κόλπψ 
της, έν τφ  κόλπω έκείνφ όστις τόσον φιλο- 
στόργως μ ’ έγαλούχησεν, ή δέ ασθενέστατη 
φωνή της ήδέως καί ήσύχως ¿στέναξε: «Μή 
μέ ξεχάστε, όπως κ ι' εγώ δέν θά παυσω νά 
παρακαλώ γ ιά  τήν ευτυχία σας καί εκεί ό
που πάω τώ ρ α ,. . . .  αλλα και να μη λυπη- 
θήτε ποτέ, έτσι θέλει ό θεός' αμαρτάνει 
λοιπόν πολύ εκείνος ποΰ δέν παύει νά εΰρί- 
σκη ανυπόφορη τήν εκτέλεσι τής θιλήσεώς 
του. Ά χ  ! πόσο σάς αγαπούσα... Δημητρη 
μου, τόν πατέρα σου μή τόν πικράνεις, σ 
άγαπφ πολύ. Τ ί κρίμα νά λείπη άπό κοντά
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τά  παιδιά ¡λ* « . . . .  τά  παιδιά μ α ; !»  Καί -ή 
ψυχή τη ; άπεπτη. καί ή αγγελική ψυχή 
τή ; λατρευτή; μητρό; μ α ;, ήτις^ούδέν. άλλο 
έγνώρισεν εν τφ  κόσμω τούτψ η τήν αγά
πην και άφοσίωσιν πρό; την προσφιλή οικο- 
γένειάν τη ; μόνον, καί ή εύγενή; ψ .χή  τη ; 
άφήκε το ξηρόν πλέον σώμά τη ; καί άπήλθε 
πρό; του; πόδας.τοΰ Πολυευσπλάγχνου ! . . .  
κα ί έμεινα εκεί, έν τώ  κόλπω όστι; μοί έ- 
δωκε την ζωήν, κλαίουσα, στενάζουσα, κο- 
πτομένη, χαλούσα την μητέρα μου, ή τ ι; 
άλλοίμονον, δεν μέ ήκουε πλέον, ώρα;, ώ 
ρα; πολλά ; *λλ ’ ή τκληρότη; των άν-,
θρώπων μέ άφήρπασεν έκείθεν καί αμείλι
κτο;, έκώφευσεν εί; τ ά ; μετά δακρύων θερ
μά ; παρακλήσεις μου νά μέ θάψωσι μετά 
τ η ; καλή; μητρό; μ ο υ ....Τ ι συμφορά, Η· 
λ ία  μου ! ώ ! δέν την υποφέρω! Κ α ινά  μή 
είται πλησίον μου, ενώ έχομεν όλοι τήν α 
νάγκην σο υ ! Ό  δυστυχή; πατέρα; δέν
παύει νά στενάζη, ά λ λ ’ ό ,τι ίδίω; μοί βπα- 
ράσσει τήν χαρδίαν εινε δ ταλαίπωρο; Δη- 
μήτριο ;.. .  /Αφωνο;, καθηλωμενοςέπί τινο; 
έδρα; πρό του γραφείου του, μέ τό. βλέμμα 
προυηλωμένον επί τινων τεμαχίων χάρτου, 
κάτωχρο;, μέ όμματα πλήρη δακρύων, χω
ρίς όμω; νά δύνανται ταϋτα  νά ρέωσι, φρίσ- 
οει άπό οτιγμή; ε ΐ; οτιγμήν, οτενάζων άκα- 
ταπαύβτω ;....Φ αίνετα ι ότι έπλανήθημεν ώ ; 
πρό; τον έρωτά του βασισθέντε; ε ί; τό ίπ ι-  
πόλαιον όπερ έχαρακτήριζετό παρελθόν του, 
καί φοβούμαι π ο λ ύ .. . .Ή  "Αννα κινδυνεύει. 
Έ κτό ; αυτού ή δυστυχή; μητέρα ολίγα; 
ημέρα; προτού θανάτου τη ; κατά προτρο
πήν τού πατέρα προσεκάλεσε τόν αδελφόν 
μ α ; καί τόν έπίεσε νά όρκισθή ότι θά συ
ναίνεση εί; τόν μετά τή ; Σοφία; γάμον. 
Γνωρίζει; τ ί άδυναμίαν ειχεν ό Δημήτριο; 
ε ΐ; τήν μητέρα. Δέν ήδυνήθη λοιπόν ν ’ άν· 
θέξη εί; τά  δάκρυα τή ; ψυχορραγούση; καί 
ύ π ε σ χ έ θ η . . . .  α π ’ εκείνη; όμω; τή ; ήμέρα; 
δένζή ή διά νά στενάζη.-.Τώρα κατεβλήθη 
έντελω; καί ούτε γνωρίζεται πλέον. Ο Θεό; 
νά μ ά ; λυπηθή. Ά λλά  καί ό πατέρα; φαί
νεται ότι έχει ισχυρού; λόγου; άποστέργων 
τό συνοιχέσιον μετά τή ; "Αννα; ουχί δε, ώ ; 
φρονεί;, μόνον τόν εγωισμόν το υ , διότι 
ή μητέρα μίαν ημέραν πρό τού θανάτου 
τη ; ιδού τ ί μοί έλεγε: «Φεύγω πολύ πικρα
μένη διότι ό Δημήτρη; μου πιέζεται σκλη- 
ρώ ;, άλλά καί ό πατήρ σου μ ’ έπεισε τόσο 
πολύ, ότι ό γάμο; του μέ τήν Σοφίαν εινε 
τό μόνον καλόν του, ώ στε ... ά χ ! α ; μπο
ρούσα νά ζήσω ’λίγο ακόμη καί ό καιρό; 
όλα θά τά  διώρθωνι, τώ ρ α ...»  Τρέμω, Η- 
λ ία  μου, καί τά  δάκρυα δέν μ ’ αφήνουν νά 
εξακολουθήσω. ( ,

Μή άμελή; νά γράφγι; συχνά ει; την α- 
γαπωσάν σε σύζυγον

ΈΛπίία
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’Α γαπητέ,
Πρέπει νά έλθγι;· μεγάλη συμφορά μ α ; 

απειλεί πάλιν καί μόνη δέν αντέχω. Ή  με
λαγχολία τού πατέρα μέ στενοχωρεΐ πολύ, 
ή δέ κατάστασι; τού Δημητρίου μέ απελ
πίζει. Χθέ; τό Ισπέρα; ήλθεν ό παπά Χρύ
σανθος εί; τό σπίτι- φαντάζεσαι τό μεγε-

θο; τή ; απελπισία; του, διά νά τολμήσηνά 
παρουσιασθή πρό τού πατρό;. Έ κλα ιεν- ή 
γλυκεία δέ καί συμπαθητική μορφή του μέ 
συνεκίνησε τόσον, ώστε έχλαιον καί εγώ μαζύ 
του· Κ ατ’ άρχά; εδίστασα, ά λλ ’ είτα ύπε- 
χώρησα πρό τού •»αλοχάγάθου βλέμματά; 
του καί τού εί; άκρον θλιβερού τόνου τή ; 
φωνή; του, καί τόν ώδήγησα πρό τού π α 
τρό; μου. «Κύριε, τ φ  είπε μειλιχίω ; καί 
λίαν συγχεχινημένο; ευθύ; ότε τόν είδεν, ο
μιλώ πρό; πατέρα, δέν αισθάνομαι λοιπόν 
τήν ανάγκην νά δικαιολογήσω τήν διαγω
γήν μου, άλλως τε είμαι τόσον τεταραγμέ- 
νο ;, τόσον ζαλισμένος,ώστε καί εάν μοί επι- 
βάλλητε τούτο, δέν θά κατορθώσω νά τό 
πράξω . . . Τά δάκρυα γέροντο; λειτουργού 
τού Ύψίστου, πατρόςκινδυνεύον.το; ν ’ απο- 
λέσνι ό ,τ ι τιμαλφές κέκτηται έν τώ  κόσμιρ 
τούτιρ,. πρέπει νά  σά; κάμψωσιν επί τέλους. · 
Πατέρα, έάν τό τέκνον σου κατά τήν ύστά- 
την στιγμήν του σοί έζήτει μετά δακρύων 
ώ ; τελευταίαν χάριν ν ’ άποχαιρετήση, άλ- 
λοίμονον διά παντός! τό ον ούτινο; ό Ιρω; 
τό φέρει ε ί; τόν τάφον, τ ί θά έπραττε; ; . . .  
—  “Ο ,τι σύ, σεβάσμιε γέρων! άπήντησεν 
ό πατήρ μ α ;, καί τά δάκρυα ίπλημμύρησαν 
τό ερρυτιδωμένον πρόσωπόν του. Ειτα μέ 
παρεκάλεσε καί έφερα παρ ’ αύτφ  τόν Δη- 
μήτριον. Έ γώ  αύτό ; θά ώδήγουν τόν υιόν 
μου πρό; τήν άτυχή κόρην σου, άλλά μοί 
είναι αδύνατον. Πηγαίνετε- έν τή  άμέτρψ 
δέ θλίψει σα ; μή λησμονήσητε να ζητήσητε 
συγγνώμην δΓ ένα δυστυχή πατέρα, όστις. 
οΰχί εκ σκληρότητος ή αλαζονεία;, άλλ εξ 
άπειρου φιλοστοργία; έγένετο α ίτιο ; τοσού- 
του κακού... Έ άν τώρα είναι άληθέ; ότι 
τήν βαρυπενθή χαρδίαν άνακουφίζουσι τά 
δάκρυα φίλου είλικρινώ; συμπάσχοντο;. . . 
πίστευσόν με, δυστυχή πάτερ, μετά σέ, ού- 
δεί; κλαίει ειλικρινέστερου έμού τόν θησαυ
ρόν σου . . . Πηγαίνετε . . . »  Άπήλθομεν 
καί οί τρεις, διότι ό Δημήτριο; άπήτησε 
νά τόν συνοδεύσω καί εγώ. Ω ! τ ι  υπεφερα 
ότε είσήλθον έν τφ  θαλάμψ τή ; ασθενούς ! 
Μόλις κατώρθουν νά κρατώμαι ε ί; τούς πό- 
δα ; μου. Τ ί θλιβερά εικων! . . .  Η Αννα, 
τό έξαίσιον έκείνοδημιούργημα δέν ήτο πλέον 
ή φάσμα . .  . Τήν άνεπόλησα κατά τήν η 
μέραν τών γάμων μου . · · Θεέ μου ! Τ ι έ- 
γεινεν όλη εκείνη ή αίγλη τών θαυμάσιων 
οφθαλμών της, ή τ ι; ίλάμπρυνε τόσον τήν 
εορτήν τότε ; Πώ; έσβέσθη τόρόδινον εκείνο 
χρώμα τών δροσερών παρειών της, όπερ 
τόσον ϊθαύμαζον πάντε; τότε ; Πούάπέπτη 
τό άγγελικόν έκεϊνο μειδίαμα τών ήδέων χει- 
λέων της, δ ιού  τόσον έφαϊδρυνετήν. τελετήν 
τότε ; . .  Πότε συνετελέσθη ή μεταβολή αύ τη ; 
Κ αινά αίσθάνωμαι ότι είςτοΰτο είμαι ένοχο; 
καί έγώ ; . .  - ”Ω ! ποτέ δέν θά ήσυχάσω ! . . .  
Οί πλήρεις ζωής μεγάλοι εκείνοι οφθαλμοί 
της, ού; έξαλλος άπό χαράν κατησπάσθην 
μυριάκις, ότε μοί προσεφερε τήν εξ άνθέων 
πορτοκαλέας άνθοδέσμην, δέν ήσαν πλέον, 
παρ* όλην τήν ήδύτητα ήν έσωζον έτι, δέν 
ήσαν πλέον ή θολοί ύαλοι, άνευ εκφρασεως, 
άτενώς προσβλέποντες. Τά θαλερά εκείνα 
χείλη της, άτινα τόσον τρυφερώ; μο ίηύχή- 
θησαν τότε, μετά τόσης χαράς καί πραγ- 

i ματικής ειλικρίνειας, τά  μειδιώντα μ ετ’ ά-

νεκφράστουπάντοτε χάριτοςίκεϊνα χείλη της· 
άτινα άπέσταζον μέλι, είχον καταστή άχροα 
καί μεμαραμένα πλέον. , . Παρ’ όλην όμως. 
τήν σκληράν αυτήν μεταμόρφωσιν τής τλή- 
μονος κόρης, ή “Αννα διέσωζενόλην εκείνην 
τήν γλυκείαν άγαθότητα καί άφελή ηρε
μ ίαν, ήτις κατεμάγιυε καί κατέθελγεν . . . 
Ή  δύσμοιρο; μήτηρ της, ή άπελπισίαπρο- 
σωπεποιημένη, ίστατο πλησίον της, μέ βλέμ
μα τόσον φιλόστοργου, με τόσον λυπηραν 
μορφήν. ..πλήν διατί νά επιμένω εί; τήν πε
ριγραφήν τής θλιβερά; αυτή ; είκόνο; ; —  
Διατί ν ’ αυξάνω τήν άμετρον θλίψιν μου 
αναπολούσα αυτήν ; Τ ί θά σοί χρησιμεύσει; 
’Εκείνο όπερ πρέπει νά μάθης, είνε ότι ή ’Ελ
πίς σου θά μείννι άπαρηγόρητο; διά τό μέ
ρος όπερ έλαβεν ε ί; τήν καταστροφήν τού· 
αγγέλου εκείνου... Εύθύ; ώ ; είδε τόν Δ η- 
μήτριον είσελθόντα τελευταίον, οί οφθαλ
μοί τη ; άπηστραψαν πρό; στιγμήν έν όλη 
τή  φωταύγεια, ή τ ι; έκόσμει αύτού; άλλοτε, 
τό λαμπρόν ρόδινον χρώμα,όπερ τήν έστεφεν 
άλλοτε διαρκώς, έκάλυψε καί πάλιν τ ά ;  ισ
χ νά ; καί ώχρά; παρειά; της,τό ουράνιον μει
δίαμά τη ; διέσχισε καί πάλιν τά  μαρασμώδη 
ήδη χείλη τη ; .. Έ ν γένει, ότε προσέβλεψε 
τόν περιαλγή αδελφόν μου, άνελαμψεν ή 
"Αννα τού παρελθόντος έν όλη τή γοητευ
τική αύτή ; κα λλο νή !... διά νά ρίψη, ίσως, 
ώ ; ύστάτην άνάμνησιν, τήν έκλαμπρον ει
κόνα τη ; έν τή καρδύγ του άπαξ έτι, ώ ;  
στήριγμα κατά τή ; άφάτου λύπη ; του,ή ά
π ω ; τιμωρήσνι εμέ, διότι δέν ήθέλησα ώ ; α 
δελφήν τοιούτον αριστοτέχνημα ; . .Δέν γνω
ρίζω  τό μόνον όμως, όπερ δύναμαι νά.
εϊπω, φεΰ ! είνε, ότι ή άναλαμπή εκείνη δι- 
ήρκεσεν όσον καί ή αστραπή .... καί δέν εί- 
χομεν πάλιν πρό ήμών ή τό φάσμα,όπερ δι- 
εσπάραττε τήν καρδίαν, όπερ δι’ ασθενούς, 
καί μετά κόπου έξιρχομένης φωνής είπεν: 
«'Έ λα,Δημήτρη μου συχώρεσε' με, πατέρα,
νά ’μιλήσω όπω; θέλω  έ λ α ! . . .  ώ !  Ιχι
όμως μ ’ αύτό τό λυπημένο πρόσωπο—  μέ 

1 δειλιάζεις..καί έγώ είμαι τόσο χαρούμενη !. 
’λίγο ακόμη καί θάμαι εκεί, πού άπό τόσον 
καιρό επιθυμώ·... έκ ιϊ, πού ορκιστήκαμε νά 
ανταμωθούμε.-.καί θά σέ περ ιμ ένω ....γ ια τ ί 
ή καρδιά σου.δέν είνε δική μου γιά  π ά ν τ α ; 
ά χ ! πόσα ήθελα νά σοΰ ’πώ ! άλλ’ ό θάνα
τος άπλωσε πειά τό χέρι του άπάνω μ ο υ ... 
Μητέρα μου, σήκωσε με ’λ ίγ ο . . . .— Ά ν ν α ! 
Ά ννα  μου ! ώλόλυξεν ό Δημήτριος, ένφ 
εγώ έτρεμα σύσσωμος, προσπαθούσα νά εμ
ποδίσω τούς στεναγμούς τών όδυρ'ομένων 
γονέω ν.... « Ά  ! όχι κλάμματα, Δημήτρη 
μ ο υ !. .· ,  γ ια τ ί τότε δέ θά μπορέσω νά μ ι
λήσω καί ’λίγο ακόμη καί ή ψυχή μου θά 
π ε τά ξη ...—Ό χ ι! δέ θά μοΰ φόγης ακόμη, 
αγάπη μου,θά ζήση;, ό έρως μου... Ή  Ά ννα  
του τόν διέκοψε δι’ ένός ασθενέστατου γ έ
λωτος, όν έξέβαλιν, άλλά τ ί  γέλως ήτο ε
κείνος, θεέ  μου ! όπόσην πικρίαν δέν περι- 

1 ρΐγος μέ καταλαμβάνει καί τώρα α
κόμη. ΕΙτα Ιξέβαλε μετά μεγάλου κόπου έκ 
τού στήθους της τεμάχιον χάρτου καί τό έ 
τεινε πρός τόν αδελφόν μας: « θ ά  ζήσω ! . .  
καί 5 πατέρας σου ;..·ά ς είνε, έγώ τόν έσυγ- 
χώρεσα.... πάρε τώρα αύτό τό χαρτί, είνε 
κομμένο άπό τό ημερολόγιό μου, έχε το γιά
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ενθύμησι... διάβαζε το καμμιά φορά νά θυ
μάσαι πόσο σ ’- αγάπησε μιά δυστυχισμένη 
κόρη·..δέν έχω τίποτα άλλο νά σ’ άφήσω.. 
είμαι π τω χ ή ... . άλλά θά 'δής εσύ τ ί πολύ 
τιμο φύλλο είνε αύτό γιά  ’κείνον πού άγα- 
π ά ε ι ! . .  Πεθαίνω ! . Ά χ ! τόσο νέα καί μέ 
τόση άγάπη ’ς τήν καρδιά μ ο υ ...—  Ά ννα  
μου,αχούσε με,όλα ’π έρασαν ...—"Οχι, όλα 
θά περάσουν, ν ά ! ύστερα άπό "λίγο μ ’ έ
φτασε χ ιό λ α . . .Ά ! μητέρα μου !»  καί προσ- 
επάθησε νά έναγχαλισθή κατάτρομος τούς 
γονείς της, ένφ τό Ισβεσμένον βλέμμα της 
προσηλώθη άτενώ ; εις τήν έναντι αυτής γω 
νίαν τού δωματίου. Τά δάκρυα όλων μας 
ερρεον άφθονα: «Γρήγορα,χοντά μου.θέλω 
νά σ’ άσπασθώ .... Συχώρεσε, πατέρα μου, 
έναν ασπασμό ιερό- ό ασπασμό; αΰτός είνε 
ό αρραβώνας, πού μέ δένει μέ τήν άγάπη 
μου γ ιά  τήν άλλη ζω ή ... όπου όμως.νά μή 
βιασθής νά έλθης, γιατί-Ιχεις πα τέρα .... έ
πειτα νά λυπηθή; καί τούς γονείς μου, πού 
μένουν μόνοι χ’ έρημοι, χαί πρέπει νά φρον- 
τίσης γ ι ’ αυτο ύς.... Τώρα είμαι έτο ιμη .... 
γ ι ’ αύτό ήρθες χαί σύ, θάνατε, τόσο κοντά. 
. . . .  Ά λλά  θά σ κ ά σ ω !... .»  Δ ι’ ϊσχυράς δέ 
κινήσεω; ολοκλήρου τού σώματός της άπε- 
τίναξε τά  καλύμματα τ η ς : «Κανείς νά μή 
’μιλήση, δέ θέλω ν ’ ακούσω κανένα, άφού 
όλοι είσαστε τόσο σκληροί ! Πού είνε 0 Δη- 
μήτρης μου; Ουτε ’ς τήν τελευταία μου
ώρα δέν μ ’ αφήνετε νά τόν ’δ ώ !  "Α χ!
ώ  ! νά το ς ! νάτος ! . . .  Δέν είνε αλήθεια πώς 
μ ’ αγαπάς π ο λ ύ ;. . .· »  Καί ή μάρτυς ψυχή 
της άπέπτη   καί ή χαρίεσσα εκείνη κε
φαλή έκλινεν αναίσθητο; πλέον έπί τ ή ; κε
φαλή; τού δυσμοίρου άδελφού-φια;, όστι; έ- 
θρήνει έπί τού προσκεφαλαίου τη ;, έν μέσω 
τών γόων καί κοπετών όλων μ α ; . . . .

Τ ί άλλο νά προσθέσω ; . . .  Ποια λέξι; δύ 
ναται νά παραστήση τήν άμετρον λύπην εί; 
ήν είμεθα βεβυθισμενοι π ά ν τ ε ; ; . . .  Τό θάρ- 
ρο; μ ’ έγκατέλειψεν, ώστε μοί είνε αδύνα
τον νά  σοί είκονίσω τόν άπελπισμόν τού Δη
μητρίου, όστι; είνε κλινήρη; άπό δύο ήμε 
ρών καί ον μόλι; κατώρθωσαν ν ’ άποτρέ- 
ψωσι τή ; αυτοκτονία; τά  δάκρυα τού πα 
τρό; μ α ;.

____________________  .  ΈΛπϊζ .
20 Νοέμβριον 1890.

’Αγαπητέ,
Διατί ποραπονεϊσαι; Τ ί θέλει; νά κάμω; 

Δέν εννοείς ότι άπό τινο; δέν είμαι κυρία I- 
α υτή ; καί δέν ευχαριστεί; τόν θεόν π ώ ; άν- 
τέχω ακόμη ; . . . Μετά δύο ήμέρα; ανα
χωρεί; ! ! . . Ν’ άναχωρήση; άμέσω; ! Εί 
σαι βέβαιο; ότι θά ζή καί μετά μίαν ώραν 
άκόμη ; . . · Μόλι; δύναται πλέον ν ’ άνα- 
χνένι. . . κ α ίτ ί άναπνοή είνα ιαΰτή ; Κλαυ- 
θμηρό; στεναγμό;, όστι; κατασχίζει τήν 
χαρδίαν. Παραληρεί . . · έπαναλαμβάνων 
πάντοτε. «Πότε θά τήν 'δώ π ά λ ι ;  Φθάσε 
έπί τέλου;, φθασε ! »  "Ωχ ! θά τόν χάσω 
καί αυτόν ; Ά λλά  θά τρελλαθώ ! . . . Νά 
μή σέ άχούσωμεν, Ή λίαμου, νά μή σέ ά- 
κούσωμεν ! Τ ί κουφότη; ! τ ί τύ φ λ ω σ ι;! 
αύτή ή ίδική μ α ; ! Ή  κεφαλή μου στρέφε
ται, τρέμω, μή μοί ζη τε ί; τίποτε, δέν γ νω 
ρίζω τ ί  νά σοί γράψω. Τίποτε, τίποτε άλλο 
ή ότι είμαι δυστυχή;, δυστυχεστάτη ! Π ώ;

έγεινε καί ό Δημήτρη; μου, μού φεύγει καί 
α ύ τό ;.. . Είνε πολύ, πάρα πολύ, θ εέμ ο υ !..

Σήμερον Ιζήτησε τόν πατέρα καί εμέ... 
Ά νδ έν  έτρεμα διά τόν πατέρα, όστι; κα- 
τήντησεν ελεεινό;, δέν θά είσηρχόμην έν τώ 
δωματίφ του. Δέν έχω πλέον δυνάμει; ούτε 
νά τόν ϊδω. Ό τα ν  τόν ενθυμούμαι τόσον 
φαιδρόν πάντοτε, τόσον εύθυμον, τόσον 
καλόν πρό; όλου; μ α ;. Καί τώρα ένας σκε
λετό; καί τίποτα περισσότερο . . .  θεέ  μου, 
τ ί  έπταίσαμεν χαί μα ; παιδεύει; ούτω ; .. . 
Σκοτοδινιώ χαί νά συλλογισθώ μόνον ότι θά 
χάσω τόν μόνον αδελφόν μου, τόν οποίον 
τόσον ά γα πώ ... “Οτε επλησιάσαμεν μ 5 ; εί
πεν αγωνιών εί; έκάστην λέξιν φριχωδώ; καί 
παρατηρών ήμας φιλοστόργω;: «Μή κλαϊτε- 
ή άλήθεΐα είναι π ώ ; φ τα ίξα τε ... ά λλά ... 
κύτ* πάνε π ε ιά ... Έ γώ  τώρα είμαι τόσο 
εύχαριστημένο;, ώστε δέ θέλω νά 'θυμηθώ 
τίποτα άπό 'κείνα, πού μέ κάνανε νά  λυ 
πηθώ χαί υποφέρω τόσο... Δέ ’μπορώ νά 
σέ κατακρίνω έγώ, πατέρα, άλλά συχώρεσέ 
μου νά σοΰ ’πώ ότι είχε; άδικο πολύ νά μή 
μ ’ άφήση; νά ζήσω "λίγο άκόμη μέ τήν 
Ά ννα  μου... —  Παύε, παιδί μου, παύε. 
Ά ν  μού ήτανε δυνατό νά φέρω διόρθωσι, 
εδώ, άμέσω;, θά έθυσίαζα τή  ζωή μου. . . 
Μετανοώ·.· —  Ά  ! όχι, πατέρα, έφταιξα 
καί γ ώ . . .  εγώ δέν φεύγφ μέ κανένα πα 
ράπονο εναντίον σου... Δέν έπρεπε ν ’άφήσω 
νά κυριευθώ τόσο άπό τήν αγάπην τη ;, ά* 
φοϋ δέν τώθελε; ίσ ύ ... Ά λλά  σαν τήν είδα 
τήν πρώτην φορά, ώραία σαν Χερουβείμ, 
μαγεύτηκε ή καρδιά μου, ζαλίστηκα, καί 
άπό τότε δέν 'μπόρεσα πειά νά κρατηθώ... 
Έ λ π ί;, εκεί στό δεξιό συρτάρι τού γραφείου 
μου είνε κάτι χαρτιά, δέν έχει τίποτα άλλο 
έχει 'με'σα ά π ’ αύτά , φέρτα μου . . . .  
Ήγερθην καί ίξήλθον τού δωματίου του. 
Ό  θ εό ; μ ’ έλυπήθη, ΐνα άφήσω ελεύθερα 
τά  δάκρυα μου, άλλω ; θά έπνιγόμην. 
Πάρε αύτά τά  χαρτιά, πατέρα, περιέχουνε 
όλη τήν άγάπη, τ ί  άγάπη θεέ μου I όλο 
τόν πόνο μου. όλα τά  δάκρυα μου... άλλά 
χαί πόσα όνειρα, πόσε; ελπίδες! . . .  Μ ήτά 
διαβάσνι;- γ ια τ ί νά πικραθή; ; σέ φθάνουνε 
ή λύπα ι; . . .  ’Σάν κλείσω τά  ’μάτια μου, 
στείλτα κατά τήν επιγραφή πού έχουνε. . . 
Μή μού τ ’ άρνηθή;, πατέρα, αύτό .. . Τά 
στέλνω στό μόνο φίλο πού είχα καί όταν 
δέν διασκέδαζα μόνο, ό όποϊο; μ ’ άγάπαε 
πολύ ... καί είναι ό μόνος πού μπορεί νά κα
ταλάβω τ ί πόνο είχα στήν ψυχή, γ ιατί α 
γάπησε κι ’ αύτό ;. . . καί τού χρωστώ αύτή 
τήν έξομολόγησι, γιά  νά δή π ώ ; τιμωρή
θηκε ένα; πού τόν περιπάιζε σάν άναφταν τά 
στήθη του ά π ’ τήν πολύ άγάπη. . . Αύτά 
τά  χαρτιά ήτανε προωρισμένα . . .  τ ί νά τά 
λέω τώρα ! . . . ά χ ! δέν μπορώ 1 πνίγο
μαι καί θέλω νά τελειώσω. . .—  Ησύχασε, 
Δημήτρη μου, άλλοτε μού τά λ έ ; . . .  — 
Ά λ λ ο τ ε ! δεν έχω πειά καιρό, έπειτα καί 
βιάζομαι, θέλω νά πάω στην Ά ννα  μου... 
πόσο όμω; πικραίνομαι πού δέν ’μπόρεσα νά 
τελειώσω τήν ιστορία μου σ ’ αύτά τά  χαρ
τ ιά .. .  ’Εσύ, Έ λ π ί; μου, δέν γράφει; στό 
φίλο μου τό τέλο ; τής ’ άγάπη ; μου ; . . · 
— Δημήτρη μου, θά ζήσχι; σύ. . ·-—Ά χ  ! 
θέλει; λοιπον νά παι^ευθώ ακόμη ; Αφού ή

ψυχή μου πέταξε π ώ ; ήμπορώ νά ζ ή σ ω ;.. .  
Ύποσχέσου μ ο υ !...»  Μόλι; χατώρθωσα νά 
ψελλίσω τήν ύπόσχεσιν, ήν μοί έζήτει . . . 
Φύλαξε λοιπόν τ ά ;  έπιστολά; μου τα ύ τα ;- 
περιέχουν τόσα εχ τ ή ; θλιβερά; Ιστορία; τού 
προσφιλούς αδελφού μ ου! . . . Δύστηνε Δη- 
μήτριε ! ....................................................................

Αάπ.

R i d e r  H a g g a r d

εκιεχιινγή:
( ητίζ πρέπ τ ι νά  ϋπαχούηται)  

Μυθιστορία

(Σννέχίΐ«)'
Η'

Τ ά κατά τή ν  έορτήν κα\ 
μετά  ταϋτα.

Τήν επιούσαν μ ά ; άνηγγέλθη ότι έμελλε 
νά τελεσθή εορτή πρό; τιμήν μ α ;. Προσε- 
πάθησα όσον ήδυνήθην νά τήν άποφύγω λέ- 
γων ότι εί’μεθα φιλήσυχοι άνθρωποι καί δέν 
άγαπώμεν τ ά ;  έορτά; τά  θεάματα, άλλ’ 
επειδή παρετήρησα ότι α ί παρατηρήσει; μου 
αύτα ι προύξένησαν δυσαρέσκειαν ενόμισα 
φρονιμώτερον νά σιωπήσω καί νά δεχθώ τήν 
πρόσκλησιν.

Συνεπώς ολίγον πριν γ ίνγ  νύξ ειδοποιη
θεί; ότι τά  πάντα ήσαν έτοιμα,είσήλθον μετά 
το ύ ϊώ β  καί τού Λέοντος, ον κατά τό σύνη- 
θ ι ;  συνώδευεν ή Ο ύστάνη,ιϊ; τό σπήλαιον. Οί 
δύο ούτοι έπανήρχοντο έκ περιπάτου χαί δέν 
εγνώριζον ούδέν περί τή ; έορτή; μέχρι τή ; 
στιγμή ; ταύτη ;. “Οταν ή Ούστάνη ήκουσεν 
ότι έμελλε νά γίνη έορτή κατελήφθη ϋπό 
φρίκης, ή τ ι; έζωγραφήθη Ιπί τού προσώπου 
της καί στραφεϊσα πρό; τινα  έχ τών άνδρών 
όστι; διήρχετο πλησίον μα ; τόν έλαβεν εκ 
τού βραχίονο; καί τφ  ώμίλησε δι’ επιτα
κτικού τόνου. Ή  άπάντησΐ; του τήν χαθη- 
σύχασεν ολίγον, διότι έγένετο ήρεμωτέρα, 
άλλά δέν έφάνη ποσώς ίκανοποιηθεΐσα καί 
άπέτεινε καί άλλην έρώτησιν έν εϊδει δια- 
•μαρτυρήσεω; πρό; τόν άνδρα, όστι; ήτο εί; 
έχ τών αρχόντων ά λ λ ’ ούτο; τή άπεχρίθη 
¿ργίλω ; καί τήν απώθησε κα τ’ άρχάς.Ε ίτα 
μεταμελούμενο; τήν έλαβεν εκ τού βραχίονο; 
καί οδηγών αύτήν πρός τόν περί τήν πυράν 
κύκλον τήν έκάθισε μεταξύ αύτού καί άλλου 
τινό ; άνδρό; καί παρετήρησα ότι μετ’ ολί
γον ήναγκάσθη ή χόρη νά ΰποχωρήση εί; τά  
έπιχειρήματά του

Κατά τήν νύκτα ταύτην ή έν τώ  σπη- 
λαίιρ πυρά ήτο πολύ μεγαλητέρα τού συ
νήθους καί περί αύτήν, έν μεγάλφ κύκλφ, 
έκάθηντο τριάκοντα άνδρε; καί ή Ούστάνη 
μετά τή ; άλλη; γυναικός πρό; ήν ό Ίώβ 
διεδραμάτισε τό πρόσωπον, όπερ έτερό; τ ι ;  
ήρω; τ ή ; Ά γ . Γραφή; διεδραμάτισε πρό; 
τήν γυναίκα τού Φαραώ. Οί άνδρε’;  έκάθηντο 
άφωνοι ώ ; πάντοτε καί έχοντε; τ ά ;  λόγχα; 
των έμπεπηγμένα; όπισθέν των έντό; όπή; 
πρό; τούτο κατεσκευασμένης επί τού βρά
χου. Ε ΐ; ή δύο μόνον έκ τών παρακαθη- 
μένων έφερον τά κίτρινα φορέματα περί ών
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άλλοτε έποίησα λόγον οί λοιποί ήσαν γυμνοί 
μ ί μόνον το δέρμα της λεοπαρδάλεως περί 
την όσφύν τω ν.

—  Τί κάνουν τώρα, κύριε: είπεν ό Ίώ β  
ύποπτος. Ό  θεός να μάς λυπηθώ, εκεί εινε 
πάλιν εκείνη ή γυναίκα. Ά λλα  τώρα δεν 
θά με πειράξη πλέον άφοΰ είδεν ότι δεν της 
Ιδωκα θάρρος../Οπως καί άν έχη όμως μοΟ 
βάζουν ψύλλους εις τ ’ αυτιά αί προετοιμα- 
σίαι αυτών των διαβόλων. Γ ιά, κυττάξετε" 
επροσχάλεσαν καί τόν Μωάμεθ να δειπνήση 
καί εκείνη ή μάγισσα ή δίκη μου ζαχαρό- 
νει μαζύ του· άς έχη δόξαν ό θεός πού δεν 
είμαι εγώ εις την θέσιν του ! Άνεβλέψαμεν 
καί ιϊδομεν την γυναίκα συνοδεύονταν τόν 
Μωάμεθ έκ της γωνίας εις ήν προαίσθημά τι 
τόν είχιν ωθήσει νά καθίση περίφοβος εκ 
τού παρά την πυράν κύκλου. Ούτος εφαί- 
νετο δυσανασχετών καί μή θέλων νά πλη- 
σιάση, οχι δ ι ' άλλον λόγον,άλλά διότι ή τιμή 
αύτη ήτο ασυνήθης δ ι’ αυτόν όστις μέχρι 
τούδε έτρωγε μόνος. Ό πω ς δήποτε διετέ- 
λει ύπό τήν επήρειαν πανικού φόβου" αί 
τρέμουσαι κνήμαί του μόλις ήδύναντο νά 
ΰποβαστάσωσι τό σώμά του καί φρονώ, ότι 
ή διά τής χειρός οδηγούσα αυτόν χνρ ίη  δέν 
θά κατώρθου ποσώς νά τόν φέρη παρά τό 
πύο, άν ή θέα μεγαλοσώμου Άμαχαγγάρου 
ώπλισμενου διά λόγχης καί ίπομένου δέν τόν 
ήνάγκαζε νά συγκατάνευση.

— Δέν μ 1 αρέσουν διόλου τά πράγματα, 
είπον πρός τούς συντρόφους μου, ά λ λ ’ όπως 
δήποτε πρέπει νά ύπομείνωμεν, “Εχετε σείς 
τά  περίστροφα σας; παρατηρήσατε άν έίνε 
εν τάξει.

—  Εγώ εχώ τό ίδικόν μου, είπεν ό ’Ιώβ 
πλήττων τό πλευρόν του διά τής χειρός, 
άλλ ’ ό κ. Λέων έχει μόνον τό κυνηγετικόν 
του μαχαίρι τό όποιον όμως είνε, μά τήν α 
λήθεια, αρκετόν.

'Επειδή δέν ήτο πλέον καιρός νά ΰπάγη 
νά ζητήση τό περίστροφον ό Λέων, ήγέρθη- 
μεν καί ήμεΐς καί πλησιάσαντες έκαθίσαμιν 
παρά τήν πυράν μέ τά  νώτα ¿στραμμένα 
πρός τόν τοίχον τού σπηλαίου.

"Αμα έκαθίσαμεν πήλινόν τ ι δοχείον, έμ- 
περιέχον εύάρεστον τήν γεύσιν ποτόν, περι
ήλθε τόν κύκλον άπό χειρός εις χείρα· Τό 
ποτόν τούτο ήτο παρεσκευασμένον εκ μέλα- 
νος δημητοιακοΰ καρπού όμοιάζοντος πολύ 
τόν φυόμενον εις τήν Νότιον ’Αφρικήν καί 
καλούμενον K i a y i p i o t -  Σ ίτο ι- . Τό ε’μπεριέχον 
αυτό δοχείον ήτο άλλοκότου σχήμαεος καί 
επειδή ώμοίαζε τά  πλείστα έν χρήσει παρά 
τοϊς Άμαχαγγέροις θεωρώ καλόν νά τό πε
ρί γράψω. Τά δοχεία ταϋτα είνε αρχαιότα
της κατασκευή; καί διαφόρου μεγέθους. Έ π ί 
πολλάς χιλιάδας ετών δέν κατεσκευάσθη- 
σαν τοιαΰτα ίν  τή χώρα, ά λλ ’ ανευρίσκον
τα ι έντός των τάφων, ούς θά περιγράψω έν 
καιρφ τφ  δέοντι, καί πιστεύω,οτι ώς οί Α ι
γύπτιοι, μετά των όποιων οί αρχαίοι κάτοι
κοι τής χώρας ταύτης ήσαν εις άμεσον επ ι
μιξίαν, τά  μετεχειρίζοντο ίνα θέτωσι τά 
έντόσθια τών νεκρών. Ό  Λέων είχε σχημα
τίσει άλλην περί αϋτών ιδέαν. Έφρόνει ότι 
ετίθεντο έν τοΐς τάφοις, ώς οί αμφορείς τών 
αρχαίων, Έτρ.ούσκων, πρός χρήσιν τών ψυ
χών τών νεκρών. Τά αγγεία ταΰτα έχουσι

συνήθως δύο ώτία καί. είνε διαφόρου μεγε" 
θους άπό τριών ποδών μέχρι τριών δακτύλων 
ύψους. Τό σχήμα αυτών ποικίλλει, άλλ’ είνε 
άπαντα κομψότατα καί πολύ ώραία. Είνε 
δέ μέλανος άμαυρού χρώματος καί κάπως 
τραχέα τήν επιφάνειαν, Α ί ε π ’ αύτών εικό
νες παριστώσιν ερωτικά; σκηνάς κάπως 
σκανδαλώδεις διά τόν καθ'ήμας πολιτισμόν, 
άλλαι πάλι·! παριστώσι παρθένους όρχουμέ- 
νας καί άλλαι κυνηγεσίας. Τό δοχείον εξ ού 
Ιπίνομεν είχε έπί τής μιας παρειάς τήν ει
κόνα άνδρών κυνηγούντων έλέφαντα διά λογ
χών, επί δέ τής ετερας άνδρα εκτοξιύοντα 
βέλος χατά αντιλόπης ά λ λ ’ ή τελευταία 
αύτη είχών ήτο άτεχνώτερον τής πρώτης $- 
πεξειργασμένη. Ή  παρεκβασις μου κατά 
τοιαύτην στιγμήν είνε ασυγχώρητος, άλλά 
δέν είνε πολύ μακρά. “Αλλωςτε ή εορτή ά· 
νελίσσετο πολύ βραδέως καί συνεπώς ύπήρ- 
χεν όλος ό άπαιτούμενος χρόνος διά τοιαύ- 
τας παρατηρήσεις. Έκτος τής άπό χειρός 
εις χείρα μεταβιβάσεως τού δοχείου καί τής 
άναγκαίας κινήσεως πρός άνασχάλευσιν τού 
πυρός, ούδέν άξιον λόγον συνέβη έπί πολλήν 
ώραν. Οΰδείς ώμίλησεν/Απαντες εκαθήμεθα 
έν τελείς σιγή παρατηρούντες τήν λάμψιν 
τού πυρός καί τάς σκιάς τών μικρών πήλι
νων λυχνιών. ’.Επί τού διαστήματος μετα
ξύ ήμών καί τής πυράς Ικειτο μεγάλη ξύλ ι
νη τράπεζα όμοια πρός τήν τών κρεωπω- 
λών μέ τέσσαρας λαβίδα έπ ’ αύτής. Παρά 
δέ τήν τράπεζαν Ικειντο δύο μεγάλαι λα 
βίδες. Τά αΰτά άντικείμενα εΰρίσχοντο' καί 
πρός τό έτερον μέρος τής πυράς. Δέν εϊ- 
ξεύρω τόν λόγον, ά λ λ ’ αΰτή ή τράπεζα καί 
αί λαβίδες δέν μού ¿προξένησαν διόλου κα 
λήν έντύπωσιν. Έχαθήμην καί προσηλών τό 
βλέμμα έπί τών αντικειμένων τούτων καί 
επί τών σχυθρωπών μορφών τών περί τήν 
πυράν ανθρώπων, εσκεπτόμην ότι εϊμεθα εν
τελώς εις τήν εξουσίαν τω ν. Ισως ησαν κα
λοί άνθρωποι, ά λ λ ’ ίσως ησαν πολύ χείρονες 
ά φ ’ ό,τι ΰπέθετον. Έ γώ  έπίστευον, καίτοι 
ό άληθής αύτών χαραχτήρ μού ήτο άγνω 
στος μέχρι τούδε, ότι ήσαν κακοί, ώς δέ θά 
φανή μ ετ ’ ολίγον δέν είχον ποσώς άδικον. 
"Οπως δήποτε τό συμπόσιον ήτο πολύ 
παράδοξον, διότι δέν εβλεπον ούδαμού φα- 
γητά.

Τέλος, άχριβώς καθ’ ήν στιγμήν ήρχισα 
νά αίσθάνωμαι μεγάλην όρεξιν , έγένετο 
ποιά τις κίνησις. Άπροσδοκήτως πως είς 
τών καθημένων εις τό απέναντι μέρος έκρα
ξε διά στεντόρειας φωνής.

—  Πού. είνε τό κρέας τό οποίον θά φά- 
γώ μεν; Εις τήν ερώτησιν ταύτην οί λοιποί, 
έκτείνοντες τήν δεξιάν πρός τήν πυράν, ά- 
πεκρίθησαν διά βαρείας καί μεμετρημένης 
φωνής:

—  Τό κρέας θά ελθη !
—  Είνε α ίξ ; ήρώτησεν ό πρώτος.
—  Είνε α ιξ άνευ κεράτων, είνε περισσό

τερον άπό αίξ καί θά τήν σφάξωμεν, άπε- 
κρίθησαν πάλιν, καί στρεφόμενοι βραδέως 
έθιξαν τάς λόγχας των απαντες συγχρό
νως καί τάς άφήκαν πάλιν συγχρόνως.

—  Είνε βοΰς; ήρώτησεν ό πρώτος.
—  Είνε βοϋς άνευ κεράτων καί περισσό

τερον τού βοός καί θά τόν σφάξωμεν.

Έ κ  νέου έστράφησαν, εκ νέου έθιξαν τάς 
λόγχας των καί έκ νέου τάς- άφήκαν ταύ-, 
τοχρόνως-

Ε ίτα ¿μεσολάβησε σιωπή καί μετά φρί
κης μου είδον, ότι ή παρά τόν Μωάμεθ χα- 
θημένη γυνή ήρξατο νά θωπεύη τά ς πα 
ρειάς του καί νά τόν καλή μέ τρυφερά ονό
ματα, ένφ οί άγριοι οφθαλμοί της διέτρε- 
χον τό τρέμον σώμά του. “Αγνωστος ό λό
γος, άλλά επί τφ  θεάματι τούτςο έγενόμεθχ 
απαντες περίφοβοι καί ιδίως έ Λέων. Αί 
θωπείαι ¿φαίνοντο τόσον δόλιαι καί τόσον 
προδήλως άπήρτιζον μέρος άναγκαίων κα
ταχθονίων τύπων, ώστε δέν ήδύναντο παρά 
νά μάς προξεν.ήσωσι, αίσθημα φόβου. Ό  
δυστυχής Μωάμεθ έγένετο λευκός ύπό τό 
φαιόν δέρμα του.

—  Είνε τό κρέας έτοιμον διά νά τό μα- 
γειρεύσωμεν, ηρώτησεν ή φωνή ταχέως.

—  Είνε έτοιμον, είνε έ’τοιμον.
—  Εινε τό άγγεΐον θερμόν εις τό όποιον 

θά μαγειρευθή; έξηκολούθησε λέγων δ ι’ ο
ξείας φωνής άντηχησάσης εις τά  άπώτατα  
βάθη τού σπηλαίου.
• —  Είνε θερμόν, είνε θερμόν.

—  Δίκαιε θ ε έ ! έβόησεν ό Λέων, ¿νθυ- 
μηθήτε τό χωρίον έπί τής κεράμου, τό ό
ποιον λέγει: « “Ηγαγαν δέ ώς βασιλείαν τήν 
τών ξένους χύτραις στεφανούντων».

“Αμα προέφερε τάς λέξεις ταύτας καί 
πριν δυνηθώμεν νά κινηθώμεν ή νά έννοη- 
σωμεν καλώς τ ί έπραττον, δύο μεγαλόσω
μοι χαχονργοι. ήγέρθησαν, καί λαμβάνοντες 
τάς μακράς λαβίδας ¿βύθισαν αύτάς είς τό 
κεντρον τής πυράς, ή δέ γυνή, ήτις έθώ- 
πευε τόν Μωάμεθ, εκβαλούσα βρ'όχον, έν 
Ικρυπτεν ύπό τόν χιτώνα της, απέρασεν.αυ
τόν εις τούς θύμους του καί τόν έσφιγξε δυ
νατά , ένφ άνήρ τις  παρακαθήμενος έλαβε 
τό δυστυχές θύμα έκ τών κνημών καί τό 
¿κράτησε. Οί τάς λαβίδας κρατούντες άν- 
δρες έσυραν βιαίως αύτάς καί σχορπίσαντες 
τούς άνημμένους άνθρακας επί τού έόάφους, 
έξήγαγον έκ τή ; πυράς μεγάλην πηλίνην 
χύτραν,, πεπυρακτωμένην μέχρι λευκής θερ- 
μότητος. Έ ν άκαρεί εύρέθησαν πλησίον τού, 
Μωάμεθ,όστις ήδη προσεπάθει νά λυτρωθή. 
Ή γωνίζετο ώς δαίμων καί ώλόλυζεν έν α
πελπισία· Παρά τόν βρόχον, όστις περιέδεε 
τούς ώαους του, καί παρά τάς προσπάθειας 
τών κρκτούντων τάς Κνήμας του άνδρών,αί 
κινήσεις του ήσαν τόσον βίαιαι, ώστε ο! κο· 
μίζοντες τήν χύτραν κακούργοι ήναγκάσθη- 
σαν πρός στιγμήν νά περιμείνωσι καί νά μή 
έκτελέσωσιν άμέσως τόν σκοπόν τω ν, οστις. 
φοβερόν καί νά τό εϊπη τις, ητο νά θέσωσε 
τήν χύτραν έπί τής κεφαλής του !

’Ανεπήδησα, ρήξας κραυγήν φρίκης, καί 
σύρας τό περίστροφον μου επυροβόλησα κατά 
τής διαβολικής γυναικός, ήτις ¿θώπευε μέ
χρι τούδε τόν Μωάμεθ καί ήτις τόν έσφιγ- 
γεν ήδη εις τάς χεΐράς της. Ή  σφαίρα τήν 
έπληξεν εις τήν ράχην καί τήν έφόνευσε. 
Μέχρι σήμερον ενθυμούμαι τούτο μετ’ εύα- 
ρεσκείας, καθ’ ότι, ώς έμαθον κατόπιν, ήτο· 
αύτή , ήτις, ίνα εκδίκηση έαυτήν διά τή ν  
προσβολήν τού Ίώ β , όστις τήν άπέπεμψεν, 
εϊχεν ύποθάλψει τά  χαννιβαλικά Ινστικα'τών 
Άμαχαγγέρων καί διωργάνωσε τήν διαβο

λικήν ταύτην εορτήν, Έπεσε νεκρά έπί τού 
εδάφους, ¿νφ δε έπιπτε, πρός μεγάλην φρί
κην καί Ικπληξίν μου. ό Μωάμεθ δ ι’ ΰπιρ- 
ανθρώπου προσπάθειας ήλευθερώθη άπό τούς 
κρατούντας αύτόν καί άναπηδήσας ΰψηλά, 
Ιπεσεν επί τού πτώματος τής γυναικός πνέων 
τά  λοίσθια. Ή  μεγάλη σφαίρα τού περιστρό 
του μου διήλθε διά τών σωμάτων άμφοτέ- 
ρων, φονεύσασα τήν δολοφόνον γυναίκα καί 
σώσασα διά τού θανάτου τό θύμα άπό φρι- 
κωδέστερον θάνατον.

Έ π ί μίαν στιγμήν έγένετο σιγή έχπλή- 
ξεως. Οί Άμαχαγγέροι δέν είχον ακούσει 
πριν τόν κρότον πυροβόλου καί τά  άποτελέ· 
σματά του τούς κατέπληξαν. Ά λλά  άμέσως 
μ ετ ’ ολίγον άνήρ τις έδράξατο τής λόγχης 
του καί ήτοιμάζετο νά εφόρμηση κατά τού 
Λέοντος, όστις ήτο πλησιέστερος είς αύτόν.

—Φύγε, άνέκραξα, άνιστάμενος καί ορ
μών πρός τό εσωτερικόν τού σπηλαίου, όσον 
ήδυνάμην ταχύτερον.

Θά εξηρχόμην εις τό ύπαιθρον, άντί νά 
τρ ίζω  πρός τά  έσω, άν τούτο μοί ήτο δυ
νατόν, ά λλ ’ οί άνθρωποι μού έφρασσον τήν 
οδόν, καί πρός τούτοις είχον παρατηρήσει, 
ότι ΐστατο μέγα πλήθος Άμαχαγγέρων έ 
ξωθεν τής εισόδου. Ούτως έσπευσα πρός τά 
έσω άκολουθούμενος ύπό τών δύο άλλων, 
καί όπισθεν ήμών είπετο βοών τό πλήθος 
τών καννιβάλων, έκμανέν επί τφ  θανάτψ 
•τής γυναιχός. Έπήδησα άνωθεν τού τετα 
μένου σώματος τού Μωάμεθ, καί ένφ ¿πή
δων, ήσθάνθην τήν θερμότητα τή ; Ιπί τού 
εδάφους χύτρας, ήτις έκειτο παρ ’ α ύτφ , είς 
δέ τό φώς της παρετήρησα ότι ό δυστυχής 
δέν ήτο είσέτι νεκρός, διότι α ί χεϊρες του έ· 
κινούντο άκόμη. Είς τό βάθος τού σπηλαίου 
υπήρχε μικρόν επίπεδον έχ βράχων τριών 
περίπου ποδών τό ύψος καί όκτώ τό εύρος. 
Πρός τούτο διευθυνθεντες άνήλθομεν καί 
χροητοιμάσθημεν νά πωλήσωμεν τήν ζωήν 
μας όσον τό δυνατόν άκριβώτερον.Κατ’ άρ· 
χάς οί καταδιώκοντές μας ίδόντες μας στρε
φόμενους εναντίον τω ν, έστησαν. Ό  Λέων 
ητο μεταξύ έμού καί τού Ίώ β , όπισθέν μας 
δέ ΐκρέμαντο λυχνία ι. Έ κλινα ολίγον πρός 
τά  πρόσω καί παρετήρησα τήν μακράν γραμ
μήν τών επιτιθεμένων, οΐτινες ¿κινούντο ώς . 
σκιαί. Α ί αϊχμαί τών λογχών των έξήστρα- 
πτον άμυδρώς, ένφ αύτοί κα ί έν αύτή τή 
μανία των |ξηκο*λούθουν νά είνε σιωπηλοί. 
Τό μόνον πράγμα, πλήν αύτών, όπερ 5ιε- 
κρίνετο είσέτι, ήτο ή ερυθρά χύτρα, ητις έ 
λαμπε θυμοειδώς ε’ν τή σκοτία. Υπήρχε τι 
άλλόκοτον έν τφ  βλεμματι τού Λέοντος, τό 
δέ πρόσωπόν του ήτο απαθές, ώς μάρμαρον. 
Διά τής δεξιάς έκράτει τήν κυνηγετικήν του 
μάχαιραν, ής τόν θώμιγκα άφού περιετύλιξι 
περί τόν καρπόν τής χειρός του,εξέτεινε τήν 
άριστεράν καί μέ περιεπτύχθη λ έγω ν :

— Χαΐρε, γέρον μου, φίλε μου, πάτερ 
μου. Δέν θά δυνηθώμεν νά έξίλθωμεν νικη- 
τα ί κατά τόσων κακούργων θά μάς τελειώ
σουν είς όλίγας στιγμάς, καί θά μάς φάγουν 
κατόπιν, υποθέτω. Χ αΐρε! Έ γώ  σέ έφερα 
είς αύτό τό σημείον, άλλά έλπίζω ότι θά 
μέ συγχώρησης. Χαΐρε, Ίώ β I 

—  Γένοιτο τό θέλημα τού Θεού! είπον,

σφιγγών τού; όδόντας μου καί προετοιμα- 
σθείς διά τό τέλος.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην ό Ίώ β  έβαλε 
κραυγήν καί σκοπεύσας εφόνευσεν άνθρωπόν 
τινα" όχι εκείνον ον έσκόπευσε" ό άνθρωπος 
καθ ού ό Ίώβ ¿πυροβολεί ήτο πάντοτε α
σφαλής. Έ π ί τούτψ οί λοιποί εφώρμησαν 
καθ’ ήμών καί ήρξάμην νά πυροβολώ καί 
έγώ όσον ταχέως ήδυνάμην, ούτώ δέ μετά 
τού Ίώ β , έκτος τής γυναιχός, ίφονεύσαμεν 
η ίπληγώσαμεν θανασίμως πέντε άνδρας. 
Ά λλά  τά  περίστροφά μας ήσαν ήδη κενά 
καί δέν ύπήρχε χρόνος ίνα τά γεμίσωμεν 
καί πάλιν, οί δε έχθροί έξηκολούθουν νά έ- 
φορμώσι μετά θαυμαστή; άτρομίας, κατά 
τοσοΰτον μάλλον θαυμαστής, καθ’ όσον δέν 
έγνώριζον άν τά  όπλα μας είχον άνάγκην νά 
γεμισθώσι καί πάλιν ή άν ήδύναντο νά έκ- 
σφενδονίζωσι σφαίρας αιωνίως. Μεγαλόσω
μός τις άνήρ έπήδησεν έπί τού επιπέδου έφ ’ 
ού ίστάμεθα, ά λ λ ’ ό Λέων τόν έπληξε διά 
τής μαχαίρας του καί τόν άφήκε νεκρόν. 
Έ πραξα  τό αύτό είς άλλον, ά λ λ ’ ό Ίώβ 
απέτυχεν είς τό κτύπημά του καί είδον η
ράκλειον Άμαχάγγερον νά τόν άρπάση έκ 
τής οσφύος καί νά τόν άποσπάση εκ τού 
βράχου. Έ νφ  ό Άμαχάγγερος έπραττε 
τούτο ή μάχαιρα τού Ίώ β ήτις δέν ήτο δε
δεμένη διά θώμιγκος εξέφυγεν εκ τής χειρός 
του καί κα τ ’ εύτυχή σύμπτωσιν έπεσε καί 
έστη όρθια έπί τού δαπέδου άκριβώς μίαν 
στιγμήν πριν ή ό κρατών τόν Ίώβ πέση πα
ραθύρων τόν αιχμάλωτόν του. “Αμα λοι
πόν τούτο συνέβη ή ράχις τού Ά μαχαγγέ- 
ρου, οστις ητο πρός τά κάτω προσέκρουσε 
κατά τής αιχμής τού σιδήρου καί διεπερά- 
σθη ύπ αύτοΰ. Τί συνέβη είς τόν Ίώ β  μετά 
ταύτα  δεν γινώσκω, ά λ λ ’ έγώ ήναγκάσθην 
νά συμπλακώ εναντίον δύω κολοσσών καί 
ήδη τό πρώτον ή υπεράνθρωπος ρώμη μου 
μού άπέβη ωφέλιμος. Είχον πλήξει διά τής 
μαχαίρας μου άνδρα τινά επί τής κεφαλής 
έν φ  δ ’ ούτο; έπιπτε ή μάχαιρα περιεστράφη 
καί άπεσπάσθη εκ τοΰ γρύπου τής χειρός μου.

Τότε δύο άλλοι εφώρμησαν κ α τ ’ ¿μού. 
Τούς είδον έρχομένους καί άμα έπλήσίασαν 

. έλαβον άπό τής όσφύος διά τού δεξιού βρα- 
χίονος τό* ενα καί διά τού άριστερού τόν έ
τερον καί έκυλίσθην μ ε τ ’ αύτών έκ τής θέ- 
σεως, έφ ’ ής ίστάμην. Ή σαν ισχυροί, ά λ λ ’ 
ήμην μανιώδης καί ένεπνεόμην ύπό τής π α 
ραφοράς, ήτις καταλαμβάνει καί τόν μάλ
λον πεπολιτισμενον άνθρωπον είς τήν θέαν 
τού αίματος καί όταν πρόκειται περί τής 
ζωής ή τού θανάτου του.Τούς έσφιγξα λοι
πόν δ ι ’ άπάσης τής δυνάμεως τών μυώνων 
μου, μέχρι; ού τά  όστά των έτριξαν. Ούτοι 
περιεΛίχθησαν ώς δφεις καί ήρξαντο νά μέ 
πλήττωσι διά τών γρόνθων τω ν, ά λ λ ’ έγώ 
τούς ϊθλιβον πάντοτε. Ούτω δέ κείμενος Ιπί 
τής ράχεώς μου καί μεταχειριζόμενος αύτούς 
ώς άσπίδας, ΐνα προφυλάττωμαι άπό τάς 
λόγχας, δ ι’ ών δυνατόν νά μέ προσέβαλον 
άνωθεν,, έξηκολούθησα νά τούς θλίβω. I

Έ νφ  έπραττον τούτο, είνε παράδοξον 
πώς χατώρθωσα νά σκέπτωμαι τ ί  θά έλεγεν 
ό πρύτανις καί οί συνάδελφοί μου καθηγη- 
τα ί, άν ήτο δυνατόν νά μέ εβλεπον είς το ι- , 
αύτην χατάσταςιν άγριότητος.()1 έχθροί μου

βαθμηδόν καί κ α τ ’ ολίγον έπαυσαν ν ’ άνθί- 
στανται καί τέλος έπαυσαν ν ’ άναπνέωσιν, 
αλλ ’ εγώ δέν ετόλμων νάτούς άφήσω, διότι 
εγίνωσκον, ότι, άν έπραττον τούτο, θά άνε· 
λάμβανον τάς δυνάμεις τω ν. Οί λοΜΤοέ,νο- 
μίσαντες, ότι εϊμεθα καί οί τρείς νεκροί, δι · 
ότι δέν ήδύναντο νά μάς διακρίνώσιν, ώς ¿X 
τού περιβάλλοντος ημάς σκότους, μάς ά
φήκαν ήσύχους νά έξακολουθώμιν τό τραγι
κόν π α ιγ ν ίδ ιό ν  μας.

(“Βπςται συνιχςια)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΕΓΧΩΡΙΑ

Αύ'ριον Κυριακήν τελούνται καθ’ δλον τί»

Ϊ'μέτερον βασ ιλέων αί δημαρχικοί εχλογαι. —  
ήν παρελθοΰσαν Κ υριακήν' άνεχώρησιν ό βα

σ ιλεύς ε ίς ‘Εσπερίαν. Ή  άντιβασιλεία  κατά  τήν 
αποδημίαν αυτού άνετέθη ε ίς  τή ν Α. Β. Υ . τόν 

διάδοχον Κ ωνσταντίνον.—  Σ υνελθών τό συμβού
λω ν  τή ς ετα ιρ ίας τώ ν  γενικώ ν ασφαλειών « Έ -  
θνική'ς» εξέλ ιξε  πρόεδρον μέν άύτού τόν υποδιοι
κητήν τής Έ θν. Τραπεζης κ. Σ τρέϊτ , αντιπρόε
δρον δε τόν υποδιευθυντήν τή ς Τραπεζης Κων/ 
πόλεως κ. Ά θηνογένη .— Τό Οωρηκτόν »Σ πέτσα ι»  
απέπλευσεν ε ις  Τουλών πρός τοποθέτησιν, ούς 
γνωστόν, τού ςυλίνου επιστρώματος κα ί άντιχα- 
τάστασιν τοΰ διευθέτου ενός τώ ν  πυροβόλων 
του .— Τό διοικητικόν συμβούλων τής Έ θν . Τρα- 
πέζης ώρισε τό διανεμητέον μέρισμα διά τήν α ' 
εξαμηνίαν είς δρ. 110. —  Δ ι’ άποφάσεως τού υ 
πουργικού συμβουλίου έχηρύχθη ύπόχρεως ή  έπ ί 
τής άποξηράνσεως τή ς Κωπαίδος λίμνης ετα ιρ ία  
νά πληοώση ε ις τό δημόσιον ταμείον διά τήν μή 
άποπεράτωσιν όλων τώ ν πρός άποξήρανσιν τής 
Κωπαΐδος έργων έν 8λω δραχ. 1 ,5 50 ,0 0 0  α ϊτ ι-  
νες.θέλουσιν αναγραφή έν τω  π ίνα χ ι τώ ν  δημο
σ ίω ν εσόδων.— Διωρϊσθη διά τό προσεχές ακαδη
μαϊκόν Ιτος πρύτανις τού Έ θν . Πανεπιστημίου 
ό καθηγητής τή ς ιατρ ικής κ. Παύλος Ίωάννου, 
βστις χατά  τάς άρχαιρεσίας έλαβε τά ς περισσο- 
τίρας τώ ν συναδέλφων του ψήφους.— Τό χ ιλ ιά - 
δραχμον Ρ άλλεω ν βραβείον τού ’Αρσάκειου έλα- 
βεν ή αριστεύσασα μαθήτρια τή ς άνωτερας τά -  
ξεως δεσποινίς ’Α γγελική Δρίκολη εκ Κρανιδίου, 
υπότροφος τώ ν  κληρονόμων’Αρσάχη· τό δέ πεν- 
ταχοσάδραχμον βραβείον τή ς Ρ ιζαρείου ιερατ ι
κής σχολής ό άρισςεύσας μαθητής αϋτής κ. θ εμ . 
Βολίδη; εξ ’Ηπείρου.

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α  
Καθ’ ήν ώραν δ πρόεδρος τή ς Γαλλικής δημο

κρατίας κ . Καρνώ παρίστατο ε ίς τά  εγκα ίν ια  τής 
παρόδου τή ς δημοκρατίας, άνθρωπός τ ις  πλησ ιά - 
σας τή ν  άμαξαν του έκένωσε τό περ.ίστροφόν του 
ε ίς τόν άέρα. Συλληφθείς πάραυτα άνεγνωρίσθη 
ώς παράφρων.— Πασαι α ι Δ υνάμεις, α ί ύπογρα- 
ψασαι τή ν γενικήν πρδξιν τή ς ε ν α ν τ ώ ν τ ή ς  δου - 
λεμπορίας συνδιασκέψεως τώ ν  Βρυξελλών, συνε- 
φώνησαν ε ίς  τήν παράτασιν τή ς προθεσμίας τής 
πρός εχτέλεσιν α ύ τή ς , Ϊνα παράσχωσιν ε ίς τήν 
Γαλλίαν τόν άπαιτούμενον χρόνον ν’ αναθεώρη
ση τή ν  άπόφασιν, δΓ ής ή Γ αλλική  Βουλή δεν 
έπεχ'ύρωσε τή ν  πραξιν .—  Ό  ’Ελβετικός λαός έ- 
ψήφισε διά ψήφων 168 ,308 κατά  116 ,824 τήν 
άναθεώρησιν τού συντάγματος.—-Έ ν  Μεδινα τής 
’Αραβίας τρ ία  κρούσματα χολέρας έξερράγη- 
σαν.— Χολέρα ένέσκηψεν επίσης κα ί έν Μέκκμ
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τής ’Αραβία«.— Αί εργασίαι τής βοολίυτική« συ
νόδου τής Ρουμανία« έληξαν τή ν  30 ’ Ιουνίου.— 
Ό  έν Α λεξάνδρειά  χ. I. Δημητρίου αδελφό« τώ ν 
άρτι άποθανόντος ευεργέτου Θεοχ. Δημήτρίου 
προσήνεγκε καί χατεθηκενδ,ΟΟΟ λίρα« ΐνα  χρη- 
σιμευσωσιν ειςάνεγερσ ιν Έ λλην . πολίτικου πρα
κτορείου εν Άλεξανδρείίε. —  Έ ν  Καΐρω πρόκει
τα ι ν’ άνεγερθή Ε λληνικόν γυμ νάβ ιο ν .— ’Απε- 
βίωσεν ό Ρωμοΰνος πολιτικό« Μ ιχαήλ Κ ογαλνι- 
τβεάνος ό κα ί συγγραφεϋς τή< κΊστορίας τής 
Β λαχ ίας καί Μ ολδαβίας».—Τό θωρηκτέν «ψ α ρ ά «  
περάτωσαν τάς δοκιμάς αϋτοδ πάσας, αναχωρεί 
εκ Χερβούργου εί« Χάβρην, ένθα θά άναμείνη 
τά ς διαταγάς τοϋ υπουργείου πρός άπόπλουν διά 
Πειραιά.

Φ ί Λ Ο Λ Ο ΓΙΑ  
Διά τόν Λασσάνιον δραματικόν διαγωνισμόν 

ύπεβλήθησαν εΤχοσι χωμωδίαι κα ί δράματα.Ηροσ. 
εχώς θέλουσι διορισθή οί κρ ιτα ί, κατά  μήνα δ’ 
’ Οκτώβριον έν τη  μεγάλη αιθούση τοϋ Π ανεπ ι
στημίου θέλει άναγνωσθή ή εκθεσις τώ ν  άγωνο-
διχών.

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ— ΠΕΡΙΕΡΓΑ— ΠΟΙΚΙΛΑ 
Τό στρατιωτικόν άερόστατον έν Βαυαρία μεταδίδεται 

λίαν εν τή χώρα ταότη- άφατου ή έπιτόπιος χοβέρνη- 
σι« έμιμήθη τήν πρωσικήν καί Ιδία τήν γαλλικήν. Αί 
τών αεροστάτων άναδάσει; γίνονται κατά πολλούς τρό
πους, μεγάλην δέ άπονέμει προσοχήν είς τά γινόμενα 
γυμνάσια ό τής Βαυαρία« άρχων μετά τής οίκογενεία« 
αύτοϋ· 6 πρίγκηψ Λεοπόλδος μάλιστα μετέσχε καί μιάς 
τών έναεριων τούτων εκδρομών μετά δύο στρατηγών.

Τό ταξείδιον διεξήχθη αίοίως 100 χιλιάμετρα άπό 
τής αφετηρία«, πάσαι 5' αί έφημερίδε« έξαίριυσαι τά 
αποτελέσματα διαπιστούσιν "ιτ. τό πρώτον νϋν γόνο« 
τής βασιλευούαης οίκογενεία« άπετόλμησε τοιαύτην Α
εροπορίαν, Τούτο 3μως δέν είναι άκριβές τοσοΰτο, καί- 
τοι τό πρώτον νΰν συμβαίνει άπό 107 ¿τών.

Τη 15 ίουΧίου τού 1785 δ 8ονξ τής Αόρηλ.ία« καί 
ό έξάδελφος αύτοϋ κόμης τή ; Άρτεσίας άνυψώθησαν 
εί« τά εναέρια ύψη έν Σαίν Κλοϋδ δι’ έπιμήκου; άερο- 
στάτου· άλλ ό τη« Αύρηλίας δούξ έφοβήθη καί διά 
τη ; σπάθη« διατρήσας τό άερόστατον έγένετο παραίτιο« 
ίπως τό άερόστατον πέση παρά τήν άφετηρίαν.

Εν γένει 6 καταλαβών τού« έν Βαυαρία πυρετό« ε’ ναι 
μέγας χαί πάντες σχεδόν οί εύπορούντες πειρώνται νά 
έξοικειωθώσι πρό< τήν γ  ρή π ι .  τού άεροοτάτου.

*

Καθ’ δν χρόνον α! περισσότεραι δυνάμει; σπεύ. 
οουσι νά τελειοποιήσωσι τό στρατιωτικόν άερόστατον, 
τό έπί τών έξώτερικων ίπουργείον τή« ’Αγγλίας σκοπεί 
νά χρησιμοποιήσω τά« περιστεράς.'’Εσχάτως πολλαΐ 
καί σπουδαίαι έγένοντο δοκιμαί έν Πορτσμούθ ΰπό τήν 
άμεσον Ιποπτείαν τού λοχαγού Βρίτιν ο πω ; διοργα- 

’ νωθή υπηρεσία έναεριων άγγελιαφόρων μεταξύ τών Ιν 
άνοικτζ θαλάσση πλοίων καί τής άκτής. Περιστερών έν 
τφ  στρατώνι Έστνέϊ προμηθεύει σμήνη τοιούτων άγ- 
γιλιαφόρων περιστερών, αίτινες μεταφέρονται.διά τορ- 
πιλλοβόλου είς τήν άνοικτήν θάλασσαν καί έχείθεν I- 
ξαποστέλλονται μετ’ έντολής είς τόν στρατώνα. Αί 
δοκιμαί έπέτυχον πληρέστατα καί οί άγγελιαφόροι έχ- 
πληρούσι τό καθήκον λαμπρότατα. ’Εσχάτως Ιγενετο 
δοκιμή και έν δμιχλώδει καιρώ,άλλά καί πάλιν ή έπυ- 
τυχία ζν πλήρης.

*
Τάς νωπά« δπώρας άνάγχη νά τρώγωμεν μετά τινων 

επιφυλάξεων, Γερμανός ιατρός θέλων να δοχιμάση τό 
έπιβλαβές τών νωπών στειφυλών όταν άπλυτοι τρώγωνται 
έδωκεν εί< χοίρον νά πίη υδωρ, όπερ είχε κρατήσει 
μετά τήν ϊχπλυσιν σταφυλών- μετά τινα χρόνον πάρε- 
τήρησεν δτι ό χοίρος έ'γεινε φθισικός.

Ό ιατρός διατείνεται δτι έιιίτών σταφυλών δπήρχον 
μικρόβια φθίσεω«, άπερ μετά τήν ϊχπλυσιν έμειναν είς 
τό ύδωρ· έπομένως έοχηματίσθη ή πεποίθησις δτι ή 
έπί τών νωπών δπωρών έπικαθημένη άόνις είναι λίαν 
έπιβλαβής καί διά τούτο άνάγχη ή νά πλύνωνται καλώς 
ή νά άφαιρώνται τόν έξωτερικόν φλοιό».

*
Πλούσια Γαλλίς, άποθανούσα Ιν ηλικία 92 ετών 

έγκατέλιπε διαθήκην, άποσχοποϋσαν εις τήν εκπλήρω-

σιν πόθων έπιστηυονικοΰ χαρακτήρος. ’Εκ τών Ιπί 
τούτη» όρισθέντων ποσών είναι,

1) Βραβείον 100,000 φρ· οπερ προσφέρετα: είς τήν έν 
Γαλλία άκαδημίαν ϊών έπιστημών, δπως διατεθή ύπέρ 
έπιστήμονος, άδιακρίτω; τής χώρας, άφ’ ής τό γένος- 
ϊλνει, δστι; ήθελε κατορθώσει έντός δέκα Ιτών άπό τοϋ 
νΰν νά ουγκοινωνήση μετά τινο; πλανήτου καί νά λάβτ 
άπάντησιν. Ή τήν άστρονομίαν φιλούσα γαλλί; υπο
δεικνύει τόν πλανήτην Άρην ιδία, διότι ε!< αύτόν I- 
χουσιτά βλέμματα ¿στραμμένα πάντες οί έπισ*ήμονές, 
’Εάν τό Πανακαδήμιον τής Γαλλία; άπορρίψη τήν δια
θήκην, τότε αίίτη μεταβιβάζεται εί« τό Ιν Μεϊιολάνοις, 
Ιν άρνήοει δέ καί τούτου είς τό τής Νέας 'Γόρκης.

2) Βραδείον 50,000 φρ. δπερ δίδεται είς τήν ιατρι
κήν άκαδημίαν ύπέρ έχείνου, δστι« ήθελεν έζεύρει τό 
μέσον τού θεραπεύειν. . . . τήν θλίψιν τής καρδίας.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
 se

Ε. Ε Ρ. Ό δ η σ ό ν .  Έγράψαμεν καί άναμι'νο- 
μεν.— Φ ά χ.1 Τό φύλλον τού 189(λ εχει έσφαλμένην 
χρονολογίαν διατήρησαν τό 1889. Αιορθωτέον. Έπα- 
»»λάβατε συστάοει; τώ κ. ”Ιτδ. Πόσα ’Α γ ρ ο τ ι κ ά  
θέλετε άκόμη Δ S , Τ. ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια ν .  Έλή- 
φθησαν. Εύχαριστοϋμεν. Διεύθυνσις διωρθώθη.— Γ. Κ. 
Η. Σ ω ζ ό π ο λ ι ν  Έγράψαμεν. Φρονούμε» δτι ?χο- 
μεν ήμείς τό δίκαιον, καί δτι θά τό συμμεριοθήτε. — 
’Ε κ. Οί πολιτικοί τής Ρουμανία; συνώμωσαν διά νά- 
σώσωσι τόν διάδοχον της νά πέμψωμεν αύτοδ τήν ψυ
χήν τής ψυχής του, ήτις μόλις σάς ΐδη θά τόν λη - 
σμονήση βέβαια!

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

ΈξδδίΟησαν
Ή  π ο λ ιτ ικ ή  Οδκονομία παρά τοΓς ’Αθηναίοι; 

ύπό Β. Ε μπειρ ικού, ά να τύπω σ ι; έκ το υ  1 Γ 'τό 
μου τοϋ «Παρνασσού».

Μ ηνια ϊο ν δ ελτ ίο ν τοϋ είδιχοϋ εμπορίου τής 
Ε λλάδος μετά  τώ ν ξένων επ ικρατειώ ν. Έ κ  τοϋ 
ύπουργείουτώνΟ ΐκονομιχών. Ά πρ ίλ ιο ςτοδ  1891,. 
άοιθ. 4.

R E V U E

POLITIQUE ET LITTERAIRE

REVUE BLEUE
P a r a i s s a n t  l e  S a m e d i

S ix  mois s o  f r .  t in  an  35

P a r is

111 . B d . S 1 G erm ain 111 .

JL. 2C. ΔΑΜ ΒΒ9ΓΗ

ΝΟΘΕΥΣΕΙΣ
Τ Φ Α Σ Ι A T M  K A I  A E P K A T A N

KAS
ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΑΥΤΩΝ 

Τ ψ ά ζ α ι  dp. 2.
Α0ΗΝΑΙ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗ Σ

Δ ρορο.Ϊόγ ιοζ ά π ό  t ηςΜ αΐου  1891

Γραμμή Κ ηφισσίας
καθ' εχάστην «ρό  μεσημβρ ίας

εξ ΑΘΗΝΩΝ ΐκ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
6 .— 6.45
7 .30 8 .30
9 .30 10.30

μετόι μεσημβρίαν
3 .— 2.30
4 .— 4.10
5 — 5.10
6 .— 6.10
7 .— 7.40
3 .30 8 .40

— 10 .40
Κυριάκό« και Ιορτάς εχτός τών ανωτέρω 

άμαξοσςοιχιών θέλουσι κυκλοοορεί
M. M. I Μ. Μ. 

ίξ Α θ η νώ ν  8.30, ι έκ Κ ηφισσίας 12.

Γραμμή Λ αυρ ίου
έξ ΑΘΗΝΩΝ έκ ΛΑΤΡΙΟ Τ
7.40π.ρι.
4·50(λ.[ά.

β . Ι Ο π . ρ ι .
5.10|α.[α.

PE TRAS A . 'Cl£
Commission- Représentation 

EXPORTATION
des

T A P I S  de T U R Q U IE
FourHisenrs de $· JH’ le floi de Grèce

S M Y I Ü V ' E

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Κ α θ η γ η τ ά ,ς  έ χ ω ν  δ ια θ ε σ ίμ ο υ ς  ώ ρα «  

τ ιν ά ς ,  ά ν α λ α μ β ά ν ε ι  τ ή ν  δ ιδ α σ κ α λ ία ν  τ ή ;  
'Α γ γ λ ικ ή ς  έ ν  β ρ α χ ε ί  δ ια σ τ ή μ α τ ι  χ α ί  τ ά  
σ υ γ κ α τ α β α τ ικ ά  σ χ ε τ ικ ώ ς  δ ίδ α κ τ ρ α . Ή  « ’ Β -  
β δ ο μ ά ς »  σ υ ν ισ τ ά  α ύ τ ό ν  δ ια  τ ή ν  κ α λ ή ν  
κ α ί  π ρ α χ τ ιχ ή ν  α ύ τ ο ϋ  μ έ θ ο δ ο ν .

Δ ιεύθυνσ ις 'Οδός Π ινακω τώ ν 29.

Έ» τού Τυπογραφείου IlAPAïKKtA AEUNH

Τ ό νέον πλήρες κ ο μ ψ ο τ ά τ ω ν  ε ιδ ώ ν

IH lO fiatE IO I «  Ο ΑΕΤΟΣ»
Ε Μ ΙΙΑ Ν Ο Γ Η Λ  Ρ Α Φ Τ Ο Π Ο Γ Λ Ο Γ  

(Ό δ ό ς  Σ τ α δ ίο υ )

Σ υ ν ισ τ ά τ α ι  τ ο ίς  π ά σ ι  ώ ς  μ ο ν α δ ικ ό ν  δ ιά  
τ ή ν  κ ο μ ψ ό τ η τ α ,  σ τ ε ρ ε ό τ η τ α ,  ε ύ θ η ν ία ν .

Λ Ε Β Ι Κ Ο Ν
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

τπο
Σ. I. ΒΟΤΤΤΡΑ 

Ε ώ μ α τ α τ ο ύ  Λ ε ξ ικ ο ύ  τ ο ύ τ ο υ ,  ά ρ τ ι  π ε -  
ρ α τ ω θ έ ν τ ο ς , ε δ ρ ίσ κ ο ν τ α ι κ α ί  π ω λ ο ϋ ν τ α ;  
Ιν τ α ύ θ α  έν  τ ο ίς  Κ α τα α τή μ α σ ιν  Ά νό- 
σ τη  Κ ω νσταντιν ίδου  κ α ί  έν  τ ο ίς  β ι -  
β λ ιο π ω λ ε ίο ις  ι ή ς  Ε σ τ ία ς  (Γ. Κ α σ δ ο ν η )  

χαί Καρόλου Μπέχ.


