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ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ

(Συνεχεία ιδε προηγούμενον φύλλον)

ΣΓΑΒΑΣ
Καί νά σ’ ίγγίσουν, αδελφέ, ή ώρα των σημαίνει!
^Ερνάνης είσαι, η πολύ χειρότερον άν ήσουν,
"Αν διά σέ άντί χρυσού εν κράτος μέ χαρίσουν,
Ω ζενε ! σε φιλονεικω άπε\αντι τον κόσμου 

Και πρό; τόν Κάρολον άφοΰ σέ στέλλει ό θεός μου ! 
f  ‘v C«, άν τ Ρ 7 *  πειραχθή της κεφαλής σου μία.—

■ μ 71 ' [Λ° υ;  *' ’ " " T F 1 έΤΤ1̂ ’  ̂ μακάριά- 
I  Μακρύνσου ήδη· την φρουράν νά έξοπλίσω τρέχω,
■ Νά κλείσω τάς εισόδους.

(φεύγει μετά τών υπηρετών).

ΕΡΝΑΝΗΣ (άνερευνών παράφορος τήν άο
πλον ζώνην του).

.Φευ ! εν ξίφος νά μήν εχω !

I  ώ£ΐ ΐ Δ° ν ϊ Σ · λ“ ’ έξ°«8“  τ ° 5 δ°υχ6ς’ πΡ0ΧωΡ*Γ Ρ ή μ « ά  τινα,
■  !  δελουσα ν αχολουβησγι τας γυναίκας Ιπείτα σ τα μ ατ£, χαί μό-
|  ι? αυται εξερχονται, επιστρέφει έναγωνίως προς τον Έρνάνην

ΣΚΗΝΗ Δ'

Ε ΡΝ Α Ν Η Σ ΚΑ Ι ΔΟΝΑ ΣΟΛΑ

ΕΡΝΑΝΗΣ

|~"Υ/.Χ’·Ρω · Ο ,τι χν είπώ, καί όσον έ;ετά ζω ,
IrpV ^ολισμός σας μέ πλανα, μέ θέλγει, — καί θαυαάζω! 
Ιρ ° κάλλιστον τό στέμμα δι’ άνάσσας,
1*0 περιδέραιον αύτό λαμπρόν ! τά ψέλλιά σας 
■ ι. * σπανίων ! ΙΙλην μηδέν, ώς πρός έκείνην,
Τ ο υ  υπο μέτωπον άγνόν έγκρύπτει καταισχύνην!
J J * 1 ή τιμή όλων αύτών, ώς έγγιστα όποία;
Β 'λιγον αίσθημα; ’ φθηνά τή άληθίία!
Τ  · νχ προδιδν) τις, νά ζή χωρ:ς νά θορυβήται!

. ijjj'iui,, ψευοης στολή, ψευόεΐς οΐ τοσοι λίθοι,

χ  %'°τί·ΐ *τ °.τ ε ’ ^0^xw,la> ώς είς αύτά συμβαίνει, 
Τ^δης ειν’  ̂ή καρδία σου καί λάμπει χρυσωμένη !
| r‘ ‘ °Χ1' όλα γνήσια καί θαυμαστά τό σχήμα,

Λέν άπατα ό προφανώς έγγιζων είς τό μ.νήι/.α !
Ί  χ  πάντα πλήρη ! —  Σμάραγδοι, ένώτια βαρέα,
Δουκισσης στέμμα, άρραβών περίχρυσος. . . . ώραϊα !
Ώ  ! χαΐρε, χαΐρε, π ίστεω ς βαθύ, άκμαΤον πάθος ! 
όποΤα δώρα ζη λω τά  !

ΣΟΛΑ

Ίδέτε κ’ είς τό βάθος, 
θ α  εύρετ έγχειρίδιον, ποϋ δι’ έσας καί μόνον 
Επήρ άπό τόν Κάρολον κ’ ήρνήθην ενα θρόνον,

Διά νά ήμαι χλεύη σας καί δάκρυα νά πίνω !

ΕΡΝΑΝΗΣ

Ω ! αφες προ τοϋ κάλλους σου γονυπετής νά κλίνω,
Τό τρεμον δάκρυ ν’ άσπασθώ περί τά βλέφαρά σου,’
Καί να χ*θή το αιμά μου διά τά δάκρυα σου !

ΣΟΛΑ

Εονανη, φίλε, σ άγαπώ, σέ συγχωρώ. ΙΙοτε' «,ου 
ήσθάνθην ά'λλο διά σέ ;

ΕΡΝΑΝΗΣ

Μέ συγχωρει, Θεέ μου!
Και μ αγαπα \ ΙΙλήν πώς κ’ έγώ, κ ’ έγώ πώς νά έλπίσω 
Πως θ αγαπήσω έμαυτόν κ’ έμέ θά συγχωρήσω ;
Ω ! άς με ειπγ], άγγελε, το συμ.παθές σου στόμα 

Είς ποιαν γην έπάτησες, καί ν’ άσπασθώ τό χώμα !
ΣΟΛΑ 

Έρνάνη ! φ ίλε!
ΕΡΝΑΝΗΣ

Μισητός κατέστην. Ά κουσέ με.
Είπε με μόνον σ' άγαπώ , καί καθησύχασε με.
Ειπε με το ! Ποιας πληγας η λεξις αυτη μονη 
Ά πό τά χείλη γυναικός συχνά δέν βαλσαμόνει!

ΣΟΛΑ

Μα κρινγι πώς ό ερως μου ειν άσθενής τήν μνήμην.
ΙΙώς άλλοι μέ τόν πλοϋτόν των, ή λάμψιν χωρίς φήμην,
Να καταιοασουν ημπορουν μεχρις αυτών οί νάνοι, 
καρδ'.αν, όπου τ  ονομα εμβηκε τοϋ Έρνάνη !

ΕΡΝΑΝΗΣ

Φεϋ! έβλασφήμισα ! Έ άν είς θέσιν εύρισκόμην,
Ω Δονα Σολα, καθώς συ, άρκεΐ, έβαρυνόμην 

“Ενα μωρόν, παράφρονα, σκαιόν, όστις έν χλεύγ], 
πληγόνει πρώτον, κ ’ επειτα ήςεύρει νά θωπεύγ).
Αν μ άποβάλγς, σ ευλογώ.—  Αρνησου με, άρνήσου,

Διοτ υπήρξεν ελεος καί πονος ή ψυχή σου,
Διότι μέ ύπέφερες έπί πολύ, διότι
Θολόνω τάς ήμέρας σου μέ τ ' «γριά μου σκότη,
Και τέλος, συ, γλυκυτητα καί μεγαλεΤον πνέεις,
Κ’ έγώ, άν εζησα κακός, δέν πταίεις σύ, δέν π ταίεις! 
Προτίμησε τόν γέροντα, καί ζήσ’ έν εύτυχία 
Εγώ , ταλαίπωρος έγ ω ! ήξεύρεις δώρα ποΤα



Να σε προσφέρω δύναμαι; Πικρόν οδύνης βίον!
Θα προτιμήσης μεταζυ αιματων και δακρύων.
Ή  έξορία, τά δεσμά, ή εκπληξις, το αί μα 
’Ιδού το περιδαίρεον καί το λαμπρόν σου στέμμα!
Καί ίσως σύζυγος ποτέ είς ευτυχή νυμφίαν^
Τοιαύτην προίκα θλίψεων δεν εδωκε πλουσιαν !
Ό  δούξ σοί πρέπει· δέξαι τον, σε λέγω, σύζυγόν σου. 
" Ε ! νά η·υμπάσχη το γλυκύ πώς θέλεις μέτωπόν σου 
με φυγοδίκου κεφαλήν ; "Η τίς νά σέ γνωριση 
άβράν, γαλήνιον, έμέ τρικυμιώδη φύσει,
Σε φιλικώς αύξάνουσαν ώς εις σκιάν το κρίνον,
Έ μ έ  είς πέτρας παίοντα κ’ είς θύελλαν κινδύνων,
Καί νά ειπή, αί τύχαι μας βαδίζουν δρομον ένα ,
Ά !  δ/ι. Δεν σ’ άπέστειλεν ό Πλάστης δι’ εμένα.
Δεν εχω ψήφον άνωθεν καμμίαν, Ύποκλινω.
Ό  ερως σου, κλοπή ληστοϋ! Ε ’.ς άλλους τον άφινω. 
Ιίοτε της θ;ίας χάριτος δεν είχομεν το νεϋμα.
"Άν σε το ειπα, άγνοω τι ειπα. Ητο νεύμα ! 
iloirr), άγά.χη, χαίρετε ! Σφαλα τό στάδιόν μου ! 
Ανωφελής, με τό διπλοϋν παρηλθα όνειρόν μου.
Μ ότε* νά θέλξω δυνηθείς, μήτε νά τιμωρήσω,
Κ* είς μίσος σβύνω, γεννηθείς άπληστως ν αγαπήσω. 
Συγχώρησέ με ! φύγε με ! Ιόου η δεησις μου.
Τήν αποβάλλεις ; Εΐν’ αύτή έσχατη της ζωης μου ! 
Σύ ζής, κ’ έγώ άπέθανα. Πρός τί νά πέσης θϋμα,
Καί ζ'ώσα ετι νά ταφής μαζύ μου εις το μνήμα ;

ΣΟΛΑ

Αγνώμων !
ΕΡΝΑΝΗΣ 

Άραγώνια βουνά καί Γαλλικία !
 ψ=ΰ! ό ,τι με περικυκλοΐτό θραύει δυστυχία! —
Έπρόδωκα τά τέ *ν *  σας, ώς σκύμνοι ζηλευμένοι 
Ε :ς τήν φωνήν μου εσπευσαν, κ* ιδού αύτοί σφαγμένοι !
Φ εϋ! ήσαν οί επίλεκτοι τής γραίας Ισπανίας !
1130 τοϋ 'ϊψ ίστου επεσαν έπί τής άκοωρείας,
Βαρείς, ώς άνδρες έπί γής στηρίζοντες τά νώτα.
Καί, άν έξύπνουν, τ ’ οΰρανοϋ θά έ'βλεπον τά  φώτα. . .
Ιδού τί γίνεται, ιδού παν δ,τι μ’ άγαπήση!
Τοιαύτη μοίρα δύναται είς φθόνον νά κίνηση ;
Δούξ, βασιλεύς, ή κόλασις σέ θέλουν, κλίνε, κλίνε !
“Ο ,τ ι δέν εΐναι, άπ’ έμέ καλλίτερον θά ήναι.
Δέν εχω πλέον έπί γής νά μέ πονή κανένα.
Τό παν μ’ άφίνει, εφθασε κ’ ή ώρα δι’ εσένα.
Ά ς  μείνω μόνος- φύγε με ώς νόσον όλεθριαν 
Μήν άνυψοις το πάθος σου ως μαρτυρος θρησκείαν.
”Ω ! φύγε τέλος, διά σέ. Μέ θεωρείς πλασμένον 
Ώ ς  τούς ανθρώπους τους λοιπούς, ο>ς τινευιχα ΐλετρτι[/.ενον, 
Ποϋ όμαλώς έργάζεται κ’ είς τόν σκοπόν του βαίνει. 
Ά π α τη ! Είμαι δύναμις μ’ ορμήν παρερχομένη,
Εΐααι τυφλός έκτελεστής πένθιμου μυστηρίου, 
ιϊ\ χ ή  κατάρας, έξ άτμοϋ πλασμέν’ υποχθονίου !
Ποϋ ; Ποϋ πηγαίνω; άγνοώ. Ώθοϋμαι πλήν μέ βίαν 
Ά π ό πνοήν άκάθεκτον, ή μοίραν όλεθριαν,
Κ ζί καταβαίνω, σύρομαι χωρίς νά σταματήσω.
’Εαν δ’ άσθμαίνων, πρός στιγμήν τό μέτωπον γυρίσω,
Φ ,,νή μέ λέγει « β ά Λ ιζ ι! » καί κάτωθέν μου χαίνει,
Μ’ αίμα καί πϋρ, ή άβυσος βωβά κυλιόμενη !
Είς τήν βιαίαν μου φοράν παν ό ,τι μ’ άπαντήση 
’Εκπνέει θραύεται. Ούαί είς όποιον μ’ έγγίση !
”Ω ! φύγε ! είς τόν δρόμον μου καί σέ άν άπαντησω,
Χωρίς νά θέλω, καί είς σέ κακόν θά προ^νήσω !

ΣΟΛΑ

Θεέ αόυ!

ΕΡΝΑΝΗΣ

Είναι φοβερός ό ίδικο: μου δαίμων,
Σέ λέγω. Μόνον ή χαρά όπου ζητήσω τρέμων,
Μοϋ είναι Οαϋμ’ άδύνατον. Καί ή χαρά σύ είσαι!
Λοιπόν δέν είσαι δι’ έμέ· δι’ άλλον, άλλον ζήσε.
Εύτύ/ει. ’Ά ν ό ουρανός ποτε προσεμειδία 
Καί είς έμέ, μή βασισθής, θά ήτον είρωνεία !
Λάβε τόν δοϋκα.

ΣΟΛΑ

Δέν άρκεΐ λοιπόν τό νά μέ θλίβης ! 
Έπλήγωσες τό στήθό; μου, καί τοιρα το συντρίβεις.
Α ί! πλέον δέν μέ άγαπας!

ΕΡΝΑΝΗΣ 

Καρδία καί ψυχή μου 
Σύ είσαι ! Πύρινος κρατήρ ύπάρξεως, πνοη  ̂ μου^
Σύ μόνη ! Φεύγω’ πράϋνε τοϋ μίσους σου τον πονον.

ΣΟΛΑ

Νά σέ μισήσω δέν άρκώ, πλήν άποθνήσκω μόνον.
ΕΡΝΑΝΗΣ

ΙΙώ ς! ν’ άποθάνης ; δι’ έμ ε; και δι αΰτην έκπνεεις 
Τήν έλα/_ίστην άφορμήν ;

ΣΟΛΑ 
’Ώ ! φθάνει!
ΕΡΝΑΝΗΣ

Κλαίεις, ; Κ λαίεις! 
Καί είνε πάλιν σφάλμα μου, και θα μέ συγχώρηση !
Τίς νά μοϋ γίνη τιμωρος ; ή τις να παραστηση 
Τ ί πάσχω, τ ί αισθάνομαι εν δάκρυ όταν ραίνη ^
Τήν φλόγα τών όμμάτων της ποϋ ίριδας εμφαίνει, 
Νεκρούς πενθώ τούς φίλους μου ! Παραφρονώ γογγίζω ! 
Συγνώμην! θέλω ν’ άγαπώ καί όμως δέν γνωρ·ζω !
Έ ν  τούτοις, πάθη ερωτος με φλέγουν άναμμενα.
Μή κλαίης, ν' άποθάνωμεν ! — Πώς τώρα κόσμον ενα 
Δέν εχω ; Σέ τόν έδιδα ! Πλήν καί φεύγω κλαίων!

ΣΟΛΑ

Σύ είσαι ό αγέρωχος, ό ζηλωτός μου λέων !
Σέ άγαπώ !

ΕΡΝΑΝ ΗΣ  

Τόν έρωτα, ώ, πώς νά μή πιστεύω,
’Ά ν έξ άγάπης έκλεια τό φώς μου !

ΣΟΛΑ
Σέ λατρεύω !

Ε ΐμ  ίδική σου, λάτρις σου, παραφρονώ έμπρός σου.
ΕΡΝΑΝΗΣ

11όσον γλυκύς ό θάνατος άν ήτον έκ χειρός σου !
ΣΟΛΑ

"Αν δεν φοβείσαι τ ’ ούρανοϋ τήν χάριν μή πληγώσουν 
Τοιοϋτοι λόγοι τολμηροί;

ΕΡΝΑΝΗΣ

’Ά !  Ναί' άς μας ενώσουν ! 
Τό θέλεις : εστω ! ’ Αρκετά; άντέταξα πικρίας.

( ζχ·>'<ο·Αί·

01 ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΝ ΕΛΑΔΔΙ

Ή  ποοόδοκία " Ε λ λ η ν ο ς  Meddta κατά τό 1660

Ή  ελευσις τοϋ Μεσσίου περιεμένετο δικαίως ώς άρ/ή ήθι- 
κής τελειώσεως τοϋ ίουδαισμοϋ.

° ,  Ι^σιϋς Χρίστος άπεδειξε τήν προσδοκίαν πληρωθεΐ- 
σαν. Αλλ οί Εβραίοι άλλως πως έρμηνεύσαντες καί έρμη- 
νευοντις τας προφητείας, άναμενο.υσιν, ώς γνωστόν, τόν Μεσ- 
σίαν.

Μετα τον Ιησοϋν Χριστόν, πολλοί πάσχοντες ποτέ τάς 
φρενας, άνεκηρυττοντο M ecjla i. Ο ίδιος Χριστός όμως εΐπε : 
«Πολλοί έλεύσονται έπί τω  όνόματί μοϋ λέγοντες : έγώ 
είμι ό Χριστός (Μεσσίας) καί πολλούς πλανήσωσιν έγερθή- 
σονται γάρ ψευδόχριστόκκαί ψευδοπροφήται ».

Τφ  130  ό Βαρκοχάμ όνομασθείς Βρακόσβα έκηρύχθη 
Μεσσιας. Γω 431 bια τοιουτον ο Βαρκοτζίβα έν Κρήτη 
προσεπάθει νά δοξασθή. ’Ως Μεσσίας έφάνη τώ  5 2 2  ό Λου- 
ναάμ Αίθίοψ. Τψ 1137  έν Γαλλία, τώ  11 3 8  έν Περσία, τω 
1157 εν Ισπανία, τφ  1167  εις τό Φεσσανόν βασίλειον, τώ 
117'+ έν Περσία, τώ 1176  έν Μοραβί:»: εφάνησαν άνθρωποι 
νομιζοντες έαυτους Μεσσιας. 1ω 1 1 9 7  ώς τοιοϋτος ένθ'/.ί- 
ζετο ό Ισμαήλ Σοφή. 1ώ 15 0 0  έκήρυττον ότι έφάνη ό 
Μεσσίας. Τώ  1550  έν ΊσπανίοΕ καί τώ  1 6 1 5  έν τ ή ' Ανα
τολική ’ Ινδία, δύο έκήρυττον έαυτους Μεσσίας.

X
Εν Ενετιο^ διεμενε κατα τα μεσα τής δεκάτης έβδομης 

έκατονταετηρίδος, εύπορός τις έβραΐος, όνόματι Χα'ί'μ δ’ Ά α - 
: ρων, όστις μετήρχετοτον έμπορον. Χρεωκοπήσας έγένετο πέ- 

νης καί έπορίζετο τά πρός τό ζήν διά παντοίων πανουργιών.
Κατορθώσας ν άπατηση ενετούς έμπορους ελαβεν έμπο- 

ρεύματα καί μή δ^άμενος ώς ήτο επόμενον, νά πλήρωση 
αυτά, μετεβη εις Κέρκυραν.

Έ ν  Κέρκυρα ύπήρχον τότε περίπου πεντακόσιαι οίκογέ- 
νειαι έβραϊκαί.

Ο Ααρών εΐχε θυγατέρα πεπροικισμένην έκ τής φύσεως 
μετ έκτακτου καλλονής καί νοϋ εΰφυοϋς. Τ ίτο  όμως κοά- 
σεως φρενοπαθειακής.

ΙΙαράφρονες,ώς γνωστόν,δέν εινε μόνον οί έκτελοϋντες βιαίας 
πράξεις καί άξιοι διά τό φρενοκομεΐον, άλλά καί οί πάσ/ον- 
τες άπό αποπλάνησιν τοϋ έγκεφάλου μερικήν καί μεταξύ 
τούτων ύπάγονται^ μεγαλομανεΐς, οΐτινες φαντάζονται ότι 
εχουσι μεγάλην άςιαν και σημασίαν καί δύνανται νά πράξωσι 
πολλά. '

Πάσχουσιν οί δυστυχείς άπό μονομανίαν.
Η ρηθεΤσα κορη κατελήφθη ύπό μυστικισμοϋ, έγένετο 

*ομανης, κα̂ ί συμπαθοϋσα είς τάς δεινοπαθίίας τών όμογε-
αυτ*!5> ήθελε να άφιερώση τόν βίον της ύπέρ τής σω- 

τ\ ια ς τούτων διο και έ νόμιζε ν έαυτήν κληθεϊσαν όπως φέρη 
Ε'·? τον κόσμον τόν Μ&σσίαν.

Διατελοϋτα έν ψυχική ψευδαισθήσει πολλά έφαντάζετο. 
11 δυστυχής Ιπασχε συχνάκ-.ς άπό καθολικούς σπασμούς, 
ο στόμα έπληροϋτο άφροϋ, ήστραπτον οί όοθαλμοί της, ή 

ΧΡ̂ ιά τοϋ προσώπου μετεβάλλετο.
Ητο κάτοχος τής Παλαιας Διαθήκης.

,Η έμμονος ιδεα ελάμβανε σάρκα είς τόν νοϋν της.
I Ωμίλει μεταφορικώς, έξέφραζε προφητείας, ύπέσ/ετο 

ρυθεριας, έφαντάζετο τόν μέλλοντα Μεσσίαν, καί άλλας 
^τοπιας, άποτελεσ[Λ« της ίδικης ορενοπκθεικκης ίδιοσυγ- 

*ρασιας της. 1

° πατήρ ήρξατο διαδίδων είς τούς ομοθρήσκους 
,- · ν·ά, ι έκτακτον θα συνεβαινε είς τό γένος των.

Προητοίμαζε τό έδαφος.
Ακολούθως έξέφρασε τήν έπιθυμιαν'νά μάθη, όποία ή 

γνώμη τών ομογενών περί τής κόρης του, ήτις, καίτοι άθωα 
καί άγιωτάτων ήθών φανερώνει πράγματα ύπερφυσικά καί 
έκδηλοΐ άσυνήθη γεγονότα. Έ π ί πλέον ελεγεν είς τούς ομο
γενείς του, ότι έ νόμιζε πλησιαζον το τέλος τών παθημάτων 
τοϋ λαοϋ τοϋ Ίσδραήλ, καί ότι ό Μεσσίας θά ήτο πλησίον 
νά γεννηθή ενεκα σημείων άτινα διέκρινεν είς τήν κόρην 
του, έμπνευσμένης τής θείας χάριτος.

Τοϋ πατρός αί λέξεις διεδόθησαν. Ό  άνθρωπος ευαρεστεί
ται νά άκούη ό ,τι έπιθυμεΐ νά βλέπη, ό ,τι άγαπα νά έλπίζη 
είς αίσιον μέλλον, νά φαντάζηται έλευθερίας μεγαλεία. "Ε 
πειτα ό διατελών είς δουλείαν, ό πάσχων ήθικ,ώς κολακεύε
ται καί πιστεύει καί είς αυτούς τούς παραλογισμούς, είς ους 
διαβλέπει τό ίδεώδές του. Ή  άμάθεια πιστεύει τ ’ άδύνατα 
ιδίως είς τά θρησκευτικά ζητήματα. Οί δημοκόποι, άν καί 
σοφοί, χάριν ίδιοτελείας, γίνονται προσκλινεΐς είς παν ό.τι 
άρέσκει είς τον οχλον.

Τοϋ πατρός αί λέξεις έπιοτεύθησαν άπό τούς περισσοτέ
ρους έβραίους. Λέγομεν neptcaoripovc, καθότι, βεβαίως 
θά ύπήρχον συνετοί καί έχέφρονες, οΐτινες μετ’ άλγους ψυ
χής ήκουον τά διαθρυλλούμενα καί έσκέπτοντο τήν ταπεί- 
νωσίν των, άμα, συν τώ  χρόνψ, ή άπατη θά ήρχετο είς τό 
φώς. Ά λλά  τίς τολμά μεταξύ φανατικοϋ όχλου νά ύψώση 
ύγια φωνήν. Ό  άνθρωπος, ώς έπί τό πολύ, ευχαριστείται ζών 
έν τή  άπατη καί γίνεται δυστυχής, δυστυχέστατος, άν μάθη 
τήν άλήθειαν, ήν ένίοτε, κατά βάθος δέν παραδέχεται καί 
μισεί τόν θέλοντα νά φέρη καί άγει αύτόν είς τήν οδόν τής 
σωτηρίας —  τής ά.ΙηθΐΙας

X

Οί προύχοντες τής Συναγωγής προσεκάλεσαν τήν μυστι
κήν κόρην είς άνάκρισιν. Τοιαϋται ύπήρξαν αί άπαντήσεις 
της, ώστε έπείσθησαν ότι ή κόρη έκείνη ήτο έπαρχή τής 
ευδαιμονίας τοϋ λαοϋ τοϋ Ίσδραήλ.

Οί Ραββΐνοι καί οί λοιποί ιερείς διέταξαν ΐνα, δαπάνη τής 
κοινοτητος συντηρηθή έν τή  ίδί$ οίκ«£ της.

ΙΙάντες εδραμον είς τό κατάλυμα τής κόρης ήτις έλα- 
τρεύετο ώς θεά. ΙΙάντες έ'δραμον, προσφέροντες αΰτή δώρα.

Ή  κόρη, λευ/.ά φέρουσα φορέματα, έκάθητο έπί θρόνου. 
ΙΙέριξ αύτής ϊσταντο πιστοί ψάλλοντες ύμνους καί θεολόγοι 
άναγινώσκοντες τήν Παλαιάν Διαθήκην. Έ π ί τής κεφαλής 
της έκρεμάτο λαμπάς, ήν ειχον φέρει έχ. τής Συναγωγής.

Εννοείται ότι τό γεγονός έγένετο γνωστόν άνά τήν πό- 
λιν. Εις ευπατρίδης κινούμενος έκ περιεργείας ήθελησε νά 
γίνη θεατής καί άκροατής τών διαθρυλλουμένων. Μεταμορ
φωθείς είς ρακενδύτην έβραΐον, φέρων καί τά κίτρινα σημεία, 
δι’ ών διαταγή τής Έ νετίας, ώφειλον νά φέρωσιν οίέβραΤοι, 
ΐνα διακρίνωνται τών χριττιανών, είσήλθεν είς τήν οικίαν 
έν ή έλατρεύετο ή κόρη. Οί εβραΐοι έγνώρισαν αύτόν. "Αν 
καί βαρέως φέροντες τήν προσβολήν ταύτην δέν έκακοποίη- 
σαν αύτόν, φοβούμενοι τήν κοινωνικήν του θέσιν, άλλά μόνον 
τόν έξεδίωξαν βιαίως. Ούτος ό χριστιανός, εννοείται, ότι 
διέδωσε λεπτομερώς τά  διαδραματιζόμενα έν τή οικία τοΰ 
Άαρών. Τών κατοίκων οί μέν έγέλων, οί δέ ήγανάκτουν, 
άλλοι προέτεινον αύστηράν τιμωρίαν.

Οί συνετώτεροι έξεφρασαν τήν γνώμην νά μή έπέμβωσιν 
οί χριστιανοί, διότι έπρόκειτο περί ζητήματος, ού ή έπ ίλ ν  
σις θά ήτο γνωστή τάχιστα.

Αί άρχαί καί οί νουνεχείς συμπολΐται ήμών άφησαν έλευ- 
έρους τούς έβραίους όρθώς ποιοϋντες.

Τέλος οί έβραΤοι άφ’ έαυτούς εΐδον τήν άπάτην. Ό  Ά α * 
ρών καί ή κόρη έτράπησαν ε’ς φυγήν έν τφ  μέσφ των



καίω; άγανακτούντων έβραίων, οΐτινες πολύ αργά κατενόη- 
σαν τήν άπάτην.

"Αν εζη την σήμερον ή άτυχης κόρη θά έκλείετο είς το 
φρενοκομεΐον, τή προτροπή τών 'Ραββίνων.

Κατά περίεργον σύμπτωσιν τω  αύτφ ετει, τω  1 6 6 6  έ- 
βραΐός τις όνόματι Σάββατον Ζεβί, μακράν δμως της Κέρ
κυρας, ένομίζετο Μ εσαίας, άλλ’ έπειτα διά νά σωθή βεβαίως, 
έγένετο Τοΰρκος. Έ π ίσ η ς μετά δεκαέξ ετη, 'έτερος 'εβραΤος, 
Μαρδοχάνις καλούμενος, είς τήν Γερμανίαν έκήρυξεν εαυτόν 
Μεσσίαν.

X
"Ας έςετάσωμεν έπ ολίγον τούς Ιστορικούς τούς διηγοϋν- 

τας το έπεισόδιον τοϋτο.
Το ιστορεί πρώτος ό Άνδρέας Μαρμορας (J) καί άποφαί- 

νεται, δτι λόγφ συμφέροντος 6 πατήρ έδίδαζε τήν κόρην νά 
έξαγάγη άπό τοϋ στόματος άφρόν, νά ύφίσταται σπασμούς, 
νά μεταβάλη χρωματισμόν είς τό πρόσωπον καί νά συζητή 
περί τών ιερών γραφών, τέλος έδίδαξεν αυτή τό μέρος δπερ 
έπαιξε. Μόνον παρεδέχετο δτι έκ φύσεως ήτο ευφυής. 'Ο 
Άαρών θά ήτο θαυμάσιος καθηγητής υποκριτικής καί θά 
εδιδεν άξιόστους ήθοποιούς είς τό θέατρον. Ό  Μαρμορας τυ - 
φλούμενος έκ τοΰ μίσους κατά τών έβραίων καί έστερημέ- 
νος ώς ήτο κρίσεως έστιγμάτιζε τόν πατέρα, δστις με τήν 
τιμήν τής κόρης ήθελε νά αποθησαύριση πλούτη. Τήν γνώ- 
μην τοϋ Μαρμορα παραδέχεται καί ό SaitH-Sauveur (2). 
Βεβαίως καί ό Χιώτης (3) αναφέρει τό έπεισόδιον παραδεχό
μενος τά τοΰ Μαρμορα. Ό  Χιώτης μάλιστα ένίοτε, κατά 
τό σύνηθες παρενόησε τό κείμενον καί κάμνει προσθήκας 
καί αφαιρέσεις καί ό άναγνώστης του δέν έννοεΤ δτι πρόκει
ται περί γυναικός μελλούσης νά φέρη είς τόν κόσμον τόν 
Μεσσίαν.

Ό  Μαρμορας δέν λέγ .ι, εινε αληθές τοϋτο έν τή  άφηγήσει 
Αναφανδόν, άλλ’ έπινοεΤται. Είς τόν π ίναχά  του δμως λέγει: 
Ύ περβοΛ αϊ των 'Εβραίων είς τήν Λ ατρείαν μ ιας  Ιγχυμο- 
νοΰσης γυναιχός  . . .  eccessi nell adorare una donna 
Dravida. Ό  τίτλος διέφυγεν είς τόν Saint-Sauveur 
καί θέτει είς τό περιεχόμενον τοΰ κεφαλαίου: Pehophetesse 
jllive. Ό  Χιώτης είς τά περιεχόμενα τοΰ κεφαλαίου γράφει: 
Ή  ψενδοπροφήτις ’Ε βρα ία  Χ α ΐμ  Ά ρών έν Κερχνρα.

Δέν είνε δυνατόν νά συνέβη τό άνω έπεισόδιον ενεκα τής 
διδασκαλίας τοΰ αισχροκερδούς πατρός. Συνέβη ενεκα της 
παρανοίας τής μυστικής κόρης. Έ π ο ίτα  καί ό πατήρ θά είχε 
παρανενοημένας ιδέας καί ένεθάρρυνεν τήν θυγατέρα του, 
τήν πάσχουσαν έκ θρησκευτικής λυπομανίας.

Ή  δυστυχής ήτο ευαίσθητος, επασχεν ένεκα τής χρεω- 
κοπίας τοΰ πατρός, θά είχε χάσει πάσας τάς έλπίδας. Αύταί 
είνε άφορμαί δυνάμ·;ναι άπλώς νά χρησιμεύωσιν δπως παρου- 
σιασθή τό νόσημα είς οργανισμόν προδιατεθειμένο·/ πρός τοΰτο.

Μετά τήν αποτυχίαν τής μονομανίας της, ίσως θά απί
θανε τρελλή ή θά έγένετο άθεος. Οί εκ,φυλοι παρουσιάζουσιν 
ένίοτε φαινόμενόν άντίστροφον. Ή  περιφρόνησις πρός τάς 
θείας έντολάς άντικαθιστα τόν πρώην μυστικισμον καί τήν 
Λρώτην φανατικότητα πρός τά θεΤα.

“Οταν έπεισόδια τοιαΰτα λαμβάνωσι χώραν, ή ιστορία, 
νομίζομεν, δέν πρέπει νά στιγματίση τούς δράστας, διότι οί 
δυστυχείς εινε άξιοι λύπης, πάσχουσι τάς φρένας, δέν εχουσι 
συνείδησιν ΐοΰ παραλογισμοΰ των.

Σ π . Δ ε  Β ι α ζ η ϊ

( 1 )  Historia de ConW σελ. 4 3 6 — 4 i 5 .
(2 )  Voyage χ τλ . Τόμ. Α' σελ. 3 5 5 — 3 5 7 .
(3 )  Σειρά ίσ ορικών απίμνηαονευμάτων Τόιχ Γ  σελ. 2 3 3 —* 3 3 5 .

Η  Α Θ Ω Ο Τ Η Σ  Μ Ο Τ

Πέρα... μιά βάρκα τοϋ ψαρά 
Στή θάλασσα αρμενίζει 
Στοιχειά δεν τήν φοβίζει 

Ε ίν ’ δλα σιωπηλά.

Βόρειας σέ λίγο άγριωπδς 
Τή θάλασσα θερειώνει 
Καί μένει ή βάρκα μόνη 

Μέσ ’ σέ νερά θολά

Παλαίει μέ τ ’ άγρια τά στοιχειά 
Μά δέν τά καταβάλλει 
Μέ τοΟ βόρεια τή ζάλη 

Στά βάθη θά ταφη.

Σάν βάρκα αρμένιζα κι ’ έγώ 
ΣτοΟ κόσμου αύτυΰ τά κάλλη 
Δέν είχα νοιώση ζάλη 

Της πίκρας στήν ψυχή.

Μά ήρθε δ χρόνος σά βόρειας 
Κ ι ’ ϊσβυσε τά δνειρά μου 
Τά άγνά, καί τήν καρδιά μου 

Τήν πότισε χ ο λ ή . '

Καί μόνο ή άθωότης μου 
Στδν κόσμο τοΰτο πλέει 
ΤοΟ κάκου δμως παλέει 

Κ Γ  αύτή θά συντριφτ^.

Σ ω τ η ρ η ς  Ε . Σ κ ι π η ς

GEORGES OH NET

ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟΝ ΑΣΜΑ
( ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ)

(Συνέχεια ί'δε σελίδα 1 4 8 ) .

Δ '
Έ ν  τή  μεγάλη κλίνη, δπου τό σώμα της, έλαφρόν ήδη, 

ώςπερ μικροΰ παιδνου, καθίστατο αφανές, ή Μώδη ήτο κατα- 
κεκλιμένη. Ή  ωραία ξανθή κόμη της ειχεν ώχριάσει ώς 
άνθος ξηρανθέν άλλ’ ύπό τάς λεπτάς όφρϋς της, αΐτινες δι- 
εχώριζον τό μέτωπον αύτής, ή λάμψις τών κυανών οφθαλ
μών της είχε άμαυρωθή. Ύπήρχεν έν τφ  βλέμματι αύτίίς 
ή περίτρομος έγκαρτέρησις δυστυχοϋς τίνος όντος, δπερ αι
σθάνεται εαυτό συρόμενον πρός τόν θάνατον χωρίς νά δύνα- 
ται νά υπεράσπιση εαυτό. Δύο έρυθραΐ πλάκες έσημείουν τ*  
μήλα τών παρειών της καί αί ίσχναί χεΐρές της ήσαν δια
φανείς.

Διά τοΰ άνοικτοΰ παραθύρου ό καθαρός άήρ καί ό ήλιος 
ίίσήρχοντο έλευθέρως καί έν τούτοις ή ασθενής ήσθμαινε κ*ι

ρίγος περιοδικώς κατελάμβανεν αύτήν. ΤΙ αδελφή της είχε 
θεσει τήν κεφαλήν της έπί τοΰ προσκεφαλαίου καί αίσχυνό- 
μενη,, ‘ά τήν αδυναμίαν της έθρήνει άθορύζως. Ό  δέ Στέ - 
νιος ορθιος παρά τήν κλίνην ίστάμενος, παρετήρει σκυθρω- 
πως τας όυο γυναίκας συναντηθείσας μετά τόσας θλίψεις καί 
επανερχόμενος πρός τό παρελθόν παρέβαλε τήν Μώδην πρός 
εκείνην, οποία ήτο, ότε τήν είδε κατά πρώτον.

, 'Η Δαισία δροσερά, εύρωστος καί θελκτική, ή Γ0 ή ζώσα 
εικων της αδελφής της, είκοσαέτιδος ούσης. Καί υ.ετά φρι- 
κτής συνοχής τής καρδίας ό Μαράξης έσκέπτετο : α Έ γ ώ  
ειμι εκείνος, δστις τήν άξιολάτρευτον καί ευτυχή νεάνιδα 
κατέστησα τό άξιολύπητον τοΰτο πλασμα, δπερ αποθνήσκει 
προ των οφθαλμών μου. Έ γ ώ  είμι ό εργάτης τής εύτυνίας 
του. Δι έμέ έγκατέλειψε τά πάντα' τ ί δύναμαι νά τή  δώσω 
ως αντάλλαγμα; Τήν ματαίαν δόξαν τών έφημέρων ' νε.ρο- 
κροτημάτω^ τάς απολαύσεις πολυτελείας, ήτις δέν ήτο νέα 
δ\ αυτήν. Ά χ ! έάν τό τέκνον μας ήτο δυνατήν νά ζήση ... 
Αΐ θωπεΐαί του ήθελον άποξηράνη δλα τά δάκρυά της ' οί 
οφθαλμοί του ήθελον τήν κάμνει νά λησμονή τόν ούρανόν 
τής πάτριο ος της, τό μικρόν εύσαρκον σώμά του καί ροδό- 
χρουν, αυτο καί μονον ήθελεν αναπληρώσει δλην τήν οικο
γένειαν... Ά λ λ ’ ό ερως ήμών ήτο κατχραμένος·— ό άγγε
λος άπέπτη καί ήδη ιδού ή μήτηρ του μεταβαίνει παρ’ 
αύτω » .

Ο μέγας άριστοτεχνης ενευσε κάτω τό πρόσωπον του 
και δάκρυα πικρά έρρευσαν έπί τών ώχρών παρειών του. 
Ή τ ο  έκεΐ- προσηλωμένος ε:ς τάς λυπηράς ταύτας σκέψεις 
του, άνακουφίζων τήν τεθλιμμένην καρδίαν του, τήν πέρ-’ 
λυπον μέχρι θανάτου. Ή  φωνή της Μώδης τόν έπανέφερε 
είς εαυτόν: k

—  Στένιε, διατί μένετε μακράν έμοϋ! έλθετε ένταϋθα 
’Αλλά κλα ίετε!

—  Τ ί συμβαίνει;
—  Ούδέν, φιλτάτη.. ούδέν, έκτός τής συγκινήσεως, διότ 

βλέπω την άόελφήν σου πλησίον σου.
—  Είναι μεγάλη χαρά, Στένιε, καί εισθε ύμεΤς, δστιε 

μοι έχορηγήσατε αυτήν, είπεν ή Μώδη μεθ’ ενός μειδιάμα
το ς ... Ά φ ’ δτου ή Δαισίζ εύρίσκιται ένταϋθα, μοί φαίνετα 
οτι βαίνω έπί τά κρ είττω ... νϋ ,  έάν ήδυνάμην' νά άνθέξω 
έπί ολίγον καιρόν, ήθελε μοί αποδώσει τήν ύγείαν καί τήν 
-,ωην... Αλλά δεν είνε μόνον αύτη, ήν έπεθύμουν νά ίδω ...

_ ^  ? ωνγί τγΐ? κατέστη σοβαρά καί σκιά τις διήλθε διά 
τοΰ προσώπου της.

—  ”λ ϊ ’ έάν ° πατήρ μου σνγκατετίθετο νά μ'̂  συγνω 
ρηση! .

■ Είναι αύτός. . . είναι ή αύστηρότης του, ήτις μέ οο- 
νευει \ ειπε μετ απελπιστικής ταραχής. Ό  θυμός του είνε 
φορτιον λίαν βαρύ δι’ έμέ. Ή  καρδία'μου συνετρίβη... Ά χ !  
ές εύσπλαγχνίας I άς Ιλθη ! Ά ς  τόν ίδ<» μόνον! Ά ς  μή μοι 
ομιληση, έάν όέν ευρισκη τι έν τή καρδία του διά νά μοί 
είπη.^ Ας μή εισελθη ένταϋθα, έάν τό τοιοϋτον τώ  άπαρέ- 
σκη. Ας^δ'.ελθη δια της όδοΰ πρό τοΰ παραθύρου τούτου ώς 
ξενος.  ̂Τουλάχιστον θά τόν διακρίνω, καί τοΰτο εσεται δί 
εμε το ήμισυ τής σωτηρίας μου !
 ̂ Καταβληθεΐ^α έπανεπεσε πρός τά όπίσω, ώχρίασεν ώς 

ψυχορραγοΰσα καί μεταξύ της αγκάλης της αδελφής καί τοϋ 
συ,υγου της, έντρομων άμφοτίρων. εμεινεν άκίνητος άνα- 
πνεουσα μετά τρομερών προσπαθειών. ’Ολίγα λεπτά παρήλ- 
ον έν πλήρει άγωνια. Επί τέλους άνεζωογονήθη καί θω- 

"ευουσα δ ά  τής παρειας της τό πρόσωπν τής Δαισίας καί 
μετα φωνής λίαν χαμηλής καί καταβεβλημένης προσέθηκεν: ■
,  Συγγνώμην μικρά μου, διότι σέ έλύπησα. Βλέπεις δτι 

ίιναι το πεπρωμένον μου νά προξενώ πάντοτε λύπην πρός

εκείνους, τους οποίοίο<£<, -  άγαπώ. Καί έ ^ ί ^ ρ ι ς  δέν είμαι κακή !
iv-ς τους λογους τούτους, α π α γ γ ε λ θ ε ίς  μετ’ αγγελικήν 

γλυκυτητος, ό Μαράξης κατέπεσε γον^ ετής πλησίον της 
κλίνης καί θέτων έπί τής χειρός τη ς^ θ εν ο ϋ ς  τό μέτωπόν 
του, καταστάν φλογερώτερον έ κ ^ ^ ί ψ ε ω ς ,  παρ’ όίτον έγέ
νετο ποτε ύπό της μουσίΧη^Ιμ^ένίίίσεως.

Φιλτάτη μάρτυς, ανέκραξε, σύ, ητις τόσα ύπέφερες 
άγογγιστως, προβαίνεις ήδη μέχρι τοϋ νά κατηγορήσης σεαυ - 
την ! Έάν ύπάρχη είς πταίστης, φεΰ ! είμαι έγώ μόνος.

την κατα-Εγώ , δστις είσέδυσα είς τήν ζωήν σου, διά νά 
θλίψω . ,

—  Ούχί, άλλά διά νά τήν καταστήσης ώραίαν καί λαμ- 
τράν ! ”

—  Λάμψις ! Καλλονή ! Τ ί άπέμείνεν ; Ά χ  ! διατί δέν 
έγενομην^έγώ θϋμα τοΰ θανάτου; Έμοϋ έκλ-ποντος, ό πα
τήρ σου ήθελε σέ συγχωρήσει. . . Δέν πλήττει καί τιμωρεί 
σε, άλλ έμε. . . Γνωρίζει καλώς δτι έκάστη τών βασάνων 
σου μοί κατασπαράττει τήν καρδίαν καί ώς έκ τούτου εΐναι 
απηνής. "Ο , φιλτάτη καί γλυκειζ Μώδη, θά ε”διδον τήν 
,ωήν μου διά νά σοί παράσχω στιγμήν χαράς. . . Τ ί δύνασαι 
νά θέλησης,' νά έπιθυμήσης ; . . . Ό μίλει, ήθελον λογισθή 
τοσον ευτυχής εύχαριστών σοι !

Ή  Μώδη εμεινεν έπί μίαν στιγμήν σιωπηλή, ώς νά έστάθ- 
μιζε την σοβαρότητα τής άπαντήσεώς της, κατόπιν άπήν- 
τησε τόσον χαμηλά, ώστε ό σύζυγός της έμάντευσε μάλλον 
τους λογους της παρά τούς ήκουσε.

(άκολουθεΐ)

Χ Α Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
(πεζό ποίημα)

 ̂ Ακόμα νίκρωμεν ή πλδσι σάν τήν πολύπαθη καρ
διά, ποΰ τ- ς̂ παρηγοριάς ήλιακή αχτίνα δέν ήρθε νά 
τήν ξυπνήση σέ καινούργιο κόσμο, στ&ν κόσμο τ^ς 
ζωής.

Τρεμοσβύνει τ ’ αύγερινί) τ  ’ αστέρι κι ’ ασπρίζει 6 
Κ̂ Τ®^αυΡ°ζ ουρανός, κ ι ’ απλώνεται γλυκεία κ ’ ήσυχη 
θάλασσα πλατε ά καί τά χαίδιάρικα κύματά της έρω- 
τικό  ̂ ψιθυρίζουνε τραγοϋδι στης παραλίας τήν άμ- 
μουδιά.

’Αγέρι πρωϊν& διώχνει τά μικρά λευκά συγνεφάκια, 
ποΟ ξάσπριζαν τήν μαυρίλα τ ’ ούρανοΟ.

ΚαμποΟλα δέν άφίνει τί) μάτι ν ’ άντικρύση μ ’ δλες 
του τές χάρες καί τά δμορφα χρώματα τί)' πλαγινά 
βουνό, κι ’ δ βαρκάρης άφίνει τή βάρκα του μοναχή νά 
ξαποστάση άπδ τδν αιώνιό της μέ τά κύματα δαρμδ.

Ξυπνάει σιγά, σιγά, τής μάγισσας πλάσις δ γυιδς 
καί τοΟ βάνει κτένα τή χρυσγ) του φορεσιά, τδ δια- 
μαντένιό του στέμμα καϊ σέ χρυσαφένιο τδν άνεβάζει 
άτι καί προβαίνει δ ήλιος χρωματίζοντας μέ τές άχνές 
άκόμ’ αχτίνες του τές ψηλές κορφές.

Σάν δνειρο, ποΟ τδ ξύπνημα διώχνει, χάνεται ή 
πρωΓνή καμποΟλα καί δεύτερη ζωή λαβαίν ’ ή πλάσι 
μέ τά χάίδια τοΟ ήλιου, ποΟ μέ τές άχτίνες του άπδ 
ψη> ά τής στέλνει τδ καμαρωμένο βασιλόπουλο.



Με χρώματα ροδοκόκκινα, μέ χρώματα θαλασσιά, 
με χρώματα λευκά, βάφεται ό γλυκδς ουρανός καί 
σβύνουν τά ύστερα της αύγής άστέρ'.α μέ ζήλεια βλέ
ποντας τό φωτοβόλημα τοΰ ήλιου.

Τρίβει τά νυσταγμένα και κλεισμέν’ άπό τόν ύπνο 
μάτια του δ βαρκάρης καί τραβάει τά κουπιά, που με
λωδικούς ήχους άφίνουν σκίζοντας τά κύματα.

Κ ’ έγώ καθισμένη στήν άκρογιαλιά βλέπω τ ’ S- 
μο;φο θέαμα, ποΟ στά μάτια μου σάν έπιδέξιου τε
χνίτη ζωγραφιά, φανερόνεται μπροστά- χαϊδιάρικο άγε- 
ράκι στήν καρδιά μου μιλεϊ, μαγεύ-τ ’ ή ψυχή, κ ι ’ 
δλη τής ΙΙλασις ή όμορφ'.ά με καμάρι καί νάζι χαϊδε
μένης παρθένας λέει στή ξενη τεμένη μου καρδιά.

—  «Κύτταξέ με μέ μάτι τεχνίτη φωτολουσμένη, μέ 
τή χάρι, ποϋ τό χάραμμα μοΰ δίνει, καί πές, άν άλλη 
πώ μαγεμέν’ εικόνα μπόρεσε μεγαλήτερους κ ι ’ άγνό- 
τερους νά σοϋ ξυπνήση παλμούς».

Καί σά μοιρολόι, σάν παραπονετί/.δ μουρμούρισμα 
τής καρδιάς μου άκούγεται ή φωνή :

— «Τά γλυκά τής Πατρίδος μου χαράμματα».

Σ τή ν  παραλία τής Κ αλαμάτα?.

Ε ι ρ η ν η  Γ. Ζ α β ι τ ς ι α ν ο ϊ

ΒΑΣΙΛΕΜΜΑΤΑ

Τόρα μέ τά βασιλέμματα ποϋ άχνά ρόδα σκορπάει 
στήν πλάση φεύγοντας μέ τήν ήμέρα στήν άγκαλιά 
του ό ήλιος, κι’ ό αίθέρας θλιμένος σταλάζει νε- 
κρολίβανα στόν κόσμο, τόρα καί ή ψυχή μου στή  
θύ μ η σ η  γυρ άει τών περασμένων ναί στά θανατικά 
μνημόσυνα τή ς  πεθαμένης άγάπης μας ξεμ α λ λ ιά 
ζει τό λευκόξανθο κεφάλι, και κλαίει τό κλάμα τ - ς 
νοσταλγίας. Κι’ ό λογισμός ξιχοινιαστής, μέ τό 
ξηνάρι τή ς  θύ μ η σ η ς , ξεχωνιάζει τές  χαρές καί εύ- 
τυχισμένες ώρες τής  ζω ης μου, άπό τό νεκροθάφτη 
καιρό σιό  κοιμητήρι τής λτ.σμονιάς θαμένες. Καί 
βλέπω τήν άγάπη μ ις  λυωμένη στό μνήμα, και τό 
σκέλεθρό της ξεσϋρκωμένο νά στέκη όμπρός μου, 
και τά σάβανα —σκληρά σημάδια καί θ,υμήματά της  
— σάν πέπλ ς διάφανος και άγγιαχτος v i  τό άρα- 
χνοσκεπάζουν.

Και μοϋ θυμίζει ξεθάφτοντας ό λογισμός, μέ τοϋ  
ξ η ν α ρ υ ϋ  τό σπαραχτικό σκάσιμο, τήν ήμερα —ώ 
ιστορία αίώνια τ ή ς  ά γ ά π η ς— ποϋ γιά πρώτη φορά 
σέ είδα καί τή νύχτα τήν πρώτη σιόν κήπο —"τής  
άγάπ ης μας θύμημα κάθε μεριά του— τ’ άντάμωμά  
μας τό κρυφό μέ τ’ άκραχτα μεσάνυχτα Κ’ ϋστερ ι  
ο λ ε ς τ ή ς  βραδιές μιας άνοιξης μέ τά φεγγάρια, κι’ 
δλες  τοϋ καλοκαιριού μέ τίς  άστροφεγγιές καί τίι 
σιγαλιά τή ς  πλάσης, όταν τά χείλια σου με πόη·  
ζαν τ ’ άθάνατο νερό καί ή  φωνή σου μοϋ λαλοϋσε  
τ ’ άθάνατο τραγούδι τής  αίώνιας άγάπης.

Κι’ δταν θυμάμε ’κείνες τις βραδιές στόν κήπο, 
ποϋ ή ώρες χόρευαν στά ρόδα καί στά κρίνα καί 
τους ίσκιους τών δέντρων κ’ οΐ ερωτες έπιάνονταν  
πό τά ξανθά μαλλιά καί σκόρπαγαν σαΐτες στόν μυ-  
3'ομένο άγέρα. καί σέ πρόσμενα μέ λαχτάρες στή  
φυ? λουρί ι, και κάθε άρ6άλα φύλλου θαροϋσα θρό 
δικό σου, και κάθε στεναγμό άνάλαφρο π’ άφηνε τ ’ 
άγέρι στά κλαδιά, δικό σοα σ ιγομ ίλη μ α- και δταν 
προβαλες σάν νεράϊδα, σκιαχτ '-σκ ιαχτά  μέσα στά 
δέντρα, καί σ ’ ά γκάλιαζι.  κ’ έλεγα πως ή καρδιές 
μας θά σπάραζαν τά στήθια νά πετάξουν, καί τό 
μελίγγια μας σφυι οκοποϋσαν, στό σουρωμένο αίμα 
πό τίς φλέβες μας. Κι’ έκεΐ άγκαλια η ο ί ,  σοϋ μ ι
λούσα τότε σ.γαλά, μέ τή φωνή τήν τρέμουλη τήν  
άσωστη και τή λαχταριστή, και σύ μ ’ Ενα φίλημά 
σου μέ ουνέφερνες και μοϋ δ ιν ε ;  πνοή σ :ά  στήθια 
κα'ι ζωή ..

Καί θυμάμαι σάν νά θωρ ο άλησμόνητη  ζωγρα
φιά ξεθωριασμένη τής  ν .ό τη ς  σου άπό τοϋ καιρού 
τά βάθια ν ά π ρ ο β ά λ η ,— τή στερνή βραδιά τού χ ω 
ρισμού μας μέ τους θρήνους το Ί γκιώνη καί τοϋ 
γρύλου τό παράπονο στόν νήπ >. μέ κάποια πλαστή  
θλίψη— παναιώνι ι γυναίκα— νά σιγολές τό μοιρο- 
λόγι τής άγάπης μας καί μέ τή μαγεί ι τοϋ τελευ
ταίου φιλιού σου νά μ ’ άφίνης καταφυγιασμένον, 
καί νά φεύγης μέ πέταγμα χαράς στά σκοτάδια, 
καί ν ’ άκούω νά χάνεται ή στερνή μου έλπίδα μέ 
τόν άπόμακρο θρό τ ή ς  ολομέταξης φορεσιάς σου, 
καί γύρω μου νά άριοπέφτουν τά φύλλα άπό τίς  
κρύες ριπές τοϋ πρώτου μηνυτή  τοϋ χεινόπωρου.

Καί θυμάμαι καί βλέπω τήν άλλη ν ύ χ τα — τό χα 
λασμό τής ψυχής μου— δταν σέ είδα ευτυχισμένη  
μέσα στις λαμπάδες του ύρέναιου, καί νεκρικές 
λαμπάδες τ ή ς  άγάπ ης μας, νά στέκης στό ταίρι 
σου δίπλα, μέ τους παρϋενικούς πέπλους ό λ ό ’ ευ-  
κους καί τίς  άραχνού^αντες καλύπτρει στό κεφάλι 
ποΰ τόσες φορές νανούρισα στά στήθια μου, καί 
τους άνθους τή ς  πορτοκαλιάς σκόρπιους καί χ υ μ έ 
νους άπάνω σου, καί τά ςτερνά ρόδα τ ή ς  παρθενιάς  
νά ροδίζουν στήν οψη σου καί τά κοράλια τών χει-  
λιών σου τρεμούλα άπό τή λαχτάρα καί τήν έλπίδα  
τοϋ πόθου, καί τάχυτά χρυσάφια τών μαλλιών στίς  
πλάτες, καί τή χαρά σ τ ’ άστέρια τών ματιών σου·

Καί πάντα μέ τά βσσιλέμματα, ποϋ άχνά ρόδα 
σκορπάει στήν πλάση φεύγοντας μέ τήν ήμέρα 
στήν ά γ κ α λ ι ά  του ό ήλιος , κι’ ό αίθέρας θλιμένος  
σταλάζει νεκρολίβανα στις ψυχές, σέ θωρώ σάν ό 
νειρο νά διαδαίνης στή θύ μ η σ ή  μου καί νά βασι- 
λ εύ η ς  στά βάθια τοϋ λησμονημένου κόσμου τής  
ψυχής μ ου, καί σάν άχνή λαμπάδα νά θαμποφέγγη  
στό κοιμητήρι τοϋ καιροϋ Καί ή θύμηση σου μέ 
πικραίνει σάν βασιλεμένη ήμέρα τ ή ς  νιότης μου  
εύτυχισμένη, καί νοιώθω πώς μαζί μέ τήν άγάπη  
μας έσβυσε καί κάποιο άπό τά γλυκοχαράματα τοϋ 
ταξειδιοϋ τ ή ς  ζω ης μου.

Καί θωρώ τόρα σάν νά βλέπω παληά ζωγραφιά 
άγαπημένη, τήν δψη σου, ποϋ εχασε τήν ομορφιά 
τ η ς  τήν άσύγκριτη, κι’ ό νεκροθάφτης ό καιρός 
άγνώριστη. σέ εκαμε στό διάβα του, καί μόνο ση* 
μάδι τ ή ς  ομορφιάς τ ή ς  νιότης σου άφησε, συντρίμι

στό χαλασμό του, τό χαμογέλοιο σου τ ’ άθάνατο,  
τό μόνο άβασίλευτο άστέρι ποϋ θά φωτάη ώς τόν  
τάφο τόν ούρανό τή ς  μομφής σου Καί τό χαμογέ-  
λο σάν άραχνο θύμημα τη ς  α λ η σ μ ό ν η τ ε ς  ομορφιάς 
σου, ξεθάφτει στά βάθια τ ή ς  ψυχής μου παληούς  
θρήνους καί αίσθήματα, δπως οΐ θλιβεροί ρυθμοί 
καί νίχοι παληοΰ άγαπημένου τή ς  νιδτης τραγου
διού ξαναγενάν στήν ψκχή ξεχασμένης ζω ής νο
στα λγίες  καί περασμένης άγύριστης χαράς.

Α \ φ μ ς  Μ ε ν ^λ κ α ς

έ Μ-' Τ  X  Η

' f  Τά χρυσόχνουδα φτερά σου τρεμε καί σάλευε στή 
λαμπροφ-γγιά τοΟ πολυκάντηλου τής άλήθεας γύρω, 
καί τ  ’ άστέρια τής αθανασίας μ ’ άχνα αίωνόφωτης 
λαμπράδας τά αϊΟέρια πετάγματάσου άς βαλσαμώνουν.

Πέτα στά λουλούοια τής ζωής καί βύζαινε τά κρίνα 
τά παρθ'να, καί στούς πάντα άναΐσμένους κήπους πα
ραδείσιους τής αρμονίας, εύώΐ>ιαζε τ ’ άστραφτερά κ ι ’ 
άκούραστα φτερά σου, καί νανούριζε τούς ύπνους σου 
στών γαλάζ ων κάμπων τής άλήθειας τούς ρυθμούς, 
καί χαίρου τή γοργόφ:υγη άνοιξη τής δόξας στό μισου- 
ράνεμά της.

Καί μέ το χεινόπωρο τής ζωής, θά πετάξης στά 
τριανταφυλλένια βασιλέμματα τών ήλ ων ποΟ δ /ειρ;ύ- 
τεις σέ λεγεώ/ες άγγίλω; τής δόξας, μέ βάρηχες σάλ
πιγγες τρικυμίζοντας τούς κόσμους, καί ταξιδεύοντας 
στούς θόλους τούς άττερένιους τής παναιώνιας ζωής 
καί τούς άφάνταστους, στά ίριδένια πανηγύρια τής 
άλήΟειας.

Σπ. Γ. Π α ς α γ ι α ν η ς

PH. Ε. L E 3 R A N D

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

to? m m m  « a w i s s o t  i m m  m iL

( Συνέχεια,ίοε σελ. 1 5 2 )

I Ιαρό λοιοι λόγοι εκείνων οΰς έπεκαλεΐτο ό Φωβελ κατ> 
του Βαρθολεμύ, όσον άφορα ε’ς τάς λίμνζς επειταν αύτον ν 
οίποκρούτη ότι οί rhn fc  ήταν λείψανα τοϋ ναοϋ τοϋ Ολυ 
μπίου Διός. Ό  ναός ούτος δεν νπεδήλου τόν χώρον έν 
•'τά ϋδατα τοϋ κατακλυσμοϋ ε’οενώρτί'τκν ύπό τήν γην ; Ή  
ίδεα α.ϋτη της εκροής τών ΰοάτων ήρμοζε ε’ς χθαμαλόν χ 
ρον ενθα αθροίζονται ετι τά ύετια ύδατα οΰχί δε είς τό 
υποτιθέμενον ναόν τοϋ ’Αδριανοΰ όττις είναι έπί υψώμα
τ ο ς » (Ρ ίΙΙ ., 1 1, f° 2 0 1 ) .  "Αλλως οί x io re i  εΐναι κο-

ρινθιακοϋ ρυθμοϋ, ό δέ κορινθιακός ρυθμός έπενοήθη εκατόν 
ετη μετά τήν εναρξιν τοϋ ναοϋ ύπό τοϋ ΙΙεισιστράτου- οί 
δέ διησχυριοθέντες «ότι ή οικοδομή άρξαμένη δωριστί έπε- 
ρατώθη κορινθιακώ τω  τρόπω, δέν ήσαν ποσώς αρχιτέκτο
νες» (αυτόθι) ’). Τόν χθαμαλόν χώρον έν ώ ό ΙΙϊΐσίστρατος 
άνήγειρε τόν ναόν αύτοϋ, ό Φωβέλ εθεσε όριστικώς ) έν τή 
στοα ενθα ό λόρδος North έποιήσατο άνασκαφάς (τήν 
Στοάν τοϋ ’Αδριανοΰ). Αί άνασκαφαί αύται, λέγει [\ Ι ΐΓ  
0 252), έπεισαν αύτόν αληθώς ε’.πεΐν, ούδέν ίχνος ναοϋ 

παρετήρησεν άλλ’ όμως εΐδεν άνορυττόμενα τεμάχια φρυ- 
γίου μαρμάρου- δέν άμφιβάλλει ότι τό μάρμαρον τοϋτο έκο- 
σμει τήν περιβάλλουσαν τόν ναόν στοάν, ήτις άναμφιβόλως 
ήτο ή Ποικίλη (V II ',  ί° 44) δεκατέσσαρες κίονες εςω της 
οικοδομής εφερον τά έκ τών πόλεων άγάλματα τοϋ Άδρια- 
νοϋ. Ό  Παυσανίας τά πάντα συνέχεεν άποδίδων είς τό αύτό 
οικοδόμημα έξ ένός τάς 120  κίονας, άνήκόντας είς τόν χαρά 
τήν πύλην τοϋ ’Αδριανοΰ ναόν — είς τό ΙΙάνθεον— καί ήσαν 
έκ πεντελικοϋ μαρμάρου- έξ άλλου δέ, τάς κεκοσμημένας 
έκ φρυγίου μαρμάρου στοάς, αϊτινες άνηκον είς τόν ναόν τοϋ 
’Ολυμπίου Διός (VIII' ί° 216, 225)· έκ συγχύσεως ώσαύ- 
τιος ό ΙΙαυσανίας άποδίδει είς τόν περίβολον τοϋ τελευταίου 
τούτου περιοχήν τεσσάρων σταδίων ή μάλλον, εΐναι τρόπος 
τοϋ λέγειν ( ΐ ί ,  f° 2 0 1 ,  V II ' ,  f° 2 2 :') ·  Θ’ άντείπωσιν ότι 
ό Θουκυδίδης (II, 5) τοποθετεί τό Όλυμπιεΐον πρός νότον 
της Άκροπολεως; Ό  Φωβελ άπαντα είς πάντα (II, f° 2 ι ) 
εύτετώς : « τό χωρίον τοϋ Θουκυδίδου είναι διεφθαρμένον :
γράφουσ’.ν ότι εΐπε : ό ναός τοϋ Διός εΐναι πρός νοτον της
Ά/.ροπόλεως, έν ώ εδει νά εί'πνι: ή Άκρόπολις εΐναι πρός 
νότον τοϋ ναοϋ. Τό δέ «γυμνάσιον», όπερ κατά τούς συγ
γραφείς, έγειτνίαζε πρός τόν ναόν, εΐναι ίσως το τοϋ Ιΐτο- 
λεμαίου ( V I I I ' ,  f° 2 2 5 ) :  Ό  Φωβέλ έκά)ει ούτω ότι γνω- 
ρίζομεν ότι εΐναι ή στοά τοϋ Ά ττά λου- αί άμφιβολίαι περί 
της άληθείας τοϋ ονόματος έπηλθον αύτώ τώ  1811 (II,
f° 2 0 ).

Ό  κ. Σολομιον Ρεϋνάχ '*) άνέφερεν τελευταϊον μίαν τών 
σπουδαιοτάτων «άνακαλύψεων» τοϋ Φ ω βέλ- τήν τοϋ ναοϋ 
της Αφροδίτης έν Κήποις, ον έτοποθέτει ε’.ς τούς ’Αγγελο
κήπους ;J). Της άνακαλύψεως ταύτης ό συγγραφεύς ποιείται

1) Βλ Prokesch-Osteu, Deukn'urdigk., II , 6 2 2 - 6 2 4 ' ή πρός τ ί 
ΌλυμπεΤον σχετική αΰτη γνώμη ΟεωρεΓται ύπο τοΰ Prokescl) ώς 
«αΐιεσις» εις ήν β :α 8ύτερον ΰπέπεσεν ό Φωβελ.

ϊ )  Έ ξ  επιστολής καταχοιρισθείσης έν τω Mag. encyel., (1 8 1 3 ,  
V, 3 6 5 )  ή?ύνατό τις νά πιστεύσγι είς παλινωδίαν' ά λλ ’ ό Φωβέλ 
πολλάκις διαμαρτύρεται έν τιιΓς χειρογράφοις αύτοϋ σημειώσεσιν 
κατά τοΰ τρόπου κιθ* ον ό Biirbic ηλλοιωσε το κείμενον. Ηλλοιω- 
σατε μίαν τών έπιστολών μου, έν ή εφερον αποδείξεις δια την τοπο
θεσίαν τοϋ ναοϋ τοϋ ’Ολυμπίου Διος έν Ά θήναις' διά_ τής διαστρο
φής ταύτης μοί αποδίδετε τά εναντία τών οσων ειπον. Η λεξις 
colouies άντί colonnes ήν άνεγνώτατε έπήνεγκε τήν παοανόησιν : 
j ’ai (lit les colouies d ’Hadrien, ce q u ’on appelait les colouies 
d ’Hadrien ,.»  ( I I ,  fo 2 0 1 ) - άλλ»χοϋ V I I I ', jo 4 4 )  λέγει ότι ούδε
μίαν εΐδεν επιγραφήν έπί τών έκτος τοΰ ναοΰ κιόνων, ώς π»ριστα 
αύτόν λέγοντα το magasin encyclopedique.

3) Έ ν  τή  ύπό τοΰ Άβραιιιώτου άναφερομένγ) επιστολή (Alcui 
cenni critici, σ 1 45) ό Φωβέλ εκφράζεται οϋτως : « Ό  ναός τοΰ 
Λιός ήτο- έν τω μέσω τοΰ περιβόλου" αλλ ουοεν σώζεται, έκτος εαν 
μικρά τις αψιδωτή θύρα έκ μαρμάρου ύπά',χουσα έν τή  έκ κλησή  
δέν άπετέλει μέρος αύτοΰ, όπερ δέν φαίνεται πιθανόν. Έ ν  τώ αύτώ 
περιβό)ω υπήρχε παλαιός τις ναός τής Ρέας- τρεις κακότεχνοι κίο
νες, έσφηνο>μένοι έν τή  έκ κ λη σ ή , είναι πιθανώς λείψανα ταύτης. 
Έ πρεπε ν’ άνασκάψη τις ύπό τήν εκκλησίαν ταύτην όπως εΰρ-η τόν 
ναόν τοΰ ’Ολυμπίου Διός.

4) Bull, de Gorresp. liellen ., 18fi2 , σ. 4 1 2  u q .

5 ) ΙΙρό τών έν Ά γγελο»ήποις άνακαλύψεων του, ό Φωβέλ έτοπο- 
θέτει τον ναόν τοϋτον τής Ά φ:οδίτης εν τώ χώρω τοϋ Κυνοσαργους 
(V II ', fo s).



μνείαν άρμοδίως έν τώ  Precis des Voyages (VIIP, f° 
7 1 ) : « Άνατολικώς καί ε’.ς μικράν άπο τοϋ ορούς Άγχέσμου 
άποστασιν, έν χωρίψ καλουμένψ Άγγελόκηποι, υπάρχει εκ
κλησία οίκοδομηθεΐσα έπί έρειπίων ίωνικοϋ οικοδομήματος, 
μέσω περίβολου έν ώ άρχαΐον φρέαρ είς την είσοδον τοϋ 
περιβόλου τούτου, δεξιά καί άριστερά, μεγάλα*. συστάδες 
μύρτων ούκ έπαύσαντο φυόμεναι, καίτοι οί κορμοί αύτών 
πολλάκις έκάησαν (παρατηρητέον οτι ή μύρτος... ούδαμοϋ

/ » , Ρ ^ r .. , χ J ‘ , . , Λ k ,
φύεται ει; αποστασιν ουο λευγών απο του χω:ιου)* υπο την 
εκκλησίαν, υπάρχει φυσι/.όν σπήλαιον είς ο κατέρχεται τις 
διά πολλών βαθμιδών- ή θύρκ τοϋ σπηλαίου κοσμείται δε
ξιά καί αριστερά, ύπο δύο άναγλύφων, ών το ετερον είκο- 
νίζει τήν Άθηναν κρατοϋσαν φιάλην διά της μιας /ειρός, 
διά δέ της έτέρας δίρυ, είς δε τούς πόδας αύτης εΐναι ό 
ό'φις καί ή γλαυξ έπί τοϋ έτέρου δέ ή Κυβέλη, ής παρά 
τούς πόδας γρύψ, κρατών κρανίον ταύρου, καί φιάλην1). 
Παρατηρώ ωσαύτως δτι ή λέζις χήποι ή μή πλέον έν χρήσει 
έν τή  καθομιλουμένη, μόνον ένταϋθα διετνρήθη. Τό παν μέ 
πείθει δτι άνεϋρον τά έρείπια τοϋ ναοϋ τής έν Κήποις ’Αφρο
δ ί τ η ς . . . »  Β λ έ7 ίετε  έπί πόσων άδυνάτων τεκμηρίων στηρίζε
ται ό ταυτισμός.
«'Ομολογώ, εγραφεν αύτώ τφ  18 0 7  ό B a r b ie ,  δτι θά έπε- 
θυμουν νά εύρίσκητε αύτόθι έπιγραφήν τινα ». Ό  Φωβέλ 
ουδενα επεισεν, άλλ δμως ούδέποτε παρεδέξατο τούς λόγους 
των άντιπάλών αυτου : « Με δσα καί άν λέγωσι, γράφει
βραδύτερων ( \ Ί 1 Γ ,  [° ? 5 5 )  έπιμένω είς τήν ά«ακάλυψίν 
μου τοϋ νζοϋ τής ’Αφροδίτης έν Κήποις· δτι άνεϋρον όμιλεΐ 
π)εον η τα βιβλία, ο δέ Chandler jj't τήν Χρυσοσπηλγ,ώ- 
τισσαν του ουδεν άποδεικνύει" ή έκκλησία ή φέρουσα τό 
όνομα τούτο είναι έν τώ  μέσω τής πόλεως· υπάρξει ετερον 
χρυσοϋν σπήλαιον'!') ύπό τά τείχη τής Άκροπόλεως· άλλ’ 
ο“τε κήποι, ο"τε ναος, ουτε μύρτος».

Ουχ ήττον τολμηρος θά φανή καί ό ταυτισμός ον ό Φ ω 
βελ άπο τοϋ 1 8 1 0  περίπου, ήρξατο προτείνων δσον άφορα 
τον Άρειον ΙΙάγον. « Ή  τοποθεσία τοϋ Άρείου Πάγου 
ηγνοεΐτο μέχρι έμοϋ. Επί τοϋ λόφου Β Α  τοϋ Μουσείου, 
έναντι της άκροπολεως, επομ-νως προς δυσμάς, κ»ί έγγύς 
τών άρχαιων τειχών, εκειντο τά δύο δικαστήρια· το μεγα- 
λειτερον ελαβε τ ’ όνομα τής Πνυκός καί τοϋ Τριγώνου, έκ 
τοϋ τριγωνικού αυτοϋ, ώς νομίζω, σχήματος, δπερ ένεκα 
της εκτασ;ως αυτου ήτο 'κατάλληλον οι’ εκκλησίαν δήμου’ 
τό δικαστήριιν, τό Βήμα, σώζονται τέλεον. Βλέπει τις έπί 
τοϋ βράχου είδος τι βήματος· παρ’ αύτό δέ, καί πρός τ ’ άρι- 
στερα, δυο χώρους έόρών, τον μέν μικρόν όπισθεν τοϋ έτέρου 
ως περιγράφει αυτους ο Παυσανίας· ήσαν οί άργοί λίθοι ό 
της 1 βρεως και ο τής Αναίδειας, έφ’ ών έκάθηντο ό κατη
γορούμενος καί ό κατήγορος. Πλειστοι /ώροι βάθρων —  ό 
Πλουτων, ό Ερμής καί ή θεά θεμις εΐ^ον έκεΐ τά εαυτών 
άγαλματα —  εισι πλαγιως" εΐτα, έναντι τοϋ - ° * '
πει τις οτάς έφ’ ών έστηρίζοντο οί όρθοστάτ- 
τήν στέγην, είδος άγγαρείου έφ’ ού συνεδρί

Εγγύς που̂ , σηκός τις, έν ώ, ώς εικάζω, ήτο τό άγαλμα 
τής Έριννύος, τής θεας τών έκδικήσεων, είς ήν ώμνυον είς 
τας Ευμενίδας επι των ορχεων των θυομένων τράγων. νΕφθα- 
νον ε’ς τόν Άρειον Πάγον δ'.ά πολλών βχθιηδων παρ’ αίς 
ησαν λυχνισκοι λελαξευμενοι έν τώ  βράχω’ γνωστόν δτι τό 
δικαστήριον τοϋτο συνεδρίαζε τήν νύκτα » ( V l lI ' f° 21 4) 2).

(άκ&λουθεΐ)

(1 )  Bull de Corresp. hellen. 1 8 9 4 , 4 8 8  — 4 8 9 .
(*) Χίυτοσπηληώτιτσϊ Σ. Μ.
(2 )  Βλ. Pouqueville, voyage de G rece, ν, 5 9  ( 1 8 ? 6 )  Prokesch- 

Osten, Denkw, I I ,  2 1 8  * ε '.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ

Τί» έπί της λεωφόρου Πανεπιστημίου άριθ. 4 6  λει- 
τουργοΰν ύπί> τήν έπωνυμίαν «Λύκειον ’Αθαν. Παπα- 
γεωργίου καί ’Αχιλλέως Γρηγοριανοπούλου» άνακαι- 
νισθέν έντελώς διά της προσθήκης νέων αιθουσών πα
ραδόσεων έν τη εύρυχωροτάτη καί έκ πεύκων κατα- 
φύτω αύτοΰ αύλη μετονομάζεται «Πανελλήνιον Λύ- 
κειονχ». Οπόσον δέ ύγιεινότεραι καθίστανται αί αίθου- 
σαι τών παραδόσεων, δταν αυται δέν εύρίσκωνται έν- 
τί>ς τοΟ οικοδομήματος, έν ω διαιτώνται δεκάδες έσω- 
τερ'κών μαθητών, ούδείς μέν άμφισβητεϊ, συνιστώσι 
δέ θερμώς οί αρμόδιοι. Ή  διεύθυνσις τοϋ «Πανελλη
νίου Λυκείου» έπιθυρ,οΰσα νά άνταποκριθη πληρέστε- 
ρον είς τάς σημερ.νάς άπαιτήσεις^ της κοί'.ωνίας της 
τοσοΰτον εύμενώς καί προθύμως άπο τής ίδρύσεως 
ύποστηριζούσης αυτί) πάση δυνάμει καί νά ένισχύση 
τήν έπί τί) πρακτικώτερον διδασκαλίαν τών ξένων 
γλωσσών καί ίδία τής γαλλικές προσέλαβε Γάλλον 
παιδαγωγόν τίιν κ. Paul Livadari, όστις πρ&ς τη  άνω- 
τέρα έπιμελητεία θά έξασκη τούς έσωτερικούς μαθη- 
τάς είς τί) γαλλιστί διαλέγεσθαι κατά τάς διαθεσίμους 
ώρας, τά διαλείμματα καί τούς περιπάτους. Ύπό 
είόικών ώσαύτως καθηγητών διδαχθήσονται θεωρητι- 
κώς καί πρακτικώς καί αί λοιπαί νεώτεραι γλώσσαι, ή 
άγγλική, γερμανική καί Ιταλική. Έ ν  δέ τώ έμποριχώ 
τμήματι τοΰ Λυκείου λειτουργήσωσι κατά τό ?τος 
τοΰτο δύο τάξεις αύτοΰ ή Α' καί ή Β ' ,  έν οις διδαχθή- 
σονται τά έν τώ κανονισμφ άναγραφόμενα διάφορα εί 
δικά μαθήματα.

Τί) Λύκειον περιλαμβάνει 1) δημοτικήν σχολεΐον, 
2) έλληνικόν σχολεΐον, 3) τρεις γυμνασιακάς τάξεις 
καί 4) δύο τάξεις έμπορικής σχολάς.

Δέχεται έσωτερικούς, ήμισυσσίτους καί έξωτερικούς 
μαθητάς.

ά τονς κ. κ.
ΟΙΝΟΠΠΛΑΣ ΚΑΙ  Ο Ι Ν Ε Μ Π Ο Ρ Ο Γ Σ

Είδοποΰνται ότι έν ’Λλιβερ'ω μ,ετερχομένου τ 1 
νομεσίτην, τοΰ τίμιου καί δεξιοΰ νέου κ. Κωνσ~. 
Λούκου ένοικιαστοΰ δημοτικών φόρων, δύναντα 
άποτανθώσι πρός αύτόν, ο·ά πασαν σχετικήν πρό.. 
γλεΰκος πληροφορίαν, ώς καί διά τήν άγδράν τοι 
του, ήν άναλαμβάνει αντί ελάχιστης προμηθείας.


