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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ.

Ή  νεω τέρα  κοινωνία.

(Συνέχ. Ίδέ Φυλλ. 321.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'.

Κ όριννα.

Αδικον είναι v i  κρίνωμεν τήν Κ. Στάελ έκ των 

πρώτων αυτής συγγραμμάτων, διότι ή Κ όριννα  είναι 

κατά πολύ ανώτερα εκείνων, καί δύναται νά θεωρηθή 

ως φιλολογικόν γεγονός τής ΙΘ' εκατονταεττ,ρίδος.

Οί άπόμισθοι συγγραφείς, οί μόνοι πρός οδς έπε- 

τρέπετο νά άνυψώσωσι φωνήν, ένόμισαν δ τι έπρατ- 

τον εργον εΰάρεστον πρός τόν μισθοϋντα αυτούς, 

κατασπαράττοντες τό  τε  σύγγραμμα καί τόν συγ

γραφέα. Ó δέ Dussault άνερυθρςάστως έδημοσίευσε 

διά τοϋ Journal de VEmpire τήν άλλόκοτον ταύ- 

την κρίσιν (1 ).

(1 ) Έ ν  διαστήματι τριάκοντα έτών άνήγγελλε τά νεο
φανή βιβλία έν τή ανωτέρω έφημερίδι, ή τις φέρει σήμερον 
τόν τίτλον τ  G) ν Σ υ ζ η τ ή σ ε ω ν  (Journal de» Debáis).

«  Λ  Κ. Στάελ τ,θέλησε νά πλουτίση τήν ήμετέ- 

ραν φιλολογίαν διά δύο μυθιστοριών’ ή πρώτη, ή· 

καί πολύ άνωτέρα, κα τ’ έμε, τής δευτέοας, δέν είναι 

καλή. ϊσως ή λογΐα γυνή, ή εκπονήσασα τό  Ί raité 
des passions καί τό  De la Littérature considé
rée dans ses rapports avec la morale et la poli
tique, ήθέλησε διά ποιημάτων ταπεινότερων νά πλη- 

σιάστ) εις τό  οίκεϊον φϋλον, φοβούμενη μή άνυψωθή 

υπέρ τό  δέον ανωτέρω αυτοϋ. 0  Τιβέριος ώνόμαζε 

τήν Λιβύαν «  Θήλυν όδυσσέα. »  Ολίγον μεταβλη- 

θέντος τοϋ επιθέτου τούτου έφηρμόσθη εις τήν Κ. 

Στάελ οδτω πως’ «  θήλυ μέλος τοϋ Ινστιτούτου. »· 

—  «  ή  μυθιστορία τής Δελφίνης, ει καί άθλια, εί

ναι δμως όλιγώτερον άθλια τής Κορίννης. »

«  ή  Kôptvva θριαμβεύουσα Ιλοιδορήθη κατ’ ά- 

νωτέραν επιταγήν’ καί ήκουσε μέν ό λαός τάς λοι

δορίας, πιστεύσας ίσως δ τι είναι ορθαί. . . .  ενώ 

δμως εκρίνετο καί έπανεκρίνετο προέβαινεν εις τό 

Καπιτώλιον (2 ).»
Τό πόνημα τής Κ. Στάελ, τό  όποιον δ Κ. \ inet 

ονομάζει, καί δικαίως, «  μνημεΐον τής γαλλικής 

γλώσση; » επιγράφεται Κ όριννα  ή ’ I ta .iia . όμ ι

λε! δέ κυρίως ό συγγραφεύς περί εδγενοϋς χώρας καί 

περί ενδόξου γυναικός (3 ). Οταν ή Κ. Στάελ ομιλ^

(2 ) A .  V inel, L illér ilu re franc, au X IX  «iècle.

(3) Τό όνομα τής Κορίννης ανακαλεί είς τήν μνήμη.·*
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περί της δόξη; τή ; αρχαίας Αΰσωνί*;, φαίνεται ότι 

άρΰεται έκτής παρχτηρήσεωςτοΰ μεγαλείου καί τώ ν

■παθημάτων αυτή; έμπνευσιν καθιστάσαν αυτήν κρείτ- 

τονα έαυτής καί διπλασιάζουσχν τήν δύνχμιν τού 

νοδ; αυτής.

* ίτχλία , έπιφωνεϊ η Κόριννα εν τ φ  Καπιτωλίω , 

κράτος του ήλιου, Ιταλία , κυρία του κόσμου' Ιταλία 

κοιτίς τώ ν γραμμάτων, βέ προσαγορεύω ! Ποσάκι; 

υπετάγη σοι τδ  ανθρώπινον γένος, καί άπέτισε φόρου; 

εις τά  όπλα, τήν καλλιτεχνίαν καί τδν ουρανόν σου!

8 ©εός κατέλιπε τδν Ολυμπον όπως καταφυγή 

εις Αύσωνίαν' ή θέα τή ; χώρα; ταύτης άνεκάλεσεν 

εις τήν μνήμην τά ; άρετά; τού χρυσού αίώνο;, καί 

ό άνθρωπο; τοσούτον ύπήρξεν εν αυτή ευτυχή;, ώστε 

δεν κατέκρινεν αυτόν.

»  I I  Ρώμη κατέκτησε διά μεγαλοφυία; τήν οι

κουμένην καί έβασίλευσε διά τή ; ελευθερίας ( I ) .  0  

ρωμαϊκός χαρακτήρ ένετυπώθη εΐ; τδν κόσμον, καί 

ή εισβολή τών βαρβάρων καταστρέψασα τήν Ιταλίαν 

ήμαύρωσεν όλην τήν οικουμένην.

» I I  Ιταλία  άνεφάνη μετά τώ ν θείων θησαυρών, 

τους δποίους οί φυγάδε; Ελληνες εφερον εις τού; 

κόλπους αυτή;' δ οΰρανδ; άπεκάλυψεν αυτή τού; 

ίδιους νόμους' ή τόλμη τώ ν  τέκνων αυτής άνεκάλυψε 

νέον ήμ,ισφαίριον' υπήρξε καί πάλιν βασιλείαν διά 

τού σκήπτρου τού νοός' αλλά τδ  έκ δαφνών τούτο 

σκήπτρον εύρεν άγνώμονας.

»  Μιχαήλ Αγγελε, Ραφαήλ, Περγολέση, Γαλι- 

λαΐε καί υμείς, ατρόμητοι περιηγηταί, οί άπλήστως 

έρμώντε; πρδς νέας χώρας, εί καί άλλας χώρας 

ωραιότερα; τή ; όμετέρα; είνα άόΰνατον νά χοοη- 

γήση όμϊν ή φύσις, ενώσατε τήν δόξαν υμών πρδς 

τήν τώ ν ποιητών ! Τεχνϊται, σοφοί, φιλόσοφοι, εί- 

σθε ώ ; αύτοί τέκνα τού ήλίου, ό ς τ ι ;  αναπτύσσει 

άλληλοδιαδόχως τήν φαντασίαν, ζωογονεί τδν νούν, 

ερεθίζει τήν άνδρίαν, αποκοιμίζει έν τή  ευτυχία, καί 

φαίνεται πάντα μεν έπαγγελλόμενος πάντα δε φέρων 

εις λήθην.

»  Γνωρίζετε τήν γήν εκείνην, όπου άνθούσιν αί 

πορτοκαλέαι, τά ; δποία; αί ακτίνες τώ ν ουρανών 

ζωογονούσι μετά πόθου ; Ηκούσατε τούς μελωδι

κού; ήχους τού; δοξολογούντα; τήν γλυκύτητα τώ ν 

νυκτών; Λσφράνθητε τά ; ευωδία; ταύ τα ;, τήν πο

λυτέλειαν ταύτην τού τοσούτω διαυγούς καί τοσού- 

τω  θεσπεσίου άέρος; Αποκρίθητε, ξένοι, ή φύσις είναι 

παρ’ ΰμΐν ωραία καί ευεργετική ;

» Αλλαχού, όταν αί κοινωνικαί συμφοραί ταλα ι-

ενόοξον γυναίκα τής αρχαία; Ελλάδος, πεντάκι; νιχήααααν 
«ύτόν τόν Πίνδαρον κατά τού; δημοσίου; αγώνας.

(1 ) ’Εάν ούτως έ'χη τό πρδγμα, οι Λατινικοί λαοί ήθελον 
είναι πλέον προκτχωρημένοι! Ή  κατάκτησις του κόσμου 
συμπίπτει ές εναντίας μετά τή ; παρακμής τή ; ρωμαϊκή; 
ελευθερίας.

4 1 8

πωρώσί τινα  χώραν, οί λαοί δοξάζουσιν ότι παρε- 

χώρησεν 5 θεός' ένταύθα όμως αίσθανόμεθα άδια- 

κόπω; τήν προστασίαν τού ουρανού, βλέπομεν δτε 

μεριμνφ περί τού ανθρώπου, καί ό τι νεύει νά μετα- 

χειρισθή αΰτδν ώ ; εΰγενές πλάσμα.

»  Δεν στολίζουσι τήν φύσιν ήμών μόνον στάχυες 

καί κλήματα' διότι προάγει άφθόνως υπδ τά  βήμα

τα  τού ανθρώπου ώς καί επί τή ; εορτής ήγεμόνος, 

πλήθος άνθέων καί άνωφελών φυτών, ά τινα  προω- 

ρισμένα όντα νά άρέσκωσι, δεν εξευτελίζονται εις 
δουλείαν.

» Τ ώ ν  σεμνών ηδονών, τώ ν  φύσει εΰγενών άπο- 

λαύει έθνος ίκανδν νά αίσθανθή αΰτάς' άπλουστέρα 

τροφή αρκεί αύτώ ' δεν μεθύσκεται εις τάς πηγάς 

τού οίνου, τδν οποίον παρασκευάζει ή άφθονία' αγα

πά τδν ήλιον, τήν καλλιτεχνίαν, τά  μνημεία, τήν άρ- 

χαίαν άμα δε καί εαρινήν χώραν αυτού, τάς εύγενείς 

ήδονά; λαμπρά; κοινωνίας' τά ; βαναύσους δέ ήδο- 

νας λαού άπλήστου άποστρέφεται.

»  Ενταύθα αί αισθήσεις συγχέονται μετά τώ ν 

ιδεών, ή ζωή αντλείται έλόκληρος εκ τής αυτή; 

πηγής, καί ή ψυχή, ώς ό άήρ κατέχει τά  όρια τού 

ουρανού καί τής γή;. Ενταύθα τδ  πνεύμα αναπαύε

τα ι, διότι ό ρεμβασμός είναι γλυκύς' εάν εκείνο τα -  

ραχθή, οΰτος πραΰνει' εάν εκείνο έπιποθή σκοπόν 

τινα, ούτος δωρεϊται αύτώ μυρίας χίμαιρας, καί εάν 

οί άνθρωποι δυναστεύωσιν αύτό, ή φύσις είναι έτοίμη 

νά φιλοξενήοη αύτό.

»  Ανασκευάζει λοιπόν ή φύσις πάντοτε, καί ή 

ευεργετική αύτή; χειρ θεραπεύει έκ νέου πάσα; τάς 

πληγάς. Ενταύθα παρηγορείταί τ ι;κ α ί δι’αύτούς τούς 

πόνου; τή ; καρδίας, θαυμάζων θεόν άγαθότητος, κα- 

τανοών τδ  μυστήριον τού έρωτος αυτού. Τά πρόσ

καιρα δυστυχήματα τού έφημέρου ημών βίου εξα

φανίζονται έντδς τής γονίμου καί μεγαλοπρεπούς 

άγκάλης τή ; αθανάτου ούκουμένης.»

Οπως έννοήση τις  καλώς τήν θαυμασίαν αλήθειαν 

τή ; εΐκόνο; ταύτης, ανάγκη νά διήγαγε πολύν χρό

νον τδν βίον τή ; Ιταλ ία ;' ανάγκη νά έλησμόνησέ τινα 

έτη καί τήν καταγωγήν καί τήν γήν τής γεννήσεως 

αυτού, καί νά ύπετάγη εις τήν ευεργετικήν επιρροήν 

τή ; φύσεω; εκείνης, ήτις κατέχει τδ  μυστήριον τού 

πραΰνειν τήν ανησυχίαν καί άποκοιμίζειν τάς σδύνας.

Π Ενετία, αιχμάλωτος άλλ’ αείποτε μεγαλοπρε

πής βασίλισσα τής Αδριατικής, ποσάκις μεταξύ 

απαίσιου καί άτελευτήτου χειμερινού ζόφου, υπδ 

άνήλιον ουρανόν, μοί έπεφάνη ή άκτινοβόλος σου 

είκόιν ώς φαιδροτάτη οπτασία Ποσάκις, μεταξύ αι

ωνίων πάγων έστέναξα ένθυμηθείσα τά ; πνοά; τή ; 

αφρικανικής παραλίας, αιτινε; βυθίζουσι τά  τέκνα 

σου εί; γλυκεΐαν χαύνωσιν! Εντός τώ ν  μεγαλοπρε

πών σου τειχών πάντα διαθέτουσι τάς αισθήσεις
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πρδς ειρήνην καί τήν ψυχήν πρδς ρεμβασμόν. Ποτέ 

c i άκοαί δεν προσβάλλονται υπδ τώ ν ταραχωδών 

εκείνων κρότων, οΐτινες καθιστώσιν άνυποφόοους τάς 

μεγάλα; πόλεις, όπου ή άνάπαυσι; φαίνεται αδύνα

τος. Εις τάς άναριθμήτου; σου διώρυγας αί γόνδο- 

λαι ΐπ ταντα ι ταχείχι ώ ;  χελιδόνες καί σιωπηλαί ώς 

φαντάσματα. Οί λέγαντές σε μελαγχολικήν άγνο- 

ούσι πόσον ή μελαγχολία σου είναι μεγαλοπρεπής 

καί σοβαρά. 0  μεμακρυσμένο; φλοίσβος τώ ν αλλε

παλλήλων κυμάτων, οσάκις τήν νύκτα ψιθυρίζωσι 

γοερώς, έχει έπί τής μεμονωμένη; όχθη; ευγλω τ

τία ν  πλείονα καί τώ ν  φαιδροτέρων ασμάτων τών 

εορτών τού Αγίου Μάρκου. Οταν άνήκη τ ι ;  ώς έγώ, 

καί ώ ; τά  πλεΐστα  τώ ν τέκνων τής δεδουλωμένης 

γηραιχ; Ευρώπης, εις τόπον προαιώνιου; πάσχοντα 

συμφοράς, εννοεί τήν μελαγχολίαν οου, ιερά γή 

ηρώων, ένδόξως φέρουσα έ τι τ ά  καθϊΐμ.αγμένα ϊχνη 

τώ ν τελευταίων σου μαχών !

Εάν ή Κ. Ετάελ έγραφε σήμερον τήν Κόρινναν, 

τδ  πόνημα αύτή; ήθελεν εϋρει δύσπιστον ίσως δε καί 

ειρωνικήν υποδοχήν. Δέν είναι συρμός νά όμιλώμεν 

περί τώ ν λαών όπως καί ό ακάθεκτος συγγραφεύ; τού 

Caudide, τού Zadig καί τού M icrom égas ώμίλει 

περί συμπάσης τή ; άνθρωπότητο; ; Η  Ελλάς, ή 

Ιταλία , ή Ρωμανία κλ., εύρον λεγομένου; τινά ; ιστο

ρικούς επιτηδείου; νά άνακαλύπτωσι τά  έλκη αυ

τώ ν  καί νά έκθέτωσιν αύτά πρό δηυ.οσίου διψώντος 

νέας ιδέας. Τά  δούλα έθνη έγένοντο ώς οί γέροντες 

τού Μολιέρου άντικείμενον γενική; χλεύης. Εκα

σ το ; άγωνίζετα ι νά εύρη ό τ ι έχουσι ταύτην ή εκεί

νην τήν έλλειψιν. Ενώ δε δεικνύουτι δουλικήν εύλά- 

βειαν πρδς τού; δέσποτας τής γής, τού; διανέμοντας 

οταυρούς καί συντάξει;, νομ.ίζουσι συγκεχωρημένην 

πάσαν ύβριν κατά τού αρχαίου μεγαλείου τών λαών, 

άφ’ ών τδ  ανθρώπινον γένος έλαβεν έπιφχνεστάτα; 

ευεργεσίας. I I  Ιταλία έγένετο όχλο; άνανδρο; καί 

άσπλαγχνος' ή Ελλάς καταγώγιον ληστών, καί ή 

Ρωμανία κλεπτών σπήλαιον ! Επεθύμουν νά μάθω 

ποία χώρα δύναται v* άνθέξί) ατιμωρητί εις τά ; ε

φόδους τοιαύτης κρισεως. Η πατοίς αυτή τού M ir 

ραβώ, ού τινο; ή δόξα γεννά τόσην ύπερηφάνειαν 

παρά το ί; <■ γεναίοις Γάλλοι; »  (1 ), δέν έχει ασθέ

νειας, ασυνέπειας καί αίσχη ; Μή δέν είναι εύκολον 

νά προστεθώσιν έξύτατοι σάτυραι εί; τάς Π ιρσο- 

χάς έπιστοΛάς τού M ontesquieu ;

Ναί μέν δεν πρέπει ν' άποκοιμίζωνται οί· λαοί 

μεταξύ ψευδού; ασφαλείας, ούτε νά πιστεύωσιν ό τι 

ούδεμίαν έχουσιν πρόοδον πρδ ¿φθαλμών, ή ου- 

δεν ελάττωμα νά καταπολεμήσωσιν' όταν όμως

( I )  Φράβι; ο η μ ο π κ ο ϊ  τινο; α σ μ α το ; τού Μαυροβου- 

vTou.

πρόκειται νά διορθωθώσιν οί άνθρωποι, ή ακάθεκτος 

ειρωνεία είναι τάχα  τρόπος κατάλληλος καί ά- 

σφαλής ; Τά έθνη ώ ; καί οί άνθρωποι δέν άκούουσι 

προθυμότεοον τούς προτρέποντας αυτούς νά φανώσιν 

άξιώτεροι τού παρελθόντος, άναμιμνήσκοντε; τδ 

μεγαλείον τω ν  πατέρων αυτών. Εκ πάντων τώ ν ει

δών τού πνεύματος, τδ  τή ; ειρωνείας είναι τδ  εύκο- 

λώτερον' διότι έμφιλοχωρεΐ εις τάς λεπτομέρειας, 

δέν έχει ανάγκην αληθούς παιδείας, ούτε βαθείας 

μελέτης, ούτε χριστιανικής συμπάθειας. Αλλά τοι- 

ούτο δέν ήτο τδ  πνεύμα τής Γαλλίας επί τών 

ήμερών τή ; ελευθερίας καί τού μεγαλείου αυτής. 

I I  πατρίς τού Μιοαβώ καί τού Λαφαγέτ ητο άσυλον 

προσιτόν πρδς πάσας τάς δυστυχίας. Α ί ήττηθεΐσαι 

καί καταδυναστευόμεναι εθνικότητες ήσαν βέβαιαι 

ο τι έμελλον ν’  άγαπηθώσι καί νά προστχτευθώσιν 

έν τή. Γαλλία. Τ ω  καιοώ έκείνω δέν ήθελον μεμφθή 

τήν Ανατολήν, ώ ; δι άσυγχώρητον έγκλημα, διά 

τά ; δεισιδαιμονίας όσαι άπαντώντα*. πανταχού κατά 

τήν Αύσιν μάλλον ή ή,ττον άνεπτυγμέναι. Ενώ κα- 

τεγέλων έν Παρισίοις τώ ν ληστών τής Ελλάδος ώ ; 

μετά ζήλοιλ τηρούντων τήν νηστείαν, οί Ιησουϊται ε 

φημέριοι τού έν Κριμαία στρατού έθεράπευον τούς 

τραυματία; αξιωματικούς διά τού ύδατος τής Ξα- 

λέττης ή,έκρέμων εις τδν λαιμόν αυτών τδ  νομισμα- 

τόσηαοντούΚ . Ρατιοβών! Ενώ έλεγον πολλά καί με

γάλα περί τή ; ανατολική; ένθεομανίας, ή γαλλική α 

καδημία παρελάμβανεν εις τ ά ;  τά ξε ι; αύτή; τδν Κ. 

Φαλλού, τδν υπερασπιστήν τού άγιου έκείνου Πίου 

τού Ε’ , τδνόποϊον ο ί Αθηναίοι ήθελον ¿νομάσειΤέρας. 

Ενώ περιέγραφον μετ’άγανακτήσεως τά ; αταξίας τών 

μοναστηρίων ήμ.ών, άνήγειρον κατά τδ  παράδειγμα 

τώ ν Βαυαρών, τώ ν Βέλγων καί τώ ν Αυστριακών, 

κατά πάσαν πόλιν τής Γαλλία·; πλούσιας μονάς χάριν. 

τώ ν μαθητών τού Εσκοβάρ, τώ ν διαδόχων τού φαν

τασιόπληκτου (ΓΑβϊβδββ καί τού αίμοβόρου Δομίνι

κου! Μή γένοιτο νά θεωρηθώ υπερασπιστής έλα ττω - 

μάτων ! άλλ’ έκαστος χριστιανός έχει τδ  δικαίωμα· 

ν’  άνενθυμίση εις τού ; άνελεήμ.ονος έπιτιμητάς τών 

ασθενών ή έγκαταλελειμένων έθνών τδ  ρητόν τούτο, 

τού Κυρίου ημών' « 0  αναμάρτητος πρώτος τδν λ ί

θον βαλέτω .»

Ε ί καί άλλοιχί είσιν αί έπικρχτοΰσαι ίδέαι, τδ 

κατ’ έμέ όμως ένόμισα ό τι έπρεπε νά επαινέσω, 

τδν έρωτα τής Κ. Στάελ πρδς τήν εύγενή Ιταλίαν' 

άλλά νά εΐπω καί ό τι ήσθάνθη όλην αύτή; τήν 

ποίησιν ; Εφαρμόζω έ ξ  έναντίας εις αυτήν, καυχω- 

μένην ότι δέν έγνώρισε «  τάς προλήψεις τώ ν αγρών», 

καί προτιμώσα-ν «τή ν  αύλακα τή ; όδού Βάκ», τών. 

ωραίων οχθών τού Λεμάν, τήν παράγραφον εκείνην, 

τήν λέγουσαν ταύ τα  περί τού Οσβάλδου' « ή περί·, 

τής τέχνη; φιλοκαλία αυτού δέν είχενετι άναπτυχθή^



είχε ζησει έν τή  Γαλλία, δπου -η κοινωνία είναι το 

παν, καί εν Λονδίνο», δπου τά  πολιτικά συμφέροντα 

έπικρατοϋσι πάντων σχεδόν τώ ν άλλων. Η  φαντα

σία αύτοϋ, παραδεδομένη δλη εις λύπας, ούτε τά  

θαυμάσια τής φύσε&ίς, ούτε τά  αριστουργήματα τών 

τεχνών έτίμα (1 ).»

Λλλ’  εάν ή Ιταλία  δεν ανευρίσκεται όλη έν τή 

Κορίννη, ή Κ. Στάελ εύρίσκεται δμω; ολόκληρος έν 

αύτή. Η ΑιΑψ '.η) δμως έγήρασε, και πολλαί αύτή; 

ίδέαι περί του ανθρωπίνου γένους καί περί του μέλ

λοντος αύτοϋ έξηλείφθησαν. Εν τ ώ  περ ί rpi.io.lo- 

γ ία ζ  συγγράμματι είχεν /¡δη διαδηλώσει εύγλώ ττως 

οδυνηρά προαισθήματα.

«  Μόλις γυνή τις, έλεγε, καταδειχθή ώς έξοχος, 

καί έν γένει τδ  δημόσιον διαθέτεται κατ’  αύτή;. Οί 

κοινοί τώ ν άνθρώπων κρίνουσι πάντοτε κατά τινας 

κανόνας, έντδς τώ ν δποίων περιστρέφονται άκινδύ 

νως. ΙΙάν δ,τι παρεκτρέπεται άπδ του συνήθους τού

του κύκλου απαρέσκει έν πρώτοις πρδς εκείνους, 

οΐ τινες θεωροϋσι τάς τετριμμένας έξεις ώς άγγελον 

φύλακα της μετριότητος. Καί άνήρ μέν έξοχος κα

ταπλήσσει αυτούς’ γυν/i δμως έξοχος, δσω πλέον 

μακρύνεται άπδ τής πεπατημένης όδοϋ, τόσω πλέον 

καταπλήσσει καί έρεθίζει τδν φθόνον. Καί δμως 

επειδή ό διακεκριμένος άνήρ εχει πάντοτε νά διατρέξνι 

οτάδιον, αί άρεταί αύτοϋ δύνανται νά κατασταθώ- 

σιν ωφέλιμοι εις τά  συμφέροντα έκείνων, ο! τινες 

δέν τιμώσι παραπολύ τά  θέλγητρα τοϋ νοός. 0  με

γαλοφυής άνηο δύναται νά κατασταθ^ ίσχυρδς, καί 

διά τοϋτο οί φθονεροί καί οί μωροί δέν έπιπίπτουσιν 

ακάθεκτοι κατ’ αύτοϋ' άλλ’ η εύφυης γυνή δέν έχει 

νά προσφέρη εί μη πράγματα αύτοΐς αδιάφορα, ήτοι 

νέας ιδέας ή αισθήματα υψηλά. Ι Ϊ  δόξα τής γυναι- 

κδς ταύτη^ καθίσταται πρδς αύτούς φορτική- »

Αναπτύςασα έντόνως τάς σκέψεις ταύτας προσ- 

τίθησιν'

«  Ομίλησα μόνον περί τής πρδς τάς γυναίκας α 

δικίας τώ ν  άνδρών' άλλά μή καί ή τώ ν  γυναικών 

δέν είναι επίφοβος ; Δέν έρεθίζουσι καί αύταί έν τώ  

κρύπτω την δυσμένειαν τώ ν άνδρών ; Συμμαχοϋσι 

ποτέ μ ετ’  ένδοξου γυναικδς δπως συνδράμωσιν, 

δπω; ύπερασπίσωσιν αύτή,ν, δπως στηρίξωσιτά  κλο 

νούμενα αύτής βήματα »  (2 ) ;

Α ί μελαγχολικαί αΰται λέξεις δεικνύουσι μάλ

λον απελπισίαν' η Κόριννα έ τ ι πλέον καθαοώς βλέ

πει τά  εγκόσμια. Η  Κ. Στάελ έμελέτησε βαθέως 

τους άνθρώπους καί εΰρηκεν αύτους πολύ κ α τω τέ 

ρους τής είκόνος, ην τινα είχε πλάσει κατά τά  πρώ

τα  έτη αυτής. Είπεν δτΓ «Ο ταν ή γυνή έχη άνω- 

τέραν φύσιν, πρέπει νά έκλέξη μεταξύ δόξης καί εύ-

( I )  Κόριννα. Βι6λ. Α ', ν.ε». 5.
\ i )  De la litieraiure Mip. B', xep. 4.
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τυχίας.» Καί δμως δέν άπεσπάσθη ολως διόλου άπδ 

τώ ν ονείρων τοϋ έαρος τής ζωής. Αλλά τδ  όνειρον 

τής «  ίερείας τώ ν  Μουσών »  δέν είναι πλέον τδ  

τής Δελφίνης' θέλει νά άγαπώσιν άμα δέ καί νά 

έννοώσιν αύτήν. I I  καρδία αύτής δέν εύχαριστεΐται 

εάν δέν εύχαριστήται καί τδ  πνεύμα. Η  κοσμική 

χάρις άπώλεσε τδ  θέλγητρον αύτής. 0  κεκαλλι- 

εργημένος καί εύρύχωρος νοϋς (νοϋς ώς ό τοϋ Αδόλ- 

φου) έμφανίζεται αύτή μετά πάντων τώ ν σιωπηλών 

μεγαλείων καί τώ ν  ιδιαιτέρων γοήτρων αύτοϋ. 

Γυνή πεοίνους πρέπει νά άγαπά τδν ίσον αύτή ώς 

αί ένδοξοι ψυχαί τής Πορκίας, τής Κορνηλίας καί 

τής Αγοιππίνης, τάς δποίας η Κόριννα επικαλεί

τα ι κατά τδ  άκρωτήριον Μισένης.

«  Τής καρδίας τινές άναμνη,σεις, όνόματά τινα 

γυναικών άπαιτούσιν έπίσης τά  δάκρυά σου . . .  Α ί 

γυναίκες αύταί αί φίλαι τώ ν ήρώων είδον έξαφανι- 

ζόμενον τδ  άντικείμενον τδ  οποίον είχον λατρεύσει. 

Είς μάτην ήκολούθησαν έπί πολλά έτη τά  ίχνη αύ

τοϋ' ηλθεν ήμέρα καθ’ $ν ηναγκάσθησαν νά έγκα- 

ταλείψωσιν αύτό. Ι Ϊ  Πορκία άπέκτεινεν εαυτην’ η 

Κορνηλία έναγκαλίζεται τήν ίεράν κάλπην, ητις δέν 

άποκρίνεται πλέον είς τάς φωνάς αύτής' ή Αγριππί- 

να μάτην έπί πολλά έτη έρεθίζει τδν φονέα τοϋ συ

ζύγου αύτής, καί τά  άτυχή ταϋτα  πλάσματα, πλα- 

νώμενα ώς σκιαί έπί τώ ν  ηρημωμένων οχθών τοϋ 

αιωνίου ποταμού στενάζουσιν δπως φθάσωσιν εις την 

άλλην όχθην. Μεταξύ τής πολυχρονίου αύτών άπο- 

μονιόσεως έρωτώσι την σιωπήν, καί ζητοϋσι παρ’ ο

λοκλήρου τής φύσεως, παρά τοϋ διαστέρου ούρανοϋ, 

παρά τής βαθείας θαλάσσης, τδν ήχον προσφιλούς 

φωνής, ηχον τδν όποιον δέν άκούουσι πλέον.

» Ερως, άνωτάτη  δύναμις τής καρδίας, μυστη

ριώδης ένθουσιασμδς έμπεοιέχων τήν ποίησιν, τδν η- 

ρωίσρ.δν καί τήν θρησκείαν, τ ί  συμβαίνει δταν ή τύ 

χη άποχωρίζ/, ήμδς έκείνου δς τις κατείχε τδ μυστή

ριον τής ήμετέρας ψυχής, καί είχε δώσει ημΐν τήν 

ζωήν τής καρδίας, τδν έπουράνιον βίον; Τ ί συμβαί

νει δταν ή άπουσία ή δ θάνατος άπομονώσι γυναί

κα έπί τής γή ς ; Νεκροϋται καί πίπτει. Ποσάκις οί 

περί ημάς ούτοι βράχοι δέν προσέφερον τήν ψυχράν 

αύτών ύποστήριξιν πρδς τάς έγκαταλελειμμένας ταύ

τας χήρας, αΐτινες έστηρίζοντο πάλαι έπί τοϋ στή

θους φίλου, έπί τοϋ βοαχίονος ηρωος (1 ) ;

Φαίνεται μοι δ τ ι ένταϋθα ό Α δ ό .Ιρ ο ζ  πρέπει νά 

χρησιμεύση άντί υπομνήματος τή  Κ ορίκτη , καί δτι δ 

όσβάλδος δύναται νά έξηγηθή δπωσοϋν ύπδ τοϋ Βε

νιαμίν Κωνστάν. Καί τωόντι, η Κόριννα άναγνωρίζει 

τδν όσβάλδον νοΰν έξοχον, ψυχήν έννοοΰσαν τάς με- 

γάλας τύχας τού άνθρωπίνου γένους, άγαπώσαν τήν 

δικαιοσύνην καί τήν ελευθερίαν, άνυψουμένην κατά

( I )  Κόριννα. Βιβλ. 1Γ“, χε®. 4.
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* ίσ α ς  τάς περιστάσεις ΰπεράνω τώ ν  χυδαίων προ

λήψεων. Αλλά τοσοϋτον άτελής είναι δ άνθρωπος, 

ώ σ τε  μία τις δύναμις άναπτύσσεται σχεδδν πάντοτε 

πρδς ζημίαν τής άλλης. Λ έγω  δέ σχεδδν πάντοτε, 

διότι η ιστορία παρουσιάζει θαυμασίας εξαιρέσεις 

αΐτινες άποτελοϋσι τήν δόξαν τής ήμετέρας φύσεως. 

Ó όσβάλδος δέν άνήκει είς τάς εξαιρέσεις ταύτας. 

Nal μέν άγαπά, ούχί δμως μετ’  έπιμονής' ένώ ή 

Κόριννα, εί καί έγένετο ένδοξος, εί καί άναφλέγεται 

υπέρ τής δόξης, μένει γυνή. Η  άνάπτυξις άρα τοϋ 

νοδς δέν Ελάττωσε ττ,ν φλόγα τής καρδίας αύτής. Δέν 

έλεγεν αύτή άλλοτε' «  Ι Ϊ  υπαρξις δύο έν τ ώ  κόσμω 

καταπραύνει πολλούς τρόμους! Α ί κρίσεις τώ ν άν

θρώπων καί τοϋ Θεοΰ αύτοϋ, φαίνονται τό τε  ηττον 

επίφοβοι ( I ). »  Πάσχει λοιπδν άφεύκτως ώς άγα- 

πηθεΐσα άτελώς. Ι Ϊ  ψυχρά καί αύστηρά άλή,θεια 

τραυματίζει αύτήν καιρίως. Λυπεϊται ενίοτε δ τι ύ- 

ψώθη ύπεράνω τώ ν άλλων γυναικών, καί δ τ ι δέν 

δύναται πλέον νά εύχαριστηθή διά τώ ν  πεζών κλί

σεων αΐτινες άρκοϋσιν είς τήν εύτυχίαν αύτών. θά  

έλεγεν άδιστάκτως ώς δ Μωϋσής συγχρόνου τίνος 

ποιητοϋ' «  άφες με νά κοιμηθώ τδν ϋπνον τής 

γης »  (2 ).

ΔΩΡΑ ΙΣΤΡΙΑΣ.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΏΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ.

Α π ό  llt iç c u ù ç  sic 'Ρώ μ η*.

f l  ανωτέρω επιγραφή δεικνύει λίαν πεπατημένην 

δδόν. Πλεϊσται περιγραφαί τής Ιταλίας έδημοσιεύ- 

θησαν έν τοίς περιοδικοίς τής Ελλάδος συγγράμμα- 

σιν άπδ 1 5 ήδη έτών. Διά τής παοούσης διατριβής 

ούδόλως προτίθεμαι νά εύρύνω τδν κύκλον τών 

γνώσεων περί τής κλασικής ταύτης γής. Ρ ίπτω  μό

νον άπλώς έπί τοϋ χάρτου τάς ποώτας περί Ιτα 

λίας εντυπώσεις μου, καί έάν αύται εχωσιν άξίαν 

τινά, αυτή είναι δ τι έγράφησαν ε ν τώ  τόπω  περί ού 

πραγματεύονται, ύπ’  αύτήν τή,ν σκιάν τώ ν  μνη

μείων τά  όποια περιγράφουσι.

Προτιθέμενος νά μεταβώ είς Νεοβόρακον τής 

Βορείου Αμερικής, άπεφάσισα νά διατρίψω ημέρας 

τινάς είς Ιταλίαν' Οιδ, άναχωρησας έκ Πειραιώς την 

7 Σεπτεμβρίου 1863, άντί νά έξακολουθήσω τδν 

διάπλουν μέχρι Μασσαλίας, άπεβιβάσθην τήν 9 είς 

Μεσσήνην, καί την έπιοϋσαν περί τήν μεσημβρίαν

(1) Lettres s a r  le· é c r i u  cl le caractère de J. J. Rousseau 
Lettre VI.

(2 ) Ό  K . A . de Vigny ήθέλησε νά ζωγραφήστ, έν ΐφ  
ποιήματι αϋτο5 τήν άπομόνωσω τη; μεγαλοβυίας.

είσηρχόμην εις τδν κόλπον τής Νεαπόλεως έπί τοϋ 

Π ανσι.Ιύπου.

0  ούρανδς ητο θυελλώδης καί σκοτεινός, καί 6- 

λως ακατάλληλος δπως θαυμάσωμεν τήν τοσοϋτον 

φημιζομένην θέαν τοϋ κόλπου τής Νεαπόλεως καί 

τώ ν ώραϊζουσών αύτδν νήσων. Ι Ϊ  Κάπρη καί ή Ισχία 

ήσαν κεκαλυμμέναι ύπδ πυκνού βμ.βροφόρου νέφους, 

τδ δέ όρος τής Καστελλαμάρε είχε λάβει άγοίαν 

μορφήν, καί αύτός δ Βεσούβιος ζηλοτύπως έκρυπτεν 

άπδ τούς οφθαλμούς μας τή,ν πυρίπνοον κορυφήν του.

Μετά μίαν ώραν διηρχόμεθα ένώπιον τοϋ P a 

lazzo R ea le  καί τοϋ νεωρίου τής Νεαπόλεως, δύω 

μόνα πεοιέχοντος πολεμικά πλοία, καί προβάντες 

έ^ρίψαμεν τήν άγκυραν είς τδν λιμένα, καί άμέσως 

άπέβην είς τήν ξηράν.

Οι λαζαρόνοι έξετίμησαν φαίνεται καί αύτοί τή,ν 

συνταγματικήν τοϋ Βίκτωρος Εμμανουήλ κυβέρνη- 

σιν' διότι άντί νά κυλίωνται άεργοι εις τάς δδούς, 

έπεδόθησαν είς τήν έργασίαν, καί διά τοϋτο ¿λίγους 

οκνηρούς είδον είς τήν προκυμαίαν. Καί -πάντες μέν 

ησαν ρωμαλέοι, φαιδροί και ηλιοκαείς, άλλά καί 

πάντες καί πάσαι είχον άφήσει, φαίνεται, τά ς έμβά- 

δας αύτών είς τώ ν  ύποδηματοποιών τά  έργασττ,ρια, 

διότι ησαν έν γένει άνυπόδητοι.

A t δδοί τής Νεαπόλεως είναι στεναί καί, πλή,ν ό- 

λ ιγίσ τω ν, άνευ πεζοδρομίων. Τδ πλήθος συνθλίβε- 

Tat είς αύτάς καί τδ  κακδν αύξάνει ένεκα τώ ν  α

πειραρίθμων οχημάτων, τά  όποια δμως είναι προσ

ιτά  καί είς τοϋ πτωχοτέρου τδ  βαλάντιον. Αντί 

\ 2 γρανών, ήτοι 60 λεπτών, δύναται νά μεταβή 

τις  άπδ τδ  Sv άκρον είς τδ  άλλο τής πόλεως, καί 

σημειωτέον δ τι αί άποστάσεις δέν είναι μικραί. 

Α ι οίκίαι είναι μάλλον παλάτια (palazzi), κατοι- 

κούμενα συνήθως άπδ 7 η 8 οικογένειας. Εισέρχεται 

τις δι’  ύψηλής πύλης είς αύλήν, πάντοτε ρυπαράν καί 

άναβαίνει κλίμακας, ών η καθαριότης είναι λίαν 

προβληματική· Α ί αϊθουσαι δμως καί τ ά  δωμάτια 

είναι κομψώς έζωγραφημένα, καί πολλά περιέχουσιν 

άρχαίας εικόνας πολλοϋ λόγου άξίας. Η  πόλις είναι 

έκτισμένη έπί άνωμάλου έδάφους, ύψουμένου βαθ

μηδόν έν εΐδει άμφιθεάτρου, καί τελευτά είς κα τά 

φυτου λόφον, έπί τοϋ όποιου κείται τδ  φρούριον St. 

E lm o , δπερ κατέστησαν ονομαστόν οι τελευταίοι 

δύω τής Νεαπόλεως βασιλείς, διά τήν πληθύν τώ ν 

έν αύτώ φυλακισθέντων. I I  πλουσιωτέρα καί έμπο- 

ρικωτέρα όδδς τής πόλεως είναι η T o led o , βρύ- 

θουσα κομψών έργαστηρίων καί πλήρης ζωής καί 

κινησεως' η ώραιοτέρα όμως είναι η όδδς Chiaja 

έπί τής θαλάσσης, άπδ τήν δποίαν τήν χωρίζει μόνον 

ό τερπνότατος περίπατος τής V illa  Reale.

Τωόντι ούδέν ώραιότερον τοϋ περιπάτου τούτου, 

τοϋ δποίου τήν καλλονήν έπαυξάνει ή μοναδική αύ-
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του θέσις. Φαντάσθητι έξκπλήν δενδροστοιχίαν 

ύψικόμων δένδρων, έκτεινομένην καθ’ όλον τό  μήκος 

τής όδοϋ Chia ja , πλήρη άνθέων καί χλόη; καί περι- 

κλειομένην υπό κομψών κιγκλίδων. Καθ’ ώρισμένα; 

διαστάσεις πλήθος αγαλμάτων προέχουβιν έκ τού φυλ

λώματος τώ ν δένδρων, καί διάφοροι πίδακες ψυχρού 

ΰδατος συντείνουσιν εις την καλλονήν τού όλου. Εκ 

τού ετέρου μέρους τά  υδατα τού κόλπου συντρί

βονται έπ’ αυτής τής πλευράς τής v illa , ένθα άνά 

πάσαν εσπέραν παιανίζει, έν μέσω αναρίθμητων 

φώτων, ή μουσική' ή δε θάλασσα είναι κατάστικ το ; 

από τά  πυρά τώ ν  άλιέων.

Διατρέχοντε; τήν ¿δον C ilia ja  φθάνομεν εις τήν 

τού Παυσίλυπου, τόν όνομαστόν περίπατον τής Νεα- 

πόλεως. Καθ’ όσον δε προχωρούμεν ή όδός υψούται 

εις τήν παραθαλασσίαν πλευράν τού λόφου, μέχρι; ου 

φθάνη εις ύψωμα, όθεν κατοπτεύεται τό  μαγευτικόν 

πανόραμα τού κόλπου όλου, ουτινος τό  παράλιον 

είναι κεκαλυμμένον από πόλεις, χωρία καί αγροκή

πια. Μόλις τελειώνει ή Νεάπολις καί αρχίζει τό 

P o r lic i, έπειτα ή T o rre  de l Greco,, μετά ταύτα 

ή T e rra  Annunzia la  καί τελευταΐον ή Castella- 

mare. Τπεράνω δέ όλων τούτων ο Βεσούβιος ύψοί 

τήν κορυφήν, ώσεί έπιβλέπων αύτάς, καί άπορων διά 

τήν ταχύτη τα  μεθ ής ¿λησμόνησαν τά  φοβερά τού 

παρελθόντος μαθήματα. Τωόντι, έκτος τής Κ αστε- 

λαμάρε, όλαι αί λοιπαί πόλεις κατεστράφησαν άλλε· 

παλλήλως υπό τού φοβερού αυτών γείτονος, ή μέν 

T o r re  de l G reco Ιννεάκις, ή δέ P o r t ic i τοσούτορ 

πλησίον κείται τής άτυχούς Ηρακλείας (H ercu la 

neum ), ώστε άπορον είναι πώς λησμονεί ό τι αί ήμέ- 

ραι πονηραί είσι.

Τήν επιούσαν έπεσκέφθην τό  μουσείου τής Νεα- 

πόλεως, έκ τώ ν πλουσιωτέρων τής Εύοώπης, ίσως 

ούχί τόσον διά τά ;  εικόνας τώ ν μεγάλων ζω γρά 

φων, όσον διά τάς έν αύτώ πολυτίμους άρχαιότη- 

τας. Αλλά καί εικόνα; πολυτίμους περιέχει, κυρίως 

εις τήν αίθουσαν capi d‘ opera, ένθα εύρίσκονται 

αριστουργήματα τώ ν  μεγάλων ζωγράφων, καί προ 

πάντων τό  πρωτότυπον τής γνω στο τά τη ; είκόνος 

τού Ραφαήλου, ή ίερά οικογένεια (la  fam ig lia  

sacra), ή ; άντίγραφα άπήντησα εκατοντάδας έν 

Ιταλ ία  , Γαλλία , Α γγλ ία  καί έν αϋ.τή τή  Α 

μερική.

Καιρόν δέν είχον νά έπισκεφθώ τήν πολύτιμον 

τού Μουσείου Βιβλιοθήκην, δ ιότι ήμην άνυπόμονο; 

νά έπισκεφθώ τήν Πομπηίαν, τήν νεκρόπολιν τούτην, 

ήτις άνέζησε μετά μακρόν ύπνον δεκαοκτώ αιώνων. 

Μιάς ώρα; οδοιπορία διά τού σιδηροδρόμου σέ φέρει 

εις τήν πόλιν ταύτην. Προσλαβών λοιπόν οδηγόν 

καί άγοράσας διά δύο φράγκων τό  προνόμιον νά 

διατρίψω ώρα; τινά ; μετά τώ ν  νεκρών, είσήλθον εί;

τάς δδούς τής περιφήμου νεκροπόλεως διά τής λ εγο* 

μένης πύλης τής θαλάσσης.

Η θάλασσα σήμερον είναι πέντε τουλάχιστον μ ί-  

λια μακράν τής Πομπηίας' φαίνεται όμως ό τι άλλοτε 

έφθανε μέχρις αυτής, διότι παρά τήν ρηθεΧσαν πύλην 

εύρέθησαν σίδηροί κρίκοι χρήσιμοι εις τά  άπόγαια 

τώ ν  πλοίων, καί όγκοι σιδηρών σταθμών καί άλλα 

σημεία δεικνύοντα ό τι αυτόθι υπήρχε τό  τελωνείον. 

Α ί όδοί έκαθαρίσθησαν έπιμελώς, είναι δέ λιθόστρω

το ι καί όχι εύρεϊαι' ΰπάρχουσιν όμως πεζοδρόμια. 

Ε ί; ώρισμένας άποστάσεις είναι τεθειμένοι μεταξύ 

τής οδού ¿ριζοντίω ; τρεί; λίθοι έμαλή; έπιφανείας, 

υψούμενοι τέσσαρας δακτύλους υπέρ τό  έδαφος, χρη- 

σιμεύοντες πρός τούς διαβάτας, οσάκις ή βροχή έ- 

πλήρου ύδατος τάς οδούς. Α ι οίκίαι άνευ έξαιρέσεω; 

εχουσιν έν μέν τ ώ  μέσω αύλήν, έν γ  ήτο κήπος καί 

κρήνη, έντός δέ περιστύλιον έκ κιόνων ότέ μέν χρω

ματισμένων, ¿τέ δέ ούχί. Τά πρός ύπνον δωμάτια 

ήσαν μικρά' άλλ ’ έπειδή είς πολλά έ ξ  αύτών διε- 

τηρήθησαν αί έπί τώ ν  τοίχων ζωγραφίαι, έσυμπέ- 

ρανον τήν χρήσιν έκάστου. Ο δτω  είς μέν τό  καλ- 

λωπιστήριον τής κυρίας φαίνονται έρω τες καί Α -  

φροδίται, είς δέ τό  εστιατώριον ιχθύες καί πτηνά. 

Είς τήν αύλήν ή τόν κήπον Ικάστη ; οικίας, έντός 

κοιλώματος τού τοίχου ή σηκού, ήσαν άείποτε τ ε 

θειμένοι οί έφέστιοι θεοί. Α ί οίκίαι τώ ν  εύπορων εί

χον θύραν χωριστήν, δι’ ή; είσήοχοντο οί ύπηρέται. 

Εν γένει δέ καί ή μεγαλητέρα τής Πομπηίας ίδιω- 

τική οικία, ουδόλως δύναται νά συγκριθή κατά τό  

μέγεθος μέ τάς νειοτέρας. Τά  δημόσια λουτρά δια

τηρούνται κάλλιστα, καί ή εσωτερική διαίρεσίς τω ν 

άποδεικνύει ό τι οί κάτοικοι τή ς  πέλεω; έτίμων· 

άδιαζόντως τήν καθαριότητα. Οί ναοί ήσαν εύρύχω- 

ροι, έκαστος ίερευς είχε δωμάτιον χωριστόν νά έν- 

δύεται, καί έντός τής έκκλησίας υπήρχε κρήνη 

υδατος έν ή, ένίπτοντο οί ιερείς. Τού Forum  σώζον

τα ι όλοι οί κίονες, καί πλησίον αύτού είναι τό  θέα- 

τρον, ούτινος σώζονται έπίσης ή σκηνή καί αί κατώ - 

τεραι βαθμίδες, άλλ’ είναι πολύ μικρόν,, συγκρινό- 

μενον πρός τό  τού ΐίρώδου τού Αττικού. Οί τάφοι, 

διατηρούνται κάλλιστα καί πλησίον αύτών εύρίσκε- 

τα ι ο περίφημος οίκος τού Διομήδους, ό μέγιστος 

τώ ν  ιδιωτικών οίκων τής Πομπηίας. Τά υπόγεια 

αύτού διατηρούνται ακέραια, καί είς αύτά είχε 

καταφύγει ή πολυμελή; οίκογένειά του, ό τε  συν

έβη ή τρομερά έκρηξις. ϊχνη προφανή τή ;  έκεϊ. 

καταφυγής τω ν  φαίνονται είσέτι έπί τού τοίχου. 

Αλλαχού σκελετοί άνδρός καί γυναικός άνεκαλύ- 

φθησαν άκέραιοι. I I  γυνή είχεν είς χείρα; μικρόν 

σάκκον περιέχοντα έργαλεία πρός ραφήν, καί ήτοι· 

μάζετο φαίνεται νά φύγη, ότε κατελήφθη υπό τού, 

πυρίνου χειμάξου. 0  δέ.άνήρ εκειτο πρηνής, πλη-

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

·*ίον αύτής. AÍ άνασκαφαί προβαίνουσι δραστηρίως, 

όλον δέ τό  έκχωσθέν μέρος, μόλις άποτελεί τό  τ έ 

ταρτον τής κεχωσμένης πόλεως.

Εκ Πομπηίας μετέβην είς Καστελλαμάρε έφ’ ά- 

μάξης καί όχι διά τού σιδηροδρόμου, όπως παρατη

ρήσω έν άνέσει τά  ένδότερα καί τόν βαθμόν τή ; 

καλλιέργειας, ίΐραίοι κήποι έξετείνοντο έκατέρωθεν 

τής οδού καί μυριάδες μαύρων σταφυλών κοεμαμέ- 

νων άπό υψηλά κλήματα έπερίμενον τήν ώραν τού 

τρυγετού. Τά πάντα δέ προεμήνυον μεγάλην άφθο- 

νίαν, καί ή φαιδρότη; τώ ν χωρικών έμαρτύρει ό τι ή

σαν εύτυχεί; καί εύχαριστημένοι άπό τά  δαψιλή 

τής φύσεως δώρα. Μετά μίαν ώραν έπέστρεψα είς 

Νεάπολιν όπως έτοιμασθώ είς άναχώρησιν, πρός έπί- 

σκεψιν τής Ρώμης, τής αίωνίας πόλεοις, τής έδρας 

τού Καθολικισμού, τή ; Μέκκας ταύτη ; πρός τήν ό 

ποιαν 1 40,000,000 άνθρώπων άποβλέπουσι χάριν 

ψυχική; σωτηρίας. Ναι μέν έπεσκέφθην καί τήν Γ α λ 

λίαν καί τήν Αγγλίαν καί τήν Αμερικήν, άλλά τό  

ονειρόν μου ήτο ή Ρώμη, καί τό  όνειρον τούτο ¿πλη

σίαζε νά πληρωθή.

Τήν έπαύριον λοιπόν περί τήν 9 τής πρωίας άνε- 

χώρησα είς Ρώμην διά τού σιδηροδρόμου.

Τήν αύτήν εύχάριστον ιδέαν περί τής καλή; κα- 

ταστάσεως τής καλλιέργειας διατηρεί τις προβαίνιον 

—ρό; βούδαν τή ; Χεχπόλεως. Ι Ϊ  γή είναι γονιμωτάτη, 

τό  υδωρ άφθονον καί δ τρόπος τής καλλιέργειας 

εξαίρετος. Π  ατμάμαξα, διασχίζουσα άδιακόπως 

κήπους, σέ φέρει μετά μίαν ώραν είς Casería.

Η  Casería είναι αί Βερσαλίαι τής Νεαπόλεως. Με

γαλοπρεπέστατου παλάτιον εγείρεται μεταξύ πλα

τείας περικυκλουμένης υπό δενδροστοιχιών, άνθέων 

καί κατασκίων περιπάτων. Είναι άδύνατον νά φαν- 

τασθή τ ι ;  τερπνοτέραν φύσιν. Τό παλάτιον τούτο, 

πλήρες πολυτίμων εικόνων καί κειμηλίων, ήτο ή 

προσφιλής κατοικία τού πατρός Φραγκίσκου τού Β', 

καί έν αύτώ κατέλυσε τόν βίον δ βασιλεύς έκείνος, 

όστις έπί πολλά έτη εΐλκυσε πρός εαυτόν τά  βλέμ

ματα  τής Εύρώπης. Ούδόλως έπιθυμών νά δεικνύε

τα ι είς τούς υπηκόους του, σπανιώτατα κατώκει τό  

μεγαλοπρεπές τή ; ποωτευούσης του παλάτιον, άλλ’ 

έγκεκλεισμένος έν Casería, ¿δημοσίευε τά  φοβερά 

έκεΐνα διατάγματα κατά τής άτομική; έλευθερίας 

τού πολίτου, τά  οποία τοσοΰτον κρότον ¿ποίησαν έν 

Εύρώπη.

Μετά τήν Casería έσταθμεύσαμεν εί; τρία ή τέσ- 

σαρα χωρία, προβαίνοντε; άδιακόπως πρός τά  σύνορα 

τή ; Παπικής έπικρατείας. Ó σιδηρόδρομος διέρχεται 

διά καταφύτων λόφων, υπεράνω τώ ν  δποίων ¿γεί

ρεται τό  M on le Casino. Επί τής κορυφή; δέ τού

του καί ώσεί κρεμάμενον ύπέρ τάς κεφαλά; μας 

είν’  έκτισμένον μεγαλοπρεπέστατον μοναστήοιον τώ ν

Βενεδικτίνων, θεμελιωθέν υπ’ αύτού τού άγίου Βε- 
νεδίκτου.

Οτε έφθ άσαμεν εί; τά  σύνορα, τά  διαβατήριά μας 

έξητάσθησαν έπιμελώς καί μ ετ’  ολίγον αί άμαξαι 

¿σταμάτησαν' υπάλληλός τ ις  έσύναζεν όλα τά  δια

βατήρια, είπών ό τι ήθελον άποδοθή πρός ημάς εί; 

τόν προσεχή σταθμόν, είς τόν δποίον έφθάσαμεν 

τω όντι μετ’  δλίγα λεπτά. Επί τίνος θύρας έστιλβεν 

οίκόσημον έχον έζωγραφημένα; υπό τήν γνωστήν 

παπικήν μήτραν δύο ύπερμεγέθεις κλείς, σημείον 

άλάνθαστον ό τι ευρισκόμεθα ήδη έπί τώ ν  χωρών τής 

Αύτού Αγιότητος τού Πάπα Πίου τού θ\

Μετά την τελωνικήν έπίσκεψιν έπανελάβομεν τό 

ταξείδιον, καί μετά τρεί; ώρας, ήτοι τήν 7 τό  έσπέ- 

ρας έφθάσαμεν εί; Ρώμην, ήτις γίνεται καταφανή; 

έκ τώ ν άπειραρίθμων τό ξω ν αρχαίου υδραγωγείου, 

καί κατέλυσα είς τό  άναπαυτικώτατον ξενοδοχείου 

τής Αγγλίας.

Τήν έπιούσαν άνέβην άπό πρωίας είς τήν πρώτην 

άμαξαν τήν δποίαν άπήντησα, καί διευθύνθην είς τόν 

Αγιον Πέτρον, διελθών διά διαφόρων δδών στενών 

καί άνευ πεζοδρομίων. Εκατέρωθεν τή ;  δδού ύψοϋν- 

τα ι μεγάλα παλάτια μέ μεγαλοπρεπείς εισόδους, φέ- 

ροντα έπί τού μετώπου τω ν  έζωγραφημένα οικό

σημα. Τά παράθυρα τού πρώτου πατώματος πρός 

πήν δδόν όλων άνεξαιρέτως τώ ν οικιών, ήσφαλί- 

ζοντο υπό χονδρών σιδηρών κιγκλίδων.

Μετά δέκα λεπτά έφθασα είς άνοικτόν μέρος, 

καί τερπνόν θέαμα προσέβαλε τούς οφθαλμούς μου. 

Ενώπιόν μου δ γηραιός Τίβερι; έκύλιε τά  βορβορώδη 

του υδατα, είς δέ τήν άπέναντι όχθην ύψοΰτο τό  

μέγα τού Αδριανοϋ μαυσώλιον, ονομαζόμενου σή

μερον φρούριον τού άγίου Αγγέλου (S í. A n ge lo ) 

(1 ) πλήθος Γάλλων στρατιω τών έκάθηντο παρά τήν 

πύλην τού φρουρίου, καί ύπέρ τάς κεφαλά; τω ν  έκυ- 

μάτιζεν υπερηφάνως ή Γαλλική τρίχροος στμαία.

Τό φρούριον πλησιάζει τις διερχόμενο; διά τής ο

μωνύμου γεφύρας τού άγ · Αγγέλου, ής ή κατασκευή 

χρονολογείται άπό τού 4 36 έτους μ. X . Είναι δέ ά- 

ναμφιβόλως ή ώραιοτέρα γέφυρα τής Ρώμης, ώραϊ- 

ζομένη πρός τοίς άλλοις ϋπό δέκα άγαλμάτων, τε -  

θέντων κατά τόν 1 7 αιώνα, καί παριστανόντων δέκα 

αγγέλους, φέροντας τά  έργαλεί* τώ ν  παθών τού 

Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Διελθών μίαν ή δύω έτι οδούς, εύρέθην αίφνης 

ενώπιον απέραντου πλατείας, εί; τό  άκρον τής ό

ποιας υψούτο μεγαλοπρεπώς δ ναός τού άγίου Πέ

τρου. Ó  άλλαγή είναι τόσον μεγάλη καί τόσον ά- 

προσδόκητος, ώστε τό  άποτέλεσμα τής θέας ταύ- 

της είναι έτι εύαρεστότερον. Εκατέρωθεν τού ναού

(1 ) Έ χον έπί τή ; κορυφής κολοσσιαίου χάλκινον άγαλμα 
τού αρχαγγέλου Μιχαήλ.
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εγείρεται το μεγαλοπρεπέστατον περιστύλων ελλει

πτικού σχήματος, καί έν τ ω  μέσω τής πλατεία; ό 

αΐγύπτιος εκ γρανίτου οβελίσκος καί αί Ικατέρωθεν 

δύω χάλκινο: κρήναι συμπληρούσι τήν άπαράμιλλον 

ωραιότητα τού πρό τώ ν  οφθαλμών σου θεάματος. 

Λ λλ ’ ά ; προχωρήσωμεν έν τάξει.

Η  πλατεία τού άγιου Πέτρου έχει μήκος 1075 

ποδών, καί διαιρείται εις τρ ία  μέρη, ών το  πρώτον 

ονομάζεται πλατεία Rusticucci. Μετά ταύτην 

εισερχόμεθα εις την θαυμαστήν πλατείαν ελλειπτι

κού σχήματος, καλλωπισμένην όπό τού άρχιτέκτο- 

νο; Βονίνου, ήτις θεωρείται ώ ; το  αριστούργημα τής 

αρχιτεκτονική; τής νεωτέρας Ρώμης, ΐ ί  πλατεία 

περιτριγυρίζεται υπό κολοσσιαίου περιστυλίου Δωρι

κού ρυθμού, συγκειμένου έκ τεσσάρων σειρών κιό

νων εκατέρωθεν, σχηματιζόντων τρεις διαδρόμους, 

ών 5 έν τω  μέσο) δύναται νά περιλάβγ) δύω άμάξας 

διερχομένας κατά μέτωπον. Ô άριθμός τώ ν  κιόνων 

είναι 284 καί τό  ΰψος έκάστου 61 ποδών’ τό 

δλον καλύπτεται υπό κομψού δώματος, έπιστε- 

φομένου εκατέρωθεν υπό 96 άγαλμάτων, παριστα- 

νόντων αγίους καί έχόντων 11 1 j ' i  ποδών δψος έ

καστον. Τέλος ή τρίτη πλατεία, ένουμένη μετά τής 

δευτέρας ταύτης διά κομψής πτέρυγος, και καλλω

πισμένης ωσαύτως υπό 44 άγαλμάτων άγίων, χρη

σιμεύει ώ ; atrium  εις τήν εκκλησίαν μεθ’ ής ενώνε

τα ι έπί τέλους.

0  οβελίσκος υποτίθεται 2τ ι  έλήφθη έκ τής Η λ ι

ουπόλεως, ένθα ειχεν έγερθή υπό τού Φερών, υίού 

τού Σεσώστριος’ άλλ' ή παντελή; έλλειψις ιερογλυ

φικών γεννά δισταγμούς περί τής γνησιότητά; του. 

Τό βέβαιον είναι δ τι έκομίσθη εις ί’ώμην Οπό τού 

Καλιγούλα. Καί μόνος μέν έχει ΰψος 72, μετά 

τού σταυρού δέ καί τού στηλοβάτου, 126 ποδών’ 

άνηγέρθη δέ τό  1 586 υπό τού άρχιτέκτονο; Φοντάνα 
έπί τού Πάπα Σίξτου τού Ε*.

Βαίνομεν ήδη πρός τόν άγιον Πέτρον καί οσον 

προχωρούμεν, τόσον τό κολοσσιαίον τού οικοδομή

ματος γίνεται καταφανέστερον. Αναβαίνομεν τήν 

κλίμακα, στολιζομένην εκατέρωθεν υπό δύο υπερ- 

μ.εγέθων άγαλμάτων τώ ν  αποστόλων Πέτρου καί 

Παύλου, καί φθάνομεν εΐ; τό  περίφημον αέτωμα του 

μετώπου, στηριζόμε.νον υπό οκτώ τετραπλών στύ

λων, κορινθιακού £νθμοΰ, ών έκαστος έχει 88 μέν 

ποδών ΰψος, 8 δέ ποδών καί 5 δακτύλων διάμε

τρον. Τό αέτωμα στολίζετα ι υπό Ι3 ί κολοσσιαίων 

άγαλμάτων, 17 ποδών ΰψους, παοιστανόντων τόν 

ίησούν Χριστόν μετά τώ ν 12 άποστόλων, καί· δ- 

πως δώσω ιδέαν τινα  τού ολου, άρχει να εΐπω δτι 

έχει 370 ποδών μήκος καί 149 δψος. Τέλος έγεί- 

βαντε; τό παραπέτασμα τής θύοας είσήλθομεν είς 
τό.ν. ναό.ν.-

S i! πόση συγκίνησις καταλαμβάνει τόν κατά 

πρώτον εισερχόμενο·/ είς τό  άμίμ.ητον τούτο μνη- 

μεΐον τού χριστιανισμού ! Είναι άδύνατον νά φαν- 

τασθή τις  ώραιότερον, υψηλότερον, μεγαλοπρεπέ- 

στερον θέαμα. &  νούς πλανάται άόριστος μεταξύ 

τώ ν μεγάλων αυτού διαστάσεων,-καί δτε θαυμάσας. 

πέριξ τόν ναόν, στρέψης τό  βλέμμα πρός τού; έκ - 

κλησιαζομένους, νομίζεις δ τι βλέπεις μύρμηκας. 

Χρυσόν καί άργυρον καί μάρμαρον καί γρανίτην καύ 

μωσαΐκόν καί μαλαχίτην άπαντα; άνά παν βήμα, 

καί αί ίδίαι συγχέονται έκ τώ ν μυρίων άντικειμέ- 

νων τά· όποια γοητεύουσι τού; οφθαλμούς σου, άδυ- 

νατοΰντα; νά προσηλο>θώσιν είς ίν μόνον, οπως θαυ- 

μασωσιν αυτό έν άνέσεt. 0  ναός έχει σχήμα λα τιν ι

κού σταυρού, μήκος 575, πλάτος 417 καί δψος 

426 ποδών. Η  πρό; κατασκευήν δαπάνη ύπήρξε·- 

μυθώδη; καί σχεδόν άγνωστο;’ διότι μόνον μέχρι- 

τού 1693 έτους όπελογίσθη δ τι είχον δαπανηθή 

250,450,000 φράγκων !

Ουδόλως προτίθεμαι· νά περιγράψω έν λεπτομέ

ρεια τά  έντός τού ναού. Περί τούτου άπαιτεΐται ι

διαιτέρα μελέτη, διότι άδιακόπω; άπαντφς μίαν 

χρονολογίαν, έμφαίνουσαν ολόκληρον ιστορίαν, Α ρ - 

κούμαι μόνον νά εΐπω δτι έπί τής νύν τοποθεσίας 

τού Λ γ. Πέτρου, ήσαν άλλοτε οί κήποι καί τό  άμ- 

φιθέατρον τού Νέρο/νος, ένθα ό τύραννος ουτος- 

ένήργησε τήν υπό τού Τακίτου μνημονευομένην με- 

γάλην σφαγήν τώ ν χριστιανών. Τά σώματά τω ν έ~ 

τάφησαν υπό τώ ν  πιστών έντός πλησιοχώρου σπη

λαίου, 2που άπετέθη μετά τινα χρόνον καί τό  τοϋ 

Αγίου Πέτρου, υποστάντος καί αύτοΰ τόν μαρτυρι

κόν θάνατον είς τό  αυτό μέρος. Τό 326 μ. X. Κ ω - 

σταντίνο; ό Μέγας άνηγειρεν είς αυτήν τήν θέσιν· 

ναόν είς τιμήν τού άγιου τούτου, δτις διετηρεΐτο ώς- 

εΤχε μέχρι τού ΙΈ' αίώνος.

0  ναός ούτος, αν καί έπεσκευάσθη πολλάκις,. 

ήτο δμως έτοιμόόροπος έπί του Πάπα Νικολάου· 

περί τό  1450 έτος’ εκτοτε χρονολογείται ή δρα- 

στηριότης μεθ ής οί Πάπαι έπεδίωξαν τήν τελειο- 

ποίησιν τού μεγάλου έργου. Εκ τούτων άναφέρω ι

δίως τόν Παύλον Γ ', δστις άνέθετο τήν οικοδομήν· 

τού ΰπερμεγέθους θόλου είς τόν Μιχαήλ Αγγελον, είς 

8ν οφείλεται κατά μέγα μέρος ή διάταξις τού δλο·> 

οικοδομήματος. 0  θόλος ου.τος έχει διάμετρον 130 

καί δψος 166 ποδών, στηρίζεται δέ έπί τεσσάρων 

όγκωδεστάτων στύλων 206 ποδών ΰψους, καί περι

στοιχ ίζετα ι υπό 32 κομψοτάτων κορινθιακών κιό

νων, σχηματιζόντων 1 6 θυρίδας.

Αλλά βλέπω δ τι παρασύρομαι είς λεπτομέρειας’ 

τελειώνω δέ τάς παρατηρήσεις μου έπί τού άμιμή- 

του τούτου ναού, πρεσθέτων έν συνόψει δτι έχει 

7.4.8 στύλους, 389 αγάλματα καί 44 θυσιαστήρια^.
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ενώπιον τώ ν δποίων καίουσιν αενάως 121 λυχνίαι’ 

μεταβώμεν δε καί είς τό  Βατικανόν.

Καταβαίνων τό  αριστερόν κυκλοτερές πεοιστύλιον 

τού άγιου Πέτρου ευρίσκεσαι πρίν ή φθάσης είς τό  ά- 

κρον ενώπιον πύλης, φυλαττομένη; υπό στρατιω 

τώ ν , παοαδόξω; ένδεδυμένων. Επί τής κεφαλής 

φέρουσιν όρειχαλκίνους περικεφαλαίας, άποληγούσας 

είς αιχμήν, οις αί τώ ν  άρχαίων Ρωμαίων, τ ά  ένδύ- 

ματά τω ν συνίστανται άπό κίτρινους καί μαύρα; 

ταινίας έξ έριούχου, καί άντί πυροβόλων φέρουσι δό- 

ρατα καί λόγχας. Ούτοί είσιν οί Ελβετοί τού Πάπα, 

ή δέ πύλη είναι ή είσοδος είς τό  παλάτιον τού 

Βατικανού.

Διά νά λάβη τις ιδέαν τινά τού άπεράντου τούτου 

κτιοίου, τό  όποιον έκ τίζετο  ή μάλλον εμεγεθύνετο 

άλληλοδιαδόχως υπό τώ ν Παπών έπί 6Û0 έτη, άρ- 

κούμαι νά εΐπω ο τι περιέχει, κατά τήν κοινήν παρά- 

δοσιν, ένδεκα χιλιάδας δωμάτια, άν καί ό αριθμός 

ούτος μοί φαίνεται υπερβολικός. Τό βέβαιον είναι 

δ τ ι έχει 208 κλίμακας, εϊκοσιν αύλάς, έν άπέραντον 

μουσεϊον, μεγαλοπρεπή βιβλιοθήκην, άχανεί; δια

δρόμους καί περικυκλούται υπό ώραιοτάτων κήπων.

Ανά πάσαν δευτέραν είναι άνοικτά είς τό  δημό

σιον τό  Μουσεϊον τού Βατικανού, αί αΐθουσαι τού 

Ραφαήλ καί τό  ένομαστόν παρεκκλήσιον Σιςτΐνον’ 

τά ς δ’ επίλοιπους τής έβδομάδο; ημέρας είναι άνοι- 

κτή ή περίφημος πινακοθήκη.

Αναμφιβόλως τό  Μουσεϊον τούτο είναι τό  πλου- 

σιώτερον τού κόσμου, διά τ ε  τήν πληθύν καί διά τό 

κάλλος τών έν αυτή κειμηλίων τής αρχαίας καί 

νεωτέρας τέχνης. Είναι άληθές ο τι τό  Βρετανικόν 

Μουσεϊον καί τό  τού Λούβρου είσί πεπλουτισμένα 

διά τώ ν Ασσυριακών μαρμάρων, τ ά  όποϊα έλλείπου- 

σιν έντελώς άπό τό  Βατικανόν’ άλλά δι’  ελληνικά 

καί £ωμαϊκά μάρμαρα, τό  Βατικανόν είναι τό  πρώ

τιστον τού κόσμου.

Είσελθόντε; διά τής πύλη; είς ευρύχωρο·/ αυλήν 

τετράγωνον, είδομεν έξ άριστερών τήν είσοδον τού 

Μουσείου, πρός τά  δεξιά δέ κλίμαξ φέρει είς τό 

δεύτερον πάτωμα, δπου κατοικεί ή Αυτού Αγιότης 

Ιΐίος ό θ ',  άνω δε αυτού, είς τό  τρίτον, κατοικεί 6 

καρδινάλιος Αντωνέλλης.

Αναβάντες δύο κλίμακα; εύρέθημεν είς τήν είσο

δον άπεράντου στοάς, κεκοσμημένη; εκατέρωθεν υπό 

θαυμασίο/ν άγαλμάτων. Η  στοά αΰτη ονομάζεται 

rca  πτέρυί; (braccio nuovo), έχει μήκος 2 10 πο

δών, πλάτος 24 καί διά τήν κατασκευήν της έδα- 

τανήθν,σαν δύο καί ήμισυ εκατομμύρια φράγκων. 

Περιέχει δέ πρό; το ΐ; άλλοις ίκανά ελληνικά άγάλ- 

ματα  τού Φειδίου καί Πραξιτέλους καί άλλων τ ε 

χνιτών’ έπί τινων ές αυτών άνέγνων μετά πλείστης 

εύχαριστήσεως τάς λέξεις Μ ΪΡΩ Ν  ΕΠΟΙΗΣΕ.

Μεταξύ άλλων παρετήρησα καί Καρυάτιδα έκ τοϋ 

έν Αθήναις ναού τής Πανδοόσου, καί Σιληνόν άνά 

χεΐρας έχοντα τόν νέον Βάκχον. Παρ’ αύτοϊς άρ- 

χαΐον μωσαΐκόν, παριστά τόν όδυσσέα δεδεμένον 

είς τόν ίστόν τού πλοίου του. Τό παρακείμενον ά

γαλμα τής Κοσμιότητος θεωρείται ώ ; *ν τώ ν ώοαιο- 

τέρων τής συλλογής, καί είναι άριστούργημα χάριτος 

καί άπλότητος, ιδίως ό καλύπτων τό  πρόσωπόν της 

πέπλος, δστις είναι φυσικώτατος. Εκεί εΰρίσκεται 

καί ό Πολυδεύκης, καί δ Τίτος, καί δ Κόμμοδος, υίός 

τού Μάρκου Αΰρηλίου, καί δ Κλαύδιος.

Αλλ’ ή προσοχή τού θεατού συγκεντρούται είς τό 

μέρος τούτο έπί κολοσσιαίου αγάλματος, παριστών- 

τος τόν Νείλον, κ.ατακεκλιμένον μετά τών δεκαέξ 

αύτού τέκνων, έμφαινόντων άλληγορικώς τά ; δεκαές 

αυτού διακλαδώσεις. Η  φυσιογνωμία του είναι εύ

θυμος, δ πώγιυν κοέμαται έπί τού στήθους του καί 

τήν κεφαλήν στεφανούσι στάχυε; καί νύμφαι. 1£ 

έπιφάνεια τού ΰδατος περιέχει ποτάμια άντικείμενα, 

ήτοι πάλην μεταξύ κροκοδείλου καί ίπποποτάμου, 

καί πλοιάρια πλήρη πυγμαίων, τώ ν όποιων δ Πλί- 

νιος έπαινεΐ τήν άνδρίαν, δσάκις μάχωνται μέ τά  

θηρία τού Νείλου. Η  ωραία τού άγάλματος εργασία 

εμφαίνει δ τι είναι έργον τής έποχής τού Αδοιανού.

Παρατρέχο» τά  μικρότερου λόγου άξια αγάλματα 

ώ ; καί τήν περιγραφήν τώ ν μαομαρίνων λουτρών, έν 

οί; έλούοντο οί Ρο/μαΐοι αύτοκράτορες. Διάφορα ά- 

γάλματα  τής ϊσιδος, τής Αρτέμιδος, τής Αθήνας, 

τού Διό; καί τού ’Απόλλωνος εδρίσκονται είς τήν 

στοάν. Τού πρώτου εΰρίσκεται προτομή, έργον τού 

Φειδίου’  έτέοα Καρυάτις έκ Πεντελικού μαρμάρου 

έλκύει δλην τήν προσοχήν. Μετά τό  άγαλμα τού 

Τραϊανού υπάρχει ωραία Αρτεμις άτενίζουσα γλυ

κύτατα τόν Ενδυμίωνα. Καί ένταύθα, μετά ώραίαν 

προτομήν τού Εΰριπίδου, φθάνομεν ένώπιον θαυμά

σιου άγάλματος, παριστώντος τόν δαιμόνιον Δημο

σθένη·), άπαγγέλλοντα λόγον. II θέσις τού σώμ.ατος 

είναι λίαν έπιτυχή; καί τό  πρόσωπο·/ καί τά  χείλη 

πλήρη έκφράσεως. Απέναντι δ’  αυτού, έν τώ  μέσω 

τής αιθούσης, εΰρίσκεται Εν τώ ν  σπανιωτέρων άγαλ- 

μάτιον τής συλλογής, παριστών άθλητήν, σπογγί- 

ζοντα  τόν ιδρώτα τώ ν μελών του’ τά  πάντα μαρ

τυρούσε·/ ελληνικήν εργασίαν έποχής άκμαζούσης 

περί τήν γλυπτικήν.

Προχωρούμεν πάντοτε’ ένώπιόν μας εΰρίσκεται 

Αμαζών, έπειτα προτομή τού Πτολεμ.αίου, υίού τού 

Γάλβα, καί παρ’ αΰτώ κομψότατον άγαλμα τής 

Συμπάθειας. Κατόπιν έρχεται ή Δήμητρα, θεά τής 

άφθονίας, φιλόσοφός τις Ελλην καί Αφροδίτη άνα- 

δυομένη. Υπό τούς πόδας μας άρχαΐον μωσαΐκόν, 

παριστών τήν Αρετήν, γονιμοποιοΰσαν τήν Φύσιν, 

εκπροσωπείται διά τής Εφεσία; Αρτέμιδος. Πλησίον
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Πιου τοϋ Ζ ', έργου τοϋ Κανόβα, υπάρχει ώραΐον ά- 

νάγλοφον, παοιστών τδν πόλεμον τώ ν  Κένταυρων 

μετά τώ ν ΛαπιΟών εις τους γάμους τού Πυριθόου. 

Ί ο  τμήμα τούτο τής αιθούσης τελευτά μέ τά  αγάλ

ματα  τής Παλλάδος, τοϋ Απόλλωνος, τής ’Αρτέ- 

μιδο; καί τής Ελπίδος.

’Α λλ ’ ινα μη μακρηγορήσω επ’ άπειρον ¿'ακολου

θών τήν περιγραφήν πάντων τώ ν άγαλμάτοιν, σπεύδω 

νά φθάσο» εις τδ  τέρμα τής αιθούσης, δπου ευρί- 

σκονται τ ά  αριστουργήματα τώ ν  αγαλμάτων τοϋ 

Βατικανού, παραλείποιν εντελώς εκατοντάδας άλ

λων, μ.έγα παρεχόντων τδ  διαφέρον. ’Αλλά δέν 

δύναμαι νά παραλείψω καί τδ  θαυμάσιον άγαλμα 

τοϋ ΪΙρακλέους άναπαυομένου, έργον τοϋ ’Αθηναίου 

Απολλώνιου, υίοϋ τοϋ Νέστορος, ούτε τδ  τοϋ Μελεά- 

γρου, έκχωσθέντος άπδ τδν Εσλΐνον λόφον.

Τδ πρδ ήμών πρώτον δωμάτιον περιέχει δύο 

πυγμάχους τελειότατης εργασίας, έργον τοϋ Κανόβα. 

Τδ παρακείμενον άνάγλυφον παριστά τδν Βάκχον, 

άνευρόντα έν Νάςω τήν Λριάδνην καί έτερος σαρκο

φάγος παριστά έν άναγλύφω τδν ’Αχιλλέα, υποστη- 

ρίζοντα τήν Πενθεσίλειαν, βασίλισσαν τώ ν  Αμαζό

νων, ήν έπλήγωσε καιρίως. Π ο^ωτέρω  ϊσ τα τα ι τδ 

περίφημον άγαλμα τοϋ Ιίρμοϋ τοϋ B elvedere  καί 

άνάγλυφον τοϋ ’λχ ιλλέω ; έν τή  μάχη, καθ’ ήν έφο- 

νευθη ή Πενθεσίλεια. Μέγας δέ σαρκοφάγος έςει- 

κονίζει έν άναγλύφο» τάς Νηρηίδας, φερούσας είς 

τδν Αχιλλέα τά  ύπδ τοϋ Ηφαίστου κατασκευασθέν- 
τα  δπλα.

Φθάνομεν ήδη είς τδ  διάστμον σύμπλεγμα τοϋ 

Λαοκόοντος, τδ  άριστούργημα τοϋτο τής γλυπ τι

κής- ό ίερευς ουτος τοϋ Ποσειδώνος παρίσταται καθ’ 

ήν στιγμήν μέλλει νά έκπνεύση μετά τώ ν  δύω υίών 

του υπό τήν φρικτήν θλίψιν δύω όφεων, τους οποί

ους ή Αθηνά, ήν είχε παροργίσει, έπεμψε κα τ’ αύ

τοϋ. Κ ατά  τδν ΙΙλίνιον, γλύπται τοϋ άριστουργή- 

ματος τούτου υπήρξαν οί έκ ί>όδου Λγήσανδρος, Πο

λύδωρος καί Αθηνόδωρος, καί φαίνεται ό τι ΐσ τα το  

εις τ δ  παλάτιον τού Τίτου, είς τοϋ όποιου τά  έρεί- 

πια άνεκαλύφθη τδ  I 506 έτος. Ó Πλίνιο; έφρόνει 

ό τι συνέκειτο £ξ ένδς μόνου τμήματος μαρμάρου- 

άλλ ό Μιχαήλ Αγγελος άνεκάλυψεν ό τι συνίσταται 
έκ τριών.

Είς τδ  πλησίον δωμάτιον είσήλθομεν όπως θαυ- 

μάσωμεν τήν άπαράμιλλον ωραιότητα τοϋ Απόλ

λωνος τοϋ B elvedere, θεωρούμενου ώς τδ  εντελέ

στερου προϊόν τής γλυπτικής τώ ν άρχαίων, διότι 

καί ή στάσις τοϋ σώματος είναι ωραιότατη καί ή 

έκφρασις τοϋ προσώπου άνωτέρα πάσης περιγραφής. 

Τδ άριστούργημα τοϋτο τής ελληνικής τέχνης άνε- 

καλύφθη περί τδ  Ακτιον τδν ΙΕ* αιώνα, καί δ Πά

πας Ιούλιος ó Β' τδ  έθεσεν όπου σήμερον ϊσ τατα ι.
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Ας διέλθωμεν έν σιωπή ετι δέκα ή είκοσιν αί

θουσας πλήρεις άγαλμάτων, διότι άν άναφέρωμέν 

τ ι  περί μιάς ές αύτών, άδικοϋμεν τάς άλλας, ά- 

ξιούσας τήν αύτήν προσοχήν, καί άς μεταβώμεν είς 

τδν άνώτερον όροφον- έγκαταλείποντες δέ έπί τοϋ 

παρόντος τά  αγάλματα, ά ; είσέλθωμεν είς τά  λε- 

γόμενα δώματα τοϋ ί*αφαήλ, ών οί τοίχοι καί ή 

όροφή είσιν έζωγραφημένα a l fresco ΰπ’ αύτοϋ 

καί τώ ν  μαθητών αύτοϋ, καί θεωρούνται δικαίως 

έκ τώ ν πολυτιμοτέρων κειμηλίων τοϋ Βατικανού.

Μέγα μέρος τώ ν δωματίων είχε ζωγραφηθή υπ 

άλλων ζωγράφων, ότε ό Πάπας ’Ιούλιος ó Β'. προσε- 

κάλεσεν έκ Φλωρεντίας τδν Ραφαήλ καί άνέθηκεν 

αύτώ νά ζωγραφήση τήν περί τής άγίας Μεταλή- 

ψεως έριδα. Τδ έργον τοϋ Ραφαήλ τόσον τδν έξέ- 

πληξε καί τδν ηύχαρίστησεν, έίστε έπαυσε τήν έρ- 

γασίαν όλων τώ ν άλλων, καί παρήγγειλεν είς τδν 

Ραφαήλ νά ζωγραφήση μόνος τάς αίθούσας, αί 5- 

ποϊαι είναι τέσσαοες τδν αριθμόν.

Η  πρώτη έξ αύτών ονομάζεται τοϋ Κωνσταν

τίνου- ταύτην είχεν άρχίσει νά ζωγραφή ό Ρα- 

φαήλ, σχεδιογραφήσας αύτήν πρώτον εντελώς, ότε ό 

θάνατος τδν άφήοπασε, πριν ή προφθάση νά τελειώσφ, 

είμή μόνον τάς έν τα ϊ; δύω γωνίαις εικόνας τής Επι

είκειας καί Δικαιοσύνης. Ó άξιος τοϋ Ραφαήλ μαθη

τής Ιούλιος Ρωμάνος, έτελείωσε τδ  έργον τού διδα

σκάλου μετά τοσαύτης έπιτυχίας, ώ σ τε  θεωρείται 

έκ τώ ν  πρώτων ώραΐσμάτων τοϋ Βατικανού.

Επί τής μιάς πλευράς τής αιθούσης παρίσταται 

ό Μέγας Κωνσταντίνος, καθ’ ήν στιγμήν παροτρύνων 

τδν στρατόν κατά τοϋ Μαξεντίου, είδεν έν τώ  σ τε- 

ρεο>ματι τδν Σταυρόν καί τάς λέξεις ΕΝ ΤΟΤΓΩι 

Ν ΙΚΑ. Επί τή ; άπέναντι πλευρά; φαίνεται ό Κων

σταντίνος νικών τδν Μαξέντιον κατά τήν προκει- 
μένην μάχην.

Επί τή ; τρίτης πλευρά; ό Κωνσταντίνο; δέχεται 

τδ  άγιον βάπτισμα έκ τώ ν  χειρών τοϋ Πάπα Σιλ- 
βέστρου.

Τέλος έπί τής τετάρτης πλευρά; φαίνεται ή ύπδ 

Κωνσταντίνου άνάθεσι; τής Ρώμης είς τδν Λγ. Σίλ- 

βεστρον, ένώ ή οροφή καί τά  είς τάς γωνίας κενά δια- 

στήματά είσιν λαμπρώς έζωγραφημένα ύπδ τοϋ 

Ιουλίου Ρωμάνου καί Θωμ.ά Λωρετη, παριστάνοντα 
τήν άνύψωσιν τής πίστεως.

11 μετά ταϋ τα  αίθουσα ονομάζεται ή τοϋ Ηλιο

δώρου, καί έζωγραφήθη έπί σχεδιογραφημάτων 

τοϋ Ραφαήλ, ύπ’ αύτοϋ καί τοϋ ’ Ιουλίου Ρωμάνου, 

έν μέρει δέ ύπδ τού Κρεμόνου, μαθητού τοϋ Κο- 
ρεγίου.

Επί τοϋ πρώτου μετώπου παρίσταται ό Ηλιόδω

ρος, διοικητή: έπί Σελεύκου τοϋ Φιλοπάτορος, βασι- 

λ.έως τής Συρίας, δστις 176 έτη πρδ Χριστού έστά-
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1η ύπδ τοϋ ήγεμόνο; τούτου όπως λαφυραγώγηση 

τδν ναόν τής Ιερουσαλήμ. Ενώ δέ ήτο ιμάζετο  νά 

πράξη τήν ιεροσυλίαν ταύτην, δ θεός άπέστειλεν ιπ

πότην μετά δύο αγγέλων, ώπλισμένων μέ μάστιγας, 

οίτινε; μαστιγώσαντες έξέβαλον αύτδν τοϋ ναού.

Επί τοϋ απέναντι μετώπου παρίσταται ό Πάπας 

Λέων, πορευόμενος πρδς Α ττίλαν , βασιλέα τώ ν  Οΰ - 

νων, όστι; ήρχετο νά ληστεύση τήν Ρώμην- κατα- 

λ,ηφθεί; δέ ύπδ πανικού φόβου ότε είδεν είς τδν α ι

θέρα του; αποστόλους Πέτρον καί Παύλον σείοντας 

ρομφαίας, έτράπη είς φυγήν.

Επί τή ; τρίτης πλευράς παρίσταται τδ  έν Βολ- 

σένη γενόμενον θαύμα. Ιερεύς τ ις  άμφιβάλλων περί 

τής παρουσίας τοϋ ίησοϋ Χριστού εις τήν Εύχαρι- 

στίαν, είδεν αίμα άναβλύζον καί πληροΰν τδ  άγιον 

Ποτήριον.
.Επί τής τετάρτης πλευράς φαίνεται ό άγιος Π έ

τρος εν τή  φυλακή, καθ’ ήν στιγμήν 5 άγγελος 

τδν άπαλλάττει τώ ν  άλύσεών του καί τδν οδηγεί- 

έκτος τή ; ειρκτής. Η  είκών αυτή είναι έκ τώ ν  λαμ

πρότερων αριστουργημάτων τοϋ Ραφαήλ, παριστά- 

νουσα ταύτοχρόνω; τέσσαρα διάφορα αποτελέσματα 

τοϋ φωτός, ήτοι τδ τοϋ αγγέλου έν τή  φυλακή, τδ  

τοϋ ίδιου αγγέλου εκτός τή ; φυλακής, τδ  τής σε

λήνης καί τέλος τδ  φως λαμπάδος εί; χείρας στρα

τιω τών. Ι Ϊ  όροφή τής αιθούσης είναι επίσης έργον 

τοϋ Ραφαήλ. Α λλ ’ ά ; μεταβώμεν εί; τήν παρακει- 

μένην αίθουσαν, όνομαζομένην «  τοϋ σχολείου τών 

Αθηνών » .
Δ. Ν. ΜΠΟΤΑΣΠΣ.

("Ε π ε τα ι συνέχεια .}

Η  Ρ  Α  Κ  Α  Η  Σ .

Σ χ ψ -α ί τοϋ  i r  Γ εω ργία  6ίου·.

(Έ κ  σου ΓαλλικοΒ.)

(Συνέχεια καί σέλος. "Ιοε ουλλ. 327.).

—  Ε  ! Μ ιχ α ή λ , 6 ή λ ιο ; π ρδ  π ο λ λ ο ϋ  π ε ρ ιπ α τ ε ϊ 

επ ά νω  !

—  Συ ε ί σ α ι ;  ά π εκ ρ ίθ η  ό άλλος ά νο ίγω ν  τ ή ν  θύ- 

ρ α ν " τ ί  μ ε  θ έ λ ε ι; τό σ ο ν  π ρ ω ί ;

—  Ε λ ησ μ όνη σ ες τ δ  χθ εσ ινό ν  μ.ας σ τ ο ίχ η μ α  ;

—  ό χ ι ,  ά π εκ ρ ίθη  ό Μ ιχ α ή λ  τρ ιβ ώ ν  τους οφ θα λ

μ ο ύ ς  το υ .

Ε ίσ ή λ θ ο ν  δέ κ α ί ο ί δύο ε ί ;  τή ν  κ α λ ύ β η ν . Ε κ ε ί,  

π α ρ ό ντο ς  τ ο ϋ  α ν τ ιπ ά λ ο υ  τ ο υ  ό Ν ικ ό λ α ο ς κ α τεβ ρ ό - 

χ θ ισ ε  δ ώ δ εκ α  σ φ ιγ κ τ ά  ώ ά , κ α ί μ ε τ ά  τ α ϋ τ α ,  ύπδ 

τ ή ν  έν τ ύ π ω σ ιν  τ ο ϋ  ονείρου, ήκολούθησε τ ή ν  σ υ μ β ο υ 

λ ή ν  τ ή ;  γυνα ικό ς  τ ο υ , έδ ρ α μ εν  είς  τ ή ν  π ό λ ιν , άνέβη 

τ δ . στενόν μ ο νο π ά τια ν  τ δ  φέρον ε ί ;  τή ν  εκ κ λ η σ ία ν

τοϋ Αγίου Δαβίδ, τδ  οποίον διά τήν τραχύτητα 

του ομοιάζει τήν όδόν τοϋ παραδείσου, καί ήναψε 

κηρία έμπροσθεν τώ ν  εικόνων τώ ν  αγίων καί αύτή; 

ακόμη τής τοϋ διαβόλου- διότι, δέν ύπάρχει εκκλησία 

έν Γεωργία μή περιέχουσα ζωγραφημένην τήνκόλα- 

σιν. Ερώτησε Γεωργιανόν διατί γονατίζει καί παρα· 

καλεί ενώπιον τοϋ διαβόλου, καί θά σέ άποκριθή- 

«  Δέν γνωρίζει τις άπδ ποιον θά λάβη ανάγκην. »  Ο 

Νικόλαος, άφ’ ού ήσπάσθη όλα τά  άγια λείψανα, έ- 

φίλησε καί τδ  πέτρινον κατώφλιον τής εκκλησίας, 

καί άνεχώρησε τήν καρδίαν έχων έλαφράν ώ ; άν είχε 

βεβαιωθή διά τήν θείαν προστασίαν.

0  Ηρακλή; άγνοών τδ  στοίχημα τοϋ πατρός του, 

τδ  όποιον είχεν ύποσχεθή έπισήμως νά τηρήση, έ- 

δραμεν, ένώ ό Νικόλαος προσηύχετο, νά ΐδ η  τήν 

Μάρθαν τήν ώραίαν του ά^αβωνιστικήν. Εάν ό έρως 

είς τήν Ανατολήν δέν έχη τήν εύρωπαίκήν σφοδρό- 

τη τα , δέν γνωρίζει όμως ούτε τδν φόβον ούτε τήν· 

ψευδοσεμνότητα. Οίδύο μνηστήρες,, ώς ήλικιωθέν- 

τες όμοΰ, συνεδέοντο μεταξύ τω ν  διά τής έμπιστο- 

σύνη; καί τής έλπίδος- ή Μάρθα έγνώριζεν ο τι ό Ι Ϊ -  

ρακλής θά έγίνετο κύριός της καί ήτο ευτυχής, διότι, 

δέν θά έμενε κόρη, άλλά θά ένυμφεύετο ώραΐον νέον. 

Ποσάκι; τή  είχε προσφέρει όπωρικά, βραχιόνια καί 

κεντημένα σανδάλια !

Π ά ν τ ο τ ε  δέ έδ έ χ ε τ ο  τά · δώ ρα τ α ϋ τ α  μ έ  π α ιδ ικ ή ν  

χ α ρ ά ν , δ ιό τ ι  α ί Γ ε ω ρ γ ια ν α ί έχ ο υ σ ι μ ε γ ά λ η ν  φ ιλ α - 

ρέσκειαν- ο υ σ α ι μ ά τ α ια ι  ά γ α π ώ σ ιν  ό ,τ ι  τά ς  σ τ ο λ ίζ ε ι,  

κ α ί τ δ  κ α λ ή τερ ο ν  δώρον ε ίν α ι κ ά τ ο π τ ρ ο ν , ενώ πιον 

τ ο ϋ  ο π ο ίο υ  θ ά  δ ιή ρ χ ο ντο  εύ χ α ρ ίσ τω ς  όλην τή ν  

ζω ή ν  τ ω ν . Η  Μ άρθα ή τ ο  γ ν ω σ τ ή  δ ιά  τ ή ν  χά ρ ιν  τ η ς , 

κ α ί π ο λ λ ο ί Γ ε ω ρ γ ια ν ο ί έζή λευον τ ή ν  τ ύ χ η ν  τ ο ϋ  ε υ τ υ 

χο ύς Η ρακλέους. Ο τε  ό Μ ιχ α ή λ  τους ά π ή ν τ α  συνο- 

[Α ίλοϋντας ύ π δ  τ ά  δένδρα  τ ο ϋ  κ ή π ο υ , π ρο σ επ οιείτο  

ό τ ι  δέν το ύ ς  έβ λ ε π ε  κ α ί ά ν εχ ώ ρ ει. Τ ί π ε ιρ ά ζε ι νά 

σ υνο μ ιλ ώ σ ιν  ;  έ λ ε γ ε  κ α θ  εα υ τό ν  ό π α τ ή ρ . Δέν είνα ι 

ά ρ ρα β ω νισ μ ένο ι ;  Δέν ά ν τ ή λ λ α ξ α ν  έμ π ροσ θεν το ϋ  

Χ ρ ισ τ ο ύ  τ δ ν  δ α κ τύ λ ιο ν  τ ο ϋ  ά ρ ρα β ώ νο ; ;  Δ ιό κ α ί οί- 

δύο ά π ελ ά μ β α ν ο ν  έλευθέρως ά δ ελ φ ικ ή ν  ε υ τ υ χ ία ν , μ ή  

σ υ λ λ ο γ ιζό μ εν ο ι ό τ ι ούδέν εις τ δ ν  κ ό σ μ ο ν  τ ο ύ τ ο ν  ε ί 

να ι σ ταθερόν, κ α ί  ό τ ι  ίσω ς ή  δ υ σ τ υ χ ία  ή νο ιξεν  ήδη, 

επ ά ν ω  τω ν  τ ά  κ α τ ά μ α υ ρ α  π τ ε ρ ά  τη ς .

I I  σ ύ ζυ γο ς  τ ο ϋ  Ν ικ ο λ ά ο υ  έφ ύ λ α τ τ ε  π ά ν τ ο τ ε  είς 

τ δ  βάθος τ ή ς  ψ υ χή ς  τ ά  θλιβερά  π ρ ο α ισ θ ή μ α τ ά  τ η ς - 

ά λ λ ’  ό υ ίδς ούδόλω ς συνενικήθη δ ιά  τ δ  ά νόη τον π α 

τρ ικ ό ν  σ τ ο ίχ η υ .α - ά π ’  εν α ν τ ία ς , α ί δύο ο ικογένεια ·, έ -  

ζ ω ν  έν ειρήνη- ο ί άνδρες έκ α λ λ ιέρ γο υν  τ ά  μ ικρ ά  

τ ω ν  υ π ο σ τ α τ ικ ά  κ α ί α ί γ υ ν α ίκ ε ς  εφ ρόντιζον περ ί 

τ ώ ν  ο ικ ια κ ώ ν , ύ  δέ Ν ικ ό λ α ο ς , π ισ τ ό ς  ε ί ;  τ δ ν  όρ

κ ο ν  τ ο υ  έτο ω γ εν  έκ ά σ τη ν  π ρ ω ία ν  έν&»πιον το ϋ  γ ε ί -  

τονός τ ο υ , τ ά  σ φ ιγ κ τ ά  ώ ά . Α · ή μ έ ρ α ι π α ρ ή ρ χο ντο ,, 

μ ε τ ά  τ α ϋ τ α  οί μ ή νες  κ α ί έ π ί  τέλ ο υς  έφ θασε τ δ  φ θ ι.-
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νόπωρον. Αν καί έν Γεωργία: ή καλλίτερα έποχή εί

ναι τό  φθινόπωρου, φέρει όμως ρ.εθ’ εαυτού την 

θέρμην καί στειρεύει σχεδόν όλα τά  ΰδατα, έκ τών 

όποιων ¿'έρχονται νοσώδεις αναθυμιάσεις' αί άκα- 

Οαρσίαι τής ασιατικής πόλεως ξηραινόμεναι, τό τε  

υπό καυστικού ήλιου διασπείρουσιν άποφοράν. Οί 

δέ πτωχοί, αδύνατοι όντες έκ τή ; κακής τροφής, 

δέν δύνανται ν’  άνθέζωσιν είς τήν έπιδημίαν, ή τις, 

όλα τά  έτη, ανοίγει τόσου; τάφους είς τό  κοι- 

μητήριον.

Ενά> δέ ό καιρός έπροχώρει, ό Νικόλαος έφαίνετο 

πλέον λυπημένος καί πλέον καταβεβλημένος' έφαί

νετο ό τι δέν ηγάπα πλέον τίποτε, ούτε τόν κήπον 

του ουδέ τόν οίνον τής Κακετίας. Τόν έβλεπον συν

εχώς καθήμενον είς τό  κατωφλιού τής θύρας του, 

μέ τήν πίπαν του έσβεσμένην, σιωπηλόν, τό  βλέμμα 

εχοντα σκεπτικόν, ώ ; άν είχε καταβληθή τό  σώμά 

του υπό τύψεως συνειδήσεως. 0  ταλαίπωρος όμως 

δέν είχεν άλλο έγκλημα νά ένθυμηθή ή τήν παρελ- 

θούσαν άκρασίαν του.

Εν τοσούτω οί διαβάται τόν περιεγέλων.

—  Τό ποόσωπον τού Νικολάου, έψιθύριζεν δ είς, 

είναι ωχρόν ώ ; λεμόνι τής Τραπεζούντος.

—  ί'ίχρόν ! έπανελάμβανεν άλλος, είπέ μάλλον 

ότι είναι πλέον πράσινον άπό τάς ελαία; τού κή

που του.

Καί δ Νικόλαο; ήκουε μέν ταύ τα  αλλά δέν κατ- 

εδέχετο ν’ άπαντήσφ, ουδέ κάν νά άνυψώση τήν κε

φαλήν. Ενίοτε διά νά ένχσχολήσνι τά ; ένεργητικάς 

χειράς του έκλωθεν υπό τήν σκιάν τής καλύβης 

του (1 ).

—  Λεν κλώθει χρυσόν, έλεγε κακή τ ι ;  γλώσσα.

—  0  κλώστη; του θά γίνφ γρήγορα κηρίον, άν 

έςακολουθή τοιουτοτρόπως.

—  Νικόλαε, ήρώτα αυτόν φίλος, μήπως είσαι

άσθενή; ;

—  Οχι, άπεκρίνετο συντόμως καί έσειε τήν κε

φαλήν. Καί πάντοτε έδιδε τήν αυτήν άπόκρισιν εί; 

τήν αυτήν έρώτησιν.

Είς μάτην ή σύζυγος καί δ υίό; του άπηλπίζοντο 

διότι έμενε πάντοτε ό αυτός.

Ματαίως ή Μάρθα, τήν δποίαν ήγάπα πολύ καί 

είχεν ίδή έλθούσαν είς τόν κόσμον, τόν περιεποιεϊτο 

καί έπροσπάθει νά τόν διασκεδάσφ.

—  Θέλεις νά σέ τραγουδήσω έν ώραΐον ταρτα- 

ρικόν τραγούδι; ήρώτα.

—  ύ χ ι;

—  Νά σγουράνω τό χουόί σου (πίλος άπό τρ ί
χαν άρνίου)' θέλεις ;

—  _____________________________
(1) Ή  συνήθεια αΰτη εΤναι πολλά κοινή εί; τά; έξοχά; 

τή; Γεωργία;,
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—  Πήγαινε είς τό  κυνήγι, θά διασκεδάσης.

—  Οχι.

Ενίοτε δ Ιίρακλής τόν έφερε μέ τήν βίαν είς τή * 

Τίφλιδα, άλλά μετά παρέλευσιν ενός μτ,νός, τρία 

β ίρσ τια  κατήντων πολό μεγάλος περίπατος εί; αυ

τόν. ΐ ί  ισχνό τη ; του έγένετο καθ ημέραν καταφανε- 

στέρα, καί νήματά τινα  άργυρά άνεφαίνοντο είς τό  

κατάμαυρον γένειόν του. ό  Αρακλής καί ή μήτηρ 

του κατατεθλιμμένοι έκάλεσαν άρμένιον ιατρόν, ός 

τ ι ;  είπεν ό τι ή άσθένεια ή πυρετός ή άλλο τ ι  ητο. 

Τό βέβαιον είναι ό τι δέν έννόησε τήν άσθένειαν' άλ

λ ότε έμαθεν ό τι έκάστην πρωίαν δ Νικόλαος κα

τέπινε δώδεκα ώά ¿ψημένα υπό τήν στάκτην, άνε- 

τριχίασε καί είπεν ότι ή τροφή αυτη ητο θανάσιμος.

Μάτην παρεκάλουν τόν πεισματώδη Μιγγρελια- 

νόν δ υίός, ή σύζυγος καί δ ιατρό; νά παύσνι τήν ο- 
λεθρίαν ταύτην τροφήν.

Ο άσθενή; ήρνείΐο λέγων ό τ ι δέν ήθελε νά στε- 

ρηθή τήν οικίαν του. Καί αυτός δ Μιχαήλ τώ  προέ- 

τεινε νά διαλύσωσι τό  στοίχημά, άλλά καί πάλιν 
ήρνήθη.

—  Τό ώρκίσθην, άνέκραξε, προτιμώ ν’  άποθάνω 

παρά ν’ άθετήσω τόν όρκον μου.

Σέ άπολύω, είπεν δ Μιχαήλ, ένώ ή θυγάτηρ 
του έκλαιε.

—  Σύ μέν μέ άπολύεις, άπεκρίθη, άλλ’ δ Θεός;

0  ιατρό; έπανήρχετο καθ’ ημέραν καί καθ’ ημέ
ραν τό  κακόν ηϋξανεν.

—  11 ! έλεγε καθ’  εαυτόν δ Ηρακλής, τό  ήξιυρα' 

τά  κατηραμένα έκεΐνα ξύλινα κοχλιάρια, τά  δποία 

είδα τήν δευτέραν τού Πάσχα είς ένα βράχον τού 

ποταμού, προανήγγειλαν δυστυχήματα' καί ιδού ή 

τύχη κτυπα τόν άρχηγόν τής οικογένειας.

Αλλά καί ή γραία άνεπόλει τάς προλήψεις τής 

πατρίδο; τη ; καί έσυλλογίζετο τήν πρό^ρησιν τής 

Ατσνγκάνας.

—  ϊδού, έλεγεν, οί κόρακες, οί οποίοι διασχί

ζουν τόν άέρα μέ τάς άπαισίας φωνάς τω ν  ! ίδού δ 

θάνατο; έπί τώ ν μαύρων πτερών των.

Επί τέλους δ Νικόλαο; έπεσεν εί; τήν κλίνην καί 

άπέθανεν' ή οικία έπενθηφόρησεν. ό  δέ Μιχαήλ 

μετά πολλή; γενναιότητος είπεν είς τόν υ'όν τού 

Νικολάου, ό τι τόν άφινε τήν πατρικήν οικίαν.

—  Εΐν’ ίδική σου, άπεκρίθη δ Ηρακλής, κρά

τησε την. Σέβομαι τήν Οέλησιν καί τόν όρκον τού 

πατρός μου.

Πρέπει νά ζήσνι τις είς τήν Ασίαν διά νά λάβη 

ορθήν ιδέαν τώ ν θρήνων, τώ ν  κλαυθμών καί τώ ν  

οδυρμών οΐτινε; περιστοιχίζουσι τόν νεκρόν. Απαν- 

τες οί γείτονες καί οί φίλοι τού άποθανόντος συνέρ

χονται καί έκφράζουσι ζωηροτάτην λύπην. Η  γυνή 

τού Νικολάου έμάδει τήν κόμην της, καί συχνά
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βυχνά ιΐρύετο ώς άν έκρημνίζετο ή καλύβη' δ δέ Η 

ρακλής άφίνων τρομερά; κραυγάς έκρουεν άδιακό

πως τό  στήθό; του. Τήν επαύριον στολίσαντε; τό 

σώμα τού Νικολάου, τό  έθεσαν μέ πρόσωπον άσκεπές 

εντός ποικιλοβαφούς ξυλοκραββάτου, καί τό έφεραν 

είς τό  νεκροταφείον. Τό κοιμητήριον άντήχησε φω

νάς καί κλαυθμούς' δέκα ή δώδεκα άνθρωποι, ο’ τι- 

νες είχον δδηγήσει τό  φέρετρον είς τόν τόπον τή ; 

άναπαύσεως, γονυπετήσαντες, έκλαιον τόν άποθα- 

νόντα, ώς λέγουσιν οί Γεοιργιανοί.

Α ί γυναίκες άπέσπων τήν κόμην, έτυπτον τό  πρό

σωπον καί κατέσχιζον τό  στήθος τω ν , λέγοντες με

γαλοφώνως τούς έπαίνους τού άποθανόντος. Καί άλ- 

λαι μέν ήρχιζον χαμηλή τή  φωνή καί έφθανον ολί

γον κατ’ ολίγον είς τούς υψηλοτέρους τόπους έρω- 

τώσα ι τόν νεκρόν' » Δ ιατί μάς άφήκες; »  άλλαι δέ 

έπανελάμβανον όλαι δμού τά  αυτά έτύπτοντο καί έ- 

πρόσθετον νέου; έπαίνους είς τόν πένθιμον πανηγυρι

κόν. Αλλά καί άπό πολλών άνδρών τά  στήθη έξήρ- 

χοντο φωναί άπελπισίας, έν ώ έκτύπουν τόν λα ι

μόν τω ν μέ μεγάλα; μ.άστιγα; έκ δέρματος. Ο Ηρα

κλής άνεμίγνυε την άληθή του λύπην είς τήν πέν- 

έθιμον ταύτην κωμωδίαν, καί ότε έκλείσθη δ τάφος 

καί οί περιεστώτε; άνεχώρησαν, δ νέος μείνας μόνος, 

γονυπέτησεν έπί τής γής ήτις ¿σκέπαζε τό  λείψανον 

τού πατρός του, καί προσευχηθεί; έκλαυσε καί ¿ψι

θύρισε τού; άπειλικούς τούτου; λόγου;'

—  ί ΐ  πάτερ μου, σέ έφόνευσε, άλλά θά σέ έκ- 

δικηθώ !

II.
Εξεγερθεί; δέ τού κοιμητηρίου δέν ήσθάνθη εαυ

τόν άρκετά δυνατόν διά νά έπισκεφθή εύθύ; τήν 

μητέρα του καί νά τήν παρηγορήση' άλλά καθήσας 

έπί μνήματος πλησίον τής όδοΰ, έθλιβε διά τή ; 

συνεσταλμένη; χειρός του τό  χ ιη ζ ά Λ  του.

—  Θά τόν φονεύσω ! έπανέλαβε μέ υπόκωφον 

φωνήν.

Πλήν ολίγον κατ’ ολίγον ή ησυχία, ή τις ακολουθεί 

τάς μεγάλα; λύπας, τόν κατέβαλεν. Ελησμονήθη 

δνειροπολών καί δι’ ενός βλέμματος κατεμέτρησεν 

όλας τάς ευτυχίας, τάς όποιας έστερήθη έν μια σ τ ιγ 

μή. Τ ί τόν έμελενή πτωχεία ; Αλλά ή γραία μήτηρ 

του, τήν δποίαν έσέβετο ! άλλ’  ή Μάρθα, τήν οποίαν 

τόσον περιπαθώς ήγάπ α ! Η  δυστυχία διά μιάς, 

άπέκοψε καί τά  άνθη καί τά  ¿πωρικά έκ τού δένδρου 

τού βίου του. Δέν έκλαιε πλέον' οί δφθαλμοί του 

ήσαν ξηροί, καταφλογισμένοι, άλλά τά  δάκρυα έ- 

πλημμύρουν τήν καρδίαν του. Βυθισμένο; δέ είς τόν 

λήθαργον τούτον, ός τ ις  είναι άναπόφευκτος συνέ

πεια μεγάλης οδύνης, έμεινεν ακίνητος μέχρι περί

που τή ; εσπέρας, ότε αναψυχθείς υπό τή ; δρόσου 

ήγέρθη καί έπέστρεψεν είς τήν οικίαν, ή τις δέν ήτο

πλέον ίδική του καί έκ τής όποια; έπρεπε νά φύγφ 

ώς δούλος.

Ε ί; τήν έπιστροφήν του ευρε κλεισμένην τήν κα- 

λύβην τού Μιχαήλ, ός τ ι ;  αίσχυνόμενος είχεν ά- 

ποσυρθή φεύγων διπλήν δυστυχίαν. 0  Ηρακλή; 

άσπασθείς τήν μητέρα του, ή τ ι ς  προσηύχετο ένώ- 

πιον τής Παναγίας ύπέρ τή ; ψυχής τού Νικολάου, 

τή  είπε'

—  Μάννα, πήγαινε νά κοιμηθής' εγώ  θά υπά

γω  εί; τόν κήπον νά μυρίσω τελευταίαν φοράν τα 

ώραΐα εκείνα άνθη, τά  όποια άπό σήμερον άνήκουν 

είς άλλον. Μή φοβείσαι, μάννα μου, είμαι εδώ καί 

Ιχω  καρδίαν. Καλήν νύκτα, πήγαινε νά κοιμηθής. 

αύριον θά ίδώμεν.

Κ α ί ή μέν γραία υπήκουσεν, δ δέ υίός ύπήγεν είς 

τόν κήπον.

11 νύξ έχει θαυμάσια βάλσαμα διά τάς ψυχικά; 

πληγά;' δ Ηρακλής ήσθάνθη εαυτόν ολίγον ζω ο - 

γονηθέντα υπό τής ωχρή; έκείνη; φθινοπωρινή; ε 

σπέρας. Μόλις είχε πλανηθή ήμίσειαν ώραν είς τά  

μονοπάτια τού σκοτεινού κήπου, ό τε  ήκουσε γλυ- 

κείαν φωνήν, φωνήν νέα; κόρης, ψιθυρίζουσαν τό 

όνομά του* άνατριχιάσας δέ, ήκουσε πάλιν" καί ή 

αυτή φωνή έπανέλαβεν'

—  Ηρακλή !

—  Μάρθα ! άνέκραξε σφίγγων είς τάς άγκάλας 

του τήν νέαν άρ^αβωνιστικήν του. Σέ ευχαριστώ !

. .  . Πλήν όλα είναι χαμένα !

—  όχ ι, άπεκρίθη ή κόρη, σέ άγαπώ !

—  Τ ί νά γίνη ; Είμαι π τω χό ; καί ό πατήρ σου 

θά σέ κρατήσφ δι’ άλλον.

—  Π ο τέ ! δ Θεός ήνωσε τάς χεϊρα; καί τάς καρ- 

δίας μας' δέν θ’  άποδώσω τό  δακτυλίδιον τούτο τού 

ά^ραβώνός μου παρά εί; αυτόν.

Μετ’ ολίγα; στιγμάς ή Μάρθα, γυμνούς έχουσα 

τού ; πόδας είσήρχετο είς τήν καλύβην τού Μιχαήλ. 

Τήν δ’  έπαύριον δ Ηρακλής έκρουσε τήν θύραν τού 

γείτονός του.
—  Τγίαινε, Μιχαήλ ! τώ  είπε. Δέν έχω πλέον 

ά^ραβωνιστικήν, άναχωρώ ! ¡δικός σου είναι ό οίκός 

μας, δ κήπός μας, ολα, έκτος τώ ν  ένδυμάτων, τού 

τουφεκιού καί τού χ ιν τζά .Ι μου.

Επανελθών δέ είς τήν άρχαίαν κατοικίαν τού Ν ι

κολάου, έξήλθε μετ’  ¿λίγον καί κλαίων άπεμακρύνθη 

μετά τής μητρός του. 11 γραία έπεριπάτει σιω- 

πώσα καί κατατεθλιμμένη. Ε ί; τήν γωνίαν τού δρό

μου, οστις τούς έφερεν είς τήν Τίφλιδα, έστρεψαν 

καί οί δύο τήν κεφαλήν πρός τήν φιλτάτην τω ν κα τ

οικίαν, καταπράσινο ν φαινομένην μακρόθεν, όπου εί

χον διέλθει τόσον ευτυχείς χρόνους. Καί ή μέν γραία 

έθρήνει, ό δέ υίός, διά νά κρύψη τά  δάκρυά του, κατε- 

βίβασεν έπί τώ ν οφθαλμών τό  κάλυμμα τής κεφα
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λή; καί έλαβε τήν χεΧρα τής μητρός του, τής οποίας 

τά  τρέμοντα γόνατα έλυγίζοντο καθ’ έκαστον βήμα. 

Σκεπασμένην ουσαν άπό κεφαλής μέχρι ποδών διά 

τοϋ τσαόρά, δστις τ,το περιτριγυρισμένος υπό μαύ

ρων ταινιών είς δείγμα πένθους, τήν έξελάμβ'ανέ τις 

ώς σύμβολον λύπης καί εξορίας.

Μ ετά μικρόν άλλ’ επίπονον δρόμον έφθασαν είς 

τήν Τίφλιδα, καί ό Ηρακλής διευθύνθη είς τήν οι

κίαν τοϋ ίτάν Μιρζσέφ, του τοκιστοϋ περί τοϋ ο

ποίου μ.οί ώμίλησεν ό πρίγκηψ Αλέξιος ίβάνοβιτς, 

τοϋ πλουσιωτέρου καί γενναιοτέρου Αρμενίου τής 

Γεωργίας. Διηγηθεί; δέ είς αυτόν τά  δυστυχήματα 

του έλαβε τήν εξής άπάντησιν"

—  Διά νά εύλογήση ό Θεός τά  τέκνα καί τήν 

οικογένειαν μου, ας δεχθή ή μήτηο σου υπό τήν σ τέ 

γην μου τήν φιλοξενίαν τοϋ άρτου καί τοϋ άλατος ! 

Συ δέ είσαι νέος καί δυνατός, ώ σ τε  είμπορεΐς νά ερ

γάζεσαι ή έδώ ή είς Εν τώ ν  χωρίων μου. Εκλεξε. 

Εννοώ τήν λύπην σου καί σέ. δίδω. οκτώ  ήμερος διά 

νά κλαύσης τόν πατέρα σου..

ΔιαταγαΙ εδόθησαν είς τους υπηρέτας νά· μ ετα- 

χειρίζωνται τήν χήραν τοϋ Νικολάου μέ δλον τό 

σέβας, τό  άνήκον είς τήν ηλικίαν καί τό δυστύχημά 

τη ς ' ό δέ Ηρακλής, άσπασθει; τήν χεΧρα τοϋ Μιρζ

σέφ, έξήλθεν υποσχόμενος δ τι θά· έπανέλθη περί τά  

μέσα τής ημέρας. Βαδίσας δέ πρός άνατολάς έφθα- 

σεν είς τήν πρ.οτέραν κατοικίαν του ΐνα ϊδη τήν 

μνηστήν του' άλλά παρατηρήσας δ τι ό Μιχαήλ εΰ- 

ρίσκετο είς τό  κατώφλιον τής θύρας, ήλλαξε δρόμον 

καί έπανήλθεν είς τήν Τίφλιδα, δεχόμενος καθ’ οδόν 

τά ;  συλλυπητηρίους εΰχάς τώ ν  γνωρίμων του, α ΐτι- 

νες άντί νά τόν παραγοοήσωσι τόν έρέθιζον.

Είς τήν Γεωργίαν αί γυναίκες άναπτύσσονται 

ενωρίς, διό καί νυμφεύονται περί τό  ενδέκατον έτος 

τής ηλικίας τω ν - άλλά καί μαραίνονται ενωρίς, ώς 

τά  λαμπρά άνθη τής Ασίας, τά  όποια άποθνήσκουσι 

ταχέως όπό τά  άδυσώπητα βέλη τοϋ ήλιου. Αί- σύ

ζυγοι τής Γεωργίας καί- άν έχωσι τέκνα είναι άπα- 

ρηγόρητοι, δταν στερώνται τόν σύζυγον, τόν κύριόν 

τω ν , δστις διά τοϋ πλούτου προμηθεύει είς αύτάς 

τάς ήδονάς τοϋ βίου, ή. διά τής εργασίας αότοϋ τήν 

άνεσιν.

0  θάνατος τοϋ Νικολάου, πρό πάντων μετά τό 

παράδοξον συμβεβηκός του, άφήκε πάμπτωχον τήν 

χήραν του, ήτις επασχε τρώγουσα τόν πικρόν άρτον 

τοϋ ξένου. Εντός δέ ¿λίγου άπέθανε καί αυτή, καί 

ή καρδία τοϋ 0ρακλ4ου; ένεπλήσθη νέας άγανακτή- 

σεως" δθεν λησμονήσας καί αυτόν τό ν  πρός τήν Μάρ

θαν έρωτά του, καταφρονών τά  σκώμματα τώ ν συν

τρόφων του, ώρκίσθη νά έκδικηθή τόν Μιχαήλ δστις 
ήνοιξε τόσους τάφου; περί αυτόν.

Εσπέραν τινά  καθήμενος έπί λοφίσκου πλησίον
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τής Τίφλιδος, τους ¿φθαλμούς έχων ¿στραμμένους: 

πρός τήν δύσιν, έδείπνει είς τό  ύπαιθρον- έδακνε μέγα 

τεμάχιον μαύρου άρτου τό  όποΧον είχεν είς τήν δε

ξιάν, ενώ είς τήν άριστεράν είχε ρόδον τό  όποΧον έ- 

μύριζε καθ’ έκάστην δακνιάν, ώς άν ήθελε νά ποι
κίλη τό  λιτόν γεϋμά του.

Εσυλλογίζετο δέ τήν Μάρθαν, τους άποθανόντας. 

γονείς του καί τόν Μιχαήλ. Αν καί είχον παρέλθει 

ολόκληροι μήνες, ή υίική δμως στοργή κατεσίγαζε 

τόν έρωτά του. Ανυπόμονος δέ ών νά έκδικηθή έ -  

βλεπεν άλληλοδιαδόχως μέ άγριον βλέμμα τό  πυ

ροβόλον καί- τήν μ,άχαιράν του. Αλλά τόν έφόβιζεν 

ή αγχόνη" πρός τούτο ι; δέ έφοβεΧτο, όπως καί όλοι 

οί συμπατριώταί του, τήν κόλασιν.

Αφ’  οΰ έτελείώσε τό  δείπνον έδίψησε, καί λύσα; 

τόν Ιππον του έμέτρησε τά  χρήματα δσα είχεν είς 

τόν δερμάτινου σάκκον του καί υπήγε νά δροσίση 

τήν δίψαν του είς κρασοπωλεΧον ονομαζόμενου τό 

Αουχάν τώ ν  όαχρύωχ, δπου οί άποχωριζόμενοι φί

λοι συνεθίζουσι νά βρέχωσι- τους αποχαιρετισμού; 

των. Ζητήσας δέ οίνον έ/.άθησεν επί μικοοϋ σκαμνιού,, 

ήναψε τήν πίπαν του καί ήκουε τάς συνομιλίας τώ ν 

πινόντων, παρατηρών τάς πετώσας χελιδόνας. Καί 

είς μέν έξ αΰτών διηγείτο δ τι ό κύριός του τόν έκτύ- 

πησε μέ τό  πλατύ μέρος τής σπάθης του ένώ ητο. 

είς τόν μεγάλον δρόμ.ον, έρωτήσας αυτόν άν ό δρό

μος ητο ίδικός του, άλλος δέ παρεπονεΧτο διά τήν- 

αύςησιν τής οίκογενεία; του ' αυτό; έπήνει τήν ώ - 

ραιότητα τώ ν  στάχεων, οι τινες είχον σχεδόν ώρι- 

μάσει, καί άλλος έπλεκε στεφάνου; διά τόν Ιππον- 

του, δς τις είχεν άφηνιώσει τήν παοελΟοΰσαν. Η  ομι

λία κατήντησε ζωηροτέρα καί μετά πολλάς φλυαρία:,, 

εγένετο ένδιαφέρουσα καί είς τόν νέον, τόν όποιον - 

οΰδείς έγνώριζεν. Ωμίλουν δέ περί τής θυγατρός τοϋ 

Μιχαήλ, περί τίνος ώραίου Βερλινέρη, καί περί τίνος, 

πρίγκηπος πλουσιωτάτου, Νουράν, οί τινες έκαυ- 

χώντο δ τι θ’ άποκτήσωσιν ό μέν διά δόλου, ό δέ διά· 

χρημάτων τήν μνηστήν τού Ηρακλέους. Μετά ταϋ- 

τα  δέ ώμίλησαν περί άλλων πραγμάτων.

—  Εντός μιά; έβδομάδος είναι ή έορτή τοϋ Ερυ

θρού Ορους, είπεν ό τελευταίου έλθών. Θά έλθης,. 

ίβάν ;

—  Οχι, άπεκρίθη ό χωρικός, ή σύζυγός μου είναι 

ασθενής καί θά μένω είς τήν οικίαν μου.

—  Ο καλός ίβάν, έπανέλαβεν ό άλλος, θά έμβή. 

είς τόν παράδεισον διά τοϋ άργυροϋ δακτυλιδιού, τό 

όποιον φέρει είς τόν δάκτυλον.

0  δέ Ηρακλής, πληρώσας έξήλθεν άπό τό  κρα

σοπωλεΧον καί έπήδησεν είς τόν Ιππον του.

—  Ευχαριστώ, Θεέ μου ! ανέκραξε χαχδεύων- 

τήν χαίτηντοϋ Ιππου του. Θά έκδικήσω τόν πατέρα- 

μου. Θά νυμφευθώ τήν Μάρθαν, καί ό Μιχαήλ θ *

Δ Ω Ρ Α . Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

φ;'ε ίποδώση τήν κληρονομιάν μου ή θ’ άποθάνω !

Ποια άρά γε  ήτο ή αιφνίδιος ιδέα, ή τ ι ;  έφερε τό 

μειδίαμα ώ ; έκ θαύματος είς τά  χείλη τοϋ Ηρα- 

κλέους καί διά τ ί  ήσθάνθη άνακουφισθεΤσαν τήν 

καρδίαν του ; Είχεν άρά γε  σκοπόν νά κλέψη τήν 

μνηστήν του καί νά φύγη μετ’  αυτής είς χωρίου τ ι  

τοϋ Καυκάσου;

—  Κακούρ, έλεγεν είς τόν Ιππον του, όλα θά 

υπάγουν καλά άν ό Θεός μάς προστατεύη !

Κ α ί έπανήλθεν είς τήν Τίφλιδα ήσυχώτερος. Σ τα - 

ματήσα; δέ είς τήν είσοδον τής πόλεως, πλησίον 

καπηλειού, έόρόφησε καί νέον αγγείου οίνου.

—  Πόσον εύθυμος είσαι σήμερον, ΐϊρακλή ! τώ  

έλεγον οί φίλοι του' μήπως άνεστήθη ό πατήρ σου; 

Μήπως θά υπανδοευθής τήν Μάρθαν ;

Οί αστεϊσμοί ουτοι έκέντουν τήν καρδίαν του 

ώς άκανθε;' άλλά μόλις ό καθαρός άήρ τής έσπέρας 

έφύσησε τό  πρόσωπόν του καίκατεπραΰνθη όπωσοϋν. 

Δέν υπάρχει λύπη, τήν όποιαν ασιανή νύς νά μή 

καταπραΰνη* διότι τίς δύναται ν’  άνθέξη είς τήν 

γλυκεϊαν έπιρ^οήν τής λαμπρά; εκείνης φύσεως; Η  

σελήνη λάμπει και μειδιά μεταξύ τοϋ διαφανούς καί 

γλαυκού ουρανού' τό  στερέωμα ακτινοβολεί άπό 

αστέρας, οί τινες φαίνονται μεγαλήτεροι τώ ν  τής 

Ευρώπης' νομίζει τις έν τή  Ανατολή δ τι είναι πλη- 

σιέστερον τοϋ κάλλους καί τοϋ έρωτος, ό  Ηρακλής 

έλθών είς τήν κατοικίαν του αργά, έξηπλώθη έπί 

ενός τώ ν έσωτερικών εξωστών καί όνειρα χρυσά ένέ- 

πλησαν ηδονής τόν ύπνον του.

Τήν επαύριον, πολλά πρωί, έφόρεσε τόν πίλον, 

τήν άργυράν ζώνην του καί ελαφρός ώς ευτυχής άν

θρωπος, διευθύνθη πρός τήν άρχαίαν κατοικίαν τοϋ 

Νικολάου. —  Καθ’ όδόν, ένώ διήοχετο πλησίον τοϋ 

κοιμητηρίου, όπου άνεπαύετο ό πατήρ του, τό  μέ- 

τωπόν του συνωφρυώθη, έσφραγίσθη μ.έ τό  σημείου 

τοϋ σταυρού καί έξηκολούθησε τόν δρόμον του. Ε 

μελλε λοιπόν νά ίδη τήν Μάρθαν, τήν φιλτάτην του 

Μάρθαν'! Πόσον ή καρδία του έπαλλε! Πρώτην 

ταύτην τήν χαράν έμελλε νά αίσθανθή μετά τόσον 

καιρόν. Μόλις δέ έκρουσε τήν θύραν τοϋ Μιχαήλ καί 

ευθύ; έδραμεν ή Μάρθα νά άνοιξη.

—  Ηλθες ! τώ  είπεν ή νέα.

—  Ποϋ είναι δ πατήρ σου ;

—  Κλαδεύει τά  δένδρα είς τόν κήπον.

—  Θά υπάγω νά τόν ευρώ" έχω νά τόν ομιλήσω.

—  Τουλάχιστον μή μαλλώσετε πάλιν.

—  Eco ήσυχος.

Οτε ό Μιχαήλ είδε μακρόθεν τόν υίόν τοϋ Νικο

λάου έτρεξε προς αυτόν.

—  Καλή ημέρα, Μιχαήλ.

—  Θέλεις νά πίης μαζή μου ολίγον κρασί διά 

νά δροσισθής ; .

—  Ευχαρίστως, άπεκρίθή ό νέο; σφιγγών τήν 

χεΧρα του' μετά ταϋτα  θά όμιλήσωμεν.

0  Μιχαήλ εύχαριστήθη ίδών δ τι δ νέος δέν έμνη- 

σικάκει πλέον. Είσελθόντες λοιπόν είς τήν καλύβην 

έκάθησαν πλησίον χαμηλής τραπέζης, δπου ή Μάρθα 

έθεσε μαϋρον άρτον, τυρίον, κρόμμυα καί οίνον. 

Καί κατ’άρχάς μέν ώμίλησαν περί πραγμάτων άδια- 

φόρων, μετ’  ολίγον δμως ό Ηρακλής διακόψας βι- 

αίως τήν δμιλίαν είπεν’

Ευρισκόμεθα είς τήν μεγάλην εβδομάδα.

—  Α  ! έρχεσαι βεβαίως τήν παραμονήν τής με

γάλης Πέμπτης διά νά καύσωμεν μαζή τούς διαβό
λους μ α ; ;

Τήν εσπέραν τής μεγάλης Πέμπτης είς τήν Γ ε

ωργίαν, οί χριστιανοί άνάπτουσι πυρά μέ άχυρα είς 

τούς δρόμους ή είς τάς αύλάς τω ν διά νά εψήσωσι 

τόν διάβολον,δστις, ώς λέγουσιν, £ψήνεε τούς άλλους’ 

γυναίκες δέ καί παιδία χορεύουσι περί τάς φλόγα; 

διά νά καθαρισθώσιν άπό τά  άοχαΧα άμαρτήματά 

των, ένώ οί άνδρες πυοοβολοϋσι.

Κ α τά  τήν παράδοσιν, ό Σατανάς φοβούμενος 

καταφεύγει είς παρακείμενον όρος, άλλ’  έπανέρ- 

χεται είς τήν πόλιν τήν δευτέραν τοϋ Πάσχα, ημέ

ραν τής έορτή; τοϋ Ερυθρού Ορους, καί αί γραϊαι 

βεβαιούσιν δ τι μεθύσκεται πίνων μέ τούς χωρικούς 

καί παίζοιν φλογέραν.

—  Καλά, έποόσθεσεν ό Μιχαήλ, άμα νυκτώση 

θά ψήσωμεν τάς αμαρτίας μας δλου τοϋ χρόνου.

—  Δέν ήλθα δι’  αυτό, έπανέλαβεν ό νέος, άλλ’ 

ήλθα νά σέ ζητήσω νά άνανεώσωμεν το στοίχημα 

το  όποΧον έχ«σα  τόν παρελθόντα χρόνον.

—  Τ ί έννοεΐς μέ αυτό ;

—  Μετά πέντε ήμέρας είναι ή έορτή τοϋ Ερυ

θρού όρου;' σέ προσκαλώ λοιπόν είς μονομαχίαν.

—  Μήπως έτρελλάθη; ; είμαι υψηλότερος σου 

μίαν σπιθαμήν καί περισσότερον, καί έχω δύναμιν 

βουβάλου’ θά σέ όίψω κάτω μέ τό  πρώτον κτύπημα, 

όχ ι, όχι, δέν θέλω νά φονεύσω δλην τήν οίκογένειάν 

σου. Δεν είναι σφάλμα μου άν ό Νικόλαος άπέθα- 

νεν’ ήτον πεισματάρης.

—  Πρέπει νά γίνη, είπεν ό Ηρακλής, τοϋ όποιου 

οί οφθαλμοί έφλογίσθησαν άπό οργήν. Γνωρίζεις τ ί  

λέγουν περί σοϋ είς τήν πόλιν; ύ  Βεολινέρης καί ό 

πρίγκηψ Νουράν είναι άντερασταί διά την Μάρθαν 

τήν άρραβωνιστικήν μου, καί ό χρυσός τοϋ πρίγ

κηπος ...........
—  Δ ιατί αύταί αί ύβρεις ; άνέκραξεν ό Μιχαήλ, 

ίίγνόουν δ,τ', μέ είπες. Καλά λοιπόν θά μονομα- 

χήσωμεν πλήν τ ί  νά στοιχηματίσωμεν Δέν έχεις 

παρά τούς δύο σου βραχίονας καί τήν νεότητά σου 

καί αυτά δέν άρκοϋν.

—  Δέν σημαίνει! είμαι έλεύθερο;’  σέ προσφέρω
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τήν ελευθερίαν μου, άν χάσω" εάν δμως κερδήσω α

πα ιτώ  τήν οικίαν τοϋ πατρό; μου καί τήν ίδικήν σου.

— * Εστω ' άλλά έβαλες στοίχημα ζώου, φίλε 

μου ! με τήν ησυχίαν σου ! Θά συντροφεύσω τήν κη

δείαν σου και θά δώσω λειτουργίας διά τήν ψυχήν σου.

Διά νά έπισφραγίσωσι δ'ε τήν συμφωνίαν έπρόφε- 

ραν όρκους επισήμους λαβόντες μάρτυρας ό μέν είς 

τον Αρχάγγελον Γαβριήλ, ό δέ άλλος τήν άγίαν 

Μάρθαν.

—  Διψάς ·, ήρώτησεν ό Μιχαήλ.

—  Οχι, άπεκρίθη ό νέος καί άπεμακρύνθη χωρίς 

ν’ άποχαιρετίση τήν Μάρθαν, ήτις είχεν άκούσν] τά  

πάντα καί έκλαιεν εί; γωνίαν τινα  τοϋ κήπου. Αλη

θώς δ Μιχαήλ έδέχετο μέ δυσαρέσκειαν τδ  στοί

χημα τοϋτο- αλλ’ 5 υίδς τοϋ Νικολάου, έχαιρε καθ’ 

οδόν διά τήν άπόφασίν του, άν καί ένόει κάλλιστα 

ο τι έτρεχε κίνδυνον παλαιών μέ τδν γιγαντιαΐον αν

τίπαλόν του νά χάσνι τήν ελευθερίαν, τδν έρωτα, ίσως 

δέ καί αυτήν τήν ζωήν του.

Φοβούμενος δέ τους κακοδς οιωνούς δέν έτόλμησε 

νά επανέλθϊ) εις τήν καλύβην, ούτε τήν μεγάλην 

Πέμπτην ούτε τήν μεγάλην Παρασκευήν. Τδ Σάββα

τόν ομως έδραμεν έφιππος.

Η  Μάρθα, νομίζουσα τήν καταστροφήν τοϋ Ηρα- 

κλέους άναπόφευκτον, εμαράνθη, καί οί γλαυκοί ο

φθαλμοί της έχασαν εντός δύο νυκτών άϋπνίας καί 

δακρύων τήν συνήθη τω ν λαμπρότητα. Εφάνη δμως 

έρασμία, τρυφερά καί σχεδόν φαιδρά δταν δ υίδς τοϋ 

Νικολάου τήν έπλησίασε διά νά μή τήν έκφοβίση δι’ 

ούδενός προαισθήματος. 0  νέος ένόησεν εύθυς δ τι ή- 

γαπάτο κσί εμειδίασε διά τήν μωράν τοϋ ανησυχίαν. 

Κ α ί δμως δεν έδύνατο νά άπολαύση τήν Μάρθαν 

εΐμή γινόμενος πλούσιος, καί άναλαμβάνων δι’ εντί

μου πάλης τδ  κτήμά του. Ενέμεινε λοιπόν εις τήν 

άπδφασίν του καί άφήκε τδν πατέρα τής Μάρθας, 

διά νά συναντηθώσι τήν Δευτέραν τοϋ Πάσχα εις 

τήν πεδιάδα τού Ερυθρού Ορους.

Δναχωρών δέ έτριψε βλέμμα άγάπη; πρδς τήν 

Μάρθαν, καί καθ’ οδόν παρατήρησα; τδν μαϋρον 

σταυρόν τοϋ κοιμητηρίου προσευχήθη επί τοϋ τάφου 

τοϋ πατρός του.

0  δέ Μιχαήλ έβλεπε φρίσσων παρερχομένας τάς 

ώρα; καί πλησιάζουσαν τήν ημέραν τή ; μονομα

χίας. Εφχίνετο είς αυτόν δ τι δ Θεός τδν έτιμώρει 

διά τήν σκληρότητά του πρδς τήν οικογένειαν τοϋ 

Νικολάου, καί διά νά κχθησυχάσνι τήν συνείδησίν του 

έταξεν εάν ποτε ένίκα νά υπάγ·/) πεζός, μέ πόδα; 

γυμνούς καί κεφαλήν ασκεπή, είς τδ  περίφημον μο- 

ναστήριον τοϋ Μαρτκδπι (1 ), καί νά δίδφ είς τού; 

μοναχούς τριάκοντα όκάδας κηρίου έπί επτά έτη.

(1 ) ΈθεμελιώΟη τήν Ε’ . εκατονταετηρίδα 22 βέριτια 
μακράν τή; Τίφλώο;,

4 3 2

Τήν Δευτέραν τοϋ Πάσχα δ ήλιο; έχρύσωσε τά? 

λευκά; καί πρασίνους στέγας τής Τίφλιδος. Παντα- 

χοϋ αντέχουν φωνκί χαρά; καί τόνοι μουσικής, καί 

δ λαός φορών τδ  γραφικόν ένδυμά του, συνέρρεεν εί; 

τήν πανήγυριν, τήν οποίαν περιεγράψαμεν. ΔοΘέν- 

τος τοϋ σημείου, οί δύο μονομάχοι · ήτοιμάσθησαν 

καί πλήθος πολύ περιεκύκλωσεν αυτούς. Επειδή δέ 

δ μέν εί; τώ ν αθλητών ήτο νέος καί βραχύς τδ  άνά- 

στημα, δ δέ άλλος άκμαΤο; καί υψηλός, ή έκβασις 

τή ; πάλη; δέν ήτο άμφίβολος. 0  νέο; κάτωχρος 

υπό οργή; ήμύνετο έπιτηδείως, καί μετά πολλής 

δεςιότητο; άπέφευγε τά ;  τρομερά; πληγάς τοϋ Μι

χαήλ. Επειδή δέ ουτος έτραυματίσθη επί τέλους 

τρ ίς ,τδ  επευφημούν πλήθος άπήτησε νά άναπαυθώσιν 

ολίγον. Μετά μικράν δέ ανακωχήν έπανελήφθη ή 

μονομαχία, καί μετ’  ολίγον άθοόα φωνή ανήγγειλε 

τδ  τέλος αυτής. 0  Ηρακλής ίσ τα το  ευθύς καί υπε

ρήφανος, χωρίς κάν νά αίματωθή, έμπροσθεν τοϋ 

καταπεσόντος άντιπάλου του, καί ψιθυρίζων ηύχχ- 

ρίστει τδν Θεόν λέγων-

—  Σε ικανοποίησα, πάτερ μου !

Μετά ταϋτα  έβοήθησε τδν Μιχαήλ νά σηκωθή καί 

μετεκόμισαν τδν κολοσσόν έφ’ άμάξη; είς τήν οι

κίαν του.

λφ ’  ού έθεραπεύθησαν αί ακίνδυνοι πληγαί τοϋ. 

Μιχαήλ, δ Ηρακλή; μετέβη εί; τήν καλύβην αύτοϋ- 

άλλ ’ δ μέν Μιχαήλ ήτο σκυθρωπός καί ούτε άντα- 

πέδωκε τδν χαιρετισμόν τοϋ νικητοϋ, ή δέ Μάρθα 

άπέστρεψεν άπ αύτοϋ τούς οφθαλμούς.

—  Λοιπόν, Μιχαήλ, πώς ε ίσα ι; ήρώτησεν εύθό

μως δ Ηρακλής. Δεν είσαι εύχαριστημένος σήμερον* 

Α  ! α ! ϊδού, έχει; τά ; χείρας κενά; ώς τδ  βαλάν- 

τιον ποίγκηπος τή ; Κακετίας.

Επειδή δέ δ μνησίκακος Μιγγριλιανδς έσιώπζ· 

δλονέν, δ ΐίρακλής έςηκολούθει νά τδν σκώπτη.

—  Θέλει; λοιπόν καί σύ τώρα νά γίνη; δούλος 

μου ; Οί δύο εκείνοι μικροί κήποι, τούς δποίους εί

χες τήν καλωσύνην νά περιποιήσαι ένα χρόνον, πόσον 

είναι ωραίοι, καταπράσινοι, μέ άνθη, μέ καρπούς 

καί μέ χειμωνικά δρεκ τικώ τα τα !

Εν τοσούτω ή Μάρθα άπεχώρησεν είς τά  ενδότερα 

τής καλύβης.

—  Ακούσε, πατέρα μου, έςηκολούθησεν δ υίδς 

τοϋ Νικολάου, ά ; όμιλήσωμεν μέ τά  σωστά μας καί 

ώς καλοί φίλοι, χωρίς θυμόν. ΙΙςεύρεις δ τι άγαπώ 

τήν κόρην σου. καί ή αγάπη μου σέ σώζει άπδ τήν 

πτωχείαν.

—  Τ ί σημαίνει .

—  Εγώ  λαμβάνω τήν πατρικήν μου κληρονο

μιάν- σύ κράτησε τδν κήπον καί τήν οικίαν σου κα ί 

δόςμε τήν Μάρθαν.

Ι Ϊ  μικρά Ούρα τή ; καλύβης ήνεώχθη. λκ τ ίς  χ α -

ΡΑΦΑΗΑ ΑΜΠΕΤ
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ρ ϊς ίλαμψϊν εϊς τδ  πρόσωπον τού Μιχαήλ, 8ς τις 

έκραζε μεγαλοφώνως' —  Μάρθα ! Μάρθα! — Η  θύρα 

ήνοίχθη ολόκληρος καί ή κόρη τού Μιχαήλ έπεσεν 

εις τάς άγκάλας του ήρακλέους.

Καί έμνησικάκει μεν όλίγον δ Μιχαήλ, ϊτεινεν 

όμως φιλικώς τήν δεξιάν πρδς τον γαμβρόν του.

—  Μάρθα! άνεφώνησε, διά νά έορτάσωμεν τήν 

ευτυχή ταΰτην ημέραν, πήγαινε νά φέρης μίαν κα

νάταν με κρασί.

Η δε νέα χαίρουσα έφερε τδ  θειον ποτόν, καί ένω 

οί διαλλαγέντε; εχθροί έό^όφουν οίνον τής Κακετίας, 

αυτή έτραγώδησε τδ  έξής ασμα τω ν  τρ ιώ ν  ιππέω ν '

ι  Η Σαμίλα είδε νά ώριμάσωσι δεκαπεντάκις τά 

μήλα' είναι ωραία ώ ; ράδον, τδ  όποιον ανοίγει τήν 

αυγήν.

«  Ολοι οί νέοι τω ν περιχώρων τήν έζήτουν, αλλά 

ό άγριος πατήρ ώρκίσθη ό τι δεν θά τήν ύπανδρεόση.

«  Τήν έκλεισε, τήν ώραίαν κόρην, εις τδν ΰψηλό- 

τερον πύργον τής έξοχης του, έκτισμένον επί απρο

σίτου όρους, άνω άποτόμου βράχου.

«  Νύκτα καί ήμέραν έκλαιεν ή Σαμίλα καί έβλεπε 

διά στενού παραθύρου εάν έρχωνται νά τήν έλευ- 

θερώσωσιν.

ο Επέρα τήν δεξιάν διά του παραθύρου καί έτώ- 

ραττεν είς τδν αέρα τδ  λευκδν καί υγρόν άπδ δάκρυα 

μανδύλιόν της.

«  Μίαν πρωίαν διέβη ίππεδς άναβαίνων μαΰρον 

'ίππον, έλαφρότερον καί λεοπάρδου, όνομαζόμενον 

Σ ιγδ ιό ρ έ , ήτοι πλούτον.

«  ¿βύθισε τδν άργυρούν πτερνιστήρα εις τήν 

πλευράν του, καί δ ΐππος έπήδησεν εως εις τδ  πρώ

τον παράθυρον τού πύργου.

«  Τήν επιούσαν ήλθεν άλλος ίππευς, μ’ε άλογον 

ψαρόν όνομαζόμενον Σ ψ χΰ εχ ερέ  ήτοι κάλλος.

«  Κ α ί πετάσας εφθασεν έως είς τδ  δεύτερον πα

ράθυρον' έπεσεν εις τήν γήν καί έφυγε κατησχυμέ- 

νος πρδς τήν κοιλάδα-.

«  Η  Σαμίλα έκλαυσε δι’  όλης τής νυκτός’ άλλα 

άνατείλαντος τού ήλίου έφθασε τρίτος ίππεύς, άνα

βαίνων λευκδν ϊππον, όνομαζόμενον Σιχβαρούζη, 

τούτέστιν έρωτα.

«  Η νέα κατέπιε τά  δάκρυά της, έμειδίασε μακρό- 

θεν πρδς τδν ιππέα, έσεισε τδν μακρδν πέπλον της 

καί έτεινε πρδς αυτόν τάς δύο χεΐρας.

«  0  λευκός ΐππος άνεπήδησεν ως άν είχε πτερά, 

καί έφθασενείς τδ  τρίτον παράθυρον τού πύργου.

«  Η  Σαμίλα άφήκε φωνήν χαράς, έπεσεν εις τάς 

άγκάλας τού ίππέως, όστις παρέλαβεν αυτήν δούς 

ζωηρότατον φίλημα.

«  Καί έφερεν αυτήν εις τήν έξοχήν του όπου τήν 

ένυμφεύθη' δ δέ έρως έκαμεν ό,τι δέν έδυνήθησαν 

να κάμωσι τά  πλούτη καί τδ  κάλλος. »

0  Ηρακλής έννοήσας τήν σημασίαν τού άσματος 

ένηγκαλίσθη έκ νέου τήν Μάρθαν μειδιάσας τρυ- 

φερώς.

Η  Ιστορία αΰτη είναι νεωτάτη. Τήν 2  Σεπτεμ

βρίου 4860 συνεταξείδευσα μετά τώ ν  προσκυνητών, 

τώ ν έπισκεπτομένων κα τ’ έτος τήν μεγάλην μητρό- 

πολιν τής άρχαίας πρωτευούσης τής Γεωργίας, κει- 

μένην είκοσιέξ βέρστια μακράν τής Τίφλιδος, άλλά 

σήμερον ουσαν άσήμαντον χωρίον. Ανδρες καί γυναί

κες, άρχοντες καί χωρικοί, συ^έουσιν δμοθυμαδον 

είς τήν παρακμ,άσασαν πόλιν. Περιεργεία φερόμενος 

είσήλθον είς τήν εκκλησίαν μετά τού πρίγκηπος Α
λεξίου ΐβάνοβιτς. Η έκκλησία μεγαλοπρεπώς φω τι

ζόμενη έκενούτο καί έπληρούτο άδιακόπως. Οί 

προσκυνηταί έλθόντες έκ τώ ν πέριξ, οί μέν έφ’ άμά- 

ξης ή έφ’ ίππου, οί δέ πεζοί μέ κεφαλήν γυμνήν 

καί άλλοι γονυπετείς έντός τού κονιορτού, συνέόίεον 

είς τδν ναόν, προσηύχοντο, εκαιον κηρία ένώπιον τώ ν 

άγίοιν λειψάνων, έκαμνον τα ξίμ α τα  καί ήσπάζοντο 

εύλαβώς τάς πλάκας. Μεταξύ δέ τού πλήθους παρε- 

τήρησα νέον καί νέαν εξαίσιας ώοαιότητος, οΐ τινες, 

γονυπετείς έκτύπουν τδ έδαφος μέ τδ  μέτωπον καί 

έδιδον σημεία ένθερμοτάτης εύλαβείας. ό τ ε  δέ εί- 

πον είς τδν σύντροφόν μου πόσον μέ ήρεσκεν ή φυ

σιογνωμία τώ ν νέων έκείνων,— Είναι άπεκρίθη δ Η 

ρακλής, δ υίδς τού Νικολάου, καί ή Μάρθα τδ  ώ - 

ραιότερον άνθος τής Γεωργίας.

ΒΙΩΝ.

Γ Ρ Α ΙΚ Ο Ρ Ω Μ Α ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α ,

£ δημοσιευόμενα νΟν τδ πρώτον κατά τά χειρόγραφα τών- 
έν ταί; δημοσίαις καί Ιδιωτικοί; βιβλιοΟήκαι; ’Αθηνών,. 
Βρυξελλών, Κοπενάγη;, Γενούης, Γενεύη;, Μεδιολάνων,, 
Μονάχου, Νεαπόλεω;, Νάξου, Παυίας,Θήρας, Ταυρίνου,, 
Ένετία;, Βερώνη;,Βιέννη; καί Ζακύνθου, μετά σημειώ
σεων και ερμηνειών, υπό Καρόλου "Οπφ ( I ).

Η σταυροφορία τώ ν Γάλλων, Ενετών, Ψλα- 

μανδών καί Γερμανών, ή άνατρέψασα τδ  4 204 έτος

( I )  ΣΗΜ. Π ΑΝΑ . δ Κ . Κ . "Οπφ είναι αϋτό; έκεΤνος 
ού τινο; τήν άξιόλογον περί Καρύστου πραγματείαν (1205- 
— 1 470) έδημοσιεύσαμεν τδ 4855 έν τφ  ς ’  τόμψ τή ; Π α ν 
δ ώ ρ α ; ,  σελ. 36. καί έπ. Γεννηθείς τδν Φεβρουάριον το3 
1832 έτου;, έ'χει σήμερον ήλικίαν ένό; καί τριάκοντα έ- 
τ ώ ν  καί ί’μω ; πόσα σπουδαία συνέγραφε καί έδημοσίευσε! 
Διδαχθείς κατ’  άρχά; ϋπδ πατρό; πεπαιδευμένου καί μά
λιστα έλληνιστοΟ, συνεπλήρωσε τά ; σπουδάς αϋτοϋ, πρδ 
πάντων τά ; ιστορικά;, εΐ; άλλα τη ; Γερμανία; πανεπιστή
μια, ασχοληθεί; είς διαιρώτισιν ίδίω; τών σπουδαιότερων 
εποχών τοϋ ελληνικού μέσου αίώνος, ήτοι τής περιόδου 
τή ; φραγκοϊταλικής κυριαρχία; εϊ; ήν έπηκολούθησεν ή. 
τουρκική κατάκτησις. Έμελέτησε δέ έπί τούτψ τά  σω- 
ζόμενα μνημεία τή ; εποχής εκείνης, έπισκεοθεί; πολλάκις.

&5u-
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τόν δεσποτικόν θρόνον τού Βυζαντίου, αποτελεί 

άξιολογώτατον έπεισόδιον τή ; ιστορίας του μεσαιώ- 

νος. Ναι (Λεν το  έν Κωνσταντινουπόλει ίίρυθεν φραγ

κικόν κράτος κατελύθη τό  1261 υπό τώ ν  Πα- 

λαιολόγουν, κατά τήν λοιπήν δμως Ελλάδα οί θετικοί, 

τά  έθιμα καί οί νόμοι, ου; είσηγαγε τό  άνθος των 

ιπποτών τής Ιισπερίας, έτηρήθησαν επί πολλούς αι

ώνας, καί τηρούνται ε τ ι καί σήμερον εν ταϊς νήσοις 

τού Αιγαίου, ταίς κατακτηθείσαις τό  1 566 έτος υπό 

τώ ν Τούρκων. Κ α τ’  εκείνο τού χρόνου οί μεν ίππό- 

τα ι τή ς  Ελλάδος έφημίζοντο οί άριστοι τής οικου

μένης, έν δε τη  αΰλή τώ ν  Αθηναίων δουκών έλαλεΐτο 

ή γαλλική όπως καί έν Παοισίοις, καί ό Πάπας Ο- 

νώριος έκάλει την Ελλάδα Νέαν Γαλλίαν' άλλ’ η 

χώρα καί όλον τό  ελληνικόν έθνος υπετάγησαν εις την 

επιρροήν τού ρωμαϊκού τιμαριωτισμού, ού τίνος τά  

ίχνη ανευρίσκονται ετι καί νύν έν το ΐ; δημοτικοί; 

άσμασι τώ ν Ελλήνων, καί έν το ΐ; άξιολόγοις έρει- 

πίοι; τώ ν φραγκικών φρουρίων τής Ι’ λαρέντσης, τώ ν 

Πατρών, τής Ναυπάκτου, τής Βοδονίτση;, της Κα- 

ρυταίνης καί τόσων άλλων, παρακειμένων εΐ; τα  σε

βάσμια λείψανα τής κλασικής άρχαιότητος. Αυτοί 

οί Βυζάντιοι, άνακτησαντε; τήν Κωνσταντινούπολή 

καί μέρος τής Πελοποννή,σου, άπεδέζαντο του; τιμα

ριωτικούς θεσμούς τής Αύσεως. ’Αλλά δέν μετεφυ- 

τεύθη μόνον τό  τιμαριωτικόν στοιχείου, στοιχείου 

άναντιόρητως έπικρατές, εις την Ελλάδα υπό τώ ν 

Εσπερίων κατακτητών' διότι μεταξύ τώ ν λειψάνων 

τού ελληνος πολιτισμού διαδραματίζεται καί οΰσιώ- 

δε; τ ι  μέρος τής ιστορία; καί τού πολιτικού βίου 

τώ ν  ρωμαϊκών λαών. Καί ένώ έν Επιδαύρω Λιμηρή, 

η τ ι ;  διέσωσε ύπέρ πάσαν άλλην πόλιν δημοτικά; 

έλευθερίας, οί Ελληνες προύχοντες άμ.ιλλώμενοι πρός 

τούς Ιταλούς, ηριζον περί εξουσίας, η μέν Χίος όπε- 

τάσσετο εις εταιρίαν γενουηνσίων έμπορων, εις δέ 

τάς Αθήνας καί τ ά ;  Θήβας ή μεγάλη τώ ν  Καταλά-

ιι'ι σονδρομϊι τής π ρω σ ικ ή ; κυβ ϊρνήσεω ; διαφόρου; διαφό

ρω ν επ ικρατειώ ν δημοσίου; κα ι Ιδ ιω τικ ά ; βιβλιοθήκα;, μή 

άμ ελήσα ; μηδ’  αυ τά ; τάς π ενιχρά ; τή ς  ελευθέρας Έ λλά δο ;. 

Το ιαϋ την δε επ ιμέλειαν καταβάλλει ό  σοφό; ούτος καθηγη

τής καί τοσαύτην οξυδέρκειαν έχ ει περί τή ν άνακάλυψιν καί 

τ ω ν  ελά χ ισ τω ν  ειδήσεων οσαι συντείνουσιν εί; τή ν άκριβε- 

στέραν κα τάρτισ ιν τοΟ έργου αύτοϋ, ώ σ τε  καί %σα ή μ εΐ; 

έν Έ λλά δ ι π α ρορδμ εν ε ίτε  έξ άμ ελεία ; ε ίτε  έξ άμαΟείας, 
αύτός συνέλεξεν ώ ;  χρήσ ιμ α  καί αναγκαία.

Ό  Κ .  Ό π φ  δ ια τελεΐ σήμερον καθηγητής έν Tip Π α νε

π ιστήμ ιο» τ ή ;  έν Π ομ ερανία  G rc ifs » «H . Έ κ  δέ τώ ν  σ υ γ

γρ α μ μ ά τω ν  σΰτοΟ άξια ιδιαιτέρα; μ νή μ η ; εΤναι τά  έξής· 

Do hiâloriae Ducal. Athen, foulibus (1855 ). Karjstos, Andros, 

Vcnelobjianlin iscbc .Vnalcclon, Historisch-genealogischer alias 

(1 8 5 9 ) καί αλλαι α ξιόλογο ι πραγματεΤαι, δημοσιευθεΤσαι έν 
περιοδικοί; συγγράμμ ασι. Κ α θήκον δέ νομ ίζομ εν νά π ο ι-  

ήσω μ εν μνείαν καί τώ ν  φ ιλελληνικών α ισθημ άτω ν τοΟ ά ν -  

δρό ;, δν εϋ τυχήσαντε; έγνω ρ ίσαμ εν τ ό ν  παρελθόντα χ ε ι
μ ώ να  εν Ά Ο ή να ι;.

tu
νων εταιρία είσήγαγε τούς νόμους τής Βάρκης καί 

αί Πάτραι ύπήγοντο εί; τόν πάπα* Α ί έμπορικαί πο- 

λιτείαι τής Ιταλίας, ών την ιστορίαν ούδείς άγνοών 

τά  τή ; Ελλάδος τού μέσου αίώνος έννοεΐ, έφείλουσι 

τήν κατά θάλασσαν δύναμιν καί τήν παγκόσμιον έ- 

πισημότητα αυτών είς τάς άποικίας δσας κατέστη

σαν έν Ελλάδι, διά τούτο υπό τώ ν  έπιφανεστάτων 

πολιτικών τή ; Ιταλίας έπικληθείσα; δεξιόν ¿φθαλμόν 

καί δεξιάν χεΤρα τώ ν πόλεων αυτών. Ενεκα δέ τών 

αμοιβαίων σχέσεων, ή καλλιτεχνία καί ή έπιστημη 

τής Ανατολή; μετεδόθησαν καί εί; τή ν  Δύσιν, είσα- 

γαγούσαν τά ; ίπποτικάς αυτή; παραδόσεις είς τήν 

νεολληνικήν ποίησιν' καί οΰτω μετά τήν καταστρο

φήν τού 1453 έτους τά  λείψανα τής κλασικής άρ- 

χαιότητο; έσώθησαν πρός δφελος τής εΰρώπης καί 

τού άνθρωπίνου γένους.

»  Δημοσιεύσας άχοι τούδε πολλάς μονογραφίας 

περί τού άντικειμένου τούτου, έπιχειρώ σήμερον νά 

συγγράψω κριτικήν και λεπτομερή ιστορίαν τού κατά 

τόν μέσον αιώνα έλληνορωμαΐσμοϋ άπό τού 1 200 

μέχρι τού 1506 έτους' θέλω δέ φροντίσει νά διαφω

τίσω  διά νέων έγγράφων τό  μέρος τούτο τής ιστορίας 

όπερ θεωρείται έ τ ι καί σήμερον σκοτεινότατον. Ε

πειδή δέ τή  δαψιλή συνδρομή τή ; πρωσική; κυβερ- 

νησεως έπεσκέφθην έπί τέσσαρα έτη τά  άρχεία καί 

τάς δημοσίους καί ιδιωτικά; βιβλιοθήκα; τής Αυ

στρίας, τή ; Ελβετίας, τής Ιταλίας καί τής Ελλάδος, 

καί άντέγραψα οίκοι τ ά  χειρόγραφα πολλών τής εΰ- 

ρώπης βιβλιοθηκών, συνέλεξα μέγαν αριθμόν διπλω

μάτων καί σπουδαιότατων ανεκδότων χρονικών' τά  

χρονικά δέ ταύτα  ί  τινα  δέν άφορώσιν είς μόνην τήν 

Ελλ.άδα άλλά καί είς άλλας τής Εΰρώπης χώρας, ώς 

φέρ ei πει ν τό  τού Μαρίνου Σανούδου, ού τίνος μέρος 

αναγόμενου είς τά  τής Ιταλίας ¿δημοσίευσα τό  1 862 

έν Νεαπόλει, τά  χρονικά λέγω  ταύτα  & τινα  ένδιαφέ- 

ρουσιν ιδίως τού ; φιλολόγους, οίον τό  τού Ροβέρτου 

Κλαρύ, αρχαιότατου πεζογραφικόν μνημείου τών 

γαλλικών γραμμάτων, Οέλουσι πληρώσει χάσμα έπ- 

αισθητόν πρός πάντα; τής εΰρώπης τούς σοφούς, 

καί άποτελέσει αναπόφευκτου παράρτημα τή ; ιστο

ρίας ήν μέλλω νά έκδώσω. Πλήν τούτου θέλουσι 

χρησιμεύσει καί ώς συμπλήρωμα τής έν Βιέννη τ ε 

λευταία; έκδόσεως τώ ν βυζαντινών ιστορικών. Οί 

βυζαντινοί, όποιοι έδημοσιεύθησαν, διηγούνται μέν 

πολλά περί τώ ν δυστυχιών καί τώ ν θεολογικών έ- 

ρίδων τού Βυζαντίου, σιωπώσιν δμως περί τή ; ρω

μαϊκή; έξουσία; καί τού βίου τού Ελληνικού λαού' 

δ μόνος δέ συγγραφεύς ό πραγματευθείς περί τώ ν 

τής κυρίως Ελλάδος συγκεχυμένοι; μέν άλλά μετά 

πλείονος ακρίβειας, δ Χαλκοκονδύλης, ολίγον καθί

στατα ι χρήσιμο; διά τό  πλήθος τώ ν σφαλμάτων καί 

τήν έλλειψιν λεπτομερών σχολείων. Μάτην άναζη-
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τούμεν μεταξύ τών άλλων τόμων τού « Corpus 

scriptorum  historiæ B y zan tin æ  » , ακριβείς ειδή

σεις ή ιδιαίτερα χρονικά περί τή ; δυτικής κυριαρ

χίας. ϊδού διά τί τά  παρ’ ήμών έκδιδόμενα ού μόνον 

επωφελές παράρτημα, άλλά καί άναγκαΐον συμπλή

ρωμα τή ; πολυτόμου ταύτη; συλλογή; υπάρχουσι.Τδ 

υπό τού Κ . B u c h ó n  άνακαλυφθέν καί έκδοθέν ελλη

νιστί τε καί γαλλιστί χρονικόν τού Μωρέως, ού τίνος 

ιταλική μετάφρασις κεΐται είσέτι ανέκδοτος έν É- 

νετία, δέν άνετυπώθη έν Βιέννη' τόσω δέ μάλλον 

θεωρείται άναγκαία δευτέρα έκδοσις, δσι·> δέν συνω- 

δεύθη τό πρώτον καί διά τών κριτικών έκείνων έπι- 

στασιών, οσα; άπαιτούσι τ ά  τοιαύτα συγγράμματα 

Αλλως τε τούτο είναι τό μόνον μνημεϊον τής δυτι

κή; έποχής, τό τυπωθέν έπί τών ήμετέρων χρόνων, 

διότι οί κύριοι T a fel , T h o m a s , M iklosich  καί M ü l 

ler ησχολήθησαν είς μέρος τών διπλωμάτων, άλλων 

μέν ενετικών καί άλλων έν γλώσση Ελληνική.

»  Τ ά  χρονικά, ά  τινα σκοπούμεν νά δημοσιεύσου- 

μεν, είσί πάντα σχεδόν άνέκδοτα' διότι καί τά  έκ- 

δοθέντα ¿λίγα, διά τήν σπάνιν τών έκδόσεων η τήν 

δυσκολίαν τής διαλέκτου είσίν άγνωστα τοϊ; σοφοί;. 

Σημειώσεις δέ ακριβείς, πηγήν εχουσαι τ ά  άνέκδοτα 

διπλώματα δσα συνέλεξα, θέλουσι παρατεθή είς 

τ ά  κείμενα, συτεταγμέναι έν τή γλώσση τών πρωτο

τύπων, πλήν τών ελληνικών, είς x  παρατεθήσονται 

μεταφράσεις καί σημειώσει; λατινιστί, καί τών ρω

σικών καί άρμενιακών λατινιστί μόνον έκδοθησομέ- 

νων. A Í  δέ διασαφήσεις δσας απαιτεί η Ελληνική ι

στορία καί ή εισαγωγή δημοσιευθήσονται γαλλιστί.

»  ίδού τά  κατά πρώτον έκδοθησόμενα'

1 . E x c e rp ta  de expeditionibus sacris e x  Häy- 

tonis principis Coricensis chronico Armenio- 

r u m  lingua scriplo (χειρόγραφον).

2 .  L a  division de la terre de oultrem er et 

des choses qui y  sont. χειρ.

3 .  R o b ert  de  Clary , L a  prise de  Constanti

nople. χειρ.

4 .  E xcerp ta  de  Constantinopoli occupata et 

rebus gracco-rom anensibus e x  Chronico  Nov- 

gorodensi aliisque fontibus Rossicis.

5 .  Istoria del R e g n o  di R o m a n ia  sive R e g n o  

di M o r e a  com posta per M ar in  S a ñ u d o  ne  la 

lingua latina ed in questo manoscritto ridotta 

Dell' id iom a  italiano in qualtro parti, (χειρόγρ.).

6 . M arin i Sanuli F r a g m e n t u m  de  Constanli- 

nepoli a Palaeologo occupata. (χειρόγρ.)

7 .  lnsulae A e g e i m a r is .— Q ü ib u s  praeponi- 

tur d o m in u s  d u x  (V enetiarum ) in scribendo, et 

qui se praeponunt duci. D e  R o m a n ia .

8 .  M arii Philelphi A m y r id o s  sive de  vita re-

busque gestis invictissim i R eg is  Im peratoris 

M ahom eti I L  lib r i IV . (χειρόγρ.).

9. A n ton ii Lu sc i Carmen de exc id io  Coustan- 

linopolis et bello  T u rc is  in ferendo. (χειρόγρ.).

10. E xcerp ta  de rebus in G raecia  gestis c S te 

phani M agn i Annalibus Veuetis 1205— 1497. 

(χειρόγραφον). ^

11. Gom m issio Andreae Barbari, Jacobi M i

chaelis, Joannis A y m i et Lu cae  T ro n i p rov i- 

sorum  et syndicorum  Rom auiae. 19. A p rilis  

1408. (χειρόγρ.).

12. Giunta di sei cap ito li a lie  Assisie di R o 

mania. (χειρόγρ.)

13. Dépenses faites à l ’occasion des nôces de 

P h ilippe  de S avoye et d Isabelle de V illeh a r- 

douin princesse de la M orée, le  12 fé v r ie r  1301; 

d 'après le jou rna l du c lerc Guichard. (χειρόγρ.).

14. E xcerp ta  de ducibus A lhenarum  ex  lib ro  

msc. : βιβλίον ιστορικόν περιέχον διαφόρους ισ το 

ρίας. (χειρόγρ.) _ _ .
15. D e  rebas A rgo ru m  et N eapo lis  Romaniae.

16. Αντωνίου τού Καλοσυνα ιατρού φυσικού προ

οιμίου καί είς τόν βίον τού Χαλκοκονδύλου (χειρόγρ.).

17. Γεοιργίου τού Γεμις-ού .Μονωδία έπί τή  Δεσποίνη.

18. E p iro lica , c’est-à-dire:

a) Chronicon E p ir i ex  capitu lo C L X X IV . 

lib ri rarissim i cu i titu las est: Τό παρόν βιβλίον 

είναι η παλαιά τ ε  καί νέα διαθήκη ήτοι τό  Ανθος 

καί άναγκαΐον αΰτής. Venetiis . 1536. 8.

b) Emendanda in  E p iro lica  C orpori scrip 

torum historiae Byzantinae Bonnensi inserta.

c ) Pacta Joanninae et a lia documenta.

d) Catalogues des gouverneurs vén itiens de 

l’Epire. (χειρόγρ.).

19. G iovann i M usacchi, D éspota d e ll 'E p iro , 

B reve  m em oria  de nostra casa Musacchi. 1510.

(χειρόγρ.).
20. Estx-atto dalla  storia inéd ita  di Zante, 

scrilta  da N ico lo  Serra, (χειρόγρ.).
21. F ragm enta ch ron ic i graeci m onaslerii Sti. 

Theodori in Ínsula Cytbera sili. (χειρόγρ.).

22. A lb e r i dei duclii dell’  A rc ipe lago , dei 

Maonesi di C ilios dei s ignori di Andros e td e lle  

principali fam ig lie  feudatario dell’  A rc ip e la go , 

dei Delenda S ir ig o , d’ A rgen ta , da Corogna et 

a ltre. (χειρόγρ.).
23. Catalogues docum entés des gouverneurs 

vén itiens de 1’ Eubée et des iles de 1 A rch ip e l.

(χειρόγρ.).
24. Leonard i C h iensisD e Lesbo  a Turcis  anno> 

1462 occupata epístola P ió  II. papae missa* 

(χειρόγρ.), —  καί άλλα. Χ · ΟΠΦ*.



ΔΑΝ ΙΚ Η  Φ ΙΛΟΛΟΓΙΑ.

Π ρος τό ν  ά ξ ιό τψ ο ν  διευθυντήν τής Πανδώρας.

Ή  Ε λλάς συνεδέθη ήδη μετά τής Δανίας 
διά του προσφιλέστερου καί ίερωτέρου των 
συνδέσμων. Γόνος αγλαός τ η ς  έν αυτί) βασι- 
λευούσης δυναστείας άνέβη, θεία συνάρσει, έπί 
τόν ελληνικόν θρόνον, τό  δέ πολυπαθές ημών 
έθνος, προώρισται να ΐδή άνατέλλουσαν νέαν 
αυγήν ευημερίας, ευνομίας καί δόξης.

'Άλλοι άρμοδιώτεροι έμου καταστήσουσι 

γνωστούς τοΤς Έλλησι τούς επιστημονικούς, 
πολιτικούς καί καλλιτεχνικούς θησαυρούς, ών 
πλουτει ή Δανία, ής ή πρωτεύουσα Κοπεγ
χάγη δικαίως προσαγορεύεται αί Άθήναι τής 
Άρκτου. Τό κατ’ εμέ άρκοϋμαι να μεταδώσω 
τοΐς άναγνώσταις του άξιολόγου ύμών περιο
δικού συγγράματος διηγήματά τινα Δανικά, 
έξελληνίζων αυτά έκ τής Γαλλικής μεταφρά- 
σεως τού γνωστού Γάλλου λογίου Xavier 
Marinier.
■ Τα διηγήματα ταύτα άπηνθισεν ό μετα
φραστής έκ δύο. συλλογών, έκδοθεισών έν Κο
πεγχάγη τό 1853 καί έπιγραφόμενα «  Διη
γήματα νέα καί παλαιά (δανιστί, Noveller 
garnie og nye) κ α ί ! «  Νέα Διηγήματα (Nye 
Fortaellinger), αποδιδόμενα δέ εις τόν Κ. Α. 
Έϊβέργον (L. Heiberg) ενα τών άφελεστέ- 
ρων καί δημοτικωτέρων συγγραφέων καί δρα- 
ματοποιών τής Δανίας, καταττόμενον μετά 
τών έξίσου περιφανών λογογράφων Oehlens- 
cblanger, Andersen, Iugemann, Haueb, Blee- 
her, καί τών ποιητών Palladun, Müller καί 
Wiuther.

Δεν είναι άπό σκοπού να σημειώσω ένταύθα 
μεταξύ τών άλλων άρχαίοτέρων σοφών, οΤον 
τού Τυχοβράχη κλπ, καί τόν διάσημον γεω
γράφον Μαλτεβρούν, όστις, Δανός τό γένος, 
ήναγκάσθη να πολίτογραφηθί) έν Γαλλία καί 
να προικίση τάς έπιστήμας καίτήν φιλολογίαν 
αυτής διά τού γνωστού συγγράμματός του.

Τα έξελληνιζο'μενα νύν Δανικά διηγήματα 
« Ή  μ ι κ ρ ά  Κ α ρ ί ν α ,  Μ ί α  ι σ τ ο ρ ί α  
κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ,  A  ί κ ι ν δ υ ν ώ δ ε ι ς  α
τ ρ α π ο ί ,  » εΐσίν ου μόνον πλήρη χάριτος 
καί διαφέροντος, άλλ’, όπερ καί τό κάλλιστον, 
ήθικώτατα. Διό, δεν έδίστασα να προσφέρω 
αυτά ώς ανάγνωσμα άξιον εις τούς συνδρο-
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μητάς ύμών, προτάττων τήν παρούσαν έν ε?- 
δει προλόγου καί άρχόμενος προσεχώς τής 
δημοσιεύσεως άπό τού διηγήματος Ή  Μ ι - 
κ ρ ά Κ α ρ ί ν α .

Ε ν 'Α ρ τ ρ , τ ή  12 Ό χτω θ ρ ίου  1863.

Ό  ύ σ τερ ο ς  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΩΠ.

Δ Ω Ρ Α.

ΑΡΧΑΙΟ ΛΟ ΓΙΚΑ.

Η παρατιθεμένη επιγραφή έδόθη ήμΐν υπό του 

άλλοτε έν ΓΙρούσ-/] τής Βιθυνίας προξένου τής Ελλά

δος Κ. Φοίβου. Αντέγραψε δέ αυτήν έκ τετριμμένες 

πλακός κειμένης εν τ ώ  ναώ τής ίερϊς Μονής τού Α 

γιου Αβερχίου, έν τώ  χωρίω Κουρσουνλού (Ελεγμών) 

τής Προύσης. Εξυλογραφήθησαν δέ μόναι αί πρώ- 

τα ι £; γραμμαί, όπως γίνγ) γνωστόν τό είδος τώ ν 

γραμμάτων. Εκ τού σεμειουμένου έτους 6717, 

προκύπτει ό τι άνήχει εις τήν ΙΒ' εκατονταετηρίδα.

£

Ο

ΙΖ=»>

Ο
ο
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ίδόυ ό-λόκληρος αυτή1
ΈνταΟβα χεΤται ποριρυρόβλαατος κλάδος * · 
κομνηνοιρϋς άρετών πασών τύπος ; .  

κοντόσταολος ’Ανδρόνικος γεννάδας" · 
καί λοΤσΟον ’Αντώνιον έν μονοτρόποις ’ ■
Δουκός μεγάλου τοΟ Μυριαριστέως ] ·  
υιών έκσφράγισμα πατρομητρόβεν *· 
μυριονίκων πρό γεν&ν βασιλέων 

οι γοΰν όρΟντες τήν σορόν τοΟ κειμένου · 

εϋγεσΟε τούτιμ πρός ψυγής σωτηρίαν *» 
τήν δωδεκάτην εΰρεν ίνδικτιώνος τέλος |> 
τήν είκάδα τρίτηντε Φεβρουάριου ' ·  
ετών τρεχούσης έζάκις χιλιάδος '  · 
έπτακοσίων καί δέκα σύν έπτάδι ' ·

Κοντόσταυλος εκαλείτο έπί τώ ν Βυζαντινών ό 

-ναύαρχος, κατά τινας δέ καί Δρουγγάριος.

Π Τ Ω Μ Α Τ Α  

ΕΝ ΠΟΜΠΗΙΑι ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ,
(Έ κ  τής Illustration.)

χέουσι γύψον υγρότατον εις τα  περικυκλούντα τά  ο

σ τά  κοιλώματα και οΰτω κατορθούσι λαμπρόν καί 

πολύτιμον έκγμαγμα, διότι, τού γύψου άντικαθι- 

στάντος τάς σάρκας καί τα  ενδύματα, ό σκελετός

Πρός τόν διευθυντήν.

Γινώσκετε ό τι αί άνασκαφαί τής Πομπηία? έξα- 

κολουθούσι πάντοτε καί καθ’ εκάστην αναφαίνονται 

νέα καί άξιολογώτατα αποτελέσματα. Ού μόνον πο

λύτιμα πράγματα, έργα καλλιτεχνικά, εργαλεία 

καθημερινής χρήσεως, οίκίαι ανακαλύπτονται, άλλα 

καί άνθρωποι, κάτοικοι τής πόλεως καταποντισθέν- 

τες υπό τόν χείμαόρον εκείνον τής υγρας σποδού 

τής ούτως είπείν έκμαξάσης τήν πόλιν απασαν.

Ιίδη τό  μουσείον τής Νεαπόλεως κατείχε τεμά- 

χιον τοιαύτης τέφρας υπό τοϋ χρόνου ατερρωθεν 

έν ώ  ό τύπος στήθους γυναικός νέας ε τ ι φαίνεται 

θαυμασίω; έντετυπωμένος- έλυπούντο δέ ότι 

αί άνασκαφαί άπεκάλυπτον άνθρώπων λείψανα δέν 

έδύναντο νά τηρήσωσι του; τύπους έκείνους δια- 

σποιμένου; πρός τήν έλαχίστην μετακίνησιν.

Εις τό  εξής ούδεν τώ ν πολυτίμων τούτων λει- 

'ψάνων άπολεσθήσεται" ιδού αί φωτογραφίαι τώ ν έκ- 

μαγμάτων τριών έκ τώ ν  τεσσάρων νεωστί άνακα- 

λυφθέντων σωμάτοιν, (1 ) ά τινα έξεκολάφθησαν 

•δι άπλουστάτου τρόπου.

Οταν εις τάς άνασκαφάς, έξ ών ή κόνις καί τά  

τρίμματα παντός είδους άφαιρούνται κατ’ ολίγον 

καί μετά μεγάλη; προσοχής, άπαντώνται λείψανα 

άνθρώπινα παρέχοντα τήν υποψίαν ότι υπάρχει έκεί 

σκελετός καί έμφαίνοντα πού κείται, καταβρέχουσίν 

έπιμελώς τό  μέρος εκείνο τής γής δι’  υγρού στεδ- 

ροποιούντος αυτό (πιθανώς διά silicate άσβέστου).

Τούτου γενομένου, διά τρυπών καθέτου (sonde)

(1 ) ΤοΟ τετάρτου τό έκμαγεΤον δέν ήτο ετι τετελειωμέ- 
νον κατά τήν έν Πομπηί^ διατριβήν μου.
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περιβάλλεται νέον περικάλυμμμα καί το  ανθρώπινον 

ον αναφαίνεται έκ νέοο εΐ; τούς οφθαλμούς ήμών.

Οί κάτοικοι ούτοι εύρέθησχν έν τώ  άνατολικώ 

μέρει τής πόλεως προς το  Καστελλαμάρε, εν τινι 

δρομίσκω έξερχομένω εις τήν δδόν τής αφθονίας, 

(Α1>θη(1ϋΙ1ζ&) (α ). Υποτίθεται δ’ δ τι έπανελθόντες 

μετά τήν πρώτην περίοδον τής καταστροφής, ίσως 

όπως παραλάβωσι πολύτιμά τινα πράγματα, κατε- 

λήφθησαν οπό τοΰ χειμάρρου τής τέφρας.

Α ί γυμναί κνήμαι καί τά  προς τύ  μέσον τοΰ 

σώματος άνασεσυρμένα ενδύματα, δ άνέχων αυτά 

βραχίων, ό έτερος βραγιών τεταμένος, η χειρ συνε- 

σπασμένη, έκφρασις πόνου δεινού επί τω ν  προσώ

πων (μάλιστα εις £ν τώ ν εκμαγείων), πάντα έμ- 

φαίνουσι καλώς καί τήν φυγήν καί τδ  τρομερόν 

τέλος τώ ν ταλαιπώρων εκείνων. 'Γούτο υπάρχει κα- 

ταπληκτικώτατον πάντων έν Πομπηία, δν, ούτως 

εΐπείν, συμπλήρωμα τής τρομοποιοΰ έντυπώσεως 

ήν αισθάνεται ό έπισκεπτόμενος τήν κεκοιμημένην 

ταύτην πόλιν.
Α .  Α τ ^ ^ ί ί
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Η  παλαιά καί αξιόλογος αυτή πόλις Ελληνίς τής 

Βιθυνία; έγέννησέ ποτε τύν περίφημον Αστρονόμον 

ί'παρχον, τύν μεγάλον ίστορικύν Δίωνα Κάσσιον καί 

άλλους ένδόξους άνδρας. Λκμάζουσα δέ μετά τήν 

αύξησιν μάλιστα του Βυζαντίου υπύ Κωνσταντίνου 

ελαβε τήν τιμήν, δτι έν αυτή συνεκροτήθη ή πρώτη 

Οικουμενική τώ ν Χριστιανών Σύνοδος έπί του πρώ

του καί μεγίστου καί άγιωτάτου τώ ν Χριστιανών 

αύτοκοατόρων. Πρύ τής Συνόδου ταύτης έγένετο 

άλλη έν Ιεροσολόμοις μεοικωτέρα, ζώ ντων έτι τών 

άποστόλων Πέτρου καί Παύλου.

Κ α τά  τήν εισβολήν τώ ν Τούρκων, τώ ν λεγομέ

νων Σελγυκΐδων, εις τήν Μικρασίαν, ή Εώαν Ε λ 

λάδα, ή Νίκαια, ώχυρωμένη ουσα, άντέστη έπιτυ- 

χώς, άλλ ’ έπί τέλους έπεσεν εις χείρας αύτών. 

Μ ετά τινα χρόνον δμως άνακτήσαντες αύτήν οί ή- 

μέτεροι αΰτοκράτορες, έθεώρουν ώς τ ι  προπύργιον 

τοΰ Βοσπόρου προς τά ; έπιδρομάς τώ ν  Σουλτάνων 

τοΰ ϊκονίου καί άκολούθως τάς τώ ν  διαδεγθέντων 

αυτούς όθωμανών, οϊτινες τέλος έκυρίευσαν αυτήν 

διά τοΰ δόλου.

Αλλά πρύ τούτου μετά τήν δολίαν άλωσιν τής

(α) Περϊ τδ>ν πτωμάτων τούτων έγράφη iv έκτάσει έν τή 
Π α ν δ ώ ρ α  τήν παρελθονααν 4 5 Μαΐου έν σελίδί 402’ έν 
παρόδψ δέ καί περί το5 τρόπου τής διασώσεω; τοΟ τύπου 
τών πτωμάτων. Σ. Μ.

Κωνσταντινουπόλεως υπύ τώ ν  Λατίνων κατά τάς: 

®ΡΧ“ ί  τ ήϊ δεκάτη; τρ ίτης έκατονταετηρίδος, ή Νί

καια υπήρξε καί προσωρινή πρωτεύουσα τής Ελ

ληνικής αυτοκρατορίας μέχρι τής έλευθερώσεως του 

Βυζαντίου έν διαστήματι πεντήκοντα έτών. Αύτοϋ· 

ειχον προσκαίρως τύν θρόνον οί αύτοκράτορες Θεό

δωρος Λάσκαρης, Ιωάννης Βατάκης καί Μανουήλ 

Παλαιολόγος, μέχρις ου ό Στρατηγόπουλος μ ετ’  ο

λίγων Ελλήνων έπελθών έξαφνα κατά περίστασιν, 

ήλευθέρωσε τήν έθνικήν πρωτεύουσαν θαυμασίως 

καί άνελπίστως.

Κ  Νίκαια κείται παρά τήν λίμνην Ασκανίαν, καί 

οτε οί Σταυροφόροι ήλθον εΐ; πολιορκίαν αυτής, κα- 

τεχομένης υπό τώ ν Σελγυκΐδων Τούρκων, μετέφερον 

άπύ τής Προποντίδος εις τήν λίμνην τ ’  αναγκαία 

πλοία κατά γνώμην καί συνδρομήν τώ ν  Ελλήνων· 

ναυτικών, οιτινες καί άλλοτε πρό τινων έκατονταε- 

τηρίδων μετέφερον στόλον τινά  Ελληνικόν έκ μικρο- 

τέρων πλοίων διά τοΰ ισθμού άπύ τοΰ Σαρωνικοΰ 

κόλπου εις τύν Κορινθιακόν, κατά τώ ν  λεηλατούν- 

τω ν τά  παράλια τούτου Σαρακηνών Μωαμεθανών.

Π πόλις Νίκαια έχει έκπαλαι μητροπολίτην καί 

,ώς 400 οικογένειας χριστιανικά; καί ούκ ολίγα- 

■πέρ·.', χωρία χριστιανικά. Σώζεται δε καί τύ  παλαιόν 

τείχος αυτής ήρειπωμένον κατά μέγα μέρος. Ευ

κταία δε διά τήν καλήν θέσιν καί τήν έσωτερικήν 

εμπορίαν ή αναγκαία εκπαίδευσή καί πρόοδος τής 

άξιολόγου ταύτης πόλεως.

Εσχάτως ή εξουσία έπισκευάσασα τά  αυτόθι μω 

αμεθανικά προκυνήματα, διώρθωσεν ολίγον καί τύ 

ρεϊθρον τοΰ πλησίον ποταμού, έξ ού ό τόπος έγίνετο 

νοσωδέστερος, καί άπεφάσισε τήν σύστασιν ενός ά τ-  

μόπλου έντύς τής λίμνης. Κ α τά  τάς γενομένας άνα- 

σκαφάς εύρέθησαν Ελληνικαί έπιγραφαί καί τινα  άρ- 

χαία. Ταΰτα σημειοΰμεν έκ τώ ν αγγλικών έφημε- 

ρίδων. Πληρεστέρας δε ειδήσεις περί τοΰ τόπου τού- 

του ας δώσωσιν άλλοι.

I .  Γ . ΛΑΤΡΗ Σ.

Ρ Α Φ Α Η  Α Α Μ Π ΕΤ.
 0000---

Ή  εν παραρττ.ματι είκών παριστα  τόν Κ. 
'Ρ α φ α ή λ  “Ά μ π ε τ , τον ιδρυτήν τώ ν έν Καίρω. 
Σ χο λ ε ίω ν , περί ώ ν έγράψαμεν έν τ ώ  φ υ λ λ α 
δίου τή ς  1 5  Σεπτεμβρίου του ένεστώ τος εταυς.-
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Ε  Φ  I I Μ  Ε  Ρ  I  Δ  Ε  Σ .

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1ο , 18 03.

ϊ ί  Συνέλευσις άπεφάσισε"

ά—  Νά καταργηθώσιν οί άπύ 1 Φεβρουάριου 

1863  δοθέντες παρά τύν νόμον στρατιωτικοί βαθ

μοί εις άπλοΟς πολίτας.

β'—  Ν ’ άκυρωθώσιν αί άπομαχικαί συντάξεις, 

όσαι μετά τήν έπανάστασιν τοΰ όκτωβρίου έδόθησαν 

εις τούς υπηρέτας καί άλλους όπαδούς τώ ν έπανα- 

σ τα τώ ν  καί τώ ν πληρεξουσίων. A Í συντάξεις αύται 

είχον άναβή άπύ 60,000 χα τ εζος, εις 80,000 

A pa r, χαζά  ιιήι-α.

γ '.—  Οί υπεράριθμοι αξιωματικοί τοΰ στρατού 

νά τεθώσιν εις αργίαν.
«

*  »
Ó διευθυντής του ήμετέρου άστεροσκοπείου άνεκά-

λυψεν νέον πλανήτην καί νέον κομήτην.
»

4* *

Ϋπασπισταί τοΰ Βασιλέως διωρίσθησαν oí ΚΚ.

Δημ. Ν. Μπότσαρης καί ό ναυτικός Σταματέλος"

διαγγελεύς δέ ό Κ. Γ. Α. Μαυρομιχάλης.
*

*  *
Απεβίοισεν ό βασιλεύς τής Δανίας Φρεδερΐκος καί 

διεδέχθη αύτύν δ πατήρ τοΰ ήμετέρου βασιλέως.

*  *
Διωρίσθησαν παρά τώ  βασιλεΐ πρέσβεις τής Α γ 

γλίας καί τής Γαλλίας οί μέχρι τοΰδε ΚΚ . Σκάρλετ 

καί Βουρέ. Αξιοσημείωτοι δέ είναι καί τώ ν δύο οί 

λόγοι οτε παρουσίασαν πρύς τήν Α . Μ. τά  έγγραφα 

αυτών' δ τοΰ πρέσβεοις μάλιστα τής Γαλλίας είναι 

αληθές πρόγραμμα. Μεταξύ δέ τώ ν  άλλ.ων συμβου

λών όσα; έν ένόματι τοΰ αΰτοκράτορος δίδει πρύς 

τήν Ελλάδα, διακρίνεται ή εξής" « Νά καταστραφή 

το  έπαρχιακον πνεύμα, τύ όποιον είναι τελεία άρνη- 

σις τής άληθοΰς φιλοπατρίας, νά ζητηθή ή σύμπρα- 

ξις πάντων τών Ελλήνων άνευ διακρίσεως κα ταγω 

γή ; ή κόμματος, »  κτλ. Φαίνεται ό τι καί ή Γαλ

λία  φρονεί όλεθρίαν εις τά  συμφέροντα τής Ελλάδος

τήν διαίρεσιν ήμών εΐ; αύτόχθονας καί έτερόχθονας. 
«

»  *
Πρύς έπιτροπήν τινα  τής Συνελεύσεως παρουσι- 

σθεΐσαν έσχάτως εις τύν βασιλέα, ή Α. Μ. είπεν δ τι 

χάριν τής τιμής αυτής πρέπει νά άνατραπή τύ ψή

φισμα τύ έκδοθέν κατά τοΰ υπουργείου Μιαούλη, 

διότι σύμπασα ή Ευρώπη ήγανάκτησε κατά τοιαύ- 

τη ; ανόμου πράξεως, προστριβούσης δωρεάν αίσχος 

εις τύ ελληνικόν έθνος.
*

*  ·
Ó αΰτοκράτωο τής Γαλλίας προσκαλεΐ τούς ηγε

μόνας τής Ευρώπης έν Παρισίοι; εΐ; Συμβούλιον, ό

πως άποφασίσωσι περί διαφόρων ζητημάτων, καθό-

βον μάλιστα θεωρεί μή ίσχυούσα; πλέον τά ; συν- 

θήκας τοΰ 1815 έτους.
*

*  *
Ιατρός τ ι ;  έν Ευριόπγ βέβαιοί ο τι ή υδροφοβία ή 

λύσσα θεραπεύεται διά τουρκικών λουτρών, εγκαίρως 

δμως γινομένων" λέγει δέ δ τ ι τήν πρώτην ημέραν ή 

θεραπεία είναι βεβαία.
*

*  *

Λέγετα ι κατ’ αΰτάς ο τι ή περί Επτανήσου συν

θήκη ΰπεγράφη, καί δ τ ι έν αυτή άποφασίζονται δύο 

τινά" ά—  ή κατεδάφισι; τώ ν  φρουρίων καί β1—  ή 

διά παντύς ούδετέρωσις (ηΟίΗΓΔίίΐβ) τώ ν νήσων. Ού- 

δετέοωσιν δέ έννοοΰσιν, έάν πρέπγ νά συμπεράνωμεν 

έκ τώ ν έπικρατειών τής Ευρώπης, οίον τής Ελβε- 

τής όλλανδ ία; καί τοΰ Βελγίου εις άς έφηρμόσθη 

δμοιος δρος, τήν έν καιρώ πολέμου άπαλλαγήν αυτή; 

άπύ πάση; ξενικής κατοχής. Η ειδησις αΰτη έθορύ- 

βησε τύ  κοινόν" νομίζομεν δμως ο τι πρέπει νά περι- 

μείνωμεν άκριβεστέρας πληροφορίας, καθόσον μά

λ ισ τα  δ ήμέτερος πρέσβυς δεν είχε φθάσει εΐ; Λον- 

δϊνον βτε, ώς λέγεται, ύπεγράφη ή προκειμένη 

συνθήκη.
*

*  *
ύ  Π α .Ιη η 'ε ΐ'ΐσ ία  τής 1 2 τοΰ μεσοΰντος γράφει 

τά  Ιξής" «  Λέγεται δ τι τύ προεδρείον τής Συνελεύ

σεως διέταξε νά άναδαμαλισθώσιν δλοι οί πληρε

ξούσιοι, διότι ή νόσος Ευλογία δέν έξέλιπεν. »  Α ξιέ

παινο; ή πρόνοια τοΰ προεδρείου.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
·β*ς§(0$θββ·

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ. Τήν 1 5 τοΰ παρελ

θόντος Σεπτεαβρίου δμιλοΰντες περί τής συστάσεω; 

τών διαγωνισμάτων τοΰ φιλογενεστάτου αρχιμανδρί

του Κ. Ευγενίου τοΰ Ξηροποταμινοϋ, προετρέπομεν 

τούς μέν εύπόρους τώ ν ομογενών νά μιμηθώσι τύ  

εΰγενές εκείνου παράδειγμα, τύν δέ έν Κωνσταντι- 

νουπόλει φιλολογικόν Σύλλογον νά συντελή ένεργη- 

τικώτεοον εις τήν διάδοσιν τώ ν  φιότο,ν, διανέμων βι

βλία καί δημοσιεύων τά  ίδια αύτοϋ έργα διά τοΰ 

τύπου. Καθ’ ά δέ άναγγέλλουσιν αί έσχάτως έλθοΰ- 

σαι έκ τής μεγαλοπόλεως έκείνη; έφημερίδες, τήν 

προτροπήν ήμών ταύτην προέλαβεν ή φιλογένεια 

τώ ν εκεί φιλομούσων" διότι οί μέν Κύριοι Χρ. Β. 

Ζωγράφος καί I. Ζαρίφη; προσέφερον, δ μέν πρώτος 

ύπέο τά ; 3500 δραχμάς εΐ; αμοιβήν τοΰ συγγρά- 

ψοντος τοπογραφίαν τής Ηπείρου καί τήν έκόοσιν 

περιοδικού συγγράμματος τοΰ φιλολογικού Συλλό

γου, δ δέ δεύτερος 2300 δραχ. εις αγοράν βι

βλίων διά τήν βιβλιοθήκην τοΰ Συλλόγου τούτου" δ 

δέ Σύλλογος έπεχείρησε τήν έκδοσιν περιοδικού, ού



τίνος τό  πρώτον φυλλάδιον περιέχει άξίας λόγου 

πραγματείας.

ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΝ ΤΛΛΛΗΡΟΝ. Επωλήθη έσχάτως 

εν τώ  δημοπρατηρίιρ τώ ν Παρισίων (h ô te l D rouot) 

παράδοξον άογυροΰν νόμισμα εί; μ εγίσττν τιμήν, 

ήτοι τάλληρον κοπέν εν Βρεσλαυία. τ ώ  1751. Με

ταξύ  τώ ν υπαλλήλων τού Νομισματοκοπείου τ ι ;  

πόλεως ταύτης, υπήρχέ τ ις  Αυστριακός, ός τις υπό 

μίσους πρός τόν βασιλέα τής Πρωσία; Ψρεδερίκον 

τον Β , Ϊν  έμέμφετο επί τή  κατοχή τής Σιλεαίας, 

έσοφίσθη να έκδικηθή τον μονάρχην εκείνον ώς εξής’ 

εν τώ  λογίο^ διήοεσε τάς λέξεις E in  Reichsthaler 

( Sr τά.ΙΛηρον τον β α σ ι.Ι ίω ς ) ουτωσί' E in Reich  

Stahler, τοϋτέστιν ' E x .ltÿ e r  î r  ß a a t.luor. Tà 

υβριστικά ταΰτα  τάλληρa έχωνεύθησαν κατ’ επιτα

γήν τοϋ βασιλέως’ διαφυγόντα όμως τήν προγραφήν 

τινα  τούτων διατηρούνται υπό τώ ν  νομισματολόγων.

ΣΟ ΥΛΤΑΝΙΚΑΙ ΔΑ  ΠΑΝ A t  Ó W i l l is  εν τώ  

l’ cn cillings by the w ay 1833, (τόμ . Β', σελ. 61) 

λέγει οτι, «  αί όκτακόσιαι σύζυγοι καί γυναίκες του 

σουλτάνου έχουσι πεντακοσίους μαγείρους καί δα- 

πανώσι 2500 λίτρας σάκχαρος καθ’ Ικάστην’ οί 

δε T im es τής 30 Μαίου 1863 , όμιλοϋντες περί 

τίνος λόγου τοϋ βουλευτοϋ Κ.. Β. Κόχραν, προσ

τίθενται ταϋ τα - «  Είχεν άνά χεΐρας περιεργοτά· 

την σημείωσιy, έξαχθείσαν εκ τώ ν εσχάτως δηαο- 

σιευΟέντων τουρκικών λογαριασμών,, τώ ν γενομέ- 

νων τόν Ιούνιον τοϋ 1859 έτους. Κ α τ ’ αυτά; αί 

προσωπικά! δαπάναι τού σουλτάνου, πλήν τής εξ 

ενός εκατομμυρίου καί διακοσίων χιλιάδων λιρών 

ανακτορική; χορηγίας, ή τις σημειοϋται χωριστά, 

άναβαίνουσιν εις 9 ,600,000 λίρας, εις ποσόν δη

λαδή 'ίσον σχεδόν πρός πάντα τά  έσοδα τοϋ Τουρκι

κού κράτους. Περίεργοι δέ είναι λεπτομέρειαί τινες 
τώ ν  δαπανών τούτων.

Εξοδα μαγειρείου,λίραι κατά μήνα 24,000 

Χορηγίαι πρός 36  συζύγους τοϋ Σουλτάνου. 70,000 

Λαπάναι 1780 άλλων γυναικών άνηκου-

σών εις τό  αυτοκρ. παλάτιον 18,000

Δαπάναι 2.000 θυρωρών, υπηρετών κλ. 1.5,000 

Λαπάναι ευνούχων 7,000

Συντάξεις διδόμεναι εις νέας γυναίκας

έξελθούσας τοϋ παλατιού 80,000

Α ί ανωτέρω δαπάναι γίνονται κατά ¡ tijra . 
ΔΑΠ ΑΝΑΙ Β ΙΚΤΩΡΙΑΣ. ίόοό.καί τής βασιλίσσης 

τής Αγγλίας αί δαπάναι, ώς σημειοΰνται είς τό  L i 

v e rp oo l F inancia l R eferen  association 1851 

(σελ. 2).

Ανακτορική χορηγία κατ’ έτος λίρα» 385,000.

J a rta rù rra t ch ώς έζής’ 

ιδιαίτερον ταμείον τής βασιλίσσης λίραι 60,000

Υπηρεσία τοϋ.λόρδου αρχιθαλαμηπόλου »  66,499

4 4 0  Π  A Ν α Ρ Α .

»  τοϋ λόρδου αυλάρχου· » 3 6 ,3 8 «

»  τού άρχιιπποκόμου » 27,650*

»  τής ίματιοφύλακο; s 750-

Λογαριασμός έμπόρων δ ιά  τήν υπη

ρεσίαν τού αρχιθαλαμηπόλου. » 42,000

»  τού αυλάρχου » 86,000

»  τοϋ άρχιιπποκόμου » 39,500

»  τής ίματιοφύλακο; » 5,00<£

Έ .Ιέη , άώρα κ τλ .

Βασιλικά δώρα καί Εδιαίτεραι υπηρεσίαι 7 ,000

Ελεημοσύναι κλ. » 4,200

Απρόβλεπτοι δαπάναι S 8,040

Τό δλον . . . ϊ 385,000

ΕΛΑΗΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ. Πληροφορούμεθα μετά 

μεγίστης ευχαριστήσεως ό τι πολλοί τώ ν  είς Πα- 

ρισίους σπουδαζόντων διαφόρους έπιστήμας Ελλή

νων διεκρίθησαν κατά  τάς δημοσίας, αυτών έξετάτ 

σεις, άποδόντες οϋτω μεγάλην τιμήν εις τό  ελλη

νικόν όνομα, καί μεγάλως επίσης υποσχόμενοι εις 

τήν μέλλουσαν τής φίλη; πατρίδας επιστημονικήν 

πρόοδον. Περιοριζόμεθα έπί τοϋ παρόντος νά προσ- 

φέρωμεν είς τήν δημοσιότητα τό  όνομα τοϋ φαρ

μακοποιού Κ. ’Αριστείδου Βουσάκη, οστις έπί τε 

τραετίαν δλην ε ί; Παρισιού; σπουδάζων μετά μεγίτ 

στου ζήλου καί προθυμίας θεωρητικώς τε  καί πρα- 

κτικώς. τήν Χ η μ ε ία ν  Ιό ίως, τόσον είς τό  έν Πα- 

ρισίοις Πανεπιστήμιου (  Sorbonne ) ,  καθώς καί 

.τήν είς φαρμακευτικήν σχολήν καί τά  ιδιαίτερα- 

καί δημόσια χημεία, υπέστη κατά  τό  τέλος τοϋ 

θερινού τούτου εξαμήνου τά ς  νενομισμένας εί; τό, 

Πανεπιστήμιου δοκιμασίας καί ήξιώθη πτυχίου προ

λύτου τής χημείας (L icen c ié  ès Ch im ie) με τόν 

άνώτερ.ον βαθμόν . l la r  xa Jù c  (extrêm em ent salis·, 

fa it). Ας ελπίσωμ,εν ο τι ó Κ. A. Βουσάκης επανερ

χόμενος έκ τής αλλοδαπής θέλει πληρώσει τό  υπάρ

χου κενόν εις τόν κλάδον τούτον τώ ν έπιστημών, καί 

διά τώ ν γνώσεων του θέλει κατασταθή χρήσιμος· 

είς τά ς  άνάγκας τής πατρίδος. Α.

A  I  N I Γ  Μ A.
 O—

Ή  λέζ*; μου τρισύλλαβο; οΰσα πτηνόν σημαίνει,

Τά πρ&τα ίνά μου δν κοποΰν, ήρω; είςτδλλα μένει.

ΓΡΗ Γ. Μ.ΒΑΝΝ1ΕΡΗΣ.

X verte τον  ¿r zcj> 327 φυ.Ι.Ιαΰίω γρίφον .

Ώς Μεσαίας ό Γεώργιος αναμενόμενος 
υ γ ιή ς  άπέβη (* ).

(" ) Πσρατηρητέον έ'τι ei; τού; γρίφου; ουδέποτε τηρείται-, 
ούτε ό τονισμό; ούτε ή ορθογραφία.


