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ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΙΙΟΛΕΩΣ 
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

( 28 Αύγουστου 1834 ).

'Εορτή τής 28 Αύγουστου 1β34. —  'Εορτα: έθνιχαϊ ττροη· 
γηΟεΓσαι τής 2 Φεβρουάριου 1833, τής 20 χαι 31 Μχρτίου 
1833, τής 11 Φεβρουσρίου 1834. Λόγος έχφωνηθείς. — 
Ε ορτή  τής 28 Αύγουστου 1831. Σχοτώς αυτής. —  "Εναρ- 
ξις άρχχιολογιχών άνασχχφων ίν τή  Άχροκόλει. —  Λέων 
Κλέντσε έφορος των άρχχιολογιχών άνχβχχφών. —  Δυσχο- 
λίβει χατά τήν 6τν«ρξιν των εργασιών. —  Έλευσις "Οθωνος 
βες Άδήνας. —  Ί ’ χοδοχή αυτόΰ εις Πειραιά. —  ΙΙροσφώ- 
νησ:ς Γε,ανναχοΟ Βλάχου. —  Προσφορά τώ  ΒασιλεΓ γλβυχός 
ναι χήάίου ελαίας. —  Υποδοχή του Βασιλέως εις 'Αθήνας. 
—·  'Επιγραφή τιμητιχή τής-Πύλης του Άδριανοϋ.—  Πρό
γραμμα τής τελετής τής 28 Αύγουστου 1834. — Περιγραφή 
αυτής χατά τας εφημερίδας του Ναυπλίου. —  Ιωάννης 
Κλάδοι τελετάρχης.—  Λόγος Κλέντσε. Βιογραφία τούτου.

Τή 2 8  Αύγουστον τού έτους 18 3 4  έτελέσθη 
έπί τής Άκροπόλεως τω ν ’Αθηνών πάνδημο; καί 
χαρμόσυνος πανήγυρες, κατά τή ν όποιαν οί πο- 
λ ίτα ι τω ν  ’Αθηνών* καί πάντες οί μετασχόντες 
έςεδήλωσαν μέγα υπέρ αύτής διαφέρον, καί χ α 
ράν δι' έκτάχτου παρασκευής καί πομπής.

Ή  εορτή αύτη δέν ήτο ή πρώτη, ήν ήγον οι 
’Αθηναίοι, άφ’ ής ή 'Α ττικ ή  μετά τής Εύβοιας 
καί τής Φθιώτιδος έγένετο επαρχία του Ε λλη ν ι
κού βασιλείου τψ  ί 833- διότι καί πρό τής προσ- 
αρτήσεως οΐ ’ Αθηναίοι έώρτασαν διά δοξολογίας 
τή  2  Φεβρουάριου εν τψ  ναψ τού Θησέως τήν 
άφιξιν τού ’Όθωνος εις τήν'Ελλάδα (2 8  ’ Ιανουά
ριου 1 8 3 3 ).

Τήν 2 0  Μαρτίου έώρτασαν τή ν άφιξιν τής 
βασιλικής φρουράς πρός κατάληψιν τω ν 'Αθηνών, 
κατά τήν περί ταύτης συνθήκην. Πάντες τό τε  οί 
πολΐτα ι έςήλθον μετά τώ ν ιερέων, καί τω ν μαθη
τώ ν τώ ν  σχολείων, καί δι’  φσμάτων και ζητωκραυ
γώ ν ΰπεδέχδησαν τόν ερχόμενον βαυαρικόν ς-ρα- 
τόν. Συνέχεια δε τής εορτή; ταύτης υπήρξε καί 
ή τής 31 τού αύτού μηνός, καθ’ ήν παρεδόθη ή 
Άκρόπολις, δ δε λαός σύσσωμος άνέβη είς αύτήν 
μετά τής βασιλικής φρουράς, καί έστήθη έχει, 
βασταζόμενη ύπά απομάχων ’ Αθηναίων, εύλο- 
γούντων τώ ν ιερέων καί τώ ν  πολιτών, ή 'Ελλη
νική. σημαία, τό  σύμβολον τής ελευθερίας καί τής 
τάξεως.

Κατά τό 1834 , τή  11 Φεβρουάριου, έτελέσθη 
έτέρα δοξολογία έν τψ  αύτψ ναψ τού Θησέως, 
( Ά γ .  Γεωργίου), καί φωτοχυσία τό  εσπέρας εις

τομοε  ιη ’ .— ι88η

τάς όλίγας σωζομένας οικίας, εύθύς ώς έκοινο - 
ποιήθη, καί έγένετο γνω στή  ή άπόφασις δ τι αί 
Άθήναι ώρίσθησαν καθέδρα τού Ελληνικού Βασι
λείου, καί έξεδόθη τό διάταγμα τής 29  'Ιανουά
ριου 1834 έν Ναυπλίψ περί άνεγέρσεως Ναού 
τού Σωτήρος έν Άθήνα ις «  πρός αίωνίαν μνήμην 
τής θαυματουργού άντιλήψεως τής θείας Πρό
νοιας, τής ρυσαμένης τόν Ελληνικόν λαόν άπό 
δεινών και κινδύνων, καί πρός ένίσχυσιν τώ ν  
μεταγενεστέρων εις τήν π ίσ τιν , δι’ ής οί προπά- 
τορές τω ν  άνεκτήσαντο τή ν ελευθερίαν τω ν  εις 
τούς άπο τού 1821 μέχ_ρι 1830 αιματώδεις πο
λέμους » .

Έ ν  τή  τελετή  ταύτη τής 11 Φεβρουάριου 
1834 έξεφωνήθη καί λόγος παρά πολίτου, ό ό
ποιος προοιμιάσθη ώς έςής

<( ~Ή ά νθρες 'Α θ η ν α ίο ι,

α Είς τόν τόπον τούτον, καί έμπροσθεν τού αρ
χαιότατου πρό 2 ,000  περίπου χρόνων άνηγερ- 
μένου τούτου μνημείου, είς τιμήν τού πρώτου 
συνοικιστού καί πολιστού τής πόλεως ταύτης, τού 
Θησέως, συνήλθομεν σήμερον ϊνα πανηγύρι σω - 
μεν, κατά νόμους θρησκείας, τή ν μεγάλην εορτήν 
τή ; άνεγέρσεως τής πόλεώς μας- χαταλληλότε- 
ρον τόπον δέν είμπορούσαμεν νά εκλέξωμεν πρός 
τούτον τόν σκοπόν, παρά τό  έδαφος έπί τού 
όποιου κεΐται τό  περίβλεπτον μνημεϊον έκείνου, 
¿στις διά τής φρονήσεως καί ανδρείας του έστάθη 
ό θεμελιωτής καί εύεργέτης τής πόλεως ταύ τη ς».

’Αφορμή πανηγύρεως υπήρξαν καί αί κατά τό 
έτος τούτο δύο άφίξεις τού "Οθωνος είς Αθήνας.

Α ί πανηγύρεις όμως αύταιήσαν καθαρώς πολι- 
τικαί, άφορμήν είχον πολιτικόν γεγονός, ή πρό- 
σωπον, χάριν τού όποιου έτελέσθησαν αί πο- 
λιτίκαί δέ πανηγύρεις; συγκινούσιν, ώς γνωστόν, 
πλειότερον τόν λαόν, καί παρά πάσαν άλλην κι- 
νούσι τό γενικόν οιαφέρον, ώ στε πάντες συμμε- 
τέχουσιν αύτών, είτε ώ ; δράσται, ε ίτε ώς θεαταί, 
διότι τά  πολιτικά γεγονότα, καί τά  πολιτικά 
πρόσωπα έχουσιν άμεσον έπϊδρασιν έπί τού 
καθόλου κοινωνικού σώματος, καί έπί τώ ν μελών 
αύτού καθ’ έκαστον. Πάσα’ άλλη τελετή  όύναται 
νά είνε λαμπρά καί χαρμόσυνος, άλλα δεν συγ- 
χινεί τά πλήθη, καί τελείτα ι συνήθως μονομε- 
ρώς μεταξύ τώ ν  διαφιρομένων προσώπων.
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Άλλ’ ή πανήγυρις αυτή, περί ής γράφομεν, 
τής 28 Αύγουστου 1834, δέν είχεν αφορμήν 
πολιτικόν γεγονός των χρόνων ¿κείνων, άλλ’ 
ουδέ ήτο ιδιωτική ή δημοτική, ήτο πανήγυρις 
εθνική, μοναδική ίσως εις τα χρονικά των εθνών 
καί πρωτοφανής, τελεσθείσα πρός καθαγίασιν 
τής πραγματώσεως εύγενούς ιδέας, τής ανορθώ- 
σεως του Παρθενώνος, καί των τής Άκροπόλεως 
ναών μετά τήν επάνοδον τής ελευθερίας έπ! τού 
κλασικού εδάφους, καί υπό τήν σκιάν τής κυανό
λευκου Ελληνικής σημαίας, ήτις πρό ενός έτους 
είχεν έκεί όριστικώς στηθή μετά παρέλευσιν ολο
κλήρων αιώνων δουλείας. 'Η ήμερα εκείνη ήτο 
νέα Κυριακή τής ’Ορθοδοξίας, καθ’ ήν έπισήμως 
έωρτάσθη ή πρό πολλού μετά τήν άποκατάστα- 
σιν των πραγμάτων άρςαμένη εργασία πρός διά- 
σωσιν τών μέχρις εκείνης τής στιγμής καταστρε- 
φομενων αρχαιοτήτων, πρός ΐδρυσιν μουσείων, 
καί πρός δημόσίευσιν επιγραφών. ΙΙάντες οί "Ελ
ληνες έγίνωσκον τήν μεγάλην αξίαν τών αρχαίων 
μνημείων, έβλεπαν τήν επ’ αυτών καΟημένην δό
ξαν τής πατρίδος, τήν διατηρήσασαν ασβεστον

καθαρισμού τών ναών, έκ τής προφυλάξεως από 
τής φθοράς καί τής άρπαγής· δ ιότι ή πρώτη α
παίτησες, ήν είχεν από τής νέας 'Ελλάδος ό πε- 
πολιτισμένος κόσμος, ητο ή επιμέλεια τώ ν αρ
χα ίων τούτωγ λειψάνων. ’Α λλά  πρό πάντων είς 
τούτο όιεφέροντο οί ’Αθηναίοι, ών ή πόλις δ ιέ 
σω ζε  τά  αριστουργήματα τής αρχαίας τέχνης, 
τά  όποια καθ’ έκάστην έπεσκέπτοντο θαυμά- 
ζοντες οί σοφοί τής Εύρώπης, καί τά όποια 
μέχρις εκείνου τού χρόνου άοιαλείπτως κατεστρέ- 
φοντο, ερμαιον όντα τής άμαθείας, καί άντικεί- 
μενον τής κερδοσκοπίας τώ ν  καταχτητών. Ά νά  
πάσαν δέ στιγμ ήν άνεμίμνησκεν είς τούς Α θη 
ναίους τήν απώλεια·/ πολυτίμου κόσμου τής π ό - 
/Αώς τω ν καί ό μέγχς πύργος τού τότε σιγώντος 
ωρολογίου τής αγοράς, δπερ ήγβιρεν I  λόρδος 
Έ λ γ ιν . ώς αντάλλαγμα τώ ν  καλλιτεχνημάτων, 

•άτινα έκ τού: ΟαρθενώνΟς άφήρπασε.
Δ ιά  τα δ .α  καί ή εορτή τής 28 Αύγούστου 

υπήρξε πάνδημος, καί έωρτάσθη μεθ’ δλης τής 
πομπής, ή τις ήρμοζεν είς τήν πραγμάτωσιν τό
σον υψηλής εθνικής ιδέας.- · ·  '

"Ο τε ή πανήγυρις αύτη ε τελείτο, πρωτεύουσα 
τού Ελληνικού Βασιλείου ήτο ε τ ι τό  Ναύπλιο·/. 
Κίχε μέν όριστιχώ; ληφθή άπόφασις δτι αί Άθή- 
ναι ήθελον είσθαι ή οριστική πρωτεύουσα, άλλά 
τό διάταγμα τής μεταθέσεως αύτής άπό Ναυπλίου 
έξεδόθη μετά 26  ημέρας άπό τής εορτής, τήν 18 
Σεπτεμβρίου 1834, ο οε βασιλεύς Ό θω ν άφί-

έντεύθεν προτιθέμενος νά έξακολουθήση περιο
δείαν είς τήν Στερεάν Ελλάδα. Καίτοι δέ δέν 
ΰπήρχον τότε έν Άθήναις μεγάλα στρατιωτικά 
σώματα, καί πληθύς υπαλλήλων άνωτάτων καί 
κατωτάτων, καίτοι ό πληθυσμός τής πόλεως ήτο 

ί αραιός, μόλις άναβαίνων είς 12,000, καίτοι I- 
λειπον εντελώς οχήματα ( είσαχθέντων μόνον 
μετά τήν έλευσιν τού "Οθωνος), καίτοι δεν ύπήρ- 

ι χε πάσα εκείνη ή πολυτέλεια, ή κοσμούσα σήμε- 
I ρον τάς δημοσίας τελετάς, ή επί τής Άκροπολεως 

τελετή άπέβη λαμπρά κατ’ εξοχήν καί σεμνο
πρεπής/' "  Λ

Πριν είσέλθωμεν είς τήν περιγραφήν τής 
εορτής ταύτης, ανάγκη νά προτάξωμέν τινα 
εισαγωγικούς, δπως κατανοηθή ή πρώτη άρχή 
τής γενέσεώς της.

Μετά τήν αφιξιν τού "Οθωνος είς τήν 'Ελλάδα 
§ν τών μελημάτων τούτου καί τής Άντιβασιλείας 
ύπήρξεν ή διατήρησις καί διάσωσις τών άρχαίων 
λειψάνων τής τέχνης καί τής ιστορίας, περί τών 
όποιων είχε μεριμνήσει καί ό Καποδίστριας. 
Ορός τούτο δ’ έξέδωχεν ή Άντιβασιλεία τό Διά
ταγμα τής 10 Μαίου 1834 « Περί δημοσίων 
επιστημονικών καί τεχνολογικών συλλογών», 
δπερ μέχρι τής σήμερον ισχύει, διέπον τά τών 
αρχαιοτήτων εν γένει. ’Αλλά πλήν τού-ου ή 
Άντιβασιλεία, καί δή ό Όθων, προέβη καί είς 
πραγματικήν ύπέο τών αρχαιοτήτων μέριμναν 
πρός διάσωσιν αυτών, προφύλαξιν άπό τής φθοράς 
τών ανθρώπων καί τής άτμοσφαίρας, καί είς 
άναστήλωσιν καί ά>όρθωσιν, δπου τοιαύτη ήτο 
δυνατή, σωζομένων τών τεμαχίων. Έγένετο δέ 
τούτου άρχή άπό τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών. 
Εκτελεστής τού έργου ώρίσθη ό όιάσημ'ος γερ- 
μανός άρχιτέκτων Λέων Κλέντσε, ανώτατος σύμ
βουλος τών Δημοσίων έργων τής Βαυαρίας, ό 
όποιος είχεν άποσταλή είς Αθήνας πρός έπιθεώ- 
ρησιν. τών μέχρι τότε γενομένων σχεδίων τής 
πόλεως ύπό· τών άρχιτεκτόυων Κλεάνθους καί 
Σάουβερτ, καί ευρεσιν καταλλήλου θέσεως πρός 
οίκοδόμησιν τών ’Ανακτόρων.

Ό Κλέντσε, άναλαβών τήν έκτέλεσιν τούτου τού 
έργου, έν πρώτοι; έδήλωσε, καί ή δήλωσις αύτού 
έγένετο αμέσως αποδεκτή·, δτι ή. 'Ακρόπολις d ir  
π ρ έ π ε ι του  .ΙοιποΟ να χρησ/ρε vrry ώς φρούριον  
τή ς  πόλεω ς 'Α θ η νώ ν . Ήρξατο δέ μετά πολλής 
προθυμίας καί ζήλου τής εργασίας τής άνορθώ- 
σεως καί καθαρισμού τής Άκροπόλεως . Ευθύς iv 
άρχή 100 έργάται έπεχείρησαν τήν άνασκαφήν 
καί μετακίνησιν τών τεμαχίων τών μαρμάρων, 
καί τών σπονού/.ων τών κατερριμμένων κιόνων. 
Τοιαύτη εργασία κατ' εκείνον τόν χρόνον παρεί
χε μέγιστα; δυσκολίας ένεκα τής έλλείψεως εργα
λείων πρός μετακίνησαν τών μεγάλων όγκων 
τών μαρμάρων καί τοποθέτησιν. Ένέσκηψαν δέ
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τότε, ευθύς έν-άρχή τού έργου, καί νόσοι ποικίλαι 
προσβαλούσαι τούς έργάτας, καί, ώς λέγει ό Κλέν- 
τσε, τά πάντα έφαίνοντο άνθίστάμενα είς τό έργον.

Μόλις είχον παρέλθει τρείς εβδομάδες άπό 
τής ενάρξεως τών εργασιών, καί ήκούσθη δτι ό 
βασιλεύς "Οθων άφίκετο είς Πειραιά, μέλλων νά 
περιοδεύση τήν Στερεάν. Τότε δ’ έγένετο ή σκέ- 
ψις δπως διά τελετής επίσημου ό Όθων καταθέτη 
τόν θεμέλιον λίθον τού πρώτου κίονος τής άνορ,θώ- 
σεως .τού Παρθενώνας, Αύτη είναι ή ιστορία τής 
εορτής ταύτης, τής πρώτης χάριν τής αρχαιό- 
τητος έν Άθήναις τελεσθείσης.

Ασχέτως .πρός φήν,-έαρτή.ν ταύτην, οί ,Άθ.η- 
ναίοι όπεδέχθησάν διά πομπής .τόν Όθωνα, τρίτο,ν 
ηθή έπισ.ηε.πτόμενρν τάς ’Αθήνας. -Εις Πειραιά 
άποβιβασθέντα μετά τής Άντιβασιλείας καί τινων 
τών μελών ςοϋ υπουργείου, ή γραμματέων ,τής 
.επικράτειας,, -ώς, "ήτε ώνομάζοντο,^ύπζδέχθησαν 
πολλοί-ςών πολιτών, ένοίς τρείς δημογέροντες, 
ώ; αντιπρόσωποι τού ’Αθηναϊκού λαού, ών ο εις 
προσέφερεν αύτψ υπερμεγέθη γλαύκα ζώσαν,ό ετε- 
ρος κύ.άορν, ελαίας, καί ό τρίτος, ον τίνος καί τό όνο
μα γινώσκομεν, ό Γιάννακό,ς Βλάχος, προσεφώνησε 
τούς εξής βραχείς, άλλ’ εκφραστικούς λόγους

<ι Β ασιΛεΰ,
· ;Λ Ϊ * ·!  f  )·Γ.κ-Η·..·!»π r . t

« Ή πόλις τών ’Αθηνών, τρίτον εύτυχήσασα νά 
ύποδεχθή τόν Βασιλέα τής Ελλάδος, παρακαλεΐ 
διά τών δημογερόντων Της νά δεχθής, δ) Βασι
λεύ, τήν ίκφρασιν τή; ύπερβαλλούσης χαρας της.

λ Ό φιλήσυχος καί φιλελεύθερος εργατικός 
τής Αττικής λαός προσφέρει είλικρινώς τήν καρ
διάν του καί τούς 3ραχ_ίονάς του είς τόν θρόνον 
Σου, Βασιλεύ, πεπεισμένος δτι διά Σού θέλουσιν 
αληθεύσει αί ύπϊρ τής ’Ελλάδος προρρήσεις τής 
καλλιφώνου Μούσης τού σεβαστού Βασιλέώς, τόϋ 
πατρός Σου, δτι διά Σού, ώ Βασιλεύ, θέλουσι 
στεφανωθή οί αγώνες ήμών, έπιστρεψάσης πά
λιν τής Άθηνάς μετά τής' Δήμητρος καί -οΰ Έρ- 
μού είς τήν πύλίν μας.·

» "Ηρωες τής Σαλαμίνδς, πενθηφορούντες τό
σους αιώνας διά τάς ¿λύσειςμας, καί τήν εκ τού
τον πτώσίν μας, άνυψμόάτέ ήδη τήν κεφαλήν 
σας μέ όμμα χαροπόν νά ίδήτε ΐήν πόύ.ιν 
σας άνεγειρομένήν, καί έδραν σοφίας καί ευνομίας 
γενομένην..

Ζ ή ζω  ό Β α σ ιλεύς  » ·

Ή γλαόξς ήτις έδ̂ θη τψ Βασιλεί, θανάτωθείσα 
-καί ταριχευθεϊσα, άπεστάλη είς τό Μουσεΐον του 
Μονάχου, δπου μέχρι σήμερον εύρίσκεται.

Βασιλική υποδοχή έγένετο είς τόν ’Όθωνα καί 
είς τήν είσοδον τής πόλεως τών Αθηνών, δπου 
προϋπήντησαν αύτόν άθρόοι οί πολΐται, πάσαι 
αί άρχαί μετά τού κλήρου, καί παρηκολούθησαν 
μέχρι τής· οικίας ένθα κατέλυσεν.

Ό Όθων είσήλθεν είς τήν πόλιν τών Αθηνών

διά τή; Πύλης τού Άορίανού, εκ τής άψίδος τής 
οποίας είχεν άναρτηθ.ή μέγας στέφανος δαφ,νό- 
πλεκτος φέρων τήν εξής επιγραφήν
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Ο Θ Ω Ν Ο Σ  Ν Υ Ν  Η  Π Ο Α Ι Σ  ·

Ή  Πύλη τού Άδριανού Ίχρη σ ίμ Ε υ ίε  τό τε  
άντί τεχνητής άψίδος, έκ τώ ν  προσκαίρωζ άνε- 
γειρομένων κατά τά ς  ·ίόϊ'αύτας τελετά ς . Ά λ λ ά  διά 
τίνοξ όδού εκ  τή ς  εισόδου τής πόλεώς, ή τις ήτο 
δπου καί σήμερον, παρά τό  Δίπυλον, καλούμενη 
τότε Τ ύφ τίχη  Π ό ρ τα , ένέόια' τώ ν  .παρακειμένων 
χαλκείων, έπορεόθη ¿ Βασιλεύς εκεί, δέν γνωρί- 
ζομεν, τό πιθάνώτερόν είνε διά τής περί τήν 
Άκρόπολιν, διότι δλλη οδό; έν τή  πόλει δέν υπήρ
χε βατή. Γράφει ώαύτώς μικρά άνταπόκρισίς έξ 
Ά θή νώ ν δτι «  δίάμ'ής1 πυλής τού  Άδριανόύ έπο- 
ρεύθη είς τήν πρόετοιμασθείσαν αΰτώ οικίαν»', 
άλλά καί τ ι ς  ή' oU ia 1 αύτη άγνοοϋμεν· ή έπ ιστο-
λή σιωπφ τό όνομα.
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Μετά παρέλευσιν τριών ημερών άπό "ής άφ(- 
ξεως τού βασιλέώς, ακριβώς δέ τή 28 Αύγούστου, 
ήμέρμ Τρίτη, έξερόθη πρόγραμμα έκ 16 άρθρων 
κανονιστικόν τής τελετής, περί ής ήμίν ό λόγος, 
καθ' ήν ρ Όθων ήθελε δια τριών σφυροκτυπη
μάτων καθαγιάσει τόν πρώτον σπόνδυλον κίονος 
πρός άνόμθωσιν τρύ Παρθενώνος.. Άγνοουμεν 
αν τό πρόγραμμα ήτο έντυπον ή χειρόγραφον, 
υποθέτομε·/ -ό δεύτερον,·, διότι τότε τυπογραφείο·/ 
δέν ύπήρχεχ ,εν Άθήναις, έκτος αν ύποτεθή. δτι 
τά τής εορτής είχον προετοιμασθή έν Ναυπλίφ. 
'Ημείς εχομενΰπ’,όψιν χειρόγραφον τού προγράμ
ματος, δωρηθεν ύπό.τού κ. Π. Στσματάκη, εφό
ρου τών αρχαιοτήτων, είς τό Μουσεΐον τή; ’Εθνο
λογικής 'Εταιρίας.

Τό πρόγραμμα τούτο είνε μακρόν, άλλ’ επειδή 
αυτό τούτο αποτελεί τήν περιγραφήν τής τελε
τής, μεταφέρομεν ενταύθα ολόκληρον, άλλως τε 
δέ είνε καί περίεργον διά τε τό ύφος, καί τάς δια
τάξεις, άς περιέχει. . ;
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Α'.) Τήν Τρίτην είς τάς 4 μ. μ., θέλουν πα- 
ρευρεθή είς τήν Βασιλικήν αύλήν τής Α.Μ. τού 
σεβαστού ήμών Μονάρχου, δλαι αί έν Άθήναις 
πολιτικαί καί στρατιωτικαί άρ.χαί, ή δέ εθνοφυ
λακή τής πόλεως τών Αθηνών θέλει είσθαι είς 
-ό προαύλιον,.έν παρατάξει τοποθετημένη.

Β'.). Αί όοοί άπό τής πύλης τής κατοικίας τής 
Α.Μ. μέχρι τή? πύλης τής Άκροπόλεως, καί έκεΐ- 
θεν μέχρι τού Παρθενώνος θέλουν είσθαι όαφνο- 
στόλιστοι.
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Γ'.) Οί ήχοι των χαλκοστομικών κωδώνων 
θέλουν αναγγείλει τήν έκπόρευσιν τής Α. Μ.

Δ'.) Ή εθνοφυλακή θέλει ανοίξει τήν οδόν τής 
πομπής.

15'.) Θέλουν εισθαι εις δύο παραλλήλους γραμ- 
μάς ακόλουθοι 60 πολ.ίται ’Αθηναίοι, φέροντες 
κλάδους̂ ελαίας άνά χείρας.

Οί αρχηγοί τών συντεχνικών με τα εμβλήμα
τα των.

Οί πρόκριτοι τών ’Αθηνών αύτόχθονες καί πά- 
ροΐκοι, οί διδάσκαλοι, οί σύμβουλοι τής Δημογε
ροντίας, καί οί Δημογέροντες.

Θέλουν παρακολουθεί ό Μοίραρχος μετά τών 
ΰπαξιωματικών τής Β. χωροφυλακής.

Ό Συνταγματάρχης επιθεωρητής του Νομού 
μετά τών στρατιωτικών ΰπαξιωματικών.

Οί είς ’Αθήνας ϋρόξενοι.
Ό Νομάρχης μετά τού διευθυντόϋ ηαί όλων 

τών έν Άθήναις πολιτικών υπαλλήλων αρχών.
Οί συντροφεύοντες τήν Α. Μ. Γραμματείς τής 

Κυβερνήσεως.
Α. Μ. ό Βασιλεύς έφιππος μετά τής ’V. 

Άντιβασιλείας, καί περιστοιχισμένος παρά τών 
σύλικών του, έν μέσψ δύο γραμμών έκ τής Β. 
χωροφυλακής.

"Εν απόσπασμα τού πεζικού τής γραμμής θέ
λει κλείει τήν πομπήν.

’Επί τέλους θέλει ό δρόμο; άφεθή είς τά πα- [ 
ρακολουθούντα πλήθη.

¿ 7 '·)  Ό  Φρούραρχος έχων άνηκόντως τεταγ- ] 
μένον τό πεζικόν τής γραμμής θέλει ύποδεχθή I 
τήν Α. Μ. είς τήν πύλην τής- Άκροπόλεως, φέ- 
ρων άνά χείρας τάς κλείς τών πυλών επί αργυ
ρού δίσκου.; ·ν ■ 'τεύεπ ?,»; ντ

Ζ'.) Μετά πεντ-ήκοντα βήματα ενδοθεν τής 
Άκροπόλεως θέλουν χοροστατεί ένθεν καί ένθεν 
τής οδού μέχρι τού ΟαοΟενώνος αί παρθένοι τών 
’Αθηνών μία έξ αύτών θέλει φέρει ύψωμένην τήν 
ΆΟηνάν επί σημαίας, καί έτέρα θέλει φέρει δα- 
φνόπλεκτον στέφανον επί κυανοστρώτου δίσκου, 
δλσι δέ αί παρθένοι μέ κεφαλάς έστεμμένας καί 
λευκοστόλιστοι θέλουν φέρει είς χείρας κλάδους 
μυρσίνης, καί οδηγοί θέλουν είσθαι ή Διδασκά- 
λ.ισσα αύτών, καί αί Κυρίαι τών Δημογερόντων.

Η'.) Ό Μυστικός Σύμβου;.ος τής Α. Μ. τού 
Βασιλέως τής Βαυαρίας Κύριος οέ Κλέντζες, ώς 
έφορος τών αρχαιοτήτων, καί οί αρχιτέκτονες 
θέλουν ύποδεχθή τήν Α. Μ. είς τούς πόδας τών 
Προπυλαίων καί θέλουν τόν συνοδεύσει . είς τόν 
Παρθενώνα, όπου ή στρατιωτική Μουσική .θέλει 

'παιανίζει άναμένουσα. Έ  Α. Μ. θέλει ευδοκήσει 
νά διευθυνθή έντός τού Ναού.

Θ'.) Ή Α. Μ. θέλει άναβή τόν από δάφνας, 
ελαίας καί μυρσίνας κατάπλεκτον θρόνον, ύψού- 
μενον κατ’ άντικρύ τού τζαμιού, έντό; τού βήμα
τος τού όποιου ή 'V. Άντιβασιλεία καί οί λοιποί 
ύπάλληλοι πολίτικα*, καί στρατιωτικαί άρχαί Οέ-

λουν λάβει θέσιν κατά τήν όποιαν προεσημειώθή- 
σαν τάξιν.

Γ.) Αί παρθένοι θέλουσι λάβει επίσης θέσιν 
ένδον τού άρκτιανατολικοϋ περιστυλίου τού Ναού, 
καί θέλουν σχηματίζει £ν ημικύκλιον.

ΙΑ'.) Τό πεζικόν τής γραμμής θέλει είσθαι 
κύκλω τού Ναού τεταγμένον.

IB'.) θέλει έκφωνηθή λόγος, είς τό τέλος τού 
όποιου ό Κύριος δε Κλέντζες θέλει προσχαλέσει 
τήν Α. Μ. νά προχωρήσή· είς τήν επίσημον πρά- 
ξιν τής λιθοθεσίας τής στήλης. "Οταν ή Α. Μ. 
έκτελέση τήν πράξιν ταύτην διά τριών είθισμέ- 
νων σφυροκοπημάτων, ή αύτή πράξις θέλε.ι έπα- 
ναληφθή παρά τών μελών τής Ύ .  Άντιβασι- 
λείας, καί τών παρόντων Γραμματέων τής ,Κυ 

j βερνήσεως.
ΙΓ'.) Μετά τήν έκπλήρωσιν ολων τούτων αί 

παρθενικαί χορείαι θέλουν πλησιάσει έν ήμικυ- 
I κλίω τον θρονού τής A. Μ., ή; παρθένος ή φέ- 

ρουσα τήν σημαίαν θέλει προηγείσθαι, ολαι αί 
λοιπαί θέλουν ψάλει τόν ύμνον τής Α· Μ· δύο 

I δ’ έξ αύτών θέλουν προσφέρει είς τήν Α. Μ. τόν 
στέφανον, φέροντα κύκλω τήν χρύσοκέντητον επι
γραφήν

TQi ΕΝΔΟΞΟΙ ΑΝΕΓΕΡΤΕΙ 
ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΝΟΣ ΒΑΣΙΑΕΙ 

ΑΙ ΠΑΡΘΕΝΙΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑΝ ΧΟΡΕΙΑΙ

ΙΔ'.) Μετά τήν άπάντησιν τής Α. Μ. αιφνί
διος τής στρατιωτικής Μουσικής παιανισμός, καί 
οί ήχοι τών χαλκοστόμων κωδώνων θέλουν.ήχή- 
σει παρευθύς καί άναμιχθή είς τόν αέρα.

ΙΕ'.) Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς έςερχόμενος τού 
Ναού θέλει διευθυνθή είς τήν κατοικίαν του διά 
τής αύτής παρατάξεως, τής είς τά προηγούμενα 
άρθρα σημειωθείσης.

Iq1'.) Τήν νύκτα θέλουν φωτισθή λαμπρώ; ή 
Άκρόπολις καί ή πόλις μ .

Το πρόγραμμα τούτο έξετελέσθη κατά γράμ
μα, ώς μανθάνομεν έκ περιγραφής συντόμου, δη- 
μοσιευθείσης έν αλληλογραφία, έξ ’Αθηνών έν τψ 

I «Σωτήρι» έφημερίδιτού Ναυπλίου, καί έκτου συγ- 
I γράμματος τού I. Mährlen «Geschichte Grie

chenlands von der Ankunft König Otto’s 
! in Nauplia bis zu seiner Thronbesteigung 
j (Vom 6. Februar 1833 bis 1. Juni 1835»).
| Ό η Σωτήρ » αναφέρει: « Γράψουν άπο τάς Ά -  
i θήνας. Άφού έοθασεν ό Βασιλεύς εδώ, είμεθα όλο 
I χαρά! Χθες έγεινε μία ωραία τελετή είς τήν 
I Άκρόπολιν ό Βασιλεύς έπήγε προσωπικώς, συνο- 
I δευόμενος από άναρίθμητον πλήθος λαού. Ή ώ- 
ί ραιοτέρα στολή τής τελετής ητο τά κοράσια τών 

σχολείων. ΤΠσαν όλα λαμπροφορεμένα καί έφε- 
ρον έπί τής κεφαλής των κλάδους μυρσίνης, 
δεμένους μέ λεύκάς καί κυανάς ταινίας. "Εν έξ 
αύτών έφερε σημαίαν, ήτις είχεν έν τψ μέσω 

I λευκόν κύκλον, ένδον τού όποιου ήτο χρυσοκέν
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τητος Άθηνά, είς δε τό όπισθεν μέρος μία γλαύξ. 
Ή μουσική τής ’Αγγλικής φρεγάτας Μαδαγα- 
σκάρ έπαιζεν ήχους εθνικούς. Μετά τήν τελε
τήν τά κοράσια: παρουσίασαν είς τόν Βασιλέα 
στέφανον άπό μυρσίνας, ελαίας καί δάφνας φέ
ροντα κύκλφ τήν χρύσοκέντητον έπιγραφήν, « τψ
ένδόξψ κτλ.......... ο

Κατά τόν χρόνον εκείνον αί εφημερίδες, αί έκ- 
διδόμεναι έν Ναυπλίψ, οέν. είχον τακτικούς άντα- 
ποκριτάς^ώς καί σήμερον δυστυχώς. είς τάς έπαρ- 
χίας,άλλ’ έξ ιδιωτικών επιστολών ήρύοντο πολλάκις 
πληροφορίας, διά τούτο ή εορτή αυτη δέν περιγρά- 
φεται λεπτομερώς· φαίνεται μάλλον τό ανωτέρω 
τεμάχιον έπιστολής ώς έκ περισσού μνημονεύον 
τής τελετής. Πληρεστέραν περιγραφήν έχει ή 
έκθεσις, ή οημοσιευθέΐσα έν τή ίστορία, ής έμνη- 
μονεύσαμεν. ’Εκ ταύτης ωσαύτως φαίνεται ότι 
ή τελετή έγένετο κατά τό πρόγραμμα· προσθέτει 
δε μόνον περιπλέον ό γράφων ότι περί τάς
6,000 πολιτών έκάλυπτον τήν ημέραν εκείνην 
τά έρείπια τής Άκροπόλεως, διακεχυμένων όπου 
υπήρχε θέσις βατή, καί σχηματιζόντων γραφι
κά συμπλέγματα, έκ τών οποίων έξήρχοντο άλα- 
λαγμοί χαράς καί επευφημιών. Συνετέλεσε δέ, 
γράφει, είς τό χαρμόσυνον τής έορτής, ού μόνον 
ή χαρά τών κατοίκων, οί ήχοι τών σαλπίγγων 
καί τής μουσικής, ό στολισμός τών οδών τής Ά 
κροπόλεως διά μυρσινών καί δαφνών, ή παρου
σία τών παρθένων τών Αθηνών έστεμμένων καί 
λευχειμονουσών, αλλά καί ή λαμπρά ημέρα, ό 
εύδιος ουρανός, καί τό μέγα γραφικόν πανόραμα 
τό έκτεινόμενον έκ τής Άκροπόλεως πρός τε τήν 
ξηράν καί τήν θάλασσαν.

Έκ τού α Σωτήρος » μανθάνομεν ότι τής τελε
τής ταύτης έπεστάτησε, διευθύνας ολας τάς προ- 
παρασκευάς, ό ’Ιωάννης Κλάδος, ούτινος έπαινεί 
τήν φιλοκαλίαν κατά τήν περίστασιν εκείνην.

Τοιαύτη ύπήρξεν ή εορτή αύτη έπί τής Άκρο
πόλεως, ή χάριν τών αρχαιοτήτων τελεσθεισα, 
καί ής τήν άξίαν καί τήν σημασίαν κατανοή- 
σαντες οί πολϊτάι τότε τών Αθηνών συνετέλε- 
σαν είς τό νά εορτασθή όσον τό δυνατόν λαμ- 
πρότερον. Σκοπιμώτατατα δέ οί τήν πρωτοβου
λίαν τής τελετής ταύτης λαβόντες είργάσθησαν· 
διότι διά τής έκδόσεως τού νόμου περί αρχαιο
τήτων, οι’ ού τιμωρούνται οί καταστρέφοντες 
αύτάς ή πωλούντες, διά τής δαπάνη τής πολιτείας 
ένάρξεως άνασκαφών, καί συντηρήσεως αρχαίων 
μνημείων, καί διά τής τελετής ταύτης, δ·.’ ής 
καθηγιάσθη τό εργον τούτο, κατεδείχθη είς πάν- 
τας ότι αί αρχαιότητες έτέθησαν ύπό τήν προ
στασίαν τής πολιτείας, άπεόόθη είς αύτάς χαρα- 
κτήρ Ιερός, ώστε πάς ό βλάπτων ύπόχειται είς 
τήν τιμωρίαν τού νόμου ώ; βέβηλος καί ιερό
συλος.

Ορό τής λιθοθεσίας ό έφορος τής άνασχαφής 
Κλέντσε έξεφώνησε λόγον, όστις κατά τό τέλος

τής τελετή ς διενεμήθη έν ελληνική μεταφράσει 
είς πολλούς τώ ν παρισταμένων. Θά ήτο δέ όμο- 
λογούμεν, ελλιπής ή περιγραφή ημών, ή άλλως 
εχουσα τό  ελάττωμα τούτο, άτε γραφείσα έξ ελ
λιπών πηγών, αν παρελείπομεν τήν δημοσίευσιν 
τού λόγου τούτου, κατά τή ν τότε μετάφρασιν, ής 
διωρθώσαμεν μόνον περικοπάς τινας κατά τό 
γερμανικόν κείμ,ενον, χάρ ιν τής έννοιας.

Λ Ο Γ Ο Σ  Κ Λ Ε Ν Τ Σ Ε

Μ ε γ α Λ ίιό τα ζ ε ,

«  Β Μεγαλειότης Σου, έκτός τόσων άλλων 
ευεργετημάτων, τά  όποια ή νέα Ε λ λ ά ς  χρεώ
σ τ ε !  ήδη είς τήν βασιλικήν Σου πρόνοιαν, ευδό
κησε νά όώση είς τή ν χώραν ταύτην, καί είς 
όλον τόν πεφωτισμένο-; κόσμον, φανεράν άπόδει- 
ξ ιν  τής ύψηλής πατρικής κηδεμονίας, τή ν οποίαν 
έχεις καί διά τήν μεγάλην ιστορίαν, τήν στερεω- 
τέραν Ιστορικήν βάσιν τής ώραιοτάτης ταύτης

χ^ρα^·. ιτττύίκίίό^ * ;*χ ··ϊμ ·
Πώς έδύνατο τούτο νά γίνη  κάλλιον καί μέ 

πλείονα αξιοπρέπειαν απέναντι τού πεπολιτισμέ- 
νου κόσμου, παρά μέ τό νά δείξης ό ίδιος τήν 
κηδεμονίαν Σου διά τά  έτι υπάρχοντα λείψανα 
τού μεγάλου τούτου παρελθόντος, λ έγω  διά τά  
μνημεία τής ελληνικής τέχνης;

Διά ταύτα  ευαρεστήθη ή Μεγαλειότης Σου νά 
διατάξη νά διευθύνω τήν άρ.χήν τώ ν εργασιών, 
διά τώ ν οποίων Ιμελλον νά προφυλαχθώσιν άπό 
μεγαλειτέραν φθοράν, καί νά διατηρηθώσι διά 
τούς έλευσομένου; αιώνας τά  μνημεία τής περι- 
φήμου ταύτης άκρας, τής πρό τρ ισχ ιλ ίω ν  έτών 
έδρας τής δόξης τώ ν Αθηναίων, τά  υψηλότερα 
κ α ί  εντελέστερα ταύτα αριστουργήματα, άφ’ όσα 
ποτέ έγέννησεν ή φχντασία τού ανθρωπίνου νοός.

Αισθάνομαι βαθέως τό μέγεθος, τήν ^άξίαν 
καί τό  κάλλος τού έργου τούτου. Ούτε τά  άψυχα 
έργαλεία, ούτε ή διαταγή τού διευθύνοντος τάς 
έογασίας, ούτε οί κόποι τώ ν εργατών δύνανται 
νά φέρωσ-.ν είς πέρας αύτό μόνα, άνευ ποιητικής 
τίνος ζωής, ήν πρέπει νά περιβληθώσι πάντα

ταύτα. . ·
Α ί σκιαί τώ ν μεγάλων έκείνων ψυχών συνειθι- 

σμέναι πρό χ ιλ ιάδων χρόνων νά βλέπωσιν είς 
τόν χτύπον τής σφύρας καί τής άξίνης, είς τόν 
ά ϊαλαγμόν τώ ν εργατών τό σημείον νέας κατε- 
δαφίσεως τώ ν θείων τούτων άριστουργημάτων, 
εσηχόνοντο τριγύρω ήμών άπό τά  ήσυχα αύτων 
αναπαυτήρια, καί έφαίνοντο έκτείνουσαι πεφοβι- 
σμέναι τούς βραχίονας ύπεράνω τώ ν τελευταίων 
ερειπίων τής αρχαίας αυτών μεγαλοπρεπείας, 
όπω; έμποδίσωσι τήν έσχάτην αύτών φθοράν.

I Τά π ά ν τ α  έφ α ίν ο -Λ Ο  ά ν θ ισ τ ά μ ε ν α  ε ίς  τ ή ν  ή μ ε -  

τ έ ρ α ν  έ π ε χ ε ί ρ η σ ι ν ·  οί μ ο χ λ ο ί ,  ο ϊτ ιν ε ς  έ μ ε λ λ ο ν  

I ν ά  έ κ χ ώ σ ω σ ι  καί τ ο π ο θ β τ ή σ ω σ ι τ α κ τ ικ ώ ς  τούς
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διεσπαρμένους λίθους ένέδίδον καί έρρήγνίντο, 
"ά νοσήματα εμπόόιζον τούς ίργάτας, τά σχοι
νιά καί αί τροχαλία·, όιεσπώντο, καί οΐ έκπε- 
πλήγμένοι τέκτονες ένό'μιζον ίύτι επρεπε νά πα- 
ραιτήσωσί τήν εργασίαν ¡ταύτην.

Άλλ’ ιδού, έφάνη είς- τόν μακρύ νόν ορίζοντα 
άνακύψασα άπό ιόν χυανούν κόλπον τής Αμφιτρί
της ή σημαία της ελιίίδβς. Ό  Βασιλεύϊ Ιρχβ- 
ται μέ τούς σοφούς συυβούλους του, διά νέε έπι- 
χειρισθή ό ίοιος .το άρχ̂ ισμένον έργον τής δια- 
σώσεως! Ούτως έφώναξεν ό άναγεννηθείς λαός 
τής Αττικής· καί ή φωνή αυτη ήηρύσθη καί εις 
τόν Ιερόν τούτον λόφον, οπου είμεθα τόσον πε
ριχαρείς κάΐ εύέλπιδες συνηθροισμένοι.

Ιδού νέος ζήλος έμψυχόνει τούς άποκσμόντας 
έργάτας, ία πάντα τώρα; προχωρόύσιν ευκόλως 
καί ευχαρίστως, καί άνεγείρόνται πάλιν άπό τά 
σπλάγχνα' τής γής τά κεκρυμμένα πρό αιώνων’ 
λείψανα τής Πλαστικής, τα όποια ή Ευρώπη 
θαυμάζει ώς τά άκρότότα τής.τέχνης,' ώς έργα 
τής γλυφίδος τού Φειδίόυ. Σχεδόν αυτόματά τά 
γιγαγτιαία ταύτα μάρμαρα ΰπεϊκουσιν εις τήν 
9έλησιν τών τεκτόνων καί συναρμόζονται, ώς έπΐ 
τών μυθικών χοόνων τού Άμφίωνος, πρός τούς 
Ρυθμούς' τών ύμνων, οίτινες χαίρετούσι τόν Βα
σιλέα.

Τούς ύμνους το'ύτούς'ήκουσαν αί προφυλάττου- 
σαι σκιαί τών ρεγάλων άνδρων τφνΆθήνών,αίτι- 
•Κς 'περιίπταντο περί τούς στύλους καί τά τείχη; 
’Ησθάνθησαν δτι ό Όθωό έρχεται; Ναί· ή χαρο
ποιό αύτη εέδησιξ έφθάσε καί μέχρΐ '̂ά^τών, καί 
επειδή ή παρούΟΐα άύτΟύ ι/όνον άγάθόν: δύνα'ΐαι 
νά φέρή διά παν ο,τι ή Ελλάς περιέχει ώραϊον 
καί έςοχον, επανήλΟον περιχαρείς καί ευμενείς 
εις τούς· ψυχρούς" τάφους των, όπου άπεκοιμή- 
θήσαν υπό τόν αύτόν ίυθμόν, :ό όποιος έξήγειρεν 
αύτάς περιφόβους έκ τής ησυχίας των.

*5 Μ'εγαλειότης Σου έπάτησε σήμερον μετά 
τόσους άΐώναί'βάρβαρότήτος πρωτην ίρΌράν τήν 
ένδοξον ταύ^ήν ΆκρόπολινΥ βαίνουσα έπί τής 
όδού 'τόύ πολιτισμού καί’ τής δόξής, έπί τής 
όοού,'ήν οιήλθον οί θεμιστοκλείς, οί ΆρισΤεϊ- 
δαι, 5Κ Κιμωνες καί οί Περικλεές, καί τούτο 
είνε, καί πρέπεί νά είνε είς τούς όφθαλμΌύς 
τρυ λαού σύμβόλον τής ένδοξου βασιλείας Σου, 
Μεγαλειότατε, καί πάσης άποφάσεως, ήν έλαβε; 
περί "τού βράχου ήούτού. ·Γ:Λ '

Πάντα τά λείψανα τής βαρβαρότήτο'ς θέλούσιν 
έξα^ανισθή, Χάθώς εδώ όμοϊώ^κάΐ είς ολην τήν 
Ελλάδα, κάί τά λείψανα τόύ ένδόξόυ παρελθόντος 
Θέλουσι τίθή με νέαν λάμψιν, ώς στερεά βάσις 
ένδοξου παρόντος καί μέλλονώς. 1 1 Γ

Τολμώ ήδη νά παρακαλέσώ τήν Μίγαλειό- 
τητά σου, |ν όνόματι τής Έλλάδος̂ .κάΙ παν
τός τδυ' χόσμρύ δώάής έΤς’ °ίδ1 πρώτον μάρί 
μαρον, τό όποιον ν.νεγείρετα·. πάλιν εις τόν 
άναγεννηθέό-α Παρθενώνα, τόν συνειθίβμένον

καθαγιασμόν, οστις αποτελεί τήν άρίστην δια- 
βεβαίωσιν ότι τό Ιργον θέλει εξακολουθήσει 
προαγόμενον καί έπιτυγχάνον ι>. >·:

Ευθύς μετά τήν τελετήν ταύτην ό “Οθων επε- 
σκέφθη τό σχολειον τού Χίλ, καί κατόττιν άπήλθε 
τών Αθηνών έξαχολουθών τό ταςειοιον αύτού είς 
'Ρούμελην. Ό Κλέντσε δε μετ’ ολίγον χρόνον 
άπήλθεν είς Γερμανίαν̂  άφού εδοικεν δλας τάς ο
δηγίας πρός έξαχολούθησιν τών άνασκαφών, αΐτι- 
νες διεξήχθησαν κατόπιν ύπό τήν διευθυνσιν τού 
αρχαιολόγου Λουδοβίκου 'Ρός.

* *

ΐ' 'Οφείλομεν ήδη νά προσθέσωμεν, περατώ- 
σαντες τά· τής εορτής, όλίγας λέςεος. περί τού 
άνδρός, οστις ύπήρξεν ό πρώτος εργάτης τών έπί 
τής Άκροπόλεως αρχαιολογικών εργασιών, καί ό 
εισηγητής άναμφιβόλως.- τής τελεσθείσης εορτής 
τής” λ'.θοθεσίας· διότι έκ τού1 προγράμματος καί 
τής δλης διακοσαησεως αυτής osv μένει άμφι- 1 
βολία ότι τό σχέδιον οιεγράφη ύπό Ευρωπαίου 
άνδρός, καί- έδόθη πρός έκτέλεσιν.

Ό Κλέντσ? ΰπήρξεν είς τών διασημοτέρων αρ
χιτεκτόνων τής Γερμανίας, ή δέ.φήμη αυτού ήτο 
ήδη άνεγνωρισμένη δτε άφίκετο είς τήν 'Ελλάδα/ 
Έγεννήθη τώ 1784. Έσπούδασε τήν αρχιτεκτο
νικήν έν 'Βερολίνω, εντεύθεν έπεσκέφθη- τήν ’Αγ
γλίαν-·καί Γαλλίαν μελετών τά αρχιτεκτονικά 
μνημεία αυτών. Λιετριψεν Ικανόν χρόνον ¿ν Πα 
ρΐσίοις, ένθα έφοίτησεν είς τήν Πολυτεχνικήν 
σχολήν. Μετά τήν περιήγησίν του έν Ιταλία δι- 
ωρίσθη άρχιτέκτων τού βασιλικού οίκου τού 'Ιερώ 
νύμου τής Βεστφαλίας. Τώ 181 ϋ έκ.λήθη είς Μό- 
ναχον ώς άρχιτέκτων τής αυλής, |νθα άνήγείρε 
τό άνάκτορον τού δουκός Leuchtenberg. τήν 
βασιλικήν σχολήν τής ιππασίας καί ετερατ κτί
ρια· τοιαύτη δε άπεδείχθη : ή -ήχανότης αύτού, 
άστε τφ 1819 διωρίσθη διευθυντής όλων τών δη
μοσίων οικοδομημάτων. Κυρίως δμως τό στάοιον 
τού μεγάλου αρχιτέκτονας άρχετοκ άπό τού 1825 
δίε άνέβη τόν θρόνον τής Βαυαρίας ο Λουδοβίκος, 
ό ’όποιος ενεκαίνισε νέαν περίοδον τής άναπτύξεως 
τών τεχνών εν Βαυαρία, καταστήσας τό Μόναχον 
τήν κατ’ εξοχήν πόλιν τής γερμανικής τέχνης- 
“Εργα τού Κλέντσε εινε ή Fλυπτοθήκη καί ή 
Πινακοθήκης καί σ ναός τών 'Αγ.ι Πάντων,, μνη
μεία, άτινα σήμερον άποτελούσι τόν .κ^ιώτατον 
κόσμον τού Μονάχου. Ιϊλήν τούτων ώσαύτώς ·έν 
Μονάχψ τό ’Ωδείον, ή νέα πτέρυς τού ύπουρ* 
γείου τών Στρατιωτικών, τό άνάκτορον τού- δουκός 
Μαξιμιλιανού, ή άγορα καί άλλα; μεγαλοπρε- 
πϊζς ¿διωτιχαί οικία·., κυρίως έν τή ό'δφ Λουδο
βίκου. Τώ 1830 έπεφορτίσθη·ύπό τού Λουδοβίκου 
νά διαγράψη σχέδιον μνημείου,· δπερ ,ήθέλησε ν: 
άνεγείρη είς τήν γερμανικήν δόξαν, καί δπερ ώ- 
νομ.άσθη XValhalla, ό Παράδεισός, κατά τήν 
γλώσσαν τών αρχαίων,/ Σκανδιναυών, δπερ exsi-
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σθη έπί λόφου 95 μετρ. υψους απέναντι τής 'Ρα· I 
τισβόνης (Regensburg), πρός τήν άριστεράν ό
χθην τού Δουνάβεως, διά τό όποιον έδαπανήθη- 
σαν 14 έκατομ. φλωρινίων, καί δπερ αποτελεί 
εν τών αξιοθαύμαστων μνημείων τής Ευρώπης δ 
λης. Τό μνημεΐον τούτο άποπτον μακρόθεν, ομοι
άζει έξωτερικώς πρός ιόν Παρθενώνα, έσωτερι- 
κώς δε πρός τόν εν Άκράγαντι ναόν τού ’Ολυμ
πίου Αιός. ί1

Τφ 1834 άπεστάλη ύπό τού Λουδοβίκου είς 
τήν ‘Ελλάδα, δπως διαγράψη τό σχέδιον τής πό- 
λεως τών ’Αθηνών, ώς καθέδρας τού 'Ελληνικού 
Βασιλείου, άλλ' είχεν εν ταΰτφ καί έτέραν εντο
λήν, τήν τού εκτάκτου Κ ομ ια σα ρ ίου  τών σταλεν- 
των τότε Κόβελ καί Γκράϊνερ,-ρός άντιχατάς-ασιν 
τού Μάουρερ καί "Αβελ. Είς τήν αποστολήν δε 
ταύτην συνετέλεσαν, προτρέψαντες τήν βαυαρικήν 
χυβέρνησιν είς τούτο, οί πολυάριθμοι φίλοι τού 
Άρμανσπέργ έν Μονάχω, καί οί ένθερμοι έπαι
νοι τού Παλμεστρώνος, οστις έθεώρει τόν Άρμαν- 
σπεργ ώς μοχλόν κατά τής ρωσσικής πολιτικής.

Ό Κλέντσε τότε μετά τών δύο απεσταλμένων 
κατέπλευσεν είς Κέρκυραν, δπου συνηντήθη μετά 
τού Μαυροκορδάτου, είτα οέ τήν 30 Ιουλίου έφθα- 
σαν εις Κόρινθον, καί εντεύθεν μετέβησαν διά ξη- 
ράς εις Ναύπλιον, δπου ό Κλέντσε έγνωστοποίη- 
σεν έπισήμως εις τόν Μάουρερ καί Άβελ δτι 
ανακαλούνται, δπερ αύτοί ειχον μάθει όλίγας 
ημέρας πρότερον.

Τά τής συμμετοχής τού Κλένστε εις τάς άρ- 
χαιολογικάς έργασίας είδομεν έν τοίς προηγου- 
μένοις.

Έχ Μονάχου άνεχώρησεν ό Κλέντσε είς Πε- 
τρούπολιν έξ αντιζηλίας πρός τόν αρχιτέκτονα 
Gaertner, οστις κατέπεισε τόν βασιλέα είς τήν 
παραδοχήν τής τέχνης τού μέσου αΐώνος, ένφ· 
ό Κλέντσε ήτο οπαδός τής κλασικής τών 'Ελλή
νων καί 'Ρωμαίων, εφαρμοζόμενης μέ πλήρη 
ελευθερίαν κατά τάς νέας άνάγκας καί περιστά
σεις. Έν Πετρουπόλει είργάσθη περί τήν διακό- 
σμησιν τού εσωτερικού τού ναού τού'Αγίου ’Ισαάκ, 
καί κατόπιν είς τήν ΐδρυσιν μεγαλοπρεπούς 
μεγάρου πρός τοποθέτησιν τών τεχνικών συλλο
γών τού αύτοκράτορος.

Ό Κλέντσε ήτο καί ζωγράφος καλός, κυρίως 
τοπιογράφος, συνέγραψε δε καί πολλά βιβλία 
αρχιτεκτονικής, καί περιγραφικά ναών καί καλλν 
τεχνημάτων. Ώς πρός τήν Ελλάδα δε σημειού- 
μεν τό εξής 4 Apboristische Bemerkungen 
gesammelt auf einer ReisenachGriechen- 
land ( Άφοριστικαί παρατηρήσεις συλλεχθείσαι 
έκ περιηγήσεως έν Έλλάδι) Berlin 1838. Έν 
τφ συγγράμματι τούτψ ό συγγραφεύς εκθέτει τάς 
γνώμας αύτού, τάς θεμελιώδεις, έπί τής αρχιτε
κτονικής.

'Ο Κλέντσε άπεβίωσε τφ 1864, ή δέ πόλις 
τού Μονάχου ήγειρεν αύτφ άνδριάντα χαλκούν

I εύγνωμονούσα πρός τόν άνδρσ, οστις κατ’ εξο
χήν θεωρείται ό εργάτης τού σχεδίου τής αρχι
τεκτονικής αυτής διακοσμήσεως.

Έ ν  'A8r,vatc μηνΐ Ίουλίω  1884.

Α. Μ η λ ιλ ρ λ κ η ε .

ΝΤΜΦΗ Π Λ Ο Τ Σ ΙΑ
(Διήγημα. Κατά τά γαλλικόν τοΰ P. Mercieux.) 

(Συνέχεια· "δε προηγούμενον φύλλον).

Ζ  .

—  Μίςς Βιργινία, είπεν έσπέραν τινά τού Δε
κεμβρίου ό X. Δαρλεμών εις τή ν δεσποινίδα 
Λώμβεύ, έλάτε αϋριον, σάς παρακαλώ περί τάς 
εννέα είς τό γραφείόν μου. Έπεθυμώ νά ομιλήσω 
μαζύ σας ιδιαιτέρως, μακράν άπό τά  βλέμματα 
καί τήν ακοήν τής Μαρκέλλας.

—  Είμαι εις μεγάλην στενοχώριαν, ήρξατο 
λέγων τήν επαύριον ό κ. Δαρλεμών. Πρό πολ
λών μηνών, σάς τό  εξομολογούμαι, τρέφω τό 
σχέδιον νά νυμφεύσω τήν Μαρκέλλαν μέ τόν κ. 
Λεσκλοβέλ. Ό  νέος αύτός μ ' αρέσει- μού φαίνε
τα ι πλασμένος διά τή ν κόρην μου, ή τις θ’ άπέκτα 
τοιουτοτρόπως καί πενθεράν μοναδικήν. Ή  Μαρ
κέλλα έχει αρκετήν περιουσίαν διά δύο· μ - έφάνη 
δί- εύθύ; έξ άρχή ί? δ τι ό Ά λ α ίν  τής ήρεσε πολύ , 
κ’ ένό ε ιζα  δ τι τό πράγμα θά εγίνετο π )λύ 
εύκολα.

—  Λοιπόν, κύριε;
—  Τόρα μού φαίνεται, τούναντίον, δτι ολα πη

γαίνουν ανάποδα. Οολλάχις ήδη ό Ά λ α ίν  άφίνει 
τήν μητέρα του νά γευματίζη  μόνη μαζύ μας, 
τάς κυριαχάς, χωρίς νά Τήν συνοόεύη, δπως έκα- 
μνεν άλλοτε, κάί αύτή ή ταλαίπωρος δέν ήξεύ- 
ρει τ ί  προφάσεις νά εύρη διά νά τόν δικαιολο- 
γήση. Ά φ ’ ετέρου δέ, οσάκις φέρω τόν λόγον 
περί τού κ. Λεσκλοβέλ, ή Μαρκέλλα μέ διακόπτει 
καί αλλάζει ομιλίαν. Ή θελα  νά μάθω άν σείς 
γνω ρ ίζετε  τίπ οτε περισσότερον απ’ εμέ. Σάς όμι- 
λεϊ ενίοτε περί τού Ά λ α ίν ; Υπ οθέτετε  νά εχη 

τίπ οτε εναντίον του ;
—  Ή  Μαρκέλλα, άπήντησεν ή δεσποινίς Λώμ- 

βεύ, άπαξ μόνον μού άνέφερε τόν κ. Λεσκλοβέλ· 
τήν εσπέραν τής άφίξεώς του. Μέ ήρώτησε πώς 
μού έφαίνετο. Έ κ το τε  τίποτε. Σάς ομολογώ δέ, 
δ τι αύτή ή σιωπή, ή τις δέν συμφωνεί μέ τό φυ
σικόν τής Μαρκέλλας, μού ένέπνευσεν ιοέας πολύ 
όμοιας μέ τάς ίδικάς σας· αλλά πρό ενός περί
που μηνάς παρετήρησα, δπως σείς, δ τι ό κ. 
Ά λ α ίν  έρχεται σπ ανιώ τερ «, ότι ή μήτηρ του 
φαίνεται συλλογισμένη, καί δ τι ή Μαρκέλλα 
προσποιείται ενώπιον της φαιδρότητα ήτις ε ξ 
αλείφεται άμα μένομεν μόναι.

—  Αύτό ακριβώς φαίνεται ¡καί εις έμέ, καί



δέν ήξεύρω τ ί  να κάμω. Δ έν  πιστεύω να μάς άπο- 
φεύγη ό Ά λ β ίν  διά νά διασκεδάζω άλλου. Φαν
τάζομαι μάλλον δ τ ι τό  κάμνει άπό υπερηφάνειαν, 
κα'ι απομακρύνεται φοβούμενος μήπως άγαπήση 
πλουσίαν κληρονόμον, αυτός δστις δεν έχει περι
ουσίαν. θ ά  ήτο σκληρόν, ή π τω χή  κόρη μου, ή 
οποία τοσάκις κατηράσθη τή ν προϊκά της, διότι 
τήν έξέθετεν ε ΐ; περιποιήσεις, μάλλον ή ήττον 
ειλικρινείς, νά γίνη  σήμερον θύμα ενδοιασμών 
δλως αντιθέτων. Πρέπει, Μίςς Βιργινία, νά εξο
μολογήσετε τήν κόρην μου. "Α ν  οέν αγαπά τόν 
Ά λ α ίν , άφίνομεν τόν νέον νά κάμη δ,τι θέλει χ ω 
ρίς νά πολυφροντίζωμεν. Ά ν  τουναντίον έννοήσω- 
μεν τ ί  συμβαίνει, καί τής αρέσει τόσον ώστε νά 
σκέπτεται νά τόν νυμφευθή, πρέπει ό φίλος, μά 
τό να ί! νά έξηγηθή. θά  ομιλήσω μαζύ του ή μάλ
λον θά ομιλήσω μέ τήν μητέρα του. Έπ'ι του 
παρόντος τό σπουδαίου είνε νά μάθωμεν τ ί  φρο
νεί ή Μαρκέλλα, θ ά  είνε ίσως δύσκολου, άλλ ’ 
ελπ ίζω  δτι θά τό κατορθώσετε.

Ή  δεσποινίς Αώμβεύ έπεχείρησε τό εργον αύ- 
θημερόν, άλλά χωρίς επιτυχίας. Ή  Μαρκέλλα 
κατείχεν έξόχως τήν τέχνην τού νά μέταβάλη 
τή ν ομιλίαν, καί καθ’ ήν στιγμήν ή παιδαγωγός 
ένόμιζεν δ τ ι ή γγ ιζεν  εις τόν σκοπόν, εν:— « 'Α λ ή 
θεια, Μίςς Βιργινία. . . . »  τήν διέκοπτε, καί μά
ταιοι άπέβαινον οί κόποι της.

Κυριακήν τινα εσπέρας ό Ά λ α ίν , επί δύο ήδη 
εβδομάδας μή παρευρεθείς εις τό  οικογενειακόν 
γεύμα, είχε συνοδεύσει τήν μητέρα του εις τόν 
οίκον τού|κ. Δαρλεμών. Ή  Μαρκέλλα ήτο λίαν 
εύθυμος μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν, ενώ  ό κ. Δαρ
λεμών εξέθετε πόσον δυσάρεστου ού ήτο νά με- 
ταβή εις 'Ισπανίαν δ ι’ υποθέσεις, 4ς ύπέθετεν ότι 
ήθελεν άναγκασθή, ό Ά λ α ίν  άνεφώνησεν

—  Ά ν  μέ νομ ίζετε  ικανόν νά σάς άναπληι- 
ρώσ&), θά μ’ εκάμνετε μεγάλην ευχαρίστησή νά 
με σ τε ίλετε  εις Μαδρίτην,

—  θέλεις νά τσ^ειδεύστ,ς, νέε μου ·,
—  ’Ά ν  ή μήτηρ μου δέν τρομάζη νά μείνη 

μόνη. . . .
—  Ά φ η σ έ  μ ’ εμέ, διέκοψεν ή κ. Δεσκλοβέλ. 

Α ί γυναίκες δεν έχουν λόγον, όταν πρόκειται περί 
υποθέσεων, δέν είν’  αλήθεια, Μαρκέλλα; Πραγ- 
ματευθήτε τό ζή τημα, χωρίς νά μας λάβετε
ί * * | *υπ οφίΝ.

—  θ ά  τό πραγματευθώμίν μέ τόν Ά λα ίν  εις 
τό γραφειόν μου, αγαπητή μου κυρία. Ά λ λ ’ ας μή 
ταράξωμεν τό τέλος αυτής τής εσπέρας μέ ιδέας 
άναχωρήσεως.

Ή  σοφή αύτή συμβουλή ήτο λίαν βραδεία. Τό 
αποτέλεσμα εΐχεν ήδη έπέλθει, ή δέ Μαρκέλλα, 
δσον καί άνπροσεπάθησε, δέν κατώρθωσε νά έπα- 
νεύρη τήν άποπτάσαν φαιδρότητά της. Ό  πατήρ 
της, δστις τό  παρετήρησε, κατέστη δύσθυμος, δτε 
δε ή κ. Δεσκλοβέλ ήγέρθη λίαν ενωρίς ν' άναχω- 
ρήση, οΰδείς έσκέφθη νά τήν κρατήση.
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Ή  δεσποινίς Λώμβεϋ ένηγκαλίσθη τήν Μαρ
κέλλαν καί μετέβη εις τό  δωμάτιόν της. Ά λ λ ά  
μ ετά  ήμίσειαν ώραν καθ’ ήν στιγμ ήν έμελλε νά 
κατακλιθή, μετέβαλε γνώμην. Έφόρεσε τόν κοιτώ 
νίτην της, καί λαβοΰσα χηρίον κατηυθύνθη δια 
τής σιωπηράς οικίας εις τό δωμάτιον τής νεάνι- 
οος, Είοεν αύτό έτι φωτισμένου, καί, άφοΰ επί 
μικρόν 'έδ ίστσσεν, έκτύπησεν έλαφρώς εις τήν 
θύρανκαί είσήλθεν.

Έ  Μαρκέλλα δέν είχεν Ι τ ι  έκδυθή. Έκάθήτο 
πρό τής εστίας, είχε δέ τό ήθος εντελώς άποτε- 
θαρρημένον, κ’ έκρυπτε τό  πρόσωπον διά τω ν  δύο 
της χειρών. Άκούσασα τόν θόρυβον, ήγειρε τήν 
κεφαλήν κ' έφερε ταχέω ς τό  ρινόμακτρον είς τούς 
οφθαλμούς της 'ίνα σπογγίση τά  πληροϋντα αύ- 
τούς δάκρυα.

—  Τί έχετε, αγαπητή μου ;
—  Τίποτε, Μίςς Βιργινία, . . . ολίγον τά  νεύ

ρα μου.
—  Καί όλίγην εμπιστοσύνην είς εμέ. Δ ια τί 

δέν μού λέγε τε  τ ί  σάς λυπεί; Αύτό θά σά ; ανα
κούφιση. Έ νόμ ιζα  δ τ ι ή άγάπη μου ή ξιζε  κάτι 
καλλίτερου.

—  Μή μέ μαλώνης, Μίςς Βιργινία. Πώς θέ
λεις νά σού είπώ τ ί  εχω , άφοΰ κ’ έγώ  ή ιδία δέν 
τό  γνωρ ίζω  ;

—  "Α ς έξετάσωμεν μαζύ αί δύο καί θά τό  εΰ- 
ρωμεν. Ε λ ά τε  ! Είμαι ό ιατρός καί ο ια τά ττω  τόν 
άρρωστον νά μού. έκθεση τά  συμπτώματα τής 
άσθενείας του. Πού πονείτε, δεσποινίς ; Μειδιάτε; 
Καλόν σημείου.

—  "Ακούσε, Μίςς Βιργινία. Αέν σού είπα τήν 
αλήθειαν πρό ¿λίγου, δτε σού είπα δτι δέν ήξεύ- 
ρω τ ί  έχω. Τό ήξεύρω κάλλιστα, καί αισθάνομαι 
τόσην εντροπήν δι’ αύτό, ώστε ποτέ δέν θά κατορ
θώσω νά σού τό εξομολογηθώ.

—  "Ας σάς βοηθήσω λοιπόν έγώ. Ά χ ,  μικρά 
μου, κάποιον αγαπάτε . . .

Ή  Μαρκέλλα έκρυψε πάλιν τό πρόσωπον διά 
τω ν χειρών της. κ’ έψιθύρισεν :

—  Ό  όποιος δέν μ 'άγαπφ .
—  Μήν κοκκινίζετ’ έ τσ ι, άγάπη μου. Αύτό δέν 

είν'εντροπή. Ά λ λ ' είσθε β έ β α ια ;

—  Βεβαιοτάτη, δυστυχώς. Κ α τ’ ¿ρχδες ήπατή- 
θην, κ’ ¿νόμισα δ τι αί περιποιήσεις του είχαν 
ίσως άλλην αφορμήν παρά τήν άπλήν ευγνωμοσύ
νην. Ά λ λ ά  κατόπιν εννόησα τή ν πλάνην μου, καί 
ήξεύρεις τ ί  μέ α π ελπ ίζε ι; Ή  ιδέα, δ τι ήλλαξε 
τόσον έξαφνα τρόπους απέναντι μου, διότι τόν 
άφήκα ίσως νά έννοήση τό  αίσθημά μου τό όποιον 
ένόμιζα κρυμμένου είς τούς βαθύτερους μυχούς 
τής καρδίας μου.

—  Ν ομ ίζω , φ ιλτάτη  μου, δτι δημιουργείτε λύ- 
πας φανταστικός. Άρκούν α ί πραγματικαί λύπαι

ι τής ζωής. Έφέρθητε πρός τόν κ. Δεσκλοβέλ μέ 
άφέλ,ειαν καί ειλικρίνειαν, δπως φέρεσθε πρός 

πόλους.· "Α ν  ήλλαξε τρόπους μαζύ σας, ποιος ήξεύ-
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ρει τόν λόγον; "Ισως είνε ό πόθος τώ ν διασκεδά
σεων, πόθος τόσον φυσικός είς άνδρα τής ηλικίας 
του, δστις δέν ¿κατοίκησε ποτέ του είς ΓΙαρισίους. 
ϊό ν  έσχετίσθητε παρά πολύ τούς τελευταίους 
μήνας καί έφαντάσθητε ίσως πράγματα ανύπαρκτα.

—  Ά ν  ήτον μόνον φαντασία!
—  Τ ί, καί ή καρδία σας λοιπόν  . . . ;
—  "Α ν ήξευρες τί ματαίους κόπους καταβάλλ.ω 

διά νά μή τόν συλλογ ίζω μ α ι!
 Δ ια τ ί δέν είπατε τίποτε είς τόν πατέρα σας

ή είς έμ έ; Ά λ λ ’ έπανέρχομαι είς τή ν πρώτηνμου 
έρώτησιν. Είσθε βεβαία περί τής αδιαφορίας τού 
κ. Δεσκλοβέλ ;

—  Τ ί νά σε .είπώ, Μίςς Β ιργινία ; Δέν παρετή- 
ρησες, πόσον αποφεύγει νά έρχετα ι εδψ, μολονότι 
αύτό λυπεί τήν μητέρα το υ ; Δεν είδες απόψε μέ 
πόσην προθυμίαν ¿ζήτησε νά άναχωρήση είς Ισπα
νίαν; Έ π ρεπ ε νά είμαι τυφλή καί κωφή διά νά 
πλανώμαι ακόμη.

—  Δέν θέλω νά ένθαρρύνω τήν πλάνην σας. 
Άλλ,ά δέν είνε ίσως δυνατόν ν ’ απομακρύνεται από 
φρόνησιν ή άπό λεπτότητα , διότι θεωρεί αδύνα
τον συγγένειαν τόσον λαμπράν ; έκφράζω άπλ.ήν 
ύπόθεσιν.

—  Τ ά  υποθέτεις αύτά, διότι μ ' αγαπάς. Έφαν- 
τάσθητε πάντοτε καί οί δύο σας, ό πατήρ μου 
καί σείς, δτι ένέπνεα βίαιου πάθος είς δσους 
προσείλκυεν ή μεγάλη μου περιουσία. Καί σή
μερον τί συμβαίνει; Εύρίσκομαι απέναντι ενός 
τίμιου ανθρώπου, δστις αδιαφορεί διά τήν περιου
σίαν μου, καί άδιαφορεί επομένως καί δι’ έμέ. 
Αύτό είνε ή γυμνή άλήθεια.

—  "Η δπως τήν ενδύετε σείς. Ά λ λ ’ όπωςοήποτε 
πρέπει νά τήν μάθωμεν αύτήν τήν αλήθειαν, χαί 
αύτό θά προσπαθήσω νά κάμω. Μού δ ίδετε τήν 
άδειαν νά ομιλήσω τού πατρός σας ;

—  Αύτό ιδίως ήθελα ν’ ά ποφύγω. Α ια τί νά τόν 
βασανίσω καί πάλιν;

—  Αύτό, άγάπη μου, έγεινεν ήδη. Ό  πατήρ 
σας μέ παρεκάλεσε νά σάς εξομολογήσω. Έ γ ώ  
μόνη μου δέν θά έτόλμων νά φανώ τόσον αδιά
κριτος. Δέν είσθε θυμωμένη μαζύ μου ;

Ά ν τ ί  άπαν-ήσεως, ή Μαρκέλλα ένηγκαλίσθη 
τήν δεσποινίδα Λώμβευ, λέγουσα:

—  Κύτταξε μόνον νά μή θυμώση, ό πατήρ μου 
μέ τόν κ. Δεσκλοβέλ· θά ήμην απαρηγόρητος.

Η'.

Έ νώ  ή δεσποινίς Αώμβευ έξήταζεν οϋτω τήν 
Μαρκέλλαν, ή κ. Δεσκλοβέν ε ίχε σοβαράν συνο
μιλίαν μ ετά  τού υιού της· τή  έφάνη δτι καιρός 
ήτο νά προκαλέση έξηγησιν, ήν είχε τέως άπο- 
φύγει, καί δτε ό Ά λ α ίν  τήν ¿πλησίασε διά νά 
τήν άσπασθή, τψ  ε ίπ ε :

—  Νυστά ζεις, υίέ μου;
—  Τάσον ολίγον, ώστε σκοπεύω, άντί νά πλα

γιάσω, νά ύπάγω ολίγον νά. περιπατήσω.
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—  Τότε θυσίασε μου τόν περίπατόν σου. Έ χ ω  
ανάγκην νά ομιλήσω μαζύ σου.

’ II κ. Δεσκλοβέλ άπέβαλε τήν έπωμίοα της 
κ’ έκάθισεν είς εύρύντινκ κλιντήρα· ό Ά λα ίν  εκά- 
θισε πλησίον της, καί προσείδεν αύτήν άπορων.

—  Τί τρέχει, μητέρα ; Φαίνεσαι στενοχωρη- 

ίλένη’
Ή  κ. Δεσκλοβέλ έμειδίασε καί άπήντησε:
—  θ ά  όμολογήσης δ τι δέν ήμην ποτέ μου 

αυστηρά ούτε απαιτητική.
—  Βεβαιότατα· άλλά θά παραδεχθής έπίσης 

δτι ύπήρξα πάντοτε πρότυπον ύπακοής καί εύπεί- 
θείας.

—  Ή σ ο  καί είσαι, υίέ μου, ή ευτυχία τής 
ζωής μου, . . . δ,τι άγαπώ είς αύτόν τόν κόσμον,

άλλά. . .
  Μητέρα, κάμνεις περιορισμούς; . .
— Ά φ η σέ  με νά τελειώσω , σέ παρακαλώ· 

άλλ’ άφ’ δτου κατοικούμεν εις ΙΙαρισιους, ή μάλ
λον πρό τινω ν εβδομάδων, μέ φαίνεσαι δτι όεν 
είσαι πλέον ό ίδιος. Κάτι σπουδαίον μού κρύπτεις, 
καί άποφεύγεις συχνά νά μένης μόνος μαζύ μου.

—  Δεν σού κρύπτω τίποτε, μητέρα, σέ βεβαιώ.
—  Τ ί έχεις λοιπόν ;
—  Ούτ’ έγώ  δεν ήςεύρω. Ί σ ω ς  μέ στενοχωρεί 

κάπως ή ζω ή  τού γραφείου, ή οποία είνε τόσον 
διαφορετική άπό τάς παλαιάς μου ασχολίας. Πο
θώ πολλάκις εξοχήν καί δάση . . . άλλά θά συνει- 
θίσω, μήν άνησυχί,ς.

—  Αύτό μόνον ε ίνε ; τίπ οτε άλλο;
—  Τίποτε.
—  Τόσον τό καλλίτερον μέ καθησύχασες. 

Ά λ λ ά  διατί αί πνευματικά! σου αύταί διαθέσεις 
σέ άπομάκρύνουν άπό τούς Δαρλεμών; Δεν είσαι, 
υποθέτω, δυσαρεστημενος μαζύ τω ν  διότι μάς 
έσωσαν ;

Ό  Ά λ α ίν  ήγέρθη καί ήρξχτο περίπατων εντός 
τού δωματίου.

—  Δυσαρεστημένος, . ·  · έ γ ώ ; Αλλά θά ήμην 
τέρας αχαριστίας! Πώς είνε δυνατόν νά τό σκέ
πτεσαι ;

— · ΙΙροσπαθώ νά εξηγήσω τή ν διαγωγήν σου, 
αφού δέν μού δίδεις σύ τήν έξήγησιν. Κατ’ άρχάς 
ε ίχα  υποθέσει, δ τι αφορμή τώ ν συχνών άπουσιών 
σου ήτο κανέν παροδικόν αίσθημα............

—  Κάθε άλλο !
—  Τότε, Ά λ α ίν ,  δέν σ ’ εννοώ. Δέν είσαι εξ 

εκείνων τώ ν νέων, οί όποιοι άποστρέφονται τας 
ήσυχους οίκογενειακάς συναναστροφάς. Δ ια τι λοι-

! πόν μάς λείπεις τόσον συχνά, άν δέν έχης λόγους 
σπουδαίους;.Άν μάς έβλεπες, δταν είσαι απ ώ ν!

; θά  έλεγέ της, δ τι μαζύ σου λείπει καί ή εύθυ- 
( μία μας. Καί αύτή ή Μαρκέλλα δέν έχει δ ιάθεσιν 

φαίνεται νά μού παραπονήται διά τήν απουσίαν 
σου μέ τούς μεγάλους μαύρους οφθαλμούς της.

—  Τ ί π λά ττε ι ή μητρική σου στοργή ! Νομί
ζε ις  δ τι ό υιός σου είνε αναγκαίος διά 'ή ν  εύτυ-
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χίαν τω ν  άλλων καθώς διά τη ν (δικήν σου εύ . 
τυχίαν.

—  Σέ βεβαιόνω, δτ*. δεν λέγω  καμμίαν υπερ
βολήν.

—  "Ακούσε μητέρα, νά σου είπώ ¡κέ ειλικρί
νειαν τί εχω  εις τήν καρδίαν μου.

—  Ά λ λ "  αυτό κ’ εγώ  ζη τώ .
—  Δεν τό έκαμα έ νωρίτερα, διότι ηλπιζα  ν' 

άποιρύγω έξηγησιν, ή τις θά μάς όφερε, πρώτην 
φοράν εις τήν ζωήν μας, εις σπουδαίαν διαφωνίαν. 
Ά π ά ντη σέ  (ίου, σέ παρακαλώ, μέ τή ν συνήθη σου 
ειλικρίνειαν. Ήπατήθην, ϋποθέσας, δτι τρέφεις 
σχέδιά τινα  συνοικεσίου λίαν τιλόδοξα;

—  Δέν τρέφω κανεν σχέδιον, ουδέ ενεργώ τ ί 
ποτε διά νά μεταβάλω τά  πράγματα. Ήξεύρει; 
πόσον άφίνομαι εις τή ν τύχην, καί κανείς, πλήν 
σοϋ, δεν δύναται νά μαντεύση τ ί  επιθυμώ.

—  Επειδή  λοιπόν σέ έμάντευσα, εγεινα άξιος 
τώ ν σημερινών παραπόνων σου. Πώς, μητέρα, σύ, 
ή όποια μέ γνωρίζεις τόσον καλά, δέν ένόησες 
δτι ποτέ μου δέν ήθελα άνεχθή νά έκληφθώ ώς 
πτωχός μελλόνυμφος. . . ;

—  Καί αν ή Μαρκέλλα σέ ήγάπα;
—  Καί σν ή Μαρκέλλα μέ ή γά π α ,. .  πράγμα, 

τό όποιον ευτυχώς είνε άπλή καί ανυπόστατος 
ύπόθεσις· τό  κατ' εμέ, ούτε ήμπορώ, ούτε θέλω 
νά τή ν άγαπήσω, καί νομ ίζω  δτι έφέρθην ώς 
τίμιος άνθρωπος, άποφεύγων τό γόητρόν της, εις 
τό όποιον δέν θά μολ ήτο δυνατόν νά ύποκύψω, 
χ « [  Ις νά καταστώ άξιος περιφρονήσεως· τά  εκα
τομμύρια τής δεσποινίδος Δαρλεμών δέν θά λαμ
πρύνουν τό οίκόσημον τώ ν  Δεσκλοβέλ.

—  Κ ’ εγώ  λοιπόν σοϋ λέγω , άγαπητέ μου 
Ά λ α ίν , δτι πολύ κακά μέ γνωρίζεις, αν ένόμισες 
δτι μ’ επηρεάζει ή μεγάλη περιουσία τής Μαρ
κέλλας.

—  Δέν είπ’  αύτό.
—  Σχεδόν αλλά δέν σοϋ παραπονοϋμαι διά 

τοϋτο· τό αίσθημα αύτό τής υπερηφάνειας εγώ 
σοϋ τό  ένέπνευσα εκ παιδικής ηλικίας- αλλά δι' 
αύτό εχω  τό δικαίωμα νά σοϋ ειπω σήμερον, 
δ τι είσαι ύπερβολικός. Ό σον ποταπόν είνε νά 
ύποκριθή τ ις  έρωτα διά νά νυμφευθή προίκα, τό 
σον είνε άνόητον. δταν ύπάρχη αμοιβαίος ερως, 
νά καταδικασθώσι δύο όντα άγσπώμενα εις δυστυ
χ ίαν, μόνον καί μόνον δι' ανισότητα περιουσίας.

—  Δέν εύρισκόμεθα αύτοϋ, αγαπητή μου μή- 
τερ. Έ  δεσποινίς Δαρλεμών μοϋ φαίνεται έρα 
σμ ιω τά τη  καί λατρευτή κόρη, και θά τήν έλάτρευα 
ίσως, άν δέν ήτο τόσον φοβερά πλούσια. Ά λ λ ’ 
άφ’  δτου πρώτην φοράν τή ν είδα, είπα κατ’ έμαυ- 
τόν ο τι είνε δι' εμέ καρπός άπηγορευμένος, καί 
έθωρακϊσθην κατά τού θελγήτρου. τό οποίον έξή - 
σκει έπ ’ έμοϋ ή καλλονή της καί ιδίως ή γοη
τευτική άπλότης της.

—  Καί αν αύτή ή αληθώς λατρευτή κόρη, ήτις 
δέν εχει λόγον ν ' άντιστγ, είς τή ν όρμήν τής καρ-

δίας της, νομίση δτι δύναται νά σ ’ άγαπήση καί 
ν’  άγαπηθή, θά είνε καί πάλιν καθήκόν σου νά 
τήν άποκρούσης ;

—  Τ ί φαντασίαν έχουν αί γυναίκες! Σύ, αγα
πητή μου μήτερ, σύ ή λογική προσωποποιημένη, 
δημιουργείς μυθιστόρημα ολόκληρον καί άπίθα- 
νον, μ.όνον προς ύποστήριξιν τώ ν  ίδεών σου Μή 
μέ τυραννής, σέ παρακαλώ, μέ ύποθέσεις κολα
κευτικός. Είπέ μου μάλλον, δ τι καλά έκαμα καί 
καλά θά κάμω επιχειρών εν μικρόν ταξείδιον είς 
τήν Ισπ ανίαν . Ώ  ! άν ήτο δυνατόν νά νυμφευθή 
κατά τήν απουσίαν μου ή Μαρκέλλα !

—  Κύτταξέ με κατά πρόσωπον, καί βεβαίω- 
σέ με, άν ήμπορείς, δ τι ό γάμος τής Μαρκέλλας 
δέν θά σε καθίστα δυστυχή.

Ό  Ά λ α ίν  άπέφυγε τό βλέμμα τής μητρός του, 
καί άπήντησεν·

  "Ο ταν φθάσωμεν εως εκεί, σοϋ υπόσχομαι
νά σοϋ εξηγηθώ είλικρινώς τάς εντυπώσεις μου· 
αλλά σημαίνει μεσονύκτιον, καί καιρός είνε νά 
—λαγιάσης, διά νά αήν έχης αύριον ημικρανίαν. 
Καλήν νύκτα, μητέρα- είπέ μου, δτι είμεθα σύμ
φωνοι :

—  Ό χ ι  εντελώς- θά σκεφθώ δ ,τι μέ είπες καί 
μετά δύο τρεις ημέρας όμιλοϋμεν καί πάλιν, άν 
θέλης.

—  Χωρίς άλλο. Έ ν  τούτοις, άν ό Κ . Δαρλε
μών θέληση νά μέ στείλη  εις Μαδρίτην, μοϋ δί
δεις τήν άδειαν νά δ εχθώ ;

—  Ή  ηλικία σου δέν εχει πλέον άνάγκην ά
δειας, άγαπητέ μου υιέ.

—  Ε λ π ίζω  δ τι ποτέ ή ηλικία μου δέν θά μοϋ 
δ (όση τό  δικαίωμα νά σέ λυπήσω· δι’  αύτό δέν 
θ’ άναχωρήσω, άν δέν τό έγκρίντ,ς.

—  Τό εγκρίνω άπό καρδίας, άν πρόκηται αύτή 
ή οδοιπορία νά σοϋ κάμη καλόν θά προσπαθήσω 
νά μή στενοχωρηθώ. Καλήν νύκτα, παιδί μου.

θ '.

Ό τ ε  ό Ά λ α ίν  ένεφανίσθη είς τό  γραφείον τού 
Κ. Δαρλεμών, εΐχεν ήδη ούτος ομιλήσει μετά τής 
δεσποινίδος Λώμβεϋ. Ύπεδέχθη δέ τό ν  νέον μετά 
τής συνήθους αύτοϋ εύμενείας, άπόφασιν εχω ν νά 
κρύψη εντελώς πρός αύτόν τό άντικείμενον τής 
μερίμνης του, καί νά μάθη μάλλον παρά τής Κ. 
Δεσκλοβέλ τ ί  έσκέπτετο ό υίός της.

—  Λοιπόν, νέε μου φίλε, είπεν, έσκέφθητε 
τή ν νύκτα; θέλετε πάντοτε νά ταξειδεύσητε ;

—  Πλέον παρά ποτε, κύριε, άν δέν σάς φαί- 
νωμαι πολύ αρχάριος διά τήν ύπόθεσιν αυτήν· 
έτόλμησα νά προτείνω τόν εαυτόν μου, δ ιότι έ- 
σκέφθην δτι, γνω ρ ίζω ν  τή ν ισπανικήν καί εχων 
μερικάς σχέσεις είς τήν Μαδρίτην ώς έκ τής εκεί 
διαμονής μου πρό δύο ε τώ ν , ήδυνάμην νά χρησι
μεύσω είς τά  οικονομολογικά σας σχέδια.

—  Καί δέν σφάλλετε. ’ Εκτός τούτου, μολο
νότι αρχάριος, είσθε σοβαρός άνθρωπος καί ό
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μόνος ίσως — μην ύπερηφανευθήτε δι’ αύτό— τόν 
οποίον θά έξέλεγον ώς αντικαταστάτην μου* άλλ’ 
ή ίκ ε ί διαμονή σά ; θά διαρκέση ίσως πολύ· πρέπει 
νά γείνουν μελέτα: έπί τόπου· δέν θά σ-ενοχω- 
ρηθήτε νά λείψετε άπό τούς Παρισιού; επί μήνας 
ίσως δλούς ς

—  θ ά  λυπηθώ ν’ άφήσω τήν μητέρα μου μό
νη ν άλλ ’ αύτή:ή ίδια μέ παρακινεί, καί μ’ έβε- 
βαίωνε, πρό μικρού, δ τ ί ;χάρις είς τήν φιλίαν τής 
δεσποινίδος Δαρλεμών δέν θά τής άπεοαίνετο ή 
άπουσία μου.

—  Καί εκτός *rrf? μητρός σας, δέν λυπείσθε δτι 
άφίνετε τίπ οτε άλλο · ί . .

— r Τ ίποτε, φ ίλτα τε κύριε.
Μετανοήσας δ '  εύθύς ύπ ίλαβεν
—  Ε κτός μόνον δτι άπομακρύνομαι τόσον ά- 

ξιολόγων φιλών, ώ ς ύμείς.
—  'Ως πρός τοϋ^ο, κύριε Ά λα ίν , είπεν ό Δαρ

λεμών, γελών- μόϋ φαίνεται ο τι ή στέρησίςμας 
δέν θά σάς ταράξη υπερβαλλόντως.

—  Πόθεν ή κακή αύτή ιδέα;
-Γ- Έ κ  τού δτι —  καί δέν τό  λέγω  διά νά σάς 

μεμφθώ —  φαίνεσθε μάλλον ο τι αποφεύγετε νά 
ήσθε μαζύ μας.

-_Δ  Δένιήμην είς τά καλά μου πρότινος, άπήν
τησεν ό Ά λ α ίν  μετά τίνος άμηχανίας, κ’ έπροτί- 
μη'σα νά' φυλάξω τήν άδιαθεσίαν μου διά τόν 
εαυτδν μόυ- θά ήμην αληθώς δυστυχής, άν ύπε- 
θέσατε. . ‘λ .

—  Μή διαμαρτύρεσαι, παιδί μου· δέν ύπεθέ- 
σάμεν τίποτε. Έλυπήθημεν μόνον, έγώ  καί ή 
Μαρκέλλα, δτ: σάς έβλέπομεν όλιγώτερον συ- 
5^νά· έπειτα , έμβλημα τής αληθούς-φιλίας πρέπει 
να ήνε πλήρης ελευθερία. Τό έλησμόνησα, διά νά 
λάβω τήν εόχαρίστησιν νά σά ; πειράξω ολίγον, 
θά  έπιστρέψητε είς τήν οικίαν νά προγευματίσητε 
μέ τή ν κυρίαν μητέρα σας ;

—  Μ άλιστα, κύριε.
—  ΈΓπ'έτε τη ς , σάς παρακαλώ, δτι θά έλθω 

νά τήν ίδώ είς τάς δύο. θ έλω  νά βεβαιωθώ μό
νος μου, πριν αποφασίσω τήν όδοιπορίαν σας, δτι 
δέν θά μοϋ θυμώση άν σάς σ τε ίλω  τόσον μακράν.

( Έ π ετα ι τό τέλος).

νΙ'/ι ;j3  γ ο ι γ

Ή  δόξα τού βίόυ έξαρτάταί έκ τής εύγενεία; 
τού χα'ράκτήρός, ήτις είνε “τ ί  πολυτιμότερο·; τών 
αγαθών, διότι άναπληροί πλούτον και αξίωμα, 
εξευγενίζει- πάν.στάδιον καί άνυψοΐ πάσαν θέσιν 
είς τά  όμματα τή ς  κοινωνίας. Μείζονα τού πλού- 
τόϋ έξό-.σίαν ασκεί ή ευγένεια τού χαρακτήρος' 
άπολαμβάνει δέ δσων καί ή  φήμη τιμών, ένψ δέν 
εξεγείρει τάς αύτάς αντιζηλίας.

Τό κατωτέρν περίεργον άρθρου πσραλυμβϋνομεν εκ  τοΰ 
τελευταίου τευχους τοΰ Δελτίου τής Ιστορικής καί ’ Εθνο
λογικής ’Εταιρείας. Ή  είς αύτό ίπισυνημμένη πλήρης 
αττ-.κρΰ άλατος διήγησις, ή περ-.γράφουσα τήν θαυματουργόν 
δύναμιν των «γιων λειψάνων, είνε απόσπασμα έκ τής αυτο
βιογραφίας ’Αθηναίου, πάππου γνωστοτάτων συμπολιτών 
ήμών . Σ. τ. Δ.

ΠΕΡΙ ΑΓ ΙΩΝ Λ Ε Ι Ψ Α ΝΩΝ
Ε3 ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΣ

Μεταξύ τώ ν εθίμων δσα ό χριστιανισμός έπί 
μακράν χρόνον διετήρησε, πρωτεύει ή τώ ν  ιερών 
λειψάνων καί κειμηλίων λατρεία- κατά τό είκός 
δέ ή πλουτούσα έν τούτοι; χώρα ήν ή πρώτη τού 
χριστιανισμού κοιτϊς, ή Παλαιστίνη. Έ κ ε ί λοιπόν 
οί ένθεα· ζήλιρ άπό περάτων τής οικουμένης συρ- 
ρέοντες πρόσκυνηταί εβλεπον καί τόν σκίμποοα, 
έφ’ ού καθημένη ή παρθένος Μαρία έδέξατο διά 
τού 'αρχαγγέλου Γαβριήλ τό θειον άγγελμα, καί 
τήν δοκόν, έφ’ ής ό παΤς Ιησούς έπέβαινε συμ- 
πα ίζω ν το ΐς ήλικιώταις, καί τήν κλίνην δπου έν 
Κανφ κατεκλίθη, καί τή ν  συκήν έφ’ ής άπήγξατο 
Ιούδας ό Ίσκαριώτης, ού μην αλλά καί τινα  τώ ν 
έν τή  παλαιφ Γραφή άλληγορουμένων, έν οίς 
καί τόν α χ ρ ο γ ώ η α ΐο ν  Λ ίθον· Βαθμηδόν δέ το- 
σοϋτον έθρασύνθησαν οί ταύτα ε'μπορευόμενοι 
μοναχοί καί μάλιστα  οί τής δυτικής εκκλησίας, 
¿>στε καί τά  κέρατα τού Μωυσέως προσέφερον είς 
προσκύνησιν καί τούς στεναγμούς Ιω σήφ  τού τ έ -  
κτονος καί τά  δάκρυα τού ’ Ιησού Χριστού καί τά 
ίχ νη  τώ ν ποδών αύτοϋ καί λείψανα πτερύγων 
τώ ν αρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ.

Φαίνεται δέ δ τ ι οί κατέχοντες τά κειμήλια 
έπώλουν είς πολλούς τό αύτό πράγμα, ώστε ευ- 
ρέθησαν κατόπιν χλαμύδες μέν τού ’Ιησού πλέον 
τής μιάς, λόγχα ι δέ τετραπλα ΐ καί ποσότης τ ί 
μιου ξύλου ύπερβάλλουσα τόν όγκον ένός σταυρού. 
Ούδείς δέ τών προσκυνητών άπήρχετο μέ χεΓραις 
κενάς, διότι έκτός τής εύλαβείας δέν ήσαν ευκα
ταφρόνητα τά  έξ αυτών προσποριζόμενα κέρδη, 
επειδή έν μέν τα ίς μοναΐς φυλαττόμενα προσείλ- 
κυον απειρίαν προσκυνητών καί πλούσια αφιε
ρώματα, περιαγόμενα δέ ύπό τώ ν καλογήρων 
έχρησίμευον ώς εύσχημος πρός άργυρολογίαν 
πρόφασις. Τούτου ενεκα κατήντησαν π ερ ιζή τη 
τα  καί σπαν.ώ τα :α , ευτυχώς όμως εύρέθη έτέρα 
πηγή άκένωτος πρός κορεσμόν τής οιαζώσης εύσε- 
βείας, τώ ν  προκεκοίμημένων δηλαδή άγιων τά 
λείψανα, τώ ν όποιων πολλά διετήρουν καί μετά 
μακροτάτου χρόνου παρέλευσιν άνεπάφους τάς 
σάρκας καί δή καί τό  τού προσώπου έρύθημα, άνέ- 
διδον δέ εύωοίαν καί, τή  τού Συναξαρίστοϋ φρά- 
σει, χάριν μετά ήδονής καί "γλυκύτητος μ εμ ιγ- 

| μένην. (*)
Ή  δέ θαυματουργός αύτοϋ δύναμις τοσούτον 

διεφημίζετο, ώ στε ή άπόκτησι; άγιου λειψάνου

(1) Συναξαριστ. ή μ ε τέ ρ α ς  έχδόσεως Τόμ. Α*· σδλ. 108.



572 Ε Σ Τ Ι  A .

ενομίζετο πολύτιμόν τι χρήμα πάσης Ουσίας 
αντάξιον δθεν και διεμελίζοντο ταύτα πολλάκις 
υπό των ευσεβών ούτως ώστε ό μεν άπεκόμιζε 
τήν κάραν, έ δε τον κορμόν καί άλλοι τάς χεΐρας 
ή τούς πόδας. Τούτου δ’ ένεκα συνέβη ο,τι και έν 
τοΐς κειμηλίοις· εΰρέθησαν δηλαδή πολλά σώματα 
πολλαπλά. Ούτω φερ' είπεϊν τού άγ. Ίουλιανού 
σώζονται 26 κεφαλαί, 10 δέ Ίωάννου τού βα- 
πτιστού, 6 τού άγ. Άνδρέου καί 17 αύτοϋ χεΐ- 
ρες καί 30 σώματα του άγ. Παγκρατίου· τοΰ δέ 
’Ιγνατίου σώζονται 3 άρτια σώματα, 6 κεφαλαί 
καί πολλοί βραχίονες καί κνήμαι, αν καί ό άγιος 
ουτος έγένετο βορά των λεόντων.

Άφού λοιπόν των άγιων λειψάνων τά θαύμα
τα ώμολογοϋντο ού μόνον υπό τών αμαθέστερων, 
αλλά καί υπό τών λονίων καί σεβαστών άνδοών,I ι 7
ενχώραις εύνομουμέναις, δεν Οά φανή άπορον δτι 
εν ήμέραις δουλείας καί άμαθείας συνέβαινον 
καί παρ' ήμΐν όσα ιστορεί τό ωδε δημοσιευόμε
νου άπόσπασμα έξ ανεκδότου αυτοβιογραφίας ’Α
θηναίου έξ εκείνων, τούς όποιους ή σκληρά τυραν
νία τού διαβοήτου Χατζή Άλή του Χασεκή, περί 
τά τέλη τοϋ παρελθόντος αίώνος, άπογυμνωθέν- 
τας παντός αγαθού, ήνάγκασε καί νά έκπατρι- 
σθώσι προ; σωτηρίαν τής ζωής.

Τό άπόσπασμα τούτο δημοσιεύομεν ώς έχει έν 
τώ πρωτοτύπω μόνον τάς ανορθογραφίας έπανορ- 
Οώσαντες. ίίΐνε δέ πολλ.ού λόγου άςιον ού μόνον 
διά τά έν αύτώ μνημονευόμενα γεγονότα, άλλα 
καί διά τήν άπέριττον καί γλαρυράν αυτού ρράσιν.

«  Τέλος μίαν αυγήν μέ δίδει ό πατήρ μου τόν 
γάιδαρον καί τόν πέρνω καί περνώ άπό τήν πόρ
τα τών 'Αγίων ’Αποστόλων (*), καί αυτός πέρτει 
από τό τειχίον καί έρχεται καί με ευρίσκει καθώς 
μέ παρήγγειλε, καί τραβούμε διά τήν Χαλκίδα οί 
δύο μας άπό τό μέρος τού Καλάμου· εξημερω
θήκαμε καί όλημερίσαμεν εις ένα ρεύμα κατά τό 
μέρος τής Κηφισιάς* ή το είς τά 1790 πρός τόν 
Σεπτέμβριον. Έκεΐ νυκτώνοντες έτραβήξαμεν άλ- 
λαχόθεν έως νά έβγωμεν άπό τό σύνοΐον τής 
Αττικής, καί έπήγαμεν είς Καπαντρίτη, χωρίον 

τής Λειβαδιάς, έξω τού συνόρου τού τυράννου· άπό 
εκει εις Κάλαμον δπου έκεΐ ηύραμεν πολλ.ούς 
Αθηναίους· ρυγάδας, τόν Νικόλαον Παππαμάρ- 
κου. Μιχαήλ Πάρπανον, Δημήτριον Καραουλά- 
νην, εκτοτε επήγεν είς τόν Άλή Πασά· ήτο οιολιν- 
τζής καί καλόρωνος· Αντώνιον Πιτούρην, Νικό-

(1) “Εν ι·ν ι βωσα.χω Συναξαριστή αναγράφεται βαϋμά τι 
έξα!σ:ον, δτι δη)., οί Χ ίον«« έκ σϊόασμοϋ δίν ϊφαγον τήν 
χαρδίαν τοϋ άγιου, οι δε στρατιώται σχίσαντε; αϋτήν εύρον 
χεχχραγμένον χρυσοί; γράμμασι το δνομα Ί η σ ο ΰ ς  Χ ρ ισ τός . 
Ούχ εστι δί τοϋτο απορία; αξιον, διότι τόν άγιον τούτον παι- 
δίον οντα ελαβιν ό Ίησοϋ; χαί στήσα; έν μέσω τών μαθη
τών αϋτοϋ είπε τό υπό τοϋ εύαγγελιστοϋ Ματδαίου μνημο- 
νευόμενον έν χεφ. 1Η'. 4. (Συναξ. ϊνΟ. ανωτέρω, σελ. 326 |.

(2) Ή  πυλη αυτη τοϋ τείχους, νεω Λ ι άνοιχοδομηθέντο; 
υπό τοϋ Χατζή Ά λ ή , έχειτο άντιχρύ περίπου τή ; Εθνική; 
Τραπέζη;, έν τή  πρό; δυσμά; πλευρά τή ; πλατείας Λουδο
βίκου. Σ . Ε.

λαον Σκαρβούλην καί λοιποί. Έτραβήξαμεν διά 
τήν Χαλκίδα μέ τόν νηστικόν γάιδαρον εμπρός, 
έχοντες ¿πάνω ένα δισάκκιον μέ ολίγα ρούχα 
έμπαλωμένα καί τήν παλαιόκαπα τού πατρός 
μου καί μίαν ανδρομέδα καί είς τό πογγί δλα 
παράδες εξήντα, είς τά πόδια παλαιοπάπουτζα 
καί τό φέσι τρύπιο.

Είς τήν Χαλκίδα πηγαίνοντας ηδραμεν πολ- 
λούς Αθηναίους, παπουτσίδες, σκοινάδες, ραρτά- 
δες, περιβολαρέους, πακάλιοες καί σαπόυντζίίες, 
οί όποϊοι ήσαν ρευγάτοι παρεμπρός· μάς έδέχθη- 
σαν, μάς ¿παρηγόρησαν. Έκονέψαμεν είς κά
ποιον Άργυρόν Πούλον Άθηναΐον συντεχνίτην 
τού πατρός μου, μέ τόν όποιον καί έσυντρόφευσε 
μαζί· βάζοντας αύτός τά σύνεργά ¿λάβαινε κάτι 
περισσότερον.

Είς Χαλκίδα δέν ήτο τυραννία δοσίματος.χρη- 
ματική, άλλά οί τούρκοι ήτον κάκιστοι, έσκότω- 
ναν τούς χριστιανούς διά μικράς αιτίας καί άλλα 
αισχρά επραττον είς τά παιδία. Βλέποντας αύτά 
ό πατήρ μου, ήτον ένας Άθηναΐος είς τό χωρίον 
Βασιλικόν τής Χαλκίδος, μόλις δύο ώρας μακρυά, 
κάποιος Διονύσιος Καϊταγλής, παπουτσής τήν 
τέχνην ¿κατοικεί είς αύτό τό χωρίον ό πατήρ 
μου μέ εδωκεν είς αύτόν διά νά μή είμαι είς 
Χαλκίδα ¿μπρος τών άγριων καί ασελγών Τούρ
κων, διά νά μέ μάθη τήν τέχνην μόνον καί μότ- 
νον νά μέ ζωοτρέφη, άλλά αύτός ήτον πολλά 
μέθυσος, καθημερινώς μέ έδερνε, πλέον πτωχός 
άπό τόν πατέρα μου· σχεδόν έπιθυμούσα νά γε
μίσω τήν κοιλίαν μου. Ό πατήρ μου έστειλε 
κρυφίως καί έφερεν άπό Αθήνα τήν μητρυιάν 
μου, καί τήν αδελφήν μου Δροσιάν, μέ τήν όποιαν 
δέν έκαμε τέκνον έως επτά χρόνους οπου τήν 
είχε. Είς τά 1791 έπιασε θανατικόν. Είς τό 
πλησίον μας χωρίον Φίλα όνομάζόμενον, ήτο 
κεφαλοχώρι' έως 350 οίκογένειαις, ποθαϊνοντας 
κάμποσοι τό έδιάβαλαν ώς βούρδόλακας, δτι 
επήγαιναν καί έπνιγαν τούς άλλους, όπού τότε 
αϋτη ή πρόληψις ήτον· άλλά αυξάνοντας τό κακόν 
τούς έδιοσαν νά καταλάβουν οί φρονιμώτεροι δτι 
είνε πανώλη, όπού έξέθαπταν τούς πεθαμένους 
καί τούς έκαιαν μέ σίδερα πυρωμένα είς τήν 
καρδίαν.

Είς τό χωρίον Βασιλικόν ήτον ένας πρωτοσύγ- 
γελος τού Σΐναιον όρους, κυνηγημένος άπό τόν 
Χατζή Άλή, όπού ήτον είς τό μετόχιον είς Αθή
να, ζητών νά τόν τυραννήση· αύτός άντίτεινε 
είς τόν τύραννον έχοντας τό μωαμέτη τήν χεΐρα 
είς τό χαρτίον, οπού οί Σιναΐται εΐνε άσύδοτοι· 
άλλά αύτό; ό τύραννος δέν Ιπαιρνεν άπό αύτά, 
καί έφυγεν καί έκατοικούσεν είς. τό χωρίον Βασι
λικόν, όπού είχεν έκεΐ μετόχι. Έπήγα είς αύτόν 
καί έσυγκολλήθην ώς είξεύροντας τό Σ ώ v o r  Κ ύ 
ρ ιε  v o r  A a o r σου, όπού ειχεν ανάγκην νά 'πη- 
γαίνωμεν νά κάνωμεν αγιασμούς, όπού ή πανώλη 
άπλωσε, τό χωρίον ¿σκόρπισε, τά Φίλα λεγόμε
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νον, καί μετ’ αύτόν εγέμωσα τήν κοιλίαν μου. ! 
Όπού ό Διονύσιος Καϊταγλής παπουτσής μετά 
τόσαις τυραννίαις μ’ έσήκωνεν άπό τά μεσάνυ
χτα νά ράφτω· καί μίαν νυχτιά μ’ ¿σήκωσεν 
άπό τά μεσάνυχτα καί μ’ έδωσε ένα πετσί νά 
πάγω νά τό μουσκέψω έξω τού χωριού, όπού 
ήταν μία σύναξις τού νερού, πλησίον είς ένα πη- , 
γάδι. ’Εγώ ¿πήρα τό πετσί έπήγα τό έβαλα είς | 
τό νερό, ήτο χειμώνας έτράβήχθηκα καί έμβα ί 
είς μίαν αχυρώνα βωδιών καί έκεΐ μέ έπήρεν ό 
ύπνος. Άφού ¿πέρασαν τρεις ώραις σχεδόν καί 
'δέν έγύρισα, ήλθεν ό μάστορής μου ζητώντας με- 
ηύρε τό πετσί, δέν μ* εύρίσκει ¿μένα. Ήτον 
άκόμη νύχτα, ύπωπτεύθη, δτι έπεσα είς τό πη
γάδι ώς σκοτεινά* κρεμάζει τό φανάρι είς τό πη
γάδι νά ίοή άν είμαι πεσμένος. Πρός τήν αυγήν 
¿ξύπνησα καί γυρεύω τό πετσί, άλλά τό είχε 
παρμένο- πηγαινάμενος είς τόν μάστορά μου, 
μού εδωκεν ένα ξύλον τόσον, καί έτσι έπήγα είς 
τόν Σινα'ί'την. Έκεΐ χάριτι θεία ¿χόρταινα τήν 
κοιλίαν μου είς τά πάντα. Καθημερινώς έπηγαί- 
ναμεν εις πολλά μέρη καί έκανα με·.· αγιασμόν άπό 
τόν φόβον τής πανώλης όπού έξάπλωσεν, ή άπό 
τήν πρόληψιν τών βορδολάκων. Ό γέροντας μου 
‘Σιναΐτης ήτον γέρος εξηκοντούτης καί έπέκεινα 
εις τούς χρόνους, ήτον καί ολίγον κουφός, είχε 
καί άλλον υπηρέτην μεγαλείτερον, Άθηναΐος, κά
ποιος Σπύρος Γροσάρας· αύτός μέ ήνάγκασε νά 
ύπάγω αύτού, διηγώντας είς αύτόν τήν δυστυχίαν 
οπού ¿περνούσα είς τόν μάστορά μου.

Ό πρωτοσύγγελος Σιναΐτης είχε δύο ζψα, ένα 
άλογον είς τό όποιον αύτός έκαβαλλίκευε καί ένα 
μουλάρι γέρικο, είς τό όποιον έβάναμεν απάνω 
τά άγια λείψανα καί άλλαις δύο δισάκκαις άδεια·.; 
•διά νά βάζωμεν τάς προσφοράς, προσφερόμενα άπό 
τούς όποιους έκάναμεν τούς αγιασμούς είς άπα- 
νουκλιάστους, είς δέ τούς πανουκλιασμένους ¿παίρ 
ναμε μόνον παράδες, πρός ένα γρόσι τόν αγια
σμόν· βάζοντας τους είς τό ξεΐδι τούς έλαμβάνα- 
μεν. Άπό παντού ήρχονταν άνθρωποι καί μάς 
¿γύρευαν νά 'πάμεν να κάνωμεν αγιασμούς. Εις 
όλα τά αμπέλια τής Χαλκίδος όπού ήτον κατοι- 
κημένα παλαιόθεν φαμιλικώς ήτον υποστατικά 
τών τούρκων εκτεταμένα μέ οικοδομάς σημαντι
κά;, σαράγια όπού ¿πήγαιναν δλο τό καλοκαίρι 
οί Αγάδες τής Χαλκίδος, καί επηγαϊναμεν καί 
είς άλλα πλησίον χωρία. Έν ένί λόγψ τό κακόν 
ηύξανεν, έξαπλοΰτο· ήτον είς τά 1791 πρός τόν 
Μάρτιον καθημερινώς ήρχονταν οί άνθρωποι 
καί μάς ¿ζητούσαν. ’Εγώ έβαλα μίαν σκούφιαν 
καλογερικήν καί έκαμνα ώς καλογερόπουλον κον
τά είς τόν γέροντα, νά ψάλλωμεν τό άπόδειπνον 
καί τά λοιπά, έχων σκοπόν ό γέροντάς μου νά 
μέ κάμη υποτακτικόν του Ό δέ Σπύρος Γρο
σάρας έκυβερνούσε τά ζψα, έπουλούσε τά προσ
φερόμενα όπού μάς έφερναν, μάς έδιναν καί 
εσυνάζαμεν. Έ δύο μεγάλαις δισάκκαις κάθε

βράδυ ήρχοντο είς τό μετόχι γεμάταις, έχοντες 
είς τήν μίαν δισάκκαν καί μίαν στάμναν, καί 
έζητούσαμεν καί λάδι, τά δέ λοιπά ήτον κριθάρι, 
σιτάρι, σύκα, σουντζούκια ώραΐα τής Χα/.κιοος, 
όπού τότε έφτιανον, καί τά λοιπά, καί προς ενα 
γρόσι τόν άγία^μόν περνώντας όλίγαις ήμέραις 
τόν αυξήσαμε·/ πρός παράδες εξήντα. Μάς επα- 
ράγγειλε έμενα καί τού Γροσάρα ό .τού δλοι επη- 
γαίναμε μαζί, οί τρεις καί μέ τά δύο ζώα, δτι 
τό πανίον όπού βάζουν ¿πάνω είς τήν κασέλα,· ή 
μπόλια, καί άκουμπάτε τά άγια λείψανα, όπού 
ψάλλομεν τόν αγιασμόν, νά τό πέρνετε· νά λέτε, 
δέν κάνει νά μείνρ είς αύτούς, διότι άκούμπι- 
σαν απάνω τά άγια λείψανα. “Ετσι τό έργον 
αύτό τό άρχίσαμεν. καί είς όλίγαις ήμέραις εσυ- 
νάξαμεν κάμποσαις χρυσόπολιαις, πεσκιρια, καί 
άλλα, έως όπού εδόθη ό λόγος διά τό πρακτέον 
καί δέν μάς έβαλαν πλέον, ά*λά μίαν κασέλαν 
άδειαν, φοβούμενοι μήπως ζητήσωμεν καί τά εσω- 
θεν τής κασελώς, όπού επάνω είς αύτήν άκουμ- 
βούσαμεν τά άγια λείψανα.

Τέλος άρχισαν καί οί βλάχοι νά μάς ζητούν 
είς τά βουνά είς ταΐς στάναις, μαντριά των, νά 
’πη^αίνωμεν. Έκεΐ ώς κοπιαστικόν καί μακρυά, 
σκέψης γενομένης, ό γέροντάς μου λέγει νά κά
νωμεν ένα τεφτέρι ¿>ς κόνδ· /α, καί άμα έψάλλα- 
μεν τόν αγιασμόν δέν έλαμβάναμεν πληρωμήν, 
όπού μάς έδιδαν, άλλά έβγαλα έγό» τό τεφτέριον 
καί έγραφα δλων τών ευρισκομένω ν τά ονόματα 
καί τούς έλέγαμεν, δτι αύτά τά ονόματα θέ/.ο- 
μεν τά στείλη είς τό μοναστήρι, τό Σΐναιον ορος 
νά μνημονεύωνται. Τελειωμένου τού γραψίματος 
τών ονομάτων έλέγαμεν νά γράψουν καί δτι προαι
ρούνται άπό προβατίνα·.; ή γίδες ή τράγους. Είς 
κάθε μανδοί ήτον τρεΐς τέσσερες οίκογένειαις 
συγγενικά-;· τό μανδρί ήτον άπό δύο, τρεΐς χι
λιάδες γιδοπροβάτων, καί ξέχος τά έβοσκαν. 
"Ετσι μάς έγραφαν δτι προσφέρουν είς δέκα κε
φάλια, αλλού πέντε, άλλου οκτώ καί δύο τρία 
τουλούμια τυρίον, καί κανένα τουλούμι βούτυρον, 
μάς έψηναν καί ένα καλότατον διά νά φάμεν 
άλλ’ ό γέροντάς μου δέν έτρωγε κρέας, είμή αυγά, 
τυρί, βούτυρον, γάλα;· είχαμεν καί είς τό δισάκ- 
κ'.ον διά τήν παρασκευήν αύγοτάραχον, 'κταπόδι 
ξηρόν. Τά δέ προσφερόμενα ό Γροσάρας μέ τό 
γέρικο μουλάρι τά ¿κουβαλούσε είς τό μετόχιον 
καί ήρχονταν ¿πίσω, όπού τόν έπεριμέναμεν καί 
μάς εύρισκεν. Άφού επεράσαμεν κάμποσα μαν- 
δριά Ιγεινεν ένας κατάλογος καλούτσικος, έως 
350 γιδοπρόβατα καί μία ποσότης τουλουμοτυ- 
ρίων καί βούτυρον.

Μάς ήλθεν ένας καλόγη:ος άπό τό μοναστή- 
ριον τού άγ. Νικολάου, δύο- ώραις τρεΐς μακρυά 
άπό τό μετόχιον μας, είς τό χωρίον Βασιλικόν, 
καί μάς λέγει νά 'πάμεν είς τά μοναστήριον νά 
κάμωμεν αγιασμόν. Αύτό το μοναστήρι ήτον 
σημαντικούτσικον· ήτον ’παγαιμέναις έως 25
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©αμελιαΐς άπο τα φ ίλα  χωρίο·; εξ αίτιας τής 
πανωλης· αλλά εμολύνθη τό μοναστήριον· άπό- 
θανον σχεδόν ήμισυ άπο τάς φαμίλιας, όμού καί 
ό ηγούμενος καί μερικοί καλόγηροι, καί ήταν 
σκορπισμένοι εις τά  βουνά· το μοναστήριον τό 
ειχον έρημον άφισμένα. Οί καλόγηροι έστεκαν 
πο;.λα μαχρυά άπό τό  μοναστήριον, ωσάν νά. εί- 
μεθα εμείς μόρτιδες νά ’πάμε νά ξεπανουκλιά- 
σω μ ε; τό μοναστήρι. Έ τ σ ι  λοιπόν έμείς έπή- 
γα μ εν  τό  κλειδί τής εκκλησίας ή τον εις τήν 
πόρτα. Ά νο ίγοντα ς τή ν εκκλησίαν, ή πρώτη πα
ραγγελία οπού μάς εδωσεν ό γέροντάς μας ό 
Σιναιτης η τον) οσα στεφανα ασημένια ήτον ο
μοίως και δυο κανοήλαις, πριν άρχισωμεν τόν 
αγιασμόν εις τάς εικόνας, τάς έπήραμεν καί τάς 
εβάλαμεν εις δισάκκιον μέσα καί έπαστρέψαμεν 
τό  μοναστήριον, ύστερον άρχίσχμεν τόν αγια
σμόν- τό τε  ήλθαν καί οί καλόγεροι. Ά λ λ ά  τους 
αποθαμένους δεν τούς ε ίχαν θάψη βαθειά καί οί 
σκύλοι, τά  αγρίμια τούς είχαν ξεθάψη· μόλις 
ήτον σαραντισμένοι. Έ τ σ ι  τελειώνοντας μάς έ 
γραψαν καί αύτοί εις τόν κατάλογον μισή απο
κοπή, γίδες 15.

 ̂ Είμεθα εις τούς 1791 πρός τόν Μάϊον ήρθεν 
ειοησις από Αεδαδιάν, άνθρωπος επίτηδες, καί 
,η τ γ  τόν γέροντα με τά άγια λείψανα νά πάγη 
να καμη αγιασμούς διά τή ν πανώλην. Τότε πέρ- 
νει τόν Σπάρον Γροσάραν μόνον καί ’πάγει εις 
Λεβαδιάν εμένα μέ άφίνει εις κάποιο-; Ζαχα
ρίαν Φυλλαριώτην εις τό μανδρί του ε ί; τό  χω - 
ρίον Μαλίκεντα (; ) απ ' έξω παραγγέλοντάς του 
αύτουνοϋ νά μού δώση έναν υιόν του νά "πάμεν 
εις τά  μανδρνά νά συνάξωμεν τά  γιδοπρόβατα 
με τον κατάλογον έως νά γυρίση από τήν , Λ ε - 
βαόιάν. Ο Ζαχαρίας είχε θερίση καί μετά τό 
θέρος άποφάσισε νά ’πάμε- έτσ ι λοιπόν έγώ.έμει- 
να εις τόν Ζαχαρίαν. Παπούτσια εις τά  ποδά
ρια δέν μού έμειναν, έφόρεσα τά  τσαρουχάτσα 
και τήν ποιμαντικήν άγγούλαν εις τό χ έρ ι, άλλά 
έω ; νά γλυτώση  τό θέρος μούδωσε καί ένα μ ι
κρό δρεπάνι καί εθέριζα· ολ ίγον.κατ’ όλίγόν έμα
θα, καί πότε με τά γίδ ια  έπήγαινα μ α ζί με τούς 
υιούς τού Ζαχαρία- εγεινα καί θεριστής καί ποι- 
μήν. Γλυτώνοντας τό  θέρος έκινήσαμεν διά τά 
μανορια εις τά  βουνά νά συνάζωμεν τά  γραμ 
μένα αφιερωμένα· έ τσ ι βουνά λαγκάδια- εις τό 
βουνό τό Δέλο ι τής Χαλκίδας όπου ήτον τρα
βηγμένοι οί βλάχοι από τά  κάτω μέρη από τήν 
κάψαν, ή μια στάνη άπά τή ν άλλην ήτον τρεΐς 
ώραις μακρυά, καί οί βλάχοι μάς έλεγαν «  Γιά 
άπόσια άπό τήν ραχούλαν » .  Μετά 15 ήμέραςέ- 
συνάξαμεν 3 5 0  κεφάλια- άποκάμαμεν απάνω εις 
το ΔεΛφι καί έ τσ ι τά  κατεβάσαμε·; εις τά  μέρη 
τά  κάτω καί εγώ  τά  έβοσκα- κάθε βράδυ τά  αρ
μέγαμε·;, πότε τή ν αυγήν.

τΗτο πρός τόν ’ Ιούλιον· ήλθεν ειοησις ότι ήλθεν 
ό γέροντας εις τό μ ετόχι άπό Λιβαόιά, καί εμή

νυσε ,νάφίσω .τά συναγμένα γιδοπρόβατα εις 

Ζαχαρίαν καί νά ’ πάγω, διότι άνοιξεν. άλλ,ηπρόσ
οδος καί άργήσαμεν νά προλάβωμεν. Οί -Λ’ί- 
θρωποι ήτον εγγύς νά γλυτώσουν τό  θέρρς· 'πη- 
γαινάμενος έπήραμεν μόνον, τό  πακράτζι τού 
αγιασμού καί τόν σταυρόν κμί τήν βρεχτούραν, 
καί ό γέροντας καβάλλα καί τό μουλάρι ξοπίσω 
καί οπρυ έθέριζαν τό « σ ΰ σογ  Κ ν ρ ι ι  τ ο τ  Λαύγ 
σου »  καί τέσσαρα δεμάτια εις τό μουλάρι, καί 
εμπρός καί πίσω, εις δύο τρεις ήμέραις έπήρα
μεν καί άλλο ένα ζώο·;· έκάμαμεν καί ήμείς μίαν 
θημωνιάν χαλλιότερην ή.μεγαλειότερην άπό έκεί- 
νους δπου είχαν σπαρμένα. Ή μεθα  εις τόν μήνα 
Αύγουστον, ηρ.Οεν ένα καίκιον εις τόν ,Αευκαντή 
ύδραίκόν, εις αυτό επουλούσαμεχ. τό  συναγμένου 
τυρίον βούτυρο·; καί δσοί τράγοι ήτον, καί τά 
συναγμένα γιδοπρόβατα. "Επαυσε και τά  θανα- 
τικόν. · , .... .... '¿ν·,·„..ν„  ο ι '.ν -Γ -

Τότε ήλθεν ό πατήρ μου καί μέ έντάμωσεν, 
οπού εξε μήνες δέν είχεν είδησιν πρΰ εύρίσκο- 
μουν έξ αίτιας τής ηανώλης, ήτον καί αυτός έξω 
άπό τήν Χαλκίδα, είς μ ία ν  έξοχήν εις τά  άμπέ,- 
λια τής Χαλκίδος. Ό μ ιλ ε ί μέ τόν γέροντά μόυ 
διά λόγου μου, πώς θέλει νά μέ έχη ; μυτός,τού 
λέγε ι νά μέ ζωοτρέφη μόνον ό πατήρ μου νά. μού 
προμηθεύ/, τά  ενδύματά μου. Έ τ σ ι  ό  πατήρ μου 
δέν μέ άφησε μαζί του· μ ' έπήρεν είς Χαλκίδα, 
μέ βάλει εις ένα οθωμανόν παπουχτσήν Ούστά 
Μ ιχμέτη  διά νά μάθω τήν τέχνην όπού-είχ ιάρ- 
χ ίση . Αυτός ήτον Εμίρης άπό, τό γένος τού 
Μωάμεθ· ρί νέοι έμίριδες είς τό θρησκευτικόν 
ήτον εΐς_ ύπόληψιν καί διά νά είμαι δ ια φ ε ν τε 
μένος μ ’ έβαλεν είς αύτόν. ’ Ε γώ  μικρός όντας 
έμβαινα εΐς τό χαρέμιόν του, γυν^ϊκά του, καί 
τήν έβλεπα καί τής έκαμνα καί,υπηρεσίας- είς 
τό εργαστήρι όλίγ,αις ώραις έκάθουμουν εις τήν 
τέχ νη ν  ρέ ε ίχε συμφωνήση, Ενα γρόσι τψ.μήνα 
καί νά μέ ¿τρέφη. Ό  Ούστά Μεχμ.έτης, μάστο- 
ράς μου, είχε δύο. παιδιά, τό.ένα τό έλεγαν 'Α χ - 
μέτη, τό  άλλο Ίμπρα ΐμ ι τό μεγαλείτεροχ· ό 
Ά χ μ έ τη ς  ήτο σχεδόν πέντε χρόνων καί άκόμη 
οέν ή μπορούσε νά περιπατφ- ήμουν ύποχρεω- 
μένος νά τόν βαστώ  καί νά τόν κουβαλώ απά
νω μου, νά κάμνω υπηρεσίας είς τό: σπ ίτι, νά 
κουβαλώ νερό καί τά  λοιπά ολα τού ¿σπιτιού- 
όλίγαις ώραις έπήγαινα είς τό άργαστήριον, 
δούλαν δέν είχεν, ήμουν είς χρέος νά κάμνω 
δλας τ*ς  υπηρεσίας τού όσπιτίουι

Ό  Ούστά Μεχμέτης μάστορής μου, ή . ’Αγάς 
μου, νά είπώ καλλίτερο·;, συχνά Ικαμνε τα ξε ί- 
διον είς ’Αθήνα διά νά ζη τήση  π ετσ ιά  τή ς .,τέ 
χνης του, περισσότερον δμως διά νά διασκεδάζη 
μέ,φίλους άλλους παπουτσίδες οθωμανούς είς 
’Αθήνα, νά πίνουν, διότι είς τήν Χαλκίδαν όντας 
δέν έπινε τό  κρασίον διά νά μή χάχη τήν ύπό
ληψιν του ώς έμίρης, ιερωμένος είς τήν θρη
σκείαν, καί τό  ταξείδιόν του ένασχολούσεν ένα
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μήνα καί επέκεινα είς ’ Αθήνα. 'Ε γώ  ήμουν είς 
τό όσπίτιόν του μέ τήν γυναΐκά του ' Α’ίσέ καί τά 
δύο μικρά παιδιά, νά ψωνίζω  τά  χρειαζόμενα τού 
οσπιτίου, νά μέ βάνη ή κυρία νά μαγειρεύω καί 
τά λοιπά, κάθε βράδυ νά με παίρνη εις τά μέσα 
δσπίτια τού χαρεμιού, νά με βάνη νά τής τρα 
γουδώ. Αυτή 7)τον νέα καί διά νά μήν ακούεται 
ή φωνή μου μέ έπήγαινεν είς τά  εσώτερα του 
¿σπιτιού. Είς αύτό τό  διάστημα έφυγεν ό πα
τήρ μου άπό Χαλκίδα μέ τήν μητρυιάν μου καί 
αδελφήν μου καί έ -ή γεν  εις ’Αθήνα όπίσω, οπού 
δ τύραννος ελάφρωσε κά τι τήν τυραννίαν. Έ το ν  
εις τά  1792 · εγώ  έμεινα είς Χαλκίδα μέ τόν 
Τούρκον Ούστά Ά χ μ έτη ν , όπού εις αυτόν έκαμα 
ύπέρ τόν ένα ήμισυ χρόνον.

Ό  πατήρ μου, όντας είς ’Αθήνα ό. Α γ ά ς  μά
στορας μου, τόν παρεκάλεσεν όταν ξαναέλθη εις 
'Αθήνα νά μέ φέρη μ α ζί του διά νά με ίδή. Έ τ σ ι  
λοιπόν είς άλλο ταξείδιόν μέ έφεοεν είς 'Αθήνα 
καί δέν μέ άφισε πλέον νά υπάγω είς Χαλκίδα

Θ . Ν ι κ ο λ λ Ϊ δ η ε  Φ ι λ α δ ε λ φ ε ϊε

Η ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Περί τής νοημοσύνης τω ν  ζώ ω ν  πολλά έχουσι

ίραφή μέχρι τούδι. Νέον ταύτης παράδειγμα, 
αυμαστόν αληθώς καί συγκινητικώτατον, διηγεί

τα ι εν τιρ τελευταίψ  φύλλψ τής έν ΓΙαρισίοις 
έκδιδομένης «Ε π ισ τη μ ον ικ ή ς Έπ ιθεωρήσεως »  
αύτόπτης μάρτυς γενόμενος ό γάλλος μηχανικός 
Β Γ ΪΟ ί· είνε δέ τό επόμενον:

Περί τόν ’ Οκτώβριον τού παρελθόντος έτους 
ομιλος ορεινών ’Αλβανών διήρχετο τόν ποταμόν 
Δρΐνον. Ό  μήν ’Οκτώβριος είνε ή έποχή καθ’ ήν 
οί ορεινοί ’ Αλβανοί κατέρχονται είς τάς πεδιάδας 
ένα διέλθωσι τόν χειμώνα, κατά σωρούς, πάνοπλοι, 
μετά τώ ν ίππων, τώ ν  βοών, καί τω ν  προβάτων 
αύτών, κρατούντες δεδεμένους τούς χοίρους των, 
τά  δέ βρέφη επί τώ ν  νώ των τώ ν γυναικών των.

Ή  διάβασις ήτο δυσχερής εις τήν πολυπληθή 
άγέλην τώ ν ζώ ω ν , καθότι ό ποταμός ήτον έξωγ- 
κωμένος έκ τώ ν πολλών βροχών. Μετά πολλάς 
κραυγάς καί κτυπήματα οί ’ Αλβανοί κατώρθωσαν 
νά ώθήσωσι πρός τό πλωτόν μέρος τού ποταμού 
εικοσάδα ίππων, μεταξύ τώ ν οποίων έξ φορβάδας 
μετά τών τρ ιών πωλαρίων των. Αίφνης γηραιά τις 
φορβάς,' ένεκα τού ύπερμέτρου φορτίου της, παρέ- 
μεινεν οπίσω τώ ν συμπλωτηρων της, παρασυρο- 
μένη ύπό τού ρεύματος. Τό π τω χόν ζφον έχάνετο 
εξ άπαντος, διότι ή μία καί μόνη εν ϊψ  ποταμψ 
σχεδία δέν ήδύνατο νά καταφθάση εγκαίρως οπως 
τήν περισώση.

Έ ν  τούτοις ή λοιπή άγέλη είχεν άφιχθή είς 
τήν όχθην, καί οί νεαροί πώλοι, περιχαρώ; εσκιρ- 
Των περί τάς μητέρας τ ω ν  είς μόνος ετρεχεν

άνησύχως χρεμ ετίζω ·; πέρ'.ξ αύτών. Καί τότε οι 
παρεστώτες έγένοντο μάρτυρες θαυμαστού θεάμα
τος, εξ εκείνων, άτινα ουδέποτε λησμονουνται.

Ό  νεαρός πώλος έπανήλθεν επί τού άκρου τής 
όχθης, έστη πρός στιγμήν ά/ίνητος, μέ φλογε
ρούς οφθαλμούς καί αχνίζοντας μυκτήρας. Αίφνης 
ρήγνυσ'ιν όξύν, άπερίγραπτον χρεμετισμόν παρα- 
τηρήσας τήν μητέρα του, τήν όποιαν τό ρεύμα 
είχε παρασύρει μακράν, καί ούδ’ ή γω ν ίζετο  πλέον 
οπως σωθή. Δ ιά  τεραστίου πηδήματος ό πώλος 
ρ ίπ τετα ι είς τόν ποταμόν. ’ Αφανίζετα ι προς σ τ ιγ 
μήν, είτα  επιφαίνεται, πλέων ρωμαλεως πρός τήν 
διεύθυνσιν τής κινδυνευούσης μητρός του. Τά κύ
ματα τόν έμποδίζουσινά βλέπη εμπρός του, αλλά 
τό ζφον τινάσσετα ι με πηδήματα καί χρεμ ετί- 
σματα , μέ τεταμένο·; τόν λαιμόν, καί τό ήμισυ 
τού σώματος έξω τού ύδατος— εκείνο, τό  όποιον 
ποό ολίγου μέ τόσην δυσκολίαν είχεν εισέλθει εις 

τόν ποταμόν μέ ολην τή ν αγέλην^
Ή  μήτηρ ύψώσασα τή ν κεφαλήν, άπήντα διά 

ρόγχων διακεκομμένων είς τάς προσκλήσεις τού 
μικρού της. Δύναταί τις νά είπη δ τ ι.τό  ένστικτον 
τής αύτοσυντηρήσεως είχεν εμψυχώσει πρός σ τ ιγ . 

μήν τή ν φορβάδα.
Έ ν  τούτοις ό πώλος έφθασεν είς αυτήν ταχύ 

τερον τής σχεδίας. Τό τέκνο·; ύπεβάστασε τήν κε- 
©αλήν τής μητρός επί τω ν  νώ τω ν του, καί την 
έσυρε πρός τήν όχθην. Ή  μήτηρ έσώθή.

"Οταν έξήλθε τού ποταμού, ό πώλος περιε- 
στρέφετο περιχαρής περί τήν μητέρα του, θω
πεύω·; ίσχυρώς τήν κοιλίαν αυτής διά τού σώματος. 
Φαίνεται δ τι ούτος είνε ό τρόπος, δι’  ού οί πώλοι 
δεικνύουσι τήν πρός τούς γονείς αύτών φιλοστοργίαν.

Π
   ---

Δ Α Ν Ε ΙΟ Ν  Π Ν Ε Υ Μ Α

Ό  κ. καί ή Κυρία Άγαθοπούλου κάθηνται 
ήσυχοι είς τό γεύμα, οτε ό διανομεύς τού τηλε
γραφείου κομίζει αύτοΐς τηλεγράφημα.

Ό  Άγαθόπουλος σ χ ίζε ι  τό περικάλυμμα, καί 
μόλις ρίψας Εν βλέμμα επί τού τηλεγραφή
ματος, βάλλει κραυγήν τρόμου:

—  Τηλεγράφημα άπό τήν Μασσαλίαν!
—  Ά π ό  τήν Μ ασσαλίαν! αναφωνεί ή Κυρία 

ταρασσομένη, γρήγορα, φίλε μου, πέταξέ το, κ 
είμπορεϊ νά είνε μολυσμένο, καί νά μάς φέρη 

τήν χολέραν!
Καί έν τφ  άμα τό  άθφον τεμάχιο·; χάρτου 

ρίπτεται είς τό  πΰρ, ένψ οί δύο σύζυγοι παρατη- 
ροΰσιν άλλήλους μέ βλέμματα έμπλεα φρίκης!

*
• ¥

*0 ιατρός Π. εις τόν ασθενή—·  Δ έν  μού φαίνε
τα ι, φίλε μου, παράξενου πώς είσαι πάντα άρρω_ 
στος- πρέπει νά κινήσαι, πολύ νά κινήσαι.



—  Μά δεν ευρίσκω, γιατρέ μου, αφορμή για  
νά κινούμαι.

—  ’ Αφορμή θέλεις: Δάνεισε με εμένα 500 
δραχμαίς καί εγώ  σε κάμνω να τρέχης χρόνια 
ολόκληρα !

* *

—  Τ ί λ ες , Σοφία; τα μήλα δεν μοΰ φαίνονται 
καλά . Νά μή μάς πιάση καμμιά θέρμη! Δέν τά 
δίνομε καλλίτερα τής υπηρέτριας;

—  Τ ί λές, καλέ; άκόμα δά δέν είνε και σέ 
κατάστασι γ ια  νά τής τά  οώ σω μ ε.

Α Λ Η Θ Ε Ι Α Ι

Οί ρφθυμοι, ορθώς είπείν, ουδέποτε είνε εντελώς 
ράθυμοι. Τό σώμα μέν αποφεύγει τήν εργασίαν, 
άλλ ’ ό εγκέφαλός ουδέποτε αναπαύεται. ’ Εάν έξ 
αύτοΰ δέν φύεται σίτος, φύονται όμως ακανθαι, 
αΐτινες έπιπροσθούσιν εις πάν βήμα καθ' δ/.ον τόν 
βίον τού οκνηρού ανθρώπου. Κατά τόν ποιητήν 
«  πρός τιμωρίαν ημών οί θεοί έν τή  δικαιοσύνη 
αυτών μ εταχειρ ίζοντα ι ώς κολαστήρια όργανα 
τάς ιδίας ημών κακίας. »

Τό μήκος τώ ν ετών δέν μαρτυρεί τό  μήκος τού 
βίου. Ό  βίος ενός ανθρώπου μετρεϊτα ι διά τώ ν ! 
έργων, άτινα  ε ξετέλ εσ εν  οσω μάλλον έφάνη ώφέ- | 
λιμός, τόσω μάλλον σκέπτετα ι, αισθάνεται, καί 
πράγματι ζή · ό οκνηρός καί ανωφελής άνθρω
πος, οίονδήποτε καί άν είνε τό μήκος τής ΰπάρ- 
ςεώς του, δεν ζή  βίον ανθρώπινον, αλλά φυτικόν.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

Ά π ό  τού παρελθόντος φθινοπώρου αριθμός 
ικανός 'Αμερικανών μετά τώ ν οικογενειών των 
υπάρχει εγκατεστημένος έν 'Ιερουσαλήμ. Πάν- 
τες ούτοι άναμένουσι τήν λίαν προσεχή ελευ- 
σιν τού Σωτήρος, ενώπιον τού όποιου άπαξ ήδη 
παρέστησαν επί τού όρους τώ ν ' Ελαίων ψάλλοντες 
ύμνους. ΓΙολλαΙ γυναίκες τής περιέργου ταύτης 
αίρέσεως νομίζουσιν ο τ ι  βλέπουσιν οπτασίας, 
αΐτινες παρασύρουσιν αύτάς εις αληθή παραφρο
σύνην. "Ο ταν συνάγωνται πέρις τής τραπέζης 
φυλάττουσι πάντοτε μίαν θέσιν διά τόν Χριστόν. 
Γυνή τις μάλιστα έκαυχήθη δτι τόν είδε, συνω- 
μίλησε μ ετ’ αύτοΰ επί παρουσία τώ ν  άλλων, 
καί έλαβε παρ' αυτού απαντήσεις καί έντολάς, 
άκατανοήτους υπό τώ ν  λοιπών μαρτύρων τής σκη
νής. Οί μή δντες μεμυημένοι εις τήν αΐρεσιν 
δέν είνε δεκτοί εις τάς τοιαύτας συνεδριάσεις, 
άλλα συχνά τούς προσκαλοΰσιν εις άλλας συνα
θροίσεις, Ινθα άκροώνται ασμάτων καί δημηγο- ,

ριών, έχουσών εντελώς βιβλικόν χαρακτήρ,. ο ί 
οπαδοί τής αίρέσεως, οΐτινες έκλήθησαν έν π-^·_ 
τοις προσάυζώ ΐΎ ες, ε ίτα  δέ «ν ικη τα ί τού θαν*.^,, 
καί τής συμφοράς», δέν εχουσίν ουδέν. τακτικό·, 
επάγγελμα, ζοόσι δέ έκ τώ ν δώρων, άτινα ¿ν 
άφθονίφ στέλλονται πρός αυτούς έξ 'Αμερική  
Άναμφιβόλως δέν θέλουσιν εγκαταλίπεί τήν Ί». 
ρουσαλήμ, ή μ ετά  τήν έξάντλησιν τώ ν «ροσό- 
Οων των.

’ Εν Αμερική ήρχισαν νεω στί ύά μεταχειρ ί
ζο ν τα ι τόν χάρτην εις τήν κατασκευήν θυρών.
Επειδή αί ξύλινα·, θύράι ύπόκεινται εις πολλάς 

αλλοιώσεις, με τόν καιρόν, εις σχ ισμάς, εις συ'- 
άτολάς, καί τά τοιαϋτα, πρός αποφυγήν τών 
δυσαρέστων τούτων έπενόησαν θύρας εκ συμπε- 
πιεομένόυ χάρτου.

Λαμβάνουσ·, πρός τούτο ώρισμένον αριθμόν φύλ
λων χονδρού χάρτου άναλόγων διαστάσεων, άλεί- 
φουσι ταύτα δΓ ειδικής τίνος σκευασίας, καί τά 
θέτουσι μετέπειτα  ύπό ϊ<γχύρόν κύλινδρον. Τά 
φύλλα συγκολλώμενα πρός άλληλα σχηματίζουσι 
στερεόν καί ομογενές σώμα, δπερ έπαλείφεται α
κολούθως διά χρίσματος άντέχοντρς εις τό ύδωρ 
και τό πΰρ. Α ί ούτω κατασκευαζόμεναι θύραι 
εινε πολύ εύθηνότεραι τώ ν έκ μετάλλου, ελαφρό ■ 
τεραι τώ ν έξ έλάτης, καί, τό  κυριώτερον, άντέ- 
χουσιν εις πάσας τάς μεταβολάς τού χρόνου.

I

Κατά τινα  στα τισ τικήν τής καλλιέργειας και 
κατασκευής τού καπνού έν Έ λβ ετίφ , ή χώρα 
αδτη παράγει 7δ  000  έκατόλιτρα καπνού, αξίας 
(*,000 ,000  δραχμών, έξ όύ αριθμού υποδεικνύε
τα ι κατανάλωσις 2  χ ιλ ιόγρ. κατ’ άτομον. Κατά 
τούς ανωτέρω υπολογισμούς ή Ε λβ ετία  είνε ό 
τόπος, ένθα καταναλίσκεται ό πλεΐστος καπνός, 
μετά τήν 'Ολλανδίαν καί Τουρκίαν.

Κατά τήν a Σ τατιστικήν επετηρίδα τού Βελ
γίου » ,  ό πληθυσμός τού βασιλείου τούτου 
κατά τό 1883 άνήρχετο εις 5 ,653 ,197  κατοί
κους, εις ούς προσθετέου 4 76 , 941 Βέλγους, 
διαμένοντας έν τψ  έξωτερικψ. Έ κ  τώ ν τελευταίων 
432,265 εύρίσκονται έν Γαλλία. "Οθεν ό ολικός 
αριθμός τού βελγικού πληθυσμού κατά τό 1883 
ήτο 6 ,132 ,138 , ένφ κατά τό  1831 μόλις 
έφθανεν εις 3 ,785 ,814 , αύξήσας έν διαστήματι 
ήμίσεος αΐώνος κατά 2 ,346 ,h24 . Ή  αναλογία 
δε τώ ν γεννήσεων πρός τούς θανάτους ήτο κατά 
τό 1883 154 γεννήσεις πρός 103 θανάτους.

Εις 216 άνήλθον έν Βελγίψ τά  διαζύγια 
κατά τό 1883, ένψ οί γάμοι, κατά τό αύτό έτος, 
εις 39 ,200 . 'Ομοιος υπολογίζονται 595 αυτο
κτονία·., έξ ών 510 άνδρών καί 85  γυναικών. Οί 
γινώσκοντες άνάγνωσιν καί γραφήν άναλογούσιν 
70  πρός 100.

Έν Άβήναις, έκ τον τυπογραφείου ' ivipto-j Κορόμηλα 1884— Β’, 842.


