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(Συνέχεια χαί τέλος)
I Ιαρήλθεν ώρα πολλή καί ήρξαντο συγχεό- 

μ.ενα περί ήμάς τάντικείμενα, εις τάς πρώτας 
σκιάς του έσπερινοϋ λ,υκόφωτος. Ήτοιμάσθημεν 
νάπέλθωμεν. Ά λ λ  άμα έκλείσθησαν τά παρά
θυρα, άμα διεχύθη πέριξ ήμών το σκότος, εγώ, 
πεποτςσμένος έκ της μακράς μετά τοϋ ποιητοϋ 
συνδιατριβής, ήτις έγαλβάνισεν ίν έμοί τάς άνα- 
μνήσεις τής άναγνώσεώς του, έμπλεως τής δό
ξης, την όποιαν είδον απτήν έν τ·?ι γενεθλίω 
αυτού οικία, έ νόμισα ότι έπεφχίνετο ενώπιον 
μου ¡χία μορφή λάμπουσα έν τώ ζόφω, μορφή 
τεραστία, έπιβαλλ.ουσα, οίονεί ένσωματωμένη ή 
μεγάλη ποιητική φυσιογνωμία τοϋ Ψωσκόλου,..

Ύπό δύο κυρίως ιδιότητας θαυμάζεται καί 
λατρεύεται ό Οΰγος Φιύσκολος— ώς μέγας ποι
ητής καί ό>ς μέγας πολίτης. Ά λ λ ’ αί δύο 
αΰται ιδιότητες είνε παρ’ αύτώ τοσοϋτον άνα- 
ποσπάστως συνδεδεμέναι, ώστε ή ποίησίς του 
φαίνεται μ.άλλον ώς θεράπαινα ώς όπλον τής 
φιλοπατρίας του, παρά ώς άνεξάρτητός τις Οεό- 
της. Τόσον ακραιφνής ό προς την πατρίδα ε’ρος 
άναλαμπει εις έκαστον αύτοϋ στίχον τόσω 
δηλητηριώδες εκχειλίζει το κατά των εχθρών 
της μισο;· τόσον επίμονος καί άκατάβλητος 
είνε ή μεγάλη ιδέα τής έθνικής ένότητος καί 
τής άνεξαρτησίας τής Ιταλίας, ήτις ώς μαγνη- 
τική βελόνη όυθμίζει τά αιθέρια ταξείδια τής 
μούσης του καί οδηγεί τόν χαλύβδινον αύτοϋ 
κάλαμον ! Αυτοκτονία εξ έρωτος προς τήν πα
τρίδα, ώ; ή τοϋ ’Ιακώβου "Ορτις, άποτελεί γε
γονός μεμονωμένον, καθόσον έγώ τουλάχιστον 
γνωρίζω, έν τή παγκοσμίω φιλολογία.

Ό Φώσκολος υπήρξεν άρχηγός νέας σχολής 
έν ’Ιταλία, τή νομιζομένη γή τών νεκρών καί 
άρκουμένη τέως εις τά άσκοπα καί μιμητικά 
ψελλίσματα τών ποιητών τής ‘ Α χ α ΰ ι / μ ί α ς  τ ώ ν  

Ά ρ κ ά ό «·>>· Π ο ι μ έ ν ω ν .  Ή  Σχολή αϋτη δέν 
ώμοίαζεν. ούτε κατά τήν άρχήν ούτε κατά τόν 
σκοπόν, μέ τάς λυμαινομένας τήν σύγχρονον 
δημιουργικήν φιλολογίαν δέν παρέτασσε κενά: 
μόνον θεωρίας καί αξιώματα περί τέχνης, ούδ’ 
έσκιαμάχει προ: φανταστικούς αντιπάλους περί 
ασήμαντων λεπτομερειών. Άνεκαίνιζε τουναν
τίον καί άνέπλασσεν. Έθεώρει τήν ποίησιν δύ- 
ναμιν έιόχως τελεσιουργόν, ε'χουσαν αποστολήν 
έν μέσω δεδουλωμένης καί ληθαργούσης κοινω
νίας, καί μετέβαλλε, κατά τήν προσφυά έκφρα- 
σιν λ.ογίου μου φίλου, τήν χορδήν τής λύρας 
εις νευράν τό;ου, δι’ ής ήκόντιζε βέλη κατά 
τών τυράννων καί τών εχθρών. Εις στίχος

άπαντών έν ταΐς Χ ΰ ρ ι ι η ν ,  άρκεΐ νά χαρακτη- 
ρίση τόν Φώσκολον :

I d e g n o  i l  v e r s o  c h e  s i i o n a  e  c l i c  n o n  c r e a .  { j  
Έμίσει τώ όντι τόν στίχον, όστις ήχει μ,όνον, 

χωρίς νά δημ.ιουργή. Εις παν εργον έζήτει ιδέαν 
πολύ μάλλον ή τέχνην. Τό σημερινόν Γ art 
pour Γ  art θά έδύνατο νά κινήση τόν σπάνιον 
γέλωτά του. Τό εΐπεν άλλαχοϋ καί άλλως : 
Ούδέποτε ε'βαψα τόν κάλαμόν μου, άνευ σκο
πού καί αποτελέσματος. Καί εϊδομεν προηγου
μένως πόσον ήτο γενναίος καί συνεπής. Μεθ’ 
όσης ίταμότητος ιός στρατιώτης εβαλλε τά: 
σφαίρας κατά τών εχθρών τής πατρίδος, μετά 
τής αύτής έξεσφενδόνιζε τού: στίχους, οϊτινες 
έξήπτον τήν οργήν τών τυράννων άλλά καί τόν 
έρωτα τής έλευθερίας εις τάς καρδίας τών δού
λων καί μεθ’ όσης εύτολμου παρρησίας διε- 
σταύρου τό ξίφος πρός τους άτομικούς αύτοϋ 
ποοςβολεϊς, μετά τής αύτής έχειρίζετο καί τόν 
κάλαμ.ον κατά τών φιλολογικών αύτοϋ άντιπά- 
λων — τών δουλοφρόνων καί ταπεινών.

Οί T i ' i ' j i o i  ( l ) e i  S e p o l c r i ,  1807) τό άριστούρ- 
γημα τοϋ Φωσκόλου, θεωρείται ώς έν τών με
γίστων ποιητικών καλλιτεχνημάτων τοϋ καθ’ 
ημάς αίώνος. ’Εκτός τής πολιτικής καί κοινω
νικής σημασίας, τήν όποιαν είχε τότε διά τήν 
Ιταλίαν καί ήτις δέν δύνατχι νά λάβα, σήμε
ρον ενεργόν μέρος εις τήν συγκινησιν άναγνώ- 
στου, καί μαλιστα ζένου, ή κυρία τοϋ ποιήμα
τος ιδέα δέν μ.οι φαίνεται μεγάλη. Δέν γράφω 
ειδικήν μελέτην καί δέν θέλω νά ίδω τί φρονεί 
περί τούτου ó de Sanctis ή ó de Gubernatis· 
άλλά νομίζω οτι τό νά συνηγορή τις, άφορμήν 
λαμβάνων έκ τής άδοξου ταφής τού Παρίνη, 
ύπέρ τών τάφων τών μεγάλων τής Ιταλίας άν- 
δρών. θεωρών ώς παραδείγματα άρετής διά 
τούς νεωτέρους, καί νά ζητή έκείθεν νάντληθή 
το θάρρος καί ή παρόρμησις πρός τούς μέλ.λον 
τας τοϋ έθνους άγώνας — δέν είνε ούτε τόσον 
υψηλή οΰτε πρωτότυπος έμπνευσες. Κατά τούτο 
άλλα ποιήματα τοϋ Φωσκόλου ύπερέχουσιν. 
Ά λ λ ’ ό,τι καθιστά’έξοχους τούς Τ ΰ ι ρ ο υ ς  εινε ή 
έκτέλεσις γενικώς. Όποια αυστηρά άναλ.ογία 
τών μερών πρός τό όλον ! πόσω νευρώδης καί 
άρμ.ονικός ό στίχος, πόσον άκριβής καί μεμε- 
τρημένη ή εκφρασις ! όπόσον ταχεία ή διαδοχή 
εικόνων μεγαλοπρεπών καί υψηλών νοημάτων, 
όποιος πλούτος καλαισθησίας, αισθήματος, φι
λοσοφικών βλέψεων, εκπληκτικών έπιχειρημα- 
των, κλασσικών άναμνήσεων ! Έν τούτοις ό,τι 
λέγει ό W au ry περί τού Τηλεμάχου, δύναται, 
τό κατ’ έμέ νά έφαρμ,οσθή έπί τών Τάφων. Νο
μίζει τις ότι ό Φώσκολος συνέλαβε καί έγραψε 
καί τούς διακοσίους ένενήκοντα πέντε ένδεκα- 
συλλαβους άνομοιοκαταλήκτους στίχους τού 
ποιήματος του μια επιβολή, άνευ διακοπή:·
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ούδ’ ό μάλλον πεπειραμένος έν τή τέχνη τού 
γράφειν δύναται νά διακρίνη τάς στιγμάς, καθ’ 
άς ό ποιητής άφήκε καί έπανέλαβε τόν κάλα- 
μ.ον. Τόση είνε ή έν τώ όλ,ω έπικρατοϋσα αρ
μονία, ή ένότης καί ή συνοχή τόσω ταχεία 
άλλά φυσική ή άπό έννοιας εις έννοιαν μετά- 
βασις- τόσω συνεσφιγμένος ό σύνδεσμος τών 
ιδεών. Ούδείς ποτε έπραγματεύθη μετά μείζο- 
νος τέχνης τό θέμα του, ούδ’ έμέτρησε τόσω τάς 
λέξεις πρός τήν άμετρον αύτοϋ φαντασίαν.

«Τ π ό  τήν σκιάν τών κυπαρίσσων καί εντός 
τών δακρυβρέκτων νεκροθηκών, είνε τάχα όλι- 
γώτερον πικρός ό ΰπνος τού θανατου ;»  Άπό 
τής έρωτήσεοκ ταύτης τήν όποιαν θέτει εύθύς 
έξ άρχής ό ποιητής, φαίνεται άπορρέον ιός μία 
άπάντησις τό ποίημα ολόκληρον. Μετά τήν 
γλυκεϊαν φιλοσοφίαν τής έκ τών τάφων παρη
γοριάς, έγκατεσπαρμένην μέ τόσα ώρχΐα γνω- 
μικά, φθάνει μέχρι τού Ίωσηφ ΓΙαρίνη, τοϋ με- 
γάλου σατυρικού ποιητοϋ, τόν όποιον αγνώμων 
πατρίς άφήκε χωρίς τάφον. Μεθ’ όποιου πάθους 
καί δυνάμεως πατάσσει τήν άχαριστίαν καί 
πόσω ζωηρώς περιγράφει τήν έγκατάλειψιν ! 
κ Δι’ αύτον οΰτε κυπάρισσον έστησεν έντος τών 
τειχών της ή πόλις, ή γαλουχοϋσα καί γεραί- 
ρουσα εύνούχους άοιδούς, οΰτε λίθον έπεθηκεν 
οΰτε έπιγραφήν . . . Μάτην, ώ Θεά, παρακαλείς 
τήν ώχράν νύκτα νά σκόρπισα, δρόσον έπί τοϋ 
τάφου τοϋ ποιητοϋ σου. Οϊμοι ! έπί τών τάφων 
δέν βλαστάνει άνθος, είμή όταν τρέφηται έκ τής 
δόξης τών ανθρώπων καί τών δακρύων τών φιλ- 
τά.των ». Καί τοιούτους λατρευτούς τάφους θέ
λει νά βλέπη πρό πάντων τών ένδοξων τούς 
τάφους « οϊτινες εις έξοχους πράξεις τάς μεγά- 
λας ψυχάς παρορμ.ώσιν, ώραίαν δέ καί άγίαν 
καθιστώσι τήν γήν ένθ’ άνεγείρονται». Ούτως 
είςέρχεται εις τό ιταλικόν ΙΙάνθεον μέ τήν άπα- 
ράμιλλον τής Φλωρεντίας περιγραφήν, εύτυχοϋς 
διότι διαφυλάσσει έν ένί Ναφ τήν ιταλικήν 
δόξαν « τήν μόνην ίσως άφ’ ότου αί εύπόρθητοι 
"Αλπεις καί τής άνθρωπίνης Τύχης ή άστατος 
παντοδυναμία τή άφήρεσαν καί στρατόν καί 
πλούτον καί ναούς καί πατρίδα καί, πλήν τής 
μνήμης τού παρελθόντος, τά πάντα! Ά λλ’ έάν 
έλπίς μελλούσης δόξης άναφλέξη τάς μεγαθύ- 
μους ψυχάς καί τήν ’Ιταλίαν, έντεύθεν, έκ τού 
Ιΐανθέου θ’ άρυώμ.εθα τάς μαντείας». Καί έπον- 
ται οί ώραιότεροι τού ποιήματος στίχοι, έκ τών 
ύψηλοτέρων ποιητικών τεμ.αχίων. τούς όποιους 
δέν άνθίσταμαι εις τόν πειρασμόν νά παραθέσω 
Είνε άδύνατον νά μή συγκινήσωσι τόν "Ελληνα 
άναγνώστην :

«Εις τούς τάφους τούτους πολλάκιςό Άλφιέ- 
ρης ήρχετο όπως έμπνευσθή. Έξωργισμένος διά 
τήν δυςμενήτής πατρίδος μοίραν, άφωνος έπλα- 
νατο κατά τάς μάλλον ερήμους τοϋ "Αρνου

άκτάς, μετά συμπάθειας άτενίζων πρός τάς 
πέριξ πεδιάδας καί πρός τόν ούρανόν. Καί άφ’ 
οΰ ούδεμία ζώσα όψις τήν άγωνίαν αύτοϋ κατε- 
πράϋνεν, ένταύθα έφησύχαζεν ό αύστηρός άνήρ, 
φέρων έπί τοϋ προσώπου ώχρότητα θανάτου 
καί έν τή καρδία τήν έλπίδα. Καί τώρα μετά 
τών μεγάλων τούτων άνδρών αιωνίως συνοικεί, 
φρίσσουσι δέ τά οστά του έκ τοϋ πρός τήν πα
τρίδα έρωτος. ΤΑ , ναι! Άπό τής θρησκευτικής 
έκείνης γαλήνης μία θεότης δμιλούσα παρορμά 
εις μίμησιν, όπως καί ό Μαραθών— ένθα οϊ Αθη
ναίοι άνήγειραν τύμβους ιερούς πρός τούς έν
δοξους αυτών προμάχους,— ένέπνεε τήν έλλη- 
νικήν άνδρείαν καί το μίσος έναντίον τών 
ΙΙερσών. Ό  διαπλέων τό ύπό τήν Εύβοιαν πέλα
γος (ι ) έθεώρει έν τή άχανεϊ σκοτία άναθρώ- 
σκοντας σπινθήρας δοράτων καί κράνειον θραυο- 
μένων. πυράς άναπεμπούσας φλογερούς καπνούς, 
φαντάσματα άστραπηβόλα, όρμώντα πρός τήν 
μάχην μεθ’ όπλ.ων σιδηρών· καί ύπό τήν φρί
κην τής νυκτερινής σιγής, διεχύνετο άνά τάς 
πεδιάδας ορυμαγδός συσπειρωμένων φαλαγγών 
καί ήχος σαλπίγγων καί ’ίππων ποδοβολητός, 
οϊτινες ετρεχον δρομαίοι έπί τών κατά γής κρά- 
νεων τών ψυχορραγούντων, καί θρήνοι καί παιά
νες καί παρά τής Μοίρας άσματα χρησμών.

«Εύτυχής συ, ώ Ιππόλυτε, (2) όστις τό εύρύ 
τών θαλ.ασσών βασίλειον κατά τούς νεαρού: 
σου χρόνους διήλθες! Καί αν ό πρωρεύς διηύ- 
θυνε τό ίστίον πέραν τών νήσων τού Αιγαίου, 
θά ήκουσας βεβαίως άντηχούσας τάς τοϋ Έ λ - 
λησπόντου όχθας έκ τών άρχαίων γεγονότων, 
καί παφλάζον τό κύμα θά είδες φέρον τά τού 
Άχιλλέως όπλα πρός τάς όχθας τοϋ Ρητίου, 
όπως έναποθίση ταύτα εις τόν τάφον τού Α ΐ- 
αντος. Δικαίως ό θάνατος διανέμει τήν δόξαν 
εις τούς γενναίους. Καί οΰτε ή πανουργία, οΰτε 
ή τών βασιλέων εύνοια δεεφύλ.αξεν εις τάς χεΐ- 
ρας τού ιθακήσιου άνακτος τά πυριφλεγή λά
φυρα, διότι άπό τής ναυαγησάσης αύτοϋ νηός 
άφεϊλε ταύτα τό κύμα, έλαυνόμενον ύπο τών 
χθονίων θεών.

α’Εμέ δέ, ον οί δυςμενείς χρόνοι καί ή φιλ.ο- 
δοξία φυγαδα φέρουσι πρό: διάφορα εθνη, έμέ 
είθε νά προσκαλεσωσι πρός έςύμνησιν τών ηρώων 
αί Μοϋσαι, αί τών θνητών τήν διάνοιαν έμ- 
πνεουσαι Αΰται έπικαθηνται θύλακες τών έν
δοξων τάφων, -καί όταν ό χρόνος διά τών κρυ- 
ερών πτερύγων καί τούτους σαρώση μέχρι τού 
τελευταίου αύτών έρειπίου, αί ΙΙιμπλαίαι φαι- 
δρύνουσι τάς έρήμους διά τοϋ άσματος αύτών, 
καί διά τής παρά τούτων χυνομένης αρμονίας

I) Τό Μυρτωον. Ή  επομένη οπτασία τής μάχης 
έλήφ9η έχ τοϋ Παυσανίου.

*) Οί Τ ά φ ο ι  είνε ψδή πρός τόν Ιππόλυτον ΙΙιν- 
| οεμόντην.
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διαρρηγνύεται ή σιγή τών «πείρων αιώνων.» (3)
Τούτου τελευταϊον παράδειγμα φέ:ει τον 

"Ομηρον /.ai τήν Τροίαν. «Σκηνή μεγαλοπρεπής 
και επιβάλλουσα. Ή  φοιβόληπτος Κασσάνδρα, 
ή του Πρίαμου θυγάτηρ, παραλαμβάνει αίαν 
ήξεραν του; μικρούς αυτής άνεψιού: καί έρχεται 
παρά τού: τάφους των προγόνων — τοϋ Δαρδά- 
νου, του Έριχθονίου, τοϋ "Ιλου,— προφητεύουσα 
την καταστροφήν τής ένδοξου Τροίας. 'Αλλά 
μέ τήν τρυφεράν καί συγκινητικήν ευγλωττίαν 
της παρακαλεί τού: επιγόνους νά διατηρήσφσΐ 
τούς ιερούς εκείνους τάφους, παρά τούς όποιους 
θά έλθη ¡αίαν ήξεραν νά έμπνευσήν, δ "Ομηρος 
καί διά τών ασμάτων του νά διαιώνιση τήν 
δόξαν τής πόλεως, εις όσας χώρας εγκλείει δ 
πατήρ ’Ωκεανός, καί νά παρηγόρηση τάς τε
θλιμμένα; εκείνα; ψυχάς. « Καί σύ, άτυχή μου 
Έκτορ — επιλέγει ή προφήτις — θάπολαμ- 
βανης τιμάς δακρύων παρ' όλων όσοι θεωρούσιν 
ιερόν καί πολυδάκρυτο·/ τό ύπέρ τή: πατρίδος 
χυνόμενον αίμα, καί έφ’ όσον δ ήλιος θά λάμ· 
π η έπί τών ανθρωπίνων δυςτυχιών.»

Μετά τοιούτους λόγους δέν είνε ανάγκη νά 
γραφή κάτωθεν, πρός ειδησιν τού αναγνώστου, 
ή λέξις τ k . l o c .

Τοιοϋτο έν βραχεία περιλήψει τό ποίημα, 
το δποίον με συγκινεΐ ύπερ παν άλλο βαθέως, 
μεγαλοπρεπές συγχρόνως καί τρυφερόν, αυστη
ρόν καί ενθουν, εμπνευσμένο·/ καί έντεχνον. 
'Οσάκις τό άναγινώσκω, δσακις τό αναπολώ, 
δικαιώνω τόν Βύρωνα, όστις εξ αύτοϋ έχυσε 
πύρινα δάκρυα, καί έννοώ διατί δ [Ιέλικος καί 
δ ήμέτερος Ζαμπέλιος, μόνον μετά τήν άνά- 
γνωσίν του ησθάνθησαν έξανάπτουσαν τήν ε'ν 
αυτοί; ποιητικήν φλόγα.

*
«Sur despensers nuuveax faisons des vers antiques»

Ό στίχος τού Ghenier δύναται νά έφαρμο- 
σθή πληρέστατα εις τάς X a p t z u < : . (Le Grazie). 
L'o u j p a l o r  ημερεύει τάς άγριας κοινωνίας- ή δέ 

ήμέρωσις αυτη, ή βελτίωσις τών ήθών προάγει 
τάς άρετας. τάς τέχνας καί τάς έπιστήμας. Αΰτη 
είνε ή ήθική αποστολή τών Χαρίτων,τάς δποία:

3) Κατκ μετάφρασιν II. Κοκκόλη. Τό. μεγάλα ποι
ήματα δεν χάνουσι πολδ εϊ; πεζός όλλό. τόσιο καλό; 
μεταφράσεις. Τήν έμμετρον τών Τ άιρωτ μετάφρασιν 
επε/ειρησαν εκ τών ποιητών μας, έφ'όσον γνωρίζω, ö 
Ιούλιος Τυπάλοο;. ό Άνδρέας Λασκαράτος καί ό 

Γεώργιο; Ζαλοκώστας· άλλα μόνον του τελευταίου 
εδημοσιεύΟη ανεπιτυχές τι απόσπασμα. 'Ολόκληρον 
την μετάφρασιν, άλλά στρυφνήν καί άτεχνον, έδημο- 
σ ιε υ σ ε ν  ό σύγχρονος καί συμπολίτης τοϋ Φωσκόλου 
Αντώνιος Μάτεσις, τελευταίως 3’ ώχροτάτην ό Κ. 

Ναθαναήλ Λομενεγίνης. Ηΰτύχησα νά ίδω ανέκδοτον 
ακόμη τήν άγγελΟεϊσαν ύπό τοϋ Κ. Φρειδερίκου Καρρίρ. 
Είνε ή μόνη, ήτις καί άν εύρεδή εχουσα ελλείψεις, 
αντανακλά όμως έντοΓς πλείστοις τό πρωτότυπον κάλ
λος καί εμπνέει τήν ήδεΓαν του μελαγχολίαν.

ά,.οτελοϋσι τρεις ύμνοι, πρός τήν ’Αφροδίτη-/, 
τήν Εστίαν καί τήν Παλλάδα, πλήρεις κοινω
νικών διδαγμάτων. Ό Ψώσκολος έκαλλιέργησε 
τήν διδακτικήν ποίησιν, άλλ’ έπί τή βάσει τής 
ύψηλοτέρας πάντοτε έμπνεύσεως.

Δέν ίσχον μέχρι τοϋδε τήν ευκαιρίαν νάνα- 
γνώσω τάς Χάριτας, έκτος τινων άποσπχσμά- 
των. Πτωχός έγώ καλλιτέχνης αγαπών, ώς δ 
Μυσσέ, τό μικρόν άλλ’ ίδικόν μου ποτήριον, 
βασιζόμενος πάντοτε εί; ο,τι αισθάνομαι καί έν
νοώ άναγινώσκων, ποτέ δέ εις τάς κρίσεις τών 
άλλων, προ πάντων όταν άγνοώ αν αί άρχαί 
των συμ,φωνώσι μέ τάς ίδικάς μου, — θάπεϊχον 
νά προςτρέξω εις κριτικούς καί νά παραθέσω 
ένταύθα ξένα; κρίσεις. Ά λ λ ’ ευτυχώς έχω έ’να 
φίλον, μετά τού όποιου συμφωνώ πάντοτε εις 
πασαν περί τέχνης συζήτησιν, διότι έχομεν τάς 
αύτάς φαίνεται ορέξεις καί τήν αυτήν καλαι
σθησίαν. Α ί έκ τής άναγνώσεως τών Χαοίτων 
εντυπώσεις του, τάς όποιας μοί άνεκοίνωσεν, 
είμαι βέβαιος έκ πείρας οτι θά ηνε αί αΰταί 
μέ τά ίδικάς μου.

A i X a p t z i t ;  είνε τώ όντι άρχαίον ελληνικόν 
έργον εις στίχους ιταλικούς. Ένεπνεύσθησαν έξ 
άναγλυφου τού Κανόβα. παριστανοντος τάς 
τρεί: Χάριτας, καί πρός τόν έξοχον τούτον γλύ
πτην άφιίρούνται· διά τούτο, φαίνεται, δ Φώ- 
σκολο: μετεχειρίσθη τήν φοράν ταύτην σμίλην 
αντί γραφίδος. “Αν οί Τάφοι δύνανται νά θεω- 
ρηθώσιν ώς χυτοί εις έκμαγεϊον μοναδικόν, αί 
Χάριτες τουναντίον είνε λελαξευμέναι έπί μαρ
μάρου, κατά τάρχαία πρότυπα. Ώς ποίημα, 
ώς ιδέα υπερτερεί πάντα τά άλλα έργα τοϋ 
Φωσκόλου- άλλ' άτυχώς ό θάνατο; τού ποιητοϋ 
άφήκεν αυτό ημιτελές, σωρείαν αποσπασμάτων, 
τά δποία μετά δυσκολ,ίας καί ασυμφωνιών συν- 
ηρμαλόγησαν οι κριτικοί. Φαίνεται ίσως πλήρες 
άλλ' δ ήσκημένος οφθαλμός διακρίνει έδώ κ' 
εκεί οτι λείπει ή τελευταία επεξεργασία— la 
seconda mano, ώς θά έλεγεν δ Ψώσκολος.

Έκ τών άλλων του έργων A i  ζεΛ εο ζα ΐα ι 
E x t a r o . l u i  roß l a x t o â o v  “ Ο ρ τ ι ς  (Ultim e leL— 
tere d i Iacobo O rtis 18 0 2) ΰπάρχ ουσι γνω- 
στοταται παρ’ ήμιν έκ δύο μεταφράσεων. (*) 
Ή  μυθιστορία εινε μίμησις τό/ν Π α θ η μ ά τ ω ν  

τ ο ν  f i a p o û  Β ε ρ θ έ ρ ο υ  τού Γκαΐτε, μίμησις κατά 
τήν ύπόθεσιν, τήν πλοκήν, τήν ε'κτέλεσιν, τήν 
οικονομίαν, έπέκτασις δ' ώ; πρός τόν διπλούν 
έρωτα τού "Ορτις, πρός τήν πατρίδα καί πρός 
την Θηρεσίαν. Τόσον εκχειλίζει τό πατοιωτι- 
κον αίσθημα έν αυτώ καί τό κατά τών τυοάν- 
νων μίσος τού έςορίστου ποιητού, ώστε μοί φαί
νεται ότι δ έρως πρός τήν Θηρεσίαν παρέλκει

1*1 Ή  π ρ ώ τ η  έ ν  Ά β ή ν α ,ς  τ ώ  1 8 3 8  ύ π ό  Ή λ .  Κ α/ .αμογ- 
Β άρτη  χ α ϊ  X .  Χ ρ ιο το π ο ύ λ ο υ -  ή  ί ε υ τ έ ρ α  έ ν  ΖαχύνΟιμ ! Ι Ιο ιη -  
τ ι χ ό ;  Ά ν β ώ ν ,  1 8 8 6  | ύ π ό  Γ . Κ . S p r ,x a .

Ε Σ Τ Ι Α

μόνον καί μ,όνον όπως άναδείξη τόν πρός τήν 
πατρίδα, καί νά δικαιολογήση κατόπιν τήν αυ
τοκτονίαν, ήτις άλλως έδύνατο νά φανή τερα
τώδης. Ό τε "Ορτις καθώς καί δ Βέρθερος πρού- 
ξένησαν πολλήν έντύπωσιν καί έπέδρασαν ίσχυ- 
ρώς, έκάτερος εις τάς σκέψεις τών συμπολιτών 
του. Ά λ λ ’ άνεξαρτήτως τού πατριωτισμού, ύπό 
καθαρώς καλλιτεχνικήν έποψιν, προτιμώ τά 
Π α θ ή μ α τ α  τών T e . h v r a i t a r  Έ χ ι β τ ο . / ô Î r .  Ό 
όεμβώδης και γλαυκόφθαλμος έρας-ής τού Γκαίτε 
« der arme W erther » δέν είξεύρω διατί μοί 
φαίνεται πολύ συμπαθέστερος άπό τόν φλογερόν 
πατριώτην τού Φωσκόλου. Λείπει κάτι τι εις 
αυτό τό έργον, ή δέ κριτική δέν μοι άποκρίνε- 
ται τίποτε.

Ποίησιν ούτως υψηλήν καί ούτω φιλοπάτριδα 
θαυμάζει σήμερον δ αισθανόμενος κόσμος έν τώ 
προσώπφ τοϋ Ούγου Φωσκόλου. Ή  ’Ιταλία προ 
πάντων λατρεύει κατά γράμμα τόν ποιητήν 
της. ’Ιταλοί προςίρχονται άσκεπεί; καί άσπά- 
ζονται μετά δακρύων τόν ένδοξον τάφον του, 
έν ω άνεγείρεται ήδη καλλιμάρμαρον μαυσω
λείο·/, καί τή·/ θύραν τοϋ οίκίσκου, έν ώ εύοι- 
σκόμεθα . . . Είξεύρουσιν ότι εις τήν μούσαν τοϋ 
ποιητοϋ τών Τάφων όφείλουσι μέρος τοϋ σημε
ρινού αύτών μεγαλείου, μούσαν τήν όποιαν διέ- 
πνεεν άγνόν αίσθημα και χαρακτήρος ευστάθεια. 
Καί έν ώ τόν εχθρόν του τόν έξοχο·/ Μόντην 
κατέρριψεν ή κριτική εις τήν εθνικήν συνείδησί / 
διά τόν άλλοπρόσαλλον καί δουλικόν αύτοϋ χα
ρακτήρα, τού Φωσκόλου τουναντίον προςάγει 
οΰ μόνον τά έργα, αθάνατον χ Λ ι φ ο τ ο μ ί α ν  ά 

σ μ α τ ο ς  φ ι . ΐ ε . ϊ ε  ν θ ε ρ ο ν ,  άλλά καί αυτόν άκάμη 
τόν άκηλίδωτο·/ βίον, παραδειγμα φιλοπατρία: 
καί άρετής. Τοιοϋτο·/ βεβαίως ποιητήν ώνει- 
ρεύετο καί διά τήν Ελλάδα δ Σολωμός, — χρυ- 
σοϋν ονειρον ! όταν ανέκραζεν έπί τώ θανάτω 
τού Φωσκόλου ;
”Ω! για τή δόξα σου αύτή τή ξένη, για τή φήμη 
όπου έσκόοπισε παντού ό νους κ' ή αρετή σου, 
για τών μεγάλων έργων σου τήν αιώνια μνήμη, 
άν θέλης ή πατρίδα σου νά μή βαρυστενάζη, 
καί νά μήν κλαίη, που γι’ άλλη γή αντήχησε ή φωνή

[ σου, — 1
κάμε να γεννηθή γι’ αυτήν !  r a t :  ποϋ νά σου 'μοιαζη

Κατήλθομεν εις τό εϋρύ ισόγειον. Έν αΰτώ 
τρεις στήλ.αι νέαι ύποβαστάζουσι τήν παλαιάν 
ετοιμόρροπο·/ οροφήν. Παρά τήν κλίμακα τής 
όποιας φαίνεται τό άνάστροφον μέρος, ύπάρχει 
έν φρέαρ, τό αύτό έκεϊ έξ οό τοσάκις θά ύδρεύθη 
καί δ Φιύσκολος. Αιά τοϋ ισογείου έςήλθομεν 
εις τήν αυλήν. -  στενήν πλακόστρωτον αυλήν, 
-πέριξ τή: όποιας θάλλουσιν ές εύλαοοίς φρον- 
τίδος μικρά τινα φυτα.

"Εκοψα έν άνθύλλ.ιον. τό όποιον διετήρησα

(2 ) Έ χ  το ϋ  ιτ α λ ικ ο ύ  το ϋ  Σ ο λ ω μ ο ΰ  ύ π ό  Α. Β ιχ έ λ α .

έν τή κομβιοδόχγη μου δι’ όλης τής έσπέρας 
έκείνης. Ή  το εσπέρα σεληνοφεγγής, πλήρης ά- 
ρώματος καί αρμονίας. Μοί έφαίνετο ότι ή ψυ
χή τού ποιητοϋ περιεπλανάτο άνά τον γαλα
νόν αιθέρα, ψιθυρίζουσα διά τής αύρας τάς τρυ
φερά; καί γλυκείας λέξεις πρός τήν ώραίαν του 
πατρίδα: « S a lv e  Zacinto ! bella Zacinto. » 
Καί δσάκις έβλεπον τό μικρόν άνθύλλιον έκ τού 
κήπου του, τήν ώχράν ιώδη βανίλλην, ένόμιζα 
ότι δ ίδιος ήλθε καί μοί το προςέφερε, συμπα
θών πρός τά: μυστικά: μου σκέψεις. 'Ομολογώ 
μετά συντριβής ότι καί τώρα δέν θεωρώ έμαυτόν 
ανάξιον τής τιμ.ής ταύτης. Τόν άγαπώ καί τον 
αισθάνομαι τόσω πολύ !

Γ ρη γο ριο ς  Ξ ενοπουλος . 

-----

ΦΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΛΕΡ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΑΛΦΟΝΣΟΥ ΔΩΔΕ

Μ ε τ ί φ ρ α σ ι ς  X .  ' Α ν ν ί ν ο υ .

( S v r e ' x F i a -  l i e  π ρ ο η γ η ν μ ε ζ ο γ  y ù - l . l o r / .

ΙΙάντα τα όνειρα τής μικρά; Σέβης ή Σ ι- 
δωνία Ρίσλερ έπραγματοποίει.

Οί δύο αδελφοί έ’φθασαν εί; τήν θύραν κει- 
μένην έπί τής παραποτάμιου όδού, έν ή συνή
θως εύοίσκετο ή κλείς. Είσήλθον διερχόμενοι διά 
τών νεαρών είσέτι θαμνοφυτειών τοϋ κήπου. 
Τήδε κακείσε διεσπαρμένα έντός αυτού μία 
αίθουσα σφαιριστηρίου, ή κατοικία τού κη
πουρού καί έν μικρόν ύαλόφρακτον άνθοκομεϊον 
ώμοίαζον μέ τά διάφορα κεχωρισμένα μέρη 
τών έκ ξύλου μικροσκοπικών ελβετικών έπαύ- 
λεων, άς δωροϋσιν ώς άθύρματα εις τού; παι- 
δας· ολόκληρος δέ ή οικοδομή έφαίνετο έλα- 
φροτάτη, μόλις στερεωμένη έπί τού εδάφους, δυ- 
ναμένη ν’ άναοπαγή ύπο τής πρώτης πνοής 
τού άνέυ.ου τής χρεωκοπίας καί τής παλιμβου- 
λίας- ήτο έ'παυλις εταίρας ή χρηματιστού.

Ό Φράντζ έβλεπε περί αυτόν όποισούν έκ
θαμβος. Ε ί: τό βάθος, παρά τό πρόστοον τό 
κεκοσμημένον δι' άνθοφόρων αγγείων, εκειτο ή 
αϊθουτα μέ τα μεγαλα παράθυρα της ανοικτά. 
ΙΙαοά τήν θύραν εύρίσκετο έν άνακλιντρον, διά
φοροι δίφροι όκλαδίαι καί μικρόν τραπέζιον, έφ' 
ού ε’κειντο άκόμη τά σκεύη τού καφέ. Έσω 
ήκούοντο ήχοι κλειδοκύμβαλού καί ψίθυροι φω
νών ϋποκώφων.

— Πώς θά έκπλαγή. ή Σιδωνία !.. ε'λεγεν δ 
αγαθός Ρίσλερ βαδίζων έπί τού άμυ.οστρώτου 
εδάφους... δέν μέ περιμένει πρό τή: έσπέρας... 
Αυτήν τήν στιγμήν καταγίνεται εί: το μαθημα 
τής μουσικής μαζί μέ τήν κυρίαν Δόβσων.

Καί ώθών βιαίω: τήν θύραν πριν είσέλθη έ
κραξε μέ τήν χόνδράν απλοϊκήν φωνήν του :



ΕΣΎ I A

— Μάντευσε ποιον σοϋ φέρω !
Ή  κυρία Δόβσων ήτις έκάθητο μόνη προ τού 

κλειδοκυμβάλου άνεσκίρτησεν επί τοϋ καθίσμα
τος της, εις τό άκρον δέ τής εύρυχώρου αιθού
σης, όπισθεν των εξωτικών φυτών τών ύψουμε- 
νων άνωθεν τραπέζης τινός ώς συνέχεια οίονεί 
τοϋ κομψού καί εύλυγίστου ρυθμού της ό Γεώρ
γιος Φρομών καί ή Σιδωνία ήγέρθησαν έν τάχει.

— "Λ ! . μ’ έτρόμαξες ! . .  εΐπεν ή Σιδωνία 
προϋπαντώσα μετά σπουδής τον Ρίσλερ

Ή  λευκή πρωινή έσθής της ήν έκόσμουν κυα- 
ναί ταινίαι ώςτμήματα ούρανοϋ άναμεμιγμένα 
μετά λευκών σύννεφων, περιεδινήθη ε’πί τοϋ τά- 
πητος, ήδη δέ ή Σιδωνία συνελθοϋσα εκ τής 
ταραχής της, απαθής καί ύψαύχην, ¡κέ τό ήθος 
άζιέραστον καίριε τό αιώνιον ελαφρόν μειδία
μά της επί τά χείλη προέβη καί περιεπτύχθη 
τόν σύζυγόν της, ε”τεινε δέ τό μίτωπον πρός τον 
Φράντζ, λέγουσα αύτώ:

— Καλημέρα, αδελφέ!
Ό  Ρίσλερ άφήκεν αυτούς άντιμετώπους καί 

πλησίασα; πρός τόν Φρομών, οΰ ή αυτόθι πα
ρουσία τον έςέπληττε :

— ΙΙώς, Γεώργιε !.. εδώ είσαι !,. είπεν αύτώ. 
’Εγώ ένόμιζα ότι εύρίσκεσαι εις Σαβινύ.

—  Ναί, ναι... πρέπει νά φαντασθής... Ήλθα 
εδώ... ένόμιζα ότι τήν Κυριακήν μένει; είςΆνιέ- 
ρην... Ήθελα νά σοϋ δμιλήσω διά ρίαν ύπό- 
θεσιν . . .

Καί μετά σπουδής, περιπλεκόμενος εις τάς 
φράσεις του ήρχισε νά όρ,ιλή αύτώ περί τίνος 
σπουδαίας παραγγελίας γενομένής εις το έργο- 
στάσιον. Μετά τινας ασήμαντους λόγους άνταλ- 
λαχθέντας ρ,ετά τοϋ Φράντζ απαθώς ή Σιδω- 
νία ε'γένετο άφαντος. Ή  κυρία Δόβσων έξηκο- 
λούθει τούς ΰποτρόμους καί ύποκώφους ήχους έν 
τώ κλειδοκυμβάλφ. οίτινες έν τώ θεατοω συνο- 
δεύουσι τάς κρίσιμους περιστάσεις.

ϊό  αληθές είνε ότι ή περίστασις εκείνη ήτο 
λ.ίαν άκροσφαλής καί ρ.όνη ή καλή διάθεσις 
τοϋ Ρίσλερ άπεδίωκε πασαν συστολήν. Έ δ ι- 
καιολογεΐτο πρός τόν συνάδελφόν του διατί δεν 
εύρίσκετο εκεί άπό πρωίας, ήθελε νά δείξη τήν 
οικίαν εις τόν αδελφόν του. Μετεβησαν άπό τής 
αιθούσης εις τόν σταϋλον καί άπό τοϋ σταύλου 
εις τά μαγειρεία, εις τό άυ.αξοστάσιον, εις τό 
θερμοκήπιον. Τά πάντα ήσαν νεουργή, στίλ- 
βοντα, άλλά πολύ ρικρά καί στενόχωρα.

—  Καί στοιχίζουν πολλά χρήματα, ε”λεγε 
ρ,ετά τίνος άγερωχίας ό Ρίσλερ.

Ήθελε να θαυμάσωσι τό παρά τής Σιδωνίας 
άγορασθέν κτήμα έν παση αύτοϋ τή λεπτο
μέρεια καί έδείκνυε τό φωταέριον, καί τό ϋδωρ 
τό όποιον άνήρχετο εις ολα τά πατώματα, καί 
τούς τελειοποιημένους κωδωνίσκους καί τά ε’πι- 
πλα τού κήπου καί τό άγγλικόν σφαιριστήριον

καί τήν υδροθεραπείαν, πάντα ταϋτα δέ ρ.ετ 
εκφράσεων ευγνωμοσύνης πρός τόν Φρομών, ΰστις 
προσλαβών αυτόν ώς συνέταιρον εις τόν έμπο- 
ρικόν του οίκον τόν κατέστησεν ικανόν ν’ άπο- 
κτήση περιουσίαν.

Εις πάσαν νέαν διάχυσιν τού Ρίσλερ ό Γεώρ
γιος Φρομών άπεκρύπτετο αίσχυνόριενος καί ένο- 
χλούμενος άπό τό παράδοξον βλέμμα τού 
Φράντζ.

Ψυχρότης έπεκράτησε κατά τό πρόγευμα.
Ή  κυρία Δόβσων έλάλει ρ.όνη σχεδόν χαι- 

ρουσα διότι εύρίσκετο έν τώ μέσφ πληρεστάτης 
ρομαντικής περιπετείας. Γινώσκουσα ή ρ.άλλον 
νομιζουσα ότι γινώσκει κατά βάθος τήν ιστο
ρίαν τής φίλης της ήννόει τήν ύπόκωφον οργήν 
τού Φράντζ, ήρεθισμένου διότι εβλεπεν ότι άλ
λος τόν άντικατεστησεν, τήν άνησυχίαν τού 
Γεωργίου ταρασσομένου έπί τή έμφανίσει άντε- 
ραστού, καί ένεθάρρυνε τόν ένα δΓ ενός βλέμμα
τος, έπαρηγόρει τόν άλλον δι’ ένός μειδιάματος, 
έθαύμαζε τήν αταραξίαν τής Σιδωνίας καί έπε- 
φύλασσεν όλην αϋτής τήν περιφρόνησιν διά τόν 
άποτρόπαιον εκείνον Ρίσλερ, τόν βάναυσον καί 
άγριον τύραννον. Λί προσπάθεια·, κυρίως έτεινον 
εις τό νά μή επικρατήσει έν τή τραπέζη ή φο
βερά έκείνη σιγή, ήν ό κρότος τών συγκρουομέ- 
νων περονών διακόπτει τόσον κωυ.ικώς καί τό
σον όχληρώς.

Ευθύς μετά τό πρόγευμα ό Φρομών έδήλω- 
σεν ότι ώφειλε νά έπιστρέψη εις Σαβινύ. Ό 
Ρίσλερ δεν έτόλμησε νά τόν έμποδίση άναλο- 
γιζόμενος ότι ή προσφιλής του κυρία Γεωργίου 
θά διήρχετο μόνη τήν Κυριακήν της. Χωρίς δέ 
νά δυνηθή νά εΐπη λέξιν πρός τήν παλλακήν 
του ό έραστης άπήλθεν ύπο τον ήλιον όπο>ς 
έπιβή μιας τών μετά μεσημβρίαν αμαξοστοι
χιών, φρουρούμενο; πάντοτε ύπό τού συζύγου, 
όστις έπέμεινε νά τόν συνοδεύση μέχρι τοϋ 
σταθμού.

Ή  κυρία Δόόσων έκάθησε προς στιγμήν μετά 
τού Φράντζ καί τής Σιδωνίας ύπο μικραν σκιάδα, 
ήν κλήμα άμπέλου άναρριχώμενον έσκίαζε μέ 
τούς υπερύθρου; βλαστούς του· ειτα έννοήσασα 
οτι ή παρουσία της ήτο οχληρά, έπανήλθεν εις 
τήν αίθουσαν καί ώς πρό ολίγου, ενόσω ακόμη 
ήτο εκεί ό Γεώργιος, ήρχισε νά κρούη τό κλει
δοκύμβαλου καί ν’ άδη ήρεμα καί έκφραστικώς. 
Εις τον σιωπηλόν κήπον ή υπόκωφος έκείνη 
μουσική άκουομένη διά μέσου τών κλάδων 
ώμοίαζε πρός φωνήν λαρυγγώδη πτηνού πρό 
τής θυέλλης.

Τέλος πάντων ήσαν μόνοι.
Ύπο τό άραιόν άκόμη φύλλωμα τής σκιάδος 

ό ήλιος τού Μαίου είσέδυε πολύ καυστικός. Ί ! 
Σιδωνία προεφύλαττε τό πρόσωπον διά τήςχει- 
ρος καί παρετήρει τούς διερχομένους έκ τή; οδού

Ε Σ Τ Ι Α

διαβάτας, Ό Φράντζ ¿"βλεπε καί αυτός εζω 
άλλά προς άλλο μέρος, άμφότεροι δέ προσποιού
μενοι ότι ήσαν έντελώς άνεξάρτητοι άπ’ άλλή- 
λων έστράφησαν κατά τήν ίδιαν στιγμήν έκ 
συμπτώσεως μέ τό αύτό κίνημα καί μέ τόν αυ
τόν λογισμόν.

—  θέλω νά σοϋ όμιλήσω, είπεν αυτή άκρι- 
βώ; ένώ έκείνη ήνοιγε τό στόμα.

— Καί έγώ επίσης, άπήντησεν ή Σιδωνία 
σοβαρώς· έλα όμως άπ' έδώ... θά εΐμεθα καλ
λίτερα.

Καί είσήλθον όμοϋ εις τό έν τή, άκρα τού κή
που άνεγειρόμενον μικρόν περίπτερον.

Β’.
Έ ξή γη σ ις .

Τή αληθείς ό τιμωρός άφικνεϊτο εγκαίρως.
Ή  μικρά έκείνη γυνή περιεδινεΐτο άφρόνως 

έντός τής καταβόθρας τοϋ παρισινού βίου. Έπέ- 
πλεεν άκόμη ώς έκ τής έλαφοότητός της, άλλ' 
αί ύπερβολικαί δαπάνα·, της, ή πολυτέλεια ήν 
έπεδείκνυεν. ή περιφρόνησις ήν έπί μάλλον καί 
μάλλον ήσθάνετο πρός τούς στοιχειώδεις κανό
νας τής κοσμιότητας, τά πάντα προανήγγελλον 
ότι έμελλε νά βυθισθή μετ' ολίγον συμπαραφέ- 
ρουσα τήν τιμήν τοϋ συζύγου της, ίσως δέ καί 
τόν πλούτον καί τό όνομα σημαντικού οίκου κα- 
ταστραφέντος διά τής άφροσύνης της.

Τό μέρος ένθα έζη νύν έπίσπευδεν έ’τι μάλ
λον τήν άπώλειάν της. 'Εντός τών ΙΙαεισίων. 
εις τάς συνοικίας τών μικρεμπόρων, ών ό πλη
θυσμός είνε άπαράλλακτος μέ τον τών επαρχιών 
ό>ς πρός τήν κακεντρέχει αν καί τήν φλυαρίαν, 
ήτο ήναγκασμένη νά προφυλάττηται περισσό
τερον. Ά λ λ ’ έν τή έν Άνιέρη κατοικία της, τή 
περιστοιχιζομένη, ύπό έπαύλεων έκπεπτωκότων 
άοιδών ή ηθοποιών, ύπό οικογενειών άμφιβό- 
λων ήθών, ύπό έμποροϋπαλλ.ήλων άεργων, δέν 
προσεΐχε πολύ. Υπήρχε περί αυτήν άτμόσφαιρα 
διαφθοράς ήτις τήν εΰηρέστει καί ήν άνεπνεεν 
άνευ αηδίας. Ή  μουσική τών χορών έτερπεν 
αυτήν τήν έσ—έραν έντός τοϋ κήπου της.

Βολή πιστολιού ριφθείσα εις παρακειμένην 
οικίαν νύκτα τινα, ής ένεκα όλοι οί περίοικοι 
ήσχολήθησαν περί τών προκαλεσάντων αυτήν 
χυδαίων καί άνοήτων ερωτικών σχέσεων, έγένετο 
άφορμη όπως όνειροπολή καί αύτή παρόμοιας 
περιπετείας. Ήθελε νά έ'χη, καί αύτή τάς «ιστο
ρίας της.» Ούδέν μέτρον τηεοϋσα πλέον περί 
την γλώσσαν καί την συμπεριφοράν, τάς ήμέοας 
καθ' άς δέν περιεπατει έπί τής παραποταμίου 
όδοϋ τής Άνιέρης μέ βραχεί αν έσθήτα καί μέ 
τόν κάλαμον τής αλιείας άνά χεϊρας ώς αί κομ- 
ψευόμεναι τών λουτρών τής Τρουβιλλης ή τού 
Ούλγκάτ, έμενεν οίκοι φέρουσα τήν οικιακήν 
της έσθήτα, παρομοία μέ τάς γειτονίσσας τη:, 
εντελώς άργή, έλαχιστα μεριμνώσα περί τού

οίκου της, όπου τήν έκλεπτον ώς έταίραν, χω
ρίς αύτή νά τό είξεύρη. Ή  ίδια έκείνη γυνή 
ήτις έφαίνετο διερχομένη έφιππος τήν οδόν κατά 
πασαν πρωίαν έ'μενεν έπί ώρας ολοκλήρους συν
ομιλούσα μετά τής θεραπαινίδας της περί τών 
πέριξ κατοικουσών άλλοκότων ζευγών.

’Ολίγον κατ’ ολίγον έπανήρχετο εις τήν άρ- 
χαίαν της περιωπήν καί κατωτέρω έτι. Άπο 
τή; ταξεως τών πλουσίων άστώνμέχρι τής όποιας 
είχεν άνυψωθή διά τού γάμ.ου της έξωλίσθαινε 
μέχρι τής τάξεως τών συντηρουμένων γυναίων. 
Συχνακις ταξειδεύουσα διά τού σιδηροδρόμου 
μ.ετά εταιρών παραδόξως ένδεδυμένων, ών ή 
κόμη άφίετο έν μέρει πρός τά εμπρός σκεπά- 
ζουσα τό μίτωπον, ή έρρίπτετο κυματίζουσα 
πρός τά όπίσο» ώς τής Γενοβέφας, άπέκτησεν 
όμοιότητα μετ’ αύτών. Έγένετο ξανθή έπί δύο 
μήνας πρός μεγίστην έκπληξιν τού Ρίσλερ, έκ- 
θάμβου διότι μετεβλήθη οΰτω ή μικρά του σύ
ζυγος. Πλήν ολαι αύταί αί ίδιοτροπίαι κατέ- 
θελγον τόν Ι'εώργιον, όστις άνεύρισκεν έν αυτή 
δέκα γυναίκας. Αυτός ήτο ό αληθής σύζυγος, ό 
οικοδεσπότης.

Πρός διασκέδασιν τής Σιδωνίας είχε καταρ
τίσει είδος τι συντροφιάς χάριν δήθεν τών κοι
νωνικών σχέσεων, άποτελουμένων έκ τινων φί
λων του άγάμ.ων. καί ε’κ τινων έμπορων άγα- 
—ώντων τήν ευζωίαν, άλλ’ έξ ούδεμιάς ουδέποτε 
γυναικός, διότι αί γυναίκες είνε πολύ οξυδερ
κείς. Ή  κυρία Δόβσων ήτο ή μόνη φίλη.

Διωργάνουν γεύματα, έκδρομάς έπί τού πο
ταμού, πυροτεχνήματα. Άπό ήμέρας εις ημέραν 
ή θέσις τού άτυχους Ρίσλερ καθίστατο ε’τι μάλ
λον γελοία καί εξευτελιστική. "Οτε έπέστρεφε 
τήν εσπέραν κατάκοπος, ατημέλητος, ήτο ήναγ- 
κασμένος ν’ άνέρχηταε εί; τόν θάλαμόν του διά 
νά καλλωπισθή όπωσούν.

—  "Εχομεν προσκεκλημένους εις το τραπέ
ζι μας, ε'λεγεν αύτφ ή σύζυγός του, κάμε 
γρήγορα.

Καί έκαθητο παρά την τράπεζαν τελευταίος 
άφοϋ ήθελε σφίγξει κύκλω τήν χεϊρα τών συν
δαιτυμόνων, φίλων τού Φρομών, ούν μόλις ε'γί- 
νωσκε τό όνομα. Παραδόξως δέ αί υποθέσεις 
τού εργοστασίου διεξήγοντο εί; τήν τράπεζαν 
εκείνην, όπου ό Γεώργιος έφερε τού; γνωρίμους 
αύτού έκ τής λέσχης μέ τήν ¿τάραχον βεβαιό
τητα τού πληρόνοντος τήν δαπανην.

Ήσαν γεύματα καί δείπνα «χάριν τοίν 
υποθέσεων»' b χαρακτηρισμός οΰτος έςήγει τά 
παν τα εις τόν Ρίσλερ καί τήν διηνεκή παρου
σίαν τού συνεταίρου του καί τήν έκλογήν τών 
συνδαιτυμόνων καί τόν έξαίσιΟν καλλωπισμόν 
τής Σιδωνίας, ήτις έξωραίζετο καί έδείκνυτο 
φιλάρεσκος πρό; τό συμφέρον τού έμπορικοϋ των 
οίκου. Ά λ λ ’ ή φιλαρεσκεια αύτή τής έρωμέ-
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νης του άπήλπιζε τον φρομών. Κατά πάσαν 
ώραν τής ημέρας μετέβαινεν εκεί όπως την κα- 
ταλάβη έξαίφνης, άνήσυχος, δυσπιστών, φοβού
μενο; ν' άφήση επί πολύν κκιρόν μόνην καί 
αύτεξούσιον την ΰπουλον εκείνην καί διεφθαρ
μένη» φύσιν.

—  Καί τί γίνεται λοιπόν b σύζυγός σου ; 
ήρώτα b γέρων Γαρδινοά έμπαικτικώ; την έγ- 
γονήν του. Διατί δέν έρχεται συχνότερα ;

Ή  ΙΟ.αίρη έδικαιολόγει τόν Γεώργιον, άλλ’ 
ή διαρκής ε’κείνη έγκατάλειψις ‘Ορχεσε νά την 
άνησυχή. Έκλαιε νυν οτε έλάμβανε τά βραχέα 
εκείνα γραμμάτια, τά αγγέλματα άτινα έφθα- 
νον τακτικώς καθ' έκαστην κατά την ιδραν του 
γεύματος : « Μή μέ περιμένης την έσπέραν,
αγαπητή μου φίλη. Δέν θά δυνηθώ νά ε"λθω 
εις Σαβινύ ε’ιμή αυριον, ή μεθαύριο» διά τής 
νυκτερινή; αμαξοστοιχίας. »

Έγευμάτιζε μελαγχολική άντικρύ του κενού 
πινακίου· μολονότι δέν έγίνωσκεν ότι ήπατάτο, 
ήσθάνετο ότι ό σύζυγός τη; άπεσυνείθιζεν αυ
τήν. Τάς ημέρας καθ’ άς οικογενειακή τις έορ- 
τή ή άλλη περίστασις τόν ήνάγκαζε νά μένη 
εις τήν οικίαν ήτο πολύ άφηρημένος καί ούδέν 
έλεγε περί τής άπασχολούσης αυτόν σκέψεως. 
Ή  Κλαίρη μή έχουσα πλέον μετά τής Σιφώ
νια; είμή λίαν άπομεμακρυσμένας σχέσεις ούδέν 
έγίνωσκεν έκ τών συμβαινόντων εις Άνιέρην. 
άλλ’ ότε ό Γεώργιος άπήρχετο πάλιν έπειγό- 
μενος καί μειδιών, έβασά*ιζε τό πνεύμα της 
έν τή μονώσει τη; δι’ άνομολογήτων υπονοιών, 
καί, όπως οί άναμένοντες σφοδράν τινα θλίψιν, 
ήσθάνετο αίφνης έν τή καρΐία της μέγα κενόν, 
θέσιν έτοίμην διά τήν συμφοράν.

Ό  σύζυγός της δέν ήτο άφ' έτέρου εύδαιμο- 
νέστερος αυτής. Ή  σκληρά εκείνη Σιδωνία 
έφαίνετο εύχαριστουμένη νά τόν βασανίζη 
Έπέτρεπε νά τήν περιποιώνται έρωτικώς όλοι. 
Κατ' έκείνας δ ί  τά; ημέρας Καζαβών τις, λε
γόμενος καί Καζαβόνης, Ιταλός οξύφωνος τού 
θεάτρου τής Τουλούζης, παρουσιασθείς πρός αυ
τήν παρά τής κυρίας Δόβσων ήρχετο καθ' έκά- 
στην καί έψαλλε διωδίας λίαν επικινδύνους. Ό 
Γεώργιος λίαν ζηλότυπο; ετρεχεν εις Άνιέρην 
καθ’ έκάστην μετά μεσημβρίαν άμελών τά 
παντα, ήδη δ’ ήρχισε νά θεωρή ότι ό Ρίσλερ 
δέν έπετήρει όσον έπρεπε τήν σύζυγόν του. Τόν 
ήθελε τυφλόν μόνον ώς πρός αυτόν.

Ά  ! άν ήτο αύτός ό σύζυγος πώς θά τήν 
διηύθυνεν. 'Αλλά δέν είχε δικαίωμα επ' αυτής 
καί δέν θά έδίσταζον οί άλλοι νά τού τό παρα- 
τηρήσωσιν. 'Ενίοτε με την άκατανίκητον εκεί
νην λογικήν ήτις καί εί; τών μωρών τό πνεύμα 
προκύπτει, έσυλλογίζετο ότι άπατών αύτός ό 
ίδιο; ήτο άξιος ν’ άπατάται. Ή το έν τελεί θλι
βερός ό βίος το». Διήρχετο τον καιρόν του πε

ριτρέχων άπό τούς άδαμαντοπώλας εις τούς 
ύφασματοπώλας, έφευρίσκων δώρα δι’ αυτήν, έκ- 
πλήσσων αυτήν έκάστοτε δΓ άπροσδοκήτων δω
ρεών διότι τήν έγίνωσκε κατά βάθος καί ήξευ- 
ρεν οτι ήδύνατο νά τήν διασκεδαζη διά τών 
δώρων, όχι όμως καί νά τήν συγκοατή, καί ότι 
τήν πρώτην ημέραν καθ’ ήν εκείνη ήθελε 
βαρυνθή . . . .

Ά λ λ ’ ή Σιδωνία δέν ίβαρύνετο άκόμη. Διήγε 
τόν βίον όστις ήρμοζεν αυτή. Άπήλαυε πά- 
σης εφικτής εις αύτήν ευδαιμονίας. Ό πρός τόν 
Γεώργιον έρως της ούτε φλογερός ήτο οΰτε ρο
μαντικός Δ ι’ αύτήν ό Γεώργιος ήτο δεύτερος 
σύζυγος, νεώτερος, πρό πάντων δέ πλουσιώτε- 
οος τού άλλου. Όπως κατχστήση ο’ικειοτέραν 
ούτως ε’ιπείν τήν μοιχείαν των προσείλκυσεν 
εις Άνιέρην τού; γονείς της, τούς έγκατέστη- 
σεν εις οίκίσκον τινά κείμενον εις τήν άκραν 
τού χωρίου, διά τού πατρός δ’ εκείνου τού μα
ταιόδοξου καί έθελοτυφλούντος καί διά τής 
μητρός τής φιλοστόργου καί πάντοτε τεθαμβω- 
μένης έδημιούργει κύκλον τιμιότητος περί αύ
τήν,ής ήσθάνετο τοσούτω μάλλον τήν άνάγκην, 
όσον περισσότερον άπεςενούτο αύτής.

Τά  πάντα ήσαν διηυθετημένα καλώς καί 
μεμετρημένα έν τή, μικρά εκείνη φαύλη κεφαλή 
ήν διηύθυνε τόσον άπαθώ; ή διαφθορά· έφαί
νετο δέ ότι ό βίος της έμελλε να διαρκέση έπί 
πολύ ουτω γαλήνιος, ότε αίφνης άφίκετο b 
Φράντζ Ρίσλερ.

Εύθύς ώς τόν είδεν ήννόησεν αμέσως οτι ή 
ησυχία της έπηπειλεϊτο, ότι σοβαρά σκηνή 
έμελλε νά έπακολουθήση μεταςύ των.

Τό σχέδιόν της κατηρτίσθη έν τώ άμα. 
Έπρόκειτο νύν νά τό ίκτελέση.

Τό περίπτερον εις ύ εισήλθον ήτο εύρεϊα κυ- 
κλ.οτερή; αίθουσα, ής τά παράθυρα άπέβλεπον 
εις διαφορετικήν έκαστον τοποθεσίαν, ήτο δέ 
διεσκευασμένον επίτηδες διά τήν μεταμεσημ
βρινήν άνάπαυσιν, διά τάς Οερμάς ώρας τής 
ημέρας οπότε ζητεί τις καταφύγιον άποφεύγων 
τόν ήλιον καί τόν θρούν τού κήπου. Κλιντήρ 
λίαν χαμηλός ε”κειτο ολόγυρα περί τόν τοίχον, 
εις τό μέσον δέ λίαν χαμηλή επίσης τράπεζα 
εκ λάκκας κατάφορτος έκ διαφόρων κοινωνικών 
εφημερίδων.

Ai τοιχοστρωσίαι ήσαν δροσεραί. τά έπί τού 
υφάσματος δέ αυτών σχέδια, παριστώντα πτη
νά ιπτάμενα μεταξύ ύποκυάνων καλάμων άπε- 
τέλουν οίονεί τήν αϊσθησιν θερινού ονείρου, εί- 
κόνος ελαφρά; κυμαινόμενης πρό τών κλειομένυ>ν 
οφθαλμών.Τά. καταβιβασθέντα παραπετάσματα, 
ή έπί τού δαπέδου ήπλωμένη ψιάθη, b έπί τής 
σκιάδος έξωθεν περιπλεκόμενος θάμνος τού Ιά- 
σμου διετήρουν άρκετήν δροσερότητα, έπαυξα- 
νομένην έκ τής γειτνιάσεως τού ποταμού άδια-
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κόπως άναταρασσομένου καί τού ραν.ίσματος 
τής όχθης ϋπό τών μικρών αύτού κυμάτων.

Εύθύς ώς είσήλθεν ή Σιδωνία έκαθισεν έπί 
τού κλιντήρο; άπωθούσα πρός τά κάτω την 
έσθήτά της, ήτις κατέπεσεν ώς όγκος χιόνος, 
μέ τού; οφθαλμού; δέ φωτεινούς, μέ τό στόμα 
μειδιών, κλίνουσα όπωσούν τήν μικράν κεφαλήν 
της, ής ό πλαγίως έπί τού ένός μέρους αύτής 
προσηρμοσμένος κόσυμβος έπηύξανε τήν χαρίεσ- 
σαν καί προπετή ιδιορρυθμίαν, έστη ά.ναμένουσα.

Ό  Φράντζ ώχρότατος ϊστατο όρθιος βλέπων 
πέριξ αύτού. Είτα μετ’ όλίγας στιγμάς :

— Σας συγχαίρω, κυρία, είπε- βλέπω οτι 
εννοείτε καλώς τήν εύζωίαν.

Αμέσως δέ, ώς νά έφοβείτο μήπως ή συν
διάλεξες οότω πόρρωθεν άρξαμένη δέν φθάση 
ταχέως ε'κεί όπου αύτός έπεθύμει, έπανέλαβεν 
άποτόμω; :

—  Εις ποϊον χρεωστεις αύτήν τήν πολυτέ
λειαν ; . . Ε ί; τόν σύζυγόν σου ή εί; τόν ερα
στήν σου ;

Χωρίς νά κινηθή άπό τού κλιντήρος, χωρίς 
καν νά έγείρη τούς οφθαλμούς επ' αύτού, ή Σ ι- 
δωνία άπήντησεν :

— Εις άμφοτέρους.
Ό Φράντζ έταράχθη κάπως έκ τού τοιούτου 

θράσους.
—  'Ομολογείς λοιπόν ότι ό άνήρ έκεΐνος είνε 

εραστής σου ; έπανέλαβεν.
— Άκούς έκεΐ! . . βέβαια !
Ό  Φράντζ τήν προσέβλεψε πρός στιγμήν χο>- 

ρίς νά λαλήση. Είχεν ώχριάσει καί αύτή έπί- 
ση; μέ όλην της τήν άταραξίαν καί το αιώνιόν 
τη; μειδίαμα δέν διεγράφετο πλέον έπί τών 
χειλέων της.

— Άκουσέ με, Σιδωνία, είπε τότε ό Φράντζ· 
τό όνομα τού άδελφού μου, τό όνομα τό οποίον 
έ'δωκε πρό; τήν σύζυγόν του είνε καί ίδικόν μου 
όνομα. ’Αφού ό Ρίσλερ εινε άρκετά τρελλός, 
άρκετά τυφλός ώστε νά τό άφίνη νά άτιμάζη- 
ται παρά σού, έγώ έχω καθήκον νά το προσ
τατεύσω άπό τών προσβολών σου . . . Λοιπόν 
σέ προσκαλώ νά είδοποιήσης τόν κύριον ·Ι*ρο— 
μών οτι οφείλει ν’ άλλάξη έρωμένην τό ταχύ
τερου, καί νά ύπάγη νά καταστραφή άλλού... 
Ειδεμή . . .

—  Ειδεμή ; ήρώτησεν ή Σιδωνία ήτις ένόσω 
αύτός έλάλει δέν είχε παύσει παίζουσα μέ τά 
δακτυλίδιά της.

—  Ειδεμή θά ειδοποιήσω τόν άδελφόν μου 
περί τών συμβαινόντων εις τήν οικίαν του, θά 
έκπλαγής δέ τότε όταν θά ίδής τόν Ρίσλερ 
βίαιον καί φοβερόν όσον άβλαβή; είνε συνήθως 
Ή  είδησι; αύτή θά τόν θανατώση ίσως, ίσο 
βέβαιος όμως ότι πρότερον θά φονεύση σέ.

Ή  Σιδωνία ύψωσε τούς ώμους.

— Α ί ! άς μέ φονεύση, είπε τί μέ μέλει ;
Είπε δέ ταύτα μέ ήθος τόσον περίλυπου, ώστε

b Φράντζ άκουσίως, ήσθάνθη οίκτον ύπέρ τού 
πλάσματος έκείνου τού νεαρού, τού ώραίου, τού 
εύδαίμονος, όπερ ώμίλει περί τού θανάτου του 
μετά τοιαύτης έγκαρτερήσεως.

—  Τόν άγαπας λοιπόν πολύ;., είπεν αύτή 
διά φωνής, ήτις είχεν ήδη καταστή άορίστω; 
ήπιωτίρα Τόν άγαπάς λοιπόν πολύ αύτόν τόν 
Φρομών, άφού προτιμάς ν’ άποθάνης παρά νά 
τόν στερηθής ;

Εκείνη ήνωρθώθη διά μια;·
—  'Εγώ ! άπήντησεν ίγο> άγαπώ αύτόν τόν 

κομψευόμενον, αύτόν τόν τιποτένιον, αύτό τό 
κουτό κορίτσι μέ ρούχα άνδρίκια ;.. Τ ί  λέγεις ; 
Έςέλεξα αύτόν οπω; θά έξέλεγα οίονδήποτε 
άλλον

— Διατί ;
— Διότι ήτο άνάγκη, διότι ήμην τρελλή, 

διότι έτρεφα εις τήν καρδίαν μου και τρέφω 
άκόμη έρωτα άθέμιτον, τόν οποίον θέλω ν' άπο- 
σπάσω άντί πάση; θυσίας.

Είχεν έγερθή καί έλάλει προς αύτον μέ τούς 
οφθαλμούς άντικρύ τών οφθαλμών του, μέ τό 
στόμα εγγύτατα τού στόματός του, φρικιώσα 
σύσσωμος.

Έτρεφεν έρωτα άθέμιτον !.. ποιον λοιπόν 
ήγάπα;

Ό  Φράντζ έφοβείτο νά τήν έρωτήση.
Χωρίς άκόμη νά ύποπτεύη τι, ήννόει ότι τό 

βλέμμα έκεϊνο, ή πνοή της ότε έκυπτε πρός 
αύτόν, έμελλον νά τώ άποκαλύψωσι φοβερόν τι.

Ά λλά τό καθήκον αύτού ώς τιμωρού τόν ύπε- 
χρέου τά πάντα νά μάθη.

—  Ποιος εινε αύτός ;... ήρώτησεν
Ή  Σιδωνία άπήντησε μετά φωνή; ύποκώφου ;
— Είξεύρεις καλώς ότι είσαι σύ !
Ήτο ή σύζυγος τού άδελφού του.
Άπό δύο έτών ήδη τήν έσυλλογίζετο ώς 

άδελφήν. Δι’ αύτόν ή σύζυγος τού άδελφού του 
δέν ώμοίαζε ποσώς μέ τήν πρώτην μνηστήν του 
καί ένόμιζεν ότι θά διέπραττεν έγκλημα άνα- 
γνωρίζων έξ ένός μόνου χαρακτηριστικού τής 
μορφής της τήν γυναίκα πρός ήν τοσάκις είχεν 
εϊπει άλλοτε : «Σέ άγαπώ !»

Καί τώρα τού τό έλεγεν έκείνη !
Ό ταλαίπωρος τιμωρός έμεινεν εμβρόντητος, 

ένεός, μη γινώσκων τί ν' άπαντήση.
Αύτή δέ άπέναντί του ίστατο άναμένουσα...
Ή το ημέρα έαρινή, εμπλεω; ήλιου καί πυ

ρετού, ές έκείνων καθ’ άς ή έκ τών παρελθουσών 
βροχών παραγομένη ομίχλη έπιχέει χαυνότητα 
τινα καί μελαγχολίαν παράδοξον. ’Ο άήρ ήτο 
χλιαρός, μυροβόλος έκ τών νεωστί φυέντων άν- 
θέων, άτινα κατά τήν πρώτην εκείνην ημέραν 
τού καύσωνος άπέπνεον βαρείαν εύωδίαν, ώς
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ία κεκρυμμένα εντός -rcsp'.yεερέ*5ος. Όλαι αύται 
αί μεθυστικά! εύωδίαι είσέδυον είς τά περίπτερον 
διά των ανοικτών παραθύρων. Ήκούοντο έξω 
τά κατά. Κυριακήν ύπό των πλανοδίων μουσι
κών κρουόμενα όργανα, φωναί μακρυναί εντός 
τού ποταμού, εγγύτερον δέ, είς τόν κήπον ή 
φίλερως καί λιπόθυμος φωνή τής κυρίας Δόβσοιν, 
ήτις έλεγε στένουσα :

Μοΰπανε τ:ώ; n.TssuEoai 
Και στέκω νά πεΟάνωωωω I...

—  Ναι, Φράντζ, πάντοτε σέ ήγάπησχ· έλε- 
γεν ή Σιδωνία. Τόν έρωτα αύτόν τόν όποιον 
άπηρνήθην άλλοτε, διότι ήμην πολύ νέα καί 
αί νεχι δέν ήξεύρουν τί κάμνουν, τόν έρωτα 
αύτόν ούδέν ήδυνήθη νά εξάλειψη η νά έλατ- 
τώοη. Ό τε εμαθον ότι καί ή Ποθητά σέ ήγάπα 
ή τόσον άτυχης, ή τόσον απόκληρος, παρακι
νούμενη άπο γενναιοφροσύνην ήθέλησα νά κατα
στήσω ευτυχή τήν ζωήν της θυσιάζουσα τήνίδι- 
κήν μου ευτυχίαν καί άμέσως σέ άπέκρουσα διά 
νά προτίμησης εκείνην. Ά !  . . πλήν μόλις άπε- 
μακρύνθης καί ευθύς ήννόησα οτι ή Ουσία ητο 
άνωτερα τών δυναμεών μου. Τήν κχύμένην τήν 
ΙΙοΟητήν! ΙΙοσάκις τήν κατηρχσθην ενδομύ- 
χως! Ί'ό πιστεύεις ; άπό τής εποχής εκείνης άπέ- 
φυγα νά τήν ίδώ, νά τήν συναντήσω. Τ Ι  θέα 
της μέ έλύπει ύπερβολικα.

— Ά λλ' άφού μέ ήγαπας, ήρώτησεν ό 
Φράντζ λίαν σιγά, άφού μέ ήγαπας, διατί έ- 
νυμφεύθη; τόν αδελφόν μου :

Τ Ι  Σιδωνία ποσώς δεν έταραχΟη.
— Νυμφευόμενη τόν ’Ρίσλερ, είπε, ποοσήγ- 

γιζα ε"τι μάλλον είς σέ. Έλεγον κατ’ έμ.αυτήν : 
Δέν ήδυνήθην νά γείνω σύζυγός του· έστω λοι
πόν, Οά γείνω αδελοή του. Τουλάχιστον τοιου
τοτρόπως Οά μοί είνε έπιτετραμμένον νά τόν 
άγαπώ ακόμη καί δέν Οά διέλθωμεν δΓ όλης 
μας τής ζωής ξένο: πρός άλλήλους. Φεύ! είνε 
καί αυτά έκ τών απλοϊκών εκείνων ονείρων ά- 
τινα πλαττει καθείς έν ηλικία είκοσι ετών καί 
ών ή πείρα καταδεικνύει ταχιστα τήν μαται
ότητα . . Λέν ήδυνήθην νά σέ άγαπήσω ό»ς ά- 
δελφόν, Φράντζ δεν ήδυνήΟην οϋτε καν νά σέ 
λησμονήσω, διότι ό γάμος μου μέ ήμπόδιζεν. 
“Αν είχα άλλον σύζυγον, ίσως Οά τό κατώρΟωνα, 
άλλά μέ τόν 'Ρίσλερ ήτο φοβερόν. Μοί ώμίλει 
άκαταπαύστως περί σου, περί τής επιτυχίας 
σου, περί τού μέλλοντος σου. Σέ άγαπα τόσον 
πολύ ό καϋμένος ! . . . ΙΙαρεκτός τούτου, καί 
αυτό ήτο τό σκληρότερου δι' εμέ, ό άδελφός 
σου σου ομοιάζει. Είς τά βάδισμά σας. είς τά 
χαρακτηριστικά σας έν γένει έχετε καί οΐ δύο 
τόν αύτόν οικογενειακόν τύπον, πρό πάντων δέ 
είς τήν φωνήν, διότι συχνάκις έκλεια τούς ο
φθαλμούς ότε μ.’ έΟώπευε λέγουσα κατ'έμαυτήν :
« Είνε εκείνος ! , . εινε ό Φραντζ ! » Ότε ειδον

οτι ό ένοχος αύτός λογισμός καθίστατο βάσα- 
νος, προσεπαΟησα νά οιφθώ είς τήν ζάλην διά 
νά τον άποφύγω. Συνήνεσα νά άκούσω τόν 
Γεώργιον, οστις μέ κατεδίωκε πρό πολλού, νά 
μεταβάλω τόν βίον μου, νά καταστήσω αύτόν 
θορυβούδη καί πολυτάραχου. Ά λλά σοί όρκίζο- 
μ.αι, Φράντζ, οτι είς τήν δίνην εκείνην τής η
δονής είς τήν όποιαν παρεφερόμην ούδέποτε έ
παυσα νά σέ συλλογίζωμαι, άν είχε δέ τις τό 
δικαίο>μα νά έλθη έδώ νά μου ζητήση λόγον 
περί τής διαγωγής μου, βεβαίως ό τοιούτος δέν 
Οά ήσο σύ, όστις χωρίς νά τό Οέλης μέ ε'καμες 
δ,τι είμαι . . . .

Καί έσίγησεν.
ΐ’ ΚπΕτβι συνέχεια).
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Έ κ πάντων τών οργάνων τά όποια μεταχει- 
ριζόμεθα πρός άναγνώρισιν καί καταμετρησιν 
τών διαφόρων στοιχείων τού κλίματος χώρας 
τινός δηλαδή τής άτμοσφαιρικής πιέσεως, τής 
θερμοκρασίας, τής ύγρομετρικής καταστασεως. 
τής έντάσεως καί διευΟύνσεως τών άνεμων κτλ. 
τό βαρόμετρου είνε τό μάλλον χρήσιμον όπως 
συμοουλευώμεθα αύτό είς πρόγνωσιν τού καιρού. 
Πάντα τά άλλα δεικνύουσι τήν κατάστασιν τής 
άτμοσφαίρας διά τήν χρονικήν στιγμήν, καθ' 
καθ' ήν γίνεται ή παρατήρησις, ενώ τής βαρο
μετρικής στήλης αί ταλαντώσεις προέρχονται 
έκ μεταβολών τής άτμοσφαίρας χρονικώς μεμα- 
κρυσμένων ημών.

Ενδιαφέρει άοα ήμας ή καλή ερμηνεία τών 
ένδείξεων τού βαρομέτρου. Πρός τούτο άναγκη 
νά σημειωθή ενταύθα, οτι δέν έχουσι μεγάλην 
άξίαν αί έπί τών βαρομ-έτρων σεσημειωμέναι λέ
ξεις, είτε ταύτα δι’ έπιστημονικάς παρατηρή
σεις είσί προωρισμένα είτε διά νά στολίζωσι τά 
γραφεία ημών. Λ ί λέξεις περί τών όποιων εν
ταύθα γίνεται λόγος, είσίν αί έξής:
T rc »  s e c , 7 8 ,3  II V a r ia b le  715,0 II T em p iH e 7 3 .0 .
B eau  K i* 7 7 , 15! I’ lu ie  uu v c iit  74,51 
Heuu I 'em ps 7 (5.7 | ('irau iie  IMuic 7 i , 0 ||

Γενικώς έςεταζομένου τού ζητήματος αί εν
δείξεις αύται δέν εινε πάντοτε άνακριβείς· πα- 
ρεδέχθησαν ταύτας άρχαιοι παρατηρηταί, διότι 
έβεβαιώθησαν διά πολλών παρατηρήσεων, ότι 
ό καλός καιρός άντιστοιχεϊ ώς έπί τό πολύ είς 
στασιν τής βαρομετρικής στήλης υψηλήν, έν<0 
ό κακός είς στάσιν ταπεινήν, καί ότι όσον τα
πεινότερα ήτο αΰτη τόσον ό καιρός ήτο χειρό
τερος. Έ τ ι δέ, ότι τήν έλαχίστην στάσιν κα- 
τειχεν αϋτη κατά τήν διαβασιν τών θυελλών
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έκ τής χώρας, ένθα το βαρόμετρου 'ίστατο. Ά λ λ ’ 
εάν παραδεχθώμεν τάς ενδείξεις ταύτας, άναγ
κη νά τροποποιώμεν αΰτάς όταν τό βαρόμετρου 
μεταφέρηται άπο τόπου εν ω το μέσον ϋψος 
τής βαρομετρικής στήλης είνε 760 χιλιοστά 
(ως υποθέτει ή ανωτέρω βαθμολογία), είς άλλον 
υψηλότερου τού πρώτου άπο τής έπιφανείας τής 
θαλάσσης ευρισκόμενον, είς ον επομένως τό ΰψος 
τής βαρομετρικής στήλης είνε μικρότερου. Έν 
χώρα π. χ. έν ή τό μέσον ΰψος τής βαρομετρι
κής στήλης είνε 727 ή 728 χιλιοστά πρέπει 
πρό τού άριθμού τουτου νά σημειωθή ή λέξις 
V ariab le , άλλως τό βαρόμετρου θά προλέγη 
ώς έπί τό πλεϊστον Grande pluie ή Tempête 
Καί πάλιν έάν διά νά άρωμ.εν τήν άνακρίβειαν 
ταύτην γράψωμεν τάς ενδείξεις έκείνας πρό βα
ρομετρικής κλίμακος προηγουμένως άναχθείσης 
είς τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης, θά περιπέ- 
σωμεν είς έτέραν άνακρίβειαν περί τής όποιας 
γάλλος έπιστήμων λέγει τά έξής : «Αρκεί νά 
παρατηρήσωμεν ότι διά το Κλερμ.όν π. χ. ή 
άτμοσφαιρική πίεσις άναγομ.ένη είς επιφάνειαν 
τής θαλάσσης μεταβάλλεται μεταξύ τών όρίων 
735 —  780 χιλιοστών, καί συνεπώς ή βαρο
μετρική στήλη τού ύδραργυρικού βαρομέτρου ή 
ή βελόνη τού μεταλλικού ούδέποτε θά δείξη 
Tempête ή T rè s  sec, διότι αί λέξεις αύτα·. 
πρέπει νά σημ.ειωθώσι πέραν τών ανωτέρω όρίων. 
ήτοι πρό τών 725 χιλιοστών διά τήν πρώτην 
καί μετά τά 785 ή 795 χιλιοστά διά τήν δευ- 
τέραν. Έάν λοιπόν αί προγνώσεις αί σημειωμέ- 
ναι έπί τών βαρομέτρων είσίν άληθεϊς διά τινα 
χώραν, παύουσι νά είνε άληθεϊς δι’ έτέραν. Ε 
πίσης πρέπει νά ληφθή ύπ' οψιν καί ή άπό τού 
ισημερινού άπόστασις τής χώρας, διότι, ώς έβε 
βαιώθη. ταραχαί τής άτμοσφαίρας ίσης έντά- 
σεως ταπεινοϋσι τήν βαρομετρικήν στήλην όλι- 
γώτερον έν Άθήνχις π. χ. ή έν Λαρίση.

Τέλος πλεΐσται παρατηρήσεις έβεβαίωσαν ότι 
τό άπόλυτον ΰψος τής βαρομετρικής στήλης δέν 
δύναται νά χρησιμεύση είς άσφαλή πρόγνωσιν 
τού καιρού' διότι παρετηρήθη ότι ή βαρομετοι- 
κή στήλη διατηρεί σταθερόν ΰψος ένίοτε ένώ ή 
τρικυμία μαίνεται ή βρέχει ραγδαίως' άπ' εναν
τίας δέ άνυψούται ή τχπεινοϋτχι ένώ ό καιρός 
είνε καλός καί ή άτμοσφαϊρα ήσυχος.

Ούδεμίαν λοιπόν σημασίαν πρέπει νά άπο- 
δίδωμεν είς τό άπόλυτον ΰψος τής βαρομετρι
κής στήλης- μόνον τάς μεταβολάς είς άς αΰτη 
ύπόκειται όφιίλομεν μετά προσοχής καί έπιμε- 
λείας νά έξεταζωμεν, διότι έξ αύτών δυνάμεθα 
νά προεικάσωμεν άσφαλώς περί τού μ,έλλοντος 
καιρού. Έάν μαλιστα σημειωθώσι τά ύψη τής 
βαρομετρική; στήλης βαρομέτρων τοποθετημέ
νων είς διάφορά σημεία τής έπιφανείας χώρας 
τινός, καί έπί τού τοπογραφικού χάρτου αύτής

άχθώσι γραμμαί συνδετικά· τών σημείων τών 
έχόντων τήν αυτήν βαρομετρικήν θλϊψιν, θά 
κατασ/.ευασθή χάρτης μ.ετεωρολογικός, ή μελέ
τη τού όποιου θά ε'πιτρέπη τήν λύσιν τού προ
βλήματος τού μέλλοντος νά έπικρατήση καιρού 
καί τής διευθύνσεως τού πνεύσοντο; άνέμ,ου.

Ά λλά τοιαύτη έργασία δύναται νά έκτελεσθή 
μόνον παρά τού διευθύνοντος κεντρικόν μετεω - 
ρολογικόν σταθμόν είς ον μ,εταβιβάζονται καθ’ 
ώρισμένας <5ρα; τής ημέρα; ταύτοχρόνω; τε - 
λούμεναι παρατηρήσεις ΓΙερί τούτου δέν είνε 
δυνατόν νά γείνη, λόγος ενταύθα

Πρόκειται μόνον νά γνωσθή τί δύναται ν.ε- 
μονωμένος παρατηρητής έφωδιασμένος διά καλού 
τίνος βαρομέτρου ύδραργυρικού ή μεταλλικού 
νά έπιτύχη, καί πώς θά προγνωρίση τόν μέλ
λοντα νά έπικρατήση καιρόν όδηγούμενος ύπ’ 
αύτού. Περί τούτου ιδού τί αί παρατηρήσεις 
διεβεβαίωσαν.

Όταν ό καλό; καιρό; διατηρήται έπί τινα 
άριθμόν ήμερων καί ύπόσχεται νά διατηρηθή 
έτι. αί κινήσεις τής βελόνης τού μεταλλικού 
βαρομέτρου είνε σχεδόν άνεπαίσθητοι. Έάν δέ 
τότε ή βελόνη άρχίση νά στρέφηται πρός τά. 
άοιστερά τού παρατηρητού, άντιθέτως πρό; τήν 
κίνησιν τών δεικτών ωρολογίου έν τή αϋτη θέ
σει τοποθετημένου, νά δεικνύη δηλαδή έλάττω- 
σιν τή; πιέσεως, καί μάλιστα έάν στρέφηται 
κανονικώς, ή μεταβολή τού καιρού εινε πιθανή. 
Ταραχήν τής άτμοσφαίρας μεγάλην πλησίον η
μών ύφισταμένην. καταιγίδα, όαγδαίαν βροχήν 
ή τρικυμίαν προλέγει τό βαρόμετρου, όταν ό 
δείκτης αύτού βραδέως καί συνεχώς πρό; τά 
άριστερά τού παρατηρητού κινούμενος διαγρα
φή τόξον κύκλου πολλών έκατοστών μήκους· 
ταραχήν δέ μικραν, καθόσον διαγράφει τόξον 
κύκλου μέχρι δέκα χιλιοστών. Ή  προς τά άρι
στερά κίνησις συνήθως παύει καθ’ ήν στιγμήν 
ή ταραχή τής άτμοσφαίρας εύρίσκεται είς τήν 
μεγίστην αύτής έντασιν εν ή δ' εποχή ισχυρά 
κχτκιγίς ϋφίσταται, ή άντίθετος πρός τά δεΟιά 
κίνησις φανερώνει νέαν ε’κρηξιν αύτής. Τρεις ο 
λοκλήρους ημέρας πρό τή; ένάρξεως τής καται- 
γίδος παρατηρείται άσθενής πρός τά άριστερά 
κίνησις άπό όκτώ δέκατων τού χιλιοστού μέ
χρι; ένός χιλιοστού, παρετηρήθη δέ ότι ή τοι
αύτη κίνησις άρχεται έν ώ χρόνω ό δείκτης τού 
βαρομέτρου κατέχει θέσιν άνωτέραν τή; μέσης· 
μετά. ταύτην επακολουθεί βραδεία μέν καί κα
νονική άλλ’ άξιοπαρχτήρητος προ; τά άριστερά 
κίνησις προλέγουσα ο „τι προηγουμένως ίσ η - 
μειώθη.

Ά λ λ ’ έάν ή πρός τά άριστερά κίνησις τοιαύτα 
προσημαίνει, ή πρός τά δεςιά άντιστρόφω; προ
λέγει τήν επάνοδον τού καλού καιρού, όστις Οά 
διχρκέση πολύ ή ολίγον καθόσον ή κίνησις αΰτη
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είνε απότομο: ή βραδεία. Ή  απότομο: δέ πρός 
τα δεξιά κίνησις τελούμενη ένώ ή βελόνη κα
τέχει την μεσην θέσιν, προαγγέλλει προσεχή 
προς τά αριστερά κίνησιν· εάν δέ αυτη τελήται 
ένώ ή βελόνη κατέχει θέσιν πολύ τάπεινοτέραν 
της μέσης ή επάνοδος του καλού καιρού δέν θά 
βραδύνη.

Συγκεφαλαιούντες τά ανωτέρω και μετά με- 
γαλητέρας τόλμης συμπεραίνοντες έκ τών εν
δείξεων τού βαρομέτρου, λύναμε θα νά εϊπωμεν 
οτι έν τώ ήμετέρψ κλίματι ή βελόνη σπανίως 
"σταται κατωτέρω τών 750 χιλιοστών η ύπερα- 
νοι τών 770 η καί 780. Καί 6τα.ν μεν χύτη ύ- 
περβαίνη τά 765 δυνάμεθα νά προείπωμεν, 
ότι θά έπι/.ρατήση ήσυχος καιρός καί ξηρός, 
πολύ θερμός, εάν κατά τό θέρο: γίνεται ή πα- 
ρατήρησις αύτη, πολύ δέ ψυχρός, εάν κατά τόν 
χειμώνα πρός τούτοις ό ουρανός θά είνε καθα
ρός έπί πολλά: ημέρας. Όταν δέ φθάση κάτω 
τών 760 ή 755 χιλιοστών, ενώ πνέει Νότιοςή 
Νοτιοδυτικός θερμός, προαγγέλλεται βροχή καί 
μετά πιθανότητος τασουτον μεγαλητέρας, όσον 
ό πνέων άνεμος είνε ισχυρότερος. Μετά τχϋτα 
ή βελόνη θά στραφή πρός τά δεξιά ενώ ό άνε - 
μος θά τραπή εις Δυτικόν ή Βορειοδυτικόν καί 
ή βροχή θά εξακολούθηση πίπτουσα ραγδαία 
μετά χαλάζη; ή άνευ χύτης άναλόγως τής Ιπο 
χής. Έάν εκ τής τοιαύτης θέσεως άρχίση στοε- 
φουένη πρός τά δεξιά άποτόμως καί ταχέως 
χωρίς νά φθάση τά 765 ή 770 χιλιοστά, είνε 
πιθανόν ότι θά στραφή έκ νέου πρός τά αριστε
ρά, τού άνεμου τρεπομένου εις Νοτιοδυτικόν, 
καί ότι θά ε’πακολουθήσωσι τά αύτά φαινόμενα. 
Έν γένει ή δύναμις τού άνέμου αυξάνει έφ’ όσον 
ή βελόνη τού βαρομέτρου κινείται πρός τά άρι- 
στεοα, έ/κττούται δέ κανονικώς καθ’ όσον αυ
τή κινείται πρός τά δεξιά.

Οϊ κανόνες ούτοι ύπόκεινται εις εξαιρέσεις, 
ώ: πάντες οι κανόνες· Ισχύουσιν όμως διά τάς 
περισσοτέρας περιπτώσεις καί μάλιστα όταν ή 
ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεσις εύρίσκεται πρός 
βορρκν τού πκρατηρητού, διευθύνεται δέ πρός 
το Βορειοανατολικόν σημείον τού όρίζοντος. 
Έάν δέ αύτη εύρίσκεται πρός Νότον αύτού, ή 
πρός τά αριστερά κίνησις τής βελόνης τού βα
ρομέτρου θά άρχίση συγχρόνως μετ’ Ανατολι
κού ανέμου' καί πρέπει τότε νά περιμένωμεν 
όαγδαίαν βροχήν καί χάλαζαν ενίοτε μετά σφο
δρού άνέμου καί ψυχρού Μετά τούτο καθόσον 
ή βελόνη θά κινήται πρός τά δεξιά, ό άνεμος 
θά τρέπηται εις Βορειοανατολικόν ή Βόρειον 
μετά συνεχούς μέν βροχής πλήν ούχί ραγδαίας.

Προς τά συμπεράσματα ταύτα, εις ά κατέ- 
ληξαν σοφοί επιστήμονες μετά πολυχρονίους 
παρατηρήσεις, εύρον συμφωνούσας ίδικά; μου 
παρατηρήσεις έπί διετίαν μέν έν Λαρίση καί

τριετίαν έν Βόλω διά μεταλλικού βαρομέτρου 
anéroïde τελεσθείσας, τό όποιον ό φιλολογικός 
σύλλογος ΙΙαρνασσός είχε θέσει εις τήν διάθεσίν 
μου. "Αλλαι παρατηρήσεις έπί πέντε μέν συνεχή 
έτη κατά τούς μήνας ’Ιούλιον καί Αύγουστον, 
κατά τό τελευταΐον δέ τούτο έτος έπί εννέα 
συνεχείς μήνας τελεσθεϊσαι άλλοτε μέν ύπ’ εμού 
τού Ιδιου άλλοτε δέ ύφ’ έτέρου κατά τάς οδη
γία: μου έργασθέντος έν τή ιδιαιτέρα μου πα- 
τρίδι Σκιάθω, μοί έπιτρέπουσι νά συναγάγω 
τά έξής συμπεράσματα, ότι ή μέν πρός τά αρι
στερά κίνησις τής βελόνης προλέγει άνεμον ’Α 
νατολικόν ή Νοτιανκτολικόν ή Νότιον, ή δέ 
πρός τά δεξιά Δυτικόν, Βορειοδυτικόν ή Βόρειον. 
Βραδεία καί μικρά πρός τά δεξιά κίνησις προ
λέγει καλόν καιρόν, ταχεία δέ καί απότομος 
πρός τά αριστερά ή δεξιά κίνησις προλέγει με
ταβολήν σπουδαίχν έν τή ατμόσφαιρα. Ή  πρός 
τά δεξιά κίνησις παύει συνήθως πνέοντος Βο
ρειοδυτικού άνεμου, ή δέ πρός τά άριστερά 
πνέοντος Νοτιοδυτικού.

Τοικύτα μ.έν λοιπόν δύναται νά υπόδειξη 
ήμΐν τό βαρόμετρον όταν καλώς έρμ.ηνεύωνται 
χΐ κινήσεις τής βελόνης αύτού. Έκ τούτων δέ 
καλώς κχτκνοεϊται ή σημασία τής διδασκαλίας 
τής Μετεωρολογίας, τής έπιστήμης ής έργον 
εινε ή τοιαύτη μάθησις, έν πάσι μέν τοίς σχο- 
λείοις ιδία δέ έν τκίς γεωργικαΐς καί ναυτικαίς 
σχολαϊς· διότι αί δε’ αυτής μεταδιδόμεναι γνώ
σεις, διά τούς άποφοίτους μ.έν τών γυμνασίων θά 
είνε συμ.πλήρωμα τής παιδεύσεως ής ετυχον 
εκεί, διά δέ τούς άποφοίτους τών γεωργικών 
καί ναυτικών σχολών αί γνώσεις αύται έν τώ 
ποακτικώ βίω θά κατασταθώσι δυνάμεις δι’ ών 
οί μέν πρώτοι θά κανονίζωσι τάς έργασίας των, 
οί δέ δεύτεροι θά σώζωσι καί τήν έαυτών ζωήν.

Λ. Δ η μ η τ ρ ι α δ  ιιε .
Κ ϊ Ι η γ η τ ί ; ;  τ< 3» μ α θ η μ α τ ι χ ϋ ν

Λ Η Σ Κ Ι Ο Ν Η Θ Ε Ι Σ Λ Ι  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ

ΧΛΟ Η — ΓΡ Α Σ ΙΔ Ι .

Λέει ο μέγας Ι'καΓτε ένα μέρος 
Πώς τόσος για τή χλόη τούλθεν ερως 
Πουθελε ’; τή ΐροσιά της να κυλιέται,
Νά τήν δαγκάνη, να ξεχνά πώς είνε Γκαίτε,
Να τή φιλή ’σαν ώμορφη γυναίκα . . .

Μπορεί νά ’πής τ’ο ίδιο. ναι, μά στέκα.
Εινε μικρή διαφορά ’ς τούς δυό σα; :
’Εκείνος — μη προς κακοφανισμό σας —
Κ ι’ άπό χορτάρι έκανε στολίδι
Ιναί σύ ;. . .. Σύ αφανίζεις τό γρασίδι.

Κ λ ΕΑΝΘΗ£ ΤΡΙΛΝΤΑΦΪΛΛΟε
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Έ κ  τ ώ ν  ά ρ τ ι  έ κ δ ο β έντω ν  Η π ε ιρ ω τ ι κ ώ ν  Μ ε λ ε τ η μ ά τ ω ι  το υ  
κ .  Π . Γ .  Ζ ερ λ έν τη  ά π ο β π ώ μ ϊν  τ ά ;  π ε ρ ί  τ ή ;  έ ν  Ζ α λ ό γ γ ω  
κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ; σ ε λ ίδ α ; ,  έ ν  α ί ς  ε ξ ισ τ ο ρ ε ίτ α ι  έ ν  τ ώ ν  Β ρ α μ α τι·  
κ ω τ έ ρ ω ν  σ υ μ β ά ν τ ω »  τ ή ;  ν ε ω τ έ ρ α ; ή μ ώ ν  ισ τ ο ρ ία ; .

Σ .τ .Λ .

Η ΕΝ ΖΑΛΟΓΓΩτ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ν ν ν ν ν . φ

Κατά τήν 2!) Απριλίου τού 1888 επεσ/.έ- 
φθην τήν ΙΙρέβεζαν όπως έξετάσω τά. κατά τον 
μητροπολίτην Άρτης καί Ναύπακτού ’Ιγνά
τιον καί όσα άφορώσιν εις τά τής άλωσεως αυ
τής υπό τού Ά λή  Ιΐασα τήν 12  ’Οκτωβρίου 
τού 1798. Έν αυτή λοιπόν έ’μαθον ότι εις τό 
χωρίον Καμ.αρίναν εζη είσέτι ή άδελφή τού 
Μάρκου Μπότσαρη ’Αγγελική Κώτση Γεωργίτζα 
Σαφά/.α, γνωστή ύπό τό δνομα Κ α π ε τ ά η σ σ α , 
άπό τού 1828 κατοικούσα έν αΰσώ, καί προ
σέτι ότι πλησίον τού χωρίου αυτου κεΐται το 
περίδοξον Ζάλογγου. Μετά τάς έν Πρεβέζη ερεύ
να: μ.ου άπεφάσισα νά έπισκεφθώ τό χωρίον 
Καμαρίναν. Όθεν λαβών συνοδοιπόρους έφιπ
πόν τινα χωροφύλακα, ύπό τού διοικητοϋ τής 
πολεω; δοθέντα μοι κατά σύστασιν τού ήμετέ- 
ρου προξένου καί Ν άκον τινά Σουλιώτην ώς 
όδηγόν. τήν κυριακήν τού Θωμα περί την ογ- 
δόην πρωινήν ώραν, ε”χων καί τόν έμ.ον φίλον 
Λημ.ήτριον Γηκόντυυ, ετράπην τήν προς την 
Καμ.αρίναν άγουσαν. Διελθόντε; δέ πάντες όμού 
τόν λαμπρόν ελαιώνα τής Πρεβεζης καί τάς 
άπεράντους πεδιάδάς καί τά ερείπια τής Νικο- 
πόλεως, ένθα σήμ.ερον μ.όνον ποίμ.νια βόσκουσι, 
μετά τρείς καί άμίσειαν περίπου ιόρας έφθασα- 
μ.εν εις Καμαρίναν. καί φιλοφρονώ: δεξιωθεντες 
ύπό τών κατοίκων τού χωρίου άνεπαύθημ.εν ύπο 
μεγαλοπρεπή πλατανον έν τώ μέσοι σχεδόν τού 
χωρίου κειμένην, παρ’ ή ρέει άφθονον καί καλ- 
λιστον ΰδωρ. Περί τήν μίαν μετά μεσημβρίαν 
έπεσκεφθην τήν αδελφήν τού Μάρκου, άριστα 
δεξιωθείς ύπό τής σεβάσμιας γραίας. Ούχί ολί
γον δέ συνετρίβη ή καρδία μου άτε εισελ,θών εις 
εύτελέστατον καί πενιχρώς δίεσκευασμένον οί- 
κημα, καί ίδίοις όμ.μ.ασιν ιδών τήν οικτράν κα- 
ταστασιν τής άδελφή: τού Μάρκου, έδακρυσα 
διά τό τής τύχης άστατον καί εύμ.ετάβολον, 
άναμνησθείς τήν προτέραν δόξαν του οίκου αυ
τής. Σκληρόν δ’ οτι ούδεμία φροντίς έλήφθη 
ποτέ περί αυτής ύφ' ών άνήκεν άπέζη δέ μό
λις ή άναξιοπαθούσα γραία έξ ευτελούς τίνος 
συντάξεως χορηγουμένης αύτη ύπό τού ρωσικού 
κράτους, άφ’ ού αί /.ατά καιρόν κυβερνήσεις τού 
έθνους έλησμόνησαν αυτήν. Μίαν ώραν περίπου 
έμεινα παρά τή σεβασμία γραί^, πολλά άνε- 
ρευνών αυτήν καί πολλά διηγουμένην μοι περί 
τού πολυτάραχου αύτής βίου.

Ή  Καμαρίνα κεΐται έν τώ τμ,ήματι τής Λ ά - 
μαρης έπί τών ύψωμ-άτων τού βουνού τού ονο- 
μαζομένου Κιτέτι, καί έχει άποψιν τόιν πέριξ 
λαμ.πράν. Σύγκειται δε έξ εκατόν περίπου οι
κιών, οίκουμένων ύπό ψυχών πεντακοσίων καί 
επέκεινα. Τό χωρίον καί αί γαΐαι αύτού άνή- 
κουσιν εις τήν γυναικείαν μονήν τών Ταξιαρχών, 
κειμένην ήμίσειαν περίπου ώραν μακράν αύτού 
εις τούς πρόποδας τού βουνού Ζαλόγγου. Έ χει 
δέ σχολήν συντηοουμένην κατά μέγα μ.έρος εκ 
τών προσόδων τής μονής Οι κάτοικοι δέ τού 
χωρίου πληρώνουσιν έκτός τής δεκάτης τής κυ- 
βερνήσεως καί δεκατην εις τήν μονήν όιά τήν 
καλλιέργειαν τών γαιών αύτής. Εις τήν μονήν 
ανήκει καί έτερον παρακείμ.ενον χωρίον, το Σέ- 
σοβον, μικρότερο·/ τής Καμαρίνας. Ή  μονή αυτη 
ύπήρχεν άλλοτε πλούσια, άλλ' ό Ά λ ή  ΙΙασας 
άφαιρέσας τά πλεϊστα τών κτημάτων αύτής 
άφιέροισεν αύτά εις τουρκικά ιδρύματα και 
τεμένη.

Περί τήν δευτέραν μετά μεσημβρίαν έκινή- 
σαμεν διευθυνόμενοι εις τήν μονήν τών Ταξιαρ
χών, οπού φθασκντες έτύχομεν άρίστης υποδο
χής παρά τής προίσταμένης τής μονής μονα
χής. Συνίσταται σήμερον ή μονή ύπό ευτελών 
τινων κελλίων καί τιματαε έπ’ όνόματι τών 
Ταξιαρχών άλλ’ ή εκκλησία αύτής κεΐται άπω- 
τέρω τής μονής πρός τήν κορυφήν τού βουνού, 

ι Κεΐται δέ ή μονή εις τούς πρόποδας τού Ζα
λόγγου, εις τά πρόθυρα τής φκραγγος τής σχη- 
ματιζομένης ύπ' αύτού καί τού παρακειμένου 
Κιτέτι. Έντό; τής μονής υπάρχει εκκλησία τι- 
μωμένη έπ’ όνόματι τού άγιου Δημητρίου, ης 
τό εσωτερικόν άπαν έτοιχογραφήθη /ατά. το 
18 17  έπί τής άρχιερατεϊας τού Πορφυρίου. ώς 
δηλοΐ ή άνωθεν τής εισόδου τή; δευτέρας θυρας 
τής εκκλησίας επί τού κονιάματος τεθειμένη 
επιγραφή. ΙΙρό τής εισόδου δέ τής πρώτης θύ- 
ρα: έπί πλακός πυρίτου λίθου έπί τού εδάφους 
κείμενης φέρεται ή έξής αρχαία επιγραφή:

Α Μ Κ Λ Γ Ο Σ  Κ Ε Φ Α Α Ο ν

Έν τή μονή καί ταΐς έκκλησίαις αύτής ου- 
δέν μνημεΐον τέχνης ή έγγραφον εύρον διότι 
τό μέν ό χρόνος, τό δέ αί δηώσεις καί λεηλασίαι 
τού Ά λ ή  Πασά κατέστρεψαν τά παντα. Έν 
ένί δέ καί μόνω τών βιβλίων τή: μονής ύπάρ- 
χουσι σημειωμένα ονόματα τινα ηγουμένων καί 
επισκόπων τής επαρχίας παρωχημένων χρόνων. 
Μία δέ καί μόνη ατραπός, καί αύτη άνάντης 
καί δύσβατος άγει έκ τής μονής εί; τήν εκκλη
σίαν τών Ταξιαρχών. Ή  μονή άν καί γυναι
κεία διοικεΐται όμω; ύπό ηγουμένου, ής ό τε
λευταίος άπεβίωσε κατά τό 1886, Αγαθάγ
γελο: καλούμενος. Τούτον διεδέχθη Κεφαλλήν 
τι;, άλλ’ έπ’ ολίγον χρόνον ένεκαρτέρησε. Τά
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δέ /.«τ’ αυτήν διοικούνται ύπό επιτρόπων έκ- 
λεγομένων παρά των κατοίκων τής Καμαρίνας 
καί του Σεσόβου. Αγνοώ εάν αλλαχού περιε- 
σώθη σιγίλλιόν τ·. πατριαρχικόν περί αυτής ή 
έδημοσιεύθη που. Οί κάτοικοι τής Καμαρίνας 
εχουσιν έκ παραδόσεως ότι ή μονή περί ής ό 
λόγος έκτίσθη πρό ό/.τα'.οσίων περίπου ετών, 
/.αί οτι επί του βουνού τού Ζαλόγγου εύρέθη ή 
είκών των Ταξιαρχών ύπό τίνος ποιμένος Σάββα 
καλούμενου, όστις Ί'.ερευνών τά περί αυτής έμα- 
θεν ότι άνήκεν αΰτη εις τινα εκκλησίαν των 
Ταξιαρχών κειμένην νοτιανατολικώς μεταξύ 
Λούρου καί IΙαλαιορροφόρου μίαν καί ήμίσειαν 
ώραν μακράν. Άποκομίσαντος δ' αυτού την ει
κόνα εις ΰν ανήκε ναόν, αΰτη πάλιν έπέστοε- 
ψεν εις τό προσφιλές αΰτη μέρος, τουτέστι τόν 
βουνον τού Ζαλόγγου. Τότε δέ ό ποιμήν άνή- 
γειρε τόν ναόν τών Ταξιαρχών επί τού τόπου 
αυτού, καί μετέπειτα την μ.ονήν, γενόμ.ενος μο
ναχός' έξ αυτού δέ καί ό βουνός τού Ζαλόγγου 
Π α π α σ ά β ύ ’ α ι :  καλείται, καί ή τοποθεσία επο
νομάζεται Ε ί χ ΰ κ α ,  ώ; έκ τής αυτόθι εύρέσεως 
τής είκόνος.

Άναπαυθέντες καί άριστήσαντες έν τή μονή 
έπορευθημεν εις τόν τόπον έν ώ κατέπεσον οί 
Σουλιώται ύπό τού Ά λή  διωκόμενοι. Ιόΐναι δέ 
ούτος κρημνός πλήρης άπορρώγων πετρών, κα- 
θέτως καί άποτόμως εις υψος μέγιστον αιρόμε
νος, άπό τού όποιου καταπεσόντες οϊ ύπό τού 
παρασπονδήσαντος Ά λ ή  Πασά καταδιωκόμενοι 
μεγάθυμοι εκείνοι άνδρες, προύτίμησαν μάλλον 
τόν έντιμον θάνατον ή νά παραδώσωσιν εαυ
τούς εις τό ανθρωπόμορφο·/ εκείνο θηρίον. Ό  ιστο
ρικός ούτος κρημνός, καθ' ά βεβαιούσιν οί κά
τοικοι τού χωρίου, ύπίστη έν τώ μεταςύ χρόνιο 
αλλοιώσεις τινάς, πολλών άπορρώγων πετρών 
άποσπασθεισών απ' αυτού καί θάμνων έκριζοι- 
Οέντων. ΙΙαραλαβών έγώ τόν οδηγόν μου Ν ά - 
κον ετράπην τήν πρός τήν κορυφήν τού βουνού 
άγουσαν, καί πολλάκις ίλιγγιασα άφορών πρός 
τό άποκρημνον καί δύσβατο·/ καί ολισθηρόν τής 
ανόδου, καθ’ όσον μάλιστα άπέφραττον αυτήν 
πρίνοι, ασπάλαθοι καί άλλα άκανθο/δη φυτα. 
Τέλος δέ μετά μιας ώρας περίπου ταλαιπωρίαν 
άνήλθομεν εις την κορυφήν άναρριχώμενοι μάλ
λον ή βαδίζοντες. Περιγραφήν τού ένδοξου τού
του βουνού παρατίθημ.ι ένταύθα πρός ακριβή 
κατανόησιν Περί τήν έβδόμην έσπερινήν ώραν 
διελθόντες διά τών έρειπίων παρακείμενης αρ
χαίας πόλεως, ήν οί κάτοικοι όνομαζουσι Κασ- 
σιόπην, έπεστρέψαυ.εν έν πυκνότατη ομίχλη εις 
Καμαρίναν, παραιτήσαντες τήν ιδέαν τής έν 
τή μονή διανυκτερεύσεως.

Ό βουνός τού Ζαλόγγου, ό τοσούτον περίδο- 
ςος καταστάς ενεκα τού τών Σουλιωτών ηρωι
κού θανατου. αποτελεί βράχον πανταχόθεν άπό-

κρημνον, μίαν δέ καί μόνην άνοδον έχοντα άπό 
τής μονής τών Ταξιαρχών πρός τόν όμώνυμον 
ναόν, έξ ής δύναταί τις, μέ πολλήν όμως δυ
σκολίαν, ν’ άνέλθη καί ε”φιππος. Παρά τήν κο
ρυφήν τού πρός τήν μονήν άφορώντος μέρους μ.ε- 
σημβρινώς ύπάρχει ό ναός τών Ταξιαρχών μι
κρός καί καθ’ έκάστην έρειπούμενος, έξ ου καί ή 
μονή επονομάζεται. Τό δέ πρός τήν Καμαρίναν 
άποβλέπον υ,έρος τού βουνού δυτικώς σχημα
τίζεται εις κατο/φερές απότομον όοοπεδιον ού
τως είπεΐν, έκ βράχων καί πετρών όξυτόμων καί 
έκ πρίνων καί ετέρων άκανθωδών θάμνων κα- 
λυπτόμενον, άποτόμως δέ άπολήγον εις φοβε
ρόν βάραθρον, εις ό κατέπεσον οί γενναίοι έκεϊ- 
νοι Σουλιώται. Μόνον δέ τό πρός άρκτον μέρος 
τού βουνού, πρός τό Παλαιορρόφορον, δύναται 
νά καταληφθή ό βουνός ούτος, δυσχερώς όμως. 
Άρκτικώς δέ τού προειρημ.ένου όροπεδίου σχη
ματίζονται δύο μικραί χαράδραι κατάφυτοι έκ 
δενδροειδών πρίνων παραλλήλως διηκόντων έως 
τού άποκρήμνου μέρους άνατολικώς όπου κατέ- 
πεσεν όμάς τις τών Σουλιωτών. Ή  τοποθεσία 
αΰτη ονομάζεται E l x o r a ,  ώς έκ τής έκεϊ εύρε- 
θείσης είκόνος, καθά προείρηται. ’Αριστερόθεν 
δέ τού είρημένου βαράθρου ύπάρχει έτέρα άνο
δος δυσεπίβατος, συνεχομένη μετά τής πρός 
άρκτον τού 1 Ιαλαιορροφόρου, έξ ής άνήλθομεν 
έγώ τε καί ό οδηγός μου Νάκος εις τήν κορυφήν 
τού βουνού, άναροιχώμενοι μάλλον ή βαδί ζον- 
τες, ένεκα τών άπορρώγων καί οουτόμων πετρών 
καί τού δρυμώδους, ώς προείπα, τού τόπου. Το 
όροπέδιον είναι άναντες καί πολύ δύσβατον, 
άπολήγον εις βράχ ους μεγίστους πρός άνατολάς. 
Μόνον δέ εντός τών δύο χαραδρών ύπάρχει ολίγη 
γή, άλλά καί αΰτη ανώμαλος καί δυσπόρευτος, 
τό δέ λοιπόν τού έδάφους συνίστκται έκ βρά
χων έχόντων οξείας κορυφάς καί σχεδόν κατά
φυτων έκ τών ίδιων θάμνων. Ώς έκ τούτου δε 
τό ε'δαφος ολου τού βουνού καταντά δύσβατον 
καθ' ολην αυτού τήν έκτασιν. Καί τοιαύτη μέν 
είναι ή περιγραφή τού ένδοξου βουνού, όπου τήν 
•20 Δεκεμβρίου τού 1803 έτους διεδραματίσθη 
εν τών τραγικωτέρων έργων τής πατρίου ήμών 
ιστορίας.

Τά περί τού ηρωικού καί ένδοξου τούτου γε
γονότος άνέγραψαν έκ μέν τών ήμετέρων ό Χρι
στόφορος Περραιβός, ό Άραβαντινός,ό II. Λ. Σ.. 
ό Κουτσονίκας, ό I Γούσης καί άλλοι· έκ δέ 
τών ξένων πολλοί. Ένταύθα δέ μόνον τών ήμε
τέρων έπανορθώ άσυμφωνίας τινάς καί αμαρτή
ματα διότι έξ αύτών πλανηθέντες καί οί ξένοι 
παοιστόρησαν τό πραγμα. Προβαίνω λοιπόν εις 
τήν διήγησιν τού γεγονότος όπως έξιστόρησεν 
αυτο προς τους Καμαριναίους ό κατά τό 18S0 
τελευτήσας ηγούμενος τής μονής τών Ταξιαρ
χών 'Αγαθάγγελος, όστις ήκουσεν ολην τήν τρα-
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γικωτάτην αυτήν ιστορίαν άπό στόματος τής 
έκ τής καταστροφής έκείνης διασωθείσης Λάμ- 
πρως, ήτις διήνυσε τόν βίον αυτής έν τή ίδια 
μονή.

Τήν παντελή τών Σουλιωτών έξολόθρευσιν 
μηχανώμενος ό θηριώδης Ά λής κατώρθωσε διά 
τού υιού αύτού Βελή Πασα. ή μάλλον είπείν 
ένεκα τών μ,εταςυ αύτών διαιρέσεων καί διχο
στασιών, νά διασπάση αυτούς, μετά τήν έντι
μον έκείνην συνθήκην τής παραδόσεως τού έν
δοξου Σουλίου, καί τής ένοπλου άναχωρήσεως 
αύτών μετά τών κινητών αύτών πραγμάτων. 
Οΰτως οί ένδοξοι αύτοί μαχηταί έγκαταλιπόν- 
τες τήν πατρίδα αύτών κατά τήν 16 Δεκεα- 
βρίου τού 1803 διηρέθησαν εις τρεις μοίρας, έξ 
ών ή μεγαλητέρα περί τους δισχιλίους ύπό τόν 
Τζαβέλαν, Δράκον, Δαγκλήν, Ζέρβαν καί άλ
λους έτραπησαν την πρός τήν Πάργαν άγουσαν, 
ένθα καί διεσώθησαν διαφυγόντες τόν κίνδυνον 
τής έπιδρομ.ής τού παρασπονδήσαντος τυράννου· 
έννεακόσιοι δέ περίπου ύπό τήν οδηγίαν τού 
Κίτσου Μπότσαρη, Ν. Κουτσουνί/.α, Φωτομά- 
ρα, καί έτεροι πάλιν περί τούς έξακοσίους ύπό 
τόν Μπότσαρην έτράπησαν τήν εις Βουργαρέ- 
λιον τών Τσουμέρκων (Κιμερίων), ένθα πρό έτών 
είχεν άποκατασταθή ό Γεώργιος Μπότσαρης· οί 
δέ λοιποί τριακόσιοι περίπου, παρεπείσθησαν, 
ώς φαίνεται, ύπό τού τυράννου ύποσχεθέντος 
αύτοίς ότι θά τοΐς δώση οίον θελήσωσι τόπον 
πρός κατοίκησιν, καί πρός χ α π ί τ α η ϊ τ α .  Έ π ί- 
στευσαν λοιπόν, λέγει ό Άραβαντινός, βασισθέν- 
τες εις τήν συνείδησιν καί τήν πίστιν τού Ά λή , 
καί έξέλεξαν πρός κατοικίαν τήν περιοχήν Λ ά - 
μαρης Έξέλεξαν λοιπόν ιός πρόσκαιρο·/ κατοί- 
κησιν τήν μονήν τού Ζαλόγγου, έν ή έφθασαν 
τήν 18 Δεκεμβρίου τού 1803- αί δέ πατριαί αί 
αύτόσε μετοικήσασαι ήσαν αί τού Κουτσονίκα, 
Γούση, Μπούσμπου, Μαλαμάτων, Καραμπινά
των, Φωτομάρα, Τζωρτζάτων καί Μποτζιάτων.

Ούτοι λοιπόν περί τούς τριακοσίους συμπο- 
σούμενοι σύν γυναιςί καί τέκνοις εοθασαν την 
18 Δεκεμβρίου εις τήν έν Ζαλόγγω μονήν τών 
Ταξιαρχών, άνατολικώς τού Σουλίου κειμένην, 
δεκάωρον δέ άπέχουσαν αύτού, καί έν αύτή 
παρέμειναν περί τάς δύω ημέρας, οπότε τήν 20 
Δεκεμβρίου έπεφάνη στρατιά τού Ά λή  Πασά, 
ον διεβουκόλει ή ιδέα ότι ίμελλεν οΰτω νά ζω- 
γρήση τους πάντας άποκλείων αύτούς έντός 
τής μονής, ή καί άναγκάζων ν' άνέλθωσιν εις 
τον βουνόν τού Ζαλόγγου, οπού προλαβών εστει- 
λ.ε στρατόν καί κατέλαβεν έν τώ κρημνώδει αύτώ 
τόπφ παντα τά πρός διάδρασιν τού καταδιω- 
κομένου θηράματος αύτού έπιτήδεια μέρη. 
Συνέκειτο δέ ό πρός τόν σκοπον τούτον σταλείς 
σρτατος, όστις έξεκίνησεν άπό τού Παλαιορρο- 
φόρου, έκ χιλίων Αλβανών ύπο τόν Μπεκίρ Τζο-

γαδούρον· ό δέ υιός τού σατράπου Βελής μεθ’ 
έτέρων χιλίων περίπου έπορεύθη εις Καμαρίναν 
καί κατέλυσε παρά τώ Γεωργίτσα, ον καί άπέ- 
στεΓ/.ε μετά τού στρατού αύτού καί μετά τού 
άδελφού τού Γεωργίτσα Πάνου κατά τών έν τή 
υ.ονή άμερίμνως διατριβόντων, ΐνα ουλλαβωσιν 
άπαντας καί άπάξωσι πρός αύτόν.

Ένώ λοιπόν οί Σουλιώται διήγον ήσυχοι έν 
τή μονή μηδέν ύποπτεύοντες, τήν 23 δεκεμβρίου 
έκίνησαν έκ Καμαρινας οί στρατοί τού Ά λή  
όδεύοντες κατά τής μονής καί περί τήν όγδόην 
πρωινήν ώραν παιδία τινά τών Σουλιωτών παί- 
ζοντα ε“ξωθε·/ τής μονής, ίδόντα αύτους έπερ- 
χομένους ετρεξαν έντός φωνάζοντα « Τ ο ύ ρ κ ο ι ,  

Τ ο ύ ρ κ ο ι . »  Παρευθύς δέ οί Σουλιώται συνασπι- 
σθέντες συν γυναιςί καί τέκνοις, καί αύτοψεί 
βεβα.ιωθέντες περί τής έπελεύσεως αύτών, έτρα
πησαν τήν πρός τόν βουνόν άγουσαν, ούδεμιας 
άλλης διεξόδου ύπαρχούσης πρός ύποχώρησιν, 
σκοπούντες δέ οΰτω νά κατελθωσιν έκ τού άρ- 
κτικοΰ μέρους πρός τό Παλαιορρόφορον καί σω- 
θώσι διά τής φυγής. Ά λλ' όταν άνελθόντες εις 
τόν βουνον καί προς τό μ.έρος έκεϊνο όδεύοντες 
είδον τούς περί τόν Μπεκίρ Τζογαδούρον κατέ
χοντας αύτό, τότε δή τότε κατανοήσαντες τον 
μέγιστον κίνδυνον ον έκινδύνευον τεθειμ.ένοι όντες 
υ.εταξύ δύω έχθρικών πυρών έκ τε τών έμπρο
σθεν καί τών όπισθεν, άπεφάσισαν, ΐνα άποφύ- 
γωσι τά δεινά τού άργαλέου έςανδραποδισμ.ού, 
νά δώσωσι τέλος τής ζωής των διά πραξεως 
τόσον σπαραξικάρδιου όσον καί ήρωικής· διότι 
φέροντε; έρριψαν πρώτον τά τέκνα αύτών κατά 
τού φρικώδους βαράθροι, είτα δέ διά τής σπά
θης μαχόμενοι άνδρες τε καί γυναίκες έρριψαν 
έαυτούς καί ούτοι έπί τών άσπαιρόντων πτω
μάτων τών φιλτάτων αύτών. Έκ τούτων δέ όσοι 
μέν κατέπεσον έκ τής τοποθεσίας E i x i ' i f o i ;  εις 
τό βαραθρον έτελεύτησαν σνντριβέντες· πολλοί 
δέ έξ όσων έρρίφθησαν έκ τών παραπλεύρων 
άποκρήμνων αύτής βράχων, έμπλακέντες μεταξύ 
τών συμφύτων δενδρυφίων καί άλλων άκανθω
δών θάμνων διεσώθησαν έπ' αύτών στηριζόμενοι. 
άναξίως έαυτών φιλοψυχήσαντες καί τού ένδο
ξου θανάτου προτιμοτέραν θεωρήσαντες τήν αισ
χρά·/ αίχμ.αλωσιαν παρ’ άπίστω καί άπηνεστάτω 
τυράν/φ.Έκ τούτων δέ ό μέν Φωτομαρας (ό.έάχ/;/<; 
ών τού Μπεκίρ Τζογαδούρου καί ύπ'αύτού βοη- 
θηθείς διέφυγε πρός τό Παλαιορρόφορον καί άπήλ- 
θεν εις Πάργαν. Ό  δέ X . Κουτσονίκας τραυμα- 
τισθείς εις τόν πόδα έζωγρήθη μετ' άλλων δέκα 
περίπου. Κατά τήν κατάπτωσιν δέ άπέθανον 
περί τούς τριάκοντα, έτράυματίσθησαν περί τους 
δέκα, καί έκ τών φευγόντων καί καταδιωκομέ- 
νων έπί τών δύσβατων έκείνων μερών έζωγρή- 
θησαν ολίγοι τινές· άλλοι δέ έκρύβησαν, όσον 
ήδυνήθησαν άλλά καί έκ τούτων παλιν τινές
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¡λέν έζωγρήθησαν, Ικ των κλαυθμυρισμών προ- 
δοθέντες τών έπιζησώντων παιδιών, άτι να 71- 
ναγκάζοντο τούτου ένεκα ν' άπαπνίγωσι· πολλοί 
δε διέαειναν κεκρυμμένοι, όλίγιστοι δε διεσώ- 
θησαν καταφυγόντες είς Ιίαργαν, έν οίς καί ο 
Φωτομάρας, ώς άνωτέρω διέλαβον. Ιίάντα δέ 
ταΰτα συνέβησαν εντός ολίγων ωρών. Τά δέ 
λεγάμενα περί όχυρώσεως αΰτών καί διανυκτε- 
ρεύσεως ε’πί του βουνού δέν έγονται αλήθειας,

Έκ δε τών καταρριφθεντων παιδιών πέντε 
διεσώθησαν μετενεχθέντα είς Καμαρίναν, εξ ών 
εν άρρεν καί έ'ν θήλυ κατέμειναν αυτόθι. "Εν δ’ 
έτερον κοράσιον επταετές Λάυ.πρω καλούρεενον, 
αύξ·ί)θέν ττ, ήλι/.ία έγένετο μοναχή καί διήνυοε 
τον βίον αυτής είς τήν μονήν τού Ζαλόγγου. 
Έκ ταύτης λοιπόν της γυναικός διεσώθη έν Κα- 
μαρίνγ ή παράδοτις του λαμπρού τούτου έργου 
τής εθνικής ήμών ιστορίας.

Π ε ρ ι κ λ η ε  Γ. Ζ ε ρ λ ε ν τ ή ε .

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
0 ΝΕΟΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

Ό  Νεώ τατος Δ η μ ο σ ι ογράφοςό εχων ηλικί
αν μόλις δεκατριών ¿ιών καίσυντάσσων έν Ν. Ύόρκη 
εφημερίδα φέρουσαν τοιοϋτον τίτλον, διακρινομένην δε 
διά την ενεργητικότητα τη?, άπεφάσισε προ τίνος νά 
συνάψη σχέσεις και μετά τών εστεμμένων ηγεμόνων 
του παλαιού κόσμου καί ήρχισεν από τον μικρότερον, 
τον του Μαυροβούνιου. “Εστειλε λοιπόν —ρ'ος αύτόν 
επιστολήν μετά τής φωτογραφίας του ζητών είς άπό- 
οοσιν τήν φωτογραφίαν τοϋ ανδρείου ήγεμόνος ί'να 
δημοσίευση αυτήν έν τή έφημερίδι του. Ό ήγεμών 
Νικόλαος αποδεχθείς εϋμενώς τήν παιδικήν παρο- 
κλησιν άπήντησεν έν γλώσση μαυροβουνιωτική και 
αγγλική τα εξής: « Διατί ζητείς, παιδί μου, εικόνα 
του ήγεμόνος τών Μαύρων Βουνών, συ έκ τής έλευ- 
θέρας 'Αμερικής; Άλλ' άφοΰ τήν θέλεις, λάβε την, 
αγαπητόν παιδί! Είς τήν έφημερίδα σουγράψε καί κάμε 
γνωστόν είς τούς ελευθέρους άμερικανούς -ολίτας, 
ότι ή σοφία των καί τό μεγαλεΤόν των είνε γνωστό
τατα παρ’ ήμΤν, καί οτι ώς προς τήν αγάπην τής 
ελευθερίας συναντώμεθα μετ’ αΰτών».

ν,ν.νν-Λ̂ ν"-ν\ν·.·Λ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ
Ιΐροτιμώ νά τά ε'/ω μέ ένα λέοντα παρά με χιλίους 

ποντικούς.
*

Λ ε ν  π ρ έ π ε ι  ν ά  μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι  κ α ν ε ί ς  λ ό γ ι α ,  τ ά  

ό π ο Γ α  ε ί ν ε  μ ε γ α λ ή τ ε ρ α  ά π ό  τ ά  π ρ ά γ μ α τ α .
*

Ό πρεσβύτης εινε άνθρωπος ό όποιος ετελείωσε τό 
γεϋμά του καί βλέπει τούς άλλους τρώγοντας ακόμη.

*
Άνθρωπος νυμφευμένος ομοιάζει μέ τό ήμισυ τής 

ψαλίδος, τό όποιον δέν ήμπορεΓ νά κάμη τίποτε χωρίς 
τό άλλο ήμισυ.

Π Ε ΡΙ ΤΗΝ ΓΗΝ

Τπό τής βασιλίσσης τής Ρουμανίας άρχονται εκ- 
διδόμενα μετα μουσικής κατά φυλλάδια « Άσματα 
τών έπαγγελμάτων δια τον γερμανικόν λαόν » άπαρ- 
τίζοντα συλλογήν έξ 150 τοιούτων, καταλλήλων 
όπως ψάλλωνται ύπό τών είς διάφορα επαγγέλματα 
ασχολούμενων εργατών προς τερψιν έν ώραις εργα
σίας ή άναπαύσεως.

— Είς τον μηχανικόν Βιέϊλ τον έφευρέτην τής 
άνευ καπνοϋ πυρίτιδος απένειμεν ή γαλλική’Ακαδημία 
τών ’Επιστημών τό βραβεΐον Λεκόμτ.

— Μελεταται σπουδαίως ύπό του ομοσπονδιακού 
συμβουλίου τής 'Ελβετίας τό σχέδιον τοϋ μηχανικού 
Κέχλιν περί κατασκευής οδοντωτού σιδηροδρόμου 
άνερχομένου μέχρι τής κορυφής τής Γιουγκφράου 
ήτοι εις ύψος ί 167 μέτρων. Ή  δαπάνη τοϋ κολοσ- 
σαίου τούτου Ιργου υπολογίζεται είς 10 εκατομμύρια 
φράγκων. Ό  Κέχλιν, όστις εινε είς τών συνεργασθέν- 
των μετά τοϋ Άϊφφελ εις τήν ί’δρυσιν τοϋ ομωνύμου 
πύργου, άναδεχεται τήν εντός 7 έτών άποπεράτωσιν 
τοϋ σιδηροδρόμου τούτου.

— Κατά τήν εν Δίβερίνω διατριβήν τοϋ αύτοκρά- 
τορος Γουλιέλμου μικρού δεϊν συνέβη δυστύχημα, 
διότι είς έκ τών ίππων τής αμάξης αύτοϋ άφηνιάσας 
παρέσυρε τον ήνίοχον. Ευτυχώς είς άνθρωπος έκ τοϋ 
Λαοΰ μυλωθρός τό έπάγγελμα κατώρθωσε ν’ άρπάσγι 
τούς χαλινούς καί νά καταπραύνη τό ζώον. ’Επί 
τούτω ό μυλωθρός Ιπαρασημοφορήθη ύπό τοϋ αύτο- 
κράτορος.

— Οί άλιεϊς τών όστρειδίων έν τή νήσω Κεϋλάνη, 
κατά τό Ιτος τοΰτο ηύνοήθησαν μεγαλως ύπό τής 
τύχης. Είς διάστημα 22 ημερών καθ' ας διήρκεσεν 
ή αλιεία ήγρεύθησαν 12 εκατομμύρια όστρειδίων ύπό 
πεντηκοντάδος άλιέων. Τα όστρείδια πωλοϋνται πρός 
30 φράγκα ή χιλιάς, ών τό τέταρτον λαμδάνουσιν ;ί 
άλιεϊς καί τά τρία τέταρτα ή αγγλική κυδέρνησις.

— Άπέθανεν έν Ιίαρισίοις ό διάσημος δραματικός 
ποιητής Αίμύλιος Ώζιε έν ηλικία 09 έτών.

ΕΔΩ Κ’ Ε Κ ΕΙ
ν .ν '.’Λ Ϊ̂ΝΛ-νννν

Ά*ρον ίωτον φυσιχότητος.

Πρώ τος ζωγράφος: Έχρωμάτισα προχθές 
ένα κομμάτι ξύλο μέ χρώματα μαρμάρου τόσον φυ
σικά, ώστε αμα τό ερριψα είς τό νερό έπήγεν εύθύς 
είς τόν πάτο, σαν αληθινό μάρμαρο.

Δεύτερος ζωγράφος: Αύτό δέν είνε τίποτε. 
’Εγώ έβαλα τό θερμόμετρον κοντά είς τήν εικόνα 
μου εκείνην ποϋ εχω με τά χιόνια και τούς πάγους 
καί αμέσως έκατέβηκε 10 βαθμούς κάτω άπό τό μη
δενικόν.

Τ ρ ίτ ο ς  ζω γράφος. Καί καμαρώνετε γιά τέ 
τοια πράγματα! Πού νά ίδήτε τήν εικόνα τοΰ κυρίου 
Κοκοράκη ποϋ έτελείωσα προ ενός μηνός ! . . .  'Γό 
πρόσωπον είνε τόσον ζωντανόν, ποΰ δυο φοραις τήν 
εβδομάδα αναγκάζομαι νά τοΰ ξουρίζω τά γένεια.
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