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Έν Λ Θ Μ Α Α ΙΣ , 20  Ίανουαρίου 1870 .

ΔΗΜΙΙΓΡ ΟΣ ΤΖΙΑΙΜίΙΑΙΉΣ

ΪΠΟΜΝΗΜλ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΝ
έ* τώ Φι.ίο.Ιογιχώ Συ-Μόγω 

«Ο ΠαΡΝΑΣϊΟ^β.

6 ; έν μουτική τινι όρχήττρα ακούονται 
που καί που άντηχοϋται έν μέσο» της πα
ταγώδους και πολοφθόγγου αρμονίας γλυ 
κύτερυί τινες τόνοι, λεπτότεραι φθογγαί 
εύγενεβτέρων οργάνων, ουτω καί έν τή 
κοινωνία υπάρχει τάζις άνδρών εύγενέατε' 
ρον καί ύ ]/ιπετέττερον πνεύμα έχόντων, 
εύκολώτερον παρά τούς κοινούς ανθρώπους 
παθαινομένων, βαθύτερον ύπό ιών αισθη
μάτων διαπνεομενων,οιτινες παίζουσι μέν μέ 
τά ά<θη καί τά χρώματα τής “ριδος ώς 
ςςαιδία, άλλ’ έξεύρουοι ν’ άγαπώσι τον κό·
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σμον δλον ώ; θεοί, άλλα λατριΰουΐι τήν α
ρετήν, άλλ’ ένθουοιωσιν υπέρ τής άληθείας. 
ΤοιυΟτοι οΐ ποιηταί. Αφ’ ού έφεϋρον έν ττΐ 
άρχαιό’ητι τούς θε-ύς καί έτόνισαν πρός 
αυτούς ύμνους λατρείας, άφ’ οϋ ρίψαντες 
β λ έ μ μ ' αγάπης εις τήν πέριζ φύσιν, εις τόν 
περιβάλλοντα αυτούς κόσμον έψηλαν τάς 
καλλονάς τής φύσεως, διηγήθησαν τών η
ρώων τούς θριάμβους, κατήλθον έπειτα 
εις τήν ¡δίαν αύτών ψ-χήν, ένεβάθυναν είς 
τήν ¡δίαν αύτών καρδίαν, -ρσθάνθησαν α υ 
τήν παλλομένην, ήννόηταν αυτήν πάσχου- 
σαν ή ύψουμένην καί δράζαντες τήν λύραν 
έκίνησαν τάς χορδάς αύτής διά δακτύλων 
τρεμόντων, έμέλιοαν τά περιπαθέτι ατα 
τών ασμάτων. 0  κόσμος ήγάπησαν αυτούς1 
άν δέν έδάκρυσέ τις πρός τούς στίχους αυ
τών τούς περιπαθείς, άλλ’ έσυλλογίοθσ, 
άλλά συνώχτειρε μετ αύτών τής άνθρωπί- 
νης ΰπάρξίω; τήν αδυναμίαν καί δ-ετέθνι
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καν συμπαθώ; πρός τά ‘λετττοφυνί ταΰτα 
ανθύλλια, έφ’ ών έπιδρα βιθέως καί ή λε- 
πτοτάτη της ζεφυρίτιδο; πνοή.

Συμπαθέστατα καί έγώ έχων πρός τού; 
notnxá; καί μετά στοργή; παρακολουθών 
τήν πρόοδον τής ποιήοεω; έν τή άναγεν- 
νωμένη ήμών πατρίδι, μέγαχαιρω ευρισκό
μενος σήμερον εις θέσιν να ό'ιχσώτω άπο 
τής λήθης Ελληνα ποιητήν άγνωστον μέ
χρι τοΰδε, βστις δμως έγραψε στίχους οι- 
τινες δέν εϊνε δίκαιον περιφρονηθέντες νά 
λησμονΥιθώσι,

Μέ διελάνθανεν εως πρό τινων ήμερων 
ύπάρχον έν τή πατρική βιβλιοθήκη χει
ρόγραφον σχήματος ογδόου έκ διακοσίων 
περίσου συγκείμενον σελίδιον καί έπιγρα 
φόμενον «Βιβλίον καλούμενον μετανοίας ό- 
»δηγό;, περί μετανοίας καί αποχής των 
»πονηρών πράξεων, γεγραμμένο διά στί 
ιχων πρός νουθεσίαν των όμοπίστων άδελ- 
»φών καί ψυχικήν ωφέλειαν».

Ó γάρτγ,ς τοΰ χειρογράφου εινε χον- 
δρόςκαί έκ τού χρόνου μελανωπός,ό δέ γρα 
φ κός χαρακτήρ άθλιος' φαίνεται ευθύς α 
μα τις άνοιξη τό βιβλίον οτι ό γραψας 
r.to άνορθογραφώτατάς τις καί αμαθή;. 
Iva δ’ έννοήσνιτε τόν βαθμόν τής άπαι- 
δευσίας τον άνδρό; άρκεϊ ν’ αναφέρω ύμϊν 
οτι έκτό; των πληθουσών ανορθογραφιών 
σχεδόν πάσαν λέξιν συνειθίζει νά χωριζη 
από τής αλλϊΐ; διά τελείας στιγμή;, τοΰθ’ 
οπερ πολ''άκις ποιεί καί έν μέσαι; ταϊς λέ 
ξεσιν, άποχωριζομέναις ούτως εϊ; μέρη δύο. 
Ε-εκκ δε τού πλήθους τών ανορθογραφιών, 
τοΟ πάντοτε σχεδόν εσφαλμένου πνευμα
τισμού καί τονισμού καί τής παραδόξου 
τελειομανίας, ?να ούτως αύτήν καλέσω, 
καθίσταται καί δυσχερής εις τόν πρώτον 
έπιχειρούντα ή άνάγνωσις τών γεγραμμέ 
νων Αλλ' δμως ευτυχώς ταΰτα πολλα- 
χοΰ είσίν αντάξια τοΰ κόπου τής άναγνώ- 
σεως καί 6 λαβών τήν υπομονήν νά διεξ- 
έλθη τάς χιλιάδα; έκείνας τών στίχων 
θά εδρ»ι στίχους πολλούς, ενίοτε δέ καί 
ποιημάτια ολα μ:στά φαντασίας, ούχί 
σπανίως μετέχοντα χάριτος, πάντοτε δέ 
θ’ άνεύρρ καί έν τούτοις καί έν τώ βι 
βλίω σύμπαντι έπανθούσαν αφέλειαν οΐαν 
μόνον παιδίον ή απλοϊκό; αγρότης δύναται

νά έχη. Καί αληθώς 6 γοάψας τό βιβλίον 
εινε χωρικός καί τα περί αύτοΰ τώρα θέλω 
έκθέσει.

Οφείλω νά αναφέρω ύμϊν άρχόμενος δτ 
ό άνήρ δέν ?Ι<* άλλοθεν γνωστός, τάς δέ 
βιογοαφικάς σημειώσεις οσας περί αύτοΰ 
θ άκούσ-ρτε συνέλεξα έξ αύτοΰ τοΰ βιβλίου, 
ένθα ποΰ καί ποΰ εισίν έσπαρμέναι, τοΰ 
ποιητοΰ άναφέροντος τό ίδιον έαυτοΰ βνο- 
μα, άναπολοϋντος τάς ιδίας συμφοράς 
καί τά παθήματα καί σημειοΰντος τήν ή- 
λικίαν, τήν πατρίδα καί άλλας ειδήσεις α
σήμαντους.

Ó ποιητής καλείται Αημήτριος Τζιλι- 
μπάρης, ώ; εξάγεται έκ διαφόρων στίχων 
αύτοΰ (σελ. 62, 7 <, 19 1 , 2 10  κτλ.)
καί έγεννήθη έν τή κώμη Σκριπερφ τής νή
σου Κέρκυρας. Τόν χρόνον τής γεννήσεως 
αύτοΰ συμπεραίνομεν επ’ ίσης έκ τών ποιη
μάτων. Ταΰτα έγραφεν ογδοηκονταετής τήν 
ήλικίανών,ή μάλλον έβδομηκοντακαιοκταέ- 
τη; ώ; άκριβέσ-ερον εκφράζεται έν σελίδι 
62" έπειδή δέ δύο ποιήματα μετ’έκεινο έν 
ώ τήν ιδίαν ηλικίαν αναφέρει,έπεται ποίγμε 
εις τήν χειροτονίαν τοΰ μητροπολίτου Κερ* 
κύρας Χρυσάνθου, ήτις έγένετο τώ 183 0 , 
έ* τούτου έξάγεται OTt ό τότε όκτωκαιε- 
βδομηκονταέ·ης Τζιλιμπάρη; έγεννήθη τώ 
1756. ίπηοέτησε δ ώ; άξιωματι- 
κός υπό τήν Ίόνιον δημοκρατίαν, έξ ου καί 
■ό έπώνυμον ’ κί .ίιφιέρης οπερ δίς ή τρις 
αύτός έαυτω αποδίδει.

Επ’ ϊση; έκ τών στιχουργημάτων αύτοΰ 
αανθάνομεν δτι ένυμφεύθη καί άπέκττ,σε 
δύο τέκνα, Νικόλαον καί Σπφίδωνα, άλλ’ 
οτι ήδη άπό τοΰ 1 8 1 4  άπώλεσε πάντας 
αύτοΰ τούς συγγενείς. Αναγινώσκω ύμϊν 
τούς στίχου; έν οΐ; αναφέρει τό πράγμα 
διότι καί πάθος ένέχουσι καί πληροφορία 
περί τοΰ βίου τοΰ ποιητοΰ παρέχουσιν ήμϊ 
ούκ όλίγας (1).

(ί) Τούς στίχους τοΰ Τζιλιμπάρη οδ; δήμο- 
σιεύομεν ένταυθα παρατίθεμεν άποκεχαθαρμέ- 
νους άπο τών άνορθογραιριών, “να μή ο άναγινώ- 
σκων, ύπ’ αυτών περυπώμενος, άμελή της ό- 
φειλομένης προς τήν ποιητικήν τών έργων άξί*ν 
προσοχής.
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’Από τούς οεκατέσσαρους έως τήν ώρα τούτη 
έχασα τήν φαμίλια μου καί ολα μου τά πλουτη, 
Ιχασα τήν όμόζυγον, έ'χασ* παιόι*, 
έχασα καί τά έγγονα* μώθλιψαν την καρδία.
«Αν τά έχανα άνήλικα, δέν είχα τόσην λύπη* 
έχασα άνδρας τέλειους, Νικόλαος καί Πιπη.
Καί δλα τά ¿βάσταξα μέ ύπομονήν μεγάλη, 
εις τών έρίφων τή μερά φοβώντας 1**1^
Καί άφοΰ έχασα αύτά μέ Ιπλακώσαν ά'λλα, 
κάουζε; (1) καί κριτήρια καί βάσανα μεγάλα.
Διά έκατό τάλλαρα ποΰ ήμουν πιεντζαρία(2)
¿πλήρωσα τρακόσια έοδομηκοντα τρία
καί άλλα τετρακόσια πάλιν γιά τον υιό μου.
Αύτά τά δύο μώκαμαν και έχασα το βιύ μου-  ̂
Χωρίς νά ιοάγω καί νά πιώ τό πράγμα μου να

; [χ®«ω,
Εις τέτοια καταστέματα ό άθλιος να φθασωΐ 

Ούχί δέ μόνον τά τέκνα έχει άπολεσει ό 
Τζιλιμπάρης, άλλά καί τών λοιπών συγγε
νών καί φίλων παρίσταται έστεοημένος. Αλ
λοι λείπουσιν' άλλοι άπέθανον. Αναγι- 
νώσκω ύμϊν ολίγους στίχους έκ τοΰ θρήνον 
ουγγινω ν χαΐ φίλων  δπου μετά ποιθου; 
πολλοΰ θρηνεί τήν άπομόνωσιν ταυτην ό 

ιητής, διότι ενταύθα πλέον, ώς θά ιύητε, 
^°νάμεθα νά τόν καλέσωμεν ποιητην. 

λοι μου, τί ¿γίνετε; ποΰ ε’ίστενε κλεισμένοι 
μέ άπ αρατήσετε μέ τήν καρδιά θλιμμένη, 

κα,ΰ είσαι, Τάτζη λαλαβά και Νικολό Τζιβίλη; 
Π°'ατ έδώ νά παίξωμε, άγαπητοί μου φίλο·/ 
’£*ϊτ’ έδώ, Πολύμερε καί φίλε μου Ψυχούλη 
έλ® λαγοκυνηγήσωμε, νά εύφρανθοΰμε ον λ οι, 
νά άναιβοΰμε στό βουνό, νά φέρωμε περδίκια, 
ννά πάμε ’στα λιβάδια, ποΰ έπεσαν ορτίκια.
Πού είσαι, Γιάννη τ’ ’Αγγελή καί σύ Τζωρτζ

(Μαριώλη
¿λάτε νά χορέψωμε, νά ξεφαντώσουν όλοι.
Άφοΰ άπαρατήσετε τόν κάψο Άλιφιερη, 
τό γλυκυτάτο του βιολί δέν τώπιασε ’στό χεΡ!· 
Έλάτ’ έδώ, φίλε Σκιαδά καίΓρούτζο Παναγιώτη 
ποΰ ό Γρηγόρης μάς καλεϊ νά στίψωμε το μποτη 
Ποΰ είσαι, Αναστάσιε Κλήμη μισέρ νοδάρο’ 
έλα ποΰ έχω τόν λαγό έτοιμο νά τόν γδάρω 
Ποΰ είστε, Σπύρο Κατζανδρή, Μικέλη καί Ηλια 
‘ποΰ έκουναρηθήκαμε μέ άγάπην καί φιλία;
Τί έγινες, συμπέθερε κύρ Πίτρο Μαυρομμάτη 
ποΰ εινε ή καρδία μου δλη καΐμούς γεμάτη. 
Άφοΰ άναχωρήαετε καί άφήσετέ με μόνον, 
θλίψιν πολύν μ'άφήσετε άπό μεγάλον πόνον.
Μέ ποιον νά άνταμωθώ, μέ ποιον νά 'μιλήσω; 
Μέσα ’στον τάφον θέλα ’μπω άπό καϋαούς νί

(γλόσω.
Δέν εΤν’ οί φίλοι μοναχοί όποΰ μ’ άπαρατήσαν, 
άλλά καί ό αύτάδελφος καί τά παιδιά μ’άφήσαν.

Νά είξευρα ’σέ ποιό νησί, ποιό κάστρο, σΐ ποιάν
[(χώρα,

ήθα κινήσω παρευθύς, δεν έχανα μιάν ώρα, 
νάλθω νά σά; άνταμωθώ, νά σάς γλυκοφιλήσω 
καί όλα τά παράπονα πώχω νά σάς ‘μιλήσω, 
δτι έπράξετε ’σ’ έμέ ένα άτοπον πράγμα 
νά μή μοΰ στείλετε ποτέ τέσσερις βίγες (I)

[γράμμα.
Τόσο ψωμί ποΰ έφίγαμε άντάμα τόσους χρόνους 
καί νά μέ παραιτήσετε μέ θλίψες καί μέ πύνουςί 
νά μήν ίδώ κανένανε ¿πίσω νά διαγύρη, 
νά πάμε νά γοδέρωμε (2) κανένα πανηγύρι.
Αυτό τό πράγμα δέν ’μπορώ πώς νά τό Ιξηγήσω 
ποΰ δέν εΤδ* κανένανε νά ’ξαναγύρη ¿πίσω. 
ή μεγαλείτεραις χαραϊς αύτοΰ έχετε τώρα 
όποΰ άπαραιτήσετε τήν πατρικήν σας χώρβ 
ή βεραμέντε (3) είστινε ’σέ φυλακαϊς κλεισμένος 
καί βρίσκεστε ώσπερ έμέ δλοι καί σείς θλιμμένοι. 
Εΐσι θελάναι βέβαια, έ,α άπό τά δύο, 

άλλά έγώ Ιπιθυμώ νά ήσθε ’σέ βραβείο.
Νά τό ¿γνώριζα αΰτύ τώχ® γαραν μεγάλη, 
ισω; κ’ ε’μέ τώρα κοντά μαζύ σας νά μέ βάλη,
VIά Ιάν εις έγκλήματα εΓστενε πεσημένοι 
κακή καμπάνα δι* έσάς καί δε’ έμέ σημαίνει, 
δτι ό Βασιλεύς 'μπορεί ν’ άργήση νά καΟήση 
καί εις ταϊς φυλακαϊς πολύν καιρόν θά μάς άφήση. 
Κακά ’βρισκόμεστε έδώ, δέν έχομε νά φάμε 
καί καστιγάδοι (4) καί έκεΐ πάλιν ποΰ θέλα πάμε. 
Δύο καστίγα (5) ό θεός ποτέ δέν θέλει δώσει, 
μύνον ήμεϊς, ήγαπητοί, νά πράξωμε μέ γνώσι, 
νά Ι'χωμε ύπομονήν, νά μήν άγαναχτοΰμε, 
άν θέλωμε ’στήν μέλλουσαν ζωήν ν’ ¿ναπαυθοΰμα.

κ. τ. λ.
Εις τακτιχάς σπου5άς 5έν επεδόθη ό 

Τζελίμπάρης, ώ; ίά  έξάγεται καί έκ τής 
άπλής θεας τοΰ χειρογράφου* ητο ομως φι
λαναγνώστης, ηγάπα νά άναγινώσκη εκκλη
σιαστικά βιβλία καί είχε μέγαν ζήλον 3ιά 
την ποίησιν. Αύτός έκεϊνος περιγράφει ήμΐν 
μετά της συνήθους αύτφ άπλότητος έν τώ 
Λοιηματι τώ έπιγραφομένω περί άρπαγηο 
χαϊ αδικίας την φιλομουσίαν αύτοΰ ί ιά  τών 
έξ'ίς στίχων.
Ακούσατε, ομογενείς καί συγγενείς καί φίλοι 
ετούτα όπου σάς ‘μιλούν τά ταπεινά μου χείλη. 
Αληθινά άσύνθετα ειν’ καί κακογραμμένα, 
μα εινε δλ’ άληθινά, σωστά καί πεπραγμένα" 
ετούτα έβουλήθηκα νά γράψω διά στ£χωι 
ελπίζοντας τόν πόθον μου ίσως νά τόν πιτύχω. 
Στούς παΐδας τών ομογενών βούλομαι νά τά

(στείλω,

(1) Οβιιεεβόίχη.
(2) Pieggeria. χα! ρΓβ§βΓί&=!γγύητις.

νεολαία εις αύτά έχει μεγάλον ζήλο,

( 1 )  R ig a = a T lx o ;, γραμμή.
(2 )  G o d ere= ix o X aú e iv , δ α ο κ ε ία ζ ε ιν ,
(3) νεΓ3ΠΐθηΙε=:άληθώς. 
ζ'ι) €9εΐί£«Ιο=τιμωρημένος.
(5j Casligo=x^wpía, κόλασις.
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”0 τ : ,  ’θ υμ δ μ ιι, Ιγώ ζη^ον μίγάλον βίχον 
όταν άνέγνωθα χαρτί γραμμένο δια στίχων.
"Ο αν ήμουν παιδαγωγός^ ν& ηβλεπα κα ένα 
να εχτ, βιβλιάριά στιχουργικά γραμμένα, 
επεφτα ’στα ποδάρια του διά νά μου τά δώσ^ 
καί τά επίστρειρα άφου τά ειχα άναγνώσει.
Κ αί παρευΟύ; ά-χ(νισα μΙ τον τοιοΰτον τρόπον 
κα ί ’δ.άοαζα χειρόγραφα υπό χειρών ανθρώπων 
Ουτε γοαφήν (1 ) ζ  καουτζιδν (2 ) ήμπόρο-iva V2

[β ρ > ω
καί με τους στίχους ελαβα ενα καλό μεγάλο, 
όχι οτι εσπουδα£α, μά κάτιντί επήρα' 
έγνώρ ζα, ά 'έγνωθζ ’σε κάθε χαρακτήρα. * 

ζ*τχολήσ*Γ| το παιδί εδο) εκεί πηγαίνει, 
β·β)ία έκ/λησιαστικά ’στο χέρι του δεν π;ένει.

* Α ν άγαπας τών τέκνων σου τό πνεύμα νά ςνπνήσ^, 
κάμε τδ ’στην άνάγνωτιν με ζήλον να κίνηση, 
ιστορικά στιχουργι/.ά βιβλία ν’ άποχτίζη ; 
καί με αυτά τδ πνευμά τους 'ζ^πνα καί το

[φω τίζει«.
Κ » ί τα Εκκλησιαστικά τότε καταλαμβάνει 
καί ¿γροικάει τί ‘μ ιλεΐ καί ταΐς όξείαις βάνει, 
οχι καθώ; χρειάζεται νά βάλη κατά τάξι 
ώσπερ αύτούς τούς άοιστους πού είχανε σπου-

[όά««,
μά άπό ’λίγο τη φορά κάμ  θέλα γνωρίσει, 
το α ί ν ο ς  άττό τό έ ν  ό ς νά τδ 'ξεκαθαρίση.

Τήν S' ιδ ία ν  άριάθειαν δεν κρ ύπ τε ι ό 
Δημήτριος, ά λ λ α  σ υ χ νό τα τα  αναφέρει α υ 
τή ν  έν τ ο ΐ ;  πο ιήμ α σ ιν  αυτο ύ , <!>; είδομεν 
ήδη  π α ρ ά δ ε ιγμ α . Ω ραιότατο ; δέ εινε ό έζής 
σ τ ίχ ο ; οστις δ ύ να τα ι νά χρησιμεύση καί ώ ; 
μ έτρον τή ς κρίσεως ήν π ρ ίπ ε ι τ ις  δ ίκα ια  
φρονών νά έπιφέρη έπ'ι τω ν  σ τ ίχ ω ν  αύτού.

Μεγάλη ή αμάθεια, πολλή ή προθυμία. 
’Α λλα χ ο ύ  δέ παρα βάλλει εαυτό ν πρό; 

λ έμ β ο ν η τ ις  τολμηρά λ ο γ ίζ ε τ α ι δ ιαπλέο^σα 
τόν ωκεανόν.
Π ώς έτόλμησα νά γράψω τδ θαυμάζω κοί έ γ ύ  
μιά μικρότατη βαρκούλα ’στόν ώκεανδ» νά ’βγω 
πού βυθίζονται καράβια, πούνε ναύτες φοβεροί, 
πού εμένα με βυθίζει ε·α κύμα να μ’ εύ .ή .
Μά ό ζήλο; τής πατρίδος μώδωσε τήν αφορμή 
καί ή δόξα τής θρησκείας καί τού γένους ή τιμή.

Ού μόνον δέ τή ν  ιδ ία ν  αμάθειαν κ α ί α 
δυναμ ία ν δεν κρ ύπ τε ι ό γέριον πο ιη τή ς , 
ά λ λ α  κα ι περ ί π ά ν τω ν  τω ν  καθ έαυτόν εϊ 
λ ικρ ινώ ς ά π ο φ α ίνετα ι. Γνέος ώ ν ύπήκουσεν 
εις τής νεότητος τή ν  σφρ ιγώ σαν ζέσ ιν  κα ί 
περ ιέπεσεν εις ά υ α ρ τή μ α τα  ά τ ιν α  μ ετά  με 
τα νο ία ς  α ναπο λε ί. Μ ή σ το χ α ο θ ή τε -—λ έγ ε ι 
π ο υ —

ΙΜή ατοχααθήτ», άόιλφο', αυτά ποΰ έχω γράψει 
πώς δέν τα έδοκίυασα ολα τά έχω π,,άξει, 
μ'α είδα καί Ιγνώριαα πού κέοδος δεν λαμβάνω 
καί τής άθ/.ία; μου ψυχής βαρύ φορτίον βάνω.

Ο ποιητής γράφ ον τού; στίχο ς αύτού 
ε ινε  γέρων, ώ; ειπομεν, καί επιπλέον x o r ·  

τόβ.Ιεποζ, ώ. αύτό; που λέγαι. Πα.απο- 
νείται πολλαχού διά τήν τυφλότητα των 
οφθαλμών. Εν ω γράφει, τό ψώς αυτού 
Ιαμβόνει.
Ηθε'α παραδείγματα πολλότατα νά γράψιρ 

ιλλά τόφώ . έθάμβωαε καί στανικώ; θά παύσω.
0  χειρ αυτού είνε βαρεία καί ύπ’ αύτήν 

ύποτρεμων ό κάλαμο; κηλιδόν-.ι τόν χάρτην, 
χύνει τό μέλαν. ίδού πόσον ώραΐα περι
γράφει τήν έκ τούτων άμηχ«νιαν έν τινι 
ποιήματι άπεοθυνομένιρ πρός τόν ιεροκήρυκα 
Κέρκυρας Τυπάλδον.
Καί νά μέ συγχωρήσετε Ιάν πολλά«·.ς σφάλλω, 
διότι σύνθεμα όρθδ δέν δύναμαι νά βάλω, 
οτι σπουδήν δέν ελαβα- πώ ς ήμπορώ νά βάψω 
καί ογδοηκονταετής τδν κάλαμον νά γράψω j 
Γδ χέρι μου Ιβάρυνε, έχασα κα! τδ φώς μου 
καί νά συνθέσω δέ μπορώ καθώς είν’ ο σκο

π ό ς  μου.
Τδ χέρι μου είνεβσρύ, πολλά σπεγά ιζα (1 ) κάνει 
καί μού βρωμέζει τδ χαρτί, μοϋ χύνει τρ μελάνι. 
Πώς ήμτ.ορεί ένας τυφλός νά μή στρ ,βυβλακίση 
καί τό κονόύλι πώς θέλεις μελάνι να μή χύση;

Καί πράγματι ή σελίς τσύ χειρογράφου 
εν ή εϊσίν ci στίχοι ούτοι γεγραμμένοι 
είνε τοιαύτη όποιαν περιμένει τις αύτήν 
με-ά τήν άνάγνωσιν τή; ά'ωτέρω περι
γραφής.

Ά λλ ’ ή πρεσβυωπία τού Τζιλιμπάρη αυτή 
έγένετο αφορμή αφελέστατου καί χαυιεστά- 
του τετραστίχου διά τόν έζή; λόγον. Μία 
των σελίδων τού τετραδίου, έν ώ έγραψε 
τούς στίχους αυτού 6 γέρων, έτυχε κεκα- 
λυμμένη οΰτα διά τού άπομυζητήοος χάρ

ου, τού κοινώς στυπποχάρτου, ώστε οδ· 
τος παρει^εν αύτήν καί προύχώρησε γράφων 
εις τήν άλλην, ότε όμως επάρα; τό στυπ- 
πόχαρτον είόεν ότι είχεν άπολειφθή ή ϋπ’ 
αύτό σελίς άγραφος, πάραυτα έγραψεν εν 
αϋτή, οίονεί προβλέπων μή μείννι παραπο
νεμένη, τό έζίς τε-ράστιχον 
Τουτ’ ή φατσάδα (2) ελεγα πώς εινε γεγραμμίνη,

(I )  Γραφή =έπιατολή. 
( ί )  Cauíioae—έγγόησις.

('■) Spcgaizo^xr^íi. 
(ij Facc¡ta=3i ¡̂i.
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μά ήτουν μά τήν σούγαρα τήν κάρτα (1 ) σκε-
I πασμένη"

Ά ν τ 'ς  νά γράψω είς αύτήν άπέραια στην άλλη* 
γέροντας καί κοντόβλεπος εΐ ’ εύκολο νά σφάλη

Ο δτω λο ιπόν π α ρ ίσ τα τα ι είς τό  τέρμα 
τού βίου αυτού ό γέρων ΐζ ιλ ιμ π ά ρ η ς  γ ρ ά 
φ ω ν τά  πο ιή μ α τα  τα ύ τα . ό γδ ο ή κ ο ντα  έτκ  
έκύρτω σαν τή ν ρ άχ ιν αύτο ύ . Ε ύρ ίσκε·α ι ά - 
πθυ Βμονωμένος έν τή  μακρ νή κώ μ η  τού 
Σκριπερού, ούό’ έχ ε ι παρ α ύ τω  τ έκ να , Ουδέ 
περ ισ το ιχούσ ιν αΰτο ν συγγενε ίς  κα ί φ ίλο ι. 
Εχει σικχαθή  τόν κόσμον- έγνώρ ισεν o-t 
ό πλούτος εϊ··ε μ α τα ιό τη ς , ότι ό κόσμο; είνε 
άδικος κα ί ψ εύστης, ο τ ι οι δικηγόροι κα ί οί 
έ κ τ ιμ η 'α ί  τιον καρπώ ν κα τα τα λα ιπ ω ο ο ύσ ι 
τόν δ υσ τυχή  χω ρ ικόν, ό τ ι οί ισχυροί κα- 
ταδυναστεύο υσ ι τω ν  α δ υ νά τω ν , κα ί ε πώ ν 
πρός τόν κόσαον τό χαιρε έστράφη πρός 
τόν ουρανόν, έ/6ΐ μόνον αυτού μ έλη μ α  τήν 
θρησκείαν, μόνον φ ίλον κα ί γνώ ρ ιμον τήν 
π νευμ α τ ικό ν  πατέρ α  καί περ ιμ ένει μ ετά  
ψ υχ ική ς  γαλήνης ώ ; ελευθερω τήν τόν θ ά να 
τον κ α ί μόνον αύτόν.

Γ·ωο ζ ε ι ,  ε ΐτο μ εν , ο τ ι πρόσκαιρος εϊνε 
ό π λ ο ύ το , κ α 1 τ ά  τού κόσμου π λ ά να  καί 
τ α ύ τ α  ά να λυ γ ιζό α ενο ; έπ ιφ ω  εΐ 
Τ ί τά πρόσκαιρα τά πλοΰτη δεν u v e  παντοτιινά 
τήν αδνήν τά βλέπεις ατπρα, τδ εσπέρας σκοτεινά' 
τ ί γυρίζουνε τά πάντα κάθε ώρα ‘σαν τροχός- 
σήμερον εύ ιυχ  σμένος καί τήν αυρ'-ον πτωχός.

Ε ννώσισε το ύ ; δικηγόρους ο τ ι ά π α τώ σ ι 
το ύ ; π ε λ ά τ α ς ' έινοούσ ιν ευθύς έζ άρχής ότι 
μ ία  τ ις  δ ίκη  εϊνε ά π ω λεσ μ ένη  κα ί ομως δ ί 
δουσιν είς τ ο ύ ; προσερχομένους υποσχέσεις 
ε π ιτ υ χ ία ς , ϊ  α λαμβάνω σς π α ρ ’ α υ τώ ν  το ύ ; 
j  á U c v c  κ α ί τ ά ; x íir r a c ·
Κ αίσείς, δετόροι ρήτ ρες. αΤ ια πτωχών βουφατε- 
πολλά βσσανιστήρια θαδοετε ’ κεϊ ‘πού πάτε, 
Έρχονται οί κλίεντες σας, (2 ) σάς λένε τήν αίτια, 
σάς δίνουν καί δ αβάζετε τά έγγραφα, χαρτία. 
Έ άν άναγνώσης τά χιρτιά ,αύτδ μόνον σοΰ φθάνε·, 
είδες πού ο κλιέντε; σου τήν κάυυζζ τήν χάνει. 
Τότε ώσάν Χριστιανός νά τόνε Ιρμο-.εύσης 
νά τού είπής, ήγαπςτέ' κάτσε νά άρηνεύσης. 
Α λ λά  αύτά δέν τού τά λές, άλλα τού λίς νά χαίρη 
νάσχεσ*1 ^  κοτόπουλα καί τάλαρα 'στο χέρι" 
J’-σ· κ’ ή άλλη ή  μεριά ’στον άλλον άβουκάτο. 
’ Αλλά ό είς άπδ τούς δυο πρέπει νά πέση κάτω. 
Πρότερον κερδεμένηνε Ελεγες πού τήν βγάνει, 
¿υιμή γ 1*1'1 τί,ν ®1'·α!Α5': καί τήν χάνει;

( I )  Carta sugara—χάρτης άπορροφητήρ, στυπ-
πόχαρτον.

Φ  Clieute— πελαιης.

Νά τρώτε άπδ τούς πτωχού; ταϊς κότταιτ καί τούς
[γάλλους

καί έχ τήν άλλη τή μεριά βοηθάτε τού« μεγάλους.
Οί έκτιμηταί των καρπών είνε έπ’ ίσης 

άδ,.κοι κατά τόν γέροντα στιχουργόν. Ούδέ 
τούς μόχθους τού αγρότου λαμβάνουσιν ύπ’ 
όψ-.ν, ούδέ τούς κινδύνους τού καρπού άνα- 
λογιζονται. Παρατιθέμεθα ενταύθα μέρος 
τού ποιήματος περί των χαχών ^ετι/ιω- 
Γ6)>·,έ ι ώ μεθ’ άπλότητο; καί πάθους απα
ριθμεί, αύτός γνωρίζων, τούς κινδύνους εί; 
οδ; είνε κατά τήν διάρκειαν τής έπΐ τοϋ 
δένδρου διαμονής εκτεθειμένος δ ελαιόκαρ
πο;, τής ωραίας Κέρκυρας τό γλυκύτατον 
καί πλουσιώτατον προϊόν.
Τώρα νά είποΰμε κατιντί για τούς ξετιμωτάδες, 
τούς άρνητάς τής πίστεως, τυφλούς άδ'.κητάδες. 
2 ιγχα ί.ομαι νά τά ε’.πώ , ήθελα νά σιώπησα·, 
ίλ λά  φοβούμαι, άδελφοί, μήπως καί κριματίσω 
Καί πάλιν δέν τό Εκαμα "να τού; θεατρίσω· 
είς των δικαίων τούς χορούς ισως τού; συνα-

[θροίσω,
3τι αύτο! τήν άρνησιν Εγγράφω; τήνε δίνουν 
κσί τούς ίδιους αδελφούς ομογενείς τούς ’γδύνουν. 
Λένε είς φόβον τού Θεού καί τής ψυχής τους

κ ’ επέιτα οΚάσόνετοι κάνουνε τέτοιο πράγμα.
Τά δυο χάνουν τέσσαρα καί τά όχτώ δεκά|ι. 
πώς ήμπορεΐ ό άθλιος κολό-ος ( ί )  νά βαστάξη J 
’ Αλλοι πλερό-ουν δέκατο, άλλοι π λερό νουν τρίτο 
καί άλλοι πάλιν μυσιακό, ενα μικρό διρίττο. (2 ) 
Λυτό τό φρούτο ’στό κλαρί κάθεται οχτώ μήνες 
υά κόπους κα ίμε Εξοδα καί με πολλές β'βίνες» (3 ) 
Θά φάνε τά σερνούμενα, (4) τά φίδια κ ’ οί γου-

[στερόι. (5)
καί Εάν Εχουν καί παιδιά θ’ άρπάξη νά τούςφέρη. 
Μά θέλει καί ό πόνδικας νά φάγη καί νά πάρη 
διά νά εχη πάντοτε γεμάτο τό αμπάρι.
Θά ιοάνε οί τζα«άληδες κ ’ ή σκαρτζοχοϊροι ό’λο·., 
άλούπια καί σκώληκες, μύρμηγγες καί μπουμ-

[πόλοι. (6 )
Μά θέλα ιοάν τά πετεινά, ή κ ίχλα καί ή φάσσα, 
ό σπίγγος καί ό ρούβελας καί τά πουλιά πάσα* 
’Αμμή πόσαις θά φά ή γή,πόσαις θά πατηθούνε* 
από άνθρώπους, άπό ζά δεμπορά παντηθούνε, 
οτι τούς δρόμους δεν 'μπορεί κανένα; νά τούς

[κλείση·
ζημία καθημερινή δεν έμπορεΐ νά λείψη . 
Ταύλάκια, ή νεροσυρμσϊς ’λίγην ζημίαν φέρνουν, 
κ’ οί ποταμοί ’στήν θάλασσαν λίγα τεζόρα (7 )

[πέρνουν^

(1) Colono —  γεωργός, χωρικός καλλιεργδν 
κτήματα. (2) J ir i l t iπστδ καίωμα,φόρος. (S)Rovina 
= ζ η μ ί α .  ( ί )  Σ ε ρ ν ο ύ μ $ ν ο ν = | ρ π ε τ ο ν  (δό-ουστέροι 
=  σαύροι. (€)Μπς·υμπόλοι=σκοχλίαι ^7)les°r0=* 
θησαυρός
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Αυτά τα V.¿να (!) ’βγαίνουνε ο)α Ιχ τού; κλό-
(νους*

π ω ; θέλει; νά μή χάσουνε τα ΐ; β ίζα ι; καί τού;
(κλώνου;;

γΐ νύχτα;; φέρνουνε βροχαΐ;, άνέμου; καί άντάραί; 
καί οί κολόνοι θλίβονται καί βάνου»ε ταίς κλά

(ραις. (2;
“ΓπνΟν νά πάρουν 5έ ’μπορούν οδτε νά κλείσουν

(μμάτι,
τί εινε ή καρόία του; ολη καϋμού; γεμάτη. 
Στέκουνε καί ¿καρτερούν πότε νά γέν  ̂ 'μέρα, 
ά'νδρετ, γυναίκες καί παιδιά,ό'λοι νά τρίξουν πέρα, 
σταϊ; στράται; καί νεροαυρμαΐ; ο,τι μπορούν νά

(μάοουν
με τα χαλάζια καί βροχαΐ; δλο νά μην τό χά-

(αουν.
Οί σέμπροι (3) ουτε ’γνοιάζονται οϋτε*θέλει θυ-

(μώσουν-
όλίγον κόπον κάνουνε έω; νά ’ξετιμώσουν.
Καί άφοΰ ξετιμώσουνε, ’σε μιά νυχτάνά πέση, 
ο σέμπρο; ά; παιδεύεται νά μάση καί ν’ άλέση 
Πρώτα πρέπει νά πλερωθούν μπαροΰνοι (4) καί

(οί σέμπροι
καί γιά βοβίνες παντελώς δεν θέλει νά είξεΰρη. 
Τά ηκουσε;, ξετιμωτή, πού πας κ’ έπιορκίζεις, 
για ’λίγα δώρα τού; πιστού; ομογενείς φουρκίζει; ;

*0 ήμέτερος Τζιλιμπάρης μισεί πάσα; 
ταύτας τά; αδικία;, άπεχθαίνεται τό κακύν 
καί εκφράζεται υπέρ τής αρετής, προ; ?,ν 
φαίνεται πράγματι μετά στοργή; τείνων.
’Αλλά έγώ άγάπησα πάντοτε την φιλία, 
ούδέποτε δεν Ικαμα ά'ταχτην ομιλία.
Όταν εβλεπα χριστιανού; εί; εχθριτα βαλμένου; 
έγώ τού; έκατάσταινα φίλου; μεταλλαγμένου;· 
Την έ’χθρα Ικατάτρεχα νά φύγη, νά μακρόνη, 
μεσίτη; πάντα εμβαινα νά γίνεται ειρήνη. 
Έξώδευα τά άσπρα μου, έκανα καί τον κόπον 
νά είρηνεύσω τά; ψυχά; ομόθρησκων άνθρώπω», 
τί ήκουσα τόν Ίησοΰν Χρίστον πού μακαρίζει 
πάντα; τού; είρηνοποιού; καί πλούτον τού; χα-

(ρίζει,
μά όχι πλούτον πρόσκαιρον, φθαρτόν καί μιση-

(μένον,
πλούτον άειποτεσινόν, εί; ουρανού; στημένον. 
Πιστεύσατέ μου, άδελφοι, πού λέγω την άλήθεια 
δτι δέν καταδέχομαι νά γράψω παραμύθια.
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(() danno =  ζημία (2) κλάραί; =  οίμωγαί
(3) Σ έ μ π ρ ο ι καλούνται έν Κέρκυρα οί άγρο- 
ληπτα·. καί άγροδόται Ιν τήπρός άλληλου; σχίσει. 
Ουτωτ Ινταΰθα ή Χέζι; σημαίνει τού; άγροδότα;,! 
κατωτέρω τού; άγρολήπτα; καί πάλιν έπειτα 
τού: άγυοδότας. (4) Μπαροΰνοι Ικ τού ιταλικού 
barone σημαίνει τάξιν τιμαριούχων, εί; ου; ή 
Βενετία δ. δπηρεσία; είχε παραχωρήσει κτήμα-. 
τα έν τή έξοχή, άτινα παρ’ αύτώ» ώς άγροδνίών 
εΤχον λάβει χωρικοί ώ; άγρολήπ;*ι·4

Όσοι μέ έγνωρίσα.ε ά; τό ‘μιλήσουν δλοι 
τόσο άπό την έξοχή» δυο καί έχ την πόλι" 
ούχ δτι δ-i καύχησιν αύτά τά έχω γράψει 
άλλά πάς ένας έξ’ ύμών τά δμοι, νά πράξη.

Διά τού; λόγου; τούτους τώρα μάλιστα, 
δτε τό σώμα έπαυσε νά σφριγά καί ή ζωή 
δέν παρέχει εϊ; αϋτόν θέλγητρα, έτράπη 
πρό; τά θεία, ένεκολπώθη τόν εσταυρωμένου 
τόν δωρούντα ώρας παρηγόρο»; καί άπιφά- 
σισε νά συντείνη εί; τήν ψυχικήν ωφέλειαν 
των όμοπίστων αύτου, άποτρέπων αυτούς 
άπά τού κακού καί τή; διαφθοράς. Τούτο 
προέθετο σκοπόν γράφων ταύτα τά ποιή
ματα, ώ; εκφράζεται καί έν τφ προλόγιμ, 
δστις εινε μέν γεγραμμένος εί; λόγον πεζόν 
καί υφος εκκλησιαστικόν, νθα ήδύνατο δ’ 
έπ’ ίσης νά χρησιμεύσνι ώ; πρόλογο; οίου- 
δήποτε ηθικού εγχειριδίου. Τήν αυτήν δέ 
θρησκευτικήν τάσιν προβαίνουσαν μέχρι δει
σιδαιμονία; άφορήτου καί τόν αϋτόν ηθικόν 
χρωματισμόν ανευρίσκει τ ι; δι’ δλου τού 
βιβλίου. ‘Ο Τζιλιμπάρη; εινε θρήσκος εις τό 
επακρον" έχει γνώσιν ακριβή των έν τή 
Παλαιά Διαθήκη καί τφ  Εύαγγελίω, βπερ 
σπουδαίω; έπενήργησεν ώς έπί τό πνεύμα 
αΰτοϋ, ούτω καί έπί τό γλωσσικόν δφο; δ- 
περ γράφων μεταχειρίζεται. ’Αλλά δέν φθά
νει μόνον μέχρι τούτου" εί»ε ορθόδοξο; άπο· 
κλειστικώτατος καί ήθελε νομίσει άμέραν 
χαρά; εκείνην καθ ήν ποτε πανταχοϋ γής 
ήθελε βασιλεύσει ή ορθοδοξία.
Ώ  ευφροσύνη καί χαρά πού έμελλε νά γέ- η 
νά γίιονταν ορθόδοξοι δλη ή οικουμένη.

Διά τούτο αισθάνεται απέχθειαν πρό; 
τόν Βάμβαν καί τόν Ψαλίδαν, ού; θεωρεί 
ώς λουθηροκαλβινίζοντας,οικτρώ; δέ κατα· 
φέοεται κατά Παπαδοπούλου τινό;, δστι; 
ορθόδοξο; διάκο ο; ών έγένετο μετέπειτα 
δυτικός. Τό ύπέρ τή; ορθοδοξίας πάθος τυ· 
φλόνει αυτόν μέχρι τοσούτου, ώστε περί 
τού Παπαδοπούλου τούτου νά έκστομίζ-η 
τά άπανθρωπότατα δσων τι; δύναται νά 
φαντααθή. Λέγει δτι άν έδύνατο ήθελε καύ· 
σει αυτόν έν μέση τή πλατεία τή; Κερκύ- 
ρας,δτι θάσυνέτριβε τά όστά αύτού διάσφυ- 
ρίων καί άλλα μυρία. Καί μά τήν αλήθειαν 
Κερκυραιο; χωρικός κατά τόν ιθ'. αιώνα 
σχεδιάζων ‘Ισπανικά auto — da — fé τής ιέ, 

[εκατονταετηρίδα; είνέ τ ι αρκούντως άςείον.
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Τούτο δ’ ευτυχώ; εινε τό μόνον ίσως μέρος 
των στίχων τού Τζιλιμπάρη όπου καί τού 
μιτρίου κατώτερο; ών ώ; πρός τήν ποιητι
κήν αξίαν δείκνυται σύ^αμα σκληρό;, άνη- 
λεή; ά γέρων εκείνος ό ήρεμος, ό άξιών δτι 
άγαπά τήν ειρήνην, ό παοέχων καρδίαν λι 
θίνην πρ; ς τό μίσος. Quanto mutatus ab 
illo Hector© ίδύνατό τις ν’ άναφωνήση. Το- 
σοϋτο τυφλόνϊι καί αΰτή έτι ή θρησκεία δ- 
ταν ή.ε υπερβολική καί έμφωλεύη εί; τήν 
καρδίαν γέροντο; αμαθούς.

Όπως ποτ’ αν η, ήμεί; ολίγον φροντί- 
ζομεν περί τών έν τώ βιβ-Ιίω της μετά- 
γοίας ηθικών καί θρησκευτικών γνωμών τού 
Τζιλιμπάρη, άλλ’ έξετάζοντες τού; στίχου; 
αύτοϋ εϋρίσκομεν δτι ένέχουσιπανταχού μέν 
ευχέρειαν καί ευροιαν, ούχί δέ σπανίω; φαν
τασίαν ποιητικήν καί χάριτα, ενίοτε δέ 
καί περιπάθειαν δυναμένην νά συγκινήση 
έκείνο»; κά, ών ή καρδία δεν έπωρώθη έπί 
τοσούτον, ώστε νά καταστέλλη καί αύτό 
τής συμπαθείας τό αΐσθτμ*.

( '  Επεται τό t i  loe).
ΣΠΓΡΙΔΠΝ Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.

DEPI ΤΟΪ ΠέΥίθΙΙΜΙΚΟΪ 
ΣΤΑΔΙΟΥ-

(Συνέχεια εκ τού προηγουμένου φυλλου).

Ητο λο πόν έπάναγκε; νά Ιχωσι καί αί 
άρχαϊαι Άθήναι στάδ.ον. Καί δή βλέπο- 
μεν τοιούτο έν άρχαιοτάτοι; χρόνοι; πιθα, 
νώ; ύπαρχον, επειδή Στέφανοι ό Βυζάντιο; 
(έν λέξει ’ΕχεΛίόαι) αναφέρει δτι οι γυ- 
μνικοί άγώνε;, οϊτινες άπό τού τρίτου έτους 
τή; 54 Ολυμπιάδος, ήτοι τού 562 π. χ., 
είσήχθησαν εί; τά ; Παναθηναϊκά; έορτάς, 
έτελουντο κατά πρώτον έν τώ τετρακώμω 
Ηρακλείω καλουμένω, χώρφ κειμένω περί 
τήν εις Πειραιά άγουσαν λεωφόρον. Αργό- 
τερον δμως εύρίσκομεν γυμνικού; άγώνα; 
τελουμένους πρός μεσημβρίαν τού Ίλισσοϋ, 
έν τή θέσει τή καλουμένη Ά γρ α ις . Τούτο 
δέ 6ΐ.ε τό Παναθηναϊκόν Στάδιον περί ού

ήμίν σήμερον 6 λόγος, οδτω καλούμενου 
διότι κατά τά Παναθήναια έτελ,ούντο αυ
τόθι ό δρόμο; καί τά άλλα αγωνίσματα.

Η θέσι; ήν οί ’Αθηναίοι έζελέξαντο ΐνα 
χρησιμεύσνι αύτοίς ώ; στάδιον εινε ώραία, 
£ν τών ρωμαντικωτάτων, ΐνα κατά τούς 
νεωτέρου; εΐπωμεν, τοπίων τών ’Αθηνών. 
Αν καί σήμερον λείπει ή αρχαία διακόσμη- 
σι; τού σταδίου καί ή τοποθεσία οϋδέν παρ
έχει τό ίδιάζον, εμπνέει δμως εί; τόν άπά 
τού λόφου τή; σφενδόνη; μάλιστα καθο- 
ρώντα μεγαλείον καί σεβασμόν. Φαντά- 
σθητε δμως πόσον θά ήτο χαριτωμένη, δτε 
έπί μέν τών λόφων έφ’ ών νϋν φύεται ά 
καρπό; άκανθα έμάρμαιρον τά λευκά έκ 
Πεντελησίου λίθου έδώλια. καί τό τοπίον 
ολον ήτο πλήρες ναϊδρίων,βωμών καί άγαλ 
μάτων έκ τού ζώντο; τών αρχαίων μυθι
κού κόσμου, τό δέ βάθος έκλειεν ή θαλερά 
τών έν Αγραις Κήπων άποψις καί μακράν 
ήκούετο ό ψίθυρος τού τότε καλιρρόου Ιλισ- 
σοϋ. Φαντάσθητε δ’ υπέρ πάντα ταύτα 
τών Αθηναίων τό πολυκίνητον καί ζωηρόν 
πλήθος πληρούντά έδώλια καί σεμνού; παρα- 
καθημένους τού; Ελλανοδικας, τού; δέ 
σταδιοδρόμου; καί άθλητά; άγωνιώντας έπί 
τή νίκη, διότι εκεί που περί τό μέσον τού 
σταδίου παρετίθετο τό αθλον, ό άμφορεύς 
ό πλήρη; έλαίου έκ τή; ίερά; ελαία; τή; εν 
Ακροπόλει, έκ τή; ελαία; τή; Πολιάδος 
τθηνά;. Ιίδη τού τόπου τά; φυσικά; καλ- 
λονά; δεόντω; έξετίμησεν ό Πλάτων καί 
άλλοι^τών τε αρχαίων καί νεωτέρων. Παρα
θέτω ύμίν τά τού Πλάτωνος (έν Φαίδρω 
5 — 7). «Νή τήν Ηραν, "λέγει ό Σωκράτης 
«αυτόθι, καλή γε ή καταγωγή. Η τε γάρ 
«πλάτανος αϋτη μάλ’ άμφιλαφής τε καί ύ- 
« ψηλή,τού τε άγνου τό ύψος καί τό σύσκιον 
«πάγκαλον, καί ώ; άκμήν έχει τής άνθη;, 
«ώ; άν εύωδέστατον παρέγοι τόν τόπον" ή 
«τε αύ πηγή γαριεστάτη ύπό τή; πλατάνου 
«ρεϊ μάλα ψυχοοϋ ΰδατο;,ώστε γ·ε τφ  ποδί 
«τεκμήρασθαι. Νυμφών τε τινων καί Αχε- 
«λώου Ιερόν άπό τών κορών τε καί άγαλμά- 
«των έοικεν είναι. Εί δ αυ β.ύλει, τό εΰ 
«πνουν τού τόπου ώ; άγαπητόν καί σφόδρ* 
«ήδύ" θερινόν τε καί λιγυρόν ύπηχεϊ τφ  τών 
«τεττίγων χορφ. Πάντων δέ κομψότατον 
«τό τής πόας, δτιέν ήρεμα προσάντει ικανή
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πέφυχε κατακλινέντι τήν κεφαλήν παγκά 
λως έχειν. Ωστε άριστά σοι εξενάγηται, 
ώ φίλε Φσίδρε».

Τοιαύτην θέσιν έξελέξαντο οί ’Αθηναίοι 
Iva άνεγείρωσι τό Στάδιον αύτών, Raí φαί
νεται μεν ότι καί πρότερον ετελούντο ε> 
αύτφ κατά τά Παναθήναια γυμνικοί άγϋ>- 
νες, άλλα πληρέστερον διεκοσμήθη κατά 
τό 350  π. χ., δτε δ ρήτωρ Λυκούργος δ 
Λυκόφοονος, ταμίας τ ις  πόλεω; διατελέσα; 
χαΐ τάς έτησίας αύτή, προσόδους άναβιβά 
σας είς 720,0  00 αρχαίων δραχμών ήδυνήθη 
να έπισκευάαη ή καί δλως άνεγείρη οικοδο 
μήματά τινα, διακαλλύνων οΰτω τήν πόλι» 
πολλά μέν επί τού Πελοποννησιακού πολέ 
μου καί μάλιστα μετ'αΰτδνπαθούσαν,μήδυ- 
νηθιίσαν δέ περί τής άνορθώτεως νά προνοώ 
οη. Ούιος χατά τδν Ψευδοπλούταρχον (Βίοι 

δέχα ^ητόρων* Λυκούργος) ««al τώ σταδίω 
τώ Παναθηναϊκοί τήν κρηπίδα περιέθηκε* 
έξεργασάμενο; τούτό τε καί τήν χαράδραν 
όμαλήν ποιήσας, Αεινίου τινδς 8; έκέκτητο 
τούτο τδ χωρίον άνέντος τή πόλει, προσει 
πόντος αύτώ χαρίσασθαι Λυκούργο) » Τον 
Σταδίου ή τοποθεσία είνε μέν γνωστή, πε 
ριγοάφει δέ άχρ ν&ώ;» ότήν καί ό Π»υ«ινί»ι 
λέγων (I. 19 , 16) «άνωθεν υπέρ τδν Ίλισ- 
σό» άρχόμενον εκ μηνοε δούς καθήκει 
τού ποταμού πρδς την όχθην ό.ος εϋθυ 
τε καί διπλούν». Γενναται λοιπόν ένταύθα 
τό ζήτημα αν αί πλευραί τού βουνού χ*1 ή 
μηνοειδής αυτού περί τό μέσον σ*ροφή είσί 
τής φύσεως πλάσματα ή τής χειρός τής άν 
θρωπίνης έργα. Φαίνεται λοιπόν εχ τε τή; 
θέας των πέριξ τόπων καί έχ τοίχων πε 
τρίνων οδς δύναταί τις νά ΐδη άναβαίνων 
είς τόν λόφον τής σφενδόνης καί ο'ίτινες 
όποφαίνονται καί εν τή αριστερά τω είσεο- 
χομένω είς τδ στάδιον πλευρά οτι πρότερον 
ή Οπισθεν των λόφων τού Σταδίου χαράδρα 
κατήρχετο άνωμάλως μέχρι τή; όχθη; τού 
ίλισσού μεταξύ τών δύο λόφων τού Στα
δίου χαίνουσα. Επί δέ Λυκούργου τού 
pótopo; εγένετο μέν όμαλήή χαράδρα,ύψώ 
θησαν δέ δι’επιθέσεως χωμάτων οΐ δύο λό 
φοι, μάλιστα περί τά μέρη ένθα τελευτώσι 
πρός τόν Ιλιτσδν, ύψώθη δέ μάλλον τών 
ά λ λ ω ν  δ λόφος τής σφενδόνης καί οΰτω τό 
Παναθηναϊκόν Στάδιον έλαβε τδ οχήμ* ό

περ νΰν παρουσιάζει, εκτός ό τι «ί πλ*·,ραί 
τοΰ όυους είνε νύν χθαμαλότεραι ή τότε , 
καταπεσόντων τω  χρόνω|χωμάτων διά τώ ν 
βροχών.

Πρός μ ετά β α τ ιν  άπδ τών ¡ ίή η ω ν  είς 
τδν περί τό Στάδιον χώρον έχτίσθη υπέρ 
ιόν ’ίλισσόν γέφυοα έξ ογκω δώ ν πετρώ ν 
Ιχουσα τόξα ή./ικυκλοειδη, ή> ις έπ ΐ τώ ν 
Α γγλ ω ν J. Stuurt καί Ν . Rcvett, έπ ισ κ ε - 
φθέντων τάς Α θήνας πεοί τό 1 7 5 0 ,δέν ε ΐ-  
χεν ε τ ι  εντελώς χαταπέσει, τούθ όπερ συ* 
νεβη περί τό 1 7 7 0 . Σήμερον τής γεφύρα; 
ταύτης σώζονται μόνον ίχνη  εκατέρωθεν 
τών όχθών τού Ίλισσού.

Κατά τήν αύτήν δ’ εποχή*, π ιθανώς δή* 
λαδή έπ ΐ τού ρήτορος Λυκούργου, ώ*οδ ο· 
μήθη κατά τήν είσοδον τού Σταδίου τοίχος 
κλείων αυτό , Ι χ ω ν  δ εισόδους κατά  τή ν 
εικόνα τώ ν σταδ ίω ν ήν ανωτέρω περιεγρά- 
ψαμεν. Τού τοίχου τούτου ίχνη  μέχρι τού 
νύν σωζόμενα είνε οί επ ί τώ ν περάτων τού 
β ,ρειοδυ τικού καί νοτιανατολικού λόφου π α 
ρατηρούμενοι μέγιστο ι πέτρ ινοι όγκοι οί ά- 
ποτελούντες τείχος έχτισμένον χατά  τόν 
παρά τού αρχαίοι; άρ χ ιτέκ το ιι τρόπον τόν 
καλούμενον εμπ.Ιιχτον. (Πρβλ. Vitruv. 
II, 8 ) .

Καί το ιαύτα  μέν Ttva είργάσατο έν τώ  
Παναθηναϊχώ Σταδίω  ό Λυκούργος. Π εντα
κόσια δέ περίπου μετ αϋτόν έτη  ό αγαθός 
καί μέγας τώ ν Α θηνα ίω ν, ού μην α λ λ ά  
καί πάσης τής 'Ε λλάδος, εΰ ιρ γέτη ; ‘ Η
ρώδης ό επιλεγόμενος ’Α ττικός, όστις 
κατά τόν Φιλόστρατον «άρ στ* ανθρώπων 
πλούτω  έχρήσατο», άνέλαβε περί τό 
t 4 0  μ . X. τήν δια μαρμάρινων έκ 11ε ν 
τελησίου λίθου εδω λίω ν δ ιακό-μησιν τού 
Σταδίου «Κ αί μήν κα ί έλειτούργτ,σεν Αθη
ναίοι; τήν τε έπώ  υμον κα ί τήν τώ ν  Πανελ
ληνίων* στεφανωθεί; δέ τήν τώ ν ΓΙαναθη- 
ναίων καί υμάς, ε ιπ εν , ώ  Αθηναίοι,καί τών 
‘ Ελλήνων τού ; ή 'ό ν τα ς  καί τώ ν αθλητώ ν 
τούς άγωνιουμένους ύποδέξομσι σ τα δ ίφ  
λευκού λ ίθ ο υ» . Ταύτα δ ιη γε ίτα ι ό Φιλό- 
στρατο ; (Βίοι σοφ ιστώ ν.Ή ρώ δ. Ε) περί τής 
υπό τού ‘ Ηρώδου διακοσμήσεως τού Πανα
θηναϊκού Σταδίου καί επιφέρει κατόπ ιν 
τά δε «Κ αί ε ίπώ ν τα ύ τα  τό Στάδιον τδ 
υπέρ τδν ’ίλισσδν εϊσω  τεττάρω ν^έτών έπ !*
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«τέλεσεν, έργον συνθείς υπέρ πάντα τά 
θαυμάσια* ούδέν γάρ θέατρον αύτω άμιλ- 
λάται». Μετά τού αΰτού δέ θαυμασμού περί 
τού Στα δίου τούτου όμιλεί καί δ Παυσα
νίας (ΐ, 1 9, 7). «Τό δέ άκούσασι μέν ούχί 
δμοίως επαγωγόν, θαύμα δ ίδέσθαι, στά 
διόν έστι λευκού λίθου. Μέγεθος δέ αΰτού 
τήδε άν τις μάλιστα τεκμαίροιτο' άνωθεν 
υπέρ τόν Ίλισσόν άρχομενον έκ μηνοε.δοΰς 
καθήκει τοΰ ποταμού πρός τήν όχθην όρος 
εύθύ τε καί διπλούν. Τούτο άνήρ Αθηναίος 
‘Ηρώδης ώκοδόμησεκαί οί τό πολύ τής λ ι
θοτομίας τής Πεντέλη,σιν είς τήν οικοδομήν 
άνηλώθη».

Τό Στάδιον είχε μήκος μέν ποδών περί 
που 630 , πλάτος δέ 124. Τάς δέ σειράς 
τών έδωλίων δ Leake υποθέτει τριάκοντα ή 
τεσσαράκοντα καί δπολογίζει ότι περίπου 
40 ,000  θεατών έδύναντο έπ’ αΰτών νά κά- 
θηνται,έξαιρουμένων τών χωρούντων είς τάς 
δπέρ τά μαρμάρινα έδώλια κλιτύας τού 
βουνού, έν έξαιρετικαϊς περιστάσεσι πλη- 
ρουμένας, διότι δέν είνε πιθανόν αί σειραί 
τών έδωλίων νά έφθανον μέχρι τής κορυ 
φής τών λόφων.

Έπί τή; έτέρας τών πλευρών τού Στα
δίου ΐστατο κατά τάς τών αρχαίων μαρ
τυρίας ναδς τής Τύχης. Ιδού τί λέγει ό 
Φιλόστρατος (ενθ άν.) «Τδ δέ έπί θάτεοα 
τού Σταδίου νεώς έπέχει Τύχης καί άγαλ
μα έλεφάντινον ώ; κι,βερνώσης πάντα». 
Τόν δ έτερον λόφον έκόσμει τάφος τού 
Ηρώδου, 8ν οί Αθηναίοι άποθανόντα δημο 
βία δαπάνη καί μεγαλοπρεπώς έκήδευσαν, 
δτε ό σοφιστής Άδριανός, μαθητή; τού 
Ηρώδου γενόμενος, και Αόγογ τω Ήμώιΐφ 
άηοθανόντι έπιφθέγζατο επάξιον το? 
ardpdc, ώς ¿ς ΰάχρνα ¿χχ.1ηθήνα\ ιονς 
■Αθηναίους sr tij του Λόγου άκροάσιι{Φιλ. 

έν βιιρ 'λδριανού ΐ) . Τόν δέ ‘Ηρώδην 
κατά τήν τού Φιλοστράτου μαρτυρίαν οί 
Αθηναίοι « έθαψαν έν τώ Παναθηναίω, έπι- 
»γράψαντες αύτω βραχύ καί πολύ έπίγραμ- 
»μα, τόδε*
’Αττικού ‘Ηρώδης Μαραθώνιος, οδ τάδε πάντα ,

κείται τζ> δε τάγιρ, πάντοθεν ευδόκιμος».
Τόν ναόν τούτον τής Τύχης καί τόν τά 

φον τοΰ Ηρώδου άλλος τών άρχαιολογούν- 
των έπί «λλου τδν λόφων τίθησι, Καί ο;

μέν νομίζουσιν ότι δ ναδς τής Τύχης Ικει- 
το έπ ί τυΰ  δυτικού λόφου καί θετουσι.ν 
α π ένα ντ ι τόν τάφον τού Ηρωδου, άλλοι δέ 
τόν μέν ναόν θέτουσιν άνατολικώς, τόν δέ 
τάφον δυτικώ ς, όλ ίγω  δ ’ ύπεράνω τής θε- 
σεως ένθα κ ε ίτα ι ή υπόγειος δίοδος. Εϋρί- 
σκονται τέλος καί οί νομίζοντες οτι ό τ ά 
φος τού όρώδου έκε το έντός τού Σ ταδίου.

Η δε ύπόγειος δίοδος, άι/ ού περί αυ
τής ήλθεν ήμϊν δ λόγος, είνε λ ία ν σκαν
δαλώ δης. Καί κοινή μέν περί αύτής ιδέα 
είνε οτι έχρησίμευεν ινα δ ι ’ αύτής εξέρ- 
χω ντα ι οίονεί λάθρα οί νικώμενοι, άπο- 
φεύγοντες ουτω τάς έπ ί τή  ή ττη  αΰτώ ν ά - 
ποδοκιμασίας τού έπί τώ ν λόφων περικα- 
θημένου πλήθους, άλλο ι δέ θελουσιν ό τι 
δ ι αύτής εΐσήγοντο έπ ί μεταγενεστέρων 
χρόνων, οτε είσήχθησαν αί θηριομαχίαι κα ί 
άρματηλασ ία ι, τά θηρία καί τά  άρματα. 
Έ π ί τής πρώτης ιδέας στηριζόμενος δ ‘ Ελ
βετός Gottfried Ludivig λέγ ε ι έν τ ώ  συγ- 
γράμ μ ατι αΰτού Vier Tage in Athen τάς 
ωραίας ταύτας λέξε ις , α ϊτινες άποόεικνύουσι 
πόσον εύκόλως δύνατα ί τ ις  νά εϊπη  καλά 
πράγματα  καί έπ ί άναλήθων υποθέσεων 
όταν στηρίζηται. «Ο ί λόφοι, έφ ώ ν έκειντο 
τά  εδ ώ λ ια ,— λέγ ε ι — καί τδ πεδίον τού 
»δρόμου είσ ί κεκαλυμμενα  υπό πόας, ά -  
t κανθών, θύμου, χαμαιμήλων καί έρυθρών 
»άνεμονών. Μόνον δ ’ υπόγειος δίοδος έν 
» τ ώ  βαθει πρός δυσμάς κατασκευασθεί- 
» σ α  προδίδει τήν δημιουργόν άνθρω- 
»π ίνη ν  χεϊρα, ήσις έκράτησεν ένταϋ- 
» θ α . Καί πρός τ ί  ή άποκεκρυμμέν η 
»α ΰτη  έξο δ ο ς ; Ω ! ή έξοδος α ΰ τη  
»μοί κατέστησεν έξα ιρέτως προσφιλείς 
»τούς άρχτίου; Ελληνας. ‘Ό ,τ ι ή άνδραγα- 
οθία τώ ν ‘Ελλήνων διέπραξε, πόσον προε- 
»χώρησεν ή|τέχνη παρ Ελλησι, μεθ ’ δ* 
»ποίας δυνάμεως ήγόρευσαν οί ρήτορες καί 
ο όποια ΰψη άνέβησαν οί σοφοί τώ ν Ε λλη- 
»νω ν, τ α ύ τα  π ά ντα  ειξευρον ήδη πρδ πο λ- 
ολού* άλλά  τρυφερότητα ελληνικής δ ια - 
»νοίας τοιαύτην, όποιαν μοί έφανέρωσεν ή 
»μ υστ ική  εκείνη δίοδος, σχεδόν ούδέ προϋ- 
»π εθετο ν. 0  ήττώμενος δήλα δή κα τά  τόν 
»δρόμον άπηλλάσσετο  τής αισχύνης νά έπ ι-  
»φ α ίνη τα ι κ α τ ’ ανάγκην ώς ήττηθείς προ 
» ΐ φ ν  4  0 , 00 0 εα τώ ν , κα.ί οί θ εατα ί δ
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»αϋτοί συντ,νουν εις τήν αποχήν άπο öeoi- 
»μαιος, δπερ άλλος λαός δέν ήθε>ε συγ 
»χατανεύσει νά στερηθή. 1 i  τούτο έπρεπ* 
*νά x > τασχευασθή διίξοδος έπιτρέπουσα 
»εις τόν νιχηθέντα » ' άποδράστι ικείθεν λά - 
»θοα. Η παρατήρησις αδτη μοί παρέσχεν 
»άνε;άλη«-ον έντύπωσιν’ μοί έγένετο μάρ 
»tue σπανίας βύγβνβί*ς ψυχής καί εύσεβοΰ; 
»σεβασμού τνρός τήν άνθρωπίνην αξίαν, ό 
»ποίον συνήθως δέν εδρισχον έν τή είδω 
ϊλωλάτριδι άρχαιότητι, ούδ’ έν αύτφ τώ 
»'Ελλη-.ιβμφβ.

Τή* δέ ύπιθίσιν δη  διά τής υπογείου 
ταύτης Sιόδου είσήγοντο εις τό στάδιο* 
τά βηρί* έπί τών ρωμαΐχών χρόνων ιύρί 
σκομεν έκφερομένην καί έν tat; σημειώ- 
σεσι τή; νέας έκδόσεως τού συγγράμματος 
τών περί τά Ί 7 50 έπισκεφθέντων την ÉX 
λάδ* Αγγλων περιηγητών J. Smart και 
Ν. Revett. «Ολίγον υποκάτω, λέγεται αύ- 
»τόθ , πληιιέστιρον δέ πρός τό κυκλοειδές 
»μέρος τού κοίλου, εύρίσκεται υπόγειος δίο 
»δος, -fjτις όμως δέν είνε συμμέτρω; Χατε- 
»σκευασμέ-η, έχουσα εύρος μέν δώδεκα 
»περίπου ποδών, δψο; δέ δέκα. Φέρει δ’ 
»αυτη άπό του σταδίου διά του λόφου εις 
»τόν έκείθι πρός δ.σμάς χώρον καί άνοί 
»γεται καρά μικρά πηγή, ή; τό ΰδωρ « 
»μέσως έπειτα χάνεται. Εξέφερόν τινες την 
»είχασίαν μή διά τη, διόδου ταύτης εϊσήρ- 
»χοντο έξοχα πρόσωπα καί άρχοντες πρός 
»θέαν τών αγώνων $ μή άπεχώροιν δ ι’αύ- 
»τής οί έν τοϊς άγώσιν ήττώμ.ενοι’ π ιθι- 
»νώς δμως έγίνετο χρήσις της εισόδου ταύ- 
»ττίς επί Αδριανοΰ ί»α είσάγωνται τά ά 
ϊγρια θηρία άτινα Ιμελλον νά καταδιωχ 
»θώσιν έν τφ  σταδίω». Καί είνε μέν γνω
στόν δτι τοιαύται κυνηγεσίαι έγίνοντο, καί 
μάλιστα άναφέρεται περί του αύτοκράτο 
ρος Αδριανοΰ δτι διέταξε τήν έν τφ  Πα 
ναθηναΐκφ Σταδίω συγκρότησιν μάχης χι- 
λίων θηρίων (Spartiamis έν HaHr. χεφ. 7 
Χαί 19). ’Αλλ ούχ ήττον δέν είνε πιθανόν 
νά είσήγο/το τά θηρία διά τής διόδου ταύ- 
της· πρός τήν ΰπόθεσιν ταύτην φαίνονται 
κντιμαχόμςναι αΰταί αί γενόμεναι άνασκα- 
φαί, δί άνευρέθη έξω τής υπογείου ό· 
ειή; ύψούμενον τό θωράκιον τό διαθεον 
παραλλήλως τάς πλευρά; τών βουνών χαί

κλείον οδτ» <κ*είν τήν δίοδον. Ττολείπε· 
ται λοιπόν μί* έτι εικασία πρός παραδο
χήν, δτι δήλα δή διά τής εισόδου έχείνης 
είσήρχσντ· εις τό λτάδιον οί Ελληνοδίχαι 
καί οί άγωνισταί. Τήν ΰπόθεσιν δε ταύτην 
καθιστά πως βάσιμου καί ή περί του Ο
λυμπιακού σταδίου μαρτυρία τού Παυσα- 
νίυυ λέγοντος (VI, 20, 7) (<■... ήν κρύ
ο πτήν όνομάζουσιν έσοδον' διά δέ αυτής 
»τούς τε ιΕλ>ανοδίκας έσιέναι έ; τά στά- 
«διον κα| τούς άγωνιστάς.»

’Επ’ ίσης δέ αμφισβητείται Sv ή δίο
δος αυτη είνε τεχνητή καί χειροποίητος ή 
φυσική. 'Ορθότερα φαίνεται ήμίν ή γνώμη 
άλλων τε χαί τού «ρχιτεκτονος Κ. Ziller 
φρονούντων δτι εινε τεχνητή. Καί ίσως μέν 
προϋπήρχε μικρά τις όπή έξ ή; έδόθο ή άφε- 
τηρία πρός μεγίθυνσιν αυτή; καί εΰρυνσιν. 
‘Η δέ πρός τήν ίδέαν ταύτην τού χειροπος* 
ήτου τής υπογείου οπής κατά πρώτην άο- 
χήν γεννωμένη απορία, διά τί άρα Sv άν- 
δρών χειοες ταύτην κατειργάσθησαν καί 
οΰχί ή φύσις ή δημιουργός παρεσκεύασε, 
δέν έξωμάλυναν αϋτήν καί άνωθεν, άλλ’ ά- 
φήκαν άκατέργαστον, ή απορία, λέγομεν, 
αυτη ευκόλως διαλύιται, δταν λάβωυεν ΰπ’ 
όψ ν δτι πιθανώς ή δίοδο; καί άνωθεν έ;ω- 
ααλύνθη καί ίσοπεδώθη, άλλά τφ  χ,ρόνφ 
λίθοι καταπεσόντες έξ αύτής κατέστησαν 
αυτήν ανώμαλον. Τούτο δέ τόσω μάλλον 
εύ λο γον  φνίνεται δσιρ ήδη κατά τήν πρό 
τής διόδου καί ύπ' αυτήν γενομένην άνα- 
σκαφήν εύ«έθησαν οΰκ ολίγα ογκώδη βρά
χων τμήματα.

Τού Παναθηναϊκού Σταδίου τήν Ιστορίαν 
καί τύχην μετά τού; έπί ‘Ρωμαίων χρόνους 
δυβκόλως δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν. 
Φαίνεται Οτι κατά τήν έπί Βυζαντινών 
παρακμήν τών ’Αθηνών καί βραδύτερον έπί 
Φράγκων καί Τούρκων, δ - ε πλέον τό στά* 
διον έπαυσε νά ή/s έν χρήσει,τό μέν κοίλον 
προσεχώθη ολίγον κατ’ ολίγον ύπό τών 
κατά τάς βροχάς καταπιπτόντων άνω
θεν χωμάτων,τά δέ έπί τών λόφων μαρμά
ρινα έδώλια βεβήλως άφηρπάγησαν ϊνα χρνι- 
σιμιύσωσι δι’ άλλα; άνάγκας. Καί δή επί 
Τουρκοκρατίας, διότι δπερ θά είπωμεν 
Τούρκων μόνον έργον έδύνατο νά γίντι, παρά 
τφ ύπογείψ διόδφ ίστηθη κάμινος ι ί ;  * :

σβεστον μ ετα βά λλ ου σα  τους Πεντηλητίους 
έκεινους λίθους οιτινες άλλοτε εϊχον παρα- 
σ τή  μάρτυρες τοσαύτης ζω ή ς, οδς έπί εύ- 
δαιμόνων ά λ λ ο τε  χρόνων είχε  φ ωτίσει ώ- 
ραία έδώ λια  δ ν τα ; ό Α ττ ικ ό ς  ήλιος. Τής ά- 
σβεστοποιού δέ τα ύ τη ς καμίνου τήν υπαρ- 
ξ ,ν  πιστούσιν εκτός τώ ν  εύρεθέν-ω ν προ

φανών α υ τή ; ερειπίων καί αί παραδόσεις καί 
αναμνήσεις τυμβογερόντω ν τού παρελθόντος  

αίώνος λειψάνων, καθ α  έβεβαίωσεν ήμά; 

6 τάς τού Σταδίου άνασκαφάς επιβλέπων  

α π ό μ α χ ο ς .
Μόνον δέ αρχαιολογικόν άντικείμενον ά - 

νακαλυφθέν έν τ ω  Σ τ α δ ίω  χ α τ ά  τούς μ α -  

κρούς αιώνας καί εις χρόνους π ρογενεστέ

ρους τής σημερινής άνασκαφής είνε άνάγλυ  
φον εύρεθέν τ φ  1759 καί εις τό  Νανιανόν 

μουσεϊον τό τε  μ ετεν εχ θέν , δπερ λ επ το μ ε 

ρώς ό B6ckh έν τφ  Corpus luscriptionum 
(άριθ. 4 5S) περιγράφει. Δέν μακρηγορού- 
μεν περί τώ ν επί τού αναγλύφου γεγλ υ μ  
μένω ν μορφών, άρκούμενοι ν’ άναφέροϊμεν 
δ τ ι  έχουσιν αύται σχέσιν πρός τούς έν τφ  
σ τ α δ ίψ  τελουμένους γυμνικούς άγώ νας. 
Π αραθέτομεν δ ’ ένταύθα μόνον τήν ύπό τό 
ανάγλυφ ου επιγραφ ήν, ώ ;  έξής άναγνω- 
σ θ ε ίσ α ν

Ο ί πλυνής Νύμφαις εϋξάμενοι ανέθεσαν 

καί θεοϊς πάσιν Ζω αγόρας Ζωκύπρου, Ζώ κυ - 
προς Ζω αγόρου, © ά λ λ ο ς Λ ε ύ κ α , Σ ω κ ρ ά τη ; 

Π ολυκράτους, Α πολλοφ άνης Εύπορίωνος, 
Σ ω σ ίσ τρ α το ς , Μ άνης, Μυρρίνη(ς) ; Σω σίας, 

Σ ω σιγένη ς, Μ ίδας.

Σημειω τέον δέ δτι ή επιγραφή αυτη φαί

νετα ι τ φ  Bockh άναγομένη εις έποχήν  

α ρ κ ετά  καλή ν.
(  Ακολουθεί).

I Λ I

m i m i
ΑΠ ΛΗ  ΙΣΤΟ ΡΙΑ

ύ π δ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΓΚΡΟΣ.

(Συνέχεια καί τέλος,ϊδε προηγούμενου φυλ.) 

VII.
Μετά τινας ήμέρας άπήλθεν άπό τό  

πανδοχείου τού Πέτερς, καί ό κόμης ’Α
λέξιο; ήτο καθ όδόν, λέγων δτι θά έπι- 
στρέψη, μετ’ ολίγον, ϊνα ευρ  ̂ τήν ώραίαν 
του μνηστή*.

Η χαρά έξεχείλει τής καρδίας τής ’Α
λεξάνδρας.

Ó αναγνώστης ας μή άπατηθή καί πι- 
στεύσφ οτι ή ευχάριστος φιλοδοξία συ>6· 
τεινεν εις τήν χαράν ταύτην.

όχι.
Η ’Αλεξάνδρα ήτο ευτυχής έκ τού έρω

τος τού Αλεξίου’ ήθελε τόν άγαπήσει πτω
χόν καί άφανή.

Η θέσις καί ή καταγωγή τού εύγενούς 
κόμητος ποσώς δέν τήν έθάμβωσαν' δέν 
είδε κατ’ άρχάς, είμή ψυχήν άνταποκρι- 
νομένην εις τήν ϊδικήν της ψυχήν’ ήτο ευ
τυχής, τί τήν έμελλε διά τά επίλοιπα !

Εκάστην πρωίαν κατήρχετο εις τόν πε
ρίβολον, ένθα ό ’Αλέξιος τής είχεν όμιλή- 
σει πρώτην φοοάν. Τά άνθη τη; τή άπεκα- 
τέστησαν άξιαγαπητότερα, άφ’ δτου 6 ήγα·

/ » ~ / ' Τ · ϊ* -πτ,αενος αυτγις χ,υριο; τ 2 ει/εν tosí.
Τοϊς έπεδαψίλευε πλείονα; περιποιήσεις 

θά έλεγέ τις ¿δτι ?τά ήγάπα περισσότερον.
Καί άνθη καί νεάνις ώμοίαζον’ έφαί- 

νοντο δτι ώμίλουν σιγηλώς περί τού ά- 
πόντος.

Έν τούτοι; έν τφ  μέσ;ο τής ευτυχίας 
ταύτης, ήτις ήδέως έπλήρου τήν ψυχήν 
τής ’Αλεξάνδρας, νέφος έφαίνετο ένιοτε, 
διερχόμενον αίφνης.

Τότε ή νεάνις έγένετο σκυθρωπή.
'Κψιθύριζε μετ’ αγωνίας.
—  Ω! έάν δέν έπανήρχετο!
Αλλά τό βλέμμα της έλαμπε παρευθύ^
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θεϊαι ακτίνες έλπίδος έπλημμύρουν τήν 
καρδίαν της, καί ή ταπεινή μνηστή τού 
κόμκ-ος προσέθετε.

— Γό ύπεσχέθη, θά έπανέλθη, !
Επειτα έτρε/ε νά ριφθή ευτυχής, είς 

τούς βραχίονας τού Πέτερς,οστις άντασπα- 
ί,σμενος τήν θυγατέρα του, π α ρ ε τ ή ρ ε ι  τ ο  
επί τού τοίχο> κρεμάμενον γηραιόν οπλον.

VII!.
Ó Αλέξιος ήτο ειλικρινής, είπών δτι 

μετ' ολίγον θά έπανέλθη ίνα ζητήση τήν 
ώραίαν τον μνηστήν.

Μόλις άπήλθε, καί εΰθύς ανυπόμονων, 
έκάλει τήν στιγμήν τής επιστροφής.

Διηνθόνθίι πρός τήν πρωτεύουσαν, έχων 
τήν κχρδίαν πλήρη των γλυκυτέρων σχε
δίων, τά όποια προσεχές μέλλον ώφειλε 
νά πραγματοποιήση.

Τά χείλη τον έψέλλιζ-.ν τό όνομα τής 
’Αλεξάνδρας.

Ó ιίπών τής ταπεινής χωρική; ήτο ά- 
καταπαύστως πρό τώνονθιλμών τον" φά 
σμα άξ.έραστον καί εΰλογημένον, οπερ ώ; 
συνοδοιπόρος, έβάδιζε μετ αύτού, ϊ α σνν 
τέμνη τήν μονότονον ταύτην έδοιπορίαν.

Οι μόνον έπίστευεν οτι έβλεπε την 'Α
λεξάνδραν, αλλά καί τήν ήκουε ! φωνή μυ
στηριώδης ώ; έν όνείρω! αύτός άπεκρίνετο 
πρός αϋτήν, έτεινε τούς βραχίονας πρό; τ' 
αγαπητόν τούτο φάσμα, τΟ όποιον έξη 
φανίζετο τότε μετά θειον μειδιάματος ίνα 
ά ’*τανή στιγμήν τινα ιχετά ταντα είς τούς 
¿φθπλμούς τού όνεροπυλώντος όδαπόρου.

Μΐθ ημέρας τινάς ό Αλέξιος έπανήλθεν 
είς Πετρούπολιν.

Η ιϊδησις τής άφίξεώς του ένιποίησεν 
έκεί έντύπωσιν, καθ’ ότι τόν ένόμιζον άπο- 
θανόντα ή έξόριστον.

Ά λλ’ οταν τόν εϊδον νά έπαναλάβη είς 
τήν αύλήν τήν λαμπράν θεσιν, τήν οποίαν 
κατείχε πρό τής άναχωρήσεώς τον, όταν 
ειδον τή» αϋτοκρατορικήν εύνοιαν έπεκ- 
τεινομένην έτι εις τόν νέον ταγματάρχην, 
έπαυσαν νά σχολιάζωσι τά αίτια τής άνα- 
χωρήσεώ; τον, καί αί ενγενέστεραι οίκο- 
γέ-ειαι έδέχθησαν μετ’ επιδείξεων ζωηρο- 
τέρας χαράς τήν επιστροφήν τού ώραίον 
φυγάδος.
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ΓΙολλαί καρδίαι ήρξαντο πάλλουσ« 
αυθις.

Ο κόμης, μή δννάμενος νά μένη περισ
σότερον χρό-ον άγαμος, έπρεπε βεβαίως 
νά νυμφευθή. Τούτο τουλάχιστον έσκέπτον- 
το αί πλείσται μητέρες, των όποίων ή μυ- 
στική φιλοδοξία έπόθει σιγηλώς διά τάς 
θυγατέρας των τήν πλονσίαν καί ενγενή 
συγγένειαν τού οίκον τού Κ,ιώφφ.

Αί έορταί διεδέχοντο έορτάς.
Ο ’Αλέξιος ήτον ό ήρως αυτών.
Αλλ’ 6 ήρως δέν έφαίνετο ποσώς συμ- 

αιριζόμενος τήν γενικήν χαράν* έφαίνετο 
άπ εναντίας, θέλων ν’ άποφύγη) τήν τύρ* 
βην τών τέρψεων, τάς οποίας προεκάλονν 
πανταχού οθεν διήρχετο.

Δέν ήτο πλέον δ άλλοτε χαρίει; καί λαμ
πρός ιππότης.

Δεν δννάμεθα νά είπωμςν ότι ήτο τε
θλιμμένος, άλλ’ ήτο σοβαρός. Τόν ήθελεν 
έκλαβει τις μάλλον, βλέπων αντόν, άνδρα 
πολιτικόν, ζητούντα νά λύση τό νήμα με
γάλης πολιτικής ύποθέσεως, ή ώ; νέον εύ- 
νοούμενον,διδοντα είς τούς χαρίεντας νέους 
τΟ σύνθημα τής αφροσύνης καί τών αστα
θών έρώτων.

Πλουσίων συνοικεσίων προτάσεις τφ  ά· 
πενθύνθησαν, άλλ’ αυτός άπεποιήθη, ά 
πάσας.

Οί άνθρωποι έσκέπτοντο φυσικώς, δτ 
άποποιούμενος άπάσας τάς λαμπρά; ταύ 
τας νύμφας, ήτο βεβαίως ό κόμης έρωτεν 
μένος, καί άπεκτησε τόν έρωτα τούτον εις 
τήν περιήγησίν του.

Δέν ήξευοον πί νά ΰποθίσωσι, διαλογι- 
ζόμενοι τό δνομα καί τήν τάξιν τής ευτυ
χούς εκείνης νεάνιδος, ήτις ήδυνήθη νά κα- 
τατάξ»! τόν αποστάτην τούτον ύπό τού; 
.όμους τού έρωτος.

Ηρώτησαν τόν ίδιον Αλέφιον.
Έσιώπα, διδω» νά έννοήσωσιν δτι 

έπιμένοντε; τόν δυσηρέστουν.
Τ ,ιέμενον καί περιέμενον.
Παρευθύς ή προφύλαξις τού κόμητος, 

έδωκε θέσιν είς σοβαράν ένασχόλησιν
Τί συνέβαινεν έν έαυτφ;
Η περιέργεια κατήντησεν είς τό έπα· 

κρόν της, καί αί ύποψίαι ήρξαντο διαδιδό-
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μίναι χαμηλή τή φωνή, είς τήν αυλήν καί 
είς τάς συνανασ-ρυφας.

Βεβαίως δ κόμης ήιο ζών αίνιγμα.
Ιδού τί συ.εβαινεν είς αύτόν.
Τάς πρώτα; ημέρας μετά τόν άπό τής 

‘Αλεξάνδρας αποχωρισμόν του, ή καρδία 
του, υπό τό κράτος έρωτος, τόν όποιον i 
πίστευε σπουδαΐον. επειδή ήτο νέος, δένε? 
χε παρατηρήσει οΐα ήθελον είσθαι τά άπο 
τελέσμιτα τής πρός τήν Αλεξάνδραν καί 
τόν πατέρα της όποΊχέσεώς του.

©ά ένυμφεύετο είς τήν στιγμήν τήν νεά- 
νιδα, έν πρώτη ευκαιρία.

Τώ έχρειάζετο, αν ούχί ή συναίνεσή, 
τουλάχιστον ή άδεια τού αϋτοκράτο.ο;. 
Εστήριξε τάς ελπίδας του,ένθουσιών υπό έ 
ρωτος, είς τήν καλλωσύνην τού μονάρχου.

f) παρουσία τής ’Αλεξάνδρας τόν ένθου- 
σίαζεν' άπασαι αϊ δυσκολίαι ήφανίζοντο 
πρό τής διακαούς αυτού έλπίδο;’ ή ínt 
θυμία του μάλιστα δέν έβλεπεν έμπόόιον- 
ό ύμέναιος οδτος τώ έφαίνετο τό φυσικώ· 
τιρον πράγμα τού κόσμου.

Ά λ λ ’ ά ι.χ άφήκε τήν Αλεξάνδραν, άμα 
δέν είδε πλέον τήν γλυκεϊαν μορφήν τή; 
ωραίας νιάιΐδος, ή έξαψις κατηυνισθη όλί 
γον κατ’ ολίγον, τό αποτέλεσμα παρήλθε 
μετά τής αιτίας.

έπειτα είδε κατά πρόσωπον τήν θέσιν, 
ήν κατείχε, καί έφοβηθη ! . . . Βφοβηθη 
διά τόν έρωτά του, ά; σπεύσωμεν νά τό 
είπωμεν. Φθάσας άπαζ είς Πετρούπολιν, 
ήθέλησε νά ΰπάγ») νά ριφθή εί; τού; πόδας 
τού αύτοκράτορος καί τφ  όμολογήση, τόν 
έρωτά του, άλλ έδίστασε, φοβούμενο; μή 
ύβρισθή παρά τοΰ κυρίου του.

Εί; έτέραν ήμέραν ανέβαλε τήν φρο»τί 
δα τού νά τφ  όμολογήστρ τούτο, άλλ’ αί 
/)uέραε διήρχοντο, καί δ κόμης διετέλει έν 
σιωπ·ρ' καί ό γέρων Πέτερς καί ή θυγάτηρ 
του περιέμενον ματαίως ειδήσεις παρά 
τού νέου ταγματάρχου.

Τοιαότη ήτο ή ήθική κατάστασις τού 
κόμητος.

ίδού διατί ήτο τεθλιμμένο; καί σκυθρω
πός έν τφ μέσω τών εορτών, τάς όποία; 
χάριν αϋτού έδιδον.

Ποσώς ή λήθη δέν είσεχώρησεν είς τήν

καρδίαν του, άλλ’ 6 έλεγχος τής συνιιδή- 
σεως.

Ηθέλησε νά περιτπάσγ) τόν νού ν  του.
Εφάνη είς τούς όφθαλμούς πάντων ό 

πλέον άφοω», ό πλέον ευφυής, καί πλέον 
τών νέων κυρίων ευνοούμενος είς τήν αύλήν 
τού κζάρου.

Αλλά τά δάκουα έρριον υπό τό όποιον 
έκράτει προιωπειον" τά χείλη του έψελλι- 
ξον άκαταπαύστω; τό 0·<ομα τή; ’Αλε
ξάνδρας.

IX.
έπαυσαν τά άσαατα είς τ ίν  περίβολον.
Ο χειμών εκτείνει επί τή; πεδιάδος τόν 

μανδιαν του τής σιμπεπηγυία; όμίχλης.
Είναι έσπέρα.
Π Αλεξάνδρα καί ό πατήρ αύτής κά- 

θηνται πλητίον τού πυρός, ένθα λάμπουν 
ξύλα τινά ξηρών μυρικών.

Αμφότεροι τηρούν σιωπήν.
Ιδού μετ ολίγον τρεις μήνες άφ ?του 

ό Αλέξιος άφήκε τό πανδοχιΐον τού Πέιιρς* 
δ έν  έΧαβον άκόμη ειδήσεις παρ’ αύτού.

Ο Πέ ερς καθαρ ζιι μετά σοβαρά; προ
σοχή; το παλαιόν του δπλον.

Η Αλιξάνδρα ήτο τεθλιμμένη' είς τόν 
ελάχιστο» κρότον σ-ρέφει πρό; τήν θύραν 
τή» κεφαλήν, έπειτα επαναλαμβάνει }μετά 
στεναγμού δ.,σκόλως κρατουμένου, έργα- 
σιαν τινα ραψίματος, συνεχώς διακοπιο- 
μενην.

Πόσον ήλλαξεν ή νεά'ΐς !
Δέν είναι π λ έο ν  ή Αλεξάνδρα, είναι ή 

σκιά αύτής!
—  Πάντοτε κλαίεις τέκνο» ! τή είπιν 

ό πατήρ αιτής, σφιγγών είς τούς δακτύ
λου; του τό κοντάκιον τού όπλου.

—  Αλλοίμονον ! τφ  άπεκρίθη ή θνγά* 
τηρ του, τόν άγαπφ! δέν επανέρχεται . . .  
τί τφ στνέβη άρα;

Αίφνης κρότος ακούεται έξωθεν.
Η νεάνις έγείρετοι όρμητικώς, τρέχει 

εί; τήν θύραν, τήν ανοίγει φ ω ν ά ζ ο ν σ α ;

—-  Éàv ήτο αυτός !
Αλλ’ ήτο ό άνεμος, βστις πληροί τό οί

κημα, έγείρων μετά πένθιμου ήχου, τήν 
τέφραν τής εστίας.

Τό πάθος τής Αλεξάνδρα; θλίβει τήν 
καρδίαν τού γέροντο; πατρό; της.



331 I Λ I 2 2 Ο 2.

—  Γπαγε ν’ άναπαυθής, τέκνον, τφ εί 
πεν' είναι άργά. Καλήν νύχτα.

Ημέραν τινά ή 'Αλεξάνδρα, άπελπισθεΐ- 
σ» περί τής επιστροφής τού ’Αλεξίου, έζή- 
τησε παρά τού πατρύς της στιγμήν συν- 
διαλέξεως.

—  Πιστεύετε ότι θά έπανέλθτ), πάτερ 
μου; τώ είπε.

—  Οχι, άπεκρίθη ψυχρώ; ό Πέτεος.
Η νεάνις κατέστη ερμαιον τής οδύνης.
—  Έλθέ, θά τον λησμονήσ-ρς, κόρη μου, 

τίί είπεν 5 γέρων, σφίγγων αύτήν έπι του 
στήθους του.

—  Νά τόν λησμονήσω! έψιθόρισεν αυτη 
κύπτουσα την κεφαλήν, νά τόν λησμονήσω 
. . . είναι πολύ άργά!

—  Πολύ άργά ! είπεν ό Πέτερς ώς σκο- 
τοίινιών έκ βιαίας προσβολής, πολύ άρ 
γά! . . , Τί θέλεις νά εΐπτις; "Ας ίδωμεν, 
έξηγήθητι . . . δεν τολμώ νά σ’ εννοήσω.

Η Αλεξάνδρα έγονυπέτησε πρό τοϋ πα- 
τρός της.

— Αιατί πίπτεις εις τά γόνατα, τέκνον; 
τήν ήρώτησε- ποιον σφάλμα επραξας; Ο
ποίας συγχωρήσεως έχεις άνάγκην, προσέ- 
θηκε μετά τόνου, θελων νά τήν άνεγείρ?].

—  Ω! άφετέ με εδώ, τώ είπεν, εις τούς 
πόδας σας, νά άποθάνω έκ^θλιψειος καί αι
σχύνης . .  .

Ογέρων Πέτερς έρρίφθη πρός τό έπί τού 
τοίχου κρεμάμενον όπλον.

Ελαβε τό όπλον.
Τό άνήγειρε καί έσκόπευσε τήν θυγα 

τέρα του.
—  Καί' φονεύσατέ με! έφώνησεν ή πτω

χή ’Αλεξάνδρα, φονεύσατε με . . . ήτίμα- 
σα τό όνομά σας.

Εσταύρωσε τούς βραχίονάς της έπί τού 
στήθους’ τά χείλη της ¿ψέλλισαν δέησιν 
. . . όνομα ίσως.

Περιέμενε τήν θανατηφόρον βολήν.
ιΑλλά τό οπλον έπεσε των χειρών του 

γη αιοΰ στρατιώτου.
—  Αχ ! δεν δύναμαι ! δεν δύναμαι νά 

δολοφονήσω τήν κόρην μου, άνεφώνησε, ρι 
π ^όμενος πρός αύτήν.

Τήν άνήγειρε, κλαίων,

— ύ  ! τάλαινα 'Αλεξάνδρα! εΤπεν όδυ- 
ρόμενος' καί έπειτα προσέθηκεν; Ώ! ό αίσ-
χρος! . . . ώ ! ό άτιμος !

—  Η φωνή του ήιο τόσον γλυκεία, έ· 
ψιθύρισεν ή ’Αλεξάνδρα' μοί έλεγεν ότι μέ 
ηγάπα! . . . Ητο μετά τήν ύπόσχεσιν, τήν 
όσοίαν μάς έκαμεν, οτι 9ά έπανέλθφ —  
Με καθικέτευσε, και αϊ ϊκεσίαι του μ’ έ- 
καμνον νά τρέμω,— τό πίρ των βλεμμά
των του μέ έκαιε,— έκάστη λέξι; αύτοΰ 
έφερε τήν ταραχήν εις τήν ψυχήν μου. . . 
— Φεύ! έπίστευον εις τήν αγιότητα τού όρ
κου του, — έπίστευον εις αυτόν. . .— Ηθε- 
λον δώσει τήν ζωήν μου διά τόν Αλέξιον, 
ναι, πάτερ μου! καί τώ έδωκα τήν τιμήν 
μου!—Α! εϊχετε δίκαιον, θέλοντες νά μέ 
φονεύσητε' άλλ’ ιδού με πίπτουσα εις τό 
όνειδος, μετά τής καταφρονήσεως καί τής
αισχύνης ! . . .

—  Σ-.ώπα ! σιώπα, τέκνον μου, μή δ- 
μιλής οδτω, τή είπε» δ πατήρ αυτής κα- 
ταπληοών αύτήν ασπασμών καί δακρύων. 
Εγώ είμς ένοχος. Δέν έπηγρύπνησα αρκούν
τως έπί τού θησαυρού μου* ή μήτηρ σου 
ήθελε σέ σώσει . . . άλλ έγώ, άνήρ ! . . . 
Καί ήδυνάμην ν’ αμφιβάλλω εις τήν εμπι
στοσύνην τής τιαιότητος ενός Ιίιώφφ. . . . 
Ακουσον, επειδή δέν έπανήλθε, φυλάττων 
ουτω τήν ύποσχεσίν του, αυριον θ άναχω- 
ρήσωμε* καί θά υπάγω νά τώ τήν ενθυμί
σω έγώ, καί άν άρνηθή νά σέ νυμφευθή,δυ
στυχία εις αυτόν ! θά τόν φονεύσω !

—  Αύτόν νά φονεύσης, πάτερ μου ! Α χ! 
ήξιζε κάλλιον τότε νά έφιόνεσες τήν κό
ρην σου !

— Τί λέγεις, δυστυχές τέκνον;
—  Φευ! συγχώρησόν με, πάτερ μου, 

συγχώρησόν με, αλλά τόν άγαπώ πάντοτε!

X.
Τήν επιούσαν ό Πέτερς καί ή θυγάτηο 

αύτού, έπορεύοντο τήν ό δον τής Πετρουτ 
πόλεως.

Η όδός ήτο μακρά καί κοπιαστική.
Οί δρόμοι ήσαν πλήρεις χιόνος, τό ψύχος 

ήτο διαπεραστικόν καί τά καταλυμματα 
ήσαν πάντα έπί τής όδοΰ.

Εταξείδευον πεζοί.
0  γέρων Πέςερς ένεψύχου τό θάρρος τής
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θυνατρός του, δμιλών σύτή περί έλπίδο;.
Η Αλεξάνδρα «μειδία θλιβερώς.
Ητο βεβαία δ-ι ό Αλέξιος τήν είχε λη 

σμονήσει καί ό,τι ΰπεστήριζε τνν δυναμίν 
της «ίς τήν σκληράν ταύτην προσκύ.ησιν. 
δέν ήτο ποσώς #1 ιδέα ότι ό αχάριστος ή
θελε δυνηθή νά έύθϊΐ πρός αύτήν, άλλ’ ή ί 
δέα ότι ήθελε τόν έπανίδει είσέτι άπαξ

Πρό τινων ήδη ημερών καί ό πατήρ καί 
ή θυγάτηρ ήσαν έν τή όίώ' τοϊς ύπελειπε- 
το έτι ήμισείας ημέρας δρομος, όπως φθά 
σωσιν εις τήν πόλιν τού μεγάλου Πέτρου.

Εκάθησαν εις τήν άκραν τής όδοΰ ίν’ ά 
ναπαυθώσι στιγμήν τινα.

ίΐτοιμάζοντο νά έπαναλάβωσι τό τα 
ξείδιόν των, ότε άααξα διήλθε πρό ούτών.

— Συγγνώμην, κύριοι, είπεν δ Πέτερς 
εις τού; δύο επί τής άμάξης άνδρας, δέν 
δύνασθε νά λάβητε μεθ’ υμών τν,ν κόρην 
μου καί τήν δδηγήσητε μέχρι τήί Πετρου- 
πόλεως ; Εκουράσθη, πολύ έκουράσθη τό 
πτωχόν τέκνον' ιδού πέντε ήμέραι, άφ’ ό- 
του όδεύομεν καί αί δυνάμεις τήν έγκατα 
λείπουσιν. Εάν καταδέχησθε νά τή δώσητε 
μίαν θέσιν, έγώ θά υπάγω πεζό;' θά μέ 
πιριμ,ένη εις τήν πύλην τής ποωτευούσης, 
0π->υ φέρει ό δρόμος ο&τος. καί θά τήν προ- 
φθάαω έγώ απόψε εκεί. Καίτοι κεκιρτωμέ- 
νο; όλίγον άπό τήν ηλικίαν, έχω είτέτι 
καλάς κνήμας" είμαι παλαιό; στρατιώτης, 
τό βλέπετε, καί παλαιός στρατιώτης είναι 
πάντοτε στερεός.

0  ε ί ;  τ ώ ν  δ ύ ο  τ α ξ ε ι δ ι ω τ ώ ν  ε ξ έ β α λ ε  τ ή ν  
κ ε φ α λ ή ν  τ ή ς  ά μ ά ξ η ς .

Συνεκινήθη έκ τής καλλονής -ή; Αλεξάν
δρας καί τής παθήσεως, ήν άνεγίνωσκεν 
έπί του προσώπου της.

—  Αναβήτε, δεσποσύνη, τή είτε μετά 
τόνου φωνής πλήρους γλυκέως ενδιαφέ
ροντος.

—  Ευχαριστώ, κύριε, άπεκρίθη αυτη, 
ευχαριστώ. Αλλ ότι καί άν λέγγι ό πατήρ 
μου, ποσώς δέν έκουράσθην, αλλά, καί άν 
τούτο έγένετο, προσέθηκε, θέλω νά εξακο
λουθήσω τόν δρόμον μετ’ αύτοΰ.

—  Αλλά, δεσποσύνη, έξηκολούθησεν δ 
έν τή άμάξη, ό πατήρ σου δέν θά σέ άφή- 
σνι . . . Είναι θέσις τις καί δι αύτόν πλη
σίον τού αμαξηλάτου. Α.άβα, γενναίε μου,

είπε αποτεινόμενος πρός τον Πέτερς, μετά. 
τέσταρας ώρας 9α φθάσωμν εις τήν πόλιν.

0  Πέτερς καί ή θυγάτηρ του Ιλαβον 
θέσιν.

0 άυαξηλάτης έμ.αστίγωσε τούς ίππο ί 
του. καί ή άμαξα διη θύ.θη πρός τήν Ηε 
τρούπολιν.

Μετά τινας στιγμάς, 6 Πέτερς ήρώτη
σε τού; ταξειδιώτας εάν ήδύναντο νά τώ 
δειξωσιν εϊ; τήν πόλιν τήν κατοικίαν τού 
ταγματάρχου Αλέξιου δέ Κιώφφ.

6  εί; τών δυο όδοιπόρων έφάνη έκπε- 
πλτ,γμένο; δ.’ ό<οίαν έρώτησιν' ήθελητε 
νά μά9η διατί ό Πετερς τφ τήν άπηύθννεν.

Οΰτος, μ’ όλας τάς ίκετίας τής θυγα- 
τρό; του, τφ διηγήλη ό,τι γνωρίζομεν.

Το μετωπον τού ταξειδιώτου συνω- 
φρυώθη.

— Διατί δέν άποτείνεσθε πρός τόν αύ- 
τοκράτορ»; είπεν εις τόν πατέρα τής 'Α
λεξάνδρας, πάντοτε προσβλίπων μέ τού; 
οφθαλμού; αύτήν.

Εγώ! είπεν δ Πέτερς, ν’ άποτανθώ 
εις τήν Αύτού Μεγαλειότητα ; Καί πώς θά 
είσέλθω ιεέχρις αύτού ;

— Δέν μοί είπες ότι είσαι γέρων στρα
τιώτης;

—  Β ε ο α ίω ς .

—  Λ ο ι π ό ν  !

Λέγουσιν ότι ό αύτοκράτωρ δέχεται έ- 
κουσιως τούς παλαιούς στρατιώτας τής 
'Ρωσσίας . . . πρός τούτοις, έγώ δόναμα. 
νά σοί προετοιμάσω συνομιλίαν μετ’ αύτού

—  Μετά τού αύτοχράτορος ;
—  'Δ να μ φ ιβ ό λω ς.
—  Ε ι σ θ α ι  λ ο ιπ ό ν  .  .  .

— Είμαι υπάλληλος τών ανακτόρων, 
κατε'χω καλήν θέσιν.

  Ίσως είσθε έπιμελητής . . .  ή θυ
ρωρό; ! έφώνησεν ό Πέτερς μετά σεβασμού 
άποκαλύπτων τήν κεφαλήν.

—  Μάλιστα, είμαι . . . κάτι τι, είπε 
μειδιών ό οδοιπόρος, καί ίδ.ύ τί θά καμιρ 
νά φθάσητι μέχρι τής Αυτού Μεγαλειότη- 
τος. Εμπιστεύομαι τό άντικείμενον τούτο 
εί; τήν δεσποσύνη» θυγατέρα σου, παρου- 
σιασθήτε αύτήν τήν έσπέραν εις τά αϋτο- 
χρατορικά ανάκτορα.

Λέγων τά; λέξεις ταύτα;, επέββσε λ·£·
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πρόν δακτυλίδιον εις τόν δάχτυλο» τη; Ά-βχτε, 
λεξάνδρας.

Μ ιτά  χινας ώοας ή άμαξα άφίκετο εις 
(¿¡αν των πυλών της πόλεω;' ό δέ Πέτερ;
μετά της θυγατρός του άπεμακρύνθήσαν 
ταχέως και παρευθύς έχάθη αΰτη εις περι- 
σ τροφήν όδού τίνος.

XI.
Τήν ιδίαν εσπέραν ό  ’Αλέξιος διηυθύνετο 

εις το γραφείον του αΰτοκράτορος, οπου 
πΐ/Οσεκλήθη κατά διαταγήν τής Αύτου 
Μεγαλείο τητος.

— Â ,  ί δ ο ύ  σ α ς  τ α γ μ α τ ά ρ χ α , ε ί π ε ν  δ  τ ζ α -  
ρ ο ς ,  β λ έ π ω ν  ε ί σ ε ρ χ ό μ ε ν ο ν  τ ό ν  ν έ ο ν  του ε ύ -  
ν ο ο ύ μ ε ν ο ν .

—  Μ ά λ ι σ τ α ,  Μ ε γ α λ ε ι ό τ α τ ε ,  Ε ύ χ ο μ α ι  
κ α τ ά  δ ι α τ α γ ή ν  τ ή ς  Υ μ ε τ έ ρ κ ς  Μ ε γ α λ ε ι ό 
τ η τ α ς .

—  Καθήσατε.
0  Α λ έ ξ ι ο ς  έ λ α β ε  κ ά θ ι σ μ α  κ α ί  έ κ ά θ η σ ε ν ,  

ά φ ’ ο υ  π ρ ό τ ε ρ ο ν  έ κ υ ψ ε  π ρ ο  τ ο υ  ή γ ε μ ό ν ο ς  τ ο υ .
—  Ο ύ δ έ ν  μ ο ί  ε ί π α τ ε  π ε ? ί  τ ο ύ  τ α ξ ε ι δ ί ο υ ,  

τ ό  ό π ο ι ο ν  τ ε λ ε υ τ α ϊ ο ν  έ π ε χ ε ι ρ ί σ α τ ε ,  ’Α λ έ ξ ι ε ;  
τ ό ν  ή ρ ώ τ η  ε ν  δ  Α ΰ τ ο κ ρ ά τ ω ρ .

—  ' Α λ λ ά ,  Μ ε γ α λ ε ι ό τ ο τ ε ,  ε ί π ε ν  δ  Ά λ έ -  
ξ ο ς ,  έ κ π λ α γ ε ί ς  δ ι ά  τ ο ι α ύ τ η ν  έ ρ ώ τ η σ ι ν ,  ή  
π ε ρ ι ή γ ε σ ι ς  α υ τ η  έ γ έ ν ε τ ο  ώ ;  α ι  σ υ ν ή θ ε ι ς  κ α ί  
ο ύ δ έ ν  ε ύ υ ο ν  ά ξ ι ο ν ,  ώ ΐ τ ε  ν ά  έ ν δ ι α φ έ ρ η  την 
Μ ε γ α λ ε ι ό τ η τ α  Σ α ς .

—  A  ! ά π ε κ ρ ί θ η  δ  α ΰ τ ο κ ρ ά τ ω ρ  π ρ ο σ ή 
λ ι ο υ  δ ι α π ε ρ α σ τ ι κ ό ν  β λ έ μ μ α  ε π ί  τ ο ύ  ν ε ’ο υ  
τ α γ μ α τ ά ρ χ ο υ ,  ά  !  .  .  .  έ γ ώ  έ π ί σ τ ε υ α  .
Μ ο ί  ώ μ ι λ η σ α ν  π ε ρ ί  δ ι μ ή ν ο υ  δ ι α μ ο ν ή ς  ε ι ς  
τ ό  π α ν δ ο / ε ΐ ο ν  ε ν ό ς  ό ν ο μ α ζ ο μ έ ν ο υ  .  .  . 
Π έ τ ε ρ ς ,  ν ο μ ί ζ ω  ;

—  Ν α ι ,  μ ο ν ά ρ χ α ,  ά π ε κ ρ ί θ η  ό  Α λ έ ξ ι ο ς  
ε ϊ ς  τ ό  έ π α κ ρ ο ν  τ η ;  έ κ π λ ή ξ ε ω ς .

—  Ό  Π έ τ ε ρ ς  ο ύ τ ο ς  έ χ ε ι  ν έ α ν  θ υ γ α τ έ  
ρ α  ;  π ρ ο σ έ θ η κ ε ν  δ  Α ΰ τ ο κ ρ ά τ ω ρ .

—  Μ ά λ ι σ τ α  β α σ ι λ ε ύ  .  ,  .  .  έ ψ ι θ ΰ ρ ι σ ε ν  
ό ’ Α λ έ ξ ι ο ς .

—  ‘ Η  ’ Α λ ε ξ ά ν δ ρ α  ε ί ν α ι  ω ρ α ί α  . .  .  ώ ·  
ρ α ι ω τ ά τ η  .  .  .  ώ ;  λ έ γ ο υ ν ,  έ ξ η κ ο λ ο ύ θ η σ ε ν  
ά σ π λ ά γ χ ν ω ς  δ  τ ζ ά ρ ο ς '  σ ε ί ς  τ γ ι  ε ί π α τ ε  β τ ι  
τ η ν  ή γ α π ά τ ε  ;

— Πώς ! ‘11 Μεγαλειότης σας γνωρί
ζει ; . . .

;— Ήξεύρω δτι την ήπατήσατέ, ήτιρ,ά-

άφ' 05 τ?, ύπεσχέθητε νά τήν νυμ·
φευθήτε.

— Χάριν ! έψέλλισεν ό ’Αλέξιος. Ή- 
θέλησα μετά τήν ενταύθα επάνοδόν μου, 
νά έλθω νά πέσω εις τούς πόδας τής ύμε- 
τέρας Μεγαλειότητος, νά τή ιίπω τόν έ
ρωτα, τόν όποιον ή νεάνις αυτη μοί ένέ- 
σπειρε διά των χαρίτων της καί των άρε- 
τών της· άλλ’ έφοβήθην μή κινήσω τήν ορ
γήν σας ‘¿σιώπησα.

— Οίίτω, έκάμετε τήν υποτιθέμενης 
αΰστηρότητά μου συνένοχον τής προδοσίαν 
σας ! Εδρετε τούτο εΰκολώτερον, ή νά κρα· 
τήσητε τήν ύπόσχειίν σας' έπράξατε ατι
μίαν κύριε.

‘θ  ’Αλέξιος έσκίρτησεν- έχων ώχοόν 
τό πρόσωπον, τούς οφθαλμούς σπινθηροβο- 
λούντας καί τήν φωνήν ήχηράν, άπεκρίθη 
εις τόν αϋτοκράτορα μ έκφραοιν ύπερηφα- 
νίας προβληθείσης, ήν εμετρίαζε μόνον τό 
πρός τήν μεγαλειότητά του σέβας :

— Μεγαλειότατε, ό άνθρωπος, δστις 
έπραζεν ατιμίαν, —  τό είπατε, —  ούδέ 
έν λεπτόν δύναται νά κρατήσγ) τά σημεία 
καί τόν βαθμόν τά όποια τφ  έχορηγήιατε ! 
Ιδού τά ξίφος μου, μεγαλειότατε. ’Εάν ή 
φωνή μου σάς προσβάλλή, στείλατέ με εΐ; 
τόν θάνατον, καί θ άποθάνω ευτυχής, άρ- 
κεϊ νά ι δ ω  έτι άπαξ τήν ’Αλεξάνδραν καί 
έζαγοράσω τήν συγχώρησίν της μέ τήν θυ
σίαν τού αίματός μου. —  Εάν μέ αφήνε
τε τήν ζωήν, θά ύπάγω νά ταφώ μετ’ αυ
τής καί τού πατρό; αύτής μακράν τών με
γαλείων, διά τά όποια τό σέβας μου μ’ ά- 
πεκατέστησε προδότην τής όρκισθείσης πί- 
στεως. ©ά ήααι δ τελευταίο; τών υπηκόων 
σας, μεγαλειότατε, αλλ’ ό τελευταίος τών 
υπηκόων σας θά ήναι ό ευτυχέστερος τών 
ανθρώπων, διότι θά δυνηθή νά έπανορθώση 
τό σφάλμα του, νυμφευόμενος εκείνην, τήν 
όποιαν πάντοτε ήγάπησεν.

‘θ  αΰτοκράτωρ έκρουσε τόν κώδωνα.
Θυρωρός τις ένεφανίσθη.
‘Ο αΰτοκράτωρ τφ  ώμίλησε σιγηλώς* 

ό θυρωρός έδειξε διά χειρονομίας μίαν τών 
πλαγίων Ουρών τού γραφείου καί άπεμα· 
κρύνθη.

—  Καλώς, ’Αλέξιε, είπεν ό αύτοκρά·· 
τωρ εις τόν εϋνοούμενον, δστις περιέμινεν

άπαθλς τήν άπάφασιν τού κυρίου του. Κα
λώ; ! ευχαριστούμαι, άκούωνσε ούτως ό- 
μιλούντα. βχετε άδικον, άμφιβάλλοντες 
περί τής καλλοσύνης μου. Αί ! μή δέν ή 
ξεύρεις δτι δ έοως είναι εις άπασας τάς τά 
ξεις, είπε μειδιών" δτι γνωρίζει νά πλησιά- 
ζν) άπάσας τάς άποστάσεις ; Ωφειλες ν ά- 
ναμνησθής τόν αϋτοκράτορα Πέτρον καί 
τήν καπηλίδα Αίκατεοίνην : έγένετο αύτο- 
κράτειρα ! ©ά κάμής καί σύ κόμησσαν τήν 
’Αλεξάνδραν.

—  Ω ! βασιλεύ ! άπεκρίθη ό Αλέξιο; 
ένώνων τάς χεΐρας, άφετέ με ν άπέλθω τήν 
ώραν ταύτην, καί εντός δέκα ήμερων θά 
έχω τήν τιμήν νά παρουσιάσω τήν μνη 
στην μου εις τήν ίιμετέραν Μεγαλειότητα.

—  Διατί δέν μέ τήν παρουσιάζεις τήν 
στιγμήν ταύτην, είπεν δ αΰτοκράτιυο διευ- 
θυνόμενος πρός τήν θύραν, τήν όποίαν τφ  
όπέδειξεν ό θυρωρός.

—  'Αλλά, βασιλεύ, είναι αδύνατον τού
το ! είπεν ό ’Αλέξιος.

‘Ο ’Αλέξιος ματαίως ίζήτει νά έννοήση
—  Έλθέ, δεσποσύνη, είπεν ό αύτοκρά 

τωρ, άνοίγων τήν  θυρίδα, έλθέ !
*Η Αλεξάνδρα ένεφανίσθη, ουνοδευομέ- 

νη ύπό τού γενναίου Πέτερς.
‘Ο αΰτοκράτωρ έλαβεν έκ τής χειρός τήν 

νεάνιδα,
—  Κόμη, ιδού ή σύζυγός σου. Σοί δί 

δω τήν θυγατέρα γενναίου στρατιώτου’ τήν 
προικίζω μέ πεντήκρντα χιλεάδας ρούβλια 
καί θά ύπογράψω εις τό συμβόλαιον.

·— Ω ! βασιλεύ ! έφώνησεν ό ’Αλέξιος, 
«ΐς τό έπακρον τή; ευτυχίας.

‘Ο Πέτερς έμεινεν εμβρόντητος
—  Πώς ! άνεφώνησεν ουτος, ό κύριος 

δέν είναι δ επιμελητής, ό θυρωρός τών αΰ- 
τοκρατορικών ανακτόρων !

—  Είμαι ό ίδιο; αΰτοκράτωρ, είπε μει- 
διών ό Παύλο; Λ’, διά τήν έκπληξιν τού 
γέροντος στρατιώτου.

0  ευτυχία τής Αλεξάνδρας είναι απε
ρίγραπτος* δ αναγνώστη; ευκόλως θά τήν 
έννοήσϊ). ής πρός τόν πατέρα της, έκλαιε 
καί έγελα συγχρόνως.

—  Λοιπόν, γενναίέ μου, τώ είπεν ό αύ 
τοκράτωρ έτήρησα τόν λόγον μου ; είσαι 
•ύχαριστημένος \

, Ι Λ Γ

— à  ! Βασιλεύ . Γ . ώ ! Μεγαλειότατε ! 
. . . ώ ! άγνοώ τ£ νά εΐπω . . . δέν ή- 
ξεύρω, έγώ . . . Αλλ’ δ ©εός είναι καλός 
καί σείς είσθε μέγας μονάρχης . . .  καί ζη 
τώ δ αΰτοκράτωρ ! άνεφώνησε, μή εύρί- 
σκων άλλας λέξεις, οπως έκφράσ/ι τήν χ*·; 
ράν του.

— Καί τί θέλεις νά πράξω διά σέ; τόν 
ήρώτησεν ό Παύλος.

— Δός με τήν άδειαν νά φονευθώ, όπη-,
ρετών σε.

—  Οχι, έχεις ανάγκην άναπαύσεω; σή
μερον.

Λοιπόν ! είθε ό Θεό; νά μοί δωρήσιρ πο
λυαρίθμου; έγγόνους . , . Θά τού; μάθω νά 
γυμνάζωνται.

Τήν έπιούοαν ύπεγράφετο τά προικοσύμ- 
φωνον,καί έτελείτο εις τήν αύτοκρατορικήν 
εκκλησίαν ό γάμος τού ιύγενοΰ; κόμητος 
Αλεξίου δέ Κιώφφ μετά τή; Αλεξάνδρας, 

θυγατρός τού γέροντος Πέτερς.
Α. ΟΛΥΜΠΙΟΣ.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΓ.
('Εκ τού Γαλλικού).

ΤΜΗΜΑ. Α'.
Δέν θέλομεν όμιλήσει περί τού βαπτί- 

σματος ώ; θεολόγοι, διότι δέν είμεθα είμή 
άπλοι λόγιοι, οϊτινες ουδέποτε θέλουσιν εΐσ- 
έλθει εις τό άδυτον.

Οί Ινδοί λοιπόν έξ άμνημονεύτων χρό
νων έβυθίζοντο καί βυθίζονται εϊσέτι έν τφ  
Γάγγρ. Οί δέ άνθρωποι, οί πάντοτε ύπό 
τή; κρίσεως αγόμενοι, έφαντάσθησαν ευκό
λως, δτι τό πλύνον τό σώμα πλύνει καί 
τήν ψυχήν. Οθεν έν τοΐς ύπογείοι; τών 
ναών τή; Αίγυπτου ύπήρχον κάδοι μεγά
λοι διά τούς ιερείς καί τούς μεμυημε’νους. 
Ο nimium faciles qui tristia crimina coedis 
Fluminea tolli posse putatis aqua.

Ó γέρων Βτοδιέο, όγδοηκοντούτης ών, 
εξήγησε κωμικώ; τούς δύο τούτους στίχους: 
α Περίεργον αξίωμα τό ίσχυριζόμενον, δτι ή 
λύσι; έξαλείφει τό αδίκημα s.

’Επειδή δέ παν σημείον είναι μηδαμινόν
3 7
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αύτό καθ'έαυτό, ό Θεές mi δ ¿κνίσε νά καθι · 
ερώσνι τά έθιμον τούτο παρά τώ λαω τών 
Εβραίων, οίτινε; βαπτιζοντες πάντα; τούς 
ξένους, τούς έρχομένους ϊνα έγκατασταθώ- 
σιν έν Παλαιστίνη, ώνόμαζον αυτούς προ- 
σηΛύτουτ έκ μετοικεσίας-

Και ναι μέν δέν ύπεχρεούντο νά περι 
τμηθώσιν, άλλ ομως ήναγκάζοντο νά ά 
σπασθώσι τάς έπτά έντολάς καί νά μή θυ 
σιάζωσιν Οστέρ οϋδενός ΘεοΟ των ξένων: 
Oí δ’ έκ του δικαίου προσήλυτου περιετέ- 
μνοντο καί έβαπτίζοντο- έβάπτιζον πρός 
τούτοις τάς προσήλυτους γυναίκας παγγύ- 
μνους ενώπιον τριών άνδρών.

01 ευλαβέστεροι Ιουδαίοι ήρχοντο ινα 
βαπτισθώσιν υπό των προφητών,ους μάλλον 
έσέοετο ό λαός. Τούτου ένεκα προσέτρεξαν 
πρός τον Αγιον Ιωάννην, τόν έν τω ’Ιορδά
νη βαπτίζοντα. Καίαύτός δ' ό ’Ιησούς Χρι
στός, οστις ουδέποτε έβάπτισεν, ηύδόκησε 
νά βαπτισθή παρά τού Ιωάννου. Τό έθιμον 
τούτο, έπί πολύ ώ; πάρεργον ύπό της Ίου 
δαϊκής θρησκείας θεωρούμενου, νέον κύρος, 
νέαν άζίαν, ώς έκ τού Σωτήρος ημών άπέ 
κτησεν, ό πρώτιστος ιερός θεσμός καί η 
σφαγή τού χριστιανισμού θεωρηθέν. ’Εν
τούτοις οί πεντεκαίδεκα πρώτοι αρχιερείς 
τής Ιερουσαλήμ ήσαν πάντες Ιουδαίοι. Οί 
Χριστιανοί τής Παλαιστίνης διετήρησαν έπί 
πολύ την περιτομήν. Οί Χριστιανοί τού Α 
γίου Ιωάννου οΰδεποτε έδέχθησαν τό βάτ 
πτιμα τού Χριστού.

Πλείσται άλλαι χοιστιανικα! έταιρίαι διά 
πυριφλέκτου σιδήρου έκαυτηιίαζον τόν βα 
πτιζόμενον, πειθόμενον εις την έκτέλεσιν 
τής καταπληκτικής ταύτης έγχειρίσεως έκ 
των λόγων τού Αγίου Ιωάννου τού βαπτι- 
στού, τών ύπό τού Αγίου Λοιςκα άναφερο- 
μένων « Εγώ μέν ϋόατι βαπτίζω ύμάς. έρ
χεται δέ ό ΐσχυρότερός μου, ού ούκ εϊμί ι 
κανός λύσαι τόν ίμάνια τών υποδημάτων 
αϋτού' αύτός ύμάς βαπτισει έν πνεύματι 
άγΐίι) καί πυρί. » (Κατά Αουκάν Κεφ. Γ'. 
1 6 — 1 7 )  '

Οί ΣελευκιανοΙ, oí Ép̂ .tvtavol καί τινες 
άλλοι έξετέλουν επίσης την έγχείρισιν ταύ- 
την. Αί λέξεις βαπτίπει ' . . i r  πνρί Ου
δέποτε έξηγήθησαν. Ά λλ ’ ύπάρχουσι πολ- 
λαί γνώμαι περί τού βαπτίματος δ ά πυράς,

-ού ύπό τών Αγίων Λουκά καί Ματθαίου 
ίναΦερομένου. Ή δέ μάλλον πιθανή, ίσως, 
ιιναι, ότι ύπαινίττεται την άρχαίαν σ^νή- 
3ειαν, τήν ύπό τών ευλαβών εκείνων ά.Ορώ 
πων υπέρ τής Συρίας 6εάς τελουμε*ην, οϊ- 
τινες, μετά τήν έν τώ υδατι καταδυΊ', 
έχάραττον έπί τού σώματος αυτών χαρα
κτήρας διά πεπυρακτωμ ενου σιδήρου. Ίό 
πάν ήν πρόληψις παρά τοΐς αθλίοις άνθρώ- 
ποις, καί ό ’Ιησούς άντεκατέστησε δι’ ίεράς 
τελετή;, διά συμβόλου δραστήριου καί θείου 
τάς γελοίας ταύτας προλήψεις, (α)

Κατά τού; πρώτους τού χριστιανισμού 
αιώνας ούδέν κοινότερου τού αναμένειν τήν 
αγωνίαν πρός βάπτισιν. Το παράδειγμα 
τού αύτοκράτορος Κωνσταντίνου είναι αρ
κούντως ισχυρά άπόδειξις. 0  δέ άγιος Αμ- 
βοόσιος δέν είχεν εισετι βαπτισθή, οτεε- 
χειροτονήθη έπίσκοπος τού Μιλάνου. Τό 
|θος τού νά περιμένωσι τόν θάνατον, ϊνα

(α) Έχάραττον τά στίγματα ταϋτα  κυρίως 
επί του τρνχτ,λου και τού καρπού ΐνα καλλιον 
τια τών πασφανων τούτων σημείων δηλωσιν, οτι 
ήσαν μεμυημένοι, άνήκοντες τη ί)ε^· Ιοετε το 
κεφάλαιον περί τής Συρίας θεάς το ύπό μεμυη- 
μένου τινός συγγραφίν καί Ιν τώ Αουκ.α φ  κα- 
ταχωρτ,θεν. Ό  δέ Πλούταρχος έν τή  περί προ- 
λήψεως συγγραφή του λέγε1, ότι η ύεά αυτη κα- 
τώρΟου, ώστε να φύωνται ε/κη εις τά γαστρι- 
χντ.μια εκείνων, οΐτινες ετρωγον κρέατα άπηγο^ 
ρευμένα. Τούτο δύναται να σχετισΟή με τό του 
Δευτερονομίου. οπερ μετά τήν άπαγόρευσιν τού 
τρώγειν καμήλους και εχχ^λεις κλπ : λέγ«ι , 
(Κεφ. Κ Η '.  3 · ϊ= 3 6 )  «Πατάξαι σε Κύριος έν 
έλκει πονηρω έπ ί τά γόνατα και έπί τάς κνήμας, 
ώστε μή δύνασθαι ίαΟήναί σε άπύ ίχνους των 
πο5ών σου έως τής κορυφής σου.» Τοιουτοτρό
πω ς το ψεύδος ήν Ιν Συρία η σκιά τής εβραϊκής 
αλήθειας, τής παρασχούσης τήν δίοδον εις άλή- 
Οειαν νωτεινοτέραν.

Το εν πορί βάπτίσμα, δηλαδή τά στίγματα 
ταΰτα, ήν σχεδόν πανταχού έν χρήσει. Ά ναγ ινώ - 
σκετε έν τώ  Ιεζεκ ιήλ (Κεφ- Θ '. 9 .)  υΠρεσού- 
τερον καί νεανίσκον καί παρθένον καί νήπια καί 
γυναίκας άποκτείνατε εις εξαλειψιν' επ ί δε πάν- 
τας, έφ’ οδς έστι τό σημείου, μή έγγίαηται, καί 
άπό τών άγιων άρξασθε.» "Ιοετε έν τή  άποκαλυ- 
ψει (Κ εφ. Ζ’. 3 . καί έπ .) «Μ ή άδικήσητε τήν 
γήν, μήτε τήν θάλασσαν, μητε τα οένδρα, αχρις 
ού σιοραγίζωμεν τούς δούλους του Θεού ημών 
έπί τών μετόπων αυτών. Καί ήκουσα τόν άριθ- 
μόν τών ¿σφραγισμένων' ρμέ^ χρλιαίες έσφραγι- 
α μέν οι έκ πάαης φυλής υίών Ίσ ρ α η λ  . .  .»
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φότε ίίσέλθωσιν έν τώ Ιερφ λουτρώ, άπηρ-' 
χαιώθη μετ’ ού πολύ.

Περί του βαπζίσματοο τωκ νεχρώκ-

Έβάπτισαν καί τούς νεκρούς. Τό δέ βά- 
πτισμα τούτο αποδεικ»ύετ«ι έκ τού έξής 
τεμαχίου τού άγιου Παύλου έν τή πρός 
Κορυνθίους επιστολή του : « Επεί τί ποιή 
σουσιν οί βαπτιζόμενοι υπέρ τών νεκρών, 
εί ολως νεκροί οίικ έγείρονται ; ΤΙ κ 4  βα 
πιίζονται ύπέρ τών νεκρών ;» (ίΐρός Κο 
ρτνθίους Α'. Κεφ. ΙΕ'. 29 — 30). ’Ενταύθα 
υπάρχει γεγονός τι; Π δηλ. έβάπτιζον αυ
τούς τού; νεκρού., ή έβαπτιζοντο έν ό«ό- 
ματι αύτών, όπως μετεπειτα έλάμβανον 
τάς αφέσεις, ϊνα λυτρώσωσιν έκ τού κα
θαρτηρίου τάς ψνχά; τών φίλων καί συγ 
γενών.

0  Αγιος Επιφάνιας καί ό Αγιος Χρυσό
στομος διδάσκουσιν ημάς, ότι έ'ν τισι χρι- 
στιανικαϊς έταιρίαις, καί κυρίως παρά τοϊς 
Μ αρκιωνίταις, έθετον άνθρωπόν τινα ζώντα 
έπί τής κλίνης νεκρού, έρωτώντες αυτόν, 
άν ήθελε νά βαπτισθή' 6 δέ ζών άπεκρί ε- 
το ναι" τότε λαμβάυοντες τόν νεκρόν εβύ- 
θιζον αύτόν έν καδω. ’ Α λ λ ά  τό έθος τούτο 
μετ’ ού πολύ σπεδοκιμάσθη" ό δέ άγιος 
ΙΙαύλος, ποιούμενος μνείαν τούτου, δέν τό 
καταδικάζει, ά λ λ α  τουναντίον μεταχειρί
ζεται αΰτό ώς επιχείρημα ακαταμάχητο* 
άποδεικνύον τήν άνάστασιν,

Περί τον δ ιά  ραντισμον βατττίσματοτ.

Οί Ελληνες διετήρησαν τό διά καταδύ- 
σειος βάπτισμα. Ά λλ οί Λατίνοι, περί τό 
τέλος τού όγδοου αιώνο; επεκτείναντες τήν 
θρησκείαν αύτώ» έν τή Γαλατία καί τή 
Γερμαν α, καί βλέποντες, οτι ή κατάδυσις 
ήδυνατο νά έξολοθ.εύη τά παιδία έν χώ - 
ραις ψυχραϊς, άντεκατεστησαν α υ τ ή ν  δι ά 
πλού ραντισμού, πολλκκις ώ; έκ ταίτου υπό 
τής Ελλάνική; Εκκλησίας άναθεματι- 
σθέντες.

ΕρωτηθεΙς ό Αγιος Κυπριανός, έπίσκο
πος τής Καοχηδόνος, άν οί ραντισθέντες 
μόνον καθ’ όλον τά σώμα πράγματι έβα- 
πτίσθηοαν, άπεκρίθη’'έν τή εξηκοστή εκτρ 
επιστολή του «ότι πολλαί Έκκλησίαι δέν 
έπίστευον, οτι οί ραντιοθέντι; ούτοι έγέ.

νοντο χριστιανοί" ότι αύτός τού; θεωρεί 
χριστιανούς, άλλ’ οτι διατελούσιν έν εύνοια 
άπείρως ελασσόνα έκείνης, ής άπολαμβά- 
νουσιν οί τρεί. κατά τό έθος βυθιοθέντες. ο

Αμα έβυθίζοντο οί χριστιανοί έγίνοντο 
μεμυημένοι, πρά τούτου όντες κατηχούμε
νοι. Ετρεπε δέ ϊνα γείνη τις μεμυημ,ένος 
νά έ/η έγγυητάς, οδς δι’ ένός ονόματος 
άναΛ<Ιχ·«νο έκάλουν, όπως ή Εκκλησία 
βεβαιωθή περί τή; πίστεως τών νέων χρι
στιανών, καί όπω; μή δημοσιευθώσι τά 
μυστήρια. Τούτου λοιπόν I εκα κατά τούς 
πρώτους αιώνας οί εθνικοί εϊχον γεν.κώς 
κακάς πληροφορίας περί τών μυστηρίων 
τών χριστιανών όπως ούτοι περί τών τής 
Ισιόο; καί τή; Ελευσινίας Δήμητρος.

Κύριλλο; ό Άλεξκνδρεύς έν τώ κατά 
τού αύτοκράτορος Ίουλιανού συγγ.άμματί 
τθυ λέγει ταΰτα : «Ηθελον όμιλήσει περί 
τόύ βαπτίσματος, άν δέν έφοβούμην μή ό 
λόγος μου εις τούς άμυήτους περιέλθη.ο 
Δέν υπήρχε λοιπόν κατά τούς χρόνους έκεί- 
νους μηδεμία λατρεία άνευ τών μυστηρίων 
της, τών εταιριών της, τών κατηχουμένων 
της, τών μεμυημένων της, τών ενόρκων 
της. Εκάστη δέ όμάς άπήτει νέας άρετάς, 
νέαν ζωήν εις τού; αμαρτωλού; της συνι
στώσα, ί η ί I υ ιη η ο ν 3 θ ν ί ί α β. Η μύ- 
ησις τών χριστιανών άαφοτέρων τών φύλων 
συνίστατο είς τό νά βυθιζωνται πάγγυμνοι 
έν κάοω ψυχρού υδατος, τή; άφέσεως τών 
αμαρτιών οΰση; προσκεκολλημενσς τή συμ
βολική ταύτη πράξει. Ά λ λ ’ ή διαφορά με
ταξύ τού χριστ ανικοϋ βαπτίσματος καί 
τών Ελληνικών, τών Συριανών, τών Αιγυ
πτιακών καί ‘Ρωμαϊκών τελετών, ήν ή τής 
άληθείας πρός τό ψιύδο; διαφορά καί ό 
Ιησούς Χριστός ο μέγας τού νέου νόμου 
ίερεύς.

Από τού δευτέρου αίώνος ήρξαντο νά 
βαπτίζωσι τά παιδία, ήν δέ φυσικόν οί χρι
στιανοί νά έπιθυΐλώσιν ώστε τά τέκνα των, 
άτινα ήθελον κολασθή, άν δέν ύφίσταντο 
τό μυστήριον τούτο,, νά σώθώσι. Συνεπέ- 
ρανον τέλος πάντων, ότι έπρεπε νά τό με- 
ταδώσωσιν αϋτοϊς μετά τάς όκτώ ήμέρας, 
διότι παρά τοΐ; Ιο,δαίοις έν ταύτη τή ηλι
κία περιετέμνοντο. I] Ελληνική Εκκλησία 
διαιηρεί είαέτι τό έθιμον τούτο.
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Τά άποθνήσκοντα έν τ9ί πρώτη έβδομα 
St έχολάζοντο κατά τους αύστηροτέρους 
τής Εχχληαίας πατέρας. ’Αλλ’ ó Πέτρο, 
Χρυσολόγος, έν τφ  πέμπτιρ αίώνι άκμάσας 
εφεύρε τάς Ζτνας (limbes). ει5ος μέτριας 
κολάσεως, κυρίως δέ άκτή τής κολάσεως, 
προάστειον τής κολάσεως, όπου πορεύονται 
τά μικρά παιδία, τα άβάπτιστα θαιιόντα, 
καί ένθα έμενον οί πατριάρχαι πρό τής χα- 
ταβάσεως του Ιησού Χριστού εις τόν αδην 
ώστε ή γνώμη, οτι 6 ’Ιησούς Χριστό; χατέ 
βη εις τάς Λίμόας καί ούχί εις τόν άδην- 
έκτοτε έπεκράτησεν.

Ήμφισβητήθη πρός τούτοις αν χριστια
νός έν ταΐς έρήμοις τής Αραβίας ήδύνατο 
νά βαπτισθή Si’ άμμου, αλλ ελαβον απο
φατικήν άπάντησιν' άν ήδύνατο νά βαπτί- 
σωσι S i’ άνθονέρου, άλλ’ άπεφασίσθη, ότι 
ήτο ανάγκη καθαρού ΰδατος καί εντούτοις 
ήδύναντο νά μεταχειρισθώσιν υδωρ Οολώδες. 
Παρατηρεί τις λοιπόν ευκόλως, δτι σόμπα 
οα ή διδασκαλία αυτη έξηρτάτο έκ τής 
συ.έσεω; των πρώτων ποιμένων τών καθι- 
ερωσάντων αυτήν.

Οί άναβαπτιστα! καί τινες αλλαι κοι- 
νωνίαι, έκτός τών κόλπων τής Εκκλησία; 
ουσαι, ένόμισαν ότι δέν πρέπει νά βαπτί- 
ζωσι καί νά μυώσί τινα άγνοούντα τό γι- 
γνόμενον. ’Αναγκάζετο να ϋποσχεθή), λέ 
γουσιν, οτι θέλει άποτελέσει μέρος τής 
χριστιανικής κοινωνίας,αλλά τό παιδίον δέν 
είναι δυνατόν νά δεσμευθή. Δίδετε αύτφ 
έγγυητήν, άνάδοχον" άλλά τούτο είναι κα- 
τάχρησις αρχαίου εθίμου. II πρόληψ.ς αυτη 
ήν καταλληλότατη έν τή πρώτη καθιδρύ- 
σει. όταν δηλ. άγνωστοι, άνδρες τέλειο«, 
ώριμοι, γυναίκες καί κόραι άκμαίαι έπα 
ρουσιάζοντο ένώπιον τών πρώτων μαθητών 
ΐνα καταταχθώσιν έν τη κοινωνία, ?«α συμ- 
μετάσχωσι τών έλεημοσυνών, τότε είχον 
ανάγκην προφυλάξεώς τίνος, περί τής πί- 
στεως αυτών έγγυωμένης’ έπρεπε νά βε 
βαιωθώσιν ώς πρός αυτούς' ώμνυον ότι θέ 
λούσιν ανήκει ήμΐν' άλλά τό παιδίον εϋρί- 
ακεται είς σημεΐον έκ διαμέτρου εναντίον 
τώ βρκω τούτω. Οθεν συνέβη συχνάκις πας 
δίον, βαπτισθέν παρ’ έλλήνων έν Κωνσταν- 
τινουπόλει, να περιτμηθη μετά ταύτα παρά 
Τούρκων' χριστιανός λοιπόν οκτώ ήμερων,

μουσουλμάνος τριών καί δέκα έτών προέ- 
δωκι τού, όρκους τού άναδόχου αύτού. ’Ι
δού είς λόγο;, δν δύναται νά προβάλωσιν 
οί άναβαπτισταί' άλλ ό λόγος υυτος, δ- 
στις ήθελεν έχει όπόστασίν τινα όσον αφό
ρα την Τουρκίαν, ουδέποτε μέχ.ι τούδε 
ϊσχυσεν έν χριστιανικοί; χώραις, έν αίς 
τό βάπτισμα βέβαιοί την κατάστασιν τού 
πολίτου. Πρέπει δέ τις νά συμμορφώται 
πρός τούς νόμους καί νού; ιερούς θεσμούς 
τής πατρίδος του.

Οί Ελληνες άναβαπτίζουσι τούς λατί- 
νους, τούς εκ τίνος λατινικής κοινωνίας εις 
ελληνικήν μεταβαίνοντας' υπήρχε δε καί 
συνήθεια έν τώ παρελθόντι αίώνι οί κατη
χούμενοι ούτοι νά άπαγγέλλωσι τού; έξης 
λόγους' «Πτύω τό πρόσωπον τού πατρός 
μου καί τής μητρός μου, οί τινες κακώς μέ 
έβάπτισανί. ίσως ή συνήθεια αΰτη διαρκεΐ 
είσέτι, καί θέλει διαρκέσει έπί πολύ έν 
ταϊς έπαρχίαις.

Ίόέαι των αυστηρών μ ον νθε Λητών 
περί τοΰ βαπτίσματος.

«Είναι πρόδηλον τω θέλοντι νά σκεφθη 
άνευ προκαταλήψεως, ότι τό βάπτισμα δεν 
είναι ούτε σημ.εϊον άπονεμομένης χάριτος, 
ούτε σφραγίς συμμαχίας, άλλ’ άπλή δήλω- 
σις επαγγελίας».

«Τό βάπτισμα δέν είναι άναγκαϊονο.
«Δέν άφιερώθη ποτέ ύπό τού ’Ιησού Χρι

στού, καί ό χριστιανός δύναται νά παρίδη 
αύτό όωευ ούδενός εμποδίου«.

«Δέν πρέπει νά βαπτίζωνται οΰτε τά 
παιδία οΰτε ή ενήλικοι, οΰτε άλλος τις 
γενικώς« .

«Ήδύναντο νά μεταχε'.ρίζωνται τό βά- 
πτισμα έν τη γεννήσει τού χριστιανισμού 
διά τούς έκ τής εΐδωλολατρείας εξερχομέ- 
νους, Ϊνα δημοσιεύσωτι τήν ομολογίαν τής 
πίστεω; αύτών διά τού αυθεντικού τούτου 
σημείου' άλλά νυν είναι απολύτως ανωφε
λές καί δλως μικρού λόγου άξιον».

(Αί τελευταϊαι «ύται ϊδέαι έλήφθησαν 
έκ τού ’Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού).
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Τό βάπτισμα, ή έν τώ υδατι **τάδυ- 
σις, τό άποσμάν, δ δι’ υϊατο; καθαρμός

έκ τής άρχα οτάτης αρχαιότητας κατάγον
ται. ’Ο δέ καθαρός τό σώμα ήν καθαρός 
καί ενώπιον τών θεών. Διό ούδεις ποτε ίε 
ρεύς έτόλμησε νά προσεγγίση τόν βωμόν, 
εχων κηλίδα έπί τού σώματός του. ‘ 11 φυ- 
σ κή κλίσις τού μεταφέρειν εις τήν ψυχήν 
τό τφ σώματι άνήκον, παρήγαγε τήν ϊ 
δέαν, ότι αί καθάρσεις καί αί άπολούσείς 
έςήλειφον τάς κηλίδας τής ψυχής ώς τάς 
τών ένδυμάτων' πλύνο.ντες δέ τό σώμα ένό- 
μιζον, ότι πλόνουσι καί τήν ψυχήν. ?Κκ 
τούτου ή αρχαία εκείνη συνήθεια τού λούε 
σθαι έν τφ Γάγγη, ούτινος τά ΰδατα ιερά 
ένομίζοντο' έκ τούτου αί τοσούτον συνεχείς 
καθάρσεις παρά πάσι τοϊς λαοϊς. Τά άνα · 
τολ κά έθνη,τά τάς θερμάς χώραςκατοικούν 
τα, προσεκολλήθησαν θρησκευτικώτατα είς 
τά έθιμα ταύτα.

Παρά τοίς ’Ιουδαίοις λοιπόν ΰπεχρεού- 
τό τις νά λούηται μετά τόν άποσπερματι- 
σμόν, μετά τήν ψηλαφησιν άνοσίου ζώου, 
νεκρού ανθρώπου καί έν πολλαϊς άλλαις 
περιστάσεσιν.

Οί Ιουδαίοι, δεχόμενοι παρ’ αύτοΐς ξέ
νον, άσπαθέντα τήν ιουδαϊκήν θρησκείαν, 
έβάπτιζον αύτόν, άφοϋ πρότερον τόν πε- 
μιέτεμνον' έάν δέ ήτο γυνή, τήν έβάπτι- 
ζον άπλώς, δηλ. τήν έβύθιζον έν τώ ΰδατι 
παρόντων τριών μαρτύρων. Εφοόνουν περί 
τής καταδύσεως ταύτης, ότι παρείχε τή 
βαπτιζομένη νέαν γέννησιν, νέαν ζωήν' έ- 
γίγνετο λοιπόν συγχρύ ως ιουδαία καί κα
θαρά’ τά πρά τού βαπτίσματος τούτου 
γεννηθέντα παρ’ αύτής τέκνα δέν μετείχαν 
μηδεμιάς μερίδος έκ τής κληρονομιάς ήν 
έλάμβανον οί αδελφοί αύτών, οί μετ’ αύτά 
γ’ίννηθέντες έκ τών τοιουτοτρόπως άνα̂ · 
γεννηθέντων γονέων. Πστε παρά τοίς ’Ιου
δαίοι; βαπτίζεσθαι καί άναγεννασθαι ήσαν 
ουνώνυμα* ή δέ ιδέα αυτη έμεινε προσκε- 
κολλημένη τφ  βαπτίσματι μέχρι τών ήμε
ρων ήμών' όθεν όταν Ιωάννης ό Πρόδρομος 
ήοξατο βαπτίζων έν τφ  ’Ιορδάνη, ήκολού 
051 έξ άμνημονεύτων χρόνων ϋφισταμένην 
συνήθειαν. Καί οί ιερείς τού νόμου δέν έ- 
ζήτη«*ν παρ’ αύτού λόγον διά τό βάπτι- 
σα.α το“Τ0ί ούχί καινοφανές, άλλ έκα- 
,γ,γόρη^αν αύτόν, ώςάντιποιηθέντα Stxaicó 
TF ατ«ς άνήκοντος αύτοίς, όπως οί καθολι-
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κοί ιερείς ήθελον δικα ούσθαι νά μέμφωνται 
τόν έπεμβάντα καί λειτουργήιαντα λαϊκόν. 
Ó Ιωάννης λοιπόν εξετέλει πραξιν νόμιμον 
άλλ’ ούχί 7θμΙμως,

Ο ’Ιωάννης ήθέλησε νά παραλαβή μαθη- 
τάς καί παρέλαβεν' ύπήρξεν αρχηγός αίρέ- 
σεως έν τφ  όχλω, τούθ όπερ έγένετο καί 
αιτία τού θανάτου του. Φαίνεται δέ μά
λιστα, ότι καί ό ’Ιησούς υπήρχε κατ’ άρ- 
χάς έν τη τάξει τών μαθητών του, άφού 
μάλιστα έβαπτίσθη παρ’ αύτού έν τφ  ’Ιορ
δάνη, καί δεύτερον, ότι ό Ιωάννης άπέ- 
στειλεν αύτφ ανθρώπους έκ τής μερίδος 
του μικρόν πρό τού θανάτου του.

Ο ιστορικός Ίωσήφ,δμιλών περί τού Ίω* 
άννου,σιωπά περί τού Χριστού, τούθ’ οπερ 
άποδειχνύει άριδήλως, ότι ’Ιωάννης ό Βα
πτιστής άπελάμβανεν έπί τής εποχής του 
μείζονος ή ό ΰπ’ αυτού βαπτισθείς φήμης. 
Μέγα πλήθος τόν ήχολούθει, λέγει ό περι
κλεής εκείνος ιστορικός, καί οί Ιουδαίοι, 
έφαίνοντο διατεθειμένοι νά έπιχειρήσωσι 
πάν ο,τι παρ’ αύτού ήθελον διαταχθή. Έκ 
τού χωρίου λοιπόν τούτου άποδεικνύεται 
ότι ό ’Ιωάννης ήν ούχί μόνον αρχηγός »1* 
ρέσεως, άλλά καί φατρίας. Ó 'Ιωσήφ προσ- 
θετει, ότι ό Ηρώδης άνησύχει Ινεκεν αυ
τού. Καί πραγματικώς κατέστη επίφοβος 
τφ ‘Ηρώδη, όστις έπί τέλους τόν έφόνευ- 
σεν' ό δέ ’Ιησούς δέν ήγωνίζετο είμή κατά 
τών Φαρισαίων. Ιδού διά τ ί όΊωσήφ ποιεί
ται μνείαν τού Ίωάννου ώ; άνδρός διεγεί- 
ραντος τούς Ιουδαίους κατά τού βασιλέως 
Ηρώδου, ώς άνδρός ενεκ* τού ζήλου του 
ενόχου έσχατης προδοσίας γενομένου, ένφ 
τουναντίον ό ’Ιησούς, μακράν τού δικαστη
ρίου διατελέσας, ήν άγνωστος τφ  ίστορικφ 
Ιωσήφ.

Í1 αιρεσιη ’ίωάννου τού Βαπτιστοΰ δ ιέ
φερε παραπολύ τών διδαγμάτων τού 'Ιη
σού. Διότι εύρίσκομεν έν ταϊς Πράξεσι τών 
'Αποστόλων, εικοσιν έτη μετά τήν δίκην 
τού Χριστού, ’Απολλώ τόν Άλεξανδρέα, 
καίπερ χριστιανόν, μή γνωρίζοντα ειμή τό 
βάπτισμα τού Ιωάννου, καί μή γινώσκον- 
τα τό "Αγιον Πνεύμα (ι). Πολλοί δέ περιη-

(') Σ. Μ. ’Ιδού τό περί ου δ λόγος χωρίον* 
(Πράξεις ’Αποστόλων 1Θ' 2. — 4). «Έγένετο
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γηταί έν ο!ς και ό Σαρδέν, οστις είναι 6 
μάλλον άζι(5πιστος, λέγουσιν, οτι ύπάρχου- 
σιν εϊσέτι έν Περοία μαθηταί τον Ιωάννου, 
δν όνομάζουσι Σάβιόα, έν όνόματι αύτού 
βαπτιζόμενον καί τόν Ίησούν ώς προφήτην, 
άλλ’ ούχί ώ; Θεόν άναγνωρίζοντες.

‘θ  δέ Ιησούς, βαπτισθείς, ούδένα έβά- 
πτιζεν* οί ’Απόστολοί του έβάπτιζον του, 
χατηχομένους, ή περιέτεμνον αυτούς κατά 
τάς περιστάσεις, τούθ’ δπερ καθίσταται ά- 
ναμφισβήτη'Ον έκ τής τοιαύτης έγχειρίσεως 
του Παύλου επί Τιμ.οθέου του μαθητου 
αυτού.

Φαίνεται πρός τούτοις, δτι οί Απόστο
λοι έβάπτιζον μόνον έν όνόμαη του Ιησού 
Χριστού. Διότι ούδαμού έν ταϊς Πράξεσι 
μνημονεύεταιδτιέβαπτίσθη τις εις το ονομα 
τού Πατρδς, τού Υιού καί τού ‘Αγίου Πνεύ
ματος, τούθ’ δπερ παρέχει ήμίν καί την ύπο 
ψίαν, οτι δ συγγραφεύς των πράξεων των 
‘ Αποστόλων δέν έγίνωσκε τδ εύαγγέλιον του 
Ματθαίου τδ λέγον: « Πορευθέντες ούν μα
θητεύσατε πάντα τά έθνη, βαπτίζοντε; αύ 
τους εις τδ ονομα του Πατρδς καί τού Υιού 
Κϊί τού ‘Αγίου Πνεύματος.» (Κατά Ματ
θαίον Κη’ . 19— 20). Ή Χριστιανική θρη
σκεία δέν είχεν εΐσέτι σχηματισθή καί τό 
σύμβολον δ' αύτδ, τδ σύμβολον τιονάποστό 
λων καλούμενον, δέν έγένετο εϊμή μετ’ αυ
τούς. Περί τούτου ούδείς αμφιβάλλει. ’Ε
ξάγεται πρδς τούτοις έκ της πρός Κοριν 
θίους του Παύλου επιστολή; έθιμον περι- 
εργότατον, έπί τής έποχής εκείνης καθιε- 
ρωθέν, τδ έθιμον τού βαπτίζειν τούς νε
κρούς* άλλα μετ’ ού πολδ ή άναγεννωμένη 
εκκλησία διετήρησε τδ βάπτισμα μόνον διά 
τους ζώντας* καί κατ' άρχάς μέν έβάπτς 
ζον μόνον τους ενηλίκους,πολλάκις μάλιστα 
άναμένοντε; μέχρι τοΰ πεντηκοστού έτους τη; 
ηλικίας καί μέχρι τή; τελευταίας άσθενείας, 
ΐνα μεταβή εις τον άλλον κόσμον δ

δε έν τ φ  τον Ά π ο λ λ ώ  είνα ι Ιν Κορίνθω, Π αύ
λον, δ ιιλβόντα τά  άνωτερ ικά μέρη, έλθείν εις 
Έ φεσον* καί εδρών τ ιν ά ; μ αήητά ς,ε ΐκ ε προς αύ- 
τοδς, εί πνεύμα άγιον ελά ο ε ιε  π ισ τεύσ α ντες  ; 
Oí Si εΤπον πρδς αδτδν, ά λ λ ’ ο ύ ίέ  εΐ π νεύμ α  
ά γ ω ν  εστιν  ήκούσαμεν. Ε 'νιέ τε προς αυτούς, 
ε ις  τ ί ούν ΙβαπτίσΟητε ; θ '  δε ιϊ ίιο ν , εις τδ 
Ί ω ά ννο υ  β ά π τ ισ μ α .»

λόκληρος ή άρετή βαπτίσματοε προσφάτου.
Σήαερον βαπτίζουσι πάντα σά παιδία* 

μόνοι δ’ οί άναβαπτισταί άναβάλλουσι την 
τελετήν ταύτην μέχρι τής ένηλικότητος 
β,Θιζόμενοι σύσσωμοι έν τω υδατι. Ά λλ  
οι Κουάκεροι, οί πολυαΑθμοτάτην εταιρίαν 
έν ’Αγγλία καί Αμερική άποτελούντες δέν 
μεταχειρίζονται παντάπασι τδ βάπτισμα, 
στηριζόμενοι είς τδ δτι ό Ιησούς Χειστός 
ούδένα έκ σ&ν μαθητών αυτού έβάπτισε 
καί κομπάζοντες επί τη χριστιανοσύνη 
αυτών* ή τις είναι όμοια τη τη; εποχής τού 
Ιησού Χριστού, ιδού ή μεγίστη διαφορά 

των Κουακέρων πρδς τάς άλλας αιρέσεις.
Προοθήκη τοΰ 'ACCä Νιχαίσον ei’c 

τό jrepl Βαχιία¡ιατυς äpffpor.
Ό Αύτοκράτωρ ’ίουλιανός δ φιλόσοφος 

έν τη άθανάτω αύτού σατύρα των Καισά- 
ρ ω ν , εισάγει τόν υίδν τού Κωνσταντίνου 
Κώνσταντα ταύτα λέγοντα. «Οστις αίσθά* 
νεται εαυτόν ένοχον βιασμού φόνου, αρπα
γή ς ,  ιεροσυλίας καί πάντων των άποτρο- 
παιοτέρων εγκλημάτων, αμα λουσθή παρ 
έμου διά τού δδατος τούτου θέλει καθαρι- 
σθή ο.

Καί πραγματικώς, αυτή ή μοιραία δο 
ξασία ήνάγκαζε τούς χριστιανούς αύτοκοά- 
τορας καί τούς προύχοντας τού κράτους 
νά άναβάλλωσι τδ βάπτισμα των μέχρι 
τού θανάτου, ’ΐένόμιζ· ν λοιπδν, οτι εύρον 
τδ μυστήριον τού ζήν εγκληματικής, άπο- 
θνήσνειν δ έναεέτως.

Πόσον παεάδοξος ιδέα, έκ τής πλύσεως 
ληφθεισα, δτι άγγείον υδατος καθαρίζει 
πάντα τά έγκλήματα. Σήμερον οτε βαπτί- 
ζωσι πάντα τά παιδία, διότι ιδέα τις ούχί 
όλιγώτερον άλλόκοτο; υπέθεσε πάντα αΰτά 
ένοχα, ιδού πάντα σεσωμένα μέχρι τής ώ
ριμου ηλικίας, δτε πάλιν γίνονται ένοχα. 
Σιραγγαλίσατέ τα λοιπδν δσον τάχιστα ΐνα 
εζασφαλίσητε ΰπέρ αύτών τδν παράδεισον. 
Καί ή συνέπεια αΰτη είναι τοσούτω μαλ· 
λον δικαία δσω υπάρχει ψευδευλαβή» τις 
αίρεσις, ήτις έδηλητηρίαζεν ή έφόνευε πάν
τα τά νεωστί βαπτισθέντα παιδία. Οί φευ* 
δευλαβείς ούτοι έσκέπτοντο περιφημότατα. 
Ελεγον δηλ. Ευεργετούμε» δσω τδ δυνατόν 
περισσότερον τούτους τούς άθώονς άνθρν-
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πίσκους* διότι έμποδιζοντες αυτούς τού νά 
ώσι κακοί καί δυστυχείς έν τή παρούση 
ζωή, παρέχομεν αύτοίς την αίωνίαν.

Ν . Λ Ε Β ΙΔ Η Σ .

Μ Ο Π ΙΚ ΙΙ*

ΓΑΕΤΑΝΟΣ ΔΟΝΙΖΕΤΙΙΣ.

Οί πλεϊστοι βεβαίως γιγνώσκομεν έκτδς 
ίσως ύλίγων έξαιρέσεων, δτι ό μουσουργή- 
σας τήν έπί τού ήμετέρου θεάτρου παρι 
στανομένην ήδη Favorita, ή< ό δαιμόνιος 
Ιταλός μουσικοδιδάσκαλος Δτνιζέτης. (1 ) 
’Επειδή δέ έκτδς τού άρτιβνησθέντος με 
λοδράματος, πρόκειται νά διδαχθώσιν έπί 
τού αύτού θεάτρου Ιτερα δύο αξιόλογα έργα 
τού αύτού μουσικοδιδασκάλου, δέν έθεω- 
ρήσαμεν άσκοπον νά έκτυλιξωμεν έν συν- 
τόμω δπδ μουσικήν δλως έποψιν την βιο 
γραφίαν του ενδόξου μουσικού,παραλείπον 
τες δσον ένεστι τά διά μα*ρών ύπ’άλλων α
φηγούμενα έπεισόδια τού κοινωνικού αύτού 
βίου.

‘θ  Γαετάνος Δονιζέτης έγεννήθη έν Βερ- 
γάμω τή 25 Σεπτεμβρίου 17 9 8  έκ γο
νέων άσημων, μετρίας περιουσίας, πλήν 
αρκούντως έπιμεληθέντων την πνευματικήν 
μόρφωσιν τής πολυμελούς αϋτών οίκογε 
νείας. ‘Ο νέος Γαετάνος περαιώσας τάς έγ- 
κυκλοπαιδικάς σπουδάς του, έκυμαίνετο ώς 
πρδς τή,ν εκλογήν τού σταδίου δπερ έαελλε 
νά διατρέξη μεταξύ τής νομικής έπιστήμης, 
πρδς b  τόν παρώτρυνεν άνενδόίως ή πα
τρική μέριμνα, τής άρχιτεκτονικής, δι’ b  
τ,σθάνετο φυσικήν ροπήν άκατάσχετον καί 
τής μουσική; τέχνης, πρδς ήν ήγετο άκου- 
σίως ϋπδ μυστηριώδους φωνή; δηλ. τής ή

(1) ΓΙαρισταμενων έν Συριρ μελοδραμάτων 
τινων τού μελοποιού Λονιζέτη, ο αύτόΟι μσυσό 
φίλος ιατρός κ. Π. Κοσκορόζης έδημοσίευτεν 
Ιν έγχωρίψ τινί Ιφημερίδι τήν βιογραφίαν ταό- 
τε,ν. Αναδημοσιεύομεν τόσω μάλλον δκρ ό Ί- 
λ t σ σ ό ς ούδέποτε έδημοσίευαε βιογραφικάς 
περί τού Δονιζέττη ειδήσεις, καί καθόσον τό ό
νομα αύτού περιίπταται είς τά στόματα απάντων.

χήρας καί επιβλητικής φωνής τής ειμαρμέ
νης ήτις καί έπί τέλους ΰπερίσχυσε.

Διδαχθεί; κατ’ άρχάς τήν άσματικήν 
;πό τού Sa!ari,T0 κλειδοκύμβαλου υπό τοΰ 
taonzales καί τήν άρμονίαν ΰπό τοΰ Σίμω- 
νος Μαϋέρου,εδραμε κατεσπευμένευς πρός τήν 
Βωνωνίαν ένθα ή^ροάσατο έπί τριετίαν έπι- 
μελέστατα τόν μετ’ επιτυχίας δ.δάσκοντα 
τήν μουσικήν σύνθεσιν P r̂e Mathei τού ο
ποίου τάς θεωρίας δέν έβράδυνε νά έφαρ- 
μώση άμέσως. Κατά τήν έν Βωνωνία δια* 
μονήν του, μαθητής έτι ών, έδημοσίευσε 
πλείστας δσας είσαγωγάς μελοδραμάτων, 
τετραωδίας, υμνου; θρησκευτικούς, έν οί; 
διεφαίνετο καθαρώτατα ή μέλλουσα άπα- 
ράμιλος γονιμότης του. Περαιώσας τάς έν 
Βολονίσε μουσικά; σπουδάς του έπανήλθεν 
είς τήν γενέθλιαν αύτού πατρίδα, ένθα έρι
σα; μετά τού πατρός του ευρισκομένου είς 
χρηματικήν ανέχειαν καί θέλοντος νά χρη
σιμοποίηση έπί τδ κερδοσκοπικώτερον τήν 
άρχομένην ήδη φήμην τού υιού του, κατε- 
τάχθη, ώς άπλοΰ; εθελοντής στρατιώτης, 
όπως τουλάχιστον έν ώρα άναπαύσεως πα- 
οαδίδηται εύχερέστερον εις τάς μουσικάς 
του εμπνεύσεις. Καί δντως,τδ αύτδ περίπου 
έτος έν Βενετία ένθα διεχείμαζε τδ σύντα
γμα είς δ ά*ήκε, συνέθεσε τό πρώτον αύτοΰ 
μελόδραμα, α Enrico conte diBor gogna 
1 8 1 8 »  δπερ έστεψε πλήρης επιτυχία καί 
τδ όποιον παρηκολοάθησε μετ ού πολύ 
έτερον ώραιότερον σΗ Falegnaine di Livo
nia» έφελκύσαν τήν προσοχήν τών εραστών 
τής μουσικής έπί τού έπιτέλλοντος φαεινού 
τούτου άστέρος.

’Απολυθείς τών στρατιωτικών τάξεων, 
τή έπεμβάσει ισχυρών προστατών,παρεδό- 
θη μετ’ άχαλινώτου προθυμίας είς τό προ
σφιλές του έργον, καταπλήξις τόν τότε 
μουσομανή ’Ιταλικόν κόσμον διά τής απε
ρίγραπτου εύχεοείας, μεθ’ ή; έν όλίγαις ή* 
μέοαις συνέθετε τά μελοδράματά του. 
Από τό 1820  — 1 830 τά θέατρα τή; 
Βενετίας, Γενούης, Νεαπόλεως, Μαντούης, 
Παλέρμου, Μιλάνου καί ‘Ρώμης κατεκλύ- 
σθησαν ΰπό μελοδραμάτων, τό πλείστον ό- 
φειλομένων είς τήν πρωτοφανή γονιμότη
τα τού Λονιζέτη* οόδέν δέ τό παράδοξον
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αν έν πολλοίς τούτων 5 ιακρίνιρ τις ψηλα
φητάς «τελείας, απόρροιαν τής βίας μεθ ή; 
συνείθιζε νά συνθέτη, σπανίως επιμελούμε
νος ή κτενίζων τά άπαξ ήδη γραφέντα. 
Μεταξύ τής πληθύος τών κατά τήν εποχήν 
εκείνην παρασταθέντων έργων του, τι/ά 
τούτων ¿λησμονήθησαν ήδη ύποχωρήσαν- 
τ*  εις τά κατόπιν καταγοητεύσαντα τόν 
κόσμον μουσικά αυτού αριστουργήματα, 
τινά δε εχουσι καί νυν είσέτι την άζίαν 
των π, χ . το Elisabeth â Ken¡Ivorth (Νεά- 
πόλις 18 2 8 )  το Resule di Romma και 
Gianui di Calais τό όποιον παρεστάθη κα
τόπιν έν Παρισίοις εις τό ’Ιταλικόν θέατρον 
μετά πολλή; επιτυχίας.

Καί μέχρι μέν της εποχής εκείνης,δ εγ
κρατής μουσικών γνώσεων αναγνωρίζει οτι 
ό Δονιζέτης έν τοΐς μελοδράμασιν αυτού 
υπήρξε κατά τό μάλλον καί ήττον άπομι 
μητής του δεσπόζοντος τότε έπί τής ιτα
λικής σκηνής μουσικοδιδασκάλου ‘Ροσσίνη. 
έκτοτε όμως άπεκδυσάμενος πάντα άλλό- 
τριον χιτώνα καί διαγράψας ιδίας άρχάς, 
παρίσταται ήμΐν όλως διάφορος ταχθείς έ· 
παξίως εις τήν χορείαν τών πρωτοτύπων 
μεγάλων μουσουργών. Πρώτον εργον τής 
τοιαύτης ευτυχούς μεταμορφώσεως, εδραίω
σαν τήν κλονιζομένην τότε ύπόληψίν του, 
ην ή «Αννα Βολένα» μελόδραμα αξίας οό 
τής τυχούσης καί τό όποιον εισέτι σπανίως 
ελλείπει άπό τό πρόγραμμα τών θεατρι
κών θιάσων έν Εΰρώπ .̂ ‘Π επιτυχία τής 
a Αννας Βολένας» ήν μεγίστη καί περ τού 
κοινού τότε σαγηνευομένου καθ’ ολοκληρίαν 
ύπ’ άλλης μαγευτικής Σειρήνος τού νεαρού 
Βελλίνη. Τό αυτό περίπου έτος έδωκε τό 
Elisir d’ amore μουσικόν αριστούργημα, 
πλήρες κωμικού μουσικού άλατος, οπερ 
απέδειξεν εναργέστατα οτι ό Δονιζέτης έ- 
γίνωσκεν άριστα τήν τέχνην οό μόνον τού 
κινείν εις δάκρυα, άλλα καί εις γέλωτα. 
Καί έν τούτοι; τό θελκτικώτατον τούτο 
μελόδραμα έγράφη έν δ ια στή μ α τ ι 4 δήμερών.

Τό 4 83 3 συνέθεσε τέσσαρα ώραΐα  με 
λοδράματα μετά τής χαρακτηριζούσης α υ 
τόν ελαττωματικής βεβαίως τα χ ύτη το ς. 
ήτο( τόν Μ ανιώδη (il furioso ηεΙΓ isola di 
san Domingo')' τήν Παρισινήν,τόν Τορκου- 
άτον Τάσσον, καί τήν Λουκρητίαν Βοργίαν.

Καί τά τέσσαρα ταϋτα έργα πρωτότυπα,
βρίθοντα καλλονών καί τύπων μουσικών 
τέως αγνώστων, κατέστησαν άναντιρρήτως 
κλασικά, εί καί προκαλέσαντα σφοδρά; ε 
πικρίσεις έκ μέρους τών έναντίων του διά 
τάς έν αύτοΐς παρατηρουμένας ελλείψεις. 
Καθ' ήμας ή σπουδαιοτέρα έλλειψις τών 
μελοδραμάτων τούτων, ιδίως τής Λουκρη
τίας Βυργίας καί τής Parisina, έγκειται έν 
τη ένγένει υφή τών έργων τών οποίων ή 
ύπόθεσις γέμουσα σκηνών άπαισίων καί 
φρικωδών ήρμοζε μάλλον είς τόν αρρενω
πόν χαρακτήρα τού Verdi ή είς τήν γνω
στήν τρυφεράν ευαισθησίαν τού Λονιζέτη.

Τό 4 83 4 παρεστάθη έν Φλωρεντία κατά 
πρώτον ή «Rosamunda d’ lnghilterra». 
μετονομασθεισα κατόπιν «Leonora de¡Gui- 
enua» 'ró  1835  ó «Μαρίνος Φαλιέρος», καί 
τό έπιόν έτος έν Βενετία ¿χειροκροτείτο 
φρενηέντος ά « Βελισάριοςο.

Αί αμάραντοι δάφναι â ; μέχρι τούδε 
έδρεψε καίπερ άρκούσαι όπως άποθανατί- 
σωσι τό όνομα οίουδήποτε μουσικού δεν é- 
φαίνοντο όμως άρκούσαι καί διά τόν Δονι* 
ζέτην, όστις η,σθάνετο έν έαυτώ άκμαΐον 
έτι τό πύρ τής φλογέράς καί γονίμου φαν
τασίας του' όθεν τό αυτό περίπου έτος, ο
λίγους μήνας μετά τήν έν Βενετία πρωτην 
παράστασιν τού Βιλισσαρίου, έπανελθών έν 
Νεαπόλει έμουσούργησε τό αριστούργημα 
τών μελοδραμάτων του, ήτοι τήν «L u c ia  
di Lamermour», ήτις κατ’ άρχάς ύπεδέχ- 
θη ύπό τού κοινού μετά ψυχρότητος. Κα
τόπιν όμως παρασταθεΐσα έν Μιλάνω, διή- 
γειρεν ενθουσιασμόν άμετρον, φιμωσαντα 
διά παντός τά κακεντρεχή στόματα τών 
ζηλοτύπων έχΟρων του. Καί όντως, τ'ίς δέν 
έθέ^χθη άπό τούς μελιρρύτους έναρμονίους 
φθόγγου; τής Λουκίας ; Ά π ό τής εισαγω
γής μέχρι τού άκροτελευταίου τόνου άπα- 
στράπτει ή πλέον καθαρά, γλυκεία καί 
γοητευτική  μελωδία" ή έντεχνο; αρμονία 
προχειται άφθονος· πάντα δε τά κατακλύ- 
ζοντα τήν καρδίαν σφοδρά ψυχικά πάθη 
απεικονίζονται ώς έν κατόπτρω έν τφ όν
τως άριστουργήματι τούτω,όπερ πρό τρια
κονταετίας ήδη καταθέλγει καί ίσως ούδε- 
ποτε θέλει παυσει ήδυνον τάς &άκο*5 των 
φίλομούοων.

I A I Σ Σ Ο Σ.

Άπό τό 4 8 3 6 —  4 8 40 έγραψε πλιΐστα 
άλλα έργα έν μέρει ναυαγήσαντα ένεκα τού 
μεγάλου τάχους μεθ* ου συνεγράφοντο’ ού- 
τω λ. χ. τις ήθελε πιστεύσει ότι τινά τών 
κατά τό μάλλον καί ήττον επιτυχών αύτού 
μελοδραμάτων έγράφησαν έν τφ  μυθώδει 
διαστήματι τών 80 ώρών !

Εν τουτοις ο πρόωρος θάνατος τού με
λίρρυτου Βελλίνη καί ή πρό; μεγάλην συμ
φοράν τού μουσικού κόσμου εξακολουθούσα 
καλλιτεχνική σιωπή τού 'Ροσσίνη, έξήγει- 
ραν τού λήθαργου τούς διευθυντάς τών εν 
Παρισιοι; θέατρων,οϊτινες τότε μόνον έστρε
ψαν τήν προσοχήν των έπΐ τού δαφνοφό
ρου μουσικού τής Ιταλίας. Προσκληθείς έ 
πανειλημμένως καί έπιμόνως 6 Δονιζέτης, 
όπως προικίση τήν Γαλλικήν σκηνήν διά 
νέου τίνος έργου, μετέβη είς Παρισίους ένθα 
εν όλίγω χρονικω διαστήματι συνέθετο τήν 
Κόρην τού Συντάγματος (La fille du regi
ment) ώραιότατον κωμικόν μελόδραμα, ό- 
περ ού μόνον έν άρ/vj, άλλα καί νύν ιίσέτι 
άναζητεϊται έπιμόνως καί áxpoátat μετ' 
απληστίας ιδίως εν Γαλλία. Τό αυτό έτος 
4 8 40,παρεστάθησαν έν τω μελοδραματικώ 
θεάτρφ τών Παρισίων (opera) δύο σπου
δαιότατα έργα τού Λονιζέτη, έγκαταστα- 
θέντος ήδη όριστικώς έν Γαλλία. Τό έν έξ 
αυτών τό Poliuto, συντεθέν έν Νεαπόλει 
άπηγορευθη υπό της τότε έπικρατούσης 
αυστηρά; η μάλλον γελοίας βιβλιοκρισίας. 
II μουσική λοιπον τού Πολυεύκτου (Ρο- 

liuto) άνασκευασθεΐσα έν μέρει, προσηρμό· 
σθη επί Γαλλικού τίνος ποιήματος τού διά
σημου ποιητού Scribe βπερ παρεστάθη τό 
πρώτον έν Παρισίοις τό 4 8 40 ύπό τήν 
επωνυμίαν οί «Μάρτυρες.ο Πλήν τό μελό
δραμα τούτο,εΐ και έμπεριέχον πολλά μέρη 
πλειστου λογου αξια,εϊ καί κατατασσόαενον 
όμοφώνως υπό τών πλείστων μεταξύ τών 
αρίστων έργων τού Λονιζέτη, ούχ ήττον έ- 
ναοάγησεν άπέναντι τού φοβερού σκοπέλου 
τής τών Παρισίων κοινής γνώμης.

Τήν αυτήν όμως τύχην ουδόλως ύπέστη 
καί ή άμέσως κατόπιν έν τφ  αύτώ θεάτρω 
παρασταθεΐσα Ευνοούμενη (Favorita), τής 
οποίας ή ενθουσιώδης ύποδοχή ή; έτυχεν 
έν Παρισίοις έστίν απερίγραπτος. ‘Η μου· 
ρικη τού πολύτιμου τΰύτοιι αριστούργημα-

τος κατ' οϋδέν απολείπεται τής Αουκίας. 
‘Η αϋτή άφθονος καί επαγωγός μελφδια, 
ή αύτή κατανυκτική καί μεγαλοπρεπής αρ
μονία, μετά τών ποικίλων χαριέντων μου
σικών συνδιασμών, ή αύτή διά τόνων έκ- 
φραστική ποίησις άφοπλίζουσα τελείως καί 
τήν μάλλον αύστήράν καλαισθητικήν ή 
μεμψίμοιρον επίκρισιν. Σενελόιντι δ’ είπιΐν, 
ή Favorita μετά τής Λουκίας άποτελούσι 
τόν άμάραντον στέφανον δι’ ου περιβέβλη- 
ται ή έξαισίως παραγωγική κεφαλή τού α
θανάτου Λονιζέτη. Τό έπιόν έτος, λυπηθείς 
καιρίως διά τήν συστηματικήν ούτως είπεϊν 
κατά τών έργων του καταφοράν έν Παρισίοις, 
άνεχώρησε δι' ’Ιταλίαν ένθα συνέθετο δύο 
έργα, έξ ών τό iv Adelia, ossia la figlia 
dell' arciero παρασταθέν έν ‘Ρώμη τό 1 844 
έναυάγησε καθ' όλοκληρίαν" τό έτερον όμως 
ή Maria Padilla έπέτυχεν έν Μιλάνφ πλη
ρέστατα. Έξ ’Ιταλίας άνεχώρησε διά Βι
έννην τό επόμενον έτος 1842 , διορισθείς 
μουσικός τής αΰτοκρατορικής αύλής. Έν τφ  
θεάτρω τής Βιέννη; παρεστάθη κατά πρώ- 
την ήδη φοράν ή «Αίνδα», εργον άνεκτί- 
μητον τού όποίου ή φήμη ύπερκκόντισεν έν 
Γερμανία ιδίως πάντα τά προγενέστερα 
αύτού έργα. Έκ Βιέννη; μετέβη έκ νέου 
είς Παρισιού;,πεπεισμένος ότι τό νέον μελό
δραμα όπερ έν Βιέννη, είχεν έτοιμάσει ή- 
θελεν άποπλύνει τάς άδικους κατ αύτού 
έκτοξευθείσας μομφάς ώς πρός άλλα του 
έργα' τό νέον τούτο μουσουργημα ή* τό 
γνωστόν ήδη τοϊ; πάσι κωμικόν μελόδρα
μα Don Pasquale, όπερ δικαίως παραλλη
λίζεται μετά τού Barbiere di Siviglia τού 
‘Ροσσίνη. Ενταύθα δυστυχώς λήγει ό έν
δοξος καί ευτυχής ούτως εϊπείν μουσικός 
βίος τού μουσικοδιδάσκαλου. Τάς θριαμ
βευτικά; στιγμάς τού βίου του διαδέχον
ται ήδη ήμέραι οδύνης, άντάλλαγμα άπαί- 
σιον πλήν άναπόδραστον πάσης σχεδόν με- 
γαλουργίας· Σμικρόν τι μετά τάς πρώτα; 
επιτυχείς παραστάσεις τού Don Pasquale 
παρετηρήθη άσυνήθης τις μεταλλαγή τού 
ήθους τού Λονιζέτη. Τήν χαρακτηρίζουσαν 
αύτόν συνήθη ίλαρότητα διεδέχθη διηνεκή; 
μελαγχολία· έπαισθητή δέ διέγερσις τών δ ι
ανοητικών αύτού δυνάμεων διήκουσα μέχρ» 
διαστροφή} καί ςνίοτε μέχρι ελαφρά; ΐτα*
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ραφροσύνης ΰπεδε'κνυον i νοτργως εις τούς 
π ολυαρ,θμους φίλου; του δτι νόσο, φρικα
λέα βαίνουσα ύπούλως έμελλε ιάχιον ή 
βράδιον νά καταστεί») εντελώς πν^άφρονα 
τόν ΰπό παραφροσύνης πααχόντων άκέστο- 
ρα. ήφειλε καί δ Δον,ζέττς νά ύποκύψτι 
up ιόοω; καί άθλίως δπως σχεδόν πάντε; υί 
ϋπερμέτρω; διανοητικώς έργασθέντες ιερός 
ψυχαγωγίαν ή άνακούφισιν τής πολυειδώς 
κατατρυχομένης άνθρωπότητο;.

Πολλοί των εχθρών του υπέθεσαν ώ; 
γενέτειραν αιτίαν τής νόσου του τάς ποι 
κίλας καί συχνάς σωματικός καταχρήσεις 
ύπόθεσις αδέσποτος ούδαμώ; συμβιβάζομε 
ναι πρός τόν ίκάματον βίον καί τόν δλως 
πνευματικόν χαρακτήρα τού Δονιζέτη. Κ,αθ 
ίμ ά ; τούθ’ δπερ κατεπόντισε τό λογικόν 
το; άτυχούς μουσικοδιδάσκαλου ύπήρξεν 
ή ένδιλεχής έντασί; τη; έξόχου φαντασίας 
του. Ισως παρα»εταμένη τις άνάπαυσις ή- 
ίελε προλάβει τήν επικειμένων ρήζιν τών 
τεταμένων διανοητικών αυτού χορδών'
άλλ’ υπαρξις εΐθισμένη νηπιόθεν εις εργα
σίαν ήδυνάτει ν' ά,τοσπασθή τού προσφιλούς 
βότρ κλειδοκύμβαλού.

Έν τούτοις έν τοιαόνη ά*ο σφαλή κα 
τοστάσει ευρισκόμενος συνέγραψε τρία με
λοδράματα ήτοι Moría di Rohan έργον 
εξαίρετου, τόν Don Sebastiani έν φ  ό ποι
α,τλς ένεστάλαξε τάς τελευταίας σταγόνας 
τής τρυφερά; ευαισθησίας του καί τό Cale 
riña Cornaro, οπερ oí κάτοικοι τής Νεα 
πόλεως, κατ’ οϋδέν λογισάυ ενοι τήν έπι 
σφαλή θέσιν έν γ, εϋρίσχετο ώ ΰγιία τού 
προσφιλο ς αϋτοΐς μουσκοδιδασκάλου, έσύ 
ριξα*, άνηλιώς τραυματίσαντες οίίτω καιρίως 
διά τής τοιαύτης οχληρά: άποδοκιμασίας
την φιλοτιμίαν έκείνου,οστις έπί είκοσιπεν- 
ταετ βν κατεγοήτευσεν αύτούς διά τών γλυ- 
κυτέρω» μελωδιών, εκείνου,δντινα έξερχόμ,ε 
νον στεφανηφόρον τού θεάτρου συνώδευον 
μυριάδες μετά λαμπάδων μέχρι τού οίκου 
εο ί. Καί μολαταύτα, καίπερ πληγείς θα 
νασίμως έκ τής τοιαύτης άσυγγνώστου ά- 
χαριστίας, καίπερ αισθανόμενος τάς σωμα 
Τικάς διανοητικός αΰτού δυνάμεις όσημέραι 
έκλειπούσας, έπανελθών εις Παρισίους ένη- 
σχολεϊτο μετά σπουδής έπί νέου τινός με
λοδράματος δ αΣγαναρέλος* δπερ ήναγκά-

σθη να έγκαταλίπτ, ίμιτελές, προσβληθείς
αιρνη; υπό εγκεφαλική; αιμορραγίας έπε- 
νεγκούσης αύτώ σπουδαίας καί ανιάτους 
σωμ,ατικάς καί διανοητικός βλάβας.

Έν τοιαύτη οικτρόί καταστάσει ταλα
νιζόμενος έπί δύο σχεδόν έτη, έγκαταλε - 
φθςίς δέ καί Οπό τών πλείστων αύτού φί
λων, έκτός τών ¿λίγων εκείνων πιστών οϊ· 
τίνες συνήθως άπαμάσσουσι τδ τελευταίον 
ψυχρόν δάκρυ τής άγωνίας, άπεφάσισε τή 
προτροπή καί άλλων νά έπανελθη εις Ιτα
λίαν ενθα ήλπ'ζετο δτι δ πάτριος άήρ ίσως 
ήθελε ζωογονήσει τό μεμαραμένον σώμάτου.

Δυστυχώς αί ελπίδες τών όπωςδήποτε 
ενδιαφερομένων διά τήν άθλίαν ήδη κατα- 
στάσαν αυτήν ΰπαρξιν άπέβησαν φρούδοι. 
2μικρ0ν τι μετά τήν εις Ιταλίαν επάνοδόν 
του μετήλλαξε βίον τή 8 Απριλίου 1 848, 
καταλιπών ώ; αιών ον ενθύμημα τής έξόχου 
διανοίας τουέξήχοντα καί τέσσαρα μελοδρά
ματα τά πλειστα τών όποίων, καίπεο σπου
δαιότατα, χάριν συντομίας παρελείψαμεν νά 
άναφέριυμεν έμπεριστατωιιένως,ώ; τή ν  Gem
ma, Eleíahelh R¡ia, Rcbdrlo h’ Evreut, 
L’ Ajo nek imbarazzo κτλ. κτλ.

Έκ τής δσον ένεστι συντόμου ταύτη; 
βιογραφίας ευκόλως κατανοεί τις δτι ό Δο- 
νιζέτης ην έκ τών ¿λίγων εκείνων προνο
μιούχων καί ύπερφυσ κών άνδρών ους αίω-· 
νίως όφιίλει ή άνθρωπόιης νά γεραίρη, έκα
στον άναλόγως τής ήθικίς, υλικής ή πνευ
ματικής ώφελείας ή; έγένε ο αίτιος. Καί 
μολα-αύτα εύρέθησαν άνθρωποι ύπό φθόνου 
άμέτρου κινούμενοι, οΐτινες περιβληθέντες 
τόν κενόν τίτλον τού έπικριτού,ένόμισαν έν 
τή ένκλημαΛικγ, αύτών οίήσει, δτι ήΐΰναν- 
το νά μειώσωσι τήν παγχόσιΜον εύκλειαν 
ήν έκτήσατο δι αριστουργημάτων ό Δονι- 
ζέτης 8ν πάντε; οι άμερολήπτως καί ευθέ
ως κρίναντες κατέταζαν άνενδοιάστως έν 
τή άθανάτφ εκείνη χορεία, ής προιζάρχει 
μέν ό Mozart, επονται δέ κατά δικαίαν 
τινα ιεραρχίαν,οι Gîui-k, Beethoven, Ros
sini, Mayerbeer, Bellini, Auber, Haydn 
Cimmarosa.

Καί όντως δ μέν θεσπέσιο; Mozart με- 
ταοσιοΰται πλείον παντός άλλου έπί τών 
ύψηλοτέρων βαθμιδών τής αιθέριου κλίμα- 
κος τού ιδεώδους' άν δμως δ ‘Ροσσίνης ir
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ήτίν απαράμιλλος ώ; πρός τήν δραματικήν 
έχφρασιν, τήν ζωηράν μεγαλοπρεπή καί 
καταπληκτικήν άρμονίαν, άν δ Βελλίνης 
ήλεκτρίζει σφοδρότερον καί τάς λεπτομέ 
ρας ί»ας τής άνθρωπίνης καρδία; διά τών 
μελλιρρύτων καί μελαγχολικών αΰτού με 
λωδιών, ή άν δ Δονιζέτης απεικονίζει πι 
στότερον τά ποίκιλλα τής ψυχής πάθη, διε 
μέν τέρπων μέχρι γοητείας, δτε δέ συγκι- 
νών μέχρι δακρύων καί τδν μάλλον άνάλ- 
γητον άνθρωπον κτλ. ϊούτο σημαίνει δτι 
έκαστος τών γιγάντων τούτων τής μουσι
κής τέχνης διήνυσε τδ ένδοζον αύτού στά 
διον δι άτραπού ιδίας έπί τδ αύτό πάν 
τότε σημείον άγούσης, ήτοι τήν άθανασίαν.

Π. ΚΟΣΚΟΡΟΖΗΣ.

ΤΟ Β Ρ Ε Τ Μ  ΑΝΘΟΣ·
* Δ Ι Η Γ Η Μ Α  

ΕΡΡΙΚΟΥ* ΜΙ’ΡΓΕΡΟΓ.

Η Τονέττη καί ό φίλος αΰτής Δ-ινάτιοςέ- 
γεννήθησαν έπί τών παραλίων τής Βρετα 
νίας, ένθα οί γονείς των, ώς οϊ πλείστοι 
τών παρόχθιων, έζων έκ τών προϊόντων 
τών δικτύων των. Μόλις έγκατέλιπον 
τό λίκνον, καί τά πρώτα αυτών βήματα 
συνηντήθησαν, τά δύο παιδία άντήλλαξαν 
τό πρώτον αΰτών μειδίαμα. Μέχρι τής 
δεκαετούς ηλικίας, συνέζων άγαπώμενα, 
ώς δύνανται νά άνταγαπώνται δύο άτομα 
έν τοιαύτη ηλικία. Ουδόλως θά πειραθώμεν 
νά περιγράψωυεν τούς παιδικούς τούτους 
έρωτας. 'Ανακάλεσον εις τήν μνήμην σου, 
άναγνώστα, τήν μικράν ξανθήν ήτις έκα 
λείτο Μαρία ή Ελένη, καί μεθ’ ής διενέμε- 
σο τά σακχαρωτά σου, κρατών πάντοτε 
τό πλεΐστον μέρος αΰτών* φέρε είς τήν 
μνήμην σου,άναγνώστρια,τάς ωραίας έκείνας 
έκ τών σχολείων δραπετεύσεις, ας συνε 
μερίζεσο μετά τού μαθητου Γεωργίου ή 
Πέτρου, τδν όποιον σήμερον ονομάζεις Κύ
ριον. Καί άν δέν άνεύρητε έν τή παι
δική σας ήλικία μίαν τών ήδυτάτων 
τούτων αναμνήσεων, ανοίξατε τά κατά

Παύλον καί Βιργινίαν, άναγνώσατε έν τή
ψνρη τής οίχίας τήν ιστορίαν τού ποιηιοΰ 
Θεοφίλου Γωτιέρ καί τής μικρά; Μαρίας, 
ήτις έφερεν ερυθρά; κτλίδας έπί τών πα
ρειών, καί οί άδώοι ούτοι έρωτες θά δώσω- 
σιν ΰμΐν ιδέαν τών έοώτων τής ‘ Υ'ονέττης 
καί τού Δονατίου.

Δεκαετείς λοιπόν άμφόιεροι, άντηγαπών- 
το καί ήσαν ευτυχείς.

0  Πατήρ τού Δονατίου, είς τών έπιτη- 
δειοτέρων ναυηγών, εσωσέ ποτε έξ επικει
μένου κινδύνου έμπορικόν τι πλοϊον άνήκων 
είς τινα πλούσιον εφοπλιστήν τού τόπου, 
ΐνί έπιούση, ό εφοπλιστής ούτος, έλθών 
πρός τδν άλιέα, τώ έπρότεινε νά άναδεχθνί 
τήν άνατροφήν τού Δονατίου.— Έμπιστεΰ- 
θητέ μοι, τδ τέκνον σας, τω είπε, θέλω 
άποστείλει αΰτδ είς τδ εκπαιδευτήριου 
μετά τού υιού μου, καί μετά τήν περαίω- 
σιν τών σπουδών του, θέλει έπανέλθη φέ- 
ρων τάς έπωμίδας άξιωματικού τού βασιλι
κού ναυτικού».

Ο Πατήρ τού Δονατίου πολλάκις έθώ- 
πευσε τό ¿.ειρον τούτο, άλλ'άνευ έλπίδος 
νά ϊδν) αΰτδ πραγματοποιοόμενον. Έδρά- 
ζατο λοιπόν τής ευκαιρίας προθύμως, καί 
έδέ/θη.— Δύο ημέρας μετά ταύτα, συνε- 
φωνήθη νά συμμερισθή ό Δονάτιος τάς 
σπουδάς τού Παύλου Βαραδέκ,υίού τού έφα- 
πλιστού, καί νά συνόδευαν) αυτόν είς έν έκ- 
παιδευτήοιον τών Παρισίων.

‘Η εΐδησις αυτή, ριφθείσα δίκην κεραυ
νού μεταξύ τών δύο παίδων, έδιδαξεν αΰ- 
τοίς δτι ήσαν ήδη ώοιμοι δια τήν λύπην. 
‘Ο Δονάτιος έν μόνον έβλεπε κατά τήν 
περίπτωσιν ταύ-ην' οτι όίφειλε νά άποχω- 
ρισθή τής φίλης του* καί εναντίον τής λαμ
πρά; ύποσχέσεως τών χουσών επωμ,ίδων, 
ήρνείτο νά άναχωρήση μετά βρετανικής όν
τως επιμονής. Δέν υπήρχε πλέον θέσις έν 
τή καρδία του διά τήν φιλοδοξίαν.

Εν τούτοι; ώφειλε νά ύπακούσ*;. Η τε
λευταία συνέντευξις ήν έσχε μετά τής φί
λης του υπήρξε θλιβερά. Η ‘ΐ'ονέττη ερρίφ- 
θη όδυρομένη έπί τοΰ στήθους του, μέ τό 
μέτωπον χρωματισμένου ήδη διά τού α
γνού εκείνου έρυθύματος,δπερ δύναται νά ό* 
νομασθή— ύποφώσκουσα ήώ; άρτιγεννήτου 
έρωτος. Έ^ίλάβοντο άμφότεροι άπδ τής
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χειρός, καI διέτρεξαν βιωπτ.λώς τήν παρα
λίαν εκείνην έφ' ής «γεννήθνί'ϊαν πλησίον 
άλλήλων, καί έφ’ ή, ήλπισαν να διαμένω 
σιν έφ’ όρου ζωής. ’Επεσχέφθησαν ένα πρό, 
ένα βλους τούς τόπους, οσοι υπήρξαν μάρ- 
τ·,ρες των ήδονών των. 0 ‘ ϊονέττη ¿τκ,έ 
ε τ ο  οτι εις τό έξή; ώφειλε να έπανέρ- 
χνται είς τούς τόπους ίχιίνΟνς, δπως μή 
άνε.ρίσκιρ πλέον η αναμνήσεις του άπόντος. 
0  Αονάτιος μάλλον τεθλιμμένος, έπλήρου 
τήν μνήμην αϊτού 5ιά των μικροτέρων λε
πτομερειών τού παραδείσου ¿κείνου έφ ού 
διήλθεν λ παιδική του ηλικία.ό παΐς ίβλε- 
πεν ήδη τήν εύτυχίαν όπισθεν αύτοΰ, καί 
1 ‘εγιν αύτή χαμηλοφώνως: «Χαίρε», μή 
τολμών πλέον νά ε?ττι α καλήν έντάμωαινο.

Μετά μακράν συνδιάλεξιν, έν τώ μέσω 
πολλών δακρύων, τά δύο παιδία έσχέφ 
θησαν μετα λύπης ότι ωφειλον νά άποχω- 
ρισθώσι, διότι ή νΰξ ήδη έπήρχετο. Ούχ 
ήττον, συνυπεσχέθησαν νά έπανίδωσιν άλ 
λήλους είτέτι άπαξ πρό τής άναχωρήσεως 
τού Αονατίου, ώρισθείσης διά τήν έτπέραν 
τής έπιούσης. ‘Ο Αονάτιος εξήγαγε τού 
στήθους του μικρόν τι φυλαχτήριον τής Πα 
ναγίας χαί προιέφερεν αΰ-.ό ώ; ένθύμημα| 
εις τήν φίλην του.

— Φεϋ! έγώ ούδέν έχω νά σοί προσφέρω» 
εϊπεν ή αιχρά, βαθέως στενάξασα. Και ε
πειδή ήδη είχον φθάτει εις μέρος τι, εί; 
8 έσυνειθιζον νά άναπαΰωνται μετά τάς 
εύαρέστους έκδρομάς των, ή Υονέττη εδρε- 
ψεν άνθη, έξ έκείνων άτινα, όμοια χρυσοί; 
κομβίοις, φύονται ιδίως εϊς τάς άκτάς τής 
ϋρεταννίας. Σχτ,ματίσασα δέ άνθοδέσμην 
προοέφερεν αύτήν εις τόν φίλον της πρός 
αντάλλαγμα τής είκόνος ήνή 'η  έσφιγγεν 
επί τής χαρδίας της. Ο Αονάτιος όμοιω; 
περιποιήθη τήν άνθοδέσμην, χαί, άνα εώσαν- 
τες τήν ύπόσχεσιν αυτών νά έπανίδωσιν 
άλλήλου; είσέτι άπαξ, Ιλαβεν έκαστος τήν 
πρός τό οίκημά του άγουσαν.

Η συνέντευξις αύτη εδει νά ήναι ή τε 
λευταία.

Τώ όντι, είσελθών εις τόν οίκον του, δ 
Αονάτιος εδρε θεράποντά τινα τού Κ. Βα- 
ραδέκ, όστις περιέμενεν αϊτόν οπως τόν 
όδηγήσνι παρά τφ  χυρίιρ του, ένθα ώφειλε 
νά διέλθνι τήν νύκτα' διότι ή άναχώρηοις

είχεν ώρισθή, άντί τής έσπέρτς, διά τήν
πρωίαν τής έπιούσης.

Τρεις ημέρας μετά ταϋτα, ό Αονάτιος 
είσήγετο εις έν τών γυμ,νασίων τών Πα- 
οιοίων μετά τού νεαρού συντρόφου αύτού.

Β\
Δέκα έτη είχον μεσολαβήσει μεταξύ 

τού πρώτου καί τοΰ δευτέρου μέρους τής 
ιστορίας τούτης, καί τά αλλεπάλληλα 
συμβεβηκότα, άτινα έσχον χώραν κατά τό 
χρονικόν τούτο διάστημα, έτι μάλλον άπε- 
χώρισαν τόν Δονάτιον καί τήν Τονέττην. 
Αίς ό θάνατος έπεσκέφθη τόν οίκον τής 
τελευταίας ταύτης, καί μίαν ήμέραν τήν 
άφησε γυ.υχλινή έπί τού διπλού τάφου, 
οστις καθίστα αύτήν όρφανήν. Πλουσία τις 
καί «ΰσπλαγχνος κυρία,λαβούσα οίκτον διά 
τήν πτωχήν τούτην κόρνν, τήν έλαβε μεθ 
έαυτής. Εκτοτε, οΰδείς τών έντοπίων έ· 
γνώριζε τί άπέγεινε, καί ούδεμίαν περί αυ
τή; είδησιν ήδυνήθη νά λάβτι ό Αονάτιος, 
ότε, μετά δύο έτη άπό τής άναχΑρήσεώς 
του,επανήλθε νά διέλθφ τάς διακοπά; παρά 
τή οίκογενεία του. Βραδύτερον, σωρός ταυ
τοχρόνων ατυχημάτων, έπέφερε τόν έντελή 
όλεθρον τού Κ. Βαραδέκ, καί ό εφοπλιστής 
εΰρεθη εϊς τήν ανάγκην νά άποαύρη τόν 
υιόν του εκ τού γυμνασίου, πριν ή ουτος 
πιραιώιΥΐ είσέτι τάς σπουδάς του. 0 Αονά? 
τιος εύρέθη εϊς τήν αυτήν κατηγορίαν, καί 
εδεησε νά παραιτηθή τών ελπίδων άς I- 
τρεφον περί τού μέλλοντό; του, μέλλοντος, 
εις δ ούτο; εϊχεν ύποταγεί δπως ύπαχούσ/ι 
εϊς τόν πατέρα του και δχ̂ ι έξ ίδιας κλί- 
σεως. Αμα εξήλθε τού γυμνάσιου, τώ «προ
μηθέυσαν θίσιν τινά i^ τινι βιομηχανινω 

' χα ταστήματι. Κ,αί τούτο ήν τό μόνον έρ- 
γον όπ-:ρ ήδύνατο νά μετέλθη, ένεκα τής 
φυτική; αύτοΰ αδυναμίας ήτις δέν τώ επ ί
τρεπε νά έπιδοθή είς χειρωνακτική, τι»« 
έργασίαν. 'Εν τούτοι; ό Αονάτιος είχε φίά- 
σει ιΐ;  ΓΙαρισίους πεπροικισμένος μέ ρωμα- 
λέαν κατασκευήν, καί εχων τούς πνεύμο- 
ίνας πλήρεις τού ζωτικού εκείνου άέρος τοΰ 
πνέοντος είς τάς βρετανικά; άκτάς' άλλά 
δέν έβμάδυνε νά μαρανθή έν τφ  γυμνασίω 
Είσελθών είς τήν έφηβικήν ήλικίαν, ό νέο; 
Βρετανός δέν είχε διατηοήτει έκ τής αρχαϊ
κής αύτού φύσεω; είμή πνεύμα άνυπότακτ
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τον, καί έτοιμον άιίποτε νά έγκαταλείπη, 
τό χαμαίζηλον τής πραγματικότητος, δπως 
ριφθή ιίς τό εύρύ τών ονειροπολήσεων στα- 
διον. Ο Αονάτιος έχρημάτισεν αμελής μα 
θητίς. Í1 επιστήμη είτέδυσεν είς τόν έγ 
χέφαλόν του, καί άνεπτύχθη έν αύτω σχε
δόν έν άγνοια του καί χωρίς ποσώς ή θέ 
λησις νά ΰποβοηθήση, αύτήν. Ί'.ξελθών τού 
γυμνασίου, εύρέθη είς ήν θέσιν ήθελεν είρε 
θή γεωργός τις, βλέπων τόν αγρόν του πλή 
ρη καρπών, χωρίς ποτέ νά τόν καλλιερ 
γήσιρ διά τού αρότρου.

Διελόών δύο μήνας απέναντι τών έμπο 
ρικών μεγαβίβλων ό Αονάτιος ήσθάνθη έαυ 
τόν πιεζομενον Οπό άκαταμαχήτου ανίας.
Οί ελάχιστοι διαλογισμοί του έπάγωνον είς 
τήν ψύχραν τής αριθμητικής έπαφήν, και 
πολλάκις τώ είχον έλέγξει σπουδαία λάθη 
είς ά ΰπέπιπτεν άεννάι«;. Ó Αονάτιος δέν 
περιέμενε νά τόν άπολύσωσι, άλλά πρώτος 
παρεκάλεσε τόν προϊστάμενόν του νά οίντι- 
κατιστήσνι αυτόν.

’Εγκαταλείψας τό γραφεϊον του, ά<έβη 
τυχαίως έπί τίνος τών αμαξών, αίτινες 
ύπηρετούσιν είς τά περίχωρα τών Παρισίων, 
καί μετά δύο ώμας εόρίσκετο έπί τού με 
γαλοπρεποϋς ύψώματος τού άγιου Γερμα
νού. Πρός στιγμήν, μικρού έδέησε νά λει- 
ποθυμήσιρ, ώς 6 άποτόμως έκ τής ειρκτής 
του είς τό φώς τού ήλιου μεταβαίνουν δε 
σμώτης. ό ψυχρός τού Σηκουάνα άνεμο; 
τόν έπληττε κατά πρόοωπον, καί ήνάγκα 
ζεν αύτόν νά καμμύφ τού; οφθαλμούς. Τώ 
έφάνη ώ; νά άνέβη έπί τινο; Βρετανικού ά 
κρωτηρίου, απέναντι τού ουρανού καί τής 
θαλάσσης. Οί διαλογισμοί του .έξελθόντες 
τού παγετώδους λήθαργου αύτών συνετά 
ράχθησαν έν τή ψ<χή του. Κ,αθήσα; τότε 
έπί τίνος εδωλίου, καί στηρίξας τήν κεφα
λήν μεταξύ άμφοτέρων τών χειρών, διελο- 
γίζετυ τήν 'Τονέττην.

Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν, άποσπασθίίς 
τών ρεμβασμών του υπό μεγάλου καί προσ- 
εγγίζοντος θορύβου, ό Αονάτιος ήρε τούς 
οφθαλμούς, καί είδεν έφιππόν τινα συνοδίαν 
διερχομένην απέναντι αύτού μέ τό τάχος 
τής αστραπής, χαί έγείρουσαν νέφος χονιορ- 
τού. ‘ίϊτεί ύφ’ ηλεκτρικού προσβληθείς 
ρεύματος, δ Δ^νάηος άνηγέρθη καθ’ δλον

τό ύψος αύτού, καί τείνας τούς βραχίονας 
πρό; τήν εξ.φανισθεϊοαν ήδη π ερωτην ε
κείνην όπτυσίαν ο'λ'ονέττη! ‘Τονέττη !ϊ 
έχραύγασε, καί είτα κατέπεσεν αναίσθητος 
πλήξις τό μέ τωπον έπί τενος τών γωνιών 
τού λαθίνου εδωλίου.

Δύο διαβάται, εκεί που περιοδεύον-ες, 
αχούσαντες τήν κραυγήν καί ΐδόντες τήν 
κατάπτωσιν, έδραμον έσπευομένως πρός 
τόν Δονάτιον. 0  εί; ιούτων έξετάσας τό 
τραύμα έσεισε τήν κεφαλήν.

Έν τέταρτον τής ώρα; μετά ταύτα, δ 
Αονάτιος, βστις δέν είχεν είσέτι άναλάβει 
τάς αισθήσεις του, εύρίσκετο είς τό θερα
πευτηρίου τού ‘Αγίου Γίρμανού, διευθυνό- 
αενον ύπό τού ίατρού Μορίνου.

Γ'.
’Βντός μηνό; ό Αονάτιος είχε θεραπεοθεϊ 

τού τραύματός του,— άλλ ήτο παράφρων. 
0  ιατρό; Μορίνος, ειδικόν έργον έχων τήν 
θεραπείαν τών φρενοβλαβών, άνεδέχθη νά 
άποδώση τήν χρήσιν τού λογιχού είς τό δ·>, 
δτερ ή τύχη τώ έπεμψε, καί έκράτησε τόν 
δυστυχή παράφρονα είς τό κατάστημά του.

Αλλως τε, ή φρενοβλαβία τού Δονατίου 
ήτο ήπια καί ήσυχος, ούδένα έμπνέουσα φό
βον. Διό, άφι·αν αύτόν νά περιφέρηται «- 
λευθέρως οπου εβούλετο, άνευ φύλακος, Διέ- 
ιριβε δέ τάς ημέρας του είς τούς κήπους, 
συλλέγων όσα κίτρινα άνθη εδρισκε. Το δω- 
μάτιόν του ήτο κατάστρωτον εκ τών άν· 
θέων τούτων, καί παντού έθετε τοιαύτα—  
ώς καί έπί τή; κλίνης του. Αφού δέ έμα- 
ραίνοντο, έςήγε τού κόλπου του μιχράν αν
θοδέσμην ξηρών άνθέων, καί παραβάλλων 
αύτήν πρός εκείνα, «είναι δμοια»,έψυθίριζε.
( ‘Τπήρχεν έντός τού καταστήματος, μ ι

κρά τις κόρη, καλουμένη ‘Ροζέτα, πρός ήν 
ό Αονάτιος έδείκνυε τρυφεράν καί γοητευ
τικήν κλίσιν. όσάκις συνήντα αύτήν, τήν 
έλάμβανεν άπό τής χειρός καί τήν ώδήγει 
μεθ’ έαυτού, ή μάλλον καθίζων αύτήν πλη
σίον του, τή έλάλει ιδιότροπου καί παρά
δοξον γλώσσαν ή'τις έκίνει τούς καγχα
σμούς της. Τότε ό Αονάτιος έγέλα μετ' 
αύτής ή έχεε σιωπηλά δάκρυα, καί ή μ ι
κρά έπί τέλους έκλαιε μετ’ έκείνου.

όμέραν τινα, έ^ώ άμφότιροι εύρίσκοντο 
είς τόν κήπον, αΐφνης πάταγος βροντής ήγ
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κούσθη ε'ς τόν μέλαινα ουρανόν. Ô Δονά Ηπί τού προσκεφαλαίου της καί τφ  Ιτεινβ
- 1 ' ' ’ ’ 1 - Ι_λ.. Α„ «?.τΛ, ν δΓ ΛΙ - έίθλιύυκν sv τ*/ίτιος έκαμψε τόγόνυ, ήνάγκασε τήν συν 

τροφόιτου νά τόν μιμηθή, καί δε'κνύων αύ 
τή τόν ουρανόν:

— Λάβε τό φυλακν ήριόν σου, τή εΓπε.
Η νεάνις έσυρε τού στηθόδεσμου αυτής 

μικρόν φυλακτήριόν, κα ίέγονυκλίτησε παρά 
τώ Λονατίφ δπτις ήρξα το άπαγγέλων, βρε 
τανικήν τινα προσευχήν.

— Βλέπεις, άνεφώνησεν αίφνης, βλέπεις 
ποσόν καλή είναι ή Παναγία μας; Ιδού ό 
πατήρ μου όστις έρχεται μετά τού ίδικού 
μου», καί έδείκνυε λέμβους δύο διαπερώ- 
σας τόν απέναντι του κήπου ποταμόν.

—  Πρό πάντων,πρόσεχε μή άπωλέσ»;; τό 
φυλακτήριόν σου» προσέθετο σοβαρής.

Αλλοτε πάλιν, ή μικρά του φίλη, παρα- 
τηρήσασα τήν πρός τά κίτρινα άνθη κλί- 
σιν του, τφ έφερε μεγάλην έξ αύτών άνθο 
δέσμην. 0  Λονάτιος μικρού δεϊν νά κατα· 
πνίξη αύτήν ύπό τούς ασπασμούς του.

Έν τούτοις ό χειμών έπήλθε, τά άνθη 
εξέλιπον, άλλ’ ουδόλως τούτο έμπόδιζι 
τον Λονάτιον νά διατρέχη τόν κήπον καθ 
όλας τάς διαστάσεις. Εσκαπτε διά τών ο
νύχων τή. χιόνα, ίζήτει τά προσφιλή του 
άνθη, και ούδέν τούτων εύρίσκων, ήτένιζε 
περιπαθώ; τήν μεμαραμένην ανθοδέσμην ήι 
πάντοτε έφερε κεκρυμμένην εί; τό στήθος του 

Ημέραν τινα, έθετο αύτήν εντός ποτη 
ρίου ΰδατος, καί διέμεινε πλέον τών έξ ω
ρών ακίνητος, έλπιζων άναμφιβόλως νά 
ϊδιρ αύτήν άναθάλλουσαν. Τέλος, έφαντάσθη 
ότι τό πείραμά του τούτο έντελώς εΰδο 
κίμησε. Εκτοτε, καθ’ έχάστην πρωίαν ένε? 
βάπτιζε τήν ανθοδέσμην του είς νέον ύδωρ 
καί είς τούτο ένησχολείτο μέ/ρι τού έαρος 

Κατά τήν εποχήν ταύτην, ή ‘ Ροζέτα 
ήσθένησεν. Ο Λονάτιος μή βλέπων αύτήν έρ 
χομένην πρός αύτόν, έζήτησε τήν άδειαν 
νά τήν έπισκεφθή. Καθ ήν δε στιγ μήν 
είσήρχετο είς τό δωμάτιόν της, ή ‘Ροζέτα 
έκειτο έπί τής κλίνης της— κλίνης μικράς 
καί λευκής, έξ εκείνων ών τά πα,ο* πετά- 
σματα κλείουσιν αί μητέρες καθ έκάστην 
εσπέραν, άκροποδητί βαδιζοοσαι, όπως μή 
άφυπνίσωσι τό όπό τήν έπίρροιαν τού ενυ
πνίου υπομειδιάν τέκνον. Βλέπουσα είσερ- 
χόμενον τόν Λονάτιον, ή μικρά άνηγέρθη

*«*· ψ \ * *    - *

τήν χεΐρα, ήν ούτος ήδέως έθλιψεν έν τή 
ίδική του.

Μετά τής κοινής είς πάντας τούς άσθε· 
νεί; έλπίδος, οιτινες ουδόλως αισθάνονται 
τόν άπειλούντα αυτούς θάνατον, ή μικρά 
ώνειροπόλει τά λαμπρότερα σχέδια, διά 
τήν εποχήν τής άναρρώσεώς της.

— Οταν καλλιτερεύσω,έλεγε, θά συμβα- 
δίσωμεν καί πάλιν εις τούς κήπους, εί; τά 
δάση, έπί τής όχθης τού ποταμού . . παν- 
ταχοΰ . . . Ηδη βεβαίως θά όπάρχωσιν 
άνθη . . . έχομεν θέρος . . . βλέπ«, τόν ή
λιον® καί άκολούθω; έπανέλαβε, — Θέλω 

[νά μοί φέριρς άνθη.
Τή επαύριον έφερε πρός αύτήν άνθοδε’- 

σμην τινα. Η ‘Ροζέτα έπασχε δεινότερον. 
Οί οφθαλμοί αύτής ¿σπινθηροβολούν φλε- 
[γόμενοι ύπό τού πυρετού. Ώμίλει υψη
λό φώνως, λαλούσα περί πάντων. Οί λόγοι 
της, συνοδευόμενοι ύπ’ άλλεπαλλήλων χει
ρονομιών, έφαίνοντο οΐονεί αποτεινόμενοι 
[είς άπόντα πρόσωπα. Επασχεν όπό έγκε- 
φαλικής αλλοφροσύνης. Άνεγνώρισεν έν τού
τοι; τόν Λονάτιον καί τφ  ένευσε νά πλησιά- 
ση,. Παρατηρήσασα δέ τά άνθη άτινα τή 
προσέφερε, τφ  έπέστρεψεν αύτά λέγουσα. .

— ϊπάρχει τόπος τις έφ’ ού εόρίσκονται 
άνθη πολύ τούτων ωραιότερα. . . έκεί οφεί
λεις νά όπάγφς».

—  Πού; ήρώτησεν δ Λονάτιος.
—  Δεν ενθυμείσαι λοιπόν πλέον; άπε- 

ρίθη, καί τείνασα τήν χεΐρα προσέθετο
«έκεί κάτω!»

Έκεί κάτω! κατά τήν σπγμήν έκείνην, 
εις τό βάθος τών άναμνήσεων αύτής, άνε- 
πόλει μικράν τινα κώμην είς τάς όχθας τού 
ϊκάνα κειμένην, καί καλουμένην Κεΐ,ΰ. 

Έκεί κάτω! ‘ϊπ ο  τήν φράσιν ταύτην εκρύ- 
ίπτετο ή προσφιλής πατρίς, ή; τό όνομα ά- 
φίνει τήν ήδύτητα τού μέλιτος επί τών 
χειλέων τού προφέροντος αΰτό.

0  Λονάτιος έσεισε τήν κεφαλήν, λέγων 
«εννοώ . . . έννοώ . . .  θά όπάγω αΰριοντ.

■—Οχ',ΰπέλαβεν ουτη, περίμει όν ( £. Θά 
ϋπάγωμεν όμού. Θά διαβώμεν τόν ποτα
μόν διά τού πόρο» έπί τής άμάξης τού 
θειου μου. Ω! πολύ εύχάρισιον θά ηναι τδ 
ταξιδειόν μ <*;·'»

Καί οότω έξηκολούθησεν έπί πολλήν 
ώραν διατρέχουία,έν τφ μαγευτικώ αύτής 
παραλήρψ, πάσας τάς χλοερά; ά τραπού; τή; 
νηπιότητός τνις.

Επειδή ή ‘Ροζέτα έμεμψιμοίρει δσάκις 
δ Λονάτιος δέν ενρισκετο πλησίον της, έπέ 
τρεψαν αύτφ νά διερχηται τάς ήμέρας το/ 
είς τό δωμάτιον τή; νοσούσης, καί έκτοτε 
ουδόλως έγκατέλιπε τά προσκεφάλαιόντης. 
Εκείνη μέν έν τφ παραλήςω τού πυρετού, 

ούτος δε έν τή παραφροσύνσ του, άμφότε- 
ροι συνε οούντο έν τούτοι; θαυμασίως, έ 
κείνη; μέν λαλούσης περί Βουργονίας, τού
του δε περί Β.ετανίας. Άμφότεροι διελο- 
γίζοντο τούς τοποος τής γεννήσεώς των 
καί άνεμίγνυον τάι άναανήσεις α ΰ -ώ ν . Ά - 
νεπόλουν δέ τά ¡iijrod [ttya .ia  έκείνα συμ 
βεβηκότα τής πρώτης ηλικίας. Νύν ή ‘Ρο
ζέτα έλάλει περί τής εορτή; τού άγίου Λέϋ 
καί περί τή; λευκής αύτής έσθήτο;' νύν δέ 
ά'εμίμνησκε τφ Λονατίω τήν πανήγυριν 
τού Ζοανύ, καθ’ ήν άγοραζονται κυρτά διά 
τόν τρυγητόν μαχαιρίδια. Καί 6 Λονάτιος 
άΐίποτε άπεκρίνατο «ενθυμούμαι», άναλο 
γιζομε*ος Ου ως τήν πανήγυριν τλς Νάντης, 
καθ ήν επίσης έπωλούντο παντοε1 Η  άθύο 
ματα κινούντα τόν πόθον αύτού, χωρίς 
ούχ ήττον νά λησμονά,τη και τά μαχαιρί
δια.

Έν τούτοις ή νόσος καθ’ έιαστην έδιι- 
νού το.

Πρωίαν τινά. ήονήθηταν τφ  Λονατίω τήν 
είς τό δωμάτιον είσοδον. Η 'Ροζέτα είχεν 
άποθαν»ι κατά τήν νύκτα' είχον άπομα 
κρίνει τήν μητέυα της, καί δύο γυναίκες 
έγρηγόρουν πλησίον ¡¿τής κλίνης. II κόρη 
δέν εΐ^εν είσέτι ένδυθή τήν τής aiomo- 
τητος έσθήτα. Εκειτο νοιθρώ; έπί τής κλι 
νης, στηρίζουσα τήν κεφαλήν επί τού προσ 
κεφαλαίου, καί κατακλύζόμενη, ούτως εί- 
πείν, έν τή μελαίνϊ) αύτή; κόμη, όμοια 
μέ αλαβάστρινου εικόνα έντός έβενίνου πλαι
σίου. Οί μεγάλοι καί ήνεωγμένοι οφθαλμοί 
της, έφαίνοντο ώτεί άτενίζοντες τόν έλ- 
θόντα όπως παραλάβρ τήν ψυχήν της άγγε
λον, καί έπί τών χειλέων αύτή; διετήρει 
είσέτι τό μειδίαμα δπερ έβλάστησεν επ' 
αύτών, ότε τό ξανθόν Σεραφείμ τή έδειξε 
τον ουρανόν, είηών] «Έλθέ !e U μία τών

Ιχείρών της. λευκή ώ; τό άνθος εκείνο, έ- 
κράτει κρίνον τι, όπερ δ Λονάτιος τη είχε 
προσφέρει τήν προτεραίαν.

Ο Λονάτιος μετά πολλάς παρακλήσεις 
καί ικεσίας, κασώ;θωσε να τφ  επιτροπή ή 
είσοδος. Επλησίασεν είς τήν κλίνην, ,κα 
βλέπων την μικράν του φίλην ακίνητον ήί- 
σπάσθη αύτήν έπί τού μετώπου. Ούδέν ήν· 
νόησεν.

— ‘ Γποφέρει όπό ψύχους, είπε, κλείσας 
τό παραπέτασμα' θα επανέλθω όταν εξυ- 
πνήσ^.»

Τήν έ"ί ·ύσαν έγένετο δ ενταφιασμός τή- 
‘Ροζέτης. Πτο ώραία τσό Matou πρωία. Μις 
κρά τινα κοράσια, λευκά φέροντα ίμάτια, 
έσχημάτιζον τήν συνοδείαν τής χαριέσης 
καί ταχέως άποδράση; συντρόφου των. Ο
ξεία άκτίς λογικού διήλθε. αίφνης τό πν̂ Ο- 
ua τού Λονατίου' ή.ο'ηοεν ότι ή φίλη του 
ήτο νεκρά καί έζήτησε νά άκολουθήση, τήν 
κηδείαν. 0  ιατρός Μορίνος συνώδε υσεν αύ · 
τόν, έλπιζων ίσως ότι οδυνηρά τ ι; κρίσις 
ήθελε τόν φωτίσει καί τόν φέι-ει έπί τής 
όδού ήν εδει να άκολο-θήστι δπως τάχιον 
φθάσει εί; τήν θεραπείαν τού πάσχοντος. 
Ποιητική τι; μό ον φαντασία ήθελεν ίσως 
δυ ηθή νά έκλεξη τήν θέσιν είς ήν ή ‘ Ρο
ζέτα έτάφη.— Είς τά βάθος τού κοιμητη
ρίου, είς μικράν τινα κοιλάδά, ήν δέν καθί· 
στων μελαγ^ολικήν κυπάρισσοι καί σμιλα- 
κες. — 0  τά· ο πεοιεφράσσετο όπό θαλερών 
θάμνων δι’ ών είσέδυον οί ήλιακαί ακτί
νες, λευκαί δέ ροδαί έφύ ντο τυγαίως τή 
δε κνκείσε μεταξύ τών υψηλών χόρτων’ 
ήιοένί λόγω >ερπνοτάτη όασις κατάλλη
λος πρός άνάταυσιν τών έγκαταλιμπα όν- 
*ιων τάς όδύνας τού βίου.

Καθ’ ήν στιγμήν ήτοιμάζοντο νά πλη- 
ρώσωσι τόν τάφον, δ Λονάτιος προσελθών 
έτεινε τήν χεΐρα καί έοριψέ τι είς τδ βάθος 
αύτδΰ' ή»ο δέ τούτο τό φυλακτήριόν τής 
Παναγίας, όπερ είχεν εόρεί εί; τό δωμά
τιον τή; ‘Ροζέτης.

— Τή επιστρέφω τδ φυλακτήριόν της,εΐή 
πεν εις τόν ιατρόν, όπως μέ ενθυμείται.

ότε δέ έτέθη έπί τού τάφου αύτή; νεό
τευκτος τις σταυρός, ό Λονάτιος παρατηρή- 
σας τήν έπ αύτού διά μελαίνωε χαρακτή
ρων γεγραμμένην έϋίγραφήν ΡΟ Ζ Ε ΪΛ .
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—’α πατώνται δόκτωρ . ; . εκαλείτο 
‘Τονέττηβ, είπε πρός τόν ιατρόν.

‘Ημέραν τινα, φίλος τις τοΰ ίατροΰ προ 
ειδοποίησεν αύτόν δτι έμελλε νά τώ φέρη 
τή έπιοόοτι τήν δεσποινίδα Άλίνην Β . . . 
ηθοποιόν λίαν γνωστήν έν Παρισίοις.

—Είναι ασθενής ή δεσποινίς αυτη;
— όχι άπεκρίθη 6 φίλος τοιΓ άλλ’ έ 

πειδή πρόκειται νά ύποχριθή τό πρό 
σωπον νέου παραφρονήσαντο; ένεκα έ
ρωτος, επιθυμεί νά σπουδάσή έπί τίνος, 
πράγματι πάσχοντος έξ ερωτικής παραφρο 
σύνης ».

Τήν έπιοΰσαν ή δεσποινίς Άλίνη ήλθε
* » 1  I τ  . . *πω οντι εις το καταστημα. Ητο ωραία ει

κοσαετής νεάνις, ής τό εύτράπελον καί ζω
ηρόν ήθος έφαίνετο κάπως άνάρμοστον διά 
δραματικά πρόσωπα. *Η τραγική απαγγε
λία θά ήτο παράδοξος ανωμαλία εις τό μι
κρόν εκείνο στόμα, έφ’ ου έπλανάτο άνή- 
συχον τό μειδίαμα τής εϋτραπέλου τών 
παλαιών κωμωδιών ϋποκριτρίας. ‘Η δεσποι 
νίς Άλίνη, ήτο άλλως τε αξιέραστος νέα, 
παίζοοσα μέ πάν σπουδαϊον αίσθημα, καί 
ρίπτουσα τόν έρωτα εις τους τέσσαρας τής 
φαντασίας ανέμους. ^

Καθ' ήν στιγμήν αΰτη είσήρχετο μετά 
τοΰ ιατρού καί τοΰ φίλου του, δ Δονάτιος 
εύρίσκετο εις τόν κήπον άποξηραίνων 
εις τόν ήλιον τόν σπόρον τών κίτρινων άν- 
θέων άιινα είχε σνλλέξει. Έσχόπει δέ νά 
σπείρνι αύτόν έπί τοΰ τάφου τής μικράς 
‘Ροζέτης. Τοΰτο ήν ή κυρία αύτοΰ ένασχό 
λησις, από τής ήμέρας τοΰ θανάτου τής 
φίλης του,

— ΐδοΰ κυρία τις ήτις ήλθεν δπως σέ έ 
πισκεφθή,» τώ εϊπεν ό ιατρός.

Ό Δονάτ.ος ύψωσε τους οφθαλμούς, καί 
ήτένισε τήν δεσποινίδα Άλίνην. Χαιρετή- 
σας δ αύτήν ύποκλεινώς, β Κυρία, όμοιάζετε 
τής ‘Γονέττης !» τή εϊπεν. ·

Εις τό όνομα τοΰτο ή ηθοποιός ώχρίασεν 
αίφνης.

Παράδοξον ! έψυθίρισε’ τί θέλει νά εΐπη 
6 άνθρωπος ουτος  ̂ — καί άποτανθείσα 
πρός τόν ιατρόν.

— Πώς όνομάζεταιμχύτός ό νέος ; ήρώ 
,τησε.

■—  Δονάτιος' ε ίνα ι Βρετανός.*

Καί ό κ. Μορΐνος διηγήθη πάν δ,τι έ- 
γνώριζεν έκ τής ιστορίας τοΰ Δονατίου. 
Περιέγραψε λεπτομερώς τήν παραφροσύνην 
αύτοΰ,μή λησμονήσας καί τά περί ‘Ροζέτης.

— Εγνωρίσατε βεβαίως τήν μικράν έχε- 
νην, εϊπεν εις τήν δεσποινίδα Άλίνην ήτο
ώγάτηρ τής θαλαμ«πόλου σας, ήν εγώ 
εϊχον διορίσει έπιστάτριαν έπί τοΰ όθονοφυ- 
λακείου μου.

— Ναι, ενθυμούμαι, εϊπεν ή ηθοποιό; 
πάντοτε σκεπτική. Έζήτησεν ακολούθως 
νά ίδη τό δωμάτιον τοΰ Δονατίου, περίερ
γος νά σπουδάσφ τό ενδιαίτημα ένός έξ  f -  
ρωχος Jiapá<pporoc. — Οπερ θά ήναι λίαν 
περίεργον», προσέθετο γελώσα. διά νά χρύ- 
ψφ ίσως τήν ταραχήν της.

Τό πρώτον αντικείμενου δπερ εϊδεν έπ· 
ερχομένη εις τό δωμάτιον ήτο ή μικρά 
ξηρά άνθοδέσμη εμβαπτισμένη εις ποτή- 
ριον ΰδατος.

—Φεΰ! είπε χαμηλή τή φωνή, έγώ δέν 
έτήρησα τά φυλακτήριόν του». Τώ δντι 
δέ είχε δώσει αύτό ώς άθυρμα εις τήν χό- 
ρην τής θαλαμηπόλου της.

‘Ο Δονάτιος ούδαμώς φροντίζων περί 
τών ξένων του, ϊστατο πλησίον τοΰ παρα
θύρου ψάλλων βρετανικόν τι άσμα εις 8 
έπαναλαμβάνετο ώς έπωδός τό δνομα τής 
Τονέττης.

—‘Ως βλέπετε δεσποινίς,ή παραφροσύνη 
του είναι ήπιοτάτη, εϊπεν ό ιατρός πρός 
τήν ηθοποιόν, ήτις ήκροάτο τοΰ Δονατίου’ 
καί δμως, έξηχολοόθησε, θά προετίμων νά 
ήτο μανιώδης" τότε θά τόν έθεράπευον τα
χύτερου.

— Ω ! όχι, εϊπεν ή ‘ϊονέττη— όχι δό- 
κτωρ, μή τόν θεραπεύσητε.»

( 'Ε κ  τοί Γ αΛ Μ κοΐ’/ .

Δ. Β.
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ΕΪναι χ ε ιμ ώ ν , κάμνει ψ ύχος και τ ά  μ ι 

κρά π τη ν ά  δέν άδουσι πλέον.

Πόσον μ οίή ρ εσ ε νά β λ έ π ω  τήν χ ελ ιδό να  
τριγυρίζουσαν περί τήν φ ω λεάν τήν ύπό τό  

παράθυρόν μου.’Έ φερε κ α θ ’ έκάστην πρωίαν  
τροφήν εις τ ά  μικρά τ η ς , τ ώ ν  οπ οίω ν αϊ 

γλ υ κ εϊα ι φωναΐ μ,έ έξήγειρον τοΰ ύπνου.

Φ εΰ ! σήμερον χιονίζει καί ή φ ω λεά  εί

ναι κενή. Τ ί άπέγεινεν ή όοραία μου χ ε λ ι-  

δ ώ ν ; Πού ύπήγεν άκολουθουμ.ένη ά π ό τά  

μικρά της κ α τ ά  τήν τρομεράν κα ί ψυχράν 
τα ύ τη ν  επ οχήν ;

Α κ ο ύ σ α τ ε  τήν πάράδοσίν τ η ς , ήν ευρον 
έν ά ρ χ α ίω  χειρογράφ ω .

ί ·
'Α γ α θ ό ς  τ ις  καλόγηρος δ ιη γ είτα ι ότι  

ημέραν τιν ά , άνα βά ς εις τ ό  κ ω δω νοστά σιον  

τ ή ς  μ.ονής του εΰρέθη περικυκλωμένος άπό  
άπειρον π λή θος χελ ιδό νω ν .

Ί Ι τ ο  ή τελ ευ τα ία  ήμερα τοΰ Σ ε π τ ε μ 
βρίου.

'Ο  άγιος άνθρωπος επίσης άθώ ος ώ ς ό 
Ά δ ά μ  πρό τοΰ προπατορικού α μ α ρ τ ή μ α 

τ ο ς , ένόει τήν γ λ ώ σ σ α ν  τ ώ ν  π τη νώ ν καί 
ιδού τ ι  ήκουσεν.

Γηραιά  τ ις  χ ελ ιδ ώ ν  ά νή γγελλεν εις τήν  
πτηνήν στρ ατιάν ό τ ι δ Θ εός τή  έπεμψεν 

ά γ γ ελ ο ν  μ έ  τήν δ ια τα γ ή ν  νά άφήση τήν  
,γήν καί νά άναβή εις τόν ουρανόν.

—  Σ ά ς έδ ω κ α , τ α ϊς  έλ εγ ε , συνέντευςιν 
έπ ί τοΰ πύργου τ ή ς  ίεράς τα ύ τη ς κ α τ ο ι

κίας ο ιά  νά σάς δ ιη γ η θώ  δ ια τ ί ό Θεός έκ α 

μ ε  τά ς  χελ ιδόνα ς καί δ ια τ ί  κ α θ ' έκαστον  
έτος πηγαίνουσιν ά π ό τήν γην είς τόν ου

ρανόν καί ά π ό  τόν  ουρανόν είς τήν γ η ν .

"Ο τ α ν  ό Θεός έκτισε τόν κόσμον, έθεσεν 

έντός μα γευ τικ ού  κήπου τ ό  αριστούργη

μ α  τ ώ ν  π λ α σ μ ά τ ω ν  αύτοΰ τόν π ρώ τον  

άνδρα καί τήν π ρώ τη ν γυναίκα ’ ή θερμο

κρασία ή το  γλ υ κ εία ,ή  έπ οχή  ώ ραία, οί καρ

π οί καί.^τα άνθη έβλά στα ν ον  αύτοφ υή. ’ Η 

μέραν τινά  παρήκουσαν είς τόν Θεόν όσ τις  

τούς έδ ιω ξε  καί τούς κ α τεδίκ α σ ε νά π λ α  
ν ώ ν τα ι έπί τή ς γ ή ς, γυμ νοί, πεινώ ντες  

κ α ί π ροσβαλλόμενοι ά π ό  τ ά ς  άσθενείας καί|

τό  ψ ύχος. Ώ φ ε ιλ ο ν  δέ νά έρ γ ά ζω ν τα ι δ ιά  

νά τρ έφ ω ντα ι, δ ιό τι ή γή  δέν παρήγεν  
είμή άκάνθας καί τριβόλους.

"Ε ζη σ α ν  τοιου τοτρ όπ ω ς μακρά έ τ η , δ ιότι 

ό Θ εός ώ ργίσθη σφόδρα κ α τ ’ α υ τώ ν . Έ -  
σχον τέκνα  τ ά  όπ οια  έσχον ά λ λ α  τέκνα  

καί όλοι έστενον καί ύπέφερον ένεκα τοΰ  

α μ α ρ τή μ α το ς τ ώ ν  π ρ ώ τω ν  γονέω ν.

Ό  Θεός τούς έλέησε καί ε ίπ ε .

—  Τούς σ υ γ χ ω ρ ώ , δέν δύναμ αι νά  
τούς θέσ ω  έκ νέου έντός τοΰ παραδείσου  

άπό τοΰ οποίου έξή λθον, ά λ λ α  θά  ά π ο κ α -  
τα σ τ ή σ ω  τήν γην εύφορον’ θά  θ έ σ ω ?  π α ν -  

τα χ ο ΰ  άνθη καί καρπούς, θά ά π  κ  τ α -  
σ τή σ ω  τόν καιρόν γλυκόν καί ώραϊον, θ ά  
ά π ο δ ιώ ξω  τ ά ς  άσθενείας.

Τ ό τε  διά  νά δώ ση  είς τούς ανθρώπους  
μαρτυρίαν τή ς α γ α θό τη τά ς του  έπ λ α σ ε  δύο 

μικρά π τη νά  τώ ν  οποίω ν τό  π τέ ρ ω μ α  
ή το λευκόν ώ ς  τ ά  κρίνα τοΰ π αρα δεί

σου. ’Ε π έτα ξα ν  ολόγυρα ά π ό  τόν θρόνον 
του καί έκάθησαν καθεν είς τήν χεΐρα  τοΰ  

άγαθοΰ Θεού ός τ ις  έφίλησε τήν μ ιν :ά  
κεφαλήν τ ω ν  καί τοΐς είπ ε.

—  Σ άς ο ν ο μ ά ζω  χ ελ ιδό να ς’  σείς καί 
τ ά  τέκνα  σας θά  φέρητε τήν ευλογίαν μο  
παντού όπου καθή ση τε. Υ π ά γ ε τ ε  νά ά να γ  

γ είλ η τε  είς τούς ανθρώπους τή ν  ώραίαν 
έποχήν τοΰ έτους, ή όποια π αντού  θά  γ έν 

νησή καρπούς καί άνθη· σείς είσθε τ ά  π τ η ν ί  
τής συ γ χω ρ ή σεω ς, θά  κ α τα σ κ ευ ά ζη τ ε  τ ά ε  
φ ω λεάς σας υπό τήν στέγη ν τώ ν  οίκιώ  

καί αί φ ω λεαί α ύται έσονται σημεΐον ε 
τυ χ ία ς . Τ ώ ρ α  ά να χω ρ ή σ α τε εύγενεϊς χ 
λιδόνες.

Ό  ά γα θός Θεός έφίλνσεν έκ νέου 
δύο μικρά λευκά π τη νά  τ ά  όπ οια  ήνέιρ· 
τά ς π τέρυγάς τ ω ν  καί δ ιά  π ρώ τη ν φοί 
έφ θασαν έπ ί γ ή ς .

2 .
Μ όλις άφ ίχθησαν κα ί τ ά  π ά ν τ α  μ ε  

μορφ ώθησαν. ’ Π  ά σχη μ ος κα ί ψ υχρά - 

έτους έπ ο χ ή  έξηφανίσθη καί ά ν τ ’ αύ 
ήλθεν ή τής χαράς καί τή ς άφθονίας. "Εκ
τισ αν  τά ς  φ ω λεάς τ ω ν  είς τ ά ς  σ τ έ γ α ς  
άνθρωπίνων οικιώ ν, είς τ ά ς  όποιας όέν ί 
ήλθον π λέον αί άσθένειαι.

Π α ν τα χ ό θεν  άνυψώθησαν πρός τόν ο
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ρανόν ώδαί ευλογιών και ευχαριστιών.’
Τούτο διήρκεσέ τινα έτη.
Οι άνθρωποι ήσαν ευτυχείς και α'ι χελι

δόνες έπολλαπλασιάσθησαν.
Ά λ λ ’ οί άνθρωποι έβαρύνθησαν τή/ ευ

τυχίαν· πονηραί ιδέαι ήλθον εις τόν νούν 
των- φαύλός τις κατέστρεψε φωλεάν χελι- 
δόνος καί άλλοι έγέλασαν βλέποντες π ί
πτοντας τους νεοσσούς.

Τότε τα πτηνά ταΰτα του άγαθού Θεού1 
φοβηθεντα, εϊπον; Φύγωμεν καί έπανέλθω- 
μεν είς τόν ουρανόν.

Μόλις ή τελευταία χελιδών έξηφανίσθη 
έν τώ γλαυκώ ούρανώ καί ή άσχημος καί 
ψυχρά τού έτους έποχη έπανήλθεν έπί της
γης·

Οι άνθρωποι ανύψωσαν ίκέτιδας χεΐρας, 
έζήτησαν συγγνώμην άπό τόν Θεόν, όστις 
δέν ήθελησε διά τό σφάλμα τινών νά τι- 
μωρήσ?) ολόκληρον τά ανθρώπινον γένος.

Αϊ χελιδόνες έπανήλθον καί μετ’ αΰ των 
ή ωραία έποχη'.

ΙΙλήν νύκτα τινά, ένω έκοιμώντο ήσύ- 
χως έν ταΐς φωλεαΐς των, φαΰλοί τινες 
φοβούμενοι μη' τοι άναχωρήσωσιν έκ νέου 
τάς έκλεισαν έντός υψηλού πύργου.

Αί δυστυχείς έξέβαλλον κοαυγάς όδυ- 
νηράς καί έζήτουν την έλευθερίαν των. Οί 
φύλακες τού πύργου κουρασθέντες νά άγρυ 
πνώσιν άδιακόπως, είσήλθον έν αύτφ καί 
άπέσπασκν τά πτερά των πτερύγων τωνινα 
μ.ή δυνηθώσι πλέον νά άναβώσιν είς τόν 
ουρανόν.

’Από τού ύψους τού πύργου, τά λευκά 
πτερά τά άποσπώμ.ενα έπέτων πανταχόθε ι 
έπί των άνθρώπων-οίτινες έγέλων διά τούς 
στεναγμούς των δυστυχών μικρών πτηνών.

Αίφνης τά πτερά ταύτα μετεβλήθησαν 
είς νιφάδας παχείας καί ψυχράς, αΐτινες 
έβάρυνον φρικτά τά μέλη τών ανθρώπων 
καί έπροξένουν είς αυτούς φρικτάς κα
κώσεις.

Τότε ανέκραξαν είς τούς δημίους.
—  Μή άποσπάτε τά πτερά τών μι

κρών λευκών πτηνών.
Ούτοι έσταμάτησαν, άλλ’ ό Βορράς έξη- 

κολούθει νά πνέγ), ό χόρτος καί τά άνθη 
άπέθνησκον, τά φρέατα έκχυλίζοντα κατέ- 
κλυζον τ̂ό έδαφος, ή γη ητο παγερά, οί
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άνθρωποι παρεπονοϋντο καί έκρύφθησαν 
είς τό βάθος τών χιονοσκεπών κατοικιών 
των.

Αίφνης άκτίς ήλίου διέσχισε τά νέφη 
έπληξε τόν πύργον καί μεγάλη ρωγμή ή- 
νεώχθη άνωθεν έως κάτω.

Αΐ χελιδόνες έφυγον άφήνουσαι νεκράς 
τάς άδελφάς των, τών οποίων άφηρέθησαν 
τά πτερά.

3.
"Οταν έφθασαν είς τόν τόπον τών αγ

γέλων ό αγαθός Θεός ώργισμένος τάς 
διέταξε νά μείνωσι, καί δια νά τιμωρήσφ 
τούς ανθρώπους άφήκεν είς αυτούς την ψυ- 
χράν καί άσχημον έποχήν. Οί άνθρωποι 
έστενον καί έκλαιο·', αί χελιδόνες τούς 
εύσπλανχνίσθησαν, καί βλέπουσαι την με
τάνοιαν αυτών, παρεκάλεσαν τόν αγαθόν 
Θεόν νά καμφθή.

Ό Θεός έσυγχώρησεν, άλλ’ ύπό ένα 
όρον προς άνάμνησιν τού πένθους τό ό
ποιον ή κακία τών ανθρώπων μας έπροξέ- 
νησε, τό μεγαλήτερον μέρος τού πτερώμα
τος ημών θέλει μελανωθή’ τούτο συγχρό
νως θά ήτο καί είδοποίησις πρός τούς θνη
τούς· άλλοίμονον είς έκείνους οιτινες έγγί- 
σωσι τάς χελιδόνας.

Ά λλω ς τε, οί άνθρωποι μόνον έπί £ξ 
μ.ήνας θά έχωσι την ώραίαν καί γλυκ.Σ,ν 
έποχήν’ θέλουσιν όμως έργάζεσθαι ΐνα τρέ- 
φωνται, καί ένω θά έργάζωνται δέν θά 
σ/.έπτωνται πλέον τό κακόν.

'Τπάγωμεν, εύγενεΐς χελιδόνε:, άναχω- 
ρήσωμεν, διότι ό Κύριος την πρωίαν ταύ- 
την μ,οί έπεμψεν ώραίον άγγελον ΐνα με 
ειδοποίηση.

Ειπεν ή γηραιά χελιδών, παν δέ τό 
σμήνος έπέταξε πρός τόν ουρανόν.

(Κατά τό Γαλλικόν).

i 5  Ο  2 .

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α -
ΑΛΦΑΒΙΙΤΑΡΙΟΝ ΤΟΪ ΙΙΟΛΙΤΟΐ.

Ύπό τόν τίτλον τούτον ό Κ. Θ. I. Κο
λοκοτρώνης, έτι δέ ύπότό ψευδώνυμον τού 
Φαλέζ καί οΰχί ώς υιός τού πατρός του, 
έξέδοτο πρό τινων ημερών βιβλίον πολυ- 
σέλιδον, πολυειδούς ύλης, πλήρες έθνικήςμε-
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λέτης, πλήρες στοχασμών ίδιοτρόπων ή ει
λικρινών. ·

Έν τώ κόσμω τούτω ήμών τά πάντα 
είσί συρμός καί φορά’ όταν δέ ό συρμός 
ούτος έπικρατή, παραλλαγή τις άοχαιο- 
τέρως καί έναντία πρός τούτον, υποτίθεται 
οΰχί τιμή καί έρως πρός τό άληθές άλλ’ 
αγροικία τις. Ούτως ή αλήθεια ενιαχού καί 
πολλαχού τών αιώνων καίτοι άνεγνωρι- 
σμένη έσιωπάτο καί σιωπάται* διατί, διότι 
κλείεσαι τότε όπου έν τώ τέλει τών έν 
‘Λμεριχή ΠαρισΙων έκλείσθη ό Έδ. Λα- 
βουλαί, καίτοι υποβληθείς τό ψευδών υαον 
Ρεναϊος Λεφέβρ. Ή κοινωνία αείποτε έν 
τή ηρεμία αύτής καί ειρήνη τούς καινοτό- 
μους ΰπέρ τής προόδου, τούς τολμ-ηρούς 
σκαπανείς τής άναπλάσεως, έκλεισε αεί
ποτε έκεϊ, κατά πεποίθησιν ή συμφέρον, 
άλλ’ ή αύτή κοινωνία έν θέρμν) γονίμω έπα' 
ναστάσεων ή πολέμων τούς αυτούς καινο- 
τόμ,ους τής προόδου άνεβίβασεν είς τό Κα 
πιτώλιον τής εύκλειας καί τής άποθεώσεως.

Τοιούτων τινών κοινωνικών περιπετειών 
γέννημα είναι τό Άλφαβητάριον τού πολί' 
του. ’Αληθής άλφάβητος, πολιτικής άγω- 
γής καί έθνικών πεποιθήσεων πάσα σελίς 
είναι σκαπάνη κατά τής πλάνης, τής ά- 
πάτης, τής ραδιουργίας, τής κολακείας, 
τή; δουλοφροσύνης, κατά παντός ό,τι συ
στέλλει καί κατατρώγει τήν έθνικήν ύ- 
παρξιν. Είς γλώσσαν καί έννοιαν σαφή, καί 
τοι ύπό στολήν άλλόκοτον, ΐνα έπισύρη 
αύτη τήν προσοχήν, τά πολιτικά δόγμα
τα τού ’Λ.Ιφαβηταρΐου είναι ή κρηπίε τής 
καλώς έννοουμένης έλευθερίας, είναι αί ά 
γιαι έκεΐναι άρχαί άς άπαντες ιύμολόγη- 
σαν, άπαντες άναγνωοίζούσιν, άλλά διότι 
τοσούτον καθομολογούμενα είναι, τοσοϋ- 
τον καί δίκαιαι καί άληθείς άναγνωρίζον- 
ται καί φύσει τώ λογικώ άνθρώπω ένυ- 
πάρχουσιν, οί άνθρωποι παραβλέπουσιν 
πλέον αϋτάς καί λησμονούσιν ώς τι σύνη- 
θες καί γνωστόν, ώς έτι παραβλέπουσι τήν 
ανατολήν αύτοΰ τού ήλίου άφ ής ούδείς 
συγκινεΐται πλέον καίτοι ούσαν τό κάλλι- 
στον τών θεαμάτων. '"Οτι όμως πρός τάς 
τοιαύτας σκέψεις διαφέρει ένταύθα, είναι 
ή πηγή όθεν άναδίδονται αί πολιτικαι ά- 
λήθειας τού αλφαβηταρίου, είναι τό όνο

μα καί ή κοινωνική βαθμίς τού συγγραφέοις’ 
άτινα δίδουσι κύρός τι πρός τά λεγόμενα, 
έγείροντα δ’ έντεύθεν τήν περιέργειαν δυ
νατόν έπί τέλους νά συγκινήσωσι καί έπε- 
νέγκωσι τό έκζητούμενον παρά τώ λαώ 
άποτέλεσμα. Διότι

Λόγος . . . έκ τ’ άδοξούντων ιών 
κίκ τών δοκούντων, αύτός ού ταύτόν βθίνει 

Έν τούτοις ό έλληνικός λαός ώς δια- 
κρίνεται μ.άλλον κατά τά άτομα ή τό σύ 
νολον, ούτω καί μόνον κατ’έποχάς τινας ύ- 
φίσταται οιος άληθώς είναι.Σήμερον κοιμά
ται. Μάτην τώ γράφονται, μάτην τώ λέ
γονται χρυσά έπη, είς τό ούς, εις τήν καο- 
δίαν, είς τήν διάνοιαν. Κοιμάται. Βεβαίως 
παραγίγνεται αύτώ έκ τών τοιούτων συ
ζητήσεων καί ομολογιών ύπερηφάνων άν- 
όρών άποτέλεσμα τι, άλλ’ είναι τοσούτον 
ολίγον ώστε διαβλέπει τις ότι τό φάρμα- 
κον λαμβάνεται είς μικροτέραν δόσιν ή όση 
είναι ή νόσος. Κοιμάται καί παραβλέπει- 
έντεύθεν ή μόνη υποδοχή παντός έν Έλ- 
λάδι σήμερον καλού έργου είναι ή ιερά σ ι
ωπή, ή γιγάντειος υπερηφάνεια, ή άφωνος 
άβδηριτικός θαυμασμός. Κοιμ.άται, οί δέ έ- 
λεύθεροι καί φιλοπάτριδες παρ’ αύτώ άν- 
όρες είναι οχληροί κώνωπες βομβύζοντες 
επί τής κλίνης του καί τού έπιμενιδείου 
ύπνου. ‘Ο εύλογημένος αύτός ‘Ελληνικός 
κόσμος είναι, ό,τι περί αύτοΰ αύτός ούτος 
ο κ. Κολοκοτρώνης έν σελίδι άλφαβηταρίου 
70  λέγει; α Οί Έλληνες έχουν έν μέγιστον 
προτέρημα, καί ίσον έν μέγιστον έλάττωμα: 
άπέναντι έξωτερικού έχθρού συνδέονται καί 
κατορθούσι τεράστια' άλλ’ αίφνης παρερχο- 
μένηςγτής κρίσεως,ένώ τούς άναζητεΐ ό ιστο
ρικός όπως τούς θαυμάση,τούς άπαντα κυλιο
μένους είς βόρβορον έσωτερικών διαπληκτι- 
σμών,καί μικρολογημάτων,καί πώς ό εις νά 
καταστρέψ-ρ τόν άλλον,έως ού παρουσιάζε
ται ό έπιτήδειος, ό μ.ηδεμίαν ύπηρεσίαν 
προσενεγκών όστις ιππεύει έφ’ όλων . . . 
Φαίνεται ότι οί πρώτοι κάτοικοι τής ‘Ελ
λάδος ήσαν ή δόξα καί ό φθόνος».

Έν τούτοις πόσα ήδύνατο νά κατορθώσρ 
καί έν τή κοιμωμένρ σήμερον ταύτηπατρίδι, 
ό κ. Θ. Κολοκοτρώνης, άνθρωπος ούτινος 
ή άτομική έλευθερία λήγει όπου άρχεται 
ή νόμιμος έλευθερία μόνον τού άλλου, ούχί
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δέ καί τι αίσχρότης, ή πλάνη,ή χαμέρπεια,
■fι δυστυχία' άνθρωπος σύμβολυν έχων ριό
νον τήν αλήθειαν, ενίοτε μάλιστα καί ε
ναντίον αύτοΰ του ίδίου άνεκφωνουμένην- 
έν μόνον αίσθημα τρέφων; της πατρίδος 
τόν άσβεστον έρωτα, ένα μόνον σκοπόν; την 
ευνομίαν καί την ελευθερίαν, πόσα θά κα- 
τώρθου άπό της άκραδάντου κοινωνικής 
θεσεώς του άν είς την γυμνόν εκείνην αφέ
λειαν ήνου πλειοτέοαν βαρύτητα, άν είς τό 
εύτράπελον ένέσταζεν άνηλεή σάτυραν, άν 
αί όρθαΐ κρίσεις ήσαν πλειότεραι των παλ- 
μ,ών της καρδίας, άν ή χειρ έκινήτο πλει- 
ότερον η τά χείλη, άν ήγάπα πλειότερον 
τήνέποχην του η τήναίωνίαν ανθρωπότητα.

‘Ο κόσμος,άν καί τοσοΰτοι παρήλθοναίώ 
νες, είναι είσέτι παιδίον είς ό'περ νομίζο- 
ζομεν οτι συναινεΐ καί αύτός ό κ. Κολο- 
κοτρώνης, δστις έν έτει 1 8 7 0  άπό Χριστού 
καί μυριάδων άπό κτίσεως κόσμου, έξεδω- 
κεν ούχ ήττον ση'μερον 'ΑΛψα(ϊητά(·ιον τον 
ποΜιου δηλαδή τά πρώτα συλλαβίσματα 
της πολιτικής άγωγής του. Έάν λοιπόν α
ληθώς οί άνθρωποι έτι είναι παιδία, μά
λιστα είς τά νέα άτυχη άβδηρα τότε άς 
μη λησμονή τις δτι τά καλλίτερα φάρμα
κα καί γενναιότερα υπέρ της άνδριόσεώς 
των δέον νά τοΐς δίδονται περιηλειμμένα 
μέλιτί τινι άλλως τ ’ άπορρίπτουσιν ώς πι 
κοά καί άηδή. ’Εντεύθεν, άπό τοιούτων 
όρμώμενος στοχασμ-ών, έάν ή καλοκάγα
θος καρδία τού ήμετέοου φίλου συνεχώρει 
ήμας, τοιαύτας τινάς θά τώ ύπεβάλλω- 
μεν εύχάς υπέρ ημών κυρίως, τού λαού, άν 
οϋχί υπέρ αυτού, τού ατόμου : Βεβαίως 
γράφει ό κ. Κολοκοτρώνης είς νόημα σαφές 
καί καθαρόν ώς ή συνείδησίς του, άπευ-! 
θυνόμενος μάλλον προς τόν άπλούν καί ά- 
παίδευτον λαόν, ούχ ήττον καί τό μέρος 
τού λαού τούτου καλλίτερον θά προσήχε 
καί θά κατενόει, καί ούτω θά έβελτιούτο 
άν Α', αί μικραί συγγραφαί τού κ. Κολο- 
κοτρώνη άνεφαίνο^το όγκωδέστεραι καί είς 
μακρότερα χρόνου διαστήματα- τό συχνόν, 
παρά τώ ‘Ελληνικώ μάλιστα λαω, άπο- 
γοειτεύει, τό σμικρόν καταφρονεΐται. Β/. 
άντί νά παραπέμπη είς τά ίδια συγγράμ
ματα έν ταϊς ύποσημειώσεσι τών ύστερον 
έκδιδομένων, άν παρέπεμπεν είς διάσημους

τινάς συγγραφείς, καταχωρίζων κάτωθεν 
ολόκληρα χωρςα, η άπλώς σειράς βιβλίων 
πολλών, τού Θουκιδίδου αίφνης, τού Πλου
τάρχου, τού Άριστοτέλους, τού Βένθαμ,τοϋ 
Βολταίρου, τού ΜακώλαιΟ, τού Ίουβενάλη, 
τού Μακιαβέλη, τού Βίκτορος Ούγώ, τού 
Γκαϊτε, τού Άλφόνσου Κάρ, τού Ναπολέ- 
οντος, τού Δάντε, τού Εύριπίδου, καί λοι
πών, καί λοιπών, καί λοιπών. Στηρίζων 
αύτάς ταύτας τάς ‘Ελληνικάς καί υγιείς 
κρίσεις του έπ’ αύτών, ούχί έπ’ αύτού. Διότι 
παρουσιάσθη ποτέ τις ζητών τόν ηγε
μόνα Στούρζαν έν τώ άνακτόρω του- ό 
Στούρζας εύρίσκετο είς τόν κήπον φορών ά- 
πλουστάτην έσθήτα κοιτώνος* ήτο καί δύ
σμορφος- έοωτηθείς άν ήναι επάνω δ κύ
ριός του, είπεν : «Έγώ είμαι ό Στούοζας* 
τ ί θέλετε ;» ‘Ο προσελθών απλούς άνθρω
πος όποθείς την άπόκρισιν ταύτην βαναύ- 
σου υπηρέτου χαριεντισμόν,. έφυγε άνακαγ- 
χάζων είρωνικώς ; « Μωρέ μούτρα γιά
Στούρζας !» Γ'. τό έξώφυλλον έκάστου βι
βλίου νά φέρη τούς τίτλους, τούς βαθμούς, 
τό πατρικόν όνομα είς ώραίους χαρακτή
ρας, ώς άντεπιστέλλον έ'τι μέλος μιας ή 
δύο άκαδημιών, ή παντελή σιγήν καί μυ
στηριώδη άνωνυμίαν. ϊό  λαμπρόν εγείρει 
άείποτε τόνθαυμ,ασμ.όν η τόν σεβασμόν πολ- 
λάκις, τό δέ σκοτεινόν τόν φόβον, τόν πε
ριέργειαν, την μεγέθυνσιν.

Αί μ,εγαλήτεραι τών αληθειών ένσπεί- 
ρονται καί καρποφορούσιν, είς τόν άτελή 
άνθρωπον άτελών έτι χρόνων, διά τίνος ά- 
ναποφεύκτου άλατος η άπάτης' άνθρωπός 
τις υπεράνθρωπος έσωσε τόν κόσμ.ον άπαν- 
τα, υποβληθείς τό όνομ.α τού ©εού, ώς δ 
Κόδρος τού χωρικού τό ένδυμα. Πικρόν άλ· 
λ’ άληθές. Πόσοι ποιηταί θά άπέθνησκον 
Ι,παντοπώλαι καί άφωνοι άν έγνώριζον έν 
πεφωτισμένη πεποιθήσει ότι ά ήλιος μένει 
ώς βλάξ αδρανής καί άκίνητος, ή δέ γη 
χορεύει περί αύτόν ώς ή άρκτος" ότι δ κύ
κνος άποθνησκων εκχέει,ώς πάντοτε, άμού- 
σους πάντη καί βαρβάρους φωνάς- ότι τό 
άσμ.α της άηδόνος ύπό τά φύλλα τού εα
ρινού άλσους είναι έκφρασις λυσσώδους ό- 
ρέξεως! . . .

Έάν ήδύνατο ή ‘Ελλάς ημών σήμερον νά 
γεύεται τά φάρμακα ούτως άπλαστα, άγ
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γνός καί άπεριποίητα καί ειλικρινή, θά ή- 
μεθα άνδρες, ώς έν ’Αμερική, όχι δειλά καί 
άρρωστα παιδία- έάν όμως ήμεθα άνδρες, 
τότε πώς έκδ.δεται Άλφαβητάριον ; Ά λ λ ’ 
εκδίδει ό κ, Θ. Κολοκοτρώνης Άλφαβη
τάριον ; Τότε πού έν αύτφ ή ράβδος τού 
διδασκάλου; Β.

ΘΕΑΤΡΟΜΙΜΟ

Γ '.

ΠΡΟΦΓΛΑΞΕ1Σ. — ΝΑΒΟΓΧΟΔΟΝΟΣίέΡ

Ρ Κακόν μέν είναι πάντοτε νά έχτι τις 
θυγατέρας, κάκιστον όμως όταν αύται αί 
θυγατέρες έλαφραί ούσαι καίκαλλωπίστριαι 
μόνον προς τά έζω στρέφουσι τόν νούν ού- 
δόλως δέ πρός τά οικιακά προσέχουσι. Καί 
υποφερτόν μέν κάπως άν οί γονείς άνέ- 
χωνται τών θυγατέρων τά τσακίσματα 
ποός μελλόντων γαμβοών άποβλεποντες 
ά'γραν, άνυπόφορον όμως όταν ούτοι φι
λάργυροι καί γλίσχροι οντες αύτάς κατα- 
κλείουσιν, είς ούδεμίαν πρός τόν έςω κό
σμ.ον συγκοινωνίαν τιθέντες.

Τοιοΰτος ό Μούκιος, πλούσιος έμπορος, 
όστις έπί τή άπλή υποψία ότι ένόησεν ό 
κόσμος ότι έχει θυγατέρας— καίώραίας — 
άνεχώρησεν έκ Παταυίου καί σπεύδων ήλθε 
καί έγκατέστη έν Βενετία. Έδώ διεδω- 
κεν ότι έχει θυγατέρας τέρατα άσχημίας, 
τάς οποίας έγκλημα ήθελεν είσθαι άν εξε- 
βαλλεν είς τό φώς. Την οικίαν του είχεν 
έ.ασφαλίοει κατά παντός εξωτερικού έχ- 
θρού καί πρός μ,είζονα ασφάλειαν ούδ’ υπη
ρέτην είσήγαγεν.’Ανέμενεν ένα έκ Παταυίου 
— βλακα πεσόντα έξ ουρανού— πλήν μέ
χρι τής άφίξεώς του αύτός έκαμνεν όλας ■ 
τού οίκου τάς υπηρεσίας. Οί νέοι τής Βε
νετίας κάτι ύπωπτεύθησαν καί δή δύο αύ
τών δ Πυλάδης καί ό Όρέστης συνεννοη- 
θέντες μετά τού γεροντοπαλληκάρου κόμη 
τος Βιέτολα παντοίους μετέρχονται τρό
πους όπως άλώσωσι τό φρούριον τών ά
σχημων. Πλήν μάτην.

Άφ' ετέρου αί δύο το ύ  Μουκίου θυγα-

τέρες Άλβίνα καί ‘Ρωμίλλα μ.ετά τής Μι
μόζας αδελφής τού πατρός των, πρό πολ- 
λού καταταταχθείσης έν τή σεμνή τών 
γεροντοκορίτσων χορεία, στένουσι καί 
κλα;ουσιν. ’Έξω ή Βενετία είναι δεδομένη 
είς τήν χαράν καί τάς διασκεδάσεις. — Ό 
κόσμος χαίρεται, οί νέοι πηδώσιν, αί νέαι 
— καί τά γεροντοκόριτσα — όιασκεδάζου- 
σιν— άφού είναι Άποκρέω- καί αύταί ς —  
Ώ τύχη, τύχη !

Ή ευκαιρία όμως ήλθεν άφ’ έαυτής. Ό 
αναμενόμενος υπηρέτης άφίχθη —  δ γέρων 
Μούκιος αναχωρεί τής Βενετίας,καί αί δύο 
νεάντδες μετά τής νεάνιδος θείας των κατ- 
ορθοΰσι νά τόν πείσωσι νά τάς άφήσνι νά 
εξέλθωσιν. Ναι μέν φοβείται τό ξύλον τού 
αύθέντου, άλλ’ όταν πρόκηται περί μικρας 
διασκεδάσεως καί πρό πάντων περί δεί
πνου έν τώ καφενείω, τ ί νά γίνη;

Καί εξέρχονται μεταμφιεσμέναι είς τήν 
πλατείαν- εύρίσκουσι τόν Πυλάδην, τόν 
Όρέστην, τόν Κόμητα μεθ' ών συνδιασκε- 
δάζουσιν. Συνεννοούνται μ.ετ’ αύτών νά φύ- 
γο>σι καί θά έξετέλουν εύθύς τούτο, άν δ 
Μούκιος έμποδισθείς νά άναχοιρήσνι διά 
Παταύϊον καί ευρών τήν οικίαν κατά/.λει- 
στον δεν ήρχετο έν τή πλατεία άναζητών 
τάς δραπέτιδας.

Πλήν άλλ’ όμως δέν τάς ευρίσκει. Α ί 
κόραι φεύγουσι καί οίκοι έπανελθούσαί 
παραδίδουσι τό παν είς τήν λήθην. Ά λ λ ’ 
ό γέρων δέν ησύχαζε- μία προσωπίς χαμαί 
εύρεθεϊσα τώ αποκαλύπτει τά πάντα καί 
όλη ή οργή του έκσπα κατά τού δυστυ
χούς υπηρέτου 8ν άποδιώκει. Ό Πυλάδης 
όμως καί ό Όρέστης τόν τοίχον τής αύ- 
λής πηδήσαντες άναγκάζουσι τόν γέροντα 
νά τοίς παραχώρησή τάς θυγατέρας- τήν 
δ’ αδελφήν νυμφεύεται ό Κόμης, όστις 
νεωτέραν αύτήν νομ.ιζων τότε συγκατετέθη 
νά λάβη, ώς σύζυγον ότε έμαθεν ότι έχει 
χρήματα καί . . . πόσα.

Έπί τοιαύτης ώραίας ύποθέσεως ανελίσ
σεται τό κείμενον τού μελοδράματος f’re- 
cauzioni (Προφυλάξεις) τού μελοποιού Έρ 
ρίκου Πετρέλλα.

Μουσική ώραία, εί καί έλαφοά, χαρακτη
ρίζει τό μελόδραμα τούτο. Πρό πάντων 
ή έκφρασις, ή χαρακτηρίζουσα τόν Πετρέλ-
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λ  αν άρετή αΰτη , εύρισκεται πα ντα χού  έπ ι 
κ  χυμένη. Ούτε τόπον έχομεν ά λ λ ’ ούτε 
δυνάμεθα νά άναλύσωμεν ολόκληρον τό 
μελόδραμα. Έ πιτροχάδην ου.ως σημειού 
μεν δύο τρ ία  τεμ ά χ ια . Τής υψιφώνου τό 
άρχικόν ασμα (*) (cavatina), ή τετραω δία  
τ η ; β '. πράξεως, κα ί τού κωμικού βαθύ
φωνου τό έν τή  β '. πράξει ασμα 

Q ueste sono due donzelle 
κα ί ή έν α ύτω  ώραία συνοόία τής κερατί
νης σά λπ ιγγα ς  (cornet a piston) είνα ι αξιο
παρατήρητα. Ιδ ίω ς  δ ’ αξιοσημείωτος ε ίνα ι 
ή μονιρδία τού β\  βαθυφώνου έν τή  π λ α 
τ ε ία  τω ν  μεταμφ ιεσμένω ν

come fil! . . . che veggo qua 
son sparite inanzi à me . . . 

ένθα τό p zzicaudo δπερ έκτελούσι τά  βιο
λ ιά  καί τω ν  α ύλώ ν τ ό  τερέτισμ α  (trillo) 
σχήμα τίζουσι τόσον ωραία τω ν χρυσαλλίδων 
την π τή σ ιν , ήν έκφράζουσιν οί στίχο ι.

Ή δ' έκτέλεσ ις τού μελοδράματος τού 
ταυ εις τό όποιον έλαβον μέρος σχεδόν 
π ά ντα  τά  πρόσωπα τού θιάσου ήμών, έγέ- 
νετο αρκούντως καλή .

Ή υψίφωνος Κ. Rosavalle άνεφάνη έν 
το ύτω  ΰπό την κομψήν ένδυμασίαν τής 
θυγατρός τού Μουκίου Ά ,λβ ίνας. Εί κα ί έν 
τ ώ  ρε\οδράματι το ύ τω  αί γυνα ίκες σ χ ε 
δόν π ά ντο τε  όμού άδουσιν, ούδεμία δέ δύ- 
να τα ι νά  διακρ.θ?, μόνη, π λή ν  ά λ λ ’ όμως 
κατώρθωσε νά διακριθή δ ιά  τής χάριτος 
κ α ί τής γλυκύτη το ς ήν κ έκ τη τα ι ή φωνή 
τη ς . Ιδ ίω ς  δέ τό αρχικόν αυτής ασμα, τό  
μόνον έν ω  μόνη άναδείκνυτα ι εψαλε μ ετά  
τέχνη ς μ εγ ίσ τη ς κα ί ουτω  κ αλώ ς ώ σ τε  
π ά ντο τε  νά χε/ροκροτήται δαψ ιλώ ς.

Ί Ι  έτέρα υψίφωνος Κ. Miisconi, ή δευ- 
τέρα τού Μουκίου θυγάτηρ , εί κα ί μή I- 
χουσα σπουδαΐον μέρος καθό άναλαβούσα 
τό τή ς βοηθητικής υψιφώνου (comprima- 
ria), άνεδείχθη ομως . . . .  όπου ήτο δυ
νατόν ν’ άναδειχθή.

Ή μεσόφωνος Κυρία Veralli τού Μ ου
κίου ή σεβαστή αδελφή  κατέκτησε κα ί πά- 
λ ιν  τού κοινού τήν καρδίαν' ε ίν α ι άμ ίμ η-

(>) Π /λ λ οί άπίτειναν ήμΐν -παρατηρήσεις ώ; 
προς τάς έλληνικάς όνομασία ; των μ ο υ τ ικ ω . 
όρων· VI πλείσταί τούτω / είναι ά ρχα ΐα ι κα ί 
(υρηνται παρά τ&Τς άρχα ίο ις μ ελ ο π ο ιώ ;·

τος· φ α ίνετα ι γρ α ια — ήθελον νά  ε ίπ ω  κα 
λ ή — οικοδέσποινα, έν ολγ τη  άφ ελεία  της 
πλέκουσα κνημ ίδα κα ί επιτηρούσα παντού ,
Τί δέ νά  ε ίπω μ εν περί τή ς φδής τη ς ; Ε ίναι 
π ερ ιττόν ,τή ν γνωρίζομεν έκ τή ς /όκι/c, τή ν 
ειδομεν έν τή  Μάρθα, τήν έθαυμάσαμεν 
έν τή  Cenerentola καί έν τή  Pía di Tolo* 
mei. Τέχνη μ εγ ίσ τη  μ ετά  φωνής συμ πα
θητικής καί γλυκε ία ς  τή ν συσταίνουσι 
παντού .

Έ κ τω ν άνδοών κοίνομεν περ ιττόν νά 
άναφέρωμεν τόν βαρύφωνον Rossi, τόν υψ ί
φωνον Ciferi κα ί τόν βαθύφωνον Fron- 
toni. Λέν έχουσι μέρος έν τ ώ  μελοδράματς 
όπως άναδειχθώ σι. Σημειούμεν μόνον εις 
τόν τελευτα ΐο ν ό τ ι δεν πρέπει νά  νομίζη 
πάντο τε  ό τ ι παρ ιστάνει τού μακαρίτου Β ά -  
κου τό πρόσωπον. Ή φωνή  του . . . υπο
μονή! ά λλά  τουλάχ ιστον $ ς πο ικ ίλη  τά  
κ ινήμ ατα . Ο ύτως όταν έν τή  Β '. πράξει 
ερχηται έκ τού καφενείου νά  ά ναγγείλη  εις 
τό έν τή π λ α τ ε ία  πλήθος τω ν  μ ετα μ φ ιε 
σμένων ϊνα  άπομακρύνη τόν γέροντα Μού- 
κιον, λααβ άνει τοσαύτην σοβαρότητα κα ί 
τοιούτον τραγικόν υφος ώ σ τε  νομ ίζει τις 
ό τι θά ε ίπ^  τό έν τ ω  Μακβέθ,

O noi perduti!
Emorto a3sasimato il re Duncano 
Ό  β' βαθύφωνος K. Ghiggioti έ π ιτ υ γ -  

χάνει αρκούντως υπό τό  πρόσωπον τού 
Μουκίου. Έ χ ε ι  φωνήν οίανδήποτε ήν όμως 
γνω ρ ίζε ι νά  μεταχειρ ισθή όσον άφορά κ ω 
μικόν μελόδραμα. “^.δει δ’ άρκού-τως κ α 
λώ ς τήν έν τή  β '. πράξει μονωδίαν του.

'Υ π ο λε ίπ ετα ι ήμΐν ό κωμικός Κ . Casteli 
Cilli τώ ν P reca zioni ό ήρως. Τόν ήδ ική- 
σαμεν έν τή  επιθεωρήσει τή ς Μάρθας ή 
μάλλον ήδίκησεν αυτός έαυτόν. Ά π έδ ε ιξ εν  
ένταύθα ό τι ού μόνον κ ω μ ικώ τα το ς ε ίνα ι 
ά λλά  κα ί κ έκ τη τα ι πρ ω το τυπ ία ν  ού τήν 
τυχούσαν καθ’ έκάστην εσπέραν έφευρίσκων 
κα ί τ ι  νέον. Παραλείπομεν ?νά άναφέρωμεν 
τά  περίφημα ρινόμακτρα κα ί τ ά ς  τερά
σ τ ια ς  κλείδας. "Αξιος όμως επα ίνω ν ε ίνα ι 
έν τή  τετραω δ ία  μ ετά  τώ ν  γυνα ικώ ν έν τή  
β ', πράξει κα ί έν τή  μ ετά  τού Μουκίου 
δυω δ ία  τής γ ' .  πράξεως. To tieni tieni 
tieui ε ίνα ι αρκούντως εκφραστικόν, χήν δέ 
φωνήν του  μ ετα χ ε ιρ ίζετα ι κ ω μ ικ ό τα τα ',
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συστρέφων αυτήν έπ ί τό  άσ τε ιό τα το ν . j
Καί όμως το ιαύτα ι α ί P recam io n i δέν 

ήοεσαν έν γένε ι έν Ά θήνα ις . ’ λγνοούμεν 
τόν λόγον. Μή το ι ή σοβαρά τώ ν  Α θηνώ ν 
κοινωνία ά π εχθάνετα ι τά  κω μ ικά  μελοδρά
μ α τα  κα ί τήν κω μ ικήν μουσικήν;

* *
Κ αί έρχόμεθα έ π ί τόν Ναβηυγοδονόσο- 

ρα τού μελοποιοΰ Βέρδη. Ά λ η θ ώ ; ή μ ετά - 
βασις ε ίνα ι ολίγον απότομος π λή ν  δέν ση
μ α ίνε ι.

Πρό παντός άλλου λόγου έπ ί τού μ ελο 
δράματος τούτου, τολμώ μεν μ ίαν παρατή  , 
ρησιν πρός τήν σεβαστήν έπιτροπήν τήν δ ι- 
έπουσαν τά  τού θεάτρου. ‘Ωραία ε ίνα ι τά  
μ,εγαλοπρεπή (graudiose) μελοδράματα καί 
όμολογουμένως μ εγ ίσ τη ν άφίνουσιν ηδονήν 
έίς  τόν θεατήν ά τ ε  συνενούντα μ ετά  τής 
μουσ ικήςΐμ εγαλοπρεπή  σκηνικόν διάκοσμον. 
Ε ίναι όμως γελοϊον άντικρυς όταν δέν ύπάο

τό νά συντεθή τό ευφυές τούτο  τε τρ ά σ τ ι-  

7.0ν·
Vraiment I’ affiche est dans son tort 
En faux on devrait la pmrsuivre 
Pourquoinnous annoncer NabucodonoS or 
Quand c est Nabncodonos-cnivre?

Καί όμως ή μουσική αύτη  sivat ώραία" 
ανευρίσκει τ ις  τόν Βέρδην καθαρόν έν αυτή  
μέ τήν πυρετώ δη ανησυχίαν τής νεότητος 
καί μέ τήν σφριγώσαν διάνοιαν αύτοΰ. ‘ II 
αξία  αύτού α να π τύσ σ ετα ι έν τή ώ ρ α ία  τρ ιω 
δ ία  τ ή ; Α/.πράξεως κα ί έν τή  άπαραμ ίλλ ιρ  
δυωδία  τή ; Γ '. πράζεως μ ετα ξύ  τού Να- 
βουχοδονόσορος κα ί τής Ά ο ιγα ί'λ . Εις τ ινα  
μέρη υπενθυμ ίζε ι μεταγενέστερα μελοδρά
μ α τα  αυτού ' τήν siovtCar Μύ-Llip έν τ ώ  
άσμ-ατι τής υψιφώνου τής β '. πράζεως κα ί 
τούς Λομβαρδούς έν τή  προσευχή τής Γ '. 
πράξεως, ε ί κα ί αυτη  άναμ ιμνήσκει εις τόν 
άκούοντα τή ν τού Μ (.ma/ως τού Ροσσίνη.

χ ω σ ι τά  μέσα νά τ ίθ η τα ι έπ ί σκηνής ό Να Έ ν γένε ι δ’ ε ΐπ ε ϊν  κ α ί ό Νι^ουχοδοτόσωρ 
6ουχο<)ογόσωρ έπ ί παραδείγμ ατι χάν;ι|ένέχει τό μ έγα  έκεϊνο τού Βέρδη προτέρη-
τ ις  κα ί τήν περί θεάτρου ιδέαν κα ί τά  
π ά ντα  όταν δλέπνι τά ς  γελο ίας τώ ν χορών 
ένδυμασίας,τάς ε τ ι γελοιωδεστέρας τώ ν  η
θοποιών κα ί τά ς στερεοτύπου; σκηνάς'δέ- 
όμιλοΰμεν περί τώ ν  αναχρονισμών δ ιότι

μα  τού νά μή κουράζή το ύ ; άκροατάς. 
Βραχύς κα ί σύντομος, όταν είδεν ό τ ι κα 
τώρθωσε τό ποθούμενον δέν έπιμ-ένει. . . . 
παρέρχεται ώ ς αστραπή .

Τού Βέρδη ό ήρως έν τώ  μελοδράματι
έπ ί τέλους δέν ε ίνα ι άπίθανον μέλος τ ι  τ ή ;!ε ίν α ι ό Ναβουχοδονόσωρ' ό βαρόφωνος κ. 
έπ ιτροπής νά άνεύρε περγαμηνήν τ ινα  έν γ Carboni άνέλαβεν αύτόν. Ε ίναι γ νω σ τή  
νά  λ έγ η τα ι ο τ ι ό Ναβουχοδονόσωρ ε ίχεν τού άστέρος τούτου τού ήμετέρου θεάτρου 
εις τήν υπηρεσίαν αύτού Μακεδόνας στρα- ή ά ξ ία ’ άν τόν έθαυμάσαμεν έν τώ  Max- 
τ ιώ τ α ς  καί συνάψας μ ετά  τής Γ αλλ ία ς Οεθ κα ί τή  Μάρθα ά λ λ ’ έδώ  . . . δέν
συμμαχίαν άνήρτησεν έν μιά τών αιθουσών 
τού δουκικού ανακτόρου του τάς σημαίας 
αύτής.

Πλήν όμως περιορισθώμεν εις τήν μου
σικήν.

‘Ο Ναβουχυδονύσωρ ε ίνα ι έκ τώ ν  ποώ-! 
τω ν  μελοδραμάτων τού  Βέρδη (Μάρτιος 
18 42 ) ή μάλλον τό πρώτον αυτού μελό 
δραμα δ ι’ ού άνυψώθη κα ί δ ι’ ού ήρζατο ή 
φήμη αυτού. "Οταν παρέστησαν τό πρώτον 
τό μελόδραμα τούτο έν τ ώ  Ί τα λ ικ ώ  θεά 
τρω  (T heatre  -  Italien) τώ ν Παρισίων τόν 
8βριον 18 4 5 , οί Παρισινοί άνεύρον έν αύτω  
άρμονίαν θορυβώδη μάλλον ή τεχνικήν. ‘Ο 
πλούτος τώ ν  ^κεράτω ν, τώ ν  σ α λ π ίγ γ ω ν , 
τώ ν  κεράτινων σ α λ π ίγ γ ω ν  κα ί έν γένει 
τώ ν  χ ά λκ ινω ν οργάνων έδωκαν αφορμήν εις

έχομεν λέξε ις  όπως έκφράσωμεν τήν έπ ιτ υ -  
χ ίαν αύτού. Μ εγαλοπρεπής κα ί ισχυρός κα- 
τώοθωσε νά συγκινήση τό θέατρον" ό τα ν  έν 
τή γ '.  πράξει έκφω νεΐ τό  Perdona έκεϊνο 
κάτασπαράσσει τή ς καρδίαν κα ί κάμνει νά 
ά ναβλύζω σ ι τά  δάκρυα εις τούς οφθαλμούς. 
Οταν άνακράζει έν τή  β '. πράξει τό 

non son qiure son Dio 
είνα ι άληθώς ®εός, ά λλά  Θεός τή ς ώδής 
ενώπιον τού οποίου π ά ντες  οί λο ιπο ί ηθο
ποιοί φα ίνοντα ι ξύλ ινα ί τ ινες π λαγγόνες, 
νευρόσπαστα,άνο ίγοντα έπ ιπ λ ά σ τω ς τό στό
μα . Θά ήμαυροΰμεν τή ν δόξαν αυτού άν 
ώμιλούμεν περί α ύτώ ν , δύο όμως λέξε ις ό
σον άφορα τή ν υψ ίφω νον Κ. Musconi καί 
τόν όξύφωνον Κ. Ciferi.

‘Η Κ. M uscoui έν τ ψ  Ναβονχοδoyó·
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σορι κατέπεσεν* άγνοούμεν διατί άλλ’ ύ- 
ποβάλλομεν αϋτή μίαν συμβουλήν.

‘ Η έλλειψις των μεσαίων αυτής τόνων 
τήν έκαμε νά άποκτήση χαμηλούς τόνους, 
οί'τινες άρμόζουσι κυρίως εις μεσόφωνον’ έν- 
νόησεν, ότι τό κοινόν άρέσκεται εις τους τό
νους τούτους καί προσπαθεί νά τούς χαιηη- 
λόννι όσον τό δυνατόν πλειότερον. Αφανί
ζεται’ καί εκβάλλει φωνάς συνεσφιγμένας 
απίθανους. ’'Ας έμμείνρ έν τω πεδίω έν ώ 
ήδεν έν τψ  Muubéd καί άς ήναι βέβαια 
ότι έσται άρεστοτέρα.

‘Ο όςύφιυνος Κ. Ciferi ήλθεν έν Άθή 
ναις ώς βοηθητικός όζύφωνος (comprimario) 
άλλα [Λετά την αποβολήν των έτέρων δύο 
όξυφώνων μένει 6 κύριος της σκηνής. Τω 
άποτείναμεν δύο λόγους ενθαρρυντικούς κα
θότι αυτός έφέτος όμολογουμένως ώς άλ
λος "Ά τλας έκράτησε τό θέατοον των Άθη 
νών. ‘ Η φωνή του δεν στερείται γλυκύτη- 
τός τίνος εΐ καί οί μεσαίοι τόνοι τω έλλεί- 
πουσιν. "Ας έπιαείνρ, άς γυρ,νάζηται καί 
άς ήναι βέβαιος ότι έντός συντόμου χρόνου 
δεν θά άναβη μόνον έπί της Αθηναϊκής 
σκηνής ώς ά. οξύφωνος.

ΒΕΡΟΣ.

Π Α Μ Α Ι Σ Ι Α .
1 Ετα'ρ/αι καί Σύ.ΙΑογοι.—Την 4 Ια 

νουάριου έγένετο ή έτησία συνέλευσις τής 
''Εταιρίας ró r  (ρί-Ιων to i Λαού. Ο πρόε
δρος Κ.. Α. Γ. Σούτζος καί ό γραμματεύς Κ .  
Ν. Αεληγιάννης άνέγνωσαν την λογοδοσίαν 
των κατά τό λήξαν έτος πράξεων τής έ- 
ταιρίας. Μετά ταύτα έξελέχθη τό νέον 
συαβοόλιον, καί πρόεδρος μεν ό Κ.. Α. Γ. 
Σούτζος, αντιπρόεδρος δ Κ. Κ. Αόσιος, γραμ
ματείς οί Κ. Κ.. Ν. Αεληγιάννης καί I. Περ- 
βάνογλους, ταμίας ό Κ.. Π. Αάμπρος, σύμ
βουλοι δε οί Κ.. Ν. Αραγούμης καί Γ. 
Χρυσοβέργης. Έλεγκταί δε διά τό έπόμε« 
ναν έτος προεχειρίσθησαν. οί Κ Κ. Θ. Ζαί- 
μης, Κ.. Κωστής καί Α. Χαραλάμπης.

—  Πρό τίνος συνέστη ενταύθα υπό μα
θητών τού a ' . καί Β '. γυμνασίου φιλολ.ογίκός

Σύλλογος ύπό την έπωνυμίαν Κοραής, 
Συγχαίρομεν τούς νέους τούτους διά τήν κα
λήν των ταύτην αρχήν.

—  Τή 25  Δεκεμβρίου ό ενταύθα Σύλ
λογος Πύρωτ έώρτασε τήν έπέτειον αυ
τού. ‘Ο πρόεδρος κ. Κ. Μουσούρος " έξεφώ- 
νησε λόγον κατάλληλον τή περιστάσει, τυ- 
πωθεντα κατόπιν εις ιδιαίτερον φυλλάδιον.

—  Κατ’ αύτάς έγένοντο αί δύο έτή- 
σιοι συνελεύσεις τής Φι.ΙεχπηιδευτιΑής 1 Ε
ταιρίας, καθ’ άς άνεγνώσθη ή λογοδοσία 
περί των κατά τό λήξαν έτος, έξελέχθη δέ 
καί τό νέον Συμβούλιον. Καί πρόεδρος μέν 
ώνομάσθη ό Κ. Λέων Μελας, αντιπρόεδρος 
ό Κ. Ν. Χατζόπούλος, γραμματεύς ό Κ. 
Χρήστος Ν. Φιλαδελφεύς καί σύμβουλοι 
οί Κ .Κ. Α. Λεβίδης,Ήρ. Μητσόπουλος, Ά λ . 
Σούτζος, I. Μάτσας, Π. Ρομπότης, 1. Βε- 
νέτης, Ν .  Ζορός, Κ .  Κοντογόνης.

—  Ίίδημοσιεύθη τό σχέδιον Κανονι
σμού πρός σύστασιν συλλόγου ριπής έν 
Άθήναις έπί τή βάσει τού έν Κερκύρα ό
μοιου.

—  Κατά τάς τελευταίας συνεδριάσεις 
τού Φιλολογικού Συλλόγου ό Παρνασ
σός άνεγνώσθησαν τάέξής άρθρα’ ύπό τούΚ 
Κ. 'Ιεροκλέους περί της παρ άρχαίοις 
° ΕΑ.Ιησι ¿ενίας,ΰπΑ τού Κ. Γ. Βενετσανο- 
πούλου περί \Jro ρής,ΰττο τού Κ.Δ. Τολμίδου 
περί τής έν ' Ε.ί./άδι δημοτικής έκπαιδεύ' 
σεως, ύπό τού Κ. Σπ. Λάμπρου υπόμνημα 
πε[I Α ημηι ρίου ΓζιΑιμπάρη, ύπό τού Κ. 
Μ. Φραγκάτου περί Σαπφοΰτ, ύπό τού Κ .  
Σ. Φωτιάδου Ιστορία και φιΑοσοφία τής 
ιατρικής, ύπό τού Κ. Ίω. 'Ραπτάρχου ό 
“Αδης xal ό παράδεισος παρά τοις δια- 
φόροις ίάύ'ίσί,ύπό τού Κ. Α. Παπαγεωργίου 
ό έκ ιής ' Α θείας άνωφεΛής κίνδυνος.

—  Έν Σύρω ύπεγράφη τό καταστατι
κόν άνωνύαου έταιρίας ύπό τόν τίτλον1 Ε.Ι - 
.Ιηνιχή βαμθαχουργιχή εταιρία ή 1 Ομό
νοια, συστηθησομένης πρός έγκαθίόρυσιν 
εργοστασίου άρχομένου μέν διά τής νημα- 
τοποιΐας, προωρισμένου δ' άρχότερον νά 
είσαγάγη καί τήν υφαντικήν.


