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ΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ.

(Μετά είχίνος, 3ρα σελ. 145.)

Σήμερον δημοσιεύομεν 
τήν εικόνα ένός τών συμ
παθέστερων καί εύφυεστέ- 
ρων ποιητών τής νεωτέρας 
Ελλάδος, τοΰ Άριστο- 
τέλους Βαλαωρίτου,

τού ένθερμου αύτού πατριωτισμού καί 
ποιητικών αύτού έργων κατέστη τοΐς

δστις διά 
διά τών 
ιτασι προσφιλής ■ διό καί είς τον πρόωρον αυτού 
θάνατον πάσα ελληνική καρδία βαθύτατα συνε- 
χινήθη καί έθλίβη. Οί εύτυχήσαντες νά γνω- 
ρισωσιν αύτον όμολογοϋσι πάντες δτι ό ’Αριστο
τέλης Βαλαωρίτης ήτο ό τύπος τού εύγενοΰς 
και ίπποτικοΰ "Ελληνος.

’Ανήκε·/ εις οικογένειαν άρχαίαν, καταγο- 
μένην και έπικληθεΐσαν έκ τής κωμοπόλεως 
Βαλαώρας έν Ήπείρφ ού μακράν τής Άρτης. 
Ή κωμόπολι; αΰτη, ήτις έκειτο παρά εύρεία 
χαράδρα κεκρυμμένη σχεδόν είς τάς ύπωρείας 
όρους δέν ύπάρχει σήμερον, έρημωθεΐσα καί έγ- 
καταλειφθεϊσα. ’Εν τή δέσει έκείνη διατηρούν
ται είσέτι μικραί τινες καί πτωχικαί καλύβαι. 
Έν τοΐς ένδοξωτέροις τέκνοις τής Βαλαώρας 
άναφέρει ή ιστορία τόν έν τοΐς έ'τεσι 1684— 
1715 άκμάσαντα Χρήστον Βαλαωρίτην καί τόν 
μονογενή αύτού υιόν Μόσχον, προγόνους τού 
ήμετέρου ποιητού, δστις καί δικαίως έπ’ αύτοΐς
έσεμνύνετο. Οι δύο ούτοι άνδρες έλαβον παρά 
τής Ένετικής Κυβερνήσεως είς αμοιβήν τών 
ύπηρεσιών των καί τής δημευθείσης περιουσίας 
των γαίας τινάς παρά τήν Λευκάδα. Τούτο 
παρεκίνησε καί τήν δλην οικογένειαν νά έγκα- 
τασταδή όριστικώς έν Λευκάδι, ένδα ένεγράφη 
ώς εύγενής έν τή "Χρυσή βίβλφ” τήν 26 Μαίου 
1702. Κατ’ εύθεϊαν άπόγονος τοΰ Μόσχου ήτο 
ό Ιωάννης Βαλαωρίτης, ό πατήρ τοΰ ποιητοΰ. 
‘0 ’Ιωάννης Βαλαωρίτης κατεΐχεν ύψηλάς δέ
σεις έν Λευκάδι, διατελούση υπό τήν αγγλικήν 
προστασίαν. Πολλάκις έξελέγη αντιπρόσωπος 
τοΰ λαού, τέλος δέ καί γερουσιαστής διωρίσθη 
παρά τής Κυβερνήσεως- άπέδανεν έν έτει 1856.

Ή Λεύκάς είναι μία τών επτά νήσων τής 
Ίονίου θαλάσσης καί κεΐται έγγύτατα τής πα
ραλίας τής ’Ηπείρου. Ή περιφέρεια αυτής 
είναι 80 ώς έ'γγιστα χιλιομέτρων. Ή νήσος 
αΰτη ήτο τό πάλαι χερσόνησος, έπί τοΰ ΙΙελο- 
ποννησιακοΰ πολέμου έγένετο ή τομή τοΰ μι
κρού ισθμού. Προς τήν μεσημβρινήν άκραν τής 
νήσου ευρηται το ύψηλότερον αύτής όρος, ού ό 
είς τήν θάλασσαν άποτόμως καταλήγων βράχος 
καλείται μέχρι σήμερον "Τό πήδημα τής Σαπ- 
φοΰς”. Κατά τήν παράδοσιν έκεΐθεν έρρίφθη ή 
δυστυχής Σαπφώ είς τήν θάλασσαν- έκεΐθεν 
έκρήμνιζον τό πάλαι καί τους είς θάνατον κα- 
ταδικασθέντας, οΰς οί συγγενείς προσεπάθουν νά 
σωσωσι δια λέμβων άμα έπιπτον είς τήν θά
λασσαν. Περί τής νήσου ταύτης λέγει ή λογία 
Δόρα Ίστριάς ■ "‘Η Λεύκάς κατέστη περιώνυμος 
διά τόν θάνατον τοΰ Νικοστράτου, τής ’Αρτε
μίσιας καί τής Σαπφοΰς. Μή χωριζομένη άπό 
τής ήπείρου ή διά στενού πορθμού, διετήρησεν 
ή νήσος κάλλιον πασών τών άλλων τήν γλώσ

σαν, τά ήθη καί τόν χαρακτήρα τών Ελ
λήνων.”

* **

Ό ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης έγεννήθη έν 
Λευκάδι τή 2 Αύγούστου 1824, ένθα καί διήλθε 
τήν παιδικήν αύτού ηλικίαν, βαυκαλιζόμενο; έν 
τφ λίκνφ έτι ύπό τών ήπειρωτικών ασμάτων 
τών τοσοΰτον συγκινητικών καί δραματικών καί 
ύπο τών παραδόσεων έκείνων, έν αίς τό φαντα
στικόν ευρηται ατενώς συνδεδεμένον πρός τά 
ηρωικά αίθήματα καί κατορθώματα. Εις τά 
ασματα ταΰτα καί τάς παραδόσεις δφείλει ό 
ποιητής τήν ρωμαντικήν αύτού τάσιν. Άφ’ ού 
οιήκουσε τά μαθήματα έν τφ σχολείφ τής Λευ
κάδας μετέβη είς τήν ’Ακαδημίαν τής Κερκύρα;· 
έκεΐθεν δέ είς Ελβετίαν. Έν Γενεύη έλαβε 
δύο πτυχία, τό τού προλύτου τής φιλολογίας 
καί τοΰ τών φυσικών έπιστημών. Άπό Γενεύης 
μετέβη είς Παρισιού;, ένθα ένεγράφη έν τή νο
μική σχολή. Δυστυχώς τό κλίμα τής γαλλικής 
πρωτευούσης δέν ήτο κατάλληλον διά τήν ασθενή 
αύτού κράσιν, καί οΰτως ήναγκάσθη νά μεταβή 
(τώ 1846) είς Πίζαν τής’Ιταλίας, ένθα διέμεινε 
τρία δλα έτη καί άνηγορεύθη διδάκτωρ τής 
Χομικής (τω 1849). Άλλ’ αί σοβαραί έπιστη- 
μονικαι μελέται δέν συνεβιβάζοντο πρός τήν 
ζωηράν αύτού φαντασίαν διό καί τάς έγκατέ- 
λιπεν. Ό Βαλαωρίτης έγεννήθη ποιητής καί 
έπί τοΰ μετώπου αύτού ή Μούσα είχεν έπιθέσει 
τήν σφραγίδα τής εύφυίας. Έπανακάμψα; είς 
Λευκάδα έν έτει 1850 έμεινε σχεδόν διαρκώς 
έν αύτή μέχρι τέλους- έν αύτή δέ καί άπέδανεν. 
Ό Βαλαωρίτης ήτο έκ τών εύτυχών έκείνων 
ανθρώπων, οίς, ώς λέγει Ιταλός τις ποιητής, 
πεπρωται νά έπανέλθωσιν δπως άποθάνωσιν έν φ 
τόπω έγεννήθησαν. Μόλις έπιστρέψα; είς τήν πα
τρίδα του ένυμφεύθη τήν μονογενή θυγατέρα τού 
Αιμυλίου Τυπάλδου, τού λογίου πατριώτου, ού 
τό όνομα είναι έπίσης σεβαστόν έν ’Ιταλία καί 
έν Έλλάδι. "Αμα νυμφευθείς, άπηλλαγμένος 
πάσης φροντίδος, εύτυχής καί ζωηρός, έπεδόθη 
είς τήν μελέτην τής έλληνικής ιστορίας, έξ ής 
ένεπνεύσθη διά τά ποιητικά αύτοΰ έργα. 'Αι
σθάνομαι έμαυτόν έλκυόμενον πρός τήν ’Ήπει
ρον, γράφει έν τοΐς Προλεγομένοις τού ποιήμα- 
τός του "Ή Κυρά Φροσύνη”, καί τοΰτο είτε 
διότι ή Ηπειρος περικλείει τά οστά τών προ
γόνων μου, είτε διότι έσυνείθισα άπό τής πρώ
της παιδικής μου ηλικίας νά βλέπω ενώπιον 
μου τόν Πίνδον ύψούμενον καί τείνοντά μοι τήν 
χεΐρα. Ή καρδία μου θά πάλλη πάντοτε ύπέρ 
τής Ηπείρου.” Αί ίστορικαί αύται παραδόσεις, 
τά δημοτικά ασματα καί έν γένει τά άνδραγα- 
θήματα τών προγόνων του παρεκίνησαν αύτόν 
να μεταχειρισθή έν ταΐς συγγραφαΐς αύτοΰ τήν 
γλώσσαν τοΰ λαοΰ, τήν γλώσσαν αύτών τών 
όρεινών κατοίκων τής 'Ελλάδος καί τών ναυτών, 
και τοΰτο δπως έκφραστικώτερον παραστήση 
τούς ήρωας του καί βαθύτερον έγχαράξη τά έργα 
αύτών είς τήν μνήμην τού λαοΰ. Πεποίθησιν 
έχων εις τήν εύφυΐαν του καί είς τόν πατοιω- 
τισμόν του έσχε τήν τόλμην ν’ άντιστρατευθή 
κατά τών νεωτέρων λογιών, τών ζητούντων 
ν’ άναστήσωσι τήν γλώσσαν τοΰ Ξενοφώντος 
και νά έξακολουθήση τήν παράδοσιν τής δημώ
δους γλώσσης. Έπί τούτφ κατεκρίθη ύπό πολ
λών ούχ ήττον δμως τά ποιήματα αύτού καί 

έν τή απλή γλώσση γεγραμμένα συγκινοΰσι τόν 
αναγνώστην.

Έπί τινα χρόνον ό ’Αριστοτέλης Βαλαωρί
της άνεφάνη καί έπί τής πολιτικής σκηνής εκ
λεχθείς έπανειλημμένως βουλευτής καί άντιπρό- 
σωπος τού έθνους- άλλ’ ή πολιτική ταχέως τόν 
άπεγοήτευσε καί ήδη έν έτει 1869 παραιτηθείς 
τού βουλευτικού άξιώματος άπεσύρθη είς τήν 
ή^χον αύτού νήσον, ένθα καί τήν 24 Ιουλίου 
1879 άπέθανεν έκ καρδιακού προσβληθείς νοσή
ματος.

Σκιαγραφήσαντες τήν βιογραφίαν τού Άρι- 
στοτέλους Βαλαωρίτου, προσθέτομεν ένταΰθα 
και τινα περί τών ποιητικών αύτοΰ έργων, τά 
όποια θέλουσι διατηρεί τό όνομα αύτού προσφι
λές παντί Έλληνι. Ίά ποιήματα του δέν είναι 
μέν πολλά, δ'.ακρίνονται δμως πάντα διά τήν 
μεγάλην ποιητικήν χάριν καί τήν ώραιότητα 
τών εικόνων. Ήδη έν Κερκύρα έξεδόθησαν έν 
έτει 1845 τά "Στιχουργήματα” τού εικοσαετούς 
μόλις νεανίου. Ή ποιητική αΰτη Συλλογή, 
καίτοι άνατυπωθεΐσα έν Άθήναις τφ 1847 έμει- 
νεν άπαρατήρητος σχεδόν. Τό έπόμενον δμως 
ποίημα του Ια Μνημόσυνα”, έκδοθέν έν Κέρ
κυρα τω 1857 κατέταξεν αύτόν αμέσως μεταξύ 
τών πρώτων ποιητών τής νεωτέρας Ελλάδος. 
Τά Μνημόσυνα, τά όποια ό πολύς 'Γομμαζέος 
παραβάλλει πρός τό 3Γ" ασμα τής Κολάσεω; 
τού Δάντου, είναι συλλογή διαφόρων ποιημάτων, 
ών τινά μέν είναι πατριωτικά, οίον ό Βλαχάβας, 
ό Βρουκόλακας, ή Φυγή, άλλα δέ προσωπικά, 
άφορώντα εις τά οικογενειακά τοΰ ποιητοΰ. Έν 
τών τελευταίων τούτων είναι καί τό ποίημα είς 
τόν δάνατον τής θυγατρός του Μαρίας, διά τήν 
στέρησιν τής όποιας ούδέποτε ήδυνήθη νά παρη- 
γορηθή.

Έν έτει 1859 έδημοσιεύθη, έν Κερκύρα 
ωσαύτως, τό άλλο ποίημά του "Ή Κυρά Φρο
σύνη”, έν φ μετά πολλής ποιητικής τέχνης περι
γράφει τό γνωστόν έπεισόδιον τής ωραίας Έλλη- 
νίδος, ήτις οίκτρώς άπεπνίγη έν τή λίμνη τών 
Ίωαννίνων παρά τού Άλή πασά. Έν τω ποιή- 
ματι τούτφ ή μία ποιητική είκών διαδέχεται 
την άλλην, και αί εικόνες αύται είναι τόσον 
πολλαί, ώστε όμοιάζουσι προς τά δένδρα πυκνού 
δάσους, τά όποια σκιάζοντα τον ήλιον παρου- 
σιάζουσιν ήμΐν τό μυστηριώδες λυκόφως τοΰ 
ρωμαντισμοΰ.

’Οκτώ δλα έτη μετά ταΰτα έξεδόθη έν Άθή
ναις ό "’Αθανάσιος Διάκος”, άλλο ποίημα είς 
ές διηρημένον ασματα, έν οίς έκτίθενται τά κατά 
τον δημοτικόν ήρωα τής νεωτέρας Ελλάδος.

Ο,τι κυρίως καθιστά σπουδαία τά δύο ταΰτα 
επη είναι καί αί ίστορικαί σημειώσεις, γεγραμ- 
μέναι διά χειρός αύτοΰ τοΰ ποιητοΰ. Αί ση
μειώσεις αύται μαρτυροΰσι περί τών εμβριθών 
αύτοΰ μελετών, καί άποδεικνύουσιν αύτόν ου 
μόνον έξοχον τής μούσης όπαδόν άλλά καί βα- 
θύν ιστορικόν.

Καί ταΰτα μέν τά κυριώτερα έργα τοΰ δη
μοφιλούς ποιητού. ’Έγραψε καί άλλα δευτε- 
ρευούσης αξίας, πολύτιμα δμως καί ταΰτα, διότι 
προέρχονται άπό κάλαμον, δστις βεβαμμένος εις 
τά καθαρώτερα νάματα τής ποιήσεως έδόςασε 
τήν νεαράν φιλολογίαν τής νεωτέρας Ελλάδος.

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟ-ΟΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

Η αποβολή τοϋ Ιυγού τής θρησκείας ώς σκλη
ρού καί έπαχθοϋς έστιν ορθή καί δικαία;

Ύπό τοΟ ’Αρχιμανδρίτου Κ. ΚαλοΖύμη.

(Συνέχεια.)

§IS δλως δέ διάφορον κόσμον τοΰ παρόντος 
γ εύρίσκεται αληθώς ό άνθρωπος όσάκις εί- 
S σέρχεται ούτος διά τής έν πνευματι και 

τήν βασιλείαν τήν 
οΰ μονογενούς αύ- 

,ως τοΰ 
. Ή βασι- 
άγάπης καί 
τής έλευθε- 

αλήθεια λατρείας τοΰ Θεού εί 
ίορυθεΐσαν έν τω κόσμια ύπό 
τού υιού, καί εύρυνομένην διά τής κηρύ 
θείου λόγου, τού 
λεία αΰτη 'έστιν 
τής ειρήνης, τής 
ρίας.

ιερού Εύαγγελίου. 
όντως έδρα τής ι 
δικαιοσύνης καί

Ό εισερχόμενος είς τήν χώραν 
καί δέν βλέπει μέν τόν Θεόν διά 
αύτού δφθαλμών, ούδ’ άπτεται αύτού 
έαυτοΰ χειρών, άλλ’ όμως και αισθανετ 
καί φέρει ζώντα έν τή καρδία αύτοΰ, πι 
οΰτως αύτόν έν αύτή καί φυλάττων ώ 
λιτιμότατον τών θησαυρών καί κειμηλίων, y

ταύτην, ει 
τών ύλικών 

διά τών 
ται αύτόν, 
:ερικλείων 
>ς τόν πο- 

Ιΐτοι 
ό πολίτης τής χώρας ταύτης ζή διηνεκώς έν 
τή μετά τού Θεού κοινωνία. Αΰτη έστι χώρα 
τής αλήθειας τής δικαιοσύνης καί τοΰ καθα- 
γιασμοΰ. Έν αύτή τό κοσμικόν φρόνημα, αι 
έπιθυμίαι αύτού, μή θωπευόμεναι άπονεκρούνται. 
’Επικρατεί δέ έν αύτή καί ένασκεΐται καθαρώς 
πνευματικός βίος. ’Ένθα δ’ έπικρατεΐ ή αίσθη- 
τικότης, έκεΐ ό βίος έστιν εύτελής καί χαμαί- 
ζηλος. "ΐνα ο αΰτη μή παραβλάπτη καί αύτάς 
τάς έαυτής δυνάμεις, δέον ΐνα δεσπόζηται ύπό 
τοΰ πνεύματος. Διά δε τής κυριαρχίας ταύτης 
άρχεται ό αληθής βίος, ό βίος έν τω Χριστώ. 
"Οπου δ’ έλλείπει ή κυριαρχία αΰτη, έκεΐ ή 
σάρς φονεύει τάς έργασίας τού πνεύματος, έκεΐ 
ό βίος έστι ό κατ’ έπίφασιν βίος. Μεγίστη 
δ’ έστιν ή διαφορά ή ύφισταμένη μεταξύ τού 
αισθητού καί πνευματικού κόσμου. Πάς δ’ ό δια- 
μένων έν τή βασιλεία έν ή έπικρατεΐ ό πνευ
ματικός βίος, πάς ό έν αύτή ένεργών καί τά 
έντάλματα αύτής φυλάττων άνανεούται καί ανα
καινίζεται λαμβάνων πρός τοΰτο έπαρκεΐς δυνά
μεις. μεις. Ένφ ό άνήκων τή χώρα τή έμπνεομένη καί 
διεπομένη ύπό έγκοσμίων μόνον φρονημάτων -'· 
θεσπισμάτων γηράσκει ταχέως
διεπομένη ύπο έγκοσμίων μονον φρονημάτων και 
θεσπισμάτων γηράσκει ταχέως έν κακιαις και 
φθείρεται έν έρισι καί παρεκτροπαΐς. Συγκρίνων 
δέ τις τούς πολίτας άμφοτέρων τών χωρών τού
των, παρατηρεί οτι μέγα άληθώς χάσμα ύφί- 
σταται μεταξύ τών πολιτών τής πνευματικής 
έκείνης βασιλείας, καί τών τής έγκοσμίου. Διότι 
έκεΐνοι έμφορούμενοι θείων άρχών άποβλεπουσιν 
ούχί είς τό ίδιον συμφέρον μόνον, άλλά καί εις 
τό τού πλησίον, έφ’ ω καί χρώνται ταΐς εαυτών 
δυνάμεσι πρός κοινήν τών άλλων ωφέλειαν. 
Δεικνύουσι δέ ταύτην συν άλλοις έργοις άγα- 
θοΐς, άπομάσσοντες έν ηρεμία τά δάκρυα έκ τών 
δφθαλμών πολλών δρφανών, περιερχόμενοι ώς 
άγγελοι εύεργετικοί καί χαροποιοί τας καλυοας 
τών πτωχών καί οικίας τών ένδεών, δαπανώντες 
τάς εαυτών ούσίας άσμένως είς άνέγερσιν άσύλου 
εις τήν άπορφανιζομένην νεότητα, καί παρέχοντες 
αύτή τε καί τω ίσχυράς προστασίας δεομένφ 
γήρατι άσφαλές καταφύγιον, ίσχυράν προστασίαν. 
Ένί δέ λόγω οί πολΐται ουτοι ρυθμίζοντες τόν 
τε ιδιωτικόν καί δημόσιον αύτών βίον συνωδα 
τοΐς θείοις νόμοις, καί κυβερνώμενοι ύπ’ αύ
τών, άποτελοΰσι τήν έπί γής βασιλείαν τού Θεού. 
Άλλ’ οί τήν έγκόσμιον βασιλείαν συγκροτοΰντες 
καί τοΐς νόμοις αύτοΐς διεπόμενοι, πόρρω άπέ-

χουσι τής τοιαύτης πολιτείας- καθ’ οσον ουτοι 
τό ίδιον μόνον συμφέρον ύπ’ δψιν εχοντες, ένερ- 
γούσιν ύπό τό πρήσμα τού ίδιου εγωισμού, και 
πρός ίδιον μόνον όφελος. Διό λεγουσιν οτι, 
πάν τό μή αύτοΐς κέρδος προσπορίζον, ώς άπο- 
ολέπον είς ωφέλειαν άλλων, έστιν αύτοΐς ξένον 
καί άλλότοιον. Πλήρωσιν δ’ επαρκή τής εαυ
τών εύδαιμονίας εύρίσκουσιν ούτοι έν τή απο
λαύσει τών έπιγείων ηδονών, εν τή προσκτήσει 
άφθονου ύλικού πλούτου καί πάσης πρόσκαιρου 
δόξης. Καί οΰτως έν αύτοΐς κατατριβόμενοι 
φέρονται είς ηθικήν ταπείνωσιν καί φθοράν. 
Μόνος λοιπόν ό άποτελών μέλος τής πνευμα
τικής έκείνης πολιτείας άπολαύει πλήρους έλευ- 
θερίας, έξ ής άντλών ήθικάς δυνάμεις συνεχώς 
άνανεούται καί άνακαινίζεται.

Μόνος ό είς αύτήν εισερχόμενος άνθρωπος 
βλέπει ούδέποτε έαυτόν ύπό τών ιδίων συμπολι
τών καταθλιβόμενον ή καταδιωκόμενον, ούδέποτε 
καταπιεζόμενον ή καταποντιζόμενον, άλλ άει 
άνακουφιζόμενον καί άνυψούμενον, ουοεποτε μι- 
σούμενον ή παραγκωνιζόμενον, άλλ’ άεί εύμενώς 
ύποδεχόμενον, φιλοφρόνως δεξιούμενον, καί επαρ- 
κώς προστατευόμενον. Ούδέποτε ταλαιπωρούμε
νο·/ ή δυστυχοΰντα, άλλ’ άεί χαίροντα καί εύτυ- 
χοΰντα κατά τοσοΰτον, καθ’ όσον ούτος ώς δη
μιούργημα τών χειρών τοΰ πλάστου δύναται να 
ή εύτυχής. "Ωστε έν τφ ίερώ τούτω κράτει 
έπικρατεΐ πλήρης τάξις καί αρμονία, έπικρατεΐ 
πνεύμα άγάπης καί ειρήνης, πνεύμα έλέους και 
φιλανθρωπίας, καί κυβερνά πνεύμα δυνάμεως, 
ήτις διέπουσα πάντας τούς κατοίκους αύτού άγει 
αύτούς είς ηθικήν τελειότητα είς αγιασμόν καί 
μακαριότητα. Τούναντίον δέ κατερχομενος ό 
άνθρωπος έκ τοΰ ήθικοΰ ΰψους τής βασιλείας 
ταύτης καί εισερχόμενος είς τόν ορατόν κόσμον, είς 
τό θορυβώδες βασίλειο·/ αύτού, όποιαν οεν ευρί
σκει άντίθεσιν μεταξύ άμφοτέρων τούτων! έκεΐ 
ύπάρχει διηνεκής ίλαρότης, χαρά καί γαλήνη, 
ένθάδε συμβαίνουσι συνεχείς άλλοιώσεις διαπλη- 
κτισμοί καί έριδες. Μόλις εισερχομένου τοΰ αν
θρώπου είς το οασίλειον τοΰ κόσμου, καί ιδού 
πάραυτα βλέπει έξαφανιζομένας έκ τών βλεμμά
των αύτοΰ άπάσας τάς ζωηράς καί προσφιλείς 
εικόνας τής διαλλαγής καί συμπάθειας, τής αρ
μονίας καί ίλαρότητος, τής εύνοιας καί αγάπης- 
εικόνας διηνεκώς έν τή πνευματική έκείνη βα
σιλεία προσβλεπομένας ύπό τών μελών αύτής. 
Πάραυτα αισθάνεται έαυτόν σιδηραΐς άλύσεσι 
δεδεμένον, ύπό τής δυνάμεως τής άοικίας σφο- 
δρώς καταπιεζόμενον, ύπό παντοίων όρατών καί 
άοράτων έχθρών καταπολεμούμενο·/, καί ύπό 
ποικίλων περιπετειών καί θλίψεων βαρέως κατα
θλιβόμενον καί στενώς πολιορκούμενον. Ενθα 
καί άν υτρέψη ούτος τούς οφθαλμούς αύτοΰ παν- 
ταχοΰ βλέπει πάσχοντας καί δδυνωμένους, πολύ 
δ’ άραιώς χαίροντας καί εύφραινομένους. Ένθα 
καί άν τείνη τό ους αύτού πανταχοΰ άκούει εκ- 
φρασιν θερμών παραπόνων, πανταχοΰ γογγυσμούς 
καί θρήνους, σπανίως δέ θυμηδίας καί άγαλλιά- 
σεις. Τί δε ταΰτα μαρτυρούσιν; ούδέν άλλο ή 
οτι ό άνθρωπος έν τω κόσμω διατελεΐ εν διη- 
νεκεΐ άγώνι, καθ’ δν ύποβάλλεται πολλοις πει
ρασμοί; καί κινδύνοις, πολλαΐς περιπετειαις και 
άσθενείαις. Τούτων δ’ οΰτως έχόντων τίς τών 
άνθρώπων δέν έχει άπόλυτον άνάγκην ίσχυράς 
προστασίας, άνακουφίσεως καί παρηγοριάς; ναι 
μέν ό άσθενών, ό πάσχων, δέεται πρό πάντων 
τούτων, διότι ούτος καταθλιβόμενος ύπό άλγη- 
δόνων, ύφ’ ών καταβιβρωσκόμεναι έλαττούνται 
αί σωματικαί αύτού δυνάμεις, αισθάνεται ύπο δυ
σθυμίας πληρουμένην τήν καρδίαν αύτού. Καί 
οΰτως έχων εύρίσκει συνεχώς αιτιάσεις είς έκ- 
δήλωσιν παραπόνων, καί ένω άλλοι χαιρουσιν 
έπί τούτφ ή έκείνφ τω εύφροσύνφ συμβεβηκότι, 

έπί ταύτη ή έκείνη τή χαρμοσύνφ άγγελία τή 
προκαλούση φαιδράν ίλαρότητα έν τή συνανα
στροφή, ούτος αναγκάζεται ν’ άποχωρήση άκων, 
πολλάκις καί έν βία, τής χορείας ταύτης, πάσχων 
τήν ύγίειαν, ήτις έστιν ή ύψίστη δ’ αύτόν άπό- 
λαυσις έν τω βίφ. Άλλ’ ούχ’ ήττον τούτου 
έχει έπίσης άνάγκην βοήθειας καί παρηγοριάς 
καί ό ύπ’ άλλων περιπετειών τού βίου κατα- 
τρυχόμενος άνθρωπος. Πού δέ οΰτος δύναται 
νά εΰρη τοιαύτην; Ή φύσις άληθώς έστι πλού
σια χαρίτων καί θελγήτρων, άλλ’ ό τεθλιμμένος 
ή ό πάσχων άνθρωπος, ούτε τούς γλυκυθύμους 
ψιθυρισμούς, ή κελαδισμούς τών πτηνών άσμένως 
άκούει, ούτε τούς αβρούς καί έυθαλεΐς θάμνους 
έν φαιδρά όψει καί άνευ γογγυσμού παρατηρεί, 
ούτε τούς διά τής καταπιπτούσης δρόσου άνα- 
ζωογονουμένους λειμώνας, ούτε τούς μετά καρ
πών βεβαρημένους καί πρός τήν γήν άποκλίνον- 
τας κλώνους πολλών καρποφόρων δένδρων, ούτε 
τά; φεγγοβόλους άκτΐνας τού τά πάντα ζωογο- 
νοϋντος ήλιου, ούδ’ αύτό κάν τό ιλαρόν τής σε
λήνης φώς- εί καί βλέπων αύτά αισθάνεται ούδε- 
μίαν άνακούφισιν, ούδεμιαν τέρψιν, διότι τό βάρος 
τού καμάτου τών διαφόρων περιπετειών καί ή δρι- 
μύτης τών πόνων κατατρώγουσαι τήν καρδίαν αύτού, 
όίπτουσιν αύτόν είς βαθεΐαν θλίψιν καί δυσθυμίαν. 
Πόνος δ’ όμού καί κάματος κατατρώγουσι τήν καρ
δίαν λέγει ό ήρως τών ποιητών "Ομηρος " Όμοΰ 
καμάτφ τε καί άλγεσι θυμόν έδοντες” (Όμηρ. 
Όδυσσ. I, 75). Έν τοιαύτη δέ διατελών ό 
άνθρωπος καταστάσει στρέφει ίκετικώς τούς δ- 
φθαλμούς προς τούς εαυτού οικείους, ή καί πρό; 
άλλου; άνθοώπου;, ών έκλιπαρεΐ τήν θερμήν 
άντίληψιν καί ίσχυράν προτασίαν πρός άπαλλα- 
γήν αύτοΰ έκ τών οχληρών τούτων συνοίκων 
καί άσπλάγχνων τυράννων καί αισθάνεται μέν 
ούτος έλάφρυνσίν τινα έκ τού καταθλίβοντος 
αύτόν αλγεινού τούτου φορτίου, όταν οί περί 
αύτόν έκδηλοΰσιν αύτφ αισθήματα συμπάθειας, 
ή φαίνονται συμμερίζόμενοι έν φιλοφρονέσιν έν- 
δείξεσι τούς πόνους καί τάς θλίψεις αύτού, έφ’ φ 
καί ήδέως καί προσφιλώς μετ’ αύτού συνδιαλέ
γονται. ’Αλλ’ ή άναψυχή αΰτη ή προερχόμενη 
έκ τής ένδείξεως τοιούτων εύγενών καί φιλαν- 
θρώπων αισθημάτων διαρκεΐ όλίγας μόνον στιγ- 
μάς. Συνήθως δ’ εκλείπει αΰτη άμα τή άπο- 
χωρήσει έκ τού πάσχοντος έκείνων, οΐτινες έν 
πολυειδέσιν ένδείξεσι συμπαθειών κατεπραύνον 
τήν δριμύτητα τών πόνων κάί διεσκέδαζον τήν 
όμίχλην τής λύπης τήν περικαλύπτουσαν τόν 
χώρον τής καρδίας αύτού. Άποχωρούντων δέ 
τούτων, ιδού καί αυθις έκ νέου ανοίγεται έν αύτφ 
πηγή δυσθυμίας, πηγή πόνων καί άλγηδόνων. 
"Οθεν πάνυ δρθώς διαμελφδεΐ ό ψαλμφδός λέγων, 
"Μή πεποίθατε . . . έπί υιούς άνθρώπων, οίς 
ούκ έστι σωτηρία” (Ίαλμ. 145, 2) "Επικατά
ρατος ό άνθρωπος, λέγει καί ό προφήτης ’Ιερε
μίας, δς τήν έλπίδα έχει έπ’ άνθρωπον και 
στηρίσει σάρκα βραχίονος αύτοΰ έπ’ αύτόν’ 
(Ίερεμ. 17, 5).

Άλλ’ οΰτω τούτων έχόντων πόθεν ό άνθρω
πο; δύναται ν’ άναμένη έντελή ϊασιν, τελείαν 
σωτηρίαν, διαρκή εύδαιμονίαν; Έξ αύτού καί 
μόνου τοϋ Κυρίου. Ώς περί τούτου άποφαίνεται 
ό αύτός προφήτης λέγων. "Καί ευλογημένος ό 
άνθρωπος, δς πέποιθεν έπί τφ Κυρίφ και εσται 
Κύριος ή έλπίς αύτού, καί έσται ώς ξύλον εύ- 
θηνοΰν παρ’ ΰδατα, καί έπί ικμάδα βάλει ρίζας 
αύτού- καί ού φοβηθήσεται δταν έλθη καύμα, 
καί έσται έν αύτφ στελέχη άλσώδη, εν ενιαυτφ 
άβροχίας ού φοβηθήσεται, καί ού διαλείπει ποιών 
καρπόν.” (Ίερεμ. 17, 7—9.) Και ό θειος Χρυ
σόστομος όμιλών περί τοΰ άνθρώπου τού έν τή 
Ιερά πίστει εύσταθώ; έμμένοντος λέγει. "Κα- 
θάπερ ούν τά δένδρα αί τών άνεμων προσβολαί 
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πάντοθεν ριπίζουσαι ισχυρότερα ποιοΰσιν, άν ή 
καλώς έρριζωμένα και μετ’ ακρίβειας. Ουτιυ 
δή καί τάς ψυχάς τάς πεπηγυίας έν τω θεμελιω 
τής δρθής πίστεως, δσαι άν προσβάλλωσιν αιρέ
σεις, ού περιτρέπουσιν, αλλά καί ίσχυροτέρας 
ποιοΰσι.” (Χρυσοστ. Όμιλ. 54).

Έκ πάντων δέ τούτων δήλον γίνεται δτι ό 
άνθρωπος κυμαινόμενος ύπό τών κυμάτων τών 
τοΰ βίου τούτου περιπετειών, ή καταπιεζόμενος 
ύπό τοΰ βάρους δεινών συμφορών, ή περικυκλού- 
μενος ύπό φοβερών κινδύνων, ή καί κατατρυχό- 
μενος ύπό ασθενειών, ενα καί μόνον δύναται νά 
εύρη ήρεμον καί ασφαλή λιμένα, μίαν καί μόνην 
έν πάσι τούτοις ίσχυράν προστασίαν, μίαν καί 
μόνην καθαράν καί ιαματικήν πηγήν έκρέουσαν 
άφθόνως καί διηνεκώς νάματα ίάσεως ζωής καί 
σωτηρίας. Καί αυτή έστίν ό Θεός, εις ον, τον 
μέν άνθρωπον αναβιβάζει ή ιερά ήμών θρησκεία, 
τόν δέ θεόν καταβιβάζει πρός τόν άνθρωπον, 
διαλλάττουσα ούτως καί ένοϋσα ουρανόν καί γήν.

( Επεται συνέχεια.)

ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΤΙ ΜΕ ΜΕΛΛΕΙ;

Μιά νέα σαν αύγοΰλα 
δροσάτη, καί μικρούλα, 

μοΰ 'πήρε τά μυαλά,
Καί τώρ’ άφοΰ στο χέρι 

μ’ έβαλε, μ’ άλλο τέρι 
χορεύει και γέλα.

Έγ’ όμως στό κρασάκι 
ξεχάνω τό φαρμάκι 

καί πίνω καί γελώ,
Κι’ έκείνη σάν τό θέλη, 

ας λέγη, — τί μέ μέλλει; — 
πώς μ’ έκαμε τρελλό.

Τό διαβολάκ’ εις φίλην, 
πώς μοΰκαμε καμπύλην 

την ράχιν, είπε χθές,
Καί πώς θά μέ γηράση, 

ή ώρα μου πριν φθάση, 
σαράντα δυό φοραϊς!

Έγ’ όμως στό κρασάκι, 
ξεχάνω τό φαρμάκι, 

καί παίζω καί γελώ
Κι’ έκείνη σάν τό θέλη, 

ας λέγη — τί μέ μέλλει; — 
πώς μ’ έκαμε τρελλό.

.. . Πλήν πώς από τά χείλη,
μοΰ δραπετεύει, φίλοι, 

αγάπης στεναγμός ;
Ένω γελώ, καί τρέχη, 

και τήν καρδιά μου βρέχη 
τοΰ Βάκχου ό χυμός;!

Τοΰ κάκου τό κρασάκι, 
πώς σβύνει τό φαρμάκι, 

ένόμισα ό λωλός!
Μή, φίλοι μου, νά ζήτε, 

μή φίλοι μου τής ’πήτε 
" Είναι γιά σέ τρελλός.”

Ν. Διδάρης.

ΕΝ ΤΗι ΚΕΝΤΡΩΑι ΑΦΡΙΚΗι.

(Τέλος.)

ΣΩΣ ήδυνάμεθα νά έλθωμεν πρός αυτούς 
εις διαπραγματεύσεις . . . έψιθύρισεν ό 
Τζεμέλ-’ Εδδίν.

— Ημείς νά συνθηκολογήσωμεν πρός φονεΐς; 
Ποτέ! άνέκραξεν ό ’Αμβρόσιος. 0 Χαμδής είναι 
ύπεύθυνος διά τά συμβαίνοντα . . . αυτός είτε 
ές άγνοιας είτε καί έπί σκοπώ μάς ένέβαλεν εις 
τήν δύσκολον ταύτην θέσιν.

— Ές άγνοιας; έπανέλαβεν ό Δαούδ μέ τό
νον άμφιβολίας. Προχθές άνεχώρησεν όμοΰ μέ 
τόν Μέδην· έγώ τούς κατεσκόπευσα ■ συνδιελέ- 
γεντο άμφότεροι μετά πολλής ζωηρότητος.

— Μέ τόν Μέδην; είπεν αίφνης ό ’Αμβρό
σιος . . . "Εχεις δίκαιον, Δαούδ . . . Έδώ 
ύπάρχει συνωμοσία. Ί1 ένέδρα αυτή δέν είναι 
τυχαία. Μάς έστησαν παγίδα, άλλ’ άν τούτο 
συνέβη πραγματικώς, προσέθηκεν ό άνεψιος τοΰ 
Vaudey μέ φωνήν τρέμουσαν έκ τής οργής, θά 
έκδικηθώμεν τά θύματα! Πρέπει νά μοί φέρης 
ένταΰθα τόν Χαμδήν ζώντα ή νεκρόν. Πήγαινε, 
Δαούδ.

Ό Αραψ, παραλαβών στρατιώτας τινάς καί 
διατάξας νά ρίψωσιν εις τόν ποταμόν λέμβον, 
έπέβη αυτής μετ’ αύτών. Μετ’ όλίγον έφθασεν 
εις τήν όχθην καί διηυθήνθη κατ’ ευθείαν πρός 
τούς άρχηγούς τών Βάρρυ, οίτινες έφάνησαν μή 
έννοήσαντες τήν παρουσίαν αύτοΰ είμή άφ’ οΰ 
ήτο ήδη πλησίον των.

Μετά τάς πρώτας άνταλλαγείσας λέξεις όμάς 
τις μαύρων έλαβε τά όπλα καί οί άρχηγοί έξέ- 
πεμψαν τήν πολεμικήν κραυγήν. Οί στρατιώται 
πτοηθέντες έρριψαν τά δπλα καί έφόνευσαν εγχω
ρίους τινάς, μεθ’ δ έτρεξαν πρός τήν λέμβον, 
καθ’ ής έξεσφενδονίσθησαν έν τω άμα πλεΐστα 
οσα βέλη. Ή λέμβος άνεχώρησεν, έν ω οί μαύ
ροι έκπέμποντες άγριας φωνάς έπέσεσαν κατά 
τών έπί τής όχθης κειμένων κιβωτίων. Άφ’ ού 
τά πάντα είχον διαρπαγή, έθραυσαν διά πελέ- 
κεων τά βαρέλια καί έπυρπόλησαν το παρά
πηγμα. Τό οινόπνευμα καί ό οίνος έςεχύθησαν 
ώς χείμαρρος. Οί μαύροι δλοι διετέλουν έν 
μέθη.

Μόλις έχάραζε καί έφάνη έφιππος ό δον 
'Άγγελος παρακολουθούμενος ύπό έκατοντάδος 
Αράβων «οπλισμένων διά δοράτων. Έπί τοΰ 
προσώπου τοΰ ’Ιταλού άπεικονίζετο βαθεΐα λύπη. 
Πλησιάσας εις τήν όχθην ήρώτησε δυνατή τή 
φωνή τόν Αμβρόσιον.

— Ό Vaudey ζή άκόμη;
Ό Αμβρόσιος δέν ήδυνήθη ν’ άπαντήση · ή 

φωνή του έπνίγετο ύπό λυγμών.
Ο δον Άγγελος ώχριάσας έκλινε τήν κεφα

λήν του. Είτα δέ ύψούμένος έπί τών άναβο- 
λέων του καί άποτεινόμενος πρός τούς άρχηγούς 
τών βαρβάρων, τοΐς είπε μέ φωνήν τρέμουσαν 
έκ τής δργής·

— Είσθε κακούργοι, φονεΐς! Τί σάς έπται- 
σεν ό άνθρωπος έκεΐνος: Λέδη, Άλλορών, Δε- 
ζαϊρλή, διεπράξετε έγκλημα στυγερόν . . . Ώς 
δούλοι εξυπηρετήσετε τό μίσος φαύλων έχθρών ... 
ό Μέδης σάς ήπάτησεν! Ό δυστυχής έκεΐνος, 
δν έφονεύσατε, ήτο φίλος σας, προστάτης σας, 
πατήρ σας . . . Είσθε άνανδροι κακούργοι! . . . 
Τά πονηρά πνεύματα σάς έκυρίευσαν· δέν σάς 
άγαπώ πλέον καί σάς περιφρονώ!

Οι άρχηγοί τόν ήκουον κλίνοντες τήν κεφα
λήν. Ό δον "Άγγελος ένόησεν δτι ούδέν είχεν 
άπολέσει έκ τής έπιρροής του, καί δτι θά άπέκτα 
δ,τι έζήτει. Ένευσεν έπιτακτικώς.

— Άπέλθετε, είπεν έπιστρέψετε εις τάς 
οικίας σας, άναρτήσατε τά δπλα σας εις τά δέν

δρα τών κήπων σας· άλλως θά καλέσω εις 
βοήθειάν μου τά πνεύματα, τά όποια μέ ύπα- 
κούουσι καί ή γή θά σεισθή καί έκ τών βρά
χων θά έξέλθη πΰρ, τό όποιον θά σάς κατα- 
καύση.

Αί παιδαριώδεις αύται άπειλαί έσχον άμεσον 
άποτέλεσμα. Οί άρχηγοί έτειναν τάς χεΐράς 
των πρός τόν ’Ιταλόν, έξαιτούμενοι τήν συγχώ- 
ρησίν του· είτα δέ, εις δεύτερον αύτοΰ νεύμα, 
άπεχώρησαν πάντες παρακολουθούμενοι ύπό τών 
άνδρών αύτών. Έν διαστήματι πέντε λεπτών 
τής ώρας ή όχθη ήτο κενή.

Τότε ό δδν 'Άγγελος έπέβη άκατίου καί 
διηυθύνθη πρός τήν δαχαβίαν. Ό Αμβρόσιος 
έξερράγη εις δάκρυα άμα τόν είδεν, είτα δέ τώ 
οιηγήθη τά συμβάντα τής προτεραίας, περιγράψας 
αύτφ τήν συμπλοκήν, τήν σφαγήν καί τήν φρι- 
κώδη νύκτα ήν διήλθον.

Ό Δαούδ ήκουε μετά προσοχής· αίφνης 
ήρςατο άναθεματίζων τούς φονεΐς τοΰ Vaudey 
καί ώρκίσθη δτι ήθελεν έμπήξει τήν μάχαιράν 
του εις τό στήθος τοΰ Άλή άμα ήθελε τόν συ
ναντήσει. Έμέμφθη ζωηρώς τούς ύπηρέτας καί 
τούς στρατκότας, οίτινες άφησαν νά φονευθή ό 
κύριός των μάτην προσεπάθουν οί παρόντες νά 
τόν καθησυχάσωσιν- ό Δαούδ έςηρεθίζετο πλειό- 
τερον, καί τέλος διέταξε νά ύψώσωσι μεσίστιον 
τήν σημαίαν.

— Ούδεμία ύπάρχει άμφιβολία, είπεν ό δον 
Άγγελος συγκεκινημένος· ό Αλέξανδρος Vaudey 
δέν ύπάρχει πλέον· έπεσε θύμα τής τόλμης του 
καί τής άφοσιώσεώς του. Ό άνήρ ούτος, δστις 
ήθελε νά έκπολιτίση όλόκληρα κράτη, δέν θά 
έχη ούτε τάφον, διότι τό πτώμά του δέν θά 
εύρεθή!

Ό κυβερνήτης τής δαχαβίας, συμμορφού- 
μενος πρός τάς διαταγάς τοΰ δον Αγγέλου, 
ώδήγησε τό πλοΐον πρός τόν λιμένα πλησίον 
τών άλλων έγκαταλελειμμένων πλοίων. "Αμα 
έπλησίασε μαύρος γιγαντιαίου άναστήματοςήγέρθη 
αίφνης όπισθεν σωρού συντριμμάτων.

ΤΗτο ούτος ό Μέδης κεχρωματισμένος δί έρυ- 
θροΰ χρώματος, αίματόφυρτος, άπαίσιος τήν δψιν. 
Αγρίως άνεκάγχασεν.

— Ό Μέδης έξεδικήθη! άνεφώνησεν ό Μέ
δης έξεδικήθη!

— Τί έκαμες, κακούργε; τω είπεν ό ’Άγ
γελος.

Ό μαύρος έτεινε τήν πλατείαν χεΐρά του 
άνοίγων τά δάκτυλα.

— Οί δάκτυλοι ούτοι, άπήντησε ψυχρώς, 
έπνιξαν τόν έχθρόν μου. "Γβρις άντί ύβρεως.

— Είσαι τέρας! .. .
— Τί πειράζει δτι ό Μέδης έφόνευσε τόν 

Vaudey; Ήξεύρεις σύ, δτι οί Βάρρυ σέ άγα- 
πώσι καί σέ σέβονται, άλλ’ δτι έκδιώκουσι τούς 
ξένους .. .

— Σιώπα! Απαιτώ νά μοί παοαδώσης τό 
πτώμα, Μέδη. θέλω νά τό τιμήσω διά κηδείας, 
εις ήν θά παρασταθής ταπεινός καί μετανοών!

— Έγώ; Ουδέποτε! Ίο πτώμα έχρησίμευ- 
σεν εις τροφήν τών θηρίων τού δάσους· τό διε- 
μελήσαμεν καί έκρεμάσαμεν τά διάφορα αυτού 
μέρη εις τά δένδρα . . . ούτε τά όστά δέν άπέ- 
μειναν πλέον.

— 1 ότε καί έγώ σοί κηρύττω τόν πόλεμον, 
καί τό έγκλημά σου θά τιμωρηθή . . .

— Άδιάφορον! είπεν ό άρχηγός ύπερη- 
φάνως.

Καί άφήρεσεν άπό τής ζώνης του άντικεί- 
μενον άμορφον, τετυλιγμένον έντός δέρματος 
πιθήκου, καί τό έρριψεν έπί τοΰ καταστρώματος 
τής δαχαβίας.

— Λάβε αυτό, είπε διά τής τραχείας αύτοΰ 
φωνής· οί λέοντες δέν το ήθέλησαν.

Καί πηδήσας πρός τά δπίσω ύπεχώρησεν. 
Ό Αμβρόσιος ύψωσε κατ' αύτοΰ πιστόλιον καί 
ήτοιμάζετο νά καταδιβάση τόν λύκον δτε ό δόν 
Αγγελος τφ έκράτησε τήν χεΐρα, είπών αύτψ 

δτι μία έκπυροσκρότησις ήθελεν επαναφέρει εις 
τήν όχθην δλον τό στίφος τών μαύρων.

Τό δέρμα τοΰ πιθήκου περιείχε χεΐρα προ 
μικρού άποκοπεΐσαν· εις τόν παράμεσον δάκτυ
λον τής χειρός έλαμπε δακτύλιος . . . αρχαίος 
σφραγιδιόλιθος περικεκλεισμένος έντός χρυσού 
κύκλου. —

Ό θάνατος τοΰ Αλεξάνδρου Vaudey έθετε 
τέρμα εις δλα τά σχέδια περί διερευνήσεως τής 
κεντρώας Αφρικής, τά όποια συνέλαβεν ό τολ
μηρός πρόξενος. Βεβαίως τήν τόσον επίμοχθον 
καί έπικίνδυνον έπιχείρησιν δέν ήδύνατο νά
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έξακολουθήση δεκαεξαετής νεανίας. Γό ν’ άνα- 
λάβη τήν κληρονομιάν τού Vaudey, νά έπωφε- 
ληθή τών μέχρι τοΰδε γενομένων, νά ύπερασπισθή 
τήν μνήμην καί τήν δόξαν τοΰ εύτολμου άνδρος 
— ταΰτα πάντα ήσαν διά τόν έφηβον έργον δύ
σκολον, σχεδόν άδύνατον. Τό ένόησε καί ό Αμ
βρόσιος άπό τής πρώτης στιγμής, ήκουσε τήν 
συμβουλήν τού δόν Αγγέλου καί κατέπνιξε τήν 
λύπην του, δπως σκεφθή περί τών ληπτέων 
μέτρων συμφώνως πρός τας περιστάσεις.

Έπώλησε πρός τούς Εύρωπαίους έμπορους 
δλα τά πλοία μετά τοΰ φορτίου των, έξαιρέσει 
τής δαχαβίας· άπέλυσε τά πληρώματα κρα- 
τήσας μόνον παρ’ έαυτω τόν Δαούδ, τόν Ιζεμέλ- 
Έδδίν, δώδεκα ναύτας καί τρεις ύπηρέτας.

Τό πτώμα τοΰ δυστυχούς Vaudey δέν άνευ- 
ρέθη καί ή σφαγή τοΰ Γονδοκόρου δέν έξεδικήθη. 
Ό θάνατος τοΰ προξένου άπεδόθη εις τυχαίαν 
βήξιν, καί ό πρόξενος τής Σαρδηνίας έθεωρήθη 
ύπεύθυνος διά τό συμβάν, δπερ ώνομάσθη "ή 
άπερισκεψία καί άπρονοησία τών ύπηρετών του”.

ΤΕΛΟΣ.

Ο ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΣ ΛΙΣΤ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι 
έν έτει 1846.

Ρ) είκών, ήν σήμερον παραθέτομεν, είναι 
| είκών γραφεΐσα ή μάλλον αύτοσχεδια- 

σθεΐσα πρωίαν τινά έν Βιέννη κατά τό
έτος 1846 έν τή οικία τού προ μικρού άποβιώ- 
σαντος διασήμου κλειδοκυμβαλιστού καί μου
σουργού Φραγκίσκου Λίστ, δστις ενώπιον έξοχων 
μουσουργών έξετέλεσε μίαν τών μελωδιών αυτου. 
Ό γράψας αύτήν ζωγράφος ’Ιωσήφ Kriehuber 
είναι ό παρά τό κλειδοκύμβαλον καθήμενος και 
τήν γραφίδα έν χειρί κρατών. "Οπισθεν τοΰ 
κλειδοκυμβάλου ΐστανται βεβυθισμένοι εις τήν 
άκρόασιν δύο έκ τών διαπρεπέστερων μουσουρ
γών τών χρόνων εκείνων, ό Berlioz και ό

Czerny, ό καί διδάσκαλος τοΰ Λίστ διατελεοας. 
Παρά τον Λίστ κάθηται κρατών τήν βάρβιτον ό 
Ernst, γνωστός καί ούτος έν τω κόσμω τών 
μουσικών. Ή είκών αύτη σώζεται έν Βιέννη, 
ένθα διεγείρει τό ένδιαφέρον τών φιλομούσων.

Τήν φήμην του ώς κλειδοκυμβαλιστού άπέ- 
κτησεν ό Λίστ τό πρώτον έν Παρισίοις, ένθα 
νεώτατος έπαιξε δημοσία, διό καί έπεκλήθη ’le 
petit Liszt”. Έν Παρισίοις δμως είχε κατ’ έκει- 
νην τήν έποχήν συναγ«ι>νιστήν τόν πολύν Thal- 
berg, δστις ώς προς τήν τέχνην τοΰ κρούειν τό 
κλειδοκύμβαλον ήτο άμίμητος. Ή σύγχρονος 
κριτική έλεγε περί τών δύο τούτων μουσικών. 
" Ό Thalberg είναι ό πρώτος, ό Λίστ δμως ό 
μόνος.” Εις δ,τι κυρίως έξεΐχεν ό Λίστ ήτο τό 
αύτοσχεδιάζειν. Περί τούτου διηγούνται τό εξής 
άνέκδοτον "Οτε ήμέραν τινά έν τή έξοχική 
έπαύλει τής μυθιστοριογράφου Γεωργίας Σάνδ 
ό Λίστ έξετέλει μελιρδίαν τινά τοΰ Chopin, 
δστις έπίσης ήτο παρών, παρεσύρθη ύπό τής 
εμφύτου αύτοΰ τάσε«υς πρός τό αύτοσχεδιάζειν. 
'0 Chopin, παρατηρών δτι ό νέος μουσικός άλλο 
έπαιζεν παρ’ δ,τι ήτο γεγραμμένον, διέκοψεν 
αυτόν, ειπών. ‘"Οσάκις μοί κάμεις τήν τιμήν 
νά παίζης τι έκ τών συνθεμάτων μου, παίζε 

αύτό δπως είναι γεγραμμένον· άλλως έκλεξον 
έτερον τεμάχιον.” '0 Λίστ προσβληθείς άπήν- 
τησεν. "Eh bien! παΐξον σύ αύτό.” "Οτι δμως 
ό Λίστ ήδύνατο, οσάκις ήθελε, νά μιμηθή 
καθ’ δλου τήν έκτέλεσιν τοΰ Chopin, μαρτυρεί 
έτερον έπεισόδιον τοΰ βίου του, έν Παρισίοις καί 
τούτο συμβάν. "Εν τινι έσπερίδι έποόκειτο νά 
παίξη ό Chopin. Πρός έπαύξησιν τής έντυπώ- 
σεως έσβέσθησαν δλα τά φώτα καί σκότος βαθύ 
έπεκράτει. '0 Λίστ πλησιάσας πρός τόν Chopin, 
τόν παρεκάλεσε νά τω παραχωρήση τήν θέσιν του 
παρά τό κλειδοκύμβαλον, δπερ ό εύγενής μου
σουργός εύχαρίστως έπραξεν. '0 Λίστ έπαιξε 
καί τόσον έπιτηδείως έμιμήθη τήν έκτέλεσιν τοΰ 
Chopin, ώστε ούδείς τών παρόντων ένόησε τήν 
μικράν άπάτην. Μόνον άφ’ ού άνήφθησαν τά

φώτα πάλιν, έφάνη ό Λίστ παίζων άντί τοΰ 
Chopin. Λέγεται δτι ό Λίστ έπαιρώμενος έπι 
τούτφ καί κεντούμενος ύπό τής φιλοδοξίας του, 
είπεν "Ιδού καί έγώ έγενόμην έφάπαξ Chopin, 
άλλά δύναται καί ό Chopin νά γείνη Λίστ;” 
Καί άν δέν είπε τούτο ό Λίστ, βεβαίως δμως 
ήδύνατο νά τό συλλογισθή.

'Οπωσδήποτε ό Λίστ ήτο μέγας μουσουργός 
καί μουσικός. Οί άκροασθέντες αύτοΰ παίζοντος 
έν στενώ φιλικά» κύκλιο, όμολογοΰσιν δτι τό 
παίξιμον αύτοΰ είχέ τι ποιητικόν, τί φαντα
στικόν, είσδύον βαθύτατα εις τήν καρδίαν τοΰ 
άκροατοΰ. Οί ήχοι τοΰ κλειδοκυμβάλου, ιδίως 
περί τήν δύσιν τού ήλιου κατά τήν μυστηριώδη 
έκείνην ώραν τής ήμέρας, καθ’ ήν οί ρεμβασμοί 
καταλαμβάνουσιν ήμάς, έμάγευον τά ώτα· δέν 
ήσαν ούτοι ήχοι όργάνου, άλλ’ έμψύχου βντος, 
δπερ ώμίλει πρός τήν ψυχήν, ήσαν ούράνιαι 
μελωδίαι περιπλανώμεναι έπί τής γής ώς γοη
τευτικά φαντάσματα, διαχέοντα τό γόητρον τής 
μουσικής. Κατά τούτο ό Γερμανός μουσικός 
ήτο άμίμητος.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ.
(Συνέχεια καί τέλος).

S
.I "Ελληνες καλλιτέχναι καλώς έγίνωσκον 
y W τάς διαφόρους τοΰ πάθους και τής έκ- 

φράσεως μορφάς ύπο έποψιν τεχνικήν· 
άλλά τάς μορφάς ταύτας μετεχειρίζοντο μόνον 

διά τήν παράστασιν ανθρώπων ή θεοτήτων δευ- 
τέρας τάξεως, οιον τοΰ Έρμου ή τής Άρτέμιδος, 
είς ας ή κίνησις είναι το κυριώτερον γνώρισμα. 

’Άς έξετάσωμεν τύν Ιίαλαιστήν, το ώραΐον 
άγαλμα έν τφ Μουσείο» τοΰ Λούβρου. Βλέπο
μεν άνδρα όρμώντα, έντείνοντα το βήμα, κύ- 
πτοντα ύπο τήν ασπίδα καί έτοιμον νά κτυπήση 
τον ιππέα, δστις τον απειλεί. Όποια εκφραστική 
κίνησις! Όποια στάσις! Όποια θαυμασία τών 
μυώνων άνάπτυξις! Άπό κεφαλής μέχρι ποδών, 
καθ’ δλον τό σώμα, είς τούς πόδας, είς τούς 
βραχίονας δέν ύπάρχει μΰς μή διεγεγραμμένος 
καί μή έτοιμος νά κτυπήση.

Ούτως δμως οί "Ελληνες δεν παρίστων τούς 
θεούς των. Άς ίδωμεν τώρα τήν Άφροοίτην 
τής Μήλου έν τω αύτω μουσείφ. Όποια μεγα
λοπρεπής ήρεμία! Ναί μέν, ή ’Αφροδίτη βαδί
ζει, άλλά δέν σπεύδει, ώς νά ήτο απλή θνητή 
γυνή. Καί αύτή ή κίνησις αύτής προδίδει τήν 
ήσυχίαν τών αίσθήσεών της· μεταβαίνει δπως 
στέψη τύν Αρη καί μειδιά . . . Όποια θαυμασία 
αρμονία δλων τών γυναικείων καλλονών! Είναι ή 
άπλότης έν τή τέχνη καί δμως τύ ύπατον αύτής 
σημεϊον. Καί πώς παρίσταται έν τφ Διϊ ή 
ισχύς- μόλις ύψοΐ τόν βραχίονα καί δμως πρό
κειται νά ρίψη τόν κεραυνόν. Καί ό Φαρνέσιος 
'Ηρακλής, ό ήμίθεος, καί ούτος αναπαύεται 
δρθιος· έξετέλεσεν εν τών άθλων του καί αισθά
νεται μικράν κόπωσιν.

Ιδίως δμως έν τή έκφράσει τοΰ αισθήματος 
ήσαν οί άρχαΐοι "Ελληνες τεχνΐται αμίμητοι, 
ώς π. χ. έν τίρ Φαύνφ, τω θεψ τών αγρών, 
δπου ό άνήρ στηριζόμενος έπί δένδρου κρατεί 
έν ταΐς χερσίν αύτοΰ μικρόν παιδίον, πρός δ 
μειδιφ. Είναι ό πατήρ καί θαυμάζει τό τέκνον 
του· ή ψυχή του δλη άπεικονίζεται έν τφ προ- 
σώπφ του· νομίζεις δτι οσφραίνεται άνθος.

Ή αρμονία ήτο έμφυτος παρά τοΐς Έλλησι 
καλλιτέχναις · καί ποτέ μέν τήν άρμονίαν ταύ
την άφειδώς έξέχεον έπί τών μεγάλων αύτών 
έργων, ποτέ δέν άμυδρώς έξέφραζον αύτήν οσά
κις τό άντικείμενον άπήτει μόνον χάριν. Καί 
πόσα άριστουργήματα τοιούτου είδους δέν μας 
άφησεν ή Ελληνική άρχαιότης! Άριστουργή
ματα, τά όποια διεκόσμουν τάς ώοαίας έκείνας 
μαρμάρινους αύλάς, ένθα μακράν τής τύρβης καί 
τών πολιτικών πραγμάτων οί πλούσιοι τών ’Αθη
νών κάτοικοι άνεπαύοντο. Έκεΐ, ύπό τόν άνέ- 
φελον καί κυανοΰν ούρανόν, έν μέσω άνθέων καί 
φυτών, παρά τύ γλυκύ ψιθύρισμα τοΰ πίδακος 
χύνοντος τύ κρυστάλλινον ύδωρ έντός δεξαμενής 
έκ πορφύρου, έκεΐ έπαιζον τά μικρά παιδία ύπό 
τά δμματα τών γονέων.

Ό Δημοσθένης έπετίμα τούς’Αθηναίους δτι 
προτιμώσι νά κοσμώσι τά μεγαλοπρεπή έκεΐνα άνα- 
χωρητήρια άπό τών ναών τών θεών. Άλλ’ ήτο 
δυνατόν νά γείνη καί άλλως; Έν τή χώρα έκείνη 
τών μύρτων καί τής δάφνης, ένθα δλαι αί πηγαί 
ήσαν νύμφαι καί ή ηχώ πανταχόθεν περί Ναρ
κίσσου ώμίλει, ένθα ό κάλαμος σειόμενος ύπό 
τής πνοής τοΰ Αιόλου συνηγωνίζετο πρός τά 
άγροτικά άσματα τοΰ Πανός, ένθα ή θάλασσα, 
ήρεμος ώς λίμνη, έψαλλε τόν αιώνιον ύμνον είς 
τό κάλλος καί είς τάς ήδονάς, ένθα άπό τοΰ 
ύψους τής Άκροπόλεως έστιλβεν ή δόξα τής 
’Αθήνας μέχρι τών πτωχικών τής άγοράς καλυ
βών — πώς έν τοιαύτη χώρα, πλήρει ποιήσεως, 

αρμονίας καί φωτός, ή τέχνη νά μή άπλώση 
τας πτέρυγάς της; ΙΙώς ήδύνατο έκεΐ ό άνθρω
πος να μή συμμορφοΰται προς τήν λαμπράν 
φύσιν;

Και προς τούτοις σημειωτέον, δτι έκάστη 
άνθρωπίνη φυλή έχει τήν εύφυΐαν της, τήν έμ
φυτον καί καθαράν ... Οί "Ελληνες ήσαν φύ
σει καλλιτέχναι, ώς οί Ιουδαίοι π. χ. είναι 
φύσει έμποροι. Ή τοιαύτη έμφυτος τάσις ουδέ
ποτε εξαλείφεται, άλλά μεταδίδεται άπό γενεάς 
είς γενεάν καί χαρακτηρίζει τήν φυλήν είς αι
ώνα τον άπαντα.

Ό Μωΰσής, κατερχόμενος τοΰ όρους Σινα, 
εύρίσκει τόν λαόν του προσκυνοΰντα τον χρυ- 
σοΰν μόσχον- άγανακτεΐ, έπιπλήττει· άλλά τοι
αύτη ήτο ή φύσις τοΰ λαοΰ του. Ό μέγας 
νομοθέτης άλλην τάσιν είχε, τάσιν ύψηλοτέραν· 
αλλα τα τέκνα τοΰ Ισραήλ τόν χρυσόν εΐχον 
θεότητα, αύτόν μόνον προσεκύνουν. Τοιαύτην 
έχοντες τάσιν οί Ιουδαίοι έφεΰρον κατόπιν τήν 
συναλλαγματικήν καί έτελειοποίησαν τάς χρη- 
ματιστικάς υποθέσεις δλων τών χωρών.

Έκ τοΰ προχείρου τούτου παραδείγματος 
τών Ιουδαίων λαμβάνομεν τήν κλείδα τοΰ έμ- 
φύτου πνεύματος τών άλλων φυλών. Οί "Ελλη
νες ήγάπησαν τήν τέχνην. 'Η τέχνη ήτο τό 
Ιδανικόν των. Ό "Ελλην, καί βάρβαρος έτι δια- 
τελών καί άπαίδευτος, μή εύρίσκων είσέτι μέσον 
πρός άνάπτυξιν τής φυσικής αύτοΰ εύφυΐας, 
παρίσταται ένώπιον ήμών έπιχαρίτως καί έντέχ- 
νως διεσκευασμένην έχων τήν κόμην καί φορών 
τα ράκη του. 'Η χάρις είναι έμφυτος έν αύτω. 
Βλέποντες αύτόν βαδίζοντα, έρωτώμεν εαυτούς. 
Σεμνύνεται έπί τφ κάλλει του; Θαυμάζει έαυ- 
τόν; Πώς ίσταται! Πώς ένδύεται! ... Ούχί· 
ό άνθρωπος ούτος τό πράττει φυσικώς, ούτε 
έπαίρεται έπί τή στάσει του ή έπί τω βαδί- 
σματί του. Δέν δύναται νά κάμη άλλως. Καί 
τοιοΰτος ό άρχικός άνθρωπος. "Οταν δμως ή 
έκπαίδευσις συμπληρώση τήν φυσικήν ταύτην 
τάσιν, τότε καί έν τοΐς έργοις του θά ζήτηση 
τήν χάριν. Ούτω καί είς τά μικρότερα έργα 
τής ελληνικής τέχνης βλέπομεν τήν ιδανικήν 
έντελειαν. Ιό φυσικόν τοΰτο αίσθημα τοΰ καλού 
έξέφρασεν ό "Ομηρος ήδη έν τή "Ίλιάδι”. Οί 
"Ελληνες έκστρατεύουσιν είς τήν Ασίαν, ούχί 
δπως εκτείνωσι τό έμπόριόν των ή τήν ίσχύν 
των, άλλ’ δπως κατακτήσωσι τό κάλλος, τήν 
Ελένην, ήτις τοΐς ήρπάγη. "Ολοι οί θεοί συμ- 
μετεχουσι τοΰ πολέμου τούτου· οί θεοί ούτοι 
άντιπροσωπεύουσι τάς δυνάμεις τής φύσεως ύπό 
μορφήν άνθρωπίνην, ήτοι τάς άρετάς. Διότι, 
παρα τοΐς άρχαίοις, δύναμις καί άρετή τό αύτό 
έσήμαινεν. Οί 'Ρωμαίοι έξέφραζον άμφότερα 
διά τής λέξεως virtus.

Ούτως έπλάσθησαν οί δώδεκα μεγάλοι θεοί 
τοΰ Όλύμπου· ούτως ίδρύθησαν αί έθνικαί τής 
Ελλάδος εορταί, αί ’Ολυμπιάδες, είς τιμήν τοΰ 
Διός, τά ’Ίσθμια είς τιμήν τοΰ Ποσειδώνος, τά 
Παναθήναια είς τιμήν τής Αθήνας, τά Νέμεα 
είς τιμήν τοΰ' I Ιρακλέους κτλ. Όλαι αί έορταί 
αύται ήσαν πανηγύρεις, δηλ. κοιναί είς δλους 
τούς συμμετέχοντας αύτών δήμους, καί άπετέ- 
λουν τόν μέγαν πολιτικόν καί θρησκευτικόν σύν
δεσμον τής έλληνικής 'Ομοσπονδίας. Καί έν 
ταΐς μεγάλαις ταύταις συνελεύσεσιν, έν μέσω 
τής γενικής χαράς, έν μέσω τών παραστάσεων, 
τών ιπποδρομίων, τών άγώνων καί πομπών, οί 
καλλιτέχναι έξέθετον τά άγάλματά των καί τάς 
εικόνας των, οί συγγραφείς άνεγίνωσκον τά συγ
γράμματα, οί ρήτορες ήγόρευον. Μεθ’ δ οί στέφα
νοι διενέμοντο ύπό τών ελλανοδικών, καί οί ποιηταί 
έψαλλον τήν δόξαν τών νικητών. Άπασαι αί έλλη- 
νικαί άποικίαι, αι διεσπαρμέναι έν ταΐς νήσοις καί 
είς τάς άκτάς τής μεσογείου, ή Σμύρνη, ή’Έφε

σος, ή Δήλος, τά Μέγαρα, ή Πάφος κτλ. έτέλουν 
τοιαύτας έοοτάς, αί μέν είς τιμήν τής Ήρας, 
αί δέ είς τιμήν τής Αφροδίτης, τοΰ Ασκληπιού 
ή άλλης θεότητος. Απανταχού έθριάμβευεν ή 
τέχνη, τό αίσθημα τοΰ ώραίου, δοξάζουσα τάς 
αιωνίους δυνάμεις, αίτινες άποτελοΰσι τήν ζωήν, 
τήν εύδαιμονίαν καί τήν εύημερίαν τής άνθρω- 
πότητος.

I οιόΰτον ήτο τό ιδανικόν τοΰ λαοΰ τούτου, 
δστις μετά ήρωϊσμοΰ ύπερησπίσθη αύτό κατά 
τής ασιατικής δυνάμεως. Δέν ύπέκυψεν ό ελλη
νικός λαός είμή είς τόν δόλον τοΰ Μακεδόνος, 
βστις έξεμεταλλεύθη έπιτηδείως τάς εσωτερικός 
έριδας καί διχονοίας. Καί πάλιν ό Αχαϊκός 
σύνδεσμος ήδυνήθη έπί στιγμήν νά άνακτήση 
τήν ανεξαρτησίαν του, καί μόνον ή καταθλιπτική 
τών 'Ρωμαίων δύναμις κατώρθωσε νά τήν κα- 
ταλύση έντελώς.

Ό Ελληνικός πολιτισμός ήτο ό εύγενέστερος, 
ό άνώτερος πάντων- τά φιλολογικά καί καλλι
τεχνικά άριστουργήματα αύτοΰ θά διαμείνωσι 
τα έντελεστερα πρότυπα τοΰ ώραίου έν δσφ ή 
άνθρωπότης θά διατηρήση τό αίσθημα τής 
τέχνης· διακρίνονται ταΰτα έπί άπλότητι δσον 
καί έπί χάριτι καί κομψότητι.

Τήν βάσιν τοΰ πολιτισμού τούτου άπετέλουν 
δύο έργα εύφυέστατα, ή Ίλιάς καί ή ’Οδύσ
σεια, τά άθάνατα τοΰ Όμηρου έπη. Άπό 
τρισχιλίων ήδη ετών τά δύο ταΰτα ποιήματα 
είναι έργα άμίμητα καί μοναδικά είς τό είδος 
των, πρός τά όποια ούδέν δύναται νά παοαβληθή. 
Ειπόν τινες δτι ό "Ομηρος ούδέποτε ύπήρξεν, 
δτι τά δύο έκεΐνα ποιήματα είναι συλλογή 
ασμάτων καί ραψωδιών άπεσπασμένων, τά όποια 
άοιδοί άπήγγελλον έκ μνήμης καί βραδύτερον 
κατα τούς χρόνους τοΰ Πεισιστράτου συνηρμο- 
λογήθησαν. Τό αύτό θά ήτο άν έλέγωμεν δτι 
ή Αφροδίτη τής Μήλου σύγκειται έκ μαρμά
ρινων τμημάτων καί τεμαχίων άνασκαφέντων 
είς διάφορα τής ύφηλίου μέρη. Μέ δλην τήν 
ύπόληψιν, ήν έχομεν πρός τά συγγράμματα τοΰ 
λογίου Γερμανοΰ Φριδερίκου Βόλφ, πιστεύομεν 
δτι ό Αριστοτέλης, Αριστοφάνης ό Βυζάντιος 
καί ό Άρίσταρχος τάς αύτάς φιλολογικός εΐχον 
γνώσεις, δσας καί αύτός· οτι άν τά δύο ποιή
ματα ήσαν διαφόρων ποιητών, οί "Ελληνες 
έκεΐνο·. συγγράφεις θά τό έλεγον, καί δτι ώς 
εκ τουτου ή υποθεσις του Φριδ. Βόλφ είναι 
δλως άνυπόστατος καί παράλογος.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΒΑΣ.
(Μετά είζόνος, δρα σελ. 153.)

μ,εσφ τών όρέων, τών 
ούχί μακράν τής Βε
νετίας κειμένων, ύπάρ- 
Ζει Z,upiov τι άγνωστον 
τοΐς πολλοΐς, διότι κεΐ
ται εκτός τής γραμμής 

τοΰ σιδηροδρόμου. Τό χωρίον 
τοΰτο είναι άξιον έπισκέψεως 
καί ένεκα τής γραφικής αύτοΰ 
τοποθεσίας έν μέσφ λόφων καί

κομψών όψωμάτων, δασών καί άμ- 
πέλων και διότι ύπήρξεν ή πατρίς 
καλλιτέχνου, πληρώσαντος διά τής 
φήμης του τήν ύφήλιον απασαν.

Έπί υψώματος, έπιστέφον το χω- 
ριον σώζεται άρχαΐον φρούριον ήρειπωμένον έν 
μερει, δπερ δμως περί τά μέσα τής παρελθούσης 
έκατονταετηρίδος ήτο ή έξοχική έπαυλις οικο
γένειας εύγενοΰς καί βαθυπλούτου, τής οίκογε- 

νείας Φαλιέρου. 'Η οικογένεια αύτη διέμενεν 
έν καιροί χειμώνος έν Βενετία έν τφ μεγαλο- 
πρεπεΐ αύτής μεγάρω, τω μέχρι σήμερον φέ- 
ροντι τό όνομα αύτής.

Ό κόμης Φαλιέρος, δστις κατά τήν έποχήν 
έκείνην ήτο ιδιοκτήτης τής έπαύλεως, ήτο άνήρ 
εύποοσήγορος καί λίαν άγαπητός είς τούς κατοί
κους τοΰ χωρίου Ποσανίου (ούτως έκαλεΐτο τό 
χωρίον). Μεταξύ δέ τών κατοίκων ήτο καί 
γέρων τις λιθοξόος όνόματι Παζΐνος Κανοβας· 
Άνήκων ό άνήρ ούτος εις έντιμον οικογένειαν 
έσεμνύνετο έπί τφ έπαγγέλματι αύτοΰ, δπερ ήτο 
τρόπον τινά κληρονομικόν, διότι ού μόνον ό πα
τήρ του άλλά καί ό πάππος του καί ό προσ- 
πάππος του τό αύτό έργον εΐχον. Είχεν δμως 
ό Παζΐνος Κανόβας μεγάλην λύπην έν τφ βίω 
του· ή σύζυγός του Μαρίνα τφ είχε μέν δωρή- 
οει θυγατέρα, ούχί δμως καί υιόν, δστις νά τόν 
διαδεχθή είς τό έπάγγελμά του. 'Η θλίψις του 
αύτη έμετριάσθη κάπως βραδύτερον δτε ή θυ
γάτηρ αύτοΰ Λουΐζα, ύπανδρευθεΐσα μεμακρυ- 
σμένον τινά συγγενή, όνόματι πάλιν Κανόβα, 
άπέκτησεν υιόν, δστις, ώς ήτο επόμενον, έγένετο 
ή παρηγοριά καί τό προσφιλέστατον έν τω 
κόσμφ δν διά τούς γέροντας γονείς, τοσούτφ 
μάλλον καθ’ δσον ό πατήρ τοΰ παιδός δύο μό
λις έτη μετά τόν γάμον του άπέθανεν. '0 γέρων 
λιθοξόος είχε πλέον έξασφαλίσει τήν κληρονο
μιάν του. "Οτε ό παϊς έγένετο έπταετής, ή 
μήτηρ του, ήτις κατφκει μέ τούς γονείς της, 
έζητήθη είς γάμον παρά άνδρός, σκοπεύοντας νά 
έγακτασταθή έν Γερμανία, ήτις κατ’ έκείνην τήν 
έποχήν έθεωρεΐτο χώρα πολύ άπέχουσα τής 
’Ιταλίας. Νΰν έγεννήθη σπουδαΐον ζήτημα· τί 
έπρεπε νά γείνη μέ τόν μικρόν Αντώνιον;
Γ ΤΙ οικογένεια τοΰ γέροντος λιθοξόου ήτο συν- 
ηγμένη έσπέραν τινά θερινήν έν τφ έστιατορίφ 
καί συνεσκέπτετο έπί τοΰ ζητήματος τούτου. 
Ό πάππος έκάθητο πλησίον τής συζύγου του· 
ή θυγάτηρ αύτών Λουΐζα ΐστατο πλησίον αύτών. 
Τό συνήθως ζωηρόν αύτής πρόσωπον έπεσκιάζετο 
ύπό θλιβερών σκέψεων έσυλλογίζετο πώς ν’ άνα- 
χωρήση άνευ τοΰ τέκνου της, πώς δέ καί 
ν’ άφαιρέση άπό τών γονέων της τήν μόνην 
χαράν ήν εΐχον έν τφ κόσμφ.

— Άφες τόν παΐδα πλησίον μας, Λουΐζα, 
είπεν ό πατήρ. Σύ θ’ άποκτήσης καί άλλα 
τέκνα· χάρισέ μας τόν Αντώνιον. Έγώ θά τόν 
διδάξω τήν τέχνην, καί θά κάμη τιμήν είς αύ
τήν, περί τούτου νά ήσαι βέβαια, διότι τόν βλέπω 
πώς μέ παρατηρεί εργαζόμενον καί πώς προσέ
χει καί είς τά έλάχιστα.

Μετά βραχεΐάν τινα συζήτησιν άπεφασίσθη 
ό ’Αντώνιος νά μείνη πλησίον τοΰ πάππου του. 
Κατά τά δύο προσεχή έτη ό βίος τοΰ μικροΰ 
Αντωνίου διήλθεν ήσυχος έν μέρει μέν έν τω 
έργαστηρίφ τοΰ γέροντος λιθοξόου, έν μέρει δέ 
έν τή οικία τοΰ έφημερίου τοΰ χωρίου καί άλ
λοτε έν μικρψ τινι δάσει παρά τό χωρίον. Έν 
τή θέσει ταύτη έκειντο όγκόλιθοί τινες, ών ό 
μέν έχρησίμευεν ώς κάθισμα είς τόν μικρόν 
Αντώνιον, έτερος δέ ώς τράπεζα έπί τής όποιας 
ό παϊς διά πηλοΰ έπειράτο νά έκτελέση δια
φόρους παραστάσεις.

Ήτο περίπου ένδεκαετής δτε τό χωρίον ολό
κληρον άνεστατώθη ποτέ έπί τω άκούσματι δτι 
ό κόμης Φαλιέρος έπρόκειτο νά δώση μέγα συμ- 
πόσιον είς πολλούς εύπατρίδας έπί τή έοοτή 
τής ένηλικιότητος τοΰ υίοΰ του. Ή εορτή αύτη 
συνέπιπτεν έν ώρα έαρος πριν ή ή οικογένεια 
τοΰ κόμητος μεταβή είς τήν έξοχικήν έπαυλιν. 
Μεγάλαι έγένοντο έν αύτή προπαρασκευαί, καί 
ό οικονόμος τής οικίας διετάχθη να προετοιμάση 
τά πάντα πολυτελώς πρός ύποδοχήν τών ευγενών 
ξένων. Έπί πολλάς ήμέρας διήρκεσαν αί έν τή 

έπαύλει έργασίαι· έπί τέλους δμως ό οικονόμος 
είχε τήν εύχάριστον συναίσθησιν δτι τά πάντα 
προπαρεσκευάσθησαν δεόντως καί λίαν άξιοπρε- 
πώς. ΤΙ μεγάλη τράπεζα τοΰ συμποσίου παοε- 
τέθη έν τή εύρυχώρφ τοΰ μεγάρου αιθούση, 
πολυτελώς δι’ άνθέων κεκοσμημένη. Έν μόνον 
κόσμημα έλειπεν είσέτι άπό τής τραπεζης, μαρ
μάρινος λέων, παριστών τό οίκόσημον τής οικο
γένειας Φαλιέρου. Ό μαρμάρινος ούτος λέων 
έκάστοτε έκόσμει τήν τράπεζαν είς έπισήμους 
περιστάσεις· πλήν φεΰ! ό ύπηρέτης ό εντεταλ
μένος νά φέρη τό οικογενειακόν τοΰτο κόσμημα 
κομίζων αύτό έκ τής άποθήκης, ώλίσθησεν επί 
τοΰ λείου μαρμάρινου έδάφους τής αιθούσης, 
καί τό κειμήλιον τούτο έθραύσθη είς χίλια τε
μάχια! Ό οικονόμος ήτο έξαλλος εκ τής όργής, 
καί οί ύπηρέται ΐσταντο έν αμηχανία. Τί νά 
γείνη;

Έν τή άμηχανία ταύτη ό οικονόμος εσυλ- 
λογίσθη τόν Παζΐνον, τόν γέροντα λιθοξόον. 
Ήξευρεν δτι ό γέρων ήτο άνήρ εύφυής καί έσκέ- 
φθη δτι ήθελεν εύρει τι δπως άντικαταστήση τό 
θραυσθέν κόσμημα. Έκάλεσεν επομένως αύτόν, 
καί ό γέρων Παζΐνος ένεφανίσθη είς τό μέγαρον 
συνοδευόμενος παρά τοΰ έγγονοΰ του Αντωνίου. 
Ό παϊς ήτο περίεργος νά ίδη τήν διασκευήν 
τοΰ μεγαλοπρεποΰς μεγάρου καί παρεκάλεσε τον 
πάππον του νά τον παραλάβη μετ’ αύτοΰ. Ό 
οικονόμος έξήγησεν είς τόν Παζΐνον τό δυστύ
χημα · ό γέρων έσεισε τήν κεφαλήν καί σκεφθείς 
έπ’ όλίγον είπεν δτι δεν δύναται νά κάμη τι.

— ’Άφες, πάππε, νά δοκιμάσω έγώ, είπεν 
ό ’Αντώνιος· δύναμαι νά κατασκευάσω λέοντα 
δμοιον πρός τόν θραυσθέντα· πολλάκις έκ πηλοΰ 
κατεσκεύασα τοιούτους λέοντας.

— Τί λέγεις; άνέκραξεν ό γέρων. Νομίζεις 
δτι άντικείμενον έκ πηλοΰ άκαθάρτου καί βα- 
ναύσου δύναται νά κόσμηση τοιαύτην τράπεζαν;

— ’Όχι, πάππε, άπεκρίθη ό παϊς· άλλ’ έγώ 
δύναμαι νά κατασκευάσω λέοντα κομψόν εκ τε
μαχίου βουτύρου, άρκεΐ νά μοί δώσης τήν πρός 
τοΰτο άδειαν.

Ό γέρων ούδέ άπήντησεν είς τήν παιδαριώδη 
ταύτην αϊτησιν, άλλ’ ό οικονόμος, δστις άλλοτε 
είχεν ΐδει τοιαΰτα έργα τοΰ παιδός, τόν ήρώ- 
πησε τί έννοεΐ μέ τήν πρότασίν του.

— Δόσατέ μοι τεμάχιον σκληοοΰ βουτύρου, 
καί θά ίδήτε, άπήντησεν ό παϊς άπτόητος.

— Έλθέ λοιπόν μετ’ εμού, είπεν ό οικονό
μος, καί λαβών τόν παΐδα άπό τής χειρός τόν 
ώδήγησεν είς τό μαγειρεΐον. Ένταΰθα τφ έδωκε 
τεμάχιον βουτύρου.

— Τώρα, τέκνον μου, τφ είπεν, κάθησε έδώ 
καί ίδέ τί δύνασαι νά κάμης. Τό βούτυρον 
τοΰτο είναι, πιστεύω, κατάλληλον πρός τύν σκο
πόν σου.

Καί παρέθεσε τω ’Αντωνία» μέγα τεμάχιον 
βουτύρου, ό δέ Αντώνιος λαβών έκ τοΰ θυλα
κίου του τρία μικρά ξύλινα έργαλεΐα ήρξατο 
έργαζόμενος.

Ή μαγείρισσα βλέπουσα τόν παΐδα κόπτοντα 
τεμάχια βουτύρου έστενοχωρεΐτο κατ’ άρχάς· 
βαθμηδόν δμως έλκυομένη υπό τής έπιτηδειό- 
τητος τοΰ μικροΰ γλύπτου παρηκολουθει τήν 
έργασίαν μετ’ ένδιαφέροντος, δπερ μετ ολίγον 
μετετράπη είς θαυμασμόν. Μετά παράλευσιν 
όλίγης ώρας ό άμορφος τοΰ βουτύρου όγκος 
έσχηματίσθη εις μορφήν κομψού λέοντος· ή 
κεφαλή, ό τράχηλος, ή χαίτη, οί πόδες πάντα 
άνεφαίνοντο ώς διά μαγικής ράβδου. Τόσον 
ταχέως καί έπιτηδείως είργάσθη ό μικρός γλύ
πτης, ώστε έντός ήμισείας μόνον ώρας τό ύπερή- 
φανον οίκόσημον τής οικογένειας Φαλιέρου εύρι- 
σκετο τέλειον έπί τής τραπέζης καί καθ’ δλα 
δαοιον προς τό θραυσθέν. Ό οικονόμος ήτο 

πλήρης χαράς καί έκήρυξε τό έργον θαυμά- 
σιον.

Μεταξύ τών συνδαιτυμόνων τοΰ κόμητος ήτο 
καί είς τών διαπρεπεστέρων γλυπτών τής έπο
χής έκείνης, ό Τορέλλος. Ή θέσις αύτοΰ ήτο 
έν τω κέντρο» τής τραπέζης καί τά βλέμματά 
του ήσαν διηνεκώς προσηλωμένα έπί τοΰ χαριε- 
στάτου λέοντος. Ή προσοχή τοΰ καλλιτέχνου 
μετεδόθη καί είς τούς λοιπούς, καί ό κόμης 
έρωτήσας τον οίκονόμον του έμαθε παρ’ αύτοΰ 
τά διατρέξαντα.

— Έπεθύμουν νά ίδω τόν μικρόν καλλιτέχ
νην, είπεν ό γλύπτης · έξετέλεσεν έργον πράγματι 
θαυμάσιον.

Τήν έπιούσαν δτε ό Αντώνιος έκάθητο έν 
τή προσφιλεΐ αύτοΰ τοΰ δάσους θέσει, καί κατε- 
γίνετο είς κατασκευήν λέοντος έκ πηλοΰ, τόν 
όποιον ήθελε νά έργασθή έκ μνήμης δμοιον πρός 
τόν έκ βουτύρου, ειδεν αίφνης προσερχομένους 
τόν κόμητα Φαλιέρον καί τον γλύπτην Τορέλ- 
λον. "Οτε ένεφανίσθησαν οί δύο ξένοι έκράτει 
ό ’Αντώνιος τό μικρόν πρόπλασμα τοΰ λέοντος 
έν τή τεταμένη χειρί καί παρετήρει αύτό, μή 
χρήζει τελειοποιήσεώς τίνος. Ήτο δειλός καί 
ήρυθρίασεν δτε οί προσερχόμενοι τον έπήνεσαν 
διά τύ έργον του τής προτεραίας· ήτο ό παϊς 
άσυνείθιστος νά βλέπη ξένους· συνήλθεν δμως έκ 
τής συγκινήσεώς του οτε ό κόμης μετά πολλής 
εύπροσηγορίας τφ είπεν

— Πώς σοί ήλθε, τέκνον μου, ή ιδέα νά 
μεταχειρισθής διά τό έργον σου βούτυρον;

— ΤΙ μάμμη μου, άπήντησεν ό παϊς, ένίοτε 
μοί έδιδεν όλίγον βούτυρον προς χρήσιν μου, καί 
ούτως ήμην βέβαιος δτι θά ήδυνάμην νά έκτε- 
λέσω τό έργον.

— Καί πότε έκτελεΐς προπλάσματα έκ κη
ρού; ήοώτησε πάλιν ό κόμης.

— Πάντοτε, άπήντησεν ό παϊς λακωνικώς.
Έν τοσούτφ ό Τορέλλος περιειργάζετο τόν 

πήλινον μικρόν λέοντα.
— Είπέ μοι, τέκνον μου, τφ είπε· σ’ έδί- 

δαξε ποτέ τις νά κατασκευάζης τοιαύτα έργα; 
’Ή πάντοτε μόνος σου τά έξετέλεσας;

— Μόνος μου, άπήντησεν ό ’Αντώνιος άπο- 
ρών κάπως διά τήν έρώτησιν.

— Θέλεις νά μοί δείξης καί άλλα έργα σου; 
Τί γίνονται αύτά τά έργα σου;

Ό ’Αντώνιος άπήντησεν δτι έν γένει τά κα
ταστρέφει άφ’ ου τά έκτελέσει, άλλ’ δτι έχει 
τινά ακόμη έν τή οικία του.

Μετέβησαν δλοι είς τήν οικίαν ένθα ό Το
ρέλλος μετά πολλοΰ ένδιαφέροντος έξήτασε τά 
έργα τοΰ μικρού γλύπτου. Μεταξύ αύτών ήτο 
κύων, περιστερά, γαλή, καί άλλα τινά τής φαν
τασίας τοΰ παιδός.

— Επιθυμείς, τέκνον μου, νά γείνης άλη- 
θής γλύπτης; ήρώτησεν ό καλλιτέχνης, καί νά 
έκτελής έργα έκ μαρμάρου;

Ό ’Αντώνιος ήρυθρίασε πάλιν καί άποβάλλων 
τήν συστολήν του, άπεκρίθη·

— Ή! κύριε, τοΰτο θά ήτο τό ονειρον τοΰ 
βίου μου!

— Θέλω νά ομιλήσω μέ τόν πάππον σου, 
είπε μετά τινας στιγμάς δ γλύπτης.

Ότε δμως ώμίλησε μέ τόν γέροντα, ούτος 
έσεισε τήν κεφαλήν καί ήρνήθη άμέσως νά δεχθή 
τήν πρότασίν τοΰ Τορέλλου, δστις έζήτει νά 
παραλάβη τόν μικρόν ’Αντώνιον μαθητήν του.

— Καλώς, είπεν ό καλλιτέχνης- άς τ’ άφή-
σωμεν έπί τοΰ παρόντος· άλλ’ δταν σκεφθής
ώριμώτερον είδοποίησέ με διά τοΰ κόμητος
Φαλιέρου καί έγώ άμέσως παραλαμβάνω τόν
εγγονόν σου πλησίον μου. θά μένη έν τή οικία
μου καί έγώ θά φροντίζω περί πάντων μέχρις
ού έκμάθη τήν τέχνην καί δυνηθή νά συντηρήται
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άφ’ έαυτοΰ. Έγώ κατοικώ έν Βενετία και ή 
Βενετία δέν είναι τόσον μακράν Εντεύθεν, ώστε 
ό μικρός θά δύναται νά σάς έπισκέπτηταί άπό 
καιρού εις καιρόν.

'0 κόμης και ό Τορέλλος άνεχώρησαν. Ό 
δέ γέρων λιθοξόος παρετήρησεν είς τήν σύζυγόν 
του δτι αί προτάσεις τών δύο ξένων μεγάλως 
έβλαψαν τον παϊδα. Καί μέχρι τίνος τοΰτο ήτο 
αληθές, διότι άπό τής ήμέρας έκείνης ό ’Αντώ
νιος ούδέποτε κατεοέχετο νά λέγηται λιθοξόος. 
'Η παιδική αύτοΰ φιλοδοξία είχεν έξαφθή, καί 
ό ’Αντώνιος ήσθάνετο δτι ήτο άξιος καλλιτέρας 

τ“ΖΣς.·
Τήν μεταβολήν ταύτην τοΰ έγγονοΰ του 

παρετήρησεν ό Παζϊνος.
— Ό ’Αντώνιος δέν είναι πλέον δ,τι ήτο, 

εΐπεν εσπέραν τινά πρός τήν γυναΐκά του· ούτε 
γέλα πλέον ούτε αδει, ώς έπραττε πρότερον.

— Καί ούτε φαίνεται πλέον διατεθειμένος νά 
κάμη τά πήλινα προπλάσματα, εΐπεν ή γυνή. 
”Η πάσχει τήν υγείαν ή είναι δυστυχής. Νά 
σοί εΐπω· δέν είναι φρόνιμον νά θέλη τις νά 
αναχαίτιση τήν φύσιν, καί νομίζω δτι ή φύσις 
ώρισε τον ’Αντώνιον νά γείνη ποτέ μέγας άνήρ. 

’Ίσως δέν είναι καλόν νά άρνηθώμεν τήν πρό- 
τασιν τοΰ κυρίου.

'0 Παζϊνος ούδέν άπηντησεν είς ταΰτα, άλλά 
τήν έπιοΰσαν Εργαζόμενος έν τφ λιθοξοείφ του 
ήτο βεβυθισμένο; είς σκέψεις βαθείας. Άφ’ ενός 
μέν δέν ήθελε ν’ άπομακρύνη τόν έγγονόν του, 
άφ’ ετέρου δμως διενοεΐτο δτι ή σύζυγός του, 
σκεπτική ούσα πάντοτε, ήδύνατο νά έχη δίκαιον. 
Τέλος άπεφάσισε νά όμιλήση μέ τόν ’Αντώνιον.

— Είπέ μοι, ’Αντώνιε, τφ είπε- θέλεις νά 
μεταβής είς Βενετίαν καί νά μάθης τήν γλυ
πτικήν ;

— Ναί, ναί, πάππε μου, άνέκραξεν ό παΐς 
έγειρόμενος καί τρέχων πρός τόν γέροντα. Πολύ 
Επεθύμουν νά κατασκευάζω μαρμάρινα αγάλματα 
καί άλλα ώραΐα πράγματα, τά όποια νά πωλώ 
καί νά φέρω είς ύμάς τά χρήματα.

— Έάν ποτέ, τέκνον μου, έλθη ή ήμερα, 
δτε σύ θά κάμης μαρμάρινα άγάλματα, τά 
όποια νά πωλής άντί χρημάτων, έγώ καί ή 
μάμμη σου πρό πολλοΰ θά ήμεθα είς τό νεκρο- 
ταφεΐον. ’Αλλά δέν θέλομεν έπί πλέον νά γεί- 
νωμεν πρόσκομμα είς τό νά μεταβής πλησίον 
τοΰ εύγενοΰς κυρίου, άν καί κατάκαρδα λυπού
μαι νά χάσωμεν άπό τήν οικογένειάν μας τό 
έπάγγελμα, τό όποΐον τοσαΰτα έτη κρατώ.

— Δέν θέλομεν νά σέ κρατήσωμεν ένταΰθα, 
προσέθηκεν ή γραία, άν καί θά ήμεθα πολύ δυ
στυχείς άνευ σοΰ, καί σέ εΐχομεν παρηγοριάν 
τού γήρατος μας· άλλ’ ό Θεός νά σέ εύλογή 
δπου καί άν ήσαι.

— Δέν θέλω νά σάς άφήσω, εΐπεν ό ’Αντώ
νιος· θέλω πάντοτε νά μένω μαζύ σας καί άς 
ήμαι άπλοΰς λιθοξόος.

•— "Όχι, τέκνον μου, άπεκρίθη ό γέρων· πρέ
πει ν’ άναχωρήσης άφ’ ού ό Θεός σοί όρίζη 
άλλην όδόν. Οί γέροντες δέν πρέπει νά ήναι 
έγωϊσταί. θά είδοποιήσωμεν τόν κόμητα δτι 
σέ άφίνομεν ν’ άναχωρήσης, έάν ό άλλος κύριος 
έμμένη εις τήν γενναίαν αύτοΰ πρότασιν.

Μέ τεθλιμμένην καρδίαν μετέβη ό γέρων 
λιθοξόος παρά τφ κόμητι Φαλιέρφ, δστις ύπε- 
σχέθη νά γράψη άμέσως πρός τόν γλύπτην Το- 
ρέλλον. Μετ’ όλίγας ήμέρας έφθασεν ή άπάν- 
τησις παρά τοΰ Τορέλλου, δστις έλεγεν δτι είναι 
Ετοιμος νά παραλάβη τόν παϊδα έν οίαδήποτε 
ήμέρα. Έπρόκειτο συντόμως εις τών υπηρετών 
τοΰ κόμητος νά μεταβή είς Βενετίαν καί ό κό
μης έπρότεινεν είς τόν γέροντα Παζΐνον νά με
ταβή μετ’ αύτοΰ ό μικρός ’Αντώνιος είς τήν 

μεγάλην έκείνην πόλιν, ήτις τότε ήτο έν δλη 
τή άκμή τής μεγαλοπρεπείας της.

'0 Τορέλλος έδέχθη μετά πολλής φιλοφρο
σύνης τόν μικρόν ’Αντώνιον, δστις τφ ύπεσχέθη 
νά ήναι Επιμελής καί νά τόν άνταμείψη διά τούς 
κόπους, ούς ήθελε καταβάλλει διά τήν διδασκα
λίαν του.

— Καί προοδεύει ό ’Αντώνιος; ήρώτησεν ό 
κόμης Φαλιέρος τον γλύπτην τρία περίπου έτη 
άφ’ ού ούτος είχε παραλάβει τον παϊδα.

— Θαυμασίως, άπήντησεν ό Τορέλλος. '0 
παΐς είναι τι έκτακτον. Τώ έπρότεινα νά τόν 
παραλάβω συνεργάτην καί νά τφ δώσω το όνομά 
μου, άλλ’ ήρνήθη, έπιθυμών, λέγει νά διατηρήση 
το ονομα τοΰ παππού του. Εννοείται δτι έγώ 
δέν έπιθυμώ νά πολεμήσω τό αίσθημά του τοΰτο· 
ίσως βραδύτερο·? σκεφθή άλλως, όταν λείψωσιν 
οί γέροντες.

’Αλλ’ ήτο πεπρωμένον, ό διδάσκαλος ν’ άπο- 
θάνη πρότερον. '0 Τορέλλος άπέθανεν δταν ό 
’Αντώνιος ήτο μόλις δεκαπενταετής, καί ό νεα
νίας θά έμενεν άνευ προστάτου, άν ό κόμης Φα
λιέρος δέν παρεχώρει αύτφ δωμάτιον έν τώ 
μεγάρω αύτοΰ. ‘0 κόμης, εύγενής προστάτης, 
τόν είσήγαγεν είς τήν ’Ακαδημίαν τών τεχνών, 
ένθα ό ’Αντώνιος έτελειοποιήθη είς τήν γλυπτι
κήν, διακρινόμενος πάντοτε έπί εύφυΐα, επιμε
λείς καί άκρα μετριοφροσύνη.

Έπί ικανά έτη έμεινεν ό ’Αντώνιος έν τή 
οικία τοΰ προστάτου αύτοΰ. Μετά δέ τόν θά
νατον τοΰ κόμητος άνδρωθείς ό νεανίας ήρξατο 
να δίδη τα πρώτα δείγματα τής μεγάλης αύτοΰ 
ευφυΐας, καί κατέστη ό ύπό τής ύφηλίου συμ- 
πάσης θαυμαζόμενος καλλιτέχνης, ό μέγας γλύ
πτης ’Αντώνιος Κανόβας.

ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

ΓΡΑΦΗ έσχάτως μεγάλη είκών παρά τοΰ 
διασήμου Γάλλου ζωγράφου A. Gen
dron, παοιστφσα τήν θυσίαν τήν προσ- 

φερομένην τφ Μινωταύρφ παρά τών ’Αθηναίων. 
‘Η παράδοσις λέγει δτι έν Κρήτη έζη έν λα
βύρινθοι τέρας φρικώδες μέ σώμα άνθρώπινον 
καί κεφαλήν ταύρου, ό Μινώταυρος, φ παρε- 
δίδοντο συνήθως οί κακούργοι. Μίνως, ό τής 
Κρήτης βασιλεύς, νικήσας ποτέ τούς’Αθηναίους 
έπέβαλεν αύτοΐς Ατιμωτικήν συνθήκην, ής δρος 
ήτο ν’ άποστέλλωσι κατ’ έτος είς Κρήτην πρός 
βοράν τοΰ Μινωταύρου επτά παρθένους καί έπτά 
νεανίας. Δίς ήδη είχεν άποπλεύσει είς Κρήτην 
τό πλοΐον μέ τά μέλανα ίστία κομίζον τό πο
λύτιμον φορτίον· κατά τόν τρίτον όμως πλοΰν 
άπεφάσισεν ό Θησεύς νά έλευθεοώση τήν πα
τρίδα του άπό τής έπαχθοΰς ταύτης ύποχρεώ- 
σεως. ’Απέπλευσε μετά τών θυμάτων είς Κρή
την, καί τή βοήθεια τής εύειδού; ’Αριάδνης, 
τής θυγατρός τοΰ Μίνωος, κατώρθωσε νά φο- 
νεύση τό τέρας καί νά έλευθερώση τάς ’Αθήνας 
άπό τοΰ βαρυτάτου φόρου.

Τό πλοΐον μέ τόν Θησέα καί τάς έπτά παρ
θένους εύρίσκεται παρά τήν σκοτεινήν είσοδον 
τοΰ Λαβυρίνθου. 'Οποία φρικτή τύχη περιμένει 
τάς δυστυχείς κόρας! Έπί τών βαθμιδών τοΰ 
πυλώνος κεΐται ανθρώπινος σκελετός, παρά τόν 
όποΐον ίσταται ιέραξ, άπαίσιον τοΰ θανάτου σύμ-

βολον. Τό πλοΐον είναι μέν ροδοστόλιστον, άλλά 
τά ρόδα ταΰτα δέν είναι άνθη χαράς καί εύδαι- 
μονίας — είναι άνθη στέφοντα θύματα αθώα! 
Έν απελπισία καταπίπτει ή μία τών παρθένων, 
ή άλλη καλύπτει τό πρόσωπόν της είς τάς άγ- 
κάλας τής συντρόφου της, ήτις ίσταται ορθή, 
περιφρονοΰσα τόν θάνατον. Είς τό βλέμμα τής 
μάρτυρος ταύτης απεικονίζεται ή τέρψις τών 
νεανικών χρόνων, ή ελπίς τοΰ έρωτος . . . τά 
πάντα θέλουσι καταπέσει μετ’ ού πολύ εις τήν 
ζοφεράν τοΰ θανάτου νύκτα. Σιωπηλή καί ήρε
μος αποχαιρέτα τόν βίον. Αί άλλαι βλέπουσι 
πλήρεις τρόμου πρός τό σκοτεινόν άντρον, τό 
όποΐον φωτίζει δαδός λάμψις. απαίσια. Ή μία 
μόνη, ή όρθή, ούδόλως πτοεΐται · είς τάς φλέ
βας αύτής ρέει αίμα ήρώων. ΊΙ γλυκεΐά τις 
έλπίς κατέλαβε·? αίφνης τήν καρδίαν της; Είς 
τήν πρώραν τοΰ πλοίου κάθηται ό ήρως, ό Θη
σεύς, καί αγγέλλει διά τής σάλπιγγας τήν έλευσιν 
τοΰ πλοίου. ’Αλλ’ ό ήχος ούτος τής σάλπιγγος 
δεν είναι ήχος απελπισίας, δέν είναι ήχος άνάν- 
δρου — είναι ώς είδος προκλήσεως, είναι ηχώ 
συνταράσσουσα τά σκότη τοΰ Λαβυρίνθου καί 
προλέγουσα τον φόνον τοΰ τέρατος. "Άριστα 
απεικόνισε τήν ζήδωρον Ελπίδα ό καλλιτέχνης 
εν τφ προσώπφ τής ’Αθηναίας ήρωΐδος· έν- 
τέχνως λίαν παρέθεσε τό έστεμμένον πλοΐον 
πλησίον τοΰ φρικώδους άντρου — παρέθεσε τήν 
ζωήν παρά τόν θάνατον, τήν χαράν παρά τήν 
απελπισίαν, τό ώραΐον παρά τό φρικτόν καί 
άπαίσιον!

ΊΙ παράδοσις αΰτη περί ανθρωπίνων θυμά
των προσφερομένων τοΐς ύποχθονίοις πνεύμασι, 
δεν είναι ελληνική, είναι παράδοσις πολύ άρ- 
χαιοτέρα, ής ή άρχή άπόλλυται έν τώ σκότει 
τών αιώνων. Άπό τής χαριέσσης ε’ικόνος, ήν 
παρέχει ήμΐν ή ιστορία τοΰ φοινικικού λαοΰ 
ύψοΰται ζοφερά ή μορφή απαίσιου τέρατος πο
λεμίου πάσης ανθρώπινης ένεργείας καί χαράς.

Είς τά παράλια τής μεσογείου βλέπομεν πό
λεις άκμαζούσας, έν αί; προεξάρχουσιν ή Γύρος 
καί ή Σιδών, βλέπομεν κίνησιν, Εμπόριο·?, άν
θρώπους ζωηρούς καί εύδαίμονας, βλέπομεν λαόν 
πεπολιτισμένον καί πλούσιον. Άλλ’ έκεΐ πρό 
τοΰ άπαστράπτοντος ναού ίσταται τό άγαλμα 
τής άπαισίας θεότητος, ήτις, κεφαλήν ταύρου 
έχουσα, τείνει τάς χεΐοά; της ζητούσα θύματα · 
καί έν ώρισμέναις ήμέραις πομπή διευθύνεται 
πρός τό άγαλμα τοΰτο, τό φωτιζόμενο·? ύπό 
άγριας λάμψεως, καί ιερείς όδηγοΰσι τά θύματα 
πρός αύτό. Τά θύματα ταΰτα είναι άνθηρά 
παιδία, είναι παρθένοι τρυφεραί, άς τό τέρας 
δέχεται είς τό σκοτεινόν αύτοΰ στόμα. Δέν 
ακούεται κραυγή άπελπισία; καί φόβου, δέν 
άκούονται πένθιμοι στεναγμοί, διότι ό άγριος 
ήχος σαλπίγγων καί άλλων μουσικών οργάνων 
πάντα κρότον Επισκιάζει. Μόνον έν τή καρδία 
τής παρευρισκομένης μητρός, ήτις βλέπει τό 
τέκνον της θυσιαζόμενον, έγείρεται αγρίως τό 
άνθρώπινον αίσθημα καί προπαρασκευάζεται ή 
κατά τού τέρατος πάλη.

Έπί πολύ δμως διήρκεσε μέχρις ού κατα- 
βληθή ή ισχύς τού φρικώδους τέρατος. Τό κα
τόρθωμα τοΰτο άνήκει είς τούς Έλληνας, άνήκει 
είς τό εκλεκτόν έθνος, τό Εκπολίτισαν τά παρά
λια τής μεσογείου, τό διά τών τεχνών καί επι
στημών άλλάξαν τήν φάσιν τοΰ κόσμου. Αί 
άνθρώπινοι θυσίαι καταργοΰνται, τό βάρβαρον 
έθος εκλείπει- ό Θησεύς, ό άντιπρόσωπος τοΰ 
Ελληνισμού, καταβάλλει τό αίμοβόρον τέρας, 
τόν Μινώταυρον, τήν άγρίαν τών άνθρωπίνων 
θυμάτων θεότητα.

Ούδέν έθνος ήτο έν άρχή άπηλλαγμένον τοι- 
ούτων βαρβάρων Εθίμων, οίς χιλιάδες άνθρώπων 
έθυσιάσθησαν. 'Όπου καί άν στρέψωμεν τά βλεμ- 

ματα ήμών βλέπομεν έν άρχή συμβαίνοντα τοι- 
αΰτα άπαίσια. Ό Θησεύς είναι ή ένσάρκωσις 
τοΰ σωτήρος τής άνθρωπότητος, καί δ,τι σήμερον 
ό πολιτισμός κατώρθωσεν δφείλεται είς τόν Άθη- 
ναΐον Εκείνον ήρωα, δστις είναι ή προσωποποίησις 
τοΰ Ελληνισμού. Τό κατόρθωμα είναι μέγα, 
Αντάξιον τού περιουσίου λαού,

Κατά τά πρώτα έτη τής δημοκρατίας έν 
'Ρώμη προσεφέροντο άνθρώπιναι θυσίαι· βραδυ- 
τερον άπήγορεύθησαν αύται παρά τής γερουσίας· 
άλλά καί έπί τών χρόνων έτι τοΰ Καίσαρος 
έπεκράτουν ενίοτε. '0 Αύγουστος έφόνευσε 300 
γερουσιαστάς είς τον βωμόν τού Διό; Καίσαρος 
καί ό Σΐξτος Πομπήϊος διέταξε νά ρίψωσιν άν
θρώπους είς τήν θάλασσαν, θυσίαν τώ ΓΙοσει- 
οώνι. Κατά τούς αύτού; χρόνου; ύπήρχεν έν 
Γαλλία τό έθος νά πληρώσιν άγάλματα θεοτή
των κατεσκευασμένα έκ λεπτών καλάμων δι άν
θρώπων καί νά άνάπτωσι τά άγάλματα ταΰτα. 
Τά δυστυχή θύματα, άδυνατούντα νά διαρρήξωσι 
τά δεσμά των, έκαίοντο οίκτρώς ένώπιον τοΰ 
πλήθους. Καί οί άρχαΐοι Γερμανοί έθυσίαζον 
έν έπισήμοις τελεταΐς τοΐς θεοί; των συγγενείς, 
αιχμαλώτους καί δούλους. ΙΙαρά τοις σλαβι- 
κοΐς λαοΐς άπαντώμεν τό βάρβαρον τοΰτο έθιμον 
καί μετά τήν εισαγωγήν άκόμη τοΰ Χριστια
νισμού. 'Οσάκις λοιμός έμάστιζε τήν χώραν 
ποοσεπάθουν οί άνθρωποι νά έξιλεώσωσι τήν 
παρωργισμένην θεότητα θυσιάζοντε; αύτή παρ
θένον, ήν έθαπτον ζώσαν.

Είς τοιαύτα κακουργήματα ώθει τήν ανθρω
πότητα κακώς έννοούμενον σέβα; προς τήν θεό
τητα. Ιίλήν τό σέβας τοΰτο δέν άπετέλει τήν 
μόνην αιτίαν τών άνθρωπίνων θυμάτων. Και ή 
ιδέα τής άθανασίας τής ψυχή; παρεκίνει τούς 
λαούς είς τάς αίματηράς θυσία;. Έν ταΐς Ιν- 
δίαις, ένθα πρό μικρού έτι Εκατοντάδες άνθρώ
πων ύπό φανατικού κεντούμεναι ενθουσιασμού 
έρρίπτοντο ύπό τού; τροχού; τού θειου άρματος, 
ζητοΰσαι τον θάνατον ιός σωτηρίαν, εν τή χωρά 
έκείνη, έν ή καί σήμερον έτι πολλοί άφρονες 
πνίγονται έν τοΐς έξαγνίζουσιν ύδασι τοΰ Γάγγου, 
διατηρείται είσέτι τό έθιμον νά καίωνται αί γυ
ναίκες μετά τόν θάνατον τών συζύγων των, ρι- 
πτόμεναι έκουσίως επί τής το πτώμα κατανα- 
λισκούσης πυράς. Άκόμη ύπο τήν έξουσίαν τών 
"Άγγλων λέγεται οτι 30 χιλιάδες γυναίκες έθυ- 
σιάζοντο οΰτω κατ’ έτος. Οί ίδιοι αύτών υιοί 
έθετον πΰρ είς τήν πυράν, καί αί γυναίκες έναγ- 
καλιζόμεναι τό νεκρόν σώμα τών συζύγων προσ
εφέροντο είς θυσίαν, όπως μετ’ αύτών γευθώσι 
τών ούρανίων ήδονών.

Πρό; έξυπηρέτησιν άποθανόντο; Ίγκα (αρχη
γού) έν τφ άλλφ κόσμφ έθυσιάζοντο έν Περου- 
βία χιλιάδες συζύγων καί ύπηρετριών τοΰ ήγε- 
μόνος — καί αί γυναίκες έκεΐναι ποοθύμω; 
έβαινον είς τόν θάνατον, διότι ή άρνησις έθεω- 
ρεΐτο ώς έγκλημα μέγιστον. Έν Μεξικώ ύπαρ- 
χουσιν ύψηλά τείχη κατεσκευασμένα έξ άνθρω
πίνων κρανίων είναι ταΰτα τα κρανία τών είς 
τούς θεούς θυσιασθέντων άνθρώπων.

Τό περίεργον είναι δτι το έθιμον τοΰ νά 
καίηται ή σύζυγο; μετά τού άποθανόντο; άν- 
δρός της έπεκράτει καί έν Εύρώπη, παρά τοΐς 
Βένδοις π. χ., δπου, ώς άναφέρει άρχαΐον έγγρα
φον τοΰ έτους 1249, άπηγορεύθη τούτο αύστηρό- 
τατα. Παρ’ άγρίαις τισί φυλαΐς τό τέκνον συνε- 
θάπτετο μετά τής άποθανούσης μητρός, καί τούτο 
διά τόν άπλούστατον λόγον "δτι μήτηρ καί τέκ
νον είσίν άδιασπάστως ηνωμένοι”. Οσάκις δε 
άπέθνησκεν αρχηγός φυλής τίνος, έφονεύοντο 
πάντες οί πρωτότοκοι τής φυλής, δπως αί ψυχαι 
αύτών ένισχύσωσι τήν ψυχήν τού άρχηγοΰ· οσά
κις άπέθνησκε παιδίον, έφονεύετο ό πρώτος 
τυχών άθρωπος, ΐνα προστατεύση αύτό είς τόν 

άλλον κόσμον. Τινές τών ήγεμόνων τής ’Αφρι
κής καί σήμερον έτι έπιβάλλουσιν είς τούς 
αύλικούς των, τάς γυναϊκάς των, τούς ύπηρέτας, 
τούς μουσικούς καί στρατιώτας νά τούς άκο- 
λουθήσωσιν εί; τόν θάνατον — δπω; τους ύπη- 
ρετώσιν έν τή άλλη ζωή! Αύτή ή Εσφαλμένη 
ιδέα τή; άλλη; ζωής παρεκίνησε φυλάς τινας 
τής κεντρώα; Αφρική; νά έπινοήσωσιν εΐδο; 
ταχυδρομείου τών ψυχών θυσιάζονται δηλ. άν
θρωποι, οΐτινε; έχουσιν έντολήν νά πληροφορή- 
σωσι τόν άποθανόντα ήγεμόνα περί τών έν τφ 
κόσμφ τούτιρ συμοαινόντων. Πού άγει τόν άν
θρωπον ή παχυλή άμάθεια!

Έάν ήθέλομεν νά έξακολουθήσωμεν τήν σει
ράν ταύτην τών λαών, παρ’ οίς έπεκράτουν τα 
άνθρώπινα θύματα, θά ήναγκαζόμεθα νά παρα- 
τείνωμεν έπί πολύ τόν λόγον. Τό εύχάριστον 
καί παρηγορητικόν εΐναι βτι πολλοί λαοί έννοή- 
σαντες τό άτοπον τών άνθρωπίνων θυσιών άντι- 
κατέστησαν ταύτας διά προσφορών ζώων και 
καρπών. Έν Ιαπωνία θυσιάζονται κοΰκλαι, έν 
Κίνα μορφαί άνθρώπιναι έκ χάρτου. Καί τά 
άγριώτερα τών έθνών ένόησαν σήμερον τό άσκο- 
πον τών άνθρωπίνων θυσιών, ό δέ εύρωπαϊκός 
πολιτισμός διαδιδόμενος καί είς τας άπωτατας 
χώρας θέλει, ώς έλπίζομεν, καταστρέψη συντό
μως καί το τελευταΐον ίχνος βαρβάρων χρόνων, 
οΐτινες παρήλθον πλέον διά παντός.

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΛΕΞΙΟΣ.
Ιστορικόν διήγημα

ύπό
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

(Συνέχεια.)

Κεφάλαιον Στ-.

ΤΟ ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΜΑΣΤΡΟ-ΜΑΝΩΛΗ.

ΠΙ τής έκτεταμένη; πλατεία; τού Αύ- 
γουσταίου καί πλησίον τοΰ μεγαλοπρε
πούς ναοΰ τής Αγίας Σοφίας εύρίσκετο 

μικρόν μέν άλλά γνωστότατον οίνοπωλεΐον, προσ
φιλές είς πάντας τούς κατοίκου; τής πρωτευ- 
ούσης, ιδίως δμως είς τούς κατοίκους τής 
πολυανθρώπου έκείνης συνοικίας. Τό οίνοπω- 
λεΐον τούτο ήτο γενικόν έντευκτήοιον, ούχί διότι 
ό έν αύτφ πωλούμενος οίνος ήτο καλλίτερος η 
εύθυνώτερος, άλλά διότι τό οίνοπωλεΐον είχε 
δύο μεγάλα προσόντα, τά όποια έλκυουσι τον 
λαόν καί μάλιστα λαόν πολυπράγμονα περίεργον 
καί φλύαρον. Τό οίνοπωλεΐον ήτο ό τόπος, έν 
φ κατά πρώτον οιεδίδοντο αί ειδήσεις τής ήμέ
ρας καί ό οίνοπώλης, ό γέρων Μανώλης, έχαιρε 
τήν φήμην άνδρός πολύπειρου, ού τίνος ό λόγος, 
προ πάντων ώς πρός τά πολιτικά πράγματα, 
έθεωρεΐτο παρά τών κατωτέρων τάξεων ώς χρη- 
ouo;. Το οίνοπωλεΐον έκαλεΐτο κοινώς το οίνο
πωλεΐον τοΰ μάστρο-Μανώλη.

'Ο γέρων Μανώλης ού μόνον Ενεργόν μέρος 
είχε λάβει εί; δλας τάς στάσεις, αΐτινες έξερρά- 
γησαν κατά τά τελευταία εΐκοσιν έτη έν τή 
πρωτευούση τοΰ βυζαντινού κράτους, άλλ’ ήτο 
ό άνήρ, δστις, ώς διηγούντο οί καλώς τόν βίον 
του γνωρίζοντες, εις έκ τών πρώτων είχε συν- 
τελέσει είς τήν αίματηράν τιμωρίαν τοΰ τυράν
νου ’Ανδρονίκου τοΰ Κομνηνοΰ. Έν τφ οίνοπω- 

λείφ τούτιρ διήγε τό πλεΐστον τοΰ βίου του ό 
δημοφιλή; γελωτοποιό; Ζινζιφίζης, δστις είχε 
καθ’ έκάστην τήν θέσιν του παρά τήν φιλόξενου 
τράπεζαν τοΰ μάστρο-Μανώλη. Καί ό μέν γε
λωτοποιός είχεν άποβιώσει πρό πολλοΰ, άλλ’ ή 
φήμη τοΰ οινοπωλείου διετηρεΐτο έτι καί ή 
γνώμη τοΰ γέροντος οίνοπώλου ήτο πάντοτε 
σεβαστή παρά τφ λαω. 'Οσάκις συνέβαινεν έρις 
ή διαφορά τις έν τή συνοικία, ήτο ό Μανώλης 
ό δικαστής ή μάλλον είπειν τό άνώτατον δικα- 
στήριον, ό Άρειος Πάγος.

Ούτοι ήσαν οί λόγοι, δι οΰς τό οίνοπωλεΐον 
αύτού άπό τών πρώτων τής ήμέρας ωρών μέχρι 
βαθείας νυκτός ήτο πλήρες άνθρώπων άέογων 
καί πολυποαγμόνων, καί δΐ οΰς ύπεβλέπετο τό 
μέρος τοΰτο παρά τών ισχυρών τής ήμέρας, 
οΐτινες έθεώρουν τό οίνοπωλεΐον τού μαστρο- 
Μανώλη ώς έπίφοβον Εστίαν ταραχών καί στά
σεων. "Αμα έν τφ οίνοπωλείω τούτφ έξεφρά- 
ζετο ή γνώμη δτι το δείνα ή τό δείνα ύψηλόν 
πρόσωπόν δέν άντεπεκρίνετο είς τούς πόθους 
καί είς τά φρονήματα τοΰ λαού, άμέσως έξεδί- 
δετο κατ’ αύτοΰ καί ή καταδικαστική άπόφασι; 
καί ούχί σπανίως έξεδηλούτο ή κατά αύτοΰ άγα- 
νάκτησις τοΰ δχλου διά Επίφοβων διαδηλώσεων 
καί ταραχών.

Τοιαύτη ήτο κατ’ Εκείνους τούς χρόνου; ή 
Οέσις τών πραγμάτων έν τή βυζαντινή πρωτευ- 
εύση· ήρκει ασήμαντο; σπινθήρ, δπως άνάψη 
πυρκαϊάν καταστρεπτικήν. Έάν άνοίξωμεν τάς 
σελίδας τής παγκοσμίου ιστορίας βλέπομεν δτι 
έν δλαις ταΐς χώραις έν χρόνοι; ταραχών ό 
λαός εύρίσκει τόπον συνεντεύξεως, έξ ού πηγά- 
ζουσιν δλαι αί θορυβώδεις διαδηλώσεις καί τα- 
ραχαί, καί δτι τά τοιαύτα Εντευκτήρια είναι 
τοσοΰτον μάλλον Επίφοβα διά τήν γενικήν ήσυ- 
χίαν, καθ’ δσον εΰρίσκονται πάντοτε προσιτά 
καί ανοικτά εί; τούς τυχόντα; ταραχοποιούς.

Τοιοΰτον έντευκτήριον, τοιαύτη Εστία ταρα
χών, είχε καταστή τό οίνοπωλεΐον τοΰ μάστρο- 
Μανώλη. Ό αύτοκράτωρ Ισαάκ, δστις τά 
μάλιστα έφοβεΐτο τάς αιφνίδιους τού λαοΰ Εξά
ψεις, διότι ύψωθείς ύπό τοΰ λαοΰ έπί τοΰ θρό
νου ήσθάνετο Εαυτόν έντελώς παραδεδόμένον εί; 
τήν διάκρισιν τοΰ λαοΰ, είχεν έπανειλημμένως 
προσπαθήσει νά καταστρέψη τήν έπίφοβον ταύτην 
φωλεάν, άλλά δέν τό κατώρθωσεν. Ό διάδοχο; 
αύτοΰ ’Αλέξιος, δστις ώφειλε τόν θρόνον είς τόν 
στρατόν του, ούδ’ έφρόντιζε καν περί τοΰ μικροΰ 
οινοπωλείου· διότι είχε τήν πεποίθησιν δτι έχων 
ύπέρ έαυτοΰ τον στρατόν ούδένα διέτρεχε κίν
δυνον έκ μέρους άοπλου καί βαναύσου δχλου. 
Η τοιαύτη δμως περιφρύνησις τοΰ αύτοκράτορος 
καί τών όπαδών του έξήψε τήν δυσαρέσκειαν 
τών θαμώνων τοΰ οινοπωλείου μέχρι μανίας. 
Ούτοι ήθελον νά έχωσι πάντοτε τήν προεξάρχου- 
σαν ψήφον, καί ό μάστρο-Μανώλης, δστις ηαθά- 
νετο έαυτόν βαθύτατα προσβεβλημένον Εκ τή; 
περιφρονήσεω; ταύτη; τού ήγεμόνος ήτο ό άρ- 
χηγό; τή; κατά τή; αύτοκρατορική; δυνάμεω; 
άντιστάσεως.

Τφ βαναύσφ καί άπαιδεύτφ δχλφ ούδέποτε 
πρέπει νά δεικνύη τις δτι τον περιφρονεΐ, διότι 
τό τοιοΰτο τον Ερεθίζει καί τόν καθιστά στοι- 
χεΐον Επίφοβον. Κατά τοΰτο έπταισαν πάντοτε 
οί μεγάλοι καί ισχυροί τή; γή;· νομίζουσιν δτι 
διά τή; περιφρονήσεω; καί διά τή; αλαζονεία; 
Επιβάλλονται εί; τού; κατωτέρους. Πόσον δμως 
άπατώνται! Δέν βλέπομεν πώς πολλάκις σκληροί 
καί ωμοί ηγεμόνες αναγκάζονται νά κολακεύ- 
σωσι διά τών γλυκυτέρων λέξεων λαόν, άφ’ ού 
διανοΰνται ν’ άφαιρέσωσι πάσας τάς Ελευθερίας;

Προ πολλών ήδη ημερών ό αύτοκράτωρ
’Αλέξιο; είχεν Εκστρατεύσει κατά τοΰ άντάρτου
Καμιτζή καί εύρίσκετο Εν τφ Εν Θράκη στρατό-
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πέδω· ή δέ διοίκησες τού κράτους ήτο ανατε
θειμένη εις τήν αυτοκρατόρισσαν Εύφροσύνην 
καί εις τον ύπ’ αύτής προταθέντα ίκανώτατον 
πολιτικόν Κωνσταντίνον Μεσοποταμίτην. Καθ’έκά- 
στην διεδίδοντο μεταξύ των θαμώνων τοΰ μικρού 
οινοπωλείου διάφοροι περί τοΰ πολέμου φήμαι· 
καί ποτέ μέν έλέγετο δτι ό αύτοκράτωρ τιμω- 
ρήσας ήδη τδν άπιστον υπήκοόν του έπανήρχετο 
θριαμβευτικώς εις τήν πρωτεύουσαν· ποτέ δέ 
πάλιν δτι ό Καμιτζής είχε νικήσει κατά κράτος 
τόν αύτοκρατορικδν στρατόν. 1 Αλλοι τέλος δΐί- 
σχυρίζοντο άτι καθ’ ας είχον πληροφορίας ό 
θρόνος μετ’ ού πολύ άλλον θά έλάμβανεν ηγε
μόνα. "Ολα ταΰτα όμως ήσαν φήμαι άδέσποτοι 
καί ούδείς έγίνωσκε ποια ακριβώς ήτο ή θέσις 
τών πραγμάτων. ‘Οσάκις δέ ό μάστρο-Μανώλης 
ήρωτάτο περί τούτων, έμειδία πονηρώς καί 
άπήντα ■

— ' Εχετε υπομονήν καί θά ίδήτε.
Ό μάστρο-Μανώλης ήτο ώς άνθρωπος, δστις 

γινώσκει μυστικόν τι, δπερ τά μάλιστα επιθυμεί 
νά διηγηθή άλλά πάλιν δέν τολμά καί συστέλ
λεται. —

Ήτο περί τήν έσπέραν. Ό καύσων καθ’ δλην 
τήν ημέραν ύπήρξεν υπερβολικός. Έν τω μικροί 
οινοπωλείο) συνωθούντο άνθρωποι πολλοί, οιτινες 
πάντες διεφλέγοντο υπό τής επιθυμίας νά μά- 
θωσι τάς τελευταίας ειδήσεις- καθότι λόγος είχε 
διαδοθή δτι απεσταλμένος τοΰ αύτοκράτορσς με- 
τέβη καταπειγόντως εις τό έν Βλαχέρναις, άνά- 
κτορον, ένθα έφερε σπουδαίαν έκ τοΰ στρατοπέ
δου είδησιν.

— "Οτι ήλθεν απεσταλμένος έκ Θράκης, περί 
τούτου είμαι βεβαιότατος, παρετήρησεν εις τών 
παρεστώτων, κουρεύς τό έπάγγελμα, άνήρ περί
εργος εις άκρον, δστις καθ’ δλην τήν ημέραν 
έτρεχε νά μάθη ειδήσεις.

— Καί τι μέ τούτο; είπεν έτερος. Γνωστόν 
είναι δτι ό αύτοκράτωρ σχεδόν καθ’ έκάστην 
άποστέλλει άγγελιαφόρον εις τήν πρωτεύουσαν. 
Ούδέν βλέπω τό σπουδαΐον.

— Προς τί δμως, άνέκραξεν ό κουρεύς θεω
ρών έαυτόν προσβεβλημμένον έκ τής παρατηρή- 
σεως ταύτης, διατί δμως έδέχθη ή βασίλισσα 
τόν άπεσταλμένον εις τά ιδιαιτέρά της δωμάτια 
καθ’ ώραν τόσον πρωινήν; Προς τί έκάλεσεν 
αμέσως τδν Μεσοποταμίτην, δστις άσθμαίνων 
έπαρουσιάσθη εις τό άνάκτορον καί μετ’ δλίγον 
έξήλθε πάλιν αυτού ωχρός καί τεταραγμένος ;

— Τί συμβαίνει, δέν δυνάμεθα ήμεΐς νά γνω- 
ρίζωμεν, παρετήρησεν έτερος πολίτης· ήκουσα 
δμως, δτι αύρων έπανακάμπτει εις τήν πρωτεύ
ουσαν ό βασιλεύς. Ή επάνοδός του σημαίνει 
δτι ό Καμιτζής ένικήθη.

— Ή δτι ένίκησε, διέκοψεν έτερος. Μήπως 
οι ηγεμόνες έπιστρέφωσιν εις τά κράτη των 
μόνον νικηταί; Λύτη ή κατεσπευσμένη έπάνοδος 
δέν δύναται άοά γε νά έχη καί άλλην αιτίαν;

— Τί λέγεις σύ εις ταΰτα, μάστρο-Μανώλη ; 
ήρώτησεν ό κουρεύς τόν σιωπηλώς καθήμενον 
οίνοπώλην, δστις ώς μέγας Ζευς ήκροάτο από 
τοΰ υψηλού του θρόνου.

— "Εχετε υπομονήν καί θά Ιδήτε! άπήντη- 
σεν ό υπερήφανος Ζεύς.

— Τί θά ίδωμεν; είπεν άνυπομόνως ό πο- 
λυπράγμων κουρεύς. Αί ήμέραι παρέρχονται 
καί από τού στρατοπέδου ούδεμία άκούεται 
εϊδησις.

— Δέν είναι τούτο φροντίς σας, άπεκρίθη 
ψυχρώς ό γέρων Μανώλης, ώς άν ήθελε νά είπη ■ 
Τί γνωρίζετε υμείς περί τοιούτων πραγμάτων ; 
’Εγώ, ών εις θέσιν νά τά γνωρίζω, σάς λέγω 
δτι [συντόμως θά μάθετε σπουδαία πράγματα, 
άν έχετε όλίγην υπομονήν.

— Ιό βέβαιον είναι, παρετήρησεν εις τών 
παρόντων, δτι ή συμβουλή, ήν ό Μεσοποταμίτης 
έδωκεν εις τόν βασιλέα ν’ άπέλθη εις τό στρα- 
τόπεδον, δέν ήτο συμβουλή καλή.

— Πώς δύνασαι σύ νά κρίνης περί τούτου; 
είπεν ό μάστρο Μανώλης έγειρόμενος καί πλη- 
σιάζων προς τόν λαλήσαντα. ’Αγνοείς OTt άνευ 
τού Μεσοποταμίτου τά πράγματά μας θά ήσαν 
πολύ χειρότερα μέ τήν αδιαφορίαν καί απερι
σκεψίαν τοΰ βασιλέως;

— "Αμα γίνεται λόγος περί Μεσοποταμίτου 
ό μάστρο-Μανώλης γίνεται άλλος άνθρωπος, 
παρετήρησεν ό κουρεύς είρωνικώς. Μ ή τοΰ έγ- 
γισητε τον Μεσοποταμίτην του, δστις ήλθεν 
ημέραν τινα εις τό οίνοπωλεΐον του καί έπιε 
μετ’ αύτοΰ ποτήριον οίνου.

— Ναί, άπεκρίθη ζωηρώς ό γέρων Μανώ
λης· ναι, φίλος μου είναι· Δέν τό άρνοΰμαι, 
αγαπώ και σέβομαι τον Μεσοποταμίτην, διότι 
είναι ό μόνος, ικανός άνήρ έξ δλων τών όπαδών 
τοΰ βασιλέως, είναι τό μόνον στήριγμα τοΰ θρό
νου. 1 μεΐς δέν γνωρίζετε τήν ιστορίαν του· διά 
τούτο και όμιλεΐτε ούτως. Άμα τή άναρρήσει 
επι τοΰ θρόνου τοΰ αύτοκράτορός μας, το κράτος 
είχε περιπεσει εις χεΐρας τυχοδιωκτών, τοκο
γλύφων καί άλλων τοιούτων ανθρώπων, οιτινες 
μόνον μέλη μα είχον νά πληρώσι τά θυλάκιά 
των. Ένθυμεΐσθε βεβαίως τήν έποχήν, καθ’ ήν 
Σκΰθαι καί Σΰροι καί άλλοι βάρβαροι είχον κα
ταλαβει τάς πρώτα; θέσεις. Τί; ήτο αιτία τού
του; ‘0 αύτοκράτωρ- αύτός καί μόνος, διότι 
αύτός ένεπιστεύετο εις τοιούτους άνθοώπους τά 
δημόσια χρήματα καί τούς έπροστάτευε. Τοι- 
αύτη δέ κατάστασις θά μάς έφερε ταχέως εις 
τό χείλος τοΰ κρημνού, άν ή βασίλισσα, εννο
ούσα τό μέγεθος τοΰ κινδύνου, δέν έζήτει τήν 
συνδρομήν τοΰ Μεσοποταμίτου. Ούτος έκαθάρισε 
το κράτος άπό τών βδελλών έκείνων, καί άνέ- 
λαβε μέ χεΐρα ίσχυοάν τήν διοίκησιν. Τό επα
ναλαμβάνω, φίλοι μου*  άν δέν είχομεν τόν .Με
σοποταμίτην, θά ήμ εθα χαμένοι! Αυτά σάς 
λέγει ό μάστρο-Μανώλης.

— Ούδείς, νομίζω, είπεν ό φλύαρος κου
ρεύς, δστις έκ τής μακράς σιωπής του έστενο- 
χωρεΐτο καί έζήλευε τήν έπιρροήν, ήν ό γέρων 
οίνοπώλης έξήσκει έπί τοΰ πνεύματος τών θα- 
μωνων του καί τών κατοίκων έν γένει τής συ
νοικίας — ούδείς, νομίζω, θ’ άρνηθη τφ Μεσο- 
ποταμίτη τήν έκτακτον αύτοΰ Ικανότητα, ήτις 
εις πολλάς ήδη περιστάσεις ούσιωδώς έξυπηρέ- 
τησε τόν βασιλέα καί τον τόπον- άλλ’ άφ’ έτέ- 
ρου άρκούντως γνωρίζομεν, δτι δέν πρέπει νά 
έντεινη τις ύπέρ τό δέον τό τόξον, διότι εύκόλως 
θραύεται, καί ό Μεσοποταμίτης δέν πράττει, 
κατ’ έμήν γνώμην, φρονίμως άπομακρύνων άπό 
τοΰ θρόνου τούς πλησιεστέρους τοΰ βασιλέως 
συγγενείς. Ήξεύρετε, δτι υποβλέπει τόν Ίω- 
άννην Καματηρόν, τόν άδελφόν τής βασιλίσσης, 
καί δτι ό ’Ανδρόνικος Κοντοστέφανος, ό γαμ
βρός επί θυγατρί τοΰ αύτοκράτορος, είπε ρητώς 
προς τήν πενθεράν του, δτι δφείλει ν’ άπομα- 
κρύνη τής Αύλής τόν ίοβόλον δφιν, τόν Μεσο- 
ποταμιτην, άλλως θά εύρη αύτός μέσον νά τόν 
καταστήση άβλαβή·. Ήξεύρετε έπίσης , δτι ό 
μέγας ναύαρχος Μιχαήλ Στρυφνός δέν έννοεΐ 
τοΰ λοιπού νά ύπακούση εις τάς διαταγάς τοΰ 
Μεσοποταμίτου;

— Καί τις, άνεφώνησεν ό οίνοπώλης, τις 
είναι ό έξαγαγών τόν μέγαν τούτον ναύαρχον 
άπό τής κόπρου; Τις άλλος ή ό Μεσοποταμίτης;

— Αύτή δέν είναι καί αιτία, άπήντησεν ό 
κουρεύς, ν’ άναμιγνύηται εις τήν δικαιοδοσίαν 
του. Ό άρχηγός τοΰ στόλου μόνον εις τόν αύ- 
τοκράτορα δφείλει νά δώση λόγον τών πρά- 
ξεών του.

— Άφες ταΰτα, είπεν ό μάστρο-Μανώλης· 
δλος ό κόσμος γνωρίζει δτι ό φιλοχρήματος καί 
άπληστος Μιχαήλ Στρυφνός είναι «οργισμένος 
κατά τοΰ Μεσοποταμίτου διότι δέν τω συγχωρεΐ 
νά κλέπτη αρκετά. "θ,τι δμως άφορα τούς άλ
λους, τόν Κοντοστέφανον καί τόν Καματηρόν, 
ούτοι θά έπραττον φρονιμώτερον νά μένωσιν 
ήσυχοι, διότι μέ τόν Μεσοποταμίτην δέν δύ- 
νανται νά μετρηθώσι, καί ό Μεσοποταμίτης είναι 
μέν άγαθός άνθρωπος, άλλ’ είναι έπί τέλους 
άνθρωπος καί δύναται ν’ άπολέση τήν υπομονήν 
του, καί τότε άγνοώ καί έγώ, ποιον οι δύο θά 
ευρωσι καταφύγιον. Ένθυμεΐσθε πώς ό Μεσο
ποταμίτης μετεχειρίσθη τούς έναντίους του, οΐ- 
τινες δέν ήθέλησαν νά συνετισθώσιν. Τούς άπέ- 
στειλεν εί; τήν ’Ασίαν, δπως έκεϊ σκεφθώσι καί 
έννοήσωσι πόσον έπικίνδυνον είναι νά παίζη τις 
μέ τό πΰρ.

Είπών ταΰτα ό μάστρο-Μανώλης έρριπτε 
βλέμματα περί έαυτόν προκλητικά καί πλήρη 
αύταρκείας · άλλ’ έπειδή οί άκροαταί του παρε- 
δέχοντο έκάστοτε τήν γνώμην του ώς δρθήν, 
πάντες έσιώπησαν, καί αύτός ό φλύαρος κου
ρεύς, δστις ήρκέσθη μόνον νά μειδιάση δυσπί- 
στως.

Αίφνης είσήλθεν εις το οίνοπωλεΐον άνήρ, 
δστις έρριπτεν ανήσυχα περί έαυτόν βλέμματα.

— Δέν είν’ ένταΰθα ό μάστρο-Μανώλης; 
ήρώτησεν ό είσελθών.

— ’Εδώ είμαι, Θεόδωρε· τί θέλεις; άπήν
τησεν ό γέρων.

0 Θεόδωρος ούτος ήτον άνθρωπος, τοΰ 
οποίου τό μόνον έργον συνίστατο εις τό νά με- 
ταδίδη τά; ειδήσεις τής ημέρας άπό μιας συν
οικίας τής πόλεως εις τήν άλλην. Οί τοιοΰτοι 
άνθρωποι άντιπροσώπευον κατ’ έκείνους τούς 
χρόνους έν Κωνσταντινουπόλει καί άλλαις μεγα- 
λοπόλεσι τάς σημερινά; έφημερίδας· έπεσκέ- 
πτοντο τάς δημοσίους πλατείας, τάς οδούς, τά 
οινοπωλεία, συνέλεγον τάς διαφόρους ειδήσεις 
καί τάς μετεβίβαζον κατόπιν. Έν Κωνσταντι- 
νουπόλει ό αριθμός τών τοιούτων άγγελιαφόρων 
ήτο μέγας. Οί φιλοπερίεργοι τούς ήγάπων καί 
τους έτιμων, ό δέ όχλος έπίστευεν αύτούς άσυ- 
ζητητί. Τήν έπιρροήν ταύτην τών κομιστών 
τών ειδήσεων είχεν έννοήσει ήδη ό εύφυής αύ
τοκράτωρ ’Ανδρόνικος ό Κομνηνός, δστις καί 
προθύμως τήν έξεμεταλλεύθη. Προσέλαβεν εις 
τήν υπηρεσίαν του τέσσαρας ή πέντε τοιούτους 
άνδρας, οιτινες είχον έντολήν νά διαδίδωσιν ει
δήσεις, είτε αληθείς είτε καί ψευδείς, ειδήσεις 
δμως εύνοϊκάς εις τόν μισθοδοτούντο καί δια- 
τρέφοντα αύτούς κύριον. Διά τοιούτων άνδρών 
ό δόλιος έκεΐνος ήγεμών είχε προπαρασκευάσει 
τον φόνον τής δυστυχούς αύτοκρατορίσσης Μα
ρίας· δι’ αύτών ώσαύτως είχε κατορθώσει τό 
φρικώδες τέλος τοΰ άγενείου συναυτοκράτορός 
του και στερεώσει τόν θρόνον, δν βραδύτερον 
τόσον οίκτρώς έπέπρωτο ν’ άπολέση.

— Τί θέλεις; ήρώτησεν ό μάστρο-Μανώλης, 
έν φ δλων τών παρόντων τά βλέμματα έστρέ- 
φοντο προς τόν είσελθόντα.

— Φέρω ειδήσεις, άπήντησεν ούτος, σπου
δαίας ειδήσεις, αΐτινες έρχονται κατ’ εύθεΐαν 
άπό τής πηγής, καί έπειδή ούδέ άπας έστάθην 
καθ’ όδόν, έχετε τάς ειδήσεις ταύτας νεωτάτας.

— Είπε λοιπόν, άνέκραξεν ό άνυπόμονος 
κουρεύς.

— ’Αφήσατε πρώτον ν’ άναπνεύσω, είπεν ό 
Θεόδωρος· άφήσατε νά δροσίσω προηγουμένως 
τόν λάρυγγά μου.

‘0 οίνοπώλης έκρότησε τάς δύο παλάμας 
του καί ύπηρέτης τις έφερε κρατήρα οίνου. ‘0 
Θεόδωρος έπιε δύο πλήρη ποτήρια τό εν κατόπιν 
τοΰ άλλου καί παραγαγών διά τών χειλέων 

του τόν γνωστόν έκεΐνον κρότον τών οίνοποτών, 
είπεν ·

__ Αί ειδήσεις μου είναι σπουδαιότατα'.. 
’Ακούσατε.

Καί πάντες περικύκλωσαν τόν άνδρα.
— Ό άντάρτης Καμιτζής ένικήθη κατά 

κράτος. Πληγωμένος κατέφυγεν εις τό μικρόν 
δάσος τής Δαμοκρανίας, ένθα κατεσπαράχθη έλε- 
εινώς ύπό τών αγρίων θηρίων. 0 αύτοκράτωρ 
επανέρχεται έν Θριάμβω εις τήν πρωτεύουσαν.

— Τί λέγεις; άνέκραςεν ό γέρων Μανώλης.
— Τήν άλήθειαν λέγω, φίλοι μου, είπεν ό 

Θεόδωρος. Αύριον ό αύτοκράτωρ είναι έν μέσφ 
ημών καί μεγαλοπρεπής καί ένθουσιώδης τφ 
προπαρασκευάζεται υποδοχή. Η βασίλισσα θα 
σπεύση μετά λαμπρά; ακολουθία; εί; προϋπάν- 
τησιν τοΰ νικηφόρου συζύγου τη;, μεθ’ δ θέλει 
ψαλή έν τω ναω τής Αγίας Σοφίας έπίσημος 
δοςολογια.

— Παράδοξον άληθώς! είπεν ό οίνοπώλης 
μετά βραχεϊαν σιωπήν. Ίοιαύτην εκβασιν τής 
εκστρατείας δέν περιέμενον. Τήν λαμπράν ταύ
την έπιτυχίαν δφείλομεν μόνον εις τόν έμπειρον 
Μεσοποταμίτην.

— ’Ακούσατε τώρα καί άλλην είδησιν, προσ- 
έθηκεν ό Θεόδωρος, είδησιν δλως άπροσδόκη- 
τον. Γινώσκετε πάντες, δτι ό νέος ’Αλέξιος, ό 
υιός τού τυφλού Ισαάκ, παρηκολούθησε τόν 
αύτοκράτοοα εις τήν Θράκην. Ό ’Αλέξιος ούτος 
έγένετο αίφνης άφαντος έκ τού στρατοπέδου καί 
ούδείς γνωρίζει τί άπέγεινεν. Ό βασιλεύς διέ- 
ταςεν αύστηροτάτας έρευνας εις δλα τα μέρη 
ούδέν ίχνος του βασιλοπαιδος. 1 ποτιθεται οτι 
ό νέος’Αλέξιος άνεχώρησεν έπί ιταλικού πλοίου, 
τό όποιον έθεάθη πρό τινων ημερών έν τω Έλ- 
λησπόντω. Κατ 
ταρσίαν — 
πόν τινες 
τελευταίων μαχών 
δος, διότι μετά ~~ 
τή σκηνή του. 
στηριώδες 1

— Ούδόλως, είπεν ό μάστρο-Μανώλης. 
σάς έξηγήσω τό πράγμα. Ό αύτοκράτωρ 
βλεπεν ανέκαθεν τόν άνεψιόν του τούτον, φοβού
μενος μή αύτός τω άρπάση τόν θρόνον. Ιόν 
παρέλαβεν επομένως εις τήν έκστρατείαν μέ τήν 
ελπίδα δτι ό τολμηρός νεανίας ήθελεν ευρει τόν 
θάνατον έν τινι τών συγκροτουμένων μαχών. 
’Επειδή δέ τούτο δέν έγένετο, διέταξε καί τόν 
έδολοφόνησαν κρυφίως, καί ίνα καλύψη το έγ
κλημα διέδωσεν δτι ό ανεψιός του έδραπέτευ- 
σεν —Ώ φίλοι μου, παρ’ ήγεμόνος, όποιος ό 
’Αλέξιος, δύνασθε νά περιμένητε τά πάντα! 
Έάν δμως συνέβη δπερ ύποθέτω, πιστεύσατέ με,

"η, είπεν ό κουρεύς· τά 
κατά τόν πλέον άπίθανον τρό- 

δτι ό βασιλόπαις ’Αλέξιος 
:ήν Αύλήν. Δέν είναι έπο- 

έζήτει κατάλληλον εύ-

αν- 
Εί-

άρχάς έφοβήθησαν νέαν 
άλλά τούτο δέν έχει ύπόστασιν. 
δτι ό βασιλόπαις έπεσεν έν μια τών

' · άλλά καί τούτο είναι ψεύ
την μάχην τόν είδόν τινες έν
Ή φυγή 'αυτή έχει τιΆό μυ-

Νά 
ύπέ-

δτι ή βασιλεία τοΰ ’Αλεξίου δέν θά ήναι μεγάλη.
— Μάστρο-Μανώλη 

πάντα σύ έξηγεΐ 
πον. Γνωστόν είναι 
δέν ήρέσκετο εις τη 
μένω; πιθανώτερον οτι 
καιρίαν όπως άπέλθη;

— ’Ακούσατε τώρα 
είπεν ό Θεόδωρος. θά 
μην τού μάστρο-Μανώλη, έάν ό άνθρωπος, δστις 
μοί είπε τήν είδησιν καί δστις ήρχετο κατ’ εύ
θεΐαν έκ τού στρατοπέδου, δέν με διεβεβαιου οτι 
ό τρόμος τού βασιλέως ήτο μέγας καί δτι άμα 
έμαθε τήν φυγήν τοΰ ανεψιού του έτρεχε και 
έφώναζεν ώς παράφορος. Λύτοπροσώπως διη- 
ρεύνησεν δλας τάς σκηνάς καί έδωκεν έντονους 
διαταγάς νά τω έπαναφέρωσι τόν ανεψιόν του 
ζώντα ή νεκρόν.

— Πώς ήτο δυνατόν νά ύποκριθή τοσούτον; 
παρετήρησεν εις τών άκροατών.

καί τήν γνώμην μου, 
παρεδεχόμην τήν γνώ-

— Αί, ωίλε μου, είπεν ό μάστρο-Μα
νώλης· ή ύποκρισία είναι τέχνη λεπτοτάτη' 
νομίζεις δτι είναι εύκολον νά διακρίνη τις 
ύποκριτήν, μάλιστα δταν ό υποκριτής ούτος 
ήναι ήγεμών;

Άκούσαντες τό αξίωμα τούτο τού σο
φού οίνοπώλου πάντες έσιώπησαν, άναλο- 
γιζόμενοι τήν σπουδαιότητα τής είδήσεως 
τού Θεοδώρου· βαθμηθόν δμως ήσθάνθησαν 
τήν ανάγκην νά μεταδώσωσι τήν είδησιν

ΦΑΝΟΣ ΕΝ ΤΗι ΝΗΣΩι ΙΕΡΣΕΥ.

εις τοΰ; γνωρίμους καί φίλους των, καί
τό οίνοπωλεΐον μετ’ ολίγον έκενώθη. Ό
οίνοπώλης καί ό Θεόδωρο; έμειναν μό-
VOL

— Τί λέγεις περί τών συμβάντων, μά-

στρο-Μανώλη; ήρώτησεν ό Θεόδωρος κενώσας 
καί έτερον ποτήριον οίνου.

— Μεγάλα έπίκεινται, άπήντησεν ό οίνοπώ
λης. θέλεις νά σοί είπω καθαρώς τήν γνώμην 
μου, οίλε; . . . Νομίζω δτι ή νίκη κατά τού 
Καμιτζή δέν είναι ή αιτία τής εσπευσμένης 
έπανόδου τού βασιλέως. Ό Καμιτζής δεν είναι 
ό μόνος έπίφοβος έχθρός του.

— "Εχεις δίκαιον, μάστρο-Μανώλη, παρετή
ρησεν ό Θεόδωρος. Τούτο έγώ δύναμαι νά ειπω 
δτι δέν υπάρχει έπί γής στυγερώτερον έγκλημα 
ή νά τυφλώση τις τον ίδιον άδελφόν. Ιόν 
ένοχον τοιούτου κακουργήματος ούδέποτε εύλο- 
γεΐ ό θεός. ’Άς τόν έφόνευεν κατ’ εύθεΐαν· θά 
ήτο δεύτερος Κάϊν έπί τής γής· άλλά νά τω 
άφαιρέση τό φώς τών δφθαλμών, να τον κατα- 
δικάση εις αιώνιον νύκτα καί νά τόν άφήση έν 

τή ζωή — ώ! τούτο ύπερβαίνει δλα τά δρια 
τή; ώμότητο; καί τής μιαιφόνου μανίας!

— Έάν εις έξ ημών διέπραττε τοιοΰτον έγ
κλημα, πρό πολλού θά ήτο έπί δένδρου τροφή 
τών όρνέων ή έν τω βάθει τού Βοσπόρου βορά 
τών ιχθύων. Άλλ’ οί ήγεμόνες καί οί ισχυροί 
τής γής κρατοΰσι σκήπτρον εις τάς χεΐρά; των, 
αΐτινες άποστάζουσιν άπό τού αίματος τού άδελ- 
<σού καί έχουσι συνάμα καί τήν άξιωσιν να μάς 
διοικώσιν.

Έν τοσουτω έπήλθεν ή νύξ καί ό Θεόδωρο;
αποχαιρέτισα; τόν οίνοπώλην άπήλθεν. Ό δέ
μάστρο-Μανώλη; καταβιβάσα; τά φύλλα τού
παραθύρου του καί κλείσα; τήν θύραν τού οινο
πωλείου του μετέβη εις τον μικρόν κοιτώνα
του, δστις έκειτο προς τήν αύλήν καί παρεδόθη
μετ’ δλίγον εις ύπνον βαθύν.



158 ΕΣΠΕΡΟΣ [Άρ. 130. 15/27 Σεπτεμβρίου Ι8£6. Άρ. 130. 15/27 Σεπτεμβρίου I8S6.J ΕΣΠΕΡΟΣ. 159

Ό μάστοο-Μανώλης κοιμάται καί ονειρεύε
ται· ονειρεύεται ίσως οτι είναι αύτοκράτωρ, οτι 
κάθηται έπί χρυσού θρόνου καί δτι φορεΐ έπί 
τής φαλακρά: αύτοΰ κεφαλής το άπαστράπτον 
αύτοκρατορικον στέμμα.

Συμβαίνει πολλάκις, άνθρωποι μικροί καί 
πτωχοί νά δνειρεύωνται περί δψηλών τιμών καί 
αξιωμάτων καί περί πλούτου μεγάλου, έν φ 
Απ’ εναντίας άρχοντες ισχυροί καί τυχηροί κα- 
τακτηταί βλέπουσιν όνειρα τής έσχάτης έλεεινύ- 
τητος καί άθλιότητος. Θέλει ίσως ή φύσις 
δια τών δνείρων νά ικανοποίηση τούλάχιστον 
κάθ ύπνον τού: πτωχούς καί έγκαταλελειμμέ- 
νους; Ή θέλει νά ένβυμίση τού; ισχυρούς 
θνητού; περί τής ματαιύτητος τών επιγείων 
πραγμάτων;

( Επεται συνέχεια.)

ΦΑΝΟΣ ΕΝ ΤΗι ΝΗΣΩι ΙΕΡΣΕΫ.

(.Μετά είκύνος, δρα σελ. 157.)

Κ
^ΑΤΑ τήν αρχαιότητα το στενόν μεταξύ 
Ό Σκύλλη; καί Χαρύβδεως εν Σικελία 
g έβεωρεΐτο εν τών έπικινδυνωδεστέρων 
σημείων διά τούς ναυτιλλομένους. Οί αρχαίοι 
βεβαίως δεν θά παρίστων τόσον ζοφερόν τύ μέρος 
τοΰτο, άν έγνώριζον περί τής ύπάρξεως ετέρων 

στενών έν τή βορείω θαλάσση, τά όποια άσυγ- 
κρίτφ τω λόγιο είναι άπειλητικώτερα τών βρά
χων έκείνων. °Εν τών άγριωτέρων θαλασσίων 
στενών τής ύφηλίου είναι το μεταξύ τών νήσων 
Ίέρσεϋ καί Γέρνσεΰ έν τφ μεταξύ Γαλλίας καί 
’Αγγλίας πορθμφ. Έκεΐ ή θάλασσα είναι διαρ
κώς τεταραγμένη, έκεΐ το άφρίζον κύμα κτυπα 
μετά βροντώδους πατάγου κατά τών βράχων, 
καί τά πλοία μετά πολλής τής δυσκολίας κα- 
τορθοΰσι νά διαπλεύσωσι τον άγριον πορθμόν. 
Ό κίνδυνος κάπως έμετριάσθη σήμερον διά τής 
προνοίας, ήν ελαβεν ή αγγλική Κυβέονησις νά 
έγείρη φανούς τηλαυγείς εις τά διάφορα τής 
άξένου έκείνης παραλίας σημεία καί υψώματα. 
"Ενα τών φανών τούτων, τον έπί τοΰ βράχου 
La Corbiere, παριστα ή παρατεθειμένη σήμερον 
είκών, ήτις παρέχει ιδέαν τινά περί τής άγριό- 
τητος τής θαλάσσης έκείνης. 'Ο φανός ούτος 
άνάπτεται συνήθως το εσπέρας, κατά τάς όμι- 
χλώδεις δμως καί σκοτεινάς τοΰ χειμώνος ήμέ
ρας ό φανός μένει διαρκώς άνημμένος καί χρη
σιμεύει ώς όδηγός είς τά πλοία, τά όποια άνευ 
αύτοΰ καί έν ήμέρα θά κατεθραύοντο κατά 
τών αποτόμων πετρών. Έ αγγλική Κυβέρνησις 
διανοείται νά έγείρη καί άλλους τοιούτους φα
νούς έπί τών νήσων τούτων, δπως προλάβη δσον 
τό δυνατόν τά τοσοΰτον συχνά θαλάσσια δυστυ
χήματα.

Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΕΥΣ.

έν Λονδίνω Ελληνική Κοινότης έπι- 
θυμοΰσα νά έκφραση καί έγγράφως τήν 
άδολον αύτής αγάπην καί τον βαθύτατου

σεβασμόν πρός τόν πρώην πνευματικόν αύτής 
πατέρα τον Πανοσιολογιώτατον ’Αρχιμανδρίτην

Κύριον 'Ιερώνυμον Μυριανθέα, έγκαταλείποντα 
όριστικώς τήν ’Αγγλίαν, έπέδωκεν αύτω έν προσ
φώνημα γεγραμμένον έπί μεμβράνης, πολυτελώς 
κεκοσμημένης καί οι’ άλλων μεν κεχρωματι- 
σμένων κοσμημάτων, μάλιστα δε διά τών εικόνων 
τών τεσσάρων Εύαγγελιστών.

Ιο προσφώνημα τοΰτο έτέθη έντός κιβωτίου 
έξ όλοσηρικοΰ κεκαλυμμένου κατά τό πλεΐστον 
ύπό έγγεγλυμμένων Αργυρών πλακών. Και έπί 
μέν τών δύο εμπρόσθιων πλακών έξεικονίζονται 
τό εσωτερικόν καί εξωτερικόν τοΰ έν Λονδίνω 
ιερού ναοΰ τής 'Αγίας Σοφίας. Έπί δε τών 
δύο πλαγίων ύπάρχουσι τά αρχικά γράμματα 
τοΰ ονόματος τοΰ Πανοσιολογιωτάτου ’Αρχιμαν
δρίτου. Έπί δέ τών δύο οπισθίων καθώς καί 
έπί τών τής στέγης είσίν έγγεγραμμένοι σταυροί 
καί άλλα κοσμήματα. Έν ταΐς τέσσαρσι γω- 
νίαις τοΰ κιβωτίου εγείρονται τέσσαρες περι
στερά·. Το έργον έν γένει είνε λεπτοτάτης 
τέχνης, κατασκευασθέν ύπό διακεκριμένου τεχνί
του έν Αονδίνφ.

Το προς τον Πανοσιολογιώτατον ’Αρχιμαν
δρίτην Κύριον Ιερώνυμον Μυριανθέα προσφώ
νημα τής έν Αονδίνφ Έλληνικής Κοινότητας 
έχει ούτω.

Τώ Πανοσιολογιωτάτφ ’Αρχιμανδρίτη Κυοίω 
Ιερωνύμφ Μυριανθεΐ.

Π ανοσιολογιώτατε.

Η έν Λονδίνω Κοινότης τών ’Ορθοδόξων 
Ελλήνων, ης επί δώδεκα σχεδόν έτη διέμεινας 

αγαπητός καί σεβαστός πατήρ, μετά λύπης 
ήκουσε πρό τίνος τήν Αμετάθετου άπόφασίν Σου 
τοΰ καταλιπεΐν τό Λονδΐνον χάριν τής ύγιείας 
Σου, έπηρεαζομέυη; έκ τοΰ κλίματος. Καί τότε 
μέυ ύπείκουσα τή άυάγκη ταύτη άκουσα τήν 
παραίτησιν Σου άπεδέξατο. Νΰυ δέ τοΰ καιρού 
τής είς τά ίδια άναχωρήσεώς σου έπιστάντος, 
καθήκον ιερόν έπληροΐ, έκφράζουσα καί έγγρά
φως τή ύμετέρα Παυοσιολογιότητι έκεΐνα τά 
αισθήματα τής άδολου αγάπης καί τοΰ βαθυ- 
τάτου σεβασμού, ατινα μετά το μακράν διάστημα 
τής ένταΰθα διαμονής Σου άδιαλείπτως έξεδή- 
λωσε, δικαίαν αμοιβήν πρός τάς περικοσμούσας 
Σε αρετάς, εφ αις ού μόνον παρά τών όμογευών 
ήμών, ού; Οεαρέστως έποίμανας, άλλά καί παρά 
πολλών καί μεγατίμων αλλογενών, κληρικών τε 
και πολιτικών τών τά πρώτα φερόντων έν τω 
μεγάλφ καί πεφωτισμένοι τούτω έθνει εύλόγως 
ήγαπήθης καί έτιμήθης.

Διά βίου δλως άνεπιλήπτου καί μάλιστα 
έμπρέποντος λειτουργώ τής 'Αγίας τοΰ Χριστού 
Εκκλησίας, καί διά τής Ακριβού; έκπληρώσεως 
τών ιερών καθηκόντων Σου, κατέδειξας, Πανο- 
σιολογιώτατε, δτι κανόνα τού βίου Σου διατε- 
λεΐ; έχων τήν διά στόματος τοΰ ’Αποστόλου 
τών έθνών δεδομένην έντολήν πάσι τοΐς τό μέγα 
καί υψηλόν άξίωμα τής ίερωσύνης άναλαμβά- 
νουσι· "Προσέχετε έαυτοΐς καί -αντί τώ ποί
μνιο», εν ω ύμάς τό πνεύμα τό άγιον έθετο έπι- 
σκόπους ποιμαίνειν τήν εκκλησίαν τοΰ Θεού, ήν 
περιεποιήσατο διά τού ίδιου αίματος.” 

1 Έπί τούτοις ευχόμενοι τφ'Υψίστφ, δπως 
διατηρή Σε ύγιά καί μακροημεοεύοντα έπ’ άγαθώ 
τής τοΰ Χριστού Άγιας Εκκλησία; καί τοΰ 
ήμετέρου έθνους ύποφαινόμεθα εύσεβάστως.

’Εν Λονδίνο» τή 3/15 Ιουλίου 1S86.

("Επονται αί ύπογραφαί.)

Χάριν τών Αναγνωστών τοΰ 'Εσπέρου έπι- 
συνάπτω καί τά Ακόλουθα έγγραφα τής έν Λον
δίνω Έλληνικής Κοινότατος, τά έπακολουθή- 
σαντα τήν παραίτησιν τοΰ ήδη έγκαταλείψαντος 
ήμάς άγαπητού καί σεβαστού ’Αρχιμανδρίτου

τού Πανοσιολογιωτάτου Κυρίου 'Ιερωνύμου Μυ- 
ριανθέως.

’Εν Λονδίνω, τή 24,25 ’Απριλίου 1886.

Τώ Πανοσιολογιωτάτω ’Αρχιμανδρίτη Κυρίφ 
Μυριανθεΐ

Πανοσιολογιώτε.
Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά κοινοποιήσωμεν 

ύμΐν δτι ή κατά τό παρελθόν Σάββατον 22/23 
τοΰ ίσταμένου μηνός συγκροτηθεϊσα Συνέλευσις 
τών ’Αδελφών λαβοΰσα ύπ’ οψει τήν ύποβλη- 
θεΐσαν αύτή παραίτησιν ύμών άπό τής θέσεως 
τοΰ ίερέως τής ήμετέρας κοινότητας, ένεκα τής 
πασχούσης ύμών ύγιείας καί πεισθεΐσα έκ τών 
γενομένων συζητήσεων περί τή; άμετατρέπτου 
άποφάσεω; ύμών ν’ άνακαλέσητε αύτήν, Απεφά- 
σισεν άκουσα καί μετά βαθυτάτης λύπη; ν’ άπο- 
δεχθή τήν παραίτησιν ύμών, καί ένετείλατο 
ήμΐν νά έκφράσωμεν τή ύμετέρα ΙΙανοσιολογιό- 
τητι τήν μεγίστην λύπην άπάσης τή; ήμετέρα; 
κοινότητος, διά τήν άνεπανόρθωτον απώλειαν, 
ήν ύφίσταται έπί τώ προσώπορ πεφιλημένου καί 
λίαν σεβαστού ποιμένας.

Συγχρόνως δ’ ένετείλατο ήμΐν νά κοινοποι- 
ήσωμεν ύμΐν περικοπήν τής ομιλίας τού προέ
δρου τής Συνελεύσεως Κυρίου Εύστρατίου 
Ε. Πετροκοκκίνου ήτις εκφράζει πιστότερου τά 
αισθήματα πάντων.

Επικαλούμενοι τάς εύλογίας ύμών διατε- 
λοΰμεν μετά σεβασμού

Οί ’Επίτροποι
Περικοπή τοΰ έκφωνηθέντος λόγου τού 
Προέδρου Κυρίου Εύστρ. Ε. Πετροκοκκίνου

Κύριοι.
Έπισπών τήν προσοχήν ύμών έπί τής β’ς 

παραγράφου τού προσκλητηρίου περί συγκαλέ- 
σεως τής παρούσης Συνελεύσεως, δέν αμφιβάλλω 
δτι πάντες μετά μεγίστης λύπη; έμάθετε δτι ό 
σεβαστός ’Αρχιμανδρίτης ήμών ό Πανοσιολογιό
τατος Κύριος ' Ιερώνυμος Μυριανθεΰς ήναγκάσθη, 
ένεκα τής πασχούσης ύγιείας του νά δώση τήν 
παραίτησιν του άπό τής θέσεως τοΰ ίερέως τής 
ήμετέρας κοινότητας. Δέν άπόκειται είς έμέ νά 
ποιήσω τόν πανηγυρικόν τοΰ σεβαστού ήμών 
Διδασκάλου, νομίζω δμως δτι έκφράζω τά ύμέ- 
τερα αισθήματα, λέγων, δτι τήν είδησιν ταύτην 
έλάβομεν μετά βαθυτάτης λύπης· διότι γνωρί- 
ζοντες τόν σεβαστόν Διδάσκαλόν μας έπί ένδε- 
καετίαν έμάθομεν ήδη όχι μόνον ν’ άγαπώμεν 
καί σεβώμεθα αύτόν καί νά έκτιμώμεν τά προ
τερήματα καί τάς μεγάλας άρετάς αύτοΰ, άλλά 
και να σεμνυνώμεθα έχοντες τοιοΰτον ποιμένα, 
δστις δύναμαι άδιστάκτως νά εΐπω οτι είνε 
κόσμημα τοΰ έλληνικοΰ κλήρου καί καύχημα 
τής όρθοδόξου ’Ανατολικής ήμών Εκκλησίας.”

Ό ΓΙανοσιολογιώτατος ’Αρχιμανδρίτης κύριος 
Ιερώνυμος Μυριανθεΰς άνεχώρησεν ήδη έκ Λον

δίνου είς Ελβετίαν κατά συμβουλήν τών ιατρών 
πρός άνάρρωσιν τής πασχούσης ύγιείας του καί 
θεραπείαν τών τραυμάτων, ατινα ύπέστη έκ τοΰ 
συμβάντος αύτω φοβερού δυστυχήματος έκ τής 
άναφλέξεως τοΰ φωταερίου έν τώ κοιτώνι αύτοΰ 
κατά τόν παρελθόντα ’Ιούνιον. Έξ Ελβετίας 
δέ Απέρχεται είς'Ιεροσόλυμα, έκεΐθεν δέ επανα
κάμπτει είς ’Αθήνας ένθα διανοείται νά διανύση 
τό ύπόλοιπον τοΰ βίου του.

Έπί τή Αναχωρήσει τοΰ διαπρεπούς τούτου 
Έλληνος κληρικού ή Κοινότης ήμών άπώλεσε 
πολύτιμον καί σεβαστόν πνευματικόν πατέρα, ή 
δέ έν Λονδίνω Ελληνική Εκκλησία τό γόητρον 
αύτής.

Έν Λονδίνω, τή 20 Σεπτεμβρίου 1886.
Σ. Π.

Άπάντησις τοΰ Πανοσιολογιωτάτου ’Αρχι
μανδρίτου είς τό άνω προσφώνημα.

’Εντιμότατοι Κύριοι.
Τό ύμέτερον προσφώνημα οί ού εκφράζετε 

πρός έμέ καί έγγράφως τά αύτά έκεΐνα αισθή
ματα τής άδολου άγάπης καί τοΰ βαθυτάτου σε
βασμού, ατινα κατά τό μακρόν χρονικόν διάστημα 
-ής παρ’ ύμΐν διαμονής μου, άδιαλείπτως μοί 
έξεδηλώσατε, έλαβον πρό μικρού έν άγαλλιάσει

, , . , .'Η γλυκεία αναμνησις τών αισθημάτων τού
των τής μακροχρονίου άγάπης καί τοΰ βαθυτά
του ύμών σεβασμού πρό; έμέ, έσται καθ’ δλον 
τόν έπιόντα βίον μου ή άρίστη ηθική άμοιβή 
τών νόσων μου, ού: έπί δωδεκαετίαν σχεδόν 
βλην κατέβαλαν, δπως διά τε τοΰ συχνού καί 
σκοπίμου κηρύγματος, καί διά τή; μετ’ ακρί
βειας καί αύστηρά; τάξεως καί σοβαρότητας τε- 
λέσεως τών ιερών Μυστηρίων καί λοιπών εκ
κλησιαστικών τελετών ύποθάλπω καί συντηρώ 
άκμαίαν έν ταΐς ψυχαϊς 'Υμών τήν Αγάπην πρός 
τήν πατρώαν πίστιν καί τόν ήμέτερον εθνισμόν. 
Καί μακράν ύμών ευρισκόμενος ού παυσομαι 
άδιαλείπτως παρακαλών τόν "Υψιστον, ινα προ- 
άγη ύμας όσημέραι εις πλούτον, καί δύναμιν, 
καί έργα ένδοξα καί θεοφιλή, πρός ωφέλειαν 
ύλικήν καί ηθικήν τή; φιλτάτη; κοινής πατρί
δα;, πρό; ήν πάντες ανεξαιρέτως όφείλομεν παν- 
ταχοΰ καί πάντοτε έχειν έστραμμένα τόν τε νούν 
καί τήν καρδίαν ήμών.

Στήκετε, ’Αδελφοί, εδραίοι έν τή πίστει τών 
πατέρων 'Ημών, καί έν τω ήμετέρφ έθνισμώ, 
δπως ή χάρις τοΰ Κυρίου Ιησού Χριστού καί 
ή Αγάπη τοΰ Θεού καί ή κοινωνία τού Αγιου 
πνεύματος ή διηνεκώς μετά πάντων ύμών. ’Αμήν.

'0 Πρώην πνευματικός ύμών πατήρ 
’Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος.

Γνωστόν είναι δτι κατά Ιούλιον καί Αύγου
στον τοΰ τρέχοντος έτους έδόθησαν έν Bay
reuth τή; Βαυαρίας διάφοροι παραστάσεις τοΰ 
Πάρσιβαλ, μελοδράματος τοΰ διασήμου μουσουρ
γού Βάγνερ, αίτινες πολυπληθές προσείλκυσαν 
άκροατήριον έξ δλων τών πλησιοχώρων λουτρών. 
’Ήδη έγνώσθη τό ίσοζύγιον τών παραστάσεων 
τούτων, δπερ δέν είναι καί τοσοΰτον λαμπρόν, 
δσον ήλπίζετο. Αί δαπάναι άνήλθον είς φράγκα 
369 χιλιάδας, αί δέ εισπράξεις είς 390 χιλ. 
Έπομένως έμεινε καθαρόν ύπόλοιπον μόνον 21

Έπειδή μέρη τινά, ένθα διαμένουσι συνδρομηταΐ τοΰ “Εσπέρου” είναι λίαν άπομβμαζρυσμένα, ή δέ ταχθείσα προθεσμία 
τοΰ Λαχείου ήτο άναλόγως βραχεία, ή Διεύθυνσις τοΰ "Εσπέρου” άπεφάσισε ν άναβάλη τήν έζζύοευσιν διά τήν 

Οκτωβρίου ανυπερθέτως.
Π απυφααΐ; αυτή έλήφθη συνεπεία έπιστολών, δι’ ών συνδρομηταΐ τινες έζήτουν μικράν παράτασιν προθεσμίας, δπως 

συμμετάσχωσι ζαΐ ούτοι τοΰ Λαχείου.
Επομένως ειδοποιούνται περί τής αναβολής ταύτης (τή α. ’Οκτωβρίου 1886) καί οί πλησιέστερον εύρισζόμενοι ΚΚ. αυν- 

δρομηταί, οιτινες είτε ένεκεν απουσίας ή δι’ άλλην τινά αιτίαν έμποδίσθησαν μέχρι τοΰδε, ίνα φροντίσωσιν εγκαίρως περί τής κατα
βολής τής έτησίας αύτών συνδρομής, έάν θέλωσι νά συμμετάσχωσι τοΰ Λαχείου.

τή; έκκυβεύαεω;
1 13 προσεχούς ’

Ή άπόφασι 

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 4ΐ· - Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.

χιλ. φράγκων. Έν ολφ έπωλήθησαν δισχίλια 
εισιτήρια, έδόθησαν δέ καί δισχίλια εισιτήρια 
δωρεάν. Έν ταΐς δαπάναις τό κονδύλιον διά 
τήν ορχήστραν ανέρχεται είς 75 χιλ. φρ. Έκα
στον μέλος τής ορχήστρας έλαβε κατά μέσον 
δρον δι’ δλας τάς παραστάσεις φρ. 625. Οί 
πλεϊστοι τών ήθοποιών προοέφερον τήν υπηρε
σίαν των δωρεάν, άπεζημιώθησαν δέ μόνον διά 
τήν κατοικίαν των ούδεμία τών αποζημιώσεων 
τούτων ύπερέβη τάς 4 χιλ. φράγκων. Είδη 
έσχηματίσθη νέα επιτροπή, ής σκοπός είναι ή 
έξακολούθησις τών έν τώ θεάτρο» τοΰ Bayreuth 
παραστάσεων. 'Ομάς 60 Ατόμων ϋποχρεοΰται 
έπί πέντε έτη νά δίδη άνά χιλίας μάρκας γερ
μανικός κατ’ άτομον, δπως σχηματισθή ικανόν 
χρηματικόν κεφάλαιον. Οι συνδρομηταΐ ούτοι 
θά έχωσι δωρεάν μίαν ώρισμένην θέσιν έν έκά
στη παραστάσει. 'Λέγεται δτι οί 60 ούτοι φιλό- 
μουσοι εύρέθησαν ήδη, καί μεταξύ αύτών είναι 
ή μεγάλη δούκισσα τής Βάδης, θυγάτηρ τού 
αύτοκράτορος τής Γερμανίας καί ό πρίγκηψ 
Γουλιέλμος τής Πρωσσίας, πρωτότοκος υίος τοΰ 
διαδόχου τοΰ γερμανικού θρόνου.

Αίνιγμα 481.

Καίει σφοορώ; τό πρώτον μου,
Εϊν δμως χρήσιμον πολύ ·
Τοΰ χρόνου ύποδιαίρεσιν 
Τό δεύτερόν μου Αποτελεί. 
Προσπάθησε τοΰ δλου μου 
Πάντοτε νά άπέχης.
Έκ πείρας σοί ώμίλησα,
Καί πρέπει νά προσέχης.

Αίκ. Βασιλειάδου έν ’Αλεξάνδρειά.

Αίνιγμα 482.

Εμφανίζομαι έξαίφνης,
Χωρίς τις νά μ’ ένναήση, 
Θνήσκω δ’ αμα τή γεννήσει.
Έχω δμως όπαδόν,
Παταγώδη, ισχυρόν,
"Οστις έρχεται μέ κρότον
Σείων καί βοοραν καί νότον.

Ν.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Αίνιγμα 483,

"Οστι; χάσει δ,τι έχει 
’Άρχεται νά μέ κατέχη, 
Κι’ ό κατέχων μ’, εννοείται, 
ΙΙοτέ κλέπτην δέν φοβείται. 
'Ο κακούργος μ’ Αναφέρει 
'Όταν τοΰτο τω συμφέρη.
Έπ’ Αγρού κενού κι’ Αγόνου 
Μέ εύρίσκεις μ’ εύκολίαν, 
Κι’ δπου έχω κατοικίαν, 
Έν καλύβη. Έπί θρόνου, 
"Οσον δμως κι’ άν ζητήσης 
Ποτέ δέν θά μ’ Απάντησης.

Ν.

Προίλήματος 484.

* * s * Οί Αστερίσκοι νά άντικατασταθώσι
* « * * διά στοιχείων, τά όποια νά σχηματί-
* * * * ζωσι τέσσαρας λέξεις, όριζοντείω; καί
* « * καθέτως άναγινωσκομένας. Αί λέξεις 
σημαίνουσι, α'.) τροφήν, β'.) τμήμα χρόνου, γ'.) 
βλάβην, καί δ'.) γένος.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 477. Αινίγματος 478.

Τό κάτοπτρον. Ό σΐτος.

Αινίγματος 47S.
Τό μηδενικόν.

Προβλήματος 480.

Λ Ε Ω Ν
ΕΔΡΑ
Ω Ρ Ο I
Ν A I Ω

“EZiffar. Το 469 ή δεσποινίς Αίκ. Β ασιλειά- 
δου έν ’Αλεξάνδρειά, καί ό κ. Α. Π. έν Σμύρνη· τά 
473, 474 ή δεσποινίς A. I. Μπαξεβανίδου έν Ταϊ- 
γανίφ· τό 473 ό κ. I. Ν. έν Καίρφ’ τά 473—475 ή 
δεσποινίς Ιφιγένεια Α. Πασσαλίδου έν ’Λλεξαν- 
δοεία, τά 474, 475 ή δεσποινίς Έ ρ ιφύ λη Γ. Ζέρρου 
έν Προύση.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.



’Επειδή ό ""Etf-Ttfiog”, έπιτυχώς διανύσας πέντε έτη από τής ίδρύσεως αύτού, εισέρχεται ήδη εις τό ίκτοτ αυτού 
έτος, ή ΔιεύΟυνσις αυτού άπεφάσισεν όπως συστήση έφέτος Λαχεΐότ πρός όφελος των κκ. συνδρομητών τού Εσπέρου, 
οϊτινες τοσούτον εύμενώς ύπεδέχθησαν αύτόν καθ’ δλον τό πενταετές τούτο διάστημα.

Ό αριθμός τών γραμματίων τού Λαχείου, τά όποια θέλουσι διανεμηθή δωρ««τ τοΐς κκ. συνδρομηταΐς άνά 'έν έκάστω, 
δέν δυναται νά όρισθή από τούδε ακριβώς, διότι θέλουσι συμπεριληφθή είς τούτον καί οί νέοι συνδρομηταί τού έκτου 
έτους· οί κληρωθησόμενοι όμως αριθμοί έσονται δέκα έν δλω, καί θέλουσι κερδίσει·

1) Πολυτελές Λεύκωμα σχήματος μεγάλου φύλλου, χρυσοδεδεμένον περιέχον 12 μεγάλας εικόνας γυναικείων καλλονών,
μετά σπανίας τέχνης έπεΕειργασμένας έν φωτοτυπία.

2) "Ετερον Λεύκωμα έπίσης χρυσοδεδεμένον, περιέχον έν χαλκογραφία 24 θέας τών γραφικωτέρων μερών τής Ευρώπης
επίσης άρίστης κατασκευής.

3) "Ολην τήν σειράν τού "‘Έσπεροι,·”, ήτοι τους τόμους A’. Β’. Γ'. Δ’, καί Ε'. χρυσοδεδεμένους διά τού γνω
στού περικαλύμματος αύτών.

4) Θήκην χρυσόδετου, περιέχουσαν 'έΕ εικόνας ανθοδεσμών έΕ άνθέων φυσικού μεγέθους, διά ζωηρότατων χρωμάτων
«χρωματισμένων, καί τούτο τόσον πιστώς, ώστε δύνανται αύται νά χρησιμεύσωσι καί ώς υποδείγματα ζωγραφικής.

5) 6) 7) Άνά ένα τόμον τού Εσπέρου έπίσης χρυσοδεδεμένον. Τό έτος αύτού κατ’ έκλογήν τού κερδίζοντος.
8) Λεύκωμα Βοτανικής, πολυτελές καί κομψότατον, διά συλλογήν Εηρών άνθέων χρήσιμον. "Εκαστος πίναΕ αύτού πε

ριέχει τά ιχνογραφήματα ‘έΕ ή έπτά άνθέων φυσικού μεγέθους, μετά τών ονομάτων αύτών λατινιστί καί γερμα- 
νιστί. Μέθοδος διδακτικωτάτη διά τούς καταγινομένους είς συλλογάς άνθέων.

9) Περιήγησιν τής ‘Ελλάδος, βιβλίον κομψώς δεδεμένοτ- καί μετά εικόνων. Καί
10) "Ολην τήν σειράν τών περικαλυμμάτων τού “Εσπέρου” από τού A'.—Ε'. τόμου.

Τού Λαχείου τούτου, τού όποιου ή κλήρωσις θέλει γίνει ένώπιον επιτροπής έν Λειψία τή 1/13 ’Οκτωβρίου 1886, συμ- 
μετέχουσιν αυτοδικαίως οί μέχρι 15/27 Σεπτεμβρίου 1886 καταβαλόντες τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν, τά δέ γραμμάτια τού 
Λαχείου, κατά τό κάτωθι σχέδιον, θέλουσιν άποσταλή αύτοϊς ασφαλώς πρό τής έκκυβεύσεως.

Διό παρακαλοΰνται οί κατά τόπους κκ. άνταποκριταί τού ‘Εσπέρου νά έμβάσωσιν ερπροθέσρως τάς καταβληθείσας 
αύτοϊς συνδρομάς, όπως μή προκύψωσι βραδύτητες καί γεννηθώσι παράπονα, καθότι ή Διεύθυνσις, άν δέν λάβη έν Λειψία 
τό τίμημα τών συνδρομών, είς οϋδένα άνεΕαιρέτως θέλει άποστείλει γραμμάτων.

Ό όρος.τής καταβολής τής συνδρομής έτέθη, διότι πλεΐστοι μέν τών κκ. συνδρομητών, συμμορφούμενοι πρός τό 
πρόγραμμα τού "Εσπεροι?*,  έχουσι τήν εύγενή προθυμίαν νά καταβάλλωσι τήν συνδρομήν των άμα τή ένάρΕει τού έτους- 
ύπάρχουσιν όμως καί συνδρομηταί τινες υπέρ τό δέον βραδύνοντες, καί έπομένως δέν είναι δίκαιον νά μετέχωσιν ούτοι 
τών αύτών ωφελημάτων μετά τών άλλων, τών διευκολυνόντων τήν υπηρεσίαν τής Διευθύνσεως.

□

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΕΚΚΥΒΕΥΘΗΣΟΜΕΝΟΝ ΤΗι 1/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1886 ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι.

Οροι τοΰ Λαχείου ·
Συμμετέχουσιν αύτοΰ πάντες οί Κύριοι συνδρομηταί, οί μέχρι τής 15 27 Σεπτεμβρίου τρέχ. έτους καταβαλόντες τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν. 
Ή Διεύθυνσις τού ‘Εσπέρου δέν θεωρεί γενομένην τήν καταβολήν τής συνδρομής, είμή άφ’ ού έμβασθή αυτή έν Λειψία.
Τά γραμμάτια θέλουσιν άποσταλή δωρεάν άμα τή λήψει τού τιμήματος τής έτησίας συνδρομής.
Οί δέκα κληρωθησόμενοι άριθμοί κερδίσουσι κατά τήν έΕής τάέιν·

Άρ. α'. Τήν σειράν τών τόμων Α'. Β'. Γ’. Δ'. Ε’. τοΰ ‘Εσπέρου χρυσοδέτων.
- β’. Λεύκωμα τών καλλονών έν φωτοτυπικαΐς είκόσιν.
- γ'. Λεύκωμα τών ώραίων τοποθεσιών έν χαλκογραφίφ
- δ', ε'. στ'. Άνά ένα τόμον τοΰ ‘Εσπέρου κατ’ έκλογήν.
- Σ’. Θήκην μετά 6 εικόνων άνθέων ποικιλοχρόων.
- η'. Λεύκωμα Βοτανικής.
- θ'. Περιήγησιν τής ‘Ελλάδος.
- ι'. Τά περικαλύμματα τού ‘Εσπέρου τών έτών A'.—Ε'.

Απαντα τά κέρδη θέλουσιν άποσταλή έλεύθερα ταχυδρομικών τελών, οί δέ κερδίσαντες άριθμοί θέλουσι δημοσιευθή διά τοΰ ‘Εσπέρου.

Έν Λειψίμ 15,27 Αύγούοτου 1886.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.

□


