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Οι παρακολουθοϋντες την έμφάνισιν και εξαφάνισαν των διαφόρων 
εταιρειών, βεβαίως δεν απήντησαν ποτέ έταιρείαν άποτελουμένην απο
κλειστικώς και μόνον άπέ πενθερούς. Και μολαταύτα εν Αθήναις συνέ-
στη ποτέ τοιαύτη· άνευ καταστατικού δμως, διοικητικού συμβουλίου 
καί σκανδάλων. Ό κοινός και αληθής πόνος, όστις ήνωσεν αυτούς, δεν 
επέτρεπε τήνγέννησιν ιδιοτελών ενεργειών καί συγκρουόμενων κομμάτων. 

Άπαυδήσαντες οί πενθεροί νά καταβάλλωσιν υπέρογκους καί ανωτέ
ρας τών δυνάμεων των προίκας, συνηνώθησαν ποτέ εν Αθήναις, ύπο 
την προεδρείαν τοϋ Μητροπολίτου Ζαχαρίου, τ ώ 1 7 3 3 , προς κοινήν Ινέρ-
γειαν παρά τώ άντιπροσώπιρ επί τ ή : γης τοϋ Θεοϋ τών ορθοδόξων, τω 
Πατριάρχη, ζητοϋντες σωτηρίαν καί έ'λεον. Καί είσηκούσθησαν, οι δέ 
προικοθήραι δεινόν υπέστησαν τραϋμα. 

Καί έως Ιδώ μέν τα πράγματα είναι ευνόητα- τ ί σημαίνουσιν ό'μως 
τά έν τώ τ ίτλω τοϋ άρθρου τ ρ α χ ώ μ α τ α ; τίς ή σχέσις της νόσου 
ταύτης τών οφθαλμών προς τούς προικοθήρας ; Τοϋτο θά εξηγηθί) 
κατόπιν . . 

Πρό τίνων ετών έδημοσιεύθη γράμμα Tt τοϋ Πατριάρχου Νεοφύτου 
περί «ορού προικοδοσίας», άποσταλέν έν έτει 1734 προς τον τότε Μη-
τροπολίτην Αθηνών. Τοϋ γράμματος τούτου προτάσσεται εισαγωγή, 
έν γι ό εκδότης ένθουσιασθείς φαίνεται έκ της αναγνώσεως τοϋ γράμ
ματος αναφωνεί: 

« Ή προίξ αντικαθιστά της ψυχής τήν εΰγένειαν». 
« Ή προίξ τήν άρετήν». 
« Ή προίξ τήν άγωγήν καί τών ηθών τήν κοσμιότητα». 
« Ή προίξ τήν έπιστήμην καί τήν σύνεσιν». 
« Ή προίξ τήν εύρωστίαν, τήν ύγείαν, το κάλλος, τον έρωτα» . . . 
« Ή προίξ είναι της κοινωνίας ό όλεθρος» κλ. 
Καί περατοϊ τον φιλιππικόν του διά τοϋ έξης αποφθέγματος: 
«Κατάργησις της προικός παντελής καί εκλογή ιερέων και διακό

νων (!) έγγαμων, θέλει μεγαλύνη καί τιμήση πολλαπλασίως το ΙΌνος». 
ΤΌΜΟΣ ΙΖ ' , Νοέμβριος. 11 
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Άφίνοντες άνευ σχολίων ταϋτα μεταβαίνομεν εις τά τοϋ Πατριαρχι
κού γράμματος. 

α Ίερώτατε Μητροπολϊτα Αθηνών, λέγει το γράμμα, ύπέρτιμε και 
εξαρχε πάσης Ελλάδος, έν 'Αγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ καΐ 
συλλειτουργέ· εντιμότατοι κληρικοί, ευλαβέστατοι ΐερεϊς, χρήσιμοι άρ
χοντες και γέροντες και προεστώτες και λοιποί άπαξάπαντες ευλογη
μένοι χριστιανοί της επαρχίας ταύτης, τέκνα έν Κυρίω αγαπητά της 
ημών μετριότητος, χάρις εϊη ήμιν άπασι και είρήνη καί έλεος παρά,Θεοϋ 
Κυρίου παντοκράτορος, και παρ'ήμών ευχή,ευλογία καί συγχώρησις» . 

,Μετά τά απαραίτητα ταϋτα καί ατελεύτητων φιλοσοφικών σκέψεων 
παράταξιν εισέρχεται εις το θέμα, λέγων δτι : Επειδή οί τών Α θ η 
νών χριστιανοί έκ τών υπερβολικών προικών έφθασαν είς κοινήν δυσ-
τυχίαν καί δυσπραγίαν, διότι επεκράτησε νά δίδωσιν είς τάς ύπαν-
δρευομένας θυγατέρας των οχι μόνον άσπρα μετρητά, άλλα νά προικο-
δοτώσι ταύτας καί μέ πράγματα καί κτήματα, ελαιόδεντρα δηλ. 
αμπέλια, χωράφια, μάλαγμα, μαργαριτάρων καί φορέματα ρουχικά 
όχι μικρόίς τιμής,καί έπειτα ένεκα κακώς εννοούμενης φιλοτιμίας το κα 
κόν όλονέν αυξάνει καί ού'τω οί πενθεροι άναγκαζόμενοι νά δίδωσιν 
δλην την περιουσίαν των είς τάς θυγατέρας των , άφίνουσι τούς υιούς των 
«άπρονοήτους καί ακυβέρνητους» . . . συσκεφθέντες (οΐ πενθεροι τών 
Αθηνών) απεφάσισαν νά θέσωσι φραγμόν τινα, καί ώρισαν δπως ή μεν 
της πρώτης τάξεως προικοδοσία ανέρχεται είς γρόσια 1050' δηλ.πάντων 
τών προικοδοτουμένων πραγμάτων είς μέσον προτιθεμένων, τών μουλ
κιών, τοϋ μαλάγματος, τοϋ μαργαριταρίου, τοϋ χαλκώματος, τοϋ στάγ-
κ'ου, έτι δέ καί τών διωρισμένων σύν τούτοις ρουχικών,ήτοι δέκα ύποκα-
μισοβράκων, δέκα μπολίων, δύο κρεββατοστρωσίων μετά τών έπακο-
λουθούντων αΰτοϊς νυμφικών στολισμάτων. Έάν δέ ταϋτα έκτιμηθέντα 
δεν φθάνωσι το ποσόν τών 1050 γροσιών, ν ' άναπληρώται ή έ'λλειψις 
διά μετρητών ώρίσθησαν δέ αναλόγως καί δευτέρας καί τρίτης τάξεως 
προίκες. 

Άποφασίσαντες οΰτως οΐ εν Αθήναις, έδεήθησαν τοϋ Πατριάρχου 
διά κοινής αναφοράς, δπως έπιβεβαιωθώσι ταϋτα διά συνοδικού γράμ
ματος. 

Την αΐτησιν τούτων είσακούων ο Πατριάρχης Νεόφυτος απέλυσε το 
περί ού ό λόγος γράμμα, απειλών δ ι ' άρών καί φρικτών αφορισμών 
τούς παραβάτας. 

Μετά τοϋ γράμματος τούτου συνεξεδόθη και ποίημα τ ι έπιγραφό-
1 Έξ αύτοΰ ή φράσις «πήρε τή χήνα» δηλ. τα χίλια γρόσια. 

ΟΙ ΠΡΟΙΚΟΘΗΡΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ 163 

μενον «Προτροπή εις τούς νέους ένεκα γάμου καί κατά τοϋ τρα
χώματος» . 

Δ ι ' αυτού προσκαλούνται οί νέοι νά νυμφευθώσι τώρα, δτε : 

ΊΖσηκώθη άπ' ζη με'ση 

τράχωμα το ώργισμε'νον. 

Έκ πρώτης όψεως φαίνεται αληθώς παράδοξος ή ιδέα τοϋ ποιητοϋ, 
τοϋ νά προτρέψη τούς νέους δπως σπεύσωσι καί νυμφευθώσι τόρα δτε 
μέχρις εκμηδενισμού έσμικρύνθη ή προίξ. Ά λ λ α μετά τινα σκέψιν πεί
θεται τις δτι ο ποιητής απευθύνεται προς τούς νέους, ώς προς μέλλον
τας πενθερούς. 

Το ποίημα, τούτο ώς κυριωτατον χαρακτηριστικών έχει τό δτι είναι 
το άνοητότατον προϊόν της νεοελληνικής μούσης. 

<ίΦίΧοι μον •ηΛιΧί&ται, 

να. καιρός να, παντρενθητε, 

πΛιο δεν ϋχετε αίτιας 

νά,στε τόσον τρομασμενοι )>,.., 

και κατωτέρω : 
Τώρα των ανδρών το τάγμα 

κεφα.Ιη χι' οχι ποδάρια χίπ.» 

Εξακολουθεί δέ ό ποιητής παρατάσσων αηδέστατους αληθώς στίχους. 
Φαίνεται δμως δτι ολίγον ίσχυσαν οί αφορισμοί τοϋ Πατριάρχου, 

καί έ'τι ολιγώτερον οΐ στίχοι τοϋ ποιητοϋ πρός περιστολήν τοϋ κακοΰ, 
άφού μετά τινα ετη, τώ 1767, αντεπεξέρχεται εν γένει κατά τών 
υπέρογκων προικών 6, Πατριάρχης Σαμουήλ, εύρων δμως Ιν Κωνσταν-
τινουπόλει άντίστασιν παρά τε τών Φαναριωτών καί αύτοϋ τοϋ Κλήρου· 
διό άναγινώσκομεν εις τά «Μετά τήν άλωσιν» τοϋ Ύψηλάντου: « Έ ν 
έ'τει σωτηρίω 1767 εμποδίζει μέ αφορισμούς βαρύτατους δ Πατριάρ
χης τά τ ρ α χ ώ μ α τ α . Νικόλαος δ Σούτσος σύν τώ Κυζίκου καί τω 
ΤΙρούσης Μελετίω απαρέσκονται καί ήρξαντο λαλεϊν τοις πρού'χοσιν δτι 
δέν είναι ευχαριστημένοι άπό τον Πατριάρχην κλπ . » 

Σημειωτέον δτι δ Σαμουήλ δέν περιωρίσθη είς τό γράμμα, άλλά καί 
δ ι ' ομιλιών Ικεραύνωσε τούς προικοθήρας. Λέγει λοιπόν περί της συζύ
γου τοϋ « ά ρ γ υ ρ ο α γ ο ρ α σ μ έ ν ο ν δούλοι/», ώς ονομάζει τόν προικο-
λήπτην σύζυγον.: «Κυρία ε'ις τά πράγματα, κυρία εις τά άσπρα, μέσα 
καί εξω ή προσταγαίς της, ό ταλαίπωρος δ άνδρας της &ς κοπιάζη, 
&ς ταλαιπωρήται, άς ξενιτεύεται, &ς θαλασσομαχή, &ς φέρνη καί άς 
μην προφθάνη, άς τρέχη ολημέρα, καί τό βράδυ ; μηδ'ενα σπολλάτη» 
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Αποδίδων δέ εις το τράχωμα πάντα τά κακά ταϋτα καί άποστρε-
φόμενος προς τους νέους λέγει : «έ'νας θέλει νά λάβη μίαν κόρην καί ξε
γυμνώνει πρώτα τούς γονείς της ! σμίγει τήν 'ιδικήν του χαράν μέ τους 
στεναγμούς των , κ λπ . » 

Δίδων δέ σάρκα ε'ις τάς ιδέας ταύτας προέβη ε'ις τήν εκδοσιν δρων 
καί κανόνων περί προικοδοσιών. Ό α' τών κανόνων τούτων έχει ώς 
έξης, όρθά κοφτά - «δ έπί χρήμασι κόρην μνηστευόμενος καί χρήματα 
προβάλλων καί έξαιτών, οποίας &ν ε'ίη τάξεως, έπικατάρατος έστω». 

ΕΊς τον δ' κανόνα ορίζονται αί προίκες κατά τάξεις - προστίθεται 
δέ δτι: «δώρα έκτος της προικός δικαιούται νά προσφέρη δ πατήρ οχι 
χρήματα ή εκ δανείων, άλλα πράγματα ή κτήματα χωρίς τήν βλά-
βην τοϋ κληρονομικού δικαιώματος τών λοιπών τέκνων» . 

Επίσης εν τώ Κώδηκι της Μητροπόλεως Λαρίσης υπάρχει γράμμα 
τοϋ Μητροπολίτου Διονυσίου καί τών παρεδρευόντων δύο Επισκόπων 
Τρίκκης καί Έλασσώνος τοϋ έτους 1795, δημοσιευθέν το πρώτον ύπδ 
τοϋ Α. Μομφερράτου εις τήν Εφημερ ίδα . Έν αύτώ διαιρούνται επίσης 
αί προικοδοσίαι εις τάξεις, προστίθενται δέ καί ετεραι διατάξεις άφο-
ρώσαι εις τήν ένδυμασίαν τών γυναικών,(ων τάς μή φέρουσας φερετσέν 
αποκαλεί γ υ ρ ν ά ς (!): «αϊσχιστον, λέγει , καί άπαίσιον είναι χωρίς τ ί 
νος έπανωφορίου σεμνού νά περιπατούν αί γυναίκες έπί της λεωφόρου, 
εις καιρόν δπου είναι άτιμον καί άποτρόπαιον καί τίμιοι άντρες νά πε
ριπατούν έη' αυτοφώρω χωρίς μπινίσι, πόσω μάλλον αί γυναίκες» κλ. 

Έάν εζη σήμερον δ μακαρίτης Διονύσιος., πόσους καί πόσας θά συν-
ελάμβανεν έπ ' αυτοφώρω ύπό τοιαύτην βεβαίως έ'ποψιν ! . . . 

Πολλάκις έκτοτε έπανελήφθησαν τά αυτά άνευ οριστικού τίνος απο
τελέσματος καί κατά τον παρόντα αιώνα δέ, δ Πατριάρχης Ά γ α θ ά γ -
γελος, τώ 1827, έξέδωκε κανόνα συνοδικόν, έν ω απαγορεύει μήτε ποδ 
τοΰ γάμου μήτε μετά τόν γάμον νά δίδωνται μετρητά άσπρα τά 
λεγόμενα τραχώματα καί μήτε δ γαμβρός νά άπαιττί καί λαμβάνη 
χρήματα ένεκα τραχώματος, μήτε δ προικοδοτών νά δίδη, «ωσάν δποϋ 
το μυστήριον τοϋ γάμου μήτε πωλείται μήτε αγοράζεται». Επίσης δ 
γαμβρός απαλλάσσεται «άπο κάθε βάρος κακοσυνειθισμένον (δηλ . 
δώρον) δποϋ υποχρεούται νά εκτέλεση έξ αιτίας τοϋ τραχώματος». 

Μετά ταϋτα εγκαταλείπεται ή διά τοιαύτης δδοϋ περιστολή τοϋ 
κακοϋ, τοϋ Πατριάρχου μάλιστα Γερμανού τώ 1844 λύσαντος τών 
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άρών πάντας τούς παραβάντας τάς σχετικάς διατάξεις τοϋ Άγαθαγ -
γέλου. 

* * 

Καί έν Ίωαννίνοις δέ οί πενθεροί ματαίως ήγωνίσθησαν, άπέ τοϋ Πα
τριάρχου Καλλινίκου, τ φ 1701, μέχρι τών νεωτέρων χρόνων, προκα
λούντες Πατριαρχικά γράμματα καί εκδίδοντες τόμους, δι'ών έπενέβαι-
νον μέχρις υπερβολής ού μόνον εις τά τοϋ διακανονισμού τών προικών, 
άλλα καί εις αύτάς τάς άμοιβάς τών προξενητών καί τάς ενδυμασίας 
τών γυναικών καί εις άλλα σχετικά προς τον οίκογενειακδν βίον ζ η 
τήματα . 

Ούτως εις τον τόμον τοϋ 1776, της μέν πρώτης τάξεως ή προίξ 
ώρίσθη ώς προς τά μετρητά μέν εις «άσπρα τζουρούκικα 1 8 0 , 0 0 0 » 
ώς προς τά αχοΛουθα δέ, ( «παν ικά , σκουτικά, άγγεϊα, χρυσαφικά, 
άσημικον κ λ . » ) εις άσπρα 90,000, ώρίσθησαν δέ έπτά διάφοροι τ ά 
ξεις προικοδοσιών. 

Ακούσατε ήδη καί τινας λεπτομέρειας : «ΕΙ μέν εις τά ακόλουθα 
είναι μαξηλάραις, δμοίωςκαί προσκέφαλα, χρυσαϊς ή κερκεφένιαις, ημπο
ρούν νά έχουν καί άπδ μέσα έ'να σόντισμα κεντητόν, μέ ελαφρά κεντή
ματα δμως μόνον ει δέ καί είναι μοναχά κεντημέναι καί μέ βαριά κεν
τήματα , νά μήν είναι διπλΚ τά σοντίσματα, άλλά το κεντημένον καί 
έτερον άπο μέσα άκέντητον». 

Ώς προς τά δώρα απεφασίσθη: «Τά χαρίσματα καί τά δώρα νά λε ί -
φουν παντελώς καί άπο τά δύο μέρη - δμοίως καί τά σταλσίματα της 
απόκρεω καί της τυρινής καί της λαμπράς ήγουν όρνιθες, ψάρια καί 
άρνία κλ.» 

Ώς προς τήν άμοιβήν τοϋ προξενητού ώρίσθη : «Τά προξενητικά νά 
δίδωνται προς πέντε τά εκατόν, άπο τά δποϊα το μέν τρίτον μέρος νά 
το λαμβάνη δ προξενητής ή οί προξενηταί, τά δέ λοιπά οί συγγενείς 
τοϋ γαμβροΰ». 

Ώς προς δέ τήν ένδυμασίαν τών γυναικών εκανονίσθη: «Αί γυναίκες 
νά μήν έχουν τήν άδειαν νά φορούν εις τά σοκάκια ή εις τήν έκκλη-
σίαν άλλο κανένα άπο τά συνειθισμένα τζοβαϊρικά, ειμή μόνον το κε
μέρι καί τά σκουλαρίκια καί αυτά χωρίς φλουριά, καί ταίς λεγόμεναις 
πόχαις άπο μαργαριτάρι, εξω άπδ ταίς νύμφαις, διά μίαν καί μόνην 
φοράν δταν μετά τον γάμον τάς εύγάλουν πρώτην φοράν ε'ις τήν εκ-
κλησίάν, μετά ταύτα νά ακολουθούν καί αύταίς ωσάν αί άλλαις , » 
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και εν στιγμή εύθύμω, έκ τών ώμων του 
διφθέραν έξ ίκτίδος. Την ήμέραν δέ 
της τοϋ Χρίστου αγίας Αναστάσεως 
ήσπάσθη τόν βογιάρον είς το στόμα, καί 
αυθημερόν τώ εδωκεν ύπόσχεσιν 
νά εκχώρηση είς άΰτόν τριάκοντα 
βασιλικά χωρία, &ν είς την αΰλήν 
παρέμενεν ό "Ορσσα μέχρι τέλους. 

Πλην 
τό ήθος ειχεν ό βογιάρος σκυθρωπόν: 
την τύρβην δέν ήγάπα της βασιλικής 
αυλής, τούς τρόπους βλέπων τών δουλοπρεπών 
κολάκων,τά άκρα έστρεφε τών πολιών 
αΰτοϋ μυστάκων, καί ποτε υπό τίνος 
τών οπριτσνίκων 1 πικρανθείς, είπεν αυτά 
τώ Ιωάννη : 

«Βασιλεϋ ! Έπίτρεψον 
είς τήν πατρίδα μου ν ' απέλθω. "Αχρηστον 
τό γήρας μέ κατέστησε - καί τοϋ εχθρού 
τήν SSptv μάλιστα δέν έχω δύναμιν 
νά Ικδικήσω. Δούλους έχεις παρά σοι 
πολλούς. Απάλλαξαν με ! Ή αρχαία μου 
οικία επί τών όχθων τών κρημνωδών 
τοϋ ποταμού Δνειπέρου, είς τό κράσπεδον 
της Λίτβας, άπό χόρτον έπιτάφιον 
κατεκαλύφθη· άν δ ' ακόμη ετος εν 
ενταύθα παραμείνω, ή οικία μου 
θά κατάρρευση. "Αφες εις προσκύνησιν 
ν'άπέλθω τοϋ Δνειπέρου, βασιλεϋ. . . έκεϊ 
το φώς τό πρώτον ειδον, καί τούς οφθαλμούς 
έκεΐ νά κλείσω θέλω!» 

Κ' είς τήν πάλαιαν 
ο'ικίαν του επέστρεψε. Τά δώματα 
αυτής τά σκοτεινά περιεκόσμησε 
διά χρυσού κ ι ' αργύρου· μέ άμφίεσμα -
πολυτελές, μέ μαργαρίτας, μέ γλυφάς, 

1 Όπρίτσνικοι — τάγμα σωματοφυλάκων ύπο τοϋ Ιωάννου τοϋ Τρομεροΰ 
'ρυβέν. 

Ο ΒΟΓΙΑΡΟΣ ΟΡΣΣΑ 

μ' αδάμαντας κεκοσμημένας, ιεράς 
εικόνας εις άπάσας τάς γωνίας των 
άνήρτησε, τό δάπεδον δ 'Ικάλυψε 
μέ τάπητας μεταξωτούς ποικιλανθεΐς. 
'Αλλ ' έκ τών δωρεών τοϋ Τσάρου κράτιστον 
τό δώρον ήτο τοϋ Θεοϋ — ή νεαρά 
θυγάτηρ του ! Περί αυτής έσκέπτετο 
νύκτα κ ' ήμέραν. Είς τούς οφθαλμούς 
αυτού ή νέα άνεπτύσσετο φαιδρά, 
αθώα, δροσερά, — άνθος τοϋ μέλλοντος, 
τοϋ παρελθόντος ζών μνημεϊον. Ούτω πως, 
έν μέσω ερειπίων αναφύεται 
ενίοτε συμήδα: νέα, συμπαθής, 
άνά τάς πλάκας παίζουσα τών τάφων μέ 
τόν ψίθυρον τών φύλλων της, καί τά ψυχρά 
έκεϊνα τείχη μέ τήν καλλονήν αυτής 
ζωογονούσα ! . . . 

Σκοτεινή ή πεδιάς 
καί ομιχλώδης είνε. Φέγγει μόνον εν 
παράθυρον τοϋ οίκου τοϋ βογιαρικοϋ, 
ώς άστρον, δπερ μέσω νέφους σκοτεινού 
ενίοτε προβάλλει. "Ήδη ό μοχλός 
της θύρας ήχησε βαρύς, μέ πάταγον, 
ή δέ ευρύχωρος αυλή ήν έρημος 
καί σκυθρωπή. Ιδού ό φύλαξ της αυλής, 
άφοϋ τά κλείθρα τών θυρών έξήτασε, 
μετά κροτούσης κλείδων δέσμης, προχωρεί 
πρός τήν θυρίδα της αυλαίας πύλης καί 
τά βλέμματα του άνυψοϊ πρός ουρανούς: 
«Μεγάλη αΰριον θά γείνη καταιγίς ! » 
ό πολιός ό γέρων είπε, τοϋ σταυρού 
ποιήσας τό σημεϊονί Νά, εκεί μακράν 
άστράπτει τόσον χαμηλά - καί ή λευκή 
σελήνη έτυλίχθη ώς καλόγηρος 
ε'ις νέφη μαύρα - ώς θηρίον άγριον 
ό άνεμος μυκαται. Καί σωρόν χρυσού 
&ν τώρα μοϋ προσφέρουν, εκ τοϋ σταύλου δέ 
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Ά λ λ ά τί κυρίως σημαίνει λοιπόν τράχωμα ; 
Ό κ. Θ. Ν. Φιλαδελφεύς έν αξιολογώ αύτοϋ διατριβή δημοσιευθείσα 

εν τή Έβδομάδι σημειοΓ: «Τήν ,προικοδοσίαν έκάλουν τράχωμα, τις 
οιδε πόθεν τής λέξεως ταύτης κατά παραφθοράν &ν οχι μεταφορικώς 
ληφθείσης». Έν μεταγενέστερα του δέ διατριβή επί τού αυτού θέματος 
αποφαίνεται δτι «οί γαμβροί Ιζήτουν εκτός τής προικός καί είδος τ ι 
προγαμιαίας δωρεάς τό καλούμενον τράχωμα». 

Ό Τ . Νερούτσος Ιν τοις ήμετέροις Μνημε ίο ι ς σημειοϊ : «Τί ση-
»μαίνει τράχωμα ; Δέν είναι βεβαίως ή γνωστή νόσος τών βλεφάρων 
»καί τών οφθαλμών. Ά λ λ α τ ί είναι ; Έν τοις έλληνικοϊς λεξικοΐς δέν 
«άπαντα άλλη έξήγησις, άλλ'ούδ'Ιν τοϊς τής μεσαιωνικής ημών γλώσ-
»σης καί τού ιδιώματος τών Βυζαντινών. Κατ ' έμέ ή λέξις τράχωμα 
«συνήθης εν τή εκκλησιαστική φρασεολογία τής μετά τήν άλωσιν έπο-
»χνίς είναι συνώνυμος τής λέξεως προικοδοσία καί σημαίνει ίσως ιδία τά 
«άντίπροικα. Πράγματι ή τελευταία άπάντησις τού Πατριαρχείου τής 
«Κωνσταντινουπόλεως είς τήν νέαν διακοίνωσιν τής Πύλης μεταξύ 
»άλλων φέρει αΰτολεξεί τά έξης: 'Τψηλάς διαταγάς, άφορώσας ορούς 
«τινάς σχετικούς πρός τά πνευματικά ημών συμβούλια, έν οίς διεξά-
»γονται αί περί γάμου, προ ικός , τ ρ α χ ώ μ α τ ο ς , διατροφής καί δια-
ίθηκών υποθέσεις. Έκ τούτου, προστίθησιν ό Νερούτσος, ύπολαμβάνω 
»δτι τράχωμα σημαίνει πιθανόν τά άντίπροικα, προγαμιαίαν δωρεάν, 
ϊ ή τήν όφειλομένην διαζευχθείση συζύγω χορηγίαν διατροφής, τήν λε -
γομένην φραγκιστί traitement». 

Ό δέ Μ. Γεδεών, δστις πάντα σχεδόν τά σχετικά ταϊς προικοδο-
σίαις έ'γγραφα είς το σύγγραμμα του Κανοηκαι διατάζεις έδημοσίευσεν, 
εν επιστολή του πρός ήμας σημειοϊ: «Περί τραχώματος αγνοώ παραγω-
γάς· τράχωμα συνήθως ελέγετο παρ'ήμϊν τά μετρητά, προικοδοσία δέ 
πάντα τά είς είδη διδόμενα - δ λαός ούτως έ"λεγεν, ούτως ήκουσα παρά 
γραών άλλοτε καί γερόντων». 

Σπουδαστής τις δ κ. Σ. Σταμούλης έ'γραψεν ήμϊν άναφορικώς πρός 
τά έν τοις Μνημείοίς δημοσιευθέντα : «Παρ'ήμϊν (έν Σηλυβρία) ή 
λέξις αύ'τη είναι έν μεγάλη χρήσει· σημαίνει δέ τά είς τόν γαμβρόν έκ 
μέρους τής νύμφης διδόμενα κτήματα καί χρήματα - ενώ προίκα κα-
λοΰμεν μόνον τά ενδύματα καί έπιπλα, ατωα φέρει μετ ' αυτής ή 
νύμφη - δ πάππος μου ε'λεγεν ότι ή λέξις παρήχθη εκ τού τραχοκο-
π έ λ λ α ( = ή προβεβηκυϊα τήν ήλικίαν άγαμος κόρη) διότι κατ 'αρχάς 
μόνον είς τάς τοιαύτας έδίδετο τράχωμα, ϊνα αποβλέποντες είς τούτο 
οί νέοι, λαμβάνωσι ταύτας ώς συζύγους». 
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Προφανώς έκ τού τραχώματος προέρχεται τό τραχοκοπέλλα. 
Ό φίλος ιστοριοδίφης Σπ . Παναγιωτόπουλος έν σημειώσει δοθείση 

ήμϊν, συμφωνούση πρός τά τοϋ έκ Σηλυβρίας φοιτητοϋ, λέγει δτι «τρά
χωμα ή τράγωμα λέγεται έν Πόντω ή προίξ κυρίως πδέσα ή εις άκί-
νητον περιουσίαν ή χρήματα συνισταμένη - εξαιρέσει δηλ. ρουχισμού, 
πολυτίμων αντικειμένων καί επίπλων, άτινα καλοϋσι προίκα». 

Τέλος έν τ φ λεξικώ τής καθ ημ«ς Ελληνικής διαλέκτου τοϋ Σκαρ
λάτου Βυζαντίου, σημειοϋται έν λέξει τράχωμα «άτίό τό τράγημα 
(λέγει δ Κ. Οικονόμος) ώνομάσθησαν τά μετρητά πού εδιδεν δ πενθερός 
είς τόν γαμβρόν». 

Καταφανής είναι ή σύγχυσις τών λογίων άλλά καί αυτών τών εν 
τοις έγγράφοις ποιούμενων τοϋ δρου τούτου χρήσιν. 

Έν τούτοις ή Εκκλησία καί ή Πύλη ρητώς διαχωρίζει τούς δρους 
προιξ καί τράχωμα. Ούτως εις τόν Τεσκερέ τής 21 Ιουλίου 1890 
σημειοϋται: « Έκ τών περί ού δ λόγος υποθέσεων αί μέν καθαρώς θρη-
σκευτικαί, ήτοι ή συγκρότησις τοϋ γάμου καί ή διάλυσις αύτοϋ, ώς καί 
αί περί τραχώματος καί προχκός ΰπάρχουσι δυνάμει τοϋ Βερατίου»κλ. 

Καθ' ήμας λοιπόν μετά πάντα ταύτα , προίξ αληθώς φαίνεται δτι 
λέγονται τά ενδύματα, έπιπλα καί λοιπά προικιά· τράχωμα δέ ή προ-
καταβαλλομένη συνήθως τώ γαμβρώ χρηματική ποσότης καί τά διδό
μενα αύτφ διατετιμημένα κτήματα. Ή λέξις τράχωμα παράγεται 
έκ τοϋ λατινικού ίΓα1ΐΟ=έ'λκω, φέρω (τό παρ'ήμϊν τραβώ) , ανάλο
γος ούσα πρός τό άρχαϊον φερνΛ. 

Άπηντήσαμεν δ'έν σχετικοΐς έγγράφοις καί τό ρήμα τραχοδοτω καί 
τήν φράσιν γάμος άτραχώματος . Λ . Γ ρ . Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ ς . 

Μ· Γ· ΛΕΡΜΟΝΤΩΦ 

Ο Β Ο Γ Ι Α Ρ Ο Σ Ο Ρ Σ Σ Α 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 

Έν Μόσχα εζη κατ'εκείνον τόν καιρόν 
βογιάρος τις Μιχαήλ "Ορσσατ ώνομα.— 
Σπουδαΐον εδωκεν αϋτώ ύπούργημα 
δ Τσάρος Ιωάννης Τρομερός, πρός δέ 
δακτύλιον τψ έ'δωκ'εν έκ τής χειρός 
αύτοϋ, τών βασιλέων κληρονόμημα, 
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τόν άριστον άν βπισάξουν ί'ππον μας, 
άπο τοϋ περιπτέρου τούτου ούτε εν 
θά κάμω βήμα καί εάν επρόκειτο 
και δι* αύτον ακόμη τον πατέρα μου ! » 
Καί ούτω πως καθ ' εαυτόν σκεπτόμενος 
δ γέρων, κλονιζόμενος εισέρχεται 

εις τήν ο'ικίαν του. Καί μόνον αντηχεί 
μακρόθεν ασθενώς δ κρότος τών κλείδων. . . 
Έκ νέου σκότος περί το παλάτιον 
καί ηρεμία - μόνον το παράθυρον 
εκείνο φέγγει. 

"Απαντες ύπνώττουσιν 
έν τϊ) οικία-,— δεν κοιμάται μόνον εις — 
ό σκυθρωπός της κύριος έν δώματι 
μεγάλω καί κομψφ, έπί τής κλίνης του 
της δλοσηρικής. Το έμπροσθεν αυτού 
ήμίκαυστον κηρίον, σπινθηρίζον καί 
κροτοϋν. παράδοζόν τ ι τρεμοσβηνον φώς 
είς βδλα διαχέει τ ' αντικείμενα. 
Τής κλίνης άνωθεν, εικόνες ιεραί 
είσίν άνηρτημέναι, καί τ ά πλε ϊοτ ' αυτών 
μαρμαίρουσιν οί δ ' οφθαλμοί αυτών 
ζωογονούνται αιφνιδίως, βλέπουσιν — 
άλλά μέ τ ί νά συγκριθή το βλέμμα των ; 
Έκ πάντων τών ομμάτων ζώντων καί νεκρών, 
το βλέμμα τούτο εινε φοβερώτερον 
καί μάλλον ,άκατάληπτον ! Καί τήκεται 
μελαγχολών δ "Ορσσα.'. ."Ηδη ε ί ν 'άργά . 
Μετά θορύβου ΰπο το παράθυρον 
δ ποταμός κυλίεται, ή δέ βροχή 
μετά τής καταιγίδος τδ παράθυρον 
παταγωδώς κτυπώσι. Πανταχοΰ σκ ιά . . . 
Παράδοξον !— Ό φόβος τόν κατέλαβεν . . . 
Ευρέθη,— καίτοι ήδη γ έρων ,— εις πολλάς 
δ "Ορσσα κατά τών Τατάρων μάχας καί 
κατά τών Πολωνών τοϋ Τσάρου ήκουσε 
τήν τρομεράν φωνήν, εις ώραν δέ κακήν 
τδ βλέμμα του συνήντησεν — ουδέποτε 
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εν τούτο:ς έξησθένησε τδ πνεύμα του 
τ'άγέρωχον προ τοϋ κινδύνου. 'Αλλ ' Ιδού 
συρίζει, καί δ ευνοούμενος αυτού 
ο'ικέτης, Σωκόλ, έρχεται. 

Προς τούτον δέ 
δ "Ορσσα λέγει: «Πλήττω , σκέψεις ζοφεραί 
μ'άπασχολοϋσι διαρκώς. 'Εγγύτερον 
εις τδ θρανίον κάθησε κ ' ε'ιπέ μοι τ ι 
τήν θλϊψίν μου ν 'άποδιώξης . . . "Αρχισον 
καί μϋθόν τινα εστω, περί τών χρυσών 
τοϋ παρελθόντος ήμερων, ένώ έγώ, 
τήν αρχαιότητα άναμιμνησκόμενος 
ΰπδ τήν λαλιάν αυτών τών λόγων σου 
θά αποκοιμηθώ». 

Κ 'έκάθησ 'δ Σωκολ 
καί ήρχισε νά διηγήται ώς έξης: 

»'Εζοϋσέ κάπου μιά φορά κ ' έ'να καιρό 
ενας σοφώτατος καί μέγας βασιλείας. 
Ούτε στήν εποχή μας, ούτε άλλοτε 
'σάν τά παλάτια του κανένας πουθενά 

δεν είδε πλουσιώτερα' καί εύθυμα 
περνούσε ή ζωή του, ώς ποϋ ή κόρη του 
έγίνηκε μεγάλη. Ή τ α ν γέροντας 
δ βασιλείας εκείνος καί αδύνατος 
καί άρρωστιάρης, καί τήν κόρη του — 
γερή πραμμάτεια, βλέπεις, δεν εΐνε ΥΛ' αυτή ; 
σάν τ ' άκριβδ διαμάντι τήν έφύλαγε, 
μήν τύχη μάτι κανενός παλληκαριοΰ 
τήν 'δνν καί τήν βασιλοπούλα κόρη του 
ολίγο τής ημέρας φώς τήν έβλεπε 
κ ' ή σκοτεινιά τής νύχτας, καί τήν ώμορφη 
τή νειά περαστικό αγέρι μοναχά 
νά τήν φιλήση "μπόρεσε. Κι ' δ βασιλείας 
αυτός, τρεις τήν ημέρα ήρχετο φορές 
τήν κόρη του νά βλέπη. 'Αλλά έξαφνα, 
μια νύχτα σκοτεινή νά ιδή έσκέφθηκε 
τή νέα πώς κοιμάται. Πέρνει τδ κλειδί 
τό ασημένιο του, καί τά μεταξωτά 
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παπούτσια βγάνει καί στον πύργο έρχεται, 
πού είχε κρύψει τή βασιλοπούλα του . . . 

»Έμπήκε . Ησυχία στα δωμάτια -

ή κόρη του κοιμάται ήσυχα, γλυκά, 
μά όχι μοναχή - στα μαρμαρένια της 
τά στήθια ακουμπούσε τδ κεφάλι του 
τού βασιλεία δ ίπποκόμος — "Ωμορφο 
καί νέο παλληκάρι. Έξωργίσθηκε 
δ βασιλείας κ'έπρόσταξε τούς δυο μαζύ, 
χωρίς νά τούς δικάση, νά τούς κλείσουνε 
σ'έ'να βαρέλι πισσωμένο, καί ευθύς 
εις τά γαλάζια νάτούς ρίξουν κύματα . . . » 

Καί ώς^νά έτελειτο κρύφιος^άγών 
Ιντδς τοϋ στήθους του, ευθύς μειδίαμα 
ανήλθε τότε έπί τών χειλέων του. 
Καί είτα, άνυψώσας προς τον ούράνδν 
τούς οφθαλμούς, έστέναξε κ ' έσίγησε. 
«Καί τώρα πήγαινε, Σωκόλ ! » τήν τρέμουσαν 
κινήσας χεϊρά του δ Όρσσα, είπε, καί 
τού μύθου τούτου, περί τοϋ γεννήτορος 
τοϋ ύβρισθέντος, διηγείσαι άλλοτε 
τδ τέλος ! » 

Καί ώς νέφους ελαφρά σκιά,'-
τδ ρυτιδώδες πρόσωπον τοϋ γέροντος 
διέδραμον σκιαί ζοφερών σκέψεων, 
ή δέ οξεία καί τεταραγμένη του 
διάνοια εγγύς προεϊδε συμφορών 
πληθύν: έν μέσω τών ανθρώπων έζησε 
κ'εγνώριζε τον κόσμον ή κακία δέ 
ουδόλως τδν εξέπληττε - τής αρετής 
τήν υπαρξιν αδύνατον έπίστευε, 
καί δεν έπίστευε, διότι άλλοτε 
επίστευεν εις δλα ! 

Καί ή έν αύτώ 
άπολειφθεϊσα έξηγέρθη δύναμις. 
Έκ της άβρόίς του κλίνης άνεσκίρτησε, 
τήν εξ ίκτίδος μηλωτήν του έρριψεν 
επι τών ώμων , έ'λαβε κηρίον, καί 
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ιδού ε'ις τά δωμάτια τής θυγατρδς 
αυτού πορεύεται ταχέως. Τρίζουσίν 
ύπδ τδ βήμα τδ βαρύ τής κλίμακος 
τής αποτόμου αί βαθμίδες, καί Ικ τών 
χειρών του παρ' ολίγον τδ κηρίον δις 
νά καταπέση. 

Έπ ί παλαιού τίνος 
έν τή γωνία^ κιβωτίου τήν τροφδν 
τής θυγατρός του βλέπει καθημένην και 
ύπνώττουσαν βαθέως, καί εκάστοτε 
τήν κεφαλήν κινούσαν εις τδν ύ'πνον της. 
Αμέσως έπ 'αυτής , εκ προαισθήσεως 
δ "Ορσσα κατεχόμενος, προσήλωσε 
τδ βλέμμα καί έπλησίασεν εγγύς. 'Αλλά, 
άκούσασα τδν κρότον τών βημάτων του 
ή γραία άφυπνίσθη αίφνης, τού σταυρού 
ποιούσα τδ σημεϊον, ακολούθως δέ 
άπεκοιμήθη πάλιν κ'επανήρχισεν, 
ασχολούμενη εις τά όνειρα αυτής, 
τήν κεφαλήν κινούσα αύθις. 

"Ισταται 
παρά τήν θύραν τών τής θυγατρδς αύτοΰ 
δωμάτων δ βογιάρος, κοιί εις τήν όπήν 
τού κλείθρου προσηλώσας μετά προσοχής 
τδ ούς αυτού, δ γέρων σκέπτεται: «Ουχί, 
αθώα εινε ή θυγάτηρ μου, σύ δέ, 
σύ, δούλε, δ'φι, διά τδν αυθάδη σου 
και δόλιον ύπαινιγμόν, ολέθρων 
θά λάβης μάθημα ! » 'Αλλ ' α ίφνης. . . ήρεμον 
ακούει συνδιάλεξιν ! νΩ συμφορά ! 
ώ αίσχος ! 

Πρώτη φωνη. 
« Ω 'Αρσένιέ μου, μείνε ! Χθες 

άλλοϊος ήσο παντελώς. Μακράν εμού 
ήμέραν δλην — μετ ' εμού στιγμήν ! . . . 

1 Δευτέρα φωνή. 
" Ω μ ή , 

μή κλαίης . . . παϋσε !—"Εφθασ'ή στιγμή, καθ 
δ κόσμος ούτος έ%ται δ ι ' ήμας μηδέν. 
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Είς ξένην χώραν, άλλ ' Ι γγύς άπέχουσαν, 
ήμεϊς θά ζώμεν μόνοι καί εύδάίμονες· 
κ ' έ ν μέσω τοϋ μεσονυκτίου σκότους, σΰ 
ουχί τον δοϋλον θά εναγκαλίζεσαι. 
Ά φ ' ης, ώς ένθυμεϊσαι, μ' έ'φερεν Ιδώ 
ό μοναχός, καί δ πατήρ σου εδωκεν 
είς τούτον το βαλάντιόν του, έκτοτε 
μεμονωμένος, σκυθρωπός, άποκαμών 
άπό τό αίσχος τής δουλείας, ά λ λ ' έ κ τής 
γλυκείας σου φωνής καί τής μαρμαρυγής 
τών ουρανίων σου ομμάτων δέσμιος 
παρά τήν φυλακήν μου, τήν πατρίδα μου 
Ισκέφθην νά έγκαταλίπω ές άεί, 
πλήν μετά σού ! Καί εις τά δάση ευρηκα 
τά ξένα τάχιστα εταίρους τολμηρούς, 
άφοβους, σταθερούς ώς χάλυψ. Δι ; αυτούς 
δ νόμος δ ανθρώπινος είνε μηδέν, 
τόν πόλεμον — παράδεισον νομίζουσι, 
τήν δέ είρήνην — κόλασιν ένέχυρον 

είς τούτους τήν ψυχήν μου έδωκα, άλλά , 
μοί απομένεις σύ — καί είμαι πλούσιος ! » 

Καί αίφνης αί φωναί έσίγησαν. Ό δέ 
βογιάρος, ήχον ήρεμον φιλήματος 
ακούει. . . κ ' έτερον... Όργή κατέλαβεν 
αυτόν, τήν θύραν διά τής χειρός ώθεΐ, 
καί άφωνος, κατάπληκτος, προ τοϋ ωχρού 

·• παρουσιάσθη ζεύγους. '• 
Ό βογιάρος Ιν 

οπίσω βήμα έκαμε κ'ήτένισε 
τήν κόρην του όργίλως. Συνηντήθησαν 
τά βλέμματα των , καί Ιν άκαρεϊ, κραυγή 
αντήχησε φρικωδέστατη, αλγεινή 
κ 'εσίγησε, καί δ άκουσας τήν κραυγήν 
αυτήν, αναμφιβόλως θά εσκέφθη, ή 
θά είπεν, δτι παρόμοια τις κραυγή 
δις έξ ενός καί τού αύτοϋ αδύνατον 
νά φύγη στήθους. Καί Ιπί τοϋ τάπητος 
τοϋ πολύχρωμου, ώς τι πτώμα άψυχον 
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πρό χρόνου ύπό αμελούς ριφθέν χειρός, 
βαρύ κατέπεσε τι μέ ύπόκωφον 
ήχώ. Είς τοϋ βογιάρου τήν επίκλησιν, 
πληθύς υπηρετών — είς πάντα εύπειθής 
ορδή — μέθόρυβον ευθύς προσέδραμε, 
κ ' ο ί δούλοι, άνευ αντιστάσεως, χωρίς 
αγώνα τόν Άρσένιον συνέλαβον. 

"Ενόσω τό σχοινίον περιείλισσε 
τά μέλη του, ώς οφις, ούτος ϊστατο 
ακίνητος καί άφωνος· κατέλαβεν 
αυτά τοϋ τάφου παγερότης καί σφοδρώς 
έκτύπα είς τά στήθη ή καρδία του 
Ικ θλίψεως, αισχύνης, άπογνώσεως. 
Όπόταν δέ τόν άφρονα άπήγαγον, 
καί τών βημάτων επαυσεν δ θόρυβος 
μακράν, απέμεινε δέ μόνος με τ ' αυτού 
δ Σωκόλ, πρός τήν θύραν επλησίασεν 
ό "Ορσσα καί τό ύστατον προσέβλεψεν 
αυτήν, χωρίς νά ταραχθή καί μάλιστα 
χωρίς ν ' άναστενάξη, καί τήν κλείδα τρις 
ε'ις τό σκωριασμένον κλεΐθρον έστρεψεν... 
Ά λ λ ' δμως.. ,Έτρεμ ' εις τήν χεϊρά του ή κλείς 
Ήνέωξε κατόπιν τό παράθυρον,— 
σκότος βαθύ τόν ούρανόν Ικάλυπτε 
καί κάτωθεν τοϋ παραθύρου, μεταξύ 
τών άπορρώγων βράχων, έκυλίετο 
δ ταραχώδης Δνείπερος,—καί έ'ρριψε 
μέ δύναμιν τήν κλείδα είς τοϋ ποταμού 
τά κύματα, και τό άπαίσιον αύτο 
κλειδίον δ ψυχρός εδέχθη ποταμός. 

Περί τής τύχης του άποφασίσας δ 
βογιάρος τότε, πρός τόν δοϋλον τόν πιστόν 
τά κύματα τού ποταμού επέδειξε 
σιγών, εκείνος δέ δι'ύποκλίσέώς 
άπήντησεν είς τούτο. . . Καί μετά τινας 
στιγμάς Ιν τή οικία ταύτη άπαντες 

• εις ΰπνον αύθις έβυθίσθησαν βαρύν, 
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και μόνον βίς δεν έκοιμΚτο εν αυτί) — 
εις ναί, — ό σκυθρωπές οικοδεσπότης της. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β ' . 

Ειν'έμπλεων λαοϋ το μοναστήριον 
παρά τήν πύλην τήν άγίάν τής μονής 
κ'ε'ις τήν αύλήν, οί τοϋ βογιάρου εϊλωτες 
παρίστανται. Τά χάλκινα των δόρατα 
άστράπτουσιν, οί πιλοί των οί υψηλοί 
μέ δέρμα περιβάλλονται παχύμαλλον 
Ίκτίδος, στίλβουσιν εις τήν όσφύν αυτών 
εγχειριδίων βαρύτιμων κολεοί... 

Έν μέσψ τούτων, ίπποκόμος νεαρός* 
κρατών άπέ τής χαίτης τον βογιαρικον 
τοϋ "Ορσσα ίππον, ιστατα ι - εκάστοτε, 
ήχούντες οί αναβολείς, είς τά πλευρά 
συγκρούονται τοϋ ΐππου - άπο τών ποδών 
τοϋ αναβατού, τετριμμένος, έμπλεως 
κόνιορτού ειν ' ό ίόχρους κασας -

καί ό ψαρόχρους κέλης, όστις τήν πυκνήν 
αναταράσσει χαίτην του, κτυπ^ τήν γήν 
μέ τέν νευρώδη πόδα του, τον χαλινέν 
αύτοΰ οργίλως δάκνει· κούφος δέ αφρός, — 
λευκές καί άσπιλος, ώς τών αγρών χιών 
ή πρώτη, καταπίπτει είς τέ έδαφος 
Ικ τού σιδήρου. 

Έτελείωσεν ιδού 
ή λειτουργία - βρέμουσιν οΐ κώδωνες -

άκούεται ή ψαλμωδία - φαίνεται 
κηρίων έκ τής θύρας συνεχής γραμμή, 
μακρά. Προβαίνει 6 πατήρ ηγούμενος 
προς τέ περίπτερον, ακολουθούμενος 
ύπέ τών μοναχών καί διευθύνονται 
ευθέως προς τήν τράπεζαν: 6 άγιος 
πατήρ εκεί θά άπαγγείλη φοβεράν 
καί τελικήν άπόφασιν κατά πτωχής 
κ ' ένοχου κεφαλής! Επικρατεί σιγή 

Ο ΒΟΓΙΑΡΟΣ ΟΡΣΣΑ 

έν τή αίθούση άκρα - προς τ "αριστερά, 
παρά τον τοϊχον, εινε δύο τράπεζαι-, 
καθέδραι δέ περί αύτάς πολυτελείς — 
τών καλογήρων έργα — άπεθάμβονον 
τούς οφθαλμούς μέ τά χρυσουφή αυτών 
καλύμματα - διά λευκής γραμμής το φώς 
εκ τών μεγάλων παραθύρων είσορμών, 
έθλάτο εις σπινθήρας είς τήν ύαλον 
κ ' έ π ί τού λιθόστρωτου εσελάγιζεν 
εδάφους - τεχνηέντως, μέ λεπτάς γλυφάς 
οι τοίχοι ήσαν κοσμημένοι, κ ε'λαμπον 
έντος χρυσών κυκλίσκων εικονίσματα 
αγίων έπί τών θυρών. Τήν χθαμαλήν, 
βαρεϊαν στέγήν μέ γραφάς έκόσμησεν' 
έκ τών ενόντων ρέκτης μοναχός . . . 
ΕΊς μάτην κόπος καταναλωθείς ! πολλάς 
στιγμάς εις σκέψεις άφαιρέσας ιεράς 
καί έργα πρές Θεόν: αξιοθρήνητος 
τής τέχνης κλήρος ! . . . 

Παρά τράπεζαν, έπί 
καθέδρας απαλής b "Ορσσα κάθηται 
έν απραξία σιγηλή. Ενίοτε 
οΐ πολιοί του μύστακες, ό πώγων του, 
μ ' ακτίνα φιλοπαίγμονα συμ,πίπτοντες, 
έλάμβανον χροιάν αργύρου- καί συχνά 
οί βόστρυχοι- τού γέροντος εις τήν πνοήν 
τής αύρας ελαφρώς άνερριπίζοντο. 
Οΐ βλοσυροί του οφθαλμοί εκάστοτε 
τήν θύραν άνεζήτουν, κ>" ανυπόμονος 
τήν χείρα επί τής τραπέζης εκρουεν. 

ΕΊς τής αιθούσης τήν'άντίθετον πλευράν, 
τά νώτα εχων έστραμμένα ; προς αυτόν, 
πλησίον στήλης, δούλου φέρων ένδυμα 
κι" άλύσεις, μόνος ϊ σ τ α τ ' δ Αρσένιος, 
'Αλλ ' είς τ έ νεαρόν του πρόσωπον ουδέν 
παρετηρεΐτο αίσθημα παρόμοιον 
εκείνων, ών τέ σμήνος μετά ταραχής 
συστρέφεται, δονείται άνά τήν ψυχήν, 

ΤΌΜΟΣ ΙΖ ' . Νοέμβριος 
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καθ 'ή ν στιγμήν αποχωρίζεται τής γής. 
Προ τοϋ έχθροϋ του μήπως ούτος ήθελε 

νά παρουσιασθή μ' άναίσθητον μορφή ν , 1 

μέ σοβαρότητα ψυχράν, καί δ ι ' αύτοϋ 
εκδίκήσιν νά λάβγ) μέχρι τέλους ; ή 
χωρίς νά θέλη κατά τήν αυτήν στιγμήν 
εσυλλογίσθη, δτ'ε'ις τών υπάρξεων 
τήν άλυσιν δέν άπετέλει προ πολλού 
ή κρίκον ίσως περ ιττόν ; . . . Καί σκεπτικός, . 
τόν κυανόχρουν έθεώρει ούρανόν 
διά τού παραθύρου, ού ή καλλονή 
κατέθελγεν αυτόν. Τολύπαι ελαφρών 
νεφών — ώς πέπλος αργυρούς τών ουρανών,— 
έφέροντο ταχέως κ ' ελευθέρως, τήν 
σκιάν αυτών επί τών λόφων ρίπτουσαι. 
Καί είδεν ούτος: παρά τό παράθυρον, 
μετά μερίμνης παιγνιώδους, χελιδών, 
δτέ μέν χαμηλά δτέ δέ υψηλά 
εφίπτατο έκεΐ ύπό τό λίθινον 
διάζωμα, δρμώσα μετά θαυμαστής 
ταχύτητος καί κρύπτομένη Ιν ύγρα 
ρωγμή, ότέ δ ' ώς βέλος είς τόν ούρανόν 
περιελισσομένη, έβυθίζετο. 
εντός άκτίνων φλογωδών. . . Κ' έστέναξεν, 
άναμνησθείς αρχαίων ήμερων, καθ 'άς 
έβίου ξένος- πρός τά πάθη, τήν ζωήν 
τής φύσεως γνωρίζων μόνην. "Ελαμψαν 
τά θολερά του όμματα, δέν ήτο πλήν 
ή λάμψις αύ'τη δάκρυ - Ιμειδίασεν, 
άλλά εις τό μειδίαμα; αυτό μομ'φή 
άγρια ενυπήρχε, 

Καί αντήχησε 
βημάτων αίφνης κρότος, λαλ ιά φωνών 
ακατάληπτων, ειτα θύρας τρίξιμον 
άνοιγομένης... Ειν ' αυτοί I— Εισέρχονται ! 
Ανθρώπων όμιλος,. μέ μαύρα, υψηλά 
καλύμματα, κρατούντων εις τάς χείρας των 
μακράς λαμπάδας. Κύπτων ύπό τό βαρύ 
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τών εγκολπίων πλήθος, προπορεύεται 
εκείνων ο πατήρ ηγούμενος, τυφλός 
πρεσβύτης. 'Επί έ'τη τεσσαράκοντα 
δέν εϊδεν ήδη ούτος τοϋ Θεού τό φώς· 
πλουσία δμως ή διάνοια αύτοϋ 
κ ι ' ακμαία ήτο, ώς πρό τεσσαράκοντα 
ετών. 'Εβάδιζεν επί τής ράβδου του 
προσκύπτων κ ' έμπροσθεν αύτοϋ σταυρόν κρατών. 
καί ήτο ούτος δ σταυρός κατάστικτος 
εκ πλήθους αδαμάντων καί μαργαριτών, 
ή ράβδος δέ τοϋ ηγουμένου, Ιξ όστοϋ 
έλέφαντος, επί τοσούτον ήν λευκή, 
ώστε μετά τοϋ πολιού του πώγωνος' 
νά συγκριθή μόλις αυτή ήδύνατο 
είς τήν λευκότητα. 

Τό τού σταυρού ποιών 
σημειον, επισήμως εκαθέσθη καί 
τόν δέσμιον Ιπρόσταξε νά φέρωσι 
καί έ'να εκ τών μοναχών εκάλεσε 
κατ 'όνομα: ή τού δσίου μοναχού 
εκείνου ό'ψις ήν ψυχρά καί σκυθρωπή. 
Καί κύψας ακολούθως δ ηγούμενος, 
τώ "Ορσσα είπε δύο λέξεις ε'ις τό ους 
γελών. Ό δέ Βογιάρος, είς άπάντησιν 
τής ερωτήσεως αυτής ή συμβουλής, 
κατένευσε τήν κεφαλήν . . . καί δ τυφλός 
εκίνησε τήν χείρα ! δ δέ μοναχός 
τήν εννοιαν τού σχήματος ένόησε,— 
μομφήν, έτοίμην είς τά χείλη έξ αυτών 
τών ιερών παρέλαβε βιβλίων καί 
έκόσμησεν αύ :ήν , καί ούτω πως λαλεί 
πρός τόν εγκληματίαν: «"Δφρον, άφθαρτε 
υιέ τής γής ! Τά πάθη καί τό πονηρόν 
τό πνεύμα, διά τής δδού τοϋ μέλιτος 
πρός τήν χθονίαν ταύτην σ'εφερον ζωήν. 
Κατά πολλά ήμάρτησας· άλλ ' έκ πασών 
τών σών αμαρτιών φρικωδεστέρα ην 
ή τελευταία αύ'τη αμαρτία σου. 
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Τό γήϊνον κριτήριον δέν δύναται 
νά συγχώρηση, ά λ λ ' υπάρχει έτερος 
ε'ις τά ουράνια Κριτής, φιλεύσπλαγχνος,— 
καί ήδη είς Αυτόν ενώπιον ημών 
τάς πράξεις έμπιστεύθητι τάς σάς ! » 

'Αρόένιος. 

Ενταύθα ήλθες τήν έξομολόγησιν 
ν'ακούσης τήν έμήν,— ευχαριστώ. Ά λ λ ά 
δέν εννοώ δποϊαι αί ίδέαι σας. 
Τάς πράξεις μου, κ'έκτός εμού, σύ ώφειλες 

νά τάς γνώριζες, άλλά δύναται ποτε 
νά δμιλήση ή καρδία ; Καί εάν 
τό στήθος τούτο ν ' άνοιχθή ήδύνατο 
ενώπιον σου, σύ δέν θ ' άνεγνώριζες 
βεβαίως έν αύτώ ώς άσυνείδητον 
εμέ κακούργον ! "Αν 6 νόμος σας 
διά χειρός Κυρίου έκυρώθη, πλην 
έν τή καρδία ταύτη νόμος έτερος 
ύπάρχεΊ, ουχί ήσσον τούτου ιερός: 
εκείνος μέήθώωσε — μόνος δ ' Αυτός 
εξουσιάζει πλήρως τήν καρδίαν μου ! 
Έάν διά ιής ευτελούς μου τής στολής 
δέν διεπέρα ίσως δηλητήριον 
μέχρι καρδίας, τότε ίσως ένοχος 
θά ήμην: άλλ* έξ ίσου πάντας προ πολλού 
τό πεπρωμένον σύρει, κ ' ύπό τήν στολήν 
τοϋ δούλου, άλλά εμπλεως νεανικής 
ζωής, εΐμ' άνθρωπος, καθώς καί οί λοιποί. 
Καί σύ, καί σύ, γέρον τυφλέ, εάν ποτε 
τήν ούρανίαν αυτής έβλεπες μορφήν 
καθ' ύπνους έστω, θά μ'έφθόνε,ις κ ' ίσως δ 
επίσης ένθους, θ ' άπεφάσιζες καί σύ 
νά άμαρτήσγις· καί τούς όρκους λησμονών 
τούς φοβερούς, προθύμως θά ύφίστασο, 
δ ι ' ένα λόγον, βλέμμα, ή θωπείαν της, 
τήν βάσανόν μου καί τήν καταισχύνην μου 
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"Ορΰΰα. 
Μή ένθυμήσ' εκείνην πλέον : μάταιονί 
"Αν καί βραδέως, βλέπω δμως σήμερον 
δτι εντός τών κόλπων μου ανέπτυξα 
κ ' εθέρμανα τόν οφιν ! Ά λ λ ά σήμερον 
θά μοϋ πλήρωσης τήν φιλοξενίαν μου, 
ώ, πίστευσον καί διά τήν καρδίαν δέ 
τής θυγατρός μου, παρ' έμοϋ τήν άμοιβήν 
θά πληρωθής κακούργε,— σύ, ώ έκθετε 
καί περιφρονημένε, δούλε, έρημε ! , . . 

'Αρΰένχος. 
Ειν* αληθές - πού εγεννήθην — αγνοώ. 

Τις εϊνε δ πατήρ μου καί άν ζή — 
ουδέν γνωρίζω. . . Λέγουσιν οί άνθρωποι 
δτ 'ήμην βρέφος δταν μέ παρέλαβες 
καί με παρέδωκες ύπό τήν αύστηράν 
τών μοναχών έπίβλεψιν εις βρεφικήν 
ακόμη ήλικίαν, άνεπτύχθην δέ 
εντός τών στενών τοίχων, κατά τήν ψυχήν 
παιδίον — μοναχός έκ περιστάσεως ! 
Ουδείς τάς ίεράς'νά εϊπη λέξεις είς εμέ 
εδώ ετόλμα αμήτηρ» καί «πατήρ»· σύ δέ, 
βεβαίως, γέρον, τά ονόματα αυτά. 
τά προσφιλή νά λησμονήσω ήθελες 
έν τή μονή ; Είς μ ά τ η ν ή φωνή αυτών 
τών ονομάτων Ιγεννήθη μετ ' έμοϋ. 
Είς άλλους έ"βλεπον πατρίδα, συγγενείς, 
οίκίαν, φίλους, καί εγώ δέν εύ'ρισκον 
ουδέ τούς τάφους τών αγαπητών ψυχών! 
Πλήν σήμερον δέν θέλω είς τόν δήμιον , 
νά παραδώσω τ 'όνομα αυτών, καί παν 
δ,τι υπάρχει εις εκείνο ενδοξον 
νά περιλούσω διά αίσχους καί αίματος· 
θά αποθάνω δούλος σου ώς έ'ζησα ! , . . 
— Ουχί, μή απειλής, ώ πάτερ δσιε -

πρός τ ι νά φοβηθώμεν ; Καί έμέ καί σέ 
δ τάφος αναμένει . . . άδιάφορον 
άν σήμερον ή αΰριον άπέλθωμεν. 



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

Δεν εχομέν κανένα, ήδη κύριον. 
συ εις παράδεισον απέρχεσαι, έγώ 
εις κόλασιν — άλλ'είνε ή αύτη οδός. 
"Αφ'ής τον κόσμον εϊδον, δις ελεύθερος 
εύρέθην καί τέ τελευταϊον — σήμερον... 
Τέ πρώτον δέ,'^ οπόταν μεταξύ υμών 
ακόμη έ'ζων, έν τώ μέσω προσευχών, 
βίβλων κεκονιαμένων, κατά νούν 
μ'έπήλθεν ή Ιδέα, εστω πρές στιγμήν,, 
νά ϊδω τούς λαμπρούς αγρούς, νά μάθω άν 
ή γή εινε ωραία, εάν είς αΰτέν 
τέν κόσμον διά τήν έλίυθερίαν ή 
διά τήν φυλακήν ήμεϊς έπλάσθημεν.. . 
Καί έν νυκτίο* dipqe, ώρ£ φοβέρα, 
οπόταν σάς έφόβιζεν ή καταιγίς, 
οπόταν παρά το θυσιαστήριον 
συνηθροισμένοι εις τήν γήν κατέκεισθε 
πρηνδϊς, έγώ άπέ τών ιερών τειχών, 
ύπέ τήν λάμψιν άπαισίων αστραπών 
έκ τού μοναστηρίου έδραπέτευον. 
Απέρριψα καί φόβον καί ενδύματα, 
τήν νύκτα καί το ψϋχός της ηύλόγησ};, 
τάς θλίψεις έλησμόνησα τού βίου, καί 
τήν καταιγίδα άδελφέν ώνόμασα. 
Ύ π έ λυσσώδους τότε κατεχόμενος 
εκστάσεως, θά άπηρχόμην μετ ' αυτής 
προθύμως- τάς νεφέλας μέ τούς οφθαλμούς 
παρηκολούθουν, διά τής χειρός μου δέ 
τέν κεραυνέν άνήρπαζον ! ΤΩ γέρον, τ ι 
εν μέσω τούτων τών τειχών ήδύνασθε 
νά δώσητ'ε ίς έμέ αντάλλαγμα, άντί 
εκείνης τής φιλίας, τής βραχείας μέν 
πλήν ζωντανής, μεταξύ καταιγίδος καί 
καρδίας θυελλώδους ; . . . 

Ηγούμενος. 
Ειν ' ανωφελές 

τά ονειρά σου νά γνωρίζωμεν ήμεϊς. 
Δεν ήλθες δΓαΰτέ ενώπιον ημών, 
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Δι'άλλο τι κατηγορείσαι σήμερον, 
ζητών τού νόμου τήν άλήθειαν,—λοιπόν, 
τούς σούς ν ' αποκάλυψες φίλους, τούς φονεις, 
ών αί-φρικώδεις πράξεις άποπλύνονται 
δ ι ' αίματος και κρύπτονται εις ζοφεράν 
σκοτίαν μετά τών οποίων πασαν σύ 
τιμήν άπολακτίσας, τήν ταλαίπωρον 
έσκόπεις ν ' άπαγάγγις. 

Άρόένιος. 
Τις ; έγώ αυτούς 

νά ονομάσω ; Πάτερ δσίε, ιδού 
πάν δ,τι θά συναποθάνη μετ 'εμού. 
Τέ μυστικόν αυτών—καί δχι τέ εμον— 
άμετατρέπτως θά τηρήσω, μεχρισού 
ή γή, ώς δύο φίλους θά δεχθή ημάς 
κατά τήν ώρισμένην ώραν. Κόλασον 
διά σιδήρου καί πυρός—ουδέν, ουδέν 
θά ε'ιπω. Στιγμιαία δέ κραυγή εάν 
μοϋ δ ιαφυγή. . .Τότε , ώ πάτερ, δσιε, 
τήν ασθενή θά αποσπάσω γλώσσάν μου ! 

Μοναχός. 
Μωρέ ! Πρός τ ί ή τόση σου επιμονή ; — 

Τέ τέλος σου εγγίζει. "Αποκάλυψον 
τέ μυστικέν ταχέως. Είς τήν μέλλουσαν 
ζωήν υπάρχει αδης καί παράδεισος,—» 
άλλά κ ' α'ιωνιότης είς εκείνον ή . 
εις τούτον. . . 1 1 

'Αρΰένιος. 
"Ακουσον, χθες έν τή φυλακή 

άπεκοιμήθην. Ήχον προσεγγίζοντα 
ακούω αίφνης, λαλιάν άγαπητήν, 
γνωστήν, καί ώς νά ειδον βλέμμα φαεινόν. . . 
"Αφυπνισθείς αμέσως, ανεζήτησα 
τ ά βλέμματα εκείνα καί τήν λαλιάν 
εν τή σκοτίας Οιμοι ! "Εν τώ στήθει μου 
υπήρχον ταύτα ! Έπ ί τής καρδίας μου 
ώσεί σφραγίς ετέθησαν, διά νά μή 
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τών υψηλών ορέων κατοπτρίζεται 
εντός τοϋ ποταμού σιωπηλώς, μακράν 
μαυρίζον μόλις. "Όπισθεν δέ τών πυκνών 
δασών εκείνων, σμήνη άπειρα νεφών 
εξέρχονται, καί ανατέλλει όπισθεν · 
αυτών πυριφλεγής ή πορφυροί ηώς. 
'Αστράπτουν τού μοναστηρίου οί σταυροί· 
Έπί τών υψηλών τών πύργων τής μονής, 
τών τοίχων, τών διαποικίλων της πυλών, 
ώραϊαι, ζωηραί, γλυκεϊαι, ώς ζωής 
νεανικής ή ευτυχία,— παίζουσιν 
αί τής ήούς χρυσαϊ (ζκτϊνες'. 

Ό βαρύς 
ό ήχος τών κωδώνων, ή δ ' εις τόν ναόν 
τούς αγαθούς πατέρας συνεκάλεσε -

τών θυμιατηρίων ήδη 6 καπνός 
έν μέσω τών στηλών περιελίσσεται 
καί αντηχεί ή ψαλμφδία τοϋ χορού... 
Εξαίφνης υπηρέτης τις εις τόν ναόν 
προσέδραμε, χαμηλοφώνως είπε τι 
εις τόν ήγούμενον έν τάχει, ούτος δέ 
άνασκιρτήσας, είπε: «Πού εινε λοιπόν, 
πού εινε 6 ταμίας ; Πήγαινε-ευθύς 
ερώτησε τον, μή τυχόν απώλεσε 
τάς κλείδας ; ϊ "Από τό θυσιαστήριον 
προσήλθεν ό ταμίας, τρέμων σύσσωμος 
καί λέγων, δτι τά κλειδιά άπαντα 
αυτός κατέχει έτι , οτι δέ παντάπασιν 
υπαίτιος δέν εινε ! Έταράχθησαν 
οί μοναχοί καί τρέχουσιν εδώ καί έκεϊ, 
6 θόλος δέ συχνά έπανελάμβανε 
τάς λέξεις ταύτας: Έδραπέτευσε ! Τίς ; Πώς ; ! 
Καί οί τής ιεράς μονής καλόγηροι, 
έκ τού άπλοϋ αυτού βασανιζόμενοι 
αινίγματος, είς τής μονής τήν φυλακήν 
άπήλθον εναλλάξ. 

Προσήλθον, βλέπουσι: 
πριονισμένον εινε τό κιγκλίδωμα 
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τοϋ στενού παραθύρου, εις τήν τάφρον δέ 
ή πατημένη άμμος διετήρησε 
πολλών ποδών σημεία - έγχειρίδιον 
όδοντωτόν, χαλύβδινον κατέκειτο 
λησμονηθέν έπί τής άμμου,, ζώνη δέ 
μεταξωτή, πολωνικής κατασκευής, 
σχισμένη κ ' έστρημμένη οπως δπως πρός 
τούς κλάδους τής τοϋ παραθύρου κάτωθεν 
σημύδας, ήτο διά κόμβου ισχυρού 
έκεϊ προσδεδεμένη. 

Ήκολούθησαν 
τ ά ίχνη, τ ά δποϊα προς τόν Δνείπερον 
ώδήγουν—παρετήρησαν δ ' ευθύς έκεϊ, 
ε'ις τ ' άβαθη, σχηματισθεϊσαν αύλακα 
αποσυρθέντος άκατίου. Ού μακράν, 
έπί καλάμου, ράκος τι έκ τής αυτής 
εκείνης ζώνης, μέ τήν μίαν άκραν του 
έκρέματο εις τό "νερόν κ'έσείετο 
ύπό τήςαΰρας 

«Έδραπέτευσεν ! — 'Αλλά 
τίς έβοήθησεν αυτόν ; Οί άνθρωποι, 
βεβαίως, όχι ό Θεός ! . ; . ' Α λ λ ' δμως ποΰ 
τούς φίλους εύρεν ; Ώστε ήτο, πράγματι , 
ώς φαίνεται, κακούργος μέγας ! » Ούτω πως 
συναθροιζόμενοι οί μοναχοί, συχνά 
καθ ' εαυτούς συνδιελέγοντο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. 

Χειμών, 
"Από τοϋ βάθους τών χιόνων, μελανοί 
εγείρονται τών δένδρων οί κορμοί, ώσεί 
φαντάσματα, τάς κεφάλας των κλίνοντα 
επί τόν παγωμένρν Δνείπερον. Έκ τών 
κρυστάλλων τής ύαλου τών διαφανών, 
ζοφώδης ή ήμερα διαφαίνεται 
καί ή χιών τάς αύλακας κατέκλυσε. 
Τό λυκαυγές λαγώς τις μόλις κρύπτεται 
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τολμώ αυτά νά λησμονήσω πώποτε, 
καί καίουσι κ ' έ κ νέου τήν ζωογονούν... 
Αυτά εΤνε παράδεισος καί ά^ης μ ο υ ! 
Είς τήν άνάμνησιν αυτών—μηδέν • 
ό βίος καί αίωνιότης ή στιγμή ! 

Ηγούμενος. 

Σιώπα, παύσε, βλάσφημε ! Πέσ" είς τήν γήν, 
κλαϋσε, δεήθητι, φοβήσου τον Θεόν 
Αί κακαί σκέψεις — τιμωρία θεϊκή 1 
Δεήθητι Αύτοϋ. . . 

'Αρόένχος. 

Ό κόπος μάταιος ! 
Μη λέγης δ τ ' ή θεία δίκη εις έμε 

τδ τέλος καθορίζει, άλλ 'ο ί άνθρωποι, 
οί άνθρωποι, ώ πάτερ, πάντοτε ! 'Εγώ 
&ς αποθάνω. . . Ά λ λ ά τήν ζωήν αυτών 
ο θάνατος μου δέν θά παρατείντ) καί 
αί μέλλουσαι ήμέραι είς αυτούς ουδέν 
προσθέτουσι,—-καί ε'ις τό αίμα τό χυθέν 
αδίκως, ε'ις τό αίμα νέου άφρονος 
δέν εϊμαρται τάς πρό πολλού ψυχράς αυτών 
καρδίας νά θερμάνωσιν 6 τάφος δέ 
ό άνευ λίθου καί σταυρού —δσ^ία κάν 
ύπήρξεν ίσως ή ψυχή των , — ουδαμώς 
γενήσεται τών ασθενών αυτών ποδών 
νέα βαθμίς πρός ουρανούς· καί ή σκιά 
τοϋ δυστυχούς, ώ πίστευσον ! ουδέποτε 
τήν θύραν θά άνοιξη είς αυτούς 
τοϋ παραδείσου... Καί τόν τάφον ουδαμώς 
φοβούμαι λέγουσιν, εκεί οί άνθρωποι 
καθεύδουσιν είς α'ιωνίαν και ψυχράν 
γαλήνην . . . Πλην λυπούμαι ν ' αποχωρισθώ 
τόν βίον 1 Είμαι νέος, ν έο ς . . .Άραγε 
έγνώρισας νεότητα καί όνειρα, 
ή δέν Ιγνώρισας ; "Η έλησμόνησας 
δτι καί σύ ήγάπησας κ ' εμίσησας ; 
Πώς ή καρδία τότε ζωηρότερον 
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εσκίρτα είς τήν θέαν των αγρών καί τοϋ 
ήλιου έκ τοϋ γωνιαίου, υψηλού 
πυργίσκου, δπου αύρα πνέει δροσερά 
καί δπου έν τ φ τοίχω είς ρωγμήν τινα 
έκεϊ βαθ,εϊαν, άπό χώραν άγνωστον 
παιδίον — νεοσσός αγνής περιστέρας,— 
συσπειρωμένον κάθεται, έκφοβισθέν 
ύπό τής καταιγίδος ; . . . Λ Αν όλιγωρής 
διά τάς καλλονάς τοϋ κόσμου σήμερον 
τυφλός καί γέρων είσαι, καί άπέμαθες 
τούς πόθους...Τί πρός σέ αυτοί ;— σύ έ'ζησας 
ώ γέρον, εις τόν κόσμον δέ έχεις πολλά 
νά λησμονήσής.. .Έζησας ,— άλλά κ ' έ γ ώ 
νά ζήσω ήδυνάμην ! 

Τότε, εγερθείς. 
Τής θέσεως του δ πατήρ ηγούμενος 
τόν λόγον του τόν άσεβη διέκοψε, 
καί πάντες πέριξ δυσφορούντες διά τήν 
άγέρωχόν. του οψιν καί τό. φρόνημα 
τό ύπερήφανον, τό τόσον άκαμπτον 
εμπρός τής Ειμαρμένης, άπειλητικώς 
έγόγγυζον καθ "εαυτούς, κ ' ε δ ώ κ ' έκεϊ 
ή λέξις — «βά5ανος»— επί τά χείλη των 
εν άκαρεϊ διέδραμεν. Ατάραχος 
πλήν ήτο δ δεσμώτης κ'ήκουεν αυτών 
αναίσθητος, ώς τό σαθρόν καί ασθενές 
άκάτιον, τό επί τής ακτής ριφθέν 
ύπό θυέλλης, στερημένον δέ κωπών 
καί έρετών, άκίνητον τήν ώθησιν 
προσμένει τών κυμάτων . . . 

ΤΙ ηώς ιδού 
προ,βάλλει. Εινε ήρεμος ή πεδιάς· . 
πυκνή ομίχλη,-ώς οθόνη ελαφρά, 
μέ' έπηργυρωμένα κράσπεδα, υπέρ 
τόν Δνείπερον άναδινεϊται ποταμόν, 
καί διά μέσου τής ομίχλης κοίλωμα, 
'σχηματιζόμενον είς τό πρανές επί 
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παρά τήν φωλεάν του, καί σκιρτών εμπρός— 
οπίσω,' περιπλέκει τά πατήματα 
αΰτοϋ - κ ' ένίοτ' αντηχούν είς τής νυκτός 
τό σκότος παρατεταμέναι ύλακαί 
κυνών, ένώ λύκος πεινών καί κάτισχνος, 
άλώνιόν τι κύκλω περιέρχεται. 
Κ'ε'ις τήν γαλήνην τοϋ πεδίου μάλιστα 
τό βήμα τό βαρύ αυτού ακούεται 
καί 6 βρυγμός καί κρότος τών οδόντων του· 
καί κατα πδίσαν δέ έσπέραν, μεταξύ 
τών θάμνων, σπινθηροβολούντων οφθαλμών 
έκατοντάς, ώσεί λαμπάδες έν γραμμή 
σκιρτώσιν έν τ φ σκότει καί μαρμαίρουσιν 

Ά λ λ ' δ βογιάρος Όρσσα, μή φοβούμενος 
τας καταιγίδας τοϋ χειμώνος, έδωκε 
διαταγήν έν ώρο; λίαν πρωινή, 
νά συναχθώσιν οί θεράποντες αΰτοϋ, 
τά ξίφη ν * ακονίσουν καί τούς ίππους των 
νά έπισάξωσι. Καί διεσάλπισεν 
ή φήμη πανταχού, δ τ ' ή ανήσυχος 
Λιθουανία μετά πλήθους στρατηγών 
θρασέων κατά τής Ρωσσίας έρχεται. 
Διαγγελεϊς τού ρωσσικοϋ στρατεύματος 
είς ά'λα έ'τρεχον τ ά μέρη - .προσκαλούν 
εις εϋωχίαν έ'νδοξον — ε'ις τών ξιφών 
τήν εύωχίαν, τούς βογιάρους απαντάς 
καί τούς ανθρώπους των . 

Ό "Ορσσα κάθηται 
έπί τοϋ ϊππου. Διά τής χειρός αΰτοϋ 
σημεϊον δίδει, καί έν μέσω οιμωγών 
τών γυναικών καί τών παιδιών, τής κλαγγής 
τών δπλων, άπαντες έπί τών ϊππων των 
πηδώσι - φέρων δ ' έκαστος τήν τοϋ σταυρού 
σημαίαν, ήκολούθησεν αύτρν παρά 
τήν πύλην. Μόνος άφωνος αυτός, χωρίς 
ποσώς νά κάμη τό σημεϊον τοϋ σταυρού, 
ώς Μουσουλμάνος τις, ώς πρίγκηψ Τάταρος, " 
τήν πύλην πλησιάσας τής οικίας του, 
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τούς οφθαλμούς αΰτοϋ άνύψωσεν, ουχί 
προς οΰρανόν, άλλά πρός τό παλάτιον 
εκείνο, δπου πρότερον αμέριμνος 
κατώκει, δπου σήμερον δ άνεμος 
ε'ις τούτο κατοικεί, καί δπου σείουσα 
εκάστοτε τήν άνευ κλείθρου καί κλειδός 
έκείνην θύραν, δπως ή τροφός κινεί ι 
τό λίκνον,— άδει ή χιονοθύελλα. 

Συνήφθ·/) πέραν κρατερώτατος άγων, 
άφίνών δπισθέν του 'ιχνη πορφυρά... 
Έν μέσω φονευμένων ίππων, μεταξύ 
τών συντριμμάτων τών δοράτων καί ξιφών 
ίππεύς τις διελαύνει, κάτι προφανώς, 
αναζητών, διότι πότε χαμηλά 
τήν κεφαλήν έπί τής χαίτης έκλινε 
τοϋ μαύρου ίππου του, καί πότε έξαφνα 
είς τούς αναβολείς του άνυψοϋτο.. .Τίς 
λοιπόν νά ήτο ούτος ; Ούτε Πολωνός, 
ά λ λ ' ουτε Ρώσσος — καίτοι τήν πολωνική 
στολήν του ζωηρότατα έποίκιλλον, 
κοσμήματ' αργυρά, καί ή πολωνική 
ή σπάθη του μετά πάταγου ετυπτε 
τοϋ ίππου τά πλευρά. Τής αποτόμου του 
μορφής ή μελαψή χροιά, οΐ οφθαλμοί, 
έν οίς τό σκότος καί τό φώς συχνά 
κατέσχον έν τή πάλη θέσιν εναλλάξ, 
κατέπειθον σχεδόν, δτ 'ε ίς τάς φλέβας του 
έκόχλαζε Τατάρων α ίμα . . . Νεαρός 
δεν ήτο—ουδέ γέρων άλλά τής μορφής; 
αΰτοϋ οί χαρακτήρες τήν άνέκφραστον 
πλήν ζωντανήν έκείνην ειχον καλλονήν, 
είς τήν δποίαν σκέψις, αναλλοίωτος 
προσέδωκε τήν λάμψιν της τήν πένθιμον, 
δπου πάν δ, τ ι άγαθον ή πονηρό ν 
υπάρχει εις ψυχήν καθηλωμένην πρός 
τήν γήν αντανακλάται ώς είς κάτοπτρον 
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άναστενάζων δ ' έκαστος θά ελεγεν 
δτι υπέφερε πλειότερον παρά 
δτ ' έ'ζησεν. 

Υπήρχε γήλοφος έκεϊ 
έν μέσω τής κοΛάδος. Δρυς παχύρριζος, 
ώς γίγας τις τήν πτέρναν της έστήριζε 
κ 'έφήπλωνεν υπερηφάνως έπ 'αύτοϋ 
σκιάδα, κ α τ ' άρέσκειαν, τών άμαυρών 
αυτής τών κλάδων. Φοβερός έδώ άγων 
συνήφθη κ ' έτελείωσεν έδώ. Σωροί 
πτωμάτων, τά δποϊα παρεμόρφωσε 
τό ξίφος, εις τόν λόφον τούτον εκειντο. 
Κ α ί ή χιών, βαμμένη έν τώ αϊματι 
έτήκετο πού καί που έως τήν γ ή ν 
είς τόν φλοιόν τής γηραιάς δρυός τομαί 
πελέκεων ύπήρχον πέριξ, κ ' έ π ' α ύ τ ο ϋ 
έφαίνετο τό αίμα, ώς νά έρρεεν 
άπό τοϋ βάθους τών νωπών αυτής πληγών . 
Καί δ ίππεύς άνήλθεν εις τόν γήλοφον, 
έπήδησεν άπό τοϋ ί'ππου, σύννους δέ 
είπεν α υ τά : 

« Ιδού ή θέσις,— ή νεκρός 
ή ζών—εϊνε εδώ . , . Ίδού ή δρυς αυτή ,— 
έκεϊ τά νώτα του στηρίξας πρός αυτήν 
δ λυσσαλέος γέρων ήγωνίζετο. . . 
Τόν είδον πρός στιγμήν περιστοιχούμενον 
ύπό πεντάδος δούλων καί μαχόμενον. 
Καί σοι εστοίχισεν, ώ Λίτβα, άκ,ριβά 
ή κεφαλή αυτή ! . . . Έδώ άπό μακράν, 
έν μέσω πλήθους, είδον πώς ή χειρ αύτοϋ 
τρις ύψωσε τήν σπάθη ν καί κατέπεσεν 
δσάκις δέ καί πάλιν άνηγείρετο, 
τόαίμα έρρεεν έκ ταύτης κρουνηδόν... 
Έπ ί μακρόν τό πλήγμ ' άνέμεινα 
τό τέταρτον ! Έκ τού πεδίου πλήν αυτός 
δέν έφυγε,— νά φύγιρ δέν ήδύνατο 
κ&ν τούτο έπεθύμει ! » Αίφνης ασθενή 
ακούει στόνον πλησιάζει: «εΤν'αυτός ! . . . » 
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Ό "Ορσσα τήν αιμοσταγή του κεφαλήν 
άπό τής γής ολίγον άνεσήκωσε 
καί είπε μ'ασθενή κ ' έκπνέουσαν φωνήν: 
« Κ ' έ γ ώ , κ* εγώ σ'έγνώρισα ! ούδ'δ καιρός 
ουδέ τό ξένον ένδυμα μετέβαλον 
τ ' άπαίσιόν σου βλέμμα καί τό πρόσωπον 
αυτό τό πελιδνόν, έν οις τό έγκλημα 
και ή κακία άπετύπωσαν πιστώς 
τήν εαυτών σφραγίδα. Ναι. Αρσένιε ! 
άν κ'ε'ις τού μνήματος τό χείλος ί'σταμαι, 
γνωρίζω πλήν τό πρώτον σου μειδίαμα 
καί τόν υπάρχοντα εις τοϋτο συριγμόν 
τοϋ όφεως ! Κ' έν μέσω φθόγγων ξένης γής 
γνωρίζω τήν φωνήν σου, ήν σύ προσπαθείς 
νά μεταβάλγς ίσως. Τούς δολίους σου 
σκοπούς μαντεύω, διατί είσαι έδώ 
γνωρίζω - πλήν πιστός είς τήν πατρίδα μου 
τούς οφθαλμούς δέν αποστρέφω πλέον, αν 
καί. σύ, προδότ'αλλόπιστε, επιθυμείς 
νά ίδτ)ς θλϊψιν εις αυτούς, συμπάθειαν, 
θανάτου προσεγγίζοντος κατάπληξιν . 
'Αλλ ' δμως μάθε, — δέν λυπούμαι τήν ζωήν • 

' λυπούμαι μόνον τοϋτο: δ τ ' ή ώρα μου 
έσήμανε πριν ή έγώ εκδικηθώ, 
δτι τό ξίφος νά εγείρω τό βαρύ 
δέν δύναμαι, δτ ' εις τό αίμα τών εχθρών, 
δ ι 'ού εϊνε βαμμέν' αί χείρες μου, ρανίς 
κ&ν μία έστω έκ τού αίματος σου δέν 
υπάρχει ! » 

— Γέρον, παρατήρησον εδώ, 
έδώ, τό στήθος τοϋτο, καί τό παρελθόν 
λησμόνησον 1... Πληγάς τό στήθος μου αυτό 
δέν έχει ώς τό Ίδικόν σου, άλλ 'εντός 
αύτοϋ τόν οφιν φέρει θλίψεως δεινής ! 
Έξεδικήθης πρό πολλού καιρού — πλήν πώς 
καί τ ί να ,— δέν εΐνε τό ίδιον ; Ά λ λ ά 
πείε μοι κάλλιον, σέ ικετεύω, πού 
ν ' άνεύρω δύναμαι τήν θυγατέρα σου ; 
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Ά π έ τάς χείρας τών έχθρων τής χώρας σου, 
τά· βέβηλα φιλήματα καί ξίφη των 
ώρκίσθην νά τήν σώσω, καίτοι σήμερον 
ευρίσκομαι μαζί των ! . . . 

—: Σπεύσε γρήγορα 
εις τήν άρχαίάν μου ο'ικίαν, καί εκεί, 
εκεί τήν κόρην μου θά εδρης' άσιτος 
καί άϋπνος, νυχθημερέν τον φίλτατον 
προσμένει ανυπόμονος ! Τό τέλος μου 
εγγ ί ζε ι ! Σπεϋσον. . . Τώρα ό αδικηθείς 
πατήρ δεν εινε ή απαίσιος νεκρός ! . . . » 
Νά όμιλήστ) ετι ήθελεν, άλλά 
παρέλυσεν ή γλώσσα του - ηθέλησε 
σημεϊον τ ι νά κάμη διά τής χειρός, 
άλλά τά δάκτυλα αυτής εκάμφθησαν 
προς άλληλα, καί, έπί τής μορφής αΰτοϋ 
σκιά θανάτου διά μελανής γραμμής 
διέδραμε. Το πρόσωπον, του προς τήν γήν 
εξαίφνης έ'στρεψεν, άφήκε ρόγχασμόν, 
ετάνυσε τά μέλη του — κ ' εξέπνευσε. . 

Προσήλθεν δ Αρσένιος καί έ'λυσε 
τάς χείρας τάς συνεσφιγμένας, κ ' έ κ τής γής 
ανήγειρε τήν κεφαλήν τοϋ γέροντος· 
καί είδε πίπτοντα άπό τά θολερά 
καί νεκρωμένα ομματά του δάκρυα 
μαρμαίροντα ώς δ άδάμας· ήρεμον 
τήν φυσιογνωμίαν είχε, πλήρη δέ 
τής καλλονής εκείνης, ήτις καί νοές 
κ ' αισθήσεων στερείται, ώς δ θάνατος 
αυτές μυστηριώδης. 

Καί έπί μακρέν 
δ νεανίας άνωθεν του ϊστατο 
άπέ μετάνοιαν καταθλιβόμενος, 
άκων τέ παρελθέν αυτού άναπολών, 
συγγνώμην δίδων, δ τοιαύτην μή λαβών. 
Ήρεμα δέ κατόπιν άνεπέτασεν. 
έπί τοϋ στήθους τέ καφτάνιον αΰτοϋ 
κ ' έφάνησαν σημεία αίματόεντα 
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πληγών αρχαίων καί νωπών—μαυρίζουσαι 
κ'έξέχουσαι γραμμαί. Προς τήν καρδίαν του 
έπέθηκε τήν χείρα καί τών αδρανών 
αρτηριών της οί παλμοί άνήγγελλον 
αΰτώ αδήλως, δτ' εις τήν βιαίαν του 
καρδίαν μέχρι τής ύστατης του στιγμής 
έκόχλαζον τά πάθη, δτι πρότερον 
πολύ ή πένθιμος τών οφθαλμών αυτών 
έσβέσθη λάμψις . . . 

Ή δ η έπλησίαζεν 
ή δυ̂ σις τής ημέρας : δ δ ' Αρσένιος 
ίππεύσας, τά πλευρά τού ϊππου του κεντρί 
διά "τών χαλύβδινων πτερνιστήρων του, 
κ'- είς δύο καλπασμούς μακράν τής θέσεως 
τής ολέθριας μάχης ήτο. — Ή κοιλάς 
διά γραμμής ευρείας έξετείνετο 
κατόπιν του - ε'ις τάς πλαγίας τοϋ φωτές 
άκτϊνας ή λευκή χιών έξήστραπτέ 
διά μυρίων φώ τω ν τείχος σκιερέν 
ενώπιον αΰτοϋ ε'ις τέν δρίζοντα 
ύψοϋτο—δάσος είς αΰτέν γνωστότατον 
ύπέ τών δένδρων τήν σκιάν τον ί'ππον του 
διηύθυνε - γαλήνη άκρα, πανταχού 
θανάτου ύπνος - έκ φαιού- τίνος 
ενίοτε στελέχους δένδρου, στοναχήν 
άκουσας ϊππου διαβαίνοντος εγγύς, 
κόραξ βαρύς, τών πεδιάδων βασιλεύς, 
άφίπταται καί έπί άλλου κάθηται 
κορμού, τέ ράμφος τέ αιμοδιψές αΰτοϋ 
έπί τών κλάδων καθαρίζων τών ξηρών. 
Απομεμακρυσμένος μόλις ώρυγμές 
αγέλης πειναλέων λύκων, λυσσωδώς 
σπευδούσης ε'ις τής μάχης τέ άπαίσιον 
πεδίον, εις τήν ήρεμίαν τών στεππών 
έξέπνεεν. Ώς βοστρυχώδες κράσπεδον 
έκρέματο ή δρόσος, περιβάλλουσα 
τούς κλάδους δάσους συμηδών καί πιτυών, 
ύπέ τέ διαυγές δέ στέγασμα αυτών 
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διήρχέτο 6 δρόμος· δταν δέ συχνά 
δ πίλος ή ή χειρ τους κλάδους ήγγιζε, 
μέ κόνιν επληροϋτο άργυρίζουσαν 
τδ πρόσωπον του . . . Και Ικάλπαζε ταχύς 
εις σκέψεις βυθισμένος. Κατεπόνησε 
τόν ΐππον του τού δρόμου τό ασύνηθες, 
βυθίζεται συχνάκις εις τήν άφθονον 
χιόνα . . . Κοπιώδης ή πορεία του ! 
καπνίζει ώς ή κάμινος τό στήθος του. 
Έκ δυσφορίας του ίππέως, μέ αφρούς 

καί αίματα πληρούνται τά πλευρά αυτού. 
'Αλλ ' ήδη πλησιάζει, έ'φθασεν . . . Ιδού, 
ιδού ενώπιον αυτού εγείρεται 
καί ή οικία εκ τού όρους όπισθεν, 
έπί τής δχθης τού βραχώδους ποταμού 
Δνειπέρου. Αί αΰλαί , τά περιφράγματα, 
καί αί καλύβαι είς σωρόν ποικίλλουσι 
χαρίεντα' καί μόνον, μεταξύ αυτών, 
δ οίκος τού βογιάρου "Ορσσα σκυθρωπός 
καί ήρεμος ώς φάσμα μένει . . . Είς αύλήν 
εύρύχωρον είσήλθεν : έρημα έκεϊ 
τά πάντα ήσαν . . . ώς &ν πεϊνα ή λοιμός 
συμπόσιον εκεί έτέλουν πρό μικρού. 
'Αφίππευσε, πεζός προβαίνει . . ."Ομιλος 
παιζόντων παίδων, έντρομος έκ τοϋ πυρός 
τών οφθαλμών, τής ξενικής αύτοϋ στολής 
Καί τής ώχρας μορφής του, υποδέχεται 
αυτόν είς τό περίπτερον, καί μέ κραυγήν 
απομακρύνεται ταχύς . . . Εισέρχεται 
εις τήν οίκίαν του βογιάρου: εινε νύξ 
είς τούς θαλάμους· τά παράθυρα κλειστά, 
έπί τών παλαιών σανίδων τά κενά 
συγκρούονται δοχεία καί τό δάπεδον 
τριζοκοπ^' ενίοτε διά λευκής 
πλατείας ζώνης εικονίζεται έκεϊ 
Ιπί τοϋ τοίχου τής θερμάστρας, Ικ ρωγμής 
τών παραθυρόφυλλων διερχόμενον, 
ψυχρόν φώς τών άκτίνων τής ημέρας. 
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Κ α ί 
εις τό σκιόφως, βλέπει δ Αρσένιος 
τήν βάσιν κλίμακος. Πετ^, ανέρχεται 
τάς σφαλεράς βαθμίδας* καί ιδού τό φώς 
άστράπτει είς τά όμματα του : πρό αύτοϋ 
παράθυρόν τ ι παγωμένον : πρό πολλού 
ειν ' άνοικτόν υπάρχει μέγας ΰπ'αύτό 
σωρός χιόνος άτακτος . . . Κ α ί εϊνε, φεύ ! 
γνωστά τά μέρη ταύτα ! Πρός τ ' αριστερά 
υπάρχει θύρ' άλλά κλειστή, και επ ' αυτής 
εν μέγα κλεΐθρον, οιονεί αίμοβαφές 
έκ τής σκωρίας, κρέμαται. Έξαγαγών 
άπό τής ζώνης έγχειρίδιον οξύ, 
έμπήγ ' είς τήν όπήν τοϋ κλείθρου, τοϋτο δέ 
Ινέδωκεν άνοιξαν μέ τινα τριγμόν . . . 
τήν θύραν ελαφρώς ώθών, εισέρχεται 
μέ βήμα ύποτρέμον είς τόν θάλαμον 
τής νεαρας παρθένου. 

^ • Μετά σπαραγμού 
έξέτεινε τήν χ « Ρ α ) |« τ'° βλέμμα του 
τό βλέμμα της αναζητεί τό προσφιλές, 
καί ψιθυρίζει ασθενή χαιρετισμόν : 
άλλ ' ουτε είς τό βλέμμα, ούτε είς αυτόν 
τόν λόγον του άπάντησις εδόθη ! Πλήν 
ά λ λ ' δμως, ή τοϋ ύπνου κλίνη άθικτος 
δέν εινε - ωσάν έπ ' αυτής, ακόμη χθες, 
πρό μιας ώρας έ'τι, συνεχώς άνέπαυσε 
τήν κεφαλήν της πλέουσα εις όνειρα 
νεανικά. Κ α ί προχωρών έγγύτερον 
ακόμη, βλέπει έπί τών λεπτοφυών, 
λευκών τριχάπτων μέλανα σποδού σωρόν 
κ ' ίστόν αράχνης περί τά χρυσόπλεκτα 
παραπετάσματα. 

Είς τό παράθυρόν 
τοϋ δωματίου τούτου έπεσεν άκτίς 
τής δύσεως χρυσή επί τοϋ τάπητος 
τοϋ πολύχρωμου παίζουσα. Τήν κεφαλήν 
προσκλίνει δ Αρσένιος . . . 'Αλλ ' έ ' ξαφν* 
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άνετα ρ άχθη, άνεσκίρτησε, κραυγήν 
άφήκε γοεράν, ώς άν ό ποϋξ αΰτοϋ 
έπάτησ' έπί δφεως . . . Καί τώρα, φεύ ! 
θά έπροτίμα "ίσως άν ταχύτερον 
καί τής ιδέας έτι ή τοϋ βλέμματος 
θανατηφόρον δηλητήριον αυτόν 
κατέτρωγε. Σωρόν όστέων καί ώχρόν 
κρανίον, άνευ οφθαλμών, μ' αίώνιον 
καί άφωνον μειδίαμα,—ενώπιον 
αΰτοϋ ίδοΰ πάν ο,τι έ'βλεπε. Μακρά, 
μαρμαρολεύκων ώμων κόσμημα άβρόν, 
πλούσια κόμη, σκορπισθεϊσα έπί τών 
ξηρών όστέων έκολλήθη ποϋ καί πού . . . 
κ ' έκεϊ όπου άγνή καρδία έ'παλλεν 
εξ έρωτος φλογώδους, ήδη προ πολλού 
αίμοχαρής τών τάφων κάτοικος, έκεϊ 
απαίσιος πλανάται σκώληξ . 

«Καί ιδού 
πάν δ , τ ' ήγάπησα ! Τήν κόνιν τήν ψυχράν 
καί άψυχον, τήν καύσασαν τά χείλη μου, 
θά θλίψη νϋν, άναίσθητον, άνέραστον 
ή γή έν τή αγκάλη της τή παγερή. 
Ή πάγκαλος ψυχή της άλλην ύπαρξιν 
λαβοϋσα, ήδη φέρεται εις ιερά 
τεμένη. Καί ενώπιον μου, ώς μομφή 
τά ίχνη μένουν τοϋ πρόσκαιρου βίου της ! 
Άπέθανεν έν ήλικίο; ανθηρά, 
ίν μέσω ίσως μυστικών βασάνων, ή 
χωρίς ανησυχίας ψυχικής, καί πώς ; 
καί πότε ; Ό Θεός γινώσκει ! δι 'αύτήν 
ήτο πατήρ εκείνος, άλλά δ ι ' έμέ 
εχθρός,—καί μάρτυς τούτου ή σποδός αυτή, 
ή στερηθίϊσα ιής σκιάς τοϋ μνήματος 
καί μόνον ε'ις έμέ τυγχάνουσα γνωστή. 
« Εγκληματίας καί κακούργος είμαι, ναί ! 

Ά λ λ ' εινε ή ποινή μου τού εγκλήματος 
αξία ; Ή δ η έπί τής αυτής δδοϋ, 
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οΰδ* ε'ις τήν γήν, άλλ'ούτε εις τούς ουρανούς 
θά ιδωμεν αλλήλους . . . Καί τοϋ χωρισμού 
ή πρώτη φοβερά στιγμή έγένετο 
αιών, α'ιωνιότης δ ι ' ή μ ά ν ώ, άν 
ενώπιον μου άπο θείαν δύναμιν 
ήνοίγετ' ό παράδεισος,—ορκίζομαι, 
πριν ή εισέλθω παρά τήν άγίαν του 
τήν είσοδον, θ ' άπέτεινον έρώτησιν : 
έν μέσω τών άγιων εινε αρά γε 
6 τών ελπίδων μου απολεσθείς παράδεισος ; 
ΤΩ Πλάστα ! Σύ άπόδος μοι τό βλέμμα της 
το τρυφερόν, τά χείλη της τά δροσερά 
καί τό μειδίαμα της, τήν φωνήν αυτής 
άπόδος μοι, τήν ώς όνειροπόλησιν 
γλυκε ϊαν έ'να μόνον φθόγγον ασθενή 
άπόδος μοι ! . . Χωρίς αυτής— τ ί ειν ' ή γή ; 
τ ί εινε ο παράδεισος ; Όνόματα 
καί μόνον ηχηρά, ύπέρλαμπρος ναός 
χωρίς θεότητος ! . . 

«Καί τώρα, μόνον εν 
μοί απομένει, εν : Πηγαίνω ! Ά λ λ ά πού ; — 
Δεν εινε μήπως τό αυτό, άν τήν δδόν 
ακολουθήσω ή έκείνην ή αυτήν ; 
Ενταύθα ειν ' ή κόνις της—ουχί α υ τ ή ! 
Απέρχομαι εντεύθεν καί διά παντός, 
άκόπως, άνευ σκέψεων, χωρίς σκοπόν 

; οΰδένα, μόνος μετά τών βασάνων μου 
εις τής νυκτός τό σκότος,—καί ή θύελλα 
θά εξάλειψη παντελώς τά ίχνη μου ! , , 

τοϋ ρωσ^κοϋ) 
Α γ α θ ο κ λ ή ς Γ · Κ.ωνβταν·«ν£δηΐ5 
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Ό περιερχόμενος πρωτεύον Εύρωπαϊκόν Μουαεϊον, δπου δύναται νά 
θαυμάση παράλληλα τά κάλλιστα προϊόντα τής αρχαίας και τής 
νεωτέρας τέχνης, δεν βραδύνει νά παρατήρηση δτι, κατ* αντίθεσιν προς 
τους Ιταλούς γλύπτας τής λεγομένης Αναγεννήσεως, οι Έλληνες καί 
ιδίως οί αρχαιότεροι αυτών ήσχολήΟησαν καί διέπρεψαν περί τήν π ι -
στήν άπεικόνισιν τού δλου γυμνού σώματος πολύ μάλλον παρά τής 
εκφράσεως τού προσώπου. Ή κεφαλή ήτο δ ι ' αυτούς απλούν μέρος τοϋ 
σώματος, οΰδ' ίσως τό σπουδαιότατον. Ή τοιαύτη διαφορά εκτιμή
σεως αποδίδεται συνήθως είς τήν ύπάρχουσαν μεταξύ τών αρχαίων καί 
τών έπειτα ηθών καί εθίμων. Είς μέν τον Έλληνα τεχνίτην παρεϊχεν 
ή παλαίστρα καί αυτός δ ιματισμός συνεχείς ευκαιρίας μελέτης τοϋ 
έν ενεργεία γυμνού σώματος, ενώ δ τής Αναγεννήσεως άναγκαζόμενος ν* 
άρκήται προς μελέτην αυτού εις πτώματα ή μισθωτά πρότυπα άκινη-
τούντα έν τ φ σπουδαστηρίφ του, ήχθη εκ τής ανεπαρκούς μελέτης τής 
γυμνότητας νά περιορίση τήν δλην εκφρασιν εις τά χαρακτηριστικά 
τού προσώπου. 

Ή έξήγησις αύ'τη είναι βεβαίως εύλογος καί μέχρι τινός επαρκής* 
προς συμπλήρωσιν δμως αυτής πρέπει νά προστεθή καί τούτο τό κα
λώς γνωστόν εις πάντα σπουδαστήν τών εικαστικών τεχνών, δτι ή 
άποτύπωσις τής εκφράσεως τού προσώπου ειναί τ ι πολύ μάλλον πολύ-
πλοκον καί δυσ/.ατόρθωτον τής παραστάσεως τού λοιπού σώματος. Πρός 
άλλοίωσιν τής φυσιογνωμίας άρκοϋσι διαφοραί τόσον ανεπαίσθητοι, ώστε 
αδύνατον είναι νά έκτιμηθώσιν ακριβώς παρά τού στερουμένου τής απαι 
τουμένης μακράς πείρας. Ή ελαχίστη τώ'οντι τής σμίλης παρεκτροπή 
άρκεΐ νά μεταβάλη άπο ιλαράς είς κατηφή ή άπο μειλιχίου εις όργίλην 
τήν δλην φυσιογνωμίαν. Καλώς λοιπόν πράττοντες ήρχισαν οΐ Έλληνες 
άπο τά εύκολώτερα, άγωνισθέντες νά δρίσωσιν ακριβώς τάς αναλογίας 
και τούς διαφόρους σχηματισμούς τού δλου σώματος, πριν ή έπιχειρήσωσι 
νά ύποδείξωσι τήν ψυχικήν διάθεσιν διά τής αναπτύξεως τών χειλέων -
ή τής κλίσεως προς τ ά κάτω τής άκρας αυτών, τής διαστολής τών 
ρωθώνων, τής συσπάσεως τών οφρύων ή τών πτυχών τοϋ μετώπου. 

Άπόδειξιν τής αληθείας τών ανωτέρω παρέχει τό πασίγνωστον στε-
ρεότυπον μειδίαμα τών άρχαϊκωτέρων αγαλμάτων τής ελληνικής τέ -
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χνης. Ή άντήθεσις μεταξύ τοϋ τρόπου τής παραστάσεως τοϋ σώματος 
καί τής τοϋ προσώπου είναι προ πάντων καταφανής ε'ις τ ά μάρμαρα 
τής Αίγίνης. 'Αφ ' ενός μέν εικονίζεται μετά θαυμαστής ζωηρότητος 
καί ακριβείας ή επίδρασις τών περιπετειών πεισματώδους αγώνος έπί 
τού γυμνού σώματος τών μαχητών, ή προβολή τοϋ στήθους, ή ?ντα-
σις τών μυώνων, ή δγκωσις τών φλεβών τού τραχήλου, οί σπασμοί 
τής αγωνίας καί αυτή τών πτωμάτων ή ακαμψία, ά φ ' έτερου δέ τ ά 
πρόσωπα μένουσιν απαθή καί ιλαρά. Οί άγριοι εκείνοι πολεμισται 
αγωνίζονται νά έξοντωθώσι γλυκομειδιώντες προς αλλήλους. 

Ή τοιαύτη τού προσώπου απάθεια δεν φαίνεται εχουσά τ ι κοινόν 
προς τήν πολυύμνητον έκείνην γαλήνην, τήν δποίαν κατά τούς τεχνο-
κρίτας άπετύπωσαν επίτηδες οί έλληνες γλύπται έπί τού προσώπου 
τών θεών, ώς σύμβολον άνυψώσεως υπεράνω τών επιγείων παθών. Ά ν 
εΰλογον φαίνεται νά έξηγηθή ούτω το μειδίαμα τοϋ Απόλλωνος ή 
τής "Ηρας, δυσκολώτατον ά φ ' έτερου είναι νά πιστεύσωμεν ότι «κ προ
θέσεως ηθέλησαν οί διακοσμηταί τοϋ αίγινητικού ναού νά παραστήσω-
σιν άόργητα ή αναίσθητα είς τον πόνον τά πρόσωπα μαχόμενων καί π λ η 
γωμένων. Αληθές είναι δτι ευρέθησαν καί χριστιανοί τίνες ζωγράφοι 
παραστήσαντες μάρτυρας μειδιώντας «ν μέσω τών βασανιστηρίων ή 
και έπί τής πυράς. Τό έκστατικόν δμως έκεϊνο μειδίαμα, το δυνάμε-
νον νά εξηγηθή διά τής οπτασίας τοϋ διανοιγομένου παραδείσου, οΰ-
δεμίαν βεβαίως εχει σχέσιν πρός τήν ψυχικήν διάθεσιν ανθρώπων κατα-
γινομένων είς άλληλοσφαγίαν. Πολύ εύλογωτέρα λοιπόν φαίνεται ή 
ύπόθεσις δτι ουχί έκ προθέσεως, ά λ λ ' έξ απειρίας άπεϊχον οί αρχαιότε
ροι τεχνϊται νά μεταδώσωσιν ε'ις τό πρόσωπον τήν εκφρασιν τής όρ-
γγ}ς, τοϋ άλγους, τοϋ πένθους ή άλλης ψυχικής καταστάσεως ανωμά
λου. ΕΊς τό άνατολικόν έν τούτοις αέτωμα τού ναού διακρίνονται δύο 
κεφαλαί, τάς δποίας φαίνεται προσπαθήσας· δ γλύπτης νά καταστήση 
κάπως έκφραστικωτέρας τών λοιπών. Ή απόπειρα αύτη δύναται νά 
θεωρηθή ώς προάγγελος τής ύπό τών διαδόχων τού Φειδίου κατορθω-
θείσης προσαρμογής τής εκφράσεως τού προσώπου πρός τήν διάθεσιν 
τής ψυχής, τής δποίας πρόκειται τέλεια πρότυπα τής Νιόβης καί τοϋ 
Λαοκόοντος αί κέφαλαί. 

Ή τοιαύτη άνέλιξις τής τέχνης ήγαγε τούς Έλληνας ν ' άσχολη-
θώσιν εις τήν άπεικόνισιν τών λεγομένων καθολικών πολύ μάλλον παρά 
τών προσωπικών τύπων. Πασίγνωστον είναι δτι οί άνθρωποι διακρί
νονται αλλήλων προ πάντων έκ τοϋ προσώπου, τοϋ δέ λοιπού σώματος 
αί διαφοραί είναι όχι μόνον πολύ μικρότεραι, άλλά καί δύνανται αί 
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πλεΐσται ν ' άναχθώσιν είς γενικάς τινας κατηγορίας, έν σχέσει πρός 
τήν ήλικίαν, τήν δίαιταν, τήν κατάστασιν τής υγείας καί τάς επι-
βαλλομένας ύπό τού επαγγέλματος έξεις, ένω ο εξαιρέσει τής κεφαλές 
παραβάλλων πρός άλληλα τά σώματα δύο δμηλίκων καί ομοτέχνων 
ανδρών ανευρίσκει παρ' αύτοΐς τά ομοιάζοντα πολύ περισσότερα τών 
ανόμοιων. Οΐ "Ελληνες έπιδοθέντες έξ αρχής καί έπί πολύν χρόνον περι-
ορισθέντες εις τήν μελέτην τών γενικωτέρων τούτων χαρακτηριστικών 
επέτυχον νά καταστήσωσι τήν γυμνότητα ούτως ειπείν έκφραστικήν, 
άποδώσαντες ίδιάζουσαν καί σταθεράν έ'ννοιαν είς τάς ουσιωδεστέρας 
διαφοράς, αί όποιαι παρατηρούνται είς άνθρώπινον σώμα ύπό διαφόρους 
ώρισμένας συνθήκας. Ούτω κατώρθωσαν νά δημιουργήσωσιν ανυπέρ
βλητους τελειότητος τύπους έφηβου, ανδρός, πρεσβύτου, παρθένου,γυναι
κός, εργάτου, ή αθλητού, οϊτινες άποθεωθέντες ώνομάσθησαν Απόλ 
λων , "Ηρα, "Ηβη, "Ηφαιστος ή Ηρακλής. 

Εφάμιλλοι τών αρχαίων όχι μόνον κατά τόν έρωτα άλλά και τήν 
αισθησιν τού κάλλους απεδείχθησαν τής ιταλικής αναγεννήσεως οί 
τεχνιται . Δύσκολον δμως ήτο είς αυτούς νά έγκύψωσιν είς τήν μελέτην 
τής γυμνότητος μεθ' όσης οί "Ελληνες ακριβείας. Τά άκαμπτα π τώ 
ματα τών άνατομείων καί οί αχθοφόροι τούς δποίους έγύμνωσαν εν τώ 
σπουδαστηρίφ των ήσαν βεβαίως πρότυπα πολύ κατώτερα τών έν 
Όλυμπίικ παλαιστών καί δισκοβόλων. Καί όχι μόνον δυσχερής, άλλά 
καί ολίγον χρήσιμος ήτο είς αυτούς τής γυμνότητος ή μελέτη, άφοϋ 
επέβαλεν ή εκκλησιαστική παράδοσις νά ένδύωσι μέ μακρούς πέπλους καί 
ποδήρεις χιτώνας τάς παρθένους καί τούς άγιους. Πρός άντιστάθμισιν 
τοϋ μειονεκτήματος τούτου ήναγκάσθησαν οί Ιταλοί γλύπται νά κατα-
φύγωσιν εις νεωτερισμούς καί τεχνάσματα τελείως άγνωστα είς τούς 
αρχαίους. Είς μέν τά ανάγλυφα έτοποθέτησαν ώς οί ζωγράφοι τά 
πρόσωπα εν μέσω ποικίλης σκηνογραφίας καί εις διαφόρους άπό τοϋ 
θεατού αποστάσεις κατά τούς κανόνας τής προοπτικής, είς δέ τά αγάλ 
ματα ήγωνίσθησαν νά διατάξωσϊ γραφικώτερον τάς πτυχάς τοϋ εν
δύματος και νά μέταδώσωσ·ν είς τά πρόσωπα ποσόν εκφράσεως άνώτε-
ρον τρΰ θεωρουμένου επαρκούς ύπό τών αρχαίων. Κατά τοϋτο πιθανόν 
είναι δτι άντί νά ζημιώνη ύπεβοήθει τούς καλούς γλύπτας ή ύποχρέω-
σις νά σκεπάζωσι τό σώμα, τοϋ δποίου ή γυμνότης δυσκολώτερον συμ
βιβάζεται πρός τήν έκ σφοδρας συγκινήσεως ύπερβάλλουσαν άλλοίωσιν 
τής φυσιογνωμίας. 'Εφ' όσον τώ οντι δέν προκαλεί ή όξύτης τού ά λ 
γους νοσηράν συστολήν τών νεύρων, τά σημεία τής ψυχικής συγκινή
σεως δέν είναι βεβαίως έξ 'ίσου ευδιάκριτα εις τό λοιπόν σώμα, δσον 
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καί είς τούς χαρακτήρας τοϋ προσώπου. Έκ τούτου συμβαίνει δτι κε
φαλή υπέρ τό μέτρον εκφραστική φαίνεται έπί γυμνού σώματος ανάρ
μοστος ή αρμόζουσα μόνον είς Μαινάδας, Έριννύας καί Σατύρους. Ή τοι
αύτη έντύπωσις δυσαρμοστίας ενδέχεται νά ήναι έν μέρει αποτέλεσμα τής 
μακράς ημών έ'ξεως νά συνδυάζωμεν τήν γυμνότητα μετά τής απαθε
στέρας φυσιογνωμίας τών αρχαίων έργων, καί τοϋτο δμως άν δεχθώ-
μεν, βέβαιον πάλιν απομένει δτι δύναται δ τεχνίτης άνευ προσκρούσεως 
είς τό αίσθημα ή καί τήν πρόληψιν τοϋ θεατού νά μεταδώση είς 
άγαλμα πεπλοφόρον ποσόν εκφράσεως πολύ άνώτερον παρά εις γυμνόν. 

Συνοψίζοντες τά ανωτέρω δυνάμεθα νά είπωμεν δτι κ α τ ' αντίθεσιν 
πρός τούς αρχαίους ήχθησαν ύπό τήν επίδραση δλως άλλοίων περιστά
σεων οί νεώτεροι ν ' άναζητήσωσιν άντί τών κοινών χαρακτήρων, τών 
δυναμένων νά χρησιμεύσωσι πρός καταρτισμόν ώρισμένου τινός καί στα
θερού τύπου, τούς διακρίνοντας τούτον ή εκείνον τόν άνθρωπον δ ιατε
λούντα ύπό τό κράτος αισθήματος άλλοιοϋντος τήν συνήθη αύτοϋ φυ-
σιογνωμίαν. Όλοι οί Άπόλλωνες, όλοι οί Ποσειδώνες καί δλοι οί Ή -
ρακλεΐς τοσούτον δμοϊάζουσιν αλλήλους, ώστε καί άνευ λύρας, τριαίνης 
ΐ\ κεφαλής άν άνεσκάπτοντο, δέν θά ήτο αδύνατον είς έ'μπειρον άρχαιο-
λόγον ν ' άνευρη τίνος θεού είναι τό ήκρωτηριασμένον είδωλον, ενώ δυσ-
κολώτατον είναι7 ν ' άνευρεθή πλήν τοϋ ακτινωτού στεφάνου άλλο τ ι 
κοινόν μεταξύ τών δμοιωμάτων τοϋ αύτοϋ προφήτου ή άγιου, δπως τόν 
παρέστησαν αυτόν δ Όρκάνιας, δ Βερόκιος ή δ Δονατέλλος. 

Καί τοιαύτη μέν είναι ή μεταξύ τής αρχαίας καί τής ιταλικής τ έ 
χνης διαφορά, περί δέ τής άξιας έκατέρας τούτων, άποφεύγοντες ν ' 
άναμασσήσωμεν τάς πασίγνωστους τεχνοκριτικάς κοινοτοπίας περιορι-
ζόμεθα είς τοϋτο μόνον, δτι ή θέα τοϋ Μωΰσέως τού Μιχαήλ Α γ γ έ 
λου ή τών ανάγλυφων τού Γιβέρτη εκπλήττει καί συγκινεί καί αυτούς 
τους αίγοβοσκούς τών Άπεννίνων καί τούς Ζουάβους τής Αφρικής, 
ένω πρός εκτίμησα τής τελειότητος τών ήκρωτηριασμένων έργων τού 
Φειδίου απαιτείται άναπλαστική ικανότης καί περίσσεια γνώσεων, τών 
δποίων δύσκολον είναι νά ύποθέσωμεν κάτοχον τήν πλειονοψηφίαν τών 
έπαγγελλομένων οτι θαυμάζουσι ταύτα . Τό αυτό δυνάμεθα νά είπωμεν 
καί περί παντός άλλου λειψάνου τής αρχαίας τέχνης, μή εξαιρουμένου ουδέ 
τοϋ Παρθενώνος,πρό τοϋ δποίου τά εννέα τουλάχιστον δέκατα τών προσ
κυνητών άποκρύπτουσι τήν ένδόμυχον αυτών άδιαφορίαν. ύπό στερεό
τυπα επιφωνήματα θαυμασμού. Τάς αρχαίας γλαύκας άντικαθιστώσι 
σήμερον έπί τής Ακροπόλεως οί ψιττακοί. ' Ε μ , . 1*06δκ}^ 
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»μένον ύπέ τών κηλίδων, άς άφινον τά δάκρυα μου, ώς ενθυμούμαι 
»καί τά πορτοκάλλια, τά όποια ήγόραζον άπό όπωροπώλην πλησίον 
»τοϋ άγιου Στεφάνου καί λαθραίως έ'τρωγον, διαρκούσης της μελέτης, 
»καθ' ήν δ νούς μου περιεπλανάτο ένθεν κάκεϊθεν, ενασχολούμενος μάλ-
»λον μέ τάς μυίας τέ καλοκαιριών καί τέν χειμώνα παρατηρών τάς ε'ι-
»κόνας τών 'Αγίων καί τά κανδύλια τής εκκλησίας καί τάς αρά-
»χνας τάς όποιας έ'βλεπον διά τών κιγκλίδων τού γυναικωνίτου. "Ε-
»πειτα άπέ αυτέ τέ σχολεϊον έμαθήτευσα εις άλλο, καί άλλος άνα-
«γνώστης γεροντότερος, καλούμενος Δαρείος, ύπήρξεν ό δεύτερος δ ι -
»δάσκαλος μου, διάφορος τού πρώτου μόνον κατά τήν μορφήν καί 
»τήν μάλλον τρρμακτικήν, ό'ψιν, πάντοτε νεφελώδης καί έπαπειλών 
»θΰελλαν |5αβδχο"ιιάτων εις τούς άτακτούντας μαθητάς. Ά φ ' ενός 
«βαρυνθείσης τής μητρός μου νά άγοράζη Όκτωήχία , τών όποιων 
»δέν είξεύρω οΰδ' έγώ πόσα αντίτυπα είχον εξολόθρευση, καί άφ' έτέ-
»ρου θέλοντος τού διδασκάλου μου νά" κολακεύση τό φιλότιμόν μου διά 
»προβιβασμοϋ τίνος, έπροβιβάσθην πραγματικώς εις τέ Ψαλτήρ ιον καί 
»εις τ ι περισσότερον ακόμη. Ενθυμούμαι θρίαμβόν τινα τής τρυφεράς μου 
»ήλικϊας. Μίαν Κυριακήν άνέγνωσα τέν Άπόσΐολον έν τή έκκλη-
»σία τοϋ αγίου Παύλου, δπου ό διδάσκαλος μου ήτο ψάλτης. Μέγας 
«άθλος μνημονικού καί σπουδαίος άγων ! Μοί έφάνη δτι δεν εύδοκί-
»μησα ώς έπεθύμουν έπηνέθην δμως, ένεθαρρύνθην, έθωπεύθην καί τ έ -
»λος πάντων εύχαριστήθην». 

Αυτά ήσαν τά μέσα τής δημοτικής, ούτως ειπείν, εκπαιδεύσεως, 
τήν οποίαν καί αυτοί οί εύπατρίδαι καί οί πλούσιοι έλάμβανον, δπως 
μάθωοι τά πρώτα στοιχεία τής ελληνικής γλώσσης. Ά λ λ ' ή κ α τ ' 
οίκον διδασκαλία ήτο εκείνη, ήτις έμόρφωνε καί διέπλαττε τά πα ι 
δία. Δυστυχώς τούτο ήτο προνόμιον ολίγων, καθ'δσον ουχί άπαντες 
ειχον τά μέσα, ούδ' άπασαι αί μητέρες είχον άρκετάς γνώσεις καί κρί
σιν πρός παιδαγώγησιν τών τέκνων των . Ό Λούντζης αύτοβιογραφού-
μενος λοιπέν ελεγεν. «Ή μήτηρ μου ήτο δ αληθής διδάσκαλος μου· 
»αύτή μοί παρέδιδε τά ιταλικά, και τά Ιταλικά έμάνθανον. Επειδή 
»ή μήτηρ μου ήτο διαμαρτυρόμενη, Ί'να έκτελή τά θρησκευτικά κα -
«θήκοντα τοϋ δόγματος της, εΐχομεν εις τήν ο'ικίαν γερμανέν ιερέα, 
»δστις εχρησίμευε ταυτοχρόνως καί ώς διδάσκαλος "πρές εμέ καί τούς 
»άδελφούς καί τάς άδελφάς μου. Ούτος επεχείρησε νά μέ διδάξη τήν 
«γλώσσάν του, καί εγώ κατώρθωσα νά μάθω τά γοτθικά στοιχεία 
»τοϋ αλφαβήτου, έπειτα νά συλλαβίζω τά γράμματα καί τελευταία 
*>νά προφέρω ολόκληρους τάς λέξεις· ολίγον κατ 'ολ ίγον τοιουτοτρόπως 
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»έ'μαθον νά άναγινώσκω ευκρινώς. Ό ιερεύς μέ κατεδίκαζε νά δια-
»βάζω ολόκληρα βιβλία γερμανικών διδαχών, διό καί μετεβλήθην 
»είς ειδός τ ι μηχανής ορθώς άναγινωσκούσης πρές χρήσιν τού διδα-
»σκάλου, ό όποιος τοιουτοτρόπως προητοιμάζετο διά τήν άπαγγελίαν 
»τών Ίδιων διδαχών.κατά τήν ίερουργίαν. Άφοϋ μέ ανεκδιήγητους 
«κόπους καί βασάνους άνέγνωσα δύο ογκώδεις τόμους διδαχών, έξ 
»αρχής μέχρι τέλους, πρές άμοιβήν δ διδάσκαλος μοί έχάρισε τούς 
»δύο περί ών δ λόγος τόμους, στερεώς δέδεμένους. 'Ενεπλήσθην χαράς 
«ανέκφραστου, οί δέ δύο τόμοι έγιναν τέ θεμέλιον τής βιβλιοθήκης, ήν 
»έσκόπευον νά σχηματίσω». 

Τά δυστυχήματα λαού τίνος ενίοτε χρησιμεύουσι πρές όφελος άλ 
λου. Τούτο συνέβη έν 'Επτανήσω. Τά δεινοπαθήματα τών αδελφών 
Ι τ α λ ώ ν , α ϊτού Πάπα καί τών Αυστριακών πιέσεις συνέτειναν κατά τ ι 

• εΊί τήν μόρφωσιν καί τήν δόξαν τής Επτανήσου. Οί μεγάθυμοι συμ-
πολϊται τοϋ Δάντου καί Μακιαβέλη, πρές έκπλήρωσιν τών νόμιζομέ-
νων όνεχροπολτνμάτων τών δύο τούτων μεγάλων άνδρών,δήλα δή τής 
Ιταλικής ένότητος, ήγωνίζοντο διά τοϋ καλάμου καί διά τών δπλων καί 
εξόριστοι ή φυγάδες περιεφέροντο εις τέν κόσμον. Ή Επτάνησος πολ
λούς τούτων έφιλοξένησεν ' . Ό διαπλάσας τέ πρώτον τήν εύαίσθητον 
καί πατριωτικήν καρδίαν τοϋ μεγάλου αοιδού τής Ελευθερίας Σολω
μού ήτο δ έκΝΚρεμώνης ιερεύς Santo Rossi. Καί δ Λούντζης παρ ' 
ένές τών Ι ταλών τούτων έ'λαβε τήν πρώτην πραγματικήν έ'μπεδον 
έκπαίδευσιν. Ιδού πώς δ 'ίδιος έν ταϊς άνεκδότοις αύτοβιογραφίαις 
αφηγείται τούτο : 

α'Επλησίαζον εις τό δέκατον έτος τής ηλικίας μου, οτε κα τ ' έκεϊ-
»νον τον καιρόν, περί τό 4816, ήλθεν εις τήν Ζάκυνθον δ Ιωάννης 
«Βαπτιστής Μορατέλης έκ Μοδένης,"μοναχές του τάγματος τών λ ε -
»γομένων Somaschi, δστις κατά τάς επαναστάσεις τής Ιταλ ίας 
«απεκδυθείς τό μοναστικόν έ'νδυμα κατέφυγεν είς τήν Ζάκυνθον, κρύ-
»πτων τέν ίερέν αύτοϋ χαρακτήρα τόσον έπιτηδείως, ώστε ουδείς ύπω-
»πτεύετο δτι ήτο ιερεύς καί καλόγηρος. Ό Μορατέλης διωρίσθη κα-
«θηγητής τής ιταλικής καί λατινικής φυλολογίας εν τ φ γυμνασίω 
»τής Ζακύνθου, καί είς πρεσβύτερος αδελφός μου κατετάχθη μεταξύ 
» τών μαθητών του. Ά λ λ ά σκοπέν ειχεν ό Μορατέλης νά άνοιξη καί 

1 Περί τών έν 'Επτανήσω Ιταλών πολλήν ΰλην συνελέξαμεν καί ηδη έτοι-
μάζομεν ογκώδες βιβλίον Ίταλιστι ύπο τον τίτλον Gli Italiani nelle isole 
Ionie. 
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Δέν θά άφηγηθώμεν έν έκτάσει τόν βίον καί τήν έν τή πολιτική 
καί έν τοϊς γράμμασι δρασιν τοϋ Έρμάννο ι τ Λο ι ί ν τ ζη , ά λ λ ' άπλόδς 
σημειώσεις θά δημοσιεύσωμεν, μή έχουσας ουδέ τήν άξίωσιν μελέτης. 
Ό Έ ο μ α ν ν ο ς , τέκνον γνήσιον τής Ελλάδος, έκ διαπρεπούς οίκου 
τών έν Ζακύνθω κ ο μ η τ ώ ν Λούντζη καί έκ τών τά πρώτα έν Έ π τ α -
νήσφ φερόντων έπί πλούτω, διά τών ιστορικών ιδίως μελετών αύτοϋ 
περί τής Επτανησιακής ιστορίας, απέκτησε δικαίως φήμην ενόσω έ'ζη, 
παρά δέ τοις μεταγενεστέροις εύφήμως θά άναφέρηται τό δνομά του, 
δπερ διαπρέπουσαν θά καταλάβη θέσιν έν τή ιστορία τής νεοελληνικής 
γραμματολογίας. _ 

Έγεννήθη δ Έρμόέννος Λούντζης έν Ζακύνθω τή 16 Σεπτεμβρίου 
τοϋ έτους 1806, καί είς τρυφερωτάτην ήλικίαν απώλεσε τόν πατέρα, 
διό ή ανατροφή αύτοϋ αφέθη αποκλειστικώς είς μόνην τήν μητέρα 
του, διακρινομένην επί φρονήσει καί αρετή. Ή μήτηρ αυτού δέν ήτο 
Ζακυνθία, άλλά κατήγετο έκ γερμανικής οικογενείας εγκατεστημένης 
είς Ένετίαν. Ό γάμος τοϋ πατρός του μετά τής Γερμανίδος ταύτης 
συνέβη ούτω πως. Ό πατήρ του, Αναστάσιος τό όνομα, ειχεν άδελ-
φόν ονόματι Φραγκϊσκον, δ δποϊος μεμνηστευμένος ών μετ 'εύγενοϋς νεα
νίδος έκ Ζακύνθου, άπήλθεν εις Ένετίαν, ένθα συνήψε σχέσεις μέ τήν 
αυτόθι διαμένουσαν γερμανικήν οίκογένειαν τού Γουλιέλμου Μάρτενς. 
Συνδεθείς μετ'αύτής διά φιλίας, ήράσθη τής κόρης τής οικογενείας ταύ
της Μαρίας - ά λ λ ' επειδή, ώς ε'ίπομεν, εις άλλην ήδη είχε δώσει τόν 
λόγον, ήναγκάσθη νά πνίξη εις τήν καρδίαν του τό αίσθημα του καί 
νά μή τό έκφραση. Έπανακάμψας είς Ζάκυνθον ένυμφεύθη τήν γ υ 
ναίκα, είς ήν είχε δώσει αρραβώνα. Δυστυχώς αυτη άπεβίωσεν ενω
ρίς, εκείνος δέ έ.πίσης τηκόμενος ύπό θανατηφόρου νόσου, έπλησίαζεν 
δλονέν ε ί ςτόντάφον . Τότε π^ροσκαλέσας τόν άδελφόν του Άναστάσιον, 
άπεκάλυψεν αύτφ τόν εισέτι διατηρούμενον εν τή καρδία του έρωτα 

1 Αί βιογραφικαί ειδήσεις τής πραγματείας ταύτης ελήφθησαν έκ δύο άνεκ-
δότωνα ΰτοβιογραφιών, τής μιας ελληνιστί καί τής άλλης ίταλιστί γεγραμμένων, 
σωζόμενων, δέ παρα τω άξιοτίμιρ αΰτοΰ υίω κ. 'Αναστασίψ Λούντζγι, δημάρχω 
Ζακυνθίων. 
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προς τήν Μαρίαν Μάρτενς, πείσας δέ αυτόν οΰδεμίαν άλλην γυναίκα 
νά νυμφευθή, ειμή τήν Μαρίαν καί λαβών τήν ύπόσχεσίν του, άπέ-
θανεν ήσυχος. Ό Αναστάσιος ύπερηγάπα τόν άδελφόν του καί μή 
θέλων νά τόν λυπήσιρ κατά τήν ύστάτην ώραν τοϋ θανάτου του, ώρκι-
σθη νά εκπλήρωση τήν έπιθυμίαν τοϋ ψυχορραγοϋντος καί ετήρησε τόν 
λόγον του. Μετέβη-λοιπόν εις Ένετίαν καί άνεκοίνωσεν είς τήν οίκογέ
νειαν τής Μαρίας τό αίτιον τοϋ ταξειδίου αυτού. Συγκινηθεϊσα ή ευαί
σθητος νεανις διά τόν τρυφερόν τοϋ Φραγκίσκου έρωτα, ένίκησε, μετά 
πάλην , τήν άντιπάθειαν ήν κατά πρώτον ήσθάνθη πρός τόν Άναστά 
σιον, καθ ' δσον εν αύτώ δέν διέκρινε τήν συμπεριφοράν καί τ ά 
άλλα εξωτερικά χαρίσματα τοϋ μακαρίτου αδελφού του, καί τέλος 
εδέχθη τό προτεινόμενον συνοικέσιον άγαπώσα είς τό πρόσωπον τοϋ 
Αναστασίου τον Φραγκϊσκον, είς τήν μνήμην τούτου αφιέρωσε τά 
τρυφερώτατα αισθήματα τής ευαίσθητου καρδίας της, άγνήν ενταυτώ 
τήν συζυγικήν πίστιν καί τήν στοργήν τηρούσα πρός τόν συνδεθέντα 
μετ ' αυτής. 

Διά νά λάβη δ αναγνώστης Ίδέαν τινά περί τής έν Ζακύνθω εκπαι
δεύσεως, κατά τάς αρχάς τοϋ παρόντος αιώνος, παρατίθεμεν έπί λ έ 
ξει δ,τι δ ίδιος Λούντζης διηγείται έν ταΐς άνεκδότοις αΰτοβιογραφίαις 
« Έκ τής νηπιότητός μου ενθυμούμαι τό πρώτον σχολεΐον εις τό δποϊον 
»έσύχναζον. Προς τό τέλος τής Πλατείας 'Ρούγας, κατά τό βόρειον 
«μέρος κείται εκκλησία, είς τόν άγιον Στέφανον αφιερωμένη· όπισθεν 
»αυτής, εισερχομένου τινός εκ τής πύλης, ύπό τό κωδωνοστάσιον, εις 
»τινας τότε οικίσκους, έν ώριφ θέρους, καί τόν χειμώνα εις τόν γυναι-
»κωνίτην, δ Αναγνώστης Κυριαζής είχε τό σχολεϊόν του. Ά φ ' ού 
»έν αύτώ τώ σχολείω έ'μαθον τό άλφαβητον, ήρχισα καί τήν άνάγνω-
»σιν είς τό Όκτωηχ ΐ , ά λ λ ' ή ουτω λεγομένη άνάγνωσις συνίστατο είς 
»τό νά διακρατώ εις τήν μνήμην μου λέξεις,τάς δποίας ουδαμώς ήννόουν. 
ΛΚυκλώσατε λαοί,ενθυμούμαι δτιησαν αί πρώταιλέξεις τοϋ τροπαρίου, 
»πρώτου κειμένου τής αναγνώσεως·τό Κίτκλώοίατε διά τής άναλογίαί 
»τής φωνής μέ τήν λέξιν κλώοΌα, ειχεν ϊσια ισια διεγείρει εις τόν νουν 
»μου τήν ίδέαν τής κλώοΌΌς, δταν δέ εψιττάκιζον τό τρόπάριον, πάν -
»τοτε έπαρίστατο είς τόν νούν μου κλ&Οΰα περχεο ,τοχχχο"μένη ά π ό 
» τ ά κλωσΌοπονλχά της. Τοιουτοτρόπως εφήρμοζα τάς έννοιας είς τάς 
»λέξεις. Ενθυμούμαι τό βιβλίον μου τετριμμένον, Ισχισμένον, διεστιγ-

1 Διατηροϋμεν τήν απλότητα τοϋ ύφους καί τής γλώσσης τοϋ αΰτοβιογρα-
φουμένου συγγραφέως. ' • " 
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«μερικόν σχολεϊον. Ήμέραν τινά έλθών νά έπισκεφθή τήν μητέρα μου, 
»έν φ έγώ εμενον ζαρωμένος καί έντροπαλός πλησίον αυτής, κρυφά 
»κρυφά Ινητένιζον προς τον Μορατέλην, τοϋ όποιου ή γαλήνιος καί 
«προσηνής φυσιογνωμία άπετέλει εις εμέ άλλην έντύπωσιν παρά τήν 
»τών βασοφόρων διδασκάλων μου. Έθελγόμην βλέπων ε'ις αυτόν άν -
«θρώπινόν τ ι , έθαΰμαζον παρατηρών αυτόν νά μειδιο£ μέ χαριέστατον 
«μειδίαμα, όχι μέ στραβοχείλισμα διδασκαλικόν, ήπόρουν πώς δεν 
«είχε το ξηρόν, το απαθές τοϋ Κυριαζή, πώς δέν έ"βλεπον τήν όφρύν 
»τοϋ Δαρείου, ή οποία μοϋ έπάγωνε το νεανικόν μου αίμα. Ουδέν άπο-
«τρόπαιον, ουδέν ρυπαρόν. Ενώπιον μου παρίστατο άνθρωπος, καί 
»τοϋτό ήτο το παραδοξότερον καί άσυμβίβαστον είς τήν κεφαλήν μου, 
»8τι δήλα δή ήδυνάμην νά αγαπήσω άνθρωπον διδάσκαλον δντα. 
«Τοιαύτας εκαμνον παρατηρήσεις, καθ 'δν καιρόν ή μήτηρ μου συνδι-
«ελέγετο μέ το νεοφανές εκείνο παιδαγωγικον φαινόμενον, ό'ταν τ φ 
3>λέγει δεικνύουσα με : 

— »Ε'ις ολίγα ετη θά σάς προσφέρω καί άλλον μαθητήν. 
— «Και διατί oyt αμέσως ; 
«'Ακούων τούτο εσκίρτησα, εγεινα όλοκόκκινος· καρδιοκτυπών περι-

»έμενον τήν άπάντησιν τής μητρός μου,ήτις σιώπώσα μέ εθώπευσεν.Εϊς 
» τ ά μητρικά θωπεύματα προσέθετεν ό Μορατέλης τά ιδικά του. 
»Καί τότε νέα άνακάλυψις ! ειδον χείρα καθαράν, σύμμετρον, καλο-
»καμωμένην, όνυχας δχι βρωμερούς, εναντία προσόντα τών πρώτων 
«διδασκάλων μου, εξαιρουμένου τοϋ Γερμανού, μέ τήν χείρα δμως 
»τοϋ όποιου ουδέποτε έλαβα φιλικάς . σχέσεις· απεφασίσθη νά γείνω 
«μαθητής τοϋ σχολείου, τό όποιον ό Μορατέλης Ιμελέτα νά άνοιξη.» 

«Έπρώτευον μεταξύ τών μαθητών τοϋ σχολείου τούτου· αγνοώ τί 
«γοήτευμα έξήσκησεν έπ ' εμού ό άνθρωπος εκείνος· τόν ήγάπησα, 
«ήγάπησα τήν σπουδήν, βοηθούμενος ύπο τής μητρός μου· δσον έπρο-
«ώδευον τόσον μάλλον εφλεγόμην ύπό τοϋ έρωτος τών ιταλικών γραμ-
» μ ά τ ω ν μέ ήδυνεν δ,τι πρότερον μέ αηδίαζε, καί έκτοτε εγεννήθη 
»ε'ις εμέ ή φαντασιοπληξία νά γείνω καί συγγραφεύς. 'Ασθενήσας, 
«κατά τήν μακράν άνάρρωσίν μου έβάλθην νά γράφω κωμωδίας, καί 
«εντός ολίγων μερών έμουτζούρωσα κάμποσονχαρτί."Εγραψα μίαν αύτο-
«κάλουμένην κωμωδίαν, κατά τήν Ίδέαν μου κωμωδίαν, ή δποία μετά 
«ταϋτα δεδομένη εις βιβλιάριον συναπετελει μέρος τής βιβλιοθήκης 
»μου. 'Ενόμισα πρέπον νά παραστήσω καί τινας τών κωμωδιών μου, 
«διό μοϋ εκατεσκεύασαν κο ι ί κλας , διά τών δποίων εγεινεν ή παράστα-
»σις προς μεγίστην άγαλλίασιν τής μητρός μου, ήτις ουδενός Ιφείδετο 
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«μέσου δυναμένου νά με ευχαρίστηση, συμβοηθουμένη καί υπό τοϋ 
«ιατρού τής οικογενείας Παύλου Βούτου, ό δποϊος ήκροάζετο μετ ' 
«άκρας υπομονής τάς κωμφδίας μου». 

Έκ τών ανωτέρω δ αναγνώστης βλέπει πόσον επιδρά ή καλή συμ
περιφορά καί ή μέθοδος τής διδασκαλίας καί ή εΰκοσμία εις τήν 
άπλήν καρδίαν τών μικρών παιδιών. Έξακολουθούμεν παραθέτοντες εκ 
τών ανεκδότων αυτοβιογραφιών τού Λούντζη καί άλλας περικοπάς, 
δπως χρησιμεύσωσιν ώς δίδαγμα ε'ις τούς παιδαγωγούς, διδασκάλους 
καί γονείς, άμα δέ καταδείξωσι τήν ευγνώμονα μνήμην, ήν ό Λούν
τζης έν τή ανδρική του ηλικίας ετήρει πρός τόν ευγενή, ίκανόν καί φι
λέλληνα διδάσκαλον του. 

«Άπέθανεν δ Μορατέλης τό 4818. Ουτω δέ έξέλειψεν δ κυριώτερος 
«μοχλός τής ανατροφής μου, στηριζομένης έπί τής αγάπης και τοϋ 
«σεβασμού. Ό θάνατος αΰτοϋ υπήρξε συμφορά ώς πρός τήν έκπαίδευ-
»σίν μου· τόν έκλαυσα ώς άλλον πατέρα. Ά λ λ ' ή τόσον άρμονικώς 
«αναπτυσσόμενη ανατροφή μου έκινδύνευσε νά φθαρή. Έκτος τών 
«ηθικών προτερημάτων καί τής παιδαγωγικής αξίας του, ήτο άνήρ 
«προικισμένος μέ πολλάς καί ποικίλας γνώσεις. Ειχε χρηματίσει κα -
«θηγητής τής φυσικής εν Ίταλίικ καί περί τής επιστήμης ταύτης ε ι -
»χεν εκδώσει σύγγραμμα, ώς καί έπιστολάς άπευθυνομένας ε'ις κυρίαν 
«τ ινά περί φυσικής ιστορίας. ΤΗτο φιλέλλην ένθερμος, καί ενθυμούμαι 
«δτ ι , δτε ενίοτε τόν συνώδευον ε'ις τόν περίπατον πρός άμοιβήν τής 
«επιμελείας μου καί ευρισκόμεθα εις τόπον δθεν έβλέπομεν τήν άπέ -
«ναντ ι Πελοπόννησον, τότε ύπό τόν ζυγόν εισέτι διατελούσαν, εμπλεως 
«ενθουσιασμού αυτοσχεδίαζε στίχους, πότε μέν ελεεινολογών τήν κατά -
«στασιν, πότε δέ προσδοκών τήν έ'γερσιν τής Ελλάδος, καί ούτω 
«διήγειρεν είς τάς νεαράς ψυχάς τών μαθητών τόν έρωτα τής πατρί-
«δος καί τής ελευθερίας, πρός τόν όποιον σκοπόν έτεινε καί άπασα ή 
«διδασκαλία του. 'Από τόν ξ έ ν ο ν τούτον εμαθον δτι ανήκω εις ένδο-
«ξον έ'θνος, άπο τον ξ έ ν ο ν έμαθον τά ονόματα τών μεγάλων ανδρών 
«τών άπαθανατισάντων τό πάλαι τό έθνος μου, τά δποϊα δέν ήδυνά-
«μην νά μάθω ούτε άπο τό Όκτωηχι ούτε άπο τό Ψαλτήρχον . . . 
«Κατά τάς εξετάσεις τοϋ Γυμνασίου τού 4816 ειχεν δ Μορατέλης 
«εκφωνήσει λόγον, δ όποιος μέ τήν έλληνικήν μετάφρασιν έτυπώθη τό 
«άκόλουθον ετος εν Κέρκυρα, δαπάναις τών μαθητών. Μεγάλως ΰπε-
«ρηφανεύθην, δταν εν τ φ καταλόγω τών συνδρομητών άνέγνωσα εν-
»τύπον τό δνομά μου-μοί εφάνη δτι δέν ήμην πλέον άσήμαντον ένδεκά-
«ετές παιδάριον, ά λ λ ' άνήρ ήδη γνωστός, Έξέδωκε προσέτι δ Μορα-
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«τέλης καί διατριβήν περί ο ινοποι ίας, τυπωθεϊσαν εν τφ τότε τ υ -
»πογραφείω τής Ζακύνθου 1 . 

«Οί διδάσκαλοι μου οί διαδεχθέντες τόν Μορατέλην μέ εκαμον σχε-
»δόν να λάβω άποτροφήν προς δ,τι αυτός είχε κάμει νά αγαπήσω. 
«"Ηρχισα νά φοιτώ είς έ'καστον σχολεϊον, νά συναναστρεφωμαι μέ διε-
«στραμμένα παιδάρια, ολίγα μανθάνων, πολλά δμως αποκτών έλατ -
»τώματα , εως δτου ή μήτηρ μου απεφάσισε νά μέ έκβάλη άπό εκείνο 
»τό σχολεϊον καί νά φροντίση περί τής εκπαιδεύσεως μου κατ* οίκον, 
» δ ι ' ιδιαίτερων διδασκάλων. "Έλαβον διά τά ελληνικά τόν διδάσκα-
»λον Άναστάσιον Καραβίαν μεταξύ τών σχολαστικών σχολαστικώ-
»τατον, ειδεχθή τήν μορφήν. Ενθυμούμαι τήν δυσώδη πληγήν ήν 
«είχε τότε είς τον λαιμόν, έκ τής δποίας έσταζε το πύον ή ε'ιδέχθεια 
»τοΰ προσώπου του, τά άγρια μαλλιά του, τά δποΐα άλλο κτένι παρά 
»τούς ό'νυχας δέν έγνώριζον, οι μικροί τζιμπλιασμίνοι οφθαλμοί μέ τά 
»βλέφαρα,καταφαγωμένα ύπό τής ευλογίας, ή δποία τω είχε διεστιγ-
»μένον τό πρόσωπον, τό άλογον τής διδασκαλίας του, ή κόλασις τής 
«γραμματικής, ή σκαιότης τού ήθους, τό βάναυσον τής συμπεριφοράς 
»τού διδασκάλου τούτου, δλα ταύτα συνετέλεσαν, ώστε νά συλλάβω 
«άκάθεκτον άποστροφήν πρός τά ελλην ικά γραΊ^/ματα. Έ ξ εναντίας 
»έ'μαθον τά γαλλικά χάριν τού διδασκάλου μου. Ώνομάζετο δέ ούτος 
«Ιάκωβος Πινέλ, πρόσφυξ είς τήν Ζάχυνθον, καθό χρηματίσας μέλος 
»τής διαρκούσης τής γαλλικής επαναστάσεως Συνελεύσεως καί είς τών 
^ψηφισάντων τόν θάνατον τού Βασιλέως Λουδοβίκου ις-' . Άπό τόν ά-
«γαθόν κανονικόν Γιραρδίνην, δστις παρέδιδε τά ιταλικά καί λατινικά 
»όλίγα έ'μαθον, δέν άπέμαθον δμως τά μεμαθημένα καί διά τούτο πε-
«ρισσότερα παρά εις τόν διδάσκαλον οφείλω νά αποδώσω χάριτας είς 
»τήν άκάματον καί νοήμονα μητέρα μου. Όλίγον κ α τ ' ολίγον ή φι-
«λομάθεια έξέλιπεν, ή δέ σπουδή κατήντησε δ ι ' έμέ βάρος καί άλ 
ογος. νΕγεινα θορυβώδες, άνήσυχον, δυσάγωγον παιδάριον καί ήθελόν 
«καταντήσει άπό κακού είς τό χείρον, άν δέν μέ άνεχαίτιζεν ή θερμο-
« τάτη αγάπη καί δ σεβασμός πρός τήν μητέρα μου.» 

1 Το βιβλίόν τοϋτο τοϋ" Μορατέλη φέρει τίτλον «Dei mezzi piu facili per 
roigliorare e conservare i vini di Zante. Memoria economica rurale di G. B. 
Moratelli, professore d'italiana e latina filologia nel liceo Zacintio, membro 
dell' Academia Jonia. Zante 1817 είς ογδοον "VIII—73 άφιεροϋται εις τον κό-
μητοι Πέτρον Μακρήν. Έν Ζακύνθω τω 1817 έξέοωκε καί τήν δευτέραν εκδοσιν 
τοϋ λόγου αύτοϋ. Vantaggio della pubblica istruzione a preferenza della 
privata, per formare un carattere ragionale σελ. 38."Ολα τά ολίγα εργα τοϋ 
Μορατέλη ήσαν, ώς βλέπει δ αναγνώστης, κοινωφελή. 
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Έκ τών ανωτέρω καταφαίνεται δτι μία τών α ιτ ιών διά τάς δποίας 
πολλοί έν Έπτανήσω κατά τούς χρόνους εκείνους όλίγον κατεγΝοντο 
εις τήν τών ελληνικών μελέτην, ήτο καί ή ελλειψις καταλλήλων δ ι 
δασκάλων, ών τίνες, άν καί ήσαν δόκιμοι έλληνισταί, Ιστεροϋντο 
μεθόδου. Τούτου ένεκα προετιμώντο οΐ Ιταλοί διδάσκαλοι, παρ ' ών 
έμάνθανον καί τήν έλληνικήν γραμματολογίαν. Έκ τών ανωτέρω 
αποδεικνύεται προσέτι ,δποίας μεγίστης ωφελείας πρόξενος δύνα
ται νά γείνη είς τήν ο'ικογένειαν ή μήτηρ, δσάκις έχει τάς δυ
νάμεις αύτη ή ιδ ία νά εινε ή πρώτη παιδαγωγός καί διδάσκαλος τών 
τέκνων της. Ή κ α τ ' οίκον ανατροφή είνε σπουδαία - αύτη μορφώνει 
καί διαπλάσσει τήν ,καρδίαν, αύτη, καθιστή τούς άριστους πολίτας. 
« Ή μήτηρ μου, λέγει δ Λούντζης, μέ ειχεν αναθρέψει μάλλον εις τήν 
«άγάπην τού Θεού παρά εις τόν φόβον τού διαβόλου, μέ είχε περισσό-
«τερον διδάξει τά. καθήκοντα καί. τάς άρέτάς τού χριστιανού, παρά τά 
«εξωτερικά έργα, μέ είχε περισσότ|ρον δέ δμιλήσει περί συνειδή-
»σεως, παρά περί κολάσεώς». 

Ένω δ Λούντζης εύρίσκετο εις θέσιν οΰχι τόσον εύχάριστον ένεκα 
τής ελλείψεως καλών διδασκάλων, εξερράγη αίφνης δ Ά γ ω ν καί 
πάντες σχεδόν οί Επτανήσιοι έστρεψαν τούς οφθαλμούς είς τό μέγα 
γεγονός, ού τό αποτέλεσμα θά ήτο ή άναγέννησις τής πατρίδος. Ό 
Λούντζης αύτοβιογραφούμενος ιστορεί « . . . ήλθε καιρός καθ ' δν άκρα-
«τος δ ενθουσιασμός, ζέσις τις τής ψυχής καί τής καρδίας, ή δποία 
«είχε μεταβληθή σχεδόν εις. μανίαν, κατεκύρίευσε τούς κατοίκους 
«απαντάς τής νήσου. Έγώ δέ είτε έξ ενστίκτου, είτε έκ πιθη-
«κισμού άφινον νά μέ παρασύρη ή δρμή τού χειμάρρου- έν μέσω τής 
«γενικής εκείνης ά λ λ ' αγενέστατης γενναίας παραφορας, εγώ μέ 
«τ ινα άλλα τρελλά παιδάρια έσχεδιάσα,μεν λαθραίως νά δραπετεύ-
«σωμεν καί νά δράξωμεν τά δπλα υπέρ τής απελευθερώσεως τών ά-
«δελφών μας. -

«Στίφη ένοπλων ανδρών νυχθημέρόν άνεχώρουν άπό δλα τ ά παρά-
»λ ια τής νήσου, ϊνα ένωθώσι μέ τούς έν τ ή απέναντι στερεή μαχόμενους, 
«ώστε δέν ήθελε μόίς άποβή δύσκολος ή δραπέτευσις, πολλώ μάλλον καθ ' 
»δσον ύπήρχον άνθρωποι τόσον μωροί διά νά μας βοηθήσωσιν. Ή ά -
«γαθή μου μήτηρ ά φ ' ενός μέν βλέπουσα δτι τ ά παΐδοκαμώματα ή -
«δύναντο νά μεταβληθώσιν είς όλεθριωτάτην τ ινά «αρεκτροπήν, άφ* 
»ετέρου δέ σκεπτόμενη δτι ήτο μεγίστη ανάγκη νά πρόβλεψη διά τήν 
«έκπαίδευσίν μου, απεφάσισε νά μέ στείλη είς τήν Ί τ α λ ί α ν , έκεϊ δέ 
»νά εύ'ρω τά μέσα διδασκαλίας, άτινα δέν ήδΰνατ» -νά μοί παρέξη ή 
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«πατρίς, δπου πολλούς μέν είχα. διδασκάλους διά τά κακά και άξιό-
»μεμπτα, όλιγίστους δέ διά τά καλά καί επαινετά εργα». 

* * -

Τφ 1823 επιβιβασθείς εμπορικού πλοίου, δ Λούντζης, συνοδευόμε
νος δέ καί ύπό τοϋ πρεσβυτέρου αδελφού του, άνεχώρησε. Φθάσας 
εις Αγκώνα , μετέβη εις τήν 'Ρώμην. Τό θέαμα νέων τόπων άλλων αν
θρώπων, διαφόρων ηθών, τό μεγαλεϊον τής "Ρώμης, οί θαυμάσιοι ναοί 
της, τό μεγαλοπρεπές τής λατρείας, κατά τήν έορτήν "ιδίως καθ" ήν 
έλαχε τής "Αναλήψεως, καθ" ήν δ Πάπας έκ τού παραθύρου τών α
νακτόρων του ηύλόγει τήν πόλιν καί τήν ο'ικουμένην, urbem et ΟΓ-
bem, πάντα ταύτα , ώς δ ίδιος ομολογεί, δχεσκέδαΰαν τΛν θλχι{;ίν 
τον. Μετ ' ού πολύ μετέβη ε'ις τήν Σιένην, δπου ενεγράφη υπότροφος 
έν τώ έκεϊσε έκπαιδευτηρίφ, τοϋ όποιου καί οί διδάσκαλοι καί οί διευ
θύνοντες ήσαν μοναχοί τοϋ τάγματος dell© Scuole pie. Μετά τήν 
παρέλευσιν ενός έτους, ή μοναστική ζωή τού εκπαιδευτηρίου τοϋ έφάνη , 
αφόρητος, διότι, ώς δμολογεϊ, οΐ φοιτηταί ήναγκάζοντο νά είναι Κα-
λογηρικώτεροχ τ ώ ν ιδ ίων καλογΛρων. Ή αγαθή μήτηρ, μα-
θούσα τούτο, δπως ευχαρίστηση τόν Έρμάννον της, τώ επέτρεψε νά 
εγκατάλειψη τό έκπαιδευτήριον καί ούτω τό φθινόπώρον τού 1824 με
τέβη μετά τού αδελφού του, δστις έπί τούτω παρευρέθη, είς Βονω-
νίαν, δπου εσχε τήν μεγάλην τύχην νά τόν δεχθή ό περικλεής Παύλος 
δ Κώστας, δ γνωστός τής Ιταλ ίας συγγραφεύς, δστις, αφού απελύθη 
τής δημοσίας διδασκαλίας, παρά τής παπικής κυβερνήσεως κατα-
διωκόμενος, ελάμβανε παρ" αύτφ νέους, ώς έπί τώ πολύ ξένους, ους 
έδίδασκεν ιδιαιτέρως. « Ή οικία τού Κώστα, λέγει δ Λούντζης, π α -
«ρίστανεν έν είδος "Ακαδημίας, ήτις, δπως κάλλιον όμοιάζη πρός τήν 
«άρχαίαν,είχε καί τερπν,όν κήπον καί επισκέψεις περιβλέπτων ανδρών.» 
Ή άρχή δμως έκτιμώσα τόν Κώσταν, διώρισεν αυτόν καθηγητήν 
έν τω Λυκείω τής Βονωνίας, ά λ λ ' έ'νεκα τής μεταλλαγής τών πραγ
μάτων, οί δυνάσται έκ νέου έπανήλθον καί δ Κώστας δέν ήτο βε
βαίως ευχαριστημένος. Αί παράδοξοι καί α'ιφνίδιαι τύχαι τής Ι 
ταλίας πολλήν λύπην προυξένουν εις τόν μέγαν πατριώτην, δστις ά-
κράδαντον είχε τήν πίστιν δτι ή άνθρωπότης δέν δύναται νά οπισθο
δρόμηση, διό μετέβη εις Νεάπολιν, συνοδευόμενος παρ* άλλων ένδο
ξων Ι τ α λ ώ ν φυγάς, μέ τήν καρδίαν μεστήν πικρίας, έπέστρεψεν εις 
Βονωνίαν, δπου απελύθη τής υπηρεσίας, καταργηθέντος τοϋ Λυκείου. 
'Από τόν Κώσταν δ Λούντζης πολύ ώφελήθη, καθότι είχε κλίσιν ε'ις τήν 
φιλολογίαν και γραμματολογίαν καί ουχί εις τήν Ιπιστήμην. Ιδού τ ί 
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δ ίδιος λέγει- «Έπεκράτει παρ' ήμϊν συνήθεια δσοι νέοι μετέβαινον 
«είτε είς Ίταλ ίαν είτε άλλαχοϋ νά σπουδάζουν τήν ίατρικήν ή 
» τά νομικά. . . . Έγώ προσδιορισμένος ών διά τά νομικά, άδιά-
«φορον άν είχον ή δέν είχον κλίσιν, κατεγράφην φοιτητής τού Πανε-
«πιστημίου εις τήν νομικήν σχολήν. Τά νομικά μαθήματα ήσαν ή 
«τελευταία ένασχόλησίς μου· μέ ζήλο ν κατεγινόμην εις τά ύπό τοϋ 
«Κώστα παραδιδόμενα. Έκ φύσεως ερρεπον πρός τά Ιταλικά γράμ-
»ματα καί ή κλίσις μου ταχέως μετεβλήθη εις πάθος, ύπό τήν όδη-
»γίαν τοιούτου διδασκάλου, τοϋ δποίου τά μαθήματα δέν περιωρί-
«ζοντο εις τήν φιλολογίαν, άλλά συμπεριελάμβανον καί τήν φιλοσο-
«φίαν .» 

Ό Λούντζης συνέλαβε τήν Ίδέαν νά μάθη τά μαθηματικά, διό 
λαβών διδάσκαλον, μετά πολλούς κόπους ενόησεν δτι δέν ήτο γεννη
μένος διά τοιαύτας μελετάς, άφοϋ δ ίδιος καθηγητής ώμολόγησεν δτι 
είχεν άντχμαθη'ματχκόν έγκέφαλον. Κατά τάς διακοπάς μετέβαινεν 
ε'ις άλλα τής Ιταλ ίας μέρη," ενθα συνέδεσε φιλίαν καί σχέσεις μετά 
διαπρεπών ανδρών, άδιακόπως πλουτιζόμενος μέ νέας γνώσεις. "Αξιο-
σημείωτον είνε τό έξης, δπερ διηγείται « . . . Μετέβην ε'ις Φλω-
«ρεντίαν, δπου έγνώρισα τόν Τερέντιον Μαμιάνην, τόσω τω καιρφ 
«έκείνω καταδιωκόμενον ύπό τής τύχης, δσον μετά ταϋτα παρ ' 
«αυτής εύνοηθέντα. Τοιαύτη ήτο τότε ή κατάστασις τοϋ ανδρός 
«τούτου, ώστε διά νά απαλλαγή τών καταδιωγμών τής παπικής 
«κυβερνήσεως, ης τίνος ήτο υπήκοος, καθά έν Πεζάρω γεννηθείς, μέ 
«παρεκάλει νά μεσολαβήσω δπως έπιτύχη θέσιν οίκοδιδασκάλου ε'ις 
«Ζάκυνθον.» Τά πράγματα ήλλαξαν καί ού'τως εστερήθη ή Ζάκυνθος 
τών φώτων τοϋ μεγάλου τούτου τής Ιταλ ίας τέκνου. 

Έν ταϊς αΰτοβιογραφίαις δ Λούντζης διηγείται τάς έξ "Ιταλίας εν
τυπώσεις του καί άλλα , άτινα νομίζομεν άσχετα μέ τόν σκοπόν τοϋ 
παρόντος άρθρου· παραλαμβάνομεν μόνον τά έξης, άτινα συνδέονται 
μέ τόν πνευματικόν του βίον. « Έν τοσούτω ή έλπίς νά γείνω συγγρα-
«φεύς επληροϋτο, άδιάφορόν πως. Είχε σχολιάσει δ Κώστας τήν θε ίαν 
«Κωμωδ ίαν τοϋ Δάντε 'Αλλιγιέρη, ά φ ' ού δέ δ τυπογάφος έδημο-
«σίευσε τήν πρώτην μάλλον πολυδάπανον έκδοση, εσκέπτετο 5 νά τ υ -
»πώση άλλην εύθηνοτέραν. Ό τυπογράφος εις τήν οίκονομικήν ταύ-
«την εκδοσιν ηθέλησε νά πρόσθεση προοίμιον, τό δποϊον επεφορτί*· 
»σθην νά συντάξω. Τό έγραψα καί είδε τό φώς τής δημοσιότητος. 
«Καί τοι μή υπάρχοντος τοϋ ονόματος μου Ιν έκείνω τω προοιμίω, ενη-
«βρυνόμην βλέπων τυπωμενον αυτό τό οιονδήποτε γέννημα τοϋ κον-
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»δυλίου μου, αυτήν τήν άπαρχήν τών φιλολογικών κόπων μου. Αί δέ 
»εύχαριστίαι τοϋ τυπογράφου ύπήρξεν ήδύτατον θυμίαμα εις τήν φ ι -
»λοδοξίαν μου. Τό πρώτον βήμα έμελλε ταχέως και δεύτερον νά έπα-
»κολουθήσ·/)». 

« Έ ν τώ Πανεπιστημίφ τής Πίσης έλάμβανον τόν διδακτορικόν στέ-
»φανον δύο νέοι συμπολϊταί μου, έν αυτή δέ τή περιστάσει έστοχά-
»σθην νά γράψω πρός αυτούς συγχαρητήριον ,έπιστολήν, ήτις τώ 
»1827 έδημοσιεύθη διά τοϋ τύπου έν Βονωνία·. Δέν περιείχε μωρολο-
»γίας, άλλά σπουδαίας σκέψεις, κυρίως είς τής πατρίδος τά δεινά ά -
»ποβλεπούσας καί έν δεικνύουσας τά τής θεραπείας. Ή επιστολή αύτη 
»έπηνέθη καί χάρις εις αυτήν έ'λαβον διαβατήριον, δ ι ' ού νά περιη-
»γώμαι τάς χώρας τής πολιτείας τών γραμμάτων.» Άπέκτησεν ούτω 
καί διαπρεπείς φίλους, έν οίς τόν Πέτρον Γιορδάνην καί τόν τραγικόν 
Νικολίνην. 

Τέλος έσκέφθη δτι δ καιρός παρήρχετο καί έπρεπε νά λάβη τό δ ί 
πλωμα. Έπιστρέψας ε'ις Βονωνίαν έπεδόθη σοβαρώς ε'ις τάς νομικάς με
λετάς, δπως λάβη τάς σχετικάς αποδείξεις καί. μεταβή είς άλλο Πα-
νεπιστήμιον καί άξιωθή τοϋ διδακτορικού διπλώματος, δπερ δέν ήδύ-
νατο νά λάβγ; έν Βονωνίί»:, καθό έτερόδοξος . Μεταβάς λοιπόν είς 
Πίζαν, άνηγορεύθη διδάκτωρ τής νομικής τή 22 Δεκεμβρίου τού 1827. 
Ούτως έγεινεν ή επιθυμία τής μητρός του. Διδάκτωρ γενόμενος, έπα-
νέκαμψεν εις Βονωνίαν καί ακολούθως διηυθύνθη εις Βενετίαν, δπως ίδη 
τούς έκ μέρους τής μητρός του συγγενείς του. Περί τής Βενετίας σύν 
τοις άλλοις λέγει - «Είς πολλά έπείσθην δτι ήμεθα τότε οί ΖακύνθίΜ 
»καί έ'τι μ&λλον οί Κερκυραίοι οί άμεσοι κληρονόμοι τών Ενετών . » 

Τήν 3 Μαίου τοϋ 1828 έπανήλθεν είς τήν Ζάκυνθον, τήν ποθητή ν 
του γενέτειραν, επιστήμων ή μάλλον εΰπαίδευτος λόγιος. 

ο ΣΤΡΑΤΆΡΧΗΣ ΣΟΥΒΆΡΩΦ 

Ή τελευταία ασθένεια τοϋ αποβιώσαντος αύτοκράτορος, τής 'Ρωσ-
σίας Αλεξάνδρου τού Γ' κατέστησε πασίγνωστον τό όνομα τοϋ θερα-
πεύοντος αυτόν ιατρού Σαχάριν καί αί Ίδιοτροπίαι τοϋ περίφημου δώσσου 
παθολόγου διελαλήθησαν διά τών" εφημερίδων καθ ' άπασαν τήν ύφή-
λιον. Ά λ λ ' οί αλλόκοτοι αυτοί χαρακτήρες έν 'Ρωσσία δέν εινε, ώς 
φαίνεται, σπάνιοι, καί ή εκτροπος συμπεριφορά τοϋ Σαχάριν υπενθυ
μίζει έν πολλοίς άλλον επιφανή, δμοεθνή του, τόν περιβόητον στρα-
τηγόν Σουβάρωφ, μετά τού δποίου έχει πολλά σημεία δμοιότητος. 
Έπ ί τή εύκαιρίο; ταύτ?) καλόν κρίνομεν ν'άφηγηθώμέν τινας τών περι
φημότερων ιδιοτροπιών τοϋ στρατηγού τούτου, αΐτινές είσι τόσον 
πολλαί καί τόσον αλλόκοτοι, ώστε βεβαίως διστάζει π&ς τις άν. πρέπη 
νά τόν θεώρηση ώς έχοντα σώας τάς φρένας καί απορεί πώς τοιούτος 
ών διετήρησεν έ'ως τέλους τό ύψηλόν του αξίωμα καί διέπρεψε μάλιστα 
έν αύτώ. 

Διά τούς άγνοοΰντας τόν βίον τοϋ επιφανούς τούτου ρώσσου στ^α-
τηλάτου, παραθέτομεν ενταύθα μερικάς βιογραφικάς πληροφορίας. Ό 
Αλέξιος Βασιλείεβιτζ, κόμης Σουβάρωφ έγεννήθη έν Μόσχα τώ 1729 
καί άπέθανεν έν Πετρουπόλει τήν 6 Μάιου 1800. Ό πατήρ του στρα
τηγός καί γερουσιαστής ονόματι Σουβόρ, κατήγετο έκ Σουηδίας. *0 
Σουβάρωφ κατετάχθη ανώτατος είς τόν. στρατόν καί διαπρέψας ανήλθε 
ταχέως εις τά ανώτατα στρατιωτικά αξιώματα. Ένυμφεύθη 
μίαν άνεψιάν τοϋ Ρομαντζώφ, άλλά μετ ' ολίγου καιρού συμβίωσιν, 
διεζεύχθη αυτήν. Μετέσχε τού επταετούς πολέμου, ιδίως δμως διεκρίθη 
είς τούς κατά τών Πολωνών καί Τούρκων αγώνας. Είς μίαν κατά 
τών Τούρκων μάχην τ φ 1717 έπληγώθη βαρέως καί ένομίσθη νεκρός-

άλλά συνελθών ώρμησε κατόπιν τών είς φυγήν τραπέντων στρατιωτών 
του,έπανήγαγεν αυτούς είς τήν μάχην καί κατετρόπωσε τόν έχθρόν.Άλ
λοτε πάλιν ένεκα τής εύτολμίας του θά ήχμαλωτίζετο, επιτεθείς μετ ' 
ολίγων ανδρών καί περικυκλωθείς ύπό πολυαρίθμων έχθρων, άν δέν 
έσωζεν αυτόν εγκαίρως έπελθών δ πρίγκιψ Ρέπνιν. Ένίκησε τόν μέγαν 
βεζύρην Μεχμέτ έν Φοξανίω καί κατόπιν έν Ρίμνικ, δμοϋ μετά τοϋ 
δουκός Σάξ—Κοβούργου, κατατροπώσας μετά 10 χιλιάδων ανδρών 
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δεκαπλάσιους εχθρούς. Διά το ανδραγάθημα του τούτο έτιμήθη διά 
τοϋ τίτλου τοϋ κόμητος, άπονεμηθέντος αΰτφ ταυτοχρόνως παρά τοϋ 
αϋτοκράτορος τής Αυστρίας καί παρά τής Αικατερίνης .τής Β ' , ήτις 
ιδιαιτέρως εχορήγησεν αύτφ καί σημαντικήν δωρεάν. Έκυρίευσεν έξ 
εφόδου τό Ίσμαήλιον τ φ 1789, κατά τήν περίστασιν ταύτην δ ' 
έσφάγησαν κατά διαταγήν του 30 χιλιάδες Τούρκων καί διά τήν φο-
βεράν ταύτην αίματοχυσίαν έπωνομάσθη ΰφαγε ι ί ς . Καταστείλας τήν 
έξέγερσιν τής Πολωνίας έν ετει 1794, διεκρίθη καί πάλιν διά τήν θη-
ριωδίαν του, θανατώσας εννέα χιλιάδας εκ τών κατοίκων τού προ-
αστείου Πράγα, δπερ έκυρίευσε πριν είσελάση εις τήν Βαρσοβίαν. Τότε 
απενεμήθη αΰτφ ύπό τής αυτοκράτειρας ό βαθμός τοϋ στρατάρχου 
καί τοϋ έδωρήθησαν ώς αμοιβή απέραντοι γαϊαι . Ό αυτοκράτωρ 
Παύλος, διαδεξάμενος τήν μητέρα του καί άποστρεφόμενος πάντας 
όσους εκείνη ηύνόει,. τόν άπέστειλεν οΰχ ήττον εις Ίταλ ίαν έπί κεφαλής 
στρατού, δπως άπό κοινού μετά τών Αυστριακών έξώσωσιν εκείθεν 
τούς Γάλλους. Έκεϊ κατεφάνη ιδίως ή στρατηγική του άξια, διότι 
κατετρόπωσεν αλληλοδιάδοχος τούς Γάλλους στρατηγούς Σερέ, Μακ-
δονάλ καί Ζουμπέρ, διά τ ά κατορθώματα του δέ ταϋτα έπωνομάσθη 
ό Ι ταλ ικός . Ά λ λ ά κατά τήν έίς Έλβετίαν εκστρατείαν ήτύχησεν, 
ηττηθείς παρά τήν Ζυρίχην ύπό τοϋ Μασσένα καί μετά φθοράς ύποχωρή • 
σαξ. Διηγούνται δτι κατά τήν περίστασιν ταύτην, επειδή οί στρατιώ-
ταί του άποθαρρυνθέντες καί λιποψυχήσαντες ήρνοΰντο νά διέλθωσι διά 
στενοπορίας κατειλημμένης ύπό τών έχθρων, ό Σουβάρωφ διέταξε νά 
όρύξωσι λάκκον καί κατακλιθείς έν αΰτώ, είπε προς τούς στρατιώτας 
του : «Άφοΰ άρνεϊσθε νά μέ ακολουθήσατε, δέν είμαι πλέον στρα
τηγός σας. Μένω εδώ - αυτός δ λάκκος εινε δ τάφος μου. Στρατιώτας 
καλύψατε μέ χώμα τό σώμα εκείνου, δστις τοσάκις σόίς ώδήγησεν 
είς τήν νίκην. Ήλεκτρισθέντες δέ έκ τών λόγων τούτων καί συγκινη-
θέντες οί στρατιώται, ώρμησαν είς τό στενόν καί έξεβίασαν τήν δ ιά-
βασιν. Ά λ λ ' ή εκβασις τής τελευταίας ταύτης εκστρατείας άπήρε-
σεν ε'ις τόν Παϋλον, δστις τόν άνεκάλεσεν, ένφ δέ κ α τ ' αρχάς είχε 
διατάξει νά γείνη αύτφ θριαμβευτική υποδοχή, άνεκάλεσε καί τήν 
διαταγήν ταύτην. Ό Σουβάρωφ επανελθών είς Πετρούπολιν και βα
ρέως φέρων τήν δυσμένειαν, απεβίωσε 15 ημέρας μετά τήν άφιξίν του. 
Ό αυτοκράτωρ Αλέξανδρος δ Α' άμα τή άναβάσει του εις τόν θρό-
νον, άνήγειρεν αύτφ ανδριάντα εις τό πεδίον τού Άρεως έν Πε-
τρουπόλει. 

Ό ξένος ό επισκεπτόμενος διά πρώτην φοράν τήν 'Ρωσσίαν, λέγει 
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ό ανώνυμος συγγραφεύς τών περί τής χώρας ταύτης Απόκρυφων Α π ο 
μνημονευμάτων, καί ζητών έκ περιέργειας νά ΐδη τόν ήρωα Σουβάρωφ, 
έξεπλήσσετο εις άκρον, δτε τοϋ έδείκνυον ίσχνόν καί ρικνόν γερόντιον, 
τό δποϊον περιήρχετο τάς αίθουσας τοϋ ανακτόρου πηδών μέ τόν έ'να 
πόδα, ή περιήρχετο τάς δδούς' τροχάδην παρακολουθούμενον ύπό σμή
νους παιδιών, πρός ά έρριπτε μήλα, κραυγάζων δ ' ένταυτφ : «Ε ίμα ι 
ό Σ ο υ β ά ρ ω φ ! ε ίμα ι ό Σουβάρωφ !» Δέν έφαντάζετο κανείς βε
βαίως τοιούτον τόν περίφημον νικητήν τών Τούρκων καί τών Πολωνών 
άλλ 'όμως τά άγρια του βλέμματα καί τό άσχημον καί άφρίζον ,στό
μα του ένέφαινον τόν σκληροκάρδιον πολεμιστήν, δστις είχε δείξει δλην 
τήν άπήνειαν τής ψυχής του πρός τούς κατοίκους τής Πράγας. Έν 
τούτοις οί τρόποι του αυτοί οί κωμικοί καί άγροΐκοι είχον εμπνεύσει εις 
τούς στρατιώτας του άπεριόριστον έμπίστοσύνην, καί εις τούτο αποδί
δουν τινές τούς στρατιωτικούς του θριάμβους, αρνούμενοι ουχί δικαίως 
τά λοιπά του στρατιωτικά προσόντα. ΕΊς τόν στρατόν εζη ώς ό τ υ 
χών Κοζάκος· καί δσάκις μετέβαινεν εις τ* Ανάκτορα, παρουσιάζετο 
ώς Σκύθης,' μή δεχόμενος άλλο κατάλυμα ειμή τό φορτηγόν άμάξιον, 
τό όποιον τόν είχε μεταφέρει έκεϊ. 

Ό τρόπος τοϋ βίου του ήτο περιεργότατος. Κατεκλίνετο τήν εκτην 
τής εσπέρας καί ήγείρετο τήν δευτέραν τής πρωίας· έλούετο τότε διά 
ψυχρού ύδατος καί διέτασσε νά τοϋ χύσωσιν υδρίας τινάς έπί τοϋ γυ
μνού του σώματος. Έπρογευμάτιζε κατά τήν όγδόην ώραν, τό πρό
γευμα του δέ, ώς καί τό γεύμα του, συνίστατο εις ρακήν καί τ ινα 
χονδροειδή εδέσματα τής στρατιωτικής "μαγειρικής. Καθείς έτρεμε μή 
τυχόν προσκληθή εις τοιούτο συμπόσιον. Πολλάκις έν τ φ μέσω τοϋ γεύ
ματος εις τών υπασπιστών του ήγείρετο, έπλησίαζε πρός αυτόν καί τοϋ-
άπηγόρευε νά φάγη περισσότερον.— Κατά διαταγήν τίνος ; ήρώτα ό 
Σουβάρωφ. 

— Κατά διαταγήν αυτού τού -στρατάρχου Σουβάρωφ, άπήντα 'δ 
υπασπιστής. Ό Σουβάρωφ ήγείρετο τότε καί αύτος λέγων :—Πρέπει 
νά τόν ύπακούσωμεν. Παρόμοιας διαταγάς αΰτοϋ πρός τόν εαυτόν του 
επέβαλλε καί ώς πρός τόν περίπατον καί ώς πρός άλλας έξεις τοϋ 
βίου του. 

"Οτε διέμενεν ε'ις Βαρσοβίαν, πολλοί αξιωματικοί Αυστριακοί καί 
Πρώσσοι, μετέβαινον έκ περιέργειας πρός έπίσκεψιν τού ιδιότροπου στρα
τηγού. Ούτος, πριν έμφανισθή, έπληροφορεϊτο τίνες ήσαν οί περισσό
τεροι. Καί εΊ μέν ήσαν οί Αυστριακοί, εκοσμεϊτο δ ι ' εγκολπίου φέρον
τος τήν εικόνα Ιωσήφ τού Β ' , «Ίσήρχετο ε'ις τόν προθάλαμον πηδών 
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οί μαθηταί είς τάς παλ ι ά ς των , διά νά δείξη δτι ύπεσκέλισε πάντας 
τούς αντιζήλους του, ακολούθως περιεβλήθη τήν μεγάλην στολην τού 
στρατάρχου μεθ' δλων τών πολυαρίθμων παρασήμων του καί διέταξε 
τούς ίερέϊς νά ψάλωσι δοξολογίαν. 

«Λέγεται δτι, δτε δ αυτοκράτωρ τής Αυστρίας,τοϋ απένειμε τό άνώ-
τατον τών παρασήμων του, προεχειρίσθη αυτός δ ίδιος είς ίππότην 
δημοσίο;, έμπροσθεν μεγάλου κατόπτρου μετά αλλόκοτων διατυπώσεων.» 

Ειχεν δμως δ παράδοξος ούτος άνήρ άνεξαρτησίαν φρονήματος καί 
είλικρίνειαν καί παρρησίαν άλλά καί τάς άρετάς. του ταύτας έξε-
δήλου μέ τόν αυτόν παράδοξον τρόπον. Ό αυτοκράτωρ Παύλος, ώς 
προείπομεν, δέν τον ηύνόει, καί άμα τή άναρρήσει του, τον έξώρισεν. 
"Επειτα δμως τον έκάλεσεν εκ τής εξορίας καί έπεμψε τον εύνοούμενόν 
του, κόμητα Κ. . . νά τόν χαιρετίση έξ ονόματος του. "Οτε άνηγγέλθη 
αύτφ ή επίσκεψις τοϋ απεσταλμένου τοϋ αύτοκράτορος, δ Σουβάρωφ 
άνέκραξεν: 

— Ό κόμης Κ. . . ! Δέν γνωρίζω καμμίαν ρωσσικήν οίκογένειαν 
φέρουσαν τοιούτον όνομα. "Ας είσέλθη δμως. 

Ό κόμης εισήχθη καί δ στρατάρχης προσποιούμενος τόν έκπεπληγ-
μένον, ήρώτησεν αυτόν τέλος πόθεν κατήγετο. 

—? 'Εγεννήθην ε'ις Τόυρκίαν, άπήντησεν δ κόμης" τόν. τίτλον μου 
οφείλω είς τήν εύμένειαν τοϋ αΰτοκράτορος. 

— "Α ! και θά προσεφέρετε βεβαίως έξοχους υπηρεσίας. Εις ποίον 
σώμα υπηρετήσατε ; Είς ποίας μάχας παρευρέθητε ; 

— Δέν υπηρέτησα ποτέ είς'τόν στρατόν. 
— Ποτέ ! Τότε λοιπόν θά ανήκετε είς τήν πολιτικήν ύπηρεσίαν τοϋ 

Κράτους. Είς ποιον, ύπουργειον υπηρετήσατε ; 
—-Είςκανέν . Διέμεινα πάντοτε πλησίον τοϋ σεβαστού προσώπου 

τής Αύτοϋ Μεγαλειότατος. 
— Ά , εξαίρετα. Καί ύπό ποίαν ιδιότητα ; · 
— "Ημην δ πρώτος θαλαμηπόλος τής Αύτοϋ Αυτοκρατορικής Μεγα-

λειότητος. 
— Πολύ ώραϊα ! ειπεν δ Σουβάρωφ. 
Είτα στρεφόμενος πρός τόν ύπηρέτην του, εϊπεν : 
— Ίβάν, βλέπεις αυτόν τόν κύριον ; Ύπήρξεν δ,τι είσαι καί σύ. 

Ή τ ο δμως είς τήν ύπηρεσίαν τοϋ χαριτοβρύτου ημών ήγεμόνος. Βλέ 
πεις πόσον προώδευσεν ; Έγεινε κόμης. Φέρει ρωσσικά παράσημα ! . . . 
Λοιπόν, Ίβάν , νά φέρεσαι καλώς. Ποίος ήξεύρει τί ημπορείς νά yet— -
νης καί σύ ! . . . 

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 219 

"Αλλοτε, δτε δ Παύλος τόν προσεκάλεσε διά νά τού άναθέση τήν 
άρχηγίαν τής είς Ίταλ ίαν εκστρατείας, δ Σουβάρωφ μετέβη είς τήν 
αύλήν καί παρουσιάσθη ενώπιον τού αύτβκράτορος, ισταμένου έπί τού 
θρόνου του και περιστοιχιζομένου ύπό τών αυλικών του, φέρων πάνινον 
έπενδύτην, άνευ ξίφους καί άνευ παρασήμων. Πίπτει ευθύς πρηνής καί 
συρόμενος επί τής κοιλίας προχωρεί μέχρι τοϋ.θρόνου. 

Έκπληκτος δ αυτοκράτωρ αναφωνεί : 
— Τί κάμνεις, Βασιλειέβιτζ στρατάρχα ! . . . υ ΐ έ μου.. .έτρελλά-

θης ; . . . έγείρου αμέσως ! . . . 
— "Οχι, όχι, Μεγαλειότατε, άπήντησεν δ στρατηγός· θέλω νά 

προοδεύσω καί γνωρίζω δτι μόνον έρπων δύναται τις νά φθάση μέχρι 
τής Μεγαλειότητας Σου. 

"Ας τελειώσωμεν τ ' ανέκδοτα ταύτα μέ μίαν εΰφυολογίαν περί τού 
Σουβάρωφ τοϋ βασιλέως τής Πρωσσίας. "Οτε είπον εις αυτόν δτι δ 
ρώσσος στρατηλάτης μετά τήν έν Ζυρίχη ήττάν του απηύθυνε πομ
πώδη προκήρυξιν πρός τούς στρατιώτας του, δ βασιλεύς απήντησε 
μειδιών. 

— Ό Σουβάρωφ δμοιάζει μέ τύμπανον δταν τόν κτυπούν,/ τότε 
κάμνει θόρυβον. 

Ξ ε ν ο φ ώ ν Λ α έ ρ τ ι ο ς . 

— ' . ι ι I ι „, ι .. 

Α Ν Θ Ο Κ Ο Μ Ι Α 

ΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ 

Ό έρως τής φυτοκομίας, δ πόθος τής καλλιέργειας ανθοφόρων φυτών 
εινε κοινός εις πάντας τούς πολιτισμένους λαούς. Φυσικώς δ άνθρωπος 
άγαπό^ καί ζητεί τό καλόν δπερ, κατά τούς τήν αίσθητικήν μορφώ-
σαντας μεγάλους γερμανούς φιλοσόφους Σχελίγγιον καί "Εγελον, είναι 
ή αισθητή δήλωσις τής αρχής τής αποτελούσης τήν ύπόστασιν καί 
τήν όύσίαν των όντων. Τί-δέ ώραιότερον, δ ι ' εύαίσθητον άνθρωπον, 
τοϋ βλέπειν ποικιλόχροα καί πλήρη ζωής άνθη καί τοϋ γινώσκειν δτι 
αυτός ούτος περιεποιήθη καί είδεν αυτά πρό, τών οφθαλμών αύτοϋ δση-
μέραι καί βαθμιαίως αναπτυσσόμενα ; Πανταχού δυνάμεθα νά ΐδωμεν 
ού μόνον τούς πλουσίους περιποιουμένους Ιντος κήπων καί θερμοκηπίων 



216 Π Α Ρ Ν Α Σ Σ Ο Σ 

μέ τούς δύο πόδας συνην ωμέ νους έν τ φ μέσφ τού κύκλου τών αξιω
ματικών και παρουσίαζεν είς έ'να έ'καστον αυτών τήν εικόνα τού αΰ-
τοκράτορος πρός άσπασμόν λέγων : « Ό αυτοκράτωρ σας μέ γνωρίζει 
καί μέ άγαπ^ .» "Αν πλείονες ήσαν οί Πρώσσοι, έφόρει τό παράσημον 
τού Μέλανος Αετού καί έπραττε τά α υ τά . Είς τήν αύλήν έφαίνετο 
πολλάκις περιερχόμενος άπό κυρίαν εις κυρίαν καί' άσπαζόμενος μετά 
σταυροκοπημάτων καί γονυκλισιών τήν εικόνα τής αυτοκράτειρας Α ι 
κατερίνης, ήν αί κυρίαι έΊρερον έπί τού στήθους των . 

"Ενίοτε έπεσκέπτέτο τά έν τώ στρατοπέδω νοσοκομεία, παρουσιαζό
μενος ώς ιατρός δήθεν. Όσους εύ'ρισκε πάσχοντας, ήνάγκαζε διά τής 
βίας νά λάβωσι £ήον καί άλλα καθάρσια. "Ετυπτε διά τής ράβδου 
δσους εδρισκε μόνον αδυνάτους. Πολλάκις έξεδίωκε πάντας εκ τού νο
σοκομείου, λέγων δτι δέν έπετρέπετο είς τούς στρατιώτας τού Σουβά
ρωφ νά εινε ασθενείς. 

'Εν τω στρατώ κατήργησεν δλα ,τά γυμνάσια τά αναγόμενα εις 
τήν ύποχώρησιν, λέγων δτι ήσαν περιττά. "Εξήσκει δ'ίδιος τούς στρα
τιώτας εις τήν εφοδον διά τής λόγχης, διδάσκων αυτούς τρεις δ ια-
φορετικάς μεθόδους κατά τήν τοιαύτην περίπτωσιν. "Οταν διέτασσε ·: 
Κατά τ ώ ν Π ο λ ω ν ώ ν ! δ στρατιώτης ώφειλε νά λογχίση άπαξ· δτε 
τό παράγγελμα ήτο : Κατά τ ώ ν ΠρωσΌων ! οί λογχισμοί έπρεπε νά 
εινε δύο. "Οτε δέ παρήγγελλε : Κατά τ ώ ν μ υ σ α ρ ώ ν Γ ά λ λ ω ν ! δ 
στρατιώτης ώφειλεν, άφού ήθελε λογχίσει δις, νά καταφέρη καί έ'να 
λογχισμόν χαμαί καί είτα νά βύθιση καί νά περιστρέψη τήν λόγχην. Τό 
κατά τών Γάλλων μισός του ήτο σφοδρότατον. Γράφων έκ Βαρσοβίας 
προς τήν Αίκατερίνην, πολλάκις έπέραινε τήν . έπιστολήν του διά τής 
στερεοτύπου φράσεως :αΜήτερ, διάταξε με νά βαδίσω κατά τών Γάλ
λων ! » Καί έβάδιζε τώ όντι εναντίον των έν Γαλλικί^: έπί κεφαλής 
τεσσαρακοντακισχιλίων ανδρών, δτε έπήλθεν άπροόπτως δ θάνατος τής 
Αικατερίνης. 

Πολλάκις περιήρχετο τό στρατόπεδον μέ τό ύποκάμισον, επιβαίνων 
γυμνού ίππου Κοζάκου. Τήν πρωία ν δέ άντί νά διάταξη νά' σημάνη 
τό έγερτήριον ή ήσύναξις , έξήρχετο τής.σκηνής του καί άπεμιμεϊτο 
τήν φωνήν τού αλέκτορος τρις. Τούτο ήτο τό σημεϊον τής έωθίνής 
εγέρσεως, ενίοτε δέ καί τό τής πορείας ή τής μάχης. 

Ήτο άφιλοκερδής καί πολλάκις γενναιόδωρος, αρνούμενος τά δώρα 
τής Αυτοκράτειρας ή διανέμων αυτά είς τούς περί αυτόν. Πολλάκις έ
φαίνετο τρίζων τούς οδόντας ώς μανιώδης, γελών καί μορφάζων ώς 
πίθηκος, ή θρηνών ώς γραίδιον. 
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Πιεζόμενος ύπό φυσικής τίνος ανάγκης, λέγει έτερος συγγραφεύς προ
σωπικώς γνωρίσας αυτόν, έν ώρο£ γυμνασίου ή έν ωρ<κ παρατάξεως,έξε-
πλήρου αυτήν ασυστόλως ενώπιον δλου τού κόσμου, διά νά τόν μι-
μώνται οί στράτιώται καί πράττωσι τό αυτό, δημοσία έκτελούντες τάς 
άνάγκας, εις άς πάντες οί άνθρωποι ήσαν υποκείμενοι. Ευθύς δέ μετά 
τούτο διέτασσε νά τού φέρωσιν ύδωρ καί χειρόμακτρον καί ένιπτε τας 
χείρας, διά νά εξόφληση τοιουτοτρόπως τάς προς τήν καθαριότητα και 
τήν εύπρέπειαν υποχρεώσεις του.Τόν είδα πολλάκις, προστίθησιν δ ε'ι-
ρημένος συγγραφεύς, κάτάφορτον έξ αδαμάντων, φέροντα στολήν στρα
τάρχου περίχρυσον, άπομυττόμενον μέ τούς" δακτύλους καί άπομάσ-
σοντα κατόπιν αυτούς διά τής χειρίδος τής στολής του, διότι εύρί-
σκετο ενώπιον τών στρατιωτών του. Τήν πρώτην φοράν, καθ ' ήν είδα 
τήν άλλόκοτον ταύτην συμπεριφοράν του, παρετήρησέν δτι δέν ήδύνή-
θην νά καταστείλω κίνημα εκπλήξεως καί μοί είπεν : «"Οταν οί στρά
τ ιώται βλέπωσι τόν στρατηγόν των άπομυττόμενον ώς αυτοί μέ τούς 
δακτύλους, δέν θά έντρέπωνται ουδέ θά λυπώνται διότι δέν έχουν pt-
νόμακτρα». 

Άπεδοκίμαζεν επίσης καί τήν επικρατούσαν μεταξύ ανθρώπων εύ 
ληγμένων συνήθειαν τού πτύειν έν ώρα συναναστροφής εις τό μανδήλιον, 
καί ή αηδία του έζωγραφεϊτο έπί τής μορφής του ζωηρότατα έν παρό
μοια περιπτώσει. «Πτύε μακράν σου, έλεγε, καί μή φύλαττε επιμε
λώς εις τό θυλάκιόν σου εκείνο τό όποιον ευρίσκεις αρκετά ρυπαρόν νά 
ρίψης χαμαί .» 

Ό δέ Σεγήρος, ό χρηματίσας πρέσβυς τής Γαλλίας έν Πετρουπό-
λει κ α τ ' έκείνην τήν έποχήν, διηγείται περί τοϋ Σουβάρωφ τά έξης : 

«Ενθυμούμαι δτι έρωτήσας ποτέ τόν Σουβάρωφ άν ήτο αληθές δτι 
εις τόν στρατόν δέν έκοιμάτο σχεδόν ποτέ, δαμάζων τήν φύσιν, άνευ 
ανάγκης μάλιστα, κατακλινόμενος έπί άχυρου καί ουδέποτε, άφαιρών 
τά στρατιωτικά, του υποδήματα καί τά δπλα του, μοί απήντησε : — 
Ναί, μισώ τήν όκνηρίαν -καί φοβούμενος μή αποκοιμηθώ, εχω πάντοτε 
έ'να αλέκτορα εις τήν σκηνήν μου, διά νά μέ άφυπνίζη συχνά. "Οταν 
ενίοτε θέλω νά ενδώσω είς τήν μαλθακότητα καί ν ' αναπαυθώ άνε-
τώτερον, αφαιρώ τόν έ'να τών πτερνιστήρων του.» 

« Ό τ ε προήχθη εις στρατάρχην, έώρτασε τόν διορισμόν του ενώπιον 
τών στρατιωτών κατά τρόπον Ολως παράδοξον. 'Ετοποθέτησεν εντός ναού, 
εις τήν μίαν πλευράν τόσας έ'δρας κατά στοϊχον, δσοι ήσαν οί αρ
χαιότεροι αΰτοϋ στρατηγοί. ΕΊσήλθεν εις τόν ναόν είτα μέ τόν κοι-
τωνίτην του καί έπήδησεν δλας τάς έ'δρας άνά μίαν, όπως πράττουσιν 
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σπανιότατα είδη ανθέων, άλλά καί είς τά πτωχότερα καί ταπεινό
τερα, χωρικούς μετά στοργής φυτεύοντας έν τοις περιβόλοίς τών οικί
σκων αυτών καρποφόρα δένδρα, ανθοφόρους πόας καί θαμνώδη ανθο
φόρα φυτά. Καί έν ταϊς πόλεσι δέ τίς διερχόμενος άπόκεντρον δδόν 
δέν βλέπει μετά γλυκυθυμίας πτωχάς γυναίκας καί κόρας τού λαού πο-
τιζούσας μετά στοργής μικράν γάστραν κοσμούσαν τό παράθυρόν τού 
πτωχικού άσυλου α υ τ ώ ν ; Εινε αληθές δτ ι -παρ 'ήμϊν ή ανθοκομία δέν 
άνεπτύχθη εισέτι ύπό έπιστημονικήν κυριολεκτικώς εποψιν' δ ζήλος 
όμως καί δ ενθουσιασμός, μεθ Όύ άνθοκομούσι πολλοί δμογενεϊς ενταύθα 
τε καί άλλαχού τοϋκρ,άτους, επιτρέπει νά έκφράσωμεν τήν ελπίδα δτι 
μετ ' ού πολύ θά άναπτυχθή καί πάλιν παρ' ήμϊν σπουδαίως ή α ν 
θοκομία. 

Μεταξύ τών φυτών άτινα μετά ζήλου καί επιστημονικής ακριβείας 
εϊδομεν εσχάτως έν Άγγλία^ καλλιεργούμενα τήν πρώτην άναμφηρί-
στως θέσιν κατέχουσι τά χρυσάνθεμα, άτινα καί ήξιώθησαν τού πρώτου 
βραβείου κατά τήν έν Λονδίνω τελευταίως γενομένην εκθεσιν ανθέων. 
Τά χρυσάνθεμα είς τήν ,τάξ ιν τών συνθέτων, καί τήν ό'ικογένειαν τών 
συνανθέμων αναγόμενα μικρόν διαφέρουσι τών άνθεμίδων. Διά τής 
περιποιήσεως καί τής καλλιέργειας τών φυτών τούτων αί ποικιλίαι υπερ
έβησαν τάς τρισχιλίας καί έπτακοσίας, ταύτας δέ πάσας δύναται τις 
νά θαυμάση έν τοις παραδείσοις τού, αύτοκράτορος τής Ιαπωνίας, έν 
οίς ευρίσκονται πεφυτευμέναι έν τή γή καί έν ύπαίθρω. Αί διάφοροι 
αύται ποικιλίαι διατηρούνται διά μοσχευμάτων, διότι τά σπέρματα 
τών χρυσανθέμων ευρισκόμενα έν τν) βάσει τών πετάλων, πίπτουσι μετ ' 
αυτών, δταν το άνθος μαρανθή, πριν ώριμάσωσιν εντελώς καί ούτως 
ή συλλογή αυτών αποβαίνει δυσκολωτάτη. Ά λ λ ά καί έν γι περιπτώ
σει σπέρμα φυτευόμενον εύδοκιμήστ) καί φυτόν έξ αύτοϋ άναβλαστήση, 
τό έξ αυτού άνθος θά.είνε διάφορον τού άνθους έκ τού σπέρματος τού 
δποίου παρήχθη, κατά έννενήκοντα δέ έπί τοϊς εκατόν, τό άνθος τούτο 
θά εινε απλούν καί άνευ άξιας, καθ 'δ έπανερχόμενον εις τήν άρχικήν 
του κατάστασιν, Τάς τών χρυσανθέμων ποικιλίας διατηρούμεν, ώς είπο-
μεν, διά μοσχευμάτων. Περί τάς αρχάς ή μέσα Δεκεμβρίου, τούτο ε
ξαρτάται έκ τής αναπτύξεως τών φυτών άποκόπτομεν τά καλλιερ
γούμενα φυτά, ούτως ώστε τά στελέχη αυτών νά ύψώνται εν περί
που έκατοστόν τού μέτρου υπέρ τήν έπιφάνειαν τής γής . "Οπό
ταν θά έκπεμφθώσιν οί νέοι βλαστοί, άποσπώμεν '*τούς μεγαλειτέρους 
αυτών περί τά τέλη Φεβρουαρίου ή καί αρχάς Μαρτίου μηνός, άν έπι-
θυ^ώμεν τά άνθη τών χρυσανθέμων νά διατηρηθώσι πλείονα χρόνον, 
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φυτεύομεν δ ' αυτούς εις μικράς γάστρας,άς έπί δύο περίπου μήνας δια
τηρούμεν έν'μετρίικ θερμοκρασία εντός θερμοκηπίου. Παρελθόντος τοϋ 
χρονικού τούτου διαστήματος, έξάγομεν τά φυτά εκ τών μικρότερων καί 
μεταφυτεύομεν : αυτά εις γάστρας μεγαλειτέρας, άς τοποθετούμεν έν τώ 
κήπω, έκθέτοντες αύτάς είς τόν ήλιον καί τόν αέρα. 'Η άπό μικρότερων 
ε'ις μεγαλειτέρας γάστρας μεταφύτευσις τών φυτών επαναλαμβάνεται 
πεντάκις. Ούτως αφού τά έν ταϊς γάστραις φυτά άναπτυχθώσιν, ή ά-
φίνομεν τά φυτά νά έπιδώσωσιν είς ύ'ψος καί νά παραγάγωσι τά άνθη 
αυτών, ή συνεχώς ποιοΰμεν έντομάς έπί υψηλότερων καυλών, δπως μή 
δαπανώνται έπί ματαίω οί χυμοί καί άφαιρήται ούτως ή δύναμις, δ ι 'ής 
τά άνθη θά δυνηθώσι νά έπιδώσωσιν είς κάλλος, μέγεθος καί ποιό
τη τα . Κατά τόν πρώτον τρόπον έ'χομεν άνθη μετ ' αραιών πετάλων, 
μαραινόμενα τάχιον, όπερ εινε σαφές σημεΐον τής αδυναμίας αυ τών 
κατά δέ τόν δεύτερον έ'χομεν άνθη διαρκέστερα, ευτραφέστερα καί 
ωραιότερα., 

'Επανέλθωμεν νύν εις τάς φροντίδας, ών ανάγκην εχουσι τά είς τάς 
γάστρας κατανεμηθέντα χρυσάνθεμα. Κατά τό μέχρι τής άνθήσεως 
αυτών χρονικόν διάστημα τό έν ταϊς γάστραις χώμα ανάγκη νά εινε 
αμμώδες· δταν δέ τά χρυσάνθεμα δώσωσι κάλυκας, - άναμιγνύομεν 
αυτό μετ ' όλίγης κόνεως όστρέων ή οστών, ποτίζομεν δέ τρ.ίς: ή τετρά-
κις διά ρευστού μίγματος αποστάγματος κοπριάς καί καφφέ, καί 40 ρ / 0 

θειικού σιδήρου (Sulfate de fer). Τό τοιούτο πότισμα ένδυναμόνει 
τά φυτά καί διατηρεί ακμαία καί ζωηρά τά χρώματα αυτών. 

"Οταν οι κάλυκες άρχωνται διανοιγόμενοι, πρέπει νά, μεταφέρωμεν 
τάς γάστρας εις μέρος σκιερόν πως, νά προφυλάττωμεν δέ αύτάς άπο 
τής υγρασίας. Είπωμεν νύν καί όλίγά τινά περί τής κλαδεύσεως,· περί 
ής διχογνωμοϋσιν οί ανθοκόμοι. 

Ό παρ' ήμϊν δμοεθνής κ. Παύλος Στεφάνοβικ έν τ φ έν Μόδ<κ τής 
Χαλκηδόνος θερινω αυτού μεγάρφ, έντομάς ποιούμενος εκάστοτε έπί 
τών υψηλότερων καυλών τών χρυσανθέμων, ειδεν αναπτυσσόμενα εν
τός τού κήΐΐου αύτοϋ ποικιλότατα, εύρωστότατα καί ωραιότατα .χρυ
σάνθεμα. Ό κ. Παύλος Στεφάνοβικ |κ τών πρώτων Ιν τή πόλει 
ημών επιδοθείς εις τήν καλλιέργειαν' τών χρυσανθέμων καί πεΐραν εκ 
μακράς μελέτης κτησάμενος, φρονεί δτι τό ΰψος τών φυτών τούτων 
δέν πρέπει νά είναι μεϊζον ταύ ενός μέτρου καί τριάκοντα εκατοστών. 
Ούτω, λέγει, δύνανται νά διατηρήσωσι τά φυτά ταϋτα αρκούσαν 
θρεπτικήν δύναμιν, δ'πως καί συμπεπυκνωμένα καί διαρκέστερα άνθη 
παράγωσιν. "Οταν δέ οί κάλυκες άρχωνται σχηματιζόμενοι, κόπτει 



ADO ΚΟΝ2ΤΑΝΤΙΝ0ΥΠ0ΑΒΩΣ Ε Ι Σ " ΜλΣΣΑΑΙΑΝ 
( ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΟΥ ). 

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου. 

Ό ηλιακός φωστήρ άπέκρυ,ψεν ήδη τό φαεινόν πρόσωπον οπίσω τής 
Έπταλόφου καί ή γλαυκή Φοίβη τό ήμισυ τής αργυράς αυτής μορφής 
αίμΰλως δεικνύουσα ήρχ,ισε διασχίζουσα, τόν γνοφώδη τών νεφελών πέ-
πλον, αΐτινες έκάλυπτον τόν συνήθως αίθριο ν. τής βασιλίδος τών πό
λεων όΰρανόν, δτε δ πλοίαρχος—Υδραίος διαπλέων έπί τριακονταε-
τίαν καί πλέον τάς θάλασσας τοϋ παλαιού καί νέου κόσμου—έδωκε 
τά τοϋ απόπλου κελεύσματα. Τό άνασπαστικον τής άγκυρας μηχά
νημα άτμίζει, δ πηδαλιούχος δράττεται τοϋ πηδαλίου, οί ναύται καί 
θερμασταί διασπείρονται έκαστος εις τήν ο'ικείαν θέσιν,οί τέσσαρες τέλος 
έπιβάται στρέφούσι τό δμμα πρός τήν πόλιν τοϋ Κωνσταντίνου,ήτις κρύ-
πτουσα τήν έπτακόρυφον αυτής κεφαλήν IVτω έσπερινώ λυκόφωτι εξ
αφανίζεται βαθμιαίως άπο τοϋ δρίζοντος. Μετ ' οΰ πολύ οί οξυκόρυφοι 
τών τεμενών μιναρέδες συγχέονται |ν τή σκοτίικ καί μόνον τά διαλεί
ποντα τών φάρων τοϋ Άχμεδιέ καί τού Άγ ιου Στεφάνου φώτα δια
κρίνονται ώς τά ακρότατα τής βασιλευούσης φωτεινά κράσπεδα. Τό 
διπλούν δμως αυτών φώς μειούμενον ύπό τής αυξούσης αποστάσεως 
εξαλείφεται τέλος ολοσχερώς. Οί οφθαλμοί, τών δύο νεωτέρων επιβατών 
άτενώς έ'τι προσηλούνται πρός τήν διεύθυνσιν τής πρωτευούσης· ή νυ
κτερινή αυρα δγρανεν ίσως τά κεκμηκότα αυτών βλέφαρα καί σιωπηr 
λοί αποσύρονται εις τά δωμάτια αυτών, έν ώ ό «Δημήτριος Σ . Σκυ-
λίτσης» διασχίζει ολοταχώς πρός λίβα τήν Προποντίδα καί τό τών 
ηλεκτρικών λαμπτήρων αυτού φώς άμιλλάται πρός τάς δμογενεϊς άστρα-
πάς, ή δέ ήμικυκλοειδής σελήνη τεφρόχρουν έπί τών μελανών φυμάτων 
ρίπτει πέπλον. " 

Ό υποπλοίαρχος αντικαθιστά έπί τής γέφυρας τόν πλοίαρχον καί 
παρά τήν ώριαίαν ραγδαίαν βροχήν περιδιαβάζει σύννους ερευνών τον 
δρίζοντα, εν φ οί Ιπιβάτάι ηγουμένου τού πλοιάρχου τιμώσι διά τών 
γευστικών οργάνων των τά έργα τών χειρών τοϋ «κύρ μάγερα». Οί 
έπιβάται έχουσι νϋν εύκαιρίαν νά γνωρίσωσιν αλλήλους καί τόν πλοίαρ
χον. Ή λευκή γενειάς, ή παμμέλαινα ετι κόμη του, τό άρρενωπόν 

ΑΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΝ 225 

καί εμπιστοσύνην άποπνέον πρόσωπον αΰτοϋ, ή ευγένεια καί έτοιμό-
της, μέθης παρέχει πασαν αιτουμένη ν πληροφορίαν, δεσ'μεύουσι παρα
χρήμα τάς καρδίας πάντων . Ή ομιλία εχει θέμα τ ά περί τοϋ πλοίου 
καί τοϋ" Ικ σιτηρών καί γλυκανίσου φορτίου αΰτοϋ, καί τά τοϋ σκοπού 
τοϋ ταξειδίου εκάστου τών ΧΙπιβατών.Οί δύο τούτων, Κεφαλλήνες, σκο-
πούσι νά μεταβώσιν εις Άγγλ ίαν πρός άγοράν πλοίου, ούτινος τήν 
κυβέρνησιν θέλει αναλάβει δ έτερος αυτών. Οί δύο νεώτεροι μεταβαί-
νουσιν είς Εΰρώπην χάριν σπουδών. Τό δεϊπνον περατοϋται έν άμετα-
π τώτφ φαιδρότητι, ά φ ' ού μάλιστα, Χ ώς συγγραφεύς τις σύγχρονος 
πάνυ ορθώς εξεφράσθη, οί Έλληνες " άρχίζουσι τήν γνωρίμίαν των διά 
τοϋ «κύριε» καί μετά ήμίωρον συνδιάλεξιν προσφωνοϋσιν αλλήλους διά 
τοϋ «αδελφέ». · 

• Δευτέρα. 

Το άτμόπλοιον διελθόν τήν νύκτα μεταξύ τών νήσων τού Μαρμαρά 
καί τής Θρακικής παραλίας ύπό τό φως τών φάρων τής Ηράκλειας, 
τοϋ Μαρμαρά, τής Κουτάλεως καί τής Κόρας,εισπλέει τόν Έλλήσποντον 
άμα τή ανατολή. Τά πανάρχαιον τής Έλλης μνήμα—τρίγωνον σχε
δόν Ισοσκελές, τήν βάσιν έχον πρός Μέσην—κυλίει ήρέμα' τά φλοισβί-
ζοντα κύματα του. Ή Καλλίπολις άμυδρώς διαφαίνεται. Έναντ ι α υ 
τής τό Τσαρδίκιοϊ παρεμφερές πρός πελώρ'ιον άετοϋ φωλεόν. Κατωτέρω 
ή ιστορική Λάμψακος, εν τή Χερρονήσω τά Γαλατάρια, διακόπτοντα 
διά τών ακανόνιστων κοκκινωπών στεγών αυτών τό μονότονον τών πέ
ριξ αηδών καί ακαλλιέργητων τοπείων. Περαιτέρω έπί τής Ασίας λευ-
κάζουσι τά φρούρια, τοϋ Ναγαρα. Τό πλοίο ν .ανακόπτει τόν δρόμον. Ό 
υποπλοίαρχος επιβαίνει μετά τεσσάρων ναυτών λέμβου και διευθύνεται 
προς τήνξηράν, ένθα επιδίδει τήν ύγειονομικήν έκ Καβακιών πιστοπδίη-
σιν. Ή Μάδυτος διακρίνεται ήδη εναργέστατα παρά τάς υπώρειας α 
πόκρημνου καί σχεδόν καθέτως έπί τήν θάλασσαν καθήκοντος λόφου, 
ούτινος ό κορυφαίος ζυγός αποτελεί παράλληλον πρός τήν θαλασσίαν 
έπιφάνειαν.Τό πλοΐον άρχεται τής πορείας καί διανύον 9—9^5 μίλια τήν 
ώραν άφικνεϊται περί τήν 8ην μεταξύ Τσανάκ-καλέ και Κιλίδ-Μπα-
χάρ.Άπαστράπτουσι νύν άπειλητικώς τά φονικά τών τηλεβόλων ρύγχη, 
παρ αυτά δ ' έ π ί τής παραλίας ύψοϋνται πυραμίδες αρχαίων μαρμά
ρινων σφαιρών. Οί Πύργοι τών φρο,υρίων ύπομιμνήσκουσι τάς ίστορικάς 
τοϋ P . -χαί Α . Χισσάρ επάλξεις. Οίκίχι τινές λίθινοι παρά τήν χθα-
μαλήν παραλίαν, άς πρός τό μέρος τοϋ φρουρίου διαδέχεται πληθύς 
ξύλινων, οί θόλοι δύο εκκλησιών, δ μιναρές τοϋ τεμένους, ή αποβάθρα 

ΤΌΜΟΣ ιζ'. Νοέμβριος 15 
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πάντας τού; επί ενός άξονος πλαγίως ευρισκομένους τοιούτους, άφίνει 
δέ μόνον τόν κάθετον, δστις ούτως Ιδιαιτέρας τυγχάνων περιποιήσεως 
τρέφεται, αυξάνει κανονικώς καί κρατυνόμενος καθίσταται εύρωστος, 
εύρωστα καί μάλλον έμμονα παρέχων άνθη. , 

Ούτω πως καλλιεργών τά έν τώ παραδείσω αυτού ποικιλώτατα καί 
σπανιώτατα χρυσάνθεμα, ειδε στεφομένας ύπό πλήρους επιτυχίας τάς 
προσπάθειας αυτού δ ταϊς Μούσαίς, ταϊς Χάρισι καί τή Χλωρίδι θύων 
κ. Παύλος Στεφάνοβικ. Τά έν τοις κήποις αυτού καλλιεργηθέντα 
κατά τό έτος τούτο χρυσάνθεμα ύπήγ.ο.ντο είς τεσσάρας κατηγορίας : 

Α') Είς τά άνεμωνοειδή χρυσάνθεμα. (Chrysanthemes Anemo
nes) τά έχοντα τό κέντρον κίτρινον ώς τό τού χαμάιμήλου. 

Β ' ) Είς τά λοφοφόρα (Pompones). 
F ) Είς τά βοστρυχώδη (Boucles), ύποδιαιρούμενα πάλιν εις τά 

έχοντα τά πέταλα εστραμμένα πρός τό κέντρον τού άνθους (incurves) 
καί είς τ ά άπλδ . 

Δ ' ) Είς τά έπίχνοα ή χνοώδη (duveteux), γνωσθέντα κατά τό 
ετος τούτο. 

Τά ονόματα τών καλλίστων χρυσανθέμων, άπερ μοχθήσας ηύτύχησε 
νά ιδη κοσμοϋντα τόν κήπον αυτού δ κ . Π. "Στεφάνοβικ καί έθαύμα-
σαν πρό "μηνός οί εις έπίσκεψιν αύτοϋ μεταβάντες φιλανθεϊς, μεταξύ 
τών οποίων κατατάσσομαι καί έγώ, εινε τ ά έξης : 

lov Τό «Waban» χρώματος ίολεύκου μετά σκιών Ίοχρόων, δια
μέτρου 21 εκατοστών. Ή ποικιλία αύτη ήξιώθη τού πρώτου βραβείου 
έν τή έν, Λονδίνω εκθέσει ανθέων. 

2ον «Edwin MolineuX)), χρώματος εσωθεν μέν βαθέος ερυθρού, 
έ'ξωθεν δέ χρυσοειδοϋς, διαμέτρου 18 4 / a περίπου εκατοστών. 

3ον «MrS Coleman», χρώματος έκλεύκου, διαμέτρου 20 περίπου 
εκατοστών. Έ ν τών ωραιότερων τής συλλογής. 

4ον «Mrs Thompsons, χρώματος λευκού καί ιώδους, διαμέτρου 
19 περίπου εκατοστών. 

5ον «Gomte de Germiny» χρώματος κεράμου έ'σωθεν καί χρυσο-
ειδοϋς έ'ξωθεν, διαμέτρου 15—16 εκατοστών. Κάλλιστον τό τε σχήμα 
καί τόν χρωματισμόν. 

6ον «M«'s Ganneb), τό φέρον τό δνομα τής συμβίου ενός τών δια
σημότερων έν Αγγλ ί α ανθοκόμων, χρώματος έκλεύκου, διαμέτρου 16 
εκατοστών. 

7ον «Louis Boechmer» (έπίχνοον),χρώματος ύποκυάνου(ππΐανβ), 
διαμέτρου 17 εκατοστών. 
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8ον «Alpheus Hardy» (έπίχνοον), χρώματος ύποκιτρίνου, τοϋ α ύ 
τοϋ τ φ ανωτέρω μεγέθους. 

9ον α Enfant des deux mondes» (έπίχνοον), χρώματος έκλεύκου. 
Ταύτα μέν τά εξέχοντα μεταξύ τών έξ Αγγλ ίας προερχομένων. Με
ταξύ δέ τών έκ Γαλλίας καί "Ολλανδίας, εϊδΌμεν άνθοϋντα τά έξης : 

lov «La Belle Helene» χρώματος ίόχρου εσωθεν, έξωθεν δέ βα
θέος ερυθρού, διαμέτρου 19 εκατοστών. 

2ον «Sabine»», χρώματος ζωηρού κίτρινου. (Θελκτικώτατον). 
3ον «Mme Marchandw ύποκύανον έ'σωθεν, έ'ξωθεν δέ κυανοϋν. (Μι

κρόν μέν άλλά περιεργότατον. Μακρόθεν φαίνεται ώς μαρανθέν). 
4ον «MonpoU», έχον πέταλα σωληνοειδή (tllbulles), χρώματος 

έ'ξωθεν μέν βαθέος κεραμοχρόου, έ'σωθεν δέ κεραμοχρόου ανοικτού. 
Ά λ λ ' άλις .— Άρκεϊ νά εϊπω, οτι καθ ' ήν ήμέραν έν τ φ έν Μόδα 

τής Χαλκηδόνος παραδείσω τοϋ κ. Παύλου Στεφάνοβικ έγένετο ή έ'κ-
θεσις τών καλλιεργηθέντων χρυσανθέμων, ήδυνήθην νά μετρήσω 180 
ποικιλίας αυτών καί ν ' απέλθω κατατεθελγμένος μετά τών λοιπών 
επισκεπτών. 

Ά λ λ ά κατά τό λόγιον τού ο'ικοσήμου τού Κ. Π. Στεφάνοβικ « Ν ί -
hil semper floretn. (Ουδέν άεί άνθεϊ), νύν τά ώραϊα εκείνα χρυ
σάνθεμα έμαράνθησαν. Δέν έμαράνθη δμως ή προς αυτά στοργή, καί δ 
διά τήν καλλιέργειαν καί περιποίηση αυτών ενθουσιασμός τοϋ ευγενούς 
ανθοκόμου των , δστις καί πάλιν κατά τό προσεχές θέρος θά παρουσίαση 
πρό τών οφθαλμών τών φιλανθών επισκεπτών τού κήπου αύτοϋ τίς οιδε 
πόσας νέας ποικιλίας των αγαπητών αύτώ -χρυσανθέμων, άπερ λυ
πούμαι δτι κατά τό ετος τοϋτο δέν ήδυνήθησαν νά θαυμάσωσι μετ ' έ
μοϋ και τών λοιπών επισκεπτών αί γνωσταί διά τήν πρός τά άνθη 
στοργήν δεσποινίδες τοϋ high-life. 

Έν Κωνσταντινουπόλει. 

Ε υ α τ ρ ά τ ι ο ς I . Ζ ? φ ο ς . 
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λοποϋλαν. Ή Λακωνική χερσόνησος προβάλλε! νϋν ώς όστεώδης δά
κτυλος έν τή θαλασσή. Περί μεσημβρίαν ο «Δημήτριος» κάμπτει τον 
κινδυνώδη Μαλέαν, τόν «Κάβο-Μαλια» τών Ελλήνων ναυτικών. Οί 
έπί τήν θάλασσαν καθέτως καταπίπτοντες ύπερύψήλοι βράχοι βεβαιοϋ-
σιν έκ πρώτης ό'ψεως τόν θεατήν περί τοϋ κινδυνώδους περί τό άκρω-
τήριον τούτο, πλου. 

Π&ν ίχνος βλαστήσεως ελλείπει. Βρύα μόνον καί ταύτα σπάνια 
χλοάζουσι κατά τά κοιλώματα, τών βράχων, ενθα ό άνεμος άπό α ιώ
νων ήδη διά τών πτερύγων αυτού μεταφέρει κόνιν φυτογής καί φυτικά 
λείψανα. Φάρος μικρας εντάσεως πρός τό Αιγαίον άποβλέπω.ν, παρ* δν 
διακρίνεται ατραπός είσι μέχρι τούδε τά μόνα τεκμήρια δτι είς τό μέ
ρος τούτο τής υδρογείου σφαίρας πατεί ανθρώπινος πους. Ακριβώς 
κατά τήν έσχάτην τού Μαλέα άκραν διακρίνεται τείχος καί παρ ' 
αυτό βυζαντινός νοασκος τών αγίων Τεσσαράκοντα, οΰ μακράν δ'αΰτοΰ-
έ'τερος ναίσκος τοϋ αγίου Γεωργίου, καί πάλλευκος λιθίνη καλύβη μετά 
κήπου. !Εκεϊ κατοικεί δ «καλόγηρος τοϋ Κάβο-Μαλιά» .Οί "Ελληνες ναυ
τικοί σέβονται αυτόν ώς άγιον, ώς καταπραύνοντα διά τών δεήσεων του 
τήν δικαίαν πρός αυτούς όργην τοϋ θεού καί τοϋ αγίου Νικολάου, .ο'ί-
τινες αναμφιβόλως θά είχον ήδη καταστρέψει αυτούς έ'νεκα τών αμαρ
τιών των , εάν μή ύπό τών δεήσεων τού έρημίτου έξιλεούμενοι ηΰδό-
κουν εν τή άμετρήτω συγκαταβάσει των «νά βάλλουνε τό χέρι των 
απάνω 'στή θάλασσα» .Δι ' δ οί ναυτικοί κάμπτοντες τόν Μαλέαν, ουδέ
ποτε λησμονοϋσι νά συρίξωσιν δπως είδοποιήσωσι τήν δίοδόν των τώ μο-
ναχφ, δστις, τού καιρού επιτρέποντος,εξέρχεται τοϋ οικίσκου καί χαιρε
τίζει σείων σημαίαν έλληνικήν. Πολλάκις μάλιστα ή λέμβος τοϋ πλοίου 
προσεγγίζει είς τήν ξηράν φέρουσα- τροφάς τφ μοναχ'ώ καί αφιερώματα 
διά τήν εικόνα τού άγιου. • \ • , 

"Ακριβώς απέναντι τοϋ Μαλέα εκτείνεται ή βόρειος άκτίς τών Κυθή
ρων μετά φάρου. 'Εάν ή. νότιος -τής νήσου παραλία όμοιάζη τή βο-

. ρείικ — οί κάτοικοι ουδόλως τή αληθείς είσίν άξιοι συγχαρητηρίων. 
Γαϊαι άνευ τοϋ ελαχίστου ίχνους ουχί καλλιέργειας, άλλά καί αυτο
φυούς κάν χλωρί-δος, γαϊαι φαιαί , χθαμαλαί, γυμναί, έρημοι άποτε-
λοϋσι τό βόρειον τμήμα τής νήσου, ήτις θά ήτο φαίνεται άλλοία κατά 
τούς αρχαίους χρόνους, ώστε νά έκλεγή ύπό τής φιλομειδοϋς Κυθήρης 
ώς ενδιαίτημα. Ό Μαλέας καί ή παρ' αυτόν Έλαφόνήσος μικρόν κατά 
μικρόν αφανέστεροι καθίστανται καί τού πλοίου διευθυνομένου νϋν 
πρός Ζέφυρον, εμφανίζεται μακρόθεν τό Ταίναρον, δ Κάβο —Ματαπάς 
τών ναυτικών, ή νοτιωτάτη τής Ευρώπης εσχατιά. Ό Λακωνικός 
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κόλπος άναπετάννυται ήδη πρός βορρΚν καί ή νεφελογείτων τοϋ Ταϋ
γέτου κορυφή συγχέεται μετά τής περιφερείας τοϋ διηνεκώς μεταβαλ
λόμενου δρίζοντος. "Ακριβώς κατά τήν 5 μ. μ. κάμπτει δ «Δημή
τριος» τό Ταίναρον*άλλάσσων πορείαν πρός Σκίρωνα — Ζέφυρον. Προ 
τών οφθαλμών τού θεατού εκτείνεται ή Μάνη καί τό άκρότατον αυτής 
σημεϊον, τό σπηλαιώδες Ταίναρον, ούτινος ή λευκή καί διάτρητος τών 
"βράχων σύστασις εις ουδέν μέρος τοϋ Μαλέα παρατηρείται. Κομψότα
τος πυργοειδής φάρος μετά δύο συμμετρικών εκατέρωθεν οικίσκων ύψού-
ται εΰθυτενής έπί τής ακρότατης τοϋ ακρωτηρίου άκρας. "Ολίγον έν-
δοτέρω εκείτο ναός τοϋ Ποσειδώνος, οί δέ τήδε κάκεϊσε διά τών τ α 
χυπλόων αυτών πτερυγίων σχ'ιζοντες τό άλμυρόν ύδωρ δέλφινες άναμι-
μνήσκουσι τό θαυμάσιον τοϋ Μηθυμναίου άοιδόΰ ταξείδιον. Χωρίδια 
μετά πρασίνων περιχώρων, αγροί καλλιεργημένοι καί κεχωρισμένοι δι" 
αίμασιών, δδοί καί ελικοειδές τι ποτάμιον διακρίνονται κατά τήν λο
φώδη παραλίαν. "Εάν μή δ ήλιος εκλινεν ήδη πρός τό τέρμα τής ημερη
σίας αΰτοϋ πορείας, θά ήλίευον ίσως παρά τήν άκτήν Μανιάται κατά 
τό πατροπαράδοτον αυτών σύστημα, εποχούμενοι δήλον δτι έκαστος 
έπί α'ιγείου ασκού πλήρους αέρος, κωπηλατοϋντες διά τών ποδών καί 
μεταχειριζόμενοι άπλήν σανίδα άντί πηδαλίου. Κατά τήν δύσιν δια
κρίνεται άμυδρώς ή παρά τήν νοτίαν τής Μεσσηνιακής χερσονήσου άκραν 
νήσος τής Σαπιέντζας, άλλά μετ ' ολίγον τό σκότος άπλοΰται καθ" 
δλοκληρίαν καί νέφη παμμέλανα άποκρύπτουσι τό φαεινόν τής 
σελήνης είδος. Τό μόνον σημεϊον πρός δ δ πηδαλιούχος αποβλέπει 
έν μέσφ τόϋ γνοφώδους χάους είναι τό διαλεϊπον φέγγος τοϋ φάρου 
τής Σαπιέντζας, έχον εντασιν 27 δλων μιλλίων. Περί ώραν 9ην π .μ . 
τό πλοϊον διήλθε προ τσϋ φάρου καί ήδη διαπλέει τό τμήμα έκεϊνο τού 
"Ιονίου πέλαγος, δπερ οί ναυτικοί καλοϋσι «Κανάλι τής Μάλτας» . 

Τετάρτη. 

Άπό πρωΐας μέχρις εσπέρας ουρανός καί θάλασσα. Έπί δίωρόν πρό 
μεσημβρίας βροχή ραγδαία άνευ τής ελαχίστης τής θαλάσσης έξογκώ-
σεως. Ό πλοίαρχος καί οί αξιωματικοί ασχολούνται είς διόρθωσιν τής 
πορείας διά τοϋ παλινωρίου, είς παρατηρήσεις τοϋ ηλιακού ύψους διά 
εξάντος καί ε'ις λογαριθμικούς υπολογισμούς πρός ευρεσιν τού μήκους. 
Περί τήν 7 μ.μ. εις 400 περίπου μιλλίων άπόστασιν τοϋ πορθμού τής 
Μεσσήνης δ άπό Κωνσταντινουπόλεως πλέων Ζέφυρος μετατρέπεται εις 
αρκούντως σφοδρόν βορράν, δστις προσβάλλων δεξιόθεν τό πλοϊον ανε
γείρει αυτό ε'ις ύψος σημαντικόν Jva τό κατάρριψη αυτοστιγμεί εις θα-
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τοϋ υγειονομείου,τό κωδωνοστάσιον άποτελούμενον έκ ζεύγους Π επικει
μένων εύθυτενέστατα τού ένος έπί τού άλλου, ιδού τά προσπίπτοντα 
είς τό βλέμμα τοϋ θεατού. Έναντ ι τό Κιλίδ—Μπαχάρ ύψούται επί 
ποανοϋς λόφου, .κατά τήν βάσιν τοϋ όποιου δεσπόζει ό διπλούς κυλιν
δρικός τοϋ φρουρίου πύργος. Μέλαν σημεϊον διακρίνεται νύν. 'Ο πλοίαρ
χος άνεγνώρισεν αυτό αμέσως. Είναι άγγλικόν άτμόπλοιον. Δράττε
ται παρευθύς τής διόπτρας καί άμα βεβαιωθείς, κελεύει τήν πρός τ ά 
δεξιά πηδαλιούχησιν ειδοποιών τόν άγγλον πλοίαρχον δ ι ' ενός παρα
τεταμένου συρίγματος νά-διέλ,θη άριστερόθεν. Τή άλνιθείοο αί προφυλά
ξεις αύταί είσι πλέον ή απαραίτητοι· διότι οί άγγλοι πλοίαρχοι κα-
τήντησαν ήδη διαβόητοι έπί τή απροσεξία καί ίδιοτύπφ αυτών αδια
φορία. Προκαλοϋσι μετ ' άλβιωνικού φλέγματος τάς συγκρούσεις καί 
τούς καταποντισμούς,, βέβαιοι έκ τών προτέρων δτι ή δραστήριος τής 
χαριτοβρύτου άνάσσης κυβέρνησις δέν θέλει λείψει ν'-αποζημίωση αυ
τούς άδρώς έκ τοϋ βαλαντίου, εννοείται, τοϋ αλλοεθνούς πλοιάρχου. 
«Έχουνε πλάτες» κατά τήν έ'κφρασιν έπιβάτου. 

Ευτυχώς ό «Ρούβενς» διήλθεν άνευ ούδενός απευκταίου. Ή λέμ
βος μεταφέρει νύν ναύτας τινάς εις Τσανάκ-καλέ. πρός αγορά ν τροφί
μων/ Ό ύγειονόμος απαγορεύει αύτοΐς τήν'άπόβασιν, δύο δέ πωληταί 
φέρούσιν εις τήν λέμβον τά αιτηθέντα. Περί ώραν 9ην άναπετάννυται 
ή κυανή τοϋ Αιγαίου οθόνη. Μετ ' ού πολύ τό Χέλ-Μπαχάρ καί οί α
νεμόμυλοι τού Κούμ-καλέ, παρ 'δ έκβάλλει ό Σκάμανδρος, συγχέονται 
μετά τού συννεφώδους ορίζοντος. 'Η ο'ινοφόρος Τένεδος νωχελώς έπικά-

, θηται έπί τοϋ' Αιγαίου, τά Μαβιά, νησίδες επίπεδοι καί ακατοίκητοι 
φαίνονται ώς έπιπλέουσαι έπί τού πελάγους-, τά Βεσίκια διακρίνονται 

:πρός στιγμήν έπί τής Ασίας, ή "Ιμβρος ώς αφρώδης όγκος ύψούται. Ή 
πορεία τού πλοίου μετατρέπεται προς νότον. Ιδού νύν ή θέσις τοϋ ο
μηρικού Ιλίου παρά τούς πρόποδας τρικαρήνου λόφου. Έκεϊ έμεγα-
λούργησαν οί πανάρχαιοι εκείνοι γίγαντες. Σήμερον δ ' ουδέν άλλο δια
κρίνει ό θεατής εί μή βαθυπρασίνους θάμνους καί χώραν ερημον καί ά -
καλλιέργητον. Ευτυχώς ή σκαπάνη τοϋ άρχαιοδίφου δραστηρίως ανα
σκαλεύει τό , κλασικόν έδαφος, άνάγουσα είς φώς πολυπληθή τοϋ π α 
νάρχαιου εκείνου πολιτισμού τεκμήρια. Ό «Δημήτριος» τρέψας τήν πρφ-
ραν πρός Λίβαν διασχίζει τά βαθυκύανα τοϋ Αιγαίου κύματα. Περί 
τήν, 2αν μ. μ. κάμπτει τό άκρωτήριον Μπαμπά, τό δυτικώτατον 
τούτο,τής 'Ασίας πέρας, Ή Λέσβος είναι ήδη καταφανής καί άχρις 
εσπέρας αναλόγως τής ά π ' α υ τ ή ς αποστάσεως τού πλοίου άλλάσσει 
μορφήν καί έκτασιν. Ιδού : ή μυροβόλος Χίος ώς άφρόεσσα Μέδουσα 
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προβάλλει πρός νότον, οΰ μακράν αυτής τά Ψαρά, ήμισφαίριον νηχό-
μενον έπί τού πελάγους,καί πρός Ζέφυρον σχεδόν αδιόρατος ή χθαμαλή 
Λήμνος. Τά ιστία άνεπετάσθησαν καί ελαφρός ό Ζέφυρος κόλποι αυτά 
δροσίζων πως την, ύπόθερμον άτμόσφαιραν. '0 ήλιος δύει όπισθεν τής 
Σκύρου, καθ' ήν στιγμήν ό ανθυποπλοίαρχος, διά τοϋ παλινωρίου 
(Course corrector) βεβαιούται περί τής ακριβούς τοϋ πλοίου πο
ρείας. Ή ελιξ τοϋ «Δημητρίου» σχίζει νύν τά ελληνικά ύδατα. 
«Έχουμε κ ' εμείς θάλασσα», αναφωνεί μετ ' εθνικής υπερηφάνειας ό 
πλοίαρχος. Τά σπάνια τοϋ στερεώματος νεφύδρια χρωματίζονται, τά 
κύματα λαμβάνουσιν ο'ινώδη άπόχρωσιν.. . ,ό oiyoiff π ό ν τ ο ς τοϋ Με-
λησιγενοϋς αοιδού πρός μικρόν διατηρηθείς υποχωρεί είς τήν νύκτα . 
Ό φάρος τής "Ανδρου ό τήν μεγίστην τών τού Ελληνικού Βασιλείου 
εντασιν εχων λαμπυρίζει όλονέν. φαεινότερον. Δεξιόθεν ή Εύβοια άπλού-
-ται οιονεί ατελεύτητος παμμέλας κροκόδειλος. 

1 ' - Τ ρ ί τ η . ν 

Εις τά πέρατα τοϋ ορίζοντος ύψοϋνται κορυφαί νήσων, όξεϊαι ή πε-
πλατυσμέναι, πολυσχήμονες ή κωνοειδεϊς.Κατά τήν νύκτα, περί μεσο-
νύκτιον ό «Δημήτριος» διέπλευσε τόν Καφηρέα και είτα τόν μεταξύ 
Κέας καί Μακρονησίου πορθμόν.ΙΊρός Ζέφυρον ύψούται ήδη ό "Αγιος Γε
ώργιος καί ή "Τδρα ! Πόσοι τών έν τώ πλοίω ναυτικών άποβλέπουσι 
πρός αυτήν μέ τό ομμα δακρυόεν. Παρά τούς πρόποδας τών έρυθροκυά-
νων λόφων της έν τ φ πατρικφ οίκίσκω κατοικεί >ή σύζυγος, τό τέκνον, 
άσθενεϊ ίσως ή γραία μήτηρ. Καί δμως αδυνατεί δ ναυτίλος νά στρέψη 
διά μιας τού πηδαλίου ώσεως τό πλοΐον πρός τό γενέθλιον ε"δαφος. "Ο
φείλει νά βλέπη ώς έμπαιγμόν τούς λόφους αυτής δις σχεδόν κατά 
μήνα βαθμιαίως έξαφανιζομένους τής δψεώς του καί διαπλέων τόν α 
τέρμονα πόντον να φθάντρ εις αιγιαλούς άξενους. Ή Κέα, ή Κύθνος καί 
ή Σέριφος κατά τά άριστερόν _ τής πρύμνης-μέρος άποτελοϋσιν ήδη 
σύμπλεγμα σχεδόν αφανές. Ή Μήλος καί ή 'Αντίμηλος, κώνοΓόμοιό-
τατοι, ή Φαλκονέρα καί ή Μπελλοποϋλα μετά τοϋ φάρου της ύψοϋν
ται εις διάφορα σημεία τού ορίζοντος. Ιστιοφόρα καί ατμόπλοια δια-
σχίζουσι τό πέλαγος είς διαφόρους αποστάσεις καί διευθύνσεις. Ό ορί
ζων ήδη -μεταβάλλεται. Πρός ΝΔ τής Μπελλοπούλας διακρίνεται τό 
Πετροκάραβον,βράχος άπορρώξ εχων κατά τούς ναυτικούς μορφήν ιστιο
φόρου. Η έ'λλειψις φάρου έπί τού σκοπέλου τούτου κειμένου ακριβώς 
επί τοϋ άπο Καφηρέως είς Μαλέαν δρόμου αναγκάζει πάντα πλοίαρ
χον νά μετατρέπη πως τήν πορείαν του, διευθυνόμενος πρός τήν Μπελ-
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λασσίαν χαράδραν. Τά κύματα ύπό τοϋ αδιαλείπτως σφοδρότερου κα 
θισταμένου άνεμου έξογκούμενα καταβρέχουσι το κατάστρωμα και αυ 
τήν ετι τήν γέφυραν, ενθα ό πλοίαρχος περιβεβλημένος μακρόν έπανω-
φόριον, τήν κατά τούς ναυτικούς «Ίντσεράδα», περιδιαβάζει εχων 
τήν διόπτραν άνά χείρας καί αμέριμνων περί πάντων πλήν τοϋ καθή
κοντος 

Πέμπτη. 

Ό σφοδρός τής νυκτός βορράς μετετράπη εις έλαφρότατον Σκίρωνα. 
"Ηδη αί πρώταιτής ήοϋς λάμψεις προαγγέλουσι τήν προσεχή τοϋ ωω-
στήρος τής ημέρας έμφάνισιν, έν ω διά μέσου τής νεφελώδους τοϋ ορί
ζοντος περιβολής πρός Εύρον προβάλλει ή χαίνουσα τής νεφελογείτονος 
Αίτνης κορυφή. Μικρόν κατά μικρόν ή εύφορος Σικελία εΰκρινέστερον 
διακρίνεται, συγχρόνως δ ' έκ τών συγκεχυμένων τοϋ ορίζοντος άκρων 
διαφαίνονται πρός Σκίρωνα τά γλαυκά τής Καλαβρίας όρη. Περί τήν 
6 π . μ̂  τό άτμόπλοιον διαυλακοϊ τόν πορθμόν τής Μεσσήνης. Τό Ρ ή -
γιον (Reggio) δεξιόθεν έπί τής ιταλικής ακτής έν μέσω κατάφυτων 
περιχώρων μετά πολυπληθών οικιών άπασών λίθινων, δεικνύει υπερη
φάνως τά ογκώδη κυβερνητικά αυτού οικοδομήματα, έν φ ή άτμά-
μαξα συρίζουσα αναπέμπει νέφη λευκότατων ατμών. Αγροί χλοερώ-
τατοι, γαϊαι μεγίστης εκτάσεως λαμπρότατα καλλιεργημέναι, πλήθος 
φάρων, ναών καί μοναστηριών παντός ρυθμού καί μεγέθους καλλύνουσιν 
άμφοτέρας τάς παραλίας. Έπ ί τής σιτοφόρου Σικελίας άπλούται γρα-
φικώς ή Μεσσήνη. Ιδού ο δρεπάνοειδής λιμήν, τό άπέραντον δημαρ-
χεϊον, προ τών θυρών τού οποίου ε'ισιν εισέτι εγκαθιδρυμένοι δημόσιοι 
γραφείς, άναλαμβάνοντες έπί αμοιβή τήν σύνταξιν εγγράφων καί επι
στολών, τοΰθ'ό'περ αποδεικνύει δτι ουδόλως θά έβλάπτοντο οί Σικε
λοί, έάν τά προς συντήρησιν τών έν Ανατολή ιταλικών σχολών έδα-
πανώντο πρός βελτίωσιν τών εκπαιδευτικών τής νήσου. Ιδού περαι
τέρω -ού μακράν τής πόλεως έκτεταμένον . νεκροταφεϊον μετά μνημείων 
πολυτελών, εν μέσω τών όποιων ανεγείρεται τανϋν λαμπρότατον δημό
σιον μαυσωλεΐον. ΕΊς πάσαν,τών λόφων χαράδραν, εις πάντα τής π α 
ραλίας κολπίσκον άκμάζουσι χωρία πολυάνθρωπα, παχύνοντα τά βα
λάντ ια ιώ ν πλουσίων γαιοκτημόνων, οΐτινες άπό τής Ίσπανοκρα-
τίας ετι διατηροϋσι τόν τίτλον Δον ώς γνώρισμα τής ευγενούς αυτών 
καταγωγής, άμεριμνοΰντες περί τοϋ άγρότου, δστις κάμπτει έξ άπο-
γοητεύσεως τό βεβαρημένον μέτωπον πρός τήν πλουτοδότειραν γήν . 
Λέμβος μετά πεντάδος όρθιων κωπηλατών διέρχεται παρά τό .πλοϊον. 
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Τά τε ενδύματα καί τά καλύμματα τών κίφαλών αυτών κατ' ουδέν 
διαφέρουσι τών εν Γαλάτη τής πόλεως λεμβούχων έν χρφ δμως δ 
κεκαρμένος μύσταξ καί τό άθλιέστατα' εξυρισμένον γένειον απεργάζον
ται αυτούς ζώντα αντίγραφα τών μακαρίων παχυτραχήλων τής Ρ ω -
μάνας εκκλησίας άββάδων. Περί τήν 8ην π . μ. παφλάζει άπειλητι-
κώς τό βόρειον τοϋ πορθμού • στόμιον, τό στενόν μεταξύ Σκύλλης καί 
Χαρύβδεως. Παρ'δλην τήν γαλήνην καί τόν σχεδόν άνύπαρκτον άνεμον 
τό ρεύμα είναι, σφοδρότατον,πάλλευκοι δ'άφροί έπιστέφουσι τά μολυβδό-
χροα κύματα.Κατά τήν ΒΑ γωνίαν τής νήσου,παρά τήν ύπό τών ερμη
νευτών τού πατρός τής ποιήσεως δριζομένην τοποθεσίαν τής τερατώδους 
Χαρύβδεως, επί τής χθαμαλοτάτης παραλίας ακανόνιστου τριγωνικού 
ακρωτηρίου κείται ή πόλις Faro, καλούμενη ούτω εκ τοϋ φάρου .αυ
τής, δστις μακρόθεν δρώμενος κ α τ ' ουδέν διαφέρει τοϋ έν Φενέρ-Βαξέ 
τής Κωνσταντινουπόλεως. Ή πρός ΒΔ συστάς τών νήσων τοϋ Αιόλου 
συμπληροϊ κάλλιστον τήν όπτικήν ταύτην άπάτην, έκλαμβανομένη 
ώς τό σύμπλεγμα τών Πριγκηποννήσων, Απέναντι τού Faro έπί τής 
απόκρημνου ακτής κείται ή πόλις Σκύλλα παρά βράχον πελώριον, προ 
τού όποιου όρθοΰται μακρύτερος ομοιότατος σκόπελος, τό ενδιαίτημα 
τής ομηρικής Σκύλλης. Τό πλοϊον εισέρχεται νϋν εις τό Τυρρηνικάν πέ
λαγος. Ή βόρειος τής Σικελίας ακτή βαθμιαίως αφανίζεται άπό τών 
ομμάτων τοϋ παρατηρητού, μεταβάλλουσα δλονέν χρώμα, έν φ μόνη ή 
βραχώδης τοϋ Milazzo χερσόνησος διά τού μελανού αυτής χρώματος 
αποτελεί κηλϊδα έν μέσω τών γλαυκών οροσειρών. Ό πηδαλιούχος 
διευθύνει.τό σκάφος πρός Σκίρωνα-^ήμισυ βορρ&ν. Αί οΊνοφόροι Λιπάραι 
ή νήσοι τοϋ Αιόλου διακρίνονται ήδη κεχωρισμέναι. Πρώτον άρι.στε-
ρόθεν τής πρώρας προκύπτει τό Vulcano, άναδίδον άπό πολλών τοϋ 
εδάφους μερών ατμούς λευκότατους,—παρ'αυτό ή μεγίστη τής νησιω
τικής τοϋ ΑΊόλού συστάδος Λιπάρα, κατάφυτος μέχρι σχεδόν τών ά-
κρωρειών αυτής ύπό χλοαζόντων αμπελώνων, ών ή έκτακτος εύδοκί-
μησις αποδοτέα ε'ίς τε τήν πρός τούτο άρμοδίαν τοϋ εδάφους ποιότητα 
καί τάς συχνοτάτας ύετώδεις καταπτώσεις· είτα ή δυτικώτερον Salina 
ωσαύτως εύφορος καί έξαιρέτως καλλιεργημένη, ή Panaria καί αί παρ' 
αυτήν μικραί Lisca Bianca καί BusUUZZO,εσχάτη δέπασών ^Strom-
boli, κώνος κόλουρος κανονικώτατος· ή άνω βάσις αΰτοϋ αποτελείται 
έξ οροπεδίου μικράς εκτάσεως μετά κ-ρατήρος ενεργού, άναπέμποντος 
κατά διαλείμματα 12—15 λεπτών φλόγας καί πεπυρακτωμένους μύ
δρους. Τό θέαμα είναι επιβάλλον, ιδία τήν νύκτα, τοϋ πλοίου παρα
πλέοντος τήν νήσον, έν φ τήν ήμέραν ένεκα τής εντάσεως τοϋ ήλιακο* 
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φωτός οΰ^εν α λ λ ο διακρίνει ο θεατής. εΙμή καπνόν μέλανα Ικθρώ-
σκοντα τοϋ κρατήρος κατά τά προμνησθέντα χρονικά διαλείμματα. 
Ακριβώς κατά μεσημβρίαν ό «Δημήτριος» διέρχεται -μεταξύ Salina 
xaiPanaria. Αί δύο τελευταϊαι τών Λιπαρών Filicudi καί AJicudi 
καθίστανται δραταί. Μεταξύ τούτων μάλλον παρά τήν πρώτην όρθού-
ται σκόπελος ύψους 128 ποδών, ονόματι Canna, ομοιότατος «.ακρόθεν 
πρός πλησίστιον ιστιοφόρον. 

Τόπλοϊον. πορεύεται νύν πρός Σκίρωνκ-1 ]4 Βορραν,-_.άφίνον όπισθεν 
τάς Λιπάρας'; αί'τινες μετ'ού πολύ εξαλείφονται τοϋ ορίζοντος.Τό φωσφο-
ρίζον τυρρηνικόν πέλαγος άπλοϋται αχανές, ή δέ σχεδόν πλήθόυσα σε-, 
λήνη κατοπτρίζει τήν άργυραν αυτής όψιν έπί τών ακινήτων υδάτων. 

Παρασκευή. 

Ή θάλασσα γαληνιαία, ό δέ πλους εξαίρετος. Κατά τό γεύμα παρε-
τέθη τοϊς έπιβάταις εύγευστότατον ναυτικόν έ'δεσμα,μπρόδο ονόματι ( ή 
τοι ζωμός,ίταλιστί),παρασκευαζόμενον ώς ακολούθως. 'Αλίπαστον κρέας 
βράζεται καλώς,έν δέ τωζωμω αύτοϋ έμβάπτεται διπυρίτης( γαλέτα Χ ρ η 
σιμεύων άντί άρτου κατά τήν βρώσιν τού εδέσματος,δπερ πολλοί άρτύουσι 
δι'άγγλικοϋ έμβάμματος(Worcester sauce.)x.al καππάρεως.Περί 2αν 
μ. μ. διαφαίνονται αί παρά τό άκρωτήριον Coda Gavallo άκταί τής 
Σαρδηνίας, βαθμηδόν δέ καθορώνται αί νήσοι Ταβολάρα, Καπρέρα καί 
Maddalena. Επελθούσης τής νυκτός λάμπουσι κύκλφ επτά φάροι, 6 τής 
Ταβολάρας,οί τών νησίδων Razzoli καί Lavezzi εν τω μεταξύ Κορ
σικής καί Σαρδηνίας πορθμώ τοϋ Βονιφατίου, ό τοϋ ακρωτηρίου Testa 
κατά τήν βόρειον τής Σαρδηνίας άκτήν καί οί τού Pertusato καί 
Ghiape έπί τής Κορσικής. Ό αριθμός τών φάρων πληροφορεί τόν θεα-
τήν περί τού κινδυνώδους τοϋ πορθμού καί τών ακτών, δν τρόπον οί 
άπό τών οικιών τών Κινέζων ιατρών κρεμάμενοι φανοί έμφαίνουσι τόν 
αριθμόν τών θυμάτων αυτών . Τή άληθεία ό διάπλους τού πορθμού έ
νεκα τού πλήθους τών υφάλων καί νησίδων καί τών απόκρημνων καί 
βραχωδών ακτών απαιτεί μεγίστην έμπειρίαν. Πολλοί πλοίαρχοι, "Αγ
γλοι ιδία, διέρχονται τόν πορθμόν μόνον έν καιρώ ημέρας, τήν νύκτα δέ 
σταθμεύουσιν έ'ξω αυτού ή λοξοδρομούσι πρός βορραν κατά τόν κόλπον 
τής Γενούης. Ό «Δημήτριος» όμως χάρις τή έμπιρία τού πλοιάρχου 
διήλθε περί ώραν 9ην μ. μ. μεταξύ μεγάλης υφάλου, έφ ' ής ύψούται 
παχεϊα μέλαινα στήλη καί τής νησίδος Lavezzi, ενθα κείται ο τάφος 
τοϋ έκ 1,5(30 ατόμων πληρώματος γαλλικού πολεμικού ναυαγήσαντος 
ενταύθα. 
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Σάββατον. 

Μέχρι τής 2 μ. μ. πνέεΓ σφοδρός 'Απηλιώτης καί τό πλοϊον τ α 
λαντεύεται, ταράσσον τά εντόσθια τών επιβατών. Περί τήν 4ην δια
κρίνονται μακρόθεν αί Ύέραι νήσοι καί ό πορθμός τής Τουλών. Περί 
9ην επιβαίνει άπό τής νησίδος If 6 πλοηγός, δστις ολίγου δεϊν συνέ-
κρουε τόν «Δημήτριον» μετά αγγλικού ατμόπλοιου, έαν μή παρήν δ 
πλοίαρχος. Τήν 10 ώραν ακούεται ή βροντερά τού πλοιάρχου φωνή 
κράζουσα τ φ ναυκλήρω ^«πόντισον» καί δ «Δημήτριος» αγκυροβολεί έν 
τώ θολφ Bassin d 'arret παρά τήν Joliette, οί δ," έπιβάται αύτοϋ 
άναπνέουσι τήν βρωμεράν τής Μασσαλίας άτμόσφαιραν. 

Γ . I . β α ο μ α τ ζ ί δ η ς . 

0 ΓΑΜΒΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ 
Komm herab, du schone Holde, 

Und verlass dein slolzes Schloss ! 
Blumen, die der Lenz geboren, 

Streu'ich dtr in deinen Schoss. 
Horch, der Hain erschallt von Liedern, 

Und die Quelle rieselt klar ! 
Raum ist in der kleinsten Hfitte 

Fur ein glucklich liebend Paar. 

(SCHILLER, Der J tingling am Bache). 

A' 

Ό ήλ ιος τού Σόλωνος ώχρίασ' αίφνιδίο^ς, -
και ό αστήρ ανέτε ιλε λαμπρός τοϋ Πεισιστράτου-
ό τ ύραννος τ ώ ν "Αθηνών δεσπόζει με ιλ ιχ ίως , 
κα ί θ ά λ λ ω ν ό χρυσούς α ιών , ό έπι Κρόνου §ίος ν 

επανακάμπτε ι εις τ ή ν γ ή ν έκ χρόνου παλα ι τά του ! 

Β* 

Χαρά, ε ίρήνη πανταχού γ λ υ κ ε ί α βασ ιλεύε ι 1 

η τ ή ς Πενίας Έ ρ ι ν ν ύ ς εξέλιπε τελέως' 
ό "Ερως π ά λ ι ν είς τ ή ν γ ή ν τού Ί λ ι σ σ ο ύ κατέβη, 
και λύε ι π ά γ ο υ ς καρδιών και σχέσεων ερέβη, 
κα\ α ν α τ έ λ λ ε ι τ ώ ν ι|;υχών ή ζωογόνος Έ ω ς ! 
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Γ 

Και ό χρυσούς Θρασύβουλος, τό άνθος τ ώ ν Χαρίτων , 
* ό νέος ό είς τούς θεσμοί/ς τοϋ Σόλωνος εμμένων, 

ό ξένος πρός τόν τύραννον , ό τ ο ϋ τύραννο ι ; γ ε ί τ ω ν , — 
τ ο ν Πεισιστράτου άγαπα την κόρην, κ α τ α π λ ή τ τ ω ν 
διά τού θάρρους τόν λαόν , τούς φ ίλους , τ η ν παρθένον 

Ά λ λ ' δμως η σεμνή Ά τ θ ι ς περιφρονεί τόν νέον ! 
Ναί, τοϋ πατρός καλώς α ύ τ η νοε ί τό μεγαλε ίο ν, 
κα ι βλέπει τόν Θρασύβουλον, τόν άνδρα τόν ώραϊον, 
ώς ενα τ ώ ν σ υ μ π ο λ ι τ ώ ν έκείνοιν τ ώ ν χυδα ίων , 
έφ ' ων άπλοϋτα ι κραταιός ό πατρικός βραχίων ! 

Ε' 

Και αναγγέλλε ι είς αυτόν διά κορυνηφόρων 
δτ ι θ ρ α σ έ ω ς φέρεται καΊ θά μετανοήση, 
και δτι, σέμνωμα α ύ τ η άνάκτ6 ) ν γεννητόρούν, 
δέν δύνατα ι ε ίς έρπετόν τών^'Αττικών §ορβόρων 
νουν και καρδίαν και ζωήν άφρόνως ν ά δ ω ρ ή σ η ! 

ς' 

Α κ ο ύ ε ι ό Θρασύβουλος τ η ν ϋ β ρ ι ν τ η ν βαρεϊαν, 
και μα ίνετα ι κα ι ώχρια ! . . . Είς τόν κορυνηφόρον 
νά εφόρμηση σκέπτεται , π λ η γ ή ν δωρών καιρ ίαν , 
άλλ ' ύποτ,άσσει τ η ν όρμήν είς σκέι{ην α ίφν ιδ ίαν , 
κα ι λέγε ι : « Έ σ τ ω - σεβασμού θά αποτ ίσω φόρον». 

7/ 

Και τ η ν επαύριον , ίδών τ η ν κόρην τοϋ τ υ ρ ά ν ν ο υ 
κανηφοροϋσαν,,. Σοβαρός είς τ α ύ τ η ν προσεγγίζε ι , 
προσβλέπει μετά βλέμματος α υ τ ή ν υπερήφανου , 
καί, ασπασθε ίς δ ι ' ελ ιγμού τ η ν κόρην εύμηχάνου , 
«Τοιούτον, λέγει , σεβασμόν ό β ό ρ β ο ρ ο ς χαρίζει !». 

ΤΓ 

Είς τ ή ς παρθένου τ η ν μορφήν έπέχυσεν άφθόνως 
τά θεία ^όδα ή Αιδώς. Ή κόρη, έκπλαγεϊσα, 
είς δάκρυ ' αναλύετα ι , —και απα ιτε ί εντόνως 
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να ύ π ο σ τ ή ό συλληφθε ί ς Θρασύβουλος άπόνως, 
δ,τι εμπνέει είς ι|/υχήν τ υ ρ α ν ν ι κ ή ν η λ ύ σ σ α ! 

Θ' 
Τό θέλημα τό φοβερόν θερμώς υποστηρ ίζε ι 
η μήτηρ, ή Τιμώνασσα, θερμώς και ό Ιππ ίας . 
Ό Θεσσαλός τ ή ν εαυτού χλαμύδα έκφρων σχίζει, 
ό "Ιππαρχος, τό έγκλημα τ έ ρ ά σ τ ι ο ν νομίζει , 
κα ι τ ή ν άπόφασ ιν ζητε ί τ ή ς π α τ ρ ι κ ή ς κ α ρ δ ί α ς. 

Γ . • - \ 

Ά λ λ ' ό γ λ υ κ ύ ς Πεισίστρατος τ ή ν κρίσ ιν δεν ταχύνε ι . 
«Σιγάτε, λέγει, τέκνα μου , και σύ , ώ γύνα ι , σ ίγα ! 
Κ α λ ώ ς κατηγορήσατε" ά λ λ ' ή Δικα ιοσύνη 
άναπολόγητόν τ ι να δέν δύνατα ι νά κ ρ ί ν η . ; 

'Απολογήθητ ι λο ιπόν , Θρασύβουλε, ολ ί γα» . 

ΙΑ' 

«Πεισίστρατε», τώ άπαντα ό νέος παραχρήμα, 
«δεσπότης είσαι κραταιός ημών τ ώ ν Α θ η ν α ί ω ν , 
διότι —ούτως ή Κλωθώ έπέκλωσε τό νήμα , 
δ ιότ ι—κείντα ι οί θεσμοί, τοϋ Σόλωνος ν ϋ ν θύμα) 
δ ιό τ ι—άπηρνήθημεν τό τίθος τό άρχαϊον ! 

IB' 
« Τ π ή ρ χ ε ν δμως μέχρι χθες εις ν έ ο ς έν τ ή πόλέ ι 
— 'Ελέγετο Θρασύβουλος- ; εις νέος, δστ ις μόνος 
ο ύ δ έ π ο τ ' έ λ η σ μ ό ν η σ ε τ ή ν έν τ ή 'Ακροπόλει 
τ ο ϋ Κ ύ λ ω ν ο ς καταστροφήν , είς νέος, δν οι θόλοι 
τοϋ ουρανού έπέπληττον ώς άπειρον αγώνος ! 

Ι Γ 
« Ό νέος ούτος ό θ ρ α σ ύ ς, ό μ ή τ ι μ ώ ν τ υ ρ ά ν ν ο υ ς , 
κα ι άν , ώς σύ , δεσπόζωσι τών πολ ι τών ήπ ίως , 
ό είς τά θ ύ μ α τ ' αφορών και δχι τούς σ τ ε φ ά ν ο υ ς , 
ό νέος ούτος λογ ισμούς ευρέθη τρέφων πλάνους , 
ή γ ά π η σ ε τ ή ν κ ό ρ η ν σ ο υ,—-έσβέσθη τρ ισαθλ ίως ! ... 

, ΙΔ' 

«Τίς τ ιμωρ ία δύνατα ι αυτόν νά έξαγνίση, ; 
Ώ πόλ ι ς -ίοστέ^ανος τ ή ς θείας Τριτωνίδος, 
τ ί ό π ρ ο δ ό τ η ς σου υ ίός οφείλει ν ' άποτ ίσή ; . ..., 
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Πεισίστρατε, ή χειρ σου ν ϋ ν δεινώς άς τ ι μ ω ρ ή σ η 
έ'να προδότην, άστοργον βλαστόν χ ρ υ σ ή ς πατρίδος !..» 

ΙΕ' 

'Εσίγησεν ό τολμηρός εκείνος νεαν ίας , . 
και π α ς τ ι ς τ ή ν θανάτωσ ιν τοϋ ήρωος προτείνει-
άλλ'ό Πεισίστρατος, γ ελών μ ε τ ' ά κ ρ α ς προσηνε ίας , 
« Α κ ο ύ σ α τ ε , αναφωνε ί , τ ή ς ετυμηγορ ίας ". 
τοϋ δ ικαστού τό κε ίμενον»,—και τότε ούτω κ ρ ί ν ε ι : 

ι ς ' 

«Καταδικάζω, τέκνα μου, υ μ ά ς καί τ ή ν μητέρα, 
— Εκπλήττεσα ι , Τιμώνασσα ; — ν ' ά ν τ α γ α π ά τ ' εκείνον, · 
δστ ις θερμώς τ ή ν αδελφήν υ μ ώ ν και θυγατέρα 
ή γ ά π η σ ε και άγαπα, και μόνον τόν πατέρα 
μισε ί ώς άλλον Κϋλωνα , τόν Σόλωνα προκρίνων ! 

ΙΖ' 

«Καταδικάζω έπειτα και σέ, κ α λ ή μου κόρη, 
νά θεωρης ώς καύχημα τ ή ν ά ρ ε τ ή ν και μόνην , 
έκε ίνην, ή τ ι ς οδηγεί τό τοϋ πατρός σου δόρυ, 
είς ή ν όφείλομεν τό πάν, και ήτ ι ς κ α ι ε ί ς ό ρ η 
κ α ι ; έ ρ χ ε τ ' έκ τοϋ ουρανού κ α Ί ε ί ς τ ρ ι ό δ ω ν κ ό ν ι ν ! 

Ill' 

«Καταδικάζω ύστερον και σέ ιδ ια ιτέρως, 
α γ α π η τ έ Θρασύβουλε, τ ή ν κόρην μου νά λάβης 
ώς σ ύ ζ υ γ ό ν σου, νά πε ισθης δτι ό θειος "Ερως 
μ ισε ί τόν έργαζόμενον π ο λ ύ φ ι λ ε λ ε υ θ έ ρ ω ς , 
κα\ μ ε τ ' έμοϋ τ ώ ν αγαθών απάντων ν ' ά π ο λ α ύ η ς ! 

ΙΘ' 

Καταδικάζω και έμέ τόν τ ύ ρ α ν ν ο ν εκείνον, 
δν ό χρυσούς Θρασύβουλος νά έκδιώξη μέλλε ι 
( η ν % Ρ ι τ ο ϋ δ ε έμελλε—μετά τ ι ν ω ν κ ι νδύνων) , 
νάκαταδείξω, τοϋ πατρός τό ήθος έπ ιτε ίνων, 

δτι π α τ έ ρ α ς ή π α τ ρ ι ς τ ώ ν Θ ρ α σ υ β ο ύ λ ω ν θέλει.» 

Κ' 

'Η κρίσις έτελείωσεν. Ό τύραννος δακρύων 
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ασπάζεται περ ιπαθώς τόν δικασθέντα νέον, 
ή κόρη καταπν ίγετα ι ύπό λ υ γ μ ώ ν μ υ ρ ί ω ν , 
και με τ ' ευχών ή π ε ν θ ε ρ ά και συγχαρητηρ ίων 
οί αδελφοί πρός τόν γ α μ β ρ ό ν όρμώσι τόν γεννα ϊον ! 

1 Νοεμβρίου 1ο94 . 
Σ τ α μ ά τ ι ο ς Λ . Β ά λ β η ς 

ΦΙΑΟΑΟΓΪΚΟΣ ΣΓΑΑΟΓΌΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς , Ό κ τ ώ β ρ ι ο ς , Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 1894, 

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ι Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ 

Συνεκροτήθησαν εξ τακτικαί συνεδριάσεις κατά τους μήνας.τούτους. 
'Επεψηφίσθη ό προϋπολογισμός τοϋ τρέχοντος έτους, καθ' δν τά 

μέν έσοδα ανέρχονται εις δρ. 34.269.30 καί τά έξοδα εις δράχ. 
33.625 55. 

'Ανεγνώσθτ) ή εκθεσις τής εξελεγκτικής επιτροπής,/ήτις προέτεινε καί 
6 Σύλλογος άπεδέξατο ίνα έκφρασθώσιν αί εΰχαριστίαι αΰτοϋ προς 
τάς αρχάς τού Συλλόγου καί τήν κοσμητείαν τής Σχολής τών άπο
ρων παίδων διά τήν έν πασιν εύρεθεϊσαν τάξιν καί ακρίβειας. 

Ό Σύλλογος άπεδέξατο τόν όργανισμόν τής επιτροπής, ήτις θέλει 
διαχειρίζεσθαι τήν άπονομήν προστασίας καί • περιθάλψεως τοις άπο-
λυομένοις 1κ τών φυλακών άπόροις. Κεφάλαια ορίζονται προς Ικπλήρωσιν 
τούτου οί ετήσιοι τόκοι τών υπέρ τών φυλακισμένων είς χεϊρας' τοϋ Συλ
λόγου κατατεθειμένων χρημάτων,ώς αναφέρονται έν τοις οίκείοις αΰτοϋ 
προϋπολογισμούς. Μέλη δε τής επιτροπής ταύτης διατελούσης ύπο τήν 
προεδρείαν τού Προέδρου τοϋ Συλλόγου έξελέχθήσαν οΐ κ .κ . Σΐμος 
Μπαλάνος, Στέφανος Ναύτης, Τιμολέων Ηλιόπουλος καί Σπυρίδων 
Δαμασκηνός. 

Ό Σύλλογος συνήψε σχέσεις τή αιτήσει αυτών πρός τον ενταύθα 
Σύλλογον τών εμποροϋπαλλήλων καί πρός τόν Παναιτωλικόν Σύλλογον 
έν Μεσολογγίω. 

Ό κ. Σπυρίδων Π. Λάμπρος προέτεινε καί ό Σύλλογος παρεδέξατο 
ό'πως άναλάβη αυτός τήν φροντίδα καί έπιμέλειαν ανεγέρσεως άνδρι-
άντος είς τόν πρωτομάρτυρα Ρήγαν τόν Φεραϊον εν τή πατρίδι αΰτοϋ 
καί τήν τέλεσιν εορτής εθνικής κατά τήν 11 Ιουνίου 1898, δτε συμ
πίπτει εκατονταετηρις άπό τοϋ θανάτου αΰτοϋ. Ή επιμέλεια τοϋ δλου 
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ματα καί έν γένει περιβολήν μή έλληνικήν. Ό τύπος ούτος εξηγήθη 
ύπό πολλών διαφόρως. Ά λ λ ' ό κ. Λάμπρος βασιζόμενος εις τόν 
περί Κάλλιστους μϋθον προτείνει νά έξηγηθή 6 άνήρ ούτος ώς 'Apr 
κτοϋρος. 

Κατά τήν γ' συνεδρίασιν δ κ. Ν. Γ. Πολίτης επραγματεύθη περί 
τού μύθου τής Πανδώρας παρ ' Ήσιόδω. 'Εξετάσας τάς προταθείσας 
ερμηνείας ύπό τε τών φιλολόγων καί μυθολόγων, άς καί αυτοί οί προ
τείνοντες δέν θεωροϋσι πολλάκις επαρκείς, κατέδειξεν δ'τι ή έν άρχή 
έννοια -τού ύπό τών πλείστων παρανοηθέντος μύθου τούτου δύναται νά 
έξευρεθή τή βοηθεί»; δημωδών δοξασιών. Τοιαύτας δ ' ανέφερε τάς 
παρ' ήμϊν δοξασίας περί δεσμεύσεως καί καταλύσεως τών ασθενειών, 
άνευρων τά ίχνη αυτών παρά τε τοις Βυζαντίνοις καί τοις άρχαίοις 
"Ελλησι. Κατόπιν 6 κ . Σπυρ. Π. Λάμπρος ώμίλησε περί τής αλβα
νικής έποικίσεως εις τήν 'Αττικήν. Βασιζόμενος έπί τών έν τή χώρο; 
αλβανικών τοπικών ονομάτων, ών τινα εΐναι ονόματα γενών, έθεώρησε 
γενομένην τήν έποίκισιν ταύτην έπί τοϋ δουκός τών "Αθηνών "Αντω
νίου "Ατζαγιώλη μεταξύ τών ετών 1418 και 1426. Τότε, ώς εικά
ζει , πολλοί Αλβανοί ισχυροί μετά τήν ύπό τού Καρόλου Τόκκου 
κατάλυσιν τής έν τώ δεσποτάτω τής Ηπείρου κυριαρχίας τών "Αλ
βανών, έγκατεστάθησαν μετά τών περί αυτούς έν "Αττική, δπου σπο-
ράδην ήδη εΐχον οικήσει τινές δμόφυλοι πρότερον, ίσως κατά πρόσ-
κλησιν τοϋ πρώτου έκ τών τοϋ οίκου τών Φλωρεντινών 'Ατζαγιωλών 
δουκός Νερίου. 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΟΝ ΤΕΧΝΟΝ. Συνήλθεν εις · δύο συνεδριάσεις. Κατά 
τήν α' τούτων Ιγένοντό αί άρχαιρεσίαι τοϋ τμήματος. Καί πρόεδρος 
μέν Ιξελέχθη δ κ. "Αν. Θεοφιλας, αντιπρόεδρος δ α'ιδέσιμος Δον Μι
χαήλ 'Ριβέλλης καί γραμματεύς δ κ'. Θεμιστοκλής Πολυκράτης.~Μεθ' 
δ δ κ.Πολυκράτης προέβη είς άνακοίνώσιν έξελληνίσεως δρων τινών τής 
νεωτέρας μουσικής.Καί πρώτον μέν καθόσον άφορφ τάς φωνάς, ειτα δέ 
καθόσον άφορ£ τά όργανα τής ορχήστρας. Κατά δέ τήν β' συνεδρίασιν 
ή κ. Καλλιόπη Κεχαγιοέ προέτεινεν δπως τό τμήμα άναλάβη τήν έκτέ-
λεσιν τοϋ ύμνου τοϋ "Απόλλωνος ύπό πολυπληθούς χορού ανδρών καί 
παίδων καί ισαρίθμου ορχήστρας κατά τούς Όλυμπιακούς αγώνας, ίνα 
φανή ή μεγαλοπρέπεια τοϋ υμνου'. Ή πρότασις έγένετο κ α τ ' αρχήν 
άποίεκτή, έπεφυλάχθη δμως τό τμήμα νά κανονίση τά κ α τ ' αυτήν 
έκ τής πορείας,ήν θά λάβη καί ή τέλεσις τών αγώνων. Μετά ταύτα 
δ κ. Πολυκράτης άνεκοίνωσε τήν συνέχειαν καί τό τέλος τής περί 
μουσικών . δ'ρων δμιλίας του. 
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έργου ανετέθη ύπό τού Συλλόγου είς έπιτροπήν συγκειμένην έκ τοϋ 
προεδρείου αύτοϋ καί τριών μελών έκλεχθησομένων ύπό τής εφορείας. 

Τήν 2 Νοεμβρίου ήρξαντο τά αναγνώσματα τού Συλλόγου καί ώμί-
λησαν κατά τόν μήνα Νοέμβριον οί έξης : 

"Ο. βαρώνος δέ Κουμπερτέν αντεπιστέλλον μέλος περί Όλύμπιακών 
αγώνων. 

Ό κ. Σπυρίδων Π. Λάμπρος τακτικόν μέλος περί τής πατρίδος τοϋ 
"Ρήγα. 

Ό κ.Γ.Σωτηριάδης πάρεδρον μέλος περί τής τοπογραφίας τοϋ "Ιλίου. 
Ό κ. Θ. Πολυκράτης πάρεδρον μέλος περί τής μουσικής τού ύμνου 

τού "Απόλλωνος. "Ορχήστρα δέ και χορός άνέκρουσαν μετά τό ανά
γνωσμα τόν είς "Απόλλωνα Δελφικόν ύμνον, τόν είς "Απόλλωνα ή 
"Ηλιον ΰμνον τού Μεσομήδους, τόν είς Μοϋσαν τοϋ Διονυσίου 'Αλ ι -
καρνασσέως και τόν Α' τών Πυθιονικών τοϋ Πινδάρου. 

Τήν-27 "Οκτωβρίου ήρξαντο τά διά Κυρίας μαθήματα τοϋ Συλλό
γου καί μέχρι τούδε έδίδαξαν οί έξης. 

"Ο κ. Τιμ. "Αργυρόπουλος φυσικά ακροάματα, μαθήματα τρία. 
/Ο κ. Σπυρ. Κ. Σακελλαρόπουλος περί τής αρχαίας ελληνικής 

ποιήσεως, μαθήματα τρία. 
Ό κ. Σπυρ. Μηλιαράκης ο'ικιακήν βοτανικήν μαθήματα δύο. 
Τήν 17 Νοεμβρίου ήρξαντο αί θρησκευτικαί όμιλίαι, έγένοντο δέ δύο 

τοιαύται, μία μέν ύπό τού κ. Α. Διομήδους Κυριακού, ετέρα δέ ύπό 
τού κ. "Ιγνατίου Μοσχάκη. 

Έψηφίσθησαν νέα μέλη οί έξης. Πάρεδρα οί κκ. 'Αλέξ. "Αγέλα
στος, Σΐμος Δελαγραμμάτης, Κωνστ. Δ. Ζεγγελης, Μιλτ . "Ηλιάδης, 
Α. Π. Άραβαντινός, Π. I. Π. Λάμπρος. Μέλη αντεπιστέλλοντα ό κ . 
Δημ. Μεταξάς έν Βελιγραδίω, βαρόνος Α.δέ Κουμπερτέν εν Παρισίοις, 
ό α'ιδέσιμος Νεόφυτος Καλόγερος αρχιμανδρίτης έν-Βουκουρεστίω. 

Μετετέθησαν άπό τής τάξεως τών Παρέδρων εις τά τακτικά οί 
κκ. Θ. Πολυκράτης, Γ. Παπακωνσταντίνου καί Γ. Μπουκουβάλας. 

"Απεβίωσαν έκ τών επίτιμων μελών τοϋ Συλλόγου ό Ε ρ ρ ί κ ο ς 
β ρ ο υ ν έν Μονάχω, ό Χ τ Ι φ α ν ο ς Ζ α φ ε ς ρ ό π ο υ λ ο ς έν Μασσα
λ ία , ό αρχιεπίσκοπος Α ί ο ν ύ σ ε ο ς Λ , ά τ α ς έν Ζακύνθω. Έκ τών αν
τεπιστελλόντων 6 Λ ε ω ν ί δ α ς Έμ,πεερΓκος έν Βραίλα, ό Λ ε ω ν ί 
δ α ' Ρ ο ξ ά κ η ς έν Λαμία, δ Γ ε ώ ρ . Κ . Ρ ώ μ , α ς έν Ζακύνθω, 
δ *Ια>. Χ χ α ρ « μ . « γ χ « ς εν Μασσαλία. 

Πρός τάς οικογενείας πάντων τών αποθανόντων δ Σύλλογος έψήφισε 
τήν άποστολήν συλλυπητηρίων. 
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ΕΡΓΑ ΣΙ ΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

. ΤΜΗΜΑ ΦΤΣΙΟΓΝΟΣΤΙΚΟΝ. Συνήλθε τρις είς συνεδριάσεις. Κατά τήν 
πρώτην τούτων έξελέξατο έκ νέου τό προεδρεΐον αύτοϋ, ήτοι πρόεδρον 
τόν κ . Γ. Μακκαν, άντιπρόεδρον τόν κ. Α. Χρηστομάνον καί γραμμα
τέα τόν κ. Γερ. Φωκαν. Ό κ. Κ. Π. Λάμπρος ώμίλησε περί αρχαίων 
χειρουργικών εργαλείων καί ιδία· περί σικυών. "Επέδειξε δέ διάφορα 
χειρουργικά εργαλεία εκ τής ιδιαιτέρας αύτοϋ συλλογής. 

Κατά τήν β' συνεδρίασιν δ κ. Γ . ΠΛάβιος ώμίλησε περί τής ια
ματικής ιδιότητος τήςΜαλείνης, ήν αυτός πρώτος είχε τήν τύχην νά 
παρατήρηση ενταύθα κατά τό παρελθόν έτος κατά τήν σειράν τών διά 
Μαλείνης έπί μαλιώντων ΐππων πειραματισμών του. 

Κατά τήν γ ' . συνεδρίασιν ό κ . Θ. Χελδράϊχ ώμίλησε περί τού 
φυτού παρθενίου,δπερ δ Πλούταρχος αναφέρει έν τώ βίω τού Περικλέους 
(13,5)."Ωρισε τοϋτο δέ δτι είναι ή Parietaria. judaica καί τό παρά 
τω λαω καλούμενον περδικούλι. Μετά τούτον δ κ . Ν'. Χ. "Αποστο
λίδης ώμίλησε περί τών ιχθύων τών λιμνών Λυσιμαχίας καί Τριχω-
νίδος, άς τελευταϊον εξηρεύνησε. Τά είδη τούτων ανέρχονται εις δώ
δεκα, τινά τών δποίων είσί. θαλάσσια ανερχόμενα είς ταύτας διά 
τοϋ "Αχελώου ποταμού τοϋ συγκοινωνούντος μετά τών λιμνών, έτερα 
δ ' ε'ισίν έκ τών άποζώντων μόνον είς τά γλυκέα ύδατα. 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ. — Συνήλθε τρις ε'ις 
συνεδριάσεις. Κατά τήν α' συνεδρίασιν έγένοντο αί άρχαιρεσίαι, εκλε-
χθέντος προέδρου τού κ. Σπυρ. Π. Λάμπρου, αντιπροέδρου τοϋ κ. 
Σπυρ. Σακελλαροπούλου και γραμματέως τοϋ κ. Γ. Μπουκουβάλα. 

Κατά τήν β' συνεδρίασιν δ πρόεδρος κ . Σπυρ. Π. Λάμπρος ειπέ 
τινα περί τής ύπό Μανουήλ Γεδεών συνταχθείσης πραγματείας «Παι 
δεία καί πτώχεια παρ 'ήμϊν κατά τούς τελευταίους αιώνας», καί κατ 
έβηκε τά ΰ π ' αύτοϋ σταλέντα" αντ ίτυπα. Ό κ. Ί ω . Τσέτσης ώμί
λησε περί διαφόρων χειρογράφων ευρισκομένων έν ταϊς μοναϊς άγ . Γε
ρασίμου καί Κηπουρείων τής Κεφαλληνίας ώς καί εν ίδιωτικαϊς τισι 
συλλογαϊς. ' Έκ τούτων εξήρε τήν άξίαν τού περιέχοντος διάφορα λ ε 
ξικά καί τοϋ περιέχοντος Εύαγγέλιον τού Σωκράτους Κατσαΐτου ώς 
καί τό χειρόγραφον τής μονής τοϋ άγιου Γερασίμου, περιέχον διάφορα 
αποσπάσματα απόκρυφων Ευαγγελίων. Τή προτάσει τοϋ κ. Τσέτση 
τό τμήμα παρεδέξατο δπως συστήση τώ ύπουργείφ τής Παιδείας τήν 
έκ τής μονΤις τοϋ αγίου Γερασίμου είς τήν Έθνικήν Βιβλιοθήκην μετα-
φοράν τών χειρογράφων. Τέλος δ κ . Διονύσιος Π. Λάμπρος ώμίλησε 
περί τύπου νομίσματος Μαντινείας ανδρός φέροντος πΐλον καί ύποδή-


