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”£2σ~ερ γάρ τήν μέλισσαν όρώυεν, έφ ’ 

άπαντα μέν τά βλαστήματα καβιζάνουσαν, 

άφ' έκαστου ίε τά χρήσιμα λαύδανού- 

σαν, ουτω δει και του; παιδεία; όρεγο- 

μενού;, ρηδενός μέν άπείρω; έ/ειν,παν- 

τα/όΟεν ΐέ τά χρήσιμα συλλέγειν.

(Ίσοχράτου:)·

τις λάβη άνά χεϊρας τούς στατιστικούς
πίνακας τή; έν Ελλάδι έκπχιδεύσεως θέλει βεβαίως 
ύττό θαμβούς άναβοήσει καί μακαρίσει τήν κλα
σικήν αυτήν γήν έπί τή γιγαντιαία αυτής δια 
νοητική, προόδω. Διότι ένταΰθα τιοόντι καί Πα
νεπιστήμιου πολυκάθεδρον υπάρχει καί γυμνάσια 
πολλά καί πληθύς σχολαρχείων καί αναρίθμητα 
δημοτικά σχολεία, έκτος τών ιδιωτικών έκπαι- 
δευτηρίων άτινα καί αυτά έπ’ έσχατων κατά κό

ρον έπληθύνθησαν, είς όλα δε ταϋτα τά εκπαιδευ
τικά καταστήματα φοιτώσι χιλιάδες ολαι μαθη
τών όργώντων πρός μάθησιν. Εξετάζων όμως τά 
πράγματα υπό πρακτικήν έποψιν θέλει παρ’ έλ- 
πίόα ανακαλύψει ούχί μεγάλην πρόοδον έν σοφία 
Χαι έλάχιστον τόν θερισμόν τοΰ διανοητικού ά- 
Υροΰ. διατί δέ τοϋτο ;

Περί τοΰ διατί τούτου πολλά έγράοησαν καί 
έλέχθησαν, ώστε ήθέλομεν καί ημείς άρκεσθή εϊ; 
τά ρηθέντα, έάν πρώτον μέν έβλέποαεν ότι ο· 
κατά καιρούς υπουργοί τής έκπαιδεύσεως έπωφε- 
λοΰντο έκ τών συμβουλών τούτων, καί δεύτερον· 
έάν αί δοθεϊσαι γνώμαι περιεΐχον όλοσχερώς τοΰ· 
κακοΰ καί τήν έξέλεγςιν καί τήν θεραπείαν. Δυ
στυχώς όμως τά υπουργεία έν Ελλάδι ώς έπί το 
πλεϊστον διανέμονται διά κλήρου καί οί έπιλα- 
χόντες ότε μέν άδιαφοροΰσι περί άλλων φοοντί- 
ζοντες, ότε δέ άδυνατοΰσι νά έπιφέρωσι θεραπείαν 
τινά, καθό πάντη αδαείς καί άπειροι παιδείας. Λι 
δέ δοθεϊσαι συμβουλαί οΰ μόνον θεραπείαν έντε- 
λώς δέν υπόσχονται, άλλά καί τινες, έπί έσφαλ- 
μένης διαγνώσεως τοΰ κακοΰ βασιζόμενα·., προ- 
τείνουσι μεταβολές επουσιώδεις καί οΰ τάς δέουσα;..

Καθ’ ημάς τό κακόν έγκειται ιδίως εις τόν διορ- 
γανισμόν καί κανονισμόν τών εκπαιδευτικών κα
ταστημάτων, καί κατά δεύτερον λόγον είς τήν- 
ανικανότητα τών διδασκάλων. Διδάσκοντες τε 
καί διδασκόμενοι δαπανώσι τον πολύτιμον χρόνον 
έφ’ ά μή δει, παραμελοΰντες τά αναγκαία καί χρή
σιμα, καί άπαμβλύνοντες τόν νοΰν τώ* νέων καί 
τήν προθυμίαν αυτών χαλαροΰντες δι άτοπων 
θεωριών, δι’ επιβλητικής καί επιπόνου μελέτες 
μαθημάτων ούδέν τό επαγωγόν ουδέ τό χρήσι-
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Αλλά
καί μαθη- 

ποΰ ό

τελή άγνοιαν τών πολυτίμων τούτων σύγγραμμά· 
των.Διατί; Μήπως δέν διδάσκονται Ελληνες συγ
γραφείς εί; τά σχολεϊα'καΐ εΐ; τά γυμνάσια.’ Διδά
σκονται, άλλά διά τοιούτου τρόπου, ώστε ό μαθη
τής εύθύς έξ αρχής αισθάνεται αντιπάθειαν, απο
στροφήν καί αηδίαν πρδς αυτούς, διότι τδν Δη- 
μοσθένην, τδν Πλάτωνα, τδν όμηρον, τδν Πλού
ταρχον τούς δΐδωσιν είς τάς χεϊρα; τών μαθητών 
απλώς καί μόνον πρδς εφαρμογήν γραμματικών 
κανόνων* δηλαδή έπί τών πτωμάτων των αθανά
των αύτών άνδρών σπουδάζεται ή συντακτική 
καί γραμματική ανατομία0 Πλάτων είναι δύ
σκολος εις τήν σύνταξιν, ό Ομηρος είς τήν γραμ
ματικήν, ό Πλούταρχος είναι τοΰ παρακμάζοντας 
Ελληνισμού συγγραφεύ; καί ό Δημοσθένης παρέ
χει εΐ; τού; λόγους του τελεία; περιόδου; θαύμα- 
σία;, οπού τδ υποκείμενον καί τδ κατηγορούμε
νον ευρίσκεται έν ριπή δφθαλμοΰ, καθώς καί ή έκ 
πλαγίου καί έκ τετάρτου. Τοιαΰτα; είναι ώς έπί 
το πλεϊστον αί περί Ελλήνων συγγραφέων ειδήσεις 
καί κρίσεις τών διδασκάλων, τάς οποίας ακροάζον
ται ώτζώΓΓΟΓΓίζ· οί ταλαίπωροι μαθηταί. 
καί άν τύχη καλός τωόντι διδάσκαλο 
τής άκατάσχετον έχων δίψαν μαθήσεω 
αναγκαίος καιρός πρδς μελέτην 1 Τδν καιρόν του 
ό μαθητή; δαπανά εΐ; νεκροψίας, είς έκμάθησιν 
δηλαδή τή; Λατινικής, τήν όποιαν άφοΰ διδαχθή 
έπί πέντε δλα έτη έναποταμιεύει, ώς άχρηστον 
και πεπαλαιωμένο·; ένδυμα, εϊ; τινα γωνίαν τή; 
βιβλιοθήκης του’ έκτος έάν προώρισται νά γράψβ 
δι αύτής ιατρικά; συνταγά; ή νά διαδεχθή μίαν 
ημέραν τούς σοφού; διδασκάλους του. Δαπανά 
πρδ; τούτοις τδν χρόνον εΐ; κατανόησιν πολύπλο
κων μαθηματικών προβλημάτων καί εΐ; άποστή- 
Οισιν ύψν.λών αλγεβρικών καΐ τριγωνομετρικών 
θεωριών, πράγματα τά όποια άμα λάβγ τό γυ
μνασιακόν άπολυτήριον λησμονεί, καθότι ούδέ· 

! ποτέ πλέον ποιεί αύτών χρήσιν έν τώ βίω, ούδέ 
' εί; τάς έμπορικάς συναλλαγής, ούδέ εις τάς carpi’ 

ώ τώ λόγω νά ' κάς διαγνώσεις, ούδέ εί; τά; νομικά; συζητήσει;
καί εϊ τι άλλο.

Πρδ; τί τώρα, έοωτώμεν, ή μεγάλη αΰτη σπου
δή εΐ; τά θεωρητικά μαθηματικά ; ποιον τδ εί 
αύτή; όφελος ; —Δι’ αυτών άκονάται ό νοϋς τοϋ 
μαθητου, μάς 
θιασώται. Ναί, 
ωφελεί , τόσω 
μάχαιρα συνεχώς έπί τή; άκόϋη,ς προστοιβομέννι 
άνεπιτηδεία εί; χρήσιν καθίσταται. II χάριν τών

μου έχόντων' « ΠαΖά' ίτ ίύττα χριωτ ύη χα.Ιά 
όιάασχίμφ έργα », ειπεν ό Ησίοδος, άλλ ημεϊ; 
καλά έργα έννοοΰμεν άλλα παρ’ δ,τι εκείνος. Οδ- 
τω φέρ’ εΐπεϊν άμα τδ παιδίον μάθη νά συλλα- 
βίζη, ό διδάσκαλο; τώ δίδει πάραυτα ώς έγκόλ- 
πιον τήν γραμ.ματικήν, άπδ τήν όποιαν δέν άπο- 
χωρίζεται πλέον μέχρι γήρατος' μετ’ αύτής τρώ
γει, μετ’ αύτής κοιμάται, καί δταν τδ πρωί έξυ
πνα αυτήν έχει ένώπιόν του’ φοβερόν τέρας είδεϊν ! 
Μετά διετείς κόπου; καί μόχθου; τδ παιδίον κα
τόρθωσε τέλος πάντων νά μάθη ποια τών τριτο
κλίτων έχουσι τδ α βραχύ καΐ ποια εξαιρούνται 
τοΰ κανόιο; τούτου, καΐ τί συμβαίνει δταν άπο- 
βληθήν μετά όδοντοπρόφερτον' παρευθύς δέ ή σε
βάσμια τών διδασκάλων όμ-ήγυρις τώ προσφέρει 
εί; βραβεϊον τήν λατινικήν γραμματικήν τοΰ μα
καρίτου Ούλερίχου καί τον Κορνήλιον Χέπωτα, 
μόλις δέ μάθη τδν τύπον τοΰ Γερουνδίου καί ιδού 
καταπίπτει κατά κεφαλ.ής τοΰ μαθητοΰ ή μαθη
ματική δοκδς, η θεωρήτική αριθμητική, ί γεωμε 
τρία, η άλγεβρα μετά τών λογαρίθμ,ων, ή τριγω
νομετρία καΐ ούδ’ οίδα τ! άλλο.

Ευτυχώς δτι τδ κλίμα τής Ελλάδος δέν συν
τρέχει εις τήν ομιχλώδη ταύτην διδασκαλίαν, άλ
λως τά τέκνα τών Ελλ.ηνων Οά έγίνοντο τόσο, 
σχολαστικοί, έχοντε; τά κρανία των μεστά έκ 
γραμματικών κανόνων καί μαθηματικών προβλη
μάτων. Ωραϊον δέ θέαμα θά ήτο τή άλ.ηθεία. έ
θνος συγκροτούμενον άπδ τοιούτου; γραμματι
κούς πολίτα; ! Ευτυχώ; δμως, έπαναλέγομεν, ή 
θερμότο; τοΰ κλίματος καί ό διαυγής ελληνικός 
ούρανό; είναι αντίδοτα τόσον δραστικά κατά τή; 
σχολαστικότητα;, όίστε έλάχιστον μέρος τή; τοι
αύτη; όκταετοΰ; διδασκαλία; διαφυλάττεται έν 
τή μνήμη τών μαθητών.—’Οκτώ λοιπδν έιη τί 
διδάσκεται ή νεολαία καΐ τί μανθάνει; ίσως θά έ 
ρωτήσητε. Μηδαμινά πράγματα, ή μάλλον τί
ποτε, άποκρινόμεθα, καΐ τδ μεγίστου τοΰτο κακόν 
έκπηγάζει έκ τής κάκιστης διδασκαλικής μεθόδου.

Ημεϊ; οί Ελληνε; έπρεπε φυσικώ
γινώμεθα κάτοχοι τή; Ελληνική; φιλολογίας δσον 
οϋδεί; τών άλλων Ευρωπαίων καί Φιλοτιμίας έ· 
νεκεν, διότι είμεθα τών φωστήρων εκείνων τή; 
οικουμένη; απόγονοι, καί διά τήν συγγένειαν τή; 
γλώσση; μα; έξομαλυνούση; ού μικρά; δυσκολίας. 
Αλλ* δμ.ω; συμβαίνει τδ εναντίον,καί τών μέν άλ
λων εθνών υ'ψοΰται καΐ μεγαλύνεται τδ φρόνημα 
δια τής άναγνώσεοι; τών Ελλήνων συγγραφέων,ή- 
μ.ει; δε οί εκείνων άπόγονοι διάτελοϋιχεν είς παν

τά θεωρητικά μαθηματικά ; π 
—Δι αυτών ακοναται 
αποκρίνονται οί όπισθοδρομικοι 
άλλ' δσω τδ μ.έτριον άκόνημ* 

τδ υπέρμετρου βλάπτει, καί >!

ίλίγων εκείνων, οιτινες Οέλουσιν έπιδοθή είς τήν 
μελέτην τή; αστρονομίας ή τή; μηχανικής, είναι 
δίκαιον πάντες οί άλλοι νά κατατρίβωσι τόν και
ρόν έπί ματαίω ; Εάν ήτο ίδιον τίς ανθρώπινη; 
©ύσεως πάν τδ είς τάς αισθήσεις προσπίπτον έν 
άκαρεϊ ν’ άντιλαμβάνηται καί νά διαφυλάττη έν 
τή μνήμή, όχι μόνον τά νΰν διδασκόμενα, άλλά 
καί έτι πλείονα καί υψηλότερα καλόν ήτο νά έκ- 
μανθάνωσιν οί νέοι, διότι δέν είναι κακόν πράγ
μα η πανδαημ-οσύνη' δυστυχώς όμως ή ανθρώπι
νος φύσις είναι ασθενή; καί οί έξοχοι νόε; σπα 
νιώτατοΓ δ'.ά τοΰτο τον πολύτιμον χρόνον πρεπει 
νά δαπανώμεν εΐ; τά αναγκαιότερα καί ώφελι- 
μάτερα,τοιαΰτα δέ είναι ή ελληνική γλώσσα κατά 
πρώτον καί κατά δεύτερον ή ίστορία, -ήτις είναι ό 
άριστο; διδάσκαλο; τοΰ πρακτικού βίου, ή γεω
γραφία καί αί άρχαί τή; χημεία; και τή; φυσική; 
έφηρμοσμέναι εις τάς τέχνα;.

; ιός άναγαιότερα, δέν λέ- 
τά άλλα, τουναντίον καί 

,τομ.ίι πρέπει νά 
άς 
ή

τής γεφύρας δέον νά διππορεύωνται οί επιστήμη; 
ορεγόμενοι είς τδ πανεπιστήμιου, άλλά δέν πα- 
Ρ^ύεχόμεΟκ ότι τά γυμνάσια έπλάσθησαν μ.όνον 
προς τον περιωρισμένον αύτδν σκοπόν, απεναντίας 
φρονοΰμεν ότι τά γυμνάσια είναι παλαϊστοαι άλ
λά παλαϊστραι έν αί; οί νέοι γυμνάζονται έπί 
τού; μεγάλου; τοΰ κοινωνικού βίου αγώνας.

Επειδή έν πάση κοινωνία οί έπιστήαονες είναι 
ολίγοι, δέν επεται έκ τούτου ότι οί μή επιστή
μονες πρέπει νά μένωσιν άπαίδευτοΓ τοιαύτη υπό- 
θεσις είναι βλασφημία, καί όμως ήθελεν είσθαι 
πράγμα, έάν παρεδεχόμ.εθα ότι τά γυμνάσια 
παρασκευάζουσι μόνον φοιτητάς τοΰ πανεπιστη
μίου, διότι τότε ποΰ θά έκπαιδευθώσιν οί έλευ- 
θερωτέρας άγωγ'ής τυγχάνοντες παϊδες; είς τα 
ελληνικά σχολεία ; άλλα τά έκεϊ διδασκόυ.ενα 
σ.αθήυ.ατα δέν άρκοΰσι πρδ; τοιαύτην ανατροφήν' 
εις τά Γυμνάσια ; όχι βεβαίως, διότι έκεϊ θά προ- 
•'υιχνάζωνται οί φ-.ιτηταί τοΰ Πανεπιστημίου εις 
ααθήματα τά όποια εϊ; αυτού; μέν θέλουσι κα
ταστήσει όμαλωτέραν τήν έν τώ μέλλοντι έκμά- 
θησιν τής έπιστήμης, εις δέ τού; άλλου; όχι μό
νον ούδεμίαν ωφέλειαν θέλουσι φέρει, άλλά καί 
σύγχυσιν ιδεών καί προς τήν μάθησιν απέχθειαν 
καί επομένως άμάθειαν. 'Ενώ τούναντίον άν τά 
γυμνάσια θεωρηθώσιν ιός ανθώνες, έν οι; οί παϊδες 
ώς άλλαι μέλισσα·, άπομ.υζώσι τδ μέλι τών άν- 
θέων, άν, έν άλλαι; λέξεσι, διδάσκωνται έν αύ- 
τοϊ; εγκύκλια μαθήματα χρήσιμα παντί πεπολι- 
τισμένω άνθρώπω καί αναγκαιότατα εΐ; τδν κα- 
Οη'Χερινδν βίον, όποια είναι ή πάτριο; Ελληνική 
γλώσσα, ίστορία, γεωγραφία, φυσική πειραματι
κή. γαιολογία, ορυκτολογία, ολίγα μαθηματικά, 
λατινικά καί γαλλικά, κτλ. Οέλουσιν έπιτύχει 

νά γίγνηται μεγάλη δύο συνάμα σκοποί, καί ο: προς τάς έπιστήμα; 
δηλαδή τρεπόμενοι θέλουσι προσέλθει εΐ; τό πα- 
νεπιστή'Λίον ήλειμμένοι πρδ; τδν άγώνα, καί ο’, 
είς άλλα άποδυόμενοι στάδια Οέλουσιν είσθαι άρ 
κούντω; μεμορφωμένοι. Καΐ ταΰτα μεν περί τοΰ 
κανονισσ.οΰ τών μ.αθΓ,μάτιον. έλθωμ.εν δ ηύη και 
εις τά περί διδασκάλων.

ίί διδασκαλία έν Ελλάδι κατήντησε ταπεινό
τατου επάγγελμα. II λέξις όιόάσχα.Ι^ς μετέπεσευ 
είς τήν σημασίαν τοΰ σχο.Ιαοτιχος. οτιτοχτχα- 
,1ος, ψοφοδεή;, ταπεινός. Καί ήξεύρετε διατί ; 
διότι δ μαθητή; έπί όλα έτη καθήμενο; έπι τών 
θρανίων τών σχολείων καί γυμνασίων καί αναγ
καζόμενος ν άκούη λεςεις κενάς, θεωρία; ανεφάρ
μοστους, καί κανόνα; έπί κανόνων καί καταδικα-

ι

Ταΰτα υποδεικνύοντε 
γομεν νά παραμεληθώσι 
ή ψυχολογία καί ή λογική έν έπι- 
διδάσκωνται. ωσαύτως καί ή Λατινική εις ■ 
δύο μόνον άνωτέρας τάξει; τών Γυμνασίων, 
πρακτική αριθμητική μεθ’ όσης ε! δυνατόν όλιγω- 
τέρα; θεωρία;, τά πρώτα βιβλία τή; γεωμετρία; 
καί ή άλγεβρα μέχρι τών δευτεροβαθμίων εξισώ
σεων. Καί τή; μέν πρακτική; αριθμητικής ή δι
δασκαλία νά περατοΰται έν τώ σχολείο) μετά προ
καταρκτικών τινων γνώσεων τή; γεωμετρίας, έν
τδς δέ ενός καί ήμίσεος έτους νά διδάσκηται έν 
τοϊ; γυμνασίοι; ή θεωρητική μετά τής εύρυτέρας 
πρακτική; αριθμητικής, ή γεωμετρία καί ή άλ
γεβρα, κατά δέ τά έτερα δύο καί ήμισυ έτη, ή 
χημεία, φυσική, γαιολογία καί ορυκτολογία. Ε- 
παναλέγομεν δέ, ότι 7» ρ&' 
καί συχνή άνάγνωσις Ελλήνων συγγραφέων μετά 
πρακτική; καί ιστορικής άναλύσεως. έκθεσι; ιδεών 
γραπτή καί θεματογραφία, εις τήν έκθεσιν δέ τών 
ιδεών καί εϊς τήν θεματογραφίαν νά έφαρμόζων 
ται οί κυριώτεροι γραμματικοί καί συντακτικοί 
κανόνες ώ; οίον τε συντομώτερον καί πρακτικώ- 
τερον. Συνελόντι εΐπεϊν, επειδή ή γωμ.νασιακή έκ- 
παίδευσι; σκοπόν έχει ίδιω; τήν μόρφωσιν χρη
στών καί χρησίμων έαυτοΐς τε καΐ τή πατρίδ; 
πολιτών, πρέπει διά τοΰτο νά ήναι εγκύκλιο; καί 
θχι ειδικό, λ πατώνται δέ απάτην μεγάλην οί νο- 
μιζοντε; ότι τά -γυμνάσια ζνΛ πα.1αΐστραι,ίτ αϊς 
Τ·ψΓί(ο>ται όιά τούς μτγά-ίους τοΰ χάτιττιστη- 
μίου άγώιας' καί δέν άρνούμεθα μέν δτι δι’ αύτή;
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ζόμενο; ν’ άποστηθίζη δλα; ταύτας τάς φλυαρία;, 
συλλαμβάνει απέχθειαν ζατάτών διδασκάλων του, 
καί ή απέχθεια αυτή μεταδίδεται άπδ γενεά; εί; · 
γενεάν ένισχυομένη προϊούσης τή; ήλιζίας ζαΐ τοϋ 
τότε μέν παιδός τώρα δέ άνδρδς συναισθανόμενου ι 
τήν αμάθειαν του καΐ γινώσζοντο; ότι αύτη προ- : 
ήλθεν έζ τής κακή; διδασκαλία; των διδασκάλων · 
του. Φαντάσθητε τιοόντι τδ άλγος τή; ψυχής τοϋ 
φιλότιμου έκείνου νέου, δστις ένηλικιωθείς ζαΐ 
εισελθών είς τήν κοινωνίαν, εύοίσκεται περιστοι- · 
χισμένος- ύπό πραγμάτων εντελώς μέν είς αύτδν ι 
πσωτοοανών καί άγνωστων, λίαν δέ κοινών ζαΐ · 
τετριμμένων παρ άλλοι;. Γίνεται λόγος περί Ελ· 1 
λην.κής φιλολογίας; αύτδ; μένει ό>: ιχθύ; άφωνο;, ; 
-διότι του; Ελληνα; συγγραφείς τού; είδεν εως τό- 1 
τε ύ.τό τά; διόπτρα; τής γραμματικής καΐ τοϋ · 
συντακτικού" αναγκάζεται νά γράψη δύο λέξεις ; [ 
καθίσταται καταγέλαστο; διά τδ άνόητον τών 
ιδεών, τδ άλογον τών συλλογισμών, καΐ τδ βάρ- 1 
βαρον καΐ σόλοικου τή; φράσεως. *Αφίνω δέ δτι ' 
ούδέ τήν έλαχίστην γνώσιν έχει περί ιστορία;, ή ι 
φυσικής, ή χημείας καΐ άλλων γνώσεων άπαραι- · 
τήτων είς τόν κοινωνικόν βίον ! Τότε δή τότε κα- 
ταναθεματίζει τών διδασκάλων του, βλέπων έν 
απελπισία ότι άπώλεσε τούς ώραιοτέρους τή; νεα
νική; ηλικία; χρόνου; εις άκρόασιν φλυαριών ές 
ών ούδέποτε καρπόν έδρεψε, κα1. οτι άν θέλη νά 
μή γίνη καταγέλαστος, πρέπει νά κάμη τδν 
σταυρόν του καΐ ν άρχίση πάλιν άπό τό άλφα 
καΐ βήτα!

Ψοφοδεής δέ καΐ ταπεινός κατήντησεν ό διδά- 
σκαλος, διότι συναισθάνεται καΐ ί ίδιο; οτι δέν 
εκπλ,ηροϊ τό καθήκον του, συναισθάνεται ότι είναι 
•δένδρον ξηρόν ούδένα καρπόν φέρον, ααΐ επομένως 
ζνα μή βληθή εί; τήν πυράν ύπδ τοϋ υπουργού 
αναγκάζεται νά έρπη, νά ίκετεύη καΐ νά κολακεύη 
τόν ποοστυχόντα. Διατί δέ δέν έζπληροΐ τδ κα
θήκον του ; Δέν τδ έκπληροΐ ή ένεκεν άμαθεία; 
ή ένεκεν ραθυμίας καΐ αδιαφορίας, διότι άλλοι 
μέν τών διδασκάλων προάγονται εί; διδασκαλι
κά; ή καΐ καθηγητικά; θέσεις άναξίως καΐ διά 
τών έπιμόνων ενεργειών φίλου τίνος βουλευτοϋ ή 
πληρεξουσίου ή τοϋ υπουργού αύτοϋ χαριζομένου, 
άλλοι δέ άναλαμβάνουσιν άσυστόλως νά διδάξωσι 
μαθήυ.ατα τά όποια ούδέποτε άλλοτ’ έμελέτησαν, 
ποοτιμώντες νά βλ.άψωσι τόσους νέους, παρά ν’ 
άρνηθώσι τδ έξ ουρανού πεσόν μάννα μηνιαία: μι- δεκάδραχμα είς δ: 

σθοδοσίας.

Δέν δυνάμεθα δμως καί ν’ άρνηθώμεν ότι ύπάα- 
χουσι καί τινε; διδάσκαλοι καΐ καθηγτ,ταί διδά
σκοντες εύσυνειδήτω; καί έπαξίως, άλλά καΐ τού
των οί καρποί είναι ασήμαντοι, διότι, ώ; έξ αρχή; 
είπομεν, δέν αρκεί καλός διδάσκαλο;, απαιτείται 
καΐ καλός διοργανισμδς διά νά εύοδωθή ή έκπαί- 
δευσις.

Τδ καθ’ημάς ή θεραπεία καΐ τού κακοΰ τού
του δέν είναι άζατόρθωτος" νομίζομε* δέ ότι πρός 
τοϋτο απαιτείται νά τεθώσιν όροι καί φραγμοί 
μεγάλοι εις τό διδασκαλικόν επάγγελμα. Πρέπει 
ν’ άνασυστηθή τό Διδασκαλείου, άλλά νά διορι- 
σθώσιν εί; αύτδ διδάσκαλοι άνδρες δόκιμοι, παρέ- 
χοντε; έχέγγυα ότι θέλουσι παρασκευάσει δημοδι
δασκάλους πεπαιδευμένους καΐ όχι άγραμ,μάτους, 
νά συς-ηθή δέ έν τή πρωτευούση. ή όπου αλλαχού 
μεταβή τό Διδασκαλείου αλληλοδιδακτικόν σχο
λείου πρότυπον έν ώ οί μέλλοντες δημοδιδά
σκαλοι ύπδ τήν έπιτήρησιν τών διδασκάλων των 
νά γυμνάζωνται έμπρακτοι; εί; τδ έργον εί; τδ 
οποίον θά άποδυθώσι ζαΐ νά όρισθώσι βραβεία είς 
τούς ούτο» εύδοκιμοϋντας.

Πρέπει νά συστηθή έν τώ Πανεπιστημίφ φρον- 
τιστήριον, έν ω νά διδάσζηται ή μέθοδο; τής δι
δασκαλίας, νά μή διορίζηται δέ διδάσκαλο; είς τό 
Σχολείου έάν μή έχη άπολυτήριον Γυμνασίου, ζαΐ 
έάν μή έδωζεν εύδοκίμως έξετάσει; είς τά γενικά 
μαθήματα τοϋ Πανεπιστημίου, δηλαδή τήν ιστο
ρίαν, τήν πειραματικήν φυσικήν, τήν χημείαν καΐ 
τήν φυσικήν ιστορίαν. Καθηγηταΐ δέ εί; τά γυμνά
σια νά διορίζωνται μόνον οί τυχόντε; διδακτορι
κού πτυχίου τή; φιλολογικής Σχολή; καΐ νική- 
σαντε; εΐ; διαγωνισμόν μετ άλλων μνηστήρων 
τής αύτή; θέσεως· Αλλ’ άν δέν ύπάρχωσι μήτε 
δύο μνηστήρες τής αύτή; θέσεως, ίσως τις είπη, 
πώ; θά γίνη, συναγωνισμός; Κενωθείση; θέσεω:, 
άποκρινόμεθα, ό υπουργό; πρέπει ν’ άναγγέλλη 
διά τοϋ τύπου ότι υποβάλλεται είς συναγωνισμό* 
ή δείνα διδασκαλική θέσις ζαΐ ότι προσκαλούνται 
νά έ'Λφανισθώσιν έντδς ώοισμένου χρόνου οί έχον 
τε; τά άπαιτούμενα προσόντα μνηστήρες. Δέν αμ· 
©ιβάλλομεν δέ ότι τότε θά παοουσιασθώσιν όχι 

, μόνον δύο άλλά καί πλείονες.
’Αλλά πρό παντός άλλου πρέπει νά έλαττωθή 

, ό αριθμό; τών γυμνασίων,νά τεθώσι δίδακτρα κατά 
τριμηνίαν προπληρωτέα, εΐ; μέν τά γυμνάσια 

ό πανεπιστήμιων είκοσάδραχ" 
μα, νά προσαυξηθώσι διά τών νέων τούτων πόρω* 

οί μισθοί τών διδασκάλων καί καθηγητών, καί οί 
φοιτηταί τοϋ πενεπιστημίου νά ύποβάλλωνται 
ίλών ανεξαιρέτως τών σχολών εί; ενιαυσίους εξε
τάσεις.

II αύξησις τοϋ μισθού τών διδασκάλων είναι 
αναγκαιότατη, διότι τδ ανεπαρκές αύτοϋ πολλάκις 
αναγκάζει τούς πλείστους τούτων νά παραμελώσι 
τδ κύριον έργον καΐ νά τρέπωνται εις ιδιαιτέρας 
παραδόσεις πρό; πορισμόν τών επιτηδείων, καί 
διότι ή βεβαιότης άνεξαρτήτου καί άνέτου βίου 
θέλει ανυψώσει τό διδασκαλικόν επάγγελμα καΐ 
επίζηλον αύτδ καταστήσει. Η δέ έπαύξησις αυτή 
ουδόλως θέλει έπιβαρύνει τό ταμείου, έλαττουμέ- 
νου τοΰ άριθμοΰ τών Γυμνασίων κα! έπιβαλλομέ- 
νων μικρών διδάκτρων, ως είπομεν ανωτέρω. Ισως 
εϊ; τινα; δέν αρέσει ή έλάττωσι; τοΰ άριθμοΰ τών 
γυμνασίων" άλλά δέν είναι προτιμότερου νά ΰ- 
πάρχωσιν όλιγώτερα, πλήν καλώς διοργανισμένα 
γυμνάσια, παρά πολ,λά καί ατελή κακόν άντί κα
λού προξενοΰντα; Ποοτείνομεν δέ νά προστεθή 
μία έτι ανώτερα τάξις είς τά σχολεία, έκεϊ όπου 
διαλυθή γυμνάσιου, πρδς διδασκαλίαν μαθημάτων 
έπωφελών είς τήν βιομηχανίαν καί τήν γεωργίαν, 
συδηλαδή νοπτικών γνώσεων τή; φυσικής καί τήί 
φυσική; ιστορία;.

Διά νά βαδίζη δέ τακτικώ; ή διδασκαλική μη
χανή απαιτείται συνεχής καΐ αύστηρά έποπτεία, 
επομένως άνάγκη νά διορισθώσι τρεις έπόπται 
άνδρες δραστήριοι, καί έννοοϋντε; τό μέγεθος τοϋ 
καθήκοντός των, οϊτινες νά μή κάθηνται εί; τά 
γραφεία τών υπουργείων, άλλ’ εναλλάξ, ό μέν νά 
έπισ/.έπτηται καί έπιτηρή άδιαλείπτω; δλα άνε- 
ξαιρέτως τά έν τή πρωτευούση έκπαιδευτήρια μι
κρά τε καί με-ράλα, οί δ’ έτεροι δύο τά έν ταϊ; 
επαρχία·.; τοϋ Κράτου;. Κατά μήνα δέ νά συν- 
τάσσηται ύπ' αυτών έκθεσις τής ζαταστάσεως 
τή; παιδείας, καί ή έκθεσις αΰτη νά ύποβάλληται 
είς τδν αρμόδιον ύπουργόν. Ανάγ-κη δέ πρδς τού
τοι; νά διορισθή μικτή έπιτροπή έκ καθηγητών 
τοΰ πανεπιστημίου καί τών γυμνασίων πρδς έξέ- 
λεγξιν τών έν χοήσει διδακτικών βιβλίων ζαΐ 
συγγραφήν άλλων μή ύπαρχόντων ή καί εύμε- 
θοδικωτέρων.

Ταϋτα έν συντόμω ένομίσαμεν καλών νά ύπο- 
βάλλωμεν είς τήν σκέψιν τών λογιών καΐ τών διε- 
πόντοιν τάς τύχας τοΰ έθνους ήμών’ άλλ.οτε 3 άν 
παρουσιασθή άνάγκη θέλομεν εϊπει πλ.είονα πρδς 
βύρυτίραν άνάπτυξιν τών μεταρρυθμίσεων, τάς ό
ποιας σήμερον τολμώμεν νά προτείνωμεν. Περί δέ

τής έκπαιδεύσεως τών κορασίων ούδόλ,ως ένταΰθα 
έποιήσαμεν λόγον, έπιφυλαττομενοι νά πραγμα- 
τευθώμεν τδ θέμα τοϋτο έν τινι προσεχεί φυλλα- 
δίω τής Χρυσαλλίδος, ένθα καί τινα; κρίσεις Οέ- 
λομεν εκθέσει έπί τοΰ περί κατωτέρου κλήρου καΐ 
περί έκπαιδεύσεως ύπομνήματος τού έν τώ πανε
πιστήμιο) καθηγητοϋ Κ. Σαριπόλου, έν ω μετά 
λύπης πάντες είδον πολλάς μέν λοιδορίας καΐ 
συκοφαντίας κατά τών έν Ελλάδι παρθεναγωγείων 
καί ιδίως τού Αρσάκειου, πολλά; δέ παραδόξου:, 
αντιφατικά; καΐ μεσαιωνικά; ιδέας μετά ζήλου 
ύποστηριζομένας, μία τών όποίων είναι καΐ ή έν 
τώ μέλλοντι διά τοϋ κλήρου εύαγγελιζομένη διά- 
δοσις τών φώτων. Τά άλλα έθνη πολλά ύπέφερον 
καΐ αιώνα; έμόχθησαν έωσού άπέσεισαν τον δε- 
σποτικόν, ιησουϊτικόν καΐ άπρόκοπον τοΰ ιερα
τείου ζυγόν καί ημείς τώρα παροτρυνόμεθα ύπδ 
τού καθηγητοϋ τού συνταγματικού δικαίου νά 
κύψωμεν τόν αυχένα ύπδ τό σεβαστόν μέν έν τή 
άσθενεία του, έπίφοβον δέ έν τή ισχύει του ράσον!..

θ.

ΔΓΟ ΕΛΛΗΝΕΣ

Είς τά ?,ουτρά του Βάδεμ τής Βιέννης, (α)

Εις τάς τέσσαρας ώρα; εύρισζόμεθα πρό τοΰ 
Jauger-Haus μ.εθ’ένός χειρούργου,και δέν έβραδύ- 
ναμεν νά διακρίνωμεν τδν βαρώνα τοΰ Πλανπου- 
πώ© μετά τοϋ μάρτυρός του πρό; ημάς διευθυνο- 
μένους. Εχαιρετήθημεν όλοι, τών δύο δέ αντιπά
λων άποχωρπσάντων, ο μάρτυ; τοϋ βαρώνου ήνοι- 
ξε θήκην έξ’ ή; άνέσυρε δύο ζεύγη νέων καΐ ώ- 
ραίων αγγλικών τής Βιομιγγάμης πιστολίων, άτι
να ήοχίσαμεν πάραυτα νά έτοιμάζωμεν.

ό τόπο; έξελέχθη, τετρακόσια βήματα μακράν 
τοΰ οίκίσκου τοΰ δασοφύλαζος, έν μέρει ξηρώ 
σκιαζομένω θπδ ελατών δασυφύλλων. Εί; πρόσ
κλησίν μας οί δύο αντίπαλοι έτάχθησαν μακράν 
άλλήλων είκοσι βήματα, ύπό τών δύο μαρτύρων 
μετρηθεντα. 0 βαρώνο; είχε τήν όψιν άγρίαν" βε
βαίως οργή έσωτερικώς τόν κατεβίβρωσκεν. ό 
Λαμπροκλής ωχρός καΐ αύτδς κατά τι, άλλ’ ή 
ώχρότης έστόλιζε τό πρόσωπό* του κατ 1 
τήν στιγμήν" ήτο ατάραχος.

0 βαρώνο; έλαβεν έκ τής χειρδς τοϋ 
ρός του §ν πιστολιού, ύπήγον δέ καί έγώ νά δό- 
σω έν έτερον είς τόν Λαμπροκλέα, δστις λαμ-

μάρτυ-

Συνέχεια άπό φυλλαδ. 59 καί τέλος.
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βάνων αύτδ μοΐ έσφιγξε τήν χεΐρα ζαι μοΐ έψι
θύρισεν.

— ’Εν συμφορά, εΐ; τδ δωμάτιόν μου θέλει; 
εΰρει μίαν πρδ; σε έπιστολήν, ήν, πιστεύω ν ά- 
Ζολουθήσης.

Συνεννοηθέντε; έδώζαμεν οί δύο μάρτυρες ταύ· 
,νως τδ σημεΐον, ταύτοχρόνως δέ άντήχη- 

πυροβολισμοΐ, ζαΐ, τοΰ καπνού σζεδα- 
εϊδομεν άμφοτέοου; όρθιου; τού; άντι- 
‘θ Λαμπροκλή; δμως ήτο πλειότερον 

πρδς δέ δέν έζράτει άνά χεΐρα; τδ πιστό- 
ήτο τε-

τοχρό 
σαν δύο 
σθέντος, 
πάλους.
ωχρός,
λιον, δπερ έκειτο χαμαί' ό βράχίων του 
τραυματισμένος.

— ’Επληγώθητε, κύριε, άνέκραξεν ό μάρτυ; 
τοΰ ί’ώσσο.·, όστις ζατεκτόπα τή* γήν διά τού 
ποδό; του.

— Τοΰτο δέν βλάτ 
Ελλην’ έμπρδ; τδ άλλο

Επλησίασα τόν Λαμπροκλέα προσφέρω* 
πιστόλιον . . τδ αίμα

•ών 
εΐναι

αγρίου έμμανοΰ; ανθρώπου, επιθυμούντο; νά πα
ραστήση ήμϊν τδ πρόσωπον άπατη,θέντο; συζύ
γου. Τδ άπδ Βιέννη; εις Ερμαννούπολιν διάστηαα 
ταχέως περάται’ περιμένουσιν ήμάς αί πεοιστεεαί 
μα;, ει; ά; τδν λόγον μα; έδώζαμεν, αύριον πλη
σίον των νά εύρεθώμεν. Τί δέν κάμνει ό Ερω; ! 
ΙΙΤανταλίδη! ώ Χρηστόπουλε !

θ'.

τει, άπήντησεν άμ.£σω; ό 
πιστόλιον νά τελειόνωμεν. 

ι αΰτώ 
■εν ούχίτο 

νδυμάτων του. 
τίποτε I μοΐ έψιθύρισεν 
τής αριστερά; χειρός

*??

ό φίλος 
τό πι-

έζ νέου τάς χεΐρας, καί δύο σύγ- 
Τήν φοράν ταύ-

τδ δεύτερον 
ολίγον έπΐ τ

— Δέν 
λαμβάνω* διά 
στόλιον.

Εκροτήσαμ.εν
χρονοι πυροβολισμοί ήκούσθησαν. 
την ό ρώσσος βαρώνο; έγονάτισε προσβληθείς υπδ 
τής σφαίρας τοΰ Λαμπροκλέους κατά τήν δεξιά* 
πλευράν, ένώ ούτος έπΐ ποδών εύρίσκετο. ’ΐΐδρά- 
μομεν πάντες προ; τδν τραυματίαν βλασφζ,μουν
τά ζαΐ θεόν ζαΐ ανθρώπους. Είς τά; ερωτήσεις 
μας ό χειρούργος. έξετάοα; καλώς τήν πληγήν, 
άπήντησεν, δτι δέν εΐναι τόσον επικίνδυνος.

Ελαβον ταχέως τδν Λαμπροκλέα καί αύρων 
αύτδν βιαίως έζ τοΰ αριστερού βραχίονος. τδν ώ- 
δήγησα εΐ; τήν περιμενουσα* ήμά; άμαξαν, έν γ 
άναβάντες.

—Schnell, Schnell άνεκράξαμεν πρδ 
μαξηλάτη». Τδ όχημα ϊπτατο. Τδ 
Λαμπροκλέους ήτο λεπτή τι; αμυχή 
μα ήρχιζε νά σταματά.

— Η αστυνομία, είπον πρδ; τδν φίλον, θά 
θη μετά τινα; ώρίς τά συμβάντα πριν πέση 
των ιχνών μα;, : ", ' _Λ
πλέον τί νά κάμωμεν, ανάγκη νά τδ στρίψωυ.εν. 
0 σιδηρόδρομο; εις τά; §ξ αναχωρεί διά Βιένναν. 

Τπαγωμεν νά έτοιμάσωμεν του; λογαριασμού; 
μας ζαΐ του; μαρσίππους μα; καί μηδέ λεπτόν 
μείνωμεν. ’Απομαζρυνθώμ.εν καΐ άστυνομ'α; ζαΐ

-ίς -w ί- 

τραύμα τοΰ 
ζαι τδ αί-

ρ.α- 
επί 

ζαΐ άφοΰ ενταύθα δέν εχομ,εν

Ουχΐ μακράν τή; Ερμαννουπόλεω;, πρωτευού- 
σης τής Τρανσιλβανίας, έπΐ λόφου κεκοσμημένου 
ύπδ δασών παντοειδών καΐ ποικίλων δένδρων, έπΐ 
τών κλάδων τών οποίων διαιτώνται καΐ κελαδού- 
σι μυρία δσα πτηνά, εγείρει υπερήφανου τήν κε
φαλήν ό γοτθικού ρυθμού πύργο; τοΰ Λανδεσφέλδ, 
κατοικία τοΰ θελκτικωτέρου πλάσματος, τή; ω
ραιότερα; γυνή;, τή; χαριεστέοα; γοήσσης. Πέ
ριξ τοΰ λόφου, πεδιάδες απέραντοι, δλαι κατά
φυτοι, τδ χρώμα τής γλυκεία; έλπίδο; παντΐ θεα
τή δεικνύουσαι, ρυάκια μικρά άρδεύοντα γενναίο; 
ευφόρου; αγρούς, ανταμείβοντας τού; κόπου; τών 
καλλιεργούντο* τήν γήν αυτώ*, ζαΐ δροσίζοντα 
τού; πέριξ δενδοώνας, έπαύλει; πού καί που τάς 
φυτείας των έςαπλούσαι, καΐ τον πλούτον τδν έζ. 
λευκών απειραρίθμων προβάτων καί εύτραφών 
παμπληθών βοών έπιδεικνύουσαι. Απδ παντδ; 
τών παραθύρων τοΰ πύργου τό ζωγραφικώτερον, 
τδ έπαγωγότερο* πανόραμα.

Trv επιούσαν τών διηγηθέντων συμβάντων η- 
μέθα εΐ; τδν πύργον τοϋ Λανδεσφέλδ, φιλοξενού
μενοι ύπδ τή; ξανθή; ερωμένη;, όποία χάρις ζαΐ 
μεγαλοπρέπεια εΐ; τδ βάδισμά τη; ! πώ; σ ύπο- 
χρέου διά τή; μικρότερα; λέξεως, διά τοΰ άφα" 
νεστέρου πνεύματος !

Ητον ωραία ή βαρωνί; μ.ου καΐ έγώ ήγάπων 
αύτήν έμμανώ 
αύτή;,

7_ε·?α, 
ήζουε 
μου " 
πάντα, . 
κράτουν, 
ιατρού; 
ίδικόν μ.ου 
Βάδεμ μ’έστειλε

"9
;! Λοιπό* εύρισζόμην έζ νέου μετ 
ιγγον ζαΐ πάλιν τήν έζλευζόν τη: 

μου ’ ζαΐ πάλιν τή ώμίλουν, καΐ μ 
προσένξυεν ει; τδν έρωτά 

έμελλε του; πόθους μ.ου νά εκπλήρωσή 
... ί!! τήν ευτυχίαν, ούτως ειπεϊν, ί' 
έψαυον, έγνώριζον, καί έδόξαζον του; 

άπάσης τή; ύοηλίου καί εύλογου* τον 
έξοχώτατον Κοψομενίδην, οτι εΐ; τδν 

ρδ; θεραπείαν τοΰ πνεύμονό; 
μου, καΐ έθεώρουν τήν γήν άπαταν κήπον παρα
δείσου δι’ έμέ και τήν βαρωνίδα, τδν Λαμπρο
κλέα ζαΐ τήν θεάν του, ζαΐ τδν άλλον κόσμον

τή εσφι 
θ;
ζαΐ έμειδία ζαΐ

ζαΐ

.δ; θεραπείαν

θνητούς, θεράποντα; ήμών τών θεών τών ερώ
των . . . Μή γελάτε' είναι είδος παραφροσύνη;, 

•όταν τι; αγαπά, καί μάλιστα δταν αγαπά ζωη
ρά, φλογερά, έμμανώ;, ώς κάτοικος ύπδ τών 
άζτίνων μεσημβρινού ήλιου καθεκάστην προσβαλ
λόμενο;. Αλλά πόσον εύάρεστο; εΐναι ή παρα
φροσύνη αύτη, καί εΐ; πόσου; οί σύελοι δέν ρέουσι 
τοΰ μικρού στόματός των, ώς κόμμι έζ δενδρυλ
λίου, διά τήν μακροσκοπικήν ταύτην τής καρδία; 
μανίαν !

Λ! ήμέραι διεδέχοντο τά; ήμέρα; έν τώ πύρ- 
γω, καΐ αί διασκεδάσει; διεδέχοντο τά; διασκε
δάσεις, οί γέλωτες, τά μειδιάματα, αί έρωτιζαί 
συνομιλίαν τού; ερωτύλου; ψιθυρισμούς, τά φιλή
ματα τά; τών χειρών περιπτύξεις, καί ό Αύγου
στο; έκρουεν αύτδ; τδν νεκρώσιμου κώδωνά του. 
At δύο βαρωνίδε; έγέλων ζαΐ ήγάπων τούς δύο 
Ελληνα:, καί έπι τών τεσσάρων λαμπηδών τι; 
χαρά;, τέρψεως, εύχαριστήσεω;, εύτυχίας, έφαί- 
ν»το διακεχυμένη. Λ: καρδίαν όλων έπαλλον α’. 
μέν διά τά; δέ, ζαΐ ή διακοπή τών παλμών των 
θά έπέφερε κακά άνεπιδιόρθωτα. Τοΰτο πάντε; 
ένοήσαμεν καί είπομεν θαρραλέοι, δτι μία άπό· 
φασι; πρέπει νά ληφθή. Ητο 29 Αύγούστου» 
λοιπόν τήν 3 1 έπρεπεν έκαστο; νά όμιλήση.

II τριαζοστή πρώτη Αύγούστου έλαμψεν ώ- 
ραιοτάτη ήμέρα, καί μ.ετά. τδ πρόγευμα εύρέθη- 
μεν καΐ οί τέσσαρες έντδ; μικρά; αιθούσης, σινι- 
κώ; διεσκευασμένης.Ελαβον πρώτος έγώ τον λόγον.

— Αγαπηταί μοι βαρωνίδε;, είπον συγζεζι- 
νημένος, σήμερον πρέπει νά λάβη χώραν μεταξύ 
ήμών σπουδαία έξήγησι;, καΐ ταύτη; άρχομαι.

Ταΰτα ειπών έκλινα γόνυ ένώπιον τή; βαρωνί- 
δος μ.ου κα1· έζ μυχίων τή προσέλεξα ταΰτα.

— Βαρώ*!; Ελένη τοΰ Λανδεσφέλδ, ύπδ τήν 
στέγην τοΰ ο’ίζου σου εύρίσζομαι καί σοΐ εύγνω- 
μονώ διά τήν τοσαύτην πρό; με φιλίαν σου. ’Ε
νώπιον τοΰ φίλου μου Λαμπροκλέους, δν, γνω
ρίζεις, πόσον άγαπώ, καί τή; βαρωνίδο; τού 
Κραβινώφ, τήν όποίαν τοσοΰτον αγαπάς, ένώπιον 
θεού Ιΐαντεπόπτου ζαΐ δλου τοΰ κόσμου, σοί ο
μνύω, οτι μ.οί είσαι τδ πολ.υτιμότερον τή; οικου
μένη;, δτι σέ αγαπώ, ώ; σπανίως άγαπώσιν οί 
άνθρωποι. Εάν τήν φιλίαν σου δέν θελήσης νά 
μοΐ άφαιρέσ-ης, έάν τήν χεϊρά σου μοί άφήση; νά 
κρατώ, ενόσω άμφότεροι ζώμεν, τίς εύτυχέστε- 
f ός μου θνητός ;

Η βαρωνΐς έκλινε τήν κεφαλήν, μετά μικρόν δέ’ 
Αγαπητέ μ.οι ’.Ανθόκλεις, άπήντησε συγ-

ζεζινημένη, έγνώρισα τόν χαραζτήρά σου ζαΐ σέ 
ήγάπησα. ’Εκτός γηραιάς θεία; καί θείου προβε- 
βηκότο; είμαι μόνη έν τώ κόσμςο τούτο»’ πιστεύφ 
έν πεποιθήσει δτι μετά σοΰ εΰδαίμ.ων θά ζήσω’ 
δθεν εύχαρίστω; σοΐ δίδω τήν χεΐρα.

ίίρμησα έπΐ τή; χειρός καΐ τήν ήσπάσθην, 
ώς παράφρων.

0 Λαμπροκλή; ζλίνα; ζαΐ ούτο; τδ γόνυ' πρό 
τή; βαρωνίδο; τοϋ Κραβινώφ, τή είπε,

— Βαρωνί; φιλτάτη, ενώπιον φίλου καλού, 
ένώπιον τής οΐκοδεσποίνης, ήτι; φίλη σου καλή 
ύπάρχει, σοί ορκίζομαι έρωτα αιώνιον! Σέ άγα
πώ, Αικατερίνη. Αν καί γνωρίζει; πρδ πολλοϋ 
τά πρδ; σέ αισθήματα μ.ου, άναγκαΐον πλήν ένό- 
μισα σήμερον νά έπαναλάβω τήν έξομολόγησίν 
μου. Εάν οΰδεί; δεσμό; αλλαχού σέ συνδέη, δό; 
μοι τήν χεϊρά σου καΐ ζώμεν όμοΰ άγαπώμενοι .' 

Η ϊ’ωσσΐ; τώ έτεινε τήν χεΐρα δακρύουσα καί 
άνταπήντησε.

— Λαμ.προκλή μου, σέ ήγάπησα καί σέ άγω- 
πώ. Είμαι καθ’ δλου έλευθέρα, καθότι πρδ ημε
ρών ελαβον έκ Πετρουπόλεω; τό οριστικόν δια- 
ζύγιόν μου. Η καρδία μου, ή χείρ μου είναι έδι- 

καί σου !
— Λοιπόν πότε ; άνεφώνησα όλο; περιχαρής.
— Τήν Κυριακήν, μοΐ άπήντησεν ή βαρωνί; 

μου γλυκύ μειδιάσασα καΐ κλείσασα μικρόν τούς 
οφθαλμούς, καΐ έπειτα εις ’Αγγλίαν καΐ τόν 
χειν.ώνα εΐ; τήν παμφιλτάτην μου Ελλάδα !

Βλέπετε ; άγαπ? τι; καί τδ περιέχον, δταν 
αγαπά τό περιεχόμενον. Οταν εικόνα τινα ευρώ 
ώραίαν, ζαΐ τό πλαίσιον αύτής, όποϊον καΐ άν ή, 
δέν θέλει μ.έ δυσαρεστήσει.

Τδ παρεκκλήσιον τοΰ πύργου ήτο κατεστολι- 
σμένον ύπδ εδωδών άνθέων’ τό πλήθος συνωθεΐτο 
έντδς, ώ; συμβαίνει εΐ; ημέρας γάμ.ων καί . . . 
θανάτων’ οί πέριξ τοΰ πύργου πάντοθεν ήρχοντο 
ΐνα ϊδωσι σπάνιον θέαμα, δύο γάμου; έν μια τε- 
λουμένου;, δύο «οραίας γυναίκα;, πλήρεις νεότη- 
τος, τήν χεΐρα διδούσας εΐ; δύο ξένους, πρδ; ού; 
άπαντε; ήσθάνοντο συμπάθειαν. Καΐ ή φύσις ήθέ- 
λησε, συμπαθούσα. μ.εθ ήμών νά έορτάση καΐ έ- 
δώρησεν ήμϊν τήν γλυκυτέραν ήμέραν τοΰ θέρου-, 
ήλιον άκτινοβολοϋντα έν δλη τή λαμπρότητί του, 
αύραν λεπτήν, δροσοβόλον, μυρόεσσαν, πτηνών 
τερπνά κελαδήματα, ούρανόν κυανού* Ελλάδος 

1 φιλτάτη;.
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Πόσο» έσκίρτα ή καρδία μου όδηγοΰντος τήν 
βχρωνίδχ εις τδ παρεκκλήσιον, κρατούντο; δέ 
τήν μικράν της χεϊρα, καί "όσον συνεκινήθην δτε, 
διασχίζων τά πλήθη κ’ ύπό τοϋ Λαμπροκλέους 
καΐ τίς μνηστής του ακολουθούμενος, έφθασα 
πρδ τοϋ ίεροϋ βωμού, ενώπιον τοϋ οποίου έμελ- 
λοαεν διά παντός νά συνδεθώμεν !

Πάντες οί έν τή έζζλησία έθεώρουν ήμάς μετά 
περιέργειας άπδ κεφαλής μέχρι ποδών καΐ άπδ 
ποδών μέχρι κεφαλής, καΐ οί θαυμασμοί δέν έ- 
λειπον, καΐ δέν έπαυον οί ψιθυρισμοί, καΐ είς 
πολλών όφθαλίΛους δάκρυα διεκρίνομεν, ζαΐ ούχί 
ολίγα; χωρικά; είδομεν προσευχόμενα; ένθερμο»; 
ύπέρ των μελλονύμφων. Αγαθοί άνθρωποι, είθε 
ό Θεός άνταποδώση ύμ.ϊν τά όσα δι ήμάς πρδς 
αύτδν ηύχήθητε !

0 ίερεύς, σεβάσμιο; γέρων εβδομηκοντούτης, 
μέ πολιάν έκλευκον γενειάδα,ήρχισε τήν τελετήν, 
τά χρέη τοΰ ψαλμωδοΰ ένταυτώ έκπληρών. Ανα- 
γνώσας εύχάς πολλά;, άς πάντες έν κατανύξει 
ήκούσααεν, έλαβε τά δακτυλίδια καΐ άντήλλαξεν 
αύτά, ώς τδ σύνηθε;’ έλαβε δέ κατόπιν τά στέ- 
φανα καΐ έμελλεν έπί τών κεφαλών ήμών αύτά 
νά θέση, δτε . . . δτε . ..

— Οτε · . . τελειώσατε, κύριε’ τί συνέβη; 
άνέκραξεν ή Κυρία Α.. .

— Μή ό τροϋλλος τοΰ παρεκκλησίου έόραγίσθη 
καΐ σας ένέβαλεν εις φόβον ; έφώνησεν ή χαρίεσ- 
σα δεσποινίς Τ . . .

— Μή ή ’Αστυνομία προέφθασεν έμποδίζου" 
σα; ήρώτησεν άλλη δεσποινίς.

— Πολύ φοβούμαι, δτι ό ίερεύς τήν έπαθεν 
ώς ό Ζαχαρίας, έβωβάθη, ειπεν άλλη Κυρία.

— Τδ κατ έμέ φρονώ, ότι Οά έλειποθύμησεν 
έκ συγκινήσεω; μία τι; τών ήρωΐδων ή ή βαρω
νΐς τοΰ ώραίου Λαμπροκλέους ή ή ίδική σας θεά, 
προσέθηκεν ή αξιέραστος Κυρία Μ . .

— Αλλ άφητε, κυρία·., τδν κύριον νά εξακο
λούθηση, τί πέλαγος υποθέσεων ! προσεϊπε σοβα- 
ρώς ή αξιολάτρευτο; πεντηκοντοϋτι; Κυρία Π. . .

— ’Εξακολουθείτε, εξακολουθείτε, κύριε ’Αν- 
θυλλίδη, ήκούσθησαν πολλαΐ συγχρόνως οωναί.

— Λοιπδν, κυρίαι, δ ίερεύς έμελλε τά στέφα- 
να νά έπιβάλη έπι τών κεφαλών τών τεσσάρων 
νέων, δτε . . . δτε ... τδ ώρολόγιον έσήμανεν 
ένδεκάτην τής πρωίας, καί . . .

— Καί . . . άνεφώνησαν πάντες οί άκοοαταί 
μου, τά βλέμματά των έπί τών χειλέων μου έχον- 
τες προσηλωμένα.

■— Τδ ώρολόγιον έσήμανε τήν ένδεκάτην ώραν 
κ εγώ έξύπνισα.

— Πχ ! πά ! ... ήζούσθη μία φωνή δυσπι
στίας.

— Οποίαν σχέσιν έχει ή έγερσι; περί τής 
όποιας τώρα εϊπετε πρδς τδν γάμον, 8ν έδιηγεΐ- 
σθε ; ήρώτησεν άποροΰσα ή δεσποινίς Λ. ..

— Πώς έςυπνίσατε, κύριε, έφώνησεν ή Κυ
ρία Σ. . . άφοΰ έν τώ παρεζκλησίω εΰρίσκεσθε;

— Βεβαίως δέν θά έκοιμάσθε, ένώ εΐσθε γαμ
βρός, προσέθηκεν ή εύφυή; δεσποινίς Ρ . . .

— Εξύπνισα, κυρία·., καΐ τρίψα; τού; οφθαλ
μού; μου, ένόησα δτι διέκοψα έν ώραϊον ονει- 
ρον, ζαΐ διέκοψα αύτό είς τδ ώραιότερον μέρος. 
Κατηοαμένον ώρολόγιον!

— Λοιπόν τά τόσα λόγια τή; βαρωνίδος σα:, 
ή ώραιότης αύτη;, ό πύργο; τοΰ Λανδεσφέλδ;

— όνειρον, κυρία·
— Λοιπδν δέν εΐσθε είς Βάδεμ, εί; Ερμαννού- 

πολιν ;
— Λοιπόν ή βαρών';; τοΰ Κραβινώφ, ή βαρω- 

νί; σας, κύριε; άντέκρουσεν ή Κυρία Γ. . .
— Ονειρον, κυρίαι.
— Καΐ ή ασθένεια τού πνεύμονός σας. καΐ αί 

έρωτικαΐ έπιστολαί, καΐ ή μονομαχία; ειπεν ή 
δεσποινίς Γ. . .

— Καΐ ό απελπισμένος σύζυγος, καΐ ό άθώο; 
ξενοδόχο;, καΐ ό -φίλο; Λαμπροκλής, καί ό έρως 
του, καΐ ή έκ Π-τρουπόλεως έπιστολή ; ήρώτησαν 
πολλαΐ δεσποινίδες όμοϋ θαυμάζουσαι.

— Ολα δνειοον, δλα τοϋ ύπνου άπάτη. Μοί έ- 
ζητήσατε ιστορίαν τινα' σά; τήν έδιηγήθην’ βλά
πτει άν συνέβη έν ο/είρω, ή έν τή πραγματικό* 
τητι;

— Αλλά μάς ένεβάλατε είς μεγάλην περιέρ
γειαν, άπήντησεν ή Κυρία Α. . . καΐ πάντες έ- 
περιμένομεν άνυπομόνως τήν λύσιν.

— Πώς; καΐ ό επίλογό; μου δέν είναι μία ε
πιτυχή; λύσις; ιδού έγώ ένώπιόν σας, ό εί; τών 
ηρώων, ό τής βαρωνίδο; τοϋ Λανδεσφέλδ περίδο- 
ξος σύζυγος’ άν δέν εύρίσκηται εγγύς μου, όρ* 
γίσθητε, καταράσθητε τδ άχρεΐον ώρολόγιον μου. 
ίίς δέν υπήρξε ποτέ ή βαρωνΐς, ουτω καΐ τώρα 
σας είναι άδύνατον νά τήν ίδήτε. ό Λαμπροκλής 
ύπήρξεν £ν τών τοΰ ονείρου φασμάτων, ώς καΐ ή 
πιστή αύτοΰ ερωμένη καΐ ό έμμανή; ταύτης σύ
ζυγος. Είς Βάδεμ άζόμη δέν υπήγα’ τόν καιρόν 
τής εντεύθεν απουσίας μου κατέτριψα εί; Βου- 
κουρέστιον τήν Shaussee εποχούμενος περίεργα*
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ζόαενος ή τοΰ Cismidin καταμετρών τάς δένδρο- 

στιχίας, καΐ ούχί καλώς έπληροφόρησεν υμάς, 
δστις ειπεν, δτι τήν Ευρώπην περιηγήθην, δπερ 
σποπεύω — πόσα δέν σκοπεύει τις; — κατά τδν 
ερχόμενον Μάϊον νά κάμω, όσα περί Βάδεμ σάς 
ειπον, μοί τά διηγήθη ό φίλος Περικλής Ρ . . . , 
ικέϊθεν πρδ δύο μηνών έπιστρέψας, εί; Βουζου- 
ρέστιον είς τδν χορόν τή; Κυρία; Μανδολατέσκου, 
οπού άμφότεροι είμεθα προσκεκλημένοι. Φαίνεται 
ή περιγραφή τοΰ τόπου έκείνου, ή περιγραφή τή; 
ζωής τών κατά τδ θέρο; καταπλημμυρούντων 
εκεί ξένων, τά παντοΐα ανέκδοτα — τώ είχον 
συμβή τινα, — ή φυσική ζωηρότ/ς καΐ ευγλωτ
τία τοΰ λέγοντας, ό στροβιλίζων χορός, αι ψαύ
σεις χειρών φιλτάτων — μή μειδιάτε, δεσποινί
δες — μοΰ κατεκήλησαν έπί τοσοΰτον εύαρέ- 
στω; τάς αισθήσεις, ώστε εντυπώσει; πολλαΐ μοι
έμειναν και καθ’ ύπνον, αϊτινες βοηθούμεναι ύπδ 
τών εντυπώσεων ηύχαριστημένου στομάχου ζαΐ 
όμοϋ συμμαχήσασαι, μοί έστειλαν τδ ένύπνιον, 

•δπερ σά; έδιηγήθην. Si ! κατηραμένον ώρολόγιον, 
δέν μ’ άφήκε; καΐ τήν αμβροσίαν νά γευθώ ! Si' 
τήν ώραίαν βαρωνίδα μου πόσον τήν ήγάπησα. 
ζαΐ πώ; ήκουον τού; γλυκερούς τη; λόγου; καΐ 
πώς ήκβοαζόμην τών ευλογιών τοΰ ίερέως ! Δυ

στυχή Λαμπρόκλεις! κοιμοϋ έν γαλήν/; καΐ πάν 
τότε έν όνείρω έχε τήν βαρωνίδα σου, τήν Αικα
τερίνην τοϋ Κραβινώφ ·' - .

— Μά; τήν έπαίξατ» καλά, είπ»ν ή δεσποινίς
Α. . . Σά; ευχαριστούμε* πολύ έν τούτοις, έγε- 
λάσαμεν τόσον πολύ" αρκετά νόστιμα μά; την 
ζαταφέρατε.

— ’Εννοείται, ότι διηγούμενο; μετέπλασα τ 
όνειρόν μου, ολίγον προσθεΐ; ή άφαιρέσας, άπα- 
ραλλάκτω; ώς καΐ ό ζαζχαροπλάστης κάμνει 
εί; τήν άνά χεϊρά; του ζάκχαριν, τήν όποιαν 
θέλει νά μετασχηματίσω, είτε εί; εύόρεκτον ,ϊου- 
*θίμιο>\ είτε εϊ; γαργαρίζον τράγημα, καΐ πάν 
τα ταΰτα δπως ευχαριστήσω υμάς. ’Επέτυχα, ά- 
πέτυχα, επιθυμώ νά τό ακούσω.

— Αί ώραι παρήλθον τόσον εύχάριστα, ειπεν 
ή κυρία Γ. . .

— Σας εύγνωμονοΰμεν τά μέγιστα, κύριε ’Αν- 
θυλλίδη, προσέθηκεν ή αξιέραστο; κυρία Π . .. 
ή πεντηκοντοϋτι;’ άπο καρδίας σάς εύχομαι, τδ 
*ατ’ έμέ, μίαν χαρίεσσαν, ώραίαν, ξανθήν βα- 
ρωνίδα, ούχί έν όνείρω, άλλά πραγματικήν, ζώ- 
βαν, ψαύσιμον.

■— Καΐ ήμεΧς αί δεσποινίδες, έπεϊπεν ή γλυ

κεία δεσποινίς Α . . . καταδικάζομεν ύμας καί 
άλλην ιστορίαν νά μάς είπήτε, τήν όποιαν δμως, 
ούχί καθ’ ύπνον συμβαίνουσαν, νά μ.ή διακόπτωσιν- 
ώρολόγια ζαΐ ένδεκα ώραι.

ΚΛΕΆΝΘΗΣ I. ΠΑΠΠΑΖΟΓΛΟΥ.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΪΙΡΑ.ΓΜ VTEIA.
ΙΙΕΡΙ Ί ΙΙΣ ΛΡΧίΙΣ ΚΑΙ ΙΙΙ’ΟΟΔΟΤ ΊΊΙΣ ΊΤΠΟ- 

ΓΡΛΦΙΛΣ Ε\ ΕΛΛΑΔΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤ 
ΕΤΟΤΣ 18’21.

Υπό

ώαύλού λαμπρού.

Καθ’ ήν έποχήν έγίγ.ετο έν Εύρώπη ή θεία 
άναζάλυψι; τής τυπογραφίας, πλεϊστον μέρος τή; 
Ελλάδο; ύπέκειτο εί; φράγκου; δυνάστας, τό δέ 
Βυζαντινόν κράτος περιωρίζετο σχεδόν εί; μόνην 
τήν Κωνφαντινούπολιν καί έπνεε τά λοίσθια. Κυ· 
Ρ'.ευθείση; δ: ζαΐ τή; Κωνσταντινουπόλεως ύπό- 
τών Τούρκων έστήθη έπί τών θόλων τής άγια; 
Σοφία; ή ημισέληνος καΐ έδεσμεύθη διά βαρέων 
άλύσεων άπαν τδ Ελληνικόν έθνο; καταδικα- 
σθέν εις οίκτράν δουλείαν. Εν τοιαύτη λοιπόν 
έποδύνο» ζαταστάσει δικτελοϋντες οί πατέρες ή
μών, δέν ήδύναντο έν τή ίδίγ πατρίδι νά έπω- 
φεληθώσι τής έφευρέσεως τοΰ τύπου’ διό αί πρώ
τα·. έλληνικαΐ τυπογραφίαι συνεστήθησαν έν Ιτα
λία, όπου είχον καταφύγει πλεΐστοι λόνιοι Ελ
ληνες, καΐ έκ τών ’Ιταλικών πόλεων τά Μεδιό- 
λανα έδωκαν είς φώς τδ πρώτον ελληνικόν βιβλίον, 
τήν τοϋ Λασζάρεω; γραμματικήν, τυπωθεϊσαν τ<ΰ 
14-76. Ακολούθως συνεστήθησαν τυπογραφεία 
ελληνικά έν Ενετία, έν Φλωρεντία, έν Ρώμ.η καΐ 
αλλαχού, ένθα έξεδίδοντο, είτε ύπό Ελλήνων, είτε 
ύπδ ξένων, τά βιβλία τής αρχαίας καΐ νεωτέρας 
ήμών φιλολογίας.

0 πρώτος δστις συνέλαβε τήν ιδέαν νά εϊσα- 
γάγη έν Ελλάδι τήν τυπογραφίαν ύπήρξεν ό Πα
τριάρχης Κύριλλο; ό Λούκαρις, ζαΐ άπέστειλεν έπι 
τούτω είς Αγγλίαν τδν έκ Κεφαλληνίας ιερομόνα
χον Νικόδημον Μεταξάν, όπως έκμάθη τήν τυπο
γραφικήν τέχνην. Καθ ά διηγείται ό Θωμάς Σμ’- 
θιο; (α) κατέπλευσεν ό Μεταξάς είς Κωνσταντι-

(α) Thomae Smith), Collectanea de Gyrillo I.nca- 
rio, Patriarcha Constantiu<>politan<i. I ondini 1707 
σελ. 35—42 «αί σε).. 100-107. κάι Letties Anecdo
tes de Cvrille J.uear I’atriarche de Constantinople 
et sa confession de foi. Amsterdam chcz l’Honore 
et Chatelain MDCCXVlll σελ· 217- 225.
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νούπολιν έπί βρεττανικοΰ έμπορικοΰ πλοίου, κατά 
-τον Ιούνιον τοΰ έτους 1G27, φέρων μεθ έαυτοΰ 
τά τε πιεστήρια καΐ τά στοιχεία καΐ διάφορα εκ
κλησιαστικά βιβλία, άγορασθέντα έν Λονδίνω ιδία 
δαπάνη. Αμα φθά; μετέβη παρά τώ Πατριάρχη 
Κυρίλλω, έκεϊθεν δέ μετά τοΰ αρχιεπισκόπου Κο
ρινθίας παρά τώ Αγγλιο πρεσβευτή, δν παρεκάλε- 
σεν ΐνα διά τή; έπιρροής του έξομ.αλύνή πάν έκ 
μέρους τών τουρκικών τελωνείων κατά τής άπο- 
βιβάσεως πρόσκομμα. Ο πρέσβυ; έσπευσε νά ένερ- 
γήση έπί τούτω τά είκότα άπδ κοινού μετά τοΰ 
Κυρίλλου κα1. μετά τοΰ ΙΙατριάρχου Αλεξανδρεία; 
Γερασίμου ία),καΐ μεταβάς παρά τώ μεγάλω βεζύ- 
ρη,έλαβεν ιδιόχειρον άδειαν,οπω; τδ τυπογραφεΐον 
καΐ τά βιβλία εΐσαχθώσιν εΐ; τήν πόλιν. ό Πα
τριάρχη; τδν παρεκάλεσε νά έργάζηται τδ τυπο
γραφείου έν τή πρεσβεία" άλλ’ ό πρέσβυ; συνε- 
βούλευσε νά μεταφέρη εις άλλην οικίαν προστα 
τευόμενον ύπ αΰτοΰ, ΐνα ούτο) δύναται ό Μετα
ξά; νά ένεργή άνετώτερον μή εκτιθέμενο; άμέσω; 
εΐ; τήν δυσμένειαν τοΰ Γάλλου πρέσβεως, ένδς 
τών θερμότερων τοΰ Ιησουιτισμού υπερασπιστών. 
Οθεν σύστησα; δ Μεταξας τδ τυπογραφεΐον εΐ; 
οικίαν τινά πλησίον τή; άγγλικής πρεσβεία;, ήρ- 
ξατο άμέσως τής έργασίας του καί, κατά τδν μή
να Νοέμβριον τοΰ αύτοϋ έτους, είδε τδ φώς τδ 
πρώτον προϊόν τών πιεστηρίων του δπερ, είναι τδ 
ακόλουθον σύγγραμμα.

«Τοΰ μακαριωτά-ου καΐ σοφωτάτου πατοδς 
«ήμών Πάπα καΐ Πατριάρχου ’Αλεξανδρείας, τά 
«νΰν δέ οικουμενικού Κωνσταντινουπόλεως Κυ
ρίλλου, σύντομος πραγματεία κατά ’Ιουδαίων έν 
»άπλή διαλέκτω πρός Γεώργιον τδν Πάργαν (β). 
«Έτυπώθη έν Κωνσταντινουπόλει, δαπάνη τε καΐ 
«έπιμε/.εία τοΰ πανοσιωτάτου καΐ λογιοτάτου έν 
«ϊερομονάχοι; Κυρίου Νικοδήμου τοΰ Μεταξά.’Εν 
«έτει αχκ.ζ'.» Εΐ; μικρόν 4"Λ·

Αλλ έκτο; τοΰ εν τή προμετωπίδι άναφερο- 
μένου συγγράμματος τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου 
τοΰ Λουκάοεως, ύπάρχουσιν έν τώ αύτώ τεύχεί, 
καΐ έξ ομιλία·. Μαξίμου τοΰ Μαργουνίου έπισκόπου 
Κυθήρων εις τάς εξ Κυριάκο; τών νηστειών καΐ 
έτέρα έβύόμ.η εις τήν αγίαν καΐ μεγάλην Παρα
σκευήν" έκαστον δέ πόνημα φέρει ιδιαιτέραν σε- 
λίδωσιν, καΐ τδ μέν τοΰ Κυρίλλου σύγκειται έκ 
σελίδω.ζ ΙΟΙ, τδ δέ τοΰ Μαργουνίου έκ σελίδων

(·*) Εσφχλμένω; ό ΣμίΟιος ζαΐ άλλο: γρ-φουσι τδ όνο

μα τοϋ πατριάρχου Gelasio·

β- Μετά τήν επιγραφήν ταύτην υπάρχει τδ βασιλικόν 

τής Αγγλίας έΟνόσημον.

122. ό Μεταξά; προσφωνεί ώ; πρόοιριον (sic) 
λίαρ.τόκ τής τυπογραφίας τήν ίεράν ‘ναύτην βΐ· 
(ί.Ιον τώ άρχοντι Κυρίω Σζαρλάτω τώ Βλασίω, 
άνδρΐ έπιφανεστάτω, διά τάς πολλά; αύτοϋ πρδ; 
τό έθνος εύεργεσίας. (α)

Μετά ταϋτα έςεδόθη καΐ έτερον βιβλίον, εΐ; 
δ δέν σημειοΰται ούτε ό τόπος, ούτε τδ έτος 
τή; τυπώσεως. Πληροφορούμεθα δτι τούτο έτυ- 
πώΟη εν τώ τυπογραφείων Κωνσταντινουπόλεως, 
έκ τή; μαρτύριας τοΰ Πατριάρχου Δοσιθέου (β).' 
Τδ περί ού ό λόγο; βιβλίον είναι τεύχος μικρού 
σχήματος 4,υ> πεοιέχονται δέ έν αύτώ τά επόμενα 
πέντε πονημάτια, ών έκαστον φέρει ιδιαιτέραν 
σελίδωσιν.

Α . Τού μ.ακαριωτάτου πατρδ; υμών Μελετίου, 
αρχιεπισκόπου ’Αλεξανδρεία;, Λιβύη;, Πενταπό- 
λεως,Λίθιωπίας (sic) καΐ πάση; γή; Αίγυπτου 
περί τή; άρχή; τοΰ Πάπα, ώ; έν ε’ίδει έπιστο- 
λών. Σελ. 34.

Β . Κυρίου Γεωργίου Κορεσσίου τοΰ Κίου (sic) 
διάλεξις μετά τίνος τών Φράρων. Σελ. 9.

Γ . Νείλου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκη; βιβλία 
δύο. Τδ πρώτον περί τών αιτίων τή; εκκλησια
στική; δυστάσεως (sic), τδ ί δεύτερον περί τής 
Αρχή; τοΰ Πάπα.

Δ . Τοΰ σοφωτάτου Βαρλαάμ, λόγο; περί τή; 
τοΰ Πάπα Αρχής. Περί τοΰ Καθαρτηρίου πυοδς 
βιβλίον έν. "Γούτο καΐ τδ προηγούμενο·/ έχουσι 
μίαν άρίΟμησιν κα1. σύγζεινταϊ έκ σελίδων 40.

Ε’. Γαβριήλ τοΰ Σεβήρου τοΰ έκ Μονομβασίας 
(sic) ταπεινού μ.ητροπολίτου Φιλαδέλφειας, έκ- 
θεσι; κατά τών άμαθώ; λεγόντων καΐ παρανο
μώ; διδασκόντων, δτι ήμεϊ; οί τής ’Ανατολικής 
Εκκλησία; γνήσιοι ζαΐ ορθόδοξοι παϊδε; έσμέν 
σχημάτικοι (sit) παρά τή; άγια; καΐ καθόλου 
Εκκλησίας,

ό Γαβριήλ Σεβήρος διαιρεί τδ πόνημα αύτού 
εΐ; πέντε μέρη, έν οί; πραγματεύεται περί τών 
πέντε γενικών διαφορών τών διαιρουσών τήν Ρω
μαϊκήν άπδ τή; ’Ανατολική; Ορθοδόξου ’Εκκλη
σία;. Α' διαφορά, περί τή; τού παναγίου Πνεύ
ματος έκπορεύσεως, Β' ή περί τή; ’Αρχής τοΰ 
Πάπα, Γ' ή περί τή; ύλης τή; θείας λειτουργίας, 
Δ ή περί τοΰ Καθαρτηρίου πυρός, καΐ Ε' ή περί 
τής μακαριότητος τών άγιων. Καΐ τό μέν περί

(α) Ί’οϋ σπανιότατου τούτου βιβλίου ύπαρχε·. ευτυχώ; 

έν αντίτυπου ·ν τή Δημοσία ήμών βιβλιοθήκη, 3ωρη9ε» 

ύπό τοϋ Κ. Σ· /αμπελιού.

(ο) Ιστορία περί τών έν Ίεροσολύμοις πατριαρχευ- 

σάντων, β·.5λ. 1Αχεφ. ΙΟπαραγρ. Ζ'. σελ· 1174. 

ςή; Λ' διαφοράς έχει ιδιαιτέραν άρίΟμησιν καΐ 
σ-ύγκειται έκ σελ. G2" τά δέ περί τών τεσσάρων 
ήτέοων διαφορών έχουσιν άλλην άρίΟμησιν, και 
απαρτίζουσιν όλα έμοΰ σελ. 56 (α)

θ! ’ίησουΐται, οι άσπονδοι εκείνοι εχθροί τή; 

Ορθοδοξίας καΐ 
τοΰ πρέσβεω; 
αρχή; νά μα 
Μεταξά. καΐ έν

οΰ Ελληνισμού, ηνωμένοι μετά 
ή; Γαλλία;, προσεπάθησαν άπ 

αιώσωσι τόν εθνοιφελή σκοπόν τοΰ , 
-ν πρώτοι; έγραψαν καΐ προετρεφαν 

τδ μοναστήοιον, εί; δ ου-.ο; ανήκε, νά τδν α·κ- 
’ αζόμενον υπέρ τή; άγγλικής Ορη· 

κατηγόρησαν αύτδν ώ; Λου- 
καΐ οργανον τή; άγγλικής κυ- 
τά σύμβολα έφερεν έπί τοΰ 

αύτού έκτυπωθέν βιβλίον.
οΰ πρέσβεως τή; Απ
τόν συν τοΐ; άλλ.οι;, δτι 

Μελετίου ’Αλεξάνδρειά; τυ- 
σύγγραμμα. ’Αλλά καί 

; ταύτα; άποτυχόντες, ήρχισαν 
τού Μεταξά, 3ν περ καΐ έργα.- 

, δτε τήν νύ· 
έπανέστρεφεν 

•ου. Πστε έν τέλει ό πρέσβυ; 
έν τή εαυτού οικία, 

έκ τοΰ τυπογραφείου

ζαλέση, ώ: 
σκεία;. Επ 

Ιθηρανδν, α! 
βερνήσεως, ή; 
προμετωπίου 
Κατεβόων δε 
γλίας, κατηγοροΰντες αύ 
ύπηγόρευσε τδ υπό 
πωθέν κατά τού Πάπα 
εις τά; ραδιουργία 
επιτιθέμενοι κατά 
ζόμενον καΐ καθ’ όδόν παρηνόχλουν, 
κτα άπδ τή; οικία; τοΰ πρέσβεω; ι 
εις τδ κατάλυμά τι 
τώ έχοοήγησεν έν δωμάτιον 
δπου ήρχετο τήν εσπέραν 
συνοδευόμενο; ύπδ φυλάκων.

Οί ’ίησουΐται έν τούτοι; βλέποντε; τήν ταχύ
τητα, μεθ’ ή; ειργάζετο ό Μεταξά;, καΐ έννοήσαν- 
τε; κατά βάθος τδν κίνδυνον, δν διέτρεχον τά 
συμφέροντα τοΰ παπισμού έκ τή; διαδόσεως 
συγγραμμάτων ορθοδόξων, έκτυπουμένων έν αύτή 
τή Κωνσταντινουπόλει, δέν ήδύναντο νά ήσυχά- 
σωσιν. Η λύσσα αύτών ύπερέβη παν οριον, 
πρδ; έπίτευξιν τών κακούργων σχεδίων των με- 
τεχειρίσθησαν τδ σύνηθες αύτών δπλον, τήν συ
κοφαντίαν. Μετέβησαν λοιπόν παρά τώ διοικητή 
τού Γαλατά, μέγα ίσχύοντι παρά τώ μεγάλω βε· 
ζύρη, φέροντες τδ κατά Ιουδαίων σύγγραμμα τοΰ 
Αουκάρεως, είς 3 εκφράζονται ύπδ τοΰ συγγρα- 
φέως καΐ γνώμαι κατά τών Μωαμεθανών, καΐ 
είπον κατ’ αύτού δσα ή μαύρη ψυχή των ήδύνατο

ί £? Γ
;ε·.τα δέ

ετικδν
καί

« r 
το υπ

καΐ κατά 

καΐ

(α) ’ Εν τή Δημοσία βιβλιοθήκη σώζεται έν άντίτυπον 

τη; πολυτίμου ταύτη: βίβλ.ου εί; καλλίβτην κατάστασιν. 

Ατυ/ώ; ομ<·>; ε/ει Π.λειύίν τινα- οιότι εν τώ πονήματι 

τοϋ Γαβοιήλ Σεόήοου λείπει άπό πή; σελ. 25 μέχρι τη: 

ί32. εν ολόκληρον φύλλον και άντ αύτοϋ ΰπάρχουαι χατα 

λάθος αί σχιτικαί σελίοε; τοϋ συγγραμματίου τοϋ Βαρλαάμ, 

περί τής ’Αρχής τοϋ Πάπα καΐ τοϋ Καθαρτηρίου πυράς.

νά έπινοήση ψεύδη. Τον παρεζάλεσζν δέ νά πα- 
ραστήση είς τδν βεζύρην ότι ό Μεταξας ήτο πο- 
.Ιειιικοϋ χαραχτήρος χαί 'ίήπειρος περί τάς ριά- 
γας, υτα.Ιείς πρός όιοργάνωσιν έπαναστάσεως. 
χαί ύπό τό ΐιπατη.Ιόν πρύσχηαα τής τυπώσεως 
χαί όιαάο'σεως βιό.ίίων πρός χρήσιν τών παί- 
ό'ων θέ.ίει κυχ.Ιοφορήσει ΐιχο.Ιούθως κα·. ίί.Ι.Ια 
χατά τοΰ Κορανίου ίή Λγγ.Ιίας στε.Ι.Ιόμενα 
ότι ύ πρέσόυς τής -Ιγγ.Ιίας ύποθά.Ιπει τούς ε
παναστατικούς χαί ι'ιντιθρησκευτι χούς σκοπούς' 
του ότι έν τω τυπογραφείο) έχείνω έτυποΰντο 
βιό.Ιία ύπό τού Πατριάρχου συνταττόιιενα, όι 
ών τούς Ε.Ι.Ιηνας είς έπανάστασιν όιήγειρε, 
καί ότι πο.ί.Ιά ΐιντίτυπα αύτών έστά.Ιησαν είς 
τήν 'Ρωσσίαν προτρεποαένην είς τόν κατά τοΰ 
σουλτάνου πό.Ιεαον κτλ.

Λ·. κατηγορία·, αυται ήιζουν πρδ; σπουδαία·/ 
ένοχοποίησιν. ό μέγα; βεζύρης, ταραχθείς εΐ; τδ 
παράδοξον εκείνο άκουσμα, διέταςεν άμέσως νκ 
περιφρουρηθή ή οικία τού Μεταξά ύφ’ ένδ; λόχου 
γενιτσάρων.

0 πρέσβυ; τή; Γαλλία;, φανατικό; τού Ιη
σουιτισμού προστάτης, πληροφορηθεΐ; τήν επιτυ
χίαν τή; στηθείση; παγίδας, προσεκάλεσε παρ’ 
αύτώ τδν πρέσβυν τής Αγγλία;, τδν Πατριάρχην 
καΐ τδν βάϊλον τής Ενετίας εϊ; εύωχίαν, δπως 
έμποδίση πάσαν αύτών παρέμβασιν προς ματαίω- 
σιν τή; συνωμοσίας. Τή G ’Ιανουάριου 1628, η
μέρα τών Θεοφανείων.ένώ ούτοι άμερίμνω; συνε- 
ποσίαζον, 1 30 γενίτσαροι έπολιόρκησαν τδ οίκη
μα τοΰ Μεταξά, άπαγορευθείσης τή; εισόδου εί; 
τδν Αγγλον πρέσβυν. ύ Μεταξά; καΐ ό γ?κμ- 
ματευ; τή; αγγλική; πρ’εσβεία; συλληφθέντες ά- 
πήχθησαν εί; τήν φυλακήν τοΰ Γαλατά, έν μέσώ 
τοΰ πανικού φόβου τών κατοίκων, άγνοούντων 
τά διαδραματιζόμενα. Ο εκατόνταρχο; τών γε
νιτσάρων έδέσμευσε πάντα; τού; ύπζρέτας, συνέ* 
τριψε τά κιβώτια καΐ τά; σκευοθήκα; καΐ λαβών 
τδ τυπογραφεΐον, τδν χάρτην, τά βιβλία καΐ 
πάντα τά άργυρά σκεύη ζαΐ χρήματα, μ.ηδ αύ- 
τών τών παρασήμων τή; πρεσβεία; έξαιρουμένων, 
άπήλθε συνοδευόμενο; ύφ’ ένδ; Ιησουίτου διερ- 
μηνέως. Ο: ’ΐησουίται, δπω; περιπλέξωσι τδ πράγ
μα, διέδωκαν, δτι έκεϊ έτεκταίνετο συνωμοσία 
κατά τή; οθωμανική; αύτοκρατορίας, καί δτι διά 
τών τυπογραφείων έπλαστογοαφοΰντο τά σουλ- 
τανικά διατάγματα καί έκόπτοντο κίβδηλα νο

μίσματα.
Τήν επιούσαν τά κατασχεθεντα βιβλία έξη-
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τάσθησαν ύπό'δύο Ελλήνων, μανιωδών άρνησιθρή· 
•σκων. Εζ τοΰ βιβλίου τοΰ Πατριάρχου μετεφράσ- 
θη τό χωρίον ένώπιον τοΰ μεγάλου
βεζύρου ζαΐ τοΰ μουφτή Γιαγίζ έφέντη. Ούδέν 
εύρέθη τό πλημμελές έν αύτώ. ό βεζύρης έξέ- 
φρασε δισταγμού; τινα; περί τοΰ Μεταξδ, τόν 
-όποϊον τώ παρέστησαν ώ; άνδρα πολεμικών φρο
νημάτων καί συνεννοημένον μετά τών Ρωσσων 
πρό; έπανάστασιν’ άλλ’ οί ενδοιασμοί ούτοι τοΰ 
βεζύρου πρό; ούδέν έλογίσθησαν. Ο μουφτή; λοι
πόν έξέδωκεν άπόφασιν, δι’ η; άπεφαίνετο οτι τά 
χιιτασχεθίντα βιύ.ίία οϋάίν περιεΐχον χατά τον 
Κορανίου, χαι ίπομέι ως ύΐν εϊναι επι.ΐήγιιια' 
οτι άφοϋ ύ σου.Ιιάνος εχορήγησεν εί; τούς χρι
στιανούς τό ύιχαίωρα ζυμ ε.Ιιυάέρας ίΐ-.αυχή- 
σεως τών θρησχιυτιχών των δογμάτων, οΰάύ.Ιως 
ούτοι ιίμαρτάνουσι χαί ύιά τον τύπου ίχτιθέμε- 
νοι τάς ίύέας των.

Συνεπεία τή; τοιαύτη; τοΰ μουφτή ελευθερίου 
ζαΐ άνεξιθρήσκου άπαφάνσεω;, ό Αγγλο; πρεσβευ
τή; μ-ταβά; τήν τοίτην ήμέραν πασά τώ μεγά
λη βεζύρη διεμαρτυρήΟη διά τά γενόμενα καί 
ιδίως διά τήν φυλάκισιν τοΰ Μεταξά, μονάχου 
φιλήσυχου, έ; εύγενών καταγόμενου, και υπηκόου 
τή; Ενετίας. Ο βεζύρης, κατανόησα; τόν δόλον 
τών ’Ιησουιτών, έπλήσθη οργή; καί διέταξε πα· 
ραχοήμα τήν άποφυλάκισιν τοΰ Μεταξα καί τήν 
άπόδοσιν τών κατεσχημένων. Καί ούτω; ό μέν 
Πατριάρχης καί δ Μεταξα; ήθωώθησαν, οί δέ 
Ιησουΐται έτιμωρήθησαν διά βαρεία; ποινής, έ- 
ξορισθέντες άπό παντό; τοΰ τουρκικού κράτους, 
ιός ταραξίαι τή; κοινή; ειρήνης.

Ούχ ήττον τό τυπογραφεϊον κατεστράφη. 0 δέ 
Νικόδημος Μεταξ-ζ; προεχειρίσθη ακολούθως άρ
χιεπίσκοπος Ναυπλίου. Αλλά φλέγόμενο; ύπό 
τή; επιθυμία; ν’ άναδείξη ανεξάρτητον τήν επι
σκοπήν τής πατρίδος του Κεφαλληνίας, ύποκει- 
μένην εί; τόν Μητροπολίτην Κορίνθου, ένήργησε 
νά παραιτηθή ό έν αύτή άρχιεοατεύων Παρθένιο; 
Δοξαράς, ζαΐ γενομένη; ψηφηφορία; άνηγορεύθη 
αύτό; ιεράρχης Κεφαλληνίας. Μετ’ ου πολύ ό Πα
τριάρχη; Κύριλλος, τή έγζρίσει τή; ένετιζή; συγ
κλήτου, προεβίβζσε τόν επισκοπικόν θρόνον τής 
νήσου έκείνη; είς αρχιεπισκοπήν άπ’ ευθείας έ- 
ξαρτωμέντν έζ τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινου
πόλεως. (α) (ακολουθεί)

(α) Λούντζης. II.pi τής "πολιτικής καταστάβίι. ς τής 
Έπτανήσιυ έπί 'Ενετών, σιλ. 131.

ΚΡΙΣΙΖ , '·
τοΰ ύουτσιναί υ ποιητιχοΰ όιαγωπσ/ιοΰ. γενο

μένη ΐν τώ ΐ./Ληνιχώ πανεπιστήμιο), 
τή 9 Jllatov 1865. (α)

Β’.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩλ,

ΔΡΑΜΑ,

ϊνε ή έπιγραφή του’ η δέ ύπόθεσίς του γνωστή 
έζ τής ιστορία;’ ϊνε τό τραγικόν τέλ.ο; τοΰ Φι
λίππου, δτε κηρυχθείς έν Ίσθμώ αρχιστράτηγος 
τών Ελλήνων εί; πανελλήνιον πόλεμον κατά τών 
Περσών, τών παλαιών εχθρών, ζαΐ έτοιμάζων τά 
τής έζστρατεία; έδολοφονήθη, ένώ έπανηγύριζε 

τού; γάμου; τής θυγατρός του.
ταύτην τήν ύπόθεσιν ό ποιητής, ακολουθών 

τά; πηγά; (ΐδίω; τόν Διόδωρον ζαΐ Πλούταρχον), 
διέπλασεν εΐ; μέρη τέσσερα, ών τό πρώτον περιέ
χει έννέα σζηνάς, τό δεύτερον τρεις, τό τρίτον 
πέντε καί τό τελευταϊόν ίσα;.

Η πράξις τοΰ δράματος γίνεται έν Πέλλη τή; 
Μακεδονία;, καί ή πρώτη τοΰ δράματος σκηνή 
ανοίγεται εΐ; τό παλάτιον τοΰ Φιλίππου, δπου έν 
τοϊ; προπυλαίοι; καθήμενοι δύο αξιωματικοί τή; 
φάλαγγος. Κεραυνό; καί ΓΙείσανδρος, παίζουσι μέ 
αστραγάλους, δι ών μαντεύουσι κα! τή:ν τύχην 
τοΰ βασιλέως. δν χθέ; τήν έσπέραν, δειπνοΰντα 
μετά τών φίλων, μορφή δαίμονος, 
ορατή, είχε καταταράςη.

Φίλιππε τρέμε, τόν ΐρώνα; , έφθασε 
τής τιμωρίας σου ή ώρα ή φρικτή, 
τό βίμά σου θά τρίςν„ οπω; έτρεςε 
τοσούτων άλλων, ώς ή πανουργία σου 
πρόωρα εί; ών άΐην ίξαπέστειλε. 
τήν μοίραν ν άποφύγτ; ίν ’ άδύνατον, 
π5τα προιύλαςίς σου είναι περιττή.

ένώ δέ ό μέν Κεραυνός σπουδαζων σκέπτεται 
περί τοΰ δεινού, δ δέ Ιΐείσζνδρος μόνον τήν έρω- 
μένην του Τερψιχόρην συλλ.ογίζεται καί παίζει, 
έν β' σκηνή δ Περδίκζα; προσπαθεί νά έγκαρδιώ- 
ση τόν φοβισμένου βασιλέα καί δι’ δσζ μάντις 
τοϋ Λαοΰ /fit; τώ ε’.πε’

..............Φίλιππε, τήν ώραν πρόσεχε, 
καθ’ ήν μεγάλην Οά τελετής εορτήν 
οί οιωνοί δεν μοι ανήγγειλαν =/6έ; 
καλόν τό τε'λο;, καί ενδέχεται λο.πόν 
κάτι νά κρύπτουν μαϋρον οΐ έν ούρανω.

(α) Συνέχεια άπό φυλλαδ. &9.

μόνον αυτώ

-Λ 
νιτωε 

:;· :όί’

τού

άνα-
δύο

καί ένώ τόν συμβουλεύει νά άσχολήται εΐ; τά 
σπουδαία έργα τή; κατά τών Περσών έζστία- 
τείας, περί δέ τών ενδομύχων του υπονοιών νά 
έρωτήση τόν Φοίβον τών Δελφών, φοινή έζ 

βάθους τοΰ θεάτρου ακούεται λέγουσα’ 

άνθρωπος ότι είσαι, Φίζ.ιππ’ ένθυμοϋ 

καί θερίζει τά σπλάγχνα τοΰ Φιλίππου, 
καλοΰντος είς τήν μνήμ.ην του καί τό αίμα 
αδελφών του, τό όποιον άχνίζον ζητεί έκδίκησιν.

έντούτοι; φθάνουσ; πρέσβεις τών Αθηναίων, άγ- 
γέλλ.οντε; τήν προθυμίαν αύτών νά έκστρατεύσωσι 
κατά τοΰ βαρβάρου πρό; έάδίζησιν’ καΐ ένώ δια

λέγεται μετ’ αύτών ό Φίλιππός, έρωτών περί τοΰ 
καί '’ίσόάράτου; τί κά- 

>, εισέρχονται καί τών όη^αίων πρέσβεις, 
προθυμίαν των εΐ; 

άζό νται ’δε καί' τών- Σπάρ
την zZ.iUoV δπερήφάνείάν 
ζαΐ άλλοι πρέ'σ'βεί*'τής 

ψέγοντε; το'ί: Σπα’έΥΐίτά; ’’ διά 

Δημοσθένους, Φωκίωνος 
μνουσιν. 
φανερόνοντε; καί ούτοι τήν πρί 

εκστρατείαν, παρουσιάγ' 
τιατών πρέσβεις, ιόν 
οΐζτείρει ί Φίλιππος, 
άλλης Ελλάδος, ψ 
τόν τρόπον των 
ώς νέον Αγαμέμνονα, ένώσαντα 

του; παΐόας τών 'Ελλήνων εις τόν πόλεμόν' 

ζαΐ ώ; γόνον τοΰ Ηρακλέους άξιον.
καί γυνή δέ τις, Θαί; καλουμένη, «

πρϊ^ειί'ΐά 
'■7; Σπαρτά;1"'ί 

. νχτιο;': ·,.·ύ ω,ν.γνι ... 
και επαινουντε; τον Φίλιππον, 

_ -ϊ .Χ=ν ν,ί-ϊ ;is i.-cvv'vjx
'■..........άυπ.υι-Λ’ό
.. —λ·’ i»io5Y-S

ή; μουσι
κής θυγάτηρ », έρχεται αύτοπροσώπως εϊ; τόν 
Φίλιππον, θέλουσα ιΐς τόν παιάνα νά ίνώαρ την 
φωνήν, ην τής χαρύίας της ώθοΰσιν οίπαΛμοί, 
καί διεγείρουσα τά; ψυχάς τών Ελλήνων εΐ; τόν 
ύπέρ τή; πατρίδος πόλεμον διά τών εξής στίχων'

Βασίλ.ιασα Ελλήνων άν ποτ άλ.λοτε 
βαοοάοωνναϋν μ' απάτην κατιβύΟισε 
καί θάρρος ανδρικόν κακώς έπέδειςεν, 
α· τών Ελλήνων θυγατέρες σήμερον 
στεφάνου; πλέκουν νά προπέμπουν μαχητάς, 
ού; μέγα; άγει πρό; τήν εω βαιιλεύ;. 
τή; μουσικής θυγάτηρ έρχομαι κ’ έγώ 
εί; τόν παια<α νά ενώσω τήν φωνήν, 
ήν τή; καρδία: μου ωθούσε» οΐ παλμοί. 
'Ελλήνων παϊδες άγετεςιτάς λόγχα; σα; 
καλεϊ ή τή; πατρίδος πάϋχουαα ψυχή- 
τόν σκώληκα ζητεί τόν κατατρωγοντα 
τόν μυελόν αύτή; νά έςοντώσητε- 
χωρεΐτε, -χειρ ά/.λήλ,ου; δόντε; φιλικήν, 
τοϋ Άρει»; ή σάλπιγς στρατιάν πολ/.ήν 
•ά; φέρη πρό; τά πληΟη τή; ’Ανατολής, 
ώ ! πόις θα φύγη τόν μενόμενον ταχύ:, 
τόν μ’ ενθουσιασμόν όρμώντα "Ελληνα, 
ό βάρδαρος, όπόταν λέων αρχηγός 
•σκύμνους έςάςη ορεινούς εί; πόλεμον, 
ζητοϋντα; άγραν έλαφιων τρυφερών.

οί οοϋλοι τώρ’ ά; τρέμουν οίπροσπίπτοντες, 
εϊς έδαφος τήν κέρκον επισείοντες- 
δεν ώφελοϋσι πλέον τά φιλήματα 
τά τών κρασπέδων, όσα δίδουν άφθονα 
οί τήν δουλείαν καύχημά των έχοντες. 
τό οικοδόμημά των τό σαθρόν ιδού 
ή Έλληνί; Οά καύσω, τήν λαμπάδα μου 
εϊς τής αθανασίας αψασα τό πΰρ. 
τή; Σαλαμΐνος πάλιν ή θεά Ιδού
του; ήρωά; τη; στέλλ’ εϊς τόν αίγιαλόν χΟει-;.' vs. 
τή; παλαια; ηπείρου, νά ζητήσωσιν ^ώτνίλ: 
άδάμαντα:, τό στε’μμ’ ίπως ποικίλωσί,’‘-'«Ιό νω: 
μέ τό όποιον μέλλει νά περιστεφΟή -· ν 
ό νέος βασιλεύ;, τό κράτος του μετρώ» jotssx 
από τοϋ .·'

•:y. 
νι»»·;

.Τ

ir. vojics

V.T
;x&cx.

ότ
άπό τοϋ’Αχελώου μέχρι τοϋ Ίνδοϋ. «τώ:λΙ

ο α;.υ!Τ?Λ·ς
έπειτα διαλέγεται ό Φίλιππος με*ά'’Λλ:εξάν- 

δρου τοΰ υίοΰ του καί μετά τής γύνάίκος του 
Κλεοπάτρας, ήτις δι ό’νειρον κακόν παρακινεί

* 1 ' * » ’ ·* / αυτόν ν .«ριομακρυνη την μισητην αμφοτεροις 
Μυρταλίδα, ήτοι τήν όλ.υμπιάδα τήν πρώτην 
του γυναϊζα’ έν τώ μεταξύ δέ πάλιν ακούεται ή 
φωνή, ί

άνθρωπο; ότι είσαι, Φιλιππ’ ένθυμοϋ, 

ήτις συγχίζει τόν Φίλιππον, άλλ.’ η θέα τής κα

λής καί τρυφερώς άγαπωμένη; γυναικός του Κλεο
πάτρα; αποσοβεί τήν μελαγχολίαν καί τόν πα- 
ραδίδει εΐ; τά; τέρψεις τοΰ έρωτος, ένταϋθα τε- 
λειόνει τό πρώτον μέρος τοΰ δράματος.

έν τώ Β' μέρει παρασκευάζεται προσηκόντως 
ή δολ.οφονία τοΰ Φιλίππου, έντός δάσους ο: ϊπ- 
πόται διαλέγονται ύπό δρΰν περί τής προτέρα; 
των δυνάμεως καί τή; νΰν άδοξίας, ει; ήν ζατήν- 
τησαν διά τόν τυραννικόν τρόπου.· τοϋΦιλίππου 
καί αποφασίζουν μεθ’ όρκου

ό τύραννοί'ύά·’·άέϊ/( πτώσιν άδοςον.

σφαγέα όέ τοΰ Ί’ιλίππου κατέστησεν ό κλήρο; 
τον ΙΙαυσανικνεέξ αύτώνε'-ιό; καί αύτό; έπεθνμει 
καί πρό; ίδίάχ.ϊ'κδίκησεν’ηίύναποφασίζετα'. δέ καί 

ό καιρός τή; πράξφο^·..'·1··:ε >
τότε ό γέρων ίάπότη; λέροπο; έπ-.χειρεϊ διά 

σορών συμβουλών νά άποτρέψη αύτοΰ; τοΰ έπ·.- 
χειρήματαχ, περιγράφω·; τήν κακήν κατάστασιν 
τή; πατρίδο; πρό Φιλίππου καί τήν δι αύτοΰ έ- 
πελθοΰσαν εύδαιμ-ονίαν καί δόζαν τών Μακεδόνων. 

άξιο; δέ άν^γ«ίΑ.σεω; ό λόγο; του.
ώτ,νί Vl.il;

άχούχατΛνιΜ^κάΟο^αζ πολιάι 
θά.β»μ&»μ?!ί)5«<ι^.τίιίχ16<ί μή νομίσετε 
πώς σχέσιν έχ_ω μέ τόν Φίλιππον έγο>.

vxW^Xvf«3"«fi>W««4Afe^t0:i ή στοργή
ίχφ?««θώ.

,$«,·?»« ί·1 uor νθ“
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τίς τών 'Ελλήνων ή βαρβάρων πρότερον 

πριν εϊς τον θρόνον άναβή ό Φίλιππος, 

των Μαχεδόνων εφοβεΐτο τ’ όνομα ; 

τίς τήν φιλία·/ έπεζήτε: καί ίχΟρός 

έδίσταζε να γίνη, λάφυρα πολλά 

νομίζω-/ τοΰ πολέμου αμοιβήν καλήν ; 

έρίζον-.ε; άλλήλους δούλοι έως χθέ; 

δέν ήμεθα βαρβαρών των ’Ασιανών ; 

πλήν τώρα τοΰ Φιλίππου εκαμεν ό νοΰς 

τών Μακεδόνων πανταχοΰ τδ όνομα, 

μέ κλέος ν’ άπαστράψκ, χα'ι αί σάρισσαι 

τδ κράτος μας να φέρουν μέχρι των χοίρων, 

άς δ Ευρώτας βρέχε: χαί ό I Ιάμίσος. 

φιλοτιμία δ' άν καί προσεβλήθη τις, 

ό βασιλεύ; ανάγκη να έξοντωθή, 

ί'/α γελώσιν ουτω γέλωτα πιζοόν 

εις τήν πατρίδα, ταύτης οί πολέμιοι; 

ή πρέπει μάλλον εις τδ στήθος να πνίγη 

παν αίσθημα πληγόνον στήθη της μητρός ; 

συ δε, ο» Παυσανία, τάχα τί ζητείς 

μέ τόσην σπεύδω·/ εις έκοίκησιν σπουδήν ; 

τί; δόξαν 0’ απόκτησης μέ τδ αΐμά του ; 

ή μήπως μάλλον δα ταφής ό ίδιος 

ύπ όνειδος αΐωνων; ή δέ πρδξίς σου 

ιός δολοφόνου μέλλει ν’ άποζηρυχθή 

έμπλήκτου διανοία; αποκύημα· 

προσέξατε μή ίλην τήν οικοδομήν 

έκ βάθρων βαθύτατων διασείοντες, 

υμάς αύτοΰ; έπίσης καταστήσετε 

έρείπιον θαμμένον ύπδ λείψανα 

έσπαραγμένου κράτους έ'ζ τής εριδος.

άλλ’ οί νέοι δέν πείθονται καΐ πρώτος ό υίδς τοΰ 
’λερόπου, οστις σύντομα αποκρίνεται οδτω’

ω πάτερ, μέ τάς σκέψεις τάς πολλάς ο’.δέν 

ώςτωρα οί ίππόται έζερδήσαμεν. 

πήγαινε, Παυσανία, και τήν τόλμην σου 

λόγοι ψυχροί διόλου μήν άμβλύ/ο/σι·

........................................ αγε φονευσο/ 

εκείνον ίστις μέγιστα κατώρθωσεν* ( 

εις τόν αιώνα μετ' αύτοΰ ή μνημη σου' 

θά διαβή.

άρκείτα: ζαΐ φεύγε·, σιωπών, (τέλος τοϋ Β” μέρους)., 
έν τώ Γ’. μ.έρει έςακολουθεΐ ή δέσ·.ς τοΰ δρά

ματος. έν τή ά σκηνή ζωγραφίζεται καλώς ή ορ
γή καΐ ζηλοτυπία τής ύλυμπιάδος, πνεούσης έκ- 
δίκησιν κατά Φιλίππου κα1. Κλεοπάτρας τή; δεύ
τερα; του γυναικός έν τή β' σκηνή ζητεί νά δ·.ε- 
γείρη τδν υιόν της ’Αλέξανδρον κατά τοΰ πατρδ;, 
μεταχειριζομένη πάσαν μηχανήν ματαίως' ό ’Α
λέξανδρος φρίττει άκούων κα1. φεύγει, ή ’θλ.υμ- 
πιάς μένει έν —ή τρίτη σκηνή μόνη, καΐ άκούσασα 
σάλπιγγα; φοβείται μή τήν συλλάβου·/, καΐ ένώ 
σκέπτεται νά φύγη, εισέρχεται πρδ; αύτήν ό Παυ
σανία; μετά σώμα το φυλάκων και, μέ τδ προσή- 
κον σέβα;, άλλ’ ύποδηλών καΐ τάν ιδίαν άγανά- 
κτησιν, λέγε·, οτι έχει διαταγήν νά τήν άπομα- 
κρύνη, ώ; διεγείρονσαν

κινδύνους εις τήν νέαν βασιλίδα μας.

ή Ολυμπίάς αρχίζει πρώτον θωπείας, αρχαίας 
ευεργεσίας αύτώ ύπενθυμίζουσα, έπειτα, ΐδοΰσα 
αύτδν συγκινούμενον,τδν διερεθίζει, ύπενθυμίζου- 
σα αύτώ ύβρεις, άς ύπέφερεν άλλοτε χωρίς νά 
λάβη δίκαιον παρά τοΰ Φιλίππου, ουτω δέ εξα
κολουθεί σοφώς κα1. τεχνηέντως έξάπτουσα τήν 
ψυχήν αύτοΰ κατά τοΰ Φιλίππου, έως υπόσχεται 
όριστικώς νά έπιχειρήση τδ τόλμ.ημα, συμβοη- 
Οούμενος ύπ’ αύτής. ένταΰθα. ΐνε ή ακμή τής 
δέσεως τοΰ δράματος καΐ ό ποιητή; έπέτυχε·/ εΐ; 
τήν περιγραφήν τοΰ χαρακτήρος τή; ύλυμπιάδος·

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ.

δμω; οί λόγοι τοΰ Άερόπου ένεποίησαν δισταγ
μόν τινα είς τδν Παυσανίαν, καΐ ένώ συλλογι
σμένο; έχώρει εις τδ έργο·/, βλέπει σχολήν φιλο
σόφων ύπδ δρΰν και πλησιάζει, ελπίζω·/ δτι έκεϊ 
θά λυθή μία του απορία.

«μέ καίει δόξης πόθος, ώ Έρμόκρατες,

(λέγει, έρωτών τον φιλόσοφον ό Παυσανίας)

πώς θ' άποκτήσοσ δόξαν καί διάσημον 

τό όνομα θ' άφήσω παρ υμών ζητώ 

νά μάθω, τών όρώντων τά ανθρώπινα 

άφ' ύψους εις τους άλλους μή πλησιαστοΰ.

άφοΰ δέ, άδεια τοΰ διδασκάλου, έδοκίμασαν τήν 
λύσιν δύο μαθη.ται, ζητήσας έπειτα καΐ άκούσας 
τήν γνώμην καί αύτοΰ τοΰ έρμοκράτους,

(πρός τους σωματοφύλακας) 

παραταχθήτε σεΐ; καί σέβας δείξατε 

πρός τήν πεσοΰσαν δέσποιναν τοΰ κράτους μας. 

δεν πρέπει ή ψυχή τη; τόσον πάσχουσα 

ύπό της πτώσεως αύτής τή; αλγεινής 

νά δοκιμάζη άλγη νέα- πώποτε 

με πτώματα νά παίζω δέν ίπόθησα.

(πρός τήν ’Ολυμπιάδα) 

μήτηρ τοΰ Αλεξάνδρου ! προσιτάχθημεν 

νά σ' άπαγάγωμεν μακράν τοΰ τόπου μας. 

κατήντησε, μέ είπαν, άνυπόφοοος 

ή μυσαρά ψυχή σου’ ούδέ δύνασαι 

νά μένης πλέον νέα Μήδεια έδώ, 

μέ τρόπους γυναικείους διεγείρουσα 

κινδύνου: εις τήν νέαν βασιλίδα μας.

ΟΛΥΜΠΙΑΣ.
ώ Παυσανία, ούτως άπωλέσθησαν 

όσας θωπείας πρότερον σ’ εθώπευσα,

0τ' ουσα ισχυρά σέ επροστάτευα 

κατά τής τοΰ Φιλίππου τρομερά; οργής ! 

«νέος πολύ, τό ενθυμείσαι, έλεγα 

»ό Παυσανία; είναι καί συγχώρει τον, 

»έάντυχόν ήμαρτησεν εις τίποτε.» 

συ δέ άπό καρδία; πάντοτ ’ ήρχεσο 

νά μοί έζφράση; τήν εύγνωμοσύνην σου. 

πάντα λοιπόν εκείνα έφυγον καπνός, 

καί τώρα μέ τήν λόγχην έρχεσαι θρασύς 

νά μέ έκβάλης τάλαιναν εξόριστο·/.

(ό Παυσανία; συγκινεΐται καί κάμνει νεύμα εις τους 

δορυφόρου; νά άποσυρθοΰν.)

ώ Παυσανία, σζεφθητι άν σ' αγαπούν 

εκείνοι, του; οποίους σϋ υπηρετείς ! 

τά; καταίσχυνα; σου τάς έλησμόνησες, 

όσα; σέ ήσχυναν ποτέ οί οώσαντε; 

τό σώμα σου νά γίνη ϋορι; τών κτηνών ! 

πλήν τή; φιλτάτης του συζύγου γίνεται 

ανεψιός νά δώση δίκην ύβρεως ; 

σ' ένέπαιςεν οΐκ.τρώ; (άν ύβριν εννοεί;) 

ό Άτσαλο;, καί έχει κοΰφον καύχημα, 

ότι σε σύρε: πάλιν ώ; παιδάριο·/, 

όπου ή Οέλησί; του τό ορέγεται.

άν δύνασαι, ω Παυσανία, έγειρε 

τό μέτωπόν σου ΰψηλά και κήρυξον 

« δέν μέ προσέβαλε τι; ατιμώρητος», 

τό ξίφος σου αύτό πώς κόσμημα φορείς 

μάλλον, είπε, νά θέλγης τά; νεάν.δας, 

όταν κροτή μέ κόμπον εϊ; τάς άγυιάς. 

άνήρ ό'τ’ εΐσαι, Παυσανία, ένθυμοΰ" 

τήν δε ίιπόληψίν σου μή άμαύρονε, 

άφίνων τού; εχθρού; σου νά σ’ έμπαίζωσι. 

μή σκωρία τό νέον ξίφο; σου αργόν, 

εις θήκην άδοξίας κείμενον νεκρόν· 

άλλ' εϊ; τόν κόσμον μάλλον κήρυξον θαρρών, 

-ότι γενναίο; είσαι, ώστ’ ε’ς κίνδυνον 

καί τήν ζωήν νά βάλ.η; μάλλον δύνασαι 

ή άτιμο; νά μένης, παίγνιον έχθρών. 

τήν δόξαν σου, τήν δόξαν θήρευε, κτυπών 

τόν πρώτον τών συγχρόνων· καν τό αΤμά σου 

τής γης Οά ρεύση ρύαξ, πλήν ή φήμη σου 

τά: Ηρακλείους στήλα; θέλει ύπερβή, 

τό κλέος σου παντού διασαλπίζουσα.

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ.

- ώ ναί ! καί ή εμή ψυχή ή βράζουσα 

ζητεί, ζητεί τό αίμα τοΰ πληγώσαντο; 

πληγήν καιρίαν, τήν τιμήν, τήν δόξαν μου' 

άλλά τόν Παυσανίαν τίς θά λυπηθή, 

ΰταν αί λόγχαι πλήξουν, καί τόν σύρωσιν 

οί χύνε; καί οί ορνεις, σπάραγμα οίκτρόν ; 

τί; ’Αντιγόνη νέα εϊς τό πτώμα μου 

■ όλίγην κόνιν Οά βκορπίση, σύμβολον 

ταφής άτάφου ; καί τίς φίλη τρυφερόν

’ θά χύση δάκρυ, συμπαθούσα τόν νεκρόν, 

έάν χαθώ ματαίως ; τήν δέ μνήμην μου 

θά βλάσφημη κατόπιν σόμπας ό λαός. 

ποιος τό στήθος Οαρραλέον αρκετά 

θέλει προτάξει εϊς προάσπισιν έμοΰ ; 

Ολυμπίάς, ά/ θέλης, ά; άφήσωμεν 

καιρόν ολίγον, ίσως άλλοτ εύρωμεν 

τήν έπι τοΰτο ευκαιρίαν προσφορον.

ΟΛΥΜΠΙΑΣ

τοΰ ΙΙαυσζνίου ποιος τάχα τολμηοό; 

μ ολίγον χώμα θά καλύψη τόν νεκρόν ! 

καί τίς τής μνήμη; τοΰ θανόντος Οά φανή 

προασπιστής, ζηρύττων τι υπέρ αύτοΰ ; 

άλλά'ό Δημοσθένης, Παυσα.ί , αύτό; 

θεόν θά σ' δ/ομάση, και μέ σάλπιγγα 

τυρρηνιζήν Οά οέρη τό σόν όνομα 

άπό Σουνίου μέχρι τής Λακωνικής· 

βωμόν οί ’Αθηναίοι Οά σοί στήσωσι, 

τόν ανδριάντα σου μέ δάφνην στέφοντες· 

αί δέ παρθένοι τή; Ελλάδος, άδουσαι, 

τό όνομα Οά φέρουν εί; τά χείλη των 

έκείνου, όστι; πρώτος τά; άπήλλαξεν 

άπό τή; δουλικής προσωνυμία; των. 

δέν δύναται δέ τάχα ή 'Ολυμπίάς 

τή; Αντιγόνης νά φανή μιμήτρια ; 

καί ετι μάλλον τολμηρά, εϊ; τό κοινόν 

τόν τάφον σου νά στήση, άναθέτουσα 

ό>; θειον καί αύτό του τό γχειρίδιον, 

δι' ού Οά πλήξη; τοΰ θανάτου τήν πληγήν ; 

ιό Παυσανία, άγνοεΐς, ώ; φαίνεται, 

ή γυναικεία φύσις ποιαν δύναμιν 

λαμβάνει, έξορμώσα πρό; έκδίζησιν. 

ό αίλουρος, εί; οίκον άν κλεισθή μικρόν, 

καί πανταχόθεν ρόπαλα τόν άπειλοΰν, 

τά ομματά του καίουν, καί οί όνυχες 

τάς σκληροτάτας σάρκα; σχίζουν εύχερώ;- 

εϊ; μίαν δύναμαι καί τήν αύτήν σποδόν 

τόν Φίλιππον καί σέ νά μίξω, άν νεκροί 

χρειάζεται κ' οί δυο νά μετάσχετε 

ταφή;· εϊ; φλόγα μίαν σοΰ υπόσχομαι 

τό πτώμα σου μ' έκεϊνο·/ νά χαή όμοΰ. 

πλήν, Παυσανία, διατί βαρυθυμεΐ;, 

τόν θάνατον τοσοΰτον ένθυμούμενο; ; 

τάχα διόλου δυνατόν δέν φαίνεται, 

νά φύγη: μέ τόν ίππον σου, τόν φεύγοντα 

ταχύτερον άνέμων ; ή τόν αγαπούν 

τοσοΰτον δά οί νέοι δορυφόροι του, 

ώστε τό στήθό; των αμέσως πρόβλημα 

νά βάλλουν εις φονέων τά κτυπήματα ; 

τήνχειρα δό; μου καί σ’ υπόσχομαι έγω 

ή βασιλεύς νά γίνη;, ή μέ όνομα 

νά άποθάνης, όπερ θά έφθόνησεν 

αύτό; τής Σαλαμΐνος ό επώνυμος.

•
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ.

τήν ειμαρμένην ν' άποφύγω δυνατόν 

δέν είναι βλέπω- δέχομαι, διάταξον 

νά πράξω ό,τι τείνει πρό; έξόντωσ:/
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τοΰ ΰδριστοΰ μου, χαι συναιζα πλη'ρ'ώσιν 

τοΰ πόθου τοΰ προ; ίοςαν με οτρυνοντο;.

έπειτα τδν καιρόν ζαΐ 
καΐ 5 Παυσανία: έξέρ;

ή Ολυμπίά; ορίζει 
πον τής δολοφονία;

λέγων- '
S; γίντ/ίπΛς'εΙπε;· τοΰ ο; βίοο^ίου 

τό τίράα «ςοιώη εργον μέγιστο*·; 

χαί ποτέ ΐ?ως τϊπουν πάντα ήλλαξαν 

οι’ εν τοΰΊϊάυσανίου χτύπημαμιχρόν.·

· χ α 
κλείει δέ τδ. τρίτο*κλείει δέ τδ. τρίτον ^έρμ;' τρϋ δράματος μέ 

τήν έ οκηνΗίΛ^'-.Λ,ώ^ν^ κΚ'1 K|F«*J« 

διαλέγονται,-®»^*·®^®P*WCiW·'^ τοϋ’tf“' 
του μέροσς,'δ-^έν' Πε^ανδριΧΓ περΐ τής ερωμένης 
του, ό δέ Κεραυνός';ΐε'ρ'ΐ'ίέπι:φόβώ9'ττεράτων καΐ 
σζμείων, δι’^έ Π^£ν^δι^,πεπο·.Οώ; 

οτι ή τοϋ πρ»τδ^>,??,^.ίΕ=>ν.ο5θ:·«νο^σ·ι? τα 

πράγματα. ;; μ·ΧΟ' ρ· \άτ »ό υπκ.νόν.-
άς άναγνώσώμεν τήνσακεσιεηρίίζουσαμ σκηνήν, 

ώς καλήν. ™ !i ί'ΎΑ' ' νοΧΧ'Λ:;
' ΣΚΗΝΗ Ε'; · ΐ

,.^^ΙΣΑΝΔΡΟΣ χ?ί ΚΕΡΑΥΝΟΣ- 

Τί νέα πάλιν φέρει;, φίλε·· Κεραυνός 

σδ οστις περιέργους πάντοτ έρχεσαι: 

χομίζων άγγελία; χατίωί ήθελα ■;· 

χ’ Va ’ξεύρω'τΑ';σΰ;ζΌαίνοντα.· φφΑ 
ή φίλη ώϊυ'πραγμάτών'νέων με ζητεϊτπ ie. 

είοήσει;· πλήν ματι&Λί· «'· ‘·

πίρϊ αυτής χαΐ μόνον θέλω νά'λαλώ. .»« ;sr 

•Ί'ε,’πτ ‘κχ ιε,ιμνυό «'·» ;J«

ΚΕΡΑΥΝΟΣ·*»—’ ..·=■ όπ 

. . . ,..·»,■■« ί°, χ ·»ί>ν
τί άνθρωπο; ! οεν ειοες το μ^ιπονεσυ _ ·'

τόν ήλιον τήν σφαίραν έλατοίμένοι»/ 

τόν κεραυνόν μέ κρότον, μ "'ήχον σάλπιγγος 

τόν τοΰ Αίες βωμόν κτυποΰντά,‘ίλεγαΛά·’ 

αϊμα ίέ χύνον μελανόν τό άγαλμά 

τό τοΰ Αιό;" ούο ’ είΐε; τα φαντάσματα,. 

?σα τήν νύκτα όλην εις τήν πόλιν μα; 

,ζε τεομεραν βοήν οιέτρεχσν παντόϋ 

βοώντα- ίππον δότε μοι, αν θέλετε 
” ε-υ,νΛ.'ρ;. ,,, Ϋ
τόν Βασιλέα σώον συΟέ ηχούσες 

3τι τό ρεΰμά του ό ποταμός έχθί; 

έστείρευσεν,' άφν/">ν ύδωρ μελα.νν 

νά Βοένη ίζδνόν. την άμμο’ιίη κοίτην τον 

γυνή δέ τέκνον, Φίλιππον καζουμενον, 

-/Οέςτήν εσπέραν αίφνης άπολέσασκ 

είς τάς όδοζς/έ£όα ^χφρων ώςμαινάς· 

..ώ Φίλιππέ, ω τέκνον, πως σ’ άπώλεσα ! κ 

πλή^φΙ,άνμίσϊητον, ό,: φαίνεται, αύτό 

τό πάόο; σου, δ ερως σέ κατηντησεν.

Ι1ΕΙΣΛΝΔΡΟΣ.

έμέ, ώ ναί- τήν εϊδα πάλιν, έλαμπε* 

ώ; /. άμπει ή Σελήνη ννχτ ’ άνέφελον· 

οπω; τό φώς εϊς ύδωρ παίζει, έπαιζαν * 

ο! δυο οφθαλμοί της, έκ τοΰ έρωτος 

τό πΰρ άντλοΰντε; τό φλόγιζαν τήν ψυχήν 

ϊίλη γλυκύτη;· έλεγα πώ; μετ’ αύτής 

εί; κόσμον ήμην ήδονής ά.άπλεων 

μ· ώμίλει και ώ; μέλι έρρεε γλυκυ 

τό ρεύμα τών στωμύλων τη; ομιλιών· 

ρευστόν δ ’ έκ τών όμμάτων άλλο Βα/.σαμον 

τών πόνων τής καρδίας, όσου; σκυθρωπού; 

τοΰ κόσμου ή οδύνη δίδ’ εί; τά; ψυχά:, 

άφίόνω; προχεόμενον, κατέθελγε 

σειρήν μαγεία; άλα; τάς αισθήσεις μου. 

πώ; θέλει; τώρα τά τοΰ κόσμου είς έμέ 

αϊσθησιν νά παρέχουν, φίλε Κεραυνέ ;

ΚΕΡΑΥΝΟΣ.

παίξε λοιπόν, πλήν πρόσεχε μήπως ποτέ 

σ’ έγείρη νύκτα τρομερόν ή ταραχή 

συμίεοηκότο; νέου καταπληκτικού.

ΙΙΕΙΣΑΝΔΡΟΣ.

τί μη τυχόν έκλειψη γίγας βασιλεύ:, 

μετάγων τήν 'Ελλάδα πρός ανατροπήν 

τής σεσηπυια; ήδη περσικής αρχής ; 

και τί ; δέν απομένει τάχα άλλος νους, 

παν μεγαλείου φέριον σύμβολον λαμπρόν, 

έτοιμο; νά άνοιξη στάδιον εΰρΐι, 

εύρύτερον πολύ τοΰ έαυτου πατρο; ; 

μή ανησυχεί· τοΰ παντός ή προνοια 

θά στείλ’ εΐ; τού; μεγάλους της αύτής σκοπούς 

άστέρα νέον, φέγγοντα λαμπρότερου 

τοΰ νΰν θα'ζβοΰντο; τών θνητών τα ομματα.

Έν τώ Δ' μέρει περιέχεται ή λύσις τοϋ δρά
ματος. έν τή ά σκηνή, ένώ ή μνηστευμένη κόρη 
τοϋ Φ^ίτςπου Κλεοπάτρα, άκούσασα οτι ό γάμος 
της μετά ’Αλεξάνδρου, αδελφού τής ύλυμπιάδος, 
βασιλέως τών ΙΙπειρωτών, άνεβλήθη, παραπονεϊ- 
ται πρδς ·ίδ* 'ίέαΐέρά άης, φθάνει άγγελος έκ Δελ
φών κομίζω* τ?·} ^ρ/Λ^δν, ϊν έζήτησεν ό Φίλιπ
πος περί τής προκειμένη; έκγρατεία; του. ή Πυθία 

reuolxefi ,τ άν.· ■ · , , „
έστέ^^ εϊπ’^ό πάΰρος, κ είναι έτοιμος

• τ*λος Qe?"·

ό νοησυ.δς’ε^ήγεϊταί'κατά τοϋ Πέρσου καί ό Φι- 
z-‘ vjtcoCc^ νς-4 ·χχ tvw / · * &

λ·.ππ^^γμίρ,^χΑ.ται.υπο τού Παρμενιονος ο οε 
μάντις, α.«τίί μεταξύ μηνύει κακά σημεϊ*
σπλάγχνωΰςλ· τξυορίζεται ύπδ τοϋ Φιλίππου ως 
ματαιολ'όγδς, "κάιΕτοιμάζεται ή πομπή καΐ τε
λετή του5 γάμο^" ενώ δέ εύθυμοϋσιν, ανοίγεται 
δευτέρα σκηνη, ίν η εισέρχεται κήρυξ ’Αθηναίων, 
ό Περδίκκας καΐ Νεοπτόλεμος ποιητής, ό μεν 
κήιυξ φανερόνει τώ Φιλίππω ψήφισμα Αθηναίων.

καθ 8 5 τολμ.ήσας νά έπιβάλη χεϊρά κατά τής 
πολυτίμου ζωή; τοϋ αρχηγού τή; Ελλάδος όλης 
δέν θά εύρη άσυλον εις Αθήνα;- ψάλλει δέ καΐ ό 
ποιητή; κατά προγαγήν τοϋ Φιλίππου διφορουμέ- 
νη; έννοια; ποίημα, δ κατά τών Περσών ερμη
νεύει ό Φίλιππο;, καΐ ένώ έπαίρετα·. ότι ίνε τοϋ 
Αγαμέμνονο; ευτυχέστερο; καΐ μοιράζει μέ τον 
Δία τήν αρχήν τοϋ κόσμου άκούει τήν φωνήν-

Λάνθσωπ-.: ί:ι είσαι Φίλιππ’ ένθυμ'ΰ··

■καϊ ώχριών άκοκρίνετα:-

• πλήν δ/ι· st-Lt·. Φίλιππο; εγώ.'·

έν τούτοι; έτοιμασθε'ση: τή; πομπή;, άρχεται 
τρίτη σκηνή προσελθόντών καΐ άλλων προσώπων, 
Παυσανίου καΐ Λεοννάτου" ένώ δέ ή πομπή κινεί 
χωρούσα πρδ; τδ θέατρου απομακρύνονται οί ένο
πλοι δορυφόροι ύπδ τοϋ Φιλίππου κατ’ αϊτζσιν 
τής νύμφης Ουγατρό; του, ω; απρεπείς .έν ημέρα

ή θέα τοϋ Παυσανίου δέν άρέσκει τώ Φιλίππω, 
καΐ ένώ περί τούτου διαλέγεται μετά τοϋ Περδίκ- 
κα, φθάνει παρά τοϋ μάντεως αγγελιοφόρος, λέ
γων τώ Φιλίππω δτι ό άνδρ-.άς του ταύτη τή 
στιγμή πεσιυν συνετρίβη- ένώ δέ καταφρονεί τήν 
είδησιν ό Φίλιππος άκούει άμα καΐ τήν φωνήν.

«άνθρωπος ότι ιΐσαι Φίλιππ’ ένθυμοΰ»

καΐ ταράττεται" έν τούτοις ό υποπτευόμενος Παυ
σανίας πλησιάζει περισσότερον και έν όφ- 
άαΤμοΰ έμπήγει τδ ξίφος εις τήν καρδίαν τοϋ 

. ΨΑίππου καΐ δεικνύων αύτό εί; τδν λαδν φωνάζει"

••χατίτεσιν· «ίς μάτην αί μεγάλαι 

I,·».. , ΐάεαι μετά στόμφου άπεοείχθησαν.»

0 Φίλιππο; ικπνέων καλεϊ τδν υίόν του ’Αλέ
ξανδρον εΐ; ικδίκησιν- ό Παυσανία; φονεύεται, ό 
Αλέξανδρος διαδέχεται τήν αρχήν καΐ τελευταϊον 
ή Ολυμπίάς έν τή τελευταία σκηνή καυχάται διά 
το κατόρθωμά της,

•ι Οισάξασα τόν κόσμον τό τί δύναται 

ή γυνα·κεία φύσις, ίταν ά·1ωσ·.

'·' πυρά ζηλοτυπία: είς τό στήθός της.

ένταΰθα καταπίπτει ή σκηνή τοϋ δράματος, S 
Καθόλου είπεϊν καλώ; έπεςειργάσθη ό ποιητή;- 
μετά τέχνης γίνεται ή δέσι; καΐ ή λύσις, αιτιο
λογημένη ϊνε ή εισαγωγή τών προσώπων καΐ ψυ- 
χολογημέναι αί πράξεις, καλώ; χαρακτηρισμένα 
““ ήθη αύτών καί μάλιστα τής ύλυμπιάδος, ή; 
“α πάθη καλώς καΐ ζωηρώς περιγράφονται. καΐ 
ΰ προπαρατκίυή τοϋ φόνου διά πολλών προμηνυ- 

μ,άτων καΐ σημείων ϊνε πρέπουσα, καΐ φράσι; δέ 
καΐ στιχοποιίκ καΐ ρυθμός δέν παρέχουσι πολλάς 
άφορμάς μέμψεως. έν τοϊς έπαινετοϊς καταλέγο- 
μεν καΐ τδ δίκαιον μέγεθος τοϋ ποιήματος, έκ 
στίχων I 660 περίπου άποτελούμεναν, ’ίσον μέ το 
τών μεγαλητέρων δραμάτων τών παλ.αιών, καΐ 
άρμό’ον εις παράστασιν έν τή νεωτερικώ θεάτρω, 
καθ’ 8 καΐ έποιήθη, διαιρεθέν εΐ; μέρη και σκηνάς. 

' καλώ; δέ ποιήσα; ί ποιητή; παρίλαβε τήν λέξιν 
1 iiij άντί τή; Λ^ά^εως·- καΐ ή έ-ίκλησι; δέ τοϋ 
ποιήματος, ύριϊ[ΐα. και ούχί τραγςυδία μετά σκέ- 
ψεως φαίνεται τεθεϊσα.

Ενώ δέ καθόλου θίωροόμενον τδ έργον τοϋ 
ποιητοΰ έπαινετον κρίνεται διά πολλά; άρετάς 
τή; συνθέσεως, διά τδν πλούτον τών ιδεών, τήν 
δύναμιν και ποικιλίαν τή; φράσεως, ούχ ήκιστα 
δέ καΐ διά τήν έκλογήν ύποθέσεω; πολλά ένεχού- 
ση; ανάλογα πρδ; τά; εύχά: τοϋ νΰν ελληνικού 
έθνους δμω; έπί μέρους έξεταζόμενον, δέν δέχε
ται παντού άπτοήτω; τήν έρευναν.

Έν τή καθόλου συνθέσει ανωμαλία τι; υπάρ
χει, καθ όσον τδ έσχατον μέρος τοϋ δράματος, 
τδ τέταρτον, ήμελημένον φαίνεται, παρά το ε;- 
κδ; χαρακτηρίζεται αύτοϋ έν τή ά σκηνή ή παρ
θένος Κλεοπάτρα, λόγους οϋ πρεποντας πρδς τδν 
πατέρα λαλοϋσα διά τήν αναβολήν τοϋ γάμου, 
έν οί; καΐ τά περί τοϋ μνηστοϋ της, άτινα δέν 
πρέπουσιν είς σεμνήν κόρην καί μάλιστα νύμφην.

δέν ένορώμεν τήν άνάγκην, δι’ ήν ό ποιητή; 
τόν Νεοπτόλεμον, υποκριτήν όντα ένδοξον, άνη- 
γόοευσε ποιητήν- ούδέ διατί τδν άφίνει ελεύθερον 
νά ψάλη οτι ό θεάς τδ ένέπ-ζευσεν, ένώ κατά τδν 
Διόδωρον (ι·/· 92) ό Φίλιππο; έξέφοασεν όιρισμέ- 
νω; τήν έπιθυμίαν του, προστάςα; αύτώ «προ- 
σενέγκασθαι τών έπιτετηυγμένοιν ποιημάτων καί 
μάλιστα τών άνηκότων πρδς τήν κατά τών Περ- 
σών στρατείαν»- καΐ τδ ποίημα δέ αύτδ, άλλως 
σκοτεινόν καί διθυραμβώδες άγευστότεσον άπέβη 
έν τή μεταφράσει τοϋ ποιητοΰ.

παρά τή* ιστορίαν είσΐ καΐ τά περί τών ίχ- 
χοτωΓ καΐ τής ίπποσύΐ'>ιι; τη; μεταπλασμένα, 
άλλά σύμφωνα μέ τάς ορέξεις τοϋ νϋν κοινού.

παρομοίως κατά τρόπο» νεωτερικό» (ί.λλ’ ίσως 
μετά λόγου) ζγοΓίϊ καΐ τύ t.i’yoc τοϋ ιππότου 
Παυσανίου εΖη rdf άχι-υας·, ΐκα ΰί.Ιγγ τάι; > ιά· 
ηύας.

παρά τήν ιστορίαν καΐ άνευ άνάγκη; είσάγον- 
ται καΐ οί πρέσβεις τών Σπαρτιατών- καΐ τοϋτο 
μέν ίσως ούδέν άτοπον ενέχει καΐ δέδοται τώ 
ποιητή- μεμπτός όμως ϊνε ό παρά τδ εΐκδς καΐ
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τό πρέπον διάλογος αύτών μετά Φιλίππου’ ετζ 
ώίς τήν καλήν έρώτησιν τοΰ Φιλίππου περί τοΰ 

ϊσοκράτους τήν δε.

« ό γηραιός 5’ έκεϊνος συμπολίτη; σα;, 
τά χείλη τοΰ όποιου φρόνημα ζητοΰν, 
καί ενωσιν και μάχην πρός τόν βάρβαρον, 
καί πανσιν τών πολέμιον τών άόελφικων, 
τήν φάλαγγα μου τώρα έκστρατεύουσαν 
πρός τιμωρίαν τών εχθρών δέν ευλογεί ; »

αληθώς μέν άλλά σκαιώς αποκρίνονται οί πρέ
σβεις τών Αθηναίων έν στίχοι; άλλως καλοί; 
τοΐσδε.

νά ζή εκείνο; άςιον δέν εκρινεν, 
ά'οοΰ αγέλη ανδραπόδων έμελλον 
αί τών 'Ελλήνων στρατιαΐ νά επωνται 
εϊ; τήν μεγάλην εθνικήν πανήγυριν.
τών σαρί&σών σου τήν κλαγγήν ώς ήκουσα, 
τήν δεσποτείαν πανταχοΰ προοτάττουσαν, 
τροοήν νά λάβη δούλος δέν ήΟέλησε, 
συν τη Ελευθερία τελευτών τό ζήν. »

-αοα τό πρέπον επαινείται ό ’Αλέξανδρος υπό 
τοΰ πατρό; (σελ. 17—18) καΐ δ ’Αλέξανδρος 
παραβάλλει εαυτόν μέ λέοντα (σελ. 39) καί παρά 
τό είκός εξέρχεται έν νυκτί έφιππος είς όρη καΐ 
βράχους πρός Θήραν.

καΐ ιστορικά δέ τινα εντίθενται ούχί εί; τά 
προσήκοντα στόματα, οίον καΐ τό περί τοΰ χρυ- 
σοφόρου όνου, ώς παράδοξον έφάνη ταϊ; κριταΐ; 
πώς δ ποιητής ύπέπεσεν' είς τοιαΰτα άτοπα, ένώ 
άλλοτε, μικράν αφορμήν έκ τής ίγορίαςλαμβάνων, 
διαπλάττει καλώς σκηνάς ολοκλήρους, οΐα ή τρίτη 
τοΰ δευτέρου μέρου; περί τοΰ φιλοσόφου Ερμο- 
κεάτους, ήν έξ ολίγων λέξεων τοϋ Διοδώρου διε- 
μόοφωσε Ελληνοποεπώς καΐ συμφώνως τή, ανθρώ
πινη καρδία, ένώ Φράγκο; ή Φραγκίζων ποιητής 
έν τοιαύτη περιστάσει μαγισσών ίσως σκηνήν θά 
είσήγε πρός διεοέθισμόν τών παθών τοΰ Παυσα

νία υ.
ή γλώσσα τοΰ ποιητοΰ χρήζει καθόλου εξπέϊν 

έπιμελεστέρας τορνεύσεω;' καλώς δέ ποιων προ· 
σήγγισε τήν γλώσσαν τοΰ δράματος είς τήν κα
θομιλουμένην καΐ άπέφυγε τά πολλά γλώσσημα 
τα’ απαξ μόνον βαυχα.Ίίί'.εται καΐ απαξ ή ου
δόλως ίηρίμΟύοΟη. παθήματα & χαίροντε; πά- 
σχονσιν οί άλλοι ποιηταί* τό όί’ος (σελ. 31) δι
καιολογείται ίσως ιός τροφέ νέου μαθητου’ άλλα; 
τινά; γλωσσικά; παρατηρήσει; παρέχομεν εί; τά; 
σημειώσει; τοΰ λόγου. (..)

καΐ ή στιχουργία του έχει ανάγκην περισσότε

ρα; έπιμελείας, άφοΰ μάλιστα δέν έχει νά πα
λαίση μέ τήν ομοιοκαταληξίαν. πολλάκι; οί στί
χοι φαίνονται δτι δλως δέν έχουσι ρυθμόν, οίον 
εϋθυς οί δύο πρώτοι τοΰ ποιήματος, διαρρέοντε; 
εί; δύο ίσα κώλα.

« είπε μοι, Πείσανδρε, πιστεύεις δαίμονας
ν ’ αναμιγνύονται εϊ; τά ανθρώπινα ; »

καΐ άλλοι πολλοί, ών τινε; δι’ άπλής μετεθέ- 
σεω; τών λέξεων ρυθμίζονται καλλίτερα, οίον δ 
έν σελ. 47,

α θά διαδέχονται έπ’ άλληλα πυκνά-

γίνεται καλλίτερο; ουτω.

« έπ’ άλληλα πυκνά Οά διαδέχονται·»

τινέ; δέ τών στίχων αληθώς ούδένα ρυθμόν 
εχουσιν’ οίον (σελ. 1 6).

«τήν γίννησίν σου προανηγγειλ’ Αλέξανδρε.» 

ομοίως περιττήν συλλαβήν έχει καί έτερο; στίχος 
έν σελ. 8.

της τών 'Ελλήνων Ελευθερία; πάντοτε '■· 

κακότονος στίχος ίνε δ έξής (έν σελ· 10)

«καΐ τό μέν φλογερόν του στόμα έκλεισε»

καΐ άλλα τοιαΰτα, ά ώσπερ λειχήνες επικα- 
θήμενα άσχημίζουσι τήν καλήν μορφήν τής 
ποιήσεω;·

ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΓΙΕΡΒΕΡ.

ύπόσα έξοχα πνεύματα, όπόσοι Δάνται, έκφω- 
νεϊ ό Guerazzi έν τή πολιορκία τής Φλωρεντίας 
θεώμενο; κοιμητήριο·/, θέλουσι κεϊσθαι έν τού" 
τοις τοϊ; τάφοι;, διότι τοϊς έλειψεν ή περίστασ·.; 
καΐ ή ευκαιρία νά άναδειχθώσι! Καΐ δ 'Ιάκωβος 
Μάγιερβερ έάν ήθελε γεννηθή είς αιώνα ήττον 
πολιτισμένου τοΰ I©’, ήθελεν είσθαι πνεΰμα δλως 
απολωλός διά τήν ανθρωπότητα. Τέκνον τή; διε
σπαρμένης κα’. καταφρονουμένης φυλής τοΰ Ι
σραήλ, τί θά έγίνετο έάν ήθελε γεννηθή ένα αιώ
να πρότερον; ’Αναμφιβόλως ήθελεν ώθισθή καΐ 
πνιγή αεταξύ τών τοίχων εβραϊκής τίνος περιο
χής (ghetto) τής Κολωνίας ή τής Φραγκφόρτης 
Κατά τόν ΙΕ#. καΐ ΙΣΤ*. αιώνα ήθελεν ίσως καή 
έπι μ.ιά; τών εκατόν εκείνων πυρών, αϊτινες εί; 
Στρασβούργον, εί; Βόλωνίαν καΐ είς ’Ισπανίαν 
κατέστρεψαν πλέον τών 200,000 Εβραίων. Μετά 
τό σωτήριον έτος <789 ό Ιάκωβος Μάγιερβερ ή" 
δύνατο νά άκολούθήση τόν παροξυσμόν τοΰ πνεύ
ματός του, καί ιδρυτής νέα; δραματικής μουσι-

jrfj;, νά άνυψωθή πρός δόξαν οΰ μόνον ένός έ
θνους, άλλά καί ολοκλήρου έποχής.

0 Μάγιερβερ έγεννήθη έν Βερολίνω εκ γονέων 
Ισραηλιτών τήν 23 Σεπτεμβρίου 1791. Είχε δύο 
αδελφούς ών ό μέν, Γουϊλιέλμος, υπήρξε περίφη
μος αγρονόμο;, ό δέάλλο;, Μιχαήλ, άφαρπασθεΐς 
είς τό άνθος τή; ηλικία; του ύτό τοΰ θανάτου, 
έφαίνετο ότι ήθελε γίνει μέγα; ποιητή;. Παϊ; 
έτι, δ ’Ιάκωβο;, τετραετής, έφαίνετο δτι ειχεν i 
Εξαιρετικήν κλίσιν εί; τήν μουσικήν. Περιεπάτει ■ 
Επαναλαμβάνω·/ τά τεμάχια τά όποια ήκουε παι- 

. ζόμενα καθ’ όδδν ύπό τή; μουσικής, διήρχετο 
τάςμακράς ώρας τοΰ χειμώνας γυμναζόμενο; εί; 
τό κλειδοκύμβαλου’ καί τό 1804 έξέπληξε τού; 
θεατά; δώσα; συμφωνίαν τινά εί; Λειψίαν, ό | 
Weber, διευθυντή; τής ορχήστρας τοΰ μελεδρά- ■ 
ματο; έν Βερολίνω, ύπήρξεν δ πρώτο; διδάσκα
λός του’ τελειοποιηθεί; κατόπιν έν τή τέχνη ύπό 
τοΰ καθηγητοΰ άββά Vogler τής Δα-ρμστάτη;, 
συνέθεσε δεκαεξαέτης προσευχήν τινα, ό θεός χιά 
ή (ρύσις, καΐ έγραψε τά μελοδράματα la figlia 
di Jefle’ τά έργα ταΰτα τώ έχορήγησαν τήν θέ
σιν συνθέτου (composi(oFe) τήςαύλή; τής Δαρμ- 
στάτης.

Επεσκέφθη ένα πρός ένα πάντα; τούς μεγά
λου; διδασκάλους τή; μουσικής, οίτινε; υπήρχον 
έν Γερμανία’ άλλ’ δσον καΐ άν έθαύμασε τό βά
θος τής τέχνης καΐ τήν μουσικήν Επιστήμην, δ
μω; ή καρδία του δέν ήτο ευχαριστημένη καΐ δέν 
άνέλαβεν είσέτι ιδίαν γλώσσαν. Μάλιστα αι πρώ
τα; αύτοΰ συνθέσεις Οί δύο ΚαΛΐφαι καΐ la fi
glia <li Jefle ύπεδέχθησαν πολύψυχρώ; έν Βιέννη- j 

Απαντήσας έν Βιέννη τόν διδάσκαλον Σαλιάρην I 
8;τι; ήσθάνθη ζωηρόν Ενδιαφέρον διά τόν νέον 
'’Ιάκωβον, έλαβε παρ’ αύτοΰ τήν συμβουλήν ν ά- 
πέλθη εί; Ιταλίαν. Τοΰθ’ δπερ έπραξεν, καί έ- | 
φθασεν έν Βενετία τό έτος 1013 ακριβώς δτε 
ό Τανχ^ίδος τοΰ ‘Ροσσίνη έπ'ροξένει άμετρον εν
θουσιασμόν είς δλα τά θέατρα. Ο Μάγιερβερ 
έξεπλάγη’ ή μουσική έκείνη ύπήρξε δι’ αύτόν 
αληθή; άποκάλυψις. Ηρχισε τότε έν Βενετία φι
λία ήτις ήνωσε τότε τόν Μάγιερβερ πρό; τόν 
‘Ροσσίνην έν τή ίλαρότητι τή; νεότητάς του, φι
λία ήτις διέμεινεν άδιάρρηκτος μέχρι τοΰ θανάτου 
του. Η πρώτη έπίσκεψι; τοΰ Μάγιερβερ είς Παρι
βίου; ήτο πάντοτε ή πρός τόν μέγα·/ ’ΐταλόν δι
δάσκαλον, δς τις τήν αύτήν ημέραν έσπευδε νά 
τήν άποδίδη είς τόν Γερμανόν προφέσσορα.

Από τοΰ είς Ιταλίαν ταξειδίου ή φήμη τοΰ

Μάγιερβερ όλονέν ηύξανε, καΐ ή ίλαρότης, ή ποι
κιλία, ό χρωματισμός τή; ιταλικής μουσική; συ- 
νηνώθησαζ εί; τήν γερμανικήν έμβρίθειαν, εϊς τήν 
μεγαλοπρέπειαν τοΰ γονίμου πνεύματός του, 
και ουτω προέκυψε σειρά αριστουργημάτων.

Κατά τό έτος 1818 έγραψε διά τό θέατρον 
j τοΰ Παταυΐου τό μελόδραμα ‘Ρομί.Ιδα χα·. Κων- 
σπιχτία,ιό 1819 διά τό τοΰ Ταυρίνου τήν 2’e- 
ιιίςιαιΐιρ- άχαγχωρισΟεΐσαν, έπειτα τόν Στανρο- 
yxipof όιά "Πργέστην. Τά μελοδράματα ταΰτα 
κατέστησαν οημώδη εί: τήν Ιταλίαν τόν διδά
σκαλον τοΰ Βερολίνου, δςτις περικυκλωθεί; ύπό 
τών Ιταλών ποιητών Μάντη, Φοσκόλου, Ρωμάνη, 
καΐ ύπό πάντων τών φιλολόγων τή: έποχής, τού; 
είχε συντρόφου; εί; τάς σπουδάς του καΐ τάς ερ
γασίας του, ως νά ένεπνέετο ύπό τών συμβουλών 
καΐ τών συγγραμμάτων των.

Η ιδέα δμω; ήν έσχημάτιζε περί τών τεχνών 
ό Μάγιερβερ ήτο τόσον ύψηλή, όίστε δέν ήδύ
νατο νά ήναι ευχαριστημένος άπό τήν μορφήν καί 
τήν φαντασίαν μουσικής, οποία ήτο τότε σχεδόν 
δλη ή Ιταλική μ.ουσική. ‘θ Μάγιερβερ έθεώρει 
τήν μουσικήν ώς θρησκείαν, τήν δέ θεωρίαν ώς 
τόν κλήρον, καΐ δέν ήδύνατο βεβαίώς νά άντα- 
ποκρίνηται πρός τό πνεΰμά του μουσική, ήτις 
συχνάκι; έξηφανίζετο εις παιδιάν τινα διά νά 
ευχαρίστηση ανθρώπους αγαπώντας τήν φαντα
σίαν μάλλον ή τήν μουσικήν, οιτινες ένόμ,ιζον δτι 

1 εύρον τό ύψιστον τή; τέχνη; έάν έγραφον λαμ- 
πράν καί έξοχον εισαγωγήν μελοδράματος τινο:, 

’ ή τινα έλαφράν μονωδίαν.
Οθεν μετέβη εις Παρισίους, δπου ένεκολπώθη 

1 I ε-ί; τό έλεύθεοον πνεΰι/.ά του καΐ εί: τά; σ.ενάλας 
. . >' .X . ,' j αύτοΰ Εντυπώσει; νέον σύστημα ιδεών, καΐ εύθύς 

- I'φανέρωσε- τον νέον σκοπόν προς ον 'σκόπευε νά 
ί καθοδηγήση τήν μουσικήν τοΰ μελοδράματος.

5 - Εϊς Παρισίους, τήν πόλιν έκείνην ήτι; είσέτι έκαιεν 
εκ τών τρομερωτέρων συμβάντων τά όποια συνε- 

? τάραξαν τούς λαούς, έν τώ μέσο,) τής κινήσεω; 
ν καί τοΰ σάλου τής ζώσης ιστορία:, συνέλαβεν ό 

Μάγιερβερ τήν μουσικήν τής ιστορίας.
ν ΙΙσθάνθη καί έννόησεν δτι καθώς έκαστον πά- 
' θο; έχει ίδιον σημεϊον φωνή; (notii) πρός δ άνα- 
υ πάλλει καί άνταποκρίνεται, καθώς πάν έθνος έχει, 

ίδιον χρώμα, ά ιδιαίτερον άσμα ή χορόν, καί κα— 
θώς πάν συμ.βεβηκος έχει τήν σχετικήν αρμονίαν, 

“ ουτω καί πάσα μεγάλη εποχή κατέχει καΐ εγ
κλείει μουσικήν ιδιαιτέραν, ήτι; είναι ήχώ,έχουσα 

ΰ εμπνεύσεις, καί ώς εΐπεϊν καθρέπτης περιληπτικός



« Γ ■* i- Λ ' 1 •J >·> B • CO f-
S' ν CO ίθ ί Λ o o o. r< 80 co
ι· Μφ — r- ‘ * <· ao »■> *· QX M* o

•ο 
/■*£ I" X — ^· 1 CO ύ’ ■ 

'O > co" ai

,
Ο

ό

Ι»1 ao

·**
•

co

<**

o
ί· 

to

·.» 
1·

>·.·

S’
>
> 
•3
(·

to
<<
l- i JL • *

l·'

->· > αο •r a> w ■F- •3 ~ ?■>
λ»Γ ‘Ιϋ □ -■* 00 *** os > > >F- B o. .·

«ί» I'J • ,
M
S, *3

«1-
»r -e

N 
o y

a 
I·

ι3 <* ι>1 a ** co CO o o
1»

ao 1· 
JC

IOC \Γ
,, <Υ- S3 3 Ο α* :0 ···.» 'B 'UJ X o O ω
Β AO σ> ο CO ό , O GI*
ο

>-< σι M· QX >
•3

»r
3
O

B> w-·

'S .. 
ο

'-· e
1- 
=L ac

30

'•S
1·

3 jg
je
u 2 00
a <»- __eo

»· 
to *s*

a
A?

*»K
1·
>!

*«■·»
»Λ 0 

p
’«

AO
> 

'B

•B
1·
K

Ό
‘B O 0-

X e H* to s-
’ P ' Ό 

,<
ii* S

’k
0 <·> CD > 

«3
_>

c E *u <c •0 1·

K

A©

tl»

=?-
S 

A© 
·<»·

5
13

fO

> 
.··» 

A©
> 
0

s
O <·» B

1·
p

O AO 3 ζ?3 »r> if»

“S' * M 
to

a B
§. K >

H
O > 

-S'·.< <·> >* r 3- yB Όto to AO .< to



ί r
*

; ·

ο — r Ο / > ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. 375

24 » άπό 100—200 κατοίκους.
1 8 )) r/-r> 200__300
12 » άπό 300—400
4 1 40 0—500

4 » άπό 500—600
7 ά-ό 600—700t
8 » άπό 700—800
9 » άπό 800 — 900
5 » άπό 900—2000.

ή Κοραζιάνα έχει 2483 κατοίκους, 
μόνον 6 ξένοι. Τά προάστυα δέ είναι 7

·»· 
ες 
τά

I δέ
ών
δέ νησίδια 3.

Αι άποβιώσεις κατά τό έτος 1864 ήσαν I 486,
αί γεννήσεις 2135 οί δέ γάμοι 364. Καί έκ
|ζεν των γεννηθέντωη 1124 ήσαν άόοενα, καί
1011 θήλεα. ’Εκ τών άποβι/οσάντων δέ, άέόε-
να μέν 837 θήλεα δέ 649. Παοαθέτου.εν δετόν
έξή; π ίνακα - ών γεννήσεων, γάμων καί άποβιώ-
σεων τ ή; νήσου Κερκύρα; άπό Ί ίανουαρίου 1 854
μέζ?·· τή; 3 1 Δεκευ.βοίου 1864k Α έρανιζόμενοι αύ-
τόν έκ τή; έπισήμου τή; Κερκύρα; έφημερίδος.

Έτος Γάμοι Αποοιώσεις Γεννήσεις Διαφ γεν. και ατ..

1854 551 1621 2324 703
1855 424 2222 1923 299άπέθ.πλέον
■1856 718 1553 1918 365
1837 444 1630 2147 517
1858 717 1541 2106 565
1859 589 1381 2428 1047
186'· 447 1561 2274 713
1861 484 1354 1991 637
1862 513 1639 2589 950
■1863 503 2474 2322 1 52άπέθ.πλέον
1864 364 1486 2135 649

τελεσθέντε; γάμοι πρό; τούς τοΰ έτους 1864, εί-
Λ i

Μ.
ναι σχεδόν ώς 2 πρό; Ί.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

’Af.ia τών ανδραπόδων. — Παρά Δημοσθένη 
πληροφορούμεθα δτι ό Μυριάδης έδανείσθη παρά 
τοΰ πατρός τοΰ Λημοσθένους 40 μνας, καί άντ’ 
αύτών τώ έδωκεν 20 άνδράποδα, ώστε έκαστον 
άνδράποδον ύπελογίσθη άντί 2 μνών. Τά άνδρά
ποδα ήσαν λίαν παραγωγόν ζεφάλαιον, καθότι έ- 
ζέρδιζον 60 μέχρι 100 δρ- κατ’ έτος, δηλ. μέχρι 
22μΙ00 έπί τοΰ κεφαλαίου τή; αξίας αυτών.

333,000.
666,000. 

1,890,000. 
1,210.000.

πτωχία- ό δέ άπήντησεν οτι εύχεται τοϊς θεοί; 
δπω; δυνηθή νά ΰπομένη έν τή βασιλική άξια, ώ; 
ύπέμενεν έν τή πτωχία. Ευχαριστηθεί; δέ ό ’Α
λέξανδρος έκ τής άπαντήσεως ταύτης καί τής 
άγχινοία; τοΰ άνδρός, έπηύξησε τό κράτος αύτοΰ 
διά προσθήκη; άλλων χωρών, καί προστούτοι; έδώ- 
ρησεν αύτώ ού μόνον τά βασιλικά σκεύη καί έπι
πλα τοΰ Στράτωνο;, άλλά καί πολλά άλλα έκ 
τών ιδίων αύτοΰ σκευών καί επίπλων.

'θ μέγιστο; ορος τών γεννήσεων είναι κατάτό 
έτος 1862, τών γάμων τό 1856, καί τών άπο
βιώσεων τό 1863/0 δέ ελάχιστος δρος τών γεν
νήσεων κατά τό 1856, τών γάμων τό 1864 καΐ 
τών άποβιώσεων κατά τό 1856, τών γάμων τό 
1864 καί τών άποβιώσεων τό 4 861. Παρατη
ρούμε·? δέ οτι κατά τά έτη I 855 καί I 863 οΰ 
μόνον δέν ίσογαθμίζουν αί γεννήσεις μέ τάς άπο- 
βιώσεις άλλ είναι καί έλλειψις. Τό τοιοΰτον δέ 
έξηγεΐται, διότι κατά μέν τό 1853 ή χολέρα έ- 
νέμετο τήν Κέρκυραν, κατά δέ τό 1863 ένέ- 
σκυψεν εις τά παιδία καί νήπια έπιδημία, ήτι; 
■πολλά κατεβίβασεν εις τόν τάφον. Επίσης άξιο- 
πζρατήοητον είναι ότι οί περισσότεροι γάμοι έ- 
γένοντο τά έτη τά διαδεχθέντζ τάς έλαιοεσοδείας 
1855 καί 1857 καί οτι οί κατά τά έτη ταΰτα

Χρηματική εώκ αρχαίων ’Αθηνών κατάστα- 
σις. — Εν Αθήναις μικρά; περιουσίας κάτοχοι 
υπολογίζονται οί έχοντες μέχρι 5 ταλάντων, μέ
ση; δέ καταστάσεως ήσαν οί μέχρι 40 ταλάντων, 
καί μεγάλης οί μέχροι 200, όποΐαι ήσαν αί οίκογέ- 
νοιαι Νικίου/ίππόνίκου, Καλλίου- κλ. ώστε ή δλη 
περιουσία τών αρχαίων Αθηναίων ύπολογίζεται εις 
40,000 ταλάντων, ό Πολύβιος (376. τ:. χ.) υπο
λογίζει εις 6,000 ταλάν των τήν περιουσίαν ολο
κλήρου τής Αττικής, άλλά δυοΐν θάτερον, ή ή- 
πατήθη ή ήμ αρτημένον έστί τό χωρίον τοΰτο "οΰ 
Πολυβίου, καθότι ή ’Αττική εμπεριείχε·/900,000 
πλέθρα καλλιε ργησίμου γής, σιμωμένης άντί 50 
δρ. κατά πλέθρον, ήτοι τό δλον άντί 7,500 τα
λάντων. II πόλις έμπεριεϊχεν 10,000 οικίας άξίας 
ώ; έγγιστα 1600 ταλάντων* τάς δέ εκτός τής 
πόλεως οικοδομά; δυνάμ.εθα νά ΰπολογίσωμεν κατά 
προσέγγισιν αξία; 400 ταλάντων- εις ταΰτα προσ
θετέα ή άξια τών ζώων, καί 360,000 ανδραπό
δων και ουτω βλέπομεν οτι αί ίδιωτικαί μόνον 
περιουσία·., εκτός τή; τοΰ δημοσίου, φθάνει, ώς 
εϊπομεν, εϊς 40,000 ταλάντων.

Αημόσιος οϋπο.Ιογισμϋς τών αρχαίων’Α
θηνών. — Έκ τών ειδήσεων ά; ποριζόμεθα έκ 
διαφόρων συγγραμμάτων δυνάμεθα νά καταστρώ" 
σωμεν τόν προΰ πολογισμόν τούτον ώς εφεξής, 

έσοδα.
Έκ τών δημοσίων κτημάτων, δρ.
Έξ άμέσων φόρων. »
’Εκ φόρων τών συμ. πόλεω ν » 
Εκ δανείων,καί τελών π ολέμου » 
’Εξ έμμεσων φόρων »
’Εκ δημοσίων καί προστίμων. »

Τό δλον δρ. 6,681,500.

21 1,000.
421,000. 

3,663,000.
277,500. 
444,000. 

1,665,000.

έξοδα.

Διά δημοσ α; τελετάς. δρ. 1,110,000. 
Εϊ; μισθ. άμοιβάς καί βοήθεια; · 2,222,000 
Πρός συντήρησιν τών δομοσίων 
καταστημάτων, καί κοινής ασ

φαλείας. ”
Διά τό ιππικόν έν καιρώ πολέμ.» 
Διά τό πεζικό·/.
Διά τό ναυτικόν, _____11

Τόόλονδρ. 7,431,000.

ιΟ βασι.ίείις Αβδο.Ιώνυμος· — Παραδοθεί- 
σης τώ Αλεξάνδρω τής τών Σιδωνίων χώρα; 
ούχί τή βουλήσει τοΰ βασιλεύοντος Στράτωνο; 
άλλά τή τοΰ λαού, ό Στρατών έκρίθη ανάξιο; τοΰ 
λοιπού τής βασιλικής άξίας, δθεν ό Εφεστίων τή 
«δ εία τοΰ ’Αλεξάνδρου αποφάσισε νά διιρίση νέον I 
βασιλέα, διό προσκαλέσα; τούς φίλους αύτοΰ, έκ 
τών διασημ-οτέρων τή; Σιδώνη; νέων, έπρότεινεν 
αυτο'ί;, ΐνα έκλέξωσι μετά- ύ των ον τινα ένόμιζον 
ίκανώτερον νά βασιλεύση, άλλά πάντες άπεποιή- 
θήσαν τήν βασιλείαν λόγω, δτι κατά τά πάτρια 
έθιμα ούδεΐς ήδύνατο νά βασιλεύση άν δέν κατή- | 
γετο έκ τής βασιλική; οικογένειας. Θαυμάσας δέ 
ί Εφεγίων τά γενναία αύτών αισθήματα,άνέθεσεν 
εί; αύτού; τήν εκλογήν τοϋ βασιλέως αύτών έκ 
τών μελών τή; βασιλική; οικογένειας, προσθεΐ; 
ότι πρός αμοιβήν τής αρετή; αύτών, έπιθυμεϊ 
όπως ό έκλεχθησόμ.ενος οφειλή εί; αύτού; τόν 
διορισμόν του. Ούτοι δέ έξελέξαντο ούχί έκ τών 
πλουσίων καί ραδιούργων άλλά τόν έναρετώ- 
τερον μέν, πτωχώτερον δέ απάντων τών μελών 
τής βασιλικής οικογένειας, καλούμενο·/ ’λβδολώ· 
νυμον καταγινόμενον εϊς τήν καλλιέργειαν μι
κρού τινο; άγροΰ, έξ ού έπορίζετο τά πρός τό 
ζείν. Πεαιρωθείης δέ τής έκλογή; άπήλθον οί νέοι 
ούτοι είς τήν οικίαν τού έκλεχθέντος ΐνα παρα- 
λάβωσιν αύτόν καί όδηγήσωσι παρά τώ ’λλεξάν- 

ι δρω. Κατεγίνετο δέ κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ό

Αβδολώνυμος βοτανολογών έν τώ άγρώ αύτοΰ, 
i δτε εισελθόντε; οί νέοι ειδοποίησαν αύτόν περί 
| τή; γενομένης έκλογή;· Καί κατ’ άρχά; μέν ένό- 
| ·μισεν ότι ούτοι άστεΐζοντο ή περιέπαιζον αύτόν, 

άλλά πληροφορηθείς περί τοΰ γεγονότος έπείσθη 
■*α μεταλ.λά'η τήν θέσιν του. Ενδυθείς δθεν, άφοΰ 
πρότερον έλούσθη, τά όποια τόν είχον κομίσει 

I πορφυρά καί βασιλικά ένδύματα καί
'/π αυτών παρουσιάσθη πρό; τδν ’.

'Αστέρες διάττοντες. — ύ ΰλμστέδιο; καί 
Πάλμ.ερος ευρισκόμενοι έν ’Αμερική κατά τό έτος 
Ί 834 παρατήρησαν τήι νύκτα τή; 1 2 πρός τήν 
13 9βρίου τόσον πλήθος διαττόντων αστέρων, 
ώστε έν διαστήματι 9 μόνον ώρών ήδυνήθησαν 
νά καταμετρίσωσι 240,000. Κατά δέ τόν Σχρεί- 
βερσον 700 αερόλιθοι πίπτουν κατ έτος έπί τή; 
έπιφανείας τής υδρογείου.

/. 4ΕΚΙΓΑΛ4ΑΣ.

'Τι'εη.Ιά κτίρια.

II υψηλότερα τών πυραμίδων τή; Αίγυπτου 
έχει ύψος 1 46 μέτρων, ό πύργος τοΰ Στρασβοι 
γου Μύνστερος 142. ό πύργο; τοΰ έν Βιέννη Α
γίου Στεφάνου 138.0 θόλος τοΰ έν ‘ΡώμΤ, Αγίου 
Πέ τρου 132. 0 πύργος τοΰ έν Αμ.βούργω Αγίου 
Μιχαήλ. 130. II έν ’Αμβέρση εκκλησία 120. 6 
πύργος τοΰ έν Αμβούργω Αγίου Πέτρου 119. Ο 
θόλος τοΰ έν Λονδίνω Αγίου Παύλου 11 0. Η μη- 
τρόπολις τών Μεδιολάνων 109. ό έν Βονωνία 
πύργος τών δναρίων (asinelli) 10/. CO όβολο; 
τοΰ κωδονοστασίου τή; έκκλησίας τών απομάχων 
έν Παρισίοι; 105. Η κορυφή τοΰ Πανθέου έν 11α- 
ptoioi;. 79. To κιγκλίδωμα τοΰ πύργου τής Θεο
τόκου (Notre-Dame) τών Παρισίων 66. ‘ίί έν 
Κωνσταντινουπόλει άγια Σοφία 59. ‘Η στήλη 
τής πλατείας voutome έν Παρισίοι; 43. Το δώ
μα τοΰ αστεροσκοπείου τών Παρισίων 21.

>υι

Π έκρηξι; τή; Εκλας κατά τό 1783 καί 
αποτελέσματα αυτής.

Κατά τό 1783 συνέβη έκρηξι; τού εν Ισλαν
δία γνωστού ηφαιστείου Εκλας- αύτη ήν τόσω 
μεγάλη, ώστε καίτοι ήρχισε τήν 8 τοΰ μηνό; 
Ιουνίου έξηκολούθησε μέχρι τού τέλους τού Αυ- 

ι γούστου, δτε έτελείωσε διά σφοδρότατου σεισμού.
οδηγηθείς Επί Sv ολόκληρον έτος βαρύ στέγασμα εύθοίπτων 

'Αλέξανδρον; νεφών έμεινεν έξηπλωμένον έπί τήν νήσον. II 
δστις τόν ήρώτησε πώς ήδυνήθη νά ύπομένη έν άμμο; καί ή κόνι; έκάλ.υψαν άνεπιστρεπτεί χι

πορφυρά καί βασιλικά
* ’ «
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λιάδας πλέθρων ευφόρων νομών. At νήσοι Φερόη, 
Στέτλανδ καί ’ορκάδες έπλήσθησαν τΐί πυριγε
νούς ταύτη; κόνεως, ήτις μάλιστα έμόλυνε τόν 
ούρανόν τής Αγγλίας και Ολλανδίας. Φθοροποιοί 
δ·.ά τήν άποφοράν ατμοί έμίλυναν ολόκληρον ττ,ς 
’Ισλανδία: τήν ατμόσφαιραν’ η δέ χλόη, τήν ο
ποίαν δέν είχε προσβάλει ή βροχή τής-κόνεως 
όλοτελώς κατετάκη. θί ιχθύς άπωλέσθτσαν εις 
τήν μολυνθεΐσαν θάλασσαν, έπιζωοτία άνεφάνη 
είς τά κτήνη, και επιδημία όμοια πρός στομακά- 
κτ,ν προσέβαλε καΐ αύτούς τούς κατοίκους. *0 
Στεφενσών ύπελόγισεν, ότι 9000 ανθρώπων, 28, 
<•00 ίππων, 11,000 κερασφόρων ζώων καί 190, 
000 προβάτων άπέθανον ένεκα τής έκρηξεως 
ταύτης. Κατά μετριότερου όμως υπολογισμόν ά- 
ριθμούνται αί μέν ανθρώπινοι άποβιώσεις εις 
1300 αί δέ τών ζώων είς 150,000 περίπου.

LO t.teytiur επαίτης. — Πρό τίνος άπαντες 
σχεδόν οί κάτοικοι Βίλνας ήκολούθουν κατηφεϊς 
καΐ περίλυποι τό φέρετρο·/ νεκρού τίνος είς τό 
τελευταίου αυτού οίκημα.

Γενικόν πένθος κατείχε τήν πόλιν, άπαντα δέ 
τά εργοστάσια ήσαν κεκλεισμένα. Και εν τού
τοι;, περίεργον, ό νεκρός ήν Ισραηλίτης καΐ πε- 
ριπλέον Ισραηλίτης επαίτης.

Εκαλείτο Szymel Sliz<|Ot, ήν επαίτης έπΐ 
τριάκοντα έτη’ καθ’ έκάστην δέ διήρχετο τά; 
οδούς, μέ £ν κουτίον εις χεΐρας, φωνάζων. ΛΓή 
■ Ιησμοτεΐίβ τούς πτωχούς, τάς χήρας ζαΐ τά 
ορφανά

0 έπαίτης δέν έρριπτε τάς λέξεις ταΰτα; ώς 
οελεαρ ΐνα έφελκύση τόν οίκτον τού διαβάτου υ
πέρ εαυτού καΐ τόν φορολογήση. Εφόσον χρόνον 
μετήρχετο τόν επαίτην συνέλεξεν ένκενήχοντα ρ- 
.Ιιάάας ρούβλια, άλλ’ έξ αύτών δέν έξώδευσε πρός 
χρήσίν του ούδ Εν καπίκιον-

Ταύτζ προώριζεν αποκλειστικές διά τούς ασ
θενείς. ού; έπεριποιεΐτο ό ίδιος, έπλήρωνε δι αυ
τών τά ό-.όακτρα πτωχών παιδιών καΐ διένειμε 
πρό; τού; πτωχού; τά τρόφιμα άτινα τώ εδιδον

Το έσπέρα; ήσχολεΧτο εις τήν κατασκευήν ταμ- 
βάκου, τόν όποιον πωλών εξοικονομεί τάς ίδικ.ά; 
του άνάγκας. Καί τό έκ τού ταμβάκου περισσεύ- 
ον ποσόν άφιέρωνεν εΐ; τούς πτωχούς.

‘θ Ισραηλίτη; ούτος επαίτη; οϋδένα είχε συγ 
γενή έν τώ κόσμω.

*0 γέρων υποφέρει τήν μοναξίαν, κάλλιον τού 

νέου, άν και ό μέν πρώτος εχει τότε συντρόφου; 
τά; λύπας τού παρελθόντος, ό δέ νέος τά; έλπί- 
δα; τού μέλλοντος.

ό καλλίτερος έπαινος τών έκ τού μηδενός 
άναδεχθέντων άνδρών, είνε ή άπό κατηγόρων ά- 
νάμνησι; τής προτέρας καταστάσεώς των.

'Εκαστη θρΐξ λευκαινομένη έπί τού μετώπου 
μας μαρτυρεί μέλλουσαν λύπην, ή παρερχομένη

*(Ο μέν ήλιο; διαλύει τάς χιόνας, ή δέ αλή
θεια τά ψεύδη. *Λλ.λά τό φώς άμφοτέρων βραδύ
τατα επαναφέρει τήν ζωήν ή τήν τιμήν ανθρώπου 
πάσχοντο; ή συκοφαντηθέντος.

II δημοτικότης είναι ανάκτορο·/ τού όποιου 

ή θύρα ανοίγεται ώς έπι τό πλείστον διά ψευ
δών κλειδιών.

Αμα έκλειψη ή ανταμοιβή καΐ η τιμωρία τοΰ 
καλού καί τού κακού, ό κόσμος ήθελεν εισθαι 
ακατανόητο·/ αίνιγμα’ μία τών μεγαλητέρων α
ποδείξεων οτι ή δικαιοσύνη υπάρχει είς τόν ούρα
νόν, είναι δτι δέν κατοικεί είς τόν κόσμον τούτον.

II πείρα καί ή σκέψις εισΐν είς τά πνεύματά 
μα; ό,τι τό πΰρ καί τό άλας είς τά; τρο· 
φάς μας.

‘θ Χαρτοπαίκτης τού όποιου τό βαλάντιον 
έκενώθη Ομοιάζει πρός τόν μέθυσον, τού όποιου 
έθραύσθη ή φιάλη’ ό μέν πρώτο; δέν δύναται 
πλέον νά παιζη, ό δέ δεύτερος νά πίη, άλλ,’ άμ" 
φοτέρών δέν έθεραπεύθη τό ελάττωμα.

II ευδαιμονία δέν ανήκει εί; τήν καρδίαν έν 
ή ακτινοβολεί, ώ; καί τά άστρα δέν άνήκουσιν 
είς τήν λίμνην έφ’ ής αντικατοπτρίζονται.

Ο: γονιμώτεροι είς παραγωγήν ιστορικών άν
δρών αιώνες εϊσίν οί μάλλον στείροι υ,εγάλων 
άνδρών, ώ; καί 5 αριθμό; τών ζωγράοων αυξά
νει καθόσον τά πρωτότυπα έλαττούνται.

Η ΕΠΑΥΛΙΣ ΤΗΣ ΟΖΕΡΑΙΗΣ- 
(Συνέχεια άπό φυίλαό. 5W )

’Ολίγον κατ’ ολίγον αί ύπόνοιαί μου ένισχύθη- 
σαν, καΐ τότε δέν έδίστασα πλέον νά τάς ανακοι
νώσω εις τήν ’Λδελαίδα. Από τής στιγμής εκεί- ι 
νης αΰ:η έγνώρισε τάς αίτιας τού μίσους εκείνου 
καί τής άντιπαθείας, ήν αισθάνεται δι άνθρωπον 
ου φέρει τό όνομα. Ιίαρέβαλε τότε τήν παράδοξον 
καΐ αινιγματώδη διαγωγήν τοΰ αναξίου συζύγου 
της,καΐ ένεθυμήθη τέλος ότι μοί ανήκε πριν ή μά; 
άποχωρίση αποτρόπαιου έγκλημα. ΐδοΰ ή αλή
θεια, τίς λοιπόν τόρα δύναται νά κατηγορήσω τήν 
πτωχήν ταύτην γυναίκα άν έφυγεν ές Οζεραίη; ; 
τίς τολμά νά ε· πγ, ότι πρέπει νά έπανέλθη πλη
σίον τού δολοφόνου τοΰ αδελφού τής ;

Η Σουσάννα, παρελθουσών τών πρώτων στιγ
μών τή; ταραχής τη;, ήκουσε μέ είδος τι γαλή
νη; τήν κατά τού Γρανσάμ τρομεράν κατηγορίαν. 
“II φωνή της δμω; είχεν άναλάβει τήν συνήθη 
αύτής ήχηρότητα ότε ήρώτησε ψυχρώς.
— Λοιπόν, κύριε, έρειδόμενο; έπΐ υποθέσεων ϊσω; 
«βάσιμων, έρρίψατε τήν ταραχήν είς τήν καρδίαν 
μιά; γυναικός ασθενούς καί εύπιστου, καΐ σείς 
Αδελαίς, έοειδομένη έπί μια; ύπονοίας άδικου 
ϊσως, έκυβεύσατε άνοήτως δλην σας τήν ύπαρξιν ;
— Υποθέσεις, ύπόνοιαί άδικοι ! έπανίλαοε μετ’ 
αποστροφής ό Δουκλέρκ’ αύτό φρονείτε, κυρία 
Λαμβέρτου ; Λοιπόν θέλω νά σάς αποδείξω πόσην 

πίστιν έχω εις τήν αυστηρότητα ταύτην τών αρ
χών, άς όλο; ό κόσμο; θαυμάζει έν ύμΐν. όρκί- 
σθητε έπισήαω; ενώπιον τού θεού, ένώπιον τής 
’Αδελαίδος καΐ ένώπιον έμοΰ, οτι ό Γρανσάμ δεν 
είνε διόλου ένοχο; ! . . ‘Η περίστασι; ε'«ε σπου
δαία’ διότι πρόκειται περί τής τύχ.-ς τή; Άδε- 

λαίδος καΐ έμοΰ, περί τής τύχη; τοΰ άθλιου έκεί
νου,όρκος δέ παρόμοιο; δέ·» δύναται νά γείνη ψευ
δή;. όρκίσθητε ότι δέν γνωρίζετε ότι ό Κάρολος 
Γρανσάμ συμμετέσχε τού θανάτου τού φίλου του 
καί θά σά; πιστεύσω αμέσως, καί θά έπαναφέρω 
έγώ ό ίδιος τήν ’Λδελαίδα είς τόν πύργον τής 
όζεραίη;, καί Οά συγκατανεύσω νά μή τήν έπα- 
νίδω πλέον.

‘H Σουσάννα έμεινε σιωπηλή-
—■ ‘Ομιλήσατε, Σουσάννα, δμιλήσατε ’ άνέκραξεν 
ή Κ. Γρανσάμ. Γνωρίζετε τό αναποφάσιστον, δπερ 
είνε ή βάσις τού χαοακτήρος μου, καί τοσάκις 
μέ έπεπλήξατε δι’ αύτό. Γνωρίζετε δτι ούδέποτε

ήθελον τολμήσει νά περιφρονήσω τάς δυστυχίας· 
ύφ ών μέ απειλείτε, καΐ ών ή συνείδησις μέ Α
πείλησε πριν ύμών, άν ή φρίκη, ήν μοΐ ένέπνε·:·/ 
ό σύζυγό; μου, μετά τήν άποκάλυψιν ταύτην δέν 
ήτον ύπέρ παν άλλο ισχυρότερα . .. Είπατε ότι 
είνε αθώος, οτι τόν συκοφαντοϋσιν, ότι δέν είνε δ 
φονεΰ; τού προσφιλ,οΰ; αδελφού μου, καί έπιστρέ- 
φω πρό: αύτόν, καί ό έλεγχος τοϋ οτι τόν έπρό- 
δωσα καΐ τόν ύπωπτεύθην, Οά μέ καταστήση πε- 
ριπαΟβστεραν, τρυφερωτέραν, μάλλον άφωτιωμένην 
παρά ότε ένόμιζον καθήκον νά ύπερυψώ τήν γεν- 
ναιοφρονσύνην του, καΐ θαυμάζω τόν ήρωίσμόν 
του.
— Πιστεύσετε λοιπόν, κυρία, ύπέλαβε τέλο; ή 
Σουσάννα μετά σταθερότητάς, ότι ό όρκος τόν 
οποϊιν ζητείτε, δύναται νά δικαίωση ένώπιον ·;οΰ 
θεού καί ένώπιον τοΰ κόσμου το απονενοημένου 
ύμών διάβημα; Μάθετε καλώς ότι καί έπί τή 
υποθέσει ότι ό άνθρωπο; αύτός διέπραξε τόν φό
νον, 8ν ύποπτεύετε, σείς δέν έδύνασθε νά άπαλ- 
λαχθήτε διά μια; τών καθηκόντων σας ώς χρι- 
στιανής, τών καθηκόντων σας ώς συζύγου καί 
μητρός. ‘11 άλυσο; ή'τις σάς συνδέει πρός αύτόν, 
περικλείει δλα σα; τά μέλη,καί πρέπει νά τήν βα- 
στάστ.τε, έστω καί άν πρόκειται νά καταρραγήτε 
ύπό τό βάρο; τη; . . . ’Αφ’ ή; στιγμής δ ίερεύς 
σάς ήνωσεν έπί τοϋ βωμοΰ, ανήκετε είς αύτόν 
άνευ όρων . . . Δι’ υμάς δέν είν’ εγκληματίας. Αν 
οί άλλοι τόν καταρώνται, σεις οφείλετε νά τον 
αγαπάτε. “Αν οί άλλοι τόν άποστρέφωνται μετά 
φρίκης, σεϊ; πρέπει νά τόν περιποιτ.οθε καί περι
θάλπετε. Άν οί άλ,λοι τόν καταδικάζωσι, σεϊ; 
δέν θά γείνητε δικαστή; του. άλλά σύντροφος καί 
θεράπαινά του. ‘Ο θείος νόμ.ος εινε άκαμπτος, 
’Αδελαίς, καί δέν πρέπει ν’ άπαιτήτε οπω; δι 

| υμάς καταστή ήπιώτερο;. Οίαδήποτε καΐ άν ήνε 
τά σφάλματα έκείνου μεθ’ ου ήνώθκτε, σείς δεν 
δύνασθε νά τόν έγκαταλείψητε, χωρίς νά φανήτε 
μοιχαλϊς καΐ ένοχος.

‘11 επιβλητική αΰτη γλώσσα, ήτις είς τό στό
μα τη; Κ. Λαμβέρτου, τή; μάρτυρο; ταύττ,ς τής 
συγγενικής πίστεως, είχε τοσαύτην όύναμιν καΐ 
αξίαν, ούδέν αποτέλεσμα εσχε δι έκείνου; πρός 
οδ; άπηυθύνετο. ‘Η ’Αδελαίς έδιδε συνεχή δείγ
ματα ανυπομονησίας, καΐ άμα η Καλλ Γυναίκα 
έπαυσε νά όμιλή, ό Δουκλέρκ ανέκραξε μέ θριαμ
βευτικόν ύφος
— Βλέπετε; δέν ήρνήθη, ’Αδελαίς, δέν έτόλμησε 
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νά άρνηθή. 'Αφοϋ τήν ήκούσατε, πιστεύετε πλέον 
•δτι σάς έξηπάτησα Χιά ψεύδους; ’Ας παυσωσι 
πλέον αί άμφιβολίαι. Ηπατήθημ,εν άμφότεροι έκ 
τής φαυλότητος ένός κακούργου καΐ δύναμαι νά 
άξιώ έφ’ ύμών δικαιώματα ιερά. Τούλάχιστον, 
'έξηκολούθησε μέ υ-φος πίκρας εϊρωνίας, δέν θά 
θελήσητε πλέον νά δεχθή:ε τήν φρικώδη βάσανον 
άφ’ ή; ή Κ. Λαμβέρτου σας απαγορεύει ν’ άπαλ· 
λαχθήτε.
— Οχι .. όχι! άνέκραξεν ή νέα γυνή μετ απελ
πισίας, δέν θά έπαναίδω πλέον τόν δολοφόνον 
τοϋ αδελφού μου . . . Προτιμώ καλλίτερον ν’άπο- 
θάνο> . . Αί φρικωδέστεραι βάσανοι τοΰ γ.δου μοί 
φαίνονται προτιμότερα1, τής ζωής ήν διήγον πλη

σίον αύτοϋ !
— "Αν τό πράγμα έχφ ούτως, Αδελαΐς, ΰπέλα- 
€εν ή Σουσάννα στενάζ'.υσα, άν πραγματικός ή 
κατά τοϋ ανθρώπου έκείνου αντιπάθεια σας ηνε 
τοιαύτη ιόστε δέν δύνασθε πλέον νά ύποφέρητε 
τήν παρουσίαν του, δέν έχετε λοιπόν άλλο νά 
πράξητε, είμή ν’ άκολουθήσητε ένα μοιχόν, πρός 
μηδέν λογιζομένη τό σκάνδαλον καΐ τήν άτιμίαν; 
’Επειδή πρέπει, επειδή ή ανάγκη αύτη κατέστη 
αναπόφευκτος, άπομακρύνθητε τοΰ συζύγου σας, 
σύμφημι, άλλά δέν δύνασθε νά συμβιβάσητε τήν 
άπομάκρυνσιν ταύτην μετά τοϋ καθήκοντος μετά 
τών υποχρεώσεων σας ; Αδελαΐς, άπό τής βρεφι
κής ηλικίας σας, είμαι σύντροφος, φίλη σας, είμαι 
σχεδόν μήτηρ σας' διατί λοιπόν ϊέν ζητείτε £ν 
άσυλον παρ’ έμοί έν τή θλίψει σας ; Αύτό ποάτ- 
τουσα, δέν ήθέλατε αποβάλλει ούδέ τών άλλων 
ούδέ σοΰ αύτής τήν ϋπόληψιν . . . Τέκνον μου, 
έλθετε εϊς τήν έπαυλιν, καΐ θά σάς θεωρώμεν έκεϊ 
ώς προσφιλή θυγατέρα, θά σάς σεβόμεθα ώς κυ
ρίαν' καί άν τινές καταχρώμενοι τά απερίγραπτα 
δικαιώματα τοΰ γάμου έτόλμων νά ταράςωσι τήν 
ησυχίαν σας-, γνωρίζετε καλώς ότι έχομεν τά 
μέσα νά έπιβάλωμεν σέβας εις τόν τό τοιοΰτον 
έπιχειροϋντα.

Τό τελευταϊον τοϋτο μέτρον ήτο φρόνιμον, καΐ 
ή Αδελαΐς τής όποιας τό φύσει άναποφάσιστον 
πνεύμα κατέστη ίτι άσθετέστερον έν τώ μέσω 
τοιούτων αγωνιών, έμιλλεν ίσως νά υποχώρηση 
είς τήν συμβουλήν τής γραίας φίλης της, έάν μή 
ό πρός τόν Δουκλέρκ ’έρως της δέν άντέλεγεν είς 
τάς όρθά; τής Κ. Λαμβέρτου παρατηρήσεις.

Ενθυμείται ό αναγνώστης ότι ή σκηνή αύτη 
■συνέβαινεν έπί τή; μεγάλης όδοϋ, έν μέσω σκό-

τους βαθέος, καΐ απέναντι τής μικράς οικίας έν ή 
ή Αικατερίνη Ραβινότου είχεν εισαγάγει πρό ολί
γων στιγμών τήν Κ. Λαμβέρτου. Τό όχημα έστά- 
θμευεν ολίγον παεέκει, ό δέ αμαξηλάτης δέν έδύ
νατο νά άκούση τί έλεγον' διότι ή φωνή τών συ- 
νομιλούντων έκρύπτετο άπό τόν μυκηθμόν τοΰ 
ανέμου, οστις έπνεε μετά σφοδρότητος είς τήν 
πεδιάδα. Τούτου ένεκα δέν ειχον έξυπνήσει 
οί κάτοικοι δυο ή τριών παρακειμένων καλυβών, 
άλλά καΐ έν περιπτώσει καθ’ ήν έτερόν τι συμβε- 
βηκός ήθελε συμβή, ή προσοχή όμως τών δύο γυ
ναικών καΐ τοΰ ’Αλφρέδου ήσαν όλοσχερώς επί τοΰ 
ενδιαφέροντος αύτοΐς αντικειμένου προσηλωμένη, 
ώστε δέν προσεΐχον άλλαχοΰ.

’Εν τούτοις άπό τίνων στιγμών λάμψις έρυ- 
θόχρους είχε διαδοθή έν τή ατμόσφαιρα. Μικρόν 
κατά μικρόν ή λάμψις αύτη έπεξετάθη, καΐ όταν 
δ άνεμος έπαυεν έκ διαλειμμάτων, ήτο καθαρωτέ- 
ρα καΐ μάλλον ευδιάκριτος. ’Εδύνατο τις νά ύπο· 
λάβη αύτήν ώς τά πρώτα απαυγάσματα τής 
διαγελώσης ήοΰς, άν τό πορφυρόχρουν χρώμα της 
δέν τήν ομοίαζε μάλλον πρός τό σπάνιον εκείνο 
έν Εύρώπη φαινόμενον, τό καλούμινον βόρειον 
σέλας, χωρίς δέ ν’ άναδράμη είς τήν αιτίαν τοΰ 
φαινομένου τούτου ή Καλή Γυναίκα έρ^ψε βλέμμα 
τρόμου πέριξ αύτής καΐ εΐπεν ώςϋπό σπαρακτικής 
προσβληθεΐσα άναμνήσεως'
—■ Αδελαΐς, σέ παρακαλώ, σπεϋσον νά μέ άπο- 
λουθήσγς. .. δέν δύνασθε νά έννοήσητε πόσω 
τιμάται δι’ έμέ πάσα στιγμή παρερχομένη .... 
‘Η φροντΐς τή; ησυχίας καί τιμής σας μ’ έκαμε 
νά λησμονήσω πράγματα, άτινα έν ούόεμιά άλλη 
περιπτώσει τοΰ βίου μου ήθελον λησμονήσει . . . 
’Αδελαΐς, έθυσίασα πάντοτε τά συμφέροντα τή; 
οικογένειας μου καΐ έμοΰ διά πάν δ,τι φέρει τό 
όνομα Σαινσομόν άλλά πιστεύσατέ μοι ότιπαρα- 
τείνουσα τήν άντίστασίν σας δύνασθε νά γείνητε 
παραίτιο; μεγαλειτέρων δυστυχημάτων . . . Δεν 
σάς έγκαταλείπω πλέον, καΐ έν περιπτώσει καθ

, ήν ή ζωή έμοΰ καΐ όλων τών οίκείωυ μου ήθελε 
f διατρέχει τόν έσχατον κίνδυνον . . . όχι δέν θά 
ι έγκαταλείψω τήν θυγατέρα τή; 'Ελισσάβετ δέ 
1 Σαινσομόν έν τώ μέσω κρίσεως τοσούτω φρικώ- 
• δους, ούδέ θά υποφέρω νά κάμη έν μόνον βήμα 
; πρό; τήν απώλειαν τη;!

— Τί λέγετε, Σουσάννα, ύπετονΟόρισεν ή Κυρικ 
η Γρανσάμ' φοβεϊσθε καΐ άλλα απαίσια συμβάντα ;. 
- — Δέν έχω τόν καιρόν νά εξηγηθώ, άλλά σάς

παρακαλώ, 'Αδελαΐς έν όνόματι, τής μητρός σας, 
έν όνόματι παντός ο,τι έχετε ΐερώτερον . . .
— Σουσάννα, ανέκραξε φωνή τις θρηνώδης έκ τοΰ 
δωματίου, ό υιός σας έσώθη ;

Η Καλή Γυναίκα κατές-η πελιδνή καΐ έστράφη 
φρικιώσκ πρός έκείνην ήτις ήθελε νά δμιλήση' 
ήτο δέ αύτη ή Αικατερίνη ‘Ραβινότου, ήτις είχε 
συρθή πρός τήν φλιάν τής Ούρα;, καΐ ήτι; έρειδο- 
μένη έπί τοΰ τοίχου, έτεινε τήν χεϊρά προ; τήν 
κορυφήν τών δένδρων ώς διά νά δείξγι τήν άπαι- 
σίαν λάμψιν. ήτι; έξεχέετο τότε.

Τρομερά υποψία έσπάραξε τότε τήν καρδίαν 
τή; Καλή; Γυναικός.
— Αικατερίνη, είπε μετ άπογνώσεως, δέν μοΐ εί
πατε ότι μόνην έμέ ήπείλουν ;
— Καΐ τό μητρικόν σα; φίλτρον δέν σά; έ<αμε 
νά μαντεύσητε οτι έ ΐυνάμην ν’ άπχτηθώ ; Δέν 
προΐδατε ότι τό μίσο; τών πονηρών έδύνατο 
νά σά; προσβάλη εί; πάν ο,τι έχετε φίλτερον . . ; 
Σουσάννα, παρατηρήσατε έκεϊ, καΐ σκέφθητε οτι 
σάς προειδοποίησα εγκαίρως ΐνα σώσητε τόν υίόν 
σα; καΐ προλάβητε τούλάχιστον τό έγκλημα 
τούτο.

Πάντε; οί παρεστώτες έστράφησαν πρό; τό ύπό 
τής άσθενοϋς υποδεικνυόμενου μέρος καΐ είδον 
πλατείαν γλώσσαν πυρός άναδιδομένην έκ τοΰ 
βάθους τής κοιλάδο; πρός τό μέρος τής έπαύλεως 
καΐ λάμπουοαν διά μέσου τών δένδρων. Αναμφι- 
βόλως ή λάμψις αύτη προήρχετο έκ πυρκα'ίάς ήν 
ό πνέων μεθ’ ορμής άνεμος βεβαίως έμελλε νά κα- 
ταστήση φρ·κώδη.

11 Σουσάννα άφήκε κραυγήν σπαρακτικήν. Η 
στω'ίκή άπάθειά της δέν έδυνήθη πλέον ν’ άντιστή 
πρός τήν αβεβαιότητα, ήν τή ένέπνεεν ή τύχη τοΰ 
Διονυσίου.
— ίΐ! θεέ μου άνέκραξεν,έπεφυλάξατε τοιαύτην 
σκληράν δοκιμασίαν διά τάς τελευταία; ήμέρας 
μου; Είνε δυνατόν άρα, άναχαιτίζουσα τήν θετήν 
θυγατέρα μου παρά τά χείλη του βαράθρου, νά 
διεκινδύνευβα τήν υπαρξιν του προσφιλούς υίοΰ 
μου, τοϋ πτωχού μου Διονυσίου;

Η Αικατερίνη ή μάλλον ή σκιά τη; έπλησίασε 
*ρός αύτήν συρομένη' ήτο δέ τόσον έξησθενημένη, 
ώιτε ό άνεαο; σείων τήν έσθήτα τη; έκινδύνευε 

τήν άνατρέψή. Δραξαμένη τή; χειρό; αύτή:, τή 
ί'.πε μετά πένθιμου φωνή;,

Σουσάννα, τί κάμνετ’ έδώ ; Τί θέλουσιν αύτοϊ 
°ί ζένοι ·, Πώ; έλησμονήσατε ότι αφήσατε μίαν 

θνήσκουσαν διά νά ύπάγητε νά έκπληρώσητε ΰ- 
ποχρέωσιν ίεράν ; Λν ό άθλιός μου σύζυγο; διέ- 
πραξε τόν φόνον, δέν εισθε σείς ή αιτία, διότι δέν 
τόν Εμποδίσατε ; Πρέπει λοιπόν ν' άποθάνω μέ 
τήν ιδέαν ότι εγεινε καί φονεύς; Σουσάννα / Σου
σάννα! διατί δέν ήκολουθήνατε τήν έμπνευσιν, ήν 
ό Θεός σάς άπέστειλεν ;
— Αικατερίνη, σά; παρακαλώ, μή μ' έπιπλήσ· 
σετε! ΊΙ δυστυχία μου είνε μεγαλειτέρα τής ίδι- 
κής σα; . . Εχασα τά πάντα 'ίσως . . ’Αδελαΐς, 
έζηκολούθησε προσηλοΰσα έπί τής Κ. Γρανσάμ 
βλέμμα σπίνθηροβόλον, δέν δύνασθε νά έννοήσητε 
πόσον ή βραδύτη; σας δύναται νά μέ βλάψη ! 
άλλ' ά; τρέξωμεν ! άς τρέξωμεν ! Θεέ μου Οά έπι- 
τρέψητε οί φόβοι μου νά ματαιωθώοι;

Καί έλάβιτο της χειρο; τής Κ. Γρανσάμ, ήτις 
μη εννοούσα καλώς ακόμη περί τίνος έπρόκειτο, έ- 
μεινεν έκθαμβο:, ίδοΰσα προβαΐνον τό φάσμα τής 
γυναικός έκείνης μέ πρόσωπον σκελετώδες, μέ λό
γου; μυστηριώδεις και άκαταλήπτους. ‘Η Άδε- 
λνΐ; έφάνη τότε διατεθειμένη νά ύπακούση άνευ- 
άντιστάσεως εις τάς θελήσεις τής Σουσάννας, δτε 
ό Δουκλέρκ. οστις είχε προχωρήσει πρό; τήν πά
ροδον, 'ίνα ζητήσ/ι τήν έξηγησιν τών ασυνεπών 
λόγων τή; Καλής Γυναικός, έρρίφθη έμπροσθεν 
αύτών λέγων μετά πένθιμου φωνή:,
— Δυστυχείς ! ποΰ υπάγετε ; ΊΙ έπαυλ-.ς τής 
’οζεραίης καίεται;

Οίφρικώδεις ούτοι )όγοι προσέβαλον τήν Σου
σάνναν, ώ; εί τή άπε/.άλυψχν αλήθειαν, περί τή; 
οποία; ακόμη δέν ήτο βεβαία.
— Ναι, ναί, έπανέλαβε μετ’ απελπισίας' ή έπαυ- 
λι; καίεται, καΐ ό υιό; μου έχάθη άναμφιβόλως 
εί; τάς φλόγας . . . καΐ έγώ, έγώ μόνη έγενό- 
αην ή αιτία τού θανάτου τοΰ πτωχού μου Διονυ
σίου . . .

Μόλις έτελείωνε τούς λόγους τούτου;, οίτι- 
νε; έπάγωσαν έκ τρόμου τήν ’λδελαίδα καΐ τόν· 
Δουκλέρκ, φωνή δυνατή καί ήχήεστα ήκούσθη ό
πισθεν της,
— Ή έπαυλις τή; ’Οζεραίη; καίεται ’ ό Θεό; νά 
μάς ποοστατεύση . . . Αύτό δέν είνε δυνατόν.

Ταύτοχρόνως εί; άνθρωπος έξήλθεν όπισθεν 
φραγμού τίνος κιιμένου είς άπόστασιν είκοσι βη
μάτων άπό τής οικίας και ώδευσεν έσπευσμένω; 
πρός τους λαλοΰντας . . . Ητο δέ ούτος ό Διο

νύσιο; !
’Αναγ-ωρίσασα τον υίόν τη; ή Καλή Γυ αΐκα
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ολίγον έλειψε νά πέση λειπόθυμο; έπί τί; ’aSs- 
λαΐδος, άν έκείνη δεν τήν ΰπεβάσταζεν" αίφνης δέ 
άπωθήσασχ τού; περικυκλοΰντα; αύτήν, έρρίφθη 
προ; τόν αγρονόμον καί τόν περιέσφιγξε μετά φοε- 
νήτιδο; εί; τάς άγκάλας της, κραυγάζουσα,
— Σέ έχω λοιπόν, υιέ μου ! ό Θεό; σέ έσωσε ! Ε- 
φείσθη της θλίψεως ταύτης κατά τό γήρας μου ! 
‘θ Ααμβέρτος μετά δυσχερείας έδέχετο τά; φλο
γερά; ταύτας θωπείας.
— Μήτερ μου, έλεγε προσπαθών ν άπαλλαχθή 
άπό τάς άγκάλας τής μητρός του, τί σημαίνουσιν 
αύτά ; . . . δέν είπον ότι ή 'οζεραίη καίεται;

’Αλλ’ ή αύστηρά Σουσάννα έδείκνυε τήν στιγ
μήν ταύτην έν πάση τή άληθεία τήν ψυχήν της, 
ήν συνήθως έκρυπτεν ύπό παγετώδες κάλυμμα.
— ’Αίεάφορον, εϊπεν έναγκαλιζομένη αύθις τόν 
υίόν της, άδιάφορον διά πάν άλλο, άφοΰ σύ έσώ- 
6ης, Διονύσιε ! όλα τά άλλα είνε περιττά .... 
’Αφοΰ έχω τόν υίόν μου, τί Οέ/.ω τά πλούτη όλου 
τοΰ κόσμου;
— Λοιπόν, έψιθύρισεν ή Αικατερίνη, όλοι όσους 
εκείνος ήπείλει έξέφυγον τών χειρών του, ώστε 
δύναμαι ήδη νά άποθάνω έν ειρήνη.

Εν τούτοις ό άγρονόμος παρετήρει αριστερά 
και δεζιά μετ’ αγωνίας' είτε όμως διότι τό πΰρ 
περιεστάλη, είτε διότι ό άνεμος ωθεί αύτό πρό; 
τόν εστίαν του, η άπαισία λάμψις έγένετο άφαν
τος, καΐ έδύνατο τις νά ύποθέση δτι είχε πάθει 
οπτικήν απάτην, ύπολαμβάνων οτι υπήρχε πυρ
καϊά.
— ’Αλλά τέλος, μήτέρ μου, ύπέλαβεν ό Διονύ
σιος, ησύχασα; ολίγον, είπατε μοι τί συμβαίνει, 
διότι δέν καταλαμβάνω τίποτε.. . Πρό ό>ίγου| 
δέν έλεγον δτι τό πύο . . .
— Αλλά σύ Διονύσιε, διέκοψεν ή Καλή Γυναίκα, 
πώ; εύρέθη; έδώ; ’Εκ τίνος ευτυχούς περιστά
σεων διέφυγες έζ τής έπαυλεως ;
— Τίποτε άπλούστερον, μήτερ μου. ’Ανήσυχος 
διότι’έςήρχεσθε τόσον αργά διά νά έλθητε είς τόν 
οίκον ένός ανθρώπου, τό» όποιον ποσώς δέν εκ
τιμώ, σά; ήκολούθησα. Σά; είδον εισερχομένην εις 
τόν οίκον τής Φανσέττας μετά τή; Αικατερίνης, 
καΐ , έκρύφθην έκεϊ, όπισθεν τοΰ φυλλώματος, 
περιμένων μέχρι; ού έξέλθητε . . . ‘Υπήρξα μάρ
τυ; τών μεταξύ τή; κυρίας μα; καΐ τοΰ Κ. 
Δουκλέρκ συμβαινόντων, καί ήθελον τρέξει έδώ, 
άν δέν έφοβούμην μή μ’ έπιπλήξετε διότι κατε- 
σκόπευα δήθεν τάς πράξεις σα; ή έματαίουν τά 

σχέδιά σα; διά τίνος άδεξιότητο; . , . ’Εντούτοις 
άν προέβαινον είς βίαν καθ’ ύμών, ή<ήν έκεϊ, καΐ 
δταν ό Κ. Δουκλέρκ, σάς έσφιγξεν ολίγον δυνατό
τερα, ήθέλησα . . . 'Αλλά, τί σημαίνει αύτό;

Τήν τελευταίαν ταύτην έρώτησιν άπηύθυνεν ό 
Ααμβέρτος ίδών τάς φλόγας, αϊτινες έδείκνυντο 
εκ νέου διά μ.έσου τών δένδρων, έκπέμπουσαι α
χανή λάμψιν καθ’ δλην τήν κοιλάδα.
— Εινε λοιπόν αληθές ; έζ.ραύγασεν ό Ααμβέρτος 
πήδων' τό νέον τούτο δπερ ήκουσα καί τό όποϊον 
μέ έκαμε νά τρέξω, είνε λοιπόν πραγματικόν ; .. 
Καΐ μένομεν ακόμη έδώ, καΐ σταυρόνομεν τού; 
βραχίονας, ένώ ή πυρκαϊά κατακαίει τά; ιδιοκτη
σίας μας, ένώ οί υπηρέται ζαΐ αί θεράπαιναί μας 
διάκεινται ϊσω; εί; κίνδυνον θανάτου; . .
— Εϊνε αληθές, Θεέ μου, εϊνε αληθές ! άνέκραξεν 
ή Καλή Γυναίκα, ύψοΰσα τού; οφθαλμούς πρός 
τόν οδρανόν, τό έλησμόνησα καΐ ό Θεός νά μέ 
συγχωρήση / Αφοΰ σέ είδον σώον καί ΰγιά, Διο
νύσιε, δέν έσκέφθην δτι δύνανται άλλοι νά κιν- 
δυνεύωσι . . . Λοιπόν ά; ύπάγωμεν . . . ‘1'γίαι- 
νε, Αικατερίνη ! . . ’Αδελαΐς, μή μ.’ έγκαταλί- 
πητε ... Θά δικαιολογήσω τήν απουσίαν σας .. 
άλλως τε τά πάντα διάζειται εί; τόν πύργον έν 
άταξία, ζαΐ δύνασθε νά έπανέλθητε, χωρίς ούδείς 
νά παρατηοήση τήν φυγήν σας . . . Σεϊς, κύριε 
Δουκλέρκ, αναχωρήσατε πλέον, αναχωρήσατε' ή 
παρουσία σα; δέν είνε πλέον έδώ αναγκαία. Τό
όχημά σα; περιυ-ένει . ..
— Οχι, όχι, εϊπεν ό Αλφρέδος μετά σταθερότη- 

τος' τά πάντα δέν έλέχθησαν μεταξύ έμοΰ καΐ 
τής Κ. Γρανσάμ. "Αν έκείνη μέ άπωθή τήν στιγ
μήν ταύτην, είμαι βέβαιος δτι ό Διονύσιος δέν θά 
διώξη ένα καλόν εργάτην, δστις ούδέ τήν πυρ- 
καϊάν, ούδέ τόν κίνδυνον θά φοβηΟή.
—Εύχαριστώ πολύ, ύπέλαβεν ό άγρονόμος σφιγ
γών δίκην μηχανής τήν χεϊρά τοΰ νέου, έχετε 
δίκαιον. Θά άπαιτήται πολλή έργασία έκεϊ . . · 
’Αλλά διά τόν Θεόν άς σπεύσωμεν !
— Μίαν στιγμήν, μίαν στιγμήν, εϊπεν ή Αικατε
ρίνη ‘Ραβινότου μέ τόνον επιτακτικόν, εί καί ή 
φωνή της ήν άσθενής, προβαίνουσα πρός τούς πα· 
ρεστώτας. ’Ακούσατε τί μοί απολείπεται νά εϊ- 
πω . . . Πιθανόν ότι ή πυρκαϊά αύτη νά μή έθα- 
νάτωσε κανένα, εύχαριστώ τόν Θεόν, άλλά μάθε
τε δλοι δτι εκείνος δστις τήν διέταξεν, είνε ο 
Κάρολος Γρανσάμ, ό κύριος τής ’οζεραίης.

Οί παραστάντες, δσοι ήγνόουν ακόμη ”"·*

δυστυχε-

τό πτώμα 
δωμάτιον 

ή καπνίζουσα

•φρικώδη ταύτην περίστασιν, έξέπεμψαν κραυγήν 
^φρίκ^ς.
— Αικατερίνη, άνέκραξεν ή Κ. Λαμβέρτου, λη- 
•σαονεϊτε . . .
-— Τίποτε δέν λησμονώ, Σουσάννα, εϊπεν ή πτω- 
χή γυνή' άλλ’ η άγαθότης ύμών αποβαίνει ανόη
το; καΐ πρέπει νά γνωρίζωσι νά προφυλάττοινται 
τοΰ λοιπού' άν δ’ ύπάρχη καΐ έτερό; τι; ένοχος, 
δέεσθε υπέρ έκείνου καΐ ύπέρ έμοΰ.

Καΐ ταϋτα είποΰσα κατέπεσεν έπί τής γής. 
’ΐΐθέλησαν νά τήν έγείρωσι», άλλ’ ήτο νεκρά. Η 
ζωή τήν έγκατέλιπεν, άμα ή ιδέα ήτι; τήν ύπε- 
βάσταζε, διεσκεδάσθη.
— Δυστυχής γυνή! εϊπεν ό Ααμβέρτος' άλλ’ αί 
φροντίδες καί προσπάθειαί μας ούδέν πλέον 
ίσχύουσι δι’ αύτήν . . 'Α; φύγωμεν, έκάσ-η στι
γμή αξίζει εκατόν έτη!
— Πρέπει λοιπόν, ε’πεν ή Καλή Γυναϊκα δακρύ- 
ουσα, νά παραιτήσωμεν τό πτώμα τούτο έπί τής 
δημοσία; όδοΰ, άνευ δακρύων, άνευ δεήσεων :...
— Βλέπω, τί θέλετε, μήτερ μου, άπεκρίθη εύ'συ- 
μπαθήτως ό Ααμβέρτος. Ούδέποτε καθήκον έξε- 
πληρώθη έν χρόνω άναρμοδιωτέρω καί 

στέρω ! . . ·
Καί λαβών έπί τών βραχιόνων του 

τής Αικατερίνης, τό μετέφερεν είς τό 
τής ραπτρίας, ένθα έκαιεν ακόμη 
λυχνία. Η Σουσάννα καί ή Αδελαΐς παρακολούθη
σαν όπισθεν, καί άμφότεραι έγονυπέτησαν πρό 
τής κλίνης έν τή όποια είχεν άποτεθή ή νεκρά.
— Καλά, καλά! εϊπεν ό άγρονόμος σπογγίζων 
τά δάκρυα, άτινα εναντίον τών περί τής έπαυλεως 
σκέψεων του, έρρεον άπό τούς οφθαλμού; του, 
έν τή θέα τής σπαρακτικής έκείνης εικόνας. Τά 
πράγματα είνε δτι πρέπει νά ήνε . , . ΛΙείνατ 
έδώ, καΐ ακολούθως βλεπόμεθα. Σεί; δέν Οά συν- 
τελέσητε πολύ έκεϊ κάτω προς στιγμήν, μάλιστα 
θ άργοπορήσωμεν κα> ήμεϊ; με τήν βραδεϊαν πο
ρείαν σας. Χαίρετε ! .

Καί έξήλθε κατισπευσμένως. Είς τήν θύραν 
δμως συνήντησε τόν Δουκλέρκ, δστις άποζεύξας 
τούς ίππους τής ταχυδρομικής του άμάξης, είχε 
λάβει αύτός τό» ένα, καί έπαρουσίασε τόν έτερον 
ττρος τόν αγρονόμον.

Γενναίε άνθρωπε ! εύχαριστώ! έπανέλαβεν ό 
Ααμβέρτος. θά σά; ανταποδώσω τήν εύεργεσίαν 
’αύτην, μά τήν τιμή» μου !

Καί έπήδησεν έπί τοΰ έφιππίου, άμφότεροι δέ, 

χωρίς νά προφέρωσι λέξιν, άνεχώρησαν αστραπη
δόν καί μ: κίνδυνον νά φονευθώσιν αύτοί καί τά 
ζώά των έπί τών δύσβατων έκείνων οδών, πρός 
τήν Όζεραίην.

Τό αύτό εσπέρας, ένώ τά γεγονότα, άτινα έξε- 
θέσαμεν, συνέβαινον πλησίον τή; οικίας τοΰ ‘1’α- 
βινότου, ό Κάρολος Γρανσάμ περιεφέρετο με βή
ματα βραδέα είς τόν θάλαμον, τόν όποϊον κατεϊ- 
χεν έν τώ πύργιρ τής Οζεραίης. Είχεν ήδη άπο- 
πέμψει τόν θαλαμηπόλον του ’Ιάκωβον, είπών δτι 
έμελλε ν’ άναπαυθή, άλλά καίτοι έφερε τό οικι- 
διον αύτοϋ ίμάτιον, έμενεν δμως καθ ολοκληρίαν 
ένδεδυμένος, έτοιμο; δπως πκρουσιασθή είς τον 
ελάχιστου θόρυβον. Λυχνία τις ΰελίνη έρριπτεν 
έπί τοΰ δωματίου λάμψιν άμυδφοτάτην, ήτις δεν 

έδύνατο νά παρατηρηθή έξωθεν. Έν τή σκιώόει 
λοιπόν ταύτη λάμψει, έδύνατο τι; νά διακοίνη 
τόν κύριον τοΰ πύργου ΰπάγοντα καΐ ερχόμενον 
είς τόν στενόν αύτόν χώρον μέ πρόσωπον κατε- 
σκελετευμένον, μέ κόμην έν άταξία, μέ Οφθαλ
μόν πεπλχνημένον. ήτον ούτως είπεϊν ή ενσαρ- 
κος προσωποίησιν τοΰ εγκλήματος.

ύτε τέλος έπίστευσεν δτι πάντες οί έν τώ πύρ- 
γω έ/.οιμώντο, έπροχώρησε πρός τό παράθυρου 
καΐ ήνοιξεν αύτό, άφοΰ έφοόντισε προηγουμένως 
νά καταβιβάση όπισθεν αύτού πυκνόν παραπέτα
σμα έκ δαμασκηνού υφάσματος" βέβαιος δέ δτι 
ούδείς τόν κατεσκόπευεν, έξήλθεν είς τόν έξώστην, 
καί έστήριξε τήν κεφαλήν έπί τή; χειρό; του.

’Εκ τοΰ εξώστου έκείνου έφαίνετο καθ ολο
κληρίαν ή έπαυλις τής 'Οζεραίης, άλλά κατά τήν 
νυκτεοινήν αύτήν σκοτίαν τά πάντα ήσαν ομοιό
μορφα, ούδέ διεκρίνετό τι. Έν τούτοι; ό Γραν
σάμ έκράτησιν έπί πολύ προσηλωμένου τό βλέμ
μα αύτοϋ πρό; τήυ διεύθυυσιν έκείνην μετά πα
ραδόξου προσοχής. Ό άνεμος έσόριζε πέριζ αύτοϋ 
μετά μεγίστη; σφοδρότητος, ήτις καθίστατο ώς 
έκ τής υψηλής θέσεως τοΰ πύργου λίαν έπαισθη- 
τή" κάτωθεν αύτοϋ τά ΰδατα τή; λίμνης έρόγχθι- 
ζου μετά κρότου, οί κάλαμοι συγκρουόμενοι πρός 
άλλήλους άπειέλουν εύρυθμόν τινα ήχον, καί αί 
ΰψηλαί αϊγειροι έκάμπτοντο μετά πατάγου ύπό 
τόν λαίλαπα. ‘Οπωςδήποτε ή σκοτεινή αύτη καί 
τρικυμιώδης νύξ διέκειτο είς ολοσχερή αρμονίαν 
πρός τάς ιδέα; του. Εμειδία έπι τή θορυβώόει τα
ραχή τής φύσεως, καί δταν ό ά»εμος έσύριζεν είς 
τά ώτά του μετά σφοδρότητος, αί σκέψεις του 
έφαίνοντο λαμβάνουσαι στάσιν ήττον άπαισίχνϊ
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Τέλος άπεσύρθη αίφνης τοΰ παραθύρου, και με- 
ταβάς πρδς τδ εκκρεμές, παρετήρησε τήν ώραν. 
ΛΙειδίαμα νέον έφαίδρυνε τά χείλη του, και έπι- 
στρέψας άνέλαβε τήν παρά τώ παραθύρω θέσιν του. 
— Είμαι τρελός ! ίψιθύρισεν' ακόμη δέν είνε 
καιρός .. . Ό άνθρωπος αύτός Οά άκολουθήση 
κατά γράμμα τάς οδηγίας ά; τώ έδωκα. . . Εί
χα άδικον νά ταράττωμαι . . . Αύτός ό ‘ΐ’αβινό- 
τος είνε σκληρός ώς τεμάχιον γρανίτου . . . τόν 
γνωρίζω έγώ ... δέν έχει τίποτε εις τήν καρ
δίαν, άμα τδ συμφέρον τον βιάζει . . . ’Αλλ’ έ
λαβα καί έγώ τά προφυλακτικά μέτρα κατά τοϋ 
αθλίου αύτοΰ. Ναί, ναί’ άν βρατύτερον έμελλον 
νά έγεοθώσιν ΰπόνοιαι, αύται ήθελον πέσει κατ 
αύτοΰ καί ούχί κατ’ έμοΰ. Τίς δύναται νά πιστεύ- 
ση οτι ό κύριος ένός κτήματος τόσον πλουσίου, Οά 
έχη τήν ανοησίαν νά τδ καύση ό ίδιος; Τδ πράγ
μα είνε τόσον σπουδαϊον, ώστε έγώ διατελώ ά- 
πηλλαγμένος πάσης υποψίας . . . ’Αλλά καί ή 
ύπόσχεσις έκείνη, τήν οποίαν άπήτησε παρ’ έμοΰ, 
τί τάχα άποδεικνύει; ‘Ο ‘Ραβινότος δέν θά εχη 
βέβαια τήν άφροσύνην νά κατηγορήση αύτδς εαυ
τόν διά νά μέ παρασύρη έν τή πτώσει του. ’Εν 
τούτοις άν ποτέ άπέβαινεν επικίνδυνος . . . ’ΐδού 
λοιπόν εις οποίαν θέσιν περιήλθον! . . έπέπρωτο 
νά γείνω συνένοχος ένδς άτιμου φονέω; . . .

Καί έφερε τήν χεϊρα έπί τοΰ μετώπου του, ώς 
διά νά ποαϋνη τάς ιδέας, αϊτινες έξανίσταντο έν 
τή κεφαλή του. Είτα δ’ έβύθισε καί πάλιν τδ 
βλέμμα του είς τά βαθέα εκείνα σκότη, τά όποια 
έκάλυπτον τό σόμπαν, καί ύπέλαβε μέ φωνήν 
ΰπόκωφον,

— Είνε τέλος αληθές ότι θά μείνω ελεύθερος! 
Είνε τέλος άληθές δτι θ' απαλλαχθώ τοΰ αδιά
λειπτου έκείνου φόβου, δστις δέν μέ άφίνει ούτε 
νά ήσυχάσω, ούτε νά κοιμηθώ .' Επρεπεν όπωςδή- 
νά γείνη αύτό . . . ήτον άδύνατον νά ζήσω μετά 
τοΰ ζυγοΰ, τδν όποιον μοί έπέβαλλεν ή γυνή έ
κείνη . . . Ενα μόνον μήνα άν διήρκει ή βάσανος 
αΰτη, έγώ έχανόμην, οί ιατροί μοί τδ ειπον . . . 
ΙΙτο μονομαχία μέχρι θανάτου μεταξύ αύτής καΐ 
έμοΰ . . . Καί όλ αυτά διατί ; . . διότι ευρών 
ένα άθλιον δστις μέ παρώργιζεν άδιαλείπτως δ-.ά 
τών άνυποφόρων σαρκασμών του, ήθέλησα έν μια 
στιγμή νά εκδικηθώ καί έπιτύχω ταΰτοχρόνω; 
τδν σκοπόν μου ! . . . όποια δυστυχία δμως ! έ
νόμιζον δτι ούδείς άλλος πλήν έμοΰ ειχεν ακούσει 
τήν σπαρακτικήν έκείνην φωνήν τήν οποίαν έξέ-

I φερεν κατά τήν τελευταίαν αγωνίαν τοΰ θανάτου 
. . · ένόμιζον ότι ούδείς άλλος μ’ είδε κΜθ’ ήν

| στιγμήν κατέκλων τδν ασθενή εκείνον κάλαμον, 
j έφ’ ού έκρατεϊτο πασχίζων νά σωθή, καί έρριψχ 
αύτδν είς τδ βάραθρον . . . καί δμως ή γυνή αΰτη 

j ήτον εκεί, είς αύτδν τδν έρημον τόπον. . . . jjj 
| είδε κατακρημνίζοντα αυτόν . . . ήκουσε τήν σπα
ρακτικήν έκείνην κραυγήν, ήτις έναυλος είσέτι μέ
νει εις τάς άκοάς μου . . .

Καί διέκοψε τόν λόγον του φρίσσων.
— Αλλ’ ά; μή άποθαρρύνωμαι, έξηκολούθησε
μετά μικράν σιωπήν. © απαλλαχθώ τέλος άπδ 
τον άνυπόφορον αύτδν δεσμόν ! . . είμαι βέβαιος 
ότι ή Σουσάννα είς οΰδένα ένεπιστεύθη τδ μυστι
κόν, καί θά συναπολεσθή μετ’ αύτ ·...........
Τότε δέν θά ήμαι πλέον υποχρεωμένος νά τρέμω 
καί ώχριώ άδιαλείπτως ... Θά έπιστρέψω κύριος 
ένταΰθα, παντού ... 11 Αδελαΐ; δέν μέ άγαπά 
πλέον, τή προξενώ φόβον, καί ίσως μάθη καί αυ
τή . . . Αΰριον τέλος Οά ημαι είς θέσιν νά τής 
ζητήσω λόγον τών υπονοιών μου, καί άν ένεθάρ- 
όυνε τάς προσπάθειας τοΰ αυθάδους αύτοΰ Δουκ- 
λέρκ, θά χύση δάκρυα πύρινα '. Υπομονή ! τδ ε
σπέρας αύτό ήρνήθη νά μέ ίδη καί κατεκλείσθη έν 
τώ δωμάτιο» της. Δέν έπέμεινα νά τήν ίδώ, διό
τι η ταραχή τής καρδίας μου έφοβούμην μή προ- 
δοθή έπί τοΰ προσώπου μου ! . . άλλ’ αΰριον θά 
ημαι έλεύθερος, εύτυχής, άνευ φόβου καί τότε . -

Τήν στιγμήν έκείνην τώ έφάνη δτι φλόζ, ελα
φρά κατά πρώτον καί ασταθής, ήναπτε πρδς τδ 
μέρος τής έπαύλεως. ’Εγένετο προσεκτικός καΐ 
έκράτησε τήν άναπνοήν του. Ή φλόξ αΰτη ήνα· 
πτε ταχέως, περιεκύκλωσεν όλα τά κτίρια, καί 
έφωταγώγησε τοΰ; αγρούς, τά έλη, τήν λίμνην 
καί τον πύργον αύτδν, δίκην απειρομεγέθους 

φανοΰ.
— Τέλος πάντων, έψιθύρισεν ό κύριος τής Ο,ε- 
ραίης μετ’ άγρια; χαρπάς, τά άντα έπέτυχον . - 
καΐ θά γνωρίσω ακόμη ημέρας ευτυχείς . . .

Έσιώπησεν δμως αίφνης, διότι έκτύπων σφο- 
δρώ; είς τήν θύραν τοΰ θαλάμου του.
— Τίς είνε ; ποιος κτυπα ; ήρώτησε μέ τόνον α
νυπομονησίας, κατατεύγων εις τήν κλίνην τ°υ διάνά 

δώση νά πιστεύσωσιν δτι έκοιμάτο.
— Κύριε, άπεκρίθη ό θαλαμηπόλος μέ φωνήν ήλ- 
λοιωμένην, συχωοήσατέ μοι διότι σάς ενοχλώ 
τόσον αργά · . . άλλά πρέπει απολύτως νά σάς 
ομιλήσω !

— Τπαγε ς’ τδν διάβολον! άνέκραξεν ό Γρανσάμ, 
προσποιούμενος πάντοτε τδν ώργισμένον. Είνε ώρα 
βύτή διά νά έλθης νά μ’ ένοχλής ;

Τέλος ήγέρθη μετά βραδϋτητος καί υπήγε ν’ 
άνοιξη’ είσηλθε δ ό ’Ιάκωβος κρατών ζηρίον είς 
-ήν χεϊρα καί κατεχόμενο; υπό ταραχής άμα καί 
έκπλήςεως. ΙΙτο δέ ωχρός καί είχε τούς οφθαλ
μούς προσηλωμένους πρδς τήν γήν.
— Λοιπόν, λέγε, τί μέ θέλεις; ήρώτησεν ό Γοαν- 
σέμ όργίλως' κακήν ώραν έκλεξες νά έλθης νά 
μοί όμιλήσης.
— Κύριε, ένόμισα οτι δέν έπρεπε ν’ αργήσω πε
ρισσότερον νά έλθω δπως σάς άναγγείλω πράγ
μα, τδ όποιον ούδείς ήθελε τολμήσει νά σάς εί- 
πη’ άλλά . . .
— Ας παύσουν τά προοίμια καΐ εϊπέ μοι συντό- 
μως τί τρέχειδιέκοψεν ό Γρανσάμ, δστι; ένόμι- 
ζεν δτι έγνώριζε καλώς τδ νέον δπερ ήθελον νά 
τώ είπωσι.
— Λοιπδν, Κύριε, έμαθον παρά τής θαλαμηπό
λου τής ‘Ροζαλίας, οτι.. .
— Τί λοιπόν ; τί;
— ότι ή κυρία δέν είνε είς τδ δωμάτιόν της, 
καί δέν γνωρίζει τί έγεινεν . . .

ό Γρανσάμ (οπισθοχώρησε κατά 8ν βήμα, βα- 
Οεϊα δέ άπόγνωσις έζωγραφήθη έπί τοΰ προσώ
που του.
— Αύτδ είνε άδύνατον ! ΐχάοατε όλοι τδν νοΰν

Καΐ ταΰτοχρόνω; άρπάσα; τδ ζηρίον άπδ τάς 
χεϊρας τοϋ θαλαμηπόλου, έτρεξ εν έν σπουδή πδρς 
το δωμάτιόν τή; Άδελα'ίδος’ εΰρε δ’ έκεϊ θρηνού
σαν μόνην τήν θαλαμηπόλον, ήτις έφυγεν άμα 
«ύτοΰ ίμφανισθέντος, τώ φόβω μή πέση έπ’ αύτής 
ή ευθύνη τής έξαφανίσεως τής κυρίας της.

0 Γρανσάμ έτρεμεν ώς φύλλ ον, διατρέχων τά 
δύο ή τρία δωμάτια, άτινα ή σύζυγός του κατεί
χε συνήθως. . . Ησαν δέ εκείνα έρημα, καί μόνον 
ή επικρατούσα έν αύτοί; αταξία, τά ανοικτά καί 
άνεστραμμένα άομάρια έμαρτύρουν, δτι πριν ή ή 
Χΰρία άναχωρήση είχε κάμει προετοιμασίας τινα;.

0 κύριος τής όζεραίης έμεινεν ορθός έν τώ 
μέσω τοΰ θαλάμου μέ όδόντας έσφιγμένους, μέ 
όμμα αυχμηρόν κα1. πένθιμον. ό Ιάκωβος ϊστατο 

τή θύρα, μή τολμών νά εϊσέλθη καί ακολου
θών μετ’ αγωνίας δλας τάς κινήσεις τοΰ κυρίου 

Όυ. Αίφνης ό Γρανσάμ έφρικίασε κα1. έλάβετο 
•σπασμωδικώ; μίαν έπιστολήν, ήτι; ήτον έπίτινος

τραπεζίου απέναντι αύτοΰ. H έπιστολή αυτή ή
τον έσφραγισμένη, τήν έξήτασε μετά περιεργείας 
καΐ είδεν δτι άπηυθύνετο πρός αύτόν, γεγραμμένη 
διά τής χειρδς τή; Αδελαΐδος.

Διέράηξε τήν σφαγΐδα έναγωνίως και άνέγνω 
ταΰτα,

«Τά πάντα έτελείωσαν μεταξύ υμών καί τής 
»αδελφή; τοΰ Γουστάβου δέ Σαινσομόν- όσονδή- 
»ποτε δ ένοχο; καί άν φανώ είς τους οφθαλμούς 
“τοΰ κόσμου, δέν θά ημαι δμως τόσου μίσους καί 
“περιφρονήσεως άξία, δσον εΐσθε υμείς.»

Καί κατωτέρω ήτο γεγραμμένα μέ χαρακτή
ρας ήμισβέστου; έκ δακρύων καί δεικνύοντας δτι 
έτρεμεν ή χειρ, ήτις έγραψε, τό έξής.

« Εστέ καλλίτερος πατήρ ή ότι υπήρξατε 
φίλος.

II έπιστολή έπεσεν έκ τών χειρών τοϋ Γραν
σάμ.
— Γνωρίζει λοιπόν τά πάντα έψιθύρισε.

Κίνησις τοΰ υπηρέτου τδν έκαμε νά σκεφθή 
ότι καί άλλοι τόν έβλεπον, όρμήσας λοιπόν κατ’ 
αύτοΰ ώς φρενητιών,
— Αθλιε κατάσκοπε ! έκραυγασεν άρπάζων αύ
τδν έκ τοΰ λαιμού, τί κάμνει; έδώ ; Διατί ήλθες 
νά κατασκοπεύσζ,ς τδν κύριόν σου ; διατί; . .
— Συγγνώμην, κύριε, ειπεν ό δυστυχής θαλαμη
πόλος άποσπώμενος μετά κόπου τών -χειρών τού 
κυρίου του, μή παραφέρεσθε ! Δέν είχον κσμμίαν 
κακήν πρόθεσιν άλλά βλέπων σας τόσον τετα- 
ραγμένον καί συγκεκινημένον . .
— ’Ησθάνθη; οίκτον δι' έμέ, προσέθηκεν ειρωνικά; 
ό Γρανσάμ . . . Είνε λοιπόν άληθές δτι έγενόμην 
άντικείμενον οίκτου διά τούς ύπηρέτας μου ; . .

Καί πέσουν έπί τίνος ανακλίντρου, έφύλαξΐν 
| άγρίαν σιωπήν, ό δέ Ιάκωβος έμεινεν όρθιος πρδ 

αύτοΰ, καΐ έπερίμ.ενε μετά μεγίστη; προσοχής, ϊν 
νεύμα, μίαν διαταγήν,ένα λόγον τοΰ κυρίου του. . 
Αίφνης πρός μεγίστη* του έκπληξιν οί χαρακτήρες 
έκείνου έφάνησαν γαληνιουτεροι, τά βλέφαρά του 
κατέπεσαν έπί τών τέως σπινθηροβόλων βλεμ
μάτων του καί προσεπάθησε νά μειδιάση . . .
— ’Εννοείς αύτά, πτωχέ μου ’Ιάκωβε, είπε ποο- 
σπαθών νά δώση εις τήν φωνήν του τόν συνήθη 
της ήχον.

‘Η κυρία σου μοί λέγει ότι εξέρχεται χωρίς 
νά μοί είπη καί ποΰ υπάγει . . . Εϊ; όλα αύτά 
ένυπάοχει ιδιοτροπία τις άπλουστάτη . . ‘Η κυ
ρία καί έγώ σήμερον τδ πρωί εϊχομεν μικράν τινα
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έριδα, καΐ ηθέλησε νά μέ έκδικηθή, παρέχουσά 
μοι ανησυχίαν ωρών τινων . . . Αλλ’ είπέ μοι, 
Ιάκωβε, δέν γνωρίζουσιν άκριβώς τή» ώραν καθ 
ήν κατέλιπε τά δωμάτιόν της . . .
— ‘Η ‘Ροζαλία μέ διεβεβαίωσεν οτι τήν εσπέ
ραν ταύτην, περί τήν έννάτην ώραν, ή κυρία ’ήτον 
ακόμη εΐ; τον θάλαμον; καί σχεδόν κατά τήν 
αύτήν ώραν ήκούσθη τρίζουσα ή μιχρα θύρα τοΰ 
κήπου, έζ ού τεζμαιρόμεθκ οτι . . ,
— ’Εννάττ,ν ώραν λέγει; . . τότε αύτή θά έδυ- 
νήθη νά ύπάγφ μακράν , . τούλάχιστον . ..
— ”Λν ό κύριος μοΐ έπέτρεπε νά έκφράσω τήν 
γνώμην μον,^θά τώ έλεγον δτι ή κυρία κατέφυ- 
γεν άναμφιβόλω; εις τήν έπαυλιν παρά τή γραία 
Λαμβέατου. . . ·
— Είς ττ,ν έπαυλιν, λέγει; ; Ναι, ναι, δυνάμεθα 
νά ύποθέσωμεν δτι υπήγε νά διανυκτερεύση έκεϊ.

Και μ’ δλον δτι προσεπάθησε νά γελάστι πάλιν, 
τό πρόσωπόν του δμως τ,τον ώχρότερον και τρο
μερότερου ύπέρ ποτέ.
— Πρέπει νά ύπάγω νά ίδω, έξηκολούθει μετά 
σπουδής, ’Ιάκωβε, δός μοι τά ένδυμα καί τόν πί 
λον μου. ΙΙρε’πει νά ύπάγω ταχέως είς τήν έπαυ
λιν διά νά ζητήσω τήν τρελή* αύτήν ιδιότροπου.

‘Ο θαλαμηπόλος ύπήκουσεν, ό δέ Γρανσάμ δεν 
έδύνατο νά διασκέδαση τήν αλγεινήν έντύπωσιν, 
τήν όποίαν ή υπόνοια τοΰ ’Ιακώβου τώ έποοξένη- 
σεν. Λι’ δ δταν έυ.εινε μόνος, ανέκραζε κτύπων 
τήν κεφαλήν μετά λύσσης
— ‘Οποί/ κακή τύχη τήν έρριψε μεταξύ έμοΰ 
καί ττ,ς έκδικήσεώς μου . · . έψιθύρισε. Τί νά 
κάμω , Αύτή γνωρίζει τήν αλήθειαν’ άλλ’ όχι. . 
οχι . . έξω καΐ άν τούς σώσω όλους . . ’Αλλά τί 
λέγω / “ίσως είνε πολύ αργά . .

Τήν στιγμήν εκείνην τω δντι μεγάλη κίνησις 
έγίνετο είς τον πύργον. ‘Γπήγαινον, ήρχοντο άναμ- 
φιβόλως ζτ,τοΰντες τόν Γρανσάμ. οι δέ υπτ,ρέται 
έ<ραύγαζον περίτρομοι «πυρκαϊά ! πυρκαϊά εί; 
τήν έπαυλιν τής ’υζεραίη:

‘Ο Γρανσάμ παρετήρτ,σεν έκ τοΰ παραθύρου καί 
ε’δε τήν φλόγα υψουμένην ύπεράνω τών δένδρων.
— Ναί! είνε πολύ άργά ! έξηκολούθησε» ώς παρά- 
φρων. Λοιπόν τό πεπρωμένου ά; έκπλτ,ρωθή .. Τήν 
γυναίκα ταύττ,ν έμίσουν, κ»ί έκτοτε ήθελον τήν 
φυβεϊσθκι . . Ο,τι έπαθε, τό ήθέλησεν, ώστε παν 
ό,τι μ έφόβιζε, παν δτι μ’ έκαμε νά τρέμω, θά 
συναπολεσθή συνάμα.

‘Ο ’Ιάκωβος επανήλθε καί άνήγγειλεν είς τόν 

κύριόν του τό όλέθριον νέον : ‘θ Γρανσάμ εξγεν 
εΐσέτι άρκοΰσαν έφ’ εαυτού έξουσίαν δπως προσ- 
ποιηθή έκπληξιν καΐ τρόμον. ’Ενώ δ’ ένεδύετο 
δλοι οί υπτ,ρέται είσήλθον ταύτοχρόνως διά νά 
λάβωσι τάς διαταγάς του, καί τοιαύτη ήτο» ή τα
ραχή των, ώστε δέν παρετήρησαν δτι ή κυρία τοΰ 
πύργου έλειπε».
— ’Εφοδ-.ασθήτε μέ σχοινιά, μέ κλίμακας, μέ παν 
ο,τι είνε αναγκαίο», άνέκραιεν εκείνο; έν ταραχή, 
ήτι; βεβαίως δέν ήτο προσπεποιτ,μένη, κάνεις μή 
υπάγη εί; τήν έπαυλιν μέ χεΐρα; κενάς . . Κας 
έγώ φθάνω αμέσως, άλλ’ ά; σπεύσωσιν, ό καιρός 
έπείγει, καί άς δράμωσιν δλοι είς βοήθειαν . . , 
Ελπίζομε» ότι δέν συνέβη κάνέν δυστύχημα !

Ολοι έσπευσαν νά ΰπακούσωσιν, ό δέ Γρανσάμ 
έρρίφθη εκτός τοϋ πύργου, τρέχων πρός τήν επαυ
λιν, σχεδόν χωρίς νά γνωρίζη διατί.

‘11 πυρκαϊά τρεφόμενη έξ ύλών εύφλεγών, άπό 
τάς όποία; τά οικοδομήματα ήσαν πλήρη καί ρι- 
πιζομένη υπό τοΰ σφοδρού άνέμου, είχεν ήδη κάμει 
μεγάλα; ζημίας. Τό σκότος είχε σχεδόν όλοσχε' 
ρώ; παύσει εις περιφέρειαν ενός τετάρτου λεύγας' 
καθ’ ?,ν δέ στιγμήν ό Γρανσάμ έλάμβανε τήν πά
ροδον τής έπαύλεως,περιεκυκλώθη ύπό νεφέλης κα
πνού, τον όποϊον ό άνεμος ώθει είς μεγάλην άπό- 
στασιν, ώστε εναντίον τί,; ανυπομονησίας του ή- 
ναγκάσθη νά βραδύνη τό βήμα καί νά έξασφαλισθή 
δσον ήτο δυνατόν υπό τοϋ καπνού, δστις τόν έ
πνιγε». Αίφνης προσέκρουσεν εί; άνθρωπόν τινα, 
οστις έβάδιζε προσεκτικά»; κατζ μήκος τών δεν
δρυλλίων, καί δστις, ώς αύτός, είχε καταλτ.φθϋ 
ύπό τής νεφέλης τού καπνού- ’Λμφότεροι τότε 
παρετήρησαν άλλήλους, καί ό Γρανσάμ διέκρινε 
τόν ‘Ραβινότον’ δτε δέ άνεγνωρίσθησαν, ή φρίκτ. 
ήτις ήτο πρότερον ^ζωγραφισμένη έπί τού προ
σώπου τοϋ χωρικού, αντικατέστη ύπό είδους τινο; 
άγριας φαιδρότατος.
— Είσθε σείς, αύθέντα .' 
μαι εύτυχή; διότι δέ/ 
άλλος /
— Ολοι; ήρώτησεν δ Γρανσάμ άτενίζων αύτό» 
άσκαρδαμυκτεί. Λοιπόν ή γραία έκείνη . . .
— £1 Θεέ μου ! καί «ρωτάτε ακόμη αν ή»ε δλοι’, 
. . . Τους κατέφερα έγώ αξιόλογα . . . ΝΌμίζε’* 
δτι εινε τόσο» ανόητοι ώστε ν’ άφήσωσι τήν κλεί' 
δα είς τήν θύραν τοϋ οίκου των ; . . . 'Όταν δέ* 
είδον πλέον φώς, τους έκλεισα εύμορφα καί καλα 
καί τούς έφωταγώγησα έπειτα έξωθεν .. .

(ακολουθεί)

, . » Τμα ττ,ν τιμήν μου ει- 
μέ συνήντησε κάνεις


