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Ίη^ΕΓΑΛΙΙΣ εθνικής ευγνωμοσύνης άξιοΰνται 

'Λ άνδρες έκεϊνοι, οϊτινες διά τοΰ αθλητικού των 
βραχίονος προήσπισαν καΐ άλώβητον ήμΐν τοϊς 
έπιγιγνομένοις διεφύλαξαν τδν εθνισμόν. πολλάκις 
Χυμανθεντα μεταξύ καταστροφή; και άναζήσεω;. 
καί ώσεΐ χρυσόν δοκιμασθέντα κατά τδν μέγαν 
εκείνον καΐ πολυχρόνιον κλύδωνα, δτε έδουλώθη 
μέν τδ Ελληνικόν σώμα, τδ δέ πνεύμα αδέσμευ
τον ϊπτατο εις τά μετάρσια τής ελευθερία; ύψη. 
Η κατά τδ 1821 άναστηθεϊσα Ελλά; έχει τοΰ; 
ηρωικού; της χρόνους, ό»; καΐ η αρχαία’ οι πρδ τή; 
άναγεννήσεως άρματωλοΐ άμιλλώνται πρδ; τούς 
ΪΙρακλεϊ; καί Θη.σεϊ; τής άρχαιότητος’ πρδς έπι- 
σφράγισιν δέ τή; όμοιότητος παρατηρητέον ότι 
ί*ζ οί πάλαι ηρωικοί χρόνοι σκοτεινοί καΐ ανε
ξερεύνητοι παρίστανται, ούτω καΐ οι νέοι, διά τήν 
ίμετέραν ασύγγνωστου άκηδείαν, πρδ; ούδέν λογι- 
ζομένων τά; εθνικά; παραδόσεις,σκοτεινοί καί ανε
ξερεύνητοι παραδοθήσονται τοϊς μεταγενέστεροι:.

Μεταξύ τών άλλων επίσημο; είνε καΐ ό περί 
*« τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος άκμάσας Κω- 
«ταντάρας, περί τοΰ όποιου συνελέξαμεν τά; εξής 
“ίογραφικά; ειδήσεις.

Κατά τά; άρχά; τής παρελθούση; εκατονταε- 
τηρίδο; (I 705—10) Τουρκικόν απόσπασμα έ- 
ξελθδν είς ζαταδίωξιν άναφανείση; κατά τήν Λω
ρίδα καΐ Λοκρί^α ληστρική; συμμορίας κατέλυσεν 
είς τδ χωρίον Αγίαν Ευθυμίαν τοΰ Λήμου Γαλα- 
ξειδίου. 0 οικοδεσπότης, Κατζώντ,ς ονομαζόμε
νος, ήτο εϊ; τών προκριτοτέρων τής επαρχίας, καΐ 
πρεσβύτερος τοΰ έν Γαλαξείδίω διαμ.ένοντο; δευ
τέρου αδελφού του’ ό άποσπζσματάρχη; (μπου- 
λούζμπαση;) άφοΰ μετά τής οικογένεια; τοΰ αρ
χαϊκού Κατζώνη έδείπνησεν, άρεσθεΐ;, φαίνεται, 
εΐ- τά θέλγητρα τή; οίκοδεσποίνης προέβη εΐ; 
Βίαια κατά τής εντίμου Λοκρίδο; μέσα, πληγώ- 
σας διά τοΰ ξίφους τδν άνθιστάμενον σύζυγόν 
της’ό ασελγή; μπουλούκμπαση; αδυνατών ίνα εκ
πλήρωσή τού; λάγνου; σκοπούς του κατά τής 
μανιωδώ- άνθισταμένη; οίκοδεσποίνης έπυροβό- 
λησεκα1. τήν έφόνζυσε. Τότε ό Κατζώνης, ω; λέων 
ωρυόμενος, έπέπεσε καίτοι άοπλο; κατά τ-,ΰ ό- 
βωμανοΰ. Ενώ δέ άμφότεροι σφιγκτά χειροδεδε- 
μένοι έπάλαιον, ό Κατζώνη; κατώρθωσεν ινα 
καταέίίψητδν αντίπαλόν του, τοΰ οποίου διά τών 
όδόντων κατέφαγε τδ πρόσωπον και άπέκοψε τδν 
τράχηλον. Αφού δέ μετ’ σλίγον τόν ε'ιδεν έκπνέον- 
τα έλαβε τά πολύτιμα όπλα του, καΐ δρόμων 
εΐ; τήν εκκλησίαν ήρχισεν ΐνα κρούη τόν κώδωνα’
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διά τήν έκτακτον 7.®· I έποί κάτοικοι έκπλαγέντες, .........„-------
δωνοζρουσίαν, έξήλθον ένοπλοι, καί δραμόντε; 
είς τήν εκκλησίαν είδον τδν Κατζώνην αίματό- 
φυρτον καΐ έξηγριωμένον, παρά τοΰ όποιου έ'μα- 
Όον τά διατρέχοντα. 0 γηραιό; προύχων τού; 
προέτρεψεν, ΐνα έπισφραγίαωσι τήν έκδίκησιν φο
νεύοντας καί τού; μετά τοΰ άποσπασματάρχου 
Οθωμανού; χωροφύλακας, άναδεχόμενος αύτός 
πλ.ήρη τήν εύθύνην τών φόνων’ οί συνελθόντες πα- 
ρεδέχθησαν τήν πρότασιν τοΰ Κατζώνη, έπί κε- 
-φαλής τοΰ οποίου μεταβάντες έφόνευσαν τούς 
καθ’ όδδν άπαντωμένους Οθωμανούς, οιτινες ήρ- 
χοντο εί; τήν εκκλησίαν ίνα μάθωσι τά συμβαί- 
νοντα’ ό πρόκριτος, μετά τούτο, διαμοίρασα; τήν 
μεγάλην περιουσίαν του εί; τούς συγγενείς τών 
βουλομένων ίνα τδν συνοδεύσωσι κατά τδ νέον 
στάδιον, άπήλθεν έπ1. κεφαλή; δέκα πέντε εταί
ρων. Η έν Σαλόνοι; οθωμανική διοίκησις μαθοΰ- 
σα τά γενόμενα έστειλεν εΐ; Αγίαν Εύθυμίαν ισ
χυρόν απόσπασμα ΐνα συλλάβη τδν Κατζώνην, 
δστι; ένεδρεύσα; έπί τή; μεταξύ Αμφίσση; καί 
τοΰ ανωτέρω χωρίου όδοΰ, έφόνευσευ άοκετού;, 
διασκόρπισα; τού; έναπομ.είναντα;. Εζτοτε ό Κα
τζώνη;, τδν όποιον οί σύντροφοί του, διά τό με- 
λάγχρουν τοΰ προσώπου καί τήν πρδ; τού; Τούρ
κου; ωμότητα έπωνόμασαν ^ΐ'ζο.έακκακ,άπεκη- 
ρύχθη ώ; κλέπτης, καί ό δερβέναγας τή; έπαρχίας 
Σαλόνων σύντονοι; διετάχθη ΐνα θέρη τήν κεφα
λήν του. 0 Βρυκόλακκας πληροφορήσεις ότι ό έν- 
ταλθεΐ; τήν καταδίωξίν του δερβέναγας διέμενε 
τότε είς Βουνιχώοαν προ; στρατολογίαν, έπέπεσε 
καί έφόνευσέ τίνος τών οπαδών αύτοΰ, δστις μετά 
νέων δυνάμεων έπελθών μέ ζημίαν πάλιν άπε- 
κρούσθη. ό αντάρτικό; στρατός τοΰ Βρυκόλακζα 
όσημέραι αύςανόμενος θαρόαλεώτερος καθίστατο 
δια τά; ζερδισθείσα; αψιμαχία;.’ άλλά καί ό δίς 
άποκσουσθεΐς δερβέναγας, βαρεϊαν συναισθανόμε
νος προσβολήν, 'στρατολόγησε νέα; δυνάμεις, καί 
μετά τοϋ δερβζναγα τοϋ Αοιδορικίου ενωθείς, έ- 
ζ.ινή&η κατά τοΰ Βρυκόλακζα, δστις συναντηθείς 
κατ άρχά; μέν ύπεζρίθη όπισθοχώρησιν, έπειτα 
δ άναστρέψας έτρεψε» αύτού; είς φυγήν, ίδίγ. 
χείρί άποκόψα; τήν κεφαλήν τοΰ διώκτου του. 
Εζτοτε ό Βρυκόλακκας περιήρχετο τά χωρία δι·- 
γείρων τού; κατοίκου; ΐνα μεταβώσιν εί; Σάλονα 
καί Λοιδορίκιον καί έξαιτήσωσιν ύπέρ αύτοΰ σουλ- 
τανικδν φιρμάνιον διά τδ άρματωλίκιον τών με
ρών τούτων. Οι μπίηδε; ού μόνον άντέτειναν, 
-άλλ αυτοπροσώπως έξεστράτευσαν κατ’ αύτοΰ

ό Βρυκόλακκας 
πληροφορηθείς τδ πλήθος τών έπερχόμένων, ύπε· 

ώταις πάσαν έκ τοΰ συστάδην u.i- 
:ελθόντε; όμως διατρέχοντες τά χωρία 
ι τού; χριστιανούς διατάττοντας ιν ί

ου’ άλλ’οί διω

γμοί ούτοι μεγάλως ώφέλησαν τδν Βρυκόλακκα», 
διότι πολλοί παθόντες κατεγράφοντο μεταξύ τών 
οπαδών του, έκδίκησιν όνειρευόμενοΓ άφοΰ δέ ό 
τέως ευάριθμος, στρατός τοΰ άρματωλοΰ έπεντα- 
πλασιάσθη σχεδόν, ό Βρυκόλακκα;, δστις ώς καί 
οί ύπ’ αύτδν 100 οπαδοί ύφ’ ένός αισθήματος, 
τοΰ τή; έκδικήσβως, έφλέγετο, άπεφάσισε» "ΐνα 
συγκρότηση τελειωτικήν μάχην.

Οί βέηδες έπί κεφαλή; 400 σχεδόν οπαδών 
εϊ; Αγίαν Ευθυμίαν ιδίως συνεκέντρωσαν τήν μα
νίαν τών καταδιώξεων, καί συλλαβόντε; πάντα; 
τού; συγγενείς τοϋ Βρυκόλακκα καί τών περί αύ
τδν, έσυρον δεδεμένου; άπδ τοΰ τραχήλου κατό
πιν τοΰ κινητού όρδίου των’ ένώ δέ ούτοι διέ- 
τριβον πέριξ τοϋ χωρίου Βίδαβης απεσταλμένο; 
τοΰ Βρυκόλακζα άνέφερεν αυτοί; οτι ό διωκόμε
νος άρματωλδς περί τδ έσπέρας τού; περιμένει 
εΐ; τή; Βίδαβης τδ Πηγάδι ίνα πολεμήση’ ό άρ· 
ματωλδς μεταβάς έκεΐσε έκρυψε τούς ήμίσει; 
οπαδούς του, αύτδ; δέ μετά πεντήκοντα περίπου 
άνέμενεν εΐ; τδ προσδιορισΟέν μέρος’ άμα έπήλθο» 
οί καταδιώκοντες, οί περί εκείνον οπαδοί όχυρω- 
θίντες όπισθεν φυσικών τινων προμαχόνων ήρχι' 
σαν σοοδρόν πυροβολισμόν’ ο: εχθροί άλαλάζον- 
τες ώρμησαν κατ’ αύτών, οιτινες παραχοήμκ ήρ· 
χισαν τακτικήν ύποχώρησιν, προχωροΰ»των τών 
έχθρώ»’ άφοΰ δ* έφθασαν είς ώρισμένοντι σημείο» 
κατέλαβον μεγάλους τινα; λίθους, δίκην προμα
χώνων, και σφοδρώς πυροβολούντες προσήλωσαν 
τήν προσοχήν τών πολεμίων, οίτινε; βλέποντε; 
τδ ολιγάριθμου, αναμφίβολον έθεώρουν τήν νίκην’ 
άλλά μετ’ ού πολύ σφοδροί αντήχησαν όπισθεν 
πυροβολισμοί, καί σπαραξικάρδιοι φωνχί απελπι
σία; ήκούοντο άπο τών προσβαλλόντων, 'ίτινε; 
έτράπησαν εί; άτακτου φυγήν, καταδιωκόμενοι 
ύπδ τής ένωθΐίση; στρατιάς τοΰ Βρυκόλακζα’ όλο; 
ό τόπος έκεϊνο; είχε σπαρή άπδ πτώματα, διότι 
έκ μέν τών Τούρκων ειχον πέσει πλέον τών 200. 
έκ δέ τών άρματωλών 9. Η νίκη αΰτη άνεπτερω- 
σε τδ φρόνημα τών τελευταίων, οίτινε; έξη*0' 
λούθησαν διώκοντε; τού; φεύγοντας μέχρι 
Αοιδορικίου, ένθα εϊσελθόντες έθηκαν πΰρ τουφ-' 
κίζοντες τού; έκ τών καιομένων οικιών των

ξίφευγεν έν 

χην’ οί έπ< 
έβασάνιζον 
ποκαλύψωσι τδ άσυλον τοΰ κλέ

γοντα; Τούρκου;. Μετά τήν διαρπαγήν τή; ζωμό- 
πόλεως ταΰτηςθαρόαλεώτερος ό Βρυκόλακκας γενό 
μένος άπεφάσισεν ΐνα έπιπέση κατά τών Σαλόνων. 
καί έντδς τών σεραγίων των υπαγόρευση εις τον 
τότε διοικητήν καί τού; λοιπού; μπέηδαςτήν σύν
ταξιν τή; ύπέρ εαυτού αιτήσει·»; πρδ; έκδοσιν τοΰ 
ζητούμενου άρματωλικοΰ φιρμανίου. Εγνωφοποίζ- 
σεν εις δλα τά χωρία τήν πρόθεσιν του,προοζαλών 

,,εϊ; βοήθειαν ζχ· υποσχόμενο; αυτοί; άπασαν τήν 
πόλιν πρό; διαρπαγήν’ η ιδέα τής λεηλασία; τής 
τότε θρυλλουμένη; διά τά πλούτη των αγάδων τη: 
Αμφίσση; διήγειρε τήν επιθυμίαν πολλών, καθώς 
καί αί ζερδισθεϊσαι νίκαι τήν ζηλοτυπίαν άλλων 
«ιλοτιμοτέρων, καΐ ουτω; ό Βρυκόλακκας έπαρου- 
σιάσθη πρωίαν τινα έπί κεφαλή; 300 σχεδόν ο
παδών πρδ τής Αμφίσση;, τής όποια; οί έκπλα- 
γέντε; κάτοικοι, Χριστιανοί καί Τούρκοι, έξελθόν 
τες παρεκάλεσαν αύτδν ΐ·/ απομακρυνθώ, υποσχό
μενοι τήν πληρωμήν 50 πουγγίων (25,000 γρο 

..σίων), καί τήν διά παντδ; μέσου δραστήριον ε
νέργειαν πρδ; έκδοσιν σουλτανικοΰ φιρμανίου ύπέρ 
αύτοΰ ώς άρματωλοΰ, τάσσοντε; καί προθεσμίαν, 
μετά παρέλευσιν τής όποιας ήδύνατο ΐνα έπαναρ- 
χίση τάς εχθροπραξίας. Μετά παρέλευσιν ολίγου 
χρόνου έστάλη εί; τόν Βρυκόλαζζαν έγγραφον τοΰ 
πασά τής Εύρίπου (εϊς 8ν ύπήγετο ή Αμφισσα) 
δι ού διωρίζετο άρματωλδς Αγία; Ευθυμίας, Γα- 
λαξειδίου καΐ Βουνιχώρας. 0 Βρυκόλακκας δ'μω; 

j μή άρεσκόμενο; εΐ; τοιοΰτον περιορισμόν τοΰ άρ- 
ματωλικίου του, καί λυσσών διά τήν απάτην, 
ήρχισεν ΐνα καί πάλιν στρατολ.ογή καί ζακοποιή 

I τού; Τούρκους. Κυριεύσα; τδ Λοιδορίκιον, έγζα- 
τέστησεν ο»; άρματωλδν (κολντζήν) ένα τών 
σωματαρχών του Λυκοθανάσην όνομαζόμενον’ 
ακολούθως δέ είσβαλώ* εί; Μαλανδρϊ»ον, διώρισεν 
άρματωλδν τδν Μπράτιμον’ εί; τδ Γαλαξείδιον

• Τσεκούραν τινα συγγενή του, ζαΐ εΐ; 
- τών Σαλόνων τόν συμπα,τριώτην του 7λ·/ι.

Κώσταν’ αύτδ; δέ· έφορεύων πάντων τών 
ματωλικίων τούτων ήρχισεν ΐνα συλλέγη 
"ληρονόμενα χαράτζια καί δέκατα, ούδεμίαν 
*οκρισιν δίδων εϊς τά; παρατηρήσεις τών ενδια
φερομένων. Αιδ μεγάλη κατ αύτοΰ ήγέρθη άπό 
μέρους τών Τούρκων καταφορά, καί στρατολογία; 
μυστικά; έγίγ/οντο πρδ; εξόντοισιν τοΰ τρομερού 
αρματωλοϋ’ είχον ήδη στρατολογηθή 700 λογά
δες Τούρκοι άπό δ;αφόρων μερών εϊ; Αμφισσαν 

«υγκεντρούμενοι, δθεν ύπό τήν διοίκησιν τού γε
νικού δερβέναγα κα; τοΰ μπέη έμελλε» ΐνα γίνη ή 

α χωρία 
αρο· 

άρ- 
τά 

■ ά-

κατά τοΰ Βρυκόλακζα έπίθεσις, δστις προειδοποι
ηθεί; περί των κατ αύτοΰ τεκταινομένων παρήγ- 
γειλε τούς διεσπαρμένου; κολντζίδε; του ΐνα συγ- 
ζεντρωθώσ·.’ περιερχόμενο; δ άμα τά χωρία προ- 
σεζάλει τού; κατοίκου; εί; βοήθειαν, έπι απειλή, 
πυρπολήσεω; καί δ.αρπαγή; τών οικιών των·

Μόλι; ειχεν εκκινήσει έκ Σαλόνων ό όθωμα-.ι- 
κο; στρατός, καί ό Βρυκό' ακκα; -ρίθυ-ει <ο: ο
παδοί»; του διαζοσ.ου; περίπου Δοζρού; καί Δ.υ- 
ρ·.εϊς. 0 ζολντζή; Ζαχαρο-Κώστα; σταλεί; μετά 
30 οπαδών ΐνα κατοπτεύω πάν κίνημα τών εχ
θρών, περιεπλέχθη εϊ; στενωπόν τινα και άνα 
γκασθείς ΐνα συγκρότηση μάχην έπεσε μετά τών 
περίσσοτέριυν όπαδ·όν του εν μέσω πολλών εχθρι
κών πτωμάτων. Ο Βρυκόλακζα; πληροφορηθεί; 
τά γενόμενα έξήλθεν ές Αγία; Ευθυμία; κατά τών 
έπερχομένων’ καί μάχης ζρατερά; ζαΐ πολυώρου 
συγζροτηθεφης, έτράπησαν εις φυγήν οί εχθροί, 
έξ ών οί ήμίσίΐ; ειχον πέσει νεζροί. Μεταξύ 
τών ύπδ τοϋ Βρυκόλακζα αϊχμαλωτισθέντων 
έχθρών ήτο καί αύτός ό μπέης τών Σαλόνων. 
0 άρματωλδς μετά τάν νίκην παρήγγειλεν εί; 
Σάλονα, ΐνα παραχρήμα δι’ επιτροπή; ζητηθή 
ύπέο αύτοΰ τδ σουλτανικδν φιρμάνιον, απειλών 
πυρπολήσει; καΐ σφα^άς, καί υποσχόμενος τήν 
άνευ λύτρων άπελευθέρωσιν τοϋ αιχμαλώτου βέη. 
Φοβηθέντε; διά τά γενόμενα οι προύχοντες τών 
Σαλόνων έπευ.ψαν μετά δώρων επιτροπήν ει; Κων- 
σταντινουπολιν έξαιτούμ.ενοι τδ φιρμάνιον, δπερ 
μετ’ ού πολύ έξεδόθη όρίζον καΐ τά όρια τής 
άρματο/λ.ική; δικαιοδοσία; τοϋ Βρυκόλακκα, δστι; 
διώρισε καΐ τά πρωτοπαλλήκαρά του εΐ; τάς το
παρχία;’ εΐ; τδ έκδοθέν δμω; φιρμάνιον δέν περιε- 
λαυ.βάνετο καΐ τδ Γαλαξείδιον, άνήκον άποκλε·.- 
στικώς εΐ; τήν βασιλομήτορα. Αλλ. ο Βρυκόλακ· 
κα; δέν έσεβάσθη τδ ηγεμονικόν τοΰτο δικαίωμα, 
καΐ έτέοα επιτροπή έκ Γαλαξειδιωτών μεταβάσα 
εΐ; Κωνστκντινουπολιν έξητήσατο κα1. τήν συγ- 
χώνευσιν τή; πόλεως ταύτης εϊ: τήν δικαιοδοσίαν 
τοΰ Βρυκόλακκα, πρδς κχτάπαυσιν τών σ-υχνών 
επιδρομών τοΰ τρομερού άρματωλοΰ. Τή μεσολα
βήσει τής βασιλομήτορο; έξεδόθη νέον φιρμάνιον 
ύπέρ τοΰ Βρυκόλακκα, δι’ ού συμπεριελχμβάνετο- 
χαί τό Γαλαξείδιον εις τήν δικαιοδοσίαν αύ
τοΰ, άφιεμένων αύτώ πάντων τών εισοδημάτων 
τή; επαρχίας, καί ύποχρεουμένου ΐνα πίμπη κατ 
ετο; εϊς τδν Σουλτάνο» ένα ίέρακα (σαΐνι) ώς ση
μείο» απλής υποταγής!

Ταΰτα πάντα ειχον συμβή μέχρι τού έτους
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4 740’έν τώ μεταξύ δέτούτςυ δ Βρυκόλακκα; ειχεν 
-έλθει είς δεύτερον γάμον μεθ ωραίας τίνος συγ- 
γωρίου του, έξ ή; έγέννησεν ένα υιόν' άλλα 
μετ’ ού πολύ έκ φυσικού θανάτου άπεβίωσε, 
δοΰ; τήν σφραγίδα είς τόν γυναικάδελφόν του 
Κώσταν Ζαχαρίαν, δν κατέστησεν ώς κηδεμόνα 
τοϋ ανήλικο; υίοΰ του, έξο ρκίσα; και τούς οπαδούς 

είς υποταγήν.
Αμα διεδόθζ, ή είδησις τοΰ θανάτου τοΰ Βρυ

κόλακκα, ό έν Γαλαξειδίω νεότερος αδελφός του 
Κατζώνης, μεθ ού ζών ό άρματωλος δέν εύρί- 
σκετο εϊς αρμονίαν, μετέβη είς Σάλονα καΐ Λοιδο- 
ρίκιον, καΐ παρά τών έκεΐ μπέηδων καΐ τοΰ τοπο- 
τζ,ρζ.τοΰ τής βασιλομήτορος, πρός οΰς ώρκίσθη 
τυφλήν υπακοήν, έλαβε τακτικά έγγραφα δ·.’ ών 
άνεγνωρίζετο ώ; νόμιμος διάδοχος έν τώ οίκογε- 
νιακώ άρματωλ'.κίω τοΰ άποθανόντος αδελφού του. 
Μεταβάς δ εις Κωνσταντινούπολή ένήργησε 
υπέρ αύτοΰ έκδοσιν νέου φιρμανίου’,
£αΐ διαταγαι έστάλησαν πρός τό σώμα

,. ·» * * ' - ' κολακζα tv τούτον ω
εί δ’ άλλως .ήθελον Οεωι 
διωχθζ. ύπό

Άλλ’ ό Ζαχαρίας πρ
αύτοκρατοριζά; διαταγάς, έκήρυξεν δτι μόνον 
διάδοχον άνεγνώριζε τόν γνήσιον υίόν τοΰ Βρυκό- 

τοΰ όποιου διωρίσθη κη- 
ύ Κατζώνης 

επίζηλον 
■ου, ήρξατο στρατο- 

τήν περιουσίαν του. 
ουρκων καΐ χριστιανών

Σα-
τοΰ 

ράφζ.·

ην 
καΐ αΰστη- 

οΰ Βςυ- 
αρχηγόν του, 

•ρηθή άντάρται και κατα- 
:ό τών δερβεναγάδων.

:ρός ούδέν λογισάμενο; τάς

ρεύσε xasrercirzor τόν άνωτέρω Κώσταν Ζαχαρίαν, 
τόν υπό τό όνομα Κωσταντάρακ 'γνωστότερον. 
’Αλλά τήν άνάίρησιν έκείνην ούδεμία κυβερνητι
κή πράξι; επιβεβαίωσε, καΐ ό Κωσταντάρας ί- 
πεκηρύχθη μέν ώς κλέπτης, άλλ’ ούδείς έτόλμα 
ΐνα έξέλθη πρός καταδίωξίν του.

Μ ή άρεσκόμενος δέ είς τήν παθητικήν έκείνην 
θέσιν ό Κωσταντάρας ένήργει καί έπιδρομάς τινας 
κακοποιών τούρκου; καΐ χριστιανούς, ότέ μέν εμ
φανιζόμενο;
τοΰ Λοιδορικίου, καΐ απειλών σφαγά; καί Εμπρη
σμού;, ότέ δέ σφάζων τούς αίχμαλωτιζομένου; 
τοΰρκους καΐ κρεουργών άνήρτα έπΐ τών δένδρων 
τά ήκρωτηριασμένα μέλη τών θυμάτων τή; λύσ- 
ση; του, διακζρύττων αμα δτι είς χελονας εκδι
κήσεις θέλει προβή έάν μή έσπευδον οί προύχον
τες τήν έκδοσιν σουλτανικοΰ Φίρμανίου άναγνω- 
ρίζοντο; τούτον νόμιμον διάδοχον έπι τοΰ αρμα
τολικιού τοΰ άποθανόντος γάμβροό του.

Οι ρέηδες άδυνατοΰντες ΐνα έξοντώσωσι τον 
όσζμέραι έπιφοβώτερον καθιστάμενου τούτον έχ- 
Ορόν έσπευσαν ΐνα ένέργήσωσι τήν άναγνώρισιν τοΰ 
Κωσταντάοα, ώς διαδόχου έπΐ τοΰ άρματωλικίοιι 
τοΰ Βρυκόλακκα. (Τό τέλος είς τό πρόσεχε;
φυλλάδιον).'

εί; τά πρόθυρα τή; Αμφίσσης καί

Κ.Σ.

λακκα, διά τό ανήλικόν 
δεσ.ών ΰπ αύτοΰ τοΰ άποθανόντος. 
δυειρευόμενο; τό, δίκην μικροβασιλείου, 
άρματωλίκιον τοΰ άδελοοΰ τ 
λ,ογών καί, διανέμων πάσαν 
Μετ’ ού πολύ στρατό; έκ 
ύπό τάς διαταγές τοΰ γε 
λόνων καΐ τοΰ Κατζώνζ έ'εσ 
Ζαχαρία, άλλ εν 
ό δέ νικητή; 
δ·.ο/ έπυρπόλησε 
τετραυμχτισμένο; έθερα 
πολύ δέ άναρρώσα; ήθέλζσεν ΐνα πάλιν 
λογήση, άλλ’ ούδένα ευρών 
προς αποφυγήν τη; κατ 
ση; τών άρματωλών ΐν

ΧΟΡΟΣ MET ΗΜΦ1ΕΣΜΕΜΛ.

ύπό

ΑΛ ESA NdPO Υ J Ο ΥΜΑ.

νικοΰ δερβέναγα τών 
άτευσε κατά 

τινι μάχη όλοτελώς κατε 
ήν επιούσαν είσελθών είς Γαλαξεί- 

ήν οικίαν τού Κατζώνζ,, οστις 
ΰετοείςΑμ.φισσαν.Μετ ού 

στρατό- 
αδόν, ήναγκάσθη 

αύτού έξεγερθείσζ,ς λύσ- 
άποχωρήση εΐ; Λεβαδείαν 

τής Βοιωτίας, δπου εγκατέστη διά παντός. Ση
μειωτέου δέ ότι απόγονος τοΰ έν λόγω ουγάδος 
ύπήρξεν ό περιλάλητος ναύαρχος Λάμπρος Κα- 
τζώνης.

’Αλλά πολύ; δέν είχε παρέλθει χρόνος καί έκ 
φυσικού θανάτου’ άπεβίωσεν ό άνήλις υιός τοΰ 
Βρυκόλακκα. Παραχρήμζ δέ ό στρατό; άνηγό-

11

δέν
Εΐχον παραγγείλει είς τόν υπηρέτην μ.ου 

είπζ. πρό; πάντα δςτις ήθελε μέ ζητήσει ότι 
δέχομαι επισκέψεις, καΐ δμω; η απαγόρευσές μου 
αΰτη ύπό τινο; τών φίλων μου παρεβιάσθη.

Οθεν επειδή οπισθε· 
ρέτου μου είσελθόντος 
ζητεί ό Κ. ’Αντώνιος ί’ · . 
μαύρου έπενδύτου, 
δότην νά είδε καΐ αύτό 
δυνατόν ήτο νά

Ύε· ■

ν τής ένδυυ,ασίας τοΰ δπη' 
καΐ άναγγείλαντος οτι μ» 

. . διέκρινα τήν άκρα’ 
ιθανόν δέ ό φέρων τόν έπε’" 

-ό’ν ίδικόν μου, ώστε «' 
κρυφθώ — Πολύ καλά ! ά; ει' 

;ον μεγαλοφώνως, καΐ χαμηλά — Αί 
-„jr, ί-.; τόν διάβολον !
Οταν ένασχολήσθε εϊς τι, μόνη ή άγαπωμέ”^ 

γυνή δύναται άτιμωρητεΐ νά σάς ταράζζι. διότι 
αΰτη σ·υμμετέχει οπωσδήποτε τής ένασχολήσεω;· 

Επλησίασα λοιπόν πρό; αύτόν μέ τήν ψυχρό' 

τζ,τα σχεδόν έκ:

’5

σίλθζ. .’
ύπάγζ, είς τόν

ίνην, ήν δεικνύει «έγγραφοί δι** 

κοπτόαενο'ς τή; ένασχολήσεώ; του καθ fa (!''·Ί

μήν φοβείται τοΰτο, καΐ είδον αύτόν τόσον ωχρόν 
καΐ καταβεβλημένου, ώστε αί πρώται πρό; αύτόν 
λέξεις μου ήσαν αυται,

— Τί έχετε ; τί σά; συνέβη ; —· Αφήσατέ με 
ν’ άναπνεύσω, είπε καΐ θά σάς διηγηθώ τό συμ
βάν μου, δπερ άλλως ή δνειρον είναι, ή είμαι 
τρελλό;.

Καθήσας δέ τότε έκλινε τήν κεφαλήν μ,εταξύ 

τών χειρών του·
Μετ’ έκπλήξεως έθεώρουν τήν μέν κόμην του 

^εβρεγμένην έκ τής βροχής, τά δέ υποδήματά 
του, τά γόνατά του καί τά άκρα τών περισκε- 
λίδων του καταλασπωμένα· πλησίασα; δέ είς τό 
παράθυρου είδον δτι ΐσταντο παρά τήν θύραν δ τε 
υπηρέτης καΐ ό δίφρος του, άλλ’ ούδέν έκ τούτου 

έννόησα.
Ίην έκπληξίν μου ταύτην ίδών εΐπεν'

Ε·τ —Ημην εΐ; τό νεκροταφείου τοΰ Pere-La- 
cbaise —Από τήν δεκάτην ώραν τή; πρωίας; — 
Μάλλον είπέ άπό τήν έβδόμην .... Κατηραμένε 
χορέ τών μετημφιεσμένων !

.· Δέν ένόουν τινα σχέσιν είχεν ό χορός τών με
ταμφιεσμένων μέ τό νεκροταφεΐον τοϋ Pere-La- 
chaise Οθενβλέπων δτι τίποτε δέν κατελάμ.βανον, 

έστρεψα τά νώτά μου πρό; τήν εστίαν καΐ ήρχισα 
νά τυλίσσω μεταξύ τών δακτύλων μου «γάρον 
μετά φλέγματος καί υπομονής ’Ισπανικής. Αμα 
δέ αύτό έφθασεν είς τήν έντέλειάν του τό προ- 
σέφερον εΐ; τόν ’Αντώνιόν, επειδή έγνώριζον δτι 
τό τοιοϋτον λίαν άρέσκει είς αύτόν συνήθως".

‘Αλλ’ ούτος εύχαριστήσας με διά τής κεφαλής 
απώθησε τήν χεΐρα μ.ου. Εκυψα τέλος ν ανάψω 
τό σιγάρον μ.ου άλλ’ ό Αντώνιος κρατήσας με,

— Αλέξανδρε, μοΐ εΐπεν, άκουσόν μου, σέ πα
ρακαλώ.

— Να1., άλλ’ όμ.οις 8ν τέταρτον τής ώρας πα- 
ρήλθεν άφότου ήλθατε έδώ καΐ τίποτε δέν μέ εί
πατε.— S1 ’ παραδοξώτατον συμβάν μοί συνέβη.

Ανηγέρθην τότε, έθεσα τό σιγάρον μου έπΐ 
τής εστίας καί διασταύρωσα; τού: βραχίονας μου, 
ήρχισα νά πιστεύοι δτι ϊσως ήτο βεβλαμμένο; 
Χατά τόν νοϋν.

Μετά τινα δέ σιωπήν μέ εΐπεν. 
τόν χορόν τοϋ Μελοδράματος 
οονήντησα ;
ύπέρ τά διακόσια πρόσωπα ; - 
-α; άφησα τότε δπω; ύπάγω 
Uoixi.hStr, τόν όποϊον μοί έ> 
αξιοπερίεργου είς

. — Ενθυμεϊσθε 
είς τόν όποιον σά;

— Τόν τελευταϊόν λέγει; δπου ήσαν
— Αύτόν μάλιστα, 

εις τδν χορόν τών 
έσόστζ,σαν ώς λίαν 

■ήν έποχήν μας, καί σείς είς
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τούτο μέ παρεκινήσατε’ φαίνεται δτι ή τύχη μου 
μέ ώθει. S3 ! έπρεπε νά έβλέπατε σεϊ; τόν χορόν 
αύτόν^ σεϊ; πού ιστορείτε ήθη ! έπρεπεν α όφμαν 
ή ό Καλλότ νά ήσαν έκεϊ καί νά έςεικόνιζον δ,τ1 
φανταστικόν καί αλλόκοτου ένταυτ».ένώπιόυ μου 
παρεστάθη ! Λοιπόν άπό τόν κενόν και μχλαγχο- 
λικόν χορόν τοϋ Μελοδράματος, μετέβην εις αί
θουσαν πλήθουσαν καΐ χαροποιών,δπου διάδρομο; 
καί θεωρεία καί κονίστρα καί έν γένει. τά πάντα 
ησαν πλήρη" περιήλθον τήν αίθουσαν καί είκοσι 
προσωπιδοφόροι μ’ έκάλεσαν κατ’ όνομα καΐ 
μοί είπον τό ίδικόν των. όλοι αύτοΐ ήσαν έκ τών 
πρώτων αριστοκρατικών καί μεγάλων οικογενειών^ 
νέοι επίσημοι καί εύγενεϊς, καΐ οΐτινες λησμονή- 
σαντες έκεϊ οικογένειαν, επάγγελμα καΐ θέσιν,καΐ 
μεταμφιεσθέντες εις άγενεϊς, εύήθει:, γελωτο
ποιού; καί αγοραία; γυναϊκας,έπανέφερον εί; τόν 
χορόν αύτόν έν μέσω τή; σοβαρά; καί αύστηοάς 
ήμών έποχής εσπερίδα τής 'ΑιττιίΙασι.Ιιίας. Τό 
ήκουσα καί δμω; δέν τό έπίστευον ! . . . ’Αναβά; 
βαθμίδα; τινάς και στζ.ριζόμενος έπί στήλης προ
σήλωσα τά βλέμματά μ.ου έπΐ τοϋ ύποκάτωθέν 
μ,ου κινουμένου πλήθους τών άνθρωπίνων αύτών 
πλασμάτων. Ac ποικιλόχροαι καΐ άλλόκοτοι έν- 
δυμασίαι τών μετημφιεσμένων αύτών παρίστων 
θέαμα κατ’ ούδέν είς ανθρώπους άρμόζον. H μου
σική ήρξατο παιανίζουσα. S3! τότε δή τότε ! . . 
Τά αλλόκοτα αύτά πλάσματα συγκινηθέντα πρ;.' 
τοι ήχον τής ορχήστρας αύτής, ή; ή αρμονία 
συνωδεύετο ύπό τών κραυγών, τών γελώτων καΐ 
τών καγχασμών αύτών, ήρπασαν άλλήλων τάς 
χεΐρας, τού; βραχίονα; καί τόν τράχηλον καΐ 
συνδεθέντε; οΰτω;,έσχημάτισαν μέγαν κινούμενου 
κύκλον. Χορευτά! καί χορεύτριαι πλή-.τοντε; τόν 
πόδα, έξ ού ήγείρετο μετά θορύβου κόνις,άυ.υδρόν 
τό τών πολυελαίων φώς καθιστώσα, δι’ ού μόλις 
τά άτομα διεφαίνοντο, καΐ μετά μεγίστη; καΐ 
αύξανούση; ταχύτητα; περιστρεφόμενοι, άλλοκό- 
τω; καί άσέμνω; κινούμενοι, κραυγά; πλήρεις α
κολασία; έκπέμποντε;, δλονέν ταχύτερον περι
στρεφόμενοι, ώ; μεθυσμένοι άνατρεπόμενοι, καΐ 
ώς γυναίκες διεφθαρμένα·., ύπό παραφοράς καΐ 
λύσσζς μάλλον ή υπό χαράς καί ηδονής ωρυόμε
νο·., παρωμοίαζον μέ αλυσοδεμένους καταδίκου; 

ι ποινήν έν τώ άδη έκπληρώσοντας ύπό τήν μά
στιγα τών δαιμόνων.Ενώ αύτοΐ ετρεχον ύποκάτω- 
θέν μου ήσθανόμην τήν έκ τοϋ δρόμου των πνοήν 
τοϋ άέρος, καΐ δσοι αύτών μέ έγνώριζον, διαβαί- 
νοντες ύποκάτωθέν μου μοΐ έπέτων λέξεις άνα·-.
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^εστάτας. Ολος αύτός ό θόρυβος, ή βοή, ή σόγ- 
χυσις, ή μοσική ήσαν είς τήν κεφαλήν μου ώ; 
καΐ εις τήν αίθουσαν. Κατάντησα νά μή γνωρίζω 
πλέον έάν τδ προ οφθαλμών μου ήτον όνειρον ή 
αληθινόν, και έάν έγώ ήμην παράφρων ή αύτοϊ δέ* 
ήσαν φρόνιμο·., ώστε παράδοξο·, πειρασμοί μέ κα
τέλαβαν, νά ριφθώ έν τώ μέσω τοϋ πανδαιμόνιου 
αύτοϋ, καθώς ό Φαϋτος έν μέσοι τοϋ Δαιμονοσυλ- 
λόγου, άλλ’ εννόησα δτι ήθελον γίνει όμοιος των. 
έν τοιαύτη καταλάβει ών,άπδ τήν μανίαν μέ διε- 
χώριζεν £ν βήμα" όθεν περίφοβος γενόμενος έρ- 
ψίφθην έξω τής αιθούσης καταδιωκόμενος μέχρι 
τής έξω θύρας ύπό τών κραυγών αϊτινες ώμοίαζον 
μέ τούς έζ. φωλεά; θηρίων έξερχομένους βρυ
χηθμούς.

Σταθείς δέ μικρόν ύπό τήν στοάν διά νά συ- 
νέλθω, έπειδή δέν ήθελον νά εκτεθώ εις τήν όδόν, 
ώς έχων 
τί μου, 
δόν μου 
τροχούς
μεθυσμένου όςτις αρχίζει όπωσοΰν νά άναλαμβάνη 
τό λογικόν του καΐ νά παρατηρή τήν κατάστασίν 
του, καΐ όγις αισθανόμενος έπανελθοϋσαν μέν τήν 
θέλησιν ούχί δέ καΐ τήν δύναμιν,ακίνητος καΐ έχων 
τούς οφθαλμού; προσηλωμένους καΐ έξησθενημέ- 
■ζους στηρίζεται έπί τίνος ερείσματος τής όδοΰ ή 
επί τίνος δένδρου τοΰ δημοσίου περιπάτου.

Τήν αύτήν ς-'-γμήν όχημα έστάθη πρό τής θύ
ρας,γυνή δέ τις καταβασα ή μάλλον πηδήσασα έζ. 
τής θνρίδος του είσήλθεν υπό τήν ςοάν. καί στρέ- 
φουσα τήν κεφαλήν έκ δεξιών καί έξ εύωνύμων 
έφαίνετο ώ; άποπλανημένη' ητο δέ μεταμφιε
σμένη μέ μαϋρον ένδυμα καΐ είχε τό πρόσωπον 
ζ.εκαλυμμένον ύπό προσωπίδο; έζ. βελούδου. Εμ- 
φανισθείση; δέ ε:

— Το εισιτήριό·? σα; ;
λέγων αύτά.

— Δεν έχω τοιοΰτον,

είσέτι μεγάλην σύγχυσιν έν τώ πνεύμα- 
καΐ δυνατόν νά μήν έπανεύρισζ.ον τήν ό- 
ή νά έρριπτόμην άπροσέκτω; ύπό τού; 
έλαυνομένη; άμάξης, πζρωμοίαζον μέ

Η μεταμφιεσμένη έμεινε·? ακίνητος, λησμονή- 
σασα τό δακτύλιον ώ; ύπό σκέψεω; κατεχομένη, 

Οθεν λαβών αυτό έγώ τό προσέφερον αύτή- 
είδον τότε οτι διά τή; προσωπίδο; τη; προσηλώ- 
σασα τούς οφθαλμού; έπί τών ΐδικών μου μέ πα- 
ρετήρει έπ’ ολίγον διστάζουσα, καί έπειτα άμέ
σως περάσασα τόν βραχίονά της ύπό τον ΐδ-.κόν 
μου.—Εΐσάξατέ με σείς, μέ εϊπεν, άπό εύσπλαγ- 
χνίαν. — Αλλά, κυρία, άπεκρίθην, πρό ολίγου έ- 
ξήλθον. — Τότε δό -ε μοι ϊξ φράγκα άντ αύτοϋ 
τοΰ δακτυλίου καΐ Οά μέ κάμητε ευεργεσίαν δι 
?,ν καθ ολον μου τόν βίον θά εΰχωμαι ύπέρ ύμών.

Περάσας τότε τό δακτύλιον εις τδν δάκτυλόν 
τη; καΐ έλθών εΐ; τδ γραφεϊον έλαβον δύο εισιτή
ρια δι’ ών εΐσήλθομεν. Αμα δέ έφθάσαμεν εις τδν 
διάδρομον, ήσθάνθην ότι αύτή έκλονίζετο καΐ μέ 
τήν αριστερόν τη; χεϊρά περιεζύκλωσε τον βρα
χίονά μου.

— Μήπως πάσχετε ; τή είπαν.
—Ούχί,ούχί,δέν έχω τίποτε άπεκρίθη παρά μόνον 
ζάλη τις μ,οΐ έπήλθε. Μέ διεύθυνε λοιπόν πρό; 
τήν αίθουσαν καΐ εΐσήλθομεν εϊς αύτδ τδ χαριέ- 
στατον Χαραντών. Τρις περιήλθομεν αύτήν δια- 
σχίζοντες μετά πολλής δυσκολίας τά πλήθη τών 
λακτιζόντων άλλήλους προσωπιδοφόρων, καΐ αυ
τή μέν άνεσκίρτα είς πάσαν άσεμνον παρ αύτών 
έκφερομένην λέξιν, έγώ δέ κρατών γυναίκα ά- 
κούουσαν τοιαΰτα έντρεπόμαν" τέλος έπανήλθομεν 
είς τήν άκραν τής αιθούση; καΐ αΰτη μέν έρρίφθη 
έπί θρονιού, έγώ δέ ίστάμην όρθιος ένώπιον της 
στηρίζων τήν χεϊρά μου έπί τών 
θέδρα; της.

— Π ! βέβαια, τδ τοιοΰτον 
φαίνεται πολύ αλλόκοτου, εϊπεν 

λον δμω; εϊς έμέ. Επειδή τοΰ
πουσα τόν χορόν) δέν ειχον ποσώς ιδέαν, ούτε έ* 
φαντάσθην ποτέ τοιαΰτα πράγματα. Αλλά μοί έ' 
γραψαν ότι θά ήναι αύτδ; έδώ μετά τίνος γυναι- 
κό;" καΐ ή γυνή αύτή όποια νομίζετε νά ήναι, ά 
φοΰ τολμά νά έρχηται εις τοιοΰτον μέρος ί

Είς τά; λέξεις ταύτα; εξεπλάγην καί τήν ε*" 
πληξίν μου έννοήσασα είπε- — Τί; λοιπόν είμαι 
έγώ; άναμφιβόλως θά έρωτήσητε. ίΐ ! άλλ ω; 
πρδ; έμέ, έχει άλλως τδ πράγμα, έπειδή έγω 
τδν ζητώ, έγώ ήτι; είμαι ή σύζυγό; του. Καΐ αυ
τού; μέν ωθεί έδώ η μανία καΐ ή άκολασία, εμε 
όμως, ώ! έμέ ή καταχθόνιος ζηλοτυπία! ΙΙαντζχοϋ 
ήθελον τδν αναζητήσει,καΐ τήν νύκτα ήθελον υπα* 

γει εί; τδ νεκροταφείου καΐ εϊ; τήν evGrcrc έκτε

νώτων τής κζ-

πρέπει νά σάς 
αΰτη, έτι μάλ- 
τοιούτου (βλέ"

ήν θύραν,
V είπε :ρδς αύτήν a συλ-

άπεκρίθη αυτή.
Τότε λάβετε £ν έζ. τοΰ γραφείου.

Η μεταμφιεσμένη έπανελθοϋσα ύπό τήν στοάν 
καΐ έρευνήσασα ταχέως όλα τά θυλάκιά της, 
— Δέν έχω χρήματα .’ άνέκραξεν . . . άλλά κρα
τήσου αύτό τό δακτύλιον καΐ δό; μοι άντ’ αύτοϋ 
ϊν εισιτηρίου.

Αδύνατον, άπεκρίθη ή διανέμουσα τά εισι
τήρια γυνή’ δέν ζ.ζταδεχόμεθα νά κάμωμεν τοι- 
αύτα; αράξει;, καΐ απώθησε τόν άδάμαντα όςτι; 
πεσων χαμαί έκύλισε πρός εμέ.

Xsffiv καταδίκη; πζρευρεθή, έγώ ήτις ούδέποτε έ- 

■τ.λθον τής οικίας, σας τδ Ομνύω, πρδ τοϋ γάμου 
μόυάνευ τής μητρός μου, καΐ μετά τούτον, μή ά' 

έδώ, ώς αυται αί γυναίκες, αϊτινες γνωρίζούσι 
τήν όδόν αυτήν, καί δίδω τόν βραχίονά μου εις 

άγνωστον,

,ολουθουμένη ύπδ θεράποντος" καΐ όμως ήδη είμαι

ά··νωστον, έρυθριώσα ύπδ τήν προσωπίδα μου διά 
τήν ιδέαν ήν περί έμοΰ θά λάβη αύτό; ! Γνωρίζω 

πάντα ταϋτα ! . ■ .
— Εϊχετε ποτέ ζηλοτυπίαν, Κύριε ;
— Μάλιστα, καΐ μεγίστην, τή άπεκρίθην.

— Τότε συγχ_ωρήσατέ μοι, γνωρίζετε τά πάντα. 
Γνωρίζετε τήν φωνήν έκείνην ήτι; σά; φωνάζει, 
ώ; εί; τδ ού; άφρονος «Εμπρός» ! Ίίσθάνθητε τήν 
δύναμιν έκείνην ή τις σάς ωθεί είς τδ αίσχος, τδ 
?νκλην.α, ώ; ή είμαρμένη.’πξεύρετε ότι έν τοιαύ
τη στιγμή, υποπίπτει τι; εϊ; πάσαν ένοχήν, άρκεϊ 
μίναν νά εζ.διζ.ηθή.

.Ηθέλησα νά άποίριθώ εί; αύτήν" άλλ’ άμέσω; 
έγερθεϊσα καΐ παεατηίοϋσα δύο μετημφιεσμένου; 

αυτών 
ήθελα 
χ: μυ^ήριόν τι, άλλά δέν έδυνάμην νά έμβατεύσω

βαίνοντας τότε
! εϊπε, καΐ συγχρόνω:

Σιωπήσα
με διεύθυνε κατόπιν

έμπροσθεν μας.

ί περιεπλεκόμην καΐ ποΰιτών. Δεν ένόουν εΐ;
,.,.υν καταντήσει. Εβλεπον φανερά ότι ένυπήρ-

έν αύτώ. ΪΙ δυστυχή; έφαίνετο τόσον τεταραγ- 
μένη, ϊόστε μοΰ διήγειρε τήν συμπάθειαν" όθεν ύ- 
πίκουσα εις αύτήν ώς παιδίον" τοσαύτην ίσχύν 
εχει τδ άλ.ηθές πάθος !

Ηκολουθήσαμεν λοιπόν τού; δύο μεταμφιεσμέ
νου;, ών δ μέν έφαίνετο δτι ήτον άνήρ, ό δ’ετερο; 
γυνή" συνομιλ.ούντων μέ χαμηλήν φωνήν μόλις 

’ ήκούοαεν αυτήν. — Αύτδς εϊνε έψιθύρισεν αυτή, 
ήκουσα τήν φωνήν του, μάλιστα, μάλιστα αύτδ 
εϊνε τδ άνίστηυ.ά του 
δΰο μεταμφιεσμένων ήρξατο νά γελά . — Αύτδς 
είναι 0 γέ'λως του, εϊπεν αΰτη, αύτδς εϊνε, Κύριε, 
αυτός ! άλ.ηθή; ήτον ή έπιστολή / ίϊ θεέ μ.ου ! 
θεέ μου !

. . . 0 υψηλότερος τών

5».
-----------

χήν του" δέν ήδυνάμηυ μέν νά ϊδω τδ πρόσω- 
πόν τη;, άλλ’ ένώ συνωθεϊτο πρό; με ήσθανά- 
μην τούς παλμούς τή; καρδίας της, τήν άνατρτ 
χίασιν τοϋ σώματός της καΐ τήν συγκίνησιν τών 
μελών τη;. Παραδόξω; πω; ήσθανόμην τά ανή
κουστα πάθη δπερ έβλεπον, ζ.α·. τών δποίων εντε
λώς ήγνόουν τδ θύμα καΐ τήν αιτίαν. Καΐ όμως 
πρό; χάριν οΰδενό; έν τώ 
καταλείψει τήν γυναίκα 
στιγμήν.

κόσμω δέν ήθελον έγ- 
ταύτην είς τοιαύτην

Έν τούτοι; οί μεταμφιεσμένοι έπροχώρουν καί 
ίμεϊ; τού; έοθάνάμεν" κατόπιν άφοΰ έξήλθον τής 
χϊθούσης συνεξήλθομεν μετ’ αύτούς καΐ ένώ ανέ
βαιναν τήν κλίμακα τών θεωρείων.συνανεβαίνομεν 

ων" τέλο; έστάθασαν εις τά μεσαία θεω- 
αοιάζοαεν ώ; σκιαί των. Αφού δέ

Ούτόί είς αύτδ καΐ η Ούρα άμέσως έκλείσθη.
Τό δυστυχές πλάσμα τδ δποϊ-,ν ειχον ύπδ τδν 

βρζχίονά μου φρίκην μοί ένεποίει διά τήν ταρα-

δπισθέν τ

ρεϊα" ήμεϊ; δμα-νζ, 
μικρόν ζ.ιγζ.λιδωτδν θεωρείου ήνοίχθη εΐσήλθον

ΐδοΰσα αΰτη τούς δύο μεταμφιεσμένους εισελ- 
θόντας είς τδ θεωρείου καΐ άμέσως αύτδ κλείσα?- 
τας, έμεινε στιγμήν τινα άζ.ίνητος ώς κεραυνόπλη
κτος, έπειτα δέ ώρμησε παρά τήν θύραν διά ν’ ά- 
κούση’άλλά τοιαύτην θέσιν έλαβεν ώς-ε ή έλαχί-η 
ζ.ίνησις τήν έπρόδιδε καί τήν κατέστρεφε' διό έλ- 
κύσας αύτήν fiudw: ex τοΰ βραχίοτος καΐ άνοί- 
ξας τδ συνεχόμενον θεωρείου,τήν είσήγαγον εντός 
αύτοϋ καΐ κλείσας τήν θύραν, — Εάν θέλητε ν’ 
ακούσατε, τή είπον, ακούσατε τούλάχιστον εν
τεύθεν. Καΐ αύτή μέν κλίνασα τότε τδ γόνυ έπλη- 
σίασε τδ ούς της εις τδ διάφραγμα, έγώ δ’ ίστά
μενος όρθιος μέ τούς βραχίονας εσταυρωμένου; 
καΐ τήν κεφαλήν κεζ.λιμένην έσκεπτόμην.

Έξ όσων ήδυνήθην νά ϊδω, ή γυνή αΰτη μοί 
έφάνη τύπος καλλονής. Τδ κάτω τοΰ προσώπου 
της ήτο νεάζον, απαλόν καΐ στρογγύλον, τά χεί
λη τη; ροδοκόκκινα καΐ λεπτά, οί όδόντε; τη;. 
ο6; ζ.αθίστα έτι λευκοτέρου; ή μ.έχρι; αύτών 
φθάνουσα έκ βελούδου προσωπίί, ήταν μικροί, 
αί χεϊρες της ήσαν χυταΐ, τό ανάστημά της κομ
ψόν, η κόμη της μελανή έζ. τριχών λεπτών κυμα- 
τίζουσα έπί τής κορδέλης της, καΐ δ μικρός αυτή; 
ποΰ; προβαίνων τή; έσθήτος έφαίνετο μόλις ύπο- 
σεηρίζων τδ σώμα τοϋτο, τδ δλω; έλαφρδν, δλως 
χαρίεν, καΐ όλω; εναέριον. II! ήτο θαυμάσιου 
πλάσμα! ώ! έκεϊνο; δστις ήθελε τδ λάβει εΐ; 
τδ στήθος του, καΐ ήθελε γνωρίσ» τό άςιέρα 
στον τής ψυχή; του, καί ήθελε αίσθανθή έπί τής 
καρδίας του τοιούτους παλμού;, τάς ανασκιρ
τάτε·.; ταύτας, τού; νευρικούς αύτούς σπασμού;, 
καί ήθελε δυνηθή νά είπή, τά πάντα είναι έρω; 
δι’ έμέ, δι’ έμέ μόνον μεταξύ τών ανθρώπων, δι 
έμέ ήτο προορισμένος ό άγγελο; ούτος. ώ ! ο 

άνθρωπο; έκεϊνο; ! εκείνος 1 .. -
Αύταΐ ήσαν αί σκέψεις μου αϊτινες διεκόπησαν 

άακ ειδον τήν γυναίκα αύτήν άνεγειρομένην,στρα- 
φεϊσαν πρός με κ«ί λέ-ρυσάν μοι μέ φωνήν δια- 
κοπτομένην καί παράφορου, — Κύριε, είμαι ω-
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ραία, σάς τ4 ομνύω, είρ«·. νέα δεκαεννεατή;’ 

μέχρι τόΰδβ διετέλεσα άγνή ώ; ό άγγελος τή; 
δημιουργίας - - · τώρα πλέον .... έςέτεινε 

τού; βραχίονα; τη; περί τον τράχηλόν μου — 
πλήν τώρα 1 ανήκω εί; Σέ, . . . λάβε με ! . .

’Εν τω άμα ήσθάνθζ,ν τά χείλη τη; προσκολ- 
λώμενα εί; τήν χεΐρά μου, καί ό τύπο; τοϋ δήγ
ματος μάλλον η ασπασμού διεχύθη καθ δλον 
τδ ανατρίχιασαν καί παραλυθέν σώμα τή;’ νέφος 

δέ φλογερόν διήλθε ύπό τά όμματά μου.
Μετά τινα; στιγμάς την ειχον εί; τά; άγκά- 

λα; μου ίμιΟαν?, καί όλολύζουσζν.
Σενελθούση; βραδέως εί; έαυτχν διέκρινα διά 

τής προσωπίδο; τη; τού; οφθαλμού; της έξαγριω 
θ£»τα; καΐ εΐδον τό κάτω τοϋ προσώπου της ώ· 
χρόν, καΐ ήκουσα τού; οδόντας τη; τρίζοντας ώ; 

συμβαίνει εί; τόν παροξυσμόν. Πάντα ταΰτα και 
τώρί ακόμη τά βλέπω.

Αναπολή,σασα δέ ό,τι προ ολίγου συνέβη καΐ

£·.φθεϊσα πρό τών ποδών μου — έάν εχητε ολίγη» | 
συμπάθειαν, μέ ειπεν δλολύζουσα, καΐ ολίγον 
οίκτον, υποστρέψατε τό πρόσωπόν σα; απ' έμοΰ, 
μή ζχτχστ,τε ποτέ καθόλου νά μέ γνωρίστ,τε, ά- 
φχσατέ με ν’ αναχωρήσω καΐ λησμονήσατε τά 
•πάντα, άφοΰ έγώ Οά ένθυμώμαι ! . . .

Εί; ταΰτα, άνεγερθείσα ταχέως ώ; ιδέα τις 
ήτις μάς έκφεύγει καΐ ίρμζ,σασα πρός τή» θύραν 
χνοιςεν αύτήν καΐ στραφεΐσα πρός με άπας μόνον 
— Μή μέ άζολουθήσχτε, είπε.

Καΐ ή Ούρα κλεισΟέΙσα βιαίως μεταξύ αύτή; και 
έμοΰ τήν άφήρπασεν ώς φάντασμα, και έκτοτε δέν 

τήν έπανεΐδον !
Δέν τήν έπανεΐδον πλέον .’ άν καΐ έκτοτε δέκα 

μίνες παρήλθον και τήν άνεζήτχσα πανταχοΰ 
εί; τούς χορούς, εί; τά θεάματα καΐ είς τούς 
περιπάτους, όσάκ-.ς έβλεπον μακρόθεν γυναίκα μέ 
ανάστημα κομψόν, μέ πόδα μικρόν καΐ κόμην 
μελανήν, τήν ήκολούθουν, καΐ πλησιάζω» αυτήν 
τήν παρετήρουν κατά πρόσωπόν ελπίζω» ότι έκ 
τοΰ έρυθήματό; τη; ήθελε προδοθή. Αλλ’ είς ού
δέν μέρος δέν τήν άνεΰρον, δέν τήν έπανεΐδον, 
είμή μόνον κατ’ όναρ ! 11! εκεί έπανή,ρχετο, εκεί 
τήν ήσΟανόμην, η,σθανόμην τόσον ζωηρώ; τού; 
γλυκείς ασπασμού; της, τά δήγματά της, και 
τά; θωπεία; της, ώ;τε μοί έφαίνοντο ώ; νά 
προηρχοντο έκ τοϋ φδου’ έπειτα ή προσωπί; έξη- 

φανίζετο, καΐ πρόσωτον πρωτοφανές μοι παρου- 
σιάζετο, ότέ μέν συγκεχυμένο» ώ; ύπό νέφους 
καλυπτόμενο», ότέ δέ λαμπρόν καΐ περιεστεμ αί

νον ότέ δέ ωχρόν μέ κρανίον λευκόν μαΐ γυμνόν, 
με τό κοίλωμα τών οφθαλμών κενόν μέ οδόντα; 
κλονουμένου; καΐ αραιούς. Τέλος άπ’ έκείνη; τής 
νυκτό; ζώ, έκκαιόμενος ύπό έρωτος μανιώδους 
πρός γυναίκα ή» δέν έγνώρισα, έλπίζων πάντοτε 
καΐ πάντοτε «πατώμενος εί; τάς ελπίδας μου, 
ζηλεύων αδίκως χωρίς νά ζ,ξεύρω ποιον, καΐ μή 
τολμών νά ομολογήσω τοιαύτη» μανίαν, καΐ έν 
τούτοις ύπ’ αύτή; καταδιωκόμενος, κατατη,κό- 

μενος καΐ καταστρεφόμενος.
Εί; ταΰτα καταλήξα; καί έλκύσας έκ τοΰ κόλ

που του επιστολήν—Ηδη άφοΰ σάς διηγήθΤ.ν τά 
πάντα, μέ είπε,λάβε τήν επιστολήν αύτήν καί ά- 

νάγνωθι’
Λαβών αύτήν τήν άνέγ»ωσα περιέχουσαν ταΰτα' 
» Αρα γε έλχσμονήσατε ήδη, δυστυχή τινά 

» γυναίκα, ήτις ούδέν έλη,σμόνχσεν, άλλ’ήτις μή 
I » δυναμένη νά λζ,σμονχσΛ αποθνήσκει; Οταν 

» θά λάβζ,τε τήν έπιστολήν ταύτην δέν θά ύπάρ- 

» χω πλέον. Τότε ύπάγετε εί; τό νεκροταφείου 
j » τοΰ Pere Lachaise, είπατε εί; τον νεκροθά- 

» πτζ,ν νά σάς δείξη μεταξύ τών τελευταίων τά- 
» φων εκείνον όστι; Οά φέρη έπί τοΰ τύμβου κε- 

» χαραγμένου τό άπλοΰν όνομα «Μαρία» καΐ όταν 
« έλθζ,τε είς αύτόν γονατίσατε καί δεήθζτε. » 
—Λοιπόν, έξηκολούθησεν ό Αντώνιο;, λαβών τήν 
έπιστολήν ταύτην χθες, μετέβην σήμερον τό πρωί 
είς τό νεκροταφεϊον. ό νεκροθάφτη; μέ ώδή,γη- 
σεν είς τόν τάφον καί έμεινα έκεϊ έπί δύο ώρα; 
γονυκλιτή; δεόμενος καί κλαίων. Εννοείς ήδη ·’ ό 
τάφος αύτό; περιέκλειε τήν γυναίκα εκείνην ! .. · 
ή φλε (Όμένη ψυχή τη; άπεπτη, τό δέ σώμά τη; 
φζγέν έθραύσθη ύπό τή; ζηλοτυπία; καί τή; 
τύψεω; τοΰ συνειδότος- ήτον ύπό τού; πόδας μου 
καί έζησεν καΐ άπέθανεν άγνωστος ! εί; έμέ, ά
γνωστος ! Οπως έν τώ τάφςο ουτω καί έν έμοί 
ύπάρχει άγνωστος! καί όπως έ» τώ φερέτρω έτέ- 
θη, ουτω καΐ έν τή καρδία μου ένεκλείσθη λείψζ' 
νον κρυερόν καΐ άπ»ουν. 11! γνωρίζει; όμοια τώ 
τοιούτςο; τ,ξεύρει; συμβάν τόσον παράδοξον; 
Ηδη δέν υπάρχει πλέον έλπίς, δέν θά τήν έπανι- 
δω" θά τήν έκθάψω, άλλά δέν θά έπανεύρω τού; 
χαρακτήρας μέ τού; οποίου; νά δυνζ.θώ νά έπ»’ 
νασυνθέσω τό πρόσωπόν τη;. Καί τήν άγαπώ πάν

τοτε ! καταλαμβάνει; Αλέξανδρε, τήν άγαπώ μ«* 
νιωδώ; καί θά φονευθώ παραχρήμα διά νά ενωθώ 
μετ’ αύτή;’ έάν ή»αι βέβαιον ότι δέν θά μοί μ*ί" 
νη άγνωστο; εί; τήν αιωνιότητα, ώ; διέμεινεν εί; 

έμέ καί έν τώ κοσμώ.

j Είς τά; λέξεις ταύτας μοί ήρπασεν έκ τώγιχεε- 
ρών τήν έπιστολήν, τήν τ,σπάσθη έπανειλημμένως 
καί ήρχισε νά κλαίη ώ; παιδίον. Τότε έναγκαλι- 
σθεί; τόν καί μή δυνάμενος νά τόν παρηγορή’ | 

σω, έκλαιον καΐ έγώ μετ’ αύτοΰ.
(’Εκ τοϋ Γαλλικού)

I. Γ. ΧΡΤΣΟΒΕΡΓΗΣ.

1 ΕΚΘΕΣΙΣ

Περί τών έν τώ Αρσαχείφ ΙΙαρβεναγωγεΐω τής 
Φι.Ιεχπαιόεντιχής Εταιρίας ενιαυσίων εξετά
σεων ύπό τον Γραι/γατεως αύτής Χ.Ν. Φι.1α- 
ίεΑιρέως ά αγνωσθεΐσα τή 20 Ιουνίου 1865.

Κύριοι!*--»

Εθος σχολειακόν επικρατεί, καθ’ 5 έν τώ τέ- 
λει τών ενιαυσίων εξετάσεων κζρύττουσιν οί διέ- 

ποντε; τά σχολεία πανδήμως τά άποτελέσματα 
J αύτών, έπαινοΰντε; τήν επιμέλειαν τών προβιβα- 

ζομένων καί έλέγχοντες τήν αμέλειαν τών υστε- 
I βουντών’ τοϋτ’ αύτό κάμνει κατ’ ετο; καί τό 

’Αρσάκειον διά τοΰ είσηγητοΰ τής έπί τών σχο
λείων επιτροπής αύτοΰ. Αλλ’ άτυχώς άπόντο; 

| σήμερον πολύ μακράν ήμών τοΰ εύφραδοΰς συ

ναδέλφου ήμών, τοΰ άξιοτίμου κυρίου Λ. Μελά, 
ίό κλήρος έπεσεν έπ’ έμέ νά εκπληρώσω τό έργον 

τοΰ είσηγητοΰ, καί ιδού σά; έκθέτω ισχνότατα το 
αποτέλεσμα τών ήδη περατωθεισών έξετάσεων.

Εκ τών 37ϋ έξωτερικών, 1 02 εσωτερικών συσ- 
σίτων, καί i ο ή,μισυσσίτων, όλων πεντακοσίων 
είκοσιδύο μαθητριών τοΰ καταστήματος, πάρε- 
στάθησαν είσ τά: έξετάσει; 350, ήτοι έκ τών 
^30 εξωτερικών τοϋ προκαταρκτικού διζρζμένου 
είς αλληλοδιδακτικόν καί συνδιδακτικόν, α·. μέν 
ί 00 τοΰ αλληλοδιδακτικού, έξεταζόμεναι κατά 
μήνα, δέν ύπέστζ,σαν άλλα; εξετάσεις, παρεστά- 
θησαν δέ αί 30 τοΰ συνδιδακτικοΰ,ών «! 27 προε-
βιβάσθησαν εί; τήν λ’, τοΰ Ελληνικού’ διεκρίθη- 
σαν δέ έν αύταί; ή Βασιλική Θεοδώρου, Αμαλία 

2μίθ καί Αννα Κανελοπούλου.
έκ δέ τών 38 έσωτερικών καί ήμισυσσίτων έ- 

ζητάσΟησα·· 4 9, καί 14 μέν αύτών προεβιβάσθη- 
·*» είς τήν α'. τάξιν τοΰ Ελληνικού, 4 δέ είς τό 
συνδιδακτικόν’ διεκρίθζ,σαν μεταξύ αύτών ή Ε
λένη Φωκά, Καλλιόπη Νικολοπούλου καί Αικα
τερίνη Νάουφελ’ ή τελευταία αΰτη έκ τών προ
σφύγων Σύρων ορφανή υπότροφος, δτε είσήλθεν

εις τό κατάστημα δέν έγνώριζε παντελώς τήν 

Ελληνικήν.
Τ^ις Λ.

Εκ τών 2!· έσωτερικών καί ήμισυσσίτοιν τής 
α'. τάξεω; έξητάσθησαν αί 25, έξ ών προεβιβά- 
σθησαν είς τήν Β’. τάξιν Ί 5 μέν τώρα, 3 δέ τόν 
7βριθ» άφοΰ μελετήσωσιν άριθμ.ηπικήν καί έξετα- 
σθώσι. Διεκρίθζ,σαν δέ εί; τήν τάξιν ταύτην ή 
Βιργινία Λμπελά, Μαρία Κωνσταντινίδου καί Πε
τρούλα Σιγανού.

Εκ δέ τών 58 έξωτερικών έξητάσθησαν αί 46, 
εξών προεβιβάσθησαν αί 23 είς τήν Β. τάξιν τώ
ρα, I 2 δέ άδύνατοι κατά έν μάθημα μέλλουσι νά 
προβιβασθώσι τόν 7βριον άφοΰ μελετήσωσιν αριθ
μητικήν καί έξετασθώσι. Διεκρίθχσαν δέ έν αύτα’.ς 

ή Ελένη Κωνσταντίνου, Μαρία Αντωνίου, Καλλιό
πη Τζαμτζή καί Εύνίκη Δημητριάδου-

Τά^ις Β'.

Εκ τών 31 έσιοτερικών τή; Β. τάξεως παρου- 
σιάσθησαν εις τάς έξετάσει; 26 καί ποοεβιβάσθη- 
σαν είς τήν Γ’ αί 25' διεκρίθη.σαν δέ μεταξύ 
αύτών ή Ελισάβετ Τάταρη, Ευρυδίκη Λρβάλη, Α
λεξάνδρα Γόνατά, Αφροδίτη Γιαννακοπούλου, Αι
κατερίνη Παπαλεξοπούλου, Σοφία Σχινά, Μαρία 
Παπάγου, Κυριακούλα Οικονόμου. Ευανθία Λα- 
διανοΰ. Σεμίραμις Σταυριανοΰ.καΐ Ασπασία Κα- 
ρασπύρου' έδίδαξε δέ τήν τάξιν ταύτζ,ν ό Κύριος 
Πάνος. Παεατηρήσεως άξιον είναι ότι ή επιμέλεια 
καΐ ή πρόοδος τών μαθητριών τής τάξεω: ταύτης 
έπέσυοαν ιδίως τόν έπαινον τοΰ Συμβουλίου.

Εκ τών 53 έξωτερικών τής αύτή: τάξεω; έξη- 
τάσθτ,σαν αί 45,έξ ών αί 37 προεβιβάσθησαν* διε- 
κρίθτ,σαν δέ μεταξύ αύτών ή Ελπινίκη Κωνσταν
τίνου, Αικατερίνη Σκουπέρη, Σοφία Βεροπούλου 
καΐ Αθζνά Εμμανουήλ.

Τάξΐζ Γ.

Αί I 6 εσωτερικά! τή; Γ’ τάξεως έξητάσθησαν 
δλαι, έξ ών 1 I μέν προεβιβάσθησαν ήδη είς τήν 
1’. 3 δέ παρζ,νέθησαν νά μελετήσωσιν ελληνικά, 
καΐ 2 άριθμχτιζήν καΐ νά προβιβασθώσι τόν 7βριον 
μετά δευτέρας έξετάσει;. Είς τήν τάξιν ταύτην 
διεκρίθζ,σαν ή Βενέτα Αναγνωστοπούλου, Ιουλία 
’Αρίδα καΐ Μαρία Σαμαρτζίδου.

Εκ δέ τών 47 έξωτερικών έξητάσθησαν αί 4 4
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καί προεβιβάσθησαν είς ττ,ν δ' τώρα μέν αί 35, 
καί 6 τον 7βριον αφοΰ μελετήσωσι καί έξετα- 
σθώτι πάλιν εί; τήν αριθμητικήν. Διεκρίθησαν δέ 
ή Ελίζα Δελενάρδου, Σοφία Πρινάρη καί Ελένη 
Παπανδρέου.

Εκ τών 2 I εσωτερικών τής Δ' τάξεως έξητά- 
•σΟσαν αί 1 6 καί δλαι προεβιβάσθησαν εις τήν Ε 
τάξιν’ αί δέ διακριθεϊσαι τούτων είσΐν ή Ειρήνη 
Πρινάρη, Αθήνα Σατά, Ειρήνη Γλυκή, καί Χαρί- 
κλεια Στυλούδη.

Εζ δέ τών 54 εξωτερικών έξητάσθησαν αί 49, 
καί 35 προεβιβάσθησαν τώρα, Ί I δέ μέλλουσι νά 
προβιβασθώσι τον 7βριον άφοΰ μελετήσωσι και 
έςετααθώσιν εις τήν αριθμητικήν. Διακρινόμεναι 
τής τάξεως ταύτης είναι ή Μαριγώ ’Απέργη, Α
κριβή Κοντογούοη, Παυλίνα Μίνωος, Ευφροσύνη 

Μιχαλοκούλου καί Ευφροσύνη Λαζάρου.

Tafe /<

Ac 1 2 μαθήτρια-, έσωτεριζαΐ καΐ 33 εξωτερι
κά! τής Ε' καί τελευταίας τάξεως Οέλουσιν έξε- 
τασθή άπδ αύριον τάς απολυτηρίους αυτών εξε
τάσεις’ τδ δέ αποτέλεσμα αύτών θέλει έκτεθή 
προσεχώς.

Γαλλική γλώΰΰα.
β

Απδ πέρυσιν έδόθη περισσοτέρα έκτασις είς 
τήν σπουδήν τής Γαλλικής γλώσσης κατά τήν 
πολλάκις έζφρασθεΐσαν επιθυμίαν πολλών γονέων. 
11 μέν Κυρία Διευθύντρια έδίδαξε τάς δύο ανω
τέρως τάξει:, ή δέ αξιότιμος Γαλλίς Κυρία Μαρ- 
μοντεν τάς λοιπά; τάξεις έπί πολλάς ώρας έπι- 
μελώς καί εύμεθόδως’ έλθούσης δέ τής Ελβετής 
διδασκάλου τών εργόχειρων πρδ ένδς περίπου μη- 
νδςτή; Κυρία: Lacombe, τήν οποίαν έφιλοδώρη- 
σεν, ώς είναι γνωστόν, εΐ; τδ κατάστημα ή εΰερ- 
γέτις αυτού Κυρία Ειρήνη Γεωργ. Μαυροκορδάτου, 
επιτήδεια; καθ’ δλα καί όμιλούση; κάλλιστα τήν 
Γαλλικήν, έχουσιν ευκαιρίαν τά κοράσια νά γυ- 
μνάζωνται διηνεκώς καί μετά πολλοϋ ζήλίυ είς 
αύτήν, καΐ δλα σχεδόν τά εσωτερικά ζοοάσια εύ- 
δοζ-.μούσι κατά τδ μάλλον καί ήττον εί; τά γαλ
λικά.

Μονβικη.

Απελθούση; πέρυσιν εί; τήν πατρίδα τη; τή;

Διδασκάλου τοΰ κυμβάλου, άνετέθη ή διδασκαλία 
αύτοϋ είς τδν διδάσκαλον τής φωνητική; μουσι
κής Κύριον Φαβρικέζην, γνωστδν έν τή Ελλάδι έκ 
τής πολυχρονίου διδασκαλίας του καΐ έμβριθών 
-μουσικών γνώσεων του’ ή δραστηριδτη; καί ή επι
μέλεια τοΰ Κ. Φαβρικέζη, δόντο; ζωήν εις τδ μά
θημα τούτο, έδικαίωσε καθ ολοκληρίαν τήν έκλο- 
γήν τοΰ Συμβουλίου. Εκ τών διδασκομένων τδ 
κύμβαλον άριστεύουσιν ή ’ολύμπιά; Βιργιλίου, 
Θεοφανώ Γκιουμουσκερδάνη, Αμαλία Λίνδερμάίερ, 
ΑριστέαΖώτου καΐ Ιουλία Προβελεγίου" είς δέ τήν 
φωνητικήν ή Βασιλική Καλογεοα. Χαρίκλεια Στυ- 
λούδη, Σεμίραμις Χαραλάμπους καί ’Ελισάβετ 
Τάταρη·

Τήν ιχνογραφίαν έδίδαξε τάς μέν εσωτερικά; 
ή αξιότιμο; Ελληνΐ; Κυρία Ελένη Αλταμούρα, 
τάς δέ εξωτερικά; ό Κ. Λάντζας’ εύηρέστησαν 
δέ εΐ; αυτήν ή ’Ελισάβετ Ίωάννου, Αμαλία Λίν- 
δερμάϊερ, Σεμίραμις Χαραλάμπους καΐ ’Αγλαΐα 
Σαϊτίδσυ.

Εΐ; τά χειροτεχνήματα ήσχολήθησαν άνενδότω; 
δλα τά κοράσια υπό τήν έπιτήρησιν τής Κυρίας 
Μαρία; Ιΐυροπούλου, ιδίως δμως ή δευτέρα τάξις 
είργάσθη πολύ διά τήν οικονομίαν τοϋ καταστή
ματος’ εύδοκίμησαν δέ είς τήν κεντηστιζήν έξό- 
χως ή Ελένη Εβιρτ καί Αδαμαντία Κορόβελα.

Εκτός δέ τών τακτικών εργασιών ολα τά κο·· 
ράσ-.α άπδ τοϋ Αλληλοδιδακτικού μέχρι τής άνω- 
τάτης κλάσεως έξησκήθησαν υπδ τή; άγαθής Δι
ευθύντρια; καί είς έργα φιλανθρωπίας, δλα έν γέ- 
νει ειργάσθησαν ίλαρώ; καί μετ αγάπης υπέρ τών 
πτωχών, θυσιάσαντα τάς ώρας τής άνέσεώς των.

Οί αξιότιμοι συνάδελφοι Κύριοι Α. Μελά;, Π 
Ρομπότη; καί Γ. Κωνσταντινίδη; έδίδαξαν δ μέν 
τήν παιδαγωγικήν, ό δέ τήν κατά Χριστόν ήθι- 
κήν, μαθήματα, ών τά αγαθά αποτελέσματα κα- 
θεκάστην γίνονται έπαισθητά εί; τήν αγωγήν τών 
κορασίων, ό δέ Κ. Γ. Κωνσταντινίδη; τδν οδηγόν 
τής Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου εις τήν άνωτάτην 
τάξιν.

0 Κ. Μελά; μετέφρασε καί τινα έκ τών εύμΐ" 
θόδων βιβλίων τών δντων έν χοήσει είς τήν Γαλ
λίαν διά τά νηπιαγωγεία, ή παιδαγωγικά άσυλα, 
οπού τ« διδασκόμενα παρίστανται διά καταλλή
λων εικόνων, Ιερά; ιστορίας, φυσική; ιστορίας 
ηθικών διηγημάτων, καΐ ένησχολήθη είς τήν εφαρ
μογήν αύτών είς τδ αλληλοδιδακτικόν, καΐ το" 
σοΰτον ένθουσιάσθησαν τά παιδ-ία, ώστε άγάλλε- 
ται τι; βλέπων μέ όπόσην επιθυμίαν προσίχ,ουσιν 

είς τά διδασκόμενα. Εί; τήν έφαρμογήν ταύτην 
έγυμνάσθησαν καΐ αί μαθήτρια-, τή; 5η; τάξεως 
έξωτερικαί τε καΐ εσωτερικά!.

Ολοι οί διδάσκαλοι καΐ αί διδασκάλισσα-. είρ- 
γάσθησαν έπ-.μελώς γενόμεναι παράδειγμα χρη- 

καί σεμνότητος, ιδίως δέ ή Κυρία 
Χάοκολ άνωτέρα διδάσκαλος τών έ- 

■υξε λίαν άξιέπαινον ζήλον καΐ 
πολλή; υπομονή; καί έπ-.μελεία; έδίδαξεν 

άξεις τά λεπτουργήματα 
ή; ρ κ

στοηθεία;
Μπαμπέσα 
σωτερικών άνέ· 
μετά 
δλα; τάς τάξει; τα /.επ 
d’agremenl τή; ραπτική; καί 
εί; τήν οικιακήν οικονομίαν.

At δέ μ-.κραί διδασκάλισσα-.
Ε' τάξεως μετά τήν άρίστευσίν

ημα Αννα Βαρβέρη,

nuvrages
τά άναγκζιοϋντα

αί πέρυσιν έκ τή; 
των προσληφθεΐ- 

σαι εί; τδ κατάστημα Αννα Βαρβέρη, Ρουμπίνα 
Δημητρακοπούλου, Μαρία ΙΙαπα Λουκά, Καλλιόπη 
Βουρουκλά ζαΐ Ρωξάνη Χρήστου, έπαγρυπνήσασαι 
λίαν φ-.λοτίμω; εϊ; τά; τέσσαρα; κλάσει; τοϋ 
καταστήματος άλληλοδ-.αόόχω; ζαΐ διευθύνασαι 
τδ εσωτερικόν αλληλοδιδακτικόν σχολείου, έδί
δαξαν καί εΐ; τά; δύο πρώτα; τάξει;’ Καίτοι 
δέ πολύ νέαι, διά τή; σοβαρότητο; καΐ σεμνότη- 
τό; των έπέσυραν τήν αγάπην καΐ τδ σέβα; τών 
αρχαίων συμμαΟητριών των καΐ έδικαίωσαν πλη
ρέστατα τήν εκλογήν τή; Διευθύνσεως Δύο ές 
αυτών αί Κυρίαι Καλ. Βουρουκλά ζαΐ Μαρία Πα
πά Λουκά, άπεσύρθησαν ήδη, καΐ ή μ.έν απέρχεται 
νά δ-.δάσκη εΐ: αξιότιμου Ελλ. οικογένειαν έν Αγ
γλία, ή δέ διευθύνει τδ σχολείου τής πατρίδο; 
τη;, τοϋ Δήμου Δρ-.μείας τή; επαρχία; Αοκρίδο;. 

Η γυμναστική ώσαύτως δ-.κάσζεται άδιαλεί- 
πτω; έν τώ καταστήματι υπό τοϋ Κ. Χότεντορφ’ 
ήτις συντείνει τά μέγιστα εί; τήν υγείαν καί ευε
ξίαν τών κορασίων.

Εκτός δέ τών είρημένων εργασιών έχουσ-. τά 
κοράσια ζαΐ τήν πρόβλεψιν τών ατομικών αύτών 
αναγκών, τήν οροντίδα τοΰ ιματισμού αυτών, 
τήν καθαριότητα τών κλινών των’ ράπτουσιν αι 
ϊδιαι τά ένδύματα των, τά έπισκευάζουσι χρεία; 
τυχούσης’αί πρεσβύτεραι μεριμ.νώσι περί τών νεω- 
τέρων. — Είναι γνωστδν οτι υπάρχουσιν εν τώ 
παρθεναγωγείο» πολλά κοράσια νήπ-.α ακόμη καΐ 
ανίκανα νά θεραπεύωσι τά; άνάγκα; των’ έκαστον 
τούτων παραδίδεται εί; μίαν τών πρεσβυτέρων 
«ύμμαθητριών του, είτε πτωχήν είτε πλουσίαν, 
άνευ διαζ,ρίσεω; τύχη;, άλλ’ αρετής, ήτι; υποχρε- 
οϋται νά τδ κτενίζη, νά τδ καθαρίζη, νά φροντίζη 
περί τών ενδυμάτων του, τή; στωμνής του και 
ιών άλλων αναγκών του, διό καΐ καλείται μή

τηρ· αί τοιαΰτα-. δέ μητέρε; κατά περιόδου; με
ταλλάσσονται, καί μέ τοσαύτην στοργήν και επι
μέλειαν έκτελοϋσι τδ έργον των τοϋτο, ζαΐ το
σαύτην αγάπην καί σέβας δεικνύουσι τά μ-.κίά 
πρδς ταύτας, ώστε ζωηρότερου παράδειγμα χρι
στιανικής αγάπης δέν δύναται τις νά παρουσίαση.

'Ακούσατε καΐ άλλο παράδειγμα τοϋ αποτε
λέσματος τοΰ μαθήματος τής ορθή; παιδαγωγία; 
καΐ τή: χρις-ιανική; ηθικής.

Είς τάς άρχά; τού παρελθόντος σχολικού έτους 
ευρεΟέν τδ Συμβούλιον είς σύγχυσ-.ν τού προϋπο
λογισμού του ενεζεν τή; παύσεως όλων τών υ
ποτρόφων τής Κυβερνήσεω;. ήναγκάσθη παρά τά 
λοιπά οικονομικά μέτρα ν απαγόρευση καΐ τήν 
δωρεάν φοίτησιν ανεξαιρέτως, διό α! έπ-.μελήτριαι 
παρηγγελμέναι αύστηρώ; δεν έδέχοντο ούδεμίαν 
μαθήτριαν άνευ καταβολή; τών μηνιαίων διδάκ
τρων’ δλαι λοιπόν ή.ναγζάσθησαν νά φέρωσιν αύτά, 
έν δέ κοράσιον τή; Βζ τάξεως πάμπτωχον, ’.Αλε
ξάνδρα Σταματίου, μ.ή έχον πώ; νά καταβάλλη 
τά ζητούμενα, άνεχώρει κλαίον έκ τοϋ καταστή
ματος’ αί λο-.παΐ μαθή-ρ-.αι συμμεριζόμεναι τήν 
θλίψ-.ν τής συμμαθητρία; των, τήν παρηγοροϋσι, 
τήν σταματώσι καΐ άποφασίζουσι νά διατηοώσιν 
αύτήν δι’ εράνου’ τήν πρωτοβουλίαν έλαβον αί 
άξίω; σήμερον επαινούμενα: τρεις μαθήτρ-.αι,Ελί
ζα Δελενάοδου, Εύφροσύνη ΛΙηχαλοπούλου, καΐ 
’λθηνα ’Εμ,μανουήλ' διορίζουσι μεταξύ των μίαν 
είσπράκτορα καί αύτή εί; τήν αρχήν έκάστου 
μηνδ; εισπράττουσ-ζ άνά πέντε καΐ δέκα λεπτά, 
τδν πεοαι:ετικσν εκάστη; έρανον, άμα συνεπλη- 
ροϋντο αί !- δραχμαί τά δίδακτρα τοΰ πτωχού, 
κορασιού, τάς έδιδεν εις τήν έπιμελήτοιαν και 
έλάμβανε τό εισιτήριο·? αύτοϋ, καί ουτω τδ διε- 
τήρησαν μέχρι σήμερον. 'Γούτο δέ ένήργησαν τό
σον υ.υστικώς, ώστε έπ έσχατων μόνον περ-.ήλθεν 
είςγνώσιν τής τε Διευθυντρία; καί τού Συμβουλίου.

Τίνος ανθρώπου ή καρδία δέν συγκινεΐται βλέ
πων τού; σπόρου; τών μεγάλων αρετών τοϋ χρι
στιανισμού καΐ τοϋ ανθρωπισμού σπε-.ρομϊνους εις 
τοιαύτην αγαθήν γήν !

Αύτή είναι έν συντόμω ή καταστασι; τού παρ
θεναγωγείου. Παραβάλλων δέ τι; τό έφετεινόν 
πρός τδ περυσινδν καί εκείνο πρός τδ προπερυσι- 
νδν, ευρίσκει ότι τδ παρθεναγωγείου προοδεύει 
έπαισθητώ; κατ’έτος καί προβαίνει είς τόν προ
ορισμόν του’ εφέτος μάλιστα εκτός τής περί τά 
μαθήματα έπιμελείας παρεττ,ρήθη και ή διαγωγή 
χρηστότερα καΐ εύ-είθεια μεγίστη καί άγάπη ά- 
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δελφική μεταξύ τών κορασίων έκτενεστέρα. Εμελ- 
λεν δμως βάσκανος οφθαλμός νά αμαύρωση ττ,ν 
παρούσαν άζμήν τού καταστήματος. Τρεις ύπο- 
-μντματογράφοι έφάνησαν σχεδόν συγχρόνως εις 
τήν δημοσιότητα, άπτόμενοι μάλλον ή ήττον 
πικρώς τοϋ ’Αρσάκειου, ό πρώτος και καθηγητής 
τοΰ Πανεπιστημίου εκθέτων προς τον Κύριον Υ
πουργόν ττ,ς παιδείας τάς περί γυναικείας έκπαι- 
δεύσεως ίδιοτρόπους θεωρίας του κηρύττεται εχ
θρός άσπονδος τών παρθεναγωγείων έν γένει, ιδίως 
δέ τού Αρσάκειου" γνωμοδοτεΐ αί μητέρες κατ 
°ικον νά έκπαιδεύωσι τάς κόρας των" τάς θεω
ρίας του ταύτας έτύπωσεν είς φυλλάδιον, είς πε
ριοδικά συγγράμματα, καΐ είς εφημερίδας ανατο
λές καΐ δύσεως" τό δημοσιεύειν τάς ιδέας του 
είναι δικαίωμα άδιαφιλονείκητον παντός ανθρώ
που, άλλ’ ό καθηγητής έξ ακουσμάτων ατελών καΐ 
παραμορφωμένιον ώλίσθτ.σε καί είς είδος ύβρεως 
ή συκοφαντίας, δι’ ών στιγματίζεται δωρεάν τό 
αγνόν τοΰτο Παρθεναγωγεϊον εις τοιοϋτον ασυμ
παθή τρόπον, ώστε ήθελεν απορήσει τις πώς πα
τήρ θυγατέρων δέν ηθέλησε νά μέτρηση τήν πα
τρικήν στοργήν τών άπόντων γονέων τών μαθη 
τριών τοΰ Αρσάκειου έν τή ιδία εαυτού συνει- 
δήσει καί στοργή, άλλά διά τής έπιπολαιότητος 
κατελύπησεν αύτούς καί κατεθορύβησε, διατρί- 
βοντας τούς πλείους έν τή αλλοδαπή" διέδωκε 
τοιαύτην άπαισίαν φήμην κατά τοϋ καταστήμα
τος, τήν οποίαν άδύνατον άνευ φρίκης νά έπανα- 
λάβη τις" είπε προσέτι λόγον λίαν βαρύν καί τολ
μηρόν, οτι αί παρατηρήσεις του τόν έφερον εϊς τό 
άλάνθαστον συμπέρασμα ότι αί χειρότερα', σύζυ
γοι καί μητέρες γίνονται έκειναι, δσαι έν τοΐς 
παρθεναγωγείοις έξετράφησαν" άν όντως είναι ά
λάνθαστον το συμπέρασμα τοΰτο, 3 περίπου χι
λιάδες έκπαιδευθεΐσαι έν τώ Αρσακείιμ άπό τής 
ίδρύσεώς του καί άλλα·, τόσαι έν τοΐς λοιποί; 
Ελ. παρθεναγωγείοις τής τε Ελλάδος καΐ τής 
Τουρκίας, γενόμεναι κακαί σύζυγοι καί κακαί μη
τέρες, ήθελον παραλ.ύσει τόν σύνδεσμον τής κοι
νωνίας όλης ! Τό συμβούλιου τής Εταιρίας κατα- 
ταραχθέν διά ταΰτα έπεκαλέσθη τήν συνδρομήν 
τοΰ Σεβαστού Υπουργείου τής παιδείας, καί πέ- 
ποιθεν δτι δέν θέλει βραδύνει νά δοθή ή προσή
κουσα είς τό κατάστημα ίκανοποίησις, ίσως καί 
επανορθωτική τις εξήγησες άπό μέρους τοΰ ίδιου 
Κυρίου Σαριπόλου.

Δεύτερον έρχεται ό κ. συντάκτης τής Πανδώρας, 
δστις σχολιάζων τό υπόμνημα τού Κ. Σαριπόλου,

άποδοκιμάζει μέν κατά τι τόν άνωτέρω έκτεθέντα 
τρόπον αύτού, έπιδοκιμάζων δμως έ.ν γένει τάς 
θεωρίας του, επιφέρει καΐ τάς ίδικάς του" ούτος 
ευρίσκει υπέρμετρου τήν πενταετή τών κορασίων 
σπουδήν, αξιών οτι δύο έτη εϊσίν αρκετά πρός 
άπόκτησιν διδασκαλικού πτυχίου, ώς ώρισται περί 
τών ήδη προκατηρτισμένων μαθητών τού Διδα
σκαλείου" τοΰτο μάς φέρει είς τήν άπορίαν πώς 
μελετήσας τοιαύτην μέθοδον, ώστε έντδς δύο έτών 
νά μεταγγίζεται, άν μή διά τής έπιφοιτήσεως τού 
Αγίου Πνεύματος, πάσα πρός διδασκαλίαν άρκοΰ- 
σα σοφία εϊς τάς κεφαλάς ανηλίκων παρθένων, δέν 
ένήργησε τήν πραγματοποίησιν αυτής χρηματίσας 
καΐ σύμβουλος τής Εταιρίας έπί πολλά έτη ! ό
Κύριος συντάκτης εκφέρει και άλλην καινοφανή 
γνώμην, θεωρεί άτοπον τήν παράδοσιν άνωτέρων 
μαθημάτων είς τάς μελλούσας δημοδιδασκάλους, 
«διότι, λέγει, ή άγωγή δσω έντελεστέρα γίνεται, 
τόσω μάλλον άνυψοΐ τό φρόνημα" ή άνύψωσις δέ 
αυτή εις τόν φύσει μάταιον Ελληνα, καθίσταται 
εις άκρον έπικίνδυνος'® άρχή εναντία τής προόδου 
έν γένει καθ ήμάς, έναντία τής φύσεως αυτής τού 
σύμπαντος, έναντία τοΰ άνθρωπισμού" διότι τό 
παν όργά πρός τήν πρόοδον καί τήν βελτίωσιν.

0 πρώτος δέ καί ό δεύτερος δμοϋ εύρίσκουσιν 
δλεθρίαν τήν συνδιαίτησιν τών εύπορων παίδων 
μετά τών άπορων. Διά νά συμφωνήση τις μετ 
αυτών έπρεπεν δλως νά άγνοή τον εσωτερικόν 
οργανισμόν τού Παρθεναγωγείου. Τά κοράσια ει
σερχόμενα εντός τοΰ Αρσάκειου απεκδύονται ώ;
οί νεκροί τοΰ Λουκιανού, καί τον τύφον, καί τήν 
ο'ϊησιν, καΐ τήν πολυτέλειαν, καί τάς τρυφάς, καί 
πάσαν άλλην μαλθακότητα, καΐ άρχίζουσιν εύθύς 
νέαν ζωήν, τήν ομοιόμορφον λιτήν δίαιταν τοΰ 
καταστήματος" ή άοχοντοπούλα δέν διακρίνει άν 
ή σύνοικος αυτής καΐ συμμαθήτρια είναι ισόμοιρο; 
αύτής ή κναφέως κόρη" ούτε αύτη είς έκείνην α
ναγνωρίζει υπεροχήν οίανδήποτε" ή αύτή ενδυμα
σία, ή αύτή τροφή, ή αύτή δίαιτα, ή αύτή πε- 
ριποίησις" ούδέ δίδεται άφορμή άμίλλης περί τάς 
κοσμικά; ματαιότητα; μόνη δέ άμιλλα είναι ή 
τής έπιμελ,είας καΐ τής χρηστοήθειας.

Τρίτον υπόμνημα εΐναι τό τού Κ. Σκαρλάτου 
τού Βυζαντίου, τό καί φοβερώτερον, πρώτον 
κατά χρονολογίαν. Κατά τόν 8βριον τοϋ 1861 
δτε αύτός δ Κ. Βυζάντιος ήτο διευθυντής τώ» 
δτ.μ.οτικών σχολείων έξεδόθη Β. Διάταγμα, δι ου 
ώρίσθη τό Αρσάκειον ώς διδασκαλείου τών κορα
σίων, καί τώ έχορηγήθη τό προνόμιον νά ενεργή 

διδασκαλικά; καί πτυχιακά; έξετάσεις μόνον διά 

σΰν εγνωσμένων διδασκάλων τού καταστήματος, 
προεδρεύοντος τού Κ. Διευθυντοϋ τών σχολείων" 

έχον ούτω,
θεωρήσαντες ότι τό ύπαρχον διδασκαλείου, ώς έχει 

μέχρι τοΰδε, έκπληροϊ μόνον τόν σκοπόν τής έξέτάσεως 

καί τής βαθμολογήσεως τών διδασκαλισσών, ούχί δε και 

τόν τ ή ; μ ο ρ φ ιό σ ε ω ς αυτών.

θεωρούσες οτι τό πρός μόρφωσιν διδασκαλισσών έγκρί- 

σει'ήμετέρα, συστηθεν καί ύπό τή; Φιλ· Εταιρία; συν

τηρούμενου σχολείου, παρέχει πλήρη έχέγγυα τής έυτε- 

Λον; έκπληριόσεως τοΰ σκοπού τοϋ Νόμου καθόσου άφορδ 

τάς μελλούσας ν’ άναλάδωσι τήν έκπαίδευσιν τοϋ γυναι

κείου φύλου διδασκαλίσσα; .... διατάττομεν

ά) Τό Σχολείου τή; Φ. Έτ. άναγνωρίζεται ώ; συμπλη- 

ροϋν τό διδασκαλείου' καθόσου άφορδ τήυ μόρφωσιν καί τήν 

εςετασιν τών διδασκαλισσών.

β') Ή κατάταςι; ε’ςτό σχολείου τούτο θέλει γίυεσθαι 

■βυμφιόνω; πρός τόυ ΐσχύοντα οργανισμόν αύτοΰ.

γ') Αί έςετάσει; τών υποψηφίων διδασκαλισσών κατά τά 

σθρ. 13. και 14 τοΰ ε’ιρημένου νόμου θέλουσι γίνεσθαι ύπό 

έπιτροπής συγκείμενη; άπό τόν Διευθυντήν τοΰ Δίδασκα - 

λείου ώς πρόεδρον καί τού; έν τώ Σχολείω διδασκάλου; 

τή; άνωτάτη; τάςεω;· κ.τ.λ.

έψη τό εύεργετικόν τούτο διάταγμα, 
καθυποτάξη τό ανυπότακτου δήθεν τούτο 

τό ύπουργεΐον δπως αύτό διορίζη 

διέπη αύτό κατά τό δοκούν καί αφομοίωση αύτό 
τά λοιπά τού είδους τούτου δημόσια 

περιγράφει τά δη-
ί.Γτ.-·

Τό διάταγμα τούτο φανερόν ότι άφήρεσε μέγα 
μέρος τής έπιρροής τοϋ Διευθυντοϋ έπΐ τών έξε- 
ταζομένων, καθότι πρότερον ήσαν ήναγκασμένα 

ίτά ταλαίπωρα κοράσια νά φυλάττωσι τήν θύραν 
αύτού, διά νά υποστώσι τάς έξετάσεις των ένώ
πιον αύτοσχεδίου επιτροπής, καί κατά τάς στιγ
μιαίας κρίσεις αύτής καί τοΰ Διευθυντοϋ άγνοούν- 
των παντελώς τάς δυνάμεις τών κορασίων έβα- 
θμολογοΰντο" διό έρχεται σήμερον ό Κ. Βυζάντιος 
νά κατασ 
καΐ νά
καθίδρυμα είς 
και παύη όσους καί οποίους εγκρίνει διδασκάλου:

εν γενει προς 
καταστήματα, καθ’ 8ν χρόνον π: 
μόσια αύτός ό ίδιος, ώς εξής"

Τής κεντρικής ύπηρεσίας έχαλαρώθη ή ένέργειχ- ή 

πειθαρχία, χωρίς τής οποίας δεν υπάρχει τά-ις, έμεινεν 

όνομα κενόν' νέοι αδόκιμοι καΐ ακατάρτιστοι, πολλοί δέ 

και Απόβλητοι διά φαυλότητα ηθών, παρεισέφρησαν είς τήν 

υπηρεσίαν δικαιώματι έπαναστατικώ· αί 

"άλλεπάληλοι καΐ ώς έπί τό πλείστον άδικαιολόγητοι πού

σι'·; και μεταθέσεις τών δημοδιδασκάλων, τά; οποίας έ 

πέδαλλεν έζάστοτε εϊ; τό ύπουργεΐον ή τών πληρεξουσίων 

νιλησις,έπεφερε τό μεγαλείτερον εί; τήν υπαλληλίαν σκάν- 

οαλον τό άνεπιτήρητον τών διδασκάλων, δι’ ελλειψιν ή 

κακήν θέλησιν τών έφοοευτιχώνοΰ επιτροπών, άφήκεν αυ-

τους, φυγοπόνους ώς έπί τό πλείστον, αύτεςουσίους νά δι- 

δάσχωσιν ή μή· τής χρηματικής έπΐ πασι βοήθειας τοϋ 

δημοσίου έκλιπούσης ή περισταλείσης, οί δήμοι, είτε ά- 

μη-χανοϋντες αληθώς, είτε χαί δυστροποϋντε; πρός τήν 

τακτικήν τών διδασκάλων μισθοδοσίαν, άφείλον απ' αν· 

τών, άλλως τε καΐ δλιγομίσθων, πασαν περί τό διδάσχε'.υ 

δρεςιν.

Απασα, ένι λογω, ή μηχανή τής άλληλοδιδασχαλίας 

παρελυθη, καί σήμερον εχει άνάγκην ίλης τοϋ υπουργείου 

τής μερίμνης καΐ τής αμέσου καΐ δραστήριας τοϋ άρμοδίου 

υπουργού έπιβλέψεως πρός έπανόρθωσιν αυτής.

(Έφημερΐς τών Φιλομαθών άρ. 563. 4 Ιουνίου 1865).

Δέν θέλομεν νά άναλύσωμεν τήν εκθεσιν τού 
Κ. Βυζαντίου, ήτις κυρίως περιστρέφεται εί; έν 
και μόνον" άπορε! μεγάλως καΐ άμτ,χάνει πού νά 
κατατάξη τό Αρσάκειον, έν τοΐς ιδιωτικοί; ή δη
μόσιοι; καταστήμασιν ; άφού δέ τό σταθμίζη μέ 
τά δράμια τοΰ δημοσίου καί μ’ εκείνα τού ιδιω
τικού καΐ τό ευρίσκει ξίκικο κατά τόν Κ. Τερ- 
τσέτην, τό κηρύττει ούδέτερον, κράμα άτομικών 
ενεργειών καί πρωτότυπον αύθοπάρκτοο ύποστά- 
βεως· Αλλ’ υπάρχει ώ άγαθέ Βυζάντιε καΐ άλλο 
ζύγιον, δ παρελείψατε, τό άλ.ηθέιγερον, τό ζύγιον 
τοΰ έθνους, τού πανελληνίου" τό παρθεναγωγείου 
τής Φιλ. Εταιρίας δέν είναι δημόσιον, δέν είναι 
ιδιωτικόν, άλλ’ είναι έθνικόν είναι πανελλήνιον" 
καί επομένως δέν έξαρτάται ή υπαρξί; του άπό 
τάς σύνδρομά; τή; Κυβερνήσεως ώς λέγετε" ή υ- 
παρξίς του έχει τήν έίζαν είς τάς άθανάτους ψυ- 
χάς τών μεγάλων εύεργετών τής Ελλάδος τοΰ Αρ- 
σάκη, τής Βαρώνη; Σίνα καί θυγατρός, τής κυ
ρίας Δοσίτζα, καΐ απείρων άλλων άϊδίου μνήμης 

λοιπόν έφήμερος ή 
μέ τήν ύπαρξιν τών

τοΰ Κ. Βυζαντίου 
ς κείμενα, άλλ’

εύεργετών αύτού. Δέν εΐναι 
υπαρξί; του" άλλά ταυτίζεται 
σεβαστών τούτων ονομάτων·

’Αξιέπαινο; είναι ό ζήλος 
επιθυμούντο; νά διόρθωση τά κακώ 
ό ζήλος του δέν έφαρμόζεται παντελώς ένταϋθα" 
διότι τό κατάστημα τούτο κυβερνώμενον άπό 
δωδεκαμελές ένιαυσίως εκλεγόμενου συμβούλων, 
ενεργούν κατά τό διά Β. Διατάγματος έγκεκρι- 
μένον καταστατικόν αύτού, υπό τήν άμεσον επο- 
πτείαν τής Κυβερνήσεως, μεθ ής ευοίσκεται εις 
διηνεκή σχέσιν, έχον διδασκάλους εκ τών καλή- 
τέρων, ανεξαρτήτους καί αύτούς, διεύθυνσιν έμ
πειρον, αύ-γτ,ροδίκαιον, μητρικήν'πειθαοχίαν, ένέρ- 
γειαν, επιμέλειαν, ικανότητα, έπιτήρησιν άκριβε- 
στάτην, τήρησιν τοϋ κανονισμού καί τοϋ προ
γράμματος τών παραδεδεγμένων παρά τής Κυ
βερνήσεω; μαθημάτων μέχρι; εύλαβείας, απτρ 
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είίΐ δείγματα τρανώτατα τή; προόδου του, τδ 
κατάζ-ημα λέγω τοΰτο δέν κειται βεβαίως κακώς.

'Γδ παρθεναγωγείου τής Φιλ. Εταιρίας Κύριοι, 
δέν είναι χθεσινόν ή προχθεσινόν’ άριθμεϊ 30 περί
που κύκλους ένιαυτών άπδ τή.; συ^άσεώ: του διά 
Β. Διατάγματος’ κατά τδ μακρδν τοΰτο διάςχμα 
τής ζωή; του εδοκίμασε πολλά; περιπετείας, τδ 
έδιοίκησαν πολλοί ανεξάρτητοι χαρακτήρες τής 
Ελληνικής κοινωνίας, κατ έτος ύπδ γενικής συνε- 
λεύσεω; τώ·< εταίρων ελεύθερα τή ψήφω εκλεγό
μενο'., τδ έκυβέρνησαν αξιότιμοι διευθύντρια·, μετά 
πολλής προσοχής καΐ έπιμελείας άνευρισκόμεναι’ 
έφοίτησαν εις αύτδ έτησίω; 400—500 κοράσια, 
τά όποια κατά πενταετείαν άνανεούμενα παρι- 
στώσι τδν σημαντικόν αριθμόν τών 3 περίπου χι
λιάδων Ελλτ,νίδων μαθητριών, έξ ών 1500 του
λάχιστον παρεδόθτ.σαν εις τδ πενελλήνιον διδα- 
σκάλισσαι, πλεϊσται δέ τούτων έγειναν ήδη καλαΐ 
σύζυγοι καΐ καλαΐ μητέρες’ ουτω λοιπδν. πολυε- 
τώς καΐ πολυειδώς δεδοκισμ.ένον έπεισε τήν Κυ
βέρνα,σιν δτι είναι άξιον τοΰ δνόματός του, φε
ρέγγυου καθ δλα, πρότυπον διδασκαλείου έν τή 
Ανατολή, διδ καΐ έξέδωκε τδ ευεργετικόν εκείνο 
διάταγμα, σεβασθέν τδν κανονισμόν καΐ τήν δι- 
οίκησιν τοΰ ’Αρσάκειου, επιφύλαξαν δέ εις τήν 
Κυβέρνησιν ττ,ν άμεσον έποπτείαν αύτοΰ. Πεποί- 
θαμεν δέ δτι εναντίον δλων τών υπομνημάτων 
καΐ τών εκθέσεων δέν θέλει παυσει ευνοούσα καΐ 
περιθάλπουσα τδ παρθεναγωγείου τοΰτο ή Σ. 
Κυβέρνησι; καΐ θέλει μάλιστα ενεργήσει νά με- 
τατραπή τδ είρημένον διάταγμα και είς νόμον 
τοΰ κράτους.

Μετά ταύτην τήν ούχί περιττήν παρέκβασιν 
οφείλω νά ευχαριστήσω άπδ μέρους τοΰ Συμβου
λίου τήν Κυρίαν Διευθύντριαν κα’ι ύποδιευθύντριαν 
τοΰ Παρθεναγωγείου διά τήν άοκνου και μητρικήν 
πρόνοιαν των καΐ διά τά; ανεκτίμητου; άρετά; 
ά; αφειδώς μεταδίδουσιν εί; τά κοράσια, τοΰ; δέ 
διδασκάλου: καΐ διδασκαλίσσα; διά τήν δραστη
ριότητα καΐ διηνεκή διδασκαλίαν των, μάλιστα 
δέ διά τά ζωντανά παραδείγματα τή; χρηστή; 
αγωγή;.

Χαίρετε λοιπόν, Κ. Υπουργέ, δτι ύπδ τήν αΐ 
γίδα τή; -· Κυβερνήσεω; τό Αρσάκειου Παρθενα
γωγείου προοδεύει κατ ευχήν εΐ; τδν προορισμόν 
του. Χαίρετε Κ. Διευθύντρια, καΐ ό λοιπός χορός 
τών διδασκάλων, ότι απολαμβάνετε τήν άνάπαυ- 
σιν τή; συνειδήσεως υμών, τήν μόνην άτίμητον 
αμοιβήν τών κόπων σας. Θαρρείτε καΐ σεΐ;, μα-

θήτριαι, καΐ εξακολουθείτε τδ στάδιο» τών σπου
δών σα; εύσταθώ; καΐ μετ’ επίμονη;, πεπεισμένη 
δτι θέλετε έχει πάντοτε έπαινέτα; τή,; εύπειθείχ; 
τή; έπιμελείας καΐ τή; χρηστή; αγωγή; σα; τά 
Συμβούλια τη; Εταιρία;.

Ι1ΛΡΑΤΙΙΡ11Σ1Σ. Καθ’ ήν ήμερον άνενο>ώμκιτό ή 

ανωτέρω ίχβεσις, ό -ρόπολλοΰ διακαή: τοϋ Κ. Βυζαντίου 

πόθος είχε λάβει τήν έκπλήρωιίν του· έπέστρεφε δηλαδή 

άπό Κερκΰοα: υπογεγραμμένου παρα τοϋ Βασιλέως τη 17 

Ιουνίου νέον διάταγμα, άναΟίτον τήν έςέτανιν τών ίιία- 

σκαλιτσών εί; επιτροπήν συγκειμένην οπό τοΰ ΔιευΟυντοΰ 

τών Δημοτικών σχολείων ώ; προέδρου, δυο καθηγητών γυ

μνασίου, ένός κληρικόν καί ένό: νομαρχιακού δημοδιδα

σκάλου έχλεχΟησομένων υπό τοΰ ΰπουργοΰ της παιδεία;. 

Ό πρόλογο; τοΰ νέου διατάγματος έπιτηδείω; δικαιολογη 

τόν διορισμόν τη; εξεταστικής ταύτης επιτροπή; διο'τι λί

γε), διαλυΟίντος τοΰ Διδασκαλείου, εΐ; τοΰ όποιου τοΰ; κα

θηγητή; καί διδασκάλου;, δ περί διδασκαλία; νόμος ειχεν 

αναθέσει, τήν έςέτασιν τών δημοδιδασκάλων καί δημοδί- 

δασκαλισοών, ανάγκη νά διορισλή πρό; τόν αύτόν σκοπόν 

επιτροπή έκπληροΰσα τόν έκλελοιπότα τοΰ Διδασκαλείου 

σύλλογον. ’Αλλά διά τοΰ διατάγματος τοΰ ISGI ή έςέ- 

τασις τών δημοδιδασκαλίσσων ειχεν ήδη έξέλΟει εκ τής 

δικαιοδοσίας τοΰ Διδασκαλείου τών άρρένων καί ειχεν άνα- 

τ«0η είς τό Διδασκαλείου τών κορασίων- τούτου τήν μνεία» 

ΰπεςέφυγεν έπιοεςίως, ώς ειπαμεν, ό πρόλογος. *Ας κα- 

μαρώνωσιν ήδη οσοι έλαοον πείραν τών πρό τοΰ διατάγ

ματος τοΰ 1861 γενομένων εξετάσεων, καί ά; μακαρίσω- 

σι τάς μελλούσας δημοδιδασκάλισσας.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΟΙ VTEIA

ΠΕΡΙ Ί ΙΙΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΙΙΣ ΤΥΠΟ
ΓΡΑΦΙΑΣ Ι-Ά ΕΛΛΑΔΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΙ’ 

ΕΤΟΥΣ 18’21. (α)

Υπό

ΠΑΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ. (β)

Ο Κ. Λ. Βρετός, έν τώ καταλέγω τής Νεοελ
ληνική; φιλολογία; (γ), αναφέρει ώς τυπωθέν έ» 
Κωνσταντινουπόλει τδ έξή; βιβλίου.

«Ορθόδοξο; ομολογία τή; καθολική; καΐ άπο-

(α) Συνέχεια άπό ουλλαδίιυ 60.

(ί) Παρακληδε-ς παρ’ έμοΰ ό σοφός φίλος μου Κ. -· 

Οικονόμος όπως μοι χορηγήση δσας έγνιόριζεν εΐδησε" 

περί τυπογραφείων έν ‘Ελλάδι πρό τοΰ IS2I, άπηιΑ”* 

μοι, μετά τήν τύπωσιν τοΰ πρώτου μέρους τής παρουσηί 

πραγματεία; έκτειαμένην έπιστολήν. Άπονέμων πρός τον 

πολυμαθή συγγραφέα δημοσία τήν εΰγνοιμοσΰνην μου ο'.ά 

τήν πρόθυμον αύτοΰ συνέργειαν, καί έρανιζόμενος όσα «υν- 

τείνουσιν είς τόν σκοπόν μου,θέλω δημοσιεύσει μετά ταυτ» 

ολόκληρον τήν έπιστολήν ώς περιέχουσαν πλείστας 

πολυτίμου; φιλολογικά; καί Ιστορικά; ειδήσεις.

(γ) Τομ. Λ', σελ. 34 άρ. ΙΟΙ·

ιστολικής Εκκλησία; τής Ανατολικής. Εν Κων 
ισταντινουπόλει, έν τή, ήμετέρα μονή. Ετει αχξβ'. 

Νοεμβρίου ή. Εις 8”· προστίθεται δέ έν σημειώ
σει «Συγγραφεύς τή; βίβλου ταύτη; είναι Πέτρο; 
ιό Μογίλα;' έτυπώθη δέ έν τώ πατριαρχικοί τυ- 

«τογραφείο».’
Ουδέποτε περιηλθεν εϊ; χεΐράς μ.ου τδ βιβλίον 

τοϋτο’έπειδή δμω; κατ’έκείνην τήν έποχήν βεβαίως 
Jjv δπήρχεν τυπογραφείου έν Κωνη-αντινουπόλε·., 
φρονώ ότι έάν δέν ήμάρτησεν δ Κ. Βρετδ; εις τήν 
αντιγραφήν τή; επιγραφή; καΐ πραγματικώ; ση- 
αειοϋται έν τώ βιβλίω, ώς τόπο; τυπώσεως, ή 
Κωνσταντινούπολή, τοΰτο έγένετο, ένεκα λόγου 
τινό; πολιτικού ή έκκλησιαστικοΰ. Κατ έμήν 
γνώμην, η ρηθεΐσα όμολογία έτυπώθη ϊσω; έν ϊα- 

σίω, έν τώ τυπογραφείο» τή; πατριαρχική; μονή; 
τών πρωτοκορυφαίων αποστόλων Πέτρου καΐ 
Παύλου, τή; καλουμένης Τζετατσούϊα.
. *Εν τώ Κκτ?λόγω τοΰ Κ. Βρετοΰ (α) εΰοηται 

αεί ή έξή; επιγραφή.
. «Κατήχησι; τή; καθολική; καΐ άποστολικής 
*έκκλησία; τή; Ανατολικής,έκ τή; ^ωσσική; δια

λέκτου μεταφρασθεΐσα εΐ; κοινήν παρά Πανα- 
»γιώτου τοΰ διερμηνέω; τής Υψηλής Πύλη;. Εν 
‘Λουγδούνω (τής όλλανδία;) 4 662. Εΐ; 85ν .»

0 Κ. Οικονόμο; (β) παρατηρεί όρθώ; ότι έάν 
I υπήρχε τότε τυπογραφείου έν Κωνσταντινουπόλει.
■ «ρό; τί ή παρά τοϊ; Βέλγαι;, παρακλήσεσι τοΰ 

I Νικουσίου. τύπωσι; τή; ύμολογίας, καί ή έπακό- 
λουθος, ώ; φησι Κίμμελο;, παρακλήσεσι τοΰ Πα- 
τριάρχου Διονυσίου, μετατύπωσις αύτή; ; ό Κ· 
Οικονόμο; (γ) αναφέρει προσέτι ότι πάντες οί 
κερί τη; ύμολογία; ταύτης γράψζντε; μαρτυ- 
ροΰσιν, οτι έκδέδοται έν ’Αμστελοδάμω τή; Ολ
λανδίας. Αλλ έκ τή; έν τώ Καταλόγω τοΰ Βρε- 
ΤΟΰ επιγραφή; πλζροφορούμεθα, ότι ή τοΰ Νικου- 
«ίου μετάφρασι; έτυπώθη έν Λουγδούνω τή; 
Ολλανδία; αί ούχί έν ’Αμστελοδάμω, καθ’ ά 
μνημονεύουσιν ό Kimmel (δ) καΐ ό Ileineckitis 
(ί), έκτο; έάν ύποθέσωμεν ότι, κατά τδ αύτδ 
ίτο; 1662, έγένοντο δύο έκδόσεις. ή μέν έν *Αμ- 
’'τελοδάμω ή δέ έν Δουνδούνφ.

(αί Τομ. Α'. σελ. 31 άρ. 402.
Η S δ' τής πρό; με διευ'ΓυνΟείσης επιστολής.

| (γ) ΑΰτόΟι.

| t U) Monumentafidci F.cclesiaeorientals Τ. I. png. 
•-X1I- Jcnac 1850.

f
(·-) Abbildung der alien und neuen Griechisch 
Kirche pag. 234 Leipzig 1711.

ι

II Μοσχόπολις, πόλις κείμενη έν τή Νέφ: ΪΙπεί- 
ρω, κατά τήν χώραν τής Κοριτσας, ήκμαζε κατά 
τά; άρχάς τοΰ 111 αΐώνος, διά τδν πληθυσμόν, 
τδν πλοΰτον καΐ τδν έξευγενισμδν τών κατοίκων 
της, τδ μέγα έμπόριον καΐ τά πολλά βιομηχα
νικά καταστήματα. Εν τή πόλ.ει ταύτη λοιπόν 
τή οικουμένη υπό πεντήκοντα χιλιάδων ψυχών 

βλαχική; φυλής, έχούση δέ αξιόλογου σχολείου 
καΐ εύμοιρούση διαφόρων λ.ογίων άνδρών, συνε- 
στήθη ή δευτέρα έν Ελλάδι τυπογραφία ύπό τοΰ 
ίερομονάχου Γρηγορίου Κωνσταντινίδου. Άγνοοΰ- 
μεν έάν ό ιερομόναχο; Γρηγόριο; ήτο διευθυντή; 
μόνον ή καΐ ό ιδιοκτήτης τοΰ τυπογραφείου, έάν 
εις ή πλείονε; συνετέλεσαν εί; τήν σύστασίν του, 
καΐ πόθεν αύτδ έκομίσθη ει; τήν Μοσχόπολιν. 
’Επειδή δμω; έλλείπουσιν ειδήσεις όπως άποφαν- 
θώμεν θετικώ; περί τούτου, δέν σφάλλομεν, 
φρονώ, άποδίδοντες τδν περί τοΰ έπωφελοΰ; ιδρύ
ματος έπαινον εί; τήν φιλοκαλίαν καΐ τήν περί 
τά γράμματα έφεσιν απάντων τών λογίων άνδρών 

καΐ τών προυχόντων τή; φιλομούσου έκείνη; πό
λεως, ήτι; σεμ.νύνεται ώς άναδείξασα καΐ έκ τών 
λειψάνων τή; άξιοδακρύτου καταστροφή; της 
τους πολλαχώ; εύεργετήσαντας καΐ εϋεργετοΰν- 
τας τδ έθνος φιλογενεϊ; Σίνας, πατέρα τε καΐ 
υιόν. ’Εκ τοΰ περί τά ιερά γράμματα καΐ τήν 
θύραθεν παιδείαν ζήλου τών άγαθών Μοσχοπο- 
λιτών παρήχθησαν ούκ ολίγοι άγλαοΐ καρποί. 
Εκ τών έν τώ τυπογραφικό έργαστηρίω όμως 
τής Μοσχοπόλεως έκτυπωθέντων βιβλίων γνωστά 

έμοΐ ύπάρχουσι μ.όνον τά έζή;.
1. «’Ακολουθία τοΰ άγιου ίερομάρτυρος Χα- 

"ραλάμπου;’ νΰν τδ πρώτον έκδοθεϊσα διορθώσει 
"τοΰ έν ίερομονάχοι; Γρηγορίου Μοσχοπολίτου. 
»’Εν Μοσχοπόλει 1 731. Παρά Γρηγορίω ίερομο- 
»νάχω τώ Κωνσταντίνου» Είς S. σελ. 36 (α)

2. « Ακολουθία τοΰ άγιου ίερομάρτυρος Σερα- 
»φεΐμ άρχιεπισκόπου Φαναριού καΐ Νεοχωρίου, 
»8ς έμαρτύρησε κατά αχά έτος σωτήριον’ έστι δέ 
"πόνημα ’Αναστασίου (β) ίερομονάχου τού έκ 
»τή; δευτέρας Θετταλίας. Τυ-ωθεϊσα διά δαπά- 

"νης τοϋ ίεροΰ μ.οναστηρίου τή; Κυρία; Θεοτόκου 
"τή; λεγομένης Κωρόνη, διορθωθεϊσα δέ, ώ; έφι- 

"κτδν, παρά τοΰ αΐδεσιμωτάτου καΐ λογιωτάτου 
"κυρίου, κυρίου Γρηγορίου Μοσχοπολίτου. Εν Mo-

fa) Σώζεται άντίτυπόν τι εν τη πλούσια βιβλιοθήκη τοΰ 

Κ. Σ. Οικονόμου.
(β) Τοΰ εξ Άγραφων περιβόητου οιοασκάλου Γορϊίου.
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’σχοπόλει, 1740. Παρά Γρηγορίω ίερομονάχω 
»τώ έκ Μοσχοπόλεως.» Εΐ; 8. σελ. 23 (β)

Έν τή προμετωπίδι ύπάρχει μικρός έξυλογρα- 
φημένος ήχος (vignette) είκονίζων τόν ευαγγελι
στήν Λουκάν, καθήμενον μεταξύ δύο ναών καΐ 
γράφοντα τό ευαγγέλιο»’ κάτωθι δέ άναγινώσκε· 
ταΓ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΤΚΑΣ. Έν δέ τή τελευταία 
σελίδι κεΐται καί έτερο; έξυλογραφημένος ήχος, 
έν ώ παρίσταται ή προτομή τοϋ άγιου Ναούμ 
μεταξύ δύο ναΐσκων μετά τή; επιγραφής Ο ΑΓΙ
ΟΣ ΝΑΟΤΜ.

3. «’Ακολουθία τών άγιων πεντεκαίδεκα ίερο- 
’μαρτύρων τών έπί ’ίουλιανοΰ τοΰ παραβάτου 
’μαρτυρησάντων έν Τιβεριουπόλει, τή κοινώς έ- 
’πικαλουμένη Στρουμνίτση, νεωστί καινώ τύπω 
«έκδεδομένη, δαπάνη μέν τής σεβάσμιας μονής 
«τού έν άγίοις πατρός ημών Ναούμ. τοϋ θαυμα- 
’τουργοϋ, διορθώσει δέ τοΰ λογιωτάτου κυρίου 
’Μιχαήλ τοΰ Γκόρας, καί άφιερωθεΐσα παρ αύ- 
»τού τώ μαζαριωτάτιο άρχιεπισκόπφ τή; πρώτης 
«Ίουστινιανής ’Αχρειδών κυρίφ, κυρίω Ιωάσαφ. 
»Έν Μοσχοπόλει 1741.Παρά Γρηγορίφ ίερομονά- 
»χφ τώ Κωνσταντινίδη,.» Εϊ; μικρόν 4.

Έκτο; τής έν τή προμετωπίδι άναφερομένη; 
ακολουθίας, ευρηνται έν τώ αύτώ τεύχει καΐ αί 
εξής έτεραι πέντε ακολουθία·.. λ’ ή τοΰ άγίου 
ίωάννου τοΰ Βλαδψ.ήρου" Β’ ή τοϋ άγίου Ερά
σμου, τοϋ έν ’Αχρίδι’ Γ'· ή τοΰ οσίου καΐ θεο- 
φόρου πατρός ήμών Ναούμ. τοϋ έν Λιβα-ίσζω’ Δ* 
ή τοϋ άγίου όσιομάρτυρο; Νικοδήμου, τοϋ μάρτυ· 
ρήσαντος έν τή πόλει Βελαγράδων κατά τό αψθ’ 
έτος, Ιουλίου έ, ποιηθεΐσα παρά τοϋ έν 
νάχοις Γρηγορίου Μοσχοπολίτου, καΐ Ε' 
άγιων Επταρίθμων, ποιηθεΐσα ύπό τοϋ 
συγγραφέώς. Π τών άγιων πεντεκαίδεκα 
ρων καΐ αί επόμενα·, τρεις ακολουθία·,
τήν αύτήν άρίθμησιν ζαΐ άποτελοΰσιν 71 σελίδας. 
Αί δέ δύο τελ.ευταΐαι έχουσιν ιδιαιτέραν έκάστη 
σελίδωσ-.ν καί ίσως ε’χον άπ’ άρχή; 
προμετωπίδα;’ άλλ έν τώ άντιτύπω 
είδον έλλείπουσιν.

’Εν τώ προμετωπίω κεΐται ή αύτή
γουμένης ακολουθίας τοϋ άγίου Σεραφείμ ξυλο
γραφία, ή παριστώσα τόν εύαγγελιστήν Λουκάν, 
έν δέ τή άμέσως μετά τήν προμετωπίδα πρώτη 
σελίδι, ύπάρχει έτέρα ξυλογραφία έν ή παρίστα- 
ται ό άγιο; Ναούμ όρθιος. Εξ άλλαι δμοςαι ξυλο
γραφία·. ευρηνται διεσπαρμένα: έν τώ μεταξύ τοϋ

(γ) Έν τή βιβλιοθήκη μου.

ιερομο- 
ή τών 
αύτοϋ 

μαρτύ- 
έχουσι

ιδιαιτέρας 
δπερ έγώ

τη: προη-

βιβλίου, ότε μεν έν άρχ$ δτε δέ έν τώ τελεί τών 
κεφαλαίων. ·

4. «Κλήμης. Ακολουθία τοΰ έν άγιοι; πατρο; 
’ημών Κλήμεντος αρχιεπισκόπου ’Αχριδών (»«c), 
’νεωστί καινώ τύπω έκδεδομένη, συλλεχθεΐσα έκ 
»τών συγγραμμάτων τοΰ τε Δημητρίου τοΰ Χω- 
’ματιανοΰ, καΐ τοΰ Καβάσιλα, άρχιεπισκόπω» 
’τοΰ αύτοϋ θρόνου χρηματισάντων, δαπάνη μεν 
•τής σεβάσμιας μονής τοϋ έν άγιοι; πατρός ημών, 
’Ναούμ τοϋ θαυματουργού καΐ τοϋ τυπογράφου, 
’διορθώσει δέ τοϋ σοφολογιωτάτου έν ίερομονά- 
“χοις Κ. Γρηγορίου καΐ παρ’ αύτών άφιερωθεΐσα 

»τώ μακαριωτάτω αρχιεπισκοπή τής πρώτης.' 
’’ίουστινιανής Αχριδών κυρίφ, κυρίω Ιωάσαφ. 

» Εν Μοσχοπόλει, 1742. Παρά Γρηγορίφ ιερομο- 
’νάχφ τώ Κωνσταντινίδη.» Εΐ; μικρόν 4. σελ. 
50. (α)

Φέρει καΐ ή ακολουθία αύτη έν τή προμετω- 
πίδι τήν προμ.νησθεΐσαν ξυλογραφίαν, τήν παρι- 

στώσαν τόν εύαγγελιστήν Λουκάν" είς δέ τήν 
πρώτην μετά τήν προμετωπίδα σελίδα ύπάρχει 
προσφωνητική έπιστολή είς τόν αρχιεπίσκοπον 
Άχρίδος Ιωάσαφ ύπό Μιχαήλ τοΰ Γκόρας καΐ 
μετά ταϋτα έ’πονται έπτά έπιγράμμ.ατα.

5. «Τοΰ σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου Κορυδα- 
»λέως, τοϋ ’Αθηναίου, τοϋ ύστερον διά τοΰ θείου 
’ ζαΐμοναχικοΰσχήματοςΘεοδοσίου μετονομασΟέν 
»τος, περί έπιστολικών τύπων’ έν οί; περιέχοντας 
»καΐ ετέρων διδασκάλων έπιστολαΐ καΐ Αφθονίου 
’προγυμνάσματα, έτι τοϋ αύτοϋ Θεοφίλου περί 
"ρητορικής έκθέσεως. Δαπάνη μέν τών ίεροφιλο- 
«μαθεστάτων διακόνων τοΰ μακαριωτάτου Α' 
’χριδών κυρίου Ιωάσαφ, Παρθενίου καΐ Νιζηφό- 
»ρου, καΐ Γερμανού τοϋ Βοδενών κυρίου Μητροφά" 
’νους, τών καΐ ακροατών τοϋ ίερολογιωτάτου εν 
• διδασκάλοις, σεβαστού και έπιστάτου τής έν 
«Μοσχοπόλει Κέας Ακαδημίας’ διορθώσει δέτοΰ 
’πανοσιωτάτου καΐ λογιωτάτου έν ίεροδιδασκά' 
«λοις κυρίου, κυρίου Γρηγορίου τοϋ Μοσχοπολίτου- 
«Εν Μοσχοπόλει 1744. Παρά Γρηγορίω ίερομο" 
»νάχω τώ Κωνσταντινίδη.» Είς 4. (β)

6. «Κωνσταντίνου ίερομονάχου Μοσχοπολίτου 
«περί έκπορεύσεως τοϋ άγιου Πνεύματος" στε?»"

και τήν προτ,γουμε’νην τω* 

«οα τώ 1857 έν Κερκύρσ.

Υ

(ά Τήν ακολουθίαν τούτην

πεντεκαίίεζ.α ιερομαρτύρων -------- ......

παρά τινι Σέρβω λογίω, άποκτήσαντι αύτάς ίν ΙΙπειρφ 

τήν τοΰ Βελιγραδιού Βιβλιοθήκην. Έζοινοποίησα οέ εκτοτε 

αύτά; οια τής Πανϊώρας, φυλλάοιον 186, σελ. 425.

(β) Βρετοΰ Κατάλογος. Ί’όμ. Βσελ. 49, άρ· 98· 

’τοϋ πρωτείου τοϋ πάπα καί τή; ρωμαϊκής αύ- 
»λής καΐ περί μεταλήψεως. Εν Μοσχοπόλει τής 
«Μακεδονία;, 1746.» Είς 8. (α)

. 7. « Εισαγωγή γραμματικής Θ. Α. Καβαλ-
«λιώτου Μοσχοπολίτου Παππά. Εν Μοσχοπόλει 
Ί760." (β) ’

Πιθανώς ·η επιγραφή τών δύο τελευταίων βι
βλίων νά ήναι άπλή σημείωσι; καΐ ούχί ακριβή; 
ίντιγιαφή τοϋ τίτλου αύτών, διότι ό Βρετο; λέ
γει ότι, τήν μέν άντέγραψ’ν έκ τής εί; τήν έκ 
ζλησιαστιζήν ιστορίαν τοϋ Μελετίου προσθήκης 
τοΰ Βενδότου, τήν δέ έλαβε παρά τοϋ καθηγητοϋ 
Κ. Κουμανούδη.

8. “11 αλήθεια κριτή;. Είς τάς μεγάλα; δια- 
’φορά; τών τεσσάρων χριστιανικών λατρ: 
"Γραικών, Παπιστών, Καλβινιστών καί 
’ρανών,πράξι; δικαστική ηθική τοϋ πατρ· 
’ζόνη, άπό τήν συντροφιάν 
’ύστερον έπιστοέύαντος εί;(Γ · ι ·
ισίαν τήν Ανατολικήν. Μεταφρασθεΐσα άπό
• ιταλικήν είς τήν κοινήν διάλεκτον τών Γραικών, 
‘διηρημένη είς τόμου; δύο. Τόμο; πρώτος’ τύπο; 
‘πρώτο;.’ Εί; 8. (γ)

Διαιρείται τό βιβλίον τοϋτο εις τρία μέρη, ών 
έκαστον έχει ιδιαιτέραν σέλίδωσιν. Μετά το τήν 
προμετωπίδα φέοον πρώτον φύλλον, επονται δώ- 

, αριθμών" καί 
επιγράμματα,

ειών τών
Λουθη- 

,ός Βεντ- 
:ών ’Ιησουιτών, τοϋ 
■ήν αληθινήν έκκλη-, 

τήν

δέκα σελίδες μή σημειούμεναι δι’ 
i έίς μέν τάς δύο πρώτα; κεΐνται δύο 
τό έν τών όποίων φέρει τήν υπογραφήν _ζ/ε·χά“ 
οριος’ τά; δέ άλλα; δέκα σελίδας κατέχει ή 
προσφωνητική έπιστολή. Τό πρώτον μέρος φέρει 
τήν τής προμετωπίδας επιγραφήν, προσθήκη τοϋ 
Jlffpoc πρώτοι·. ΙΙαρρησΙΐισκ; ά τί/ς ίχχ.1ησία<; 
?ijf .'traro.hxijr:, σύγζειται δέ έκ σελίδων 184. 
Τί> δέ δεύτερον επιγράφεται ’Οπτασία tijr; tvy/jc 
τον Κα./6'ί>·ον sic τό>· Λούθηρον χοίρώμενοι-, 
*«ΐ έχει σελίδας 105, καΐ τό τρίτον τήν εξής 
επιγραφήν" 'Ερχομός χαι συ oiu.Ua τον f!a- 
Τςιί^,χον ΚωνοταντίΓΟνΛύ.Ιιως ιιτ τόν Μαρτϊ 
τοι- ίνώττιο’· .·τά"?ι<: rijc ίχιϊ συπιθροιαμίπις 
η·>·ύ·^ου, καΐ συνίσταται έκ σελίδων 38. Εί; τό 
’«άσπεδον τή; τελευταία; σελίδο; άναγινώσκεται. 
TLloc. τον πρώτον jitpovi:. ΒΟΝΔΗΛΑΡ.

Περιέχει τό βιβλίον καΐ δέκα έξυλογραφημένας

(«) Τόμ. Α'. σελ. 71, άρ. 195.

(6) "Γό·χ. Β'. σελ. 57, άρ. 119.

ίγ) ’Αντίτυπόντι τοΰ πολ.υτιμοτάτου κάι μοναοικοΰ ίσω; 

•ιότου Βιβλίου σώζεται έν τή Δημοσία βιβλιοθήκη. 

εικόνας, ών ή πρώτη είκονίζει τον συγ-γραφέα γέ
ροντα λευκόν πώγωνα ζαΐ ένδεδυμένον ιερατικήν 
τή; ήμετέρα; εκκλησία; στολήν, κρατούντα δέ έν 
τή δεξιά, κάλαμον, κα1. διά τή; άριστερά: βιβλίο·/ 
ανοικτόν έπί τίνος τραπέζη;.έν ώ άναγινεόσζονται 
ταϋτα’ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΡΙΤΗΣ. Ανωθεν τή; κεφαλή; 
έφίπταται τό άγιον Πνεύμα έν εϊδει περιστεράς’ 
κάτωθι δε άναγινώσζ εται-τό βνομ.α τοϋ συγ··ρα- 
φέω; 1IATHP ΒΕΝΤΖΟΝΗΣ.

Εν τή 10 σελίδι, ζεΐται, έν τω τέλει τοϋ κε
φαλαίου, ή αύτή έ κείνη ξυ/.ογραφία η παριστώσα 
τήν προτομ.ήν τοΰ άγίου Ναούμ’, περί ής άνεοέ- 
ραμεν ανωτέρω ότι ύπάρχει έν τή τελευταία σε
λίδι τί; ’Ακολουθίας τοϋ άγ ίου Σεραφείμ.

Α·. λαιπκΐ εικόνες παριστώσιν αρχιερείς καί πα" 
τριάρχας, τόν παπαν, Ίησοϋί’τα;, τόν Λούθηρον 
καί τόν Καλβΐνον, καί τέλος πάντων μία τις έξ 
αύτών εΐκονίζει δράκοντα; έν τή κολάσει, άπο- 
χρεμπτομένου; μετά φλογώ ν μέλαιναν τήν ψυχή·? 
τοϋ Καλβίνου καΐ εκσφενδονίζοντας αύτην πρός 
τον .Λούθηρον.

Πρώτο; ό Κ. Ν. Δραγούμ,ης, μαθών τήν υπαρ- 
ξιν τοϋ βιβλίου τούτου έκ τοϋ συγ-,'ράμματο; 
τοϋπερ ιηγητοϋ Chandler (α) καί άναζαλύψαί 
τό έν τή Δημοσία βιβλιοθήκη ■ άντίτυπον, άνέδε·.- 
ξεν αύτό έκ τή; άφανείας ζαΐ έδωκε, διά τή; Παν
δώρας (β), έκτεταμένην περιγραφήν καί άνάλυσιν. 
Αναιρών δέ συν τοΐ; άλλοι; τόν Αγγλον συγγρα
φέα, λέγοντα οτι ίτνζιΜΗι έν Ιωαν.ίνοις, είκαζε'- 
έκ τής εικόνας τοϋ άγίου Ναούμ καί άλλων τεκ- 
ικηρίων, ότι έτυπώθη έν Μοσχοπόλει. Ο Κ. Δρα- 
γο ύμης, διά τή; εικασία; του, ένεβάθυνεν είς τήν 
αλήθειαν, καΐ οΰδεμία ύπάρχει αμφιβολία ότι ή 
Α.Ιήθεια χριτΐιν είναι προϊόν τών μοσχοπολιτι* 
κών πιεστηρίων. Ού μόνον ή ςυλ.ογραφία τοϋ ά
γίου Ναούμ, άλ.λά καΐ οί χαρακτήρες ζαΐ τά τυ
πογραφικά κοσμήματα είναι άπαράλ.λαζτα ω; τά 
τών λοιπών βιβχίων τή; Μοσχοπόλεως.

Ο συγγραφεύς τής έν λόγω βίβλου γίνεται ή
μΐν γνωστός διά μόνου τοϋ συγ-ρεάμματό; του. 
Είναι δέ Βεντζόνη; τι; Ίταλ.ός, πρότερον μέν άνή- 
ζων είς τό τά'-'μα τών Ιησουιτών, ύστερον Οέ 
άσπασθεΐ; τό ήμέτερον ’Ανατολικόν ορθόδοξον 
δόγμα καί ύπό τοϋ μητροπολίτου Λακεδαιμόνιας 
Παρθενίου τοϋ Σπαρτιάτου χρισθεΐς μέ το ίίγιοΓ 
χαί θαυ/'ατουργύχ jivpor τΐι ό.τοϊοχ, ώς ό ίδιος

(α Travels in Asia minor, εϊς τόμου; τρεις.
(β) Φυλλάδιον Ι78, σελ. 232 κάι έψεςής.
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ομολογεί έν τή προσφωνητική έπις-ολή,έζαάάρεσί έκείνην 
χαί ΐγώτισι zor rovr τον lie τό rd σνγγράγρ 
pt εμφασιτ μιγα-ίητίραχ αύτό τον τό jiiG.lior.

Είναι δέ άξιον παρατηρήσεως δτι ό Βεντζόνης, , 
έν τή προσφωνητική αύτοΰ έπιστολή, εξυμνεί τάς · 
άρετάς καί τδν πατριωτισμόν επισκόπων καί ι 
προεστώτων λαβόντων πάντων μέρος ένεργδν εϊς 

τήν άτυχή έπανάστασιν τής Πελοπόννησου τοΰ 
έτους 1769. Εκτων μνημονευομένων μητροπο
λιτών Κορινθίας, Παλαιών Πατρών, Λακεδαιμό
νιας, τοΰ προέδρου Κερνίκη; καί Καλαβρύτων 
και τοΰ πρεσβυτέρου Παναγιώτου μεγάλου οικο
νόμου τών Καλαβρύτων, καί τών προεστώτων 
Ιωάννου Μελετάκη καί Αεονάρδου Καφεντζή 

Σπαρτιατών, Γεωργαντά. καί Σπυρίδωνος Νοταρά 
Κορινθίων καί Παναγιώτου Μπενάκη, τινες μέν 
έπεσαν σφάγια ύπέρ τοΰ γένους, κατά τδ 1769, 
άλ.λοι δέ εξόριστοι εις τήν αλλοδαπήν κατέφυ- 
γον. Δέν είναι λοιπόν άπίθανον δτι έχει σχέσιν ή 
δημοσίευσες τοΰ συγγράμματος προς τά τότε 
κυοφορούμενα γεγονότα’ διό καί ίσως παρεσιω- 
πηθη ό τόπος καί το έτος τή; τυπώσεως, γενομέ
νη; ολίγα έτη προ τή; έπαναστάσεω; έκείνη;.

Καθ’ ά αναφέρει ό Ρόζιας (α), έν ταϊ; ήμέραις 
τοΰ ίερέως Αναστασίου Καβαλλιώτου, άπεπειρά- 
•θησαν έν Μοσχοπόλε·, νά γράψωσι τήν βλαχικήν 
γλώσσαν, μεταχειρισθέντε; γράμματα ελληνικά' 
τοιαϋτα δέ τινα βιβλία έξετυπώθησαν έν τώ έκεϊ 
τυπογραφείω’ άλλ’ έφάνη εύθύς τδ ανεπαρκές τών 
ελληνικών στοιχείων πρδς τδν μελετηθέντα σκο" 
πόν. ’Εκ τών βιβλίων εκείνων δέν έτυχε νά ίδω 

πώποτε.
Τδ νεώτερον όσων βιβλίων γινώσκομεν τή; Μο- 

σχοπόλεως εϊναι τδ τοΰ πατρό; Βεντζόνη, τυπω- 
θέν περί τδ 176δ, ώστε άγνοοΰμεν άν ειργάζετο 
τδ τυπογραφεϊον μέχρι τής καταστροφής τής πό
λεως, έπελΟούση; τώ 1780.

Τα βιβλία τής Μοσχοπόλεως κοσμούνται, ώς 
είδομεν, καί ύπδ διαφόρων πρωτοτύπων ξυλο
γραφιών. Αληθές ότι αύται πόρρω άπέχουσι τοΰ 
νά ήναι υποδείγματα καλλιτεχνίας’ άλλά, κατ’

(α) «Έςετάσει; περί ~ών (Ρωμαίων ή τών ονομαζόμε
νων Βλάχων όσοι χατοιχοΰσιν αντίπεραν τοΰ Δουναόεω;, 
έπι παλαιών μαρτυρίων τεθεμελιωμέναι παρά Γεωργίου 
Κωνσταντίνου 'Ρύζια άχροατοϋ τής φυσιολογίας χα'ι μαμ 
μιχτ,ς έν τω τή; ιατρικής σχόλιά.) μέρει τοϋ έν τη χατ ’ 
Ουγγαρίαν έλευΟιρουπόλει Πίστη κειμένου Πανίιοαχτη- 
ρί«υ.— Pcstli gcdruckt bey Mathias Trattncr 1808.» 
'Ελληνιστί χαί Γερμανίσ-ΐ ε ; 8ον. σελ. Ill.

την έποχήν, άτελώς έξειργάζοντο τήν 
ξυλογραφίαν καΐ έν αυτή τή εσπερία Εύράπη. 
Βλέπομεν λοιπόν οτι, πρίν ή κατά τάς ήμέοας 
μας διαδοθώ ή ωραία αύτη τέχνη έν Αθήνα·.;,τήν 
πρώτην έν Ελλάδι ύπαρξιν έσχε, πρδ ένδς καί 

επέκεινα αΐώνος, έν Μοσχοπολει·

(ακολουθεί).

KPIS 12

τοΰ ύοντσικαίον ζζοιητιζον όιαγοιπσριοΰ. γινο· 
μι τη ί)· τώ ί.Ι.Ιηκιχίρ παππιστημϊοι, 

τ>~ι 9 Μ «too 1865. (α) 

Γ'

ίΟΥΑΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ.

ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΠΡΑΞΕΙΣ.

έρχεται τώρα τελευταίος Ίουλιανδς ό Παραβά

της,ώσπερ χειμάρρου; άπδ διετούς βροχερού καιρού 
πολύς καί θολδ; καταβαίνων καί κινδυνεύων νά 
παρασύρη παν τδ προστύχαν, ούτε χρόνου, ούτε 
τόπου τεχνητά σεβόμενος δρια (9).

ό’ίουλιανδς ϊνε δράμα θαυμασμού άξιον διά 
τήν έπιβολήν καί σεβαστόν διά τδ μέγεθος’ κατά 
τόν Σακεσπηρου τρόπον ποιηθέν,ούτε χρόνου ούτε 
τόπου ενότητα έτήρησεν, ύπερέβη δέ καί τά I 

μέγιστα έκείνου κατά τδ μήκος, ϊνε μακρότερον 
πάντων όμοΰ τών Αισχύλου ή Σοφοκλέους δραμά
των. ή παρουσία του καταπλήττει τδν θεατήν, 
δυσωποΰσα τήν όψιν καί διά τήν άμελημένην έξω· 
τερικήν περιβολήν, όπως εις ήμάς ένεφανίσθη, 
όμοιάζουσαν τδν φιλοσοφικόν τοΰ Ιουλιανοΰ τρί" 

βωνα , δν έφερεν, ότε έν Αθήναις παραγκωνι
σμένος διέ -ριβε φιλοσοφών’ ώστε τό δλον σχή* 
μά του ολίγον φαίνεται ποόσφορον είς φιλίαν- 
όμως τι; εϊτε τυχαίω; εϊτε έξ ανάγκης καί έιά 

μικρόν γνωρισθή μετά τοΰ Ιουλιανοΰ,έλζεται υ'° 
τής σοφίας αύτοΰ καί ευφυΐας, ύπδ τή; φιλοπί' 
τρία; καί φιλανθρωπίας, καί συνενθουσιών αύ’Φ> 
συμπαρασύρεται εί; σύμπραξιν τών μεγάλων tw 
σχεδίων και δέν άποσπάται πρότερον πριν ΐδη 

τραγικόν τέλος τοΰ άνδρός καΐ θρηνήση 

πρόωρόν του άπώλειαν.
ό Ίουλιανδς έχει πολλάς καί μεγάλα; apsiJ· 

καΐ ϊσας κακίας, τδ μέγεθος τής έπιβολή; *α''

(α) Συνέχεια άπό φυλλαδίου 60.

ενθουσιασμός ύπέρ τοΰ πράγματός του εΐναι δύο 

πρωτεύουσα·, τοΰ ποιήματος άρεταΐ’ ή άχόλαστος 
δ’ έκτασις τοΰ έργου καΐ ή καταφορά κατά τής 
χριστιανικής θρησκείας, είναι αί άντίστιχοι δύο 
μεγάλαι αύτοΰ κακία·.’ αί άρεταΐ αύται καί αί 
κακίαι είσί διακεχυμέναι άπ’ άρχή; μέχρι τέλους 

τού δράματος.
καθαρώς ιστορικόν δν τδ δράμα καΐ ώς ανα

γνωστικόν μάλλον ή πρδς διδασκαλίαν εϊτε πα- 
ράστασιν έν τώ Οεάτρω πεποιημένον ϊνε διδακτι- 
ζώτατον’ ικανή μελέτη παλαιών συγγραφέων (1 0) 
καί μεγάλων νεωτέρων ιστοριογράφων άνέπτυξαν, 

έν τή καοδία τοϋ ποιητού μένα αϊ- 
• * , , * 

σθηυα εθνισμού, 8ν έθεώρησεν άναπόσπαστον τι 

ελληνισμού 

ώ; φαίνεται.
οΰ

.ού’ ή δέ πολέμια τώ ελληνεσμώ βυζαν- 
τίς ιστορία ένεποίησεν εις αύτόν μϊσος άκράτητον 
κατά τή; χριστιανικής θρησκείας, ώς αιτίας πάν

των τών 
μαζρον, ώς είκάζομεν.

τού έθνους δεινών, αί τοιαΰται ιδέα·, έπί 
χρόνον διατραφεϊσαι έν 

τή ψυχή τοΰ ποιητού καί ώριμάσασαι μετά τή; 
ηλικίας αύτοΰ (II) δέν έμελλαν νά συνταφώσιν 
αύτώ* έπρεπε νά γεννηθώσιν, έπρεπε νά έξέλθω- 
σιν εις τό φώς ζαΐ νά γένωσι κοινά·, έν τώ αΐώνι 
τού -γενικού φωτισμού' ευρε λοιπόν πρός τοΰτο 
λαμπρόν καί ακίνδυνου, ώς ένόμιζε, μέσον Ίου- 

λιανδν τδν παραβάτην’ καί τώ οντι άλλο προσφο- 
ι ρώτερον τούτου δέν ήδύνατο νά εύρη.
I τδν Ίουλιανδν λοιπόν ζαΐ τάς πράξεις αύτοΰ 

θέμα ποίησα; τή; μούβης του, περιγράφει διά 

| λαμπρών καί θλιβερών χρωμάτων τήν άθλίαν τοΰ 
| βυζαντινού κράτους ζατάστασιν καί τήν πάλην 

τοΰ χριστιανισμού καί ελληνισμού, θν ό αύτοζρά 
| τωρ Ίουλιανδς άνεδέχθη νά άναστήση. αΰτη εϊναι 
j ή κυρία ιδέα τοΰ δράματος, έξ ής, ώ; άπδ κορμού 

δένδρου, έκβλαστάνουσι διάφοροι πράξεις καί σκη- 
ναί, ών ή λεπτομερεστέρα έκθεσις, άλλως τερπνή 
καΐ διδακτική, ήθελε πολύ μά; απασχόληση, καί 
τοΰτο χωρίς τή; πρεπούση; έκβάσεως’ διότι τό 

ι έργον, ώς έχει νΰν, 
τψ.ηθή προσηκόντως. 
να ληφθή ύπ’ όψιν ύπδ 
οημένον καΐ δυσανάγνωστον’ τά δέ 
ζαθά άλλοτε οί κριταί άπδ τοΰδε τοΰ 
έκήρ ξαν, εϊσίν απαράδεκτα, άλλά καΐ άνευ τού- 
"Ου άλλα έλαττώματα τοΰ ποιήματος άπείργουσι 
ί“»υς κριτές τής περί αύτού νΰν άποφάνσεως. (12) 

τδ νά θεωοή ό ποιητή; τδν ίουλιανδν άνώτετ

Ρ»ν καί Αλεξάνδρου τοΰ μεγάλου, ϊνε ιδία του 
ιδέα, ήν δυσκόλως άλλο; δύναται νά συμμερισθή.

επούσ/,;
δέν δύναται νά κριθή καί έκ- 

δέν έπρεπε μάλιστα δλως 
τών κριτών, ώς ζακογρα- 

τοιαΰτα, 
βήματος

ποιητικήν αύτοΰ αξίαν, όμολογοΰμεν ότι 
ιλείστας 
τώ έπι- 

ποιήσεως έδ ζλώσαμεν καί δι 
αύτόν περιρράνοντες καί 

οπέμπομεν

ό δέ Ίουλιανδς τόσον μέγα; έγένετο, ώστε μηδέ 
τήν φοράν τών χρόνο.ν καΐ καιρών ήδ·υνήθη νά 
ΐδη, φανεράν ούσαν, άλλ’ έχώρησεν άνω ποταμών, 
ώσπερ μαινόμενό; τι; φαντασιοκόπος, συμπαρα- 
σύρα; και τον πεπαιδευμένου άλλως ποιητήν ώς 
σημαιοφόρον.

τόσα μόνον έκρίναμεν εύλογον νά υποδηλώσω- 
μεν περί τοΰ έργου τούτου’ άποβλέποντες δέ καί 
είς τήν 
άνεύρομεν έν τούτω τώ ποιητή, τά; ι 
τών δυνάμεων, ά; άνωτέρω, ώ; αναγκαία; 
βαλλομένω ε·; έργα π 
αύτδ, μύροι; επαίνων 
ρόδο·.; τήν κεφαλήν στεφανώσαντε:, 
έξω τών πυλών τή; πόλεως, καλλιτέρους καρ
πού; παρ αύτοΰ έλπίζοντε; καί περιμένοντε;.

ούτω δ έ ποιοΰντες. τηροΰμεν αύτοΐ έν ήμϊν ά- 
κράδα.ντον τήν πεποίθησιν, ότι ούτε τούτον, ούτε 
άλλον τινά τών λοιπών τοΰ έτους τούτου ποιητών 
έν τή κρίσει καί μικρόν ήδικήσαμεν. ούτω πι
στεύομε ν.

πολλάκις δέ καί πάντες κοινώς καΐ. ιδία έκα
στος σκεψάμενοι καΐ κρίναντε; τά ποιητικά έργα 
τού φετεινοΰ άγώνος, καΐ άκριβώς άναλογισάμενοί 
καί σταθμήσαντες τάς άρετάς καί κακίας έκά- 
στου τών ποιημάτων, κράτιστον σχετικώς ποίημα 
εύρομεν τδ δεύτερον δράμα, ’I'i.h^xor τόν Μα- 
χιόότα.

τούτου λοιπόν τδν ποιητήν βραβεύομεν τώρα 
τδ πτύχιον τοΰ όνόματό; του άνοίςαντες . . .

λαβέτω τήν δάφνην ό ποιητή; Λιτώποζ 
Ιωάττον 'Αχτωπάι^ης!

άξιος !
έπάσωμεν δ’αύ-ώ, ώσπερ άρχιλόχειον έν Ολυμ-

■ πία μέλος, τδ τοΰ Ανσί.ΙπιιΊος

• πόσον ώραΐον. αν σά-ρνην φορή τκ ών άςως ίάφνη; ’· 

έπαινοΰν.εν δέ καΐ τδν λ.υρικόν ποιητήν τών 
σΓΪγωχ, τά όεντιριϊα. αύτώ άπονέμ·.ντες, ώς μά
λιστα πάντων κατορθώσαντα τήν εκλεκτήν γλώσ
σαν καί τήν στιχοποιίαν μετά χάριτος ού τή; 
τυχούση;.

Λ·α/ρπ-ε.’
οί χριταΐ.

HP. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, πρύτανπ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΒΣ. 
ft. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ.
Aft. Σ· ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής τή; χρίσιωι.

I



404 ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. 405

TO ΟΛ.ΕΘΡΙΟΝ ΑΓΑΛΜΑ.

Κα.Ι.Ιιτιχπχή παράδοσις.

Κατά τό 1515 ήλθεν είς Φλωρεντίαν γλύπτη; 
τις ονομαζόμενο; Πέτρος Torriggiani, ωραιό
τατος τριακονταετή; άνήρ, λίαν μελάγχρους. 
στρατιωτικός μάλλον δυνάμενο; νά έκληφθή ή 
καλλιτέχνης, πρό πάντων ένεκα τών εκπληκτι
κών του χειρονομιών, τής ηχηρά; φωνή; αύτοΰ 
καί τοϋ συνοφρυώμ,.ατος άξιου φόβον και είς τους 
άνδρειοτέρους τών Φλωρεντινών νά έυ.πνεύση.

Επέστρεφεν έξ ’Αγγλίας, δπου έπί πολλά έτη 
είργάσθζ, καί διηγείτο άκαταπαύστω; τά δσα 
διέποαξε μεταξύ τών κατοίκων τής γηραιά; Βρε
τανίας.

Φίλος τού χρυσοχόου- Μαρζώνη, διδασκάλου 
τοϋ Bciiveilti'.o Cellini, ό Τορόιτζιάνη; ήρχετο 
καθ έκάστην παρ’ αύτώ. Είδε τάς ιχνογραφία; 
καί τήν εργασίαν τοΰ Βενβενούτου καί τώ είπε.

— Φίλε Κελλίνη, ευρίσκομαι σήμερον εις Φλω
ρεντίαν, ΐνα μεταφέρω εΐ; Αγγλίαν όσου; νέου; 
δυνηθώ περισσοτέρους, ό βασιλεύς μ.οι παρήγ- ' 
γειλε σπουδαίαν εργασίαν, καί επιθυμώ Φλω- 1 
ρεντΐνοι νά μέ βοηθήσωσίν. Επειδή δέ τά σχέδια | 
είναι έργον γλύπτου μάλλον "ή χρυσοχόου, καί 
επειδή μέλ.λω νά κατασκευάσω μέγα τι έξ δρει 
χάλκου, έάν μετ έμοΰ έλθη:, θέλω σέ διδάξει καί 1 
ένταυτώ σέ πλουτίσει.

Η προσφορά δέν ήτο ευκαταφρόνητος. ό Βεν- 1 
βενοΰτος εντούτοις έδίστασε ν’ άφήση τήν ’Ιτα
λίαν καί τόν αϊθριον αύτής ουοανόν, διά νά ύπά 
γη νά παγώση έν μέσω τής ψυχρά; τή; Αγγλία; 
ομίχλης, ίσως έπί τέλους Οά έδέχετο, έάν ο Top- 1 
ριτζάνη; δεν άνεμίγνυεν έν τή συνομιλία τό όνο
μα τοΰ Μιχαήλ-Λγγέλου Βουοναρότη.

— ’Εγνωρίσατε αύτόν; ήρώτησεν 5 Κελλίνη;.
— Πολύ.
— Πώς ευρίσκετε τό ιχνογράφημα τοΰτο, δ

περ έκαμε κατά τον θειον τούτον άνδοα; ειπεν 5 
Βενβενοΰτο; δεικνύων τώ Τορριτζάνη άντίγρα- 
οον μ.ιά; ζωγραφιά; τοϋ-Μιχαήλ-Αγγέλου.

— Είναι ύφ’ όλα; τάς επόψεις αξιόλογου. Ελ· 
θέ μετ’ έμοΰ, Βενβενοΰντε, σοί εγγυώμαι διά τό 
μέλλον.

0 Βενοε-οϋτος έζήτησεν ήμερα; τινα; ΐνα σκε- 
φθή έπί τή; γενομένη; αύτώ προτάσεως. Εξαί- 
φ,ης ό Τορριτζάνη; εξέβαλε ηχηρόν γέλωτα.— 
Τί λοιπόν έχετε; ήρώτησεν ό Κελλίνης.

— Α / ά ! ά ! ενθυμούμαι παλαιάν τςνα ιστο
ρίαν, τήν όποιαν πρέπει νά σοί διηγηθώ, όπως σέ 
μάθω ΐνα μ.ή άφίντς νά σέ πατώσιν οί αντίζη
λοί σου.

— Σας ακούω, ειπεν ό καλλιτέχνης, δστις έ
μελλε μετ’ ού πολύ νά καταστή είς τών φοβε- 
ρωτέρων σπαθοκόπων τής Ιταλίας.

— Φαντάσθητι, έπανέλαβεν ό Τορριτζάνη;, 
ότι ό Μιχαήλ-Άγγελος καί έγώ έπηγαίνομεν όμοϋ 
κατά τήν παιδικήν ήμών ηλικίαν πρός σπουδήν 
παρά τώ Masaccio έν τή έκκλησία τοΰ όρου; 
Καρμήλου. Είχε τό κακόν ιδίωμα νά σκώπτη 
τούς ίχνογραφοϋντας. Ημέραν τινα τοσούτω μέ 
είρωνεύθη, ώστε μή κρατούμενο; πλέον, πλήρης 
οργής, τω εδωκα σφοδρότατου ράπισμα κεκλει- 
σμένη παλάμη, καί βεβαίως ό χλευαστής έφ’ ασω 
ζήση θέλει φέρει τό σημεϊον, δπερ τώ άφήκα, 
καθότι κτύπων ήσθάνθην τού; χόνδρους συντρι
βόμενου; ύπό τό ράπισμα, ώσε’ι πλακούντων.

Καί ό Πέτρος Τορριτζάνη; πάρεδόθη έκ νέου 
εις άσβεστου γ-λωτα. Αλλ οί λόγοι του καί οί 
γέλωτες παρώργισαν λίαν τόν νέον Βενβενοϋτον, 
δστι; ανέκραξε στρόφων αύτώ βιαίως τά νώτα.

— Τορριτζάνη, θά σοί θέρη δυστυχίας τό ρά
πισμα έκεϊνο, τό δοθέν εί; τόν μέγαν γλύπτην 
τή; Ιταλίας ! Λ ! έκτύπησας τόν Μιχαήλ-Αγγε
λον !. . ά ' γελάς .... Σοί διακηρύττω λοιπόν, 
ότι ού μόνον δέν έρχομαι μετά σοΰ εις Αγγλίαν, 
άλλά καί σέ παρακαλώ νά μή ζητήσης πλέον νά 
μέ ϊδης . . . διότι άλ.λως θέλω έκδικηθή τον 
θειον καλλιτέχνην I

ό Πέτρος Τορριτζάνη; «πεμακρύνΟη ψιθυρίζων.
— Θά μοί φέρη δυστυχίαν ! . . ιδού εί; άνόη· 

το; τοΰ άνοητοτέρου είδους τών ανόητων . . . 
Προέλεγον κάλλιον διά τον νέον τούτον.

Βραδύτερου, άφησα; απειράριθμα αύτοΰ έργα 
έν ’.Αγγλία, ό Πέτρο; Τορριτζάνη; προσεκλήθί 
ύπό τής αυλή; τή; Ισπανία; καθ’ βν χρόνον τά 
κράτο; τοΰτο έξήσκει έπί τή; Ευρώπη; άπάση; 
κυριαρχικήν έπιρροήν. Καθωράϊσε πόλεις πολλά; 
διά τών λαμπρών του έργων’ ότέ μέν έγλυφε 
Χριστόν έξαίσιον, ότέ δέ κάλλιστον άγιον ίερώνυ-, 
μον μετά τοϋ λέοντος του δι’ Sv μοναστήριον 
ϊερονυμ.ητών παρά τή Σιβύλλη, ότέ δέ πάλιν κατ 
τεσκεύαζε διά τήν ιδίαν μονήν τήν Παρθένον 
μετά τοϋ υίοΰ αύτής, τοιαύτη;· ώραιότητος, ώς« 
ό δούξ τοϋ Arcos έζήτησεν όμ.οίαν παρά 
διασήμου καλλιτέχνου.

— ’ιδού λοιπόν ή τύχη μ.ου ! έσκέπτετο ο 

Τοορ'.τζάνη;. Ηθελα πλησίον μου τό έχω τόν Βεν- 
ξενοΰτον διά νά μέ εϊπη είς τί είμαι τόσοι δυ
στυχή; ■* Τό όνομά μο υ πανταχοϋ φημίζεται, ή 
Ισπανία ολόκληρος δι’ έμέ όμιλεϊ, καί αύτός δέ 
σ δούξ τοΰ Λρκου, ό ισχυρότερος αρχών τών χρό
νων τούτων μοί παραγγέλνει Sv άγαλμα ! Δυστυ
χία εις τούς τών δυστυχιών προφήτα; ! 0 Κελ
λίνης ήθελεν έμπλησθή οργής απέραντου βλέπων 
με έχοντα άνά χεϊρα! τήν γ'λυφίδα διά τοιοΰτον 
άρχοντα, οϊος ό δούξ τοΰ Λρκου.

Μεθ’ οποίας ενθουσιώδους ζέσεω; ό Τορριτζάνη; 
ήρχισε νά έργάζη-.αι 1 Η'Ιέλησεν ή αντιγραφή νά 
ύπαρξη καλλίτερα τοΰ πρωτοτύπου, ένεκα τού
του δέ νυχθημ,ερόν, άνευ διακοπής, είργάζετο, 
καί το νέον άγαλμα δέν άργησε νά περαιωθή. Οί 
φίλοι πάντες τοΰ Φλωρεντινού γλύπτου προσέ- 
τρεξαν άθρόοι, δπω; Οαυμάσωσι το έξαίσιον τοΰτο 
έργον. ό δέ Τορριτζάνη;. εσπευσε πρός τον δούκα 

βτοΰ Αρκου, ΐνα τώ άναγγείλη, ότι τό άγαλμα 
υ ήτο εΐ; τήν διάθεσιν αύτοΰ.

— Ιδού ή ανταμοιβή σου, ειπεν ό αρχών τή; 
;, διατάξα; νά δοθώσι τώ καλλιτέχνη 

σάκκοι τινες καλώ; έσφραγισμένοι, περιέχοντε; 
τοσοΰτον νόμισμα, ώστε ούτος ήναγ'κάσθη νά 

[ λάβη βοήθειαν δύο ανθρώπων, ΐνα εις τό έργα- 
στήριόν του αυτούς μετακόμιση.

— Σας εύχαριστώ, δούξ, διά τήν ήμετέραν 
j προστασίαν, ειπεν άφίνων τόν δοΰκα τοΰ Λρκου. 
, Δι υμάς η ευγνωμ.οσυνη μ.ου,ευγνωμοσύνη αιώνιος.

0 εύγενής Ισπανός είδοποϊησεν αύτόν, 
ήθελεν έλθει αύτός ούτος ΐνα λάβη κατοχήν 
αγάλματος τήν έπαύριον.

— Τό είπαν έγ<ο καί είχον μέγα δίκαιον! 
φώνησεν ό Τορριτζάνη; εισερχόμενος εί

’Ισπανίας.

οτι
τοΰ

α·ιζ~
■ά έργα- 

στήριόν του μετά τών δύο αχθοφόρων. Ναί, φίλοι 
>υ, προσέθηκε πρός τινα; μαθητής περιμένοντα; 

άΰτόν, κατώρθωσα τήν τύχην μου. Δόξα, χρυσός, 
—ύέν εί; το έξή; θέλει μ.οι λείψει !

Τεθέντων τών σάκκων έπί ένός κιβωτίου, ό 
•ζάνη; ησθάνθη εΰχαρίστησιν ν’ άνοιξη αύ- 

τούς ένώπιον τών φίλων του. ίί έκπληξις ! οί σάκ- 
*0! περιεΐχον απλά μ.όνον [ΐαρα(>{όΐς !

— Αριθμήσατε 1 ειπεν ό Ιταλός προς τούς πα- 
>υς. Είς τών συμπατριωτών του άνέ- 

λαβε τό έργον.

Πόσον αξίζει τό ποσόν τοΰτο κατά τό νό- 
μισμα τή; Ί’λ,ωρεντίας; ήρώτησεν αύτόν ό γλύ* 
“της.

Σοί διακηρύττω καί σοι άποδεικνύω, οτ

μο·

ούδ;

Τορριτ'
τού: έν

- ρευρισκομένο

πας ούτος ό σίδηρος ούδέ τριάκοντα πέντε δου
κάτα τοΰ τόπου μα; αξίζει, άπεκρίθη ό Φλω
ρεντινό;.

Εί; ταύτας τά; λέξεις ό Πέτρος Τορριτζάνη; 
μανιώδη; καταστάς, δτι τοσοΰτον ήθέλησαν ν’ ά- 
πατήσωσιν αύτόν. ώμοσεν, ότι ο δούξ τοΰ Λρ
κου δέν θά λάβη τό άγαλμά.

Τή έπαύριον ό δούξ ήλθε κατά τήν όρισΟεϊααν 
ιοραν υπό τινων άνθροίπων του ακολουθούμενος. 
Εφάνη πολ.ύ θαυμαζων τήν Παναγίαν Παρθένον 
τοΰ Τορριτζάνη. Αλλά καθ ήν στιγμήν έκάλει 
τού; ανθρώπους αύτοΰ ΐνα λάβωσι τό άγαλμα, 
ό καλλιτέχνη; διά μέν τή; άριστερά.ς χειρός του 
τώ έρριψε κατά πρόσωπόν σχεδόν μίαν δράκα 
τών σταλέντων αύτώ νομισμάτων, διά δέ τή; 
δεξιά:, διά σφυρίου (οπλισμένη:, κατεσύντριψε 
τό άγαλμα άναφωνών.

— Μέ ή πάτησα;, ώ δούξ τοϋ Αρκου . . . Σοί 
επιστρέφω τό άργύριόν σου καί επαναλαμβάνω 
τό έργον μου ’

Το κατ’άρχάς ό δούξ έξέσπκσεν έν έγχειρίδιον 
καί ό συνοδεύων αύτόν γραμματεύς έφοβήθη μή 
αιματηρά τι; σκηνή συμ.βή, άλλ ό αρχών σκεφ- 
θεί; μικρόν ήγ'έρθη καί διά φωνή; ηχηρά;

— Τοέ^.τζάνη, είπε, μέ ποοκαλεϊ;' Οά μετα- 
νοήσης . . Χαΐρε !

Πολύ δέν παρήλθε καί ό δυστυχής Φλωρεντινός, 
κατηγορη,θεί; έπ1. αιρέσει, έρρίφθη είς ζοφερά; φύ
λακας. Καθ’ έκάστην έρωτώμενος καί άπό ιεροεξε
ταστήν εί; ιεροεξεταστήν, στελλόμενος, κατεδικά- 
σθη τέλος, ώ; λέγεται, είς κεφαλικήν ποινήν. 
Παράφρων, άπελπις,ό Τοέριτζάνης, δέν έζησε μέ
χρι τή; έκτελέσεως τή; καταδίκ.'.ς’ έμεινεν έπί 
πολλά; ημέρας άσιτος, προτιμών έκ πείνη; ν ά- 
ποθάνη, ή νά υποστή τής αισχύνη; τήν τε- 
λ,ευ την . . .

ΟΪ έσχατοί του λόγοι ήσαν διά τήν προφητείαν 
τοΰ Βενβενούτου Κελλίνη.

— Ολέθριον άγαλμα ! . . έψιθύρισεν" ώ I διατί 
έρράπισα άλλοτε τόν Μιχαήλ* Αγγελον ! . . ό 
Καλλίνη; μοί προεϊπεν, ότι δυστυχία θά μοί 
συμβή ! . .

Διατηρείται είσέτι ει; Σίβυλλαν έν τ-μάχιον 
τής Παρθένου, τή; ύπό τοΰ Πέτρου Τορριτζάνη 
•γλ.υφείση; διά τόν δοΰκα τοϋ Αρκου- Τό τεμά- 

■ χων τοΰτο είναι χειρ σπανίας ώραιότητος, γνω* 
I στοτάτη; έν τή ισπανική σχολή υπό τό όνομα 
I la mano della tela.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ I Π. . .
J (Έκ τοΰ Γαλλικιΰ)
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ΠΟΙΗΣΙΣ.
ΕΙΣ ΣΤΙΧΟΤΡΓΟΥΣΑΝ ΚΥΡΙΑΝ.

Απδ τάς ύ'χθας τοΰ Βοσπόρου 
Τοϋ δροσερού καί άνθοφόψου 

δραπέτ.ς ήλθες Νηρηΐς.
Καΐ τά λευκά του κρίνα φέρεις 
Εντό; τών κόλπων σου, καί χαίρεις 

Ανω να ιπτασαι τής γής.

Ω ! άπλωσε τά; πτέρυγά; σου 
Καί εΐ; '.δν βράχου ά»ω στάσου 

τών περιδόξων Αθηνών, 
Είς τά συντρίμματα μυρίων 
Οταν σέ ϊδη έρειπίων 

Οά ταραχθή ό Παρθένων.

Καΐ ξένο; τι; άν έκεϊ φθάση 
Ζητών τήν τέχνην νά Οαυμάση 

Τοΰ Πραξιτέλους τήν'καλήν, 
Ίδέ. Οά εϊπη, σέ δεικνυων, 
Τοΰ Πραξιτέλους, έργον θειον, 

έκπροσωπεϋον τήν Σχολήν.

S1 έπεβύμουν καί τ,ΰχόμην 
Εις τήν ξανθήν σου, κόρη, κόμην 

Ως εύτακτοι καί γραφικοί 
Χρυσοί οί βόστρυχοι κινούνται, 
Ουτω καλοί νά συγκρατοϋνται 

Οί στίχοι μου καί τεχνικοί.

Πλήν, φίλη, φεΰ ! βραδυποροΰσα
II παοακμάσζσά μου μοΰσα 

Ανέρχεται τδν Παρνασσόν, 
όθεν αργόν τδ ασμα βαίνει 
Ως βραδυπόρον καταβαίνει 

Τό ρεϊθρον εις τδν Ιλισσόν.

Εύτυχής όμως άν ίσχύσω 
Τή; λύρα; σου καν νά κεντήσω 

Καλλίφωνον τινά χορδήν, 
Ουτω θρηνουση; άηδόνος 
όνυκτικδ; προκαλεΐ στόνος 

Ετέραν εύλαλον ωδήν.
Μ.

ΘΕΟΚΡΙΤΟ? Ε1ΔΥΑΑ1ΟΝ ΙΑ'.

ΚΤΚΛΩΨ.
Μιτάφρασις Παναγ. 1. Φερμπου. 

Άλλο φάρμαχσν 8iv tin πρίς τον Έρωτα, Νικία, 

Ούτε *9*!?, _*Κ νομίζω, ούτε αλοιφή καμμία 

"II αί Μοΰσαι μόνον. Τοϋτο άναχσύφισιν παρέχει 

’Αλλ’ή ευρεσίς του ομω; ίυσζολία; πλεϊστα; εχει. 

Και τό ’ςευρει; έπειο’ είσαι ιατρός πεπαιδευμένος 

Κι’ άπό τά; Ιννε'α Μούσα; ίξοχα πεψιλημένος.

| Κ’ ό ήμε’τερο; ό Κυαλωψ μόνον μέσον θεραπείας

| Τοϋτο εόρενϊτ’ ήρίίτο τής ώραία; Γαλατεία;·

Ό Πολύφημα; έκιΤνο; ’ς του; κροτάφου; τοΰ όποιου, 

Μόλις ήρχιζε νά Οάλλη τότε χνοΰ; λεπτό; γεν t ίου . . 

Δεν έοείκνυεν ό Κύκλωψ εΐ; αύτήν τόν έρωτά του 

Με τριαντάφυλλα ναι μήλα, είτε οίοων τά σνουοά του, 

Άλλά μέ σωστήν μανίαν

Τήν ήγάπα. κ’ έθεώρει 0λσ μ’ άοιαφορίαν . .

Σ τό μανορι τά πρόδατά του άπ' τόν πράσινον λειμώνα 

Δίχως οδηγόν πολλάκις ειχον επανελθεί μόνα. 

Λυτός δέ έπί τής πλήρους άπό φύζη παραλίας, 

Τήν λευζήν Γαλάτε·άν του τραγωδών άπό πρωία;, 

Κατετήζετο βαθεϊαν

Ύπό βέλου; τής Κυθήρης πληγήν έχων 'ς τήν καρδίαν ... 

: Πλήν τό φάρμαζον τό ευρεν επί βράχου άναβαίνων 

| Έψαλλε τό βλέμμα έχων πρό; τον πόντον έστραμμενον.- 

(ΩΔΗ)

» 12 λευκή Γαλάτεια μου, τί μισεί; τόν εραστή σου ;

Τοΰ χλωρού τυρίου είνε λευκότερα ή μορφή σου·

ΕΪσ’ άπαλοιτερ’ σρνίου, είσαι μόσχου γαυρωτέρα

Κι’ άγουρίδο; λαμπρότερα.

Μάτην έρχεσ’ ευθύ; αμα ό γλυκύ; ύπνο; μ’ άφίση.

Φεύγεις, φεύγεις ί>ς άρνίον

■Όταν ίοη λευκόν λύκον διαβαίνοντα πλησίον. . .

• Έγώ, κόρη, σοΰ ήςάσθην, μετά τή; μητρός μου ίτε 

Ήλθε; άνθη έζ τοΰ όρου; νά συνάςη; δροσερά.

Δέν ειςεύρατε τόν δρόμον καΐ σας ώδηγόϋσα τότε

Kt' άπό τήν στιγμήν εκείνην άφ' ου σ’ είδα μιά φορά, 

Κ’ έως σήμερον δέν παύω άπό τοΰ νά σ’ άγαπώ . . 

Άλλα σένα δεν σέ μέλει ο,τι καΐ άν σοΰ είπώ . ·

»Τίνο; ένεκα μέ φεύγει;, τό γνωρίζω, κόρη θεία . .

Βλέπει; είς τό μέτωπον μου νά εκτείνεται δασεία 

Φθονούσα εως τά ωτα ή δφρΐς μου ή καμπύλη . .

Ύπ' αύτήν δέ ένα, μόνον οφθαλμός, καί ρί; πλατεία 

Έπικάθηται ’ς τά χείλη . . ·

'Αλλά καίτοι ών τοιοΰτο;, εϊξευρε Οτι έγώ

Καθ’ ήμέραν 'ς τόν λεναώνα χίλια πρόδατ’ οδηγώ.

Κ ’ άπ' τό γάλα ποΰ άμίλγω τό καλλίτερον ’ν ’ εκείνο 

Τό όποϊον έγώ πίνω,

Ό τυρό; δέν μ’ απολείπει άπό τ’ άντρον μου ποτέ

Κι’ άπ’ τό βάρο; παν' νά σπάσουν πάντοτ’ αί καλαμωτοί.

«Κάνει; οε έκ τών Κυκλώπων μάθε ίτι δέν γνωρίζει 

Σάν έμενα νά συρίζη,

Όταν ίξωρα τήν νύκτα, ψάλλω σέ γλυκόμηλόν μου

Μετά τοΰ όνόματό; σου ουνενών και τό δικόν μου . . 

Ένδεκα νεβρού; σοΰ τρέφω· δλαι έχουσι λαμπρά 

ΙΙεριδέραιχ· σοΰ τρέφω κι’ άρκτων τέσσερα μικρά.

Αλλά ελα πρός έμενα χΓ δλ’ αυτά θά τ’ απόκτησης· 

Τήν δέ Οάλασσ ’ άφησε την νά χτυπά εις τήν ξηρά 

Εί; το άντρον μου κοντά μου κάλλιον θά ςενυκτήβής

Άντ ’ αύτών Οά προτίμηση; τής θαλάσσης τά νερά ; . . 

Εί; τό άντρον μου ή δάφνη καΐ τό κυπαρίσσι θάλλουν

Καί γλυςύκαρπον αμπέλι καί κισσό; τό περιβάλλουν 

Κ' έχ λευκής χιόνο; ύδωρ ψυχρόν ρέει, τό όποιον

Ή πολύδενδρο; ή Αίτνα μ' αποστέλλει ποτόν θειον . .

•Έάν οέ τά ίμματά σου δασύ; φαίνομαι κατά τι. 

Έχω ό’μω; δρυός ξύλα και πΰρ άσβεστου 'ς τήν στάχτη. 

Κ' έν ω χαίομαι, ω φίλη, ύπό σοΰ, θά ανεχθώ 

Τήν ψυχήν μου καΐ τόν ένα δφθαλμόν νά στερηθώ . · 

Ναι τόν οφθαλμόν τον ίνα

Ου γλυκύτερον '«τόν κόσμον δέν ύπάρχει δι' εμένα . .

•Οιμοι ! διατί ή μήτηρ δέν μ’ έγέννησεν, ιό φίλη. 

Βράγχια νά εχώ, ώστε εϊ; τό κύμα νά βουτοΰσα 

Νά ήρχόμην νά σέ εΰρω «αϊτό χέρι νά φιλούσα,

Ναί τό χέρι σου. άνίοω; και δέν ήθελε; τά χείλη . · 

Νά σοϋ έφερνα καί κρίνα έζ. τοΰ όρου; δροσερά 

Είτε παπαρούνα», ήτις έχει φύλλα έρυθρά . .

Άλλα τ’ άνθ’ είνε τοΰ θέρου;, ή δέ μηκών τοΰ χειμώνο; 

“Ώστ: δέν θά ήδυνάμην νά τά φέρω ταυτοχρονω;.

•Τώρα, ώ Γαλάτεια μου, Οενα μάθω ’; τά νερά

Καΐ έγώ νά πλέω, άν τις μέ τό πλοϊόν του έδώ 

Ξένος έλθη νά ίδώ

Πώς τό κΰμα σα; αρέσει, καΐ μισείτε τήν ξηρά. 

ΈξελΟε και έςελθοΰσα εύχομαι νά λησμονησή; 

Οίζαοε νά έπιστρέψης ώς έγώ, καί νά θέλησης 

Νά συμβοσκωμεν καί γάλανά άμέλγη; τήν πρωίαν 

Καί λευκόν τυρόν νά πήξη; θέτουσα αίτναν δριμεϊαν.

Όλων τών δεινών μου εϊνε μόν ’ή μήτηρ μου αιτία,

Καΐ τήν μέμφομαι, διότι έν ώ βλέπει κ’ ή ίδια

Ότι λυιόνω καθ ’ ήμέραν άπό τοϋτο τό κακόν,

Δέν σοΰ εϊπε πο:έ λόγον δι έμέ ευνοϊκόν . . 

θά τή; ’πώ: τού; δύο πόδα; καί τήν κεφαλήν άλγώ- 

Δ;ά νά λυπηθή κ έκείνη, ό»; λυπούμαι καί έγω . ·

1ΙΟΙΚΙΑΑ.

Ό βίος .ταρά το ΐς ’Εσχιμώοις.

Γνωστόν υπάρχει τό όνομα λαοΰ τίνος κατοι- 
κοϋντος τάς αρκτικά; Οαλάσσας καί διακρινομέ- 
νου διά τό μικρόσοεμον αύτοϋ ζ.αί τόν παράδοξον 
βίον ϊν διάγει. Ού πρό πολλοϋ χρόνου πλοίαρχός 
τι; άγγλος, ονομαζόμενος Κάρολος Χώλ, προβάς 
μέχρι τών θαλασσών έζ.είνων, έποιήσατο περιέρ
γου; φυσιολογικά; ζ.αί εθνογραφικά; άναζαλύψ’έις’ 
έζανελθών δέ είς τά πάτρια, έδημοσίευσε τάς πα
ρατηρήσει; του αύτά; εν συγγράμματ·. τό όποϊον 
άνεγνεόσθη μετά πλείστης όσης περιέργειας. Εξ 
αύτοϋ δέ έπ-.γραφομένου «0 βίο; παρά τοϊς Εσκι- 
μο>ο·.;3 έρανιζόμεθκ ζ.αί ημεϊ; τήν διήγησιν έπι- 
σζ.έψεώς τίνος ήν έποιήσατο είς τήν φυλήν τών 

’ΐννουίτών.
Πληροφορηθέντε; οί Ίννουϊται, λέγει ό περιη

γητής ούτος, οτι προετιθέμην νά έπισκεφθώ αύ
τούς, παρεσζ.εύασαν μεγαλοπρεπή τράπεζαν όπως 
μέ έστιάσωσΓ πιστεύω δέ ότι δέν θέλω δυσαρε- 

στήσει τούς περί τήν μαγειρικήν έπιμελώς ασχο
λούμενους, άν έζ.Οέσω τά διάφορα εδέσματα, τά 
δποϊζ μοί παρετέΟησαν. Εν πρώτοις έπί τρυβλίου 
ξυλίνου μοί προσεφέρθη ήπαρ φώκης καθ’ όλο- 
ζ.ληρίαν σχεδόν ωμόν, καίτοι φαίνεται ότι τό 
εϊχον επιθέσει είς πΰρ. .Μετά τό ήπαρ μοί πα- 
ρετέΟη λίπος τοΰ ίδιου ζώου, τό όποϊον ζ.ατεβρό- 
χθισα μετά τής αυτής άδδηφαγίας, μεθ' ής ζ.αί 
οί καθαρού αίματος Εσζ.ιμώοι. Επειτα πλευρία 
φωζ.ών (ζ.οτελέτας) αίμοστάζοντα έτι. 11 θέα τοΰ 
εδέσματος τούτου, τή αλήθεια δλιγίστην εύχα- 
ρίστησιν μοί έπροξένησεν, άλλ’ έν τοσούτω δέν 
έφάνην ζ.αί είς αύτό έλλειπής, διότι ζ.ατέφαγον 
ζ.αί τά πλευρία μετά προσπεποιημένης εύχαριστή- 
σεως. Τό τελευταϊον όμως φαγητόν ήτο τοιοΰτο, 
όίστε άπητεϊτο στόμαχο; ΙΙράκλειο; νά τό δεχθή 
άνευ έμέτου. Ιίτό δέ τοϋτο έντερα φώκης, άτινα 
γραία τις γυνή έζ.ράτει περιπεπλεγμένα εις τόν 

βραχίονα της ζ.αί πλησιάζων έκαστον τών συν
δαιτυμόνων, εδ'.δεν αύτώ τό άκρον τοΰ εντέρου 
καί έκτυλίσσουσα δσον εύηρεστεϊτο έκεϊνο; νά φά· 
γη έκ τοΰ βραχίονός της, εκοπτε καί τό προσέ- 
φερεν αύτώ. Οί δμοτράπεζοί μου, ίσως καί δι
καίως, υπέθετον ότι είς τό τρωγάλιον έκεϊνο δέν 
ειχον τοσαύτην έπιθυμίαν νά συμμετάσχω’ άλλ’ 
έγδ> ύποκρόπτων τήν δυσαρέσκειαν μου έδραξά- 
μην τοΰ άκρου τοϋ έντερου καί ήοχισα νά τό κα-

>Κύκλωψ,Κύχλωψ,ποΰΎν'όνοΰς σου,ελαεϊ; τά λογικά σου. 

Έάν έπλεκες καλάθους, ή διά τά πρόβατά σου 

'Αν έπήγαινε; χορτάρι έκ τοΰ όρου; νά συνάςη;

Φρονιμώτερα θά πράξη; . .

Δέν άμέλγει; τήν παρούσαν ; τί Γαλάτειαν ζητείς ; 

θέλεις εΰρει άλληνΐάως χαλ.λιτέραν καΐ αδινς. . . 

Πολλαί κόραι τό έσπέρας μέ φωνάζουν νά συμπαίξω 

Καί γελούν καθώς μέ ϊδουν 'ς τήν φωνήν των νά προσέξω- 

Και έκ τούτου συμπεραίνω

Ότι εΐ; τόν κόσμον τούτον κάτι τ: κ' έγώ σημαίνω . . »

Καί τόν έρωτα. Νικία, δ Πολύφημο; πραύνων 

Μέ τ'ο δώρον τών Μουσών, 

'Κάλλιον διήγεν ουτω, ή άν ιτρεχιν άφίνων 

Εΐ; τούς ιατρού; χρυσόν . . .
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βροχθίζω μειδιών.Η πράξι; αυτή διήγειρε άπλετον 
ενθουσιασμόν εις όλους τού; συνδαιτυμό/α; μ.ου, 
οίτινε; προσελθόντε; με συνέχαρησαν άπονέμοντέ; 
μοι τά κολακευτικότερα επίθετα. ’Από τότε λοι
πόν έγενόμην σάρξ έκ τή; σαρκό; των καΐ όστοϋν 
έκ.τών οστέων των.

«Κατά τήν μεταξύ τών’ΐννουϊτών διατριβήν 
μου ειχεν ασθενήσει γυνή τις καλούμενη Νου- 
Κερ-Τού καΐ έκ συμπάθειας έπισκεπτόμενος αύ
τήν, τή παρέσχον τήν συνδρομήν μ.ου’ άλλά μιά 
τών ήμερων ένώ ύπήγαινον εις τόν οίκον της, εΐ- 
δυν Ίννουΐτας τινάς κτίζοντας έκεΐ πλησίον οί
κον έκ χιόνος, όπερ παρ’ αύτοΐ; καλείται ίγ.Ιοΰ.

— !>Τί θά κάμητε αύτόν τόν οίκον; ήρώτησα 
έγώ τού; κτίζοντας.

— Θά θάψωμεν τήν Νου-Κερ-Τού, άπεκρίθη· 
σαν έκεϊνοι.

— «Άλλ αύτή ακόμη ζή
— » Ί ό γνωρίζομε·/.
» Φρίκη μέ κατέλαβε·/ άκούσαντα τούτους 

τούς λόγους' πορευθείς λοιπόν παρά τή άσθενούση 
τήν ήρώτησα τί έσήμαινεν ό οίκίσκος έκεϊνος.

— «Θέλεις ίδεϊ, μοΐ άπεκρίθη.
«Μετά τρεις ημέρας τέσσερις γυναίκες έφεραν 

έπί δέρματος ταράνδου τήν Κου Κερ-Τού, εϊς 
έήν αΐωνίαν αύτής κατοικίαν καί εΐσήγαγον αύ
τήν δι’ οπής άφεθείση; άνοικτής εις τό οπίσθιον 
μέρος,τήν όποίαν όμως έκλεισαν πάλιν διά χιόνος. 
Αναχωρησασών τών γυναικών έγώ διά μιάς οπή; 
ήν ήνοιςα είσήλθον εις τόν χιονότευκτον έκεΐνον 
οίκον, καί εύρον τήν Νου-Κερ Τού καθημένην α
τάραχο·/ καΐ μέ πλήρη αύταπάρνησιν.

— «Καΐ πώ;! ήρώτησα έγώ, γνωρίζουσζ ότι 
μέλλεις νά. άποθάνη; έκ πείνη; καΐ {ψύχους, άπε- 
φάσισε; έκουσίως νά κατακλεισθη; έν τώ οϊκω 
τούτο/ ;

— » Τό γνωρίζω, άπεκρίθη ή δυστυχή; γυνή 
μετά τή; καταπληκτικωτέρας άπαθεία;' άλλά 
γνωρίζω έπίσης ότι είμαι βάρος τής οικογένειας 
μου καί δεν βλέπω πρός τί ν άγαπώ τήν ζωήν. 
Η μόνη μου επιθυμία ήτο νά άποκτήσω ένα όγ 
.Ιού νέον έκ χιόνος άκηλιδώτου καΐ μίαν κλίνην 
έκ χιόνος καλώ; κατεσκευασμένην, έφ’ ής νά έκ- 
πνεύσο». Ταΰτα δέ βλέπει; οτι εχω, ώστε δέν μοΐ 
μένει άλλο ή νά άποθάνω. Αλλως τε τοΰτο ει$ε 
συνήθεια.

» Γή άληθείγ, τοιοΰτο είδος φιλοΌφία; έέν συ- 
νεμεριζόμην έγώ’ προσεπάθησα λοιπόν πκντοιΟ- 
τρόπως νά τήν πείσω όπως έξέλθη τοϋ τάφου

I της, άλλ έκείνη έμεινεν αμετάπειστος θεωρούσα 
έγκλημα τό νά μή υποκύψη είς τά έθιμα τής φυ
λής της. ’Ey τούτοις έξηκολόύθησα καθ’έκάστην 
έπισκεπτόμενος τήν δυστυχή έκείνην γυναίκα καί 
επραςα παν ό,τι έόυνάμην 'ίνα άνακουφίσωτάς 
τελευταία; στιγμά; τη;’ άλλ’ ούδέν άλλο μοι ά- 
πελείπετο ή νά τή; κλείσω τού; οφθαλμού; και 
τοΰτο έπραξα μετά πικρά; εύχαριστήσεως, άφοΰ 
καΐ ο; συγγενείς της αύτοΐ δέν ήθελον πλέον νά 
έλθωσι·/ εί; σχέσιν πρός αύτήν, ατε δή καταδικα
ζόμενοι ύπό τών έθίμων νά μή φέρωσι τοΰ λοι

πού σισύρας, εΐ; τόπον μάλιστα τοσούτω κατε- 
ψυγμένην, έάν ήθελον άνακαλυφθή έπισκεπτόμενος 
αύτήν.»

Εκ τίνος στατιστικής τοϋ βασιλείου τή; 
Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας άρνόμεθα τάς 
εςής περί τοϋ ποσού τού είς τό κράτος τοΰτο 
στρατιωτικών δυνάμεων-

Εί; τά;’Αγγλικά; νήσους, ήτοι Αγγλίαν, Σκω
τίαν καί Ιρλανδίαν, έξαιρουμένων τών άποικιών, 
ή βρετανική κυβέρνησις διατηρεί τόν έπόιζενον 
στρατόν. Ιππικόν 10,000' πυροβολικόν 1 1,800* 
μηχανικόν 2,000' πεζικό·/ 18,000. Λοιπόν ή Αγ
γλική κυβέρνησις δέν δύναται νά διάθεση πλείο- 
να, τών 40,000 άνδρών, έκτός άν προσκαλίβη 
τον στρατόν τών αποικιών.

Εκτός τοϋ τακτικού τούτου στρατού υπάρχου- 
σιν έν Αγγλία καΐ 120,000 έθνοφύλακες, τού; 
όποιου; όμως δέν δύναται νά μεταχειρισθή είς τό 
έςωτερικόν. Ούτοι χρησιμεύουσι μ.όνον πρός ύπε- 
ράσπισιν τοϋ τόπου.

Ίύος θεζ.ιιπιίας τήςΊ SyoyoGlac.—* 
Αμα δηχθή τις ύπό λυσσώντο; κυνός, δέον νά τί
θεται έν τή πληγή συνήθης νιτρικός άργυρος. 
Ούτο; άποσυνθέτει τόν σίελον, καταστρέφει τό 
μόλυσμα, τό επισύρει εις τά; τοιχώδεις εσχατιά; 
καΐ τό ούδετερόνει. Οταν ή πληγή συνουλωθή έν
τελώ; τότε τήν έπιτρίβει τις πρός έξαφάνισιν τοϋ 
σημείου τής πληγής.

ΑΙΚΙΓΜΑ.
Πρίν ύπάρςης έν τω κόσμιο τότε μόνον έγώ είμαι 

ένδον της γαστέρα; άρχον" 
Κεφαλήν, λαιμόν άν κόψης, έπΐ γη; φυτόν Οά κείμαι 

πλήν είς τά βουνά ύπαρχον.
Τήν άφαίρεσιν τοΰ τρίτου γράμματός μου άν ζητήσης 
"Ονομα ακρωτηρίου τής 'Ελλάδος μέ χαρίζεις, 
Άν τετάρτου... ώ! τό έαρ, τήν οσμήν μου Οά ποΟήσης, 

Κ’έκ τών θοάχων κ’έκ τών κήπων άπννωςθι μί Οερίζης.
I. Γ. X.

Η ΕΠΑΥΛΙΣ ΤΗΣ ΟΖΕΡΑΙΗΣ.
(Σννίχιια άπδ φυλλαδ. 60 )

__  Ραβινότε, αύτό είνε εναντίον τών συμφωνιών 
μας! εΐοΟε βέβαιος .. -
— Άφοϋ σάς λέγω οτι είμαι βεβαιότατο; ; . . · 
Η μήτηρ καΐ ό υιός κοιμώνται μόνοι έν τή οικία 
τοΰ κυρίου. Αφού λοιπόν διηυθέτησα καλώς τό 
πράγμα, ήθέλησα νά κρίνο» έγώ ό ίδιος περί τοϋ 
αποτελέσματος . . . έκαιαν δά ώ; φωσφόρα . . . 
Μετά δέκα λεπτά ή θερμότης ήτο τοιαύτη, ώστε 
α’ιύελοιτών δωματίων των έθραύοντο ώς τά κά
στανα είς τό πύρ. "Αν ήσαν εντός. θά άπέθανον 
πριν έ'υπνήσωσΓ βλέπετε λοιπόν ότι αύτό ητο 
καλλίτερο·/ σχέδιον ή τό άλλο . . Ί έλ'.ς πάντων, 
ο,τι έγεινεν έγεινεν . . . ‘Υπάγετε νά ϊδητε τού; 
ύπηρέτας καΐ υπηρέτριας εκείνα; πώς χαίνουσιν 
ίκ τοϋ τρόμου των, άντΐ νά δράμωσιν εις βοή
θειαν. . . Οί ύπνηλοί ’. έκοιμώντο τόσον βαθέως, 
ώστε μόλις έξύπνησαν όταν τό πΰρ έθέρμανε τού; 
πόδας των, πολλοί δέ και έφλογίσθησαν ώς ό'ρνι- 
θες . . . έμειναν άνευ κόμης καί βλεφαρίδων.
— Καλά, ‘Ραβινότε ! άλλά δύνασαι ν’ μ’ ε’ίπ-ης 
αν άλλος τι; ήτον άπόψε είς τήν έπαυλιν καί . . .
— Σάς επαναλαμβάνω, ύπέλαβεν έκεϊνος χαμη- 
λόνων τήν φωνήν, διότι ήκουε τούς ύπηρέτας τοϋ 
πύργου τρέχοντος μέ μεγάλον κρότον, ότι πάντα 
τά έν τή κατοικία άπωλέσθησαν . . . ’Αλλ’ ά; ύ
πάγω, έπειδή έρχονται . . . Μή λησμονήσητε ό
μως αυριον, αύθέντα, νά τακτοποιήσωμεν τόν λο
γαριασμόν μας.

Καΐ ταύτοχρόνως ό άθλιος αύτός έτράπη πρός 
τούς θάμνους καΐ έγένετο άφαντο; έν μέσω αύτών, 
πριν οί ερχόμενοι δυνηθώσι νά τον παρατηρήσωσι. 
■— Λοιπόν τά πάντα έτελείωσαν ! έψιθύρισεν ό
Γρανσάμ 

μοίως ! .

μέ πένθιμο·/ φωνήν . · . Καΐ έκείνη ό- 
η δυστυχής ! . . Άλλ’ αύτή μέ έμίσει

καί μέ έπρόδιδεν. . . Ας ύπάγω νά ίδω . . .
Καί βαδίζων έσπευσμένως, άφίκετο είς τό θέα

τρον τή; πυρκαϊά; ολίγον πρό τών υπηρετών τοϋ 
πύργου, ο'ίτινες έβάδιζον βραδέως, ένεκα τών 
διαφόρων φορτίων, τά όποια έφερον.

Η μεγαλοπρεπής επαυλις τή; ’οζεραίης, ήτις 
έθαυμάζετο παρά πάντων, παρίστα τήν στιγμήν 
έκε ίνην θέαμα φρικώδε; καΐ συγκεχυμένου. At 
φλόγες έλυμαίνοντο τό κύριον οικοδόμημα, ώς καί 
παρακείμενόν τινα σιτοβολώνα, καΐ (ιπερέβαινον 
*«τά πολύ τάς ΰψηλοτέρα; κορυφή; τών μεγάλων

πτελεών, αΐτινες ύπήρχον είς τό μέσον τής αύ
λή;. Τί; τήν φρικώδη λάμψιν τήν όποίαν διέχεε 
τό πύρ, έφαίνοντο πετώντα πανταχόθεν πλήθη 
κατοικίδιων πτηνών, έκπεπληγμένων έκ τής ασυ
νήθους έκείνη; άνταυγάσεω;. θ’, ύπηρεται έπίσης 
έστευδον νά άνοίξωσι τούς σταύλου;, ένθα ήσαν 
κεκλεισμένα πρόβατα καΐ Βόε:. καΐ τά ζώα ταϋ- 
τα περίτρομα έςήρχοντο βελάζοντα καί μυκώμε- 
να. Οί κάτοικοι τής έπαύλεως, ήμίγυανοι, έφω- 
ναζον αλλη.λου;, χωρίς ούδέν νά κάμωσι πρδς κα- 
τάσβεσιν τοϋ πυρό;, καί έφευγον άλλαλάζοντε:. 
Αί δέ σπαραξικάρδιοι αύται κραυγαΐ, ό μυκηθμός 
τών ζώων, ό βρόμ· ς τών φλογών, ό θόρυβος τών 
καταπιπτόντων ξύλων, άπετέλουν τρομερά·/ αρ
μονίαν, τήν όποίαν διέκοπτεν έκ διαλημμάτων ό 
βοΰζων άνεμος.

Μ’ δλον ότι τά αποτελέσματα τής πυρκαϊά; 
ήσαν καταπληκτικά, ήτον έν τούτοι; εύκολον νά 
πεισθή τι; ότι δ·.’ αμέσου συνδρομή; έδύνατο έ- 
παισθητώς νά έλαττώση τήν ορμήν τη:. Άναμφι- 
βόλως δέν έπρόκειτο πλέον πεοΐ τή; σωτηρίας τοϋ 
κυρίου οικοδομήματος ή τών παρακειμένων αχυ
ρώνων, άλλά τά άλλα κτίρια έμενον εΐσέτι άνέ- 
παφα, καΐ άποκοπτομένη; τή: συγκοινωνία; αύ
τών, εύκολον ήτο ν’ άπομονωθή τό πΰρ έν μόνω 
τώ κυρίω οίκοδομήματι. Κατ’ ευτυχίαν, ό άνε
μος, δστι; έπηύξανε τάς φλόγα;, έδίωκεν σύτί ί 
ποός αντίθετον διεΰθυνσιν' τούτο όμως δέν ήθέλη- 
σε κατά πρώτον νά παοατηρήση ό κύριος τής όζε
ραίη:, δστις άμα έλθών εί; τήν αυλήν, έφερε·/ ά- 
πλήστως τά βλέμματα πρό; τά παράθυρα τοΰ δω- 
ιαατίου, έν ω κατώκει η Σουσάννα καΐ ό Διονύσιο; 
Τό πΰρ έλυμαίνετο ήδη τά περιθώρια τών παρα
θύρων.
— Δέν μέ ήπάτησαν ! έψιθύρισεν ό Γρανσάμ. μετά 
σατανικού μειδιάματος.

Και έπροχώρησε πρό; τους ύπηρέτα; τής έπαύ- 
λεως, οίτινε; εί; τήν θέαν του, συνήλθαν περί σύ- 
τόν. ’Ηθέλησε νά τοϊ; όμιλήση και άπευθ/νη τά; 
υποκριτικά; ένθαρρύνσει; του, άλλ αι κραυγαΐ 
τών γυναικών καΐ τών υπηρετών έκάλυψαν τήν 
φωνήν του' έπύξησαν δέ τόν θόρυβον τότε θ’, άρ- 
χόμενοι ύπηρέται τοϋ πύργου. ‘Υπήγαινον, ήρχγ.ν- 
το, ήρώτων άλλήλους καΐ δέν ήξευρον πόθεν ν’ 

άρχίσωσι.
— Σώσατε έν πρώτοι; τήν καλήν κυράν μας, 

τήν Σουσάνναν ! έκραύγαζεν ή Λουϊζώνη τρέ, ουσα 

τήδε κάκεϊσε.
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— Πρέπει νά συνδράμωμεν τον κύρ Διονύσιον, 
έλεγον άλλοι. Kai έκιϊνος fry ήτον ήθελε μας συν
δράμει ! — Εχάθησαν ! ίν.άησαν ! έβόων έτεροι 
ύψοϋντε; τοϋ; οφθαλμού; πρός τόν ούρανόν. 0 
Θεό; νά έλεήσζ; τάς ψυχά; των.

Εν τώ μέσω τή; αταξίας καΐ τοϋ καταπληκτι
κού τούτου θορύβου, ταγό κάλπασμα δύο Ιππων 
ήκουσθη έκ τοϋ μέρους τής παρόδου. Ταύτοχρό
νως δέ τά τγ,δε κάκεϊσε διεσκοοπισμένα ζώα, 
έτρεξαν πρό; τά όπίσω καΐ δύο ιππείς είσήλθον 
εί; τήν αύ/.ήν μέ ταχύτητα αστραπής. Οί ίπποι 
των ήσαν πλήρεις άφροΰ καΐ αίματος, αύτοϊ οί ί
διοι ήσαν ασκεπείς τήν κεφαλήν καΐ μέ.τά ενδύ
ματα των έν μεγίστη άταξία' τό δέ άνάκλασμα 
-τή; πυρκαϊά; έπί τοϋ προσώπου των, έδιδεν εϊ; 
αύτού; χαρακτήρα έξαλλον.

Ερόίφθησαν κάτω τών ίππων των, οΰ; παρη* 
τησαν έπειτα εΐ; τήν διάκρισίν των, καΐ προύχώ- 
ρησαν άνευ δισταγμού πρός τόν πρώτιστον όμιλόν 
τών χωρικών' οί δύο δ ούτοι ίππεΐς ήσαν ό Διο
νύσιος και ό Αλφρέδος.

’λναγνωρίσαντες έκείνον τόν όποιον ύπέθετον 
νεκρόν, πάντες οί παρεστώτες έςέπεμ.ψαν ενθου
σιαστικά; καί θορυβώδεις ζητωκραυγή;' τινές δέ 
έσπευσαν νά ριφθώσιν είς τάς άγκάλας των και 
τούς άσπασθώσιν.
— Είνε αύτός, έλεγον, ό κύριός μας . . . Τω δντι 
είναι αύτός . . - Μήπως οί γενναίοι άνθρωποι ώπο- 
θνήσκουσιν ούτοι ;. . .
— Σιωπή όλοι ! καί εΐ; εργασίαν, τέκνα μου, 
άνέκραξεν ό Διονύσιος μέ φωνήν ήχηράν . . . Αΰ- 
ριον όμιλοΰμεν . . . 'Εμπρός . . . πελέκει; . . . καί 
κρημνίζετε παντού . . Θ/ρρος / και μή μένωμεν 
μέ χεϊρας νεκρά;

Ό Δουκλέρκ ρίψας βλέμμα ταχύ έπι τή; πυρ- 
καϊάς, ένόησεν εύκόλως πώς έπρεπε νά τήν προσ- 
βάλωσι.
— Διονύσιε, ανέκραζε δεικνύων τό οικοδόμημα 
δπερ ηύρίσκετο μεταξύ τής πρός κατοικίαν οικίας 
και τών εύρειών αποθηκών, αν θέλη; νά μέ άκού- 
ση; άς άρχίσωσιν άπ έκεϊ . . . άς κόψωσι τήν 
οροφήν εκείνην . . .
— Ναί ! μάλιστα ! έμπρός ! Ολοι έπί τής δρο«· 
φής . . . Φέρετε πελέκει; / κλίμακας ! και μή 
τά χάνωμεν ! . . ’Αρκεί οση ζηιίχ έγεινε.

Καΐ έλαβε μίαν κλίμακα διά νά φθάση εϊς τήν 
οροφήν τοϋ οικοδομήματος δπερ έπρόκειτο νά κα- 
ταστρέψωσιν. ‘Ο ΑΟυ<λέρκ άφ’ ετέρου έρδεψε τό 

ιμάτιόν του μακράν καί ώπλίσθη μέ ένα πέλεκυν 
διά νά τόν συνδράμη εί; τά; προσπάθειας του. Η 
μεγαλητέρα δ’ ε’νεργητικότης έβασίλευεν ήδη 
μεταξύ τοϋ τέως άνωφελοδ; καΐ χαίνοντος πλή
θους εκείνου, διότι ή παρουσία δύο ενεργητικών 
άνδρών ένέπνευσε θάρόος εί; πάντας καΐ έκαστος 
ήτοιμάζετο νά έργασθ?, μετά ζήλου.

Ό Γρανσάμ βλέπων αύτού; αίφνης εμφανιζό
μενους, ήσθάνθη εί; τήν καρδίαν του όξυτάτην μά~ 
χαιοαν' κατέφυγε λοιπόν, δλως έξησθενημένος 
εις τήν σκιάν τών μεγάλων δένδρων, άτινα ϋψοϋν- 
το έν τω μέσω τής έπαύλεως, καΐ προσεπάθησεν 
έκεϊ νά συνέλΟη έκ τής τρομερά; δυσθυμίας, ήν τώ 
έ ·έννησε τό απροσδόκητου τοϋτο συμβεβηκός' ών 
όμως λίαν είθισμένο; δπως περιστέλλγ τά πάθη 
του, δσω ζωηρά καί άν ησαν ταϋτα, καί εννοώ* 
συνάμα οτι έπρεπε κατά τάς ένεστώσα; περιστά
σεις νά δείξη θάρρος, προσήλθεν απαρατήρητος 
είς τόν Λαμβέρτον, δστις, πεφορ-ωμένο; βαρεϊαν 
κλίμακα, διηυθύνετο πρός τό θέατρον τής πυρ- 
καϊας τόσω ελαφρώς ώ; εϊ έφερε παιδικόν τι άθυρ- 
μάτιον. Παρουσιαστείς λοιπόν αίφνης, είπε πρός 
τόν αγρονόμο» μέ ήθος σοβαρόν καΐ πεοίλυπον,
— ’ιδού μεγίστη δυστυχία, κύρ Δαμβέρτε, καί..

Δέν έδυνήθη δμως νά τελείωση' τόσον τό βλέμ
μα, δπερ έξηκόντισε κατ’ αύτοϋ ό Διονύσιος ήτον 
απειλητικόν.
— Βλέπεις τί έκαμεν ό ‘Ραβινότος! άπεκρίθη ε
κείνος άγρια τή φωνή. Αλλ’ύπομονή! θά έπανίδω- 
μεν άλλήλους . . . έκαστον πράγμα έχει τόν και
ρόν του /

Καΐ έτρεξε πρός τό οικοδόμημα, χωρίς νά δώ
ση έτερόν τι σημεϊον προσοχή; εί; τόν ένοχον κύ
ριόν του.

Ό Γρανσάμ ήτον ώς έννεός, άλλ’ ώφειλε νά 
διασκέδαση τήν ταραχήν του δσω έδύνατο, ίδών 
είς έλαχίστην άπ’ αύτοϋ άπόστασιν έτερόν τινα, 
δστις τόν παοετήρει μετ’ εκτάκτου προσοχής, ‘θ 
δυστυχής δέν άνεγνώρισε τόν Δουκλέρκ, άλλά 
βλέπων έν αύτώ μάρτυρα άδιάκριτον τών απει
λών τοϋ άγρονόμου του, ύπέλαβεν ήλλοιωμένη τή 
φωνή.
— Τί θέλει νά εϊπη δ πτωχός αύτός Διονύσιος; 
Νομίζω δτι τό λυπηρόν αύτό γεγονός τοϋ διέστρε
ψε τήν κεφαλήν . . . Σείς, φίλε μου, δύνασθε να 
μοί έκφράσητε . . .
— Δεν είμαι φίλος σου, Κάρολε Γρανσάμ, ανά
κραξε ζωηρώς ό Δουκλέρκ. Γνωρίζω πλέον τί έ- 

παθεν ό Γουστάβος διά νά σας δώση τό Ονομα , 

τούτο!
Κα’. ύπό λύσσης παραφερόμ/νος υψωσεν έπι 

-ή; κεφαλή; τοϋ συζύγου τής ’.Αδελαίδος τόν πέ 
λεκυν 8ν έκράτει έν ταϊς χερσίν άλλά κατεβίβα- | 
βεν αύτόν άμέσως, καί φοβούμενος μή υποχώρηση | 

ά; τόν πειρασμόν, έτρεξε νά ένωθή μετά τών έρ- 
γαζσμένων.

‘Ο Γρανσάμ ένόησεν ήίη δτι εινε χαμένος' 
δλα του τά τρομερά μυστικά ειχον άποκαλυφθή, 
καΐ, καθ’ 8ν χρόνον ένόμιζεν οτι έθριάμβευσεν, είι- 
ρίσκετο εί; τό βάθος αδιεξόδου άβύσσου 11 νο
σηρά φύσις του, κλονισθεϊσα ύπό τοσούτων ταρα
χών, έξησθένησεν όλοσχερώς, ό νοϋς του εταρά- 
χθη καΐ σκοτιδινίασίς τις τόν κατέλαβεν' δλα τά 
αντικείμενα έστρέφοντο περί αύτόν καί απερίγρα
πτος βόμβος αντηχεί εί; τά ώτά του. ‘Η πυρ
καϊά αΰτη, ό κρότος έκεϊνο; τών κτυπώντων άδια- 
κόπω; τήν στέγην πελέκεων, αί ανθρώπινοι έκιΐ- 
ιαι μορφαΐ, αϊτινες διήρχοντο έν τρόμω πρό τοϋ 
©λεγομένου οικοδομήματος, έλάμβανον έν τω 
πνεύματί του μέγεθος τεράστιον, γιγαντιαϊαν. 
’Ενόμισεν δτι εύρίσκετο είς τόν αδην, παρευρι- 
σκόμενος εις χορόν δαιμόνων. Υπέλαβεν δτι με- 
«φέρθη διά μιας είς άλλον κόσμον, ένθα τά 
πάντα ήσαν θόρυβος, βάσανο:, απελπισία.

Εν τούτοι; τό λογικόν του έκαμε τελευταίου 
αγώνα δπω; άντιστή πρός τάς ένεργείας τής τε- 
ταραγμένης φαντασίας του. ‘II οπτασία επαυσε 
καΐ τά αντικείμενα έλαβον ολίγον κατ ολίγον 
τά; αληθείς των θέσεις καΐ σχήματα. Τό αίμα 
ήρξατο αυθις κυκλοφορούν είς τάς φλέβας του, 
καΐ έδυνήθη ακόμη να θεώρηση σχεδόν ψυχρώς την 

θέσιν του.
Μία ελπίς τώ ϋπελείπετο ακόμη' έγνώριζον 

βεβαίως πάντα, άλλά αί αποδείξεις έλειπον διότι 
ένόμιζεν οτι η Καλή Γυναίκα καί η Αδελαΐς άπω; 
λέσθησαν έν τη πυρκαϊά. Καίτοι όέ ούδέν έδύ- 
νκτο νά τώ έπικυρώσ'/ί τήν ιδέαν ταύτην' εν τού
τοι; αύτός έφαίνετο δλως πεπεισμένος. Ενόμιζεν 
δτι έκλειπουσών τών δύο έκείνων γυναικών, ο.δό- 
ϋως έδύναντο νά υπάρξωσι κατ’ αύτοϋ επαρκείς 
αποδείξεις καΐ ήτοιμάζετο νά ϋποστηρίζφ κατά 
Τών άλλων αντιπάλων του αγώνα φρικώοη.

Πραϋνθεί; ολίγον έκ τών σκέψεων τούτων, άπε 
φάσισε νά έπανέλθη εί; τόν πύργον, ό σκοπός του 

φανή είς τήν έπαυλιν έπετεόχθη, ώστε εϊχεν 
“νάγκην άναπαύσεως πλέον. Ελαβε λοιπόν τήν

πρός τόν πύργον όδόν, χωρίς ούδείς νά παρατή
ρηση τήν άναχώρησίν του.

Καθ’ ί,ν δέ στιγμήν έξήρχετο τής αύλή;, δύο 
γυναίκες έφάνησαν προχωροΰσαι βραδέως έν τώ 
σκότεΓ άλχ’ αίφνης λάμψις τοϋ πυρές άνταυνα- 
σΟεϊ-α έπί τοΰ προσώπου των, έδειςεν είς τόν 
Γρανσάμ. τήν Σουσάνναν καί τήν ’Αδελαΐδα.

Ο δυστυχής έστάθη ώς κεραυνόπληκτο;' άλλά 
καί ή Αδελαΐς, αναγνώρισασα αύτόν, --ρρίφθη πρός 
τά όπισθεν, έκπέμψασζ κραυγήν τρόμου, ένώ ή 
Σουσάννα δι απειλητικής χειρονομίας τώ ©δεί
κνυε τόν ούρανόν.
— ‘ Γπάρχει λοιπόν θεό; .' ύπετονθόρισεν ό άθλιο; 
τρίζων τούς όδόντας.

Καΐ ήρχισε νά τρέχηπρό; τήν πάροδον, έκπέμ- 
πων κραυγάς, όμοιας πρός έκείνας τάς όποιας 
άλλοτε έξέπεμπον οί δαιμονιζόμενοι. Ούτε ή Α- 
δελαΐ;, οΰτε ή Σουσάννα έλαβον τήν ιδέαν νά 
τόν άκολουθήσωσι, καί έν τούτοις έκεϊνο; ένόυ.ι- 
ζεν δτι άκούει τό βήμά των τρέχον όπισθεν του, 
τήν φωνήν των βοώσαν έξοπίσω του. Αί δυνάμει! 
του ώς έκ μαγείας ειχον έκατονταπλασίασθή, καί 
αύτός, ό πρό μικρού τοσοΰτον άσθενής καί αδύ
νατος, έτρεχεν ώς δορκάς, πηδών χάνδακα; καΐ 
θάμνου;. ’Ενόμιζεν οτι τόν κυνηγά ό ’Αλφρέδος 
Δουκλέρκ μέ τόν στίλβοντα πέλεκυν, ή σκιά τού 
Γουστάβου δέ Σαινσομόν μέ τό πύρινον βλέμμα 
της, ή Σουσάννα μέ τό απειλητικόν πρόσωπον της, 
ή Αδελαΐς, ό ‘ΐ’αβινότος, δλα έν>. λόγφ τά θύ
ματα καί οί συνένοχοί του. Επειτα τώ έφάνη ό-.ι 
ή πυρκαϊά αύτή μέ τά; φρικώδιις φλόγας της» 
μέ τοϋ; καυστηροϋ; σπινθήρας της, μέ τήν κατα- 
β-.βρώσκουσαν ορμήν της τόν κατεδίωκεν έπίσης. 
’Ενόμιζεν οτι περικυκλοΰ ται υπό πυρός. ‘Ο άήρ, 
8ν άνέπνεεν, ήτο καυστικός καί κατάραι προφε- 
ρόμεναι άπό χίλια έξωρ ισμένα στόματα καθί- 

j σταντο έπί μάλλον καί μάλλον ανυπόφοροι. Τά 
ένδύματά του ήσαν έσχισμένα, τό στήθος του έ" 
πνευστία, ό ίδρώς έβρεχε τό πρόσωπόν του, άφροί 
λευκοειδεϊς έφαίνοντο είς το άκρον τοΰ στόματος 
του, καΐ έτρεχε πάντοτε μετ’ άκκτασχέτου 
φρενήτιδος, ήτις προέρχετο ταύτοχρόνως εκ τρο- 

I μου καί λύσσης, έκ πυρετού καΐ απελπισίας.
Τήν επιούσαν τό πρωί, τό πϋρ είχεν όλοσχερώς 

περισταλή, καί ή έπαυλι; τής Ο,ερα.ης παριστα 
θέαυ.α λυπηρόν. ΊΙ ύπό τοϋ Διονυσίου κατεχομένη 
οικία καΐ ό παρακείμενο; χορτοβολών είχεν άπο- 
τεφρωθή, έμειναν δέ μόνον τοίχοι τινές και αμορ-
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φα ερείπια, έξ ών άνεθιθρώσκετο είσέτι άπλετο: 
καπνός, δλα δε τά λοιπά κτίρια ών ή άξια ήτο ση
μαντική,καί άτινα περιεΐχον πολυαρίθμους προμη 
θείας, είχον σωθή. Οι βόες καί τά πρόβατα είχον 
ήδη είσέλθει εις τούς σταύλους των. καί τά δυ
στυχή κατοικίδια πτηνά, άτινα τήν παρελθοΰσαν 
νύκτα εϊχον τοσοΰτον ζαταπλαγή, περιεφέροντο 
είς τήν αυλήν περιχαρή. Αΐ άρχαϊαι δρυς αί 
καλύπτουσαι μέ τήν σκιάν των τήν αύλήν όλί- 
γον είχον υποφέρει έκ τής πυρκαϊάς, μόνον δέ 
τά φύλλα τών παρά τδ άποτεφρωθέν οικοδόμη
μα δένδρων ήσαν κίτρινα καΐ μαραμένα. Ολί- 
γιστοι δέ έργάται ήσαν πέριξ τών ερειπίων, μάλ
λον έκ μέτρου προφυλάξεως ή έπί σκοπώ πραγ
ματικής συνδρομής, διότι πας κίνδυνος ειχεν ήδη 
παρέλθει καί ο: πλεΐστοι έσταύρωνον τούς βρα
χίονας. 0 Διονύσιο; έζάθητο κατά μέρος έπί κορ
μού δένδρου, ύπολογίζων μετά λύπης, άλλ’ ούχί 
καί μετ’ άπογνώσεως τά; έπιγινομένας αύτώ ζη· 
μίας, καΐ άπεκρίνετο ήσύχως είς τούς φίλους καί 
περίοικους χωρικούς, οίτινε; ήλθον εις Οζεραίην, 
οί μεν έκ περιερνείας, οί δέ όπως προσφέρωσι τάς 
υπηρεσίας των. Ηλιος γλυκύς και Θερμός έφώτισε 
τήν εικόνα ταύτην, καΐ ό τοσούτω σφοδρός άνε
μο; τής προτεραίας, μετεβλήθη είς αύραν εύώδη, 
ως καΐ ή φύσις αύτή μετά τήν καταστροφήν τής 
νυκτός ήθελε νά παρηγόρηση καΐ άναπλάση εκεί- 
νους οιτινες έγένοντο θύματά της.

Εις tv τών κτιρίων άτινα άπελείποντο καΐ κα- 
τωκοΰντο άλλοτε ύπό τών αγρονόμων πριν τής 
ύπάρξεω; τοΰ πύργου, δύο θεράπαιναι παρεσκεύα- 
ζον δωμάτιόν τι δπως έγκαταστή έν αύτώ πρόσω- 
ρινώς ό Διονύσιος μέχρι τής άνοικοδομ’/σεως τής 
καείσης οικίας. Αί δύο φλύαροι, μεταξύ τών ο
ποίων εύρίσκετο ή μάγειρος Λουϊζώνη, συνωμίλουν 
ένώ είργάζοντο περί τών συμβάντων τής νυκτός, 
καί ή συνομιλία των δύναται φυσικώ τώ λόγω 
νά χρησιμεύστι ώς επίλογο; τής παρούσηί ιστορίας.
— Τρομερά νύξ, Ζαννέτα ! έλεγεν ή Λουϊζώνη. 
Ναί τρομερά νύξ, δύναται κάνεις νά εϊπη ότι δύο 
τοιαΰται δέν συμβαίνουσι καθ’δλην του τήν ζωήν! I θά λείψφ tv κάθαρμα άπό τόν τόπον. 
’Εγώ μάλιστα λέγω ότι πολύ είνε καί μία μόνον 
τοιαύτη νύξ ' Δέν ήξεύρι» αληθώς πώς ζώ άκόμη !
— Διέτρεξες κίνδυνον, Λουϊζώνη ; ήρώτησεν ή σύν
τροφός της παχύσαρκο; χωρική, άνταξία τή; Λουϊ- 
ζώνης κατά τήν φλυαρίαν.
— °Ζ'? ■ διότι ήμην εδώ, Ζαννέττα, πολύ
μακράν τής πυρκαϊάς . .. Άλλ’ όταν έλεγον δτζ

ά κύρ Διονύσιος και ή Καλή Γυναίκα έκάησαν είς 
τδν οίκον, ένόμισα ότι Θά τρελλαθώ'. . Θεέ μου ! 
υπάρχει χειρότερον πράγμα παρά νά βλέπη τις 
δλην τήν είσοδείαν μας καιομένην ! ‘1'πεσχέθην έν 
ζηρίον εις τήν Παναγίαν, άν μάς έσωζε, καί δόξαν 
νά έχη μάς έφύλαξεν! .. Άλλά, έξηκολούθησε κα- 
ταβιβάζων τήν φωνήν καΐ λαμβάνω* ήθος περίλυ
που, τό όποιον ένόμιζε κατάλληλον είς τήν περί- 
στασιν, γνωρίζεις τδ νέον, Ζαννέτα ; Γνωρίζεις 
ότι δέ' ύπάρχει πλέον κύριος τής Όζεραίη; ;
— Πώ; ’ Λουϊζώνη ’
— Καί αγνοείς ότι δ Κ. Γρανσάμ. άπέΟανεν α
πόψε ;
— Παναγία Δέσποινα ! τί λέγεις ; . . Τόν εΐδον 
χθές τό εσπέρας άζόμη . . .
— Εινε αληθές, Ζαννέτα, ότι τόν είδες χθές' 
άλλά σήμερον εύρέθη πνιγμένος εις τήν λίμνην 
κάτωθεν τοΰ πύργου, χωρίς κάνεις νά ήςεύρη πώς 
συνέβη αύτό . . ‘11 Κ. Λαμβέρτου σήμερον έδιη- 
γεΐτο ότι έπεσεν εις τό ύδωρ έξ απελπισίας ίδόεν 
τήν πυρζαϊάν άποτεφροΰσαν τδ ώραϊον αύτδ κτή
μα. Άπό πολλοΰ ήτον ασθενής, καί φαίνεται ότι 
τό συμβάν αύτό τοϋ έγΰρισε τόν μυελόν ... Ε
πειδή δμως είμεθα μεταξύ μας, δυνάμεθα νά εί- 
πωμεν δτι κακή φήμη διέτρεχε περί τοΰ κυρίου 
τής Όζεραίη; ! ‘Η Καλή Γυναίκα μας εμπόδισε 
νά όμιλήσωμεν περί τούτου" άλλ' είνε τόσον βέ
βαιον, δσον ότι σύ καί έγό; είμεθα δύο τίμιαΐ 
ζόραι.
— Τω δντι, ειπεν ή Ζαννέτα" άλλά τί λέγουν 
περί τοΰ κυρίου τής Όζεραίη; ;
— Άφοΰ θέλεις νά μάθης, 
Γρανσάμ δέν είνε ξένος εις 
έπαύλεως.
— Ελα δά' είς ιδιοκτήτης

φαίνεται δτι ό Κ. 
:ήν πυρπόλησιν τής

νά καύση τδ κτήμα 
του ; Άλλ’ όλοι λέγουσιν ότι δ Ραβινότος έβαλε 
πΰρ.
— Καΐ ό εϊς ζαΐ ό άλλος, φιλτάτη μου, καΐ ό εις 
ζαΐ δ άλλος. Φαίνεται ότι συνεννοήθησαν . . Αλλά 
τδν ‘Ραβινότον συνέλαβον οί χωροφύλακες, ώστε

— ’Αλτ,θεία ! Λουϊζώνη" άλλά δέν συλλογίζεσαι 
ττ,ν γυναϊκά του, τά δυστυχή παιδιά του ;
— ‘Η γυνή του ούδενός πλέον έχει ανάγκην, 
διότι άπέθανε ττ,ν νύκτα ταύτην, και δέν ήμπόρει 
νά ζήση περισσότερον, καθώς ειπεν ή κυρά μου... 
ήξεύρεις ότι ή κυρά μας σπανίω; άπατάται. Σή
μερον δέ τδ ~3<Λ έστειλε και έλαβε τά παιδιά της 

τά όποια πρό είκοσιτεσσάρων ωρών δέν είχον φά- 
γει . . ■ Ητο νά τάλυπήταί τις . . ‘11 καλή Γυ 
ναϊκα λέγει ότι θά φροντίσγ, περί αυτών, έως ού 
μεγαλώσωσι, καί ό κύρ Διονύσιος δέν έναντιοΰται 
διότι είνε συνειθισμένος νά υπακούν) πάντοτε είς 
αυτήν.
— Καί κάμνει καλά, Λουϊζώνη, άλλά δέν μοι 

λέγεις τί συμβαίνει είς τόν πύργον καί άν σζο- 
πεόωσι νά κάμωσι διόλου μεταβοϊάς ;
— Σήμερον τό πρωί Οάπτουσι τόν Κ. Γρανσάμ 
μέ δλα; τάς τιμάς" έπειτα δέ ή κυρία θά αναχώ
ρηση δι’Άμιένης, ένθα έχει συγγενείς καί θά διέλ- 
θη έκεϊ τόν χρόνον τής χηρείας της. ‘Υπάρχει 
έδώ tv όχημα μέ τούς ίππους του" φαίνεται ότι 
ό Κ. ’Αλφρέδος, τόν γνωρίζεις, βέβαια τόν άρ- 
χαϊον γνώριμον τής Κ- Άδελαίδος, τόν γενναϊον 
εκείνον νέον, δστις μας συνέδραμεν χθές . . φαί
νεται, λέγω, ότι θέλει νά τήν συνοδεύση" άλλ ή 
κυρία δέν τό έδέχΟη, καί ή Καλή Γυναίκα άντε- 
στη έπίσης . . . Άλλ’ αδιάφορου .... αύτός Οά 
ηνε δ κύριός μας, έγώ σοΰ τό λέγω . . .
— Νομίζεις Λουϊζώνη",
— Είμαι βεβαιοτάτη" άφες νά παρέλθη tv έτος 
καί τότε τόν βλέπεις . . .
— Είθε νά γίνε καλλίτερος τοΰ άλλου Λουϊζώνη ! 
Κα: νομίζεις οτι θά έλθωσι νά κατοικήσωσιν είς 
τόν πύργον ;
— Νά σοί είπώ τήν άλήθιιαν, πτωχή μου Ζαν
νέτα, δέν τό πολυπιστεύω . . ’Εδώ ύπάρχει μία 

ΤΕΛΟΣ.

κακοτυχία, καΐ δστις κατοικήσγι είς Όζεραίην 
γίνεται δυστυχής. Ίδέ πόσαι κεφαλαί ήλλαξαν 
άπό τίνος χρόνου" έν πρώτοι; ό Γρανσάμ, έπειτα 
ό Ραβινότος,, τέλος ό κύρ Διονύσιος, δστις . .

— Μ ή όμιλής δι’ αύτό, Λουϊζώνη ! ήξεύρεις ότι 
μάς άπαγορεΰουσι νά ομιλώμεν δι’ αυτό.
— Δόξα τώ θεώ ! είμαι γνωστή ! ειπεν ή μάγει
ρος μετ έπάρσεως. Δέν έπιθυμώ ν άναμιγνύωμαι 
είς τάς υποθέσεις τών κυρίων μου καΐ νά σχολιά
ζω ό,τι είνε άνώτορόνμου. Αλλά, διά νά είπώ 
τήν αλήθειαν, εί; τήν Όζεραίην έγειναν τόσα 
άσχημα πράγματα, όσα δέν έπρεπε νά ϊδτ, τις 
είς ένα τίμιον τόπον ! . . καΐ ολίγον μέ μέλει 
δστι; μέ άκούσγι καί τό εϊπη.

‘Η αγαθή Λουϊζώνη δέν έκρινεν εύλογον νά έςα- 
κολουθήσφ έπί τοΰ αντικειμένου τούτου τή' συνο
μιλίαν μετά τής Ζαννέτα;, ή; γνωστή είνε ή φλυα
ρία" ήρκέσθη λοιπόν νά εϊπη δειλώς καί στεναγμόν 
βαθύν έκπέμπουσα.
— ’Ελεεινόν πράγμα είνε εί; τόν άνθρωπον ή 
ζωή, Λουϊζώνη, άλλ’άν ύπάρχωσιν είς τόν κόσμον 
τούτον και αχρείοι ώς τόν Ραβινότον, ή ϊσως καί 
τόν Γρανσάμ, διότι τέλος πάντων δέν ήξεύρω 
ακριβώς, εύρίσκονται όμως καί άγαθαί ψυχαί, ώς 
τήν Σουσάνναν Λαμβέρτου, καί τούτο αποβαίνει 
παρήγορον.

Καί ή ομιλία κατέπαυσεν έπί τής σκέψεως ταύ
της, τή; άγοραίας μέν, άλλ’ ή'τι; αποτελεί άπασαν 
τήν φιλοσοφίαν τών μή σπουδασάντων αύτήν.
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Η ΔΕΣΠΟΣΥΝΗ ΔΕ ΙΰΑΛΕΠΕΡ

Μετάορασις έζ τοΰ Γαλλικοΰ.

Α'.

Οτε πρό τριάκοντα έτών χαί Επέκεινα ήμην 
εΐσέτι μαθητής, συνείθιζον νά διατρίβω κατ’ έτος 
μέγα μέρος τών διακοπών παρά τινι πρδς μητρός 
θείω μου, κατοικοΰντι τερπνότάτην εξοχήν κατά 
τήν άνω Προβηγκίαν καί λεύγα; τινα; άπέχουσαν 
τών συνόρων τοϋ Πεδεμοντίου. ό θεϊό; μου ήτο 
έκ τών παλαιών εκείνων (πεπαιδευμένων βενεδικ
τινών) τών έντρυφώντων είς τά βιβλία, λέγεται 
μάλιστα δτι ήθελε κατασταθή τδ καύχημα τίς 
σοφής άδελφότητος τοϋ ‘Αγίου Μαύρου (Sainl- 
Alaur), άλλ’ ή έπανάστασι; τδν άπεδίωξε τοϋ 
μοναστηριού ένώ μόλις έτελείωνε τήν δοκιμα
σίαν του και πριν ή ίερωθή.

ό Δον Γερουσάκ, ώς τδν άπεκάλουν καί οί 
συγγενείς του, ήτον είκασιπενταετή; δτε έδημο- 
σιεύθη δημοκρατικόν ψήφισμα, συνεπεία τοϋ όποιου 
άπηλλάσσετο τών ιερατικών υποχρεώσεων του. 
άλλά δέν ηθέλησε νά ώφεληθή άπδ τό ευεργέτημα 
τοϋ νόμου τούτου καί νά έπιδοθή εις τά κοσμικά, 
άλλ’ούτε έδοκίμασε νά έπανέλθρ εις τδν μοναστι
κόν βίον καί νά μιμηθή τού; συναδέλφου; του, οί 
πλεϊστοι τών οποίων μεταβάντες καί προσελθόν- 
τε; εί; διάφορα μοναστήρια τή; Ισπανία; καί 
Ιταλίας άνέλαβον τδ ράσον τοϋ αγίου Βενεδίκτου. 
ότε δέ κατηυνάσθη όπωσοϋν ή επαναστατική κα- 
ταιγίς, συνάθροισα; τά λείψανα τής πατρικής του 
κληρονομιά; κατέφυγεν εί; μικρόν υποστατικόν,τδ 
όποϊον ώνόμασεν άγιον ΙΙε'τρον Κορβίαν, εϊ; μνή
μην τοϋ εύκλεοϋς οίκου, ένθα διήλθε τά πρώτα 
τή; φιλοπόνου νεότητά; του έτη. Τδ μικρόν τοΰτο 
κτή·>α έκρΰπτετο, ούτως ειπεϊν, ύπό τίνος πτυχής 
-ών 'Αλπεων πρδ; Νότον, έκεΐ δπου ή σειρά αύτη 
τών ορέων χαμηλώνουσα βαθμηδόν προχωρεί μέ
χρι τών εκβολών τοϋ Βάρου. ιΗ τοποθεσία είχέ 
τι άγριον καί φαιδρόν’ ή οικία, έπί μικρού λόφου 
κτισμένη, περιεκυκλοϋτο ύπδ άπειρων βράχων

κωνωειοών, ένθεν δέ καί ένθεν έθαλλον πυκνόφυλ
λο; δρϋ; καΐ πλ.ήθος χαμοδένδρων’ έφερε δέ πρδ; 
τά μέρη ταΰτα όδδ; έλικοειδή; περιοριζομένη έξ 
ιτεών καί αιγείρων, αΐτινες έσχημάτιζον είδος 
διαφανούς περιπετάσματος, διά του οποίου διεκρί- 

νοντο λειμώνες, έλαΐαι καί σειραί αμπέλων, ό- 
μοιάζουσαι μακρύς πρασινοχρόους ταινίας.

Συνήθως ή ταχυδρομική άμαξα μ’ άφινε μίαν 
λεύγαν μακράν είς τδ άκρον τής λεωφόρου’ έγώ 
δέ έξηκολούθουν τήν όδόν μου εύθυμος καί φαι
δρός διά τίνος άτραποϋ, δπου αμαξηλάτης δέν ά- 
πετόλμα ποτέ νά διακινδυνεύσω) τήν αααξάν του. 
Έχαιρον πορευόμενος ούτω μόνος τά ενδύματα 
μου έχων δεδεμένα εϊς μανδήλιον, καί ράδβον ο
δοιπόρου κρατών ώσάν έμελλαν νά πεειηγηθώ τήν 
Γαλλίαν άπασαν.

Οσω έπλησίαζον τόσον έσπευδον καί ό'τε τέ
λος εΐσεχώρουν είς τόν δενδροστιχίκν έ^εκόμην ο
λίγον παρατηρών έξ δλων τών μερών καί μετ’ 
άνεκφράστου χαράς άναγνωρίζων καί τά δένδρα 
καί τά πέτρινα έδώ/.ια, καί αύτά ακόμη τά ρυά
κια τά έρποντα ύπδ τήν χλόην. Πάντοτε ή αύτά 
θέα μαγευτική καί γαλήνιος’ άνωθεν μέν ή οικία 
μέ τήν λευκήν πρόσοψιν καί τήν κοκκίνην στέγην 
τη;, έπί τής όποιας περιεστρέφετο μακρά στήλη 
καπνού' κατωτέρω δέ ό κήπος καταπράσινος ει- 
σέτι καΐ ανθισμένος ώς έν καιρώ εαρος’ πέριξ αί 
κατακόκκιναι μηλέαι καί αι ιώδεις δαμασκηνέαι 
λυγίζουσαι ύπό τό βάρος ωρίμων καρπών, καί πα- 
οεκεϊ τά έκ δρυών έττεφανωμένα όρη, δπου ήκούετο 
τδ βλήχημα τών ποιμνίων.

0 αγαθός Οείός μου ίρχετο είς προϋπάντησίν 
μου μέ ανοικτάς άγκάλας καί, άφοϋ πρδ παντο; 
άλλου έπληροφορεϊτο, έάν έφθανον έστεφανωμένος 
μέ πανεπιστημιακάς δάφνας, έσπευδε μανθάνων 

I τά; επιτυχίας μου νά μέ έγκωμιάση λατινιστί’

έπειτα παρατηρών δτι ήμην κάθιδρως μέ έφερεν 
είς μικράν πρόσγειον αίθουσαν καί καλών τήν 
γραϊάν του υπηρέτριαν Μάριο τήν παρήγγελλε νά 
μοί δώση ποτήριον οίνου καί παραλάβη τδ μαν- 

δ-ηλεον μέ τά ένδύμα τά μου.
‘Π θέσε τής Μάρως συνεκέρνα δυσαρέστως τήν 

εύχαρίστησιν, τήν όποίαν ήσθανόμην εισερχόμενος 
είς τήν γοητευτικήν τοϋ θείου μου έξοχήν,διότιήτο 
τδ δυσειδέστερον πλάσμα τοϋ κόσμου καί ή οψις 
της τόσω σκυθρωπή καί αποτρόπαιος ήτον, ώστε 
ήσθανόμην άκατανόητον κατ’ αύτής άπστροφήν. 
Οταν ήμην μικρός δέν ήδυνάμην κατ’ ούδένα τρό
πον νά τήν ίδω κατά πρόσωπον καί βραδύτερου 
οσάκις τήν έβλεπον άνεκάλουν εϊ; τήν μνήμην 
μου τά φαντάσματα, καί άλλος βρυκόλακας μ. 
έφαίνετο, υψηλή καί ισχνή ώς ήτο, μέ οστεώδεις 
χεΐρας, μέ κόκκινα όμματα καί μέ αναρίθμητους 
ρυτίδας’ άλλά έξ άλλου μέρους ήτο σπανία ύπη- 
ρέτις, έργατική, ακριβής καί είς άκρον σιωπηλή.

Τδ εσωτερικόν τή; οικίας τοϋ θείου μου ήτον 
ηύπρεπισμένον κατά τδν τρόπον τών άρχαίων μο
ναχικών οίκων’ έκτδς τή; Μάρως πάντα τά λοιπά 
ήσαν φαιδρά καί ευάρεστα’ πάντα σκοπόν είχον 
νά διευκολύνωσι τήν μελέτην καί τδν φιλήσυχου 
βίον. Τά έπιπλα τή; μικρά; αιθούσης, δπου συ
νήθως έκάθητο, ήσαν άπλά μέν άλλά κομψότατα’ 
τά θρονία εύρύχωρα καί απαλά έκυλίοντο ήρέμα 
έπί μικρών τροχιδίων καί έτοποθετοϋντο σχεδόν 
άφ’ εαυτών περί τήν εστίαν, είς τήν όποιαν άπδ 
τοϋ Σεπτεμβρίου έκαιε περί τδ έσπέρα; λαμπρόν 
πϋρ. Τής Ιαπωνία; δέ αγγεία πάντοτε πλήρη άν
θέων έστόλιζον τά; γωνίας τοϋ τοίχου, έπί τοϋ 

| Δποίευ τέσσαρε; μεγάλαι εικόνες παρίστανον το
ποθεσίας ιστορικά;’ έξ άλλη; δέ τινο; θύρας. πάν
τοτε ανοικτής, έφαίνετο δεύτερον δωμάτιόν περιέ- 
χον τδν βιβλιακόν θησαυρόν τοϋ θείου μου, συγ
κείμενον άπδ τδ ασεβές τάγμα τών Λατίνων 
συγγραφέων,τό σοφόν σύνταγμα τών Βενεδικτίνων 
Καί άπό απείρους άλλου; συγγράφει; όχι τόσον 
επισήμους, έξ έκείνων ο'ίτινες έγραψαν τά αρχαία 
ήμών χρονικά. Ολίγοι μόνον ποιηταί, άποπλανη- 
θέντες φαίνεται, εύρίσκοντο μεταξύ τών ογκωδε 
στά των έκείνων βιβλίων διαχρινόμενοι διά τοϋ 
στιλπνού αύτών περικαλύμματος εΐ; τήν κατε- 
σκον;5μένην βιβλιοθήκην. Τδ πρδ τή; αιθούση; 
έστιατόριον ήτο έςολισμένον μέ άπειρους εικόνας. 
τβί οποίας ό θεϊό; μου ειχεν εί; μεγάλην ΰπόλη- 
ψιν. Αλλά έ; δλων τούτων, τδ δμολογώ, έντύπω-

σιν μ’ έκαμε μετοιωτάτη τις εϊκών κρεμαμένη 
άνωθεν τής εστία;. Παρίστα δέ αύτη, άν καί ά- 
χρους ένεκα τή; πολυκαιρία:, γυναίκα έν τή ακμή 
τή; νεότητος, έξαισίας καλλονή; καί ένδεδυμένην 
ώς αί ποιμενίδες τοϋ Βατώ’ μακρόν στηθόδεσμον 
έστολισμένον μέ όοδοχρόου; ταινία; περιέσφιγγε 
τδ λεπτόν καί χαρίεν σώμα τη;’ τδν ώραΐον βρα
χίονα της,τδν γυγνδν μέχρι; άγκώνος, έκόσμει μέ- 
λαινα πλατεία ταινία έκ βελούδου έν εϊδει βρα
χιολιού’ τήν δέ κόμην ειχεν άφελώς δεδεμένην μέ 
κοσύμβας ούρανοχρύους. Ή φυσιογνωμία αΰτη 
έξέφραζ-ν ηγεμονικόν τι και δελεαστικόν ένταυτώ’ 
οί οφθαλμοί της κυανοί και ελαφρώς προύχοντες 
ήσαν φλογεροί συνάμα καί ρεμβώδεις, διά δέ τών 
ύπομειδιώντων χειλέων τη; διεφαίνοντο λευκό
τατοι όδόντες, ώ; ϊασμοι έντδς κάλυκος άνθους 
ροιας.

Πάντοτε έν τή ώρα τοϋ γεύματος καθήμενος 
απέναντι τής εστία; έθεώρουν τήν ώραίαν έκείνην 
εικόνα καί μ.’ έφαίνετο οτι καί έκείνη μέ παρετή- 
ρει καί μοί προσεμειδία μέ τδ γλυκύ καί περιπα
θές έκεϊνο μειδίαμα’ άλλ’ άμα οί οφθαλμοί μου 
έχαμηλοΰντο άπήντων σχεδόν πάντοτε τδ κατη- 
φές τή; Μάρως πρόσωπον, ήτις ίσταμένη όπισθεν 
τής καθέδρα; τοϋ θείου μου, μάς υπηρετεί χωρίς 
ποτέ νά προφέρω λέϊιν. S2; έκ τή; άντιπαοαθέσεως 
δέ ταύτης έπηύξανεν ώσημέραι ή πρδς τήν γραίαν 
άντιπάθειά μου, καί ϊσως ήθελον συνειθίσει τήν 
δυσμορφίαν της έάν δέν είχον πρδ οφθαλμών τδν 
ιδανικόν έκεΐνον τύπον, τήν άκτινοβόλον έκείνην 
καλλονήν, ό θεΐός μου δμω; ώ; φιλόσοφος πολύ 
ολίγον έφρόντιζε ποίου είδους πρόσωπον είχεν ή 
Μάρω, καί όταν ημέραν τινα τόν ήρώτησα άν έν- 
θυμεϊτο αύτήν νεωτέραν καί εύτραφεστέραν, άφοϋ 
έσκέφθη ολίγον μοί άπεκρίθη άφελώς. — Ποτέ δέν 
ήρώτησα τήν ηλικίαν της, άλλά Οά ήναι περίπου 
εξηκοντούτες ώς καί έγώ. Καί έπειδή άνέκραζα 
απορών έπρόσθεσε’ Πιθανόν νά ήναι καί νεωτέρα, 
πολλοί γη’ράσκουσι προώρως. Πρό δέκα έτών μέ 
υπηρετεί καί δμως είναι ή αύτή πάντοτε,έργατική 

καί ρωμαλέα, ώς νέα κόρη.
ό Πατήρ Γερουσάκ έζη δλως διόλου μακράν 

τοΰ κόσμου, ίλίγους μόνον έδέχετο λογίου; καί 
τινας συγγενείς, οΐτινες άπό καιρόν εις καιρόν 
ήρχοντο νά τόν έπισκέφθώσιν. ‘θ δέ μάλλον συ- 
χνάζων ήτο γέρων τις ίερεύς, άββάς Λαμβέρτ κα
λούμενος, ό πτωχότερος έφημίριο; τής Γαλλίας, 
έφημερεύων εί; τήν ενορίαν τοϋ Μαλεπέρ εις τή;



ΧΛΤΣΛΑΑΙΣ

στρουθοκάμηλο;, άνέκραζεν ό αγαθό; θεΐός μου 
ί ακολουθών αύτήν διά τοΰ βλέμματος- ιδού, ούτε 
φαίνεται πλέον.

— Τόσω καλήτερα, ίλεγον έγώ κατ’ έμαυτόν* 
διότι τό πρόσωπόν τή; Μάρω; μοι διέστρεφε τήν 
θέαν τής τοποθεσίας. Ή φαντασία μου έπανεστά- 
τει ίίταν έβλεπον τήν χωρικήν ταύτην τών Άλ
πεων, φέρουσαν δι έορτάσιμον ενδυμασίαν χον
δρά; έμβάδας, άθλιέστατον μαΰρον σκιάδιον, κά- 

| ... . . . '■’» 
καΐ Ινδικήν χονδρήν έσθήτκ μέ μικρά; χειρίδας, 
αϊτινες άφινον ασκεπείς τού; κάτισχνους ζαΐ μά
κρους βραχίονας της. ’Αφοΰ δέ έγένετο άφαντος 
έςηκολούθουν μέ βραδύτερου βήμα πρό; τήν α
τραπόν, θαυμάζων μετά ποιητικού ενθουσιασμού 
τό πρό έμοΰ μεγαλοπρεπές πανόραμα. Ουτω δια
τεθειμένος έφθανον απέναντι τοΰ βράχου είς τήν 
κορυφήν τοΰ όποιου ύψοΰτο άλλοτε ό τιμαριωτι
κό; πύργος- Είς τούς πρόποδα; τοΰ γιγαντώδους 
τούτου όγκου έφαίνοντο αί οίκίαι τών χωρικών ά- 
τάκτω; συσσωρευμέναι καΐ ή μικρά εκκλησία, έ
νώπιον τή; οποίας έξετείνετο εύρύχωρος πλατεία 
σκιαζομένη ύπο δύο μικρών πτελεών, τών δποίων 
οί συμφυείς κορμοί έσχημάτιζον έν καΐ τό αύτό 
δένδρον, τό ώοαιότερον καί τό μεγαλήτερον τοϋ 
χωρίου. Πέραν δέ πάλιν τοΰ χωρίου έςετείνετο α
πέραντος άποψις,όπου ό οφθχλμό; έχάνετο έν μέσω 
τοΰ ωκεανού έκείνου τών καταφύτων λοφιδίων. Είς 
τά έπί τής σκυθρωπήςταύτης τοποθεσίας σωζόμενα

■ έρείπια ανεύρισκε τις τήν αρχιτεκτονικήν πολλών 
ι έποχών ό δέ πατήρ Γερουσάκ μοί έξήγν,σεν έν παρό’ 
ι δω τόν χαρακτήρα τών δια φόρων τούτων οικοδο

μών. Κ,ατ’αϋτόν,ό πρώτιστο; πύργο; υπήρξε μάρτυς 
- αΰτόπτης τί.ς στρατοπεδεύσεω; τών ’Ρωμαϊκών 

λεγεώνων έν τώ όροπεδίω έκείνω" τά περικυκλοΰν- 
; τα αύτόν τείχη τοϋ περιβόλου έχρονολογοΰντο 

άπό τή; έποχής τοΰ φεουδαλισμού, ένφ ή πρόσο- 
ψις τών δύο κομψών πτερύγων ήτον άλως διόλου 
μεταγενεστέρα. Ούχ ήττον όμως αί άνευ θυρω
μάτων καί στεγών οίκοδομαΐ αύιαι παρείχον θεάν 
καταστροφή; καί έρημώσεως.

’Ενίοτε ήρώτων τόν θεΐόν μου περί τών αρχαίων 
ιδιοκτητών τοϋ Μαλεπέρ, άλλ’ ό αγαθός γέρων 
ολίγον ένασχολζθεΐς περί τζς έπιτοπίου ιστορίας 
μ’ άπεκρίνετο άνυψών τούς ώμους. — ‘11 ίστορία 
τών μεγάλων τούτων οικογενειών, εινε λαβυ* 
ρυνθο; άδιέξοδος’ ύπάρχουσιν δμως επίσημα 
περί τούτου έγγραφα είς τά βιβλία τής ύπό τή* 
κατοχήν μου έκκλησίας τοΰ άγιου Μαύρου· 

(ακολουθεί)

οποίας τά σύνορα έκειτο ή ιδιοκτησία τοϋ θείου 
μου. Τό ποίμνιόν του ήτο διεσκορπισμένον εί; έκ- 
τεταμένην περιφέρειαν δασώδη, διακοπτομένην 
ύπό κοιλάδων βαθέων καΐ διασχιζομένην ύπό χει ’ 
μάρρων συχνάκι; άδιαβάτων. Τό χωρίον Μαλεπέρ 
εί; τό κέντρον τής ένορία; κείμενον μόνον εκατον
τάδα κατοίκων περιεϊχεν’ άλλ’ άπό τά τείχη τοΰ 
περιβόλου καΐ τά έρείπια τών οικοδομών εϊκαζέ 
τι; δτι άλλοτε οί κάτοικοι ήσαν πολυπληθέστεροι. 
‘U έκκλησία μέ τό ύψηλότατον κωδωνοστάσιόν τωθεν τοΰ όποιου έξήρχετο ή γεροντική κόμη τη-, 
τη; είχε ποόσοψιν μεγαλοπρεπούς κτιρίου’ καΐ 
έσωτερικώ; έφαίνοντο πολλά λείψανα καλλιτεχνι
κών έργων, έλεεινώς δμως ήκρωτηριασμένα.

Τό χωρίον Μαλεπέρ απείχε μίαν λεύγαν τοΰ 
ά ίου Πέτρου’ έκάστην δέ Κυριακήν ήναγκαζό- 
μεθα νά άναβαίνωμεν υψηλόν τι ορος, όπου τό ψύ
χος ήτο όχι ολίγον δριμύ, όπως άκουσωμεν τήν 
θείαν λειτουργίαν, διότι ό γέρων θείο; μου ποτέ 
δέν παρημέλει τά θρησκευτικά του χρέη. ‘Η Μάρω 
έπροπορεύετο ήμών είς τάς τοιαύτα; έκδρομάς μέ 
τά επανωφόρια εϊ; χεϊρα; καΐ μά; περιέμενε παρά 
τήν είσοδον στενοί) τινο;, όπου συνήθως έφυσα ά
νεμος παγετώδης. Εζοάτει ωσαύτως Sv καλάθιον 
περιέχον τό πρόγευμά μας καΐ τάδι’ έλεημοσύνην 
χρήματα τοΰ θείου μου, ένώ είς τούς ωμούς έφερε 
βαρύ δισάκκιον, τό όποιον έπέμενε νά μεταφέρη 
ή ιδία, άντί νά τό άποθέση έπί τοϋ φιλησύχου 
όνου, έπί τοΰ όποιου έζάθητο ό γέρων Γερουσάκ.

Τό στενόν τοΰτο ώνομάζετο τοΰ Μαλεπέρ, καΐ 
μ’ήρεσκεν ιδίως διά τήν άγρίαν καΐ ζοφεράν θέαν 
του. Εκεϊ άνεπαυόμεθα ολίγον, παρά τήν είσοδον 
τής άπεράντου ταύτης χαράδρας, κατασκεπάστου 
ύπό φυτών καί χαμοδένδρων. ‘Η έκεΐθεν διερχο- 
μένη ατραπό; μεταξύ τών αποτόμων βράχων καΐ 
τών ορμητικών χειμάρρων έν καιρφ χειμώνας κα
θίστατο αδιάβατος ένεκα τή; χιόνος, τό θέρος 
δμως έβάδιζέ τις ύπό τήν σκιάν έπί τάπητος 
βρύων άναπνέων τήν ζωογόνου αύραν τών δασών’ 
άπό τό μέρος τοΰτο διεκρίνοντο τά υψηλά τείχη 
καΐ τά έρείπια τοΰ πύργου Μαλεπέρ,

"Οτε έφθάνομεν είς τήν είσοδον τοϋ στενού ή 
Μάρω, ήτις μάς έπερίμενε καθημένη, ήρχετο πρό; 
ΰπάντησίν μας διά νά βοηθήση τόν θειον νά κα- 
ταβή τοΰ όνου’ έξεδίπλονεν ύστερον τά επανωφό
ρια, τά έ^ριπτε σιωπηλώ; έπί τών ώμων μας και 
έξηζολούθει τόν δρόμον της, σύρουσα τόν μικρόν 
Ονον έκ τοΰ χαλινού.

— Τ?, άληθεία, ή κόρη αύτη περίπατε; ώ;


