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0 ΑΡΜΑΤΟΛΟΣ ΚΩΣΓΑΝΤΑΡΑΣ. 1)

^La0AI2 ειχον παρέλθει δύο ετη άπό τή; επι

σήμου άναγνωρίσεως τοϋ Κωσταντάρα, ώ; άρμα- 
?τωλθϋ τής Αοκρίδο;, καί ί έν τώ μεταξύ έπικρα- 

τήσα; είρηναϊο; βίος έξ απροόπτου διεταράχθη. 
Οί έν Σαλόνοι; Τούρκοι δυσανασχετοϋντε; έπί τή 
επιβεβλημένη αυτοί; έξευτελεστική ύπακοή πρός 
ένα τοϋ οποίου όμως , τό όνομα μετά
τρόμου τέως έπρόφερον, παρήγγειλαν εί; αυτόν 
ίνα διατάξη τον έν τοϊς χωρίοις τών Σαλόνων πε
ριφερόμενου σωματάρχην (κολντζήν) του, καί ά- 
ναγκαστικώς έπιβάλλοντα εΐ; πάντα;, έν όνόματι 
αύτοϋ, τήν πληρωμήν φόρου, τόν όποιον ούδέν 
δικαίωμα τώ έπέτρεπε, καί αποχώρηση έκεϊθεν.
6 Κωσταντάρα;, φαίνεται, πρό; ούδέν έλογίσθη 
την παραγγελίαν τών αγάδων, οϊτινες, μάτην ά- 
ναμείναντε; άπάντησιν, επεμψαν τόν δερβέναγαν 
‘να διά τή; βίας διώξη τόν αντιπρόσωπον τοϋ 
®Ρματωλοϋ, δστι;, ολίγου; έχων δπαδους, ύπεχώ- 
Ρησεν άμα έπληοοφορήθη τήν προσέγγισιν τών 
πολυαρίθμων έχθρών. 0 Κωσταντάρα; μή ανε

V Σν»ίχ(ια άπό φνΙΙαίίου Gt· 

χόμενο; τήν προσβολήν, έζήτησε παραχρήμα ίκα" 
νοποίησιν παρά τών Τούρκων τών Σαλόνων, όΐτι- 
νε; έπέμειναν ϊν άνατεθή ή έξομάλυνσι; τής δια
φορά; ταύτης εΐ; τήν δικαιοσύνην τοϋ πασά τής 
Εύβοιας. 0 άρματωλό; πεπεισμένο; δτι ό δικα
στή; ήθελε λάβει ύπ όψιν τά έν τώ σουλτανικώ 
φερμανίιο περιγραφόμενα τή; άρματωλικής του 
δικαιοδοσία;, καί πρό; αποφυγήν συγκρούσεων καί 
βιαιοπραγιών, συνήνεσεν. *Αλλά παρ’ ελπίδα ή. 
μετ’ ού πολύ έκδοθεϊσα άπόφασις τοϋ πασά ού 
υ,όνον έδικαιολόγει τήν έξωσιν τοϋ χο./κτζήγ 
άλλά καί διεκήρυττεν οτι ούδέν είχεν ό Κωσταν
τάρας άρματωλικόν δικαίωμα κατά τήν πεοιφέ- 
ρεαν τών Σαλόνων. Τήν άπόφασίν ταύτην πρός 
ούδέν λογισάμενο; ό άρματωλος άπεφάσισεν ΐνα 
διά τή; σπάθη; του λύση τήν διαφοράν. ’Επι κε
φαλή; 200 περίπου οπαδών περιήρχετο τήν ε
παρχίαν με τό πϋρ καί τόν σίδηρον άνά χεϊρας" 
ό έξελθών πρό; καταδίωξιν αύτοϋ δερβέναγας 
έφυγε μέ τά λείψανα τή; διασωθείσκ; στρατιά; 
του μέχρι τών Σαλόνων διωχθείς. Πάντα τά γεν
νήματα είχον πυρποληθή, τά ποίμνια διηρπάζοντο 
καί κατεσφάττοντο, οί συλλαμβανόμενοι έβασανί- 
ζοντο ανηλεώς, οί δ’ έντδς τών οικιών των οχυ- 
ρωθεντες Τούρκοι πειραθέντες έξοδόν τινα πρός 
άπώθησιν τών επερχομένων άπεδεκατίσθησαν.
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Μετ ού πολύ δέ ό νικηφόρο; τοΰ Κωσταντάρα 
στρατός έφθασε πρδ -ών πυλών τή; πρωτευούσης, 
ζ,αΐ ό άρματωλ.δς, πρίν ή παραδώση τήν πόλιν είς 
τδ πΰρ καί τήν μάχαιραν, έπείράθη τελευταία·/ 
συνδιαλλαγήν, απειλών άμα ότι Θέλει πυρπολήσει 
καί τδν ελαιώνα. Τής πρδς τούς Τούρκους απει
λητική; προτάσεώς του, στιχουργηθείσης τότε 
ύπδ τοΰ λαοΰ σώζονται οί έξής στίχοι:

Σί σένα μπέη κέρατα, κ’ αγάδες πομπιεμένοι 

Σέ σένα βρε δερβέναγα. σέ σα; χοτσαμπασίδε; 

Τώμου νά γδηςτη βούλα μου, διαβάστε τή γραφή μου, 

Γρήγορα τό μουρασελέ, γλήγορα τ' άρτζοχάλια, 

Ί" δ Κωσταντάρας λύσσαξε..................................

Τότε δέ πλέον οί βέηδες βλέποντες τδν έπα- 
πειλοΰντα αύτούς κίνδυνον άπεφάσισαν 'ίνα ένδώ- 
σωσιν εϊς τάς προτάσεις τοΰ τρομ.εροΰ άρματοιλοΰ, 
τδν όποιον διά πρεσβείας παρεκάλεσαν ΐν’ απο
χωρήσω, ύποσχόμενοι έκδοσιν ίδιου φερμανιού χο
ρηγούντο; αύτώ καί τήν περιφέρειαν τών Σαλό
νων, καί δόντες πρδς έςασφάλησιν ομήρους άπδ 
τών επιφανέστερων’ πρδς δέ, κατ’ άπαίτησιν τών 
εταίρων του, έπλτ,ρώθησαν ώς άποζημίωσις καί 
40 πουγγία ή 20 χιλιάδες γροσίων. Ο Κωσταν
τάρας φέρων καί τούς ομήρους άπεχώρτ,σεν εΐ; 
Αγίαν Εύθυμίαν, δπου μετ ού πολύ τώ έστάλει 
καί τδ δεύτερον φερμάνιον, καί ούτως έλευθερώ- 
θησαν οί κρατούμενοι.

Πρόσφατα δέ ήσαν τά κατά Σάλονα συμ.βάντα, 
δτε δεινότερα κατά τοΰ Κωσταντάρα έξερράγη 
άπδ Λοιδορικίου καταιγίς. θί ένταϋθα Τούρκοι, 
τολμ.ωρότεροι τών έν Σαλόνοις, έφόνευσαν τούς 
κατά τά μέρη εκείνα οπαδούς τού Κωσταντάρα, 
καί άνευ αναβολής, εί; 500 συμποσούμενοι, έξε- 
στράτευσαν καί κατ’ αύτοΰ τοΰ άρματωλοΰ, δ- 
στις μόλις μαθών τά γενόμενα συνήθροισεν εκα
τόν περίπου σποδούς καί άντεξήλθεν κατ’ αύτών’ 
άλλά πλησίον τών Πεντεορίων, μάχης αιματηρά; 
συγκροτηθείσης, έπεσαν οί ήμίσει; τών εταίρων, 
αύτδς δέ τετραυματισμένος μόλις ήδυνήθη ΐνα 
σωθή ρεύγων. Οι Τούρκοι τοΰ Λοιδορικίου, πρδς 
οΰς ηνώθησαν καί τινες τών Σαλόνων είσελθόντες 
είς Αγίαν Εύθυμίαν ήρχισαν ΐνα -φονεύωσ- πάντα 
άνευ διακρίσεως γένους κάί ηλικίας’πυρπολήσαντες 
δέ καί διαρπάσαντες τήν κωμόπολιν έξήλθον έπί 
κεφαλής τού δερβέναγα Ταχίρ-Κώτσα πρδς κα- 
ταδίωξιν τού φύγόντός άρματωλοΰ. Απδ χωρίου 
είς χωρίον περιφερόμενοι έβασάνιζον τούς χωρι
κούς πρδς άποκάλυύιν τού διωκόμενου,· τδν ό
ποιον είπέ τις ότι είδε κατά τά μέρη τοϋ εν Ναυ-

πακτία μοναστηριού τή; Βαρνάκοβας· ό δερβένα
γα; μετά 300 περίπου ακράτητο; ‘ξσπευσεν ΐνα 
διευθυνθή έκεϊσε. Τωόντι ό Κωσταντάρας καιρίως 
τοαυματισθείς κατέφυγε μετά 30 περίπου οπα
δών ε.’ς τήν ρηθεϊσαν Μονή/, τή; όποιας οί καλό· 
γηροι προθύμως τδν έδέχθησαν, φροντίσαντες καί 
διά τήν θεραπείαν τών πληγών του. Ενώ δ’ έκεΐ 
ό άρματωλδς ένοσηλεύετο, ασφαλές Οεωεών τδ 
καταφύγιο·/, είς τών καλογήρων πνευστιών τώ α
νήγγειλε·/, οτι έπλησίαζεν ό δερβέναγας Ταχιρ- 
Κώτσας μετά πολλών άνδρών. Τό προφανές τού 
κίνδυνου παραδόξω; δίδει δυνάμεις εί; τον τραυ
ματίαν, δστις πρδς ούδέν λογιζόμενος καί πλη- 
γάς καί φάρμακα, άνίσταται καί λαβών τδ δπλον 
διατάσσει τούς συντρόφους ΐνα κλείσωσι τάς Ου

ράς καί έτοιμασθώσι πρδς ύπεράσπισιν. Μετ’ ού 
πολύ έπαρουσιάσθη καί ό δερβέναγας, δστι; ακρά
τητος διηυθύνθη μετά κοπτεροΰ πελέκεως είς τήν 
θύραν, αγρίως άλλαλάζων καί παρορμών τούς 
στοατιώτας. Αμα δέ ούτοι πρδ τή; θύρας συνε- 
πυκνώθησαν, οί κεκλεισμένοι ήρχισαν τακτικόν 
πυροβολισμόν. Επί πέντε κατά συνέχειαν ώρας 
μανιώδεις πυροβολισμοί ήκούοντο, νέφη καπνού 
έκάλυπτον τά πέριξ, καί μόνον έν έκάστη λάμ- 
ύει έκπυρσοκοοτήσεως διαφαίνετο τδ έδαφος έ- 
στρωμένον άπδ πτώματα. Επί τέλους περί τδ 
λυκόφως έπαυσαν οί πυροβολισμοί τών έν τή 
Μονή, καί οί έξω έννοήσαντες τήν αιτίαν τής δια
κοπή; (δι’ έλλειψιν φυσεκίων προελθούσης) στε
νόν έτήρουν αποκλεισμόν βεβαίαν πλέον θεωρούν
το; τήν λείαν, ό Κωσταντάρας δημηγορεί είς 
τού; όπαδού; πρδς οΰς παριστά τδν κίνδυνον, τδ 
αίσχος καί τδν τρομερόν Θάνατον, όστις έν τή 
αιχμαλωσία τούς περιέμενε, παρακινών ΐνα πει- 
ραθώσι γενναία·/ έξοδον, έξ ής ή σωτηρία ή θά
νατος άρματωλικδ; ήτο τδ γέρας. Οί εταίροι πα
ραδέχονται, καί περί τδ μεσονύκτιον άνοίξαντε; 
τάς πύλας έξορμώσι ξιφήρεις έν μέσω τοΰ εχθρι
κού στρατοπέδου καί θύοντες καί άπολλύοντε; 
άβλαβώ; διέρχονται οί 20 έπί κεφαλή; εχοντε; 
τδν Κωσταντάρα·/, αφού οί επίλοιποι τοιάκοντα 
έν τω άποκλεισμω καί κατά τήν έξοδον έπεσαν· 
Ο λαδ; έψαλλε τδ μέγα εκείνο ’ κατόρθωμα διά 
τού εξής άσματος.

Ό Κωσταντάρα; κλείστηκε μέσα στδ Μοναστήρι, ■ 

Μέρα χαί νύχτα πολεμάει, μέρα καί νύχτα ρίνουν., ’■ 

Χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, χωρίς κάνα μιντάτι.

Κ’ ό Ταχίρ-Κώτσα; φώναξε, κ’ό Ταχίρ-Κώτσα; λεγε^ 

«Προσκύνα, Κωσταντάρα μ,ου, σά νύφη στολισμένη,

>. Προσκύνα Κώστα τό σπαθί, προσκύνα τή ποδιά μου. 

»θά σε κερνάσω τουφεκαίς, Οά σέ κερνάσω βόλ^α.» 

Κ’ ό Κωσταντάοα; φούναςε μέ τό σπαθί στα δόντια. 

«Ποτέ ποδιά οέ φίλησα, ποδιά χατουρημένη, 

νΤώρα νά γόης βρε κέρατά μικρέ κω/.οπλημε'νε 

>Τοΰ Κωσταντάρα τό σπαθί, τοϋ Χρόνη τό τουφέκι·» 

Τσακιώντ’οί Τούρκοι σάν τραγιά, κ ό Κιότσα; σάν κεσέμι.

Μετά τήν νίκην ό Κωσταντάρας, λαβών ση- 1 
μαντικά; επικουρίας, έπέπεσε κατά του στρατού ' 
τού δερβέναγα Ταχίρ-Κώτσα, ονπερ κατέκοψε’ 
λέγεται δε, ότι συλλαβών τδν άνω δερβέναγα·/1 
μετά δέκα οπαδών, έξέδειρε ζώντα ίδίαις χεοσί, I 
καί έπειτα οβελίσα; τδν εψησεν ώ; άρνίον, υπο
χρέωσα; τούς συναιχμαλωτισθέντας ΐνα στρέφω* 
σιν εναλλάξ τδν οβελόν.

’Αφού δέ παντελώς κατεστράφη ή επίφοβος , 
έκείνη στρατιά, ό Κωσταντάρα; έπαναλαβών τήν 
άρματωλικήν διοίκησιν, άφοϋ συνεκρότησε σώμα 
πολυαριθμότερον τού προτέρου, έγραψεν εις τού; 
έν Λοιδορικίω καί Σαλόνοις Τούρκους, προσκαλώ·/ 
ίνα σπεΰσωσιν εΐ; άποζημίωσιν τών κατά τήν , 
καταδίωξίν του παθόντων χωρίων, καί απειλών 
έν έναντία πεοιπτώσει εμπρησμούς καί σφαγάς. 
Περίφοβοι οί Τούρκοι εϊς τδ άκουσμα γενόμενοι, 
καί έκ τών προτέρων καλώ; γνωρίζοντε; τδν α
δάμαστου τού άρματωλοΰ χαρακτήρα, έσπευσαν 
ΐνα δι’ έράνων συλλέξωσι τά πρδ; άποζημίωσιν, 
άφοϋ άλλως τε καί πρδ; ένοπλον άντίστασιν ήδυ- 
νάτουν.

Ουτω δ’ έν τή άρματωλική άρχή εδραιωθείς ό 
Κωσταντάρας έζησε μέχρι τοΰ 1755, δτε άπέ
θανεν άπδ φυσικού θανάτου. ’Επειδή δέ ούδείς α
πόγονός του έπέζησε, τδ άρματωλίκιον διεμοιρά- 
σθη εις τρία, έξ ών ελαβον τήν μέν περιφέρειαν 
τών Σαλόνων ό Λάμπρος Τσεκούρα καί ό Βλα- 
χαρμάτας, τήν δέ τής Δωρίδος ό Φλώρος Γιατα- 
γάνα; καί τήν τοϋ Μαλανδρίνου ό έκ Βουνιχώρα; 
ολαχοθανάση;, άπαντες τδ πρίν ώς πρωτοπαλ- 
λήκαρα τοΰ Κωσταντάρα διαπρέψαντες.

Σημειωτέον δ’έν τέλ.ε·. ότι ό Κωσταντάρα; είχε 
τρεις υιούς,έξ ών °ί μέν δύο άπέθανον πολεμούντες
παρά τώ πατρί, ό δέ τρίτος, ώ; μικρότερο;, μετά 
τήν τελείαν είρήνευσιν, έστάλη υπό τυύ πατρδ; 
είς τδ έν τώ νησιδρίω τού Αγίου Κωνσταντίνου 
(έν τώ Κρισσαίω κόλπω) γραμματοδιδασκαλεϊον 
πρδς έκμάθησιν τών ύπδ μοναχού τίνος διδασκο- 
μένων Ψαλτηρίου, Οκτωήχου κλπ. έπειδή παρ’ 
ελπίδα ό υίδς ούτος τοΰ άρματωλοΰ κατ’ ούδέν 
έφαίνετο τώ πατρί όμοιάζων, άλ.λ’άντί πολεμικού 
«γαγδρον χαρακτήρα έσημσίνετο, καΐ άντΐ τής

έπί γενναία καΐ ήρωϊκά κλίσεως, εί; ουτιδανά καί 
κακοήθη έτρέπετο. πο/.λά δέ κατ’ αύτοΰ ύπδ δια
φόρων παθόντων τώ πατρί διεβιβάσθεσαν παρά
πονα, ό άρματωλδς, μόνον τδ ιδανικόν τού ηρωι
σμού έχων ύπ’ όψιν καί- απέναντι τούτου πνίγω·/
παν έτερον αϊσθημ.α, κληροδοτεί είς τήν ήρωοτό- 
κον πατρίδα Sv πρωτοφανές καί αμίμητο·/ παρά
δειγμα, ιδία χειρί άποσφάξας μονογενή υίόν, όστις
έπέπρωτο μίαν ήμέραν ν άμαυρώση τάς δάφνας
τού γηραιού άρματωλοΰ ! Τού πρωτοφανούς τού
του γεγονότος διεσώθη ήμϊν οίκτρά άνάμ.νησι- 
διά τοΰ έξη; δημοτικού άσματος.

'() Κωσταντάρα; κάθεται ψηλά στον Μπαλαγέρα, 

Εααινευόταν στ' άσματα, στά τρία τά πεάίά του· 

Τά δυό τοϋ σκοτωθήκανε αντάμα στό πλευρό του, 

Τό τσίτο τό μικρότερο, στό δάσκαλο παγαίνει. 

Κ ’ δ γέρο Χρόνη: φούναςε ’πό' μιά ψηλή ραχούλα1 

« Κιόστα παινέψου στ’ άρματα, στά δυο τά πεΟαμμένα, 

•'Μάτό μικρό ςεκληρησε >·. έγινε τρουπολο’γο;.

“Κλέβει κατσίκια τό πουρνό, κόταις τό μεσημέρι, 

“Πήρε τ ’άλέτοι τοϋ παπδ. τή; Παναγία; τό χέρι, 

“Γκάστρωσε καί τήν παπαδιά, ζ’ έσκότωσ’ ενα βόϊδι.» 

Κι δ Κωσταντάρας τάκουσε βαρεία τοΰ κακοφανη. 

“Μωρέ παιδί τή; ςακ.ληρια; καί τοϋ βιαβόλ’ άγώνι, 

«Μοϋ ’ντρόπιασε: τή λεβεντιά, ζαι τ άσπρα μου τά γένια 

“Κάλλιο νά ζλάύω μιά οορά, παρά νά ζλαίγω πάντα.» 

Τό γιαταγάνι τράβηξε ζαΐ σάν αρνί τό σφάζει.

Κ. Σ.

Ο 3ΤΕΦΑΝΩΘΕΙ2 MOYS1KO3.
Δ11ΙΓ11ΜΛ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ.

Περί τά τέλη τού μ.ηνδ; μαρτίου τού ‘1834 
νεανία; τι; μ. έπλησίασεν εμ.προσθεν τού παλα
τιού ΐ’ινουκίνη κατά τήν γωνίαν τοΰ /.τποάμοχ/ιου 
τψ: Ρύ/ιη<: καί μοί εΐπεν'

— ’l'-πειδή έχετε τήν ευτυχίαν νά βλέπετε 
καθ’ έκάστην τήν μητέρα τού Χαπολέοντο;, δέν 
θά άρνηθήτε, έλπίζω, νά μοί κάμητε μίαν χάριν, 
καθδ συμπατριώτης.

— Α; καθήσωμεν εις τδν ήλιον έκεϊ, τω είπον, 
έμπροσθεν τής αύστριακή; πρεσβείας, δπως συνο- 
μιλήσωμ,εν περί τούτου.

— Πρδ πολλ.οϋ, κύριε, ή Ακαδημία με εστε- 
φάνωσε διά τήν ωδήν μου « ή Αςιιά^τη ΐγχατα- 
Ληγθΰσα είς zi/r rijeor Νάζο>'α έπ-.γραφομένην 
καΐ τήν όποίαν ό Νουρίτ, ό Λαβκσερ καί ή κυρία 
Δαμορώ έψαλλαν δημοσία μετ έπιτυχίας πλήρους. 
Τότε ό Νουρίτ μοί είπε’ Νέε μου μή έγκαταλεί- 
ψχΐς στάδιον τούτο, είς 3 φαίνεσαι προωρισμέ- 
νος ν» διαπρέψη;. Η μουσική εύρίσκεται εί; πατ
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ρακμ.ήν, ό Ροσσίνη; σιωπ?, οί γέροντες μετ’ ολί
γον άπέρχονται, δθεν εις τού; νέου; μένει. . ..

— ’Αληθώς, τδν διέκοψα, ταϋτα είναι ή αιώ
νια έπωδή έκάστου αίώνος. Η τέχνη, ή ποίησις, 
η μουσική φεύγουν πάντοτε, άλλά τά; εμποδίζουν 
δταν φθάσωσιν εις τά δρια καΐ ούτως έ~α»ακάμ- 
πτουσιν εϊς τά ι'δια.

— Μέ άπέστε-.λαν είς Ρώμην πρδ; έξακολού- 
Οησιν τών σπουδών μου, τά; οποίας ή τέχνη μου 
απαιτεί, ή δέ κυβέρνησε; μ’ έχορηγει χίλια σκούδα 
κατ έτος. Αλλ έγώ άντί νά σπουδάσω, περιηρ- 
χόμην δλην τήν ήμέραν άπδ τδ Βατικανό* εΐ; τδ 
Πραιτωριανδν πεδίου, καΐ άπδ τδν πύργον τοϋ 
Αγγέλου εις τδν τάφον τή; Σεσιλίας' έπαιζα τδ 
δόμινον μετά τών μαθητών τοΰ Κ. ϊνγρέ; εΐ; τδ 
Kayysrcior τοΰ 'Ε.ΙΛητος, απέκτησα χρέος παρά 
τώ Λεπρή καΐ ήράσθην Φουρναοίνας τινος'ούδέποτε 
δέ ήκουσα ήχον μουσικής. Βλέπετε δτι σά; ομιλώ 
εΐλικρινώς.

— Αςάκούσωμεν λοιπδν, τώ είπον, εΐ; τί δύ
ναμαι νά σά; χρησιμεύσω.

— Γνωρίζετε, μ.οΐ είπεν, οποία; υποχρεώσει; 
επιβάλλει ή Ακαδημία διά τά βραβεία τής Ρώμης;

— Οχ·/ οποίας ;
— *Αφοΰ περατώση τά; σπουδά;του έν Ρώμη, 

οφείλει ό βραβευόμενο; νά μεταβή εί; Γερμανίαν 
πρδς έξακολούθησιν αύτών.όθεν είμαι ήναγκασμέ- 
νος νά μεταβώ έκεϊ, νά πίνο) καθ έκάστην ζύθον 
καΐ νά παίζω δόμινον έπι τοϋ Δουνάβεω; καΐ τοϋ 
Ρήνου, δπως κατασταθώ τέλειος μουσικός.

— Καί τδ ταμεΐον τής Γαλλίας σάς χορηγεί 
προσέτι χίλια σκούδα διά τάς έν Γερμανία σπου
δά ς σα; ; τώ είπον.

— Μάλιστα, κύριε, άλλά μοί είναι άδύνατον 
νά έγκαταλείψω τήν Ρώμην' ή καρδία μου πά
σχει. Εάν έγνωρίζατε οποίον κακδν έποοξένησεν 
ό Ραφαήλ είς τούς νέους καλλιτέχνας μέ τήν 
Φουρναρίναν του ! ίδου δύο αιώνες καθ ού; αί κό
ρα·. των Ρωμαίων άρτοποιών είναι τοΰ συρμού. 
Πρέπει όμως νά όμολογήση τις δτι είναι αξιοθαύ
μαστου καλλονής' ξανθαί ώς ό χρυσός, λευκαΐ ώς 
ό κρίνος, λεπτοφυείς ώ; θεαί. Τοϋτο είναι μυ
στήριον τής Ρώμης δυσεξήγητου ! ύ πατήρ Μολι- 
νάρη; διϊσχυρίζεται δτι ό τέταρτο; ψαλμδς «’£>- 
τώ έ.τικα.έεΐσάίΐι με» προείπε τοϋτο.

— Πώς ! ανέκραξα, ό τέταρτος ψαλρ,δς προεϊ- 
πεν οτι δλαι αί σύζυγοι τών αρτοποιών θέλουν 
είσθαι ώραίαι κατά τδ 1834·? ό ψαλμδς ούτος 
ό ψαλλόμενο; είς τδ απόδειπνου έντδς τών επιτα

φίων υπογείων τοϋ άγίου Σεβαστιανού έπί τή; 
βασιλείας τοϋ Καλιγούλα !

— Μάλιστα, κύριε, άπήντησεν ό νέος καλ
λιτέχνης' ύπάρχει ό στίχο; ούτο;, δστι; πρέπει 
νά μεταφρασΟή ούτως' «ό καρπός τού σίτου τά; 
έπολλαπλασίασεν, A fruclu frumenti mullip- 
licatae sunt.» ό χρυσό; καΐ ή στίλβουσα τών 

σταχύων ωραιότη; έχουσι μεγίστην έπιρροήν έπί 
τών οικογενειών τών άρτοποιών, λέγει ό πατήρ 
περί ού σά; άνέφερον. Αλλά τοϋτο ε!ναι έντελώ; 
άδιάφορον εϊς έμέ, ώς καΐ είς ύμάς έπίσης. Δέν 
έχει ούτως ;

— Αναμένω νά μοί είπητε όποιαν υπηρεσίαν 
επιθυμείτε νά σάς κάμω. Σήμερον είναι μεγάλη 
πέμπτη, καΐ θά υπάγω εί; τδν άγιον Πέτρον.

— Α σά; συνοδεύω, έπανέλαβεν' ά; διέλθω- 
μεν τδ Ιπποδρομίου, καί άς λάβωμεν τήν πρδς 
αριστερά* όδόν dei Cornari ... Γνωρίζετε τήν 
Ρώμην;

— Καΐ τοϋ Ροιμύλου καλλίτερου, τώ είπον.
— ίδού ή χάρις, τήν όποιαν σάς ζητώ νά μοΰ 

κάμητε .. Γνωρίζετε οτι συνέθεσα ένα μελόδραμα 
έκ πέντε πράξεων.

Είς τάς λέξεις ταύτας έστάθην, ώς προσβλη
θείς ύπδ παραλυσία; ή άκινησίας, κατά τήν γω
νίαν τής όδοϋ villa Muerate . . .

— Σάς έκπλήττει τοϋτο, έξηκολούθησεν, άλλά 
τί ήθέλατε νά κάμω έν Ρώμη! . . Είς μαθητής 
τοϋ Monle-pincio μοί έπρομήθευσε τδ ιταλι
κόν βιβλίον. ό τίτλο; του είναι Κ-Ιεοπάτρα. Η 
πρώτη πράξις λαμβάνει χώραν έπί τοϋ πλοίου τής 
βασιλίσσης τής Αίγυπτου μετά τήν μάχην τού 
Ακτίου, ή δευτέρα έν Μέμφιδι, ή τρίτη είς τήν 
Ταρσόν, ή τέταρτη εί; Αρσινόην καΐ ή πέμπτη 
εί; τήν πυραμίδα τοϋ Χέοπος-

— Ενταύθα έφονεύθη ή Κλεοπάτρα ; ήρώτησα 
δειλ,ώς.

— Μάλιστα, κύριε, έντδς τού ύπογείου δωμα
τίου τού άνακαλυφθέντο; ύπδ τού Μελσόνη κατά 
τδ 1822. Τδ πάν συμφωνεί μέ τήν ιστορίαν. Ε
γραψα μάλιστα μίαν μουσικήν έπταφωνίαν τοΰ 
μικρού πλαγιαύλου, δπως μιμηθώ τήν κλαγγή* 
τής άσπίδο;.

— Είναι έπικίνδυνον, παρετήρησα, εΐ; τδ τέ
λο; ένδ; μελοδράμ.ατος.

— Κύριε, έπανέλαβε, συγχωρήσατε είς του; 
νέου; καλλιτέχνας νά έχωσιν όλίγην ύπερηφάνεια*» 
διότι αυτή είναι τδ μόνον στήριγμά των. Ελ
πίζω δτι θά έπιτύχη . . . ’Αλλ’ ίδού εύρισκόμεθ* 

ενώπιον τού εργαστηρίου τοΰ Μέρλ' θέλετε νά σάς 
ψάλλω δύο ή τρεις ώδάς έκ τής Κλεοπάτρας μου;

0 Μέρλ είναι βιβλιοπώλης, διατηρών έν Ρώμη 
γαλλικόν βιβλιοπωλείου πρδ πεντήκοντα ετών μετά 
στρατού βιβλίων παρισιανών. Οι αυστριακοί είκο- 
βάκις άπεπειοάθησαν νά τδν έκδιώξωσιν, άλλ 
ίντέστη είς δλας των τάς έφόδους.

Τώ ύπενθύμιζα πάντοτε τήν είς τδν άγιον Πέ
τρον έπέσκεψίν μου, καΐ τώ έπρότεινον αναβολήν 
τής άκροάσεω; διά τήν έπαύριον.

ύ νέος δμως μουσικός είσήλθεν είς τά; πλέον 
εκτενείς λεπτομέρειας διά νά μέ κάμη νά έννοήσω 
τήν ωδήν του. χωρίς νά τήν ψάλλη, καΐ διερχόμε- 
νο; τήν όδδν τών Λ'ουρέωκ τώ έπήλθε νά μοί δεί- 
ξη τό μνημείου, έπί τής προσόψεω; τοϋ όποιου ά- 
νεγινώσκετο ή εξής έπιγραφή,«Είς τά; τέχνα; τής 
Μελπομένης, τής Ευτέρπης καΐ τή; Τερψιχόρης.»

— ίδού τδ θέατρου ΆργεττΙκα, μοί είπευ, είς 
τδ όποιου έπιθυμώ νά είσέλθω, έάν.χάρις εις προ
στασίαν υψηλήν, δυνηθώ νά επιτύχω τήν εύνοιαν 
τοϋ καρδιναλίου Φέσκ. Αΰτη είναι ή υπηρεσία 
τήν όποιαν σάς ζητώ. Η Κλεοπάτρα δύναται νά 
μοί δώση πεντακόσια σκούδα, νυμφεύομαι τότε 
τήν Φουρναρίναν μου καΐ μετ έπιτυχίας καθίστα
μαι δ πρώτος προμηθευτής τής ΛργεπΙτας.

— Φίλτατε συμπατριώτα, τώ είπον, είναι ά- 
νωφελές νά όμιλήσω περί τούτων εί; τήν σεβαστήν 
ασθενή τοΰ παλατιού Ρινουκίνη" γνωρίζω καλώς 
τδν ιππότην Ρδχλ. δστις φέρεται πρδ; έμέ μετ’ 
ευγενείας καί άγάπη;' θά μεταβώμεν μαζί παρά 
τώ φίλω του καρδιναλίω Φέσκ, καΐ έάν ή χρεία 
τδ άπαιτήση καΐ παρά τώ Γρηγορίφ X' I, δστις 
ηΰδόκησε νά μέ δεχθή ευμενέστατα δταν παρου- 
σιάσθην νά τώ ύποβάλω μετά τού θείου τοΰ αύ
τοκράτορος'σχέδιόν τι άνασκαφή;' επειδή δέ δέν 
επέτυχα, έλπίζω νά κατορθώσω δι’ ύμάς του
λάχιστον.

— Ητο δυσεκτέλεστον τδ σχέδιόν σας ; μ 
είπε.

— Μάλιστα, έκατοντάκις περισσότερον μελο
δράματος έκ πέντε πράξεων. Επρόκειτο νά φέρω 
εί-, φώς δλα τά εϊς τδν Τίβεριν τεθαμμένα θαυμά
σια έργα, άπδ τού ναοΰ τής ά^ετωποΰ τύχης 
καί τού κύκλου τής Εστίας μέχρι τοΰ λιμένος 
Φρομενταίρης, έμπροσθεν τού όρους Τεστακίου. Τί 
άπέγειναν τά αγάλματα καΐ αί στήλαι αί περι- 
στοιχούσαι τδν περίπατον τούτον τδν τοσούτιρ 
προσφιλή εις τδν όράτιον ; Οί έχθροί δέν τά κα- 
τίστρεψαν όταν είσέβαλον, ένταφιάσθησαν έν τώ

ποταμέ και δύναταί τις νά τά άνευρη μετά πολ
λών άλλων Θησαυρών, άνοίγων μίαν διώρυγα διά 
τής όποιας διοχετευόμενα τά ΰδατα θέλουσιν α
φήσει στεγνήν τήν κοίτην τοΰ Τιβέριος είς πολλά 
μέρη, ό Γρηγόριος XVI μά; είπεν δ,τι καΐ ό πά
πας Κλήμης X κατά τδ έτος 1675, δτε τώ
προέτεινον νά χορηγήση βοήθειαν οπω; έπισκευά- 
σωσι τά τείχη τοΰ Κολισέ «pecunia caret, δέν 
έχω οΰτελεπτόν» άλλ’ ή άπάντησις αΰτη δέν 
δύναται νά δοθή διά τήν Κλεοπάτραν σας. Αρκεί 
νά γράψη μόνον μίαν λέξιν εί; T0vimpressario$ia 
τοΰ διοικητοΰ καρδιναλίου.

— Λοιπόν, άνέκραξεν ό νέο; μουσικό; έκτδς 
εαυτού έκ τής χαράς γενόμενος, μοί ύπόσχεσθε 
ότι θά ένεργήσητε ύπέρ έμοΰ;

— Μάλιστα, καΐ μετά ζέσεω;' είναι τόσω εύ
κολο ν νά προσφέοη τις έκδούλευσιν δωρεάν.

— Δύνασθε έπίσης νά μοί ύποσχεθήτε Sv άρ
θρου εϊ; τινα εφημερίδα τών Παρισίων ;

— Ούδέν εΰκολώτερον. Πέμπω σήμερον μά
λιστα είς τδν Σκλέσιγγερ διά τήν Μονσιχητ έ'/η- 
μερΐδα Sv άρθρου διά τήν πρώτην παράστασιν τή; 
Νόρμας, δπερ ό Βελλίνης μοί έζήτησεν εις τήνΕο- 
λω’νίαν, καΐ ώφελούμενος τής ευκαιρίας ταύτης θά 
γράψω ύπέρ τής Κλεοπάτρα; σας είς τδν φίλον μου 
Σκλέσιγγερ.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην διηρχόμεθα τήν γέ
φυραν τοϋ άγίου’Αγγέλου,καί ό νέος μουσικός έθε- 
ώρει τον βαθυν καΐ ταχυν Τίβεριν μετά τής μαύρη; 
έκείνη; μελαγχολίας, τής παρακολουθούσης ιδέαν 
αυτοχειρίας' εξ αύτή; τής στιγμής ήρχισα νά σκέ- 
πτωμαι σπουδαίο»; περί τού καλλιτέχνου τούτου, 
προωρισμένου κατ’ έμέ νά πρόσθεση Sv είσέτι κε-
φάλαιον εις τδ μαρτυρολογίου τής τέχνης.

Αφοΰ διήλθεν ή μεγάλη έβδομάς ετέθην εις κί- 
νησιν καί έπρομήθευσα είς τδν νέον μου φίλον προ
στάτης τινας, έχοντας έπιέροήν. Είχεν αλλάξει 
τδ όνο μά του, μετονομασθείς Λεονής, δπως γίνη 
δεκτός παρά τω ψωμαϊκώ κοινώ, και παρασταθή 
ένώπιον τοΰ Αρείου Πάγου τοΰ impressario.

Μετ’ ολίγον έγκατέλειψα τήν ί’ώμαν, άλλ έ- 
ορόντισα νά εΰρω μέσον δπως μανθάνω περί τής 
τύχης τή; Κλεοπάτρας καΐ τοϋ νεαρού τη; συγ- 
γραφέως.

Γεσουάλδη ώνομάζετο ή Φουρναρίνα τοΰ Λεονή. 
0 πατήρ τη; είχε τδ έργαστόριόν του ει; τήν όδόν 
τού Αγίου Λορέντσου-Λουκίνα, άλλ η θυγάτηρ του
δέν έφαίνετο παντάπασιν εϊς τδ μέρος τούτο, τδ 

[ τόσφ είς τδ κοινόν εκτεθειμένου.Αΰτη κατώκε·. μόνη
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μετά τοΰ πρωτοτόκου αδελφού της μίαν τών μι
κρών εκείνων οικιών,τών κακώς έπί τών υψωμάτων 
τί; άγιας Τριάδος έκτισμένων, καΐ κατοικουμένων 
ύπο Γάλλων, καΐ αί όποϊαι εκειντο πολύ πλησίον 
τί; ήμετέρας γαλλική; σχολής τοΰ Monle-Pio- 
cio. ό ζωγράφος Ραφαήλ ειχεν απαντήσει τήν 
Φουρναρίναν του υπό τινα άναδενδράδα εϊ; τήν 
κορυφήν τοΰ Ιανούλκου ορούς ημέραν τινα καθ ήν 
έπέστρεφεν έκ τί; εργασίας ήν είχε παρά τοϊς α
δελφοί; καρμελίταις τοΰ άγιου Πέτρου είς Monto- 
rio, καί ό ήαέτερος μουσικό; είδε τήν Γεσουάλδην 
του έμφανισθεϊσαν εϊ; τδ ανοικτόν μέρος κήπου έκ 
πορτοκαλλεών, έπιστρέφων έκ τίς άγιας Τριάδος 
τοΰ δρους.,Τά πάθη ταΰτα τά γεννώμενα υπό τον 
φωτεινόν τί; ‘Ρώμης ορίζοντα καί έν τώ μέσω 
τών άνθέων καί τών αρωμάτων τών κήπων της 
έχουσι ίδιάζοντα χαρακτήρα έπί τής καρδίας καί 
τοΰ έρωτος τών καλλιτεχνών. Τά πάθη ταΰτα 
είσιν ανίατα ώς οί προερχόμενοι έκ τοΰ καύσονος 
κακοήθεις πυρετοί.

Τήν έπαύριον τής Κυριακής εκείνης καθ’ ήν ό 
ψαλμωδδς συμβουλεύει τούς ανθρώπους νά δοξο- 
λογώσι τδν ©εδν, ό νέος Αεονής είσήρχετο εϊς 
τδν κήπον τής Γεσουάλδη;, όπως τή άναγγείλη 
εύάρεστον τινα εϊδησιν. Τό έαρ τοΰ 1836 έφαί
νετο εισερχόμενου μετ’ αύτοΰ, μετά τής ιταλικής 
χάριτος. Ητον εσπέρα μαγευτική’ τά άνθη διέ- 
χεον τάς ευωδίας των εϊς τδν αέρα, τά πτηνά 
έκελάδουν έπί τών δένδρων, ό ρύαξ έψιθύριζε κυ
λιόμενος έπί τής χλόης, ό δέ έρως παντού πα- 
ρίστατο.

θ’ οφθαλμοί καί αϊ κινήσεις τοΰ Λεονή ειχον 
έκφρασθή πρό τής γλώσσα; του’ ή δέ Γεσουάλδη 
ήνωσε τάς χεϊρα; της καί ηύχαρίστησε τδν Θεόν, 
πριν ή άκούση ούδέν.

— Εγεινα δεκτό; εϊς τήν Αργεντίναν, άνεφώ- 
νησε θριαμβευτικώς, ή Κλεοπάτρα μου θέλει 
είσθαι τδ μελόδραμα τή; έποχής.

—Παναγία τών άνθέων έσο εύλογημένη, ειπεν 
ή νέα κόρη’ ο πατήρ μου άμα πληροφορηθη τήν 
καλήν ταύτην εϊδησιν Οά μέ αγαπά περισσότερον.

Δεν Οά φέρη πλέον ούδεμίαν άντίρρησιν’ 
μετά τήν πρώτην παράστασιν Οά συγκατατεθή 
εις τδν γάμον μας. ό καρδινάλιος Φέσκ μέ έπρο- 
στάτευσε πολύ, διότι είναι μέγα; καλλιτέχνης 
καί αύτός. Μοι εδειξε τήν πλουσίαν πινακοθήκην 
του, καί ήκουσε τήν μουσικήν μου μετά προσο
χή;» χειροκροτήσας επανειλημμένα»;* ό διευθυν
τής τής Αργεντίνας προσέκλινεν ένώπιόν του, ώ;

κάμνουσιν ένώπιον του πάπα, άναφανών............
Ημην έξαλλος έκ τής χαράς. Θά ύΑοχρεώση τδν 
Τακινάρδην νά λάβη μέρος εϊς τό θέατρον χάριν 
έμοΰ καί 6ά ψάλη τδ μέρος τοΰ Αντωνίου’ ό· 
Τακινάρδης είναι ό πρώτος οξύφωνος τής Ιταλίας 
αν καΐ εξηκοντούτης. Τδ μέρος της Κλεπάτρας 
έδωσαν εις τήν περίφημου Κόρσην. Ούδέν υπάρχει 
έξοχώτερον τών δύο αυτών φωνών! Θά υψωθώ 
μέχρι τών αστέρων, τδ έργον μου θά υποδεχθή 
μετά φανατισμού, τδ όνομά μου θά καταστή έν
δοξον εϊς τήν οικουμένην’ άλλά τήν ευτυχίαν μου 
ταύτην θά άπολαύσωμεν μαζί.

Εί; τούς λόγους τούτους, τούς οποίους ήκουεν 
ώς λόγους τού Εύαγγελίου, ή Γεσουάλδη ήστρα- 
ψεν έκ χαράς. Η ώραιότης τη; είχε τδν αγγελι
κόν έκεϊνον τύπον τδν τόσω συνήθη εις τά; νεά· 
νιδα; της Ρώμης, καί μάλιστα είς τά; χωρικά; 
τοΰ Τίβολ·., του Αλβανού καΐ Σονβιάκου. Δύναταί 
τις νά εϊπη ότι ήτο ποοωρισμένη νά χορηγήση 
τύπους είς ολους τούς ζωγράφους της Παναγίας, 
οιτινες ώφειλον νά στήσωσιν έκεϊ τά εργοστά
σιά των.

0 ουρανό; τή; Ρώμης έδωσεν έπίσης εϊς τάς 
νεάνιδας τήν μελωδίαν έκείνην τής φωνής, δι 
ής ομιλώσι τήν άρμονικωτέοαν γλώσσαν τοΰ 
κόσμου. Οί οφθαλμοί, ή καρδία καί τά ώτα έξί- 
στανται’ τάς θεωρεί τις έν έκστάσει. Νομίζει 
ότι αί παρθένοι τοΰ ‘Ραφαήλ, τοΰ Κορρεγίου, 
τοΰ Καρόλου Δόλκου, τοΰ Ανδρέα Σάρτου καΐ τοϋ- 
Φιεζόλη έξήλθον τών κορνιζών των καΐ όμιλούσι 
περί έρωτος εϊς τήν ουρανίαν έκείνην γλώσσαν, ό 
Λεονή; ήκουε γονυπετή; τήν Γεσουάλδην, ήτις, 
ευτράπελο; ώς παιδίον, έψαλλε τά χρυσά ονειρο- 
πολήματά τη; μετά τή; ειλικρινούς απλοϊκότη
τα; δεκαοκταετοΰ; νεάνιδας. Τδ γελώεν αύτή; 
μέλλον ήτο τόσω βέβαιον δι’ αύτήν,ώς*ε ένετρύφα 
εις αύτδ ώς διά πράγμα άποκτηθέν. Εϊ; θελκτικήν 
έπαυλιν άγορασθεΐσαν διάτων χρημάτων τήςΚλεο- 
πάτρας έφαντάζετο ότι έδέχετο τούς άρίτου; τής 
έποχής καλλιτέχνας καΐ τού; έκάλει νά ψάλλωσι 
τά άσματα καί τάς διωδίας τού συζύγου τη» 
υπό ύελίνους θόλους, όπως δίδη νέα θέλγητρα εις 
τήναϊγυπτιακήνέκείνην μουσικήν,φωτιζομένην ύπδ 
τοϋ ήλίου. Ετέλει θρησκευτικήν τελετήν εις Γεν- 
σάνο τήν ημέραν τού ονόματος της, έθεώρει έαυτην 
καθημένην εϊ; τι Οεωρεΐόν τής Αργεντίνας, φορού
σαν στέμμα ίεροβοτάνης, ένδυμα μεταξουφαντον, 
κοπέν ύπδ τή; Κ. Λεπρέ, κοπτρίας τών Παρισίων,. 
άποκατασταθείση; είς τδ ιπποδρομίαν, καί συμ- 

μεοιζομένην μετά τοΰ νέου συζύγου της τάς εύ- 

φημίας τοΰ ρωμαϊκού λαού.
Ζώσα ούτως μάλλον tv τω μήλλοντι ή έν τώ 

παρόντι ή Γεσουάλδη ένόμιζεν έαυτήν ύπανδρευο- 
μένην έν τή εκκλησία τοΰ άγιου Λουδοβίκου τών 
Γάλλων, καί έν τίρ παραφορά τής ιταλικής της 
φαντασίας έλησμόνει ότι ή έπαύριον δέν ητο ή 
προωρισμένη διά τδν γάμον τη; ημέρα. Ηδη οί 
πρώτοι αστέρες έφαίνοντο διά τών κενών δια
στημάτων τών πορτοκαλλεών, καί ή εσπερία αύ
ρα, πλήρης αρωμάτων, έψιθύριζε τδν κινδυνώδη 
συλλογισμόν, ώς Κίρκη αόρατος, συχνότατα όμ.ως 
άκουομένη ύπδ τδν διαγελώντα ρωμαϊκόν ουρα
νόν, τδν ύποθάλποντα τδν έρωτα.

Η άβυσος ή χωρίζουσα τά όρωτικά ονειροπο
λήματα τής πραγματικότητος είναι βαθυτέρα 
τού ωκεανού τοΰ Ισημερινού, καί δμως πηδά τις 
αύτήν δι’ ένδς άλματος. 0 Λεονή; κατέβη αμέσως 
έκ τού Monte-pincio μέ τήν σταθεράν άπόφα- 
σιν νά ένασχοληθή αμέσως περί τοϋ γάμου του, 
καί νά έκπληρώση διατυπώσεις τινα; άπαιτουμέ 
νας είς τόπον ξένον. Πρδ τούτου όμως ώφειλε νά 
ένταμώση τδν διευθυντήν τοΰ θεάτρου, κατοι- 
χοΰντα έν τή οδώ Torre-Argentina. Το ωρολό- 
γιον τή; Αγίας Τριάδος τοΰ όρους έσήμαινεν έννά- 
την ώραν, καί κατ’ αυτήν τήν ώραν ώς ειχεν ύ- 
ποσχεθή περιεμένετο όχι μόνον άπδ τδν διευθυν
τήν άλλά καί άπδ τδν Τακινάρδην, τήν περίφη- 
μον υψίφωνον Κόρσην καί τήν βαρύφωνον Μονέλ- 
λαν, τά τρία ταΰτα μεγάλα πρόσωπα έν τω με· 
λοδράματί του, τά όποια είχον συνελθεί δποις με- 
λετήσωσι τδ έργον του. () δέ Λεονής διευθύνετο 
πρδς αύτού; έν τή έξάψει τού ένθουσιασμοΰ του. 
Περιέμενε τετράδα άσπασμ.ών καί έναγκαλισμάτων 
άμα παρουσιάζετο έκεϊ. Αλλ’ ήπατατο, διότι ή 
υποδοχή του υπήρξε ψυχρά καί συνεσταλμένο»; 

αυτών.Εκάθησε καί έζήτησε 
συγγνώμην διά τήν αργοπορίαν του, λέγων, ότι ύ- 
πόθεσις σπουδαία συνδεομ.ένη μέ τήν Κλεοπάτραν 
του τον άπησχόλησεν έπί πολύ είς το μέγαρον 
τοΰ πρέσβεως τής Γα'λλίας Κ.Λατούρ Maubourg. 

ϊσως τδ δικαιολόγημα τούτο φέρη αποτέλε
σμα, έλεγε καθ’ εαυτόν. Αλλ’ δμως οί τρεις 
Χαλλιτέχναι έτήρουν πάντοτε τήν αύτήν σιωπήν’ 
ΧαΙ δ μέν διευθυντή; κατε

•ου
μόνον έχαιρετήθη ύ·

ίνετο μέ τά φώτα καί 
μέ τά παράθυρα, πηγαινοερχόμενος άπδ εκείνα 
εΐς ταΰτα χωρίς ούδόλως νά σκέπτηται έπί τού 
μελοδράματος, οί δέ άλλοι εξέταζαν τάς κρέμα*· 
μένα; έπί τού τοίχου εικόνας.

Τδ ύπερμέγεθες μουσικόν πόνημα κεκοσμημέ- 
νον διά ταινιών- ήτο τεθειμένου έπί τοΰ αναλογίου 
τοΰ κλειδοκύμβαλού.

Η σιωπή μου ίσως τούς άποθαρρύνει, ελεγε 
καθ εαυτόν, άς λάβω τδν λόγον καΐ άς προκαλί- 
σω ομιλίαν έπί τοΰ ζητήματος. Καί άφοΰ έβη- 
ξεν, άπέμαξε τδν ιδρώτα τοΰ προσώπου του και 
διηυθέτησε τήν μαύρην κόμην του, είπε’

— Λογίζομαι εύτυχής διότι ένεπιστεύθην τδ 
έργον μου είς τρεις καλλιτέχνας έξόχου φήμης, 
καί τών οποίων τά προτερήματα έγγυώνται περί 
τής έπιτυχίας του.

Αλλ’ έκεϊνοι έξηκολούθουν νά προσέχουν εις 
τάς εικόνας τής όροφής.

— Πρέπει νά παρετηρήσατε, έξηκολούθησεν, 
φίλτατοι καί ένδοξοι διερμηνείς, ότι έδωσα πολ- 
λήν προσοχήν όπως άκόλΟυθήσω τδ παράδειγμα 
τών μεγάλων διδασκάλων τής μουσικής, οιτινες 
έγραψαν. . . .

— Α ! κύριε, διέκοψεν ή Κόρση μετά τόνου 
πλήρους ειρωνείας,έθέσατε τδ sol είς τδ μέροςμου 
πάντοτε έπί τής συλλαβής on, δέν ήξεύρω διατί, 
ένώ έπρεπε νά τεθή τδ sol έπί τή; συλλαβή; i.

•— Αληθώς, έψιθύφισεν δ διευθυντής.
— Οι δφθαλμοί τοϋ Λεονή έξογκώθησαν καί 

τά χείλη του μετά θλίψεως έζέπεμψαν ς-εναγμόν.
— Καί έπειτα έξηκολούθησεν ή Κόρση, δέν 

λαμβάνω μέρος παντάπασι κατά τήν είσοδον' 
όταν τδ παραπέτασμα σηκωθή θά κείμαι έξηπλω- 
υ.ένη έπί τάπητος περσικού, καί Θα ακούω έπι έν 
τέταρτον τής ώρας τδν Αντώνιον ψαλλοντα Βα~ 
σί.ΐισσα τοΰ έρωτος, regina d’.imorc. Τί θέλετε 
λοιπόν νά κάμω έγώ όταν μοί λέγη τάς ανοησία;

1 ταύτα;;
— ’Αλλά Οά τάς άκούσητε, κυρία, ειπεν ό 

; Λεονή; μέ φωνήν συγκεκινημένην.
— Δέν έσυνήθισα νά ακούω, έπανέλαβεν ή καλ- 

■ λιτέχνις.
— Θά πει
— Δέν

ρών’ ποτέ
τδ όποιον νά μοί’ άπαγορεύη νά είσελθω ε:

ριδιαβάζητε έπί τής τριήρους.
ήξεύρω νά περιδιαβάζω έπί τών τριη- 
δέν μοί έδωσαν μέρος τόσον άνόητον, 

ς τήν 
σκηνήν μεθ’ ένδς ωραίου άσματος «Σί χαιριτώ 
ώράϊα χώγ,α,» ώς είς τδν Κορίολάνον καί μετά 
μιας cabaletla siogata, ώς είς τήν Ζηνοβίαν, 
οποίαν ΰπεχρεώθην νά έπαναλάβω επτάκις.

0 Λεονή; παρ’ δλίγον νά καταλήφθή υπό πυρε
τού’ ποοσεπάθει ν’ άναλάβη δυνάμεις όπως άντι- 
σταθή κα-ϊά τής άνελπίστού ταύτης εφόδου.

ην
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— Κυρία, τή είπε, γνωρίζετε εκ τή; ιστορίας 
οτι ή Κλεοπάτρα ήτον πλαγιασμένη έπί τίνος 
τριήρους, καί ότι ....

— Δέν ένδιαφέρομαι- διά τήν ιστορίαν, διέκο- 
ψεν ή καλλιτέχνις, πρέπει νά κάμω λαρυγγισμούς, 
ίδού ή ιστορία μου /

— Τότε, κυρία, συνθέσατε σίϊ; τά μελοδράμα

τα καί ψάλλετε αύτά μόνη σας.
— Τή αλήθεια, κύριε, θά έκαμνόν τι καλλίτε

ρου τή; Κλεοπάτρας, έάν άνεμιγιυόμην.
— Α; έλθωμεν εΐ; τά πράγματα, φιλτάτη, 

ε’πεν ό διευθυντή; παρεμβαίνων έν τώ μέσςο, καί 
ά; μή Ουμόνωμεν. Θέλετε νά λάβητε μέρος εΐ; 
τήν παράστασιν τή; Κλεοπάτρας, ή όχι;

— Οχι!
— Κυρία, διέκοψεν ό Λεονή; τρόμων 

πισίας, υπάρχουν νόμοι καί διαταγαΐ 
α'ίτινε; δύνανται. . .

Καγχασμό; τονισμένο; κατά τον 

έξ άπελ- 
άνώτεραι

επίλογονί Ζ- » ’ 4 ’ *
τή; I’ltaliana in Algieri διεχύθη καθ’δλην τήν 
αίθουσαν και κατέπληξε τόν νέον καλλιτέχνην. 11 
παράδοξο; ευθυμία διήρκεσεν έπί πολύ, ό δέ διευ
θυντή; άδημονών έκρυπτε τό πρόσωπον του και 
προσεπάθει νά τοποθέτηση συμμέτρως δύο αγγεία 
τοσκανικά έπί τή; τραπέζη; τή; αιθούση;.

Η Κόρση έγερθεϊσα, είπε μέ φωνήν χαμηλήν.
— Δεν είμαι πλέον αναγκαία ένταΰθα, ή μήτηρ 
μου μέ περιμένει. Καί άπεχαιρέτησε τήν συνα
ναστροφήν ψιθυρίζουσα τήν buona sera τοΰ 
Barbier.

Ο Λεονή; συγκέντρωσα; έκ νέου τά; δυνάμει; 
του έλαβεν ύφο; σοβαρόν καί ε’πεν εΐ; τόν διε- 
θυντήν. Ελπίζω, κύριε, οτι εΐ; θέατρου πρώτη; 
τάξεως είναι εύκολου ν άντικατασταθή ή άνόη
το; αυτή, ήτι; πρό μικρού άνεχώρησεν.

*0 διευθυντή; άπήντησε μετά σοβαρότατο;.
— Θά κατορθώσω νά σα; δώσω τήν Φραγκε- 
σκίναν . .

— ϊ’παγε εΐ; τήν Φραγκεσκίναν, ε’πεν ό μου
σικό;.

— ’Αλλά, έξηκολούθησεν ό διευθυντή;, έχει 
μέρος εΐ; τόν Ευτυχή KdpoJor.

— Δι έμέ είναι μεγάλη τιμωρία ή πρότασί; 
σα; αΰτη, ε’πεν ό Λεονή; . . . Τέλο; . . ά; ίδω
μεν . . . φωτίσατε ένα νέον . . . Κύριε Τακινάρδη 
εισθε μέγα; καλλιτέχνη; καί άνθρωπο; έμπειρος.. 
Γνωρίζετε όλην τήν Ιταλίαν, έλθετε εί; βοήθειαν 
μου . . .

— Φίλτατε διδάσκαλε, ύπέλαβεν ά Τπκινάρ-

δη; μετά γλυκύτητο;, έπεθύμουν πολύ νά φανώ 
ωφέλιμο;, άλλά καί έγώ ό ίδιος δέν δύναμαι νά 
λάβω τό μέρα; τοΰ Αντωνίου. . .

‘Ο Λεονή; έκλονίσθη έπί τοΰ καθίσματό; του, 
ώσεί τό ύπ’ αυτόν έδαφος έσείσθη.

— Καί διά ποιον λόγον ; ... έψιΟΰρισε μέ 
φωνήν έσβεσμένηυ.

—Ό λόγο; μου Οά σά; φανή επουσιώδη;, έπα
νέλαβεν ό περίφημος υψίφωνος, άλλά δι έμέ είναι 
μέγας . .. Γνωρίζετε άναμφιβόλως ότι άπασα ή 
Ιταλία γνωρίζει . . . γνωρίζετε οτι ένεκα τοΰ μι
κρού μ.ου άναστήματο; έζέρχομαι πάντοτε έφιπ
πο; τούτο είναι ό πρώτο; τών συμφωνιών μ.ου 
όρο;. 11 πρώτη πράξι; τού μελοδράματος σα; 
λαμβάνει χώραν έν τω πλοίφ τή; Κλεοπάτρα;, 
όθεν μοί είναι αδύνατον νά δεχθώ τό μέρος τού 
’Αντωνίου (1)

‘θ Λεονή; μετέβαινε βαθμηδόν άπό τή; ζωι
κή; εΐ; τήν τών ορυκτών κατάστασιν,ήτο ώ; άπο- 
λιθωμέυος.

— Εκτο; τούτου, έξηκολούθησεν ό Τακινάρδη;, 
εΐ; τήν μεγάλην διωδίαν μετά τή; Κλεοπάτρα; 
δέν μοί έδώκατε οϋδέν μέρο; έξ έκείνων εΐ; τά 
όποια έπιδείκνυται ή τέχνη μου. Τοϋτο άπο- 
δεικνύει ότι είσθε είσέτι άπειρος, καθό νέο;" έγώ 
είμαι ήδη εξηκοντούτη; καί οί έρωτες δέν μοί 
αρμόζουν πλέον’ ιδέτε τά; τρίχα; τή; κεφαλή; 
μου ότι έλευκάνθησαν. Οφείλω όμως μετ' εύχαρι- 
στήσεως νά σα; φανερώσω ότι άναγνώσα; ολό
κληρον τήν μουσικήν σα; παρετήρησα ότι έχει 
ωραίας εμπνεύσεις. Εχετε όθεν μέλλον καλόν, 
άλλά δέν έννοεϊτε είσέτι ούδέν τών τοΰ θεάτρου. 
Τό σκηνικόν αυτού είναι εΰκολώτερον τή; με· 
λοποιί’ας.

‘θ Τακινάρδη; μετά τού; λόγου; τούτου; ή
γέρθη, έχαιρέτησε τόν διευθυντήν καί άποταθεί; 
πρό; τόν Μονέλλαν τώ ε’πεν, — Ερχεσθε νά λά- 
βωμεν έν ποτόν, εί; το καφφενείον τών Kpirur;

0 Μονέλλα; έννοήσα; τήν θέσιν τού Λεονή 
είπε προ; αυτόν.

— Έγράψατε τό μέρο; μου, το τοΰ βασι- 
λέω; τής Αιθιοπία;, διά ένα βαρύφωνον profoo.de, 
έγώ δέ είμαι ό πρώτο; βαρόφωνος τή; *Ιταλί«{· 
Δέν ήκούσατε τήν φωνήν μου εί; τήν Σεμιράμιδα, 

Είς τύκ fifiror του ό διάιΐο.γοι;, ή βασί.Ιιανα ;
— ύΖ1·

(I) Ούίΐν έφινρέβη εις τό Ιστορικόν τοϋτο ίιήτΊ!*·’ 
ούτε αύτή ή ίιιππο; εϊσοοος τοΰ Τακινάροη,συμφωνονμέ- 

νη πάντοτε ύπό τοϋ περίφημου όςυφώνου.

■— Λοιπόν έλθετε νά τήν άκούσητε οπω; έκ- 
πιμήσητε, έάν πρέπει νά διακινδυνεύσω τήν φή
μην μου χάριν τοΰ έδικού σα; βασιλέως τή; Αι
θιοπίας, δστι; εκπέμπει όλου; τού; ήχου; του εϊ; 
τό βάθος όνο; βαρελιού.

Καί δ βαθύφωνο; ήγέρθη έπίση;, μουρμουρί
ζω? τήν αραβικήν μελωδίαν τού Λσσούρου. « Η 

πίοτις μου.*
0 Λεονή; έμενεν ακίνητο; ώ; άγαλμα, ‘θ δέ

διευθυντή; -μ,ελα; μόνο;, έπλησίασε πρός αύτόν 
καί "ώ εϊπε. — Κύριε καλλιτέχνα, βλέπετε ότι 
ένήργησαπίν ϋ,τι έδυνάμην όπως παρασταθή τό 
μελόδραμά σας, άλλ’ όλοι οί ύποκριταί μέ έκάλε- 
σαν παράφρονα. ’Επιμένουν όλοι αύτοϊ εις τά 
«αλβκά, διότι φοβούνται τά νέα, τό δέ κοινόν 
τού; βοηθεϊ εΐ; τούτο . . . Αλλά μή άποθαδρύνε" 
σθε . . . θά ίδητε πολλά τοιαΰτα έάν δέν άφή- 
σητε τό θέατρου . . . ’Αναχωρείτε χωρίς νά μοί 

• δώσητε τήν χεΐρα σας; . . Μή λησμονήσετε νά 
Άάβητε τό έργον σα; .. . διότι δέν εγγυώμαι 
περί αύτοϋ . . . παρ’ έμοί πολλοί συχνάζουσιν. · 
Ατυχή; νεανία;! πόσον έχει τό υφο; περίλυπου ! 
■Κομίζω ότι μέ -βλέπει τήν εσπέραν καθ’ ήν άπέ- 
-τυγεν είς τόν San-Carlo τό μελόδραμά μου δ 
.Kc-Λσαρ. A. I όλοι έκάμαμεν μελοδράματα εί; τόν 
τόπον τούτον τή; μουσική; . . Μή όπισθοδρομήτε 
είς τό στάδιον τούτο θά γίνητε μίαν ημέραν διευ
θυντή; ώς έγώ, ώς δ Βαρβάγιας, ώ; ό Μικάλη;’ 

■είναι ώραία τέχνη όταν έπιτύχη.
ital ταϋτα είπώ* έτεινε τήν χεΐρα πρό; τόν 

Λεονή, οστις τήν ήγγισε χωρίς νά τήν θλίψή καί 
έξήλΰε έσπευσμένως.

ή όδος ήτο σκοτεινή, καί κατά συνέπειαν ό 
νέο; .μουσικός έβάδιζε τνχαίως’ άντί δέ νά διευ- 
θυνθή πρό; τό ίπποδρόμιον, έλαβεν δλως έναν- 
τίαν .διεύθυνσιν, τήν πρό; τόν ποταμόν άγουσαν, 
ϊδών τοϋτο έμειδίασε, τό δέ μειδίαμά του ήδύ

νατο νά παραβληθή μέ τό τοϋ εί; θάνατον κα
ταδικασμένου’ όταν έφθασεν εί; τό μέσον τή; 
γεφύρα; τού άγίου Αγγέλου έστάθη καί στη- 
ρίχθείς έπί τοΰ τοίχου έθεώρει τόν Τίβεριν, ό 
στι; έφαίνετο κυλίω* ύδωρ μέλαν ύπό τήν άπαι- 
σίαν σκιάν τού τάφου τοΰ Αδριανού. Επί πολλήν 
ώραν έγεόετο τή; σκληρά; έκείνη; ηδονή;, ήν δί
δει ή ιδέα αιφνίδιου θανάτου όζ-ι; μά; απαλλάσσει 
οχληράς ζωή;. ’Αλλ’ έγειρα; τήν κεφαλήν του 
δπως ρίψ/j τελευταίου βλέμμα πρό; τόν ουρανόν, 
παρετήρησεν ένα τών αγγέλων τή; γεφύραςκλίνον- 
τα πρό; αύτόν τήν κεφαλήν, καί έπί τή; άγγελι- 

κή; έκείνη; μορφή; ένόμισεν ότι διακρίνει τά έ- 
ςαίσια χαρακτηριστικά τή; Γεσουάλδης.»

— Α; ζήσω χάριν αύτή; είπε στρέφων τά 
βλέμματά του πρός τά όψη τοΰ Monle-pincio.

Καί είσήλθεν εϊ; τήν πόλιν με βήμα ταχύ. 

συτίχτια τίς το Χζίοστχίς φυ.1.1άδιοτ).

II ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΝ ΟΦΕΟΚΙΙΛΡΛ TOIS.lP.WOK 
ΚΑΙ ΤΟΙΪ NEQTEPOIX

U τή; άνθρωπότητο; ιστορία ούδέν παρίστησι 
περιεργότερον πράγμα τής πρός τούς οφει; λα
τρεία;, τό δ.έ ε'ιδο; τούτο τή; είδωλολατρεία; 
ύπάρχει τό αρχαιότερου καί τό μάλλον διαδεδο
μένου. Πάυτε; έκ τή; μυθολογία; γνωοίζομεν τόν 
Πύθωνα, οΰ το όνομα υπομιμνήσκει ήμΐν τόν 
ώοαΐον μύθον τού Δευκαλίωνά; καΐ τή; Πΰρόας, 
οίτινε; μόνοι τών ανθρώπων έσώθησαν άπό τού 
κατακλυσμού, τόν βοοβορώδη ωκεανόν, έν ω έ" 
γεννήθη ό τερατώδη; ούτο; ίφις, τά σπήλαια τοΰ 
Παρνασσού, ένθα έζησε^-αί έφονεύθη υπό τοΰ Α
πόλλωνα;, οστι; πρός άνάμνησιν τού κατορθώμα- 
τό; του ώνόμασε Πύθωνα τόν τόπον έκείνον, έσύ- 
στησε τού; Πυθείου; άγώνα; καί δέν έδίστασε καί 
αύτό; νά προσλάβη τό επώνυμο* τού Πυθείου.

Άλλ’ ή λατρεία τών δφεων, υπάρχει πολύ άρ- 
χαιοτέρα τή; τών Ελλήνων μυθολογία;, καί εύ- 
κόλω; εξηγείται ή αιτία τοϋ λατρεύειν τόν δαί
μονα, δπερ συμβαίνει έτ·. έν Ινδική, έν τή άνατο- 
λική παραλία τή; Αφρική; καί έν Αγίρ» Δομίνκω. 
Οί άνθρωποι κατά πάσαν έποχήν άνεγ/ώρισαν άρ- 
χήν τινα κακοΰ, έξασκοΰσαν έπιρροήν μεγίστην 
έπί τοΰ κόσμου, άδυνατοΰντε; δέ νά εξηγήσωσι 
τήν αιτίαν τή; αρχή; ταύτης, τήν μετεμόρφωσαν 
εις δ«ίμονα, ου έπεκαλούντο τόν έλεον καί 8ν 
έζήτονν νά έξευμενίσωσι διά ποικίλων θυσιών, 
μηδ αύτόίν τών ανθρωπίνων έξαιρουμένων. Παν
τού ένθα οί άνθρωποι έν τώ ρευματι τών αιώνων 
έφερον τά βήυ,ατά των, άπαντά τι; μαρτύρια κατά 
τό μάλλον ή ήττον εντελή τής 
τη; κακή; άρχής, ·?,ν παρί------
φεω;’ τοιουτοτρόπω; δέ του ερπετού 
ραδεχθέντο; ώ; άντιπροσώπου τή; 
χής, ή εΐκών του διεδόθη καθ όλα τ 
σχήματα, ότέ μέν ειδεχθή; καί άποτρόπαιο;, ό ._ 
δέ μεγαλοπρεπή; καί ώραία. Κατέστη ό Θεός τού 
κόσμου καί ή λατρεία του έν Αίγύπτςο, έν Βα- 
βυλώνι, έν Ινδική καί αλλαχού, υπήρξε τοιαύτη 
όίστε έξήλειψε πά* ίχνος θεότητα; άγαθωτέρας
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πρδς τού; ανθρώπου; ζαΐ άληθεστέρας* ένΐ λόγω 
ό δφι; υπήρξε το ούσιώδες στοιχείο* πασών 
τών θρησκειών, τδ μοναδικόν Σύμβολον της θεό
τητα;, είκονιζόμενος δέ έπί ελεφάντινου ή αργύ
ρου, έφέρετο εΐ; τόν δάκτυλον ώ; περίαπτον άμα 
καΐ χρησμός, κατά πάσαν δέ πιθανότητα οί παρ’ 
ήμ.ϊν μεταχειρεζόμενοι δακτύλιο·, τοΰ γάμου, είσιν 
άναμνήσει; τής αρχαίας ταύτη; δεισιδαιμονία;. 
Οί αρχαίοι δακτύλιοι παρίστων έν γένει όφιν δά- 
κνοντα τήν ουράν αύτοΰ, καΐ έσχημάτιζον ουτω 
κύκλον τέλειον, οπερ ήν έμβλημα τή; αίωνιότη- 
το;.

Εν Αιγύπτω ό δφι; άπήλαυσε τιμά; θεία; άπό 
τών αρχαιότατων έτι χρόνων, καΐ ούχί μόνον 
εθεωρειτο ώ; σύμβολον φρονήσεως, άλλά τώ άπε- 
•δίδοτο καΐ ίδιότη; παραγωγικότατος καΐ άθανα- 
σίας. Μετ’ ού πολύ δε όπως άποδείξωσι τήν τα
χύτητα καΐ τήν δύναμιν τοΰ θεοΰ, προσέθηκαν 
πτέρυγα; είς τον όφιν, ώ; φαίνεται εί; τά συμ
βολικά σχήματα τοΰ θεοΰ άτινα ευρίσκονται ει; 
τά αιγυπτιακά μνημ,εϊα. ,

Ούδεΐ; άγνοεϊ πόσον οι Εβραίοι, μακοόν χρόνον 
•εν Αιγύπτω μείναντες, ένησμενίζοντο εΐ; τήν 
ιδέαν τοΰ προσφέρειν λατρείαν πρό; τού; οφεις. 
’Εν τώ πρωτοτύπω τή; παλαιά; διαθήκης συχνά 
άναφέρεται η λέξις όό’, ήτις έβράίστΐ δηλοΧ όφιν. 
Ούτως ό Μωϋσή; έν ΙΗ. κεφαλαίω §.11 τοϋ Δευ 
τεοευομίου διατάσσε·. νά Οανατοΰνται πάντες οί 
λατρεύοντε; τόν ό6, τούτέστι τόν όφιν. Καΐ ή 
προφήτι; δε τοΰ Έδώρ περιγράφεται ώς γυνή κα- 
τέχουσα ενα ΰΰ ή όφιν τόν ίποΧον μετεχειρίζετο 
διά τάς άποκαλύψεις αύτής.

0 ναός τοϋ Βώλου λέξεως προελθούσης κατά 
συγκοπήν τοΰ ύ€ ί.Ι (όφεω; θεοΰ) περιείχε μέγαν 
αριθμόν συμβόλων θείων, ών ό δφι; έσχημάτιζε 

στεοεοτύπως τήν πρώτιστη* μορφήν. Η οφιολα- 
τρεία έπίσης ύπήρξεν ή έν ισχύ'ί θρησκεία καθ α- 
πασαν τήν Περσίαν,τής όποια; οί μάγοι έλάτρευον 
τού; καλού; καΐ κακού; δαίμονα; ύπό τό σχήμα 
τών οοεων, οί; άφιέρουν τούς ναού; αύτών. Καΐ 
παρά τοϊ; Ελλησι δέ κατά τά; έορτάς τοΰ Βάκχου, 
οί συμμετέχοντε; αύτών, έκράτουν έν χερσΐ οφεις, 
■κραυγάζόντες Εύοΐ Εύάν, λέξεις ών τινε; τήν ση
μασίαν εύρον εις τήν εβραϊκήν ού, έπί τό εύφω* 
νότερον μ.ετατραπεϊσαν. ό όφι; κατέστη τό σύμ
βολον τοΰ Απόλλωνος καΐ Ασκληπιού, κατά Συνέ
πειαν τής ιατρικής, ήν οί δύο ούτοι θεοί άνέλαβον 
ύπό τήν στενήν προστασ'αν των. ό Ερμή; ούδέ· 
ποτ: κατήρχετο εί; τήν γήν όπως έξαγγείλη βου

λήν τινα τοΰ .Διδς, άν δέν έφερε τό κηρύκειον, ρά
βδον περί ήν έλίσσοντο δύο όψεις*.Οί άρχαϊοι 
Φρύγε; άπέδιδον τιμά; θεία; εις τού; οφεις, καΐ οί 
τόν Βιογίλιον άναγνόντες ενθυμούνται τήν σκηνήν 
ταύτην τοΰ πέμπτου βιβλίου τή; Αίνειάδο; είς 
τήν όποιαν ένώ ό υιός τοΰ Αγχίσου προσέφερε θυ
σία; έπί τοΰ τάφου τοΰ πατρός του, αίφνης οφις 
τερατώδη; έξήλθεν έκ τών κρυφιωτέρων μερών 
τοΰ ίεροΰ τόπου, περιελίσσεται επτάκις περί τόν 
τάοον καΐ εκτείνει τό λοιπόν τοΰ σώματός του είς 
τού; πόδας τοΰ θυσιαστηρίου. Τά λέπια αύτοΰ ή- 
στραπτον καΐ πρδς το αντίθετον τοΰ ορίζοντα; 
ό ήλιος άντηυγάζετο ποικίλας χροιά:. Είς τήν θέαν 
ταύτην ό Αινείας, έμεινεν ώς έννεός, ό δέ οφις ώρ- 
μησε πρός τό θυσιαστήριον καΐ καταβροχθείοας 
τάς Ουσίας έπανήλθεν δθεν έξήλθε. Τότε ό Αινείας 
ήρξατο μετά πλείονος ζήλου άποδίδοιν Ουσία; είς 
τόν σεβαστόν πατέρα του, άγνοών άν τό ερπετό* 

ι ην» πνεύμα τοΰ τόπου .ή τό πνεύμα του Αγχίσου.® 
II ιδέα αύτη εινε όντως παράδοξο:, άλλ’ έχει τήν 
πηγήν αύτή; έν Αιγύπτω, ένθα έπίστευον δτι ή 
ψυχή, χωοιζομένη τοΰ σώματος, διήρχετο δώδε- 
κα ι’ορας τής νυκτός εΐ; τήν λέμβον τοΰ δύοντος 
ήλιου όπως παλαίση κατά τερατώδους οφεως,πρΐν 
ή εϊσέλθη είς τού; τόπους τής αθανασίας.

Σπουδάζω* λοιπόν τις τάς άνθρωπίνου; δεισι" 
δαιμόνιας έν τώ παρελθόντι ή έν τώ ένεστώτι, 
ευρίσκει παντού καΐ πάντοτε τόν όφιν ώς στοι
χείο* ούσιώδες λατρείας ή τρόμου, διότι ή αμά
θεια ούδέποτ’ έλειψε τού ν άπονείμη τιμάς 
θεία; εΐ; τδν φόβον, ό δράκων ή ό πτερωτός οφις 
ανέκαθεν καΐ μέχρι τοΰ νΰν χρησιμεύει ώ; ση
μαία τών Ασσυριών, Πάρθων. Σκυθών, Σινών καΐ 
Δανών’ ό τελευταίος ούτος λαό; έχει μαλιστα, 
καΐ παράδοσίν τινα, καθ’ ήν δφεως γιγανταίου 
άπειλήσαντο; νά καταβροχθίση τδν κόσμον, ό 
Θεός θώρ έφάνευσεν αύτδν διά τεραστίου κάμα- 
κος. 0 Μενέλαος καΐ δ Αγαμέμνων μεταξύ τί>ν 
Ελλήνων, έφερον έμβλημα όφεω; είς τάς άσπ'δας 
των, καΐ όφις έθυσιάσθη έπί τοΰ τάφου τοΰ Ε" 
παμεινώνδου ΐνα καταδειχθή ή Σπαρτιατική αύ
τοΰ καταγωγή.

Έν Ινδική ή οφιολατρεία συγχέεται πρδς τά* 
λατρείαν τοΰ Σίβα, τοΰ Γανέσα καΐ τοΰ Βισνοΰ’ 
όφεις ήματωμένοι παρίσταντο περιελισσόμενοι 
περί τάς χιλίας χεϊρα; τή; φοβέρας Δυύργ»?· ( 1 
άρχαϊοι Δρουϊδικοΐ ναοί τοΰ ’λβουρή καΐ τή: Σ:ο- 
νεχίνγη; μιμούνται διά τοΰ σχήματος αύτοΰ όφι* 
οί δέ ίερεϊ; Δρυϊδαι έφερον περίαπτον, παρισ'ώ*

τόν θεό» τούτον. 0 Πλούταρχος διηγείται ότι ή 
όφιολατρεία είς Θράκην έξησκεϊτο μανιωδώς παρά 
τών Αίδωνιέων, ή δέ Ολυμπίάς, λέγει,είχε είς τήν 
συνοδείαν τη; πολλούς φέροντας άκόντιον περικε 
κυκλωμένο* άπό όφεις.

Ανάπδ·τή; Ελλάδος μεταβώμεν εί; Αφρικήν, 
θέλομε* ίδεϊ ότι ή αύτή μανία κατείχε καΐ τού; 
λαούς τής χώρας εκείνης. Αγγλος τις περιηγητής 
τοΰ δέκατου έκτου αίώνος, δ Σαμουήλ Πουρχας 
αναφέρει ότι ό λαός τοΰ Γόνγου 'λάτρευε τούς 5 · 
φεις καί ύφίστατο τά; μεγαλειτέρα; στερήσεις διά 
νά θρέψη αύτού;. Ετερο; περιηγητής, ό Βόσμαν, 
λέγει ότι οί οφεις ήσαν τδ μόνον γνωστόν είδωλον 
τών μαύρων τοΰ Βίδαχ, οΰς έπεκ.αλοΰντο είς όλα; 
τάς άνάγκα; των, δτι είχον οίκου; μεγαλοπρε
πείς, έν οίς κατώκου* όφει; ιεροί, καΐ ότι λα- 
τρεύοντες αύτού; παρεδίδοντο εί; χορού; και φρε
νητιώδη άσματα.

Οί κάτοικοι τών δυτικών Ινδιών τρέφουσιν ε
πίσης σέβα; άπλετον πρδς τούς οφεις' καίτοι δέ 
ό Χριστιανισμός είσέδυσεν εί; τάς χώρας αύτών, 
πάντοτε όμως έτήρησαν ίχνη τή; οφιολατρεία:. 
Τοιουτοτρόπως ουδέποτε κόπτουσι βαμβακόδεν- 
δρον οίκειοθελώς, καΐ άν ποτέ έκβιασθώσι νά πρά- 
ξωσι τοΰτο, επικαλούνται τήν Συγγνώμην αύτοΰ, 
ψάλλοντες ταΰτα,

Καϋμένον βαμβακόδενδρον,
Καϋμένον βαμβακόδενδρον, 
Ω ! όσον συλλογούμαι, 
Καϋμένον βαμβακόδενδρον, 
Καϋμένον βαμβακόδενδρον, 
Πώς θά κοπής, λυπούμαι ’

Οί μαύροι φονεύουσιν ένίοτε όφεις, άλλ’ ούδό 
λω; Συγκατατίθενται νά πατήσωσιν αυτούς, τώ 
λό·/*> ότι είνε παντοδύναμοι, ατε άνοίξαντες τού; 
οφθαλμούς τή; προμήτορος ήμών Εϋα; Αγνοού
με* τί; τών υιών τοΰ λδαμ έλαβε τήν ιδέαν νά 
άπονείμη είς τδν όφιν τιμάς θείας, άφοΰ ύπό τήν 
μορφήν αύτοΰ ό Σατανάς έξηπάτησε τήν Εΰαν 
Περίεργος δ'είνε ή θρησκεία τοΰ Βουδού εί; Άίτην' 
γάλλο; δέ τι; περιηγητής έξέθεσε τά κατά τήν 
οφιολατρείαν έκεϊσε’ έκ τής έκθέσεως λοιπόν έ- 
Χείνης έρανιζόμεθα καΐ ημείς τά επόμενα όπιος 
δώσ ωμεν πέρας εί; τήν συνοπτικήν ταύτην πραγ

ματείαν.
‘Ο Βουδού είνε θεός παντοδύναμος καΐ παντο

γνώστης, λατρεύεται δέ ύπδ τδ σχήμα όφεω; 
Χ«ΐ θεραπεύεται ύπδ ένδ; μεγάλου ίερέως καΐ 
μια; μεγάλης ίερείας, οΰς ό λαός καλεϊ βασιλέα 

καΐ βασίλισσαν. Οι δύο οϋτοι περιβάλλονται α
πόλυτον εξουσίαν και έκλέγουσι μεταξύ τών υ
ποψηφίων όσου; πρέπει νά μυήσωσι τών μυστή
ριων τή; θρησκείας, άφοΰ πρότερον ούτοι όοκι- 
σθώσι πανδήμυ.;, βάπτοντε; τά χείλη των είς τδ 
αίμα τράγου άρτι σφαγέντος, νά μή άποκαλύψω- 
σιν είς ούδένα τά μυστήρια. II δέ μύησις γίνεται 
ουτω.

Τήν νύκτα, καθ’ ήν τά πάντα αναπαύονται, τδ 
περιέχον τδν όφιν κιβώτιον εκτίθεται είς τήν πα
ρεμβολήν τοΰ ναού, έχον ένθεν καΐ ένθεν τδν ιερέα 
καί τήν ιέρειαν απέναντι δέ τδν κοσμικόν βασιλέα 
έν μεγάλη στολή· Ανοιγομένης τής Ούρα; εισέρ
χονται, κατά πρώτον οι επίτιμοι εταίροι, είτα 
οι δόκιμοι, καΐ έπί τέλους οί υποψήφιοι, όοείλουσι 
δέ πάντες νά έχωσιν έφ εαυτών πράγμα τι χρώ
ματος ερυθρού. ’Αφού περεκυκλώσωσιν άπαντες 
τδ κιβώτιον, άρχονται τών χορών, πηδώντες, ώς 
πίθηκοι, μυκώμενο·. ώ; βόες, γρυλλίζοντε; ώ; 
σΰ; Τότε ή ιέρεια στηριζομένη έπι τοΰ κιβωτίου, 
άπαγγέλλει ύπό σπασμών ταρασσομένη καί άφρί- 
ζουσα τούς χρησμούς, προφητεύουσα τά μέλλον
τα συμβήναι' άφοΰ δέ βρέξη τά χείλη όλων τών 
παρεστώτων διά τοΰ αίματος Ουσιασθείσης δορ- 
κάδο;, έξορκίζει δλους νά τηρήσωσιν άπόλ.υτον 
έχεμύθειαν τών όσων ήκουσαν.

Μετά ταΰτα άρχεται ό δεύτεροχος χορό;, ‘θ 
μέγα; ίερεύς διαγράφει μέγαν κύκλον έπί τοΰ ε
δάφους δι άνθρακας καΐ θέτε: τόν νεόφυτον έν 
τώ μέσω τοΰ κύκλου τούτου, δού; αύτώ μικρόν 
άγγεϊον περιέχον χόρτα, τρίχας ίππου, σδόντας 
κροκοδείλου, κέρατα, κλ. ‘θ νεόφυτος δφείλει νά 
σπείρη αύτά έντό; τοΰ κύκλου καΐ νά χοοεύση 
έπ' αύτών, προσπαθών νά μή έξέλθη τοΰ κύκλου, 
ενώ ο·. άλλοι χορεύουσιν έξωθεν. £Ο μέγα; ίερεύς 
κτυπά μετά ταΰτα τήν κεφαλήν τοΰ νεοφύτου 
διά ξύλου καΐ έπιφωνεϊ τά επόμενα, άτινα όλοι 
ομοΰ έπαναλαμβάνουσι.

Ε! ε ! βομβά .' έν ! έν !
Κόνγο παφιά τέ.
Κόνγο μοΰρνε δελέ 
Κόνγο τδ κι λά. 
Κόνγο, λί κόνγο λί.

Εάν ό νεόφυτος δέν δυνηθή, χορεύων έπι κερά
των καΐ άλλων ολισθηρών πραγμάτων νά διατη
ρηθώ έντός τοΰ κύκλου, ό βασιλεύ; και ή βασί
λισσα τώ στρέφουσι τά νώτα είς σημεϊον δυσμε- 
νεία;, καΐ ή τελετή αρχίζει έκ νέου' άν δέ μείνη 
έντδς τοΰ κύκλου, τότε ό βασιλεύς τδν έγγίζει 

! I



428 ΧΡΤΣΑΑΛΙΣ. ΧΡΤΣΑΑΛΙΣ 429

διά ράβδου, ό δέ νεόφυτος δΐδων νέον όρκον, εί- 
σάγεται εις τήν έταιρίαυ καί έκτοτε καθίσταται 
ψυχή καί σώματι άφωσιωμένος εις αυτήν. Κατά 
τού; χορούς δε τούτου;, οί μέν σχίζουσι τά; σάρ
κας των, οί δέ τά ενδύματα των, άλλοι τέλος 
πίπτουσι χαμαί και φέρονται εις τά ίδια αναί
σθητοι’ καθ’ όσων δέ ή ίέρεια απήγγειλε θάνατον, 
ούτοι άποθνήσκουσι ή διά φαρμάκου κρυφίως αύ 
τοϊ; ποοσφερομένου. ή έκ τοϋ φόβου, όστις τοϊς 
έπροξενήθη άκούσασι τήν καταδίκην αύτών.

ΜΙ Λ ΣΚΕΨΙΣ ΜΟΥ ΤΠΪ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ. 186-5·

Εν τή κοινωνία, έν τή πολιτεία έξαιρέτως ο;
άνθρωποι, τά πρόσωπα κατ ούδέν διαφέρουσι τών 
αριθμητικών σημείων' ή ιδία αξία των είναι μο
ναδική και κλιμακωτή, ώς έκείνων, ή μηδενική.

6 κοινός άνθωπος, τό δημακίδιον, ό αγροίκος 
είναι ίσος τώ αριθμητικό» μηδενΐ 0, καθ’ εαυτό
μέν ασήμι;» έντελώ;. έχοντι δέ τήν ιδιότητα νά 
αύξάνη, νά πολυπλασιάζη τήν αξίαν τών μοναδι
κών αριθμητικών σημείων, προστιθεμένω καί ά- 
κολουθούντι αύτά.

Ω; τδ άσημον καί αργόν καθ’ εαυτό μηδενικόν 
0, επόμενον ένι τών μοναδικών αριθμητικών 
σημείων 1, 2, 3, 4, ο, 6, 7, 8, 9, καθίσταται 
οίον ένεργον, ζώσα δύναμις, καί τή προσθαφαιρέ- 
σει του συντελεί εις τήν αύξομείωσιν τής δυνά 
μεως τοΰ προτεταγμένου αριθμητικού σημείου, 
ούτω καί τό δημακίδιον λαμβάνει σημασίαν, 
παρίστηδι βαρύτητα κοινωνικήν και αξίαν, ακό
λουθον γενόμενον προσωπικής μονάδος.

Εντεύθεν τό αριθμητικόν μηδενικόν 0 επίσης 
καί το κοινωνικόν (ό αγροίκος,) τό άψυχον καί τό 
έιεψυχον μηδενικόν, είσί χρησιμότατα, είσί τ’ α
πολύτως άπαιτούμενα στοιχεία πρός τήν πλοκήν, 
τήν γονιμοποίησιν καί τήν προαγωγήν τών σχε
τικών έκάστω αυτών μονάδων, καθ δσον άνευ 
τούτου αί μονάδες, εϊτε άριθμητικαϊ, εϊτε κοι
νωνικά*. έμενον άν αιωνίως μονάδες, έν στασίμω 
καταστάσει, έλαχίστη; αξίας, ασθενούς δυνάμεως, 
άκοινώτητοι, άγονοι.

Τήν δύναμίν τών προσώπων ή έν τή κοινωνίφ 
σχετική θέσις αύτών ορίζει. ώς καί τήν τών αριθ
μητικών σηυ,είων, τόν δέ ορισμόν αύτόν διδαΰ,σι 
τ’ αμοιβαία μηδενικά. Ούτως ώς ή αριθμητική 
μονάς διά τής συνδρ,ομής.έν, 
μένη άπό τοΰ πρώτρυ .εις τόν δεύτερον βαθμόν

t, Q

δεκαπλασιάζει τήν δύναμίν της, 4-}-0=10> 
τή συνδρομή δύο μηδενικών, εις τό». τρίτον ανα
βιβαζόμενη, εκατονταπλασιάζει τήν δύναμίν της, 
1+09=109, τή συνδρομή τριών μηδενικών τήν 
χιλιοπλασιάζει, 1-[-009=1900, καί καθεξής 
είς τό άπειρον νά προαχθή δύναται.τή. άλλεπαλ- 
λήλω προσλήψει νέων μηδενικών σημείων, ωσαύ
τως καί ή προσωπική μονά; προβαίνει τή συνερ
γεία: τοϋ κοινωνικού μηδενικού άπό τής πρώτης 
μοναδικής τάξεως εις τήν δευτέρου, τήν τοίτην, 
τήν τετάρτην καί εφεξής, δεκαπλασιάζουσα τήν 
δύναμίν τη; έκάστοτε καί κατά λόγον τοϋ αριθ
μού τών παρακολουθούντων αύτή εμψύχων μη- - 
δενικών.

Μία οίαδηποτε έκ τών έννία αριθμητικών μαι
νάδων κραταιοϊ τήν δύναμίν της έτι μάλλον προατ 
γομένη εΐ; τήν άκραν τάξιν τή προσλήψει έτέ.- 
ρων μοναδικών αριθμών προηγμένων ήδη διά μητ- 
δενικών είς ύποδεες-έρους τοΰ έαυτής βαθμούς, και 
καθίσταται ΐσχυροτέρα όμοταγοϋς αύτή άναβιβά- 
σθείση; διά μηδενικών μόνων σημείων,ούτω 3000 
4- 800 + 60 + 5=386», 3-[-0+0+»= 
3000.0 αριθμός 3 τήν αύτήν κατέχων εις άμφο- 
τέρας τάς ποσότητας θέσι*, είναι προδήλως ισχυ
ρότερος έν τή πρώτη.

Πολλαΐ άριθμητικαϊ μονάδες προηγμέναι εεςτη* 
δευτέραν ή τρίτην τάξι» καί άσθενεϊς εντεύθεν· 
προστιθέμενα! άλλήλαις άποτελούσιν άξώλογον 
καί κραταιάν δύναμίν, ούτως ποσότητες 500 -ψ 
300 + 700+50+2 ώνούμεναι άποτελοΰσι τήν 
ποσότητα 1362, ποσότητα άρκούντως ίσχυράν. 
Τοΰτ’ αύτό άπαραλλάκτως συμβαίνει καί- εις τάς 
προσωπικά; μονάδας, ή είς μόνον κοινωυικά μη
δενικά όφείλουσα τήν έξοχον θέσιν της είναι ά- 
σθενεστέρα όμοταγοΰς αυτή καταστάσεως τή 
συνδρομή ετέρων κοινωνικών μονάδων δεύτερο* 
ταγών. Πολλοί δευτεροβάθμιοι καί τριτοβάθμιον 
μονάδες συγχωνευόμεναι άναδεικνύουσι.ν ισχυρό* 
σώμα.

Είπομεν άνωτέρω και άπεδείξαμεν ότι ή διά 
μόνων μηδενικών προαχθεϊσα εις τήν άκραν τα' 
ξιν αριθμητική μονάς, είναι ασθενέστερα τϋ;Χ«* 
τεχουση; μέν τήν .αύτήν τάξιν προβιβασθείσης δε 
είς αύτήν τή συνεργεία υποδεεστέρων αύτής προη
γμένων μονάδων, άλλά δέν είναι μόνον άσθ»ν£' 
στέρα,'άλλά καί θέσιν άκρασφαλή καί όλΐ'-θ’ψ*'' 
κατέχει καί ή δύναμις τη; «πί ξυοοϋ άκμής 'στα- 

δ; μηδενικού προαγο- ται, όπερ δέν συμβαίνει είς τήν άλλην. -Εάν λ. χ· 
δώ,σωμεν εις τήν αριθμητικήν κλίμακα πέντε, β«θ-

μίδας, ή πέμπτη'βεβαίως έσεται ή άκρα,καί ήκα- 
τέχόυσα αύτήν άριθμητική μονάς ή δεσπόζουσα 
καί άκροτάτη, υποτιθέμεθα τήν 6. Εάν αΰτη
προήχθη είς τήν άνωτάτην βαθμίδα διά μηδενι
κών μόνον σημείων έσται=60000,ίάν δέδι ετέ
ρων αριθμητικών είς ύποδεεστέρας τάξεις προβε- 
βιβασμένων μονάδων, οίον διά τών 6000 -[-400 
-[-80 -[-7, έ'σται=66487. Εάν έξ οίαςδήποτε 

• αφορμή; έκλειψη, άφαιρεθή ή άκρα άριθμητική 
μονάς τής πρώτης, τής έπί μηδενικών μόνον ση
μείων στηοιζομένης, έξηφανίσθη άρδην άπασα ή 
δι’ αύτής παριστανομένη ισχυρά δύναμις δέν υπο
λείπονται κατόπιν αύτής,πλήν μηδενικών σημείων 
0090 άγονων, Ολάσεως οίασδήποτε άνεπιδκέτων, 
δέν υπολείπεται είμή κενόν άπλήρωτον,χάος. 11α- 
θοόσης όμως, έκλειψάση; τής άκρα; αριθμητικής 
μονάδος τής έπι δευτερΟταγών αριθμών στηριζο- 
μένης, υπολείπονται αύται στηρίγματα τού υψους 
της, ΰλη δυναμένη ν άντικαταστήση τή προσ
λήψει έστω καί μηδενικού σημείου μόνου τήν ά- 
πολεσθεϊσαν άκραν μονάδα. Ούτως έάν έκ τών 
10,000 άφαιρεθή τό τήν άκραν θέσιν κατέχον 
αριθμητικόν σημεΐον ΰπολειφθήσονται μηδενικά 
τέσσερα, 0000, ούδέ τήν έλαχίστην άντιπροσω- 
πούντα άξίαν ή δύναμίν, διαγραφείσης όμως τής 
προτεταγμένχ; άκρα; μ,ονάδο; τοΰάριθμοϋ 66487 
δέν υπολείπεται κενόν, άλλά δύναμις άσθενεστέ- 
ραμέν, άλλά πραγματική, ή 6487, δυναμένη διά 
μικρϋ βοηθήμ.ατο; νά παραγάγη τήν άπολεσθεΐ- 
σαν άκραν, καΐ ίσχυρο-έραν μάλιστα ένίοτε.

Ποιον τό έξαγόμενον τής σκέψεως ταύτης ;
ά.) Οτι τό κοινωνικόν σύστημα, καθάπερ καί 

τό αριθμητικόν συγκροτείται έκ μονάδων καί μη
δενικών σημείων.

β'.) Οτι ούδέν τών προσώπων, καί αύτών τών 
όψηλοτάτης περιωπής, καθ’ εαυτό λάμβανόμενον, 
κέκτηται άξίαν μείζονα τίίς άνωτέρας τών άριθ- 
μητικών μονάδων, τοϋ 9, ώστε οί Αλέξανδρος 
ο: Καίσαρες, οί Κωνσταντίνοι, οί Ιίαρλομάγναι, 
ο·. Ναπολέοντες, καθ εαυτούς λαμβανόμενοι είσί 
μοναδικά κοινωνικά σημεία έμφαντικά αξίας κατ 
άνώτατον όρον, ϊσης τής τού έννάτου αριθμητικού 
βημείου. 

γ'.) Οτι τό δημακίδιον αντιστοιχεί πρός τό 
αριθμητικόν μηδενικόν, και έχει δλάς τάς ιδιότη
τα; έκείνου. Εστερημένον πάσης ένδον δυνάμεως 
καί αξίας αποτελεί ούχ ήττον τήν βάσιν τοϋ 
κοινωνικού συστήματος,δίδει καί άφαιρεΐ δύναμίν, 
άψυχον, αδρανές καθ’ εαυτό τό δημακίδιον, έμ-

ψυχοϋται, καθίσταται ένεργον προστιθέμενον μιμ 
τών κοινωνικών μονάδων.

δ .) Οτι τά κοινωνικά μοναδικά σημεία μόνη 
ή συνδρομή τοϋ μηδενικού, τοϋ δημακιδίου, προ
άγει εί* έξουσίαν καί δύναμίν.

έ.) Οτι πάσα μέν άρχή ύπό μόνου τού δημακι
δίου συγκεκροτημένη είναι επισφαλής καί καταρ
ρέει, αφανίζεται είς τό παντελές, άμα παθόντος 
τοϋ έκπροσωποϋντος αύτήν σημείου, πάσα δέ έξ 
άλληλουχίας υποδεεστέρων υφιστάμενη πολλών 
συνεπιλαμβανομένοιν ύπάρχουσα, ούδέποτε έξα- 
φανίζεται εντελώς.

ς .) Οτι οί αντιποιούμενοι άρχήν καί έξουσίαν 
όφείλουσι νά προσελκύωσιν είς εαυτούς, ν’ άναρ- 
τώνται δσον πλειότερον λαόν μετά τών προε
στώτων του καί νά γνωρίζωσι νά τόν διατηρώσι 
σώον καί εί; προοδευτικήν κατάστασιν.

«ί. Θ. EdinidHS.

ΑΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ.

Σηιιερ· άλλάσσ’ ό ουρανό:, σήμερ’ άλλάσσει τ’ άστρον, 

Κι’ άλλάσσει δ Στερόπουλος ’ς τοΰ Κωνσταντά! νά πάη. 

Κ ’ έπήγεν εϊς τήν μάναν του νά πάρη τήν ευχήν της, 

" Καί μάνα, co; μου τήν ευχήν κ ’ έννά χαβαλ’ιζεψω 

« Στού Κωσταντή κ»' άποϋ λαλούν νά πάω νά πεζέψω 

"Δέ σου χαρίζω τήν ευχήν χϊ’ αν δέν σ’ άστρονομήσω.» 

Σ ται; πέντε ώραι; τής νυκτοϋ ’βγαίνει >.ι’ άσ-ρονουα τον, 

Σ ταϊ; τρεϊ; ώραι; τής ήμερου 'βγαίνει καλημερδ τον 

«Καΐ καλημέρα γιούλη μου κορμί μου Οεωράτον

Σ’τοΰ Κω-ταντδ νά μήν πάης, γιατ’ηύρα σε παρκάτου·(Ι1 

« Ό Κωστα-.τα; έν’ λιοντοφας κα! αξιον παλλικάρι, 

«Καλλιό σου παίζει τδ σπαθί καλλιό σου τδ χοντάοι. 

Γύρισεν ζΐ’ δ νιούλλιχο; (2) ζαι πάει τδν δδόν του 

Καί 'πολογηβη κ ’εϊπεν της καί λέγει καΐ λαλεϊ της 

«Ούλοι ·χδν εΐ: τήν μάναν τους ευχήν νά τοδ; χαρίση, 

>Κ' ·γώΤρτα ’ςήν πετσολαγζ.οΰν(3) νά μοϋ παραλαλήση." 

Φτερνηδικ’άν τοΰ μαύρου του ς τδν ζΰριν του (4) χαί πάει 

Καΐ ’πολο(γ)ή*)ή δ νίουλλιζος χα'ι λέει χαί λαλεϊ του. 

<Καΐ κύρι δός μου τήν ευχήν χ’ έννά χαβαλιχέψω 

«’Σ τοΰ Κωσταντή ·/.»' άποΰ λιλοΰν νχ πάω νά πεζέψω. 

«Νά φέρω χα'ι τήν κάλην του σχλάοαν νά μας δουλεύη.»

— «Δέν σου χαρίζω τήν ευχήν κ’ αν δέν σ’ άστρο'/ομήσω >· 

’Σ ταϊς πέντε ωραις τή; νυκτοϋ βγαίνει κ»’ άβτρονοματον 

’Σ ταϊ; τρεις ώραις τής ήμερου ’βγαίνει χάλημερατον.

—»Καί χαλημέρα γ’ούλλη μου κορμί μΐυ θεωράτο 

Σ’του Κωσταντα νά μέν πάης γιατ ηύρα σε παρκάτου 

«Κολλώ σου παίζει τό σπαθί κάλλιό σου τδ χοντάοι.>· 

Καί ’πολο(γ)ήθη δ ωοόλλιχος και λέγει και λαλεϊ του·

— «Οόλοι πδσι ’ς τδν χύριν του; εύχήν νά τού* χαρίση,

.(1) παρακάτω, κατώτερον. (2) ύποκοριστικδν τοΰ νέου. 

(3) λέςις υβριστική διά τάς γραίας- (4) Ιίατέρα.
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Κ’ έγώ ~ρτα τόν ιατσόγερον νά μου παραλαλ^στ). · 
Πηοα κ’ έκαβολίχεψε’; τοϋ Κωσταντα χαΐ πάει. 
Κι' άνοιξεν ταϊ; άγκάλαι; τού και -όν θεόν δοξάζει, 
«—θεέ χΐ’ αν είμαι πλάσμα σου, Χριστέ κ’ έπάχουσε μου 
«Νά δρω τους χίλιους φλάμπουρού τών έχατόν χιλιάδων, 
«Ίον σχύλον τόν σκουλουτζίαρκαν (I) 'ς τόν λάκκον κρε- 

[μισμένον 
«Τόν σχύλον τόν λαμπρόστομον ’ς τόν άλυσσον οεμένον 
«Νά ευρώ και τόν Κωστανταν και νά’ν’ ξαρματωμένος, 
«Νά ευίω καί την κάλην του άπό λουτρού λουμένην 
«Να κάθεται ’ς την τσάμπραν της (2) όμορφα στολισμένην 
«Παντές (3) ό νιος άγιός ήταν, Χριστός κ έπάκουσέν του. 
Βυρεν τους χίλ’ους φλάμπουρου τών εκατόν χιλιάδων, 
Ίον σχύλον τον χουλουτζιαρκαν ’ςτόν λάκκον χρεμισμένον 
Τόν σχύλον τόν λαμπρόστομον 'ς τόν άλυσσον δεμενον 
Και ηυρεν και τού Κωσταντήν κ' ήτα·/ ξαρματωμένος. 
«Κι’ ώρα καλή σου, Κωσταντα, φως τού; άν-ρειωμένους»
— «Καλώς ήρτες, Στερόπουλος, νά φας νά πιης μετά μας, 
«Νά φάης άγρι τοϋ λαοϋ, νά φας όφτόν περδίκι,
«Νά φας άγροκεράμιδον (4) ποΰ τρων’ άντρειωμένοι 
«Νά πιης γλυχόποτον κρασί ποϋ πίνουν φουμισμένοι» 
«’Αποϋτό πίνουν άρρωστοι κ-ί Ερ-'βουνται γιαμένοι» 
_ «Κ’ έν ηρτα γιων^Κωσταντα, νά φά’ νά πιώ μετά σου,
• Παρά ’ρταγιώνι, Κωσ νντα, τήν χάλην σου νά πάρω.» 
Άπολοήθη Κωσταντα; άι λέγει χαΐλαλεϊτου,
— ·Κ’ έπαρ’ μου’ λί(γ)ην'πομονην να μπω νά τήν αλλάξω,
— · Έσσου (6) πιςεύχω Κωςαντα είς τό σπαθί νά άμώστ,ς 
»Έσω(7) νά’μπής ν’άρματωθτ,ς νά βγής νά μέ σχοτώσης. 
«Και φέοτην, φερτήν Κωσ αντα χι'άς είναι μέ τό μάτι (8) 
Καί ’xpoxoieu ( ) μαϋρον του πίσω του τήν χαβίσχει 
Κι’ ώςτε νά πη έχετε 'γειάν, εκοψεν χίλια μιλιά.
Κ1’ ώςτε νά πη «είς τό καλόν» άλλα 'κατόνπενήντα 
’Εγύρισεν ό Κωσταντας ’ς τόν σταϋλον του κ’ έπηγεν 
Έπήγεν εις τόν σταϋλον του κεϊ ποΰχει τ αλόγα του·
— .Καί ποιος καλός καί γρήγορος νά ςρίψη τήν κυράν του; 
"Οσ ήτον ποϋ όν πόλεμον γαΐμαν έκατουροίσχν,
"Οσ’ ήταν μωροπούλαρα (Ι(') έγερναν κ’ ίψοφοϋσαν 
"Ενας γεροκοντρ παρος (1) άποΰ τήν εσσω πάχνην, 
«Έγιώ καλός καί γρήγορος νά ςρέψω τήν κυράν μου, 
«Γιατί μ’ έκρυφοτά(γ)ιζε κριθάρι ’ς τήν ποδιάν της,
• Γιατί μ’ έκρυφοπίτιζε νερόν είς τήν λιένην (2).
«Και βάρμου χάσιαις (3) δώδεχα καί πισηλλίναις (4) 

[τράντα,
• Και ποχοιλίταις (5) δεκαοκτώ, γιά νά βαρώ νά τρέχω,
• Και πάτησε ’ς τήν σχ λαν σου καί Χγάρ ’ τό φτερνηστηρι,
• Γιατ’ είναι κρϊμαν χΐ’ άδικον μέν σε κακοδικήσω.» 
Αύτός έν’ που παράκουοι, θέλεις καταύτοι (6) κάμνει, 
Κ’ έπάτησε ’ςτήν σκάλαν του τό φτερνηστηρι βάλλει, 
Φτερνησττ.ριάν τοΰ έδωσε καί πάει μέ τάνέφη,

(I) γεμάτου σχώληχα, (’2) αίθουσαν chambrc· (Ί) ώσάν. 
(ίι κρόμμυον (5) έγώ (6; δέν σοϋ. ι7) έντός (8) μάτι— 
ίμάτιον (9) χαμηλόνω διπλόνων τ·ΰς πόδας (■ 0) πώλοι 
μιχροί.

(4) Παλαιός καί τήν βάχην πλήρης πληγών ίππος. 
(2) Λεκάνη, νιπτήρ. \3) σάχκος- ι4) τό ο.τισβεν τοϋ ίππου 
λωρϊον. ι·5 τό ύ ιό τήν κοιλίαν τοϋ ίτπου λωοίιν. (β) έ- 
πίτηδες.

Κ’ έκεϊ χαμαί ό Κοινσταντας πολλά τόν έφοδήβη. 
— «Δεν είσαι ου ποϋ ’μέρωνα τριών χρονώγ πουλάρι,
• Κ’ έγύριζά σετά χωριά μέ δίχως χαλινάρι ; 
«Καίσιόρα ποϋ έγέρασες έννά με φαράγγίσης;ί”) 
Καί πολοαται τ άλο(γ)ον καί λέ(γ)ει χαίλαλεΐ του. 
«Καί ’γγίσαι ’ςτήν κοξοϋλλάν σου (8) κ’ έχει άργυρόν

[φηκάρι 
«Και μέσ’ τ άργυροφήκαρον εχει άργυρόν μαχαίρι. 
«Καί πάτησε ς τήν σκάλαν σου κόψε τό φτερνηστηρι,
• Πέρκιμου (9) οοΰν τά ’μμάτια μου τήν γήν τήν στεργω-

|μένην(10), 
«Πατήσουν καΐ τά πόδια μου τήν γήν τήν καϋμένην » 
Έτσι ’σγιάν (14) τοϋ ’πεν έκαμε καί ’σγίαν τοϋ παραγ-

[γέλλει.
’Πάτησεν ε'ς τήν σκάλαν του, κόόγει τό φτερνηστηρι, 
Είδασιν καί τά ’μμάτια του τήν γήν τήν στεργωμένην 
’Πάτησεν και τά πόδια του ’ς τήν γήν καί τήν καμένην. 
Κ’ έτσι ’σγίαν έπαε'νασι (12) μέσα σ’ αργόν (13) λιδάδΐ; 
ΙΙΰραν κ' έναν χοιροβοσκόν κ’ έδλεπεντό κοπάδι.
Πρώτα δια (141 του μουστουνίάν (Ι;">2 υστερις άρωτα τον. 
• — Και πέμου βρε χοιροβοσκέ άν είδες τό φουοάτον ; · 
«—Θαυμάζομαι σας άρχοντες ίν τα λογής ποϋ κάμνει;,
« Πρώτα δίας τήν μουστουνιάν, ύστερον άρωτας με ;
«Κ; ίσ' άστρα έχει ό ουρανός καί φύλλα *χουν τά δένδρη, 
«Καί άμμον εχ’ ή θάλασσα, έτος λίγου πιρίτου (12.
« Πό ’δω έν' ποϋ περάσασιν γρήγορα τους «φτάνεις.
« Αν ίν ό μαύρος γρήγορος φθάνεις τους μέ τόν ήλιον 
« Κϊ άν έν ό μαύρος οκνηρός φθάνεις τους είς τόν δεϊπνον. · 
Ή ώρα δέν έτέλ.είωσεν, ή ώρα 'ποϋ τό λέγω, 
Οσον καί κοντοφβάνει του; καμμίάν χιλιάδα μίλια.

Άππαρος (4) έχιχίνιζεν (2) χ’ έπεφταν’ τά χαλίκια (3). 
Ποϋ τ’ άχουσεν ή λειερή πολλά τό έφοβήΟη·
Καί ’πολο(γ)ήΟη λειερή καί λέ(γ)ει καί λαλεϊ του· 
«Καί χάμνα (4) με Στερόπουλο; νά πάω σύνομπλά του,(5) 
•Κι' άππαροςποϋ χιχίνιζεν έν. ποϋ τ’ άλο(γ)ά μου. 
«Καί λάμνε λάμνε λειερή κ’ ίντα σκατά'νά φάη.» 
“Οσον καί κοντοφβάνει τους καμμιάν χιλιάδα μίλια, 
Τού; άκρου; άκρου; έπιανε καί μέσου; ’τελειόναν.
’Σ τόν γυρισμόν τοϋ μαύρου του 'ς τό κλώσμαν τ’ άππα-

[ρκοϋ του 
Βυρεν καί τόν Στερόπουλον κ’ έκράτει τήν πουλλούν του (6) 
Καΐ 'πολογήΟη Κωστανσί;, στέκει καί έρωτα τον.
■ Καί ’πέμου’πέμου,μάνα μου,(7) τίποτε άν σου πήχε (8), 
«θαυμάζομαι σε, ΚωσνανΚί τά λόγια ποϋ μ.ου λέγεις ! » 
Είδες (9) έσυ τό Γέρακον νά σ/ίζη τό περδίκι
Σχίζει καί μακχοπίάνει (ΙΟ)τονκαί μασκαράν τόν κάμνει, 
Καί μίαν σπαθών τοΰ ίοωκι, τήν κεφαλήν του βκάλει.

(7)νά μέ ρίψης ε’ς τά; φάραγχας. (8) μέσην. (9) ίσως. 
(10) στερεωμένην (4 4) χαθώ;. (12) έποριύοντο. (13) πα
χύ. (14) δίδει. (46) χτύπημα διά χειρό; κατάμουτρα. 
(46) περιπλέον

(I) 'Ίππος. (2) «χρεμέτιζε· (3( ό χάλιψ. (4) άφησε 
με. (5) πλησίον του. (6) χαϊδευτικόν δρνιΟούλα. (7) λέγε
ται χαϊδευτικώ; καί πρός άλλα υποκείμενα παρά τήν μη
τέρα. (8) έκαμε- (9; εϊδ<; έδώ—φράσι; άντί τοϋ ώσπερ δ 
γέρατος χ.τ.λ· (10) σφίγγει αύ-όν ίσχυρώξ ώ; διά μαγ
γάνου.

Σημ. Χρυσαλλίδος. ό Κύριος Γ. Λουκάς έκ Κύ- 
spou μετ’ αξιέπαινου καί θαυμαστής φιλομου- 
σίας άνεϋρεν, αντέγραψε καί πολλαχοϋ διά ση
μειώσεων διεφώτισε δύο τής πατρίδας αύτοΰ πα- 
λαιά δημοτικά ασμ.ατα ανέκδοτα έξ ών τό μέν 
σήν-ίρον δημοσιεύομεν τό δ έτερον προσεχώς.

ΠΝΕΥΜ4. THE ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.

Μεγάλη άπό τίνος χρόνου όμολογουμένως πα- 
ρατηρεϊται περί τά θεϊα άδιαφορία, ταύτην δέν 
ενισχύει έπί μάλλον ήτε δλυσχερής σχεδόν έλλε·.- 
ψΐς κηρύγματος τοΰ Θείου Λόγου άπό τοΰ άμ.βω- 
νος καί ή σπάνις αρμοδίων άναγνωσμάτων. Κατά
τούς παρελθόντα; χρόνου; δτε τό έθνος διετέλει λειψάνων κλ.» τό πεοί Λατρείας μέρος, 
ύπό δούλειον ήμαρ, συνεχώς άπό τών ιερών δ- 
κοιβάντων ήκούετο ήδεϊκ τοΰ Βουλγάρεως, τοΰ 
θεοτόκη, τοΰ Μηνιάτου, τοΰ Γαζή τοΰ Οικονό
μου, τοΰ Δούκα, τοΰ Βάμ.βα καί τών λοιπών πε- 
ριπύστων διδασκάλων τής εκκλησίας ή φωνή, έ- 
ξιγε ίρουσα έν ταΐς καρδίαις τών πιστών άκμαϊον 
τόν πρός τήν θλησκείαν έρωτα καί έδραιοΰσα αύ
τού; έπί τήν Ευαγγελικήν άλ,ήθειαν. Συγγράμ
ματα χριστιανική; διδασκαλίας καί άρετής σχε
τικής πρός τήν έποχήν ήσαν άφθονα, καί ό Ελλην εύεργεσίας, 
άμα γεννώμενος, έπαιδεύετο καί έζωογονεϊτο έν νείας καί τήν έπίκλησιν τή; θεία; βοηθεί 
αύτοί;. Ιδού διατί έν ταϊ; ψυχαϊς τών πατέρων 
ήμών ένυπήρχεν ακραιφνές τό θρησκευτικόν αί
σθημα καί ή συμ.παρομαρτοΰσα αύτώ άρετή. Τί 
δέ συμβαίνει σήμερον δτε ή αίγλη 
διεσκέδασε τήν άχλύν τ 
καί ποΰ, ώς άσμα 
μία; άκούεται ή φωνή κήρυκός τίνος, έτι δέ σπα- 
νιώτερον έκδίδοται σύγγραμμά τι, άντικείμενον 
εχον τήν θρησκευτικήν τών νέων άγωγήν’ τή; 
δέ καταστάσεως ταύτης άποτέλεσμα άφευκτον 
λυπηρόν ύπήρξεν ή ταπείνωσι; τής έκκλησίας, ή 
συνεπαγαγοΰσα καί τήν τή; κοινωνία; έλεεινήν 
έκπτωσιν.

Τήν τοιαύτην κατάστασιν βλέπων εις τών πο
λυμαθέστερων παρ’ ήυ.ϊν άνδοών, ό αρχαίος τοΰ 
Πανεπιστημίου Καθηγητής, Κ. I. Ν. Λεβαδεύς, 
ο προ μικρού καί έτερνο πολλοΰ λόγου άξιον σύγ- ! 
γραμμα δημοσιεύσας ·τ'ο λάτοπτρον τής Κοι.νω- 
ν'ας, περί ού έν τή Χρυσαλλίδι (1) λόγον έποιη- ’ 
σάμεθα, καί έπιθυμών τό έπ’ αύτώ νά συντέλεση

:ής ελευθερία; ■ 
η; δουλείας ; Σπανίως '

•ηνοΰ έν μέσω αύχμηράς έρη- διανοητική καί άναρθρος λατρεία’ άλλ’ ό αγαπών 
' καί σεβόμ.ενος ουχ ήττον έκφράζει διά λόγων καί 

! έργων καί τό σέβας καΐ τήν αγάπην.
Θαυμάσια τωόντι τά αποτελέσματα τής εί- 

' λικρινοΰς καί έν πίστει γινομ.ένης προσευχής. Δι 
■ αύτής ή Αννα ήξιώθη γεννήσαι τόν μέγαν προφή
την Σαμουήλ. Δι’ αύτής δ Εζεκίας δέινώς πά- 
σ/ων ού μόνον ιατρεύεται άλλά καί τής ζωής 

|λαμ.βάνει παράτασιν. Δι’ αύτή. δ Μάρδοχαϊο; και 
ή Εσθήρ έλύτρωσαν τόν ιουδαϊκόν λαόν έκ τής 
έπιβολής τοΰ Αμμάν. Δι’ αύτής ή Ίουδήθ-'νίκησε 
τόν όλοφέρνην. Δι’ αύτή; οί τοεϊς παϊδες Λνα- 
νίας, Λζαρίας καΐ Μισαήλ εσβεσαν τήν δύνάμιν 
τοΰ καιομένου πυράς. Δι’αύτής δ Δανιήλ έφίμωσεν 
έν τώ λάκκω τά στόματα τών λεόντων, κ.τ.λ.

ίστατο μετά κ.ατανύξεώς καί έτυπτε τό στή
θος αύτοΰ δ τελώνης, έχριε διά πολυτίμου μύρου1 Φυλλάδιον 52. σελ. ί Ι6. 

είς τήν κατάπαυσιν ταύτης, έςεπόνησε σύγγραμ- 
μα πλείστου λόγον άξιον, ου υπό τόν τίτλον 
Π γεύμα, τής θρησχείας, ανήγγειλε τήν έκδοσιν. 
Πεπείσμεθα δτι πάντες οί παιδείας καί χριστια
νικής άρετής άντιποιούμενοι θέλουσι συνδράμει τό 
προαγγελ,λόμενον σύγγραμμα, δπερ δύναται νά 
όνομασθή δικαίως Κατηχητική ίστορία τοΰ χρι
στιανισμού, διότι διηρημ,ένον εις τριάκοντα τέσ- 
σαοα κεφάλαια περιέχει δλον τό ιστορικόν καί 
δογματικόν τοΰ χριστιανισμού είς . τρόπον εύλη
πτου καί τοϊς π&σι προσιτόν. Οπως δέ δώσωμεν 
εις τούς άναγνώστας τή; Χρυσαλλίδος υπόδειγμα 
τοΰ Πνεύματος τής θζ,ησχείας, παρατιθέμεθα 

; έκ τοΰ ΙΗ. Κεφαλαίου αύτοΰ, τοΰ έπιγραφομένΟυ 
«Λατρεία, ναοί, προσκύνησις εικόνων, τιμή άγιων

ΛΑΤΡΕΙΑ.

ί !ς σύνθετος έκ ψυχής καί σώματος ό άνθρω- 
' πος, ψυχικοί; καί σωμ.ατικώς δφείλει λατρεύειν 

τόν Θεόν’ οΰτο> δέ ή λατρεία διαιρείται είς εσω
τερικήν καί εξωτερικήν.

11 πρώτη περιλαμ.βάνει τήν αγάπην καί τόν 
φόβον τοΰ Θεοΰ, τήν δοξολογίαν τοΰ θείου αύτοΰ 

j όνόματος, τήν εύχαριστίαν διά τά; πρός ημάς 
τήν ομολογίαν τής ήμετέρας ασθε- 

ίας-.
Η δεύτερα περιέχει τήν φαινομένην προσκύνη- 

σιν, τήν άνάγνωσιν ή απαγγελίαν τής προσευχής, 
τούς στεναγμούς, τά δάκρυα, τήν σύχνασιν εις 

τούς ναούς, κτλ.
Προηγείται βεβαίως τής υλική; καΐ φανερά; ή 
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τούς πόδας τοΰ θεανθρώπου ή Μαγδαληνή Μαρία, 
καΐ έξέμασοε διά τών τριχών αυτής’ ού μόνον δε 
τοϋτο άλλά καΐ κατεφίλει αύτούς δακρύουσα.

’Απεδοκίμασεν άρά γε ταϋτα πάντα ό Ιησούς 
Χριστός; ούδαμώς τούτο βλέπομεν’ έξ εναντίας 
έπήνεσε μέν ττ,ν ειλικρινή εύλάβειαν τού πρώτου, 
εδωκε δ’ώς παράδειγμα t τήν μετάνοιαν καΐ τάς 
περιποιήσεις τής δευτέρα; προς τούς ξενιζομένους 
δι’ αύτάς. (4).

Πάσαι αί Ορησκεϊαι έχουσιν εξωτερικήν λα- 
τοείαν’πώς θέλομεν τήν χριτιανικήν άνευ ταύτης; 
Αν κατακρίνωμεν . δικαίως τού; προσβάλλοντας 
τό καθήκον πρό; τούς άρχοντας σέβας, διότι άνευ 
αυτού ούτε ασφάλεια,ούτε ειρήνη υπάρχει δυνατή, 
πόσφ μάλλον αξιόμεμπτος καταδείκνυται δστις 
δι* αδιαφορίας ή καΐ δι άνοήτων λόγων έξουθε· 
νίζει έν ταϊ; καρδίαις τών άλλων τό πρός τήν λα 
τρείαν τοΰ Θεού χρέος; Καθόσον άνευ αυτής έςα 
χρειούμενο; ό λαός περιπίπτει εί; πλήρη βαρβα
ρότητα, ή δέ κοινωνία έπαπειλεϊται υπό μυρίων 
εγκλημάτων.

Οί άρχάίοι χριστιανοί διετήρουν τήν τάξιν ώς 
πρός τόν καιρόν τής προσευχής, ήτο δέ αύτή ή 
τρίτη, έκτη καΐ έννάτη ώρα κατά τήν τότε διαί- 
ρεσιν τής ήμέρας, ή καθ’ ημάς ή έννάτη πρό με
σημβρίας ή δωδεκάτη (μεσημβρία) καί ή τρίτη 
μετά μεσημβρίαν.

0 θεός δέχεται τήν λατρείαν τών πιστών ο
πουδήποτε γίνεται. Σπόλαιον, όρος, δάσος, πεδιάς, 
οικία όμοίω; χρησιμεύουσιν ώς τόπος αυτή;, άν 
υπάρχη καθαρότη; καΐ συντριβή καρδίας. Κατ’ 
άρχά; οί χριστιανοί συνήρχοντο έν ίδιωτικαϊς οί 
ζίαις, πολλάκις μάλιστα έν τώ ύπερώιμ αύτών (2), 
άλλοτε .συνηθροίξοντο έν κρύπται; ή έπί τοΰ τά 
©ου τίνος μάρτυρο;. Επί τών αϋτοκρατόρων δ
μως, μάλιστα δέ τοΰ άνεξιθρησκοτάτου πάντων 
Αδριανοϋ έκτίσθησαν καί έκκλησίαι, διασημοτάτη 
δέ πασών ποτέ ήτο ή έν Νικομήδεια έπί λόφου 
κτισθείσα, καταστραφεϊσα δέ ύστερον υπό Διο- 
κλητιανοϋ.

Αλλά κατ’ εξοχήν προσευχόμθα εντός τών 
ναών μετά τών άλλων χριστιανών πρωία; και 
εσπέρας, πριν δηλαδή άναλάβωμεν καί άφοΰ 
παύσωμεν τή; ημέρα; τά έργα, επικαλούμενοι ττ,ν 
βοήθειαν τοΰ Θεοΰ και εύχκριστοΰντες αύτώ κατά 
τό ιερόν εκείνο παράγγελμα «έκ Θεοΰ άρχεσθαι 
καί είς Θεό ’ άναπαύεσθαι.»

(l)Aow. Ζ'. (1) Πόας. Άποστ. 20.

Οί τόποι τής συναθροίσεως τών πρώτων χρι
στιανών έλέγοντο προσευκτήρια κυρίμκα, δθεν καί 
το γερμανικόν Kirche, άρχαιότερον γραφόμενου 
Kyrcbe, ειτα δέ έκκλησίαι, ναοί. Μέρη αυτών 
ήσαν 4) ό νάοθηξ, τό πρόναον, δπου ίσταντο οί 
αβάπτιστοι, οί εθνικοί, οί Ιουδαίοι, οί κατηχού
μενοι’ 2) τό ιερόν, ό κυρίω; ναός τών πιστών, 
δπου ήτον ό άμβων, έφ ού άνεγινώσκετο ή άγια 
γραφή καί έγίνετο ή διδαχή. 3) τό άγιον βήμα. 
Αδυτα, άγια τών αγίων, τόπο; χωριζόμενος τού 
λοιπού διά παραπετάσματος (άμφιθόρων καί κιγ- 
κλίδων) έχων τό Ουσιας-ήριον,εϊτε τήν αγίαν τρά
πεζαν, τόν θρόνον τοΰ έπισκόπου καί περί αύτόν 
τάς καθέδρας τών ιερέων (πάνθοονον).

ΕκεΧ άπαντε; οί χριστιανοί μικροί καί μεγάλοι 
νέοι καί γέροντες, άνδρες καί γυναίκες, άρχοντε; 
καί άρχόμενοι εόρισκόμεθα δμοιοι ώ; μία μόνη 
καί μεγάλη οικογένεια. Ούδεμία τότε διάκρισι; 
τάξεων, ό άοχων γονυπετεϊ πλησίον τοϋ έσχατου 
τή; πολιτείας, ό πτωχός ίσταται παρά τόν πλού
σιον. ’Ενώπιον τοΰ αοράτου Θεού και κυρίου πάν
των κατ’ ούδέν διαφέρομεν.Η φυσική αΰτη ΐσότης, 
είς ήν ούτως έκ διαλειμμμάτων έπανερχόμεθα, 
άνυψοΧ μέν τήν ταπείνωσιν τών μικρών καί αδυ
νάτων, ταπεινοί δέ τ’ άνάπαλιν τήν άγίρωχον 
τών μεγάλων καί δυνατών άλαζωνίαν. ό ναός καί 
ό τάφος έξομοιοϊ και συγχωνεύει είς έν πάντα; 
τούς θνητούς.

Ούτω προσευχόμεθα μέν καί κατ ιδίαν έκα
στος άλλ’ η δέησις ήμών γίνεται πολύ μάλλον 
εύπρόσδεκτος, δταν άναφέρηται παρά πολλών 
όμού έπί τό αύτδ συνηγμένων. Διότι αύτός ό 
Ιησούς Χρίστο; ρητώς τούτο είπε. «Πάλιν λέγω 
ύν.Χν, δτι έάν δύο υμών συμφωνήσωσιν έπί τή; 
γής περί παντός πράγματος, ού έάν αίτήσωνται, 
γενήσεται αύτοϊ; παρά τού πατρός μου τού έν 
ούοανοΧ;’ ού γάρ είσι δύο, ή τρεις συνημμένοι 
εί; τδ έμόν όνομα, έκεΧ είμί έν μέσφ αύτών». (4) 
Διά τοϋτο έκαστος προσευχόμενο; λέγε·, διά τίς 
κυριακής προσευχής ούχί πάτερ μου, άλλά πάτερ 
ήμών, ώστε παρακαλεϊ ού μόνον ύπέρ έαυτοϋ, 
άλλά καΐ υπέρ τών άλλων. (2).

Πόσον συγκινεΧται ή καρδία υπό κατανύξεω; 
καί εύλαβείας καΐ ελπίδων, δταν άναλογιζώμεθ* 
δτι κατά τόν αύτόν έκέϊνον καιρόν κλΐνουσι γόνυ 
ένώπιον τοΰ θεού αναρίθμητοι λαοί, οτι βασιλεΧ; 1 2

(1) ΜατΟ. 1Η'. 19-20.
(2) Cyprian de orat domin.

καταβαίνοντε; άπό τού θρόνου επικαλούνται τόν 
βασιλέα τών βασιλέων, δτι άπό πόλεων καί χω 
ρίων, άπδ όρέων καί κοιλάδων, άπό γή; καί θα
λάσσης, δπου κλυδωνίζονται οί ναυτιλλόμενοι, ή 
«ύτή ψαλμωδία έν διαφόροις γλώσσαι; είς τόν ου
ράν κατευθύνεται ! καί «ί εϋχαΐ μυριάδων άν 
θρώπων ώ; εύώδε; θυμίαμα άναβαίνουβιν εις τού: 
πόδας τοΰ θρόνου τοΰ αιωνίου Θεοΰ 1

Εν τω ναω οπού σήμερον προσεύχομαι, συ
νήρχοντο προσευξόαενοι καί οί πρόγονοί μου. Εκεϊ 
έβαπτίσθην, εκεί ένυμοεύθην, έκεΧ δέ και νεκρός 
ποτ : κηδευθή -ομαι.

Εν τώ ναώ αί δεήσεις ένίσχύονται ύπό τοΰ 
πλήθους τών έκκλησιαζομίνων ιός πολλ· συνημ
μένα μαγνήτου τεμάχια. Εκεί άκούω άπ* άμ 
βωνος έ.μηνευόμενα τά θεΧα λόγια, λαμ.βανω τά; ί 
δέουσα; παραινέσεις, μανθάνω τά καθήκοντα τής 
χριστιανική; πολιτείας. Καν δ έγό> σοφώτέοο: 
ίσως τών άλλων τυχών, όλίγην έχω ανάγκην 
τοιοότων εισηγήσεων ούχ ήττον όμως οφείλω 
τακτικώ; πζρευρίσκεσθκι γινόμενος πρδς τού: 
άλλ ·υ; εύσεβεία; παράδειγμα, κερδαίνων δέ παρ’ 
αυτών ό>; αντάλλαγμα τιμήν και αγάπην, ‘θ 
Θεό; ούδεμίαν άνάγκην έχει τής πολυτελείας, τών 
κοσμημάτων τοΰ ναοΰ καί τή; πομπής τών τελε
τών Αλλ’ αυται άποδεικνόουσι τήν διαθεσιν τοΰ 
ανθρώπου, ως το αποτέλεσμα μαρτυρεί τήν αί 
τίαν. Οί ναοί τών διαμαρτυρομένων φαίνονται I 
μάλλον ώ; λέσχαι ανθρώπων καΐ σχολεία ή ώ: 
εύκτήριο; οίκο; τοΰ θεού.

‘Ο Θεό; δικαίως απαιτεί παρ' ήμών τήν εύ- 
γνωμοσύνην. Οθεν οτι έκ τών δέκα ίαθέντων 
λεπρών μόνον εί: έπέστρεψεν εΰχαρισ ήσων αύ 
τώ είπε προς διδασκαλίαν τών «κουόντων καί 
άπλώς πάντων τών πιστών, ούχί δέκα ήσαν ο: 
καθαρισθέντες. οί δέ εννέα ποΰ ;

Οτι δ απαιτείται σχηματισμός εύπρεπής καΐ 
εΰλάβεια καί κατάνυξι; περί τήν προσευχήν, τίς 
αμφιβάλλει; 'ιότι άν ταπεινώς καί εύ'αβώ; έμ- 
ψανιζόμεθα πρό; τόν ηγεμόνα, πόσω μάλλον πρδ; ι 
τδν' βασιλέα τών βασιλέων;

Επειδή ί άνθρωπος διά τών αισθητηρίων άν-| 
τιλαμβάνεται «ούδέν έν τώ νώ S μή πρότερον έν j 
“ή αίσθήσει" τά υλικά αντικείμενα κινοϋσιν αύ- ι 
τον ούτω; ό λόγος επενεργεί έπί τή: διάνοιας, ι 
καί ή πράξι; έπί τή; θελήσεω; καί τά; έννοιας | 
τών άλλων διά τή; ακοή; μανθάνομεν.

Αρα καΐ αί τελεταί αί κινοΰσαι τάς αισθήσεις 
ένεργοΰσιν αμέσως ου μόνον επί τού νοός άλλά

καί έπΐ αύτή; τή; καρδίας έμφαίνουσιν έξωτερικώ; 
τά; θρησκευτικά; αλήθεια; καθώς ή λέξις καί τα 
γράμματα τή; έννοιας τοϋ ανθρώπου, όθεν δ·.-: 
γείρουσιν ιδέας έν αύτώ καί αισθήματα, οίον τδν 
φόβον, τήν εύλάβειαν,τήν αγάπην,τήν κατάνυξι·.·. 
τήν ελπίδα τοϋ μέλλοντος καί τήν μνήμην τών 
παρελθόντων.

ΡΙΧΤΟΙ \ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ι;.

Ιστορικΐ/ ί.-τοχί/.

Εκτός τών Ελλήνων κατώκησάν έν τη, μεγά
λη, πρός μεσημβρίαν τοϋ κάτω ϊστρου, Χέρσο 
νήσω καί δύο έ’τ-εαι φυλαί ή Ιλλυρική καί η Θρα- 
κική, αϊτινες κατά τά; γλωσσικά; έρευνα; θεω
ρούνται ώ; άλλότριαι καΐ πρδς άλλήλα; καί πρός 
τήν Ελληνικήν. II ίλλυρ-./ή φυλή κατέλαβε τ·. 
βορειοδυτικόν μέρο; τή; σημερινή; Ευρωπαϊκή; 
Τουρκία; καί έξετάθη μέχρι τών ποταμών Σάου 
καί ϊστρου. Τά μάλλον λόγου άξια έθνη τό: ίλ 
λυρική; ουλής είναι οί Τζλάντιοι. ο'. Ιστρο·.. οι 
‘Ενετοί, Λυβουρνοί κτλ. Εξαπλο.θέντες οί Λν- 
βουονοί εις πολλά μέρη τή; Ευρώπη; κατέλαβον 
καί τήν Σχερίαν. Αδηλον δέ είναι πότε ούτο·. κα- 
τέλαβον τήν νήσον. Πιο’ίόντο; όμως τού χρόνου 
οί Λυβουρνοί έξεδ-.ώχθησαν υπό τών Κορινθίαν, 
υϊτινε; κατά τδ έτος 756 π. χ. ήλθον εί; τή» 
νήσον όπου ή-'ειρον πόλιν, ήν ώ· όμασνν. Κόρ - 
κυραν. Οί Κορίνθιοι έθειόρησαν προσφοειόταιο. 
νά καταλάβωσι τήν Κέρκυραν, ούχί μ.ονον διά νυ 
εύκολύνωσι τον πλούν αύτών μεταςύ Πελοπονή 
σου καί Ιταλίας, άλ.λά καί διά νά έχίοσι πρόχειρον 
τινα σταθμόν εί: τά: έμ.πορικά; αυτών σχέσεις 
μετά τή; Ηπείρου καί Ιλλυρία:.’Αρχηγέτη; τή; 
αποικίας τών Κορινθίων ητο ό Νερσιζρατη; έκ 
τοϋ νένου; τών ΙΙρακλειδών. Εν τή Α-ολ'.κή 
Κορίνθω ίδ.όθη ή Δωρική κυριαρχία διά τοΰ II- 
ρακλείδ υ Αλήτου, τοϋ όποιου οί απόγονοι έβασί- 
ζευσαν αύτόθι έπί πέντε γεν-ά;. Περί δέ τό ετο: 
777 π.χ.ήρπασαν τήν αρχήν οι καλούμενοι Βακ- 
χιάδαι καΐ άποκλεΐσαντε: τά λοιπά Δωρικά γένη 
συνέστησαν ολιγαρχίαν. Τήν άρχήν ταύτην κζτέ- 
λυσεν ό Κόύελος γε«όμενο; τύραννο;. Τδ δέ ί· έ
τος τή; τριακοστή; όγδοη; 0λυμπ·.άδο:(62.ϋ π-χι 
διεδέχθη τδν Κύψελον ό πρωτότοκο; αυτού υιός 
Περίανδρος, οστις κατα^κθεί; ισχυρό; έν θαλάσσε

1) Ίοε φυλλάοιον 45, σελ. (>56, τόμ. Β
2) Στράνων Βιύλ. 6 σιλ. 260.
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μετά μικρόν τή; εξουσίας του, κατέλαβε και ττ,ν
Κέρκυραν ήν σκληρώ; ίτυράννησεν. *.

0 Περίανδρος μετά ττ,ς Μελίσσης, θυγατρός 
τοΰ τυράννου ττ,ς Επιδαύρου,Προκλέου;, έγέννησε 
δύο υιούς τον Κύψελον και τον Λυκόφρονα καΐ 
θυγατέρα τήν Κλεοβουλίν-ην. ’Αλλ’ ή φλ.όξ τοΰ 
συζυγικού έρωτος έσβέσθη ταχέως έν τή καρδία 
τοΰ τυράννου, φονεύσαντο; δι ένος ποδοκτυπήμα- 
τος τήν σύζυγον αυτού· Μάθουν ό Λυκόφρων οτι 
οονεύς τή; μητρό; του ητο ό Περίανδρος, τ.Ά'ι 
άπεστρέφετο αύτδν. ί’ς έκ τούτου ό Περίανδρος 
πρός τιμωρίαν αυτού πρώτον μέν άπηγόρευσε ρη
τής εις τούς πολίτας νά έχωσι σχέσιν τινά μετά 
τού Λυκόφρονος, έπειτα δέ άπέστειλεν αύτδν εις 
Κέρκυραν. Αλλα πριν η αποβιωση ο Περιανύοος 
προσεκάλεσε τον Λυκόφρονα νά μεταβή είς Κό- 
:·.·/θον όπως διαόεχθή ττ,ν έξουσίαν (1). ό Λύκο-] 
φρων όμως άπέβαλεν ές ίσου καΐ τήν πατρικήν 
πρόσκλησιν καΐ τάς Οερμάς της αδελφής αυτού 
Κλεοβουλίνης ικεσίας, 'ίδιον ό Περίανδρος τήν ά- 
•/.ετ «τρεπτον τού Λυκόφρονος επιμονήν, δπως μή 
μεταβή εις Κόρινθον, άπεφάσισε νά μεταβή αύ
τδς εϊς Κέρκυραν. Μαθόντες τούτο οί Κερκυραΐοι 
καΐ Οέλοντες άφ ετέρου νά έμποδίσωσιν αύτδν 
νά μεταβή είς τήν πατρίδα αύτών έφόνευσαν 
τδν δυστυχή Λυκόφρονα (2). 0 δέ Περίανδρος 
πρδ; έκδίκησιν τής πράξεως ταύτης έπεμψε τρια- 
κοσίου; νέους έκ τών έπιφανεστέοων Κερκυρα'ίκών 
οικογενειών πρδς Α'λυάττην,βασιλέα τών Σάρδων, 
οπω; άκροτηριασθώσιν. Εύτυχώς όμως ένεκα τών 
εναντίων ανέμων προσωρμίσθησαν εις τήν Σάμον 
και προσέφυγον ί/.έται εΐ; τόν ναόν τής Ηρα; 
κατά προηγηθεΐσαν συμβουλήν τών Σαμίων, οΰς 
μεγάλως κατε/.ύπησεν ή τύχη τών δυστυχών ε
κείνων νέων. Βαρυνθέντες επομένως οί Κοοίνθιοι 
άνεχώρτ.σαν, οί δέ Σάμιοι άπτ,γαγον τούς παΐδας 
εις τήν πατρίδα αύτών (3'.

Πιεζόμενοι θ’. Κερκυραΐοι έκ τής τυραννίας τού 
Περιάνδρου μΐτέβτ.σαν αλλαχού μετά τών νέων 
οικιστών Κορινθίων νά κατοικήσωσι. Συνέσττ,σαν 
λοιπόν ήσύχως καί έλευθέρως μέ τινα; τών Κο- 
ρινθίων πρώτην αποικίαν τήν Επίδαμ.νον, κειυ.έ- 
νην έπί τίνος ισθμού δεξιόθεν τού εΐσπλέοντος τδν 
’ΐόνιον κόλπον. 'Αρχηγέτης τής αποικία; ταύτης 
ητο .$ό Φίλαο; 'Ερατοκλείδου, Κορίνθιο; τδ γέ
νος. Έλήφθη δε άπό τών Κορινθίων. διότι κατά 
τό άρχαίον έθος των νέων αποικιών ό Τ,νεαών έ-

(ί). Ήρόίυιο; Βιβλ. γ'. παρ. 53. (2 · Ηρόδοτο; Β·.β, 

γ'. παρ. 53. (3). 'ΙΙρύϊό:-,,- Βιβλ. γ'. παρ. 48.

λαμβάνετο έκ τής μητροπόλεως (1 )■ Μετά ταύτα 
έσύστησαν τήνΑπολλωνίαν κειμένηνιέπΐ λός,ουκαί 
άπέχουσαν τής θαλάσσης εξήκοντα σταδίου; καΐ 
δέκα τού ποταμού ’.Αώου (2). Ο: Κερκυραΐοι προ
σέτι ίδρυσαν μετά τών Κορινθίων τήν Λευκάδα 
καΐ τδ Ανακτόριον, τό όποιον έκειτο έν τώ στό- 
ματι τού Αμβρακτκοΰ κόλπου (3). ’Εκτός δέ τών 
αποικιών τούτων οί Κερκυραΐοι έκράτουν πολλά 
φρούρια καΐ γαίας τή; ΙΙπείρου.

Π πρόοδος αΰτη τών Κερκυραίων προσεκάλεσεν 
άμεσως τήν αντιζηλίαν πολλών Ελληνικών πο
λιτειών καΐ 'δ α τή; μητροπόλεως Κορίνθου. Αλ
λά πριν τδ πάθο; τούτο προοδεύση μέχοι; εχθρο
πραξιών νέο; κοινό; κίνδυνος τών Ελληνικών πο
λιτειών ήνάγκασε πάντα; νά παραιτηθώσι τών 
εγχωρίων αύτών παθών καί συνενωθώσι κατά κοι
νού έχθροΰ έπαπειλοϋντος νά καταπόντιση σύσ
σωμο·/ τήν Ελλάδα ολην. Αφού ό Ξέ.ξης υπέταξε 
τήν Αίγυπτον καί κατεπτόησε τήν Καρχηδόνα 
καΐ Συρίαν έστρεψε τό παρωργισμένον αύτοΰ 
βλέμμα καί κατά τή; Ελ.λ,άδος. Μαθόντες οί ’Α
θηναίοι ότι ό Ξέρξη; κατήρχετο εις τήν Ελλάδα 
μετ αναρίθμητου στρατιά; έπεμψαν κήρυκας εις 
όλα; τάς Ελληνικά; πόλεις. Τοιοϋτοι κάρυκες έφ- 
Οασαν καί εις Κέρκυραν. Λκούσκντε; ο: Κερκυ- 
ραΐοι τά παρά τών κηρύκων λεχθέντα αμέσως ε
φόπλισαν εξήκοντα πλ.οϊα τά όποια καί έξέ- 
πλευσαν, άλλ’ ένεκα των εναντίων σφοδρών άνέ- 
μ.ων ήναγκάσθτ.σαν νά διαμείνωσι επί πολύν χρό
νον εΐ; τό ακρωτήριο·/ Μκλέαν τή; Λακωνίας 
(480 π- χ) (4).

Μετά τόν Μηδικόν πόλεμον ή δύναμις τών Α
θηναίων κατέστη μεγίστη. Καταστρέψαντες τού; 
Περσικού; στόλου; έσωσαν τήν Ελλάδα ολην καί 
απέκτησαν παντοδόναμ.ον έπιρροήν έφ όλη; τή; 
Ελλάδος. Π υπεροχή όμως αΰτη τών Αθηναίων 
ηρχισε νά έπισΰρη τήν αντιζηλίαν τών Σπαρτια
τών. Προϊδόντε; οί Αθηναίοι τήν μεταξύ αύτών 
καί τών Σπαρτιατών ρήξιν έπεχείρησαν, τή προ
τροπή τοϋ Θεμιστοκλέους, τήν έγερσιν τών ύπό 
τού Ξέρξου κατεδαφισθέντων τειχών τή; πόλεως· 
Κατηγορηθεί; ώ; έκ τούτου ό Θεμιστοκλή; τή 
υποκινήσει τών Σπαρτιατών καί τών έν Αθήναις 
έχθρών του, ότι επιδιώκει νά υποδούλωση τώ 
Ξέρξη τήν Ελλάδα, προσέφυγεν εΐ; τήν Κέρκυ"

4) θουχυθ. Βιβλ. Α '. παρ. 24 (2) Στράβων Βιβλ- Ί. ’■ 
σιλ- 306.’(3) Πλούταρχος,Βίο; τοϋ θεμ. -θουχυϊ. Βιβλ» 

Λ παρ 29. (4) Διόδωρο; Β·βλ. ΙΛ. παρ. 15

οί Κερκυραΐοι ως 
τή; Λευκάδος ά- 
Κεοκυραίου; καί 

Κορινθίους, έδέχθησαν φιλοφρονώ;, (ί)· Αλλά 

γνωρίζ' 
τή πα·

ραν. Εύγνωμονούντες δ αύτώ 
βποφασίσαντι, ότι ή αποικία 
νήκεν έξ’ ίσου εϊς σε τού;

Λ. -

τούς Μεγαρεΐς, τού; Παλεΐ; καί άλλ,ου; λαού; νά 
συνοδεύσοισιν αύτού;. Οκτώ τριήρεις προσέφερον 
οί Μεγαρεΐς, τέσσερα; οί Παλεΐ; τή; Κεφαλλη
νίας, πέντε οί Επιδαύριοι, μίαν οί Ερμιονεϊ;, δύο 
οι Τροιζήν.οι, δέκκ οί Λευκάδιοι καί ΐκτιο οι Αμ- 
πρακιώται (I).

Εκ τής παρασκευής ταύτης τών Κορινθίων 
καί τών συμμάχων αύτών αμέσως κατε’.ύον ο: 
Κερκυραΐοι τά ΐλέθρ-.α άμα δέ καί καταστρεπτι
κά αποτελέσματα της ρήξεως μεταξύ αύτών καϊ 
τιϋν Κοοινθίων' ως εκ τούτου πεοσεπάθησαν να 
λύσωσι την διαφοράν αύτών διά μέσων ειρηνικών. 
Απέστειλαν οθεν εΐ; Κόρινθον πρέσβεις προτείνον- 
τε; τοϊ; Κορινθίοι; ν άναθέσωσι τήν πρό; άλλή- 
Λου; υφισταμενην περί τη; Επιοαμνου ο.ενεςιν 
εί; τήν άπόφασιν οίασδήποτε Πελοποννησιακή; 
πόλεο/ς τήν όποια·/ ήθελον έκλέςει προηγουμένως, 
ή εις τήν άπόφασιν τοΰ έν Δελφοί; μαντείου. Αλλ 
οί Κορίνθιοι ύπεροπτικώ; άπήντησαν οτι εϊ; οϋ- 
δευ.ίκν διαπραγμάτευσιν θέλουσ-.ν έλθει έάν πρώ
τον δέν δια/.ύσωσι τον άποκλεισμόν (2 . Τών Κερ- 
κυραίων μή συναινεσάντων εΐ; τούτο οί Κορίνθιο· 

; έπλευσαν πρό; τήν Επίδαμνον μέ πέ·τε κ:ι·. έβ- 
δομήκοντα τριήρεις καΐ μέ τρισχιλίου; όπλίτας. 
Εστρατήγει τών μέν τριηρών Λριστεύς ό Πελλί- 
χου, Καλλ.ικράτη; ό Καλλίου καί Τιμάνωρ ό 

I Τιμάνθου;. Τού δέ πεζού Αρχέτιμο; ό Εύρυτί 
I μου καί ίσαρχίδα; ό Ισάρχου. \μα οί Κορίνθιοι 

έοθασαν πλτσί"·/ τού Ακτιου τή; Ανακτορία; γής. 
οπού ύπήρχε τό ιερόν τού Απόλλωνος, α: Κερκυ- 

■ ραΐοι έπεμψαν πρό; αύτούςκήρυκαοπω; έμπο 'ίσω- 
σι τόν περαιτέρω π/.οΰν.καί συγχρόνως έπλήρωσαν 
τάς έν ένεργεία τριήρεις καί έπεσκεύασαν τάς άλ- 
λας.’Αναγγείλαντο; δέ τού κύρυκοςοτι οί Κορίνθιο·. 
δέν ύπήκουσαν εΐ; τήν διαταγήν, ο·. Κερκυραΐοι 
έπλευσαν κατ’ αύτών μέ σγδοήκοντα τριήρεις — 
έκτος τών ι/.εσσαράκοντα αΐτινες έπολιόρκουν τήν 
Επίδαμνον — καί παραταξάμενοι εϊς μάχην ένί- 
κησαν φθείραντε; τών Κορινθίων πέντε και δέκα 
τριήρεις (3) (438 π. χ.) Μετά δέ τήν μάχην οί 
Κερκυραΐοι έστησαν τρόπαιο·/ εις τήν Λευκίμμην, 
άκρωτήριον τή; Κερκύρας, καϊ τού; μέν αιχμα
λώτους Κορινθίους έθεσεν ύπό φύλαξιν, τούς δέ 
ουσ,μάχου; αύτών έφόνευσαν. (4) (435 π. χ.)

Διαρκοΰντος τοϋ έτους άπό τής ναυμαχίας ώς 
καί κατά τό έπιόν, ο’. Κορίνθιο: κατάρτισαν ίσχυ- 

(Ι)θουκυο. Βιβλ, Α· παρ. 27, (2) θουχυϊ. Βιβλ. Α. 
παρ. 28. (3) θουχυλ Βιβλ. Λ. παρ. 29 (4) θσυκυο. 
Βιβλ. Α. παρ. 30.

ούδεμίαν ασφάλειαν είχεν έν 
εί; 
ώ;

οτι
των , συνώδευσαν 

τήν απέναντι Ηπειρον καΐ έκεϊθεν 
άλλοτε ό Ιππία:, εϊ; τήν αύλήν τού 
ετυχε πολλή; τιμή; καί δόξης.

Εϊδουε·/ έν τοΐς προηγούμενοι; ότι οί Κερκυ- ] 
φαΐοι έσύστησαν πρώτην αποικίαν την’Επίδαμνον, 
/ήτις προϊόντος τοϋ χρόνου κατέστη ισχυρά καί 
πολυάνθρωπος. II αποικία όμως αΰτη έδωκε χώ
ραν δυστυχώ; εϊ; τόν μετοςύ Κερκυραίων καί 
Κορινθίων ολέθριο·/ πόλεμον. Εν τή νεοσυστάτω 
ταύτη πόλει άνεφύη άτυχώ; ή διχόνοια ή κατά 
τήκουσα πάντοτε τήν καρδίαν πασών τών Ελ 
ληνικών πολιτειών. Γενομένη; στάσεο/ς εν Επιόά- 
μνω ό δήμο; έξόρισε τού; δυνατούς, ο'ίτινες ένω- 

ών γειτονευόντων βαρβάρων, ήνώχ- 
όλει κατά γήν καί κατά θάλασ 

τούτου ό δήμο; άπέστειλεν 
πρέσβεις όπως πεί- 
έγκαταλείψωσι τήν 

ι τών έχθρών (2). 

υραϊοι δέν έδέχθησαν τά; προτάσεις 
λεχθώσιν εΐ; πό 

δέ οί Επι-
ν έ

,οντε; 
ϊδι αύτόν έως 

μετέβη, 
Πέοσου όπου

Οέντες μετά 
λουν τούς έν τή 
σαν (439 πχ.) ός έκ τ 
εις τήν μητρόπολιν Κέρκυραν · 
σωσι τούς Κερζυραίους νά μ.ή 
’Επίδαμνον, είς τήν διάκρισιν 
Αλλ’ οί Κερκ· 
τών Επιδαμ.νίων ΐνα μήν περί- 
λεμον μετά λαών βαρβάρων. Είδόντες 
δάμνιοι οτι ούδεμίαν βοήθειαν ήδύναντο 
τύχωσιν παρά τών Κερκυραίων έπερώτησαν τόν 
έν Δελφοί; θεόν, έάν έπρεπε νά παραδώσωσι τήν 
πόλιν εΐ; τού; Κορινθίους ώς οίχιστάς. Απαντή- 
σαντος του θεοΰ ότι έδει νά παραόώσωσι τήν πόλιν 
είς τούς Κορινθίους καί αύτού; ν’ άνακηρύςωσιν 
ηγεμόνας, οί ’Επιδάμνιοι έζήτησαν τή·/ βοήθειαν 

' τών Κορινθίων. οΐτινες ασμένως έδέχθησαν τά;
προτάσεις τών ’Επιδαμ.νίων (436 π.χ.) καί έςέ-

• ' * — ’ » Λ Α ·***
πεμφαν κατ αυτή; αποιζους και φρουρούς ες 
’Αμπρακιωτών καί Λευκαδίων. (3).

Μαθόντες οί Κερκυραΐοι τούτο στρατεύουσι 
κατά τών Επιδαμ.νίων μετά τεσσαράκοντα πλοίων 
καΐ ιτροσβαλόντες τούς φυγάδας καί τούς ΐλλυ- 
ριούς πολιορκοΰσι τήν πόλιν. Αμέσως έτοιμάσθη- 
cxv ν έκστρζτεύσωσι πρός τήν Επίδαμνον καί οί 

ι1 Κορίνθιο·., άλλά φοβούμενοι μήπως έμ.ποδισθώσι 
^ιά θαλάσσης ύπό τών Κερκυραίων ίκέτευσαν

I

(Ι)θουκυο. Βιβλ. Α.παρ. 136. (2) θ.υκ. Βιβλ· Α . 

ααο. 24. (3) θουχ. Β βλ. Α'. παρ· 25.
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οότεοον στόλον καί προσέλαβον πολλούς έμμισθου; 

κωπηλάτβς έζ. τή; Πελοποννήσου καί τή; λοιπή; 
Ελλάδος (438 π. χ.). Ούχ’ήττον δμως καί οί 
Κερκυραϊοι παρεσκευάσθησα» εί: πόλεμον δ·. 'ίση; 
δραστηριόττ,τος. Αλλ ίδοντες ότι ητο έπικιν- 
δυνον ν’ άντιπζραταχθώσ·. μόνοι των κατα τή: 
■σχυοά; τών Κορινθίων καί τών συμμάχων αύτών 
δυνάμεως, έξέπεμψαν πρέσβεις πρός τού; Λθη 
ναίου; έκζητοϋντες τήν συυμ.αχίαν αυτών. Τού-ο 
•ζ.ζθόντε; οί ΚορίνΟιοι άπέστειλαν καί αύτοί εϊ; 
Άχνα; πρέσβεις δπω; άντείπωσιν εΐ; τήν παραδο
χή» τή; αΐτήσεω; τών Κερκυραίων I) (433 πχ.\

Φθάσαντε; οί Κερκυραϊοι πρέσβεις ε·.; Αθήνα·, 
καί εισελθόντε; ενώπιον τί; συνελεύσεως τοϋ δή
μου απήγγειλαν λαμπράν δημογορίαν, ήν ό Θου
κυδίδη; αναφέρει, έίιστορών τά γεγονότα ταϋ- 
τα (2) ’λγοσευσάντων καί τών Κοοινθίων πρέ- 
σβεων,οί’Αθηναίοι οίτινε; έπεθύμουν μεν νά προ 
σετα·.ε·.σθώσ·. ττ.ν άξιόλ.ογην τών Κερκυραίων ναυ. 
-πκήν δύνααιν,δέν ήθελον όυω; καί νά παοαβώσιν 
τά: σπονδάς προ; τού; Πελοποννησ'ου;, δέν συ
νήψαν συμμιαχίαν προ; τού; Κερκυραίου; κατ εύ- 
θεϊζ-', συνομολόγησαν δπω; έπιμαχίαν δι ή; ύ 
πέσχοντο άμοιβαίαν συνδρομήν έάν έπιτεθή τι: 
κατά τί; Κερκύρα; ή κατά τών Αθηνών (3
433 π. χ.)

Μετά μικρόν άπδ τί; άναχωρήσεως τών Κοοιν- 
θίων πρέσβεων, οί Αθηναίοι έςέπεμψαν εϊ; βοήθεια» 
τών Κερκυραίων μικράν τινα ναυτικόν μοίραν δέκα 
•τριηρών, ύπδ Λακεδαιμόνιον τον Κίμωνος. Διότι- 
μον τοϋ Στρομβίχου καί ΙΙρωτέα τοϋ Επικλέου: 
διάτάςαντε; αύτού; τότε μόνον νά έπιτεθώοι 
κατά τών Κορυθίων, δτε ούτοι ήθελον πλεύσει 
κατά τί: Κυρκόρα; ή τών αποικιών τη:. (4). Πα 
ρασζ.ευασθέντε; οί ΚορίνΟιοι έπλευσαν κατά τί.: 
Κερκύρα; μέ πεντήζ.οντα καί εκατόν τοιήρε·.;, αΐ- 
τινε; κατά πεώτον προσωρμ'σθησζ.ν εί; Χειμέριον, 
άκρωτήριον τί; Θεσπρωτίδο; (5).

ΜαΟόντε; οί Κερκυραϊοι οτι οί ΚορίνΟιοι έπλ.εο» 
κατά τί; πατρίδο; αύτών πλτ,ρώσαντε; δίκα κζ· 
εκατόν τριτ,ρει; ύπδ τόν Μεικιάδην, τδν Αισιμί- 
δην καί τδν Εύρύβατον έστρατοπέδευσαν εϊς τινα 
τών νησίδων, αϊτινες καλούνται Σύβοτα, οπού 
εοΟασαν καΐ αί δέκα Αθηναϊκά1. τριήρεις (435 
π. χ.). Αμα οί δύο εχθροί έγεινζν πρδ; άλλήλου:

fl) θσυχυϊ. Βιβλ. Α. παρ. 32. 2, θουκυδ. Β·βλ. Α. 

παρ. 32—315. >3) θ-υκυδ. Βιβλ. παρ. 4ί. (4) θα» 

κυϊ. Β·.β·. Λ- -α;· 4'». (ό; Θου·.υ5. Βιβλ. Λ. παρ. 46.

ορατοί παρετάχθησαν εί; μάχην. Τδ μέν δεξιό» 
κέρα; τών Κερκυραίων έκράτουν αί. Αθηναϊκαί 
τριτ,ρει;, τό δέ αριστερόν οί Κερκυραϊοι διτ,ραμέ
νοι εί; τρεις μοίρας. Τδ δέ δεξιόν κέρας τών Κο- 
ρινΟίων είχον αί τών Μεγαρέων καί Λμπρακιωτώ» 
τριήρεις, τό μέσον οί άλλοι σύμμαχοι, τό δέ α
ριστερόν «κρατούν οί ΚορίνΟιοι. Δοθέντο; τοϋ ση
μείου ήρξατο ή μεγαλητίρα άμα δέ καί πεισμα- 
τωδεστέρα τών μεταξύ· Ελλήνων ποτέ συναφθει- 
σών μαχών. Η μάχη αυτή ώμοίαζε μάλλον με 
πεζομ.αχίαν, καθότι άφοϋοί έχθροΐ συνεκρούσθησα» 
άμοιβαίως,δέν ήδύναντο ευκόλως ν« κινηθώσι διά 
τε τό πλίθο; καί τήν ταραχήν τών τριηρών. OJ 
έπί τών τριηρών προσεπάθου» νά διασπάσωσι 
τά; εχθρικά; γραμμές ναομαχοϋντε; μάλλον μετά 
θυμού καί ρώμης ή οδηγούμενοι ύπό τή; τέχνης, 
Γό δεξιόν κέρας τών Κορινθίων μεγάλω; έπαθε, 
καθότι αι τριτ,ρει; έτράπησαν εΐ; φυγήν καί διε- 
σκορπίσθ/.σαν ύπό είκοσι Κερκυραϊκώ». Ενώ όαως 
1/ τώ κέρατι τούτω έξησφαλίζετο η νίκη ύ-έα 
τών Κερκυραίων, απεναντίας οί Κο;ίνΟ·.ο·. καί οί 
σύμμαχοι αύτών ύπερίσχυον έν τώ άριστειώ. κα
θότι οί Κερκυραϊοι έξησθένισαν τά; τάξε·.; των 
ε-εκα τί; έλλείψεω; τών τριτ,ρών «ιτινε: κατε- 
όίωκον τά; Κορι θιακά; (I) H ασύνετο; αυτή ά- 
πομάκρυνσι; τών είκοσι Κερκυραϊζ.ών τριηρών έκ 
ττ,ς μάχη; συνεπέφε.ε -έλος τήν νίκζν ύπέρ τών 
Κορινθίων, οίτινε; άλλο»; τε ήθελον ύποστή ήτ
ταν πληρέστατη». Διαρκούση; τή: μάχη; οί Α
θηναίο·. ανίσχυρο» βοήθειαν προσέφερο» τοϊ; Κεο- 
κυραίο·.; και έπετεθησαν κατά τών Κορινθίων 
αφού οί Κερκυραϊοι είχον ήδη τραπή εί; φυγήν. 
(37 π χ.’.

Μετά τήν μάχην ταύτην οί ΚορίνΟιοι. άοοϋ συ- 
νέλεξζν τά ναυάγια καί τούς νεκρούς των. έπλευ
σαν κατά τών Κερκυραίων, οίτινε; φοβούμενοι 
μήπως ci ΚορίνΟιοι πλενσωσι κατά τής πα
τρίδο; των έπλευσα» είς συναπάνττ.σίν των. 
Επλτ,σίαζεν ή νύξ δτε οί Κερκυραϊοι ύαλλοντε; 

τον έμβζτήριον παιάνα έξεδήλουν τήν έναρξιν 
τής μάχης, πλήν μεγάλω; έΟαύμαζον βλέπον- 
τε; τού; Κορι»0ί·,υ; παλινδρομοϋντα;. Ο: Κο- 
ίνΟίοι ειχον ίδεϊ, ώ; φαίνεται, προσερχομένας 

εϊκοσιν Αθηναϊκά; τριήρεις, τάς οποία; οί Κερκυ- 
ραϊοι δέν τ,δύναντο νά ϊδωσιν ένεκα τί; θέσεώς 
των. At ’ΑΟτ,ναϊκαί τριήρεις, ών τήν άρχηγίζ* 
είχε Γλαύκων καί Ανδοκίδη; . διερχόμεναι

(V Α υ*?· Βι5λ. παρ. 49.

,βν ναυαγίων καί τών νεκρών, έφθασαν εις Αευ* 
είμνην, όπου ήσαν έσκηνωμένοι οί Κερκυραϊοι οΐ- 
σινες «νόμισαν κατά πρώτον αύτά; έχθρικάς.

Τήν έπαύριον αί τριάκοντα αύται τριήρεις ένω' 
Οεΐσα μετά τών Κερκυραϊζ.ών έπλευσαν πρδς τον 
έν τοϊ; Συβότοις λιμένα δπου ήσαν προσιορμισμέ- 
νοι οί Κορ'.νθιοι,οϊτινε; καθελκύσαντες τάς τριή · 
μι; αύτών παρετάχθησαν εί; μάχην. Δέν έπεθύ 
μουν ν’ άρχίσωσι αύτοί πρώτοι τήν μάχην ή διό
τι εΐδον τά; Αθηναϊκά; τριήρεις, ή διότι έφο- 
οοΰντο τού; έν τοϊ; πλοίο·.: αιχμαλώτους. Αλ
λως τε οί Κορίνθιοι έπεθύμουν νά μεταβώσιν εΐ; 
τί ίδια, άλλ' έφοβούντο μήπως έμποδισθώσιν ύπδ 
τών Αθηναίων, θεωρούντο»» ίσως λελυμένας τά; 
««νΟήκα; αφού εϊχον έλθει εί; χεϊρα;. Επεμψαν 
λοιπόν πρέσβεις προ: τού; 'Αθηναίους άνευ κήρυ- 
χο; οίτινε; είπον τά έξή;. «Μεγάλην άδι- 
χία» διαπράττετε. ώ Αθηναίοι,άρχόμενοι τοϋ πο
λέμου, παρζβ»ίοντε; τά; σπονδάς καί έμ- 
S'/δίξοντες ήμά; διά τών όπλων σα; νά έζ.διζη 
θύμε» τού: έχθρού; ήμών». Οι δέ'Αθηναίοι άπήν- 
τησαν. «Ούτε τοϋ πολέμου άρχόμεθα, ώ άνδρες 
Πελοποννήσιοι, ούτε τάς σπονδά; λύομεν. Κα- 
τήλθομεν ενταύθα μόνον πρό; άντίλτ,ψιν τών συμ. 
μίχων ήμών Κερκυραίων. Τότε μ.όνον θέλομε» 
ί-ιτεθή καθ’ ύμών ότε πλεύσετε ή κατά τή; 
Κερκύρα; ή κατά τών συμμάχων αύτής. (I)

AAESANJPOZ ΤΟΜΠΡΟΣ.

ΠΕΡΙ ΟΡΚΟΥ.

( Α.·ζύσ.τασμα ίΛκττο.Ι'(Ίαίκ: όιατριΟης 
χζ'όι; τΰ>· StGaajiiwtator' *)

υπό Ιωάννου Γ. Χρυσοοέργη.

Α. ό πρό; άπόδειξιν αλτ,θεία; τινός αύΟαίρετος 
Ί επακτό; όρκος παρά, τοϊ; ap/aiot; κλητοί; (Ί) 
Ιουδαίοι; τε καί Ελλτ,σι δέν άπτ.γορεύε το,διά τούτο 
•ύρίσκομεν παρά μέν τώ Ίσοκράτει τά έξη; δύο’

1. Πρώτον μεν ούν εύσέβει -ά πρό; τού; θεού; 
μη μόνον Ούων, άλλά καί τοϊ; όρκοι; έμμένων’ 
εκείνο μέν γάο τή; τών χρημάτων ευπορίας ση- 
μεϊον, τούτο δέ τής τών τρόπων καλοκάγαθία; 
■ϊκμήριον. (2)

ίί) θουκιί. Βιόλ. Α. παρ. 53·
{Ο 1· Κορ:·;9. Λ' 24. (S) Πρός Δημόν. δ'· 13 d-

Π. Ορκον έπακτόν προσδέχου διά δύο προφά
σεις, ή σεαυτόν αιτίας αισχρά; απολύω» ή φίλους 
έκ μεγάλων κινδύνων διασώζων. (3) Μόνον ούν 
πρό; αποφυγήν μομφή; φιλοχρηματία; ή έπιορ- 
κία; απαγορεύεται καί αύτή ή εύορκία’ οθεν ό 
αύτός Ισοκράτη; έκτδς τών ανωτέρω προσθέτει 
καί τά έξή;' «ένεκα δέ χρημάτων μηδένα θεόν 
όμόση; μηδ άν εύορκεϊν μέλλτ,ς’ δόςει; γάρ τοϊ; 
μέν [.tcop«i»- τοϊ; δέ ^ι.Ιοχςιη^άτίύς zjzvi.» (4).

Β . Εν δέ τή παλαιά Διαθήκη,'
I. Ιί λέξις διαθήκη, οίον άνίστημι τήν διαθή

κην μου ιστημι τήν διαθήκην μ.ου,διατίθεμαι τήν 
"'ιαθήκην μου ταύτόν ε'στί τώ ύμκνεικ. 15) «Κατ' 
έμαυτοϋ ωμ.οσα, λέγει Κύριο; ... ή μήν εύλογώ» 
ευλογήσω σε καί πλτ,θύνων πλτ,θυνώ το σπέρμα 
σου κτλ. (5).

Π. Ρητώ; έπιβά/.λεται όρκο; εΐ; άπόδειξιν τή; 
άληθεία; οίον «προσελεύσεται ό κύριο; τή; οικίας 
ενώπιον τοϋ θεού καί όιιεϊίαι ή μήν, κτλ- (7) 
όρκο; εσται τοϋ θεού άναμέσον άμφοτέρων κτλ.

ΠΙ. Τό έν τώ Δεζ.αλ.όγω (8)«ούλήψη τό δνομα 
Κυρίου τοϋ Θεού σου έπίματαί(ρ»κτλ. δέν απαγο
ρεύει τόν όρκον αλ.λά τήν επιορκίαν ώ; ερμηνεύε
ται σαφώ; έν τώ εύαγγελίφ. (9)«ΓΙάλ·.ν ήκούσατε 
ότι έρρέθτ, τοϊ; αρχαίοι; ούκ ίπιοζίχήσεις, αποδώ
σει; δέ τώ Κυρίω τού; όρκου; σου' κτλ. καί εί; 
τό Λευϊτικόν (10) λέγεται «Καΐ ούκ όμεϊσθε 
τώ όνόματίμ.ου έπ άδίκω καΐ ού βεβηλώσετε τό 
όνομα τοϋ θεοΰ υμών καί εί; τού; Αριθμού; (I I) 
άνθρωπο; . . . 8; άν όμόση όρκον,ού βεβηζώσει τό 
ρήμα αύτοϋ. (1 2).

Γ’. Τή; άζ.ραιφνοΰ; ηθική; άξίΐύμα έστίν, ουδέ
ποτε νά ζ.αταφεύγη τι; διά πίστωσιν τών λόγο,ν 
του εί; τόν όρκον, άλλ έχίγγυον αύτών νά έχη 
τό »■«« καί ου δια τοΰτο καί έν Εύαγγελίοι; (I 3) 
λέγεται, «’ΐιγώ δέ λέγω ύμϊ» μή ίμόσαι ολ.ω; . . 
έστο» δέ ί λόγο; ύμών ναι, »αί, ού, ού' (I 4) άλλα 
και ένταΰθα δέν απαγορεύεται ό όρκος άλλ’ ό τύ
πο;' παραδείγματος χάριν, ά τι νά όμόση τι; εί; 
τόν θεόν, είς τόν ουρανόν, κτλ. μεταχειρίζεται

Πώ: Δηυόν.δ'. 23 C. ί'»' ΛύτόΟ·.. (5) Γένεσις θ'·9 

καί ίφεςή:. IE'. IS ΓΖ'. II. 13- 14. 19. 21. παρά- 

όαλε ΚΒ'· 16- 17. (67 Βλεπε Δεντερονόμ. ΙΘ'. S καί 

ΚΪΤ'. 3. (7) Έξοδο; ΚΙ»'. 8 παράδαλε 9 καί 10. ,'8) 

Έξοδο; Κ'. 7- παράβαλε Δευτερονομιον Ε'. 11/!)) Κα 

τά Ματθαίον Ε'. 33. ,'10) Λευϊτικό» ΙΘ’. 12. (ΙΙ)Ά- 

ριθμού; Α'. 2.(1?) Βλέπε καί Αευτερονόμιον Ε'. I Ι.χγ'. 

23· (13) Κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον Ε'. 34.'Γι.' ΙΙαρά 

βάλε ίπιατολήν Ιακώβ Ε'. 12.
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:ου
:ω

αιώνα 
χιλίας 
όρκου 

Ιακώβ
ρόσταγμα και τώ Ισραήλ είς διαθήκην αιώ-

τύπον όρκου τό τα,Ι καί τό ου σημειωτέου περι- 
πλέον ότι ή λέξις Λόγος εϊς τό ανωτέρω «έστω 
δέ ό λόγο; ύμών» ταυτίζεται πρός τό ορχος ώς 
έμπεδοϋται έκ τού εξής’ «έμνήσθη εις τόν 
διαθήκης αύτοϋ, λόγου _οϋ ένετείλατο είι 
«γενεάς’ 3ν διέθετο τώ Αβραάμ, καί 
«αυτού τω Ισαάκ, καί έστησεν αύτόν
•εί;
»ν·.ον λέγων σοί δώσω τήν γην Χαναάν, κτλ. (Ί 5) 

λ'. Το ίδιον αναφέρει καί ό Λουκάς (46) «μνη- 
σθήναι διαθήκης άγιας αύτοϋ, όρκον, δν ώμοσε 
πρός’Αβραάμ τόν Πατέρα ήμών τοϋ δούναι ήμΐν» 
κτλ. καί εις τά; Ιίράξεις (17) «Προφήτης ούν υ
πάρχων (ό Δαυίδ) καί είδώ; ότι όακω ομωσεν αύ
τώ ό θεός, έκ καρπού τής όσφύος αύτοϋ κτλ. 
(18), καί,«καθώς δέ ήγγιζεν ό χρόνος τή; επαγ
γελίας, ής ομωσεν ό θεός τώ Αβραάμ» κτλ.(19) 
«Τώγάο Αβραάμ έπαγγειλάμεν?; δ Θεός, έπεί 
κατ’ ούδενο; είχε μείζονος δμόσαι, ώμοσε καθ 
ίαυτού λέγων ή μήν ευλογών» κτλ. (20) καί ώ“ 
αοσε Κύριος καί ού μεταμεληθήσεται» κτλ.(21).

Ταϋτα έστωσαν πρό; γνώσιν τίνος Σεβασμιω- 
τάτου έν τινι συναναστροφή τάναντία δίίσχυρι- 
ζομένου καί δργιζομένου σφόδρα κατ εμού ως 
άντιλέγοντος" έγώ, φίλε άναγνώστα, ,ένθυμηθεΐς 

δ’ ήν, εΐ καί ήμαρτάνο- 
έρα όργ'ή, ήμΐν δέ 

■ην τούτων μετριότη
τα» (22) τότε μέν έσιώπησα. είτα δέ έπιστολήν 
τό δίκαιον έκτιθείς καί έκτυλίσσων έν αύτή πρό; 
αύτόν έπεμψάμην.

τό Θουκυδίδειον, «καλόν 
σ.εν, τοϊς δε μέν είξαι τή ήμ: 
αισχρόν παραβιάσασθαι

(15) Η'ζλμό; 104.8 — (2<α· 42.(10) Λ'. 72—/4· (17; 11 . 30 Ιίαράί. 2 Σαμουήλ ζ'. 17, I- Χρονικών κ?'. 10 ζα· ψαλμ. 122. II. (18) ! Ιρά;· ιγ'· 34. 2 Σαμουήλ ζ'. 12. I Χρονικών ζβ 10 ζάιψαλμ. .115 2. (19) Πράς. ζ'. 17. ’Έξοδος α. 7 κΐΛ. Παράοαλί «πιστολήν πρό; Ί’όραίους τού Παύλου Γ' 18 (Άρι1). ιο'■ 30 ■·!«! Δεύτερον. ά. 34. 3·όή κάι Δ'. 3 (ΔϊΛν/,;!).’>. 11.'. Άί) ΙΙρό; Έόραίου; ς13 ζάι 1(1—20 παράίαλε έξοδον zc.11,21) Ψα/μΰς 1 10. i. (22) θου- ζυί Β:ί·. Α'. 38

II01 ΚΙΛΑ. >„

Η καθολική Ρωμαϊκή εκκλησία σύγκειται έξ 
139 εκατομμυρίων ανθρώπων, κυβερνάται υπό 
εόόομ.ήκοντά καρδιναλίων, λεγομένων καΐ πριχ- 
κζ/.τω?· τής εκκλησίας, εις μνήμην τών έβδομή- 
κοντα αποστόλων, ύ καρδινάλιος έπίσκοπος τής 
Ρώμης, λεγόμενος προσέτι καί έπίτροπος τού 
Ρησοϋ Χρηστού,άγιος πατήρ ή πάπας,είναι περιβε- 
βλημένο; εξουσίαν απεριόριστον έπί τού πνεύμα-■ 
τος

πατήρ ή πι 
έςουσίαν απεριόριστον έπί 

τών I 39 εκατομμυρίων καθολικών. Οί καρ
δινάλιοι διορίζονται ύπό τού πάπα, ό δ» πάπας 
ύπό τών καρδιναλίων καί άπό τή; ήμέρας τή; έκ- 
κλογή; του καθίσταται αναμάρτητος, κατά τήν 
γνώμην τών καθολικών. II ισχύ; τού πάπα έλα
βεν ιδίως αρχήν άπό τού Πιπίνου τού Μικρού καί 
Καρόλου τοΰ Μεγάλου οϊτινες έδώρησαν αύτώ 
πολλά; καί μεγάλα; γαίας.

Παρά τοϊς καθ·λικοϊς όταν τι; θέΰη ν’άπο- 
κληρώση τήν οικογένειαν του, άφίνει τήν περιου
σίαν του είς τόν πάπαν καΐ τοιουτοτρόπως δέν 
δικαιούνται οί συγγενείς νά ρίψ··.σι ττ,ν διαθήκην 
τοϋ άποθανόντος. ό πάπας σήμερον είναι κύριος 
τεσσαράκοντα δισεκατομμυρίων στρεμμάτων γϊς 
και βασιλεύς έπί τριών έκατομμυρίωνέκατόν είκοσι 
τεσσάρων χιλιάδων καί έξακοσίων εξήκοντα οκτώ 
ανθρώπων, οϊτινες κραυγάζουν καί μεμύιμοιροϋν 
άκαταπαϋστως κατ’ αύτοϋ.

·■>Ιταλό; τ.ς έγραψε τά 
τούς εύγενεϊς. « I ί; ήξεύρει 
μικροσκοπίαν τόσον έντελές, 
εντός τοϋ αίματος σφαιρίδια εύγενείας.·

έζης ειρωνευόμενος 
άν δέν εΰρεθΰ, ποτέ 
όϊστε ν’ άνακαλύψη

Φρειδερίκος ό μέγα; βουλόμενος ν’ απόκτηση 
καλού; στοατιώτα; έφρόντιζε νά νυμφεύη άνδρα; 
εξ ποδών αναστήματος μετά γυναικών πέντε καί 
ήμίσεως καί έκ τών γιγάντων τούτων έσχ-ημκτί' 
ζε τάγματα έπιλέκτων.

ό Αβού σμιλών περί τών εύγενών της Ρω" 
μης λέγει' «Οΐκτείρατε αύτούς άν θέλητε άλλά μ® 
ίίψχτ: κατ’ αύτών λίθον. 1 ΐναι τοιούτοι όποιου- 
•η ανατροφή τού; έκαμεν. ίδού τά τέκνα των βα' 
δίζοντα έπί τής όδού Ιπποδρομίου μ.εταξύ δύο Ιπ' 
σουιτών. Τά παιδία ταϋτα 6 έως I 0 ετών ήλι- 
κίας, ωραία ώ; έρωτες, άν καί μέλαινα έχοντα τά 

ένδύματα καί τούς λαιμοδέτας λευκούς, δλα <=' 
μοιομόρφως θέλουν μεγαλώσει υπό τήν σκιάν τοΰ

-λατυτάτου πίλου τοϋ διδασκάλου των. Τό πνεύ 
μα τούτων είναι ώς κήπος ομαλός έκ τοΰ 
οποίου έκριζόνονται έπιμελώς αί ίδέαι. II 
καοδία των έκαίαρίσθη ές όλων τών παθών, κα
λών καί κακών, δέν θέλουν έχει ούδέ έλλαττώ- 
ματα τά ταλαίπωρα ! Οταν διεξέλθωσι καί τάς 
τελευταίας εξετάσεις καί λαβωσι τά τής «μβθείας 
αύτών διπλώματα,ενδύουν τότε τούς νεανίας τού
τους κατά τον συρμόν τοϋ Λονδίνου καί άπο- 

ι'λύουν αύτούς εις τούς δημοσίους περιπάτους. Τούς 
βλέπετε κατατρίβοντας τό λιθόστρωμα τού Ιππο
δρομίου, καταπονούντας τάς δενδροστοιχίας τοΰ 
Πιγκίου λόφου, τοΰ κήπου Βουργέζου και τοΰ 
χήπσυ Παμφίλου. Περιπατούν πολύ καΐ έπί πολύ, 
πεζοί, έφιπποι, έπ’ σχήματος, κρατούντες ρα
βδία ή μαστίγια ή δίοπτρα, έωοότου νυμφευ- 
θώσι. Παρόντας πάντοτε εις τήν λειτουργίαν, 
μηδέποτε άπόν-.α; έκ τού θεάτρου, τού; βλέπετε 
νά μειδιώσ., νά χασ/.ώνται νά χεμοκροτώσι, νά 
σταυροκοπώνται, καί τά πάντα άπαθώς. Ολοι 

-σχεδόν έγγράφονται εί; τού; καταλόγους μιας ή 
' δύο ευλαβών έταιριώ·-·, ούδενός δέ κλούβ είναι 

μέρη. Παίζουν δειλώ;, δέν διατηρούν χορεύτριας, 
πίνουν άνευ ένθουσιασμ,ού καί ποτέ δέν άσω* 

' τεόονται εις ιπποδρόμια. Διαγωγή παραδειγμα- 
'τική καί ανώτερα παντός επαίνου’ άλλά καί αί 
χα.-τιι κα· jiao/iu λέγουσαι κ.ο'κλ·'. ποτέ δέν ά- 
κολασταίνουν. Μίαν τών ήμερων έξυπνοϋν έχοντες 

Ηλικίαν είκοσι καί πέντε έτών. Κατά τήν ηλικίαν 
' ταύτην ό Αμερικανός μετήλθε ήδη δέκα έπαγγέλ- 
ματα,(σχημάτισε τέσσερα; περιουσία;,έκαμε μίαν 

' χρεωκοπία-, δύο έκστρατείν;, διεξήγαγε μίαν δί- 
κτ,ν, έκήρυξε μίαν θρησκείαν, έφόνευσε διά ρε
βολβέρου έξ άνθ.ώπους, ήλευθερωσε μίαν μαύρην 
καί κατέκτη,σε μίαν νήσον. Ο^Λγγλος υπέστη 

■ δύο διδακτορικά; εξετάσει;, ήκολούι,ησε μίαν πρε
σβείαν, έθεμελίώσεν 2ν έμπορικύν κατάστημα, 

μίαν καθολικήν, περιήλθεν όλόκλη- 
>γγράμ- 

‘θ Γάλλος έστιχούρ- 
έγραψεν εί; δύο έφημερί 

τρί; εις μονομαχίαν άπεπε.ράθη 
έβαλεν εΐ;

σβείαν, έθεμελίωσεν έν εμπορικόν 
προσηλύτισε 
ρον τόν κόσμον καί άνέγνωσεν ολα τά συ- 
ματα τοϋ Βάλτε? Σκώτου. 
γησε μίαν τραγωδίαν, 
°ας, έπληγώθη

■ δύο αύτοχειρίας, έβαλεν εΐ; ανησυχίαν 1 ί συζύ

γου; καί ήλλαξε 19 φοράς πολιτικόν φρόνημα. 
,»·■ Ο Γερμανός έτραυμάτισε κατά πρόσωπον I 5 έκ 

τών οικειοτέρων φίλων του, κατέπιεν 
λίθους ζύθου 
τραγούδ ησεν 
ποίησε μίαν

εξήκοντα 
καΐ τήν φιλοσοφίαν τού Ιίγέλου, έ- 
ένδεκα χιλιάδα; τραγούδια, ένοχο- 
ύπτ.ρέτριαν, έκάπνισεν 1,000,009 

πίπας, καΐ έλαβε μέρο; εί; δύο επαναστάσεις, ‘θ 
Ρωμαίο; πρίγκηψ τίποτε δέν έκαμε, τίποτε δέν 
είδε, τίποτε δέν έμαθε, τίποτε δέν ήγάπησε, τί
ποτε δέν υπέφερεν.Ανοίγονται τά δρύφρακτα μο
ναστηριού, έξέρχεται νεάνις άπειρος ώς αύτός, 
καί τά δύο ταϋτα άθώα όντα στέλλονται νά γο” 
νατίσωσιν ένώπιον ίερέως, ό δέ ίερεύ; συγχώρει νά 
τεκνοποιήσωσιν ολόκληρον άθώαν γενεάν ! !

Ι'ιόη^όό^οιιος. Αί διάφορα·, ατμάμαξα·, δια- 
τρεχουσι τήν άπ’ Αθηνών εί; Πειραιά οδόν,8 στά
δια μακράν,ώς εξής.

1) Ητών κοινών κομιδών (trains ο rd inn ires) 
είς 1 3 λεπτά.

2) ΙΪ τών ειδικών (trains express)!?; 9 λεπτά.
3) II μεγάλη ταχύτητι βαίνουσα (GO μίλια 

τήν ώραν) εί; 5 λεπτά.
4) II δέ ταχύτατη (100 μίλια τήν ιόραν) ε?; 

3 λεπτά.
Σημειωτέον ομω; ότι εί; τοιαΰτα; μικρά; απο

στάσεις αί ταχύτητες αύται έλαττούνται κατά 
πολύ, διά τήν βραδύτητα τή; κινήσεω; κατά τήν 
άναχώρησιν καί άφιξιν εί; τόν πρό; 8ν όρον.

’Εφαρμόζοντε; τά; ταχύτητα; ταύτας εις τήν 
άπ Αθηνών είς Θήβα; όδόν έχουσα υ.ήκο; 70 
σταδίων εΰρΐσκόμεν ότι,

ή 1. κομιδή άπό Αθηνών φθάνει εί; Θήβα; εί;
1. ιόραν καί 7. λε·

η 2. εί; 1—18—
■ί 3. εί; 0—43—
ί 4. είς 0—25—

’ II ιΐς Karadcir I'svarccozevaic. Τώ 1860 ά- 
πεβιβάσθησαν εΐ; Κουεβέκ 10 1ϊ.’>0 μετανάστη.·.,έξ 
ών 2,491 ήσαν Αγγλοι, 2,831 Ιρλανδοί 1850 
Σκώτοι, 1809 Χορβεγοί καί 723 Γερμανοί, ύ ό- 
λικο; αριθμός τών μεταναστών τού 1860 συγ- 
κρινόμενο; πρός τόν τοϋ 1859 είιρίσκεται μεγα- 
λείτερο; κατά 1,500.

Λ’ίος τζό~ος τοΰ ofitriir τό πΰρ. ΙΙρό τίνος 
έξερράγη έν Παρισίοις πυρκαϊά έν ταϊς άποθήκαις 
ένός μεγάλου κηροποιείου, ήτις έσβέσθη μέ τον 
έζής τρόπον. Πάσαι αί οπαί τών αποθηκών έκλεί- 
σθησαν καί ό κινών τά; μιχανά; άτμο; μή εύρί- 
σκων διέξοδον διευθύνθτ. κατά τοΰ πυεός, όπερ 
μικρόν κατά μικρόνέσβέσθη. Μικρά μέν ένταΰθεν 
προέκυψε βλάβη, άλλ άν δέν μετεχειρίζοντο τόν 
ατμόν κατ’ αύτόν τόν τρόπον, 200 μεγάλα βα
ρέλια ελαίου έπρεπε νά γίνωσι παρανάλωμα τού
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■πυρές καΐ σημαντικήν καταστροφήν νά έπιφέοωσιν 
εις τά πέριξ.

'Μηχαηχϊι άριθ[ΐητιχή. ύ Κύριο; J.icotdes 
Combes μηχανικός ώρολογοποιός εΐ; Παρισιού; 
όδό; du Petit Carreau, 23. εφεύρε μηχάνημα 
θαυμασιότατον δπερ άναμφιβόλω; θά παράσχη 
εί; τό «μπόριον καϊ τάςτέχνα; υπηρεσία; άξιοση’ 
μειώτους. Εφεΰρεν μηχανήν αριθμητικήν.

Τό μηχάνημα τοΰτο εΐναι κεκλεισμένον εντός 
θήκη: μικρά;, καΐ σύγκειται έκ μακροΰ πετάλου, 
ένθα εϊναι γεγραμμένοι οί εννέα αριθμοί τή; αριθ
μητικής, εί; έκαστον τών όποιων παράκει 
κρον κομβίον πιέσεω; κζΐ 
τραγώνων τεθειμένων εί; μικράν άπόστασιν. Αν 
πιέστ, τι; τόν αριθμόν 8, 
ται έπΐ τοΰ υ.ακροτέρου τετραγώνου, 

σθή ό αριθμό 
προηγούμενου καί έπι τοΰ τετραγώνου σχήμα- 
ται ό αριθμό; ' 3, καϊ ούτω καθεξής δύναταί 
νά πρόσθεση 8ν τινα άριθμόν θέληση.

’Αφού γίνη ή άθροισις μιά; στήλη; αριθμών, 
σηυ.ειοΰτα: τό εξαγόμενον, -.ό τετράγωνον τίθε
ται εί; τό μηδέν, καί μεταβαίνει τις εί; τήν δευ- 
τέραν στήλην.

Τό εξαγόμενον τό έκ τοιαύτη; άπλή; μηχανής, 
ήτι; καϊ τού; μεγαλειτέρου; προστίθησιν άριθ 
μου;, θά ήναι ωφέλιμον πρός τόν εφευρέτην, άφοΰ 
μάλιστα μ.όλι; 2 5 φράγκα εΐναι ή αξία αύτής.

α·. α·.
έκ τρ:ον αι/.οών τε

. . . λ

ούτος εύθύς έμφανίζε- 
Εάν δέ πιε-

7, μεταβαίνει καΐ ένοΰται μέ τόν
&
τι;

*Κ«τά τούς υπολογισμού; τών μηχανικών ή 
λιθοδομία ττ,ς άπό Λονδίνου μέχρι Βιρμιγγάμη; 
όδοΰ,ή; τό μήκος εϊναι περίπου 50 ωρών, ίσοδυνα 
μεϊ πρός 5 χιλιάδας εκατομμυρίων κυβικών πο 
δών λίθων, υποτιθεμένου οτι έκαστος λίθος ύψώ- 
Οη ένα πόδα ύπέρ ττ,ν γήν, καΐ δτ ι όλη ή λιθουρ- 
γική εργασία έτελειώθη εί; 5 έτη ύπό 20,000 
άνδρών, έν ώ εις τή; μεγάλη; λίγυπτιακή; πυρα
μίδας ττ,ν λιθοδομίαν αντιστοιχούσαν πρό; μόνα: 
δεκαπέντε χιλιάδα: επτακόσια τριακοντατρία εκα
τομμύρια κυβικών ποδών,εΐργάσθησαν έπΐ 20 έττ 
4 00,000 άνδρών καθ’ ΙΙρόδοτον, κατά δέ Διόδω
ρον τόν Σικελιώτην 300,000. Μ.

τήρος έξακοντιζομένη; λάβας καθ’ τ,ν στιγμήν 
έγένοντο έν τώ τεμένει Ουσίαι καί δεήσεις πρός 
τήν ά-ασσαν τών Θεών, δπω; άποσβέση τήν έπα- 
πειλοΰσαν φοβεράν μάστιγα. Είς τών σκελετών ί 
τής μτ.γάλη; ίερείας, κεκοσμημένος παντοίοις πο
λύτιμοι; λίθοι;, έκράτει εΐσέτι έν τή χειρι δ·.ϊ 
χρυσού δακτυλίου χρυσού» άδαμαντοκόλλητον καΐ 
έγγλυφον θυμιαστήριον πλήρε; κεκαυμένων θυμια
μάτων, ’καϊ όμοιάζον πρό; τά νΰν θυμιατήρια τή; 
καθολική; εκκλησίας. Τό τής θεά; άγαλμα είναι 
τό μεγαλοπρεπέστατου πάντων τών μέχ;ι σήμε
ρον αυτόθι άνευρεθέντων. Εχει τού; οφθαλμού; 
μεμιλτωμένους, φέρει δέ περί την όέρτ,ν, περί 
τούς βραχίονας καΐ περί τά σφυρά πολυτίμου; 
λίθου; περικαλλεστάτου; καΐ λίαν έντέχνω; συ- 
νειργασμένονς.’Αδάμαντε; ό·σαύτως κατακοσμοΰ- 
σικαΐ τόν παρ’ αύτή κείμενον ιερόν ταών.

II εργασία τοΰ παρά τόν βωμ.όν χρυσού τρίπο
δος εϊναι θαυμαστή ώς καϊ ή τοΰ θυμιατηριού. 
Εύρέθησαν πρός τούτοι; έν τώ τεμενει γλυπταΐ 
λυ/νίαι ορειχάλκινοι, σιδηραϊ, άργυραΐ και χρυσοί, 
φ-Ο.λάδε; δένδρων, στελέχη άμπελων μετά παν 
τοίων άνθέων τε κζΐ καρπών. Οι τοίχοι τού ναού 
καλύπτονται ύπο καλλίστων καί ακεραίων μει- 
νάντων ψηφοθετημάτων, το όε έόαφος διηρητ» 
εί; μικρά τρίγωνα λευκού καΐ πορφυρού αχάτου. 
Μαρμάρινη εϊναι μόνη ή είσοδος, έ θα προσεφε- 
ροντο αί θυσίαι. Πάντα τά ει; τήν θυσίαν χοειώ- 
δη κεΐνται έπί τραπέζης όρειχαλκίνης, τά σκεύη 
δέ πληρούνται ύπό έρυθροχρόου τινός ϋλης, ϊ-ωί 
τοϋ α'ίματο; τών ιερείων.

ι =---------------
Η AESnOSYMI ΔΕ ΜΑΛΕΠΕΡ (1).

Λύσι; τοΰ ^ν τώ προηγούμενο» φυλλαδ ω α. 

νίγματος.
Ε ιβ-.υον—βιύον—ί’ϊο- Ίον.

Ανεκαλ.ύφθη κατ αύτά; έν Πομπηία τέμενος 
τή; Ηρα; και έν αύτώ τριακόσιοι σκελετοί, οί 
όποιοι κατέίίεον εί; κόνιν αμχ προσβαλλόμενοι 
ύπο τοϋ άέρος. Ησαν δέ ούτοι σκελετοί γυναικών 
και παίδων, κατάπνιγε .’των ύπό ττ,ς έκ τοΰ κρα-

ΑΙΝΙΓΜΑ.

Έγώ ήμην ή ai-.'.i τοϋ πολυετούς πολέμου, 

Κ' ή χαταστροφή συνάμα έν Ασία βασιλείου. 

Πλήν κ’ ή γίννησι; χρατίατου έν Έλλαοι άοινοϋ· 

Κεφαλήν,λαιμόν άν χό'ύτ,ς αί πολυειίιϊ; αορφ«'· 

Είναι μέλος .ιαντό; ζώου καΐ παντός είσετι πλοίου.

“Αν άφαίρεσιν βελήτης καϊ τοϋ τρίτου μου eror//1'-* 

Δύναμίν σημαίνω τότε. . . Καϊ ή ή λΰσις μ'-u low-

I Γ. χ·

ΟΛ*

Εσχάτως άνερβυτών 8ν έκ τούτων ερριψα κατά τύχην 
τούς οφθαλμού; έπί τινο; τίτλου παρέχοντο; αναμ
φισβήτητου- άποδείζει;, ότι ό Φερνάνδος, έβδομο; 
βαρώνο- δέ Μαλεπέρ, ΰπήοΕεν εϊ; έκ τών δεκαέΐ 
άρχόντων, τών έκστρατευσάντων εί; τόν άγιον Τά
φον μετά τοϋ Γοδοφρείδου τοΰ Βουϊλώνος. θέλω 
προσπαθήσει νά έρανισθώ σημειώσει; περί αύτοΰ 
τοϋ αντικειμένου, καϊ θέλω σοΐ τά; δώσει νά τά; 
άναγνώση;.

i
 'Εντούτοις έγώ άναμένων τό χρονικόν τοϋ Φερ- 

νάνδου τοϋ Σταυροφόρου έπροσπάθησα νά μάθω 
παρά τή; Μάρως τήν νεωτέραν ιστορίαν τοΰ τό
που. ‘Ημέραν λοιπόν τινα ένώ διευθυνόμεθα εί; 
Μαλεπέρ συνήντησα αύτήν κατά τήν είσοδον τοΰ 
στενού, καϊ άντΐ νά τήν άποφύγω, co; έσυνείθιζον, 
ήρχισα τούναντίον νά συνδιαλέγωμαι μετ’ αύτή;.

— Τί ωραία πρωία / εΐπον άφοϋ έπλησίασα, 
αισθάνομαι τόν εαυτόν μου έλαφρόν ώ; πτηνόν. 
Μέ συγχωρεϊ; νά καθίσω πλησίον σου. αγαπητή 
μου Μάρω, διά νά περιμείνωμεν τόν θειον μου ; 
’Επροχώρησα τόσον ταχέως, <όστε χωρίς νά τό 
εννοήσω τόν άφησ:. πολύ, πολύ οπίσω.

’«πεσύρθη ολίγον, διά νά μοΐ κάμη θέσιν, καϊ 
βτρόψασα τήν κεφαλήν μέ τό σύνηθε; άχαρι ήθό; 
τη; ηρχισε νά τακτοποιΤι τδ καλάθων, άποφεύ- 
γουσπ ούτω νά μ ώ;ο::ρ·.θ7Γ άλλ’ έγώ χωρίς νά 
πειρπχθώ έπανέλαβεν αμέσως. — Πρέπει νά πα
ρελθόν αρκετά έτη, άφοτου διαβαίνει; τήν όδόν 
ταύτην, δέν σοΐ φαίνοται ήδη δύσβατο; καί εκτε
ταμένη, καλή μου Μάρω, διά τούς αδυνάτου; σου 
πόδας ;

— όχι, Κύριε, μ’ άπεκρίθη λακωνικώ; καϊ μέ 
τόν ξηρόν έκεΐνον τόνον τίϋν όξυχόλων γραϊδίων.

Μολαταύτα έγώ καΐ πάλιν δέν άπεθαρόύνθην, 
άλλ’ έξηχολουθησα θεωρών τά έρείπια. — Πρό τή; 
έπαναστάσεω; ύπήρχεν έκεϊ έπάνο» ώραϊος άναν- 
τιρρήτω; πύργος είπέ μοι τόν είδες σύ Μάρο> 

■/·ατ έκείνην τήν έποχήν, καθ’ ήν έκατοικεϊτο εί- 
°έτ·. άπό τού; κυρίου; του ;

Καϊ μή άποκριθείση; έπρόσθεσα πάλιν εύγενώς’ 
~~ Θά ήτο βεβαίως πολύ νέα τότε ;

■—- Τόσω νέα ώστε δέν ένθυμοΰμαι τίποτε, εϊπε 
|*ετά τόνου δλως άγερώχου, κζΐ συνζθροίσασα τήν 
ΐϋραν καί τό καλζθιον διευθίνθη πρό; προϋπάν- 
"ησιν τοΰ θείου μου.

(1) Συνέχεια άπό φυλλαο. 61.

*Η άπόκρισί; τη; αυτή μ’ έφάνη, κωμική ©·.- 
λαρέσκεια, διότι άναμφιβόλω; θά ήτο αρκετά η
λικιωμένη έν τή εποχή τή; μεταπολιτεύσεως. Ε
ξέτασα έντούτοι; καϊ τόν έφημέρι'.ν Ααμβέρτ, 
άλλά καΐ ούτος ούδεμίαν πληροφορίαν μ’ έδωκε 
περί τή; οικογένεια; ταύτης, έπειδή πρό ολίγου 
καιρού έφτ.μέρευεν έν τή, ένορία Μαλεπέρ. Καθ’ 
δσον δ' αφορά τού; χωρικού;, ολίγον έφρόντιζον 
τί εϊχεσυμβή άλλοτε, ή δέ νέα γενεά ήγνόε·, έάν 
πρό τριάκαντα έτών, ?, πρό τριάκοντα αιώνων είχε 
κατεόαφισθή τό φρούριον Μαλεπέρ. ’Εντούτοις 
μίαν φοράν, ένώ ΐττάμην εΐ; τήν θύραν τή; εκκλη
σία; ύπό τήν σκιάν τών δύο πτελεών, μικρό; τι; 
χωρικός μ είπε δεικνύων αύτά;, — Παρατηρήσα
τε, Κύριε, τά δύο ωραία τούτα δένδρα, πόσον 
υψηλά καΐ φυλλωτά εϊναι ’ Πεντήκ-.ντα σχεδόν 
φωλεοί κισσών πρέπει νά εύρϊσκωνται εί; τούς ύ- 
ψηλοτέιου; κλάδου;.

— Ναι άλλά δέν μοΐ φαίνονται πολύ παλαιό, 
είπον έγώ, παρατηρών τού; δυνατούς αυτών κλά
δους, ο'ίτινες περιπλεκόμενοι άπετέλουν αδιαπέ
ραστου χλοερόν θόλον.

— Ε ! έ ! και ποιο; ήξεύρει; έπανέλαβεν ό μι
κρό; χωρ-.κό;, ποιος ήξεύρει πρό πόσων έτών έ- 
φυτεύθησαν καϊ έβαπτίσθησαν.

— Πώ; εΐναι βνπτισμένα ;
— Μάλιστα, Κύριε, τό §ν όναμάζεται Μαρ- 

κέσιο:, καί τό άλλο Βαρώνος.
— Καΐ διατί, παλικάρι μου;
— Λ ! διατί ; εΐπεν άνυψώνων τού; ώμου; μέ 

αδιαφορίαν, νά σέ ε'ίπω τήν αλήθειαν δέν τό ή- 
ξευρω.

ε'.

ΠροηγΟιυένως άνέφερον, ότι παραδόςω; εϊκών 
τι; προσείλκυε τήν προσοχήν μου, εΰρισκομένη έν 
τώ έστιατορίιο τοϋ θείου μου" κάτωθεν δ’ αύτή; 
ύπήρχε πζλαι'; καθρέπτη;, δίδων εί; τό ; κατο- 
πτριζόμενον χρώμα έλειινώ; πράσινον. ’Εκτο; 
τούτου έπί τή; εστία; ύπήρχον ακόμη και δύο 
μικραϊ ώραιόταται κύμβαι έκ πορ ελάνη; τε
χνηέντως πεποικιλμέναι, τά; όποιας μετεχειρίζε- 
το ή Μάρω πρό; έναποτζμίευσιν τών φωσφόρων 
της. Αγνοώ δέ πώ; μ’ έπήλθε κατ ιδέαν οτι τό 
κάτοπτρου, αί κύμβαι καΐ η εϊκών -ΐχον απαρτί
σει ποτέ μέσος τοΰ στολισμού ένό; καί τ-,ϋ αύτοΰ 
δωματίου, καί δτι συχνάκις τό π.ωτότυπον τής 
είκόνος είχε κατοπτρισθή εί; τόν πρασινόχρουν 
'/αθρέπτην, τά δέ ρόδι-α //ίλη του πολ.λάκι; εΐ-
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χον έγγίσει τάς άργιλοπλάστους κύμβας. Κατα- 
κυριευθείς ύπδ τίς ιδέας ταύτη; έτυραννουμην ύπό 
σφοδρά; περιεργείας, μύρια; πλάττων μυθιστορικά; 
εικασία;, και ολίγον κατ ολίγον έκ ταύτης τί; 
προσηλώσεω; παράδοξον καί άνήκουστον αίσθημα 
άνεπτύχθη. ’Ενώ δηλαδή έθαύμαζον τήν παλαιάν 
εκείνην εικόνα, ή'τι; έφαίνετο έκτοςεύουσά μοι 
φλογερά καί ίλαρότητο; μεστά βλέμματα, κατε
λήφθην αίφνης ύπό έρωτος μανιώδους, αισθανόμε
νος μυστηριώδεις παραφορά; ώς δι’ έμψυχον γυ
ναίκα. ’Εθεώρουν δέ ιερά κειμίλια τά κοσμοΰντα 
την εστίαν αντικείμενα προβφέρων αύτοί; έν τί 
άγνότητι τοΰ έρωτός μου σχεδόν λατρείαν. ’Αν
τικατέστησα τά φωσφόρα τί; Μάρω; διά τών ώ- 
ραιοτέρων τοΰ κήπου άνθέων, καΐ τούς αγκώνας 
έστηριγμένους έχων έπί τοΰ αναλογίου μου έμενα 
ρεσ.βάζων. Αί παραφοραί τοΰ πάθους μου με 
ωθούν μέχρι ποιήσεω;' καί ένώ ό Οεΐός μου μ’ 
έστοχάζετο βεβυθισμένον εΐ; μελέτην, έγώ έστι- 
χούργουν έπί ττ,ς ανυπάρκτου ταύτης ώραιότη
τος. Δεζαεπταετή; ήμην καί είχον τελειώσει τά 
-γυμνασιακά μαθήματα δτε μέ κατέλαβεν ή πα- 
ραφροσυνη αύτη' άλλά μ.’ δλην την ενδόμυχον τα
ραχήν μου, άρκοΰσαν ειχον δόναμιν ώστε νά υπο
κρύπτω τάς συνεχείς συγκινήσεις καί τό κα- 
ταβιβρώσκον με ανόητου καί ιδιότροπου πάθος, 
θανατηφόρου εντροπήν μ’ έπροξένει ή ιδέα δτι ή
δύναντο νά τό ύποπτευθώσιν, η δέ περιέργεια μου 
ανυπόφορο; βάσανο; κατέστη, διότι έπροχώρουν 
εί; χιμαιρικά; εικασία;, έπιμόνως άναζητών τήν 
καταγωγήν καΐ τό δνομα τής επαράτου καλλονής 
ταύτης, της προ εκατόν ίσως έτών είκονισθείσης 
καί καταστάσης η εύτυχία καί ή τυραννία ένταυ- 
τώ τής ζωή; μου. Καί εϋκολον μέν ητο νά εξι
χνιάσω τό περί ού ό λόγο; μυστήριον έρωτών τόν 
θειον μου, άλλ.’ ή κεφαλή μου έταράττετο είς τήν 
ιδέαν μόνην τοιαύτη; έξηγήσεως' έτρεμον μ.ή τυχόν 
προδώσω άκουσίως δ,τι κατά βάθος γ,σθανόμην... 
’Εντούτοις μίαν ημέραν τήν ώραν τοΰ γεύματος 
λαβών αίφνης θάρρος, ύψωσα τούς οφθαλμούς καί 
άνέκραξα μέ προσπεποιημένον γέλωτα.

— Λ ! ά ! αγαπητέ μου θείε, έχετε έδώ βλέπω 
ένα παλαιόν καθρέπτην πράσινον.

— Ναί, άπεκρίθη ό πατήρ Γερουσάκ, τόν ηγό- 
ρασα εις Δ . . . ει; τό εργαστηρίου ένό; παλαιό- 
πώλου όμοϋ μέ τήν εικόνα καί τά; κύμβας, όλα 
ανακατωμένα μέ παλαιά σιδηρικά. Δέν είναι κα
κόν έπιπλον αύτός ό καθρέπτη;, άν καί δυστυχώ; 
είναι τεθραυσμένη ή έξ έοέ-.Όυ καί αργύρου γεγλυμ-

μένη στεφάνη του' υποθέτω δτι ήσαν έγκεχαρα· 
γμένα οικογενειακά σύμβολα έπ’ αύτη?.
—Καί τά πράγματα ταΰτα άνήζον ίσως εϊς πλού
σιον τινα οίκον, διαρπαγέντα έν καιρώ έπαναστά
σεως ; έπανέλαβον μετά πνιγηρής φωνής, ένώ ή 
καρδία μου έπαλλε.

— Πολλά πιθανόν, άπεκρίθη ό θεϊός μου' άλλά 
δέν βλέπω κανέν σημεΐον διά τοΰ οποίου νά δια- 
κρίνω τούς ίδιοκτητας τών παλαιών τούτων πραγ
μάτων, ώ; άποκαλεΐτε περιφρονητικώς σεΐ; οί νέοι 
ό,τι δέν είναι τοΰ τελευταίου συρμού.

Καί στραφεί: πρός τήν εστίαν, έπρόσθεσε πά
λιν δεικνύω·/ τήν εικόνα.

— Καί ή εΐκών αύτη δέν είναι ώσαύτως ωραία, 
Φρειδερίκε;

— ‘Π εΐκών ; ' Ω ναί ! ανέκραξα.
— Είναι μέν ημαυρωμένη και άθλια ή ζω

γραφιά, άλλά τό περιθωρίου είναι αριστούργημα. 
Καμμίαν ημέραν θά τήν επιδιορθώσου καί θά τήν 
χαρίσω εις τήν Μάριο διά νά τήν κρεμάσφ εις τό 
δωμάτιόν της πλησίον τοΰ Περιπλανωμένου Ιου
δαίου.

Έρρίγησα εις τούς λόγους τούτους' κάτωχρος 
έγεινα' άλλ’ επειδή δέν έτόλμων νά ζητήσω άπό 
τον θεϊόν μου τό άντικείμενον τή; μυστική; μου 
λατρείας, ύπέφερον άγογγύστω; νά τό ϊδω νά με- 
ταβή εΐ; τάς χεϊρα; τής Μάρως,σκεφθείς, ότι ίσως 
ήθελον δυνηθή νά τό έξαγοράσω παρ αύτής.

— Κατά τό διάστημα δέ τοΰτο ό Οεΐός μου έ
λαβε χαροποιάν είδησιν, καταταράξασαν δλ.ον τόν 
οίκον του, τόν συνήθως ήσυχον καί τακτικόν. Ση
μαντικόν δηλαδή υποκείμενον, .ό Μαρκέσιος δέ 

Χαμποβέρ, πρέσβυς ξένη; αύλής, άνηγγελε τώ 
Γερουσάκ, οτι διερχόμενο; διάτή; Τουλώνη; έσκό- 
πευε νά έπισκεφθή αύτόν καί άνανεώση, τήν πα
λαιόν φιλίαν των

’Εν τώ άμα λοιπόν ό θειος μου συγκαλίΐ τό 
ιδιαίτερόν του συμβούλιου, δηλ. τήν Μάρω καί 
τούς λοιπούς ύπηρέτας, καί τοϊ; διακοινόνει τήν 
επιστολήν.

— Τώρα καθείς είς τό έργον του' σύ Βαβελοϋ, 
είπε πρός τήν μικράν υπηρέτριαν, νά έτοιμάσης 
τό κυανοΰν δωμάτιόν. Εντός ολίγου τά πάντα νά 
ήναι εΐ; τάξιν, διότι αΰριον 0» φθάση ό Κύριο; δε 

Χαμποβέρ. Περί τοΰ γεύματος φρόντισε σύ Μαρω 
νά μά; κατασκευάστ,; κανέν άπό τά εξαίρετα ε
κείνα φαγητά, τήν τούρταν λόγου χάριν μέ τα 
περιστέρια, ώά χτυπητά, ψητόν καπώνιον, και_τε- 
λο; δ,τι κάλλιον νομίσνι;.

ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ.

— Θά πράξω πάν ό,τι δυνηθώ διά νά σάς ευ
χαριστήσω, άπεκρίθη καί μή περιμένουσα πολλά; 
οδηγίας έπέστρεψεν είς τό μαγειρεϊον.

— 1! ! πόσον χαίρομαι, ότι θέλω έπανίδει τόν 
καλόν μου Μάζιμον, μέ είπε τότε ό θείος. ’.Από 
τό σχολείου ακόμη είμεθα φίλοι καί συμμαθηταί) 
άλλ’ επειδή έγώ ήμην προορισμένος διά τόν άγιον 
Μαΰρον ματά δύο έτη άνεχώρησα διά τό μονα- 
στηριον, όπου καί αύτός ήθελε νά μ ακολουθήσει 
άν καί δέν είχε ποσώς κλίσιν εις τό εκκλησιαστι
κόν στάδιον. Ητο δέ μαθητής επιμελέστατο;,έπι- 
δίδων πρό πάντων είς τήν σπουδήν τών αρχαίων 
γλωσσών' δέν ήργησεν δμω; νά μέ άποχωριοθή, 
διότι, άποθανόντο; τοΰ πρωτοτόκου αύτοΰ άδελ- 
οοΰ καί μείνας αύτός μονογενή:, εισήλθε πάλιν 
εί; τόν κόσμον. ’Λνεχώρησε δέ καθ’ ήν ημέραν 
ήρχιζεν ή έδικη μου δοκιμασία. Μοί φαίνεται α
κόμη νά τόν βλέπω έφιππον, ότε μα; άπεχαιρέτα, 
οόρανόχρουν ένδυμα φέροντα έξ υφάσματος χον
δρού καί πίλον αμερικανικόν, όποιον ύφος! 'Ο
ποία χάρις .' πόσον ωραίος ιππότη; ήτον!

— Καί παρήλθεν έκτοτε πολύ; καιρός ; ηρώ- 
τησα μ’ αδιαφορίαν.

— “Α ! περίμενον ολίγον, άπεκρίθη ό θεϊός μου 
νομίζω κατά τό έτος 1 787, τήν δευτε'ραν ημέραν 
τοΰ Πάσχα. "Εκτοτε δέν έπανεΐδον τόν Χαμπο
βέρ άν καί τριάκοντα έτη παρήλθον' έπληροφο- 
ρούμην μόνον περί αύτοΰ έκ τών εφημερίδων. Με 
ταναστεύσας περί τάς άρχάς τής έπαναστάσεως, 
έπανήλθιν είς Γαλλίαν έν καιρώ ειρήνης καΐ ό 
βασιλεύς άνταμείβων τήν άφοσίωσιν καί τά; ά- 
ρετά; του, τώ άπένειμε τιμάς καί πλούτη, κα- 
ταστήσα; αύτόν πατρίκιον καί πρέσβυν καί δεν 
ήζεύρω πόσου; άλλους τίτλους και αξιώματα, ‘θ 
θεός ά; τόν διαφυλάττη έν όλη αύτή τή λαμπρό- 
τητι, διότι είναι καθ’ όλα άξιο; αύτής.’

Εγώ δέ, κατεχόμενος υπό τή; ιδέας, ότι έμελ
λαν νά ϊδω τοιοΰτον υψηλόν υποκείμενον καί πα
ρουσιαστώ ένώπιόν του, δέν ήδυνήθη·/ καθ’ δλην 
τήν νύκτα νά κοιμηθώ, καί μόλις έφεγξεν έξήλ- 
θον εί; τον εξώστην καί παρετήρουν, είς πολλήν 
αμηχανίαν ευρισκόμενος καί απορίαν, διά τίνος 
τρόπου η άμαξα τής εξοχότητάς του ήθελε διαβή 
τήν δύσβατον έκείνην οδόν. Οχι μικρόν όμως 
μ άπησχόλει καί ή υποδοχή, ήν τώ προητοί- 
μαζον, διότι δεν μ.’ έφαίνετο άνταξία τοΰ ανα
μενομένου προσώπου, στοχαζόμενος μάλιστα οτι 
ό Μαρκέσιος έταξείδευεν ακολουθούμενος ύπό πο
λυαρίθμου συνοδείας, έφανταζόμην ποιαν έντύ-
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πωσιν έμελλε νά προζενηση ή γραία υπηρέτρια έν 
τώ μέσφ εν.εΙΐΎ.ς τής ακολουθίας. Κατερυθρίων 
άναλογιζόμενος αύτήν νά κράτη, χειρόμακτοον καί 
ατρόμητος νά ϊσταται όπισθεν τής καθέδρα; τοΰ 
θείου μου, διά νά προσφέρη, οίνον εις τόν επίδο
ξον συντράπεζον τοΰ Γερουσάκ.

Περί το εσπέρας έφάνη η μικρά υπηρέτρια εί; 
τήν θύραν τοΰ έξώστου άνακράζουσα διά τής δια
περαστικής φωνής τη;,— Έλθετε Κύριε Φρειδε
ρίκε, νά ίδήτε, έκεϊνο; ό Κύριο; έ-οθασεν . . . είναι 
ε ς τήν δενδροστοιχίαν.

— Καί η αμαξά του ; . . πόθεν διήλθε λοιπόν; 
•ίπον απερίσκεπτος. ©ά έπεσεν ’ίσως εϊ; τινα φά- 
ραγκα !

— Η αμαξά του ;.. άνεφώνησεν ή Βαβελοϋ 
:εκαρδισθεϊσα άπό τόν γέ/ωτα, ή αμαξά του 
διέρχεται δι όλων τών ατραπών. 'Ομοιάζει τήν 
τοΰ θείου σας.

Καί τωόντι ό έξοχος απεσταλμένος έφθανεν έπί 
μικρού όνου ευπρεπισμένου κατά τόν τελευταίο·/ 
συρμόν τοΰ τόπου μέ έπίσαγμα άνευ άναβολέως' 
άπασα δέ ή άκολουθία του συνέκειτο έζ ένό; χω
ρικού φέροντος τον μάρσιπόν του καΐ διώκοντος 
τόν μικρόν ονον μέ κάρυά; κλάδον.

Ό Μαρκέσιος έπηδησεν ελαφρώς κατά γης καί 
έρρίφθη μέ εκχυσιν ψυχής εις τάς άγκάλας τοΰ 
θείου μου, δστις κλαίων έκ χαράς, ό αγαθός γέ
ρων, και σφιγγών τάς χεϊράς του έτραύλιζεν,

— "Λ ! δέν ήλπιζον τοιαύτην έπίσκεψιυ . . . 
Πόσον ευτυχή; είμαι, έξοχώτατε ! . .

— Τί θά εϊπ?, έξοχώτατε! διέζοψεν δ Μαρ- 
ζέσιος λαβών τόν βραχίονα αύτοΰ. Κάλει με, ώς 
άλλοτε Μάξιμον. Ιΐξεύρεις αγαπητέ μοι Θωμά, 
ότι παρευθύ; σέ άνεγνώρισα !

— Καΐ έγώ ωσαύτως, άπεκρίθη ζωηρώς ό 
θεϊός μου, τή άληθεία ούδόλως μετεβληθης.

— ’Ε ! Έ ! καί μολοντούτο έλευκάνθησαν αί 
τρίχες μας άφότου δεν ϊδομεν άλλήλους .' ειπεν ό 
Μαρκέσιος, φέρων τήν χεϊρα εις τήν ύπόλευκον 
κόμην του.

— Εάν η έπιστολή σου, έπανέλαβιν ό Θεϊός 
μου, μ’ ένεχιιρίζετο μίαν ημέραν πρότερον ήθελον 
έλθει εις προϋπάντησίν σου εις Κ . . Μεγάλην δυ
σκολίαν θά ύπέστης μέχρι; δτου φθάσ/,ς ένταΰθα.

—ί’1! ούδεμίαν, άπεκρίθη η αύτοΰ έξοχότη;' 
"Αφησα τήν άμαξάν μου εις τήν λεωφόρον καί 
έπορεύθην είς τήν πλησ-.εστέραν έπαυλιν προ; ζή- 
τησιν ζώου καί χωοιζοΰ διά νά μέ ίδη/ήσγ, είς 

τήν κατοικίαν σου.
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— Άλλά ποιο; σοΐ έδειξε τήν άγουσαν πρδς τά 
μέρη ταΰτα όδόν ; ήρώτησε πάλιν ό Θείος μου.

— Ούδείς' έγνώριζον τά μέρη ήδη, διότι ηλθον 
καΐ άλλοτε έδώ, άπεκρίθη ό δέ Χαμποβέρ διατρέ- 
χων διά των οφθαλμών τήν κοιλάδα καΐ τά όρη.

— Μετά τήν άναχώρησίν σου έκ τής Μονής !

— Μετά δίο περίπου έτη.
— Λ ! άνέκραξεν ό πατήρ Γερουσάκ έκπεπληγ- 

μένος, καΐ πώς έγώ δέν έγνώριζον τδ τοιοΰτον ;
‘Ο Μαρκέσιο; έμειδίχσ-ε λυπηρόν μειδίαμα καί 

χαμηλόνων τήν φωνήν τώ άπεκρίθη. —ΙΙσο τότε 
είς άγιον Πέτρον τοΰ Κορβία, καί έπειτα ήσαν 
πράγματα τά όποϊα δέν ήδννάμην νά σοί γράψω.

— ’..λ θεία ! ύπεψιθύρισεν ό απλούς θείο; μου.
Εγώ δέ κατά μέρος ίστάμενο; εκστατικός καί 

-» ταραγμένος δεν ήδυνάμην νά πεισθώ, οί είχον 
ένώπιον μου άτομΟν άντιπροσωπεΰον τδν βασιλέα 
τή; Γαλλίας καί άπευθύνον συνεχώς τδν λόγον 
πρδ; εστεμμένα; κεφαλάς. Κατά πρώτην έποψιν 
έξελάμβανέ τις αύτδν άπλοΰν ιδιώτην" ή ενδυ
μασία του ήτον άπλουστάτν, έφερε κυανοΰν ε
πενδυτήν άνευ τοΰ ελάχιστου σημείου ταινίας έπί 
τοΰ στήθους' του; τρόπου; ήτον αφελής, ή δε φυ
σιογνωμία αύτοΰ εξέφραζε καλοκάγαθίαν συνάμα 
καΐ αγχίνοιαν' είχεν δμω:, καΐ ίσως έν άγνοια 
του, κινήσεις τινα; τή; κεφαλής ηγεμονικά; καΐ 
εΐ; τό βλέμμα του κατά τινα; στιγμάς έλαμπεν 
υπερηφάνεια καΐ παράδοξος θέλησις. 11 μορφή του 
διετηρεϊτο εΐσέτι ωραία, καί τό περίεργον, νεα- 
ρωτερα τή; τοΰ θείου μου, οστις ε:χεν ήδη τό βαρύ 
βάδισμα γέροντος, άν καί διήλθε βίον ήσυχον καί 
σπουδαστικον, ένώ ό έτερο;, ό ϋποστάς τήν σκλη
ρήν συγκρουσιν τών παθών καΐ μετα;ύ τοσουτων 
κακουχιών διατοέξας τό πολιτικόν αύτοΰ στάδιον, 
είχε τδ βάδισμα στερεόν ακόμη καΐ ανδρικόν.

ύ Γερουσάκ μοί ένευσε νά πλησιάσω και μέ έ- 
παρουσίασεν εΐ; αύτόν. Μετά ταΰτα δέ είσήλθον 
άμφότεροι εΐ; τήν οικίαν στηριζόμενοι ό εις έπί 
τοΰ βραχίονος τοΰ ετέρου.

Ό Μαρκέσιος διευθύνετο πρδ; τδν κήπον' άλλ’ 
ό θεΐό; μ'υ σύρων αύτόν τώ εΐπεν. — Εξω ό 
καύσων είναι έπαισθητός, έλθέ κάλλιον νά ϊδγς 
τήν βιβλιοθήκην μου.

— Μετά πάσης χαράς, τώ άπεκρίθη έκεϊνος. 
Εκ ϊ περιορίζεται ο ΐδ.κός σου κόσμος, ή συνα
ναστροφή σου. η οικογένεια σου. Αλλά πριν μέ 
είσαγάρη; ει; τήν ένδοξον δμήγυριν τών άρχαίων 
καΐ νέων συγγραφέων δός μοι τίποτε νά πιω, 
διό:: αισθάνομαι όπερβοΰ.ικήν δίψαν.

— Μάρω ! έκραξεν ό θείος μου διευθυνόμενος 
πρός τήν θύραν τοΰ μαγειρείου.

’Ενόμισα. οτι έμελλεν αυτή νά παρουσιχσθή, 
καί περιέμενον μετά κωμικής αγωνία; ποιαν έν- 
τύπωσιν ήθελε j προξενήσει εί; τδν Μαρκέσιον" κατ’ 
ευτυχίαν όμως δέν έφάνη, άλλ’ άντ’ αύτή; είσήλ- 
θ:ν ή Βαβελοΰ φε'ρουσα μέγαν δίσκον, έπΐ τοϋ ό
ποιου ήσαν παρατεθειμένα παλαιός οίνο;, σάκχαρι, 
κάνιστρον πλήρες εκλεκτών όπωρικών καΐ πινά
κων μέ χνοώδη ροδάκινα κίτρινα ώ; πορτοκάλλια.

— Εύγε .’ εΐπεν ό Κύριο; δέ Χαμποβέρ βοηθών 
Ο ίδιο; ττ,ν Βαβελοΰ νά άποθέση τόν δίσκον έπΐ 
τραπέζης πλήρους χειρογράφων καΐ παλαιών βι
βλίων. Εμάν-ευεν ή μικρά, ότι αγαπώ τά εγχώ
ρια ροδάκινα' είναι μικρός καρπός ΰπόξυνος, άλλά σέ 
διαβεβαιώ, ότι παρόμοια δέν υπάρχουν εΐ; τήν οι
κουμένην !

— I! ! δέν αμφιβάλλω, άπεκρίθη γελών ό θείας 
μου, διότι πρό πολλοΰ ό άγριο; ούτο; καρπό; δέν 
ευρίσκεται παρά εΐ; τά πτωχά όρη μα;.

— Κάθισον λοιπόν έδώ, παλαιέ μου σύντροφε, 
έπανέλαβεν ό Μαρκέσιος, δεικνύων είς τόν Γερου
σάκ τήν πλησίον του θέσιν, καΐάς διηγηθώμεν τά; 
περιπετεία; τοΰ βίου μας.

0 θεΐές μου έκάθισεν" έγώ δέ, ζητήσας τήν 
άδειαν χαμηλή τή φωνή, άπεσυρθην, ώ; τό άπή- 
τει ή διάκρισις καί έκλεισα τήν θύραν.

Μικρόν δέ πρό τοΰ γεύματος ήλθεν ή Βαβελοΰ 
καί μέ εύρεν είς τό έστιατόριον φωνάζουσα ε'κτός 
έ αυτής,

— Τώρα, κύριε Φρειδερίκε, τί θά γένωμεν ! Η 
Μάρω άπδ τόν πολύν κόπον ήσθένησεν.

‘Ομολογώ, ότι τό άκουσμα μέ εύχαρίστησεν. 
— Λοιπόν θά τήν άντικαστήση; σύ, είπον εί; τήν 
μικράν κόρην. Υπαγε άμέσω; νά φορέση; τά καλά 
σου φορέματα, καί είπέ εί; τήν Μαρίαν νάήσυχάσφ 
εί; τόν κλίνην τη;. Εγώ υπάγω νά ειδοποιήσω 
τόν θεΐόν μ.ου.

θί δύο φίλοι είχον μεταβή έκ τής βιβλιοθήκη; 
εί; τόν κήπον, δπου ό θεΐό; μου έδείκνυεν ύπερη- 
φάνως εί; τόν Μαρκέσιον τήν συλλογήν τών λαχά- 
νων καί τών άνθέων του. ό δέ Χαμποβέρ έφαί
νετο καταγοητευμένο; έξ ίσων έβλεπεν, ότέ μέν 
θαυμάζων μετά θελκτική; άπλότητο; ώραΐον γα- 
ρύφαλον, ή παμμέγεθε; λάχανον, ότέ δέ λεηλατών 
ώ; μαθητή; τοΰ σχολείου τάς σταφυλά; τής άνα- 
δενδράδος. Εν τούτοι; πλησίασα; ανήγγειλα τφ 
θείω μου χαμηλοφώνως τό δυσάρεστου περιστατι- 

' κόν, ούτος δέ έπορεύθη άμέσως νά πληροφορηθί

πω; εύρίσκετο ή Μαρία. Εμεινα τότε μόνο; μετά : 
Τ0ϋ κυρίου Χαμποβέρ, δστι;, άφοΰ περιήλθεν ά- ι 
χόμη μί«ν φοράν τόν κήπον, μ’ έπλησίασε λέγων, 
— Μικρέ μου φίλε, νομίζω, ότι τό καλλίτερον εί
ναι νά φροντίσωμεν, έάν τό γεΰμα ήτριμάσθη.

Είσήλθομεν λοιπόν εΐ; τό έστιατόριον προηγου- 
μνου τοΰ Μαρκεσίου. Τά παραπετάσματα ήσαν 
«νασυρμένα καΐ γλυκύ φώ; έφώτιζε τά καθέκας·» 
τοϋ δωματίου, αί δέ κεχρυσωμέναι κορωνίδες τών 
εικόνων άν καΐ παλαιαί διέλαμ.πον υπό τών άκτί- 
,ων τοΰ δύοντας ήλίου. ‘θ Μαοκέσιος έπροχώρησεν 
όλίγα βήματα παρατηρών περί αύτόν, σταματή- 
οας δ’ έξαίφνη; απέναντι τή; εστία; προσήλωσε·/ 
Mil τή; μαγική; είκόνος τού; οφθαλμούς. Επειτα 
«τραφεί;. — Γνωρίζεις, μοΐ είπε ζωηρώς, πόθεν 
ίγοράσθη ή εϊκών αΰτη ;

— Μάλιστα, εξοχότατε . . ., ό θεΐό; μου τήν 
ήγόρασεν είς Λ . . έψέλλισα δλο; έρυθρό; και μετά 
«ταραγμένης φωνής.

— 'Επίσης καΐ τό κάτοπτρον αυτό καΐ τά; μι
κρά; κύμβα; ; έξηκολούθησεν έρωτών ό Μαρκέσιος.

— Νομίζω ναι, έξοχώτατε.
Κατ’ αυτήν τήν στιγμήν είσελθών ό Γερουσάκ 

τώ εΐπεν,
—Συγχώρησόν μοι,ακριβέ μου Μάξ'με,τό γεΰμα 

δέ» είναι ακόμη έτοιμον, διότι ή γραία ύπηρέτριά 
μου ήσθένησεν αΐφνιδίως.

— Λοιπόν ! υπηρετούμεθα μόνοι μας, άπεκρίθη 
ό Κ. Χομποβέρ καθήμενος πρό τή; τραπέζης. Νο
μίζεις δτι ποτέ δέν συνέβη και είς έμέ τό τοιοΰ- 
τον κατά τού; χρόνου; τής έξορία; μου ;

Η τράπεζα έντούτοις ήτο κάλλιστα έστρωμένη 
καΐ τό φαγητόν έξαίρετον, χάρις εϊ; τήν Μάρω, 
W; είχε κατορθώσει νά έπιστατήση είς τό μαγει
ρείου καΐ τή συνδρομή παλαιού καΐ εξαίρετου 
οίνου τόν όποιον έξετρύπωσα έκ τοΰ κατωγείου. 
οίνου άξιου καΐ εϊ; βασιλικήν νά παρατεθή τρά
πεζαν. ό Μαρκέσιος έτρωγεν ολίγον καΐ ταχέως, 
έξακολουθών νά όμιλή" ό δέ θεΐό; μου, ώ; συνή
θως μέ ήσυχον δρεξιν καΐ τακτικήν, ήτις καΐ ηύ· 
ξησ:ν έτι μάλλον έκ τής χαράς, δτι συνέτρωγε 
μετ αγαπητού φίλου. Εγώ δμω; τίποτε δέν ήγ- 
Τ'ζον, διότι ήμην καθ’ υπερβολήν τεταραγμένο; 
ω; έκ τών ερωτήσεων τοΰ Μαρκεσίου, αΐτινες προ 
φανώ; άπεδείκνυον, ότι είχε γνωρίσει τό άξιολά- 
"ρευτον πρόσωπον τής είκόνος έκείνης, έμπροσθεν 
’ίς όποία; πρό έξ εβδομάδων έμενον είςεκστα- 
°’·ν> ότι έγίνωσκε ποια ήτον ή γυνή έκείνη τή; 
®“θία; τό όνομα άπηλπίσθην διά παντδ; νά μάθω,

καί τέλο;, δτι αϋτδ; μόνο; ήδύνατο νά μέ πλη
ροφόρηση περί έκείνου πεοΐ τοΰ όποιου έφλεγόμην 
έ; επιθυμίας νά μάθω έν τώ κόσμω" άλλά πώς νά 
τολμήσω νά έρωτήσω αύτδν^μόνο; ; Πώ; νά αρ
χίσω τοιαύτην ομιλίαν ;

Αίφνης ένώ τρώγοντε; όπωρικά συνδιελέγοντο 
περί πολιτικών καΐ παιδικών Αναμνήσεων, ό θεΐό; 
μου είπε πρός τόν Μαρκέσιον,

— Αγαπητέ μοι Μαρκέσιε, καθ’ δλον τόν βίον 
σου μόνον εί; σπουδαία πράγματα ενησχολήθη;, 
καΐ νά νυμφευθός δέν έσκέφθη; ποτέ ;

■— Εξ εναντία;, άπεκρίθη ύψωσα; τοΰ; οφθαλ
μού; πρός τήν εικόνα' έμελλον νά νυμφευθώ τήν 
ώραίαν ταύτην νέαν, τή; όποιας έχει; τήν εικόνα.

■— Πώ; ! Πώ; ! Τήν ανώνυμον ταύτην εικόνα ; 
άνέκραξεν ό Γερουσάκ.

— Παράδοξο; τωόντι σύμπτωσίς, έξηκολού- 
θησεν ό δέ Χαμπ.βέρ, δέν ήλπιζον ποτέ νά έπα- 
νίδω σήμερον τό ώραΐον αντικείμενον τοΰ πρώτου 
έρωτό; μου.

— Λοιπόν, διηγήσου μα; τήν ιστορίαν σου, εΐ
πεν ό Γερουσάκ'καΐ έπειδή πρόκειται περί νεανικών 
αναμνήσεων, χαίρω δτι εύρε; έδώ τήν άφορμήν.

‘Ο Μαρκέσιος πικρώ; μειδιάσας άπεκρίθη. — 
Αφοϋ τό απαιτεί; θέλω σοΐ διηγηθή τήν έποχήν 
ταύτην τοΰ βίου μου, έπειδή σήμερον δύναμαι 
άταράχως νά ομιλήσω περί αύτή;' θά σοΐ τήν διη- 
γηθώ δέ όχι πρό; παραδειγματισμόν σου, σοφέ 
φίλε μου, άλλά πρός οδηγίαν τοΰ νέου τούτου, τοΰ 
περιπαθώς θαυμάζοντας τήν μνηστήν μου, ώσεΐ οί 
γοητευτικοί ούτοι οφθαλμοί παρεισήγον τό δηλη
τήριων των μέχρι τοΰ βάθους τή; ψυχής του.

Κατεθορυβήθην τού; τελευταίου; τούτου; λόγου; 
άκούσας διότι, μ’ έφάνη δτι ό Μαρκέσιο; ένεβά- 
θυνεν είς τά ενδόμυχα τής καρδία; μου" καΐ μι- 
κοό; σπασμωδικό; βήξ υπήρξε μόνη άπάντησί; 
υ.Γ,υ' ό δέ θείο; άνοιξα; καλώ; τούς οφθαλμού;, 
έκένωσε τό ποτήριόν του καΐ έστήριξε τού; δύο 
αγκώνας έπΐ τ?,; τραπέζης, σημεΐον παρ’ αύτώ 
βαθείας προσοχή;.

— Ας μά; φέρουν τον καφέ έδώ, καΐ άπόπεμ- 
Φον τήν Βαβελοΰ, έπανέλαβεν δ Μαρκέσιο;, διότι 
έπιθυμώ ένώπιον τής είκόνος ταύτη; νά σοΐ διη» 

γηθώ τήν ιστορίαν μ.ου.

Γ'.

’Εν τούτοις επειδή ήρχιζεν νά νυκτόνη ήνχψκ 
τά εκατέρωθεν τοΰ καθρέπτου δίο κηρία, ατί','Χ 

I
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φωτίσαντα τότε ολόκληρον τήν εικόνα έζωογόνη- 
σαν τά έξησθενημένα χοώματα καΐ έλάμπρυνον 
έτι μάλλον τδ γοητευτικόν έκεϊνο πρόσωπον, δπερ 
ύπεμειδία ώς ξανθή κεφαλή αγγέλου.

‘θ Μαρκέσιος προσήλωσα; τά βλέμματα έπ αυ
τής τήν πζρατήρησεν έπί μικρόν- έπειτα ώσανει 
προεμάντευσε τήν μυστικήν καΐ σφοδράν περιέρ
γειαν υ,ου εϊπεν αποτεινόμενος πρδς έμέ. — Η 
εΐκών αυτή είναι ή τής δεσποσύνης δέ Μαλεπέρ, 
τής μονογενούς θυγατρδς τοΰ βαρώνου δέ Μαλεπερ. 
— Τοΰ τελευταίου ; ανέκραξα. Καί κατώκει τδν 
παλαιόν έκείνον πύργον τδν έπί τοΰ δρους κείμενον,

— Ναι, μικρέ μου φίλε- εις τδν πύργον εκείνον 
συνέβησαν, δσα μέλλω νά σοί διηγηθώ συμβάντα, 
άπεκρίθη ό Μαρκέσιος. Επειτα σιγήσα; έπί μικρόν 
έξηκολούθησε στρεφόμενος πρός τόν Γερουσία.

— ’Ενθυμήσαι, φίλτατέ μοι Θωμά, δτι είς μίαν 
έκ τών επιστολών μου σοί άνήγγελλον, οτι άφινον 
τους Παρισίους και μετέβαινον εϊς τά Μεσημβρινά 
τής Γαλλίας ,

— Ναί, κάλλιστα, άπεκρίθη ό Γερουσάκ, ήτον 
ή τελευταία έπιστολή σου χρονολογουμένη, άν δέν 
άπατώμαι καί χωρίς νά σ έλέγξω, πρδ τής έπα
ναστάσεως, κατά τόν μίνα αυγουστον τοΰ 4 786.

— ίϊ ! είσαι μοναδικός, φίλε μου, ώς πρδς τδ 
μνημονικόν. άνεφώνησεν ό Κ. Χαμποβέρ. Καί τιρ- 
όντι μετά τήν άξιομνημόνευτον νύκτα της 4 
αύγούστου ήλθον είς τά μέρη ταϋτα- άλλά πρέ
πει πρώτον νά σοί έςηγήσω τίνος ένεκεν άπεφά- 
σισα νά ταξειδεύσω, καί πώς οί έξ άρχαίας Νορ
μανδικής οικογένειας καταγόμενοι Χαμποβέρ ειχον 
σχέσεις μετά τών Μαλεπέρ τών έκ Προβιγκίας. 
Πρδ εκατόν έτών, κατά τήν έποχήν τών πολέμων 
τοΰ Πεδεμοντίου, δτε τό στρατιωτικόν σώμα τοΰ 
στρατηγού δέ Τεσέ κατείχε τά παρακείμενα σύνο
ρα, ό προπάππος μ.ου Γουλιέλμος δε Χαμποβέρ 
ύπηρέτει είς τδ σύνταγμα τής ’ΰβέρνης μετ’ εύ- 
γενοΰς τίνος νέου εντοπίου, τοϋ βαρώνου δέ Μα
λεπέρ, τοϋ οποίου καί εγεινε μετ’ ολίγον φίλος 
ζ.αί συναγωνιστής. Ειχον δέ άμφότεροι νυμφευθή 
έν τή άζμή τής ηλικίας των δύο νεάνιδας, αϊτινες 
συνοδεύσασαι αύτούς είς τήν εκστρατείαν 
έδώ, άπεσύρθησαν ύστερον εϊς τδν πύργον
Μαλεπέρ, ώς είς φρούριον άπόρθητον. Πολλαί μά- 
χαι συνεκροτήθησαν μεταξύ Γάλλων καΐ Πεδεμον- 
τίων, οϊτινες έλεηλάτουν τήν κάτω χώραν, είς 
μίαν δέ τών συμπλοκών έπληγώθη καί δ Μαρκέ
σιος δέ Χαμποβέρ, δύο λεύγας μακράν έκεϊθεν. 11 
νεαρά αυτού σύζυγος έδραμε τότε είς τδ στρα

εω; 
τών

τοΰ πένθους’ συνε- 
ειλικρινούς, ήτις μέ τήν 
άνεθοεψαν διά τών αυ

τών, οϊτινες καί έξηκο- 
τήν αυτήν φιλίαν είς τά 

ήναγκάσθησαν νά άποχω-

τοπέδου, καί κατώρθωσε νά μεταφέρη αύτδν t.> 
τδν πύργον τοΰ Μαλεπέρ, δπου καί τήν επαύριον 
εξέπνευσε- μετά τινα δέ χρόνον έφονεύθη καί θ 
βαρώνος δέ Μαλεπέρ ύπδ τά τείχη τής Κ... Μετά 
τό ύιπλοϋν δέ τοϋτο δυστύχημα έμειναν έξ ανάγ
κης αί δύο γυναίκες είς Μαλεπέρ κλεισθεϊσαι ύπό 

τής καλυπτούσης τά όρη ταϋτα έξ μήνας κατ’έτος 
χιόνος, έν τφ μεταξύ δέ απέκτησαν δύο υιούς τήν 
αύτήν ήμέραν γεννηθέντας, τούς οποίους καί έβά- 
πτισαν έν τή έκκλησία τοΰ χωρίου- πρδς άνάμνη- 
σιν δ έφύτευσαν δύο μικράς πτελέας, δοϋσαι αύ· 
ταϊς τδ όνομα τών νεογεννηθέντων, αϊτινες, καθ’ 
δσον ενθυμούμαι, κατεσκίαζον άλλοτε ολόκληρον 
τήν πλατείαν. ‘Υπάρχουν άραγε είσέτι;

Μάλις-α, έξοχώτατε, άπεκρίθην έγώ μετά ζωη
ρότατος- τάς καλοΰσιν είσέτι ό Μαοκέσιος καί ί 
Βαρώνος, άλλ’ ούδείς γνωρίζει διατί.

— Αί δύο χήραι, έξηκολούθησεν ό δέ Χαμ
ποβέρ, διίλθον όμοΰ τδ έτος 
δέθησαν δέ διά φιλίας 
ζωήν αύτών έπαυσεν- 
τών αρχών τούς υίούς 
λούθησαν μεταδίδοντες 
τέκνα των. Μεταταϋτα 
ρισθώσιν- άλλ’ άν καί είς τά δύο άκρα τής οϊκον 
μένης είιρίσκ.οντο, διεκοίνουν δμως πάντοτε άμοι· 
βαίως τά σπουδαία οικιακά αύτών συμφέροντα, 
γράφοντ-ς άλλήλοις κατά τάς γενεθλίους ημέρας 
αύτών’έπειδή ύπήρχεν έξ αρχής ή επιθυμία νά ένώ- 
σωσι τάς δύο οικογένειας,άλλ η θεία Πρόνοια έφαί
νετο θέλουσα νά άναβάλη άδιακόπως τά σχέδια καί 
τάς εύχάς των, διότι έπί τρεις ολοκλήρους γενεάς 
οί δε Χαμποβέρ δέν απέκτησαν θυγατέρα:, δσα; 
δέ ειχον αποκτήσει οί δέ Μαλεπέρ ειχον άποθάνει 
νήπια. Ηκουσα ταϋτα διηγούμενα κατά τν,ν παι
δικήν μου ηλικίαν, καί έγίνωσκον έπίσης, δτι ό 
τελευταίος βαρώνος δέ Μαλεπέρ εϊχε τέλος απο
κτήσει θυγατέρα, ήτις ε·χε τήν αύτήν μ’ έμέ ή" 
λικίαν. Οτε δέ έπέστρεψα έκ τής μονής Chaise— 
Dieu, καί ό πατήρ μου μ’ ανήγγειλε τδν μετά 
τής δεσποσύνης δέ Μαλεπέρ άέραβώνα μου ουδό
λως εξεπλάγην. —’Ακριβόν μοι τέκνον, μέ εϊ- 
πε, νομίζω δτι ή ένωσις αύτη είναι κατάλληλος, 
διότι έμπεριέχει δλα τά πρδς τοϋτο άπαιτούμενα. 
Εγνώρισα τδν βαρώνον εϊ; Παρισίους,δτε ένυμφεΰθη 

τήν χαριεστάτην νέαν δεσποσύνην δ’ 'Αρβλαή. Εί
ναι έκ τών τοϋ μεσαιώνος εύγενών, αμαθής μέν καΐ 
απλούς τό πνεύμα, άλλά χαρακτήρος άκεραίου, 
τίμιος καί μεγαλόψυχος. H κόρη αύτη είναι εί·*

τρον έπί τής πέτρας ταύτης, όπως άναπαυθώσιν 
ολίγον, ‘θ εφημέριος είχε παύσει τούς ψαλμού; 
του, έκαστος δέ έτήρει σιωπήν, ήν μόνος ό θόρυ
βος τοϋ ρέοντο; εις τήν φάραγγα ΰδατος διε- 
τάραττεν. Αίφνης άσθενής φωνή ήκούσθη, καί 
έγερθεϊσα ή μικρά κόρη, διψώ ! είπε, ζητούσα διά 
τών οφθαλμών τδν ρύακα. "Αμα είδον ταύτην 
άνασηκωμένην, φόβος μέγας κατέλαβε πάντας, 
έκτος τοϋ εφημερίου, οστις λαβών τήν κόρην είς 
τάς άγκάλας του τήν έπανέφερε ζώσαν είς τήν 
μητέρα της.

’Εφρικίασα είς τήν διήγησιν ταύτην- τρόμος μέ 
κατέλαβεν, δτι ολίγον ελειψε νά άπολέσω τήν 
άγνωστον μνηστήν μου. ’Ακατανίκητος δέ επιρροή 
κατείχε κατ’ έκείνην τήν στιγμήν τήν φαντασίαν 
μου, τήν πλήρη ερωτικών ονειροπολήσεων θαυ
μάζοντας μέ είδος γοητείας καί έκστάσεως τήν 
θέαν τή; φύσεως- μ” έμέθυεν ή άγρια εύωδία τών 
φυτών, τό μονότονου τής φύσεως, ό έκ τοΰ βάθους 
τοϋ δάσους έξεοχόμενος υπόκωφος καί συγκεχυμέ
νος θόρυβος, ώς καί αύτή ή αύρα ήν άνέπνεον.

’Εν αύτή τή διαθέσει ευρισκόμενος έφθασα εί; 
Μαλεπέρ. ‘Ο πύργος ούτο; ήτο κατά τήν έποχήν 
έκείνην άρχαϊον φρούριον περιτριγυρισμένου άπδ 
φοβερά τείχη καί επάλξεις, έπί τών όποίων ύπήρ- 
χον κτισμέναι νέαι τινές οίκοδομαί. ‘Ο δέ πύρ
γος, δστις ύψοΰτο έπί έ.δς βράχου όρθίου, είς το 
χείλος κρημνού, ύπεκρύπτετο έκ μιας νεωστί κτι- 
σθείσης προσόψεως, τό δέ πτερύγων τοϋ οίκου 
είχε μετασχηματισθή εί; μικρόν ανθώνα έκτεθει- 
μένον είς δλους τού; ανέμους- άλλ’ δ καλλωπισμός 
ούτος οϋδόλω; μετέβαλλε τόν άρχαίτυπον χαρα
κτήρα τοϋ αρχαίου φεουδαλικοΰ περιβόλου. Εις 
τήν βόρρειον πλευράν ήτον ή κυριωτέρα είσοδος, 
ήτις είχε διατηρήσει τήν ζοφεράν καΐ πολεμικήν 
πρόσοψιν τών κτιρίων τοΰ μεσαιώνος. Πλατύς 
χάνδαξ περιεκύκλου τδ όχύρωμα, ή δέ Ούρα άνοι
γε μεταξύ δύο πυργιών, τά όποια ήσαν (οχυρω
μένα ακόμη μέ τά μικρά τηλεβόλα των. ‘Η γέ
φυρα έσχηματισμένη ητο κατά τού; πολεμικούς 
χρόνους τής Προβηγκίας μέ στερεωτάτας σανίδας 
πρό πολλών δμως χρόνων δέν άνυψόνετο πλέον.

‘θ ήλιος ήτο περί τήν δύσιν του- άφιππεύσας 
έγώ παρά τήν γέφυραν έρίιψα τάς ήνίας είς τόν 

, όρεοκόμον καί διειθύνθην μόνος ζητών τινα διά 
ι τών οφθαλμών, πρός δν νά άποτανθώ' διήλθον 

μίαν θολωτήν δίοδον καί είσέδυν είς εύρυτάτην 
αυλήν περικυκλωμένην ύπό άρχαίων κτιρίων, τών 

“’ώμα κόραι έφθασαν ένταΰθα,άπέθεσαν τδ φέρε-1 όποίων τά σταυροειδή παράθυρα ήσαν κατάχ.λί'τ*.

οι

«σαετής καί άρκετήν περιουσίαν έχει, άλλά ώ- 
ρϊία δέν ήξεύρω άν ήναι,θέλεις τήν ίδεϊ σύ ό ίδιος.

’Εκ τοΰ μειδιάματος τοΰ πατρός μου λέγον- 
«ς μοι ταϋτα, ΰπώπτευσα δτι εύάρεστον έκπλη
ξή μοί ποοητοίμαζεν, ώς γνωρίζοντος δτι έντε- 
λεστάτης καλλονή; ήτον ή δεσποσύνη δέ Μαλε- 
-έρ. ’'Επειτα βλέπετε καί έκ τής εικόνας δτι δέν 
Ρ-ιτώμην.

— Πραγματικώς ώραία νέα, εϊπεν ό αγαθός 
βϊΐός μου ύψόνων τά χονδρά βλέφαρά του μέ ΰφος 
χωρικού θαυμάζοντος άρχαΐον νόμισμα.

— ’’Εφθασα ένταύθα, ώς σάς προεϊπον,
τα τέλη αύγούστου, έπανέλαβεν ό Κ. Χαμποβέρ. 
Π;δ οκτώ δέ ήμερων έκυλιόμην εντός άθλιας τα
χυδρομικής άμάξης είς τδν κονιορτδν τών δημο- 
ίΐων οδών- άκόμη δέ ένθυμοϋμα: τδ αίσθημα τής 
χαράς μου είς τήν θέαν τών πρασινοχρόων τούτων 
ερίων, τών χλοερών κοιλάδων, καί τοΰ μουρμου- ι 
ριεμοΰ τών ΰδάτων, οστις πανταχόθεν ήκούετο. 
Κατά τήν έποχήν έκείνην οδός δέν ύπήρχεν, άλλά 
στενή μόνον ατραπός διά τά φορτηγά ζώα. ’Αφή- 
ςα; τήν αμαςάν μου είς Κ. .. έπροχώρησα έφιπ- 
χος, ακολουθούμενος ύπό τίνος δρεοκόμου, φέρον- 
τος τά αναγκαία μου πράγματα, ‘θ όρεοκόμος 
ούτος έλάλει τήν Γαλλικήν, επειδή ώ; φαίνεται 
είχε ποτέ ταξειδεύσεΓ μοί ούνόμαζεν δσα χωρία 
διηρχόμεθα, διηγούμενος ·τά τοπικά συμβάντα. 
Οτε δέ έφθάσαμεν εί; τήν είσοδον τοΰ στενού, 
τοΰ καλούμενου στενόν Μαλεπέρ έστάθη έπ’ ολί
γον καί μοί έδεξε λίθον τινα έξέχοντα πρδς τήν 
όδόν. ίσως υπάρχει είσέτι τδ είδος τοϋτο τοΰ 
καθίσματος.

— Ναί, βεβαίως, άπήντησεν ό θειός μου. Εκεί 
ίναπαύεται ή γραϊά μ.ου ύπηρέτρια Μάρω, όταν 
πορευώμεθα τήν Κυριακήν είς τήν θείαν λειτουρ
γίαν.

— Έπρόσμενον νά μοί διηγηθή ληστρικόν τι 
ουμβάν, έπανέλαβεν ό δέ Χαμποβέρ, άλλ’ δ όρεο
κόμος μέ εϊπεν απλώς. — ίδού, Κύριε, τό μέ
ρος, ένθα ή θυγάτηρ τοΰ βαρώνου άνεστήθη. . . .

Ποία θυγάτηρ ; άνεφώνησα. — ! έκείνη,
ίτις είναι τώρα πλήρης ζωή; καί υγείας. Σημειώ
στε, Κύριε, δτι ούσα επταετής ήσθένησε, καί ά- 
οίΐθανεν ώς οί επίλοιποι αδελφοί καί άδελφαϊ, καΐ 
“ϊέθ-ζνε τοσοΰτον έντελώ;, ώστε έθεσαν αυτήν 
ε,τος φερέτρου καί διευθύνθησαν πρδς τήν άρχαίαν 
εκκλησίαν, τόκοιμητήριον τών αρχόντων, ίνα τήν 
ζ,ταφιάσωσιν. ’λλλ’ οπότε αί μεταφέρουσαι τδ

'ας
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Ούδείς δμω; έφαίνετο, καί βαθυτάτη σιγή έπεκρά- 
τει, ώσανεΐ ό πύργος ήτον άκατοίκητος.’Αφοΰ πε- 
ριήλθον τήν αύλήν έτόλμησα νά ωθήσω 0 ραν τινα 
ήμινεφγμένην καί ειδον βαθμίδας έλικοειδοϋς κλί 
μακος, είς δέ τόν τοίχον υπήρχε κοίλωμά τι πε
ριέχον τήν εικόνα ττ,ς Παρθένου μέ ά·θη έστολι- 
σμένην. ’Ανέβην λοιπόν ψηλαφών καί έπροχώρησα 
μέχρι μεγάλα,ς τίνος αιθούσης, τοΰ πρώτου πα
τώματος, ευπρεπισμένης κατά την συνήθειαν τοΰ 
1Ζ' αίώνο; μέ τάπητα ττ,ς Βεργάμης, μέ εΰρυ- 
χώρου; ζαθέδρας, μέ χαλκά; λυχνία; έγκεκολλη- 
μένας έπί τοϋ τείχου καί φορτωμένα; μεγάλα 
κίτρινα κηρία, καί μέ εστίαν έπιστεφομένην ύπο 
πλατείας προβολή; όμοιαζούση; πρός ουρανόν βα
σιλικού Θρόνου, λύχνος δέ έκαιεν είς μίαν γωνίαν 
τραπέζης, ρίπτων άρκετόν φώ,, δπως διακρίνω 
ταΰτα πάντα. II αίθουσα αύτη έχρησίμευεν ώς 
άντιΟάλαμο; δευτέρου Θαλάμου, έκ τοϋ οποίου 
ήκούσθη λεπτή καί οξεία φωνή σκύλακος, δστις 
δσφρανθείς άναμφιβόλως τήν παρουσίαν ξένου υ
λακτεί μανιωδως. Εζρουσα ολίγον τήν θύραν πρδς 
αγγελίαν τής παρουσίας μου, και παρευθύ; νεδνίς 
τις χωρική φέρουσα πρασίνην έσθήτα καί έρυθφάν 
καλύπτραν έπαρουσιάσθη’ άλλά μή περιμείνασα 
νά τή ε'ίπω τό όνομά μου εδραμε πρός τήν θύραν 
άνακράζουσα, δεσποσύνη Βωαναί' δεσποσύνη Βω
αναί !

’Εν τω άμα έφάνη γυνή τις ηλικιωμένη όπω- 
σοΰν καί ένδεδυμίνη ώ; αί ακόλουθοι σημαντικού 
οΐκου, ήτις καί πλησιάσασά με έκαμε μικράν ύπό- 
κλισιν, οτυ δέ *ή ανήγγειλα τό όνομά μου ύπε- 
μειδίασε δίδουσά μοι νά έννοήσω, δτι δήθεν έγί- 
νωσκυ τόν σκοπόν τοΰ «-αςειδίου μου καί μ.’ είπε 
με προφοράν δλως Παρισινήν,

-— Κύριε, είμαι είς τά; διαταγάς σα;’ σπεύδω 
νά ειδοποιήσω τήν Κυρίαν Βαρονίδα.

Μετ ολίγον τά δύο θυρόφυλλα ήνοίχθησαν καί 
ή Βαρονίς ή ιδία προσελθοϋσα μέ είπε. — Σά; 
ζητώ, συγγνώμην, Κύριε δέ Χαμποβέρ. . . διότι 
δέν εύρέθημεν κάτω, δπως σάς ύποδεχθώμεν’ άλλ’ 
ή έλλειψις αυτή προήλθε* έκ τοΰ δτι δέν σά; άνε- 
μένομεν σήμερον.

’Εζήτησα καί έγώ συγγνώμην, δτι έφΟασα ού
τως άπροσδοκήτω; καί, προσκαλούση; με νά εί· 

σέλθω, προσέφερον αύτή τόν βροχίονά μου καί τήν 
συνώδευσα είς τόν θάλαμόν της. ’Αλλ δτε έφθασα 
είς τήν Θύραν τής αιθούσης τής Βαρονίδος, τοσοΰ
τον κατεπλάγην έκ τής άντιθέσεως,ζώστε ές·<Λην 
επ’ ολίγον είπών,

— Είναι θαύμα, Κυρία Βαρονίς’ μετεφέρατε, 
βλέπω, εί; τήν κορυφήν τοΰ όρους*.γούτου τήν αί
θουσαν τών λαμπρότερων παλατίων τών Βερσαλ
λιών, ή τής συνοικίας τοΰ Αγίου Γερμανού ’ 
—Ε ! τί νά γίνη, Κύριε, μ άπεκρίθη άναστενά- 
ζουσα’ κατόρθωσα νά τοποθετηθώ εί; μίαν γωνίαν 
τοΰ παλαιού τούτου πύργου, καί δταν τά παρα- 
πετάσματα είναι χαμηλωμένα καί τά κηρία αναμ
μένα φαντάζομαι δτι εΰρίσκομαι είς Παρισίους’ 
δταν δμως προβάλλω τήν κοφαλήν μου είς τό 
παράθυρου ή άπάτη εξαφανίζεται’ άντί τών κήπων 
τοΰ Λουξεμβούργου βλέπω τάς χωρικά; ς4γβς καί 
πανπα/όθεν όρη, βράχους καί δάση. II παύμένη 
ή μακαρίτισσκ πενθερά μου Zorbm-Mandols, 
ήτι; είχε συζευχθή τόν πατέρα τοΰ βαρώνου 
έγραφεν, όταν άφίχθη ένταΰθα, τώ θάω τηςΚαρ- 
διναλίω «Καλέ μου θείε, έδώ μ. έκρέμασαν εις τά 
νοτέωρα» καί νά σάς είπω δέν ειχεν άδικον.

Καί ταΰτα λέγουσι; ήρχισε νά γελά έξαπ>ω- 
θεϊσα νωχελώς είς τόν σκίμποδα αύτή;, άφοΰ μοί 
έδειξε νά λάβω τήν πλησίον τη; θέσιν καί έλαβεν 
έπι τών γονάτων τη; τό κυνάριον, τό έπιμένον 
ακόμη νά γογγύζ-ρ ύποκώφω; εναντίον μου. Ή 
βαρον-ς,μικρόσωμος καί ρυδινή έφαίνετο έκ πρώτης 
όψεως ’««ρά, αν ;·.αΐ ειχεν άρχίσ&ι νΐ. παρακμάζτΓ ί 
ενδυμασία της, μολονότι απηρχαιωμένη, ήρμοζεν 
δμω; ίί; τούς λεπτού; χαρακτήρας τοΰ προσώπου 
της, τοΰ όποιου τό ερυθρόν κα1. ή πούδρα κπθίστα- 
νον δροσερόν ως ώραίαν οικογενειακήν εικόνα’ 
εφερυ δέ καθό μεγάλη κυρία κράσπεδου πολυτολέ» 
καί ύποδημάπα μέ πτέρνας μεγίστου ύψους μέ 
τά όποια έβάδιζε μετά πολλής ευκολίας καί χά- 
ριτος. Παρατήρησα δε ταΰτα πάντπδ/ιμέ πολ- 
λήν ακρίβειαν, διότι ό νους μου αλλαχού περιΐ- 
πτατο, ή δέ καρδία μου σ,φόδρα το ταραγμένη ήτον' 
είς έκαστον λεπτόν ήκροαζόμην και έθεώρουν περί 
έμέ έλπίζων, οτι έμελλε νά παρουσι.τσθή ή δεσπο
σύνη υό Μαλεπέρ, πεοί τή; όποια; δέν έτόλμων 
νά έρωτήσω, μήτε τό δνομα αύτής νά προφέρω.

— ‘Ο Βαρώνος είναι είς τό κυνήγιον κατά τήν 
συνήθειάν του, έπανέλαβεν ή Κυρία δέ Μαλεπέρ, 
άλλά ελπίζω έντός ολίγου νά έπιστρέψη. Εντού
τοις θά σάς προσφέρω δροσιστικόν τι, ολίγον οίνον 
ή ολίγον νεοόν μέ ζάκχαριν.

Τήν εύχαρίστημα, άλλ’ αΰτη έπέμεινε. —- θα 
συμπίωμεν λοιπόν τότε ένα κ.αφφέ ειπεν. Δέν θέ
λετε άρνηθή βεβαίως καί αύτόν ελπίζω. Δεσπο
σύνη Βωαναί! φέρε τό τραπεζάκιον καί διάτανο* 
νά ετοιμάσουν νερόν βραστόν.

(ακολουθεί)


