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II ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Τ1Ι5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. (1)

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ, δύναταί τι; να είπη, ύπήρ- 
ί·ν άλτ,θώς άπ’ άρχή; μ.έχρι τέλους ή ζωή και ή 
τ'υ/ή τοϋ έργου, δπερ διεύθυνε μέχρι τών σμικρο- 
‘άτων λεπτομερειών του. Αφ’ίς στιγμής έδριψε 
■Λν πρώτον θεμέλιον λίθον μέχρι τής παντ,γυρι- 

έγκαινιάσεως τής βασιλικής κατά τήν ήμέραν 
τδνχοιστουγέννων τοϋ έτους 538 δ ενθουσιασμός 
’πού ουδόλως έψυχράνθη ούδ’ ή δραστηριόττ,ς 
7«λαρώθη. ’Εν σταθερά μεσημβρίρι, φλογίζοντος 

ήλιου, έν ω οί λοιποί παρεδίδοντο εις τδν 
Ρ^Ιμβρινόν ύπνον, έβλεπέ τι; τδν Ιουστινιανόν 
έιδεδυμένον χιτώνα έκ χονδρού ύφάσματος φέ- 

^’τα ράβδον καί τήν κεφαλήν έχοντα κεκαλυμ- 
^rv δι’ έριούχου, διευθύνοντα, ένθα^δύνοντα, 
τ'έζοντα του; έργάτας, παρορμώντα τούς φιλο- 
*έ’θυ; διά γενναίων δώρων, καί έπιτιμώντα τούς 
ί’Μμους. Μεταξύ τών μηχανημάτων εις τά δ- 

κατέφυγε τά μάλιστα περίεργά είσί τινα έξ 
^ων μάς αναφέρει ό χρονογράφος. Οΰτω π. χ.

(·) wz εια άπδ φυλλαδ. 63. 

όπω; έπισπεύση τάς έργασίας έπρεπε νά άναγκά- 
ση τούς έργάτας ϊνα έργάζωνται περισσότερον 
τών συμπεφωνημένων ωρών" τδ φυσικόν λοιπόν 
μέσον τοϋ νά κατορθώση τοΰτο ήτο νά τοϊς προσ
φέρω άνάλογόν τινα έπαύξησιν τοϋ μισθού" άλλ’ 
δ Ιουστινιανός προετίμ.ησε μάλλον νά έπιτύχη τδ 
αύτδ άποτέλεσμα δι’ έτέρας δδοϋ. Πρός τδν σκο
πόν τούτον έσυνήθιζεν, έάν πρέπει νά πιστεύσω- 
μεν τδν συγγραφέα, νά σκορπίζη εις τά πέριξ 
τής οικοδομής ποσδν νομισμάτων, οί δέ έργάται 
φοβούμενοι νά ζητώσι ταύτα τήν ήμέραν ήναγ- 
κάζοντο νά παρατείνωσι τάς έργασίας αύτών μέ
χρι τής νυκτδς, ώπως δόνανται άσφαλέστερον νά 
φέρωσι τδ εΰρημα αύτών ύπδ τδ σκότος.

Μεθόδο υς τινας έπίστ,ς τάς οποίας μετεχει- 
ρίσθη διά τήν οίκοδομήν είναι άξιον νά άναφέρω- 
μεν καθώ.ς δ αύτδς συγγραφεύς περιγράφει ταύ- 
τας. Ινα προσφύηται μάλλον ή άμμοκονία κατε- 
σκεύαζεν αυτήν μετά ΰδατος έκ κριθής. Τά θεμέ
λια έγένοντο διά καταπληπτικών όγκων πεντήκον- 
τα ποδών τδ μ.ήκος έξ ενός πηλού συγκειμένου έξ 
ασβέστου και άμμου μετά ΰδατος κριθής καί άλ
λου τίνος κολλητικού ύγροϋ, καί συνεδέθησαν 
πρδς άλληλα διά κλάδων ιτέας. Αι πλίνθοι, αϊ- 
τινες έχρησίμευσαν εις οικοδομήν τού Οόλου έγέ
νοντο μετ’ άργίλου τής Ρόδου" ήσαν δέ τοσούτον
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έλαφραί ώςτε δώδεκα τοιαΰται ίσο^ρόπουν πρδς 
μίαν τών συνήθων. Ot στύλοι και αί αντηρίδες 
ήσαν κατασκευασμένοι ύπδ λίθων ακατέργαστων 
κυβικών καί τριγώνων κεκολλημένων διά τίνος 
μίγματος άσβεστου καί ελαίου καί συνδεδεμένων 
εσωθεν καί έξωθεν δι’ δχμών σιδηρών.

Φανερόν έν τούτοις είναι δτι τάς λεπτομέρειας 
ταύτας, δσον περίεργοι καί άν φαίνωνται, δέν 

πρέπει νά παραδεχθώμεν τυφλώς, έάν τούλάχι
στον κρίνη τι; ταύτας διά της μέτριας έκείνης 
πίστεω; τής οποίας άξιοΰνται πολλά τοΰ συγγρα- 
φέως τούτου. Εν τή ιστορία αύτοϋ τδ υπερφυσι
κόν κατέχει θέσιν ίκανώ; μεγάλην. Κατά τδν 
χρονογράφον 5 αύτοκράτωρ είδε κατά τρεις 
διαφόρους περιστάσεις οπτασίας καθ άς άγγε
λοι ήλθαν πρδς αύτδν, δπως δώσωσιν οδηγίας, 
πρώτον μέν ΐνα βελτίωση τδ σχέδιόν τή; οι
κοδομή?, είτα ΐνα έπισπεύση τά; έργασία; καί 
τέλος δπως εύρη τάς αναγκαίας χορηγίας πρδς 
άποπεράτωσιν αύτοϋ. Νέος τις, άπόντων τών 
κτιστών, έφύλαττε τά έργαλεΐα αύτών’ αίφνης 
έμφανίζεται άνθρωπός τι; ένδεδυμένος στολήν 
λευκήν, τδν όποιον έκεϊνο; έξέλαβεν ω; ένα τών 
ευνούχων τοΰ παλατιού, καί διατάσσει αύτδν 
νά προςκαλέση πάραυτα του; έργάτας, δώτι τδ 
έργον τοΰ ούρανοΰ δέν Ανέχεται βραδύτητα. Ε
πειδή ό νέος ήρνεϊτο νά εγκατάλειψη τδ μέρος, 
δπερ αύτώ ένεπις-ευθησαν, ό νομιζόμενος ευνούχος 
προσηνέχθη νά λάβη τήν θέσιν του καί ώρκίσθη 
ζΐς τήν θείαν σοφίαν νά μή εγκατάλειψη αύτδ μέ
χρι τής έπανόδου του. ό Ιουστινιανός διέταζε νά 
παραταχθώσιν άπαντες οί εύνοΰχοι τοΰ παλατιού 
ένώπιον τοϋ νέου έκείνου, έπειδή δέ αύτδς διεκή- 
ρυξεν δτι ούδείς τών ευνούχων έκείνων ήτο δ 
έμφανισθεί; εις αύτδν, ό αύτοκράτωρ αμέσως συ- 
νεπέρανεν δτι ή έμφάνησι; ήτο υπερφυσική. Αλλά 
παραδεχθείς δλως τήν προτροπήν πρδς άνάπτυξιν 
περισσοτέρου ζήλου καί σπουδής εις τελείωσιν 
τή; έπιχειρήσεως, ώφελήθη προσέτι ιδιαζόντως 
έκ τοΰ δρκου τδν όποϊον ώρκίσθη δ άγγελος τού 
δτι δέν ήθελε έγκαταλείψει τήν εκκλησίαν μέχρι 
τή; έπανόδου τοΰ νέου άπεσταλμένου. 0 Ιου
στινιανό; δχι μόνον δεν άφήκεν αύτδν νά έπι- 
στρέψη παρά τήν οικοδομήν άλλ’ άπέστειλεν αύ
τδν εις τά; Κυκλάδας διά τδν έπίλοιπον χρόνον 
τή; ζωής του, δπω; έξασφαλίση ούτως εις τήν 
οικοδομήν τήν αίωνίαν παρουσίαν καί προστα
σίαν τοΰ αγγέλου, διότι ούτος ήτο ύπόχρεως 
νά μή εγκατάλειψη τήν θέσιν του πριν ή ήθε- 

λεν έπιστρέψη ό νέος έκεϊνο; ΐνα τήν άναλάβη.
’Αλλ είναι μάταιον νά ένδιατρίβωμεν πεοισό- 

τερον εις λεπτομερείας συναξαρίων, άφοϋ θέλομεν 
εύρη ικανά θαύματα είς τά γενόμενα, όποϊα πα- 
ριστα ήμΐν ή πραγματική ιστορία τής οικοδο
μής. Τδ μέγιστον ίσως πάντων είναι τδ δλίγον 
τοΰ χρόνου, δςτις έδαπανήθη πρδ; άποτέλεσιν 
έργου τοσοΰτον μεγάλου, διότι ή εκκλησία άφιε- 
ρώθη εις λατρείαν μετά χρονικόν διάστημα όλι- 
γώτερον τών επτά ετών άπδ τής ημέρας τοϋ εμ
πρησμού. Δέκα χιλιάδες έργατών ήσχολοϋντο εϊς 
τήν οικοδομήν, έάν ήναι άληθέ; δτι ήρίθμει τις 
εί; τά έργοστάσια εκατόν άρχικτίστα;, ών έκα-ο; 
είχεν ύπδ τήν οδηγίαν του εκατόν άνθρώπους. Εις 
τόν έρευνώντα τήν ιστορίαν ύπδ φιλοσοφικήν έπο- 
ψιν ύπάρχει άντικείμενον βαθείας σπουδής έν τή 
άπλή καταριθμήσει τοΰ συναχθέντος ύλικοΰ διά 
τδ μέγα τούτο χριστιανικόν έργον, καί τών δια
φόρων τόπων έξ ών τούτο παρήχθη. Δέν άπό- 
κειται ήμΐν μόνον νά σημειώσωμεν τήν πλουσίαν 
συλλογήν τών πολυτίμων μαρμάρων. Τδ λευκόν 
καί άκηλίδωτον μάρμαρον τή; Πάρου’ τδ πράσι
νον τών Κροκεών, τδ κυανοΰν τή; Λιβύη;" είτε 
ποικιλίαν άπαραδειγμάτιστον μέχρι τοϋδε μαρ
μάρων διαφόρων χρωμάτων. Τδ λευκόν μάρμαοον 
τής Φρυγίας μετά £οδοχρόων φλεβών, τδ μέλαν 
τής Γαλλίας καί τά άναρίθυ,ητα είδη τοΰ πορφυ
ρίτου καί τού γρανίτου τής ΑΪγύπτου’—άλλ’δπερ 
μάλλον ένδιαφέρει ήμΐν είναι, νά παρατηρήσωμιν 
τήν μέριμναν καί επιμέλειαν, μεθ ή; έγένετο Ί 
εκλογή τού ύλικοΰ τούτου ούτως, ώςτε νά πάρε* 
σταθή δι αύτών τούτων σειρά τροπαίων μαρ- 
τυρούντων τδν θρίαμβον τοΰ χριστιανισμού έσί 
πασών τών πλέον ύπερηφάνων μορφών τή; λ*' 
τρεία; τού Αρχαίου έθνικοϋ κόσμου. Μεταξύ τοΰ 
δάσου; τών στηλών, οϊτινες περικυκλοΰσι τό» 
δόμον καί έφ’ ών στηρίζονται οί χαρίεντες θ8' 
λοι τοϋ γυναικωνίτιδο; δύναται τις είσέτι νά «' 
ναγνωρίση τά λάφυρα τοΰ ναοΰ τοΰ Ηλιου τή; 
Βαλβέκης, τοΰ έξόχου ναοΰ τή; ’λρτέμιδο; τή; 
Εφέσου, τού Απόλλωνος τή; Δήλου, τής Αθηνϊ; 
τών ’Αθηνών, τή; Κυβέλης τής Κυζίκου καί πολ’ 
λών άλλων κατωτέρων ναών τοΰ εθνισμού.

Αμα τις ύπολογίση τάς δαπάνα; τής εΚ 
Κωνσταντινούπολή μετακομίσεως τοΰ ύλικοΰ 
τούτου, καταπαύει πάς θαυμασμό; άπέναντι τίί 
καταπληκτική; ποσότητος τών εξόδων, άπερ λ» 
γεται δτι έγένοντο διά τήν έργασίαν τής οίκοδο 

μής. Εύκόλως δύναται τι; νά έννοήση δτι 

j οί τοίχοι ύψωθώσιν έπί δύο πήχεις άπδ τοΰ έ- 
δέφους έδαπανήθησαν 45,200 λίραν.» Δέν είναι 
ίύσκολον νά έξηγήση τις του; βαρείς καί παρα
νόμους φόρους, τήν έλάττωσιν τών μισθοδοσιών 
-ών δικαστών καί καθηγητών, είς τά όποϊα κα- 
«φυγον δπως άντιταχθώσιν άπέναντι τής μυθώ
δους γενικής δαπάνης, καί σχεδόν δύναται τις νά 
iJr, μάθημα οικονομίας έν τώ συναξαρίω έκείνω 
-ή; έμφανίσεω; τού αγγέλου, οστις, δτε τδ οι
κοδόμημα ύψώθη μέχρι τής στέγης, ώδήγησε τδν 
ϊότοκρατορικδν ταμίαν εϊς τι υπόγειον, δπου τω 
ίνεκάλυψεν 80 κεντινάρια χρυσού έτοιμα πρδς α- 
«περάτωσιν τών εργασιών.

Αλλά καί άνεξαρτήτως τή; οικοδομής καΐ τών 
Χ«λλιτεχν·.κών αύτή; κοσμημάτων, ή άξία τών 
ιερών σκευών τή; λατρείας ύπερέβαινε πάν ο,τι 
εΙχέ τις πρότερον φαντασθή. Αί έδραι τών ιερέων 
χΰ ό θρόνος τοΰ Πατριάρχου ήσαν έξ άργύρου 
«χρυσωμένου. 0 δόμο; τοΰ θυσιαστηρίου ήτο έκ 
ίϊθαροϋ χρυσοΰ κεκοσμημένο; διά χρυσών κρίνων 
«ι έντδς αύτοϋ εκειτο χρυσοΰ; σταυρός 75 λί
τρων βάρους, μετά πολυτίμων λίθων. Ολα τά 
!φά σκεύη, ποτήρια, κύπελλα, πρόχους, δίσκοι 
ul δισκάρια ήσαν χρυσά. Επίσης αί λυχνίαι, αΐ- 
τινε; ήσαν έπί τοΰ θυσιαστηρίου, έπί τοΰ άμβω- 
νος καί τοϋ άνωτάτου γυναικωνίτιδος’ αί δύο 
χολοσσαΐαι λυχνίαι κείμενα·, εκατέρωθεν τοΰ θυ- 
βαστηρίου, ό άμβων, οί διάφοροι σταυροί, οί 
«τύλοι τών είκονοστασίων, τά κιβώτια τών ιερών 
βιβλίων, πάντα ταϋτα τά άντικείμενα ήσαν έκ 
Χρυσού καί πλεϊστα τούτων πλουσίω; κεκοσμη- 
μένα ύπδ μαργαριτών, άδαμάντων καί ανθράκων. 
Τά ύπεράνω τοΰ θυσιαστηρίου, αί δθόναι τής ά- 
ί’ίας τραπέζη; καί τά ποτηροκαλύμματα ήσαν 
χρυσοκέντητα και διά μαργαριτών κεκοσμημένα. 
Αλλ’ άμα εφθανέ τις είς τήν κατασκευήν αύτοϋ ι 
Όϋ άνωτάτου θυσιαστηρίου παρετήρει δτι ούδέν 
'δν βαρυτίμων έκείνων σκευών έθεωρεϊτο πλέον 
ω; πολύτιμον, ίΐ εύσέβεια έσοφίσθη πάντα τρό- 
W>v δπως έφεύρη νέον τι καί πλουσιώτερον άντι- 
*<ίμενον, καί ή τράπεζα τοΰ πρώτου τούτου θυ
σιαστηρίου ήνωσεν έν έαυτή πάσαν ποικιλίαν πο- 
λυτίμου ύλης. Επί σωρού χρυσοΰ έγχυθέντος εί
σέτι ύγρού έέριψαν μαργαρίτας, κρυστάλλους, δ- 
'“Χ*;, τοπάζια, Αμέθυστους, σαπφείρους, άνθρα- 
*«; καί πάν ο,τι έδύνατο νά έπαυξήσιρ τήν με- 
ί'ιιλοπρέπειαν καί δόξαν Αντικειμένου ετοίμου, 

χρησιμεύση ώ; έπίγειος θρόνος τού Ϋψίστου 
®ίοΰ. Εν τή ενώσει ταύτη παντός, δπερ ύπάρχει 

πολύτιμον έν τή φύσει, ή τέχνη προσέθηκεν δλους 
τους θησαυρού; αύτής,τά πλουσιώτερα τορεύματα 
καί τά λεπτότερα σχέδια.

Αλλοι άλλως έξετίμησαν τδ κεφάλαιον τών 
έξόδων τή; οικοδομής τής Αγία; Σοφίας. Οί αρ
χαίοι συγγραφείς άναβιβάζουσιν αύτά είς 350, 
000 λίτρας, άλλά δέν δρίζουσιν έάν ήσαν χρυσά· 
ή άργυοαϊ. Ο Γίββων Αφήνει έκαστον άναγνώ- 
στην, κατά τδ μέτρον, ώ; λέγει, τής εύπιστίας 
του, ΐνα έκτιμήση τδ κεφάλαιον τούτο κατά τό 
έν ή κατά τό έτερον μέταλλον’ πλήν ό Κ. Neale 
ούδόλω; αποτρέπεται διά τοΰ σκωπτικοΰ τόνου 
τοϋ Γίββωνο; ίνα έκφράση τήν ιδίαν γνώμην, ή 
δέ γνώμη του αΰτη είναι δτι πρέπει νά ύπολογί- 

σωμεν τδ ποσόν είς λίτρα; χρυσά;. Κατά τήν 
ύπόθεσιν λοιπόν ταύτην, αί δαπάναι, έάν ήναι 
δυνατόν, άνέβησαν εί; τδ καταπληκτικόν ποσόν 
τών 13 εκατομμυρίων λιρών στερλινών είτε 32 5 
εκατομμυρίων φράγκων,

0 Ιουστινιανός, μετά δέκα σχεδόν ετών Ανυ
πομονησίαν καί κόπους, ελαβε τήν αγγελίαν τή; 
άποπερατώσεως τοΰ μεγάλου καί εύσεβοΰς έπι- 
χειρήματος μετά βαθέος συναισθήματος τής^ίδία; 
αύτοϋ Ατομικής ίκανοποιήσεως. Διά τή; ειδική; 
αύτοϋ συστάσεω; αί τελευταϊαι έργασίαι έπετα- 
χύνθησαν μετ’ έκτάκτου σπουδής, δπως τά πάν
τα δύνανται νά ώσι έτοιμα διά τήν μεγάλην εορ
τήν τής Χριστού γεννήσεως τού έτους 538, καί 
ό άρχιτέκτων αύτοϋ δέν έματαίωσε τάς ελπίδας 
του. Καί δέν είναι μέν βεβαία ή άκριβή; ήμερο- 
μηνία τών έγκαινίων, είναι δμως πιθανόν δτι ή 
εορτή διήρκεσε πολλάς ήμέρας, καί διά τοϋτο 
διάφοροι ύπό τών διαφόρων συγγραφέων ημερο
μηνίαν έσημειώθησαν. Η πρώτη ημέρα τή; πα- 
νηγύρεως ταύτης (πιθανόν ή παραμονή τών Χρι
στουγέννων 25 Δεκεμβρίου 538) ύπήρξεν ημέρα 
Οριάμ,βου διά τόν Ιουστινιανόν. Διένειμαν είς τούς 
πτωχού; 1000 βόας, 1000 πρόβατα, 600 δορ- 
κάδας, 10,000 πτηνά καί 30,000 μέτρα σίτου. . 
Τά δέ είς τδν λαόν δοθέντα δώρα άνέβησαν είς 
μυθώδη ποσότητα. 0 αύτοκράτωρ συνοδευόμε- 
νος ύπδ τοϋ Πατριάρχου καί πάντων τών έν τέ- 
λει μετέβη έν πομπή άπδ τών μεγάρων μέχρι τή; 
εισόδου τής Εκκλησίας. Αλλ’ έκεϊθεν, ώς εί 
άπήτει νά ήναι μόνο; είς τήν τελικήν πράξιν τή; 
προσφοράς, ό Ιουστινιανός έδραμε χωρίς συνοδεία* 
μ.έχρι τών ποδών τοΰ άμβωνος καί άνατείνας τάς 
χεϊρας προσέφερε γεγωνυίικ τή φωνή τάς λέξεις 
ταύτας, τάς οποίας ή περίστασις άξιομνημονεύ- 
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τους κατέστησε. «Δόξα τώ Θεώ τώ εύρόντι με 
άξιου τοιαύτη; έπιχειοήσεω;Ενίκησά σε ώ So· 
λομών ! »

Αί εργασία·. δμω; αί ύπδ τοϋ ’Ιουστινιανού γε- 
νόαεναι διά την Αγίαν Σοφίαν δέν ήσαν προωρι- 
σμεναι νά παύσωσιν άμα τή άποπερατώσει τής οι
κοδομής. Εί και κατέβαλε πάσαν επιμέλειαν είς 
τήν κατασκευήν τοΰ δόμου, έκλογήν ποιήσαμε- 
νος τή; ελαφρότερα; πρδς τούτο ύλης, σεισμός έ- 
πελθών τώ 558 ανέτοεψε τδν ήμίδομον πρδς τήν 
ανατολικήν άκραν τής Εκκλησίας’ ή δέ πτώσις 
αύτοΰ έπήγαγε τήν τού ανατολικού ήμίσεως αύ 
τού τού μεγάλου δόμου, καί ή καταστροφή πε
ριέζωσε τδ θυσιαστήριον καί ολόκληρον τδ βήμα 
μετά πάντων τών έν αύτώ σκευών καί κόσμημά - 
των. Η ζημία αύτη διήγειρε πάλιν τδν ζήλον 
τού Ιουστινιανού. Ο Ανθέμιο; καΐ οί συνεργάται 
αύτοΰ είχον άποθάνει’ άλλά τδ έργον τή; παλι- 
νορθώσεως ένεπιστεύθη είς τδν νέον Ισίδωρον, α
νεψιόν τού Ισιδώρου έκείνου, δςτις είχεν έργασθή 
μετά τού Ανθεμίου έν τή πρώτη κατασκευή τής 
εκκλησίας. Η έπισκευή έτελείωσε τδ δεύτερον 
τήν ήμέραν τών Χριστουγέννων τού έτους 561 
καί ούδόλως ήθελέ τις άμφιβάλει δτι ή μεταβολή, 
τήν όποίαν δ Ισίδωρος έπήνεγκεν είς τήν συμπ 
μετοίαν τού δόμου αύξησα; αύτδν κατά είκοσι 
πέντε πόδας, ούδέν προσέθεσε είς τήν κομψότητα 
αύτού, εις τήν καθολικήν καλλονήν τής έκκλη- 
σίας καΐ εΐ; τήν αρμονίαν τών καθ’ έκαστα
μερών.

Η έκκλησία τού ’Ιουστινιανού, 
ρατωθεϊσκ. δύναται νά θεωρηθή ώ: 
ματικώ, 
θεδρικδς ναδι 
ταβολάς τινα: 
βεβαίως, 
νά περιγράψωμεν τήν οικοδομήν τοιαύτην, όποία

•J·

ούτως αποπε- 
τδ αύτδ πραγ- 

ις οϊκοδόμ.ημ,α, οπερ είναι σήμερον δ κα 
ς τού Ισλάμ. Θέλομεν αναφέρει ν.ε- 

τάς όποία; ύπέστη’ άλλ’ αρμόζει 
πρίν. ή άκολουθήσωμεν τήν ιστορίαν 

εςήλθε τών χειρών τοΰ πρώτου αύτής θεμελιω- 
τοϋ. II Αγία Σοφία, έν τή αρχική αύτής μορ
φή δύναται νά θεωρηθή ώ; ό τύπος τής έκκλη- 
σιαστικής βυζαντινή; αρχιτεκτονικής καθ’ δλα 
σχεδόν αύτής τά καθέκαστα. Ως καί τά τείχη 
αυτής περιβαλλουσιν ώς έγγιστα τετράγωνον 2 ι I 
ποδών, τδ έσωτερικδν αύτής δύναται μετ’ ακρί
βειας νά παραβληθή πρδ; ελληνικόν σταυρόν, τού 
όποιου ό νάρθηξ καί τά εκατέρωθεν τούτου μέρη 
σχηματίζουσι τους βραχίονας, έν ώ τά κάτω μέ
ρη έπί τών όποιων κεϊται ό γυναικωνίτης, άπο- 
τελ.ούσιν ούτως ειπεϊν τδ τετράγωνον, ένδον τού 

οποίου είναι εγγεγραμμένος ό σταυρός, ή κεφα
λή τού σταυρού εκτείνεται πρδς τδ άνατολικδν 
άκρον, δπου σχηματίζει αψίδα ολίγον τι προέ- 
χουσαν. Τά κάτω μέρη ένοΰνται είς τήν άνατο- 
λικήν άκραν διά διπλού νάρθηκος πλάτους δσον 
τδ τοϋ οικοδομήματος καί ύψους 100 περίπου 
ποδών, ούτως, ώστε τδ δλον μήκος τής οικοδο
μή;, άπδ τής άψίδος τού ανατολικού τοίχου μέ
χρι τού τοίχου τού εξωτερικού νάρθηκος πεοι- 
λαμβάνει 340 περίπου πόδας.

Εν τώ κέντρςο, έπί τεσσάρων ογκωδέστατων 
βάθρων ύψοΰται ό μέγας δόμος ύπδ τδν όποϊον 
άνορθούνται πρδς άνατολάς καί δυσμάς δυο με
γάλοι ήμίδομοι, ών ό μέν άνατολικδς διά τριών, 
ο δε δυτικός διά δύο ετέρων ήμιδόμων μικρότε
ρων έρείδονται, καί ό ανατολικός, δςτις κεϊται έν 
τώ κέντρω, σχηματίζει τήν κεφαλήν τής άψίδος. 
Τά βάθρα τού δόμου, διαφέροντα έκείνων τοΰ 
Αγίου Πέτρου τή; Ρώμης, έχουσιν εί; τά ένδον 
σφραγϊδα τινα άξιοπαρατήρητον κομψότητο; καί 
λεπτότητος’ άλλ’ ούχ ήσσον ίσχυρώ; καί εύστα- 
θώς στηρίζονται διά τεσσάρων αντηρίδων, αΐτινες 
πρδς τά έξω άναβαίνουσι μέχρι τής βάσεως τοΰ 
δόμου καί έχουν δύναμίν ικανήν ΐνα κρατώσι τάς 
έξωτερικάς κλίμακα; τού γυναικωνίτου. II διά
μετρο; τοϋ δόμου έν τή βάσει του είναι 1 00 πο
δών. τδ ύψο; αύτού είς τδ κέντρον 1 79, τδ δέ 
αρχικόν ύψο; πρδ τής άνοικοδομή; τού 56 1 είχε 
τούλάχιστον 25 πόδας.

Τά ένδον ήσαν κεκοσμημένα ύπδ πλουσίων μω
σαϊκών. Εί; τά; τέσσαρα; γωνίας ύπδ τδν δόμον 
ήσαν τέσσαρα κολοσσιαία άγάλματα τών σεραφείμ 
καί τδ άκρον τού θόλου παρήγε τδ μεγαλόπρεπε; 
πρόσωπον τού Ιησού Χριστού, τοϋ άνωτάτου κρΓ 
τού, δπερ μένει εΐσέτι τήν σήμερον διά τήν βυ
ζαντινήν σχολήν ό έξοχο; τύπος τών χαρακτηρι
στικών τοϋ Σωτήρος. Εξωθεν ό δόμος καλύπτεται 
ύπδ μολύβδου’ έπ’ αύτού έκειτο κατ’ άρχάς μέ" 
γας σταυρός, τον όποϊον άντικατέστησεν έπί
τού νέου τσαμιού γιγαντιαία ημισέληνος 50 μέ
τρων διαμέτρου. Μουοάτη; ό Ε'. έδαπάνησε 50, 
000 δουκάτων οπω; έπιχρυσώση τδ κόσμημ* 
τούτο, καί λέγεται δτι ή έκ τών άκτίνων τοΰ 
ήλιου λάμψις αύτού φαίνεται άπδ τή; κορυφή; 
τού Ολύμπου, κειμένου εκατόν μιλιά μακρα*- 
Δι οφθαλμόν είθισμένον είς τήν καμπυλότητα τοΰ 
θόλου τών έκκλησιών τής Ανατολής τδ εσωτε
ρικόν ύψος τού δόμου τής Αγίας Σοφίας έξαπατά 
ϊσως ολίγον φανταζόμενο; πρδ πάντων τδ έπνθε

τον εναέριος, δπερ άποδίδουσιν αύτώ οί άρχαϊοι | 
συγγραφείς- Αλλ’ δ χαρακτηρισμός ούτος δέν 
έχει σκοπόν τοσούτφ ΐνα έκφράση τήν ιδέαν τής 
εναερίου ούτως ειπεϊν λεπτότητος τής οικοδομή;, . 
β'σον ίνα άνακαλή είς τήν μνήμην δτι αί άναλο- , 
γίαι τής οικοδομής κατά τήν πρόθεσιν τού άρ- , 
χιτέκτονος, ήσαν προωρισμέναι νά παριστώσι , 
τήν ύποτιθεμένην καμπυλότητα αύτού τού έναε* 
φίου θόλου.

Μετά τής Αγίας Σοφίας τού Ιουστινιανού άρχε-
■ ται ή δευτέρα περίοδος, ή μάλλον ή κλασσική 

περίοδο; τή; βυζαντινή; αρχαιολογίας. Δέν είναι 
λοιπόν μάταιον, νομίζομεν, νά περιγράψωμεν έν 
ολίγοι; τάς διατάξει; καϊ τους κυριωτέρου; χα
ρακτήρα; τή; έξοχου ταύτη; βασιλικής.

Εκτδς ολίγων εξαιρέσεων αί Ελληνικοί εκκλη
σίας τής πρώτης περιόδου (ένταϋθα περιλαμβά
νονται ή αρχαία βασιλική τής Αγία; Σοφίας, το 
σούτον ή ύπδ τού Κωνσταντίτου τδ πρώτον οί- 
κοδου.ηθεϊσα καί ύπδ τού υιού αυτού έπισκευα- 
σθεϊσα, δσον καί ή ύπδ τού Θεοδοσίου άνακαινι- 
σθεϊσα) είχον τδ έπίμηκες έκεϊνο σχήμα όπερ οί μέν 
Ελληνες έκάλουν δρομικδν έν δέ τή Δύσει θεωρεί
ται ώς τύπος τής βασιλικής- II δέ ένεστώσα Αγία 
Σοφία τούναντίον δύναται νά θεωρηθή ώς τύπος 
τής κατασκευή; έν εϊδει σταυρού’ πλήν τδ σταυ
ροειδές τούτο σχήμα καθώς έςηγήσαμεν αύτδ ο
ρίζεται μόνον είς τδ έσωτερικδν αύτής, ένώ τδ 
εξωτερικόν παριστά τήν πρόσοψιν τετραγώνου ή, 
θεωρούμενης καί τής στοάς ώς άναποσπάστου μέ
ρους τής έκκλησία;, έπιμήκους εύθυγράμμου.

Α; άρχίσωμεν άπδ τού νάρθηκος. 0 τής Αγία; 
Σοφίας είναι διπλούς, συνιστάμενος εϊς τδν έξω 
νάρθηκα καί εί; τον έσω. Το πλείστον τών βυ
ζαντινών εκκλησιών ένα μόνον άπλοΰν νάρθηκα 
έχουσιν, δστις συνήθως στηρίζεται πρδ; τδν δι

■ τικδν τοϊχον’ εϊς τινας δέ έλλείπει έντελώ; ό 
νάρθηξ. Αλλ’ έν τή έκκλησία τής ‘Αγίας Σοφίας 
ό νάρθηξ αποτελεί έν μετά τή; δλης οικοδομής, 
καί έπειδή ή όροφή τής έκκλησία; είναι θολωτή 
σχηματίζει τδ ύπόβαθρον τού δυτικού γυναικω- 
νίτου, ή χορού τών γυναικών, δςτις έρείδεται 
έπίσης έπί’τινος σειράς άμιμήτων θόλων βασταζό
μενων ύπδ στηλών τών όποιων τδ πλείστον μέρος 
φέρει ιστορικά γεγονότα, καί αΐτινες περιβάλλου- 
σι τά; βορεινά; καί μεσημβρινά; πλευράς τήςνηδς 
τής έκκλησία;. ΙΪ εξωτερική στοά ή ό νάρθηξ 
είναι συγκριτικώς ήττον κεκοσμημένος’ συγκοι
νωνεί δέ μετά τή; έσωτερική; διά πέντε μαρμα-

ω-

ρίνων κόλπων (ό είς είναι ήδη κεκλεισμένος), τών 
όποιων αί ορειχάλκινοι θύραι έκοσμούντο δι’ ω
ραίων σταυρών, του; όποιους δύναταί τις εΐσέτι 
νά διακρίνη, άν καί ύπέστησαν βαρεϊ; άκρωτηρια- 
σμούς ύπδ τών Τούρκων. II δέ έσωτερική στοά 
είναι πολύ πλουσιωτέρα. Τδ έδαφος εϊναι έχ κυ
ματώδους μαρμάρου, ώ; έπίσης οι τοϊχοι έκ μαρ
μάρου ποικίλων χρωμάτων καί άλαβάστρου μεγα- 
λοπρεπώς έγκεκολαμμένου. Τδ πρόναον τούτο 
φέρει είς τήν έκκλησίαν δι’ έννέα όρειχαλκίνων 
Ουρών πλ,ουσίας κατασκευής. Επί τού μεταξύ 
κόλπου κεϊται μωσαϊκδν καλώ; διατετηρημένον, 
φέρον τήν επιγραφήν ταύτην «Ειρήνη ύμϊν. Εγώ 
είμί τδ φώς τού κόσμου» καί παριστών τδν ίη- 
σούν Χριστόν μεταξύ τής Παρθένου καί τοΰ άγιου 
Ίωάννου τού Βαπτιστού, καθ’ ήν στιγμήν έχων 
ύψωμένην τήν δεξιάν απονέμει τήν εύλογίας εϊς 

. f I 5 Ρ '·» \τινα αύτοκράτορα (άναμφιβόλω; τδν Ιουστινια
νόν) γονυπετή πρδ τών ποδών του- Το σύμπλεγ
μα τούτο έλήφθη έκ τινο; χαλκογραφία; τοϋ Κ. 
Salzenberg, δςτις πολύ ένδιαφέρεται νά σχο- 
λιάση τδ στάσιμον τού Κυρίου έν τινι ποιήματι 
τού Παύλου Σιλεντσιαρίου. Κατ αύτδν ή διάτα- 
ξι; τών δακτύλων τού Ιησού Χριστού παριστά 
κατά τήν τότε έν χρήσει συμβολικήν γλώσσαν 
τά άρχικά καΐ τελικά γράμματα τού θείου ονό
ματος ΙΣ ΧΣ. (Ιησού; Χριστός).

Εοικε δέ δάκτυλα τείνειν
Δεξιτερής άτε μύθον άειζώντα πεφάνοκεν.

0 λιχανος εκτεινόμενος δηλο.ϊ I, ό δεύτερος 
δάκτυλος Σ, ό τρίτος κεκλεισμένος έπί τού άντί- 
χειρος X, καί ό μικρός Σ. Δύναταί τις έπίσης νά 
παρατηρήση δτι έν τώ περιέργω τούτω συμπλεγ- 
μάτι ό Ιουστινιανός παρίσταται περιβεβλημενος 
τήν κεφαλήν ύπδ φωτεινού στεφάνου. Τδ μωσαϊ
κδν τούτο άνεκαλύφθη γινομένων τών έπισκευών 
τής οικοδομή; κατά τδ έτο; 1 847 καί έξ αύτού 
έλήφθη ακριβές άντίτυπον’ άλλά καθώς δλα τά 
λοιπά μωσαϊκά τά περικλείοντα εικόνα; ανθρω
πίνου σχήματος, ήτο καί τούτο κεκαλυμμένον 
δι’ ύφάσματος καί έπιμελώς κεκρυμμένον ύπό τινα 
σωρόν τιτάνου. ’Επί δέ τής πηγής τού έξωθεν 
πυλώνας τού νάρθηκος έκειτο ή περιφανή; καρ- 

; κινική έπιγραφή-
ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ.
Τδ έσωθεν τή; ‘Αγία; Σοφίας, μή συμπερι

λαμβανομένου τοΰ χορού τών γυναικών, συνέκει- 
το έκ τριών μεγάλων διαμερισμάτων’ τής νηδς 
ήτις ήτο τδ μέρος τών λαϊκών, τοϋ χορού διά
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τόν κλήρον, περιλαμ.βάνοντος διαφόρους βαθμούς, 
καί τοϋ βήματος ή θυσιαστηρίου, ημικυκλίου ά- 
ψίδο; πρός την ανατολικήν άκραν, δπου έτελοϋν- 
το τά άγια μυστήρια καί δπερ έχωρίζετο τοΰ 
χορού διά τού εικονοστασίου καί προεβάλλετο 
διά δύο ημικυκλίων μυχών μικρότερων, τού ιϊια- 
xortwv άντιστοιχοΰντο; πρός τδ νύν σκευοφυλά
κων, και τής xpotfeaeuc, δπου παρεσκευάζοντο 
ό άρτος καί ό οίνος τής άγιας Ευχαριστίας καί 
όπόθεν μετεκομίζοντο κατά την λεγομένην Με- 
γάλην Είσοδον εις την αγίαν τράπεζαν, κειμένην 
εις τδ εσώτατον τοϋ βήματος.

Δύναταί τις προσέτι νά δύση λόγον περί τής 
Οέσεως τών διαφόρων τούτων μερών τής εκκλη
σίας έν τώ νέςο τζαμίςο, άν καί συνεπεία τής κα
ταστροφής τών διαμερισμάτων τούτων, διάφοροι 

ύπάρχουσι γνώμαι ώς πρδς τά καθ εκαστα.
Τό μέρος,δπερ λέγεται ναϋς κατέχει φυσικώς την 

δυτικήν άκραν καί εκεί εισέρχεται τις άπ ευθείας 
διά τοΰ νάρθηκος.Τούτο έχωρίζετο άπδ τοΰ χορού 
διά τοΰ άμβωνος,δς-ις έχρησίμευεν οΰ μόνον Διά τδ 
κήρυγμα τού θείου λόγου,άλλά προσέτι διά τήν ά- 
νάγνωσιν τού Ευαγγελίου, τάς έκκλησιας-ικάς δια- 
κοινώσεις καί διατάγματα καί έν τή Αγία Σοφία 
διά τήν στέψιν τοϋ αύτοκράτορος. ύ άμβων τής 
‘Αγίας Σοφίας ήτο κατασκευή στερεά έκ πλουσίου 
καί]πολύτίμου υλικού καί λεπτής έργασίας.’Εστε- 
γάζετο δε υπδ ουρανίσκου έφ’ού έκειτο μέγα; ς-αυ-1 
ρδς βάρους εκατόν λιτρών. Πάν ίχνος τού άμβω
να; τούτου άπδ πολλοϋ ήδη έξέλιπεν έκ τού 
τζαμιού, άλλ’ άναλόγως τού άριθμού τών με
λών τοϋ κλήρου, ιερέων, διακόνων, υποδιακόνων, 
αναγνωστών, ψαλτών (δςτις καί μετ’ αύτάς τάς 
υπδ τού ’Ιουστινιανού γενομένης έλαττώσεις πε- 
ριελάμβανεν έτι 385 πρόσωπα) τούς όποιους τδ 
μέρος τού χορού ήτο ώρισμένον νά περιέχη, νο- 
μίζεται δτι δ άμβων έπρεπε νά κεϊται ύπδ τδν 
δόμ,ον όλίγον τι πρδς άνατολάς τού κέντρου, ό 
θοόνος τού αύτοκρατορος έκειτο πρδς άρις-ερά τού 
χορού αμέσως μετά τάς έδρας τών ιερέων,πλησιέ- 
στατα τοϋ άμβωνος καί άπέναντι τοϋ θρόνου τοϋ 
πατριάρχου. Αί έν τή νύν πατριαρχική ’Εκκλησία 
έδραι διά τούς ηγεμόνας τής Βλαχίας καί Μολ- 
δαϋίας κεϊνται δπως άλλοτε ό θρόνος τοϋ αύτο
κράτορος καί άντικρίζουσιν άκριβώς εις τδν θρό
νον τοϋ πατριάρχου. ’Εκτός τών ιερών τελετών 
πρός άς ήτο χρήσιμος ό άμβων τής ‘Αγίας Σο
φίας, έγένετο τδ θέατρον πολλών’έπεισοδίων.Ανα- 
φέοομεν τήν δραματικήν έκείνην σελίδα έν ή δ 

ιστορικός Γίββων δεικνύει ήμίν τδν Ηοακλέονα 
βιασθέντα ύπδ τοϋ πλήθους, ΐνα έμφανισθή έπί. 
τής Αγίας Σοφίας φέρων έν χερσί τδν άνεψιδν αυ
τού, βρέφος έτι δντα, τδν όποιον οί στασιασταί 
ζητούσε νά χαιρετίσωσιν ώς αύτοκράτορα’ ή τήν 
έτι συγκινητικωτέραν διήγησιν τής ιστορίας τών 
πέντε υίών τοϋ Κοπρωνύμου, τών όποιων δ πρε- 
σβύτερος Νικηφόρος άνωρύχθη τούς δφ,θαλμούς, οί 
δέ λοιποί τέσσαρες έκόπησαν τάς γλώσσας δρα- 
πετεύσαντες τής ειρκτής καί καταφυγόντες εις τό 
θυσιαστήριον τής Αγίας Σοφίας, ύλίγα ιστορικά 
γεγονότα ύπάρχουσι μεταξύ τών αιματηρών 
χρονικών τοϋ Βυζαντίου οίκτρότερα τής τυφλώ- 
σεως ταύτης τού Νικηφόρου μ,εταχειρισθέντο; 
τήν δύναμιν τοϋ λόγου, τής όποία; μόνης δέν έ- 
στερήθη, δπως έπικαλεσθή άπδ τοϋ υψου; τοΰ 
άμβωνος εις βοήθειαν τών άφωνων αύτοΰ άδελ- 
φών τδ έλεος καί τήν προστασίαν τού λαού !

Καθώς είδομεν δ ’Ιουστινιανός δπως κοσμήση 
πρό πάντων τδ βήμα τής Αγίας Σοφίας έπεδαψί- 
λευσε τούς θησαυρούς καί έδιπλασίασε τήν ευσε
βή αυτού μεγαλοδωρίαν. Τδ βήμα ήτο κεχωρι- 
σμένον άπδ τοΰ χορού διά τού εικονοστασίου,δπερ 
κατά τήν βυζαντινήν τέχνην συνίσταται εις πα
ραπέτασμά τι δμοιον πρδς σταυροειδή θύραν έν 
τή άρχιτεκτονική τής δυσεως καί λαμβάνον τό 
ονομα έκ τών άγίων εικόνων, αΐτινες τδ κοσμοϋ- 
σι. Τδ εΐκονοστάσιον τής'Αγίας Σοφίας ήτον άρ- 
γυρούν, τοϋ οποίου τά εσω ήσαν κεκολημμένα 
ύπδ σμιλευμάτων άραβικών, τδ δέ ύψος συνέ- 
κειτο έκ δώδεκα στηλών συζευγμένων άνά δύο 
καί κεχωρισμένων διά φατνωμάτων, έφ’ ών ήσαν 
έζωγραφημέναι έπί ωοειδών νομισματοσήμων αί 
εικόνες τοϋ ϊησοΰ Χριστού, τής Παρθένου Μαρίας, 
τών Προφητών καί τών Αποστόλων. Τδ βήμα 
είχε τρεις θύρας’ ή μέση καλουμένη άγία Ούρα 
εφερεν άπ εύθείας εις τδ θυσιαστήριον, ή δεξιά 
εις τδ διακονικόν, καί ή άριστερά εις τήν πρόθε- 
σιν. Αί εικόνες έκατέρωθεν τής μέσης θύρας κατά 
τδν γενικόν ώς φαίνεται κανόνα, ήσαν αί τού 
’Ιησού Χριστού καί τής Παρθένου, άνωθεν δέ τή; 
θύρας ύψούτο μέγας χρυσούς σταυρός. Τδ σύν- 
θρονον ή ή σειρά τών στασιδίων διά τδν έπίσκο· 
πον καί τούς άνωτέρους κληρικούς έκειτο όπισθεν 
τοϋ θυσιαστηρίου. Αί έδραι αύται ήσαν έξ άργύ- 
ρου έπικεχρυσωμένου, τά δέ χωρίσματα αύτών 
έκ καθαρού χρυσού. ’Εννοείται δέ δτι ή διαλάμ- 
πουσα αΰτη διάταξις, ήτις τοσούτον έτιμήθη, 
όλοτελώς έξηφανίσθη έκ τοϋ νέου τσαμιού. Σήμε-

. ρον δέ άπδ τής εισόδου τής βασιλικής θύρας, μέ- ι 
χρι τών μυχκιτάτων τοϋ βήματος τά μόνα αζια 
προσοχής αντικείμενα είσιν ή στοά τού Σουλτά
νου κείμενη πρδς άριστερά ή πρδς βο^ράν τοΰ 
βήματος- τδ μίμβερ ή ό άμβων διά τήν προσευ
χήν τής παρασκευής, -κείμενος πρός δεξιάν ή πρδς 
τήν μεσημβρινήν άκραν τοϋ άρχαίου εικονοστα
σίου, τδ μαχφίλ ή ό τής συνήθους προσευχής άμ
βων, κείμενος έν τώ μέσφ τοϋ τζαμιού καί τδ 
μιράβ, κουβούκλιον ιερόν, κείμενον μεσημβρινώς 

τού βήματος.
Δύσκολος άπέβαινεν ή εΐ; τσαμίον μεταποίη- 

σις τής έκκλησίας, καί ή έξιστόρησις τών άναριθ- 
μήτων χρυσών καί μωσαϊκών ζωγραφιών καί ανα
γλύφων, άπερ έκόσμουν τούς τοίχους καί θόλους. 
Πρδς τήν κατόρθωσιν τούτου, άντί νά άπαλείψωσι 
καί καταστρέψωσιν αυτά, οί πορθηταί μουσουλ
μάνοι τής έκκλησίας ήρκέσθησαν νά καλύψωσ1 
δι’ έπιστρώματός τίνος δλας ταύτας τάς χριστια
νικά; εικονογραφίας. Τούτο έπέτρεψεν εις τδν αρ
χιτέκτονα κατά τάς γενομένας νέας έπισκευά; ‘ 
τοϋ τσαμιού, νά λάβη άντίτυπα δλων τών συμ
πλεγμάτων άπερ είσέτι διατελοϋσιν άθικτα, ό 
Κ. Salzenberg έδωκε πανομοιότυπα τών κυριω- 
τέρων. Επί τοϋ μεγάλου δυτικού θόλου παριστά- 
νετο ή παρθένος Μαρία μετά τών άγίων Πέτρου 
καί Παύλου. Επί τών πλαγίων τών τοίχων τή; 
νηδς τοϋ ναού κάτωθεν τοϋ χορού τών γυναικών 
ήσαν έκατέρωθεν εικόνες, έν μέρει σήμερον ήφα- 
νισμέναι, τών προφητών, μαρτύρων καί ετέρων 
άγίων. 0 Κ. Salzenberg παριστα έν τή βίβλω 
αύτοΰ τά; εικόνας τών άγίων Αθανασίου, Βασι
λείου, Γρηγορίου, Διονυσίου τού Αρεοπαγίτου, Νι
κολάου, τού άποστόλου τής Αρμενίας καί τών 
προφητών ίερεμίου, Ησαίου καί Αββακούμ. Επί 
τού μεγάλου άνατολικοϋ'θόλου ύπήρχε σύμπλεγμά 
τι έκ τή; παρθένου Μαρίας, τού άγίου ’ΐωάννου 
τού Βαπτιστοϋ καί τοϋ αύτοκράτορος Ίωάννου 
τοϋ Παλαιολόγου τοϋ τελευταίου χριστιανού δς-ι; 
έπεσκεύασε τδ οικοδόμημα, άλλ’ αί εικόνες αύται 
καί πρό πάντων τδ σύμπλεγμα, δπερ έκόσμει 
τδν θόλον τοΰ βήματος (δ’ίησοϋς, ή Παρθένος καί 
ό άρχάγγελος Μ.χαήλ) είναι ήδη λίαν βεβλαμμέ- 
ναι. Αλλ’ δμως, πρέπει νά είπωμεν, πρδς έπαινον 
τοϋ τελευταίου Σουλτάνου δτι όχι μόνον δέν έπέ- 
τρεψε νά έζαλειφθώσι τά λείψανα ταύτα τής άρ- 
χαίας χριστιανικής τέχνης, άλλ είσέτι εξακολου
θεί νά διατάσση δπως λαμβάνωνται δλα τά μέ
τρα πρδς διατήοησιν αύτών, έπικαλύπτων τά

πάντα ώς πρότερον δι’ έπιστρώματός, τοϋ όποιου 
ή εξωτερική έπιφάνεια φέρει διάφορα κοσμήματα 
εις άρμονίαν πρδς τά μέρη τών άρχαίων μωσαϊ
κών, άπερ ούδέν άσυμβίβαστον πρδς τήν μωαμε
θανικήν λατρείαν περικλείοντα έπανωρθώθησαν έν 
τή πρώτη αύτών καταστάσει. Οΰτω διετηρήθησαν 
τά σεραφείμ εις τάς γωνίας τών άντηρίδων, έφ’ ών 
έρείδεται δ δόμος καί τών όποιων ή παρουσία έν 
τώ μουσουλμανικοί τσαμίφ άποτελεϊ παοάδοξον 
άντίφασιν πρδς τά; μεγάλα; έκείνας χρυσά; καί 
ποικιλοχρόου; άραβικάς έπιγραφάς,αίτινε; παντα- 
χόθεν τοΰ ναού σταματούσι τδ βλέμμα καί είσι 
προωρισμέναι, ΐνα διαιωνίζωσι τού; τέσσαρα; συ
νεταίρου; τοϋ προφήτου, Αβουβέκηρ, 0μάο, Οσμάν 

| καί Αλή.
Τοιαύτη ήτον ή Αγία Σοφία κατά τού; χρόνου; 

τή; δόξη; της, θέατρον άξιον ύπεοηφάνου τελε
ί τουργίας άποτελούσης *ν τών ΐδιαζόντων χαρα- 
. κτηριστικών τής αύλή; καί τής Εκκλησία; τοϋ 

Βυζαντίου. Καθ’ δλα; τάς μεγάλα; έορτάς τοϋ 
έτους, τών Χριστουγέννων, Θεοφανείων, Βαίων, 
τοΰ Πάσχα, τή; Πεντηκοστή;, τήν ήμέραν τής 
στέψεως τοΰ αύτοκράτορος, τών βασιλικών γάμων 
καί τών σπανιωτέρων τών στρατιωτικών θριάμ
βων, ό αύτοκράτωρ συνόδευόμενο; ύφ’ δλης τής 
οικογένεια; καί αύλή; του επορεύέτο έν μεγάλη 
πομπή εί; τήν Αγίαν Σοφίαν καί παρίστατο εις 
τήν τελετήν τών θείων μυστηρίων. 0 αύτοκράτωρ 
διακρινόμενος διά τών πρασίνων αύτοΰ ύποδημά- 
των καί τή; κλειστής αύτοΰ τιάρα;’ ό Καϊσαρ 
καί βραδύτερον δ Σεβαστοκράτωρ επίσης φέρων 
πράσινα ύποδήματα και ανοικτήν τήν τιάραν, οί 
Δεσπόται, δ Πανυπερσέβαστος, καί δ Πρωτοσε- 
βαστό;’ ή μακρά σειρά τών πολιτικών καί στρα
τιωτικών ύπαλλήλων κλιμακηδδν προβαίνουσα 
κατά τήν τάξιν τή; ιεραρχίας, ό Κουροπαλάτης, 
Λογοθέτη; καί ό μέγας Λογοθέτης, ό Δομέστι- 
κο; καί δ μέγας Δομέστικος, δ Πρωτοστράτωρ, ό 
Στρατοπεδάρχης, δ Πρωτοσπαθάριο; καί οί λοιποί 
μετά τή; διαφόρου θεραπείας αύτών άνήκοντε; 
εί; έκαστον διαμέρισμα τή; διοικήσεως συνέτρεχαν 
δπως άποτελέσωσί μεγαλοπρεπεστέραν τήν πομ
πήν τή; όποιας άνάλογόν τι δυσκόλως έόύνατο 
τι; νά εΰρη έν τή ιστορία τή; έθιμοταξίας. Εάν

■ εις ταύτα προστεθώσιν οι καθαρώς εκκλησιαστι
κοί υπάλληλοι, τοσοϋτοι τδν άριθμδν, ώστε τδ 
εύρύ διάστημα, δπερ έπί τούτςο έπεφυλάχθη ύπό 
τοϋ άρχιτέκτονο; τοϋ Ιουστινιανού, ήτο άνεπαρ- 
κε; ΐνα τούς συμπεριλάβη,δύναταί τι; νά συλλάοη
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ιδέαν τοϋ μεγαλείου τών θρησκευτικών τελετών, 
αϊτινες έπί τοσούτους αιώνας παρέσχον είς τδν 
έξοχον τούτον ναδν ζωήν καΐ σημασίαν, τής δ
ποίας ούδ’ έλάχιστον ανευρίσκει τις τήν σήμερον 
έν τή λατρεία, ήτις άφήρπασε τήν θέσιν εκείνων. 
Πιθανόν δτι καΟδ τελεταΐ καθαρώς έκκλησιαστι- 
καί τινες τών τελρυμένων έν τή έκκλησία τοϋ 
Αγίου Πέτρου τής 1 Ρώμης ύπερτεροϋσι κατά τήν 
λαμπρότητα τίνος τών τής Αγίας Σοφίας, ώς έ
κείνης τής Μεγάλης Εισόδου καθ’ ήν ήμέραν πα- 
ρίστατο δ αύτοκράτωρ, πλήν αυτή ήντλει περισ
σότερον μεγαλεϊον έκ τής παρουσία: αυλής απα
ράμιλλου διά τε τδ μεγαλόπρεπες καΐ τήν λαμ
πρότητα τής έθιμοταξίας.

(“Επεται συνέχεια,).

Ο ΣΤΕΦΑΝΩΘΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ.
ΔΙΗΓΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ. (I)

0 Λεονής έσταμάτησεν εϊς τινα παλαιάν οι
κίαν έπί τής δδοϋ Ιωάννου Ιακώβου Ρουσσώ, 
ένοικιασθεϊσαν δι’ αύτδν, ύπδ τοΰ φίλου του Σάν- 
δερ. Η Γεσουάλδη, εις ήν τδ όνομα μόνον τών 
Παρισίων έπροξένει απερίγραπτου χαράν, ήνοιξε 
τδ μικρόν της παράθυρου δπως θαυμάση τήν με- 
γαλόπολιν ταύτην, τήν οποίαν πρδ μικροϋ έν 
καιρω νυκτδς είχε διέλθεΓ άλλ’ ή έντύπωσις, τήν 
οποίαν τή έπροξένησεν δ ολίγον διασκεδαστικδς 
δοίζων, δ πρδ τών οφθαλμών της, καΐ ή σκοτεινή 
όδδς, ή πλήρης λάσπης, έν η έκειτο ή οικία της, 
δέν ήτο παντάπασιν εύχάριστος. 0 έρως δμως τή 
παρίστα είσέτι έν τή φαντασία της τάς μεγάλας 
γραμμάς τής αρχιτεκτονικής καΐ τδ μεγαλοπρε
πές φώς τής προσφιλοϋς της Ρώμης. Εμειδία έκ 
τοΰ ύψους τοϋ παραθύρου της θεωρούσα τδ δυ
σώδες χάος τδ πρδ τών οφθαλμών της έκτυλισ- 
σόμενον, ώσεΐ έβλεπεν ύπδ τά δένδρα τοΰ Mon
te- Pincio τήν σειράν έκείνην τών κωδωνοστα
σίων καΐ τών Οόλων τών έκτεινομένων μέχρι τοϋ 
Βατικανού, τοϋ ογδόου τούτου λόφου τοϋ ύπδ τοϋ 
Μιχαήλ Αγγέλου προστεθέντος είς τήν πόλιν τοϋ 
‘Ρωμύλου.

0 Σάνδερ ώς φίλος καί ζωγράφος ένταυτώ έ- 
θαύμασε τήν ώραιότητα τής Γεσουάλδης, καΐ 
μ.εγάλως έχάρη διά τήν άφιξιν της.

— Πώς εύρίσκεις τήν κατοικίαν ταύτην, ήν 
σοί εξέλεξα; ήρώτησε τδν Λεονήν.

(<) Συνέχεια άπδ φυλλαδίου 63.

— όμ.οίαν φωλεάς έπί στέγης, εϊπεν δ νέος 
μουσικός έναγκαλισθεΐς τήν Γεσουάλδην.

— Φωλεά ! οικία διακοσίων φράγκων, εϊπεν δ 
Σάνδερ. Τά ενοίκια, φίλε μου, είναι ακριβότατα 

ένταΰθα άπδ τδ 1830, καΐ ήθέλησα νά σοί κά
μω οικονομίαν μέχρι; δτου δοθή ή πρώτη παρά- 
στασις τής Κλεοπάτρας σου.

— Εστω, άπήντησεν ό Λεονής μετά θλίψεως, 
Οά ζήσωμεν δλίγον στενοχωρημένα, άλλ’ δταν 
τις ζή έν τώ έρωτι καΐ τή έλπίδι ζή ώς εκατομ
μυριούχος.

— Δέν έννόησες τδν σκοπόν μου ; είναι άδύ - 
νατον νά τδν μαντεύσης, δθεν καΐ σοί τδν φανε- 
ρόνω' έξελεξάμην τήν κατοικίαν σου έν τή δδώ 
όπου δ περίφημος μουσικός ’Ιωάννης ’ίάκωβος 
Ρουσσώ κατώκει μετά τής συζύγου του.

— Είναι άληθές; εϊπεν δ Λεονής.
— Αληθέστατου, έπανέλαβεν δ Σάνδερ. Στοι

χηματίζω δτι κατωκησεν εϊς τδ τέταρτον τοϋτο 
πάτωμα καΐ δτι συνέθετο ένταΰθα μεταξύ τών 
δύο τούτων παραθύρων τδ μελ.όδραμά του.

— Είναι δυνατόν, έφώνησεν δ Λεονής, θεωρών 
πέριξ αύτοϋ, δ Devin du Village νά συνετέθη 
έντδς αύτοϋ τοϋ υπερώου !

— Τέλος άν δέν συνετέθη έδώ, θά συνετέθη 
έντδς τοϋ γειτονικού, καΐ ήτον εύτυχέστερος έν- 
ταϋθα παρ’ έάν κατώκει είς Τριάνον.

— Τίς σοί τδ εϊπεν ;

— 0 ίδιος ! . δ ίδιος ! . . Ίδού τδ σύγγραμμά 
του, έπιγοαφόμενον Confession, τδ όποιον πε
ριέχει ενθουσιώδη διθύραμβον άναφερόμενον είς 
τδν οδόν Platriere, αύτήν ήτις φέρει σήμερον τδ 
όνομά του . . . Λνάγνωσον τδ χωρίον . . . Είναι 
έξαίσιον, ώς παρηγοριά διά τούς νέους μουσικούς" 
δέν είναι άληθές ;

— Μάλιστα ταϋτα ένθα^ρύνουν, εϊπεν δ Λεο
νής κλείων τδ βιβλίον.

— 0 καλός έκεΐνος Ρουσσώ, έπανέλαβεν ό 
Σάνδερ, δστις άναφέρει μεθ’ ηδονής τά γεύματα, 
άπερ μετά τής συζύγου του έλάμβανε, θεωρών 
διερχόμενον τδ πλήθος, έδώ μάλιστα έπακουμ- 
βών, έπί τοϋ παραθύρου τούτου, καΐ όποια γεύ
ματα / Τήν περιγραφήν έχομεν εί; τάς έξομο- 
λογήσεις του' τεμάχιον τυρού, κεράσια καΐ ήμί- 
σειαν φυάλην οίνου ! ίϊ μεγάλε ανερ ! ’Ενώ έτερ
πε διά τοϋ άριστουργήματός του τήν αύλήν καΐ 
τούς πολίτας άντέγραφε μουσικήν διά νά ζήση ■' 
έτρωγεν ώς έπαίτης ! άλλ’ ή άνάμνησις τών άρθ- 
λίων αύτοϋ δείπνων τώ έπροξένει μεγαλειτέραν

{ύδαιμονίαν μετά εϊκοσιν έτη ! Καΐ έπειτα τολ- 
ρωμεν νά παραπονώμεθα ημείς, άφοϋ δ συγγρα- 
ρίύ; τής Νέας Έλοΐσης έξώδευε δέκα λεπτά όπως 
ίιιπνήση μετά τής συζύγου του, ψάλλων στίχους 
-·.■! μελοδράματός του.

— Καΐ δ φιλόσοφος έθετεν είς ποάξιν τήν φι
λοσοφίαν του, εϊπεν δ Λεονής, πράγμα δύσκολον 

-αρά τοϊς φιλοσόφοις.
— όφείλεις όθεν νά ησαι εύγνώμων πρδς έμέ, 

ιΐπεν δ Σάνδερ, διότι σοί έπρομήθευσα ένα υπε
ρώον, έμπερικλεϊον μίαν τόσω υψηλήν ήθικότητα. 
Atv Οά τολμήσής πλέον νά παραπονεθή; ούτε διά 
dsv τύχην σου, ούτε διά τδ γεΰμά σου, διότι οί 
-ίσσαρες ούτοι τοϊχοι υπήρξαν δ πύργος τοϋ με- 
■ρλειτέρου μουσικού τοϋ δεκάτου ογδόου αίώ-

««·■-·
— Σάς παρακαλώ, διέκοψεν δ Λεονής, δ Ρουσ- 

ώ δέν συνέθεσεν είμή τδ Diven Village, ένώ 
ίΐ'ρετρύ έδωσεν όγδοήκοντα τέσσαρα μελοδρά
ματα, έκ.τδς δέ αύτού έχομεν τδν Φιλίδωρον, τδν 
Μονσινυ, τδν Δαλαιηράκ . . .

— Οϊτινες άπέθανον όλοι πένητες έπι τών υ- 
πρώων κατοικοϋντες, διότι έλάμ-βανον ές μονον 
λίρας δι’ έκαστον έργον των, άνέκραξεν δ Σάνδερ' 

άπέθανον ώς δ ϊώβ χωρίς ποτέ νά παραπονεθώσι. 
Ιόπαράπονον είναι νέον πράγμα παρά τοϊς καλ- 
ίιτέχναις' έγεννήθη τδ 1830 μετά τής έπιθυμίας 
πύ εκατομμυρίου. Αλλοτε οί ζωγράφοι, οί μου- 
Μ»ΐ, οί ποιηταΐ έγνώριζον δτι έγεννήθησαν μόνον 
!ιί νά δοξασθώσι, καΐ δταν έφημερίς τις άφιέρου 
■ώσαρας μόνον γραμμάς πρδς έπαινόν των έκοι- 
ρδντα νύστεις καΐ δέν έβλεπον είμή τήν μετά θά- 
ατον δόξαν' ή παρούσα ζωή ούδέν ήξιζε πλέον 
■ϊρ’ αύτοϊς. Σήμερον όμως οί καλλιτέχναι άλλως 
«έπτονται' ή ζωή θεωρείται παρ’ αύτών ώς τι 
«λύτιμον,καΐ τά χρήματα ώς άναγκαϊον πράγμα, 
θί μεταγενέστεροι ούδόλως φροντίζουν περί αυ- 
•δν.Καϊ έγώ δέ άκολουθώ τάς σκέψεις τοϋ αίώνος

Επεθύμουν νά είμαι πλούσιος καΐ νά διατηρώ 
τ?«πεζαν άνοικτήν ώς δ Βαλτάσαρ' καΐ σύ δέ, 

Ιιονή, τά αύτά ώς έμέ πιστεύω σκέπτεσαι είπε 
μ» είλικρινώς, δέν έπεθύμεις καλλίτερου εκατόν 
Ζ'λιάδων φράγκων εισόδημα ή δλα τά χειροκρο- 
^•ματα τών μεταγενεστέρων;

— Φίλε μου, τώ εϊπεν δ Λεονής, είσαι μόνος 
κόσμω τούτφ, άλλ’ ημείς εϊμεθα δύο. Μόνος 

*Μμην, ώς σύ, ήθελον υποφέρει άγογγύστω; καΐ 
**ί?αλίω; όλας τάς στερήσεις τής ζωής. Αλλά τδν 
^ϊσμό·; τούτον .δέν έχω δικαίωμα νά επιβάλω

καΐ είς τήν νεάνιδα ταύτην, τήν έγκαταλείψασαν 
τά πάντα όπως μέ άκολουθήση’ μέ ήκολούθησε 
δέ όχι διά νά εύρη τήν δυστυχίαν καΐ ν’ άποθάνη 

τής πείνης είς τά υπερώα. Οί μή έχοντες γυναί
κας έκεϊνο·. δέν παραπονοϋνται. Τδ ύποφέρειν είναι 
ευκολον όταν ήναι τις μόνος' νά βλέπη δμως 
άλλον υποφέροντα είναι σπαραξικάρδιον. ίδέ τήν 
ώραίαν Ρωμαίαν μ.ου πώς πηγαινοέρχεται μέ άξιο- 
ζήλευτον άμ.εριμνησίαν ! διασκεδάζει διακοσμούσα 
τδ ύπεοώόν της καΐ ψάλλουσα εύχαριστηρίους 
δεήσεις πρδς τδν Θεόν. Π καρδία μου σπαράσσει 
δταν τήν βλέπω τόσφ άφωσιωμένην είς τδ μέλ
λον της, τδ όποϊον έγώ οφείλω νά τή παρασκευά
σω. Πιστεύει εις τδ έργον μου, ή δέ πίστις της 
αΰτη Οά άπέσπα τά δάκρυά μου, άν δέν τά έμπό- 
διζον νά ρεύσωσιν. Αφιεροϋται καθ ολοκληρίαν 
είς έμέ, ούδόλως τήν άνησυχοϋν αί στερήσεις μας. 
Αΰριον όμως πρέπει νά τή προσφέρω ο,τι σήμερον 
τή έλλείπει.

— Καΐ στερείται πολλών πραγμάτων ; ήρώ
τησεν ό Σάνδερ.

— Είναι είσέτι ένδεδυμ.ένη ώς ήτον έν τώ έν 
Ρώμη κήπφ της. Πρέπει νά τήν ένδύσω κατά τδν 

συρμόν μέν, άλλά μέ απλότητα-
— Θά εύρη; είς τδ Temple ένδυμα καλδν 

καΐ εύθηνδν, καΐ πϊλον δέκα φράγκων' έκεϊ βο- 
στρυχίζεται ή άρετή.

— Πτωχή κόρη! έψιθύρισεν δ Λεονής άπο- 
μάσσων Sv δάκρυ.

— Καΐ έπειτα, εϊπεν ό Σάνδερ, Οά ψάλλωμεν 

μαζί'
Κακόν οέν εϊν να κατοική δ νιος είς ΰπεοωον.

ώς εϊπεν ό ποιητής.
— ’Αλλ’. οί ποιηταΐ δέν γνωρίζουν τί λέγουν, 

εϊπεν δ Λεονής' έν πάση ηλικία τδ υπερώον δέν 
είναι εύχάριςον. Εάν άκολ.ουθήσωμεν τά αποφθέγ
ματα των, θά φυλακισθώμεν είς τά κωδωνοστά
σια τών χωρίων μας. 0 εικοσαετής καλδν είναι 
νά διαπλέη τάς θαλάσσας έπί τοϋ καταστρώμα
τος πλοίου τρέχοντος δεκατέσσαρα μίλια τήν ώραν 
καΐ προσορμιζομένου είς Κεϋλάνην, είς Μαδράς 
είς ’ΐάβαν είς τάς νήσους τοϋ Ωκεανού καΐ είς 
παν σημεϊον τής γής, καΐ μετά πενταετή ύπε- 
ρωκεάνειυν θαλασσοπλοΐαν νά έπιστρέψη είς την 
πατρίδά του πλήρης νέων ιδεών.' Οθτος δύναται 
νά γίνη καλός καλλιτέχνης καί μουσικός, ώς έ- 

ξερχόμενος τοϋ ώδείου τών Θεών.
— Βεβαιότατα, ταϋτα χορηγούν καλλιτέρα; 

έμπνεύσεις άπδ ένα υπερώον, εϊπεν δ Σάνδερ.
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0 Λεονής ενώ ώμίλει είχε τούς οφθαλμούς του 
προσηλωμένους έπί τής ώραίας του Γεσουάλδης, 
ήτις, άφοΰ διηυθέτησε τάς τέσσαρας ξυλίνας έ
δρας καί τήν μικράν τράπεζαν της, τά μόνα έ
πιπλα τής μικράς αιθούσης της, ειχεν άκουμβή- 
σει έπί τοϋ παραθύρου καί παρετήρει γελώσα τάς 
μακράς σειράς τών μαύρων καπνοδόχων τών οι
κιών.

— Καί ποιαν ήμέραν σκοπεύετε νά έπισκε- 
φθήτε τόν διευθυντήν τοϋ μελοδράματος ; ήρώ- 
τησεν ό Σάνδερ.

— Ω I ίσως έβράδυνα πολύ, ειπεν δ Λεονής’ 
κινδυνεύει τις νά χάση ολόκληρον ύπόθεσιν, άφί- 
νων νά παρέλθωσιν εις μάτην ολίγα λεπτά τής 
ώρας. Σήμερον θά μεταβώ παρ αύτώ, καί έάν γί
νω δεκτός, ευκόλως θά ευοω προκαταβολάς έπί 
τοϋ έργου μου. Υπάρχουν μεσίται πρόθυμοι νά 
τρέξωσιν εϊς βοήθειαν τών πρώτην φοράν παρι- 
στανόντων εϊς τό θέατρον, τών έχόντων περισσό
τερός ιδέας παρά χρήματα. ’Εάν εύρισκον προκα
ταβολήν χιλίων ταλλήρων έπί τής
μου, δέν θά ήγόραζον ένδυμα καί πίλον έκ τοΰ 
Temple, καί θά Ανεχόσουν πάραυτα έκ τοΰ έπ1. ι έξηγήση έν όλη τή λεπτομερείς τά περί τοϋ με- 
τής δδοϋ 'ίωάννου Ιακώβου ‘Ρουσσώ υπερώου.Εύ' 
τυχώς ειχον οικονομήσει έγώ έν ‘Ρώμη τήν ενδυ
μασίαν μου, ότε έπρόκειτο νά στεφανωθώ, διότι 
ήμην πάντοτε παρημελημένος. Πηγαίνω νά ένδυ- 
θώ καί νά τρέξω εις τό θέατρον.

— βά σάς συνοδεύσω, ειπεν ό Σάνδερ.
— Καλά, άλλά θά μέ περιμείνης εις τήν αί

θουσαν . . .
— Εννοείται, διότι δέν τολμώ νά παρουσια- 

σθώ έγώ εϊς ένα υπάλληλον μέ τά ευτελή ταύτα 
ενδύματα. Μετά τήν αποτυχίαν τοϋ έργου μου οί 
Γάροι της θίτιύας έπώλησα τήν πολ.υτελή εν
δυμασίαν μου, καί έκτοτε, επειδή ζωγραφίζω 
πάντοτε τάς μυθολογικός γυμνότητας, λησμονώ 
νά ένδυθώ.

Ενώ έλεγον ταΰτα, ό Λεονής ένεδύθη 
θριαμβευτικήν του ακαδημαϊκήν ένδυμασίαν, 
αφού ίναπέθηκε τρυφερόν ασπασμόν έπί τοΰ 
τώπου τής Γεσουάλδης, διευθύνθη εις τήν τότε 
βασιλικήν ακαδημίαν τής μουσικής,

0 διευθυντής τοΰ θεάτρου ήτον άνθρωπος ευ

φυής, εύχαρις και ευπροσήγορος, Τίμοίαζε τόν 
Μάγιερβερ εκείνον, τόν φέροντα παντού τήν ευ
τυχίαν, έν τή ίδιότητι τοΰ Λυρικού. Δέν είχε τήν 
υπερηφάνειαν τοϋ όψιπλούτου, ώς πάντες οί 
νοήμονες άνθρωποι οί άναβάντες εϊς υψηλήν τινα

την 
και 
με-

θέσιν. Ητο εϊς έξ εκείνων τών πνευματωδών Πα
ρισινών, τών προωρισμένων νά καθέξωσιν ίδρι, 
υπουργού, διευθυντοΰ θεάτρου ή ακαδημαϊκού. 
Απέκρυπτε τήν σφοδροτέραν ήδυπάθειαν ύπό j. 
ςωτερικόν νυσταλέον, καί τάς ίδιοτρόπους όρίξει; 
τού καλλιτέχνου υπό περικάλυμμα άπλοϋν. Ητο 
αγαθός ώς όλοι οί έπισθοδρομοΰντες ενώπιον π«. 
ρετώδους έργασίας άπαιπούσης μοχθηρίαν. Συμ

παθητικός φύσει άνευ προμελέτης έλάτρευε τά 
πλούτη, όχι διά νά απολαμβάνω τήν ζακνδι 
έκείνην υπόληψιν τήν συντροφεύουσαν τά χρήμα
τα, άλλά διά νά άνταλλάσση δι’ αυτών τάς πλη
κτικός τής ζωής του στιγμάς.

0 θαλαμηπόλος ανήγγειλε τον Κ. Λεονήν Π... 
πρωταγωνιστήν τής ‘Ρώμης-

— Ας εϊσέλθη, ειπεν ό διευθυντής όσφραινί· 
μένος φύλλον ρόδου.

ό Λεονής εΐσήλθε φέρων υπό μάλης τό μελό
δραμά του, ό δέ διευθυντής ήγέοθη, έτεινε τήν 

' χείρά του εις τόν νέον στεφανηφόρον καί τόν τλ- 
Κλεοπάτρας ρεκάλεσε νά καθήση.

Η υποδοχή αύτη ένεθά^ρυνε τόν Λεονήν Επως

I

λοδράματός του εις τόν διευθυντήν, όστις ήκροά- 
ζετο πρασεκτικώς καί μέ ένδιαφίρον μάλιστα τήν 
διήγησιν τοϋ νέου μουσικού. Μειδίαμα θλιβερέ» 
έπλανάτο έπί τών χειλέων του, μειδίαμα προ- 
καλούμενου συνήθως έκ τής άπλότητος καί rtt 
απειρίας. Οταν δέ ό Λεονής έτελείωσε τήν ομι
λίαν του ό διευθυντής τώ είπε'

— Κύριε, δέν αμφιβάλλω ποσώς περί 
προτερημάτων τά όποια περιέχει τό μελόδραμ1 
σας. ό τίτλος σας, ώς προταγωνιστοϋ, είναι «?’ 
κοϋσα έγγύησις περί τής αξίας τοϋ μουσικού ο« 
έργου’ άλλ’ όπως άναβή τις έπί τής σκηνής πμ’ 
πει νά ΰποβλ.ηθή εϊς δοκιμασίαν’ εις τό θέατρο» 
τούτο παοίστανται τά έργα τών δνομαστοτερο»' 
μουσικών, οίτινες έρχονται νά καθιερώσουν τη» 
φήμην των. Δαπάνη 1 00,000 φράγκων είναι « 
παραίτητος όπως άναβιβασθή μελόδραμα έκ '·* 
τε πράξεων έπί τής σκηνής, καί αυτός μό*οί5 
λόγος εμβάλλει εϊς μεγάλας σκέψεις ένα διευΟυν 
τήν μεριμνώντα υπέρ τών υποθέσεων του. έκ

του χάρτου έχαράξατε μεγαλοπρεπείς καλλω*1 
σμούς, λαμπρόν ιματισμόν τής σκηνής, *<ί 
έξωδεύσατε ουδέ λεπτόν. Λν όμως θελήσω *’ 
πραγματοποιήσω έγώ τά ονειροπολήματα σας 
έζοδεΰαω 400,000 φράγκα. Αγνοείτε τά »· 
εκαστα τής παραστάσεως, προπάντων δέ ">*

μκτοαερείας τών έξόδων. Διά μίαν τριήρη χρυ- 
ρ,ν, παραδείγματος χάριν, μέ ιστούς έλεφαντί" : 
Λυς, μέ ιστία έκ πορφύρας, οϊα πρέπει νά ήναι ή : 
■πιήρης τής Κλεοπάτρας, θά χάσω δ,τι έκέρδισα ' 
j-ό τόν PoClpror τόν Διάβολον, ενώ δ συγγρα- - 
«ύ; δέν έξώδευσεν εΐμή £ν φύλλον χάρτου.θέλετε ( 
,, σάς δώσω μίαν συμβουλήν λογικήν, φίλτατε ι 
χάλλιτέχνα;

ό Λεονής δλως τεταραγμένος ένευσεν άρνητι- , 
ιώς, άλλ’ δ διευθυντής έξηκολούθησεν.

— 'Επειδή δέν μετεφράσατε είσέτι τήν Κλεο- | 
ιάτραν σας εϊς τήν γαλλικήν γνώσσαν, δύνασθε
,ί συντομεύσητε τό έργον σας, περιορίζοντας 
:Ι μέρη του. Ουτω δέ περιωρισμένον δύναταί νά 
ταρασταθή εις τό κωμικόν θέατρον εϊς τό όποιον, 
ΐνκαί ήναι προωρισμένον διά τάς κωμωδίας, πα- 
ιιετάθησαν δύο Αριστουργήματα τραγικά ή Zam- 
ρίκαίδ Pre-aux-Clercs.

Ταΰτα είπών δ διευθυντής ήγέρθη και παρε- 
τίρησε τό ώρολόγιόν του, δπερ εις τήν γλώσσαν 
τών εδγενών δηλοΤ «δέν έχετε νά περιμένητε τί- 
«τε, είναι καιρός ν' άναχωρήσητε. Εχω άλλην 

εργασίαν.»
— Λοιπόν, ειπεν δ Λεονής έγειρόμενος μέ α

γωνίαν, δέν δύναμαι νά έλπίζω άλλην άκρόασιν ;
— Παρατηρήσατε, Κύριε, τά χαρτία ταΰτα. 

'Εκεί είναι δ Σαούλ, δ Σαρδανάπαλος, δ ’Αννίβας, 
ί Βροΰτος, ή Κλητεμνίστρα, ή Ιεριχώ, δ Ιού
δας δ Μακκαβαϊος, δ Πρίαμ,ος, ή Ζηνοβία, δ Μωά 
μεθ, τέλος δλη ή ιστορία εις πέντε πράξεις, πε- 
ριμένουσα άκρόασιν άπό τό 1812, καθ ήν έπο- 
γήν έτέθησαν τά βραβεία τής Ρώμης καί τοΰ 
’ί)ϋεΙου. 0 εισερχόμενος εϊς τό οικοδόμημα τού
το δέν πρέπει νά εϊπη ώς εϊς τήν ποίησιν, είμαι 
θρέστης ή μάλλον Αγαμέμνων, άλλά εΐμί ‘Ροσ- 
άνης, Μάγιερβερ,έρόλδος. Σάς ομιλώ μέ εϊλι- 
ερίνειαν, ήτις είναι προτιμοτέρα άπό μυρίους μά
ταιους καί ψευδείς έπαίνους. Εύτυχώς είσθε νέος 
Μί τό μέλλον σας είναι ευρύ’ έχετε πλεονεκτή- 
?«τα, ή επιτυχία θά έπέλθη.

0 τόνος μέ τόν όποιον έπρόφερε τούς λόγους 
τούτους έμετρίασε τήν πικρίαν τοϋ άτυχοΰς νέου, 
δστις έθλιψε τήν έκταθεϊσαν τοϋ διευθυντοΰ χεϊ- 

καί έξήλθε φέρων μαζί του τό μελόδρα- 
μάτου.
s Λ φωνή τής Γεσουάλδης κατόρθωσε νά έπα- 
’*φέρη τήν γαλήνην εϊς τό πνεϋμα τοϋ άποπεμ- 
«θέντος μουσικού. ‘Ωμοίαζεν αδτη εις τάς κρι- 
Ίμους ταύτας στιγμάς τόν άγγελον τής έλπίδος’

τά βραβεία τής Ρώμης καί τού

τό γαληνιαίον της βλέμμα άπεμάκρυνε τάς τρι
κυμίας, αί δέ διαχύσεις τής τρυφερότατος άνε- 
κοϋφιζον τήν καρδίαν καί έφερον λήθην εις πάν 
ό,τι δέν ήτο έκείνη. II γυνή ένθα^ίύνει συχνάκις 
τάς Αδυναμίας τοΰ άνθρώπου εϊς τάς κρίσιμους πε
ριστάσεις τής ζωής’, ή δέ αυτοχειρία είναι πράξις 
έσχατης Απελπισίας, βοηθουμένη υπό τής έρημίας.

‘θ Λεονής έπεδόθη αμέσως εϊς τήν έπεξεργα- 
σίαν τής Κλεοπάτρας του, περιορίσας αύτήν εις 
τρεις μόνον πράξεις, όπως παρασταθή εις τό κω
μικόν θέατρον. ‘θ Βρούτος θυσιάζων τά τέκνα 
του ήττον ήρω’ίκώτερος ήτο τοΰ Λεονή. Η μάχη 
τοϋ Ακτίου κατεστράφη έν τώ ναυαγίφ τούτςο. 
Ηναγκάσθη προσέτι νά θυσιάση ένα χορόν αξιό
λογου, £ν γεύμα αιγυπτιακόν διδόμενου εϊς τόν 
Μάρκον Αύρήλιον, καί όλον τό μέρος τής Ταρσού 
καί τοΰ Κύδνου.

Συνεχώς ό Σάνδερ έπεσκέπτετο τό υπερώον τοΰ 
φίλου του καί έψιθύριζεν ερωτικά άσμάτια εϊς τό 
ούς τής Γεσουάλδης, ήτις έμειδία χωρίς νά τά 
έννοή/Ο δέ Λεονής ίψαλλεν ένίοτε μελφδίας τινας 
μέ λέξεις γαλλικάς, καί τό κοινόν, άποτελούμε- 
νον έκ δύο προσώπων, έχειροκρότει ώς ε’ς άνθρω
πος καί έθαύμαζε τήν ευφυΐαν τοΰ συγγραφέως.

’Εάν δ τίτλος τοΰ πρωταγωνιστού τής ‘Ρώ
μης δέν άνοίγη πάντοτε εις νέον συγγραφέα 
μουσικής τήν θύραν τοΰ θεάτρου, παρέχει όμως 
είσοδον έλευθέραν εϊς τό γραφεϊον τού διευθυν- 
τού αύτοΰ. ‘θ θαλαμηπόλος προσκλίνει ενώπιον 
του δ δέ θυρωρός τώ μειδιά. Τούτου ένεκα δέν 
πρέπει νά άπορήσωμ,εν έάν μάθωμεν οτι δ Λεονής 
εύρε τήν αυτήν ευνοϊκήν υποδοχήν καί παρά τώ 
διευθυνθή τού κωμικού θεάτρου. Ομίλησε μετ 
αύτοΰ περί διαφόρων αντικειμένων τής Ρώμης έπί 
πολλήν ώραν καί μέ πολλήν οικειότητα, Επί τέ
λους δέ τω παρουσίασε τό έργον του, έκθέσας έν 
συντομία τόν σκοπόν του.

— Αφήσατέ μοι τό μελόδραμά σας, καί εις 
τό τέλος τής έβδομάδος σάς περιμένω.

Μετά παρέλευσιν πολλών ημερών, άς διήλθεν 
δ Λεονής έν τώ μέσω τών έλπίδων καί τών μει
διαμάτων τής Γεσουάλδης, έπανέλαβε τήν πρός 
τό κωμικόν θέατρον δδόν. Πριν όμως φθαση εϊς 
τήν θύραν τού γραφείου τοΰ διευθυντοΰ συνήντη- 
σε τόν θυρωρόν αύτοΰ, δστις τώ ειπεν’

— Α ! Κύριε, μάς έφέρατε αληθώς κωμικόν 
μελόδραμα ! Εύγε ! πρέπει νά κάμητε δοκιμάς, 
διότι δέν έχομεν άλλο, ‘θ Κ. διευθυντής σάς ί~ 

ναυ.ένει.
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Οταν ή ειμαρμένη διασκεδάζη κατατρέχουσά 
τινα, είναι ,πολύ τοΰ Νέρωνος εύφυεστέρα, οπω; 
σννθέση τδ μαρτυρολόγιον τών καλλιτεχνών της.

‘Ο Λεονής έχάρη ύπερμέτρω; μαθών ταΰτα 
παρά τοΰ θυρωρού, δστις έγνώριζεν, ώς δλοι οί 
τοΰ θεάτρου άνθρωποι, τδ μυστήριον τής κωμω
δίας. Γινώσκων δέ δτι ποτέ καλή τις είδησις δέν 
φθάνει ταχέως εις τδν έπιθυμοΰντα νά τήν μάθη, 
παοεκάλεσε στενώ; τδν θυρωρόν νά τώ εύρη 
άνθρωπόν τινα, δπως τδν άποστείλη εϊς τήν οικίαν 
του. ΙΪ παράκλησι; έξετελέσθη αμέσως καΐ ό Λεο
νής έγραψε διά μολυβδοκόνδυλου πρδς τήν Γε- 
σουάλδην τά έξής.

«Αγγελέ μου! Αρχίζω τάς δοκιμάς τοΰ με- 
λοδράματός μου' τδ προσωπικόν ολόκληρον τοΰ 
θεάτρου είναι ενθουσιασμένου υπέρ τοΰ έργου μου· 
Ελπίζω μεγάλην έπιτυχίαν, ήτις θά σώση κα1. 

τδ κοιμικόν θέατρον. Τέλρς επέτυχα / »
Αφοΰ δέ τδ έσφοάγισεν έθεσε τήν χεϊρά του 

είς τδ θυλάκιόν του, δπως εύρη νόμισμά τι, μή 
ύπάρχον βεβαίως, διά τδν ταχυδρόμον. Αλλ’ ού
τος έννοήσας τδν σκοπόν του τώ είπε

— Μή ένοχλήσθε, θά μοί χορηγήσητε έν εί- 
σιτήριον τοΰ υπερώου είς τήν πρώτην παράστασιν.

— Θά σάς δώσω δύο, τώ είπεν ό Λεονής καί 
διευθύνθη είς τδ γραφείου τοΰ διευθυντοϋ, άναλο- 
γιζόμενο; τήν χαράν τής Γεσουάλδης ρίς τδ καλόν 
μήνυμα.

Ο διευθυντής άμα ειδεν έρχόμενον τδν Λεονήν 
ηρχισε νά άνακινή τά βιβλία, τάς εφημερίδας 
καΐ τά παλαιόχαρτά του τά έπΐ τών τραπεζών 
διεσκορπισμένα. Έχαιρέτησεν δθεν αύτδν μέ ύ

φος απησχολημενου ανθρώπου καϊ προσποιούμενου 
οτι ζητεί πραγμά τι. II υποδοχή αύτη κατέστη 
σε τδν νέον μας μου σικδν σκεπτικόν. Προητοιαα- 
σμένος ών νά δεχθή τους εναγκαλισμούς τοΰ δ{ευ- 
θυντοΰ, είχε σχεδιάσει έν τώ νώ του λογίδριόν τι 
πλήρες συγκινητικών φράσεων. Μετά τινα εΐσέτι 
εςετασιν απελπισθεϊς ό διευθυντής νά εύ-η τδ 
ζητούμενου, παρετήρησε μετά προσοχής τδ θερ
μόμετρο·/ καϊ εΐπεν,

— Είκοσιεπτά βαθμοί’ ή θερμότης καταστρέ
φει τας εισπραςεις μας ούτε τδ ένοίκιον δέν εί- 
σπράττομεν’ τριακόσια μόνον φράγκα είναι απελ
πιστικόν .... Μόνον, φίλτατε Κ. Λεονή . . . 
πρέπει νά σάς φανερώσω .... ’ιδού δ καιρός 
κλίνει πρδς τήν βροχήν καϊ πιστεύω . . . άπδ 
τήν εορτήν τοΰ αγίου Βερνάρδου δεν έβρεξε, και 
τοΰτο απελπίζει τούς διευθυντάς τών θεάτρων...

Σάς έλεγον λοιπόν ... δτι δέν έξέτασα τδ μελό
δραμά σας . . ποΰ είναι ...

— ’Εκεί / είπεν ό Λεονής, δείξας τδ έργον του 
μέ ύφος πατρδς αναγνωρίζοντας τδ τέκνον του.

— Μάλιστα, είπεν δ διευθυντής άνοίγων τδ 
βιβλίον . . Καλά . . Υπάρχουν μέρη τινα ώραϊα 
έν αύτώ . . . αγαπώ πολύ τήν ωδήν . . . παρακα
λώ .. . πράξις δευτέρα .’. . Κλεοπάτρα.

Ευτυχία υπέρτατη'/ 
Υπερβολική παραφορά 
Σέ τδν δποΐον αγαπώ 
Θνητέ σεβαστέ .

—Eivat ολίγον άρχαίον τδ ύφος, άλλά τδ κοινδν 
αγαπά τοΰτο, διότι τδ έσυνήθισεν. Εζαρτάται 
άπδ τδν μουσικόν νά μεταβάλη . . ’Εν γένει 
εϊναι άρκετά καλή μουσική . . άλλά δυστυχώς... 
πολύ, παρά πολύ ίσως συντεθειμένη είς τδ δοος 
τής Ιταλικής.

— Καλά ! . . άνέκραξεν δ Λεονής, ιδού τέλος 
είναι ’Ιταλική ή μουσικό μου.

— Μάλιστα, είπεν δ διευθυντής δστις μόνον 
τάς τελευταίας λέξεις ειχεν άκούσει, ή μουσικό 
σας είναι Ιταλική. Διακρίνει τις καλώς τήν επιρ
ροήν τής ‘Ρώμης. Τό ύφος τοΰτο τδ υπεράλπειο» 
έπεσε σήμερον εις άχοησίαν’ καϊ αύτδς δ ‘Ροσίνη; 
ένόησε τήν πλάνην είς ήν περιέπεσεν είς τήν 
2’ε,κιρά/νι δα καϊ ηθέλησε νά μεταχειοισθή τήν 
γαλλικήν μουσικήν είς τδν Γουλιέλμον Τέλλον. 
άν άπέτυχεν είς αύτδ τδ μελόδραμα, πιστεύω νά 
έπιτύχη κατόπιν, διότι έχει πολλά προτερήματα.

0 Λεονής ήγέρθη πλήρης θλίψεως καϊ έλαβε 
τδ έργον του.

— Αλλά, προσέθηκεν δ διευθυντής, γνωρίζετε 
τά αγάλματα μου;

— όχι, δένϊτά γνωρίζω, είπεν δ Λεονής, α
πλώς μόνον διά νά εϊπη τι.

— Είς μίαν μόνον πράξιν τοΰ έργου σας δύ
ναμαι νά συμφωνήσω. Υπάρχει είς τήν Κλεοπά
τραν σας ύλη δυναμένη νά παρασκευάση άξιολο- 
λώτατον μέρος. Στρέψατε τήν ύπόθεσιν είς τδ 
κωμικόν’ είναι πολύ εύκολον δ ’Αντώνιος ν’ άρ- 
πασθή άπδ τήν Κλεοπάτραν, δπερ συμφωνεί μ5 
τήν ιστορίαν, άν καϊ άντίθετον είς δλας τάς μέ
χρι τοΰδε άρπαγάς. Δίδετε είς τδν Μάρκον Αν
τώνιον τδν χαρακτήρα άνθρώπου . . .

‘Ο Λεονής άκούσας ταΰτα εξέβαλε φωνήν φρι- 
κης καϊ έξήλθεν, άφήσας τδν διευθυντήν δλως 
έκπεπληγμένον. Οι ίδόντες αυτόν διερχόμενον την

όδόν τοΰ Ίωάνου Ιακώβου Ρουσσώ έλεγον. «Ό 

ατυχής αύτδς νεανίας είναι τρελός,’ καϊ τδν ήκο- 
λούθουν διά τών δφθαλμών των σπεύδοντα. Απδ 
καιρόν είς καιρόν έσταματοΰσε καϊ έλάμβανε τήν 
κεφαλήν του μεταξύ τών χε^ών του, ώσεί ήθελε 
νά έμποδίση τδ φεΰγον λογικόν του.

Είς τδ υπερώον του είσελθών έπρεπε νά υπο- 
στή τελευταίαν τινα δοκιμασίαν, τήν τρομερω- 
τέραν πασών. ΙΪ Γεσουάλδη περιχαρής έκ τής 
καλής είδήσεως, ήν είχε λάβει, περιεπτύχθη τδν 
Λεονήν φωνάζουσα.

— Ιδού τέλος είσαι ευτυχής /
— Τήν άπώθησεν ήσύχως, έκάθησεν έπί τίνος 

ίδρας καϊ ηρχισε νά κλαίη. Τοΰτο ίδοΰσα αύτη 
έγονάτισεν ένώπιόν του, έλαβε τάς χεϊράς του 
καϊ τδν ήρώτα έπανειλ ημμένως χωρίς νά λαμβάνη 
άπάντησιν. Μετά μακράν σιωπήν ό Λεονής εξέ
θεσε μετά πολλής δυσκολίας ώς έκ τής συγκι· 
νήσεως καϊ τής θλίψεώς του τήν μετά τοΰ διευ- 
θυντοΰ τοΰ θεάτρου ομιλίαν του.

— Λοιπόν τί λέγεις ’, ανέκραξε τελειόνων.
— Λέγω δτι σέ αγαπώ, άπεκρίθη ή νεάνις μέ 

μειδίαμα, Χερουβείμ, καϊ τδν ένηγκ αλίσθη πε- 
ριπαθώς.

('Toze.loc rd .προσεχές· <pv.l.la<hor.) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Π ΕΠΙΣΤΙΙΜΗ TOT ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

'7’πό Ίωάζου Σχαίτσούνη όιχηγάρου.

έν Ελλάδι, δπου τόσα τυποΰνται καΐ δημο
σιεύονται καθ’ έκάστην, ούδέν σπανιώτερον χρη
σίμου καϊ καλοΰ βιβλίου, καϊ τδ βιβλίον τοΰ κ. 
Σκαλτσούνη είναι ίν τών σπανίων τούτων, ό συγ
γραφεύς τοΰ άναγγελλομένου βιβλίου είναι εϊς έκ 
τών άκαμάτων καϊ δραστήριων εκείνων τής έπι
στήμης θιασωτών, οστις δέν καταναλίσκει τδν 
χρόνον είς άγονους πολιτικά; θεωρίας, ικανά;

είς τδ νά ταράξωσι προσκαίρως ταμόνον
πλήθη, άλλά θηρεύει φιλοπόνως τί τδ χρήσιμον 
έν τή πολιτεία καϊ τή κοινωνία, καϊ τοιοΰτον 
έν τώ έθνικώ συσσιτίω προσφέρει ήμϊν έρανον, 
άνευ κόμπου καϊ θορύβου, άνευ αξιώσεων, ό η- 
μέτερος συγγραφεύς δέν είναι έπαναλέγομεν έκ 
τών έπιδιωκόντων τήν δημοτικότητα διά πομ- 
ποδών περί ελευθερίας καΐ ίσότητος κηρυγμά- 
των’ άκριβής παρατηρητής τών γινομένων παρ’

ήμϊν, συνέλαβεν άληθεϊς περί τών πραγμάτων 
μας ιδέας, καϊ τάς περί τούτων κρίσεις του εκ
φέρει θαέραλέως άνευ δισταγμού ώς προσήκει ά· 
νεξαρτήτω καϊ φίλω τής εθνικής ευημερίας άνδρί. 
Τίς δύναται, λόγου χάριν, ν’ άρνηθή τήν άλή- 
θειαν τών έν τώ προλόγω τοΰ συγγραφέως λεγο
μένων, δτι ό ^ωμαντικδς τών λαών ενθουσιασμός 
διά τήν άνάστασιν τοΰ ελληνικού έθνους μεγίστην 
ύπέστη ύφεσιν, έάν μή τέλειον άπεσβέσθη, ή δέ 
πλήρης τών εθνικών μας πόθων πραγματίωσις 
δέν έγκειται ούτε είς τούς έσωτερικούς διαπλη- 
κτισμούς, ούτε είς τδ ιδανικόν τής τών θεσμών 
τελειότητος, ούτε είς τήν έγκατάστασιν τούτου 
ή εκείνου τοΰ άτόμου έπί τής τών πραγμάτων 
διευθύνσεως ; Μόνη ή θρησκευτική καϊ ήθική τοΰ 
λαοΰ μόρφωσις, έκφωνεϊ ό συγγραφεύς, καϊ ή τής 
βιομηχανίας άνάπτυξις, καϊ τήν ευημερίαν τής 
Ελλάδος δύνανται νά έξασφαλίσωσι και τδν εθνι
κόν αγώνα νά φέρωσιν είς πέρας και συμπλήρωσιν. 
’Ενόσω,έπΐ τέλους λέγει,απασα ή τοϋ έθνους δρα- 
ς-ηριότης εξαντλείται είς άτελευτήτους καϊ αγόνους 
θεωρητικά; περί τήν πολιτικήν συζητήσεις,πλεϊς-ον 
δέ μέρος τής νεολαίας έποφθαλμιά είς τάς δημο
σίας θέσεις ώς τδ προσφορώτερον μέσον πρδς ά- 
νάπτυξιν τής ένεργότητός της καϊ πρδς άνεύρεσιν 
πόρων, ή Πατρί; καρκινοβατούσα έξουδενοΰται 
καί παοαλύεται. Επιδοθέντε; άπαντες είς τήν 
ραψφδίαν ξένων θεσμοθεσιών, καί άνενδότως 
σπουδάζοντες πώς νά υψώσωμεν αύτάς είς τδ 
έπακρον τής τελειότητος, παρελείψαμεν τήν βά- 
σιν έφ’ ή; ώφειλε ν άνεγερθή τδ νομοθετικόν οι
κοδόμημα, παρημελήσαμεν τήν κοινωνικήν διά- 
πλασιν έξ ής ήρτηται ή τελεσφορία καϊ ή κατευ- 
όδωσις τών νομοθετικών καί πολιτευματικών 
διατάξεων καϊ θεσμών.» ’Εάν είχομεν κατά νοϋν 
νά ποιήσωμ.εν γνωστά; άπάσας τάς έν τφ ώραίω 
προλόγω τοΰ συγγραφέως περιεχομένα; άληθείας, 
ώφείλαμεν ν’ άντιγράψωμεν δλόκληρον τδ τελευ
ταίου αύτοΰ μέρος’ άλλά τοιαύτη δέν εϊναι ή ή- 
μετέρα πρόθεσι;’ άπλώς έχομεν σκοπόν νά έκθέ- 
σωμεν δείγματα τινά τού βιβλίου καί τών ιδεών 
τοΰ συγγραφέως, ό βουλόμ-ενος δέ νά λάβη τε
λείαν γνώσιν αύτοΰ άς λάβη άνά χεΐρας αύτόν 
τδν συγγραφέα, όμολογητέον ότι τδ κήρυγμα 
τοιούτων ορθών καϊ πρακτικών ιδεών δεν ευα
ρεστεί είς τήν σχολήν τών ίδανικολογων πολιτι
κών μας. Αμοιροι ούτοι δλως πρακτικού .πνεύ
ματος» καί μή δυνάμενοι νά είσδύσωσιν εί; αύτά 
τά πράγματα δπως έξ αύτών σχηματίσωσι τάς
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κρίσεις των, έξαρκοϋνται εις τό νά άναμασσώσι 
δσα ποτέ άνέγνωσαν έν τοϊς βιβλίοι; δι* άλλους 
λαούς γραφέντα καί έν άλλαι; έποχαίς, νά κη- 
ρύττωσι δε πάντα; τού; σοβαρώς καί σπουδαίως 

σκεπτομένους ώ; εχθρού; τής έλευθερία; καΐ τί; 
προόδου. Λι ΐδέαι τοϋ συγγραφέως καΐ αί πολιτι-, 
καΐ αύτοϋ άρχαΐ ώς άντικείμεναι αντίκρυ; εις τά; 
άρχάς τί; σχολής ταύτης, βεβαίως δέν θά εΰρω- 
σι παρά τοϊς φανατικοί; οπαδοί; αύτής ούδεμίαν 
ηχώ. Η έν τ?ί ιδιαιτέρα πατρίδι μάλιστα τοΰ συγ
γραφέως πολιτική φατρία, άπόσπασμα τήςέν Αθή
ναις παραφόρου Σχολής, έξεκένωσε πολλάκις τά ιο
βόλα βέλη της κατά τού συγγραφέως, καΐ αί ύβρεις 
καΐ αί κατ’ αύτού συκοφαντία·, έπανελήφθησαν καΐ 
εντός τίς Βουλή; ύπό φθονερών £ητόρων καί α
ναιδών σοφιστών, έποφθαλμιώντων τήν έν τή 
έπιστήμη καΐ τή πολιτεία ένδεχομένην περιφανή 
τοΰ συγγραφέως θέσιν. Αλλ’ ή αλήθεια, άν πρός 
ολίγον έπισκοτισθή διαλάμπει ώραιοτέρα έπί τέ
λους- ευχόμεθα δέ δπως ή ιδιαιτέρα ήμών πα- 
τρΐ; εκτίμηση εγκαίρως τήν άξίαν τού συγγρα
φέως. η έλλ ά; πάσχει λειψανδρίαν" τό νά στερή 
τις αύτήν ένος έτι ^ωμαλέου ναυτίλου έν τή 
τρικυμία άδικεΐ μεγάλω; τήν Ελλάδα.

II
Βλέπων τις τήν άέναον τόϋ ανθρώπου κίνησιν, 

τούς άενάους μόχθους τού; τε σωματικού; καΐ πνευ
ματικούς ο,δ; καταβάλλει πρός άνάπτυξιν τής τε 
βιομηχανία; καΐ τοϋ έμπορίου, καΐ έπιτολαίως 
πως σκεπτόμενος ήδύνατο ίσως άπορων νά έοω- 
τήση,ει; τί άρα γε ώφέλησε τό άνθρώπινον γένος 
ή μεγάλη καΐ όντως κολοσσιαία αύτη άνάπτυξις, 
καΐ ίσως,επόμενος ταϊ; θεωρίαις φιλοσόφων τινών, 
νά θεώρηση πάντα ταϋτα ώς άνθρωπίνην κενο- 
σπουδίαν χρήσιμον μόνον πρός πλήρωσιν τής πρό; 
τήν πολυτέλειαν καί τήν ήδυπάθειαν έφέσεω; τοΰ 
ανθρώπου,καΐ ούδέν άλλο,βλαπτικήν δέ μάλλον ή 
λυσιτελή πρδ; τήν άληθή εύδαιμονίαν.Πλήν άλλ’ό- 
μως,δ τοιοΰτο; οφείλει έπί μικρόν νά άνας-είλη τήν 
καταδικας-ικήν ετυμηγορίαν του,καΐ νά συλλογισθή 
δτι τό φαινόμενον τούτο, τό παρουσιαζόμενον 
άείποτε σταθερώς έν πάση έποχή καΐ έν παντΐ 
έθνει, έχει τελικόν τινα σκοπόν,υψηλόν δσον μέ
γα; είναι καΐ ό παγκόσμιο; άγων ό καταβαλλό
μενο; πρό; έπίτευξιν αύτοϋ, είναι δ’ ούτος αύτή 
η έκπολίτευσι; τών λαών, ο Ενώ,παρατηρεί Ορθό
τατα ό ήμέτερος συγγραφεύς έν τώ περί βιομη
χανίας κεφαλαίςμ, ένώ τό άμεσον τής βιομηχανία; 
αποτέλεσμα είναι ή δι’ υλικών μέσων θεραπεία 

τών ήμετίρων άναγκών καί ή έπέκτασις τίς εύ- 
ζtut ας είς δλας τάς κοινωνικά; τάζεις, ή άνάπτυ- 
ξις αύτή; είναι ό αναγκαίο; δρος τή; θρησκευτι
κά;, ήθικής καΐ πολιτικές τών λαών διαπλάσεως, 
είναι ό θεμέλιο; λίθο; τίς έκπολιτεύσεως τών 
λαών.»

Τώ δντι,ή άνάπτυξις τίς βιομηχανίας θά ητο 
Sv ανθρώπινον άθυρμα, δεικνϋουσα ίσως την δΰ- 
ναμιν τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος, ουδόλως δμως 
καί άξια τοσαύτη; μερίμνης, άν μη έτεινε πρδ; 
τόν υψηλόν σκοπόν Sv ανωτέρω άνεφέραμεν. όπως 
άσχοληθή άτομόν τι είτε έθνος τι εί; δψηλότερα 
αντικείμενα, εις την έρευναν τοΰ καλού, τοϋ 
άγαθοΰ, καΐ τοϋ άληθοΰς είναι άναγκαίον νά 
έζασφαλίση κατά πρώτον την υπαρξιν του, τοϋ
το δε γίνεται διά τή; άναπτύξεω; τίς βιομηχα
νίας καί τοϋ εμπορίου, δι' ών καί η υπαρξι; καί 
ή ευζωία επιτυγχάνονται, καί μετ’ αυτών ή τε 
ίσότη; καΐ έλευθερία.

Αλλά πάντα ταϋτα τά αγαθά εισΐ τό γέρας 
τής εργασίας,διότι ούτω; ηύδόκησεν ό δημιουργό; 
τοϋ παντός. Er Ιΰρ&τι τοϋ προσώπου σου φαγί} 
τόν &ρτο>· σου, λέγει ή Γραφή, καΐ δ νόμος ούτο; 
είναι γεγραμμένος άπ άκρων έως άκρων τί; γή; 
ανεξίτηλοι; γράμμασιν. Βΐς τό 1. κεφάλαιον δπου 
δ συγγραφεύς πραγματεύεται περί τίς έργασίας, 
αναπτύσσει την άνάγκην αυτής καΐ τά έξ αύτή; 
προκύπτοντα καλά μετ’ άληθοϋ; ενθουσιασμού, 
και δι’ ύφους τέρποντο; καΐ παρασύροντο; τόν 
αναγνώστην. Δεν δυνάμεθα ν’ άντιστώμεν εις 
την επιθυμίαν τοϋ νά παραθέσωμεν ενταύθα δ- 
λοκλήρους παραγράφους τοϋ κεφαλαίου τούτου, 
καΐ διά τάς περιεχομένας έν αύταϊς ιδέας, άλλά 
και όπως παρουσιάσωμεν δείγμα τίς τοϋ συγ
γραφέως καλλιεπείας.

«Η φύσις δχι μόνον άπαρνεϊται τά εύεργετήμα- 
ΐά της πρό; τόν άνθρωπον, έάν μη έπί τών δυ
νάμεων καΐ αντικειμένων αυτή; καταβληθή ή έρ- 
γασία του, άλλά καΐ άντιστρατεύεται κατ’ 
τού καΐ άναδεικνύεται αδιάλλακτος πολεμία κα- 
ταστρέφουσα καΐ αύτά τά έργα του, έάν μή κατά 
καιρόν σπουδαίως περί αύτών προνοήται, έπανα" 
λαμβάνων την πρός συντήρησίν των άπαιτουμένην 
εργασίαν του.

’Εγκαταλείψατε εί; έαυτά τά τιθασσευθέντα 
ζώα άνευ τίνος άνθρωπίνης έπιστασίας, καί ίδού 
μετά μικρόν έζαγριούμενα επανέρχονται είς τήν 
αρχικήν αύτών κατάστασιν.

’Αμελήσατε τήν καλλιεργηθεΐσαν καί φυτευ* 

αυ

; θεΐσαν γήν, καΐ ίδού μετά παρέλευσιν ολίγου | 
χρόνου ή γί άποχερσοϋται, αί άμπελοι έκριζοΰν ■ 

ται, καΐ τά δένδρα αποξηραίνονται.
’Εγκλείσατε έπί τινα χρόνον οίκημα διά πο- ' 

λυτελεστάτων έπίπλων κεκοσμημένον, καί ίδού 
αίφνης μετά ταϋτα επανερχόμενοι άντιλαμβάνεσθε : 
ότι τό έργον τή; καταστροφή; ήδη προεχώρησε, ι 
καΐ ότι έντομα μόλις ορατά εί; τόν οφθαλμόν 
τού ανθρώπου φθείρουσι τά μετά τοσαύτη; περι- 
τεχνήσεως καΐ κομψότητος έξυφανθέντα υφά
σματα.

όποια παράδοξο; άντίφασι; τών νόμων τή; 
φύσεως ! Διά τούτων ή φύσις είναι ό γενναίος τοΰ 
ανθρώπου εύεργέτης, δι’ έκείνων είναι ό άσπονδα; 
αύτοϋ πολέμιος. Καΐ μ όλα ταύτα έκ τών άντι 
Οέτων τούτων νόμων πηγάζει ή θαυμαστή τού 
κόσμου αρμονία ! Ίδού, λέγει ό Δημιουργός πρό; 
τόν άνθρωπον, θησαυρούς έθηκα πρό τών ποδών 
σου, σέ δέ περιέβαλον διά τοΰ μεγαλείου τών 
ψυχικών δυνάμεων, τής διανοίας, τής βουλήσεως, 
τοΰ πάθους. Εργάζου. "ΐ’πό τόν όρον τούτον ώ- 
ραϊοι καρποί καΐ άφθονοι συγκομιδαΐ άντικαθι- 
στώσι τάς άκάνθας και τά δηλητηριώδη χόρτα 
τής γής. Τά άμορφα έκεϊνα καΐ μελανά σώματα 
τά έντδς τών κόλπων τής γή; κατωρυγμένα, 
προσθέτουσι μυρία; δυνάμεις είς τήν υλικήν τοΰ 
σώματός σου δύναμιν. Εργάζου" ύπό τον όρον τού
τον ή μεγάλη καΐ εύρύχωρος έκείνη θάλασσα ήτις 
έμπβδίζεε τάς έλευθέρας κινήσει; σου καΐ δια
κινδυνεύει τήν υπαρξιν σου οσάκις πλησιάζει; 
αύτήν, καθίσταται εύεργετικωτάτη διά σέ, είναι 
τό συντελεστικώτατον μέσον τής εύζωϊκς καΐ 
τοΰ πολιτισμού σου. Εργάζου" υπό τόν όρον τού
τον οί άνεπεξέργαστοι τών ορέων λίθοι μετατρέ
πονται εις τεράστια έργα, εί; περικαλλή οικο
δομήματα, είς μεγαλοπρεπείς όδούς, διά δέ τού
των αί κινήσει; σαυ διευκολύνονται, τό σώμά 
σου προφυλάττεται έκ τή; δριμύτητος τή; άτμο- 
σφαίρας, ή όρασίς σου θέλγεται, ή καλαισθησία 
σου όξύνεται, καΐ ή φαντασία σου έξαίρεται. 
Μάλιστα δέ καΐ αύτοϊ αί ΐδέαι σου προςλαμβά- 
νουσαι πτέρυγα; θέλουν μεταδίδονται αστραπη
δόν, άρκεϊ μόνον σύ έργαζόμενος νά έπωφελήσαι 
τοΰ ηλεκτρισμού δστι; έπι τοσοΰτον σέ καταπλήτ
τει υπο τήν μορφήν τοΰ κεραυνού.»

Ακολούθως ό ήμέτερος συγγραφεύς πραγμα
τεύεται εΐδικώτερον τούς διαφόρους τή; βιομηχα
νία; κλάδους, οίον τήν Γεωργικήν, χειροτεχνικήν 
καΐ εμπορικήν. Ίδίω:ς δέ είς τό τελευταΐον τοϋτο ' ρεύσεως τών παραγωγιμων προϊόντων, του; άν

μέρος έπεκτείνων τάς σκέψεις του καί άπαριθμών 
τά έκ τοΰ έμπορίου προκύπτοντα κοινωνικά ω
φελήματα, έξάγει τήν ώραίαν αλήθειαν ότι διά 
τής άναπτύξεω; τών διεθνών άντ αλλαγών ή ί~ 
νωσις καΐ ή άμοιβαιότη; τών διαφόρων λαών 
κρατύνεται, ή δέ μόρφωσις κοινών συμφερόντων 
υπαγορεύει τοί; λαοί; τήν διατήοησιν τή; πρό; 
άλλήλους ειρήνης καΐ όμονοίας.

’Εν τοϊς έπομένοις κεφαλαίοις ό συγγραφεύς 
έξετάζει τήν διοογάνωσιν τοϋ σημερινού έμπο
ρίου καΐ διευκρινοϊ τούς επιστημονικούς λόγους 
έφ’ ών βασίζονται οί διάφοροι τρόποι τής διε
ξαγωγής αυτού" ερευνά δέ συνάμα καΐ τίνα εί- 
σΐ τά μέσα δι’ ών δύναται έπιτυχώ; καΐ επωφε
λώς νά διεξαχθή ή έμπορική βιομηχανία, καί 
τίνι τρόποι άνεπτύχθησαν, διωργανίσθησαν καΐ έ- 
κανονίσθησαν τά καθέκαστα τοΰ έμπορίου δια 
τών έθίμων καΐ νομοθετημάτων τών διαφόρων 

εθνών.
Εν τώ δευτέριρ βιβλίω γίνεται λόγο; περί 

πραγμάτων καΐ τών αιτίων τής αύξομειώσεως 
τής άξίας αύτών, περί φύσεως νομισμάτων, τή; 
άξίας καΐ διακονίας αύτών, έν δέ τώ τοίτιρ περί 
άγοροπωλήσεων, περί εμπορικής πίστεως, περί 
συναλλαγή;, περί τραπεζών, περί μετακομίσεων, 
περί Τελωνείων καί Ασφαλειών, και ώ; συμπλη
ρωτικόν μέρο; τό περί έμπορικών κρίσεων. Εί; 
τό περί μετακομίσεων κεφάλαιον ό ήμέτερος συγ- 
νοαφεός, πραγματευόμενος περί έσωτερικών συγ
κοινωνίας μ,έσων παραβάλλει δύο πρός άλλήλας 
χώρας, τήν μέν εύμοιραΰσαν τών τή; συγκοινω
νία; μέσων, τήν δέ στερουμένην αύτών, καΐ ούτω 
δίδει πλήρη καί εύκρινή ιδέαν περί τής δραστ:- 

■ κής άποτελεσματνκότητος τών μέσων τούτων έπί 
τής άναπτύξεω; τοΰ πλούτου, τής βιομηχανία; 
καί τού εκπολιτισμού. Δεν δυνάμεθα νά μή άν- 
τιγράψωμεν καΐ τήν παράγραφον ταύτην, διότι 
τό ήμισυ τή; περιγραφομένη; εικόνο; άπέβη ά- 
κουσίως ίσως τοΰ συγγραφέως, πιστή τής ήμετέ- 

ρχ; χώρας άπεικόν.σι;.
«’Εν μέν τή προτέρα βλέπει τ·Λ άφ ένός μεν 

τά προϊόντα μετακομιζόμενα έπί τών άχθοφό- 
ρων ζώων ή έπί τών ανθρωπίνων ωμων και ώ; 
έκ τούτου χρονίζοντα, άπαιτοΰντα υπέρογκους 
δαπάνα;, καΐ περιοοιζομένη; τή; μετακομίσεώ; 
των μεταξύ τών πλησιόχωρων τόπων καΐ πόλεων, 
άφ’ ετέρου δέ τά; γαίας έγκαταλελειμμένα; καί 
άκαλλιεργήτους, ώ; άνεφίκτου ουοης τή; διαπο-
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θρώπου; καταδικασμένους είς τήν οκνηρίαν καϊ 
αδράνειαν, τήν δέ γεωργίαν καϊ τδν αγροτικόν 
βίον περιφρονουμενον, πάντα; δέ ·#ούς κατοίκου; 
έπιθυμούντα; τήν έν ταϊ; πόλεσι διαμονήν καϊ 
αναλαμβάνοντας τήν διεξαγωγήν έλευθερίων έρ
γων, μετερχομένου; είτε τήν δικηγορίαν άνευ πε
λατών, είτε τήν ιατρικήν άνευ ασθενών, εϊτε τά 
πολιτικά άνευ θέσεων, ή έν ταϊ; άγυιαϊς φωνα- 
σκοϋντα; περί ελευθεριών καϊ δικαιωμάτων τών 
λαών μέχρι; ού κάθίξωσιν ευτελή τινά δημοσίαν 
θέσιν. Έν δέ τή έτέρα καθορά διώρυγας σχημα- 
τισθείσας, δρόμου; κατασκευασθέντας, ναΰ; και 
άμάξας μετακομιζούσας, διά τή; έογασία; ένδς 
εργάτου ποσότητα προϊόντων άπειράκι; μείζονα 
τής διά τών ώμων ή τών ζώων μετακομιζομένης, 
γαία; καλλιεργημένα; είς άπωτάτην έκ τών πό
λεων άπόστασιν, τούς κατοίκου; κατά τήν φυσι
κήν τού ανθρώπου ροπήν άόκνω; φιλοπονοϋντας 
καΐ εί; παντοειδή έργα τάς εαυτών δυνάμει; κα
ταβάλλοντας, τήν ευζωίαν καϊ τήν άνεσιν έπεκ- 
τεινομένην είς άπάσα; τάς κοινωνικά; τάξεις, τάς 
τέχνας, τάς έπιστήμας κα'ι τδν έκπολιτισμδν έν 
γένει προαγόμενον και γιγαντίοις βήμασιν άνα- 
πτυσσόμενον.»

Τήν άνωτέρω συμπαραβολήν εύχής έργον ήτο 
άν είχον αείποτε πρδ τών όφθαλμών των οί ήμέ- 
τεροι πολιτικοί, συμπολιτευόμενοι καϊ αντιπολι
τευόμενοι, οϊ τε κατέχοντες τήν έξουσίαν καϊ οί 
έ-ιδιώκοντε; αυτήν, καΐ ιδίως πάντες οί δια^ρηγνύ- 
μενοι υπέρ τήςέλευθερίας. ίΐς δρθότατα λέγει συγ
γραφεύς τις, 8ν αναφέρει ·ό ήμέτερος, δύναται έν 
στιγμή ένθουσιασμοϋ νά ψηφισθή έν τινι συνελεύσει 
δι’άναστάσεως καΐ θορύβου ή έλευθερία λαοϋ τινο;, 
πάσα δμως διακήρυξις έλευθερία; μή παρακολού- 
θουμένης ύπδ θετικών θεσμών γονιμοποιούντων 
καΐ βελτζούντων τήν τε υλικήν καΐ ηθικήν τοΰ 
ανθρώπου φύσιν, είναι έλευθερία κατ’ όνομα κη- 
ρυσσομένη καϊ επικίνδυνος μάλλον ή ώφέλιμ.ος 
καθισταμένη. «’Αναγινώσκων τι; τδ χωρίον τοΰτο, 
υποπτεύει μή τοι ό συγγραφεδ; είχε πρδ οφθαλ
μών τά έν τή ήμετέρφ χώρα πρό τινο; συμβαίνον · 
τα. Ισως, άφοϋ καϊ ον ήμέτεροι φιλελεύθεροι κα- 
ταβληθώσιν ύπδ τών άγώνων ούς καταβάλλουσι 
πρδς άπόκτησιν τή; κατ’ όνομα ταύτης έλευθε- 
ρίκς, τραπώσιν εί; ετέρους αγώνας, καταλλήλους 
πρδς έπίτευξιν θετικών θεσμών, θεσμών γονιμο- 
ποιούντων τ-ήν τε ύλικήν καί ήθικήν τοϋ άνθρώ- 
που φύσιν, δτε δύνανται νά ευρωσι τήν αληθή έ- 
λευθερίαν.

Τοιοϋτον είναι τέλος τδ σύυγγραμμα τοϋ κυρίο 
Σκαλτσούνη, σύγγραμμα χρήσιμον τοΐς πάσι, 
καϊ τοΐς πάσι προσιτόν καϊ τερπνόν καθδ μετέ* 
χον τών δύο λεκτικών αρετών τής τε σαφήνεια; 
και καλλιεπείας. Αναντι^ήτως δ ήμέτερος συγ
γραφεύς δέν έξέφερεν, ώς καϊ δ ίδιος όμολογεϊ, 
νέας οικονομικά; θεωρίας, κατέστησεν δμω; τά; 
ύπαρχούσας εύληπτους, κατέταξε τήν ύλην τοϋ 
συγγράμματό; του μετάτή; άπαιτουμένη; λογι- 
κότητος, καί ύπήγαγε τά εμπορικά γεγονότα ύπδ 
τήν ένότητα θεωρητικών αρχών καϊ γενικών νό
μων, τοΰθ’ όπερ δεικνύει συγγραφέα ειδήμονα τής. 
τέχνης τοΰ συγγράφειν, καϊ γινώσκοντα κατά, 
βάθος τήν ύλην ήν έπραγματεύθη.

F. ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ.

ΤΑ ΡΟΔΑ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ..
Λ 

Φαντασία.

Υπδ Vulfran

(,έκ τον Γαλλικού).

ΙΪ Γερτρούδη είναι ανεψιά τοΰ δημάρχου κ’ έν— 
ταυτώ ή ώραιοτέρα τοΰ χωρίου.

Η Γερτρούδη είναι δεκαεπταέτι; καϊ αγαπά 
θερμότατα τδν Βιλέλμον, τδν έξάδελφόν της Βι- 
λέλμ,ον, τδν έκ παιδικής ηλικίας μνηστήρα της.

0 Βιλέλμος είναι υίδς τοΰ σοβαροΰ δημάρχου’ 
άλλ’ δ υίδς σοβαρώτερο; τοϋ πάτρδς ύπάρχει.

Είν’ έν τούτοις εϊκοσιν έτών κα'ι άγαπάται !
Τί λοιπόν τδ κύπτον τδ μέτωπον τοΰ νέου ; 

Διατί, απομακρυνόμενος τών ηδονών τής ήλικίας 
αύτοΰ, πορεύεται τόσφ συχνάκις πρδς τδ ταπει
νόν κοιμητήριον, δπερ έκτείνεται περί τήν παλαιόν 
έκκλησίαν, κεκαλυμμένην δλην ύπδ κισσού;
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έλκων αυτόν, άνεπίδεικτόν τι μνήμα, κεκαλυμ- 
μένον ύπδ λευκών ρόδων άμαοάντων.

Τά ρόδα περιπτύσσονται διά τών θωπειών αυ
τών μικρόν σταυρόν, έφ’ ού δύναταί τις ν’ ανά

γνωση.
'Ενθάδε κεϊται ή Λενχή'
Λεήθητε ύπίρ αύτής ! ! ’ ,

IV
’ΐδού παν δ,τι λέγει δ σταυρός ! Ιδού δμως καϊ 

5-ι δέν λέγει.
Η Λευκή ήτο θυγάτηρ τοϋ ευθύμου βιολιστοΰ. 

ΙΪ Λευκή ήτο περικαλλή; και γελόεσσα, ειλικρινής 
σρδ πάντων, ώς τ άνθη, ών έφερε τδ όνομα.

ήμέραν τινα παρετήρησεν, δτι αύτή ή θυγάτηρ 
«ϋ πτωχού βιολιστοΰ έτόλμα νάέράται τδν υίόν 
ιού πλουσίου δημάρχου, καϊ δτι άντηγαπάτο.

Ενόησεν, δτι δ έρως ούτο; θά τή ύπαρξη δλέ-

Ενόησεν, δτι οί άνθρωποι δέν ήθελον έπιδο- 
«ιμάσει ό,τι ό ©εδς είχε συγχωρήσει.

0! πώ; ήγαπώντο τά δύυ έκεϊνα ώραϊα παι-

Επΐ πολύ άμφότεροι τδ ήγνόησαν.
Τδ χωρίον ολόκληρον έγνώρισε τοΰτο πριν αυ

τών, καϊ έψιθύριζον πολλοί χαμηλοφώνως, ότε 
ίέεπον αυτού; παρατηρουμένους μετά μειδιά- 
μτος, όπερ ήθελε κάμει τού; αγγέλου; τοΰ παρα
λίου νά κλάύσωσιν έξ ευτυχίας.

Ημέραν τινα ό σοβαρό; δήμαρχο; συνωμίλησεν 
si πολύ μετά τού πρόσχαρους βιολιστοΰ, δστις 
ξϊλθε τής συνεντεύζεω; ταύτη; περίλυπος καϊ 
πεπτικός.

Εκτοτε δεν έγέλασε πλέον.
Αί μελωδίαι του ύπέφερον. Δέν εϊλκυσαν πλέον, 

fev έχαροποίησαν πλέον τούς νέους χωρικούς καϊ 
*ά» νεάνιδα;, ένώ άλλοτε δ βιολιστή; έγνώριζε 
Κλλιστα νά θέτη αύτούς εις κίνησιν.

VI.
Μετά τινα καιρόν περιεπτύχθη τήν θυγατέρα 

ώτοΰ επί τή; καρδία; στενάζων. Συνήθροισε τά 
«λίγα του £άκη εις μικρόν τι δέμα, δπερ άνήρτη- 
•w εί; τήν άκραν τοΰ δοξαριού του, καϊ έλ<αβε 

μέν τή; μιάς χειρός τήν άτυχή του κόρην, 
δέ τής άλλης τδ λιπώδες βιολίον του.

Εξήλθον τοΰ χωρίου άκολουθοΰντες σιωπηλώ; 
•Ί· έπιμήκη δίοδον, τήν έξ άμφοτέρων τών πλευ- 

κεκοσμημένην δι’ αΐγείρων.
νιι.

Η Λευκή ένόησε τότε τά πάντα’ ή καρδία της 
•“’εστάλη, καϊ εκλαυσε πικρότατα.
I ό πατήρ τη; εύοε δι’ αύτήν τάς εύθυμοτέρας 
Ηλείας’ άλλ’ ή άθλια έξηκολούθησε νά κατα- 
•’’Ληται.

VIII.
Μετά τινας μήνας, κατά τήν πτώσιν τών φύλ- 

έπέστρεψαν είς τδ χωρίον.

Αύτδς ίνα σκάψη έν μνήμα είς γωνίαν τινα τοΰ 
κοιμητηρίου, αύτή δέ ίνα κοιμηθή έντδς αύτοΰ.

Ηθέλησεν ή δυστυχής νεάνις ν άποθάνη έκεϊ, 
δπου ήγάπησε τόσον !

IX.
0 σοβαρός δήμαρχος ούδόλως συνεκινήθη διά 

τδ θλιβερόν τέλος τής θυγατρός τοΰ βιολιστοΰ. 
Δέν έπαυσε νά σκέπτηται πρδς έκτέλεσιν τοΰ 
σκοπού του, δν πρδ πολλοΰ έθώπευε, νά ένώση 
τδν Βιλέλμον καϊ τήν Γερτρούδην.

0 Ειλέλμο; είναι υίδς εύπειθής, τί τώ μέλει 
άλλως ! Δέν γνωρίζει άρά γε, ότι θά εύρεθή πάν
τοτε μία θέσις καϊ δι’ αύτδν έν τώ κοιμητηρίω 
ούχί μακράν τής προσφιλούς αύτοΰ Λευκής !.. .

X.
Τρεις Κυριακας άλληλοδιαδόχως ό σεβάσμιος 

εφημέριος άναγγέλλει έκ τοΰ άμβωνος τοϊ; πις-οϊς 
συνηγμένοι; τδν μέλλοντα γάμον τοΰ Βιλέλμου 
καϊ τής Γερτρούδη;.

At νέαι γελώσιν — έκ πεισμονής.
Οί νέοι χωρικοί γελώσιν — έκ ζηλοτυπίας.

XI.
Η Γερτρούδη γελά δσημέραι περισσότερον.
0 έρως είναι τυφλός ’.
Δέν διακρίνει ποσώς τήν λύπην τοΰ μνηστήρο; 

αύτής.
0 Βιλέλμος καθίσταται άπδ ημέραν είς ήμέραν 

σκεπτικώτερος.
0 έρως είναι τυφλός /
Δέν βλέπει πόσον ή μνηστή του είναι εΰχαρις.

ΧΠ.
Η μεγάλη ήμέρα τέλος έφθασε. Τδ χωρίον συγ- 

κινεϊται, τδ παν δέ έν τή οικία τοϋ δημάρχου 
είναι είς κίνησιν.

Εκτδς ή χιών ήπλωσεν έπί τή; ύπνωττούσης 
| φύσεως τδν έκλευκον αύτής μανδύαν.

0 ρύαξ περίλυπο; οτι δέν βλέπει κλίνοντα 
πρδς αύτδν τά γλυκέα μή μέ .ίησμόνει, έστη θλι- 
βερώς, καϊ τδ ψύχος κατεκυρίευσεν αύτόν. Τά 
μικρά παιδία μυκτηρίζουσιν ήδη αύτδν, τδν πα- 
τοΰσι καϊ λιθοβολοΰσι τήν έκ πάγων φυλακήν του.

0 διαβάτης περιτυλίσσεται διά τών πτυχών 
τοΰ μανδύου του καΐ σπεύδει τδ βήμα του. Εϊναι 
ψύχος πολύ’ δ καπνός έλαφρδς καϊ φαιδρό; εξέρ
χεται έν μεγάλοι; στροβίλοις άφ όλων τών κα
πνοδόχων.

Αφθονος πρδ πάντων έξέρχεται τοΰ οικου τοΰ 

δημάρχου.
63
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Πρέπει νά ψ/αι καλά έν τφ oizy τούτω1 ή ί 
εορτή θά ύπάρξη ωραία- 1

XIII.
Η Αννα, ή γοαϊα οίκονόμ,ος, αγνοεί πλέον πού 

νά ποοφθάση1 βιάζει, φωνάζει, επιπλήττει άπδ · 
τής άποθήκης, διευθύνεται εί; τδ υπόγειον κα! ό 
μέγας σωρός τών κλειδών, ό εΐ; τδ πλευρδν αύτής 
άνηρτημένος, κωδωνίζει φαίδραν μελωδίαν.

11 Λισβέθ έπίσης, ή νέα καί κομψή θαλαμη
πόλος, αγνοεί ποϋ εύρίσκεται. Κτυπά διά τοΰ 
μικρού φιλοταράχου ποδός της τδ δάπεδον μετ 
ανυπομονησία;1 μόλις έλαβε τδν καιρδν ν’ άφήση 
νά τή άρπάση δύο φιλήματα ό ερωμένος αύτής 
Γοτλήβ, δ Γοτλήβ, ό ύπέρφρων κα! ωραίος κυ

νηγός.
Πτωχή μου Λεσβέθ ! ή Γερτρούδη είναι τόσον 

απαιτητική σήμερον !
XIV.

11 ώρα προχωρεί. 11 Γεοτοούδη είναι τέλος 
έτοιμος.

Είναι κομψοτέρα καί θαυμασιωτέρα παρά ποτέ1 
τδ λευκδν χρώμα τή αρμόζει τόσφ καλώ; / δέν 
απολείπεται άλλο ή νά θέση έπί τοΰ παρθενικοΰ 
μετώπου τη; τδ συμβολικόν στέμμα.

Τί περιμένει;
Διατί τόσον ανησυχεί ; Πρδς τί ρίπτει τόσςο 

συχνά τεταραγμένα βλέμματα πρδς τά κεκλει- 
σμένα παραπετάσματα τοΰ παστού αύτής ;

Στίλλει έκτδ; τήν Λισβέθ, ήτις θά έπροτίμα έν 
τούτοι; νά μείνη κατά τήν στιγμήν ταύτην, ΐνα 
βοηθήση αυτή, όπω; θέση έπ! τοΰ μετώπου τη; 
τδ στέμμα τδ κεκλεισμένον έντδ; τοΰ παλαιού 
κιβωτίου.

XV.
11 Γερτρούδη είναι μόνη ! τά δροσερά χρώμα

τα τοΰ έπεχαρίτου προσώπου της διεδέχθη γλυ
κεία ώχρότης.

11 Γερτρούδη μένει κατηφής, ονειροπολούσα.
Δέν ζητεί τδ ώραΐόν της στέφανον, τδ κεκλει 

σμένον έν τώ παλχιώ κιβωτίω.
Προχωρεί πλήρης συγκινήσεως πρδς τδν πα70ν 

αύτής.
Εισέρχεται εντός. Εξέρχεται μετά μικρδν κρα

τούσα εις τά; τρεμούσας χεϊρά; τη; έν στέμμα1 
άλλ είναι έν στέμμα έκ ρόδων λευκών.

XVI.
Εκ βόδων λευκών / διατί ; .. . Χθές ΐνα όμι- 

ληση ολίγον μετά τοΰ μνηστήοός της, ήρώτησεν

XX.
Αί φυσικά! αίτίαι παράγουσι συχνάζ,ι; τα F5’ 

γαλείτερα αποτελέσματα!
*Εν τώ στεφάνι,», δπερ ή Γερτρούδη συνελίξ5’ 

έν τω κοιμητηρίω μικρά τις έχιδνα είχεν είσδυσει 

νεναρκωμένη ύπδ τοϋ ψύχους1 δτι δέ ή V*®** 
έθηκεν έπ! τοΰ καίοντο; αυτή; μετώπου τδν σ· 
φανόν, ή έχιδνα, έντελώς ζωογονηθεϊσα, εδΐιε 

αυτόν ποια άνθη τώ είναι προσφιλέστερα, ‘θ Βι-1 αυτήν θανατηφόρως.

λέλμο; έκ ρεμβασμών έξερχόμενο; και περί άνθέων 
άκούων, ό Βιλέλμος άπήντησε στενάζων. — Τά 
λευκά ρόδα !

11 Γερτρούδη άπέθηκε τότε τδν άλλον στέφα
νον, τδν έξ άνθέων πορτοκαλλέας.

XVII.
Ρόδα λευκά ! ‘Η Γερτρούδη ένεθυμήθη τότε, 

δτι ήνθουν κατά πάσαν εποχήν έπ! ταπεινού τι- 
νο; τάφου, εί; γωνίαν τινα τοΰ κοιμητηρίου.

’Εφρικίασεν. Αλλ’ δ έρως δίδει τδ θάββος.
Μέ τρεμούσας χέίρας, ώ ιεροσυλία / υπήγε νά 

δρέψη εις τδ κοιμητήριον έν στέμμα έκ τών ακρι
βών τώ μνηστήρι αυτής άνθέων.

XVIII.
11 μνηστή ! ·η μνηστή !
Οι προσκεκλημένοι πάντες συνηθροίσθησαν κα! 

καλοΰσιν αυτήν μεγαλοφώνως.
Δέν έρχεται, ‘θ δήμαρχος σοβαοώτερος παρά 

ποτέ, ό δήμαρχο; βραδέως διευθύνεται πρδ; w 
δωμάτιον τής μνηστής.

Τήν φωνάζει. ‘Η Γερτρούδη δέν αποκρίνεται. 

Θά είσέλθη ;
‘Η θύρα ενδίδει.
ί'ϊ Θεέ ! τί λοιπόν συνέβη ; Φωναι ακούονται 

μεγάλαι. XIX.
Οί προσκεκλημένοι πάντες καί οί τής οικίας 

θεράποντες ευρίσκονται ταχέως έν τώ δωματίω 
τής Γερτρούδη;

‘ΐΐ δυς·υχής είναι έξηπλωμένη έπ! τοΰ έδάφο%
: ψυχρά καί αναίσθητος.

Πόσον είναι ωχρά ! ΐδέτε ώχροτέρα τών ρόδα* 
τών κοσμούντων τδ ώραΐόν τη; μέτωπον.

Αλλά φρίκη καταλαμβάνει αίφνης δλους τθ'4 
παρόντα:.

Συμβαίνει μαγεία τι;;
Τά λευκά ρόδα λαμβάνουσι κατ’ ολίγον χροεα* 

πορφύραν, καθίστανται δέ έντδ; μικρού ερυθρά-
ίΐ θαύμα ! ίδου σταγόνες αίματος ρέουσιν έ'1 

τών παρειών τή; άψύχου μνηστής. Είναι μαγεία ■ 
’Ακούσατε !

XXI.
ύ νεάνιδε;/ πιστεύσατέ με. μή λαμβάνετε ποτέ 

xJ θέσιν τήν δρισθεΐσαν εί; άλλην παρθένον, έξ 
:5ΐ>το; άποθανοΰσαν.

’Εκδικείται /
XXII

II Γερτρούδη άναπαύεται ύπδ ώραΐόν λίθον 
Jv μέσω τώ κοιμητηρίω.

‘Ο Βιλέλμος, όστις δέν ώφειλε νά ύπαρξη ποτέ 
σύζυγός της, άναπαύεται έγγδς αύτής’ άλλά μά- 
fcw τοΰτο, άπέθανεν έπ! τού τάφου τή; πεφι- 
Ιημένη; αύτού Λευκή; τήν ήμέραν, καθ’ ήν έπα- 
«φερεν έκέϊ τά έκλευκα ρόδα, τά όποια ή άφρων 
Γερτρούδη ειχεν ύποκλέψει !
·■ Ευτυχής ό Βιλέλμος !

Ευτυχή; ή Λευκή !
1 Δυστυχισμένη Γερτρούδη !
■ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Γ. ΠΛΠΠΑΖΟΓΛΟΤ

ΠΟΙΗΣΤΕ.

ΠΟΘΟΣ.

Ήθελα τοΰ Πατέρα μου ν’ άνοίξοι τδ μνημείο, 
Νά σκάψω μέ τά χέρια μου, νά βγάλω τδ φορείο, 

Νά ίδώ πώς μοϋ τδν έκαμαν τόσον καιρδ έχει πέρα 
Ή νύχτα κα! τά χώματα τδ γέρο μου Πατέρα!

Σφιχτά, σφιχτά ν ’ άγκαλιασθώ τδ σώμα του τδ κρύο, 
Στήθος μέ στήθος, κεφαλή μέ κεφαλή κ’ οί θύω.

Ήθελα νάμουν σάβανο νά νδύνω τδ κορμίτου, 
Νά ήμουνα προσκέφαλο νά γέρν ’ ή κεφαλή του.

Τής νειότης του τδ όνειρο στδν ύπνο του νά γένω,
Νά ήμουνα της μάνας του ευχή νά τδν ζεσταίνω. 

,. Νά ήμουν όσα έκανε καλά δπο'ταν ζοϋσε, 
. Κ’ ή προσευχή τών ορφανών δποΰ παρηγορούσε.

Ήθελα νάμουν ούρανδς στους κόλπους νά τδν έχω, 
Νά ήμουνα παράδεισο, μ’ άκτίναις νά τδν βρέχω.

Νά ήμουν σύννεφο λευκδ νά τόνε ταςειδεύω, 
Καί τοΰ θεού αρχάγγελος νά τόνε συντροφεύω.

Νάμουν αστέρι τής αυγής νά λάμπω στά μαλλιά του, 
Τής Παναγίας χαμόγελο ν’ ανοίγω τήν καρδιά του ! 

.lx
' Ήθελα νάμουνα σταυρός στδν τάφο του νά μένω,
)ϊ;. Νάμουν δροσοΰλα τ’ ουρανού τδ χώμάτουνά βαίνω. 

Νά ήμουν δένδρο φουντωτό σκιά νά τοΰ χαρίζω, 
Πουλάκι νά τοΰ κηλαϊδώ, άνθδς νά τοΰ μυρίζω·

Νά ήμουν εις τδ μνήμα του λαμπάδα αναμμένη,
1 ■ Νά ήμουν μνήμα του έγώ μονάχος νά μήν μένη.

ΑΧΙΛΛΕΙΕ ΠΑΡΑΣΧΟΣ.

»·

ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ, ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ.

Εί; τδ Λονδίνου έγένετο περίεργόν τι πείραμα 
κατ αυτά;, οφειλόγενον εί; ένα τυφλδν. Gale 
δνομαζόμενον. ‘θ άνθρωπο; ουτο; εφεύρε τρόπον 
ν’ άφαιρήται άπδ τή; πυρίτιδο; ή ίδιότη; τού ν 
άνάπτη όλη διά μιά; μετ’ έκρήξεως, καί πάλιν νά 
δίδεται εί; τήν πυρίτιδα ή αυτή ίδιότης μετά 
τινα; στιγμάς. Αν τοΰτο υπήρχε κατορθοιτδν, δ- 
ποιαςδήποτε ποσότητο; πυρίτις ήδύνατο νά φυ* 
λάττεται άποτεταμιευμένη ή νά μετακομίζηται 
άπδ τόπου εί; τόπον άκινδύνως, ώ; οί άνθρακες. 
ζΟ Gale λοιπδν τδ κατώρθωσε άναμιγνύων τέσ- 
σαρα μερίδια ύάλου κοπανισμένη; εί; κόνιν όσον 
τδ δυνατόν λεπτήν, μεθ’ ένδ; μεριδίου πυρίτιδο;. 
Αφόβως Ουτω δύναταί τι; νά χώση έντδ; τού τοι- 
ούτευ μίγματος ράβδον σιδήρου πεπυρακτωμένου, 
ή νά βίψη έντδ; αυτού άναμμένον φυσέκιον. Μά
λιστα δέ άν χωθώσιν άναμμένοι δαυλό! έντδ; τού 
μίγματος τούτου σβύνονται. Οταν δέ έπειτα θε- 
λήση τι; νά μεταχειρισθή τήν πυρίτιδα, άρκεϊ νά 
κοσκινίση τδ μίγμα τοΰτο. Οι κόκκοι τή; πυρί
τιδο; μένουσιν εί; τδ κόσκινον, κα! ή κόνι; τή; 
ύάλου πίπτει όλη ύπ αύτδ, ώ; λεπτοτάτη.

Τδ πράγμα είναι άπλούστατον κα! κατ’ αυτά; 
έγέ-Όντο δόκιμα! έν τώ γυμνασίω τών πυροβολι- 
στών WimbletoB, πληρέστατα εϋδοκιμήσασαι. 
Κα! περί μέν τού άν συμφέρη έν πολέμςο ή μετα- 
κόμισι; πενταπλασίου ποσού καί βάρους ή ή ά- 
νάγκη τού κοσκίνου, άλλος λόγο;1 εις πάσαν άλ
λην όμως χρήσιν τή; πυρίτιδο; ή άνακάλυψι; είναι 
λυσιτελής. Πρό τίνος καιρού είχε προτείνει τι; 
τήν πυρίτιδα ώς μέσον προσωθήσεω; τών άεροβα- 
τικών μηχανών. Αν μόνο; ό κίνδυνο; τοΰ φέρειν 
άποθήκην πυρίτιδο; εί; τδν άέρα ήμπόδιζε τήν 
έφαρμογήν τή; προτάσεως, ίδου ή άνακάλυψι; τού 
Gale άποτρέπει τδν κίνδυνον τούτον, διότι τόση 
μόνον πυρίτι; θά έκοσκινίζετο έκάστοτε όση θά 
έχρειάζετο πρδ; κατανάλωσιν.

Nior είδος σιδηροδρόμου.

Εν τούτοι;, έντδ; όλίγου προσδοκάται μεγάλη 
τι; πρόοδο; εί; τήν έπ! τή; γή; ταχυπορίαν.

Γάλλο; τες, Girard όνομαζόμενος, καταγίνε
ται εί; κατασκευήν νέου τινδς σιδηροδρόμου έπι- 
νοηθέντο; ύπ’ αύτού καί ύποσχομένου τάχος το
σούτον υπερτερούν τδ τών νύν σιδηροδρόμων, όσον 
υπερτερεί τδ τάχος αύτών παραβαλλόμενον πρδς
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τό τών κοινών αμαξών. Δέν πρόκειται πλέον περί 
κυλίσματος τροχών, άλλά περί ό.ΐισθήματος διά 
μέσων υδραυλικών’ διότι είς τδν σιδηρόδρομον 
τούτον άντί τροχών δ εφεύρεσής μεταχειρίζεται 
τά λεγάμενα γαλλιστί patios, ήτοι πατίόας, ό
μοιας έκείνων τάς οποίας φορούσιν έν Ευρώπη 
αντί πέδιλων οί δλισθαίνοντες έπί τού πάγου χά
ριν παιδιάς. Τμήμα τοιούτου σιδηροδρόμου είναι 
ήδη κατεσκευασμένον πλησίον τών Παρισίων, με
ταξύ τών χωρίων Bougiva! καί Marly,δπου κατά 
πάσαν κυριακήν γίνονται δοκιμαί. Τώρα πρόκειται 
νά έπεκταθή τδ τμήμα τούτο, διά νά γίνωσιν αί 
δοκιμαί καί έπί μεγαλητέρας έκτάσεω:.

<9 Μιγας Λΐατο.Ιιχός

ό αγγλικδς λαδς ήτο κατά τάς παρελθούσας 
ήμέρας είς άκρον ανυπόμονος νά μάθη τί συνέβη 
είς τδν τηλεγραφικόν κάζων δστις έβάλλετο είς 
τδν Ατλαντικόν έπί τού «Μεγάλου Ανατολικού»’ 
διότι, ώς έλέχθη ήδη ύπδ τών εφημερίδων, είχε 
διακοπή αίφνιδίως ή διά τού κάλω ηλεκτρική συγ

κοινωνία τοΰ άτμοπλόου τούτου μετά τής ξηράς, 
καί είδησις δέν υπήρχε περί τού αιτίου έπι πολ
λάς ήμέρας. Τήν 5/ί 7 λήγοντος έπέστρεψε ό 
«Μέγας Ανατολικός» είς Crokliaven τής ’Ιρλαν
δίας, όπόθεν άνηγγέλθησαν άμέσως είς τδ Λον- 
δΐνον τά επόμενα.

«0 Μεγας Ανατολικός» άνεχώρησεν έκ Βαλεν- 
"αί (τής Ιρλανδίας) τήν 3 ίουλίου, αφού συνε- 
δεΟη η άκρα τοϋ κάλω τδν όποιον έφερε μετά 
τής άκρας τού κάλω τής ξηρά;’ έπροχώ,οησε δέ 
είς τδν ωκεανόν μέχρι τής 51.25 μοίρας πλά 
τους και 39 μοίρας μήκους (κατά τδν ισημερινόν 
τού Greenwich), ένθα άπεϊχεν άπδ μέν τής Βα- 
λεντίας, 1,063 μίλια, άπδ δέ τοΰ Coeur-Con- 
tent τοϋ όρμου τής Τριάδος έπί τής Τεόέανόβας 
600 μιλιά. Μέχρι τής θέσεως έκείνης είχεν άφί- 
σει κάλων 1,212 μιλίων, οτε, 2 αύγούστου, 
περελθόντων 35 λεπτών μετά μεσημβρίαν, ό 
κάλως έκόπη είς βάθος 3,900 υαρδών, καί ίδού 
πώς.

» Αναζαλυφθέντος δτι έπηρεάζετο κατά τι 
ή μόνωσις τού ηλεκτρικού σύρματος, ό «Μέγας 
Ανατολικός » έστάθη, διά νά παρατηρήσωσιν 
οι έν αύτώ εις ποιον μέρος τού κάλου ύπήρ- 
Ζ?7 ή βλάβη. Κατά τά γινόμενα πειράματα 
ή βλάβη αυτή άπεϊχεν άπδ τού πλοίου περί τά 
δέκα μίλια. Ηρχησαν λοιπδν νά άνασύρωσι τδν 
κάλων άπδ τής πρύμνης, όπισθοποροϋντο; τού 

άτμοπλόου. Αφού δέ άνέσυρον εως δύο μιλίων ζά
λών, έκόπη ούτος είς άπόστασιν δέκα υαρδών 
άπδ τού έργάτου τής πρώρας’ διότι θερμανθείς 
έκ τής τριβής τήν όποιαν υφίστατο έπί τής πρύ
μνης τού πλοίου είχε φθαρή.

«Πριν ή, κοπή ό κάλως ειχον παρατηρηθή έπ 
πύτού δύο ελαττώματα’ τδ μέν έπί βάθους 1000 
υαρδών περίπου, τδ δέ 4100 υαρδών, τά όποια 
καί έπιδιόρθωσαν έπιτυχώς. Αφοϋ λοιπόν έκόπη, 
έρρίφθη είς τά ΰδατα σιδηρά τις άρπάγη, δεδε
μένη είς ζαλώδιον συνηθες, έχον μήκος 2 καί ή- 
μίσεως ναυτικών μιλίων" καταβιβασθείσης δέ 
τής άρπάγης ταύτης μέχρι τού πυθμένος, τό 
πλοϊον έλαβε θέσιν τοιαύτην, ώστε ή άρπάγη νά 
σύοη τδν τηλεγραφικόν κάλων, τδν όποϊον καί 
συνέλαβε τήν 3 Αύγούστου. Ειχον ήδη άνασυρθή 
άπδ τών υπάτων 2,200 ύάρδαι τού καλωδίου 
τής άρπάγης, δτε έκόπη είς έκ τών κόμβων αυ
τού, καί ούτως έχάθησαν 2,800 ύάρδαι τού κα
λωδίου, άφοϋ ό τηλεγραφικός κάλως είχεν άνα- 
συρθή είς 1,200 υάρδας άπδ τού πυθμένος τοϋ 
ωκεανού.

»Τήν 4 αύγούστου έβλήθη είς τά ΰδατα είς 
σημαντήρ μετά σημαίας έπ’ αύτοϋ καί πάλλας' 
δ σημαντήρ ούτος έστήθη διά σχοινιού 500 υαρ
δών πρδς φανέρωσιν τής θέσεως όπου έκόπη ό τη
λεγραφικός κάλως. ήτοι μεταξύ τής 51 °, 35 
πλάτους, καί τής 38°. 42, 30' μήκους.

«Απ’ έκείνης τής ήμέρας, όμίχλαι καί άνεμοι 
ενάντιοι έμπόδισαν πάσαν νέαν απόπειραν, μέχρι 
τής 7 αύγούστου, οτε κατεβλήθη νέα προσπά
θεια πλησιέστερον τής άκρας τοϋ τηλεγραφικό 
ζάλου’ άλλά καΐ αΰτη ή απόπειρα άπέτυχεν ε* 
τής αύτής αιτίας, ένώ ό κάλως είχεν άνασυρθί 
είς 100 υάρδας άπδ τού πυθμένος. Τότε έβλήθκ 
καί άλλος σημαντήρ είς τήν 51°, 28' 30''πλά
τους, καί 38°, 56' 9 ' μήκους.

«Τήν 10 έγένετο καί τρίτη απόπειρα, άλλ «' 
πέτυχεν επειδή ή άλυσις τής άρπάγης εϊχε φθ5’·' 
ρει τούς όνυχας τήςάγκύρας τη;’ άνειλ.κύθη λοι
πόν ή άρπάγη καί αί τελευταϊαι 800 ύάρδαι τή; 
άλύσεως γέμουσαι βορβόρου. Τήν 1 I περί ώραν a 

| μετά μεσηυ.βρίαν έγένετο καί τετάρτη άπόπει?4> 
ί ήτις ώσαύτως άπέβη ματαία, συντριβείσης τήί 
' άλύσεως τής άρπάγης, ένώ ό τηλεγραφικός *α' 
λως είχεν άνελκυθή εις 600 υάρδας άπδ τοϋ 

' πυθμένος τού ωκεανού’
«Αφού μετήλθον καί τάς άλύσεις, άπέβη άπο 

1 λύτως άναγκαϊον νά έπιστρέψωσιν είς τήν Αϊ'

-γλίαν, διά νά ζητήσωσιν εργαλεία δυνατώτερα : 

■καί πλειότερα. :
»Τά πρακτικά συμπεράσματα άτινα έκφέρουσιν 

έκ συμφώνου πάντες οί ύπδ διαφόρους τίτλου; ; 
μετασχόντες εΐ; τήν έπιχείρησιν, είναι τά έξης.

«ά. Τδ άτμόπλουν «Μέγας Ανατολικός», διά 
τε τήν χωρικότητα καί τήν άζινησίαν αύτού έντδς 
τοΰ σάλου τού ωκεανού, καθώς καί διά τάς εύκο- 
λία; τάς όποιας παρέχει τδ σύστημα τών τροχών 
καί ελίκων του, είναι τδ καταλληλότερον καί ά- 
•σφαλέστερον παντός άλλου σκάφους, πρδς κατά- 
δυσιν έν παντί καιρώ τηλεγραφικού -κάλω έντδς 
τοϋ ατλαντικού.

β'. »Ι1 έκτυλικτική μηχανή τήν όποιαν κατε- 
σζεύασαν έπ’ αύτώ τούτω οί ΚΚ. S. Canning 
καί Clifforl ηύδοκίμησε κατά πάντα, καί δύνα- 
ναταί τις νά βασισθή είς αύτήν έν πάση πίστει.

γ'. »11 άπομόνωσις διά τής γουτταπέρκας ή- 
τις περικαλύπτει τδν αγωγόν καθίσταται μετά 
■τήν ζατάδυσιν τού κάλω είς τά ΰδατα διπλάσιάς 
τελειοτέρα’ καί ό κάλως δέ αύτός άπεδείχθη ώς 
πρδς τήν άπομόνωσιν τών έντδς αύτοϋ συρμάτων 
τελειότερος τών δσοι κατεσζευάσθησαν μέχρι τού- 
δε’ ώστε οί ζατασκευασταί έξεπλήρωσαν τδ χρέος 
αύτών ύπέρ όσον ύπεχρέονεν αύτούς τδ συμβό- 
Λαιον, Αίτιον τών δύο έλαττωμάτων άτινα έπι- 
διωρθώθησαν ύπήρχεν εί; άμφοτέρας τάς περι
στάσεις, ότι ή γουτταπέρκα είχε διατρυπηθή μέ
χρι τού κυρίως αγωγού ύιτδ σιδηρού τίνος τεμα
χίου, τδ όποιον έτυχε νά έγγίζη είς τδν κάλων. 
Κατά τά ηλεκτρικά πειράματα, τδ τρίτον έλάτ- 
τωμα ύπήρχεν ανάλογο» τοΰ πρώτου. Είς τδ εξής 
δύνανται νά προληφθώσ: τά απευκταία ταϋτα.

δ'. »0ι άνδρες είς τούς όποιου; άνετέθη τδ 
έργον τής καταδύσεως τοΰ τηλεγραφικού κάλο> 
διαβεβαιοΰσιν, δτι ούδέν είδον ίζανδν νά τοϊς πα- 
ρέξη έλάχιστόν τινα δισταγν.δν περί τής έπιτεύ- 
ξεως τού σκοπού’ τούναντίον δέ μάλιςα ένισχύθη 
μεγάλως ή πεποίθησις αύτών έκ τή; πείρας ·?,ν 
έλαβον κατά τήν γενομένην δοκιμήν.

ε. »Εάν τδ άτμόπλουν ό «Μέγας Ανατολικός» 
ύπήρχεν έφωδιασμένον δι’ άλύσεων στερεωτέρων 
καί διά μηχανή; άνελκυστική; άομοδία; διά βάθη 
4,000 έ'ω; 5,000 ύαρδδν, έλαχίστη ή μάλλον 
ουδεμία υπάρχει αμφιβολία οτι δύναται νά σωθή 
τδ απολωλός μέρος τού κάλω καί νά σ-ζμπληρωθή 
ή γραμμή, ήτι; είναι ήδη τεθειμένη κοτά τά δύο 
τρίτα.

>0 «Μέγα; Ανατολικός’ άναχωρ-.ϊ εντεύθεν

I

ου;,

κατ ευθείαν είς Scheerness. Τά πάντα έν αύτώ 
καλώς έχουσι

«Κατά τό πλείστον τής Οαλασσοπορίας ύπήρ
χεν άκρα ΐ'αλήνη· συνεχώς δμως συνέβη όμίχλη 
καί βροχή, έπί δύο δέ ήμέρας έπεκράτησε καί 
σφοδρός τις άνεμο;’ ένώ δμως τά κύματα έπιπτον 
έπί τού καταστρώματος τού συνοδεύοντος τδν 
«Μέγαν Ανατολικόν» άτμοπλόου Terrible, μόλις 
είς τό πελώριον σκάφος καθίστατο σάλος τις έ~ 
παισθητός' τδ μεγαλήτερον αύτοϋ παραζύλισμα 
δέν ύπϊοέβαινε κζτά πλάτος τούς 7 1/2 βαθμού 
κατά δέ μήκος τον I βαθμόν, έως 1 1/4. ό κά
λως έξετυλίσσετο θαυμασ'.ως, χάρις δέ είς τήν διά
μετρον και τήν ελαφρότητά του, ή πίεσις ή ά- 
ναγζαιούσα διά νά έμποδίζη αύτδν τού νά εκτυ
λίσσεται ύπέρ τό δέον ταχέως, ούδέποτε ύπερέβη 
τούς 1 4 τόνου;. Τί γωνία αυτού μετά τού όρί- 
ζοντος, ένώ έξετυλίσσετο, σπανίως ύπερέβη 9 Iy2 
βαθμούς.

«Ουδεμία δέ δυσκολία άπηντήθη διά νά στη- 
θώσιν οί σημαντήρες εις τά μέγιστα βάθη τοϋ 
ωκεανού’ δυο έξ αύτών έμειναν όπίσω, δεθέντες 
διά τεμαχίων τού καλωδίου τδ όποιον άνελκύθη 
έκ βάθους δύο μιλίων’ έκ τούτων δ είς υπέστη 
σφοδράν τρικυμίαν έαρινήν, καί δμως ή θέσις του, 
μετά εννέα ήμέρας, εμεινεν αμετάβλητος, 
χρονόμετρα τού πλοιάρχου Morcraly εύρον 
αληθή θέσιν τοϋ πλοίου μέχρι κλάσματος 
μιλίου ώ; έγγιστα

»Τδ συνοδεύον τδν «Μέγαν Ανατολικόν» 
λεμικδν πλοϊον άνεχώρησεν έξ ήμών |
τινας ήμέρας. Τδ δέ Terrible άπήλθεν εις Τε 
νόβαν διά νά έφοδιασθή διά γαιανθράκων.»

Εκτος τής έπιστολής ταύτης. δ πράζτωρ τή; 
Εταιρίας, Κ. Varley, επεμύεν άλλην, έπίσημον, 
έν ν, περιγράφει τά τρία περιστατικά άτινα συ 
νέβησαν έπί τή; καταδύσεως τοϋ τηλεγραφικού 
κάλω. Νέον τι δμως δένπεριέχει ή έπιστολή αΰτη 
μετά τά ανωτέρω. ‘Π τελευταία αύτή; παράγρα
φο; φέρει τά επόμενα.

«Πάντες τρέφουσι τήν ελπίδα δτι δύνανταινά 
σωθώσι τά 1,200 μίλια τοϋ τηλεγραφικού κάλω 
καί νά συμπληρωθώ εύτυχώς ή γραμμή μέχρι τή. 
Τερρανόβας.»

0 «Χρόνος» τοΰ Λονδίνου προσθέτει τά εξής’ 
«Ό «Μέγας Ανατολικό;» ηύδοκίμησε θαύμα- 

σίως, άλλ’ ή άνελκυστική μηχανή δέν ήτον έπι 
τηδεία, καί δύναται τις νά εϊπη δτι έξ αύτής 

προήλθεν όλη ή αποτυχία.»

Τά 
τήν 
ένδ:



χρτςααλις. 503
502 ΧΡΤΣΑΛΑΙ2.

Γρά'φουσιν έκ Λονδίνου ιδιαίτερα1, έπιστολαί.
«Είναι άπερίγραπτος ή άνυπομονησία τοϋ εν

ταύθα δημοσίου όταν ήκούσθη δτι ό «Μέγας Α
νατολικός» προσωρμίσθη εις Crookhaven. Εβρε
χε ραγδαίως, καΐ δμως δλοι έξήρχοντο είς τάς 
οδούς διά ν’ άγοράζωσι τάς εφημερίδας αΐτινες 
εδιδον πληροφορίας έπι τοϋ προκειμένου δι εκτά
κτων παραρτημάτων.

’Τδ δημόσιον σήμερον πέποιθεν έκ τών όσα 
άνέγνω, δτι το πράγμα υπάρχει κατορθωτόν, κα'· 
οτι ή αποτυχία αΰτη εϊναι πρόσκαιρος καΐ σχε
τική. Εν τώ Επικαταλλακτηρίω, δταν έγνώσθη 
δτι ό «Μέγας Ανατολικός’ άφίχθη εις Crookha
ven έγκαταλείψας τόν τηλεγραφικόν κάλων, αί 
μετοχαΐ της έπιχειρήσεως, αΐτινες την προτεραίαν 
έπασχον ζημίαν 55 Ο/θ κατέβησαν εις 65 καΐ 70 

τοϊς 100" άφοϋ δμ.ως άνεγνώσθη ή άνωτέρω έκ- 
θεσις καΐ τό περιςατικδν έξετιμήθη άποχρώντως, 
πάλιν άνετιμηθησαν αί μετοχαΐ, ώστε σήμερον 
δέν ζημιούνται πλείονα τών 45, 42 μάλιστα δέ 
καϊ 40 τοϊς 1 00.

»Λς έλπίσωμεν δτι ούδέ τό Επικαταλλακτή- 
ριον άπατάται, ούδ’ οί επιστήμονες, καί δτι τά 
φανέντα ελαττώματα θά έπιδιορθωθώσιν κατά 
πάσαν εύχην.»

(έκτης Ημέρας.) 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Εν Πειραιεϊ τή 14 Αύγουστου 1865.
Εβράδυνα ν άπαντήσω είς τήν έπιστολήν σου 

ένεκα τοϋ υπερβολικού καυσωνος καϊ άλλων τινών 
λόγων, όχι δμως καΐ έξ άμελείας, ώς ϊσως ύπέ- 
θεσας. Από τάς πρώτας τωόντι ημέρας τού ’Ιου
νίου τό πτωχόν μου κρανίον παρ’ ολίγον διε^ράγη 
ώς υπερΟερμανθεΐς λέβης, ώστε μοί ητο απολύ
τως άδύνατον νά συ^ράψω δύο ιδέας.

Εφυγον λοιπόν τάς ’Αθήνας διά νά λυτρωθώ 
άπό τδν κλασικόν τής γής αύτής κονιορτόν, τδν 
φοβερόν καύσωνα καΐ τάς έν υπαίθριο καί άπό τού 
βήματος τής βουλής αγορεύσεις. Δέν δύνασαι 
τςοόντι νά φαντασθής, φίλε όποία λύσσα άγορεύ- 
σεων κατέλαβε τούς άγαθούς πολίτας τής Κε- 
κροπίας μετά τήν ένδοξον Οκτωβριανήν μεταπο- 
λίτευσιν. Είς μάτην κλείεις τά ώτά σου, εϊναι 
άδύνατον νά διαφύγης τήν σαγήνην μαινομένου 
τίνος ρήτορος άμα δύο βήματα άπομ.ακρυνθής 
τής οικίας σου καί τολμήσης ν’ άναπνεύσης τδν 
κονιορτόν τών’Αθηναϊκών περιπάτων, διότι -οί

ρήτορες έπολιόρκησαν κατά γράμμα τήν πόλιν" 
οί στύλοι τού Ολυμπίου Διός, ή “'πλατεία τοϋ 
ψιμυθιωμ.ένου Πανεπιστημίου, ή τής όμονοίας 
καϊ ή τού Θησείου, τά τέσσαρα έν ένϊ λόγιο ά
κρα τής πόλεως μετετράπησαν εις Δημοσθενείους 
Πνύκας, δθεν κεραυνοβολούνται τά ταλαίπωρα 
ώτά μας. Είναι τςοόντι άκατανόητος ή μανία 
αύτών τών ανθρώπων. Βασανίζονται καί συμ.βα- 
σανίζουσι καϊ τούς άλλους άνευ λόγου. Πρό τινων 
ημερών έξέφραζον τήν περί τούτου άπορίαν μου 
εϊς φίλον, δστις μοΐ άπεκρίθη, δτι καθ ά έμαθεν, 
είς τών ^ητόρων τούτων μεταχειρίζεται τάς αγο
ρεύσεις άντΐ αφαιμάξεων καϊ άλλων καταπραϋν
τικών μέσων κατά παραγγελίαν ιατρικήν !. .. 
Καϊ τδ πιστεύω διότι άλλως δέν εξηγείται τδ 
παρά φύσιν τούτο φαινόμενου έκτδς άν ζητής καϊ 
δευτέοαν έπεξήγησιν προσάπτουσαν ολίγον τινα 
μώμον είς τδν άμφίβολον πατριωτισμόν αύτών' 
λέγουσι δηλαδή αί κακαί γλώσσαι δτι δσω τις 
μάλλον έν Ελλάδι φωνάζει τόσω άσφαλεστέραν 
άναμένει τήν παρά τής Κυβερνήσεως άμοιβήν· 
καϊ έν μεν τή Βουλή τδ αξίωμα τούτο τφόντ» 
θριαμβεύει, διότι εΐδομεν καί βλέπομεν δτι οί πο
λύλογοι καϊ οί τήν βοήν αγαθοί καϊ ελαβον καϊ 
λαμβάνουσιν δλονέν θέσεις" οί υπουργοί μάλιστα 
έξ αύτών αείποτε μετά τήν μεταπολίτευσιν ά- 
γρεύονται . . . ’Εντούτοις άς έπανέλθω είς τδ 
προκείμενον, δθεν άνεπαισθήτως έξετράπην. Ελε- 
γον δτι εφυγον έκ τών 'Αθηνών διά νά λυτρωθώ 
άπδ τδν καύσωνα, τάς πολιτικά; συζητήσεις καϊ 
τάς άγορεύσεις, νά εΰρω δέ άντΐ τούτων δρόσον 
ύπδ σκιερά δάση, άνάπαυσιν καϊ δλίγην ποίησιν 
όχι έννοεΐται έξ έκείνων τάς οποίας άκούομεν είς 
τούς ποιητικούς διαγωνισμούς, άλλά ποίησιν φυ
σικήν, ποίησιν τήν όποίαν αισθάνονται μόνον οί 
οφθαλμοί καϊ ή καρδία. Δυστυχώς δμως άλλα 
άντ’ άλλων εύρον" έμελέτων νά μεταβώ είς Κη- 
φισσίαν άπδ τήν όποίαν είμαι καταγοητευμένος· 
άλλά κακή μοίρα ό ώοαϊος αύτδς τόπος, καθώς 
καϊ άπασα ή ’Αττική, ΐνα μή είπω ή Ελλάς δια
τελεί άπδ δύο ήδη έτών ύπδ τήν δικαιοδοσίαν τοΰ 
παντοδυνάμου ορεσιβίου ιππότου Κίτσου καϊ τών 
δέκα αύτού οπαδών. Θά θαυμάσης ϊσως πώς εϊναι 
δυνατόν δέκα ληστάς νά μή έξοντώση ό Ελληνι
κός στρατός καϊ ή έμμισθος έθνοφυΛαχη αυτό 
φίλτατε ίσια ϊσια εϊναι αίνιγμα έκ τών άλύ- 
των, έγώ τούλάχιστον υποθέτω δτι θά κρατή 
ό τερατώδης αύτδς Κίτσος τδν δακτύλιον τοΰ 
Σολομώντος τδν δποΐον άμα παρουσιάσω τρέπει 
είς φυγήν τούς διώκτας του !

Πρδς αποφυγήν μακρολογίας έν τούτοις άς 
■ σοΐ είπω ότι κατέβην είς τδν Πειραιά, δέν ένθυ- ■ 

μούμαι άκριβώς κατά ποιαν έποχήν, ένθυμοΰμαι ; 
μόνον δτι τότε, πρδ 1 5 ημερών, συνεζητεϊτο έν τή : 
Βουλή ή άπάντησις είς τδν Βασιλικόν λόγον, μετά 
παρέλευσιν δ’ ένδς μηνδς έμαθον ότι ή συζήτησις 
έξηκολούθει μετά πολλής ζέσεως έπΐ τίς άπαν- 
τήσεως, έννοεΐται πάντοτε, καϊ κύριος οιδε αν 
μέχρις ώρας δέν έξακολουθεϊ ' ! Ενόμισα λοιπόν
δτι θά σέ εύχαριστήσω παρέχων σοι μικράν περι
γραφήν τών θέλγητρων τού Πειραιώς καϊ τής έν 
αύτώ διαμονής μου. Πριν δμως έπίτρεψόν μοι νά 
σέ διαβεβαιώσω δτι :ό άνθρωπος είναι τδ άνοητό- 
-ερον τών επιγείων πλασμάτων καϊ άς λέγουν ο,τι 
θέλουν οί φυσιολόγοι, οί θεολόγοι καϊ οί φιλόσο
φοι, έγώ διϊσχυρίζομαι δτι άν άντιφοονούν, άντι- 
φρονοϋν άπδ καθαρώς έγωϊσμδν κινούμενοι καϊ οχι 
έκ πεποιθήσεως, διότι τά άλλα ζώα, τά άλογα 
παρ’ ήμών βαπτισθέντα, δϊς ούδέποτε σχεδόν έ- 
ξαμαρτάνουσι καϊ άπας τιμωρηθέντα ή άλλως 
παθόντα σωφρονίζονται, ένώ ό άνθρωπος καϊ δέ- 
ρεται καϊ φυλακίζεται καϊ σωματικάς παθήσεις 
υποφέρει καϊ ψυχικά; άλγηδόνας, καϊ δμως βλέ
πομεν αύτόν συνεχώς είς τδ αύτδ σφάλμα υπο- 
πίπτοντα" καϊ όχι μόνον δέν ωφελείται άπδ τών 
άλλων τά παθήματα, ώς λογικόν δν, άλλά κα' 
τάς ιδίας δοκιμασίας τάχιστα λησμονεί καϊ ώς 
τυφλός είς τό βάραθρον καταπίπτει· θέλεις §ν 
παράδειγμα τών λεγομένων μου; άκουσον.Έξ ιδίας 
πείρας εϊχον χειριστήν ιδέαν περί τών ’Αθηναϊ
κών έξοχών, έν αις άλλο δέν ευρίσκεις παρά βρά
χους, ήλιον καϊ μίαν τδ πολύ καλύβην, έν ή δέν 
έχεις πού νά καθίσης" ό Πειραιεύς μάλιστα άνέ- 
.καθεν μοΐ ένέπνεεν αντιπάθειαν διά τδ άγονον τής 
γής του, τδν κονιορτόν του καί τήν μονοτονίαν 
του, καϊ δμως, φίλτατε ιδού με είς τδν Πειραιά· 
ίίραΐος τόπος εξορίας ! πολυθέλγητρος διαμονή· 
’Εδώ περίπατοι γοητευτικώτατοι έν μέσφ άκαν
θων καϊ τριβόλων ! Έδώ αύρα θαλασσία, έξ ής 
δύναται ό Αίολος δλους αύτού τούς ασκούς νά έμ- 
πλήση ! Έδώ βαθύσκια δάση καϊ μορμυρίζοντας 
ρύακας διαυγέστατου καϊ ψυχρότατου ΰδατος 
πλάττει ή κεκαυμενη καϊ διψώσα φαντασία ! . . 
’Αφίνω κατά μέρος τδ πλήθος τών παντοπωλείων, 
ένθα δύναται μετ’ άκρα; γλυκυθυμίας ό πεινών 
στόμαχος νά θαυμάση τούς μετά πολλής χάριτος 
παρατεταγμένου; σάκους πλήρεις φασουλίων, 
κυάμων, σακχάρεως καϊ άλλων όρεκτικωτάτων 
προϊόντων !

Είς τδν Πειραιά, φίλε, αί τέρψεις διαδέχονται 
ή μία τήν άλλην άδιαλείπτως άπδ πρωίας μέ
χρι νυκτός. Καϊ τήν μέν πρωίαν σοϊ παρέχεται 
κατά πρώτον ήμίωρος προθεσμία διά ν άνα
πνεύσης όλίγην δρόσον καϊ ν αποταμιεύσω,; έξ 
αύτής άρκετήν ποσότητα είς τά θυλάκια τού έ- 
πενδύτου σου έφόδιον διά τδ έπίλοιπον τής ημέ
ρας" ύστερον κλεϊσον έπιμελώς τά; θύρας καϊ τά 
παράθυρα τής οικίας σου, έκδύσου καϊ έμβα εις 
ψυχρόν λουτρδν, ένθα έξηπλωμένο; ή καθήμενος 
δύνασαι έν άνέσει καϊ ν ανάγνωσης καϊ νά δια- 
σκεδάσης καϊ νά φιλοσοφήσης μέχρι τής δύσεως 
τοΰ ήλιου" νά κοιμηθής δέν λέγω, διότι εΐναι 
σπάνιον πράγμα νά μή άνατιναχθής έξαφνιζό- 
μενος άπδ τούς πυροβολισμούς τών έν τώ λιμέ· 
νι πλοίων, ότέ μεν έορταζόντων, ότέ δε πεν- 
Οούντων ότέ δε άποχαιρετούντων καϊ άλλοτε τέ
λος πυροβολούντων άνευ λόγου καϊ μόνον διά νά 
σέ άφυπνίσωσι μέ τδ γλυκύ αύτδ κελάδημα τών 
τηλεβόλων των.

Αληθινά, σοϊ συνιστώ πολύ ώς δραστήριον άν- 
τιφάρμακον κατά τής άφορήτου δυσθυμίας τήν 
άνάγνωσιν τών'/π.ποεώ?· τον στερεώματος. Τδ 
άστε’.ον αύτδ μυθιστόρημα ευρίσκεις μ,εταπεφρα- 
σμένον είς ένα τόμον τής Ευτέρπης, δστις έτυχε 
υ.εταξύ τών βιβλίων μου. Εγω τό άνέγνων ενταύ
θα άπ’ άρχή; μέχρι τέλους, ,διότι λίαν μοΐ έκίνη- 
σε τδ ενδιαφέρον ή περιγραφή τή; τότε πολιτι
κής καταστάσεως τής Πορτογαλλίας. Φαντάσθητι 
ένα νεανίσκον άκαμάτην καϊ άμουσον κατατρί- 
βοντα τόν καιρόν είς άνατροφήν κυνών καΐ ίππων, 
είς ήδυπαθεϊς διασκεδάσεις, είς άηδεϊς καί άπρε- 
πεϊς άστειότητας, καϊ περικυκλωμένον άπδ αύ- 
λικούς εγκωμιάζοντας καθ έκάστην τάς άρετάς 
του καϊ υποβοηθούντας τά; άκολάστους τέρψεις 
του. Φαντάσθητι προς τούτοις υπουργούς ούδέν 
άλλο μέλημ.α έχοντας, παρά τίνι τρόπςο νά πα- 
ρατείνωσι καϊ κραταιώσωσι τήν πρδς αύτούς εύ
νοιαν τοΰ ήγεμόνος, ΐνα κορέσωσι τήν φιλοδοξίαν 
των καϊ έμπλήσωσι τά βαλάντια αύτών τε καϊ 
τών φίλων των έκ τοΰ ίδρώτος τού άτυχούς 
λαού, ύπέρ ού ούδεμίαν πρόνοιαν έλάμβανον. 
Τοιούτος ήτο Αλφόνσος ό τότε ήγεμονεύων τής 
Πορτογαλλίας καϊ τοιαύτη, ή διέπουσα τάς τύ-

1 χας τού ταλαίπωρου έκείνου έθνους Κυβέρνησις ! 
; Τόσω δέ έντέχνως καΐ άστείως περιγράφονται δλαι 

αύται αί λυπηρά! άλήθειαι, ώστε, σέ βεβαιώ, δέν 
θά μετανοήσης επιχειρών τήν άνάγνωσιν τών 
'Ιπποτών τοϋ στερεώματος κατά τδ διάστημα 
τών καυστικών ήμερων τοϋ θέρους.
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Τδ δ’ έσπέρα; άμα δόση δ φοβερός ήλιο; ε- 
ξελθε άφόβω; τοϋ λουτρού σου, διότι τότε πλέον 
ό καύσων πραυνεται, ένδύσου δέ ταχέως και δρά· 
με εις τήν τερψιθέαν τρέχων, άλλά πάντοτε εν
νοείται μετά προσοχής, ΐνα μή καταπέσης εϊς τι 
άπεξηραμένον φρέαρ ή δπήν δεξαμενής, έξ ών εί
ναι όλόκληρος έσπαρμένη ή ευλογημένη αυτή γή 
τοΰ Πειραιώς. Ο κύριος δήμαρχος έφοόντισε μετά 
πατρικής δλως μερίμνης περί τών στομάχων 
τών Πειραιέων καί έκτισεν έπί τούτφ εύρύ- 
χωρον καί ώραίαν αγοράν, τί άλλο θέλεις; ποΰ 
νά πρωτοπροφθάση ένας άνθρωπος; Τδ ν' ά- 
παιτής νά διορθώνη τάς οδούς καί νά φράττη 
τάς όπάς τών φοεάτων είναι μεγάλη καί άδικος 
άπαίτησι; ' Δράμε λοιπδν εις τήν Τερψιθέαν καί 
προσπάΟησον νά φθάσης, εΐ δυνατόν, πρώτος καί 
νά φυγής τελευταίος διά νά μή χάσης ουδέ μίαν 
ρακέταν ή στροφήν τινα τής μελιφθόγγου Δανι
κής μουσικής Σέ συμβουλεύω όμως ν’ άναβή; 

τών παρακειμένων υ- 
ης τάς ή- 

έάν έπιμείνης νά 
τής μουσικής ή θά 
ής πολλής συρροή; 

Γ,ς ζ.άνέν άπδ τάς 
ών μικρών παιδιών, τά □ 
όπως διά μέσου τών κνη- 

πλασμένοι 
άς άλλας 
έναποτα-

κατά προτίμησιν εις Sv ·..’. ....... ....
ύωμάτων καί έκεΐθεν ν άπολαμβάνη 
δύτητας τής Τερψιθέας, διότι έά 
περιπατής περί τήν σκιάδα 
πάθη; άπδ άσφιξίαν ένεκα ■ 
τών φιλομούσων, ή θά πατήση 
εκατοντάδας έκείνας τ< 
ποια τρέχουσιν άδιακό 
μών σου. Οι Πειραιεϊς είναι άνθρωποι 
διά τά χρήματα, τήν μουσικήν καί · 
τέρψεις’ διά τοΰτο άφοΰ τήν ήμέραν 
μιεύσωσιν Αρκετά ναπολεόνια ή καί δεκάλεπτα 
εις τδ πολύκλειδον θησαυρό φυλάκειόν των, τδ έ- 
σπέρας λαμβάνουσι τά τέκνα των, τά; γυναΐκάς 
των, τάς υπηρέτριας των, τούς κύνας των καί έκ· 
στρατεύουσι πανοικεί εις τήν τερψιθέαν άμα άζ.ου- 

πρδν ένδυμα έχουσι τδ ένδύονται τήν ώραν έκεί- 

δαυλοφόρων βαρελίων, τοποθετημένων εΐ: 
τέσσαρας γωνίας τής π 
ό περίπατος τή; Τερψιθέας έχει τά όριά του, 
όποια ούδείς τολμά νά υπερπηι 
λαδή βημάτων άπόστασις παραχωρεΐται εί; τού; 
περιπατοΰντας, ουδέ δάκτυλον δέ περίπλέον δέν 
επιτρέπεται ν άπομακρυνθή τ·.; τής πλατείας, 
καί μόλις δύο ή τρεις τολμηροί άποφασίζουσι νά 
προβώσι μέχρι τοΰ παραλίου.

όσάκις δέν υπάοχουσι ξένα πολεμικά πλοία εϊς 
τδν Πειραιά δέν υπάρχει ουδέ μουσική εις τήν 
Τερψιθέαν’ άλλά τότε τήν έλλείψιν αύτής άνα- 
πληοοϊ τδ κινητόν πολύφωνου πλάνη-ό; τίνος Ι
ταλού καί ό θόρυβος τών προσθριπτομένων αι
σθητών καί ή μέλιτος γλυκυτέρα λαλιά τοΰ ω
ραίου φύλου, καί μάλιστα όταν αί ομιλία·. γίνων- 
ται γαλλιστί’ διότι πρέπει νά ήξεύρης ότι πολ- 
λαι άοοόταται νεάνιδες, αξιέπαινοι τφόντι διά 
τδν περί τήν μάθησιν ζήλον αύτών, άποστηθί- 
ζουσιν εις τήν Τερψιθέαν όσα παρά τοΰ Γάλλου 

σθή τδ σύνθημα τής υ.ουσικής. ό,τι νέον καί λαμ-
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νην και τδ καπνίζουσιν εϊς τδν καπνόν τεσσάρων 
δαυλοφόρων βαρελίων, τοποθετημένων εις τάς

ιλατείας. Σημείωσον δέ ότι 
τά όριά του, τά 

,δήση' έζ.ατδ δη- 
τασις παραχωρεΐται εί

δ.δασκάλου έδιδάχθησαν τήν ήμέραν. QI1 qu’ ί| 
est gentil, oh ! qu’il cst charmanl ! c’est 
delicicu. Τοιαΰτα. επιφωνήματα συνεχώς έξέρ- 
χονται άπδ τδ έρκος 32, άν όχι δλιγωτέρων,. ό- 
δόντων, οί δέ παριστάμενοι νεανίαι μένουσι κε- 
χηνότες, μακαρίζοντες εαυτούς καί τήν Ελλάδα 
έπί τή έν πολιτισμώ προόδω, καί μάλιστα βλέ- 
ποντες τούς παρεπιδημοΰντας Ι'άλλους ή Αγ
γλους αξιωματικούς οΐκειότατα καί περιπαθέστα- 
τα συνδιαλεγομένου; μετά τών εις τδν βραχίονα 
των στηριζομένων Ελληνίδων ! . .

Θέλεις ν άκούσης καί έν έπεισόδιον τής Τερ
ψιθέας ; Πρό τίνος καιροΰ γηραιά τις άρκτος ένέ- 
πεσεν εις παγίδα στηθεΐσαν ύπδ νέα; άλώπεκος. 
Σημείωσον ότι ή άρκτος έχει σύζυγον, ή δέ άλώ- 
πηξ γονείς’ άλλά τί τδ μ.ή ύποκήπτον εις τούς 
Δρακόντειους νόμους τοΰ έρωτος, όσάκις μάλιστα 
ό πονηρός ούτος παΐς τοξεύση καρδίαν ουδέ ύπδ 
ίζηκοπα χειμώ·'ω>· ψυχρανθεΐσαν, δπερ συνέβη 
εις τήν ταλαίπωρου αύτήν άρκτον !

Τοιοΰτο; είναι ό Πειραιεύς καί τοιαύτας εντυ
πώσεις μοί ενοποίησε κατά τήν δίμηνον έν αύτώ 
διαμονήν μου. ’Εξ αύτών έμαθες ελπίζω ό,τι έπε- 
θύμεις, ώστε νά προφυλάττησαι έν τώ μέλλοντι 
καί νά μή σαγηνεύησαι ευκόλως άπδ τά θέλγη
τρα τών Αθηναϊκών έξοχων. Πριν όμως τελειώσω 
τήν επιστολήν μου άς σοί ομολογήσω, ΐνα μ.ή μέ 
έλέγχη ή συνείδησις ότι παρεπίκρανα τούς έντι
μους καί άγαθού; ΙΙειραιεΐ;, ύπέρ μέτρον αύστη- 
ρώς περί αύτών καί τής πόλεως των λαλήσας,δτι, 
καί τοι τοιοΰτο; ών ό Πειραιεύς δέν είναι πολλώ 
κατώτερος τή; πρωτευούση;, τής ψωρειώσης αύ
τής καμήλου, τή; Αφρικανή; αύτής έρήμου, έφ 
ής βιοΰσι 50 χιλιάδες ανθρώπων βίον άβίωτον, 
πΰρ καί κονιορτδν τδ θέρος άναπνέοντε;, ύπδ λη
στών καί στάσεων νυχθημερών άπειλούμενον, ύπδ 
άπλήστων δημαγωγών άπομιζούμενοι, ύπδ Αβ
δηριτών διοικούμενοι κα: ούδεμίαν στιγμήν ανα
ψυχής έχοντες, ουδέ τήν έλαχίστην διασκέδασιν 
εύρίσκοντες, καί μάλιστα άπδ τής ενδόξου μετα- 
πολιτεύσεως, διά τόν γύβον των Ιουδαίων.

Αί ώραϊαι άλλοτε καί κλειναί Λθήναι αί ύπδ 
τών ποιητών έξυμνηθεϊσαι διά τδν περικαλλή 
αύτών ουρανόν καί τδν ποικίλου καί γραφικότα- 
τον αύτών ορίζοντα καί τούς τερπνοτάτους πε
ριπάτου; καί τού; πολλούς καί κομψοτάτους κή
πους, κατήντησαν σήμερον διά τής άδρανείας 
κα>. ανικανότητα: καί καταχρήσεως τών Αρχόν
των κόλασις επίγειο; !

ΟΤΤΙΣ.

Λύσις τοϋ εν τώ προηγουμένω φυλλαδίω αι
νίγματος. — ΠΓΑ1Ϊ— YAH.

(Γ Συνέχεια άπδ φυλλαδίου 63.

Η ΔΕΣΠΟ2ΥΜΙ ΔΕ ΜΑΛΕΠΕΡ 1).

Ίσως άφοΰ παρέλθ-ρ καιρό; πολύ; θά σάς άγα' 
πήση ή αγέρωχος αΰτη κόρη. "Επειτα τί σημαί
νει; σείς θά τήν νυμφευθήτε τώρα’ κανέν έμπό- 

διον δέ» υπάρχει ώς πρδς τούτο
— ’Αλλ’ άν άλλος τι; ευτυχέστερος μου κατέ

λαβαν ήδη τήν καρδίαν της; είπον μετά δισταγ
μού, άναμνησθεί; τδ άνησυχήσάν με πρωινόν Ανε

ξήγητου περιστατικόν.
Εις τήν υποψίαν ταύτην ή Βαρόνη ύψωσε τά; 

χεϊρα; πρδς τδν ούρανδν άνακράζουσα. — ! κύ-
με, καί ποιον ύποκείμενον ύπάρχει εΐ; τά μέρη 
ταύτα άξιον νέας εύγενοΰς καταγωγής; ούτε σκιά 
αντιζήλου δέν ύπάρχει έδώ. Ούδείς εις τδ χω
ρίον μας συχνάζει, εΐμή τινές γείτονες ηλικιω
μένο·. εύγενεϊς, οίτινες διασκεδάζουσι μετά τοΰ 
βαρώνου κηνυγοΰντες, καί οίτινες τιμώσιν ενί
οτε τδ γεϋμά μα;' είναι δέ δ κύριος δέ Τουζέτ, 
άρχων τοΰ Πιερφουχά, ό κύριος δέ Βουρδάχης, καί 
ό Κ.Καραδάσης, πρώην βασιλικό; δασονόμος, άν
θρωποι μέν εύγενεϊς καί τίμιοι, άλλά συναναστρο
φής δχληροτάτης.

’Ενώ δέ οΰτω; μ' ένεκαρδίονεν ή βαρόνη, παρε- 
τήρουν μηχανικώς εικόνα τινα, ήτις είχε λαμ
πρόν οιοειδές περιθώριο·/ παρίστα δέ ή εΐκών αυ
τή τήν Ήρωΐδα τοΰ ‘Ριχάρδων, καθ’ ήν στιγμήν 

έγκαταλείπει τήν πατρικήν οικίαν.
— 'λ ! είπεν ή βαρωνίς άλλάζουσα δμιλίαν μέ 

το σύνηθε; αύτή εύμετάβλητον ήθος,απορείτε ίσως 
πώς ή όντως πρόστυχος αΰτη Ιχνογραφία εύρίσκε- 
ται εντός τοΰ ωραίου αύτοΰ περιθωρίου, καί όμως 
έγώ προσήομοσα τήν εικόνα ταύτην εις αύτ·;, 
καί νά ίδήτε διατί. Πρέπει νά ήξεύρετε, κύριε, 
ότι τδ πρώτον έτος τοΰ γάμου μου κατελήφθην 
ύπδ τοιαύτης μελαγχολίας, ώστε ολίγον έλειψε 
» άποθάνω. Ό σύζυγός μου έπιθυμών νά μέ δια- 
σκεδάση προσεκάλεσεν ’Ιταλόν τινα ζωγράφον, 
ίστις περιήρχετο τάς έπαύλεις τών εύγενών, διά 
νά κάμνι τήν εικόνα μου. ’ΐΐγάπων πολύ τάς έκ 
μολυβδοκονδύλου εικόνας καί κατά τδν τρόπον 
τούτον έπεθύμουν νά μέ είκονίσγ,.Άλλ’ δταν ήλθεν 
δ ζωγράφο; τοσούτον ήδυνατισμε'νη ήμην καί ισχνή, 
ώστε έστάθη αδύνατον νά έπιτυχη ή εΐκών’ μάλι
στα ή υγεία μου έχειροτέρευσε πολύ περισσότερον 
και ήναγκάσθην νά μείνω ίξ εβδομάδας κλινήρη;. 
Αφοΰ όμως άνέλαβον ό βαρώνο; μέ ώδήγησεν εί;
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τδ δωμάτιον τοΰτο άντικρυ τής είκόνος ταύτης 

λέγων μοι περεχαρώς, — Βλέπεις, ακριβή μου, 
πόσον ή εΐκών αυτή σοί δμοιάζει; δ Ιταλό; ζω

γράφο; μας δέν ειχεν ανάγκην νά σέ ίδη πολ- 
λαϊ; φοραϊ; διά νά σέ εΐκονίση, ! ό κατηραμέ- 
νος μέ είχε δι’ ελαίου ζωγραφίσει ένδεδυμένην 
τουρκιστί καί τήν κόμην άνευ πούδρας."Α ' κύ
ριε, είπον πρδς τδν βαρώνον, δέν μ’ άοέσκει κα
θόλου ή εΐκών αΰτη, καί θέλεις μέ συγχωρήσει 
νά κρύψω αύτήν έντδ; τοΰ σκευοφυλακείου μου. 
Διά τοΰτο λοιπόν, έπειδή τδ περιθώοιον έμεινε 
κενόν, ή Βωαναί προσήρμοσε τήν Κεράτσα Κλα- 
ρίσσα ’Αρλόβ.

•— 'Ολίγην ζωγραφικήν γνωρίζω καί έγώ, ει- 
πον τότε, καί έάν μοί τδ έπιτρ-πητε, κυρία βχ- 
ρωνίς, θέλω δοκιμάσει νά κάμο> τήν εικόνα σας.

— Τήν έδικήν μου; ίχι κύριε, σά; υπερευχα
ριστώ’ δέν εϊνε πλέον καιρός, άπεκρίθη μετά με
λαγχολική; ζωηρότητας. Πρέπει νά ηναί τι; εικο
σαετή; διά νά ζωγοαφισθή, ώ; ή Ουγάτηρ μου, καί 
τήν εικόνα αύτής έπεθύμουν ν’ αποκτήσω.

— ’Εάν τδ αυγχωρή, θέλω αρχίσει άπδ τή; 
αΰριον, είπον έμπλεως χαράς.

— ’Αμέσως λοιπόν ! άνέκραξεν ή βαρόνη, νά 
εΐδοποιήσωμεν τήν κόρην μου.

Καί μοί ένευσε νά τήν Ακολουθήσω εις τδ 
σπουδαστήριον. Π δεσποσύνη δέ Μαλεπέρ άνεγί- 
νωσκεν όρθια πλησίον μικρά; βιβλιοθήκης, άναμ- 
φιβόλως τή; τοΰ αγαθού Άρβλαή. "Αμα δέ μάς 
εϊδεν, £όβιψε πάραυτα τδ βιβλίον χωρίς νά προσ
παθήσει νά τδ κρύψη άπδ τά βλέμματά μας’ καί 
δτε ή μήτηρ τη; τή ειπεν, δτι εμελλον ν’ αρχίσω 
τήν εικόνα της, ούδέν εύχαριστήσεως ή δυσαρέ
σκειας σημεΐον ξδειξεν, άλλ’ άνασηκώσασα ραθύ- 
μως τοΰ; μακροΰ; βοστρύχου; τή; κόμη; τη; άπε
κρίθη λακωνικώς.

— ’Αλλ’ δχι, 6χι τοιουτοτρόπως, κόρη μου, 
άνεφώνησεν ή βαρόνη' έπιθυμώ νά κτενισθή; ώ; 
νύμφη, μέ όλίγην πούδραν εΐ; τήν κόμην σου και 
κυανά; ταινίας.

— Μάλιστα, μήτέρ μου, άπεκρίθη μετά καρ

τερίας.
— "Υπαγε λοιπόν εΐ; τδ δωμάτιόν σου, καί 

ενώ ή Βωαναί θέλει σ’ ενδύει, έγώ ετοιμάσω 
τά πάντα έδώ.

’Αφοΰ έμεινα μόνος, μ’ ίλθεν ή ίπιθυμία νά 
ίίψω τού; οφθαλμούς έπί τοΰ βιβλίου της. Ητο 
ή Νέα Έλοϊζα. Παρευθΰς ένεθυμήθην τήν έξή; 
φράσιν τοΰ προλόγου, «Ή νεάνις, ήτις έτόλμησε
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ν’ άνχγνώση μίαν μόνην σελίδα τοϋ βιβλίου τούτου ! 
άπωλέσθη » Κατ’ ευτυχίαν, είπον χατ’ έμαυτόν, 
δέν ύπάρχει είς τά μέρη ταΰτα ΣαίνΠρέ ! ’Αλλ' 
ών πολλά νέο; χαί υπερβολική; αγαπών δέν έσυλ- 
λογίαθην βαθύτερα ττ,ν άνακάλυψιν ταύτην, χαί 
έπανέθεσχ τό βιβλίον εις την θέσιν του, λυπού- 
μενος μόνον, οτι η τύχη τό είχε ρίψει είς τά; χεΐ
ρας τή; Μαρία; δε Μαλεπέρ.

'Η βαρωνί; έδείκνυε μεγάλην δραστηριότητα 
εις σπανία; περιστάσεις, ώ; άπαντε; οί ζήσαντε; 
έν υπερβολικό) όκνηρίγ. Παρεστάθη εί; την τακτο- 
ποίησιν τοΰ σπουδαστηρίου, καί μετεμόρφωσεν αύ
τό εί; είδος εργαστηρίου ζωγραφικής. Η δέ δε
σποσύνη δέ Μαλεπέρ παρευρίσκετο •.αφο
ρούσα εϊς ολας ταύτα; τά; ετοιμασίας, ένδεδυ- 
μένη κα1. έστολισμένη ώ; είχε διατάξει ή μήτηρ 
της. ’Αλλ’ δταν τά πάντα έγειναν έτοιμα έκαμε 
τήν παρατήρησιν είς τήν μητέρα της, δτι δέν 
ήτο καιρό; νά σχεδιάσω τήν εικόνα τη;, διότι 
ήρχιζεν ήδη νά νυκτώνη.

— Πραγματικής, κόρη μου, εΐπεν’ είναι η 
ώρα τοΰ δείπνου’ σήμανε παρακαλο» νά ετοιμά- 
σωσ·. τά πλακούντια κα'ι τά όπωρικά.

Ετοίμασαν μικράν τράπεζαν μέ διάφορα γλυ
κίσματα καΐ όπωρικά, δηλ. μικρά κίτρινα ροδά
κινα, άθλια μέν τήν όψιν, άλλά τά όποϊα έγώ 
έφαγον μέ πολλήν ορεξιν εκείνο τό εσπέρας, ίΐ 
καλή Βωαναΐ τά έκαθάριζε ρίπτουσα αύτά έντό; 
οΐνου μέ ζάχαριν, ή δέ βαρόνη λαβοΰσα τεμάχιά 
τινα έξ αύτών διά τής χειρό; της μοΐ προσέφεοεν 
ειποΰσα μετά στεναγμού.—Τοΰτο εΐναι τό μόνον 
προϊόν τοΰ τόπου μας.

— Έγώ τό ευρίσκω άξιόλογον, άπεκρίθην άνευ 
κολακείας.

— Είσθε πολλΰ εύγενή;! σα; βέβαιή δέ, 
οτι ήθελεν είσθαι αδύνατον νά τά φάγη τις, έάν 
ή Βωαναΐ δέν τά κατασκεύαζε μέ οίνον, άφαιροΰσα 

τοιουτοτρόπως τήν τραχύτητα αύτών. Είναι σπά
νιά νέα καΐ επιτήδεια εί; όποιανδήποτε εργασίαν. 
Έπεθύμουν νά τήν υπανδρεύσω μέ τινα χωρικόν, 
τόν όποιον ήθελον συμπαραλάβε: ώ; θ ιλαμηπόλον 
μου, και τόν όποϊον ίσως ήθελεν αύτη έπί τέλους 
κατορθώσει νά μόρφωση, άλλά δέν συγκατένευσε 
νά νυμφευθή ποτέ ένα έκ τών αγροίκων τούτων !

— Μολοντούτο, κυρία, τοΰτο ήθελεν είσθαι με
γάλη τιμή δι’ αύτή·) ί είπεν ή δεσποσύνη δέ Μα
λεπέρ έξαπταμέτη’ οΐ χωρικοί ούτοι εϊσίν άνθρω
ποι ελεύθεροι, ένώ αΰτη είναι τάξεως δουλικής !

Ώ ! ©εέ μου ! Τί λόγοι είναι ούτοι; άνέκραξεν 

ύπερηφάνως ή βαρόνη. Πόθεν έδιδάχθης τοιαύτας 
άνοήτους ιδέας, κόρη μου; Ήξευρε, δτι διά τή; 
καλής συμπεριφοράς καΐ τών αισθημάτων της ή 
Βωαναΐ άνυψώθη υπεράνω τής τάξεως, ήν σύ άπο- 
καλεΐς δουλικήν’ καί μάθε ακόμη ότι πραγματι
κός ήθελεν έξευτελισθή, καθ’ όσον άφορά τό πνεύ
μα καΐ τήν αγωγήν, υπανδρευομένη ένα εκ τών 
εύήθων καΐ κακώς άνατεθραμμένων τούτων χω
ρικών, ού; όνομάζει; ελευθέρους.

Εϊς τούς λόγους τούτους ή δεσποσύνη δέ Μα
λεπέρ κατερυθρίασε καΐ έκυψε τήν κεφαλήν μέ 
κατατεθορυβημένον κίνημα καί ΰπόκωφον οργήν. 
Εςεπλάγην, δτι μία απλή αντιλογία τοσούτον 
τήν κατετάραξεν, άλλ’ ούδέν πλειότερον ένόησα. 
Και έπρεπεν έν τούτοις νά καταλάβω όποία άβυσ
σος μεταξύ ήμών ύπήρχεν, ένεκα τής ανατροφή;, 
ήν μόνη τη; έν τώ κρυπτή έλαβεν. ’Επρεπεν α
κόμη νά μέ τρομάξωσιν αί άρχαΐ καΐ τά αισθή
ματα άπερ ένίοτε εξέφραζε, καΐ νά ιΐροίδω πού 
ήθελον ταΰτα τήν παρασύρει. Ναι, ώφειλον τότε 
νά αναχωρήσω διά παντό; άπαρνούμενος τήν μι
σητήν καί πολυθέλγητρου ταύτην κόρην’ ήθελον 
ίσως τήν σώσει άπό δυστυχίαν μεγάλην. . . ’Αλλ’ 
έμεινα καΐ τό πεπρωμένου αύτή; έξεπληρώθη .. .

Ζ Δ.

'θ Μαρκέσιο; διεκόπη εί; τού; λόγους τούτους, 
καΐ ύψωσα; τά βλέμματα πρός τήν "εικόνα, ήτέ- 
νισε μελαγχολικώς τό γοητευτικόν εκείνο πρόσω
πον, τό όποϊον έφαίνετο ότι τόν ήκροάζετο μει
διώ·/’ μετά ταΰτα έπανέλαβεν. — Κατεκλείσθην 
εί; το προσωρινόν έργαστήριόν μου, καΐ μετά τρεις 
ημέρας έζωγράφισα τήν εικόνα ταύτην. . .

— "Εθεσας δέ καί τά αρχικά γράμματα τοϋ 
ονόματος σου ! άνέκραξεν ό Γερουσάκ’ ιδού έν Μ 
καί Sv Ν κάτωθεν τής στεφάνης

— Πώς μετά τοσαύτης προσοχή; έπαρατήρη" 
σα; τήν ανώνυμον τούτην εικόνα ! έπανέλαβεν ό 
Μαρκέσιο;’ δέν είναι δμω; μέγα πράγμα.

— ’Αληθώς οχι, έψιθύρισε μέ τήν συνήθη απλό
τητά του ό αγαθό; θεΐό; μου.

— Μόνον άξια λόγου είναι? έξηκολοόθησεν ο 
δέ Χαμποβέρ, διά τήν εντελή ομοιότητά της- - 
άφίνω νά φαντασθής ακριβέ μοι Θωμά, τί ύπέ- 
φερεν ή άθλια μου καρδία κατά τά; τέσσαρα; 
εκείνα; ημέρας, μή άποσπώντο; τά βλέμματά μου 
άπό τό περικαλλές εκείνο πρόσωπον,τό όποϊον μετά 
τοσαύτης ερωτικής περιπαθείς; έζωγράφιζον. · Αί

ώραι τή; έργασίας παρετείνοντο έπί πολύ, διότι ή : 
βαρωνΐς ήτον ανυπόμονος νά ιδη τό έργον μου τε- · 
τελεσμένον’ άμα έξύπνα, ήρχετο εί; το σπουδα- : 
στίριο*, όπου ήμην ήδη, καί ειδοποιεί τήν θυ- , 
γατέρα της, ήπς ένεφανίζετο παρευθνς ένδεδυ- ■ 
μένη ώ; βλέπετε αύτήν. Είσήρχετο δέ - βραδέως 
καί καθιζόμενη βήματά τινα μακράν μου ήνώρθει 
τό σώμά της προσηλοΰσα έπ έμοΰ τό λαμπρόν , 
εκείνο βλέμμα της. Μετά ταΰτα σταυρόνουσα τού; 
ωραίου; βραχίονά; τη; έμενεν ακίνητο; είς τήν 
θέσιν, ήν τή προσδιώριζον. Τότε έγώ έλάμβανον 
τά; γραφίδας, ένώ ή βαρωνΐς τή έλεγε μέ κωμικήν 
ανυπομονησίαν. «Μειδία, κόρη μου, μειδία λοι
πόν !»’ άλλ’ αυτή διέμενεν αγέρωχος καί σκυθρω
πή’ ολίγον δέ κατ’ όλίγον έπειτα ή φνσιογνω- 
μία της έν άγνοίμ αυτή; μετεβάλλετο, καί τήν 
ώραίαν κεφαλήν της κλίνουσα μέ ακούσιον νωχέ
λειαν, έβυθίζετο εί; σιωπηλόν ρεμβασμόν, έκ τού 
οποίου πολύ έπρόσεχον μή τήν άπασπάσω, ώς 
άποδίδοντος εί; τούς χαρακτήράς της τήν φυσικήν 
αύτών έκφρασιν’ γλυκεία τότε φλόξ έξήρχετο έκ 
τών διαυγών δφθαλμών της, καί κατά στιγμάς 
μ' έθεώρει χωρίς ούδέ αυτή νά τό Οέλη, μέ τό 
αγγελικόν εκείνο μειδίαμα, τό όποϊον καί έπέ- 
θεσα έπί τών χειλέων τή; είκόνος. Δίς ή τρίς κατά 
τήν διάρκειαν τών μακρών εργασιών έμεινα μόνος 
μετ’ αυτής’ άλλά τότε τό ΰφο; αύτής μετεβάλ- 
λετο καί άπέστρεφε τού; δφθαλμούς μέ ψύχραν 
έπιφύλαξιν, δπω; μέ κάμτι νά έννοήσω, δτι θά 
τή άπήρεσκον, έάν έτόλμων νά διακόψω τήν σιω
πήν’ μέ τοιοΰτον δμως πάθος τήν ήγάπων, ώστε 
άπασαι αύται αί ψυχραΐ ένδείξεις καί περιφρονή
σεις ούδόλως μέ δυσηρέστουν’ μάλιστα είχον τήν 
πεποίθησιν, δτι ό ίρω; μου καί αί περιποιήσεις 
μου ήθελον έπί τέλους μαλάξει τήν ύπερήφανον 
ταύττ,ν κόρην, καί συνέλαβον τήν ιδέαν νά τήν 
νυμφευθώ μέ τήν έλπίδα, ώς έλεγεν ή μήτηρ της, 
νά μεταβληθή.

Ό Βαρώνος ήγνόει δτι έζωγράφιζον τήν εικόνα 
τής θυγατρός του, έπιθυμούση; τή; βαρωνίδο; νά 
τώ προετοιμάση ίκπληξίν τινα’ δέν ήτο δέ δύσ
κολον νά κρύψωμεν τό μικρόν τοΰτο μυστήριον, 
διότι ένώ έγώ είργαζόμην, εκείνος έκυνήγει, τό δέ 
εσπέρας δέν έφρόντιζε νά μανθάνη πώ; διήλθον 
τήν ημέραν. Ότε τό άριστούργτ,μά μου έτελείωσε, 
τό προσάρμοσα εί; τήν κωρονίδα, κρεμάσας αύτό 
αντίκρυ τοΰ άνακλίντρου όπου συνήθως μετά τόν 
δείπνον δ βαρώνος άνεπαύετο.

Τήν αύτήν ήμέραν περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου ή

κυρία δέ Μαλεπέρ, άφοΰ έκλεισε τά παράθυρα, ή- 
ναψε τόν κρεμαστόν λύχνον καί τά έπί τής έςίας 
κηρία, ή δέ Βωαναΐ είχεν άπεκδύσει τόν κήπον 
διά νά σχηματίση δι’ άνθέων σύμπλεγμα έξ άρ- 
χικών γραμμάτων, τό όποιον καΐ έθεσεν άνωθεν 
τής είκόνος’ ήσαν δέ δύο Μ συμπεπλεγμ,ένα εί; 
τό μέσον συμβολικής στεφάνης. '11 ευφυής νέα 
ένεθυμήθη, οτι Ονομάζομαι Μάξιμος.

■— ‘Η ιδέα είναι λαμπρά, άνέκραξεν ή βαρωνΐς 
έκ προθέσεω;’ παρατήρησον λοιπόν, κόρη μου, τό 
σύμπλεγμα τοΰτο ! . . .

— Είναι ίδικόν μου, άντέκοψιν έκείνη ώ; ΐνα 
διαμαρτυρηθή κατά τή; ερμηνεία; τής μητρός τη; 
τό διπλοΰν τοΰτο Μ. σημαίνει Μαρία Μαλεπέρ.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν είσήρχετο ό βαρώνος, 
ή δέ βαρωνΐς προχωρήσασα πρός αύτόν τόν έφερε 
θριαμβεύουσα μέχρι τή; θύρας τής αιθούσης.

— "α ! άνεφώνησεν ούτος βλέπων τήν εικόνα 
τής θυγατρός του, πόσον ωραία εϊκών! όποία ό- 
μοιότη; ! λαμπρά τωόντι!

— Καΐ δέν έρωτάτε τίς είναι ό ζωγράφος ; 
εϊπεν ή βαρωνΐς μειδεώσα, άφοΰ άπήλαυσεν δλίγην 
εύχαρίστησιν διά τήν έκπληξιν αύτοΰ.

— Δίκαιον έχεις, φίλη μου’ τώ χρεωστώ με- 
γάλην εύγνωμιοσύνην, άπεκρίθη δ βαρώνος.

—Εύρίσκεται ένώπιόν σας, άνέκραξεν ή βαρωνΐς 
λαβοΰσά με έκ τής χειρός καί παρουσιάζουσά με 
εί; αύτόν. Έκρύπτετο έκ μετριοφροσύνης.

— Λοιπόν κάμνομεν αλλαγήν, μ’ εϊπεν δ γέρων 
άρχων, έναγκαλισθείς με μετ’ εγκαρδίου συγκ.τ 
νήσεω;’ σοΐ δίδω τό πρωτότυπον καί μέ άφίνει; 

τό άντίτυπον.
Και συγχρόνως στραφείς πρός τήν δεοποσύνην 

δέ Μαλεπέρ έκινήθη νά λάβγ; τήν χεΐρα αύτής, 
' οπω; τήν θέση εντός τής ίδική; μου, άλλ’ έκείνη 
> όπισθοδρομήσασα έχαμήλωσε τούς οφθαλμούς καί 

κατέφυγεν όπισθεν τής μητρός της.
— Εχετε τόν λόγον μου, έπρόσθεσε μέ σοβα- 

ρώτερον τόνον δ βαρώνος, και τοΰτο σάς άρκεϊ.
Περί τό εσπέρας, ένώ έδεεπνώμεν, ό βαρώνος 

είπε πρό; τήν σύζυγόν του. — Λΰριον, φίλη μου, 
εϊναι ή έπιτόπιος έορτή τοϋ άγιου Λαζάρου.

— Ούτε τό έσυλλογίσθην καν, άπεκρίθη μετ 

άδιαφορίας ή βαρωνΐς.
— Ηδη συνήλθον πολλοί παντ,γυριστά1, προσέ- 

Οηκεν δ βαρώνος’ έπιστρέφων άπό τό κυνήγιον 
εϊδον άπειρον πλήθος Ιππεμπόρων καί πλανοδιο- 
πώλων τρέχον πρό; τό μέρος δπου γίνεται ή πανη
γύρι;. Αλλοτε ήτο συνήθεια νά άρχίζη τόν χορόν ή
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σύζυγος ή ή Ουγάτηρ τοϋ άρχοντος μ.έ νέον τινά 
χωρικόν, την συνήθειαν ταύτην κχτήργησεν ή βα- 
ρωνί,' άλλ’ ί, θυγάτηρ μου τήν είσήγαγε πάλιν τό 
παρελθόν έτος, χορεύσασα, ώ; ή προμήτωρ τη; 
μέ τοΰ; χωρικού;. Εφέτος 6μω; τά πράγματα 
είναι δλως διάφορα. Αΰριον Οά καταβώμεν εί; τό 
χωρίον μόνον διά νά άκούσωμεν τήν λειτουργίαν...

— Πώ;, πάτερ μου, διέκοψεν ή δεσποσύνη δέ 
Μαλεπέρ προφανώς δυσανασχετούσα, δέν θά παρ- 
ευοεθώμεν και είς τά παιγνίδια;

— ’θχ', δ/?, κόρη μου, ά κρίθη άποφασιστι- 
κώς" οί καιροί μετεβλήΟησαν' δέν δύνασθε νά 
παρευρεθήτε εί; μέρος, ένθα ίσως δέν ήθελον σάς 
προσφέρει τό άνήκον σέβας.

— Μήπως λυπήσαι, δτι Θέλεις στερηθή τ ν 
χορόν τους ! έπρόσθεσε μετ’ έπιεικοϋς έπιπλή- 
ςεω; ή βαρόνη' ώραϊοι χορευτά μά τόν Θεόν ! 
ένας σωρός έκεϊ παλαιοχωρικών κάθιδρων, και έν- 
δεδυμένουν μέ μάλλινου πράσινον φόρεμα, ώ; έν 
καρδία χειμώνος, μέ βρακία κοντά, κάλτσα; χον- 
δοάς και χονδρά υποδήματα.

— *Α ! μήτέρ μου, τί σημαίνει ή ενδυμασία ; 
άνέκραξεν ή δεσποσύνη δέ Μαλεπέρ, καταστέλ- 
λουσα τήν άγανάκτησίν της. Είναι άληθές, δτι 
κατά τοϋτο μόνον διαφέρουσιν οί άνθρωποι ούτοι, 
άφ’ετέρου όμως ευχαρίστως δύναται τις νά υπο
φέρει τήν συναναστροφήν των, διότι ή άπλότης 
αύτών είναι προκριτοτέρα τών ίόικών μ.ας επιτη
δεύσεων περί τήν εύγένειαν.

— Είλικοινώ; δέν λέγω όχι! διέκοψεν ή βα- 
ρωνίς μέ μικρόν κάγχασμα γέλωτος.

— 0 δέ νικητή; τοΰ άγώνο;, είπον έγώ τότε 
πρός τόν βαρώνον άναμνησθεΐς τήν κυανήν ταινίαν, 
δεν Οά λάβη τό βραβείου άπό τά; χεΐρα; τής δε 
σποσύνης δέ Μαλεπέρ ;

— Θά έλθη έδώ ό ίδιος νά το λάβρ, άφοΰ τε- 
λειώσωσι τά παιγνίδια, άπεκρίθη ό γέρων εύγενή;' 
ή βχρωνί; θέλει όεχθλ αύτόν καί τους συνεταίρου; 
του κάτω είς τήν αίθουσαν. ‘11 περιποίησι; αΰτη 
δέν πιστεύω νά φέρΐ) κακόν άποτέλεσυ.α.

Καΐ έγερθείς προσέφεοε τήν χεϊρά του είς τήν 
σύζυγόν του ΐνα μεταβώσιν εί; τήν αίθουσαν. ’Εγώ 
δέ μείνας όπίσ υ ολίγον μετά τή; δεσποσύνη; δέ 
Μαλεπέρ τήν είπον σιγανά καί δλως τρέμων. — 
Αΰριον ή μήτηρ σας θέλει σάς διακοινώσει ό,τι 
οπεφασίσθο .... ή ευτυχία μου κρέμαται έκ 
τής άποκρίσεώς σας' διότι τότε θέλω λογισθή ευ
δαίμων, δταν επιτύχω τήν πλήρη συγκατάθε- 
σίν σας. . .

— Πώ; .’ τοσοΰτον δγλίγωρα / ϋπεψιθύρισεν 
αΰτη άτενίσασά με ασκαρδαμυκτί καί έν βήαΧ 
όπισθοποροΰσα.

— ”12! σύγγνωθι σύγγνωθι ! τή άπεκρίθην 
εκτός έμαυτοϋ, δ υπέρμετρος έρω; μου μέ δι- 
καιόνει . . .

— Και ήθέλετε μέ νυμφευθή άνευ τής συγκα- 
ταθέσεώς μο>, έπανέλαβεν αΰτη ψυχρώς.

Είς ά.τάντησιν έκίνησα μόνον τήν κεφαλήν 
Θεωρών αύτήν περιπαθώ; καί άπηλπισμένως.

— 'Α ! έφώνησε παροξυνθεϊσα, έω; έκεϊ ήθέ- 
λετε προχωρήσει ! καλά λοιπόν ! θά ίδώμεν !.. .

Τήν έπαύριον τό πρωί ή*θεν ή Βωχναί καί μέ 
ειδοποίησεν, δτι ήτο καιρός διά τήν εκκλησίαν. 
Εύρον τήν βαρωννίδα έσολισμένην ώς δι’έκκλησίκν 
βασιλέως, φέοουσαν μετάξινου ινδικήν έσθήτα καί 
τρία πτερά λευκά εΐ; τήν κόμην της’ ή δέ δεσπο
σύνη δέ Μαλεπέρ ή-ο ώσαύτως ένδεδυμένη,άλλ’α
πλώς, φορούσα έσθήτα μέ γραμμά; καί μικρόν ψά- 
θινον σκιάδιον, τοΰ οποίου αί μακραί ταινίαι έκυ- 
μάτιζον έπί τών ώμων της.----Οταν έπλησίασα
δπως τήν χαιρετήσω, αυτή έστράφη πρός έμέ καί 
μοί άνταπέδωκε τόν χαιρετισμόν μέ ΰφο; δλως 
«διάφορον καί άφρρημένον, άπολιθώσάν με, διότι 
δέν ένόμιζον τουλάχιστον νά εΰρω αυτήν τόσον 
ήσυχον. ‘Η βαρωνί; μ’ έκαμε νεύμα συνεννοή- 
σεως λέγουσά μοι χαμηλή τή φωνή.—Δέν τή άνέ- 
φερον ακόμη τίποτε' έχομεν δμω; καιρόν. Ας άνα- 
χωρήσωμεν.

‘H εί; τό χωρίον άγουσα όδός ήτο αληθής κλί
μα'πέτρινος. 4Π κυρία δέ Μαλεπέρ τήν διέβη έπί 
φορείου, ί βαρώνο; ώδήγει τήν Θυγατέρα του καί 
έγώ μετ’ αύτών. Ολοι ο: υπηρέται καί ΰπηρέτριαι 
τής οικίας τού; ήκολούθουν, έπι κεφαλή; δέ αύ
τών έβά >ιζον ή Βωανα1. καί ό άγροφύλαξ.

‘Π έκκλησία ήτο πλήρης' οί χωρικοί ένδεδυ- 
μένοι τά έορτάσιμά των έσχημάτιζον θορυβώδεις 
κύκλου;, πέριξ τών σκιαζόντων τήν πλατείαν δέν
δρων. Παρετήρησα, δτι οι περισσότεροι έκ τών 
νέων χωρικών έφερον είς τάς κομβιοδόχους τοΰ 
ενδύματος των καί εί; τού; τίλου; αύτών άκρον 
ταινία; εθνικού χρώματος, ώ; έλεγον τότε. Εμ- 
φανισθέντο; δέ τυϋ βαρώνου και τής οικογένεια; 
του όλων τά βλέμματα έστράφζ.σαν πρό; αύτού; 
καί σιγή έβασίλευσεν. Οί κύκλοι διελύθησαν, δπως 
άφήσωσιν είς ήμά; δίοδον, χωρίς κανείς ές αύτών 
νά χαιοετήση, έκτός μόνον τινές γέροντες. Είς 
τήν άρχαίαν ένοριακήν εκκλησίαν ύπήρχεν άκομη 
τό σύμβολον τών αρχόντων μ’ δλην τήν νεωστί

«ροσβολήν κατά τών δικαιωμάτων τής ευγενείας.
Ήτο δέ τοϋτο έδρα έκ ξύλου δρυός θαυμασίας 

Ιργασίας υψηλή καί κεκοσμημένη μέ λαμπρά ανά
γλυφα, έπί τών όποίων έβλεπέ τι; τό ύπερήφανον 
[μβλημα τών δέ Μαλεπέρ φέρον τήν εξής έπιγρα- 
φήν εί; επαρχιακήν διάλεκτον, «Ούδείς. πλήν 
ένός». Αμα είσήλθον εϊς τό προαύλιου έντύπωσιν 
μ’ ίκαμεν ΐί<ών τι; κεντημένη, ήτι; εΰρίσκετο 
τλησίον ένός έκ τών κιόνων τής έκκλησία;. Ητο 
ϊέ άνάθημα παριστάνον, άν καί άτελώς, έπική- 
δειον λειτανίαν, τελουμένην εί; τό στενόν δέ Μαλ- 
σέρ. Το φέρετρον έκειτο εί; τοΰ; πρόποδας τοΰ 
βράχου, ένώ ό ίερεύ; έτεινε τάς χεϊρας πρό; τόν 
ούρανόν θεωρών τήν νέαν νέκραν, ήτι; άνεσήκονε 
;ό σάβανου τη;. ‘Η κυρία δέ Μαλπέρ ίδοϋσά με 
ίχοντα τοΰ; οφθαλμού; προσηλωμένους έπί τής 
έαλουστάτη; εργασίας μέ εϊπεν άτενιζουσα τήν 
θυγατέρα της μέ ακούσιον κίνημα αγάπης καί εύ- 

«σθησία;.
, — ’Ολίγον έλειψε νά μοΰ τήν θάψωσι ζώσαν
— ’Αλλ’ δ Θεό; σάς τόν άπέδωκεν ώς έκ θαύ 

ρατος, τήν άπεκρίθην συγκινηθείς διά τήν αυ
θόρμητον έκφρασιν αυτής' άναμφιβόλως δε διά 

τούτο άνεθέσατε τήν εικόνα ταύτην;. ..
Ναί/μέ διέκοψε, τήν έκεντησά μέ τάς'ίδίας μου 

}#ρα;, έργασθεϊσα ίν Ετος.
*0 βαρώνο; προχώρησα; έκάθισεν εις τήν πρω

τοκαθεδρίαν μεταξΰ τή; συζύγου καί τή; θυγατρός 
του, πλησίον τής οποίας έπροσκάλεσε καΐ έμέ νά 
λάβω θέσιν, οί δέ άνθρωποι τής οικίας έγονυπέ- 
ΐησχν ολίγον χαμηλότερα είς τό άκρον τοΰ τά- 
ιπιϊο;, σχηματίζοντας ούτως δλοι όμοΰ ίδιον κύ
κλον μεταξΰ τοΰ άγιαστηρίου καί τοΰ προαυλίου, 
όπου πλήθος χωρικών σννεθλίβετο. ‘11 παρουσία 
μας δμω; έπροξένησε ταραχήν μεταξΰ τοΰ πλή
θους τούτου' διότι δτε ή βαρωνί; διήλθε τήν εκ
κλησίαν ύπερήφανο; καί μειδιώσα κυματοΰσα τά 
"τερά τής κεφαλή; της
Μτράφησαν πρός αυτήν μέ κακεντρεχή τινα 
ίργειαν καί έχθροπάθειαν φανεράν γενομένην ο*ε 
«λάοομεν θέσιν έπι τή; έδρας. Ψιθυρισμοί δέ τινων 
ίκούσθησαν μή σεβασθέντων μηδέ τήν ιερότητα 
τοΰ μέρους. Είς τήν άπροσδόκητον ταύτην ένδειξιν 
ί κυρία δέ Μαλεπέρ, ήτι; άνεγίνωσκεν ήσύχως 
’Ίν σύνοψίν τη;, άνύψωσεν έκπλ.ηκτος τήν κεφα
λήν εϊποΰαα πρός τήν θυγατέρα της. — Τί ζητούν 
λοιπόν οί άνθρωποι ούτοι;

•— Νά προσευχηθώμεν δλοι δμοΰ είς τήν αϋςήν 
“άξιν άπεκρίθη έκείνη ένθουσιωδώς.

, απάντων τά βλέμματα
ερι-

‘Ο βαρώνος έστράφη ωχρός μέ τήν κεφαλήν ΰ- 

ψωμένην καί παρατηοών περί αύτόν μέ '^βλέμμα 
ώργισμένον'εύτυχώς δμως δεν διάρκεσε τούτο πολΰ, 
παρουσιασθέντο; τοΰ ίερέως μετά τών κληρικών 
του. · Πάντες δέ τότε έγονυπέτησαν πρός τό κάτω 
μέρο; τή; εκκλησίας' τινές μόνον έπροχώρησαν έν 
καλή τάξει μέχρι τοϋ άγιαστηρίου καί άφοΰ ε- 
καμον μίαν γονυκλισίαν, έσταθησαν όρθιοι αντί
κρυ τής έδρα;.

— Πρό άμνημονεύτων χρόνων, μέ είπε χαμη- 
λοφώνως ό βαρώνος, ό οββάτο': ή τό πτωτοπα.Ιή- 
καρο τή; νεολαία; καΐ οί συνεταίροι αϋτοΰ κατέ
χουν τήν ήμέραν τής εορτής τήν θέσιν ταύτην,

Τό πρωτοπαλήκαρον καί ή ακολουθία του έ
φερον φύλλα χλόης είς τό ίκιάδιόν των καί ται- 
νίχν δεδε/ένην άπό δεξιών πρό; αριστερά έπί τή; 
μάλλινης έσθήτος. τή; τόσον αντιπαθητική; είς 
τήν βαρωνίδα. 01 χωρικοί ούτοι ήσαν εύρωστοι άν
δρες ήλιοκαυμένοι καί τό βχήμα αθλητικόν έχον- 
τες' πρό πάντων ό αββάτος παρίστανε τόν λαμ
πρόν τύπον τή; σωματική; έώμ.η;' εϊχε τό ανά
στημα κολοσσιαΐον καΐ τοΰ; χαρακτήρας εντελείς, 
άναμιμνήσκονταςτήν ώραίαν κεφαλήνάρχαίου άθλ.η- 
τοΰ. ,‘Η ένδυμασία δμως τούτου διέφερε τής τών 
άλλων' έφερε κάλτσας έκ δέρματος κίτρινου άντί 
μαλλίνας καί έπανωφόριον έξ έκλεκτοΰ υφάσματος. 
’Επαρατήρησα ταϋτα συγκεχυμένως πως, κατεχό- 
μενος άπό ανησυχίαν αύξανομένην καθ δσον έπλη- 
σίαζεν ή στιγμή τής δημοσίας διακηρύξεω; τών 
άδραβώνιον μ,ας. Η βαρόνη έστρεφεν άπό καιρόν 
είς καιρόν τά βλέμματά τη; πρός έμέ δπως κατά 
τινα τρόπον μέ ένθαρβύνφ καί μέ συγχαρή διά 
τήν ευτυχίαν μου, πεπεισμένη ούσα περί τής συγ- 
καταθέσεω; τής θυγατρό; της, ένώ ούτε καν, εϊχε 
προδιαθέσει αυτήν. ’Επί τέλους ό ίερεύς διευθύν’,η 
κρατών χάρτην τινά πρός τήν αγίαν τράπεζαν καί 
άνέγνω υψηλή τή φο>νή έν τώ ρ.ίσω σιωπή; βα- 
θεία; τά έξης' «’Αρραβωνίζεται ό εξοχότατο; 
καί εκλαμπρότατο; άρχων Μάξιμο; δέ Μονβίλ, 
κόμη; δέ Χαμποβέρ μετά τή; ΰψηλοτάτη; δεσπο
σύνης Μχγδαλινή; Μαρία; δέ Μαλεπερ κτλ.»

Εί; τήν έπιφώνησιν ταύτην τών τίτλων τής 
εύγενεία; ψιθυρισμό; άγανακτήσεω; ήγέρθη μεταζΰ 
τών παρευρισκομένων, δστι; δμω; πάραυτα κατέ- 
παυσεν ’Εγώ δέ μετά ψυχικής αγωνία; έθεώροον 
τήν δεσποσύνην δέ Μαλεπέρ, ητι; κάτωχρο; και 
άκίνητος ΐστατο' μόνον δέ αί τρέμουσχι α'-τής 
χεϊρες έδήλουν τήν ήν έπροσπάθει νά καταστείλη 

1 ταραχήν.
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— Σύνελθε, κόρη μου, τή εϊπεν εΰμενώς ή βα
ρόνη' δέν βλέπω τδν λόγον διατί νά εκπλήττεσαι 

καί νά λυπήσαι.
— Είμαι ήσυχος, κυρία, άπεκρίθη μέ ήλλοιω- 

μένην φωνήν καί άποστρέφουσα τήν κεφαλήν.
Ούδέν πλειότερον παρετήρησα, ούδέν είδον' ένω 

έκ τών όσα κατ’ εκείνην τήν στιγμήν διέτρεξαν 
επρεπε νά φωτισθώ καί καταλάβω, ότι ειχον άν 
τίζηλόν τινα. ’Αφού έτελείωσεν η θεία λειτουργία 
ό βαρώνο; παραμερίσα;, όπω; προβώ έγώ πρώτο;, 
μοί ειπεν'—Τώρα δτε έγεινε γνωστό; πλέον ό άρ- 
ραβών, προχωρήσατε έμπρδ;, κύριε κόμη,καί προσ
φέρετε τδν βραχίονα εϊς τήν μνηστήν σας.

Έπλησίασα, πάλλων τήν καρδίαν, τήν δεσπο
σύνην δέ Μαλεπέρ, ήτις έστηρίχθη χωρίς νά διςάσν, 
έπί τοΰ βραχίονό; μου καί έξήλθομεν οΰτω τή; 
εκκλησία;. Τό πλήθος ήδη ήτο συνηγμένον έξω 
καί άνέμενεν ήμάς. Τδ μικρόν απόσπασμα, τοϋ 
οποίου αρχηγό; ήτον ό άββάτος μάς έπλησίασε, 
καί εκείνο; άφαιρών τό σκιάδιόν του άπηυθύνθη 
εί; έπαρχιακήν διάλεκτον πρό; τόν βαρώνον.

— Τί λέγει; ήρώτησεν ή κυρία δέ Μαλεπέρ εΐ; 
τό ού; τή; θυγατρός της.

— Μάς παρακαλεϊ νά παρευρεθώμεν εις τά 
παιγνίδια, άπεκρίθη εκείνη ψυχρώς.

— Ευχαρίστως, άλλά μακρόθεν, έπανέλαβεν ή 
βαρόνη. Διέταξα νά θέσουν ζαθέδρα; πρδ; τδ μέ
ρος τή; γεφύρα;, όπόθεν δυνάμεθα νά ίδωμεν κάλ- 
λιστα. ’Εντούτοις πρέπει νά προσκαλέσωμεν αύτδ 
τό παλληκάριον μετά τών συντρόφων του νά άνα- 
βώσιν εις τδ μέγαρον διά νά πίωσιν έν ποτήριον 
οίνου καί λάβωσι τήν ταινίαν, τήν οποίαν έκέντη- 
σας. Θεωρώ περιττόν νά εξηγηθώ Γαλλιστί, διότι 
δέν θά μέ έννοήσωσιν. ‘Ομίλησον συ, κόρη μου, 
ερμήνευσε τα εις επαρχιακήν γλώσσαν.

— ‘θ πατήρ μου τού; είδοποίησεν ήδη ότι θά 
τού; ύποδεχθήτε τδ εσπέρας, άπεκρίθη αΰτη.

— Λοιπόν, άς έξέλθωμεν, όσον τδ δυνατόν τα
χύτερου τοΰ όχλου τούτου, καθότι εΰρίσκομαι εί; 
μεγίστην στενοχώριαν, άνέκραξεν ή βαρόνη εισ
ερχόμενη έν τώ φορείω της.

Καί τωόντι τό πλήθος μα; συνέθλιβε μέ τρό
πον δυσάρεστον καί σχεδόν αυθάδη, μή άφίνον 
δίοδον νά διέλθωμεν, άλλ’ αιτία άλλη ανησυχία; 
δέν υπήρχε. — Θά προχωρήσω έγώ πρώτος, μοί 
εϊπεν δ Βαρώνος, υμείς όδηγήσατε τήν θυγα
τέρα μ.ου.

Έλαβον τότε τήν χειρα τή; δεσποσύνη; δέ , , . . . ..............r........ .............,
Μαλεπέρ, ινα διέλθωμεν μεταξύ τοΰ πλήθους' άλλ’ Καί έπειδή έσπευδε τδ βήμα χωρίς νά μ’ άποκριθ?

αΰτη άποτόμως άποσύρασα αυτήν έστράφη π;βς 
τδν άββάτον, ώ; ΐνα τεθή ύπδ τήν προστασίαν 
αυτού, είποϋσα [αυτώ. — Πινατέλ, διέλθε πρδς 
τά εμπρός ! . . .

‘θ κολοσσός ύπήκουσε, κα I διασχίσας τό πλή
θος ώθών καί ωθούμενος, μάς ήνοιξε δίοδον, ύτε 
δέ έξήλθομεν τής πλατεία; έκαμεν ούτο; μετα
βολήν χωρίς νά προφέρη λέξιν καί έπέστρεύε προ; 
έντάμωσιν τών συντρόφων του.

’Επροχωρήσαμεν δέ πρδς τδν πύργον σιωπών- 
τες, τής δεσποσύνης δέ Μαλεπέρ προπορευομένης 

ημών, καί τοϋ βαρώνου κατήφοΰς καί τεταραγμέ- 
νου βαδίζοντο; πλησίον μου.

— Είδατε, μοί είπε τέλος, είδατε τόν τρόπον 

τούτων τών άνθρώπων ! . . . όλίγον έλειψε νά 
μας έξυβρίσωσιν ... τί; ήξεύρει εως ποΰ Θά κα- 
ταντήσωσι τά πράγματα ! .. . Πρέπει άφεύκτως 
νά λάβη τά μέτρα του ό βασιλεύς, αλλέως οί εγ
γενείς του είναι εκτεθειμένοι νά συγκρουσθώοι 
μετά τών χωρικών... . ’Εγώ όμως θά άσφαλισθώ' 
δέν θά καταβώμεν πλέον εΐ; τδ χωρίον.

— Καί έγώ είμαι τή; γνώμης σας, διέκοψεν ή 
βαρόνη προκύπτουσα έξω τοΰ φορείου' ά; μείνω- 
μεν εις τόν οϊκόν μας καί ΰπανδρεύομεν τήν θυγα
τέρα μα; εΐ; τό παρεκκλήσιον τοΰ πύργου. Έμά- 
θετε δέ καί έν άλλο νέον άκόμη κύριοι; ή Βωαναί 
ήκουσεν όπισθεν τη; νά λέγωσιν, ότι εί; τάς άλ
λα; ένορίας έτριψαν τάς έδρα; τών εΰγενών ! ίσως 
καί σεις, βαοώνε θέλετε άναγκασθή νά πάρητε 
τήν ίδικήν σας . . .

— Ποτέ ! άνέκραξεν εκείνο;' άρχει δτι άδιστά- 
κτω; παρρτήθην ωφελίμων δικαιωμάτων άποφο- 
ρών άγοραίων άγρονομίων, έπωνίων καί άλλων, 
τά όποια πάντα κατηργήθησαν' δέν θέλω όμως 
έγκαταλείψει τοιουτοτρόπως τά τιμητικά δικαιώ
ματα, τά όποια μόνη ή βία δύναταί νά μοϋ άφαι- 
ρέστι

Μετά τήν εί; τδν πύργον έπιστροφήν έπροσπά' 
θησα νά ομιλήσω εις τήν δεσποσύνην δέ Μαλεπέρ' 
άλλ’ αΰτη άπέφευγε τήν συνδιάλεξιν ταύτην μέ 
πολλήν έπιτηδειότητα καί επιμονήν, έωσοϋ μετά 
τό γεύμα κατόρθωσα νά τήν πλησιάσω καθ’ ή'* 
στιγμήν κατεβαίνομεν εί; τόν κήπον.

— Λοιπόν, δεσποσύνη, δέν επιθυμείτε τήν ευ
τυχίαν μου ! .. . τή είπον περιλύπως. ’Αλλοίμο* 
νον ■ τί νά κάμω διά νά σας συγκινήσω; ... δι« 
ποιου τρόπου νά κατασταθώ άξιος τή; έκλογήί 
υμών; ... ’Εάν εννοούσατε τήν υπερβολικήν άγα' 
πην μου,αμέσως ήθελεν ή καρδία σας αποφασίσει- 
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ίπρόσθεσα· — Συγκατανεύσατε τούλάχιστον νά 
βάς έκφρ*σω δ,τι αισθάνομαι, καί δύνασθε νά μοί 
δώσητε άκρόασιν, αφού πλέον λογίζομαι μνη- 

στήρ σας · · ·
— Είπέτε μάλλον σύζυγο;.' (epouseur) μέ 

διέκόΦ» μέ τόνον πικροτάτη; ειρωνείας.
Ένθυμήθην τότε τήν Ρέαν Έλοίζαν καί τήν 

ίπιστολήν εκείνην, έν ή ή ανόητος καί φιλήδονο; 
θίγάτηρ τοϋ βαρώνου δ’ ’Ετάνζ, άποκαλεΐ οΰτω 
J.'o μνηστήρα;, τούς οποίου; κατεφοόνει. Νέα 
Ji θ-οψία διεπέρασε τόν νοΰν μου καί ανέκραξα 
-αραφερθεΐς ύπδ προαισθήματος μανιώδους ζη
λοτυπίας. — Τίς είναι λοιπόν, δ Σαιντ Ποέ, διά 

ιόν όποίον οΰτω μέ θυσιάζεις ;
— ’Εντός ολίγου θέλετε τόν μάθει ! μ’ άπε- 

ερίθη εύτόλμως, καί διευθύνθη, χωρίς νά προσθέ- 

στι άλλην λέξιν πρδ; τον κήπον.
‘Ομολογώ, ότι ή ιδέα τοΰ νά παραιτηθώ αυτή; 

ούτε κάν ήλθεν εί; τόν νοϋν μου, διότι σφοδρό

τατος καί έγωϊστικώτατος ήτον ό έρως μου, ώστε 
ίαην έτοιμο; νά τήν διαμφισβητήσω πρό; πάντα 
άλλον εύτυχή εραστήν. ’Απεφάσισα δέ χωρίς νά 
βοβηθώ τίποτε νά όμιλήσω εί; τδν βαρώνον τό 
εύτδ εσπέρας, διότι τδ έξάπτον με πάθος ούδε- 
ρίαν αναβολήν έπεδέχετο καί περίσκεψιν δέν ε- 
ρενεν άλλο παρά νά συντάξωμεν τό συμβόλαιον 
Τήν έπαύριο·/ καί μετά τρεις ημέρα; νά τήν νυμ- 
οευθώ. Έσχεδίαζον δλα ταύτα καθήμενος πλη
σίον τής βαρόνη; παρά τήν γέφυραν, όπόθεν έβλέ- 
εομεν ό,τι συνέβαινεν έπί τή: πλατείας. Τό θέα
μα ήτο συγκεχυμένου' τδ πλήθος έπεσωρεύετο 
ζιριξ περιφράγματος, σχηματισθέντος διά σχοι
νιών καί πασσάλων έμπηγμένων εϊς τήν γην’ καί 
εΐ; μέν τδ §ν άκρου υπήρχεν ιστό; φέρων τό έκ 
Κασσιτέρου αγγείου λάμ.πον ώς μεγαλοπρεπή; 
χαθρέπτης, εις δέ τδ έτερον τύμπανου καί σαμ- 
βύκη, άποτελούντα τήν μάλλον κακόηχον καί 
παράτονου μουσικήν.

‘Η δεσποσύν^δέ Μαλεπέρ, καθημένη πλησίον 
•τής μητρό; τη; δέν άπέσπα τά βλέμματά τη; έκ 
τή; σκηνής ταύτης, ένώ έγώ μέ ανέκφραστου αΐ- 
οθημα έρωτος, λύπης, ζοφερά; ζηλοτυπίας τήν 
’ίκρετήρουν' ή φυσιογνωμία της, η πυρετώδη; ε- 
ζαψι; τού προσώπου τη; έπρόδιδον τήν κρυφίαν 

’ϊ'Ας,άν καί έπροσποιεϊτο ήθος ήσ·υχον καί 
σταθερόν.

■— Προσέξατε λοιπόν, κύριε, μέ εϊπεν ή βα- 
Ρωνίς· θά άρχίσωσι τά παιγνίδια τώρα.

Δύο άνδρε; σχεδόν γυμνοί έπάλαισαν, έκ τών

όποιων ό εϊς νικηθείς άπεσύρθη έν σιωπή, ό δέ 
έτερος μείνας όρθιος έπερίμενεν άλλον ανταγωνι
στήν, όστις έμεινε καί αύτός κύριος τοϋ πεδίου, 
καί τόν όποιον άλλος αθλητής μετά ταΰτα ένί- 
κησεν. ’Επί μίαν όόραν οί άθληταί διεδέχθησαν 
άλλήλους κυλισθέντες εις τόν κονιορτδν, συνοδευό- 
μενοι μέ τά; φωνά; τοϋ λαοϋ, όστις τούς ύπεδέ- 
χετο ή μέ ζητωκραυγά; ή μέ συριγμούς ώς εί; 
έκαστον ήρμοζεν.

‘Η βαρόνη; έπί τέλους έστράφη καί εϊπεν. 
—Αί τούτο καταντά μονότονο·/,πρό πάντων{μά- 
λιστα διότι ήξεύρομεν τί; Οά ήναι ό νικητής'ό άβ
βάτο; θά καταβάλλη πάντα; ώς τό παρελθόν έτος.

— Είναι ύπερφυσικής ισχύος καί καλό; λα
θροθήρας έπρόσθεσεν δ βαρώνος' έάν ήτον εγχώ
ριο; ήθελον τώ προσφέρει τό δικαίωμα τή; διαδο
χής τού άγροφύλακός μου καί μικράν δενδροτο- 
μίαν εί; τό δάσος μου διά νά οίκονομή τά; άνάγ- 

κας του-
— Ώ έπανέλαβεν ή κυρία δέ Μαλεπέρ μετά 

τινα σιγήν, ή πυγμαχία αΰτη μοί κάμνει κακόν · 
Έλθετε νά κάμωμεν ένα γύρον εις τδν κήπον.

’Ανέφερον προηγουμένω; ότι δ ανθών Εκειτο 
έπί τινο; αναχώματος, περικυκλουμένΟυ άπό ζυ- 
γιόφυτα, μεταξύ τών όποιων έφαίνοντο έδώ καί 
έκεϊ δρομίσκοι περιστοιχιζόμενοι άπό πύξους. *0 
μικρσσκοπικός βαβυλώνειος ούτο; ’κήπος έςετει- 
νετο έμπροσθεν τοϋ φρουρίου. Εί; μίαν δέ γω
νίαν τού νεοκτισθέντος μέρους, τό όποιον όλο- 
κληρον κατώκει ή βαρόνη υπήρχε πυργίσκο; 
όστι; έξεΐ/εν άνω τοϋ οχυρώματος, καί _έόεσποζε 
κρημνούς, τών όποιων τά αειθαλή βάθη ήσαν εις 
τήν αύτήν επιφάνειαν τή; πεδιάδο;. ‘Ο μικρό; 
ούτο; πύργο; εκαλείτο κατά τδν άρχαϊον χρόνον 
σχο.τιά, διότι όταν συνέβαινε ταραχή τις εϊς τδν 
τόπον ετίθετο εί; τδ οικημάτιον, τό κείμενον εί; 
τήν κορυφήν, σκοπό; διά νά άναγγέλτ) τήν προσεγ- 
γισιν τοΰ έχθοοΰ. Αργότερα δέ το οικημάτιον 
τοϋ σκοπού άντικατεστάθη διά μιας στέγη; μο- 
λυβδίνϊ,;' εΐ; δέ τό πρώτον πάτωμα οπού καί 
ήτο τό δωμάτιον τής δεσποσύνη; δέ Μαλεπέρ ει- 
χον ανοίξει παράθυρόν τι, τού όποιου ό πέτρινος 
ίξώστης έκρέματο άνωθεν βαράθρου στρωμένου 
άπο μαυριδερά βρύα και βάτους.‘ΐΐ βαρόνη ές-άθη 
καί μοί είπε δεικνύουσά μοι διά τοΰ χρυσοΰ μα
στιγών τη; τόν εξώστην.— Δεν δύναμαι νά κυτ- 
τάξω άπδ τόν εξώστην τούτον χωρίς νά μοί έλθτ) 
σκοτοδινίασ·.;' ή θυγάτηρ μου όμως έχει τά νεύρα 

' όλιγώτερον ευαίσθητα ! Συχνάκις τό εσπέρα; τήν
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ευρίσκω ρεμβάζουσα* εί; τήν λάμψιν τής σελήνης, 
τοΰ; αγκώνας έστηριγμένους έχουσα* έπί τοϋ χεί
λους τή; φ<-λεάς ταύτη; τών χελιδόνων.

’Ανεσήκωσα τήν κεφαλήν, δπω; καταμετρήσω 
διά τοϋ βλέμματος τό απέραντο* ύψος τοϋ τεί
χους καί έψιθύρισα. — ’Εάν ύπήρχεν ένταϋθα 
Λίνδορ τι; δέν ήθελε δυνηθή άναμφιβόλω; νά 
τραγωδήση υπό τό* εξώστην τή; ίΡοζίνας.

Όλίγον δέ μετέπειτα πρ'ν τής δύσεως τοϋ 
ήλιου ήκούσθησαν άλλαλαγμοί θορυβώδεις έκ τής 
πλατείας καί τό έκ κασσιτέρου κρεμάμενον άγ- 
γεϊον έγεινεν άφαντον.

— ’Ετελείωσαν, είπε* ή βαρόνη παρατηρούσα 
μεταξύ τοϋ ^ιπιδίου αύτή;, ό νικητή; έστεφανώ- 
θη. ’ΐδοΰ διέρχεται τήν πλατείαν ακολουθούμενος 
ύπό τή; συνοδείας του' άς έμβωμε*.

Είχ-.ν ήδη νυκτώσει, οΐ δέ χωρικοί είχον ανά
ψει τά; έκ £ητίνη; δάδάς των, τώ* όποίω* αί τρέ- 
μουσαι καί ζωηραί άναλαμπαί παρίστανον κινη
τήν φωτοχυσίαν, παράδοξον τωόντι θέαμα. Όβλέ 
πομεν δε αύτούς έκ τής αιθούσης περιτρέχοντας 
τό χωρίον τυμπανίζοντας καϊ τραγφδοΰντας πα
τριωτικά άσματα καί τάς νεάνιδας αΐτινες έχό- 
ρευον έπί τή; πλατεία;.

Μετ’ ολίγον είσελθών δ άγροφΰλαξ έσπευσμέ- 
νω; είπε*, — ’’Ερχεται δ άββάτος κύριε βαρώνε, 
ακολουθείται ύπό πολλών ανθρώπων’ τί πρέπει 
νά κάμω διατάξατε με.

— Νά μή άφήσης νά είσέλθη άλλο; παρ’ αυ
τός καί οί δώδεκα τιμητικοί του φύλακες, άπε
κρίθη ό γέρων αρχών, καί άν οί άλλοι δοκιμάσωσι 
νά βιάσουν τήν είσοδον τότε θέλει; έκτελέσει τάς 
διαταγάς μου.

— Ας ύπάγωμεν λοιπόν, είπε* εύθύμως ή βα
ρόνη, ά; ύπάγωμεν νά ίδωμεν τού; εύγενεϊς τού
τους ποιμένας. Τή* χεϊρά σου κύριε βαρώνε .... 
κόρη μου έλθέ καί σύ . . . .

‘Η δεσποσύνη δέ Μαλ επέρ έπροχώρησεν ωχρά 
κρατούσα τήν κυανή / ταινίαν είς τά; τρεμούσας 
χεϊρά; της. Κατέβησαν καί οί τρεις, μή θελήσαν- 
τος έμοΰ νά τους ακολουθήσω, διότι πολλήν εΰχα- 
ρίστησιν δέν είχον νά παρευρεθώ είς τήν παρά- 
δοσιν τή; ταινίας. Εμεινα λοιπόν μόνο; έν τή αι
θούση, όρθιος είς 2ν παράθυρον, θεωρών μηχα
νικώς εξω. Ό ούρανός ήτον ασέληνο; καί άστερος, 
βαθύ δέ σκότος έβασίλευεν έν τω κήπω καΐ θλι- 
βερώς ό έσπερινός άνεμος έσύριζε μεταξύ τώ* 
δένδρων. ’Εστήριξα τό μέτωπον είς τάς χεϊρά; 
μου καταληφθείς ύπό λυπηροτάτων σκέψεων, συγ- 

κινήσεως καί μετανοίας. ‘Η ειλικρινή; όμολο··ία 
τί; δεσποσύνης δέ Μαλεπέρ μέ ΐϊχε κατ’ άρχάς 
προξενήσει παραφοράν ζηλοτυπίας, ήτι; σχεδόν 
ωμοίαζε μϊσος, έπειτα δμω; σχολιάζων την έξελ- 
θοϋσαν έκ τών χειλέων αυτής σκληρά* λέξιν έ
κείνην ήρχισα νά πείθωμαι δτι πιθανόν νά ήτο μά- 
νον πρόφασι;, άπλή απειλή ή ψεύδος καί δτι ί το 
αδύνατον νά έχω αντεραστή*. Ούτω καταπείσας 
έμαυτόν τά πάντα παρέβλεπον, συγχωρών τή, 
ψυχρότητα κα'ι τάς καταπληγονούσας με περι
φρονήσεις της.

*ΙΙμην έτοιμος νά πέσω γονυκλινής ενώπιον 
τής υπερήφανου τούτης κόρης και νά τή είπω δτι 
διά παντός ήθελον τήν λατρεύει, άνευ άνταμοιβής, 
έάν τοιαύτη ύπήρχεν ή θέλησίς της, ή ιδιοτροπία 
τη; . . . ’Ενώ ήμην βεβυθισμένος άλληλοδιαδό- 
χως άπό άγανάκτησιν εις συντριβήν, διέκρινα άμυ- 
δρώς πω; σκιάν τινα ύπό τό παράθυρον βραδέως 
διερχομένην πλησίον τοϋ τοίχου ώς τίνος ψηλα- 
φοΰντος θόραν ή έξοδον. Μολονότε δέ τοΰτο ήτο 
άσήμαντον γεγονός ήκολούθησα δμως διά τών 
όφθαλμών τό μαϋρον σχήμα, τό όποϊον καί έγι- 
νεν άφαντον είς τό βαθύ σκότος χωρίς νά έννοήε» 
πρό; ποίαν όδόν έτράπη. Μετά τινα στιγμήν ό 
μικρός κύων τής βαρόνης έσηκώθη γογγύζω*’ 
έστράφην’ ή θύρα τοϋ σπουδαστηρίου τοϋ χρησι- 
μεόσαντό; μοι ώς έργαστήριόν ζωγραφικής, ήτο 
ήμινεωγμένη, καί μ έφάνη, δτι τό έδαφος έτριξε* 
ύπό βήμα λαθραϊον. Ή άντίληψις δέ αυτή τοσοΰ
τον ζωηρά καί φανερά ύπήρξεν, ώστε έκραύγασβ. 
— Τίς εινε; . . . άλλ’ ούδείς μοί άπεκρίθη’ ελαβον 
τότε κηρίον καί διευθύνΟζ,ν πρός τό σπουδαστή· 
ριον ακολουθούμενος υπό τοϋ κυναρίου. Ούδείς 
ύπήρχεν έκεϊ, ούδείς, μόνον ή πρρς τό βάθος θύρα, 
ήτι; καί συνεκοινωνει μέ στενόν τι άγον πρός τόν 
πυργίσκον, ήμιεκλείσθη άναμφιβόλω; ύπό τοΰ 
ανέμου. ’Επροχώρησα ύψόνων τό κηρίο* καί εί®" 
ήλθον εϊς τό δωμάτιόν τής δεσποσύνη; δέ Μαλ»' 
πέρ, τό όποιον δι’ ενός βλέμματος διέτρεξα, διότι 
αύτό ούτε γωνίας, ούτε παραγωνίας είχε’ μόνην 
δέ έξοδον τήν θύραν εί; τή; οποίας τό κατώφλιον 
έμενεν ό σκύλαξ δλως φρίσσων καί μανιωδώς ύλ®' 
κτών. Ή κλίνη άνευ ούρανοϋ ήτον άπλούστα”® 
έστολισμένη μέ λευκόν ύφασμα’ μέγα δέ παρ®”5' 
τασμα βαμβακερόν έκάλυπτε τό παράθυρον, επι 
δέ τής εστίας ύπήρχεν αρχαίος καθρέπτη; είς τ0 
κάτω μέρος τοϋ όποιου παρε-ήρησα τόν άθλιο* 
έκεΐνον ξύλινον άνθρωπϊσκον, τόν όποϊον ό βαρώ*04 
ειχεν ευρει έντός τοϋ σάκκου του.

(άκολουθίϊ)


