
Ε Τ Ο 3 Γ'.

X Ρ Υ Σ A A A IΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ, ΠΟΙΚΙΛΑ.

ΤΟΜΟΣ Γ'. 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1865. ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ 69.*

Ο ΒΛ3ΙΛΕΥ3 ΤΗ3 ΜΗΛΟΥ.

Ο Ελληνικόν έθνος πολλάκις έπειράΟη δι’ επα
ναστάσεων ν’ αποτίναξη τδν ζυγόν τής Τουρκι
κές βαρβαρότητος. Σπουδαιότερα τών πολλών 
εκείνων έξεγέρσεων ύπήρξεν ή περί τά τέλη τής 
\ΐ!. έκατονταετηρίδος, υποκινήσει τής Ενετικής 
δημοκρατίας, διενεργηΟέϊσά, δτε η Πελοπόννησος 
κα'ι ή Στερεά ταύτοχρόνως έπανας-ατήσασαι,κατε- 
τρόπωσαν είς μυριονέκρους μάχας τάς όθωμανι- 
κάς όρδάς. Η εθνική έκείνη έπανάστασι;, διά τήν 
αΐσχράν τών Ενετών έγκατάλειψιν, έπΐ τέλους έν
τδς χειμ.άόρων αιμάτων σβεσθεϊσα, υπήρξε τδ 
έπισημότερον μεταξύ Τούρκων καΐ Ελλήνων δια- 
ζύγιον- διότι τάς μεν προτέρας, ώς έπΐ τδ πολύ, 
έξυφαινεν ή φιλαοχία τινών άρχοντίσκων καί δ 
όπερ τών καταπατουμένων δικαιωμάτων τής 
εκκλησίας ένθερμος ζήλος επισκόπων τινών, ή δέ 
απατηλή τής δύσεως πολιτική συνεδαύλιζε τά 
πάθη άμφοτέρων. Εξ έναντίας δέ ή έν λόγφ έπα- 
νάστασις ώρίμως έσχεδιάσθη υπδ τών τέως άποα- 
κτούντων άρματωλών’ έκτοτε άντήχησεν άπδ τοΰ 
Ολύμπου μέχρι τοΰ Ταινάρου τδ ίερδν τής πα
τρίδος δνομα, καΐ νέοι όμηρίδαι έψαλλον τά κα
τορθώματα νέων ημιθέων.

Δέν προτιθέμεθα ήδη λεπτομερώς ν’ άφηγηθώ- 
μεν τά κατά τήν περιφανή έκείνην τοΰ Ελληνι
σμού άνάζησιν, μήτε τάς κατά τήν Πελοπόννη
σον νίκας τοΰ περιβλέπτου Μοροζίνη, καΐ τά κα
τά τήν Στερεάν τρόπαια τοΰ Σουμίλλα, Βαλαω- 
ρίτη, Σπαθόγιαννου καΐ άλλων, άλλ’ απλώς ν’ 
άναφέρωμέν τινα σχετιζόμενα πρδς τδ ήμέτερον 
θέμα.

Οτε διωργανίσθη ή έπανάστασι; αυτή, τά στί
φη τών μαχητών έν Δωρίδι καί Λοκρίδι διηύθυ- 
νον ό Κούρμας, άρματωλδς Λοιδωρικίου καί Ναυ- 
πάκτου, ό Τσακμάκης, πλούσιος προεστοί; τής 
Λωρίδας, καϊ ό έν τή Ενετική υπηρεσία συνταγ
ματάρχη; Γιαννάκη; Λουδορέκας, ό καΐ τακτικώς 
διοργανίσα; τού; λόχου; τών άρματωλών’ έπΐ κε
φαλής δέ πάντων τούτων ύπήρχεν ό άοίδιμο; 
τών Σαλόνων επίσκοπος Φιλόθεος Χαρίτου, διά 
μέν τής δεξιάς κρατών τδν σταυρδν καΐ εύλογών 
τούς ύπέρ πίστεως καί πατρίδος μαχομένους, 
διά δέ τής άλλη; τδ ξίφος καί έξορμών έν μέσω 
τών σμ,ηνών τοΰ έχθροΰ.

Είς τδ ύπ’ άριθ- ΞΕ . φυλλάδιον τής Χρυσαλ- 
λίδος κατεχωρίσαμεν τήν διαθήκην τοΰ Δημη- 
τρίου Χαριτοπούλου, αύταδέλφου τοΰ έν τή μάχη 
πεσόντο; ιεράρχου, έν ή όπωσοΰν λεπτομερώς 
άφηγοΰνται τά έν τή Ανατολική έλλάδι άνδρα- 
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γαθήματα τοΰ Κούρμα καί τοΰ Φιλοθέου. ό δέ 
Λουδορέκα; άφ’ ού καθυπόταξε μετά τοΰ Σπαθό- 
γιαννου και άλλων τήν Δυτικήν Ελλάδα, ώς υπάλ
ληλος τή; Ενετική; δημοκρατίας διετάχθη μετ’ 
ού πολύ ινα έγκαταλίπη το στάδων τής δόξη; 
του, έκτεθέντων ούτω τών δυστυχών κατοίκων 
είς την άγρίαν μάχαιραν τών έπελθόντων Τουρ
κικών σμηνών.

0 Κούρμα; εϊχε πέσει, δ -παθόγιαννης Ακο
λούθησε τδν Λουδορέκαν, οι Τούρκοι έσφαζον καί 
άπώλλυον, καί ούδείς άρχηγδς ύπήρχεν ΐνα συγ
κέντρωση τά πεφοβισμένα πλήθη. Εκ τούτων οί 
μέν παρεδόθησαν, καί παρά τάς υποσχέσεις καί 
συνθήκας άνηλεώς έσφάγησαν, οί δέ αλλαχού έζή- 
τησαν τήν άπωλεσθεΐσαν πατρίδα. Τότε καί ό 
πλούσιος τής Δωρίδος προεστώς Τσακμάκης, άφοΰ 
εϊδε σφαγέντας τού; δύο υιούς του, άνεχώρησε 
καί είς ’Αγγλίαν άποκατεστάθη, δπου μέχρι τοΰ 
νΰν διεσώθησαν οί απόγονοί του (Τσεκμέκ) καί 
κατά τον πλοΰτον καί τά αξιώματα έκεϊσε δια- 
κρινόμενοι.

Τινές δέ τών δυστυχών τούτων λειψάνων τής 
μεγάλης έκείνης έπαναστάσεως είς τον πειρατι
κόν έδόθησαν βίον, διαπλέοντες το ΐόνιον καί το 
Αίγαϊον καί πολλά κατά τών Τούρκων άντεκδι- 
κούμενοι. Μεταξύ τών άλλων διαφημίζονται δ 
Γράμος έκ Βονίτσης, άποθανών έξω τής Κρήτης 
μετά πολύωρον κατά δύο Τουρκικών πλοίων αγώ
να. 0 Πίσπιρης έκ Ναυπάκτου, πυρπολήσα; τά 
παράλια τοΰ Αίγιου, καί κατά τών Πατρών έκ- 
στρατεύσας. 0 Καρλόγιαννος, έξ Αγγελοκάστρου 
καί οί αδελφοί Λουκαΐται έκ Μεσολογγίου μετά 
πολλά; μάχας συλληφθέντες έξω τών Καλαμών 
καί κρεμασθέντες έπί τών ίστών τής Τουρκική; 
ναυαρχίδος. ό Γεωργούλης καί ό Κουρέβελης, έκ 
Γαλαξειδ ίου στιγμιαίως κυριεύσαντες τάς Πάτρας 
καί άφοΰ έθηκαν πυρ ύποχωοήσαντε;’ άλλά, διά 
προδοσίας ενός Μανιάτου συντρόφου των συλλη
φθέντες. άφοΰ ό Κουρέβελης άνθιστάμενος έφο- 
νεύθη (1) Τσάρδας έκ Τουμπραινοχωρίων, Τουφε- 
ξής έξ Αιτωλικοΰ, καί Μαλαματένιο; έκ Βιτρινί- 
τσης, μετά πολλά; μάχας, ύπδ Αλγερινών πλοί
ων συλληφθέντες καί έκεϊ έλεεινώ; θκνατωθέντες,

(1). Οί περιηγηταί Spou, Weler καί Cornelio Ma
gni άναφέρουσι καί προηγουμένω; τόν Κουρέβελην ώς 
πειρατήν, πρός ον τά εντός τοϋ Σαρωνικοϋ κόλπου παρά
λια έπλήρονον ,τακτικόν φόρον άγνωστον οέ έάν ήνε δ 
άναφερο'μενος, ή έτερος τις συνώνυμος.

πλήν τοΰ Τσάρδα έξαγορασθέντος ύπό τίνος Νεα- 
πολιτΛνοΰ.

Επισημότερος όμως πάντων τούτων ητο ό έκ 
Λοιδωρικίου Τρομάρας, μετά τών άδελφών του 
Κάψη καί Νίκου. Εχοντες δύο πειρατικά; γαλέ- 
ρα; καλώ; έξωπλισμένας έξώρμουν άπδ τοΰ Μύ- 
τικα τή; Ακαρνανίας, ένθα ειχον τδ δρμητήριόν 
των, καί ώς κεραυνό; έπέπιπτον κατά παντός συ- 
ναπαντωμίνου πλοίου ύπδ οίανδήποτε σημαίαν, 
μέχρις αύτοΰ τοΰ Ελλησπόντου έπεκτείναντες 
τάς πειρατικά; έκδρομάς των- Αί περισσότερα·, 
τών Κυκλάδων έξηγόραζον διά χρημάτων τήν 
ειρήνην' καί οί πρδς καταδίωξιν τών άμφιβίων 
τούτων άρματωλών έξελθόντες, ούδέν έτερον 
έπραττον ή νά τούς διερεθίζωσιν είς νέας έκδρο
μάς καί αιματοχυσίας. 0 Κάψης, μή δυνάμε- 
νος ν’ άνθέξη είς τά θέλγητρα ωραίας τίνος έκ 
Μήλου έγκατέλιπε τδν άδελφόν του, καί νυμφευ
θείς άποκατέστη έν τή νήσω ταύτη. Μετ ού 
πολύ ό Τρομάρας συλληφθείς ύπδ Γαλλικού πλοί
ου παρεδόθη είς τδν Τουρκικόν ναύαρχον, καί 
ύπέστη τδν μαρτυρικόν δι’ άνασκολοπισμοΰ θά
νατον.

0 έν Μήλω ήρεμών Κάψη;, μετά τοΰ ένωθέν- 
τος αύταδέλφου του Νίκου, έπανήρχισαν τδ πει
ρατικόν στάδιον, καί διά τήν έκδίκησιν τοΰ άδελ- 
φοΰ των, καί διά τήν άποφυγήν άπδ τών δνύ- 
χων τή; Τουρκικής εξουσίας. Αγνοοΰμεν τά; λε
πτομέρειας τοΰ νέου σταδίου των, τοΰτο δέ μό
νον γνωρίζομεν, ότι τοσοΰτον έπίφοβοι κατέστη
σαν, ώστε άκαταζήτητοι άφέθησαν. Λλλ’ είς 
τάς φλέβα; τοΰ Κάψη έκυκλοφόρει, ώς φαίνεται, 
τδ εύγενές τών πάλαι Δωριέων αίμα, καί μή άρε - 
σκόμενος είς τδ βασίλειον τή; θαλάσσης ήρχισε 
νά όνειρεύηται τήν λαμπρότητα βασιλικού θρόνου 
έν τή ξηρά!

ΙΪ Μήλος έν έτει I 207 Μ. X. δτε πάσαι σχε
δόν αί τοΰ Αιγαίου νήσοι κατελήφθησαν ύπδ τών 
τυχοδιωκτών τή; Δύσεως, ήνώθη ύπδ τού Μάρκου 
Σανούδου, πρώτου δουκδ; τοΰ Αρχιπελάγους, εί; 
τδ δουκάτου τής Νάξου. 0 ’Ιωάννης Σανοΰδος, 
έκτο; δούξ τοΰ λρχιπελάγου;, παρεχώρησε τήν 
Μήλον εΐ; τδν αύτάδελφόν του Μάρκον, δστις έ- 
προίκισε δι’ αύτής τήν θυγατέρα του Φλωρεντίαν 
ύπανδρευθεΐσαν τδν Φραγκίσκον Κρίσπον, κατα
γόμενου άπδ τών Ελλήνων αύτοκρατόρων τοΰ 
Βυζαντίου, ό Κρίσπος έδολοφόνησεν έν Νάξω τδν 
Νικόλαον Καρκέριον, έννατον δούκα, καί κατέλαβε 
τδ δουκάτον τή; Νάξου, είς 8 προσήοτησε καί την

Μήλον, άναγορευθεις δέκατος δούξ τοΰ Αρχιπε
λάγους. Επί τέλους δέ δ διαβόητος πειρατή; Βαρ- 
βερούσιος, ναύαρχος τοΰ Σολιμάνου β' ύπέταξε 
την Μήλον, μετ άλλων νήσων τοΰ δουκάτου τού
του, είς τήν οθωμανικήν δυναστείαν, καταλύσα; 
διά παντός τήν Φραγκικήν κυριαρχίαν (1).

Οι Μήλιοι άνέκαθεν έφημίσθησαν ώς οί είδη 
μονέστεροι ναυηγοι τή; Μεσογείου. II νήσος αύτη 
ύπήρξε τδ ορμητηρίου πάντων τών λυμάινομένων 
τήν Μεσόγειον πειρατών, καί ιδίως τών Γάλλων, 
έξ ών αναφέρει τινα; 5 Τουρνεφόρτιος. Εθεωρεϊτο 
ή μεγάλη άγορά τοΰ Αρχιπελάγους, διά τά έμπο- 
ρεύματα ιδίως τών πειρατών, πωλούμενα εϊς εύτε- 
λεστάτας τιμάς.

Οί κάτοικοι τής Μήλου ήσαν Ελληνες ώς έπί τδ 
πλεϊστον, διοικούμενοι ύπδ τριών έπιτρόπων κατ 
ετο; έκλεγομένων’ μόνον εί; καδή; Τούρκο; έστάθ- 
μευε' καί αύτδς δέ δ βοϊβόντα; ήτο ώ; έπί τδ 
πλεϊστον Ελλην, είσποάττων τδ χαράτζιον, καί 
δυνάμενο; νά ραβδίζη, ώς δ αγάς τών γιανιτσά- 
ρων.’Εν ετει 1700 τδ άπδ τή; Μήλου πληρονό- 
μενον χαράτζιον άνέβαινεν είς πέντε χιλιάδας 
σκούδα, ύπολογιζομένων πέντε σκούδων έπί έκά- 
στου άτόμου. Ενεκα τών πειρατών σπανίως έπλη- 
σίαζον έκεϊ Τούρκοι’ δ έχων διαφοράν Μήλιος 
άνεφέοετο πρωτοδίκως εί; τού; επιτρόπους καί 
τού; προεστού;, οίτινες, άν ήθελον, έπεκαλοΰντο 
καί τήν δικαιοσύνην τοΰ καδή, παρευρισκόμενοι 
καί οΰτοι καί άπειλοΰντες, ότι άν δέν άπονείμη 
δικαιοσύνην θά τδν άποπέμψωσι, καί ζητήσωσι 
τδν άντικαταστάτην του άπδ τοΰ μεγάλου καδή 
τής Χίου. 0 εναγόμενο; ποοσήρχετο, καί άνευ 
πολλών διατυπώσεων, προσεκαλεϊτο νά δρκισθή 
έπί τοΰ Εύαγγελίου, άν δφείλη ή δχι τά ζητού
μενα’ άμα ώρκίζετο, έστω καί ψευδώς, δπερ σπα- 
νιώτατον, έμενεν άκαταζήτητος, καί ούδείς ηδύ- 
νατο νά τδν τιμωρήση, άν καί άπεδεικνύετο ή 
ψευδορκία, διότι οί απλοϊκοί εκείνοι χριστιανοί 
ούδέποτε έπίστευον, οτι ήδύνατό τι; χάριν τών 
έπιγείων ν άονηθή τδν Χριστόν !

’Εν Μήλιο ύπήρχον δύο έπίσκοποι δ μέν Ελλην, 
δ δέ Λατίνος. Οί δυτικοί έζων λίαν στενοχωρη
μένοι, στερούμενοι τών πρδς συντήρησιν’ δ κατά 
τά τέλη τοΰ ΙΖΖ. αίώνος δυτικό; έπίσκοπος άπο
θανών άφησε τήν μίτραν καί τά έκκλησιαστικά 
άμφια ώς ένέχυρον εί; τού; δανειστά; του. Διά

(1) Sanuti, Storia, Lib. I. cap. 7. — Histoire des 
dues derArchipel—Tournefort, Voyage. 

νά κτισθή ή έκκλησία τών Γάλλων καπουκίνων 
έχορηγήθησαν χίλια σκούδα ύπδ τοΰ βασιλέως, 
τδ δ έπίλοιπον τής δαπάνης κατεβλήθη ύπδ δια
φόρων μηδ’ αύτών τών πειρατών έξαιρουμένων.

Τοιαύτη ήτο ή κατάστασις τή; Μήλου, όταν 
δ Κάψη; ώυειρεύθη ΐνα ίδρύση έκεϊ βασιλικόν 
θρόνον.

Καί δή άποβάς μετά τών πολυαρίθμων οπαδών 
του έν Μήλω, κατέλυσε τά; Τουρκικά; άρχάς καί 
αύτοχειροτονήθη Βασι.Ιεύς της Μή.Ιου ! (S’eri- 
gea en petit Roy de Milo, ώς λέγει ό Τουρνε- 
φόρτιος.)

0 διάσημος Γάλλος βοτανικό; Πιττών Τουρνέ- 
φόρτιος, περιηγηθεί; έν έτει 1700 τήν Ελλάδα, 
αναφέρει τδν Κάψην, ώς ά,νδρεϊοτ xal μη έστ έ
ρημέ ν ον οϋύενός τών πρός τό κυβερνάν προτε
ρημάτων, καί ά.Ιηθώς κνριάρχην (souvcrain)l)

Μετά τριετή ήρεμον βασιλείαν, δ πλοίαρχο; 
τουρκικού πλοίου καταπλεύσαντος είς Μήλον έ- 
ζήτησε τδν Κάψην ΐνα τώ διακοινώση έπωφελεϊ; 
προτάσεις έκ μέρους τοΰ μεγάλου βεζίρου. ό α
περίσκεπτος Δωριεύς είσήλθεν έντδ; αύτοΰ άνευ 
τής βασιλική; του άκολουθίας. Παραχρήμα δ 
πλοίαρχο; διέταξεν ΐνα τδν συλλάβωσι καί άνα- 
πετάσωσι τά ιστία, όδηγηθείς εί; Κωνσταντινού- 
πολιν δ τέως περίπυστο; τή; Μήλου βασιλεύς 
έκρεμάσθη πρδ τή; θύρας τοΰ άπαισίου μπανίου.2)

Κ. ΣΛΘΛΣ.

ΟΠΟΙΑ. ΤΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ

ή

HEPIIirn’SI'S ΤΟΥΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΜΠΟΝΩ. (1)

Αί ίν Νεοβοράκω ίκκ.Ιησίαι. — Οικοι τινες 
ιστορικοί. — Staten-Island.

Η πρώτη έν τή πόλει έπίσκεψίς μα; άφιερώθη 
εί; τάς έκκλησίας, διότι ή ημέρα έκείνη ήτο Κυ
ριακή καί τήν Κυριακήν τρία τινα καί μόνα δύ
ναταί τι; νά πράξη έν Νεοβοράκω' ν’ άκούη δη
λαδή λειτουργίας, νά θάπτη τού; φίλου; του καί 
νά σβύνη πυρκαϊάς. Ευτυχείς δέ όσοι δύνανται έν

(1) Relation d un Voyage de Levant, par Pitton 
de Tournefort, Lyon, 1717. tom. 1, σελ. 176.

(2) Αυτόθι·
(1) Συνέχεια άπό φυλλαώ 68. 
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μιά καί τή αύτή Κυριακή νά έκπληρώσωσι καί τά 
τρία ταύτα σπουδαιότατα χρέη !

Καί τφόντι τί θά άπεγίνοντο οί κάτοικοι τής 
ήγεμόΐος πόλεως έάν έπεριορίζοντο είς τούς 
έπτακοσίους εξήκοντα πέντε ναούς τών επτακο
σίων εξήκοντα πέντε αιρέσεων, είς άς υποδιαιρεί
ται ή τών διαμαρτυρομένων Θρησκεία, καί έάν 
έλειπεν ή διασκέδασις τής ταφής τών φίλων καί 
τή; άποσβέσεω; τών πυρκαϊών; Θά έπληττον βε
βαίως έως θανάτου, διότι ή άδιάκοπος άνάγνωσι; 
τών άγιων Γραφών καταντά μονότονος' άλλ ευ
τυχώς τήν Κυριακήν έρχεται είς βοήθειαν ή μετά 
μουσικής ταφή τών φίλων καί δύο ή πλείονες 
έπισυμβαίνουσαι συνήθως πυρκαϊαί.

Πρδ τής όγδοης λοιπόν πρωϊνής ώρας ό σίρ 
’Ιάκωβος καί έγώ εϊμεθα καθ’ δλα έτοιμοι' τήν 
δέ όγδόην ακριβώς ή φοβερά κροταλοκοουσία ά- 
νήγγειλεν είς τούς κατοίκους τού ξενοδοχείου δτι 
πεινώσι καί πρέπει νά φάγωσι θέλοντες καί μή 
θέλοντες. όθεν καί έγώ, άν καί έν Παρισίοις ου
δέποτε πρδ τής μεσημβρίας προεγευμάτιζον, τό

τε, χάρις είς τδ ευάγωγον τού ανθρωπίνου στο
μάχου, συνεμορφώθην πρδς τά; άμερικανικάς έξεις 
καί έφαγον τή δγδόη πρωινή ώρα.

Εις τήν τράπεζαν παρετήρησα, καθώς καί τήν 
προτεραίαν, πολλάς κυρίας έν στολή χορού. At 
’Αμερικανίδες ωσαύτως δέ καί αί ’Αγγλίδες έχου
σι τήν μανίαν νά γυμνόνωσι τάς ώμοπλάτας των, 
πρδς έπίδειξιν τής λευκότητός των' δέν παραβλέ- 
πουσι δέ ούδέ τήν έλαχίστην προς τούτο ευκαι
ρίαν' άλλά καί ευκαιρίας μή παρουσιασθείσης, 
εκτραχηλίζονται πάλιν έκ φιλομουσίας κινούμε 
ναι. Καί ίσως μέν πάς τις άλλος ψέξει τήν τοιαύ
την υπέρμετρο·; φιλομουσίαν, έγώ όμως, καθδ 
ζωγράφος, ουδέποτε ούδ’ άπέτεινα, ούδέ Θ’ άπο- 
τείνω τοιαύτην τινα μομφήν κατά τών Αμερικα
νίδων ή τών Αγγλίδων.

Αμα ήγέρθημεν από τής τραπέζης, ένεφανίσθη 
ό Αρθούρος.

— Λοιπόν, φίλτατε Αρθούρε, είπεν 
ταγματάρχης, ήρχισες νά σκέπτησαι ι 
ή δχι νά δεχθής

— Εννοείται, 
φθην έπί πολύ.

— Τί λοιπόν
— Οτι είναι 

πριν προβώ εις τινα άπόφασιν·
— Εύγε είναι καί αύτή μία άποφασις, έν 

1 αύτώ δ 
άν πρέπη 

τήν θέσιν οδηγού ήμών ;

σίρ Ιάκωβε, καί μάλιστα έσκέ-

ελλείψει άλλης καλλιτέρας. Βλέπω δέ τώρα τω
όντι οϋδέν άμεινον τή; σκέψεως υπάρχει.

Καταβάντες έν τούτοις διά τής μεγάλη; κλί- 
μακος έμποδίσθημεν εις τδ πε-ριστύλιον υπδ αί- 
Θιόπων κρατουντών «αρώματα έν σχήματι άνεμι* 
στηρίων δι’ ών ήθελον νά καθαρίσωσιν, ή ορθό— 
τερον είπειν, νά σαβώσωσι τά ίμάτιά μας. II συ
νήθεια αΰτη μοί έφάνη λίαν αλλόκοτος. Οτε δέ 
έξελθόντε; έφθάσαμεν είς Broadway, δπερ έν 
Νεοβοράκω, κατέχει τδν τόπον τών Παρισινών βου- 
λεβαρίων, δ Αρθούρος είπε πρδς τδν ταγματάρ
χην.

— Εχει όμως καί τά άτοπα της.
‘θ Αρθούρος άπήντα είς τήν παρατήρησιν τοΰ 

σιρ Ιακώβου, είπόντος πρδ πέντε λεπτών τής 
ώρας, ότι ονδέν άμεινον τής σκέψεως. Καθ’ όλον 
δέ τδ χρονικόν τούτο διάλειμμα ό ’Αρθούρος 
έσκέπτετο διά νά δώσρ τήν ανωτέρω άπόκρισιν.

Πρώτην εκκλησίαν έτύχομεν τήν τής Αγίας 
Τριάδος, ήτις είναι και ή ώραιοτέρα πασών τών 
έν Νεοβοράκω' οί δέ Νεοβοοακινοί, μή ίδόντες 
τούς έν Ευρώπη καθολικούς ναούς, θεωροΰσι τήν 
Αγίαν Τριάδα αριστοτέχνημα, και έπιδεικνύουσι 
γαυριώντες τδ χωδωνοστάσιον αυτής, έχον ύψος 
διακοσίων εξήκοντα πέντε περίπου ποδών. Εγώ 
όμως μόνον άξιοπερίεργον έν αύτώ είδον τδν άμ
βωνα δστις μετεκινεϊτο, κυλιόμενος έπί μικρού 
σιδηροδρόμου κυκλοτερούς, κατά βούλησιν τοΰ 
ίεροκήουκος. Εν ’Αμερική πανταχού ύπάρχουσι 
σιδηρόδρομοι και έντδς αύτών τών ναών.

— Κύριοι, είπεν ό ’Αρθούρος, σάς γνωστοποιώ 
ότι ό ίδών μίαν έκκλησίαν, είδεν άπάσας, δχι 
μόνον έν Νεοβοράκφ άλλά καί έν δλαις ταϊς 
Ηνωμένα·.; πολιτείαις, διότι ένταύθα οι άρχιτέ- 
κτονες δέν κουράζουσι πολύ τήν φαντασίαν το>ν. 
έκτος τούτου αί έκκλησίαι, άνεγειρόμεναι ώς έπί 
τδ πλεϊστον υπδ ιδιωτών χάριν κερδοσκοπίας, 
είναι ώκοδομημέναι μετά μεγίστης φειδωλίας 
και επομένως κατά τά τρία τέταρτα είναι ςύλι- 
ναι, αί δ’ έπίλοιποι σιδηρά! ή λιθόκτιστοι. Ολαι 
δ’ άνεξαιρέτως έχουσι κύριον γνώρισμα κωδωνα- 
στάσιον άπολήγον είς οξύ’ καί οί μέν Αμερικανοί 
άποκαλούσι τούτο Γοτθικόν ρυθμόν, έγώ όμως 
βλέπω δτι είναι πιστοτάτη άπομίμησις τού σχε
δίου τών έν τοϊς ζαχαροπλαστίοις κωνοειδών 
πλακούντων.

— Μάς συμβουλεύεις λυΐπδν, είπεν δ σίρ ΐά- 
κωβος, νά παραιτηθώμεν τών άλλων έκκλησιών, 
άρκεσθέντες είς τήν έπίσκεψιν τής Αγίας Τριάδος,

— Τοιοΰτον πράγμα δέν ειπον, άπεκρίθη ό 
’Αρθούρος, διότι αί ένταύθα έκκλησίαι ναι μέν 
είναι ομοιόμορφοι έςωτερικώς, έσωτερικώς δμως 
παρέχουσιν oihtv ποικίλην, ένίοτε δέ καί περιεργο- 
τάτην, κατά τάς διαφόρου; αιρέσεις είς άς άνή- 

I ζσυσι. Δύνασθε δέ νά έκλέξητε μεταξύ τών έξής 
αιρέσεων' τών μοράβων, πρεσβυτεριανών, πάγκο 
σμίων, Ιουδαίων, άναμορφωτών, διαμαρτυρομέ- 
νων, κουακέρων, λουθηρανών, ενωτικών, μυρμό» 
νων, ρωμαίων, μεθοδικών, βαπτιστών, έπισκο- 
πικών, μυλλεριτών, συνοδικών, σχακέρων, καλ- 
βινιστών, σουεδενβοργιανών, δουνκεριτών, βαχε- 
λοριανών, έλευθεροβαπτιστών, είρηνοβαπτιστών, 
βαπτιστών έν μετανοίφ, χριστιανών έλευθέρων, 
γλασσιστών διχοβαπτιστών, καθαοοβαπτιστών, 
αύστηοοβκπτιστών, ένδοξοβαπτιστών, λαοβαπτι- 
στών, βαπτιστών Σκώτων, βαπτιστών σιδηροχεί- 
ρων, βαπτιστών επταημέρων, κυανοβαπτιστών, 
μελανοβαπτιστών, άναβαπτιστών, χριστιανών τής 
νίκης, άναμορφωτών γερμανών, αγγλικανών, 
άδελφών τή; ένότητο;, Βονολογιανών, Ρονγιανών, 
σκηλεριανών, βαλδαλιτών, σκανδομανιανών, συν- 
ενωτικών νέων, αρχαίων ρωμανιανών, άδελφών 
τής έξορία;,άδελφών τής Πλυμούθης, άγαπημενι- 
τών, λαλοβαπτιστών, άφωνοβαπτιστών, τρεμόν
των, άναπηδολυτρωτών, Ελλήνων, ϊ’ώσσων καί 
πολλοτώτων άλλων τών όποιων δυστυχώς δέν 
ενθυμούμαι τώρα τάς ονομασίας............ Πόθεν
λοιπόν αγαπάτε ν’ άρχίσωμεν ;

— ΙΪ έκλογή είναι δυσχερεστάτη, είπεν δ ταγ
ματάρχης, καί φρονώ δτι τδ συνετώτερον είναι 
νά άναθέσωμεν αύτήν είς τήν τύχην.

— Σκεφθήτε πρότερον, υπέλαβεν δ Αρθούρος.
— Έσκέφθημεν αρκετά, άντεΐπεν δ ταγμα

τάρχης, άγωμεν.
Καί όντως ή τύχη μάς έβοήθησεν, δδηγήσασα 

ημάς μετ’ ού πολύ είς ναόν άνήκοντα είς μίαν τών 
μνημονευΘεισών αιρέσεων, αΐτινες είναι αμέτρητοι 
έν ’Αμερική, καί ιδού τί έν αύτώ ειδομεν.

Οί έκκλησιαζόμενοι πιστοί έκάθηντο είς στα
σίδια, καί άνέκρινον τήν ιδίαν αύτών συνείδησιν' 
ούδείς δ’ ίερεύς παρίστατο καί άκρα έπεκράτει 
σιγή. Ιίεριμείναντες ολίγα λεπτά τής ώρας ήρχί- 
σαμεν ν’ άδημονώμεν μή ύποπτεύοντες τδ γενη- 
σόμ.ενον, δ ταγματάρχης μάλιστα ήτοιμάσθη ν 
άπέλθη' άλλ αίφνης εις τών αιρετικών έγερθείς 
έκ τού στασιδιού του άφήκε μύχιον στεναγμόν. 
Πάραυτα δέ σχεδόν έγερθείς καί έτερος έστέναξε 
xal ουτο; έκ βαθέων καί τέλος πάντων, είς κατό

πιν τοΰ άλλου, ήγέρθησαν ολοι οί αιρετικοί καί 
ήρχισαν νά στενάζωσι μέ δλην τήν δύναμιν τών 
πνευμόνων των. Τούς στεναγμούς διεδέχθησαν 
γοερά παράπονα καί τά παράπονα βροντώδεις 
γογγυσμοί' τινές μάλιστα τούς γογγυσμούς συ- 
νώδευον μετ απονενοημένων χειρονομιών. Τήν 
στιγμήν έκείνην ένόμισα τή άληθεία. δτι εύρίσκο- 
μαι έντδς φρενοκομείου. Βαθμηδόν δμως οί γογ
γυσμοί καί οί στεναγμοί έπραόνθησαν καί οί ομό
θρησκοι έκάθησαν πάλιν έπί τών στασιδίων των.ΙΪ 
σιγή έπανήλθε βαθεΐα, ώς καί πρότερον, καί τά 
πρόσωπα δλων ήκτινοβόλησαν υπό θείας εύφοο- 
σύνης.

— Τί έσήμαινον αύτά ; ήρώτησα τδν Αρθού
ρον.

— Εσήμαινον δτι ήλθον είς μετάνοιαν.
— Πώς ! είπεν ό σίρ Ιάκωβος, πρέπει τάχα νά 

μυκώνται ώς ταύροι, διά νά έλθωσιν είς μετά
νοιαν ;

— Αλλέως δέν γίνεται, άπεκρίθη ό Αρθούρος, 
διότι παρ’ αύτοϊς δ έν σιγή μετανοών θεωρείται 
σχισματικός, μιαρός καί ανάξιος τής θείας άντι- 
λήψεως-

Εξήλθομεν.
— II αϊρεσις τήν οποίαν είδετε, είπεν ό ’Αρ

θούρος, δύναται νά δνομασθή τών ταραχο/ι ετα- 
νοούντωτ' θέλετε νά ίδήτε τώρα τούς τρέμοντας;

— Ακούεις έκεϊ ! είπεν ό ταγματάρχης, μετά 
μεγίστης εύχαριστήσεως.

— Κεΐται έδώ πλησίον δ ναός των, υπέλαβεν 
δ Αρθούρος, τδν γνωρίζω διότι πολλάκις τήν Κυ
ριακήν έπεσκέφθην αύτδν μή ήξεύρων τί άλλο 
πράξω κατά τοιαύτην ώοαν.

Είσήλθομεν είς ναόν συσκευασμένον κατά 
καθολικόν θρήσκευμα. Πρδ τοΰ θυσιαστηρίου 
ρούργει είς ίερεύς.

— ΐϊπατήθης, είπον είς τδν δδηγόν μας, διότι 
αύτή η εκκλησία ανήκει είς τού; καθολικούς.

— Εχετε τςοόντι δίκαιον, άπεκρίθη δ Αρθού
ρος, ούχ’ ήττον δμως δέν ήπατήθην καθ’ δλοκλη- 
ρίαν, διότι πρδ ενός μόλις μηνδς δ ναός ουτος 
άνήκεν είς τούς τρέμοντας.

Εξετάσαντες τότε, έμάθομεν δτι δ ιδιοκτήτη; 
τής έκκλησίας εκείνη; τδ πρώτον μέν ήτο ίερεύς 
λουθηρανός, ύστερον δ’ έγεινε πρεσβυτεριανός, 
κατόπιν έπισκοπικδς, έπειτα τών τρεμόντων καί 
τελευταΐον τών καθολικών.

Μηδείς δ’ έκπλαγήτω έπί τή διαδοχική ταύτη 
άλλαξοπιστί? και άρνησιθρησκεία, διότι τά τοι- 

να

το
ίε-
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αΰτα είναι συνήθη παρά τοϊς Άμερικανοϊς, οΐτινες 
άλλάζουσι θρησκείαν μετά μεγάλης άφελείας, δ- 
σάζις παρορμώνται ύπδ τής συνειδήσεως υπέρ τί
νος νέας διδασκαλίας.

’Εγώ δέ ύποπτεύω οτι εις τάς τοιαύτας άλλα- 
ξοπιστίας υποκρύπτεται ένίοτε καί τδ συμφέρον, 
οσάκις μάλιστα, ώς έν τή παρούση περιπτώσει, 
ο συχναλλάζων Θρήσκευμα ίερεύς τύχη ιδιόκτη
της τής έκκλησίας έν ή αύτδς ιερουργεί.

Άλλά ταΰτα είναι ανεξιχνίαστα τής συνειδή- 
σεως μυστήρια, άφ’ ών πρέπει ν’ άπέχωμεν. Τδ 
βέβαιον δέ είναι δτι οί Αμερικανοί εις τά άφο- 
ρώντα την θρησκείαν δέν είναι παντάπασι προ

ληπτικοί’ επομένως θεωροΰσιν ώς πράγμα φυσι- 
κώτατον, λόγου χάριν, την χρησιμοποίησιν τών 
ναών πρδς κερδοσκοπίαν, διά τοΰτο μετατρέπου- 
σιν αύτούς έπί πληρωμή εϊς μουσουργεϊα, είς α
ναγνωστήρια ή είς έμπορικά χρηματιστήρια. Και 
τοΰτο, διότι είς τάς χώρας αύτάς, πρέπει μετά 
λύπης νά τδ όμολογήσωμεν, δ θεδς τών θεών είναι 
τδ δο-ΙΛάριον, παρ’ δλων κοινώς λατρευόμενον !

*Εν Νεοβοράκω οί ναοί τόσω πλησίον παρά- 
κεινται άλλήλων, ώστ’ έν τφ διαστήματι τής ή- 
μερας έπεσκέφθημεν πολλούς άλλους καί πρδ 
πάντων ενα τών τρεμόντων, τδν όποϊον ό Αρθροΰ- 
ρος μάς έσύστησεν ώς περιεργότατον. θί τρέμον- 
τες ούτοι μόνιμον ιεροκήρυκα δέν έχουσιν, άλλ’ 
δστις αίσθανθή εαυτόν έμπνεόμενον ύπδ τοΰ αγίου 
Πνεύματος άρχεται τής διδαχής, καί οί άλλοι 
όφείλουσι νά τδν άκροασθώσι μέχρι τέλους. Διά 
νά κατορθώσωσι δέ ώστε νά κατέλθη έν αύτοΐς 
τδ άγιον Πνεύμα, άφοΰ πρώτον άπαντες άπδ 
κοινού δεηθώσιν,άρχίζουσι νά τρέμωσιν'δσω δέ τις 
πλέον τών άλλων τρέμει, τόσω ίκανώτερος γίνε
ται πρδς υποδοχήν τοΰ θείου φωτός. Αί γυναίκες 
συντρέμουσι μετά τών άνδρών, καί δ καθολικός 
ούτος τρόμος εκτείνεται έωσοΰ τις τών άδελφών 
αίσθανθή έν έαυτφ τήν έμπνευσιν' τότε παύει διά 
μιάς δ τρόμος καί δλοι τδν άκροάζονται έν σιγή. 
Περιττόν νά προσθέσωμεν δτι τά τρία τέταρτα 
τών ούτοι πως κατά φαντασίαν έμπνεομένων εί
ναι κατά τδ μάλλον καί ήττον τεταραγμένοι 
έγκέφαλοι, καί δτι φυσικφ τώ λόγω ή κατάστα- 
σις τοΰ έγκεφάλου των ενεργεί μεγάλως καί έπί 
τής διδαχής των. ’Εκείνην τήν ήμέραν ένεπνεύ- 
σθη υπό τοΰ αγίου Πνεύματος μία γραία, αί δέ 
άνοησίαι καί αί άηδίαι τάς δποίας εϊπεν απέδει
ξαν έναργώς δτι ή ταλαίπωρος δέν είχε σώας τάς 
φρένας.

Άπδ τών τρεμόντων μετέβημεν είς τούς κουα— 
κέρους, άφοΰ έν τώ μεταξύ ήκούσαμεν τούς με- 
θοδιστάς ψάλλοντας παραφώνως, καί άφοΰ προ- 
σεπαθήσαμεν πλήν είς μάτην, ένεκα τής μεγάλης 
συρροής, νά είσέλθωμεν είς ναόν καθολικόν, έν ω 
εκκλησιάζονται άποκλειςτκώς Ιρλανδοί ύπηρέται.

Οί Κουάκεροι, βλάσφημονμέν άποκαλοΰσι τήν 
αΐρεσιν τών τριμόττωτ, αύτοΐ δέ νομίζουσιν δτι 
πράττουσιν έργον ευλαβές πίπτοντες πρηνείς καί 
έγγίζοντες τήν γήν διά τής κοιλίας των, διά νά 
έμπνευσθώσι τοιουτοτρόπως ύπδ τοΰ Αγίου Πνεύ
ματος. Άφοΰ τφόντι τοποθετηθώσιν αί κοιλίαι 
των κατά γής έπί τινα λεπτά τής ώρας, φωτί
ζεται διά μιάς δ νους αύτών καί άρχίζουσι τήν 
διδαχήν μετά Οαυμασίας ευγλωττίας.

’Εξ απάντων τών Θρησκευτικών αιρέσεων μόνοι 
οί Κουάκεροι φέρουσιν ένδυμα ίδιότυπον, ένώ καί 
αύτοΐ οί τών καθολικών ιερείς ένδύονται άπαράλ- 
λακτα ώς οί άλλοι λαϊκοί’ μεταχειρίζονται δέ 
πλατείας περισκελίδας, χονδρά υποδήματα, έπεν- 
δύτην μακρδν, άλλά κοντόμεσον, καί πίλον χα
μηλόν καί πλατύγυρου' αί δέ κουάκεροι παρεδέχ- 
Οησαν τρόπον ένδυμασίας, δ όποιος ήθελεν κατα- 
ςήσει δυσειδεστάτας δλας τάς Άφοοδίτας, έάν τδν 
έφήρμοζον είς τά έργα των οί άρχαΐοι άγαλμα- 
τοποιοί. Η ένδυμασία τών κυριών τούτων συνί- 
σταται άναλλοιώτως εις μίαν έσθήτα φαιόχρουν, 
βραχεΐαν καί στενήν, εις ένα μικρόν σιάλιον τετρά
γωνον,μ,όλις καλύπτον τούς ώμους, είς κακάσχημα 
δερμάτινα υποδήματα, καί είς ένα πίλον φαιόχρουν 
καί αύτδν, καί κατεσκευασμένον είς τρόπον ώστε 
νά καθιστά αύτάς δσον ένεστι δυσμόρφους.

Ετι δέ χειρότερον εϊναι τδ γεΰμα τών κουακέ- 
ρως, μονότονου καί άνούσιου, διότι συνίσταται ά
ναλλοιώτως είς ολίγα λαχανικά νερόβραστα καί 
ανάλατα καί είς τδ τρισέβαστον ρωσιιπί<ρ. ’Ενώ 
ή αμερικανική μαγειρική έν γένει τείνει δσημέραι 
πρδς τελειοποίησιν διά τής βοήθειας τών ξένων, 
ή κουακερική τούναντίον έμμένει είς τάς όπισθο - 
δρομικάς άρχάς της, ούδεμίαν καινοτομίαν παρα- 
δεχομένη. ’Εν ένί λόγςο οί κουάκεροι δούλοι τής 
κοιλίας των δέν γίνονται καί μάλιστα, καθώς 
εϊδομεν, τδ μέρος αύτδ τοΰ σώματός των δέν τδ 
μεταχειρίζονται είμή διά νά έπικαλεσθώσι τδ 
Άγιον πνεύμα.

‘θ σίρ ’Ιάκωβος μετά ταΰτα έξέφρασε τήν έξής 
παρατήρησιν πρδς τδν Αρθούρον.

— Είς δσας έκκλησίας έπεσκέφθημεν, είπε, 
ούδέ ένα Αιθίοπα εϊδον, καί δμως εις Νεοβόρακον 

■αίθίοπες ύπάρχουσιν όχι ολίγοι, καθόσον τούλά
χιστον συμπεραίνω έκ τοΰ προσωπικού τοΰ ξενο
δοχείου.

ί'πάρχουσι τφόντι άρκετοί μαύροι, άπεκρίθη 
ό Αρθούρος, άλλά δέν εϊναι δεκτοί ούδέ είς τάς 
έκκλησίας, ούδέ είς τά θέατρα, ούδέ είς τά λεω
φορεία, ούδέ είς τούς σιδηροδρόμους, ούδέ είς τά 
άτμόπλοια,’ δπου οί λευκοί προσεύχονται, δια- 
σκεδάζουσιν ή ταξειδεύουσιν. Επομένως έχουσιν 
ιδιαιτέρας έκκλησίας, έν αϊς ίερουργοΰσιν ιερείς 
μαύροι, καί ιδιαίτερα αμάξια εϊς τούς σιδηροδρό
μους ώς άν ήσαν κάνες' θέατρου δέ ούδέποτε 
βλέπουσι καί τόσον σκάνδαλον παρέχει ή έντδς 
θεάτρου παρουσία αϊθίοπος, δσον καί ή επιθυμία 
αύτοΰ νά εξάσκηση ώς πολίτης τά εκλογικά 
του δικαιώματα, άν ποτέ τώ έγεννάτο τοιαύτη 
έπιθυμία. Εκτδς τούτου δέν έπιτρέπεται αύτοΐς 
νά λάβωσι δημοσίαν τινα θέσιν, ούδέ ν’ άσχολη- 
θώσιν είς δντινα δήποτε κλάδον τής βιομηχανίας, 
οχι' άλλ’ ή ύπηρέται πρέπει νά γίνωσιν ή κάπη- 
λοι, ή κουρεϊς. Οί έν Νεοβοράκω άπελεύθεροι 
μαύροι έχουσιν ιδίας συνοικίας—τάς £υπαρωτέρας 
καί άσχημοτέρας, έννοεΐται— ιδιαιτέρας οικίας, 
ιδιαίτερα λεωφορεία, έφ’ ών μεγάλοι ς γράμμασι 
γέγραπται « πρός χρήσιχ τοϋ χιχρωριατισρέκον 
■Ιαοϋ For colored people,» ιδιαίτερα νοσοκο 
μεϊα καί ιδιαίτερα τέλος νεκροταφεία, είς τά 
όποια εϊς λευκός, έστω καί δ κακουργότερος τών 
άνθρώπων, ούδέποτε συγκατανεύει νά έναποθέση 
τά οστά του, θεωρών αύτδ μεγίστην άτιμίαν. 
Καί δμως, τούτων ούτως έχόντων, βλέπετε τούς 
βορείους Αμερικανούς έγκαυχωμένους δτι δούλους 
αύτοΐ δέν έχουσι, καί γράφοντας καί εκφωνούν- 
τας καθ έκάστην ύπέρ τών μαύρων θαυμασίους 
ρητορικούς λόγους, έν οΐς διαλάμπουσιν αί άρχαί 
τής ίσότητος καί τής φιλανθρωπίας !

— Απορώ είπεν ό ΐάκωβος πώς έν χώρα, οΐα 
ή Βόρειος Αμερική, έγκαυχωμένη δτι εϊνε γενέ
τειρα τών ελευθεριών άπασών καί άπηλλαγμένη 
προλήψεων, πώς εϊναι, λέγω, δυνατόν έν τοιαύτη 
χώρα φυλή ολόκληρος νά στενάζη, ύπδ τδ βάρος 
δεσποτικοΰ ζυγού καί άπανθρώπων προλήψεων ! 
Εγώ άν έγεννώμην μαύρος ήθελον τή άληθεία 
προτιμήσει νά γίνω δούλος τών Νοτίων παρά 
ν άπολαμβάνω τοιαύτην έλευθερίαν παρά τών 
Βορείων Αμερικανών, διότι άν δχι ήθίλον κάν 
γνωοίζτι δτι είμαι πράγματι δούλος, καί δχι δνό- 
ματι μόνον έλεύθερος.

Τδ λέγετε αύτδ, διότι δέν ήξεύρετε τί πά"

σχουσιν οί μαύροι τών Νοτίων, έγώ ομολογώ 
δτι άν ήμην μαύρος ήθελον προτιμήσει νά ζώ 
έν τή βορείφ Αμερική, διότι έξ δλων τών κακών 
δσα μαστίζουσι τδν άνθρωπον έπί τής γής, τδ 
χείριστον πάντων είναι άναντιρρήτως ή δουλεία. 
Δέν λέγω όμως τοΰτο υπερασπιζόμενος τήν πρδς 
τούς μαύρους διαγωγήν τών βορείων, διότι καί 
βάρβαρος είναι καί σκληρά καί πρδ πάντων άντι- 
φατική πρδς τούς έλευθεριωτάτους εντοπίους θε
σμούς·

Άλλ έάν εϊς μαύρος, ήρώτησα τδν Αρθούρον, 
πληρώσας τδ άγώγιον, είσέλθη εϊς τι λ.εωφο- 
ρείον δυνάμει τίνος νόμου άποδιώκεται έκεϊθεν;

— Φαίνεται δτι ύπάρχουσιν έπί τούτφ νόμοι, 
καθόσον έφάνη έκ τίνος λίαν σκανδαλώδους δί
κης γενομένης εσχάτως. Τότε ό Αρθούρος μάς 
έδιηγήθη τδ έξής έπεισόδιον.

Μία νέα μαύρη έγκυμονοΰσα εύρεθεΐσα έν μιά 
τών ήμερών ήναγκασμένη νά μεταβή είς μεμα- 
κρυσμένον τι μέρος τής πόλεως καί καταβληθεϊ- 
σα ύπδ τοΰ κόπου άπεφάσισε ν’ άναβή έπί τίνος 
τών έκεΐ που σταθμευόντων λεωφορείων' δθεν 
καθήσασα είς τδ βάθος τής άμάξης άπέκρυψε τδ 
πρόσωπόν της διά τοΰ μανδυλίου, ΐνα μή γνωρι- 
σθή.

Καί κατά πρώτον μέν ό οδηγός τού λεωφο
ρείου δέν παρετήρησε τήν αύδάδη ταύτην πράξιν, 
κατόπιν δμως άνακαλύψας τδν δόλον, έστησε 
τούς ίππους καί διέταξε τήν μαύρην νά έξέλθη 
λέγων, δτι είναι άπηγορευμένη ή είς δημοσίους 
άμάξας είσοδος μαύρων.

— Είμαι πολύ κουρασμένη εϊπεν ή ταλαίπω
ρος μαύρη, καί σάς παρακαλώ, άν ή παρουσία 
μου άτιμάζη τούς έντδς τής άμάξης, έπιτρέψατέ 
μοι τούλάχιστον νά σταθώ είς τδ έξω μέρος, έπί 
τή αύτή έννοεΐται πληρωμή·

— Αύτδ δέν γίνεται, άπεκρίθη ό οδηγός καί 
σέ προσκαλώ καί πάλιν νά καταβής.

Π δυστυχής ήθέλησε νά ύπακούση, άλλά κα- 
ταβληθεϊσα ύπδ τού κόπου, έπανέπεσεν έπί τοΰ 
καθίσματος. Τότε δ δδηγδς, κωφεύων είς παν 
αίσθημα εύσπλαγχνίας, εΐσήλθεν έντδς τού λεω
φορείου διά νά τήν καταβιβάση διά τής βίας, καί 
έπειδή έκείνη έν τή άπελπισία της ήναντιοΰτο 
καί δακρύουσα έπεκαλεϊτο τδ έλεος τών παρα- 
καθημένων, δ βάναυσος έκεϊνος άνθρωπος, παρο- 
ξυνθείς διά τήν άντίστασιν, καί ένθαρρυνθείς ϊσως 
έκ τής ψύχρας άδιαφορίας τών άλλων, έδραξεν 
αύτήν άπδ μέσον τοΰ σώματος καί τήν έσφενδό-
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νισεν έπί τής λιθοστρώτου όδοϋ, ένθα κατεπεσεν 
άπνους, μεθ’ δ διέταξε τόν αμαξηλάτην νά κεν- 

τήση τού; ίππους.
Εκ τή; πτώσεως έκείνη; ή άθλία γυνή έφθασεν 

εΐς τόν έσχατον κίνδυνον" άπέβαλε καί τό μέν 
βρέφος άπέθανε" αύτή δ’ έμεινε κλινήρη; έπί δύο 
μήνας. Επειδή δέ έκ τή; καθημερινή; έργασίας καί 
μόνης έπορίζετο τά πρός τό ζην, ένήγαγε τόν 
οδηγόν τού λεωφορείου, έξαιτουμένη τήν όφειλο - 
μένην άποζημίωσιν.

0 δέ οδηγός ένώπιον τοϋ δικαστηρίου ώμολό- 
γησε τά πάντα, προσθέσας, άντί άλλης δικαιολο
γίας, δτι ούδόλως παρέβη τόν νόμον έξασκήσας 
τά ύπ’ αύτού παραχωρούμενα δικαιώματα.

Τότε δ προεδρεύων τοΰ δικαστηρίου έξεφώνη- 
σε πρός τούς ένορκους τό ακόλουθον λογίδριον 
πρίν άναθέσΐ} εΐ; αύτού; τήν λύσιν τού ζητήμα
τος.

« Σ υ μ π ο λ ϊ τ α ι!
« Εχω χρέος νά σά; εξηγήσω τόν νόμον. Οί 

μαύροι δέν άπολαμ,βάνουσιν δσα δικαιώματα άπο- 
λαμβάνουσιν οί λευκοί. Οθεν ή ένάγουσα, άνή- 
κουσα είς τήν αίθιοπικήν φυλήν, δέν είχε δικαίω
μα ν άναβή εΐς τό λεωφορεϊον, τούναντίον δέ δ 
οδηγός έδικαιούτο πάντως νά τήνάποδιώξη έκείθεν 
ύπακούων είς τάς διατάξει; τών αρχηγών του" 
έπραξε δέ κάλλιστα ή εταιρία τών λεωφορείων 
είσαγαγοΰσα τοιούτον κανονισμόν δι’ ού λυτρού- 
μεθα, σεϊ; τε καί έγώ, τή; άνάγκη; νά παρακα- 
θήμεθα μετά αΐθιόπων. Εν δέ καί μόνον τώρα 
ζήτημα δύναταί νά διασείση τάς πεποιθήσεις 
ύμών" έννοώ τήν βίαν ήτις έγένετο κατά τής γυ- 
ναικό; ταύτης, έπενεγκοΰσαν δυσαρέστου; είς αύ
τήν συνεπεία;" άλλά καί είς τοΰτο άποκρίνομαι 
δτι, επαθεν μόνον καί μόνον ένεκεν τής έπιμονής 
της, επομένως αύτή έαυτήν πρέπει νά μέμφηται 
δι δσα; πληγάς έλαβεν. ό παρανομών τιμωρείται, 
πας δέ καλό; πολίτης πρέπει νά σέβηται τούς 
νόμους τούς τιμωρούντο; τούς μαύρους, δσοι έπι- 
χειροϋν νά σφαιτερισθώσιν άποκλεις-ικά τινα προ
νόμια τών λευκών, διότι οί νόμοι ουτοι βασίζον
ται έπί τών άκραδάντων αρχών τή; δικαιοσύνη;, 
τοΰ ορθού λόγου καί τοΰ χριστιανισμού. »

— Τοιοΰτο; μισαρό; λόγος, είπεν δ σίρ Ιάκω
βος καταντά σχεδόν απίστευτος.

— Καί δμω; έξεφωνήθη, άπεκρίθη ό Αρθούρο; 
καί οι ένορκοι μετά βραχεϊαν σύσκεψιν τόν μέν 
οδηγόν έκήρυξαν άθώον, τήν δέ ταλαίπωρον μαύ- 
ρην κατεδίκασαν είς τά έξοδα τής δίκης. 

Διέλειμμα σιωπής διεδέξατο τήν λυπηοάν ταύ1 
την διήγησιν τήν έναργώ; άποδείξασαν εις τον 
ταγματάρχην καί εις έμέ όπόσον άδικοι καί σκλη
ρά! προλήψεις κατά τή; αίθιοπική; φυλή; ένυπάο- 
χουσιν εις τά βόρεια καί νότια ώσαύτω; κράτη 
τής Αμερικανική; συμπολιτείας.

— Αιωνίως λοιπόν, είπεν δ ταγματάρχης, Οά 
έπιζή. ή βάρβαρο; αΰτη διάκρισι; μεταξύ πλασμά
των τοΰ αύτοΰ θεοΰ, διαφερόντων μόνον κατά τό 
χρώμα, καί αιωνίως ή αίθιοπική φυλή θά είναι 
δούλη τή; Καυκασίας ;

Τήν στιγμήν έκείνην διίβη νεκρική πομπή, 
προηγούμενη; πολυοργάνου μουσικής και επομέ
νων διακοσ'ων σχεδόν ανθρώπων φερόντων έμ
βλημα ομοιόμορφον εις τήν κομβιοδόχην τών εν
δυμάτων των. Ητο δέ σωματείον, έξ ών βρύθει 
ή Αμερική, άποδίδον τά; τελευταίας τιμάς είς 
έν τών μελών του" έστάθημεν λοιπόν καί ημείς 
διά νά παρατηρήσωμεν, άφοΰ δέ διήλθε, 
— 0χι,είπεν ό Αρθούρος, θά έλθη ημέρα, καί τα
χέως ελπίζω, καθ’ ήν τό ασεβές έπίθετον ΰοϋΛοι: 
δέν θά έχη πλέον σημασίαν καί Οά καταντήση 
απλή άνάμνησι; λυπηρά καί ταπεινωτική.

ίΐ; βλέπετε, ό Αρθούρος άπεκρίνατο καί πάλιν 
μετά ώριμον σχέψιν εΐς τούς λόγους τού ταγ
ματάρχου.

— Κύριοι, προσέθηκεν ό οδηγός μας, μετά τό 
δράμα είναι καλή ή κςομωδία. ϊδού έφθάσαμεν 
πρό τής θύρας μιας τών αίθιοπικών έκκλησιών, 
έν α’ς ίερουργούσιν ιερείς αίθίοπες. Α; είσέλθωμεν 
τό θέαμα είναι περίεργον, καί μάλιστα άν ήναι 
ή ώρα τή; διδαχής.

Αμα εΐσήλθομεν είς τήν έκκλησίαν ταύτην 
τήν ύπό μαύρων ύπερπληρωμένην, μία τις οσμή 
καί αλλόκοτο; καί ανυπόφορος, οσμή οικεία τή 
αίθιοπική φυλή, μας προσέβαλε διά μιας καί 
μάς έζάλισε. Πολλάκις έκτοτε μοί έπήλθε κατά 
νοΰν ή υποψία μήτοι ή αηδή; έκείνη άποφορά 
είναι ή πρώτη αφορμή τής κατά τών μαύρων 
αποστροφής τών λευκών. Οπως άν έχη είναι τιυ- 
όντι αυτόχρημα βάσανο; νά εύοίσκεταί τι; είς τό 
αυτό μέρος κεκλεισμένος μετά μαύρων, καί δέν 

ήξεύρω πώς ημείς άντέσχομεν. Εννοείται οτι 
έχρειάσθη μεγάλη γενναιότης, βοήθεια, τή; οποία; 
έφράξαμεν τάς £ίνας ήμών καί έθεασάμεθα τά 
περιγενόμενα.

Η έκ τών έκκλησιών τών λευκών έξωσις τών 
μαύρων καί ή κατ’ αύτών τοσαύτη περιφρόνησις 
ένέβαλεν εί; τάς ψυχάς τώνδυστυχών τούτων την

φοβέραν άμφιβολίαν περί τή; ύπάρξεως ενός καί | λασιν είναι τά μεγαλήτερα βάσανα καί ή μεγα- 
μόνου ©εού". δθεν φαντάζονται δτι έκάστη φυλή 
έχει ίδιον Θεόν καί έπομ.ένω; δτι ύπάρχει ιδιαί
τερο; παράδεισο; καί ιδιαιτέρα κόλασι; διά τού; 
μαύρου; καί ζωγραφίζουσι μαύρους τούς άγιους 
δι’ ών έπικαλούνται τήν έξ υψου; άντίληψιν, μή 
έμπιστευόμενοι εί; τήν άμεροληψίαν τών λευκών 
άγίων. Και αύτό δέ τό θρήσκευμά των έχει τι 
άλλόκοτον καί φαντασιώδες, καθώς ή δμ.λία καί 
αί άλλαι πράξεις των" τοΰτο δέ ένόησα ίδών 
τόν ίερουργουντα μαΰρον ίερέα δστις μετά πολ
λούς ακατανόητους έλιγμού; ήρχισε νά τρέμη, 
άναμιγνύων οΰτω τό θρήσκευμα τών τρεμόντων 
μέ τό τών λουθηρανών, εϊς 8 καί ήξίουν δτι άνή- 
κεν δ ναό; έν ό> ίεοούργει. Αφού λοιπόν διά τοΰ 
τρόμου τών μελών τού σώματος αρκούντως, φαί
νεται, δ μαύρο; ένεπνεύσθη, άνέβη έπ’ άμβωνος 
οί δέ πιστοί ήρχισαν νά γελώσι καί νά τρίβωσι 
τά; χεΐρα; είς σημεΐον μεγάλης χαράς.

— Σιωπή, άδελφοί μου, ειπεν δ ίεροκήρυξ, θά 
αρχίσω·

— Σιωπή, σάς λέγει, δέν ακούετε ! έπανέλαβεν 
είς έκαστος τών μαύρων αποτεινόμενος πρός τούς 
άλλους, έσεις έχαλάσατε τόν κόσμον άπό ταίς 
φωναί;.

— Εγώ δέν είπα τίποτε, άνέκραξεν είς γέ
ρων μαύρος δυσαρεστηθείς.

— ’Εγώ ποτέ μου δέν ’μιλώ, είπε μία μαύρη" 
οί φωναλάδες είναι πού Θέλουν νά σιωπαίνουν οί 
άλλοι.

— Σιωπή δά, σιωπή! ύπέλαβεν δ ίεροκήρυξ, 
έτσι δέν Οά τελειώσωμεν ώ; αΰριον.

Τέλος πάντων ή σιγή βαθμηδόν έπεκράτησε 
καί δ ίεροκήρυξ ήρχισε τήν δμιλίαν του.

Χαριζόμενος εί; τού; άναγνώστας μου παραλεί
πω τό ρητορικόν τούτο άοιστούργημα καί μόνον 
παραθέτω τό άπόσπασμ.α έκείνο έν ώ δ άκάμα- 
τος ρήτωρ έζωγράφισε μετά νευμάτων καί μορ
φασμών άπεριγράπτων τά γόητρα τού παραδεί
σου και τά βάσανα τή; κολάσεως.

« 1ϊ κόλασις αγαπητοί μου άδελφοί, είπεν, εί
ναι τόπος τρομερωτάτων βασάνων" έκεϊ είναι πα
γωμένα δλα καί άδιακόπως χιονίζει έπάνω είς 
τούς γυμνού; οίμου; τών άμαρτωλών. ’Εκεί δέν 
έχει άλλο παρά δεμάτια βαμβακιού, σάκκους γε
μάτου; καφφέ, καί κάσαις γεμάται; ζάχαρι, τά 
όποια δ δικαιοκρίτης Θεός κατεδίκασε τούς 
κολασμένου; νά φορτώνουν άδιακόπως είς τά 
πλοία, τά όποια ποτέ δέν γεμίζουν ! Είς τήν κό-

λήτεραις συμφοραΐ; ! ’Εκεί, διά νά μήν πολυλο
γώ, είναι δουλειά, χωρίς άνάπαυσιν μέ κρύο καί 
άδιάκοπη παγωνιά!

Ταύτα άκούσαντες πολλοί τών μαύρων έφρύα- 
ξαν καί έμόρφασαν έλεεινώ;.

— ’Αλλά πόση ευτυχία σά; περιμένει, έξηκο
λούθησεν δ ρήτωρ, καί πόση χαρά, άν, άντί νά 
τιμωρηθήτε μέ τά βάσανα τής κολάσεως, άπο- 
λαύσετε τήν εΰσπλαγχνίαν τού Θεοΰ !

Η όψι; τών μαύρων είς τδ νέον τούτο άκουσμα 
έφαιδρύνθη πάλιν διά μια; ύπό χαρά; άνεκλαλή
του, καί έκ τών χειλέων πολλών έξ αύτών διέ
φυγε γέλως άκρατο; καί σπασμωδικός, ού συμμε- 
τέσχεν έν μ.έρει καί δ ίεροκήρυξ.

•— Είς τόν παράδεισον, άγαπητοί μου άδελφοί, 
έςηκολούθησε λέγων, είναι πάντοτε ζέστη, άπ’ 
έκείναις τά; ώραίαι; ζέσταις δποΰ καρποφορούν 
ή χώρα·.; τής πολυαγαπημένη; μας Αφρικής, καί 
δποϋ κάμνουν τήν Σενεγάλην νά ήναι παράδεισος 
τής γής" με τήν διαφοράν δτι, είς τόν παράδει
σον τοΰ ουρανού ή ζέστη είναι άκόμη πλέον δυ
νατή καί ποτέ έκεϊ δουλειά δέν έχει.

— Τί καλά ! τί καλά ! άνέκραξαν 
μαύρων χειροκροτοϋντες.

— Θά σιωπήσετε, ανόητοι ! είπε 
μαύρη έγερθείσα έκ τοΰ θρανίου της,

— Κάθησε κάτω ! κάθησε κάτω ! 
οί άλλοι, σύ μα; διακόπτει;.

— Ψέμματα .' άπεκρίθη ή μαύρη" έκείνο; έκεϊ 
φωνάζει, όχι έγώ.

— Εγώ ",
— Εσύ, ναί.
— Θά βουβαθής, παληόγρια !
— Νά χαθί.ς βρωμο-άράπη !
— Σιωπή ! σιωπή ! άνέκραξαν πανταχόθεν, 

δέν’άκούομεν.
0 ίεροκήρυξ άνέλαβε πάλιν τόν λόγον.

—Εί; τόν παράδεισον, άγαπητοί μου άδελφοί, 
ούτε καφφέδες, ούτε ζάχαρες,ούτε βαμβάκια έχει, 
ούτε πλοία διά φόρτωμα. ’Εκεϊ οί εκλεκτοί τοΰ 
Κυρίου μαύροι τρώγουν καθημερινώς τά καλλίτε
ρα φασούλια μαγειρευμένα μέ λαρδί άθάνατο, 
δποϋ δέν έχει σύγκρισι μέ τά καλλίτερα λαρδιά 
τοϋ κόσμου τούτου.

Πολλοί τών μαύρων ήρχισαν τότε νά λήχωσ: 
τά χείλη, ένώ οί οφθαλμοί των διέλαμπον ύπό 
χαρά;" ή δέ άνωτέοω μνημονευθεϊσα γραία ήγέρθη
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κα! πάλιν άπδ τής έδρας της, άλλ δ ίεροκήρυξ 

διά νεύματος τήν διέταξε νά ζαθήση.
— Παραβάλλετε λοιπόν, αδελφοί μου, άπδ τδ 

ένα μέρος τήν ζόλασιν μέ τδν άδιάκοπον πάγον 
κα! τά χιόνια’ μέ τά βαμβάκια, ταϊ; ζάχαρες, 
του; καφέδες, δποΰ πρέπει νά τά κουβαλήτε μέ
ρα κα! νύκτα εί; πλοία κα! ποτέ νά μή γεμίζουν’ 
κα! άπδ τδ άλλο μέρο; τδν παράδεισο μέ ταϊς 
εύμορφιαίς του, μέ τήν παντοτει/ή ζέστη, μή 
ταϊ; καθημεριναΐς διασκέδασες, κα! μέ τά νόστι
μα έκεϊνα φαγητά, δποΰ νά τρώγετε καί νά γλύ
φετε τά χέρια σας.

— Λαρδί μου ! λαρδί μου ! έφώνησεν άφε- 
λώς είς. μαΰρος, εϊς τδν δποΐον φαίνεται ύπερή- 
ρεσεν ό παράδεισος.»

Δέν γράφομεν ύπερβολάς, διότι οσα δήποτε 
καί άν πλάση ή φαντασία είναι πάντοτε κατώ
τερα τών άληθώς συμβαινόντων έν ταϊ; ίεροτε- 
λεστίαις τών μαύρων. Διότι οχι μόνον ή άγωγή 
αύτών παραμελεϊται εις δλα τά μέρη τή; Αμερι
κής, άλλά καί αύτή καθ’ έαυτήν ή φυλή διανοη 
τικώς είναι κατωτέρα τή; λευκής, καί διά τοΰτο 
αί διενέξεις καί λογομαχίαι ούδέποτε μεταξύ 
αύτών άπολείπουσιν. Είς τοιοΰτον μάλιστα βαθ
μόν πολλάκις φθάνουσιν, ώστε δ ίεροκήρυξ μή 
δυνάμενος νά καταπαύση τάς πολυταράχους συ
ζητήσεις των περιέβη τδν άμβωνα καί τήν έτέραν 
τών κνημών μετεώρισα;, στεντωρία τή φωνή έ- 
πέταττε σιωπήν, .συνοδεύουν τού; δργίλους λόγους 
δι’ άκαταπαύστων χειρονομιών.

("Επεται συνέχεια.)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ.

15 Σε-

ΦΕΝΙΜΟΡΟΣ ΚΟΤΠΕΡ

0 Φενιμόρος Κοΰπερ έγεννήθη τήν 
πτεμβρίου 1789 έν Βούρλιγκτων τής έν ’Αμερι-· 
κή Νέας ί’όρκης. Περαιώσας τά έγκύκλια μαθή
ματα εΐσήλθεν είς τδ Ναυτικόν ώ; δό*ιμ.ος 
(midshipman) διά τδν προ; τάς περιηγήσεις έρω
τά του μάλλον, ή τήν πρδς τήν ναυτικήν κλίσιν. 
At κατά τδ ναυτικόν στάδιον ζωηρά! ένΤυπώσεις 
έπηρέασαν τά μάλιστα τδν νεανίαν Κοΰπερ, αρ
γότερου πολλά τοιούτου είδους αντικείμενα πραγ- 
ματευθέντα’ έξ απαλών ονύχων οίζειωθείς μετά 
τοΰ Ωκεανοΰ περιέγραψεν, ώς ούδείς έτερος, τάς 
ύψηλάς έντυπώσει; κα! τά ποικίλα θεάματα τοϋ

ρωμαντικοΰ έκείνου βίου. ’Ενταϋθα διοράται τδ 
μεγαλήτερον τοΰ Κοΰπερ πλεονέκτημα’ δ ώκεα- 
νδς, αί θαυμάσιαι κα! τρομερά! αύτοΰ φάσεις, ·ό 
βίο; τοΰ παλαίοντος πρδς τδ μέγα στοιχεϊον 
ναύτου, ή προσήλωσι; ζαι δ φόβος, ή άπόλαυσις 
κα! ή πάλη αύτοΰ, ή άπειρος ποικιλία τών εικό
νων, διεγράφησαν θαυμασίω; ύπδ τοΰ Κοΰπερ.

’Εν 1810 έγζατέλιπε την ναυτικήν υπηρεσίαν' 
μετ ολίγον ένυμφεύθη καί κατεστάθη έν πρώ
τοι; μέν είς Βίγκεστερ πλησίον της Νέας ί’όρκης, 
έπειτα δέ διαρκώς είς Κούπερστον θελκτικήν δια
μονήν άνήκουσαν είς τδν πατέρα του κα! κειμέ- 
νην έπΐ τών οχθών τής λίμνης ότσέγας. Λόγοι 
υγείας τδν ήνάγκασαν ΐνα περιέλθη έν έτει 1826 
τήν Ευρώπην, κα! μετά μικράν έν Αγγλία δια
μονήν διωρίσθη πρόξενος τών Ηνωμένων πολιτειών 
είς Λυόν; Αργότερον μετέβη είς Δρέσδην, κα! 
άφοΰ διήλθε τήν ’Ελβετίαν κα! Ιταλίαν έπανήλθεν 
είς Αμερικήν (1831.)

Τδ πρώτον του μ,υθιστόρημα ή Προσοχή δέν 
έφάνη ύποσχόμενον πολλά περί τοΰ τέως αφανούς 
Κοΰπερ. Αλλά τδ αύτδ έτος (1821) έδημοσίευσε 
τδν Κατάσκοπον (The Spy), είς τδ όποϊον ό 
επιφανής μυθιστοριογράφος όφείλει τήν πρώτην 
φήμην του. Μετά τήν δημοσίευσιν πολλών άλ
λων μυθιστορημάτων έγραψεν έν έτει 1826 τδν 
Τε.Ιευταΐον τών Μοϊκανών (The last of the 
Mohicans) γενικώς θεωοούμενον ώς τδ άριστουρ- 
γημά του. ϊδού τί λέγει περί τούτου ό Labedo- 
lliere, όταν περιγραφή τά ήθη τής πατρίδος του, 
δταν είκονίζη τήν πάλην τοΰ πολιτισμ,οΰ κατά 
τής άγρίας καταστάσεως,δταν μεταφέρη τδν ανα
γνώστην έν'μέσφ τών παρθένων τής Αμερικής 
δασών, τότε δ Κοΰπερ είν αληθώς υπέρτερος πάν
των ώς μυθιστοριογράφος και περιγραφικός ποιη
τής. 0 τελευταίος τών Μοϊκανών εϊναι αριστούρ
γημα, κλασικόν καταστάν είς δλας τάς εύρωπάί’ 
κάς γλώσσας. Εινε έκ τών έργων έκείνων, άτινα 
άπδ τής έμφανίσεώς των καθίστανται δημοτικά 
αναγιγνωσκόμενα κα! έκτιμώμενα ύφ δλων τών 
κλάσεων, καί μεταβιβαζόμενα, ώ; άφθαρτα μνη
μεία, είς τά; μελλούσα; γενεάς.

ό Κοΰπερ, άφοΰ έγραψε και πολλά ετερα μυθι
στορήματα άπεβίωσε τήν 1 4 σεπτεμβρίου 1 851 
είς τδ έν Κούπερστον κτάμά του- όλίγας μετά 
τδν θάνατόν του ήμέρας, συνέστη έπιτροπή ύπδ 
τήν προεδρείαν τοΰ Βασιγκτώνος ϊρβιγγ, πρδς 

άνέγερσιν τοΰ μνημείου του.
Τά μυθιστορήματα τοΰ Κοΰπερ μετεφράσθϋ’

σαν είς δλας σχεδόν τάς γλώσσας, μηδ αύτής 
.τής περσικής έζαιρουμένης.

0 Κοΰπερ έπωνομάσθη Βάλτερ Σκώτ τής Αμε
ρικής τοΰ όποιου ύπερτερεϊ κατά τήν γονιμότητα 
καί τδ τολμηρόν τών ιδεών.

Η Χρυσαλλίς πιστεύει δτι θέλει εύχαριστήσει 
τούς άναγνώστας της δημοσιεύουσα έν παραρτή 
/ιατι μετάφρασιν τοΰ άριστουργήματος τοϋ Κοΰ
περ « 0 τελευταίος τών Μοϊκανών; »

ΠΕΡΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ

τινών άναφερομένων έν τή πρός τό ύπουργεΐον 
τής Παιδείας ΐκθέσει ύπό Κ ορίου Κ. Σάθα·

Συγχαιρόμεθα τδν Κύριον Κων. Σάθαν, δτι εύ- 
δοκίμησεν ή άποστολή αύτοΰ περί εύρέσεως χειρο

γράφων ελληνικών, έπισκεφθέντα έσχάτω; πρδς 
τοϊς άλλοις καί τήν Ζάκυνθον, ΐίφειλεν δμως δ 
Κύριος ούτος έν τή εκθέσει πρδς τδ ύπουργεΐον τής 
παιδεία; τή δημοσιευθείση έν τή Χρυσαλλίδι (φυλ- 
λάδιον 65) νά χρησθή,άντί τοΰ εύρον έν Ζακύνθω, 
καλλίτερον τήν λέξιν παρέλαβον. Διότι άπαντα τά 
έν Ζακύνθω χειρόγραφα δέν είναι άγνωστα, καί 
άποκείμενα έν παραβύστιο, ώστε αύτδς άνιχνεύσας 
εύρεν έκ τοΰ τυχόντος. Αύτά έδόθησαν,.αύτώ παρ’ 
ύποκειμένων, άτινα ού μόνον διασώζουσιν ώ; οι
κογενειακόν κτήμα, άλλά κα! ίζανώς έδαπάνη- 
σαν, κα! έζοπίασαν πρδς άνεύρεσιν αύτών και 
άντιγραφήν. Τώ δντι έγώ δ ύποφαινόμενος Χιώτης 
τρ!ς<άποδημ.ήσας είς Ιταλίαν πρδς άνίχνευσιν έγ- 
γράφων, έφ’ ών βασίζω τήν ιστοριογραφίαν τής 
πατρίδος μ.ου κα! τής Επτανήσου, έξώδευσα ικα
νά έξ ιδίων μου, καί έκοπίασα πρδς συλλογήν 
αύτών. Τά πλεϊστα τών χειρογράφων, τά όποϊα 
άναφέρει ό Κύριος Σάθας ώς εύρεθέντα ύπ’ αύτοΰ 
έν Ζακύνθφ, έγώ εύρον παρά ταϊς πλουσίαις βι- 
βλιοθήκαις καί άρχειοφυλακείοις Βενετίας, Τορί- 
νου, Μιλάνου, Πάδοβας, Βερώνης, Γένοβας, Σιένης, 
Φλωρεντίας, Νεαπόλεως καί Ρώμης καί άντέγρα- 
ψα αύτά. Καί έζ μέν τή; έν Τορίνφ Βασιλικής 
βιβλιοθήκης τοΰ Πανεπιστημίου ελαβον τδ χρο
νικόν Μονεμβασίας περί έπισκοπής αύτής καί εισ
βολή; τών λβάρων είς Στερεάν καί Πελοπόννησον. 
’Εκ δέ τής αύτής βιβλιοθήκης παρέλαβον όλους 
τού; κώδικας Αλεξάνδρου Νερούλη, ού τήν χρο
νικήν σημείωσιν περί άλώσεως Κορώνης κα! βοή
θειας Ανδρέου Δωρία άντιγράψας δημοσιεύω έν τή 
ίστορίφ τής Επτανήσου. Εζ τής ιδιαιτέρας βι

βλιοθήκης τοΰ βασιλέω; τή; 'Ιταλίας Βίζτωρος 
’Εμμανουήλ έξήγαγον άντιγράψας τή συνεργεία 
τοϋ έκεϊ βιβλιοφύλακος Ιππότου Πρόμ,υ τδ ποίη
μα περί Μπούα ύπδ Κορωναίου, 8 δ Κύριος Σάθας 
δλόκληρον άντέγραψε, λαβών τή συνεργεία τοΰ 
Κυρίου Π. Λάμπρου. Σημείωσίς μου δέ τις ΐτα- 
λιστί έπ’αύτοΰ δ-.ασωζομένη μαρτυρεί τδ γνή
σιον τοΰ Ζακυνθίου ποιητού όνομα, 8 κα! αύτδς ό 
ποιητής δέν έλειψε νά έζδηλώση έρυθροΐς γράμ- 
μασιν. Εν δέ τή Αμβροσιανή βιβλιοθήκη τοΰ Μι
λάνου εύρον τδν α κώδικα τοΰ Β' μέρους τών 
άποδημιών τοΰ Νουκίου είς Ιταλίαν, δστις είναι 
μέχρι τοϋ νΰν άνέκδοτος’ διότι τδ πρώτον αύτών 
μέρος εύρεθέν έν τή Βοδλεγιανή βιβλιοθήκη έδη- 
μοσιεύθη έν Λονδίνφ, ώς είδον έρευνών τήν Μαρ- 
κιανήν τής Βενετίας. Εζ τοΰ δευτέρου άντέγοαψα 
τά περί πολιορκίας Κερκύρας έπ! τής εισβολής 
τοΰ Συυλεϊμάνου. Τοϋ ΙΙαχωμίου τοΰ Ρουσάνου 
τούς κώδικας άπήντησα έν τή αύτή βιβλιοθήκη, 
κα! αντέγραψα έξ αύτών πλεϊστα, & έδημοσίευσα 
έν τώ Β τόμφ τών ιστορικών άπομνημονευμάτων 
Ζακύνθου. 0 δέ Μιγγαρέλης έν τή καταλογή τών 
Νανιανών κωδίκων κα! οι μαζαρίται Κ. Οίζονό- 
μος καί Αν. Μουστοξύδης κατεχώρησαν τινά έξ 
αύτών έν οίκείοις πονήμασιν. Πονήματα τοϋ ϊ’ου- 
σάνου σώζονται έν τή βιβλιοθήκη τής έν Ζακύνθω 
μονής τοΰ Αγίου Γεωργίου τών ’Εγκρημνών, ένθα 
διήνυσεν δ Ρουσάνος. ’Εξ αύτών άντέγραψεν δ Κ. 
Σάθας ένώπιον τοΰ ξενίσαντος αύτδν Σέργιου ί*α- 
φτάνη. Τπέρ τά δισχίλια έγγραφα άφορώντα τήν 
ιστορίαν Ελληνικών χωρών κατά τούς παρελθόν- 
τας αιώνας άντέγραψα έκ τών αρχειοφυλακείων 
τών φράρων τής Βενετίας, Σιένης Βερώνης, Πάδο
βας, Βικεντίας, Γένοβας, Νεαπόλεως, Μεσσήνης καί 
Κατάνης ά έδειξα τώ διασήμω συγγράφει τών Με
σαιωνικών τής Ελλάδος Καρόλω Χδπφ, καί γινώ- 
σκει δ έν Κερκύρα καθηγητής Ψωμανδς καί δ έν Ι
ταλία διατριβών Σπ· Ζαμπέλης καί οι ζαθηγηταί 
Μούλερ καί Κων. Λσώπιος. ΓΙλεϊς-α δέ χειρόγραφα 
Κατηλιανοΰ, Μαργουνίου, ’Επαρχου, Καβασίλα, 
Κορινθίου,Βζλσάμου Λασζάρεως, Σαήρου,Μαυρομ- 
μάτου τοΰ Κερκυραίου, Καρτάνου Χρυσοβέργη, 
Παπαδοπούλου, λβά Ι< αλογερά, Κούρσολα, Ζυγο
μαλά Ληστάρχου, Δεβαρή, Σοφιανού, Δοξαπατρι 
εύρών διασωζόμενα έν ταϊς βιβλιοθήζαις τή τε 
Ααυρεντιανή καί Ριζαρδιανή τής Φλωρεντίας, τή 
Βατικανή τής Ρώμης, τή Μαλαβιζιανή κα! τή 
Βορβονική τής Νεαπόλεως, κα! τή δημοσίω τής 
Ρεβένης άντιγράψας κατέχω. Περί απάντων τοΰ- 
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των έδημοσίευσα ίταλιστι έπιστολάς πρδς τούς 
έκεΐ περεδόξους βιβλιοφύλακας Πρόμυν, Πείρώνα, 
Γορέσιον, Βολίνην, Γάτην, Τσεριάνην καί Καπο- 
λέκιαν. Καί είδον έμέ έργαζόμενον οί βιβλιοφύλα- 
κες, ό έν Νεαπόλει ομογενής ήμών Εύθυμιάδης, 
ό έν Φλωρεντία Φούριας καί Φερούτσης, ό έν Βο- 
λωνία Βιτσέτης, ό έν Βενετία ομογενής Ιωάννη: 
Βελοΰδος, καί Αίμύλιος Τυπάλδος δ συγγραφείς, 
ό έν Ρώμη πρίγκηψ Καρδινάλης Βαρναβώς καί ό 
ποιητής ’Ιούλιος Τυπάλδος τότε διατριβών έν 
’ΐταλίγ. Τό δέ χρυσόβουλον Αλεξίου τοΰ Κομνη- 
νοΰ περί τών δώδεκα άρχοντοπούλων τής Κρήτης 
καί άλλα έγγραφα παρέλαβον παρά τοΰ Κ. ’ΐω- 
άννου Βλαστού Ζακυνθίου, ά διασώζονται έν τή 
οίκογενείμ αυτού ώς μνημεία εύγενοΰς καταγω
γής. Τδ χρονικόν Γεωργιλά τοΰ Αθηναίου, Γκού- 
σκου καί Θεοδόση κατά τά -14-85 αντέγραψα έξ 
αντιγράφου τίνος τοϋ ίερέως Δραγανή^Κώμη έκ 
χωρίου Βολίμαις, καί έδημοσίευσα έν τοίς ιστο
ρικούς άπομνημονεύμασιν. Τής διηγήσεως υπό 
Σουμάκου τδ Ρεμπελιού τών Ποπολάρων Ζακύνθου 
ελαβον τό αύτόγραφον τοϋ συγγράψαντος Σου- 
μάκη, ·8 διασώζεται έν τή βιβλιοθήκη τοϋ μακα
ρίτου Α. Κουρσόλα δικηγόρου. Ετερον δέ άντί- 
γραφον αυτού διασώζεται έν τή βιβλιοθήκη Κο- 
μούτου, 8 δημοσιεύω έν τή μετ’ ολίγον έκδοθησο- 
μενη ιστορία τής Επτανήσου. Τδ ημερολόγιο·/ τοϋ 
Νάτεση (1638—4 700) μοί έχορήγησεν ή καλο- 
καγαθία τοΰ άξιοτίμου γέροντος’Αντωνίου Μάτεση 
τοΰ ποιητοϋ τής ’Αγγελικής καί τοϋ Βασιλικού, 
0 διεσώθη έν τή οικογένεια αυτού. Ετερον δέ 
όμοιου καί έξακολούθησιν σώζει ό σεβαστός μας 
γέρων Διονύσιος Βαρβίας, δ έξακολουθήσας τήν 
ιστορίαν Ζακύνθου υπδ Γ. Σέοα καί γνωστός διά 
πατρίους φιλοπονίας είς τήν ακαδημίαν τών επι
στημών τής Γαλλίας καί πρδς τδν Κάρολον Χδπφ 
καί τδν Βουσών. ό αυτός γέρων ένεχείρησε πρδς 
τδν Κ. Σάθαν τά-χειρόγραφα τοΰ Μαρτελάου. ό 
δέ Ιωάννης Βλαστός σατύρας τινάς τοΰ ποιητοϋ 
Κουτούζη. Τής διαθήκης δέ τοΰ Χαριτοπούλου 
διασώζω αντίγραφου, 8 παρέλαβον έκ τών βιβλίων 
καί έγγράφων τής μονής τοΰ τιμίου Προδρόμου, 
έξ ών αντεγράφη τό δημοσιευθέν διά τής Χρυ- 
σαλλίδος. Αλλ’ δ Κύριος Σάθας τά ρηθέντα χρο
νικά λέγει ότι ευρεν έξιχνιάζων καί ουχί παρέ- 
λαβεν έξ έμοϋ καί τών άλλων οίτινες ένεχειρί- 
σαμεν αύτώ ενώπιον τοΰ ξενίσαντος αυτόν έν 
οικία καί βοηθήσαντος είς μεταφράσεις έκ τών 
ίταλιστι γεγραμμένων καθηγητοϋ Βονσινιώρ καί 

τοΰ ψιλογραμμάτου ’Αν. Φαραοϋ, τοϋ άγαγόντος 
αυτδν είς την οικίαν τοϋ Κυρίου Βλαστοϋ μετά 
τοϋ ρηθέντος ϊ’αφτάνη. Απ’εναντίας έάν ήθελε 
νά έπαληθεύση τά άναφερόμενα αυτού χειρόγραφα 
ώς παραληφθέντα έκ Ζακύνθου^ έπρεπε νά δηλώση 
έν τή έκθέσει τά ονόματα τοΰ Κυρίου Χιώτου,τοϋ 
γέροντος Βαρβίου, τοϋ Κυρίου I. Βλαστοϋ, καί 
τοϋ κανονικού Σέρα, προθόμως Ανοίξαντος τδ 
άρχενοφυλακεϊον τής λατινικής επισκοπής, οίτινες 
άπαντες αυτφ ένεχείρισαν ευχαρίστως, καί πρό
θυμοι συνεργοί Αφιλοκερδώς ανεδείξαντο κατά τάς 
εξιχνιάσεις του. Είς τήν έλλειψιν ταύτην,ήν ούδέ- 
ποτε έπραξαν διαπρέψαντες έν τοιαύταις συλλο- 
γαϊς ελληνικών χειρογράφων διά τής παρούσης 
δηλώσεως σπεύδομεν νά έπιστήσωμεν τήν προ
σοχήν τοΰ Κυρίου Σάθα, αίτούμενοι παρ’ αύτοϋ 
συγχώρησιν. ’Ελπίζομεν δέ δτι έν τή γενική εκ
θέσει ή δημοσιεύσει τών χειρογράφων τών έγχει- 
ρισθέντων παρ έμοΰ καί τών άλλων συμπολιτών, 
τήν παράλειψιν ταύτην θέλει Αναπληρώσει.

Π. Χ1ΩΤΗΣ.

αναμνήσεις; περιοδείας

Εΐς τινας ύρεινάς μοτάς τής νήσου Ζακύνθου 
κατά τόν Λνγουστον τοϋ αωζγ.

Forets, agitez-vous douccment dans les airs ! 

A quel amant jamais screz-vous aussi cheres; 

D'autres vous confieront des amours etrangires; 

Moi, de vos charmes seuls j’entretiens les deserts.

Chateaubriand.

Αί εις περικλεείς χώρας πρδς κατάγνωσιν μνη
μείων τής άρχαιότητος γινόμενα·, περιοδεύσεις, 
τζν νοΰν μετά παντοίων εντυπώσεων, παρατηρή
σεων καί σκέψεων πλουτίζουσαι, και τδν κύκλον 
ουτω τής γνώσεως έπεκτείνουσαι, τά μάλιστα 
λυσιτελείς άποβαίνουσιν. At δ’ είς έρημους αλ
λά ψυχαγωγούς τόπους έκδρομαί, χοοηγοΰσιν 
ίδιόν τι θέλγητρον είς τάς αισθήσεις, τέρπουσι 
τήν φαντασίαν, καί ύψοΰσι τδν νοΰν πρδς τήν 
Θεότητα. Τοιαύτη είναι καί ή περιοδεία ήμών,τής 
όποίας αί αναμνήσεις, μετά μακρών ενιαυτών πα- 
ρέλευσιν είς τήν μνήμην ανακαλούμεναι, ίσως χρη* 
σιμεύσωσιν ώς φαιδραί τής νεότητος ένθυμήσεις. 
’Οκτώ άποτελοΰντες τήν συνοδείαν ήμών διενυ- 
κτερεύσαμεν κατά τήν νύκτα τής κγ πρδς τήν 
κδ' τοϋ Αύγούστου τοΰ έν τή έπικεφαλίδι μνη- 

-μονευθέντος έτους, έν τή άγιου ’ΐωάννου τοϋ Προ
δρόμου μονή, καί τήν γ πρωινήν ώραν ήγέρθη- 
μεν υπδ τοΰ αύτοϋ έξυπνήσαντες σκοπού.

Πολλάκις κατεπλήχθη ή φαντασία μου υπδ 
τών’άρμονιών, αϊτινες λαμβάνουσι χώραν κατά 
τήν αποχώρησιν τών σκιών καί τήν έπανάκαμψιν 
τοϋ φωτός. Αλλ’ ή θερινή αύτη τής περιοδείας η
μών πρωία παρεΐχεν άλλας συναρμογάς είς τήν 
δρασιν, άλλα γόητρα είς τήν καρδίαν. Τά πρδς 
βορράν όρη κλίνοντα τάς αλληλοδιαδόχους τών 
κορυφών των καμπάς, καί άπδ τδ φαιδν είς τδ 
υπόμελαν καί άπδ τδ υπόμελαν είς τδ υποκυάνεον 
παραήλάσσοντα τδ χρώμα, έφαίνοντο βϋθίζοντα 
τάς κορυφάς των είς τήν διαυγή Ατμόσφαιραν. Είς 
τούς ουρανίους θόλους ή τών Αστέρων χορεία εΰ- 
φροσΰνως άποστίλβουσα ώχρία ήδη καί ήραιοϋτο, 
αί δέ τής σελήνης ακτίνες ύπεχώρουν ενώπιον τού 
φωταυγοϋς τής Ανατολής παραπετάσματος. Αί 
κοιλάδες καί οί πέριξ λόφοι άνέπεμπον ευωδίας 
σχοίνου, έλελιφάσκου καί ανθέων αγρίων, οί δέ 
καλλικέλαδοι κόσσυφοι έξυπνώντες ήδη διεσκόρ- 

πιζον τήδε κακεϊσε είς τής αύρας τής πρωίας με
λωδικά κελαδήματα.

Εφιπποι έξεκινήσαμεν τοϋ ρηθέντος τόπου περί 
τάς 4 καί 1 τής πρωίας, εκπληττόμενοι είς τήν 
κατά τά μέρη έκεϊνα Απερίγραπτου καλλονήν τής 
έξυπνώσης φύσεως- Τέρμα δέ τής οδοιπορίας ώρί- 
σθη ή επ' ονόματι τοϋ αγίου Γεωργίου τιμώμενη 
μονή.

Διήλθομεν πρώτον κοιλάδα τής άπολειφθείσης 
μονής, ήτις εί καί φύσει κινδυνώδης καί δύσβα
τος, Ακίνδυνος τέχνη άποκατέστη. Είς άνάντη 
οδόν μετέπειτα φθάσαντες, όθεν τδ Ανατολικόν 
τής νήσου πέλαγος έν έκτάσει καθοραται, ειδομεν 
θέαν Αληθώς μαγευτικωτάτην. 0 ήλιος δίκην πυ- 
ριφλέκτου σφαίρας έκ ποταμού φωτός έξερχόμενος, 
διεχρύσου τά όρη καί τούς βράχους, έπί δέ τής 
λειοκόμονος θαλάσσης έπεξέτεινε χρυσούφαντον 
τάπητα, μυριοτρόπως αντικατοπτριζόμενου εις τά 
βάθη τοϋ κράτους τής Αμφιτρίτης-

Διά κατωφερών ατραπών κατέβημεν εις μεγάλην 
καί έπίδροσον κοιλάδα, άμφιθεατρικώς ύπδ λόφων 
περικυκλουμένην. Τδ δασώδες καί άγριον ώς έπί 
τδ πλεϊστον τοϋ έκεϊθι εδάφους δέν έπιτρέπει έ- 
πέκτασιν τής καλλιέργειας, άλλά μόνον περί τδ 
πρανές τών λόφων ειδομεν αμπελώνας τήν τών 
ορεινών φιλοπονίαν μαρτυροΰντας. Τά εκεί πέριξ 
μεστά σιωπής καί έρημίας, ένεψυχοϋντο υπό τής 
υλακής πιστού κυνδς, παρά τήν τοΰ γεωργού πε- 

νιχράν καλύβην καθημένου καί έπιτηροΰντος. Δια- 
βάντες μεθ ήμίσειαν ώραν τήν κοιλάδα ταύτην 
έξήλθομεν είς εκτενέστατου πεδίου, τδ όποιον συ
νεχείς λοφιδίων σειραί διέκοπτον πρδς απάτην καί 
τέρψιν τής δράσεως. ’Εντεύθεν η οδός είναι ομαλή 
καί ευχάριστος μέχρι Άναφωνητρίας. Διήλθο
μεν μεγάλους αγρούς, ελαίας σποράδην περιέχον
τας, καί ωραίους αμπελώνας πλήρεις τών δώρων 
τοΰ Διονύσου, καί είς τούς άγρότας δαψιλή τήν 
συγκομιδήν προαγγέλλοντας, ό ορειβάτης ρίπτων 
τδ βλέμμα είς τά έρημα τών λόφων κράσπεδα, 
βλέπει ένίοτε λιθίνην καλύβην, χρητιμεύουσαν 
πρδς κατάλυμα τών ποιμένων.

Μετά μιας καί ήμισείας ώρας πορείαν άφίχθη- 
μεν είς τήν μονήν τής Αναφωνητρίας. Η θέα τοϋ 
αυτόθι ανιδρυμένου πύργου άνεκάλεσεν είς τήν 
μνήμην» μου τάς ληστρικής κατά τών μοναχών 
έπιδρομάς τών πειρατών Αλγερινών. Τά μεσαιω
νικά ταϋτα κτίρια άνηγέρθήσαν είς τάς μονάς, 
ϊνα χρησιμεύσωσι πρδς άμυναν αυτών, καί ήδη 
άνακαινισθεντα σώζονται ϊνα άναμιμνήσκωσι τώ 
περιηγητή τήν θλιβεράν τύχην, είς ήν ύπήχθησαν 
οί τότε μ.οναχοί αίχμαλωτισθέντες ή καί φονευ- 
θέντες υπό τών βαρβάρων πειρατών.

Ακούοντες τελουμένην λειτουργίαν έν τώ ναώ 
τής μονής, είσήλθομεν καί έν κατανύξει καρδίας 
ήκροάσθημεν τήν ίεράν μυσταγωγίαν. Οποίον αί
σθημα είσέδυσεν είς τήν ψυχήν μου, ακούοντος 
δοξαζόμενου τδ όνομα τοΰ υψίστου είς ναόν έν 
μέσω τής έρημίας τής φύσεως ! Τδ Θυσιαστήριον, 
αί εικόνες, ό ίερεύς, τδ υπερφυές τής μυσταγω
γίας, ή πέριξ σιωπή, ώς καί αυτή τοΰ ναού ή 
ευωδία, ά-έσπασαν τδν νοΰν μου άπδ τών επι
γείων, καί μετάοσιον αυτόν εφερον είς κόσμον 
έλπίδος, πίστεως καί ζωής.

Μετά τό τέλος τής ιερουργίας παρελθούσης τής 
ίόρας, δέν έστάθημεν έπί πολύ έν τή μονή, άλλ 
ανεχωρήσαμεν λαβόντες τήν πρδς τήν αγίου Γεωρ
γίου μονήν οδόν.

Κατ’ άρχάς εϊσέβημεν είς δίοδον στενήν έκ 
σχοίνων άλλεπαλήλως συμπεπυκνωμένων, ήτι? 
μετ’ ού πολύ έφερεν ημάς εϊς τινα κώμην Π.ΐε- 
yzoriipior καλουμένην, τήν οποίαν διαβάντες, είς 
εϋρυτάτους αγρούς έφθάσαμεν, δθεν ήτενίσαμεν 
μακρόθεν τήν μονήν τοϋ τροπαιοφόρου μάρτυρας 
έν μέσςο τού δάσους τών γοητευτικών πεύκων της. 
Η στιγμή εκείνη ήτο ευφρόσυνος, διότι ειδομεν 
συγχρόνως καί τδ τέρμα τής μακράς ήμών οδοι
πορίας. ’Εντεύθεν έθεωρήσαμεν θέαν ώραίαν καί



646 ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. 647

έκτενεστάτην. Πέλαγος διαυγές χαί άνευ ορίων, 
στρας 8 άντανεκλάτο τδ ζυανοΰν τών ουρανών. 
Η επιφάνεια αύτοΰ ρυτιδουμένη καθ δλην αύτής 
τήν έκτασιν ύπδ λεπτού ζέφυρου, παρίστα ζωνας 
κυανόλευκους, λήγουσας πρδ; τδν άτέρμονα ορί
ζοντα, ένθα ή θάλασσα ήνοΰτο εις έν σημεϊον με

τά τοΰ ούρανοΰ.
ό ήλιος έςετόξευεν έφ ημάς τάς φλογερά; 

άκτϊνά; του, ά).λ’ ήδύπνους αύρα άπδ τής θαλάσ
σης συνεκέρα τδ άφόρητον τοΰ καύσωνος. Μετά 
Sv περίπου τέταρτον τής ώρα; έφθάσαμεν είς τδ 
πεύκινον άλσος τής μονής, δπου τά βελονοειδή 
τών πευκών φύλλα ύπδ αύρα; ζεφυρίτιδος σαλευ 
όμενα, άπετέλουν συριγμόν τινα τέοποντα τδ ούς, 
ώς ιδιόρρυθμό; τις μουσική λίαν ευχάριστος, τδν 
δέ δφθαλμδν, τή τοϋ άργυρόεντος καί πρασινω 
ποΰ χρώματος ποικιλία' άκουσμα καί θέα Οελ- 
κτικωτάτη όντως έν τή μακαριό: έκείνη κατοικία 
τής τε φύσεω; καί τής θρησκείας. Εΐσήλθομεν 
είς τήν μονήν, ένθα έτύχομεν φιλόφρονος ύποδο- 
χής παρά τώ ήγουμένφ. ίΐγάπησα παιδιόθεν καί 
άγαπώ τά μοναστήρια, δέν ήξεύρω άκοιβώς δ’ά 
ποίαν αιτίαν, άλλ’ οπωσδήποτε ή θέα τών τοιού- 
των κτιρίων έν μέσω έρημιών, έπί κορυφής λόφων 
δασοσκεπών, είς τήν σκοπιάν πολυκυμάντου καί 
αναπεπταμένη; θαλάσσης, παρέχει τι θελκτικόν 
είς τήν δρασιν καί εις τήν φαντασίαν μου. Μέ 
ήρεσε λίαν τδ εύσεβές τοΰτο έρημητήριον τδ 
ούχί άμοιοον ρομαντινών καλλονών. Λκούων τδ 
ήδύ ψιθύρισμα τών πολυετών πιτύων καί πευκών 
τοΰ έκεϊ άλσους, έν τή έκστάσει τής ψυχής μου 
έφανταζόμην δτι ήκουον τά ιερά τής Δωδώνης 
άλση ύπδ τών ανέμων ταραττόμενα καί μυστη
ριώδη γλώσσαν δμιλοΰντα. Οσφραινόμενο; τδ λι 
βανωτδν άρωμα, δπερ οί ζέφυροι άπέφερον διερ- 
χόμενοι τδ δάσος, διά τών πτερύγων τής φαντα
σία; μετέβην εί; τά; κέδρου; τοϋ Λιβάνου του; 
γηραιού; μάρτυρας τών παρελθόντων αιώνων 
τούς έξυμνηθέντας ύπδ τή; θρησκείας, τή; ποιή- 
σεω; καί τή; ίστορία; (1).

(1) Παρά τοϋ ηγουμένου τής μονής έπληροφορήύημεν 

δτι αριθμεί αΰτη σήμερον έτη περίπου χίλια άπό τής συ 

στάσεως αύτής μέχρι σήμερον (1863). Κατ’ αρχές δ 

άνηγέρθη είς τά παράλια τής έχει θαλάσσης, ώς χαί ή τή. 

Αναφωνητρίας χαί άγιου Άνδρέου, άλλά μαστιζόμενοι 

οί έν αύτη ύπδ τών σκληρών έπιδρομών τών Βαρβαρέσων 

ήναγχάσθησαν νά ζητήσωσι το'πον άσοαλέστερον, ένθεν 

«χοδόμησαν τήν μονήν, δπου σήμερον έστιν.

Περί τήν 6ην μ. μ. δ ήλιος προσήγγιζε τάς κε- 
χρυσωμμένας τής δύσεω; θύρας, ώς πλοίον, μα - 
κρδν διανύσαν πέλαγος καί εί; λιμένα καταχθέν. 
ί'πδ μεγάλου πόθου κυριευόμενοι δπως θεωρήσω- 
μεν τά κατά τήν δύσιν λαμπρά φαινόμενα, έπο- 
ρεύθημεν πρός τινα άγρδν, ώς σκοπιάν χρησιμεύ- 
οντα. Τδ γραφικδν άμα δέ καί μεγαλοπρεπές τής 
επισήμου έκείνης φυσική; σκηνογραφία; αδυνατώ 
νά περιγράψω. 0 τοΰ ούρανίου λαμπτήρος δίσκος 
διέχεε ποικιλόχροα φωτδ; κύματα κατερχόμενος 
πρδ; τά σπινθηροβολοΰντι άργύοφ δμοια υδατα. 
Βαθμηδόν έν τώ βυθίζεσθαι έφαίνετο έκ κρυστάλ
λινου μανδύου περιβαλλόμενο;, ή δέ τών χρυσαυ
γών αύτοΰ άκτίνων άντανάκλασι; σαπφείρου; καί 
άδάμαντα; έπί τής επιφάνεια; τή; θαλάσση; πα
ρίστα· Πρδ; τήν λαμποοτάτην ταύτην δψιν τά 
πτηνά ώ; έγώ προσεϊχον, ό μέν μελανοπτέρυξ 
κόσσυφο; έπί ποηφόρων βράχων έψαλλε τήν έσπε- 
ρινήν πρδ; τδν δημιουργόν δοξολογίαν του, ένώ ο 
ιέραξ άνίπτατο δπως τδν δοξάση ύπέρ τά αιθέρια 
υψη. Μυριόμορφα σχήματα λαβών ό τής ήμέρας 
φωστήρ υπό τά υδατα έκαλύφθη, ούδέν άλλο ίχνος 
έκεϊ άφίνων ή πυρκαϊάν έπί τών αντιθέτων ά- 
ποέρώγων άντανακλωμένην. Τδ μεγαλείου καί ή 
έκπληκτική μεγαλοπρέπεια τής είκόνος ταύτη; δέν 
δύναταί ν έκφρασθή δι’ ανθρωπίνου γλώσσης.Η έν 
τή πόλει θέα τής άποχωρήσεω; τοΰ ήλιου ούδεμίαν 
έμποιεϊ έντύπωσιν, άνευ φωταυγών αρμονιών συμ- 
βαίνουσα, άλλ' εί; τά μέρη ταΰτα ό άνθρωπο; 
γινόμενος μάρτυς τοσούτων θαυμάσιων, αισθάνεται 
διεγειρομένην φωνήν έκ βαθέων τής ψυχής του 
πρδς δόξαν τοΰ πανσόφου αριστοτέχνου τοΰ Παν
τός. Περί τδ λυκαυγές τή; ύστεραία; έξεγερθέν- 
τες εϊδομεν τδν Εωσφόρον άνατείλαντα ήδη, τούς 
δ’ αστέρας μικρόν κατά μικρόν έξαφανιζομένου; 
άπδ τοΰ στερεώματος ένώπιον τή; έπανακάμ- 
ψεω; τοΰ φωτός. Η ανατολή διέλαμπε διά τών 
λαμπροτέρων χρωμάτων, καί αί τής ήοΰ; ακτίνες 
γλυκυθύμω; τά περί τδν ορίζοντα πρωινά νέφη 
χρυσίζουσαι διέλυον. 0 νυκτικόραξ άπέπεμπεν εί
σέτι τούς διακεκομμένους αύτοΰ γόους, καί άπο- 
χωρών σύν τή νυκτί έφαίνετο έγκαταλείπων τδ 
υπούργημά του εί; τούς λιγυφθόγγους μελισσουρ" 
γού; καί χελιδόνας.

Παρασκευασθέντες άπήλθομ.εν τής μ.ονή; διευ- 
θυνόμενοι πρδς τήν τοΰ πρωτοκλήτου Αποστόλου 
Ανδρέου, καί οτε παρηλλάξαμεν τών πευκών το 
δάσος, έχαιρετίσαμεν τάς πρώτα; τοΰ ήλίου αύ- 
γάς. — Δι’ εύθεία; δδοΰ έφθάσαμεν μετ’ ού πολύ 

βίς έκτενεστάτους αγρούς, ττερί. τά; ανωφερείς ά
κρα; τών δποίων κεΐται ή κώμ.η ΒοΜαα. Οι ανε
μόμυλοι τής κώμης ταύτη; είς τού; αγρούς κεί
μενοι καί εί; τά; ριπάς τών ανέμων κυματίζοντες, 
όμοιάζουσι πλοία ιστιοφόρα έν μέσςο πελάγους.

Εντεύθεν όδευσαντες, διέβημεν κοιλάδας, εί; 
τών οποίων τά σκιερά βάθη ένέμοντο ποίμνια αι
γών καί προβάτων. Η βληχή τούτων, δ άργυρόεις 
τών κωδωνίσκων ήχος καί τδ άγροτικδν’τοΰ ποι- 
μένο; άσμα παρετείνοντο υπδ τή; ήχοΰς καί έ- 
φαίδρυνον τάς αποστάσεις τή; έρημίας. Προχω- 
ροΰντες άνέβημεν εϊς ύψώματα, καί μετέπειτα 
δι’ ομαλών κατωφερείων κατήλθομεν είς τήν ρη- 
θεϊσαν μονήν. Η έκείθεν θέα είναι μεγαλοπρεπε- 
στάτη. Αναπεπταμένον πέλαγος αποτελούν φλοί
σβον άπδ μακράν άκουόμενον, παρίς-ησι τήν ιδέαν 

τοΰ απείρου. Βράχοι κατερχόμενοι πρδς τήν θά
λασσαν άνυψοΰσι κορυφά; αποτόμους, αίτινες ύπδ 
τοΰ ήλίου ποοσβαλλόμεναι ομοιάζουσι μέ αγάλ
ματα χρυσού.

Η μονή αυτή φημίζεται διά τήν καθαράν αύ
τής ηχώ καί τού; αποτόμου; κρημνούς, οίτινες 
έμποιοΰσιν έκπληξιν καί φρίκην είς τδν θεατήν, 
είναι δέ συγχρόνως φυσικά καί ακαταμάχητα 
προπύργια τή; μονής. Δάσος πιτύων ούχί πολυε 
τές περικυκλοϊ τδ μοναστήριον' αί δέ ριπαί τών 
έκείθεν θαλασσίων άνέμ-ων ταράττουσαι τάς κο- 
ρυφάς τών δασαδένδρων, άποτελοΰσι συγκεχυμέ
νου; θορύβους, έν μέσω τών οποίων έκ διαλειμ
μάτων άκούεται ή θρηνφδία τή; φιλερήμου τρυ- 
γόνος.

Τάς ρομαντικά; έκείνα; τοποθεσίας μέ δάκρυ 
ευφροσύνης άναχωρών άπεχαιρέτισα. ίί ! πόσον 
ή μεγαλοπρεπής τών μερών έκείνων μοναξία έμ- 
πνέει αισθήματα ψυχωφελή,καί παρέχει έκστασιν 
εί; τδ πνεύμα ! . . όποιαν πτήσιν δίδει εί; τήν 
φαντασίαν ή έπίσημο; τών έρημων σιγή, διακο- 
πτομένη ύπδ τής αιφνίδιας διαβάσεως άνέμου 
διά μέσου συνηρεφών δασών ή ύπδ τή; κραυ
γή; πτηνοΰ ΰλοβίου ! πόσον οί έφθαλμοί θέλγον
ται εί; τήν άνατολήν καί δύσιν τοϋ ούρανίου φα
νού, δτε τά όρη στολίζονται υπδ μυρίων χρω
μάτων ή καλύπτονται εί; τδ σκιόφως καί ό θεα
τής φρονεί δτι παρίσταται είς θέαμα περικαλλέ- 
στερον καί ύψηλότερον ή κατ’ ανθρώπινον δρα- 
σιν ! Πόσον ή καρδία εύφραίνεται καί μεγαλυνε* 
ται κατά τά; ωραία; καί μεγαλόπρεπε!; νύκτας, 
καθ ά; σελαγίζει εί; τούς αιθέρας τδ άπειρον τών 
άστέρων!

Η περιοδεία ήμών αυτή ύπήρξεν ολιγοχρόνιος 
μέν ούχί δέ καί άμοιρο; κλασικών αναμνήσεων, 
είς δέ τήν μνήμην διατελεϊ άγήρατο; καί καθα
ρά ή ένθύμ.ησις τής περιοδεύσεως ταύτης.

Α. Π. ΤΑΒΟΤΛΑΡΗΣ.

Η ΔΙΠΛΗ ΚΑΤΑ3Τ0ΡΦΗ.

Πρδ τριών ωρών βροχή ραγδαία έπιπτεν.ό ού- 
ρανδ; μέχρι πρδ μικρού ανέφελο; είχε καλυφθή 
ύπδ νεφών πυκνών, άνευ,ος δέ σφοδρό; πνέων 
προεμήνυε καταιγίδα, φαινόμενον δχι τόσφ άσύ- 
νηθε; εί; τήν βόρειον επαρχίαν τή; Γαλλία; Β. . . 
Εν τή άκρα τή; πεδιάδα; καί έπί τή; λεωφόρου 
τή; προσεγγιζούσης εί; τήν πλουσίαν κα1. έκτε- 
ταμένην έπαυλιν τοϋ κόμητος Βαρδενώ δύο ίπ- 
πεϊ; άκολουθούμενοι ύπδ οδηγού εντοπίου έβαιναν 
έσπευσμένω; καταληφθέντες ύπδ τή; καταιγίδος. 
Φθάσαντε; δμω; εϊς τινα μικρόν οίκίσκον, δμοιον 
τών προωρισμένων νά χρησιμεύσωσιν ώς σκοπιαί, 
ένόμισαν άναγκαϊον νά άφιππεύσωσιν έκεϊ καί νά 
συμβουλευθώσιν έν άνέσει τδν οδηγόν των, έάν 
ήδύναντο άκινδύνω; νά έξακολουθήσωσι τήν πο
ρείαν των, ή έπρεπε νά σταματήσωσιν έκεϊ καί 
νά ζη τήσωσιν άσυλον δι ολίγα; ώρας είς τήν 
πλησίον έκεϊ φαινομένην οικίαν τή; έπαύλεως. 
Είσελθόντες έν τώ οίκίσκω έςεδύθησαν τά έπα- 
νωφόριά των, διάφροχα δντα, καί περιέμειναν 
έπί· ολίγα; στιγμάς τδν μικρόν άπέχοντα οδηγόν 
των. Αφού δέ ούτο; έφθασε τδν παρεκάλεσαν 
νά τού; φανερώση τήν άπόστασιν τοΰ πρώτου 
σταθμοΰ είς δν ήδύναντο νά διαμείνωσιν έως ου 
κοπάσή ή θύελλα καί καταπαύση ή βροχή.

— Είναι τρεϊ; ώρας είσέτι μακράν τδ ξενοδο
χεϊον, Κύριοι, καί φρονώ ότι πρέπει νά μείνωμ.εν 
έπί μικρόν εί; τδν πύργον τούτον, έως ού κατα- 
παύση ή κακοκαιρία.

— Μήπως δυσαρεστηθή ό κόμης; ήρώτησεν 
ο έτερος τών οδοιπόρων, τοσούτω μάλλον καθό
σον ημείς ούδεμίαν γνωριμίαν έχομεν μετ’ αύτοΰ.

— 0 κύριός μα; είναι καλό; άνθρωπος, καί 
θά χαρή μάλιστα οτι έπροτιμήσατε τδν πύργον 
του ώς καταφύγιον. Λείπει πρδ τριών μηνών 
άπδ τού; Παρισιού;, καί έπειδή σπανίως έρχονται 
έκείθεν άνθρωποι θά εύχαριστηθή έτι μάλλον μαν- 
θάνων καί νέα. Σάς βεβαιώ δτι ούδεμίαν δυσαρέ
σκειαν θά τω προξενήσητε.
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— Εχει μεγάλην οικογένειαν ; έπανέλαβεν ό 

οδοιπόρος.
— Δύο θυγατέρα; και τήν κόμησσαν έχει εν

ταύθα· εχει καί ένα υιόν δεκαπέντε χρόνων, τδν 
δποΐον έβαλε πρδ τριών έτών εϊς τδ ςρατιωτικδν 
σχολεΐον. Τί καλδ; νέο; είναι δ Ιούλιο; ! δταν 
τδ καλοκαίρι ηρχετο εϊς τήν έπαυλιν πριν έμβη 

εϊς τδ σχολεΐον μά; έπεοιποιεΐτο πολύ καί μας 
ήγάπα- Πολλάκις έπεσκέπτετο τάς καλύβας μας 
συνοδευόμενος ύπδ τών δύο αδελφών του, η με
γαλύτερα τών όποιων, ώραία καΐ άνθηρά ω; τρι
αντάφυλλου τοϋ Μαΐου, πολλά; έχορήγει είς τά; 
γυναίκας καΐ τάς θυγατέρας μας βοήθειας. Τί 
αγγελική ·. ψυχή ! βεβαιώ δτι οσάκις λίαν 
πρω'ί τού; έβλέπαμ.εν ερχομένου; ένομίζαμεν δτι 
μας φέρουν τήν ευτυχίαν.

Αν καΐ δ καιρός δέν έπέτρεπεν εις τού; όδοι- 
πόοους νά χοονοτριβώσιν άκροαζάμενοι περιγρα- 
οάς εκτενείς περί τών ιδιοτήτων τών προσώπων, 
τά όποία κατά τήν γνώμην τοΰ οδηγού έμελλον 
νά τού; φιλοξενήσωσιν, ούχ ήττον, ώς εΐναι φυ
σικόν, έλκυσθέντες άπδ τδ επαγωγόν τοϋ δμι- 
λοϋντος, άντΐ νά διακόψωσιν αύτόν τδν ήνάγκα
σαν διά νέων έρωτήσεων νά εξακολούθηση την 
διήγησίν του. Αλλως τε έπειδή ήσαν ήδη προφυ- 
λαγμένοι άπό τής βροχής ζαΐ ή οικία τής έπαύ
λεως, οπού ήδύναντο έν ώρα ανάγκης, ή μάλλον 
ειπεϊν όπου συνεβουλεύοντο νά διαμείνωσι, δεν 
απείχε πολύ, ένόμισαν οτι ολίγα·, στιγμαι ούδό
λως τού; έζημίουν ή μετέβαλ.λον τήν θεσιν των.

— Καΐ πώς, δέν έρχονται πλέον ; διεκοψεν δ 

ξένος.
— Εΐναι τώρα δύο περίπου έτη ποΰ δέν τά; 

ε’ίδομεν. Τούτο έγένετο αντικείμενον ομιλίας 
είς τό χωρίον μας, άλλ ούδείς ήδύνατο βάσίμοϊς 
νά άνακαλύψη τήν αιτίαν τής διακοπής τών έπι- 
σκέψεών των. Οι περισσότεροι έπιστεύσαμεν δτι 
ένεκα τή; απουσίας τοϋ αδελφού των, είσελθόντο; 
κατ’ αύτήν άκριβώς τήν έποχήν είς τδ σχολεΐον, 
διέκοψαν τάς έκδρομάς των. Αλλ’ ήπατώμεθα, 
διότι μετά τινα καιρόν ήδυνήθημεν νά έξαζριβώ- 
σωμεν τήν άληθή αιτίαν, ιδού δέ τί έμάθαμεν, 
καΐ πώς συνέπεσε νά τό μάθωμεν. Περί τάς άρχάς 
τοϋ παρελθόντος Αύγούστου νέος τις ένδεδυμένο; 
κυνηγετικήν στολήν ζαΐ άκολουΟούμενος ύπδ υπη
ρέτου πολυτελώ; ένδεδυμένου ήλθεν είς τδ χωρίον 
μ.ας καΐ έζήτησε φιλοξενείαν παρά τοϋ παρέδρου 
μας διά τινα; ήμερα;, καθ’ άς ώς ελεγεν έσκό- 
πει νά περιέλθη τά πέριξ μέρη, Επειδή σπανίως

έρχονται είς τδ χωρίον μας ξένοι ή περιέργεια- 
δλων μας έστράφη πρδ; αύτόν. Ητο ηλικίας είκο- 
σιπέντε περίπου έτών, φυσιογνωμίας γλυκείας 
καΐ- εύγενέστατος τούς τρόπους. Εξ δσων ήδυνή
θημεν νά μάθωμεν παρά τοϋ υπηρέτου, δστις με- 
γάλον σεβασμόν έδείκνυε πρδς τδν κύριόν του, 
κατήγετο έκ πλούσια; καΐ εύγενοϋς οικογένειας. 
Εκάστην πρωίαν πριν ή ό ήλιος άνατείλη έξήρ- 
χετο μέ τδ πυροβόλον του εί; χεΐρα; καΐ έπρο- 
χώρει μέχρι τοϋ δάσους έκείνου, τοϋ όπισθεν τής 
οικίας κειμένου, τδ όποϊον περιήρχετο κυνηγών 
φασιανούς ή άλλα πτηνά. Επανήρχετο έπειτα είς 
τδ χωρίον έπρογευμάτιζε κα'ι δύο ώρα; προτού νά 
δύση ό ήλιος 'ίππευε τόν ώραΐον άληθώς 'ίππον του 
καΐ ακολουθούμενος ύπδ τοϋ ύπηρέτου του διέ- 
τρεχεν δλα τά πέριξ’ γευματίζων δέ εις τδ ξε
νοδοχείου τοϋ ‘Ωραίου άποϋ, δπου διευθυνόμεθα 
έπανήρχετο περί τδ μεσονύκτιον είς τδ χωρίον 
μας. Τούτο έπανελαμβάνετο καθ’ ήμέραν χωρίς 
νά συμβή τδ παραμικρόν. Αίφνης πρωίαν τινά ό 
ξένο; άνεχώρησεν, άφοϋ πλουσιοπαρόχως άντή" 
μειψε τδν ξενίσαντα αύτόν.

— Καΐ διέμεινε πολλάς ήμέρας εις τδ χωρίον 
σας; ήρώτησεν δ οδοιπόρος.

— Νομίζω δέκα ή ένδεκα ήμέρας. Αφοϋ άνε
χώρησεν ούδείς πλέον λόγος έγίνετο, δτε ήμέραν 
τινα ό κόμης ήλθεν είς τδ χωρίον καΐ έπεσκέφθη 
τδν πάρεδρον, είς τδν όποϊον πολλάς άπέτεινεν 
ερωτήσεις περί τοϋ ξένου καΐ ιδίως περί τών έκ- 
δοομών των' ο,τι έγνωρίζαμεν δλοι τό έφανέρωσεν 
είς τδν κόμητα, προσθέσα; αύτώ μόνον οτι άνα- 
χωοών τδν παρεκάλεσε νά έγχειρίση είς τδν επι
στάτην τής έπαύλεως έπιστολήν τινα, δι ής ώς 
τώ εΐπεν, εύχαρίστει αύτδν διά τινα ύπηρεσίαν 
προσφερθεϊσαν αύτώ κατά τινα δυσάρεστου περί- 

στασιν.
— Καί τήν ένεχείρισες ; τδν ήρώτησεν ό κόμης·
— Πρδς τδ εσπέρας τής αύτής ήμέρα; ήλθα είς 

τδν πύργον καΐ έζήτησα τδν έπιστάτην, άλλ έ- 
πειδή ούτος έλειπε τήν άφησα εις τδ γραφεΐόν του 
έπΐ- παρουσία τοϋ Κυρ Φρατσέσκου.

— Κατά τό διάστημα τή; διαμονής τοϋ ξένου 
ήρχοντο ώς πάντοτε αί θυγατέρες μου έδώ; έπα
νέλαβεν ό κόμης.

Είς τήν έρώτησιν ταύτην ό πάοεδρος δέν άπήν
τησεν άμέσως’ έσκέφθη έπί τινας στιγμάς, ώςεί 
θέλων νά άναπολήση είς τήν μνήμην του τά κατ 
έκείνας τάς ήμέρας. συμ.βάντα.

— Εΐναι άληθές, κύριε κόμη, δτι δέν παρίτν 

ρήσαμεν καλώς τά συμβαίνοντα, διότι ούδεμίαν 
έλάβομεν ύποψίαν δτι σας ένδιέφερον. Ως ένθυμοϋ - 
μαι μόνον άπαξ είδον τάς κυρίας είς τήν άκραν 
τοϋ δάσους περιδιαβαζούσα; καΐ άκολουθουμένας 
ύπδ τοϋ έπιστάτου σας.

0 κόμηξ δλως σύννους κάταστάς, παρετήρει μέ 
όμμα έταστοϋ τό πρόσωπον τοϋ παρέδρου, έπειτα 
χωρίς νά εϊπη άλλο τι έχαιρέτησε καΐ άπήλθε.

Παρήλθον πολλαΐ ήμέραι καΐ ούδέν έμανθάνο- 
μεν περί τών διατρεχόντων εΐ; τδν πύργον. Εΐ
ναι άληθές δτι διάφοροι διέτρεχον φήμαι περί έ
ρωτος τοϋ νέου εκείνου μετά τή; μεγαλητέρα; 
θυγατρός τοϋ κόμητος, άλλ’ ούδέν καθαρόν, τά 
πάντα συγκεχυμένα. Συνέπεσε δέ τότε νά άνα- 
χωρήση καΐ δ κόμης οικογενειακοί; διά Παρισι
ού; καΐ ένεκα τούτου ούδέν νέον πλέον διετάρα- 
ξε τήν αγροτικήν ζωήν μας.

0 χειμών έπέρασε καΐ τδ καλοκαίρι μ.έ δλα; 
τάς χαρμονά; του έπανήλθεν. ό κόμη; μετά τή; 
οικογένεια; του ώ; πάντοτε ήλθε νά άπολαύση τά 
θέλγητρα τή; άγροτική; μοναξίας. Περιστοιχι
σμένο; ύπδ τή; οικογένεια; του έπεσκέφθη δλα 
τά πέριξ, ώ; καλδ; κύριος, εί; μόνον δέ τδ χωρίον 
μα; δέν έπάτησεν’ ΐσω; διά νά μ.ή έπαναφέρη 
εί; τήν μνήμην του δυσάρεστα συμβεβηκότα. 
Εφερε δέ μαζί του έκ Παρισίων νέον εύγενή καΐ 
ώραΐον,δπως διέλθη πλησίον του τό θέρος.ό νέος 
ούτος είκοσιτριών μόλις έτών ώνομάζετο Ροβέρ
τος, καΐ ώ; διεδόθη έκ τοϋ πύργου ητο επίδοξος 
γαμβρός τοΰ κόμητος. Νέος, χαρίεις, εύγενή; ό 
Ροβέρτο; είχεν έλκύσει τήν αγάπην καΐ τό σέβας 
τών κατοίκων τής κομητείας, καΐ πάντες συνε- 
χαιρόμεθα άλλήλους έπί τή άποκτήσει ενός τόσον 
καλοΰ κυρίου. Μία μόνον καρδία άντΐ αγάπης 
θλίψιν καΐ άποστροφήν ήσθάνετο πρδ; αύτδν, καΐ 
ή καρδία αυτή ήτο τή; κομήσσης Ελοΐζης.

— Ελοΐζα ονομάζεται ή πρώτη θυγάτηρ τοϋ 
κόμητος; διέκοψεν ό οδοιπόρος.

— Ελοΐζα ονομάζεται τδ άνθο; έκεΐνο τή; 
έπαύλεως, ή άγγελική εκείνη ψυχή ή άφθόνως 
διαχέουσα τά; εύεργεσίας τη; παντοϋ δπου εμ
φανίζεται. Λοιπόν καί άμέσως έξ άρχή; έδειξεν 
άποστροφήν πρδ; τδν άτυχή Ροβέρτον, τδν λα- 
τρεύοντα αύτήν, τδν δμνύοντα εί; τδ όνομά της, 
τδ δνειρόν του τέλος. Ω ! πόσον σπαραξικάρδιον 
εΐναι νά άναμιμνήσκη τις τοιαύτας ιστορία; εί; 
τδν νοϋν του ! Αφοϋ έπΐ ματαίω δύο μηνών πε
ριποιήσεις καΐ λατρεϊαι άπεδόθησαν τή μνηστή 
του, άφοϋ μέ πάλλουσαν καρδίαν τήν παρεκάλε

σε, τήν έξώρκισε,τήν έλάτρευσεν, άπεπτη εί; τάς 
ούρανίους μονά; πλήρη; θλίψεω; καί πάθους καί 
διά θανάτου, δστι; φρίκην εμποιεί καΐ άποστρο
φήν.

Τούς λόγους τούτου; προφέρων ό αγαθό; οδη
γό; δέν ήδυνήθη νά κρατήση δύο δάκρυα κυλί- 

σαντα διά μέσου τών ήλιοκαών καΐ ηύλακωμένων 
σχεδόν παρειών του. Αφοϋ δέ έσφόγγισεν αύτά 
καί έστέναξεν έκ βάθους, έξηκολούθησε τήν διή- 
γησίν του.Ημέραν τινα κατά τήν συνήθειαν έξήλ
θον εις περίπατον ή κόμησσα μετά τών θυγατέ
ρων της καΐ τοϋ Ροβέρτου’ ήτον ήμέρα ώραία τοϋ 
Ιουλίου’ τά δένδρα δλα κεκαλυμμένα ύπ’ άνθέων, 
οι άγροί πλήρεις άρωματικών φυ τών,τά ζώα βε’ 
λάζοντα έκ τής χαρά; παρείχον θέαμα θελκτικόν 
άμα καί συγκινοϋν τήν ψυχήν. Ενθυμούμαι ακό
μη τήν αρμονίαν εκείνην τή; φύσεως, καί θά μεί- 
νη έντετυπωμένη μέχρι τέλους τής ζωή; μου, 
διά τήν άντίθεσιν ήν μετ’ ολίγον θά ίδωμεν.

Πρδς δυσμάς τοϋ δάσους έκείνου καΐ εις τδ 
τέρμα σχεδόν τών λόφων ρέει ποταμός μικρός, 
8ν ήμεϊς δνομάζομίν Κρονέρον. Εάν τις άκο- 
λουθήση τήν όχθην πρδς μεσημβρίαν καί εί; 
άπόστασιν ένδς περίπου τετάρτου λεύγας φθάνει 
έπί τινο; βράχου άποκρήμ,νου, δέκα περίπου δρ- 
γυιών, είς τδ βάθος τοϋ βαράθρου τούτου άνα- 
βλύζ ει ύδωρ, δπερ φαίνεται έξερχόμενον μ,έλ.αν. 
Πέριξ ή φύσις εΐναι μεγαλοπρεπής’ λειμώνες, δά
ση, άγροί μεγάλη; έκτάσεως, άμπελοι καί φυ- 
τεϊαι, παν τέλος φυσικόν θέλγητρου παρίσταται 
διά μιά; είς τδ βλέμμα τοϋ έπί τοϋ κρημνού έκεί
νου ίςαμένου’προσθέσατε εί; ταύτα τόν φλοίσβον 
τοϋ παρακειμένου ποταμού καί τδ βάθος τοΰ βα
ράθρου καί θέλετε λάβει εικόνα πλήρη τής περι- 
κυκλούση; τήν θέσιν ταύτην φύσεως. Οσάκις 
άνέβην έπί τοϋ κρημνού τούτου, δέν ήδυνήθην, άν 
καί άπλ.οϋς άνθρωπος, νά μή Θαυμάσω τήν με
γαλοπρέπειαν τών πέριξ αντικειμένων.

Τήν όδόν ταύτην είχεν άκολουθήσει ή κόμησ
σα μετά τής συνοδείας της, καί δταν έφθασεν εις 
του; πρόποδα; τού βράχου, άφ ού ό κρημνό; κα
τέρχεται, κουρασθείσα έκάθησε’ ταύτην ήκολού- 
θησε καί ή μικροτέρα θυγάτηρ της, διότι ή Ελοΐ- 
ζα προπορευομένη είχε φθάσει εί; τδ ύψος τοϋ 
βράχου’ ό ί’οβέρτος έσπευσε κατόπιν τη; καί 
δταν έφθασεν έκεΐ ή Ελοΐζα έκάθητο. Εκάθησε 
πλησίον της, καΐ ηρχισε νά ψάλλη άσμα τι, δι’ 
ού τή έδηλ.ου τήν πίστιν καί τήν άφοσίωσίν του’ 
ή Ελοΐζα έμενε σιωπηλή καί δταν εκείνος έτε-
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λειώσε, τώ είπε μέ φωνήν πλήρη συγκινήσεως.
— Ροβέρτε ! Μέχρι τοΰδε ύπέφερον άγογγύ- 

στως τάς ένοχλήσεις σου, άλλ είναι αδύνατον 
πλέον. Μάθε δτι ή καρδία μου σέ άποστρέφεται, 
σέ μισεϊ! Αφότου ή ειμαρμένη σέ έ^ριψεν έπί τή; 
οδού τή; ζωή; μου ζώ βίον άβίωτον, πλήρη πι
κριών καί θλίψεων. Πολλάκις σοί έδωσα νά έν- 
νοήση; δτι ήτον αδύνατος ή ενωσίς μας, άλλά σύ 
έκώφευσες. Αδιακόπως μέ ένοχλεϊ;’ έκαστη πε
ριποίησής σου μοϋ πληγόνει τήν καρδίαν, μέ κα
ταστρέφει. Παύσε πλέον νά μέ τυραννής, και 
έσο βέβαιος δτι θά εύχωμαι υπέρ τής ευτυχίας 
σου.

Αφωνος έμενεν έπί τινας στιγμάς ό Ροβέρτος’ 
κεραυνός πίπτων πλησίον του δλιγωτέραν ήθελε 
τώ προξενήσει έκπληξιν. Απηλπισμένος καί κα
ταβεβλημένος ήκουε τών ελπίδων του τήν διά- 
ψευσιν άπδ τοϋ στόματος εκείνης, εις ήν δλος ήτο 
άφωσιωμένος. Αντί αγάπης μίσος, καί αντί ευ
γνωμοσύνη; άπειλάς έκδικήσεως. Εις τοιαύτην 
ελεεινήν διατελών Οέσιν, κατέβαλε τελευταίαν 
προσπάθειαν’ έπεσεν είς τούς πόδας της καί μέ 
φωνήν μόλι; άκουομένην καί διακεκομμένην,

— Προτιμ-ότερον μοί ήτο,τή είπε, νά μή έζων 
ταύτην τήν στιγμήν ! Ουδέποτε έφαντάσθην δτι 
διέκοπτον διά τής παρουσίας μου τήν ευτυχίαν 
σου. Διατί, ’Ελοίζα, μέ έμίσησες τόσον ; είς τί 
σοί έπταισα ; Δυστυχής, δυστυχής, έγώ !

— Φθάνει, τδν διέκοψεν έκείνη, είς μάτην θά 
προσπαθήσης νά δικαιολογηθή;’ υπήρξαν στιγμαί 
καθ’ ά; άπηλπίσθην έξ αιτία; σου, καί άπεφάσισα 
ν’ άποθάνω. Αλλ δχι, δέν ήδυνάμην νά τδ κά
μω, διότι άνήκον είς άλλον .

— Είς άλλον ! καί διατί μοί τδ έκρυπτες, 
’Ελοίζα ; διατί μέ άφινες είς τήν άπάτην τών 
έλπίδων μου ; ήθελον είσθαι ό ποταπώτερος τών 
άνθρώπων έάν διελογιζόμην καν δτι διά τής βίας 
καί τής άπάτης έμελλον νά φθάσω είς τήν πραγ
ματοποίησή τών πόθων μου ! Σέ έλάτρευσα μό
νον και μόνον διότι ένόμιζον δτι έδέχεσο ευχαρί
στως τοϋτο ! δτι μέ ήγάπας ! ’Αλλ ήδη δτε 
βλέπω δτι όχι μόνον δέν μέ άγαπφς, άλλά καί μέ 
μισείς, μέ άποστρέφεσαι σ άφίνω..........

Τάς τελευταίας ταύτα; λέξεις προφέρων έκα- 
μεν έν βήμα πρδς τδν κρημνόν,καί πριν ή Ελοίζα 
μαντεύση τήν άπόφασιν του είχε γίνει άφαντος’ 
φωνή απελπισίας ήκούσθη καί τά πάντα έσίγησαν. 
Ετρεξαν ευθύς πρδς τδ μέρος εκείνο ή κόμησσα 
μετά τής θυγατρός της καί τών υπηρετών, καί

εύρον έκτάδην κειμένην τήν ’Ελοίζαν, ψύχραν καί 
άφωνον, τάς χείρας έχουσαν έκτεταμένας πρδς
τδν κρημνόν. Παρετήρησαν καί εις τδ βάθος τοϋ 
βαράθρου είδον τδν άτυχή ί’οβέρτον αίματόφυρ-
τον. Φωναί άπελπισίας καί θλίψεω; ήκούσθησαν 
καθ δλην τήν κοιλάδα, αιτινες προσείλκυσαν 
έκεϊ τούς πέριξ καλλιεργοΰντας τήν γήν. ό κό
μης ειδοποιηθείς έφθασεν έκεΐ καθ ήν στιγμήν ή 
Ελοίζα άνελάμβανε τάς αισθήσεις της διά τών 

περιποιήσεων τής μητρικής αγάπη;. Διέταξε 
τότε νά μεταφέρωσιν αυτήν εί; τδν πύργον, πα
ραλαβών δέ τού; λοιπού; άνθρώπους κατέβη 
είς τδ βάραθρον. Ελαβον τδν άτυχή Ροβέρτον θέ· 
σαντες αυτόν έπί κλάδων καί τδν μετεκόμισαν 
καί αυτόν είς τδν πύργον. Ούδέν σημεϊον ζωής 
έδείκνυε μ’ δλα; τάς ίατρικάς βοηθείας τοΰ ια
τρού, δστις κατά τύχην εύρίσκετο είς τδ χωρίου 
μας καί έφθασεν άμέσως. Εξ άλλου μέρους καί ή 
ζωή τής ’Ελο'ίζης τδν έσχατον διέτρεχε κίνδυνον, 
διότι πυρετός κακοήθης έπηκολούθησε τήν λειπο-
θυμίαν της- 0 ιατρός πλησίον τή; κλίνης τής 
άσθενοϋς αδιακόπως εύρίσκετο καί μόλι; μετά 
δύο ημερών πάλην έσώθη.

Κάτωθεν τοΰ λοφίσκου εκείνου έτάφη ό άτυχή; 
Ροβέρτος. Ούδέν συγκινητικότερου τής κηδείας 
του. ’Από καρδία; τδν έκλαύσαμεν δλοι, συνοδεύ- 
σαντες αυτόν είς τήν τελευταίαν του κατοικίαν !

Εί; τάς τελευταία; ταύτας λέξεις ό οδηγός 
έδάκρυσε. Καί οί δύο δέ ξένοι έφαίνοντο συμμε- 
ριζόμενοι τήν θλίψιν του.

— Θά ήγάπα φαίνεται ή ’Ελοίζα τόν νέον 
έκεϊνον, δστις ήλθεν είς τδ χωρίον σας, είπεν ο 
οδοιπόρος.

— Είναι βέβαιον, έπανέλαβεν ό οδηγός, δτι 
ή καρδία της άλλου ήτο προσηλωμένη.

Ενώ έλεγε ταύτα κύλισμα άμάξης ήκούσθη 
είς μικρόν άπδ τοΰ οίκίσκου άπόστασιν καί μετά 
τινας στιγμάς έσταμάτησεν έκεϊ πλησίον, ό οδη
γός έτρεξεν άμέσως νά παρατηρήση τί συνέβαινε 
καί μετ’ ολίγον έπανήλθε συνοδευόμενο; υπό 
τίνος, δστις άφοΰ έχαιρέτησεν,—Ερχομαι έκ μέ
ρους τοΰ κυρίου κόμητος, είπε, νά σας παρακα- 
λέσω δπως δεχθήτε τήν φιλοξενείαν του είς τήν 
έπαυλίν του μέχρι; δτου καταπαύση ή κακοκαιρία’ 
ή άμαξα σας περιμένει έξωθεν.

Χωρίς νά φέρωσι καμμίαν δυσκολίαν οί ξένοι 
εϊσήλθον είς αυτήν καί μετέβησαν είς τδν πύρ
γον. Εκεϊ ό κόμης τούς ύπεδέχθη εύγενώς καί 
διέταξε νά τούς περιποιηθώσιν. ’Αφού δέ άνεπαν 

θησαν δλίγον, είδοποιήθησαν ότι τδ γεΰμα ήτο 
έτοιμον, καί ώδηγήθησαν είς αίθουσαν πολυτε- 
λώς κεκοσμημένην, δπου ολόκληρος ή οικογένεια 
τοΰ κόμητος παρευρίσκετο. Μετά τάς άναγκαίας 
έθιμοτυπίας έκάθησαν είς τήν τράπεζαν, καί τό
τε μόνον παρετήρησαν δτι ή μεγαλητέρα τοΰ κό- 
μητο; θυγάτηρ έλειπε. Διά ποιαν αιτίαν άρά γε, 
διελογίζοντο. Μήπως άσθενεϊ; Καί έν τούτοι; 
ό κόμη; ούδέν άνέφερε περί αύτής.

Κατά τδ διάστημα τοΰ γεύματος είπον πολλά 
περί πολιτικών καί έπιστημονικών αντικειμένων’ 
ό κόμης ώμίλησε περί τής καταστάσεως τοΰ τό
που καί ιδία τής επαρχίας του, περί τών προϊόν
των καί τών κατοίκων αύτής καί έπί τέλους 
έξεθείασε τήν άγροτικήν ζωήν καί τάς καλλονάς 
τή; φύσεως.

Η περιέργεια δμως τών ξένων ηυξανεν έτι 
μάλλον, διότι ή οικογένεια άντί νά άποχωρήση 
εις τά δωμάτιά της ένωοίτερον, διέμεινεν είς τήν 
αίθουσαν μέχρι τή; δεκάτη; ώρας, δτε καί οί 
οδοιπόροι άπεχώρησαν δπως κοιμηθώσι.

Λίαν πρωί έγερθέντες ήνοιξαν τδ παράθυρου 
των, δπως ίδωσιν έάν ήδύναντο ν’ άναχωρήσωσιν. 
II σφοδρότη; τού ανέμου ειχεν έλαττωθή ή δέ 
βροχή καταπαόσει. Ενεδύθησαν οθεν ταχέως καί 
κατέβησαν ϊνα είδοποιήσωσι τδν οδηγόν των νά 
έτοιμασθή πρδς οδοιπορίαν. Αλλ’ ό καλός χωρικός 
ήτον ήδη έτοιμος καί μόνον αύτούς περιέμενεν. 
Πριν δμως άναχωρήσωσιν έπρεπε νά εύχαριστή- 
σωσι τδν κόμητα διά τήν εύγενή αύτοϋ προθυμίαν. 
Ηρχισαν δθεν νά περιδιαβάζωσιν είς τδν έμπροσθεν 
τοΰ πύργου κήπον. Η καταιγίς πολλά έκ τών 
άνθέων ειχεν έκριζώσει καί άλλα πάλιν χώσει εί; 
τήν γήν. Εις τήν άκραν τοΰ κήπου ύπδ μίαν άνα- 
δενδράδα παρετήρησαν πράγμά τι λευκόν, ήμιδ·,- 
πλωμένον' τδ ελαβον, ήτον έπιστολή τής Ε- 
λοίζης πρδς τήν μητέρα της’ ό άνεμος ίσως ειχεν 
παρασύρει αύτήν έκεϊ τήν προτεραίαν’ ιδού τό 
περιεχόμενον.

Σεβαστή μοι μήτερ,
Πριρά τή θεία μου άπολαμβάνω περιποιήσεων 

ώσεί ήμην πλησίον σου’ είμαι σχετικώς καλλίτερα, 
άλλ' δχι έντελώς' καί πώς είναι δυνατόν νά άνα- 
παύσω τήν συνείδησίν μου ; δσάκις ενθυμούμαι 
δτι υπήρξα ή αιτία τοϋ θανάτου τοΰ άτυχούς 
Ροβέρτου μοι έρχεται νά φονευθώ’ πάραυτα δμως 
σ’ ενθυμούμαι καί μεταβάλλω άπόφασιν. ’Ανα
πολώ είς τήν μνήμην μου τδν δοθέντα σοι δρ- 
κον, δτι ένόσω ζής θά ζώ χάριν σοΰ. Χιλιάκι; έ- 

λαβον τήν άπόφασιν νά έλθω πλησίον σου καί 
νά κλαύσω μαζί σου έπί τοΰ τάφου τοΰ άτυχοΰς 
φίλου’ τά δάκρυά μου ίσως ήθελον άνακουφίσει 
τήν κατακλύζουσαν τήν καρδίαν μου άπόγνωσιν. 
Αλλ ό πατήρ μου ; Πώς θά δυνηθώ νά δικαιολο
γηθώ ένώπιόν του ; ενθυμούμαι τάς προτροπάς 
του καί φρίττω’ φρίττω διότι ήτον άδύνατον νά 
συμβιβάσω τήν καρδίαν μου μέ αύτάς. Τήν καρ
διάν μου, ήτις δέν αισθάνεται πλέον ή θλίψεις. 
Εκάστην πρωίαν εγείρομαι καί τρέχω είς τδν κή
πον δπου άνήγειρον κενοτάφιον’ έκεϊ έν τώ μέσω 
τής σιγής άφίνω τά δάκρυά μου έλεύθερα νά τρέ- 
ξωσιν, άλλ’ είναι ανεξάντλητα. Θεέ μου, πόση 
οδύνη !

Επιθυμώ νά περιποιώνται τδ πλησίον τοϋ 
τάφου του άλσος, καί νά άνανεόνουν καθ’έκάστην 
τά έπ αύτοϋ άνθη’ ή κυπάρισσος έλπίζω νά άνε- 
πτύχθη άρκετά.

Φίλησέ μου τήν Αμαλίαν’ ό Θεός άς σάς έχη 
δλους ύπδ τήν σκέπην του.

Η θυγάτηρ σου, ’Ελοίζα.
Η άνάγνωσις τή; έπιστολή; ταύτης έπληροφό- 

ρησε τούς ξένου; περί τών διατρεχόντων' έθεσαν 
τήν έπιστολήν είς 3 μέρος τήν εύρον και έπές-ρε- 
ψαν είς τδν πύργον, ό κόμης τούς περιέμενεν είς 
τήν θύραν’ τδν άποχαιρέτησαν καί άπήλθον.

Διαβαίνοντες πλησίον τοΰ άλσους έζήτησαν νά 
ϊδωσι τδν τάφον τοΰ άτυχοΰς ϊ’οβέρτου. ‘Η κυ
πάρισσος ειχεν ύψος δύο μέτρων, ό δέ έπί τοϋ 
τάφου στέφανος έξ άνθέων ήτον είσέτι δροσερός’ 
είς τήν θέαν αύτοϋ οί οδοιπόροι δέν ήδυνήθησαν 
νά κρατήσωσι τά δάκρυά των. Πόσα; αναμνήσεις 
θλιβερά; περικλείει είς τάφος !

(Τδ τέλος είς τδ προσεχές φυλλάδιον.)

ΒΙΒΛΙΟ ΓΙ’ ΑΦΙ Α.

Τά χατά τδν αοίδιμον πρωταθλητήν τοΰ ίεροΰ 
τ&ν Ελλήνων άγωνος τδν πατριάρχην 
Κωνσταντινουπόλεως Γρηγύριον τδν Ε. Κα- 
ταταχθέντα μεν ύιορθωθεντα, χαί ύπομνημα- 
τισθίντα ύπδ τοΰ χαθηγητοΰ Γ. Γ. Παππα- 
άοπούλου, ίπιμελητοϋ τοΰ ίλληνιχοΰ έχπαι- 
δευτηρίου' συλλεγέντα δδ χαι εχδοθέντα 
ύπδ Γ. Π. Λγγελοπούλου, ίλάρχου, τόμος 
πρώτος, ένΛθήναις 1865.

όταν τδ Ελληνικόν έθνος έκτινάξαν τήν πλά
κα, τήν οποίαν τετρακοσιετής δουλεία είχε κυ- 
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λίσει έπί τοΰ άσπαίροντθ; σώματός του, καί ίμ- 
πληκτος είδεν δ κόσμος τήν πρωτοφανή έκείνην 
νεκρανάστασιν, όταν το πυροβολον τοϋ κλέπτου 

τρομερόν αντηχεί άπδ τοϋ Ολυμπου μέχρι τοϋ 
Ταινάρου, καί άπδ τίς ίδης μέχρι τοϋ ϊστρου, 

κατά παράδοξον τίς ειμαρμένη; σύμπτωσιν σκιε
ρόν τι νέφος έπεσκίασε τήν τότε κυμαινομένην 
παλιγγενεσίαν.

0 προετοιμάσας τήν έπανάστασιν τοϋ 1821, 
πατριάρχης Ι'ρτ,γόριος Ε', ως πρωτόλειον αύτής 
σφάγιον, δίκην ληστοϋ, έκρέματο πρδ τοϋ έν 
Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχείου. Κληροδοτών ό 
αοίδιμος εθνάρχη; εις τδ γένος ήμών, τοϋ οποίου 
τήν ελευθερίαν πολλάκις ιΰνειρεύθη καί πολλά 
δι’ αύτήν έμόχθησε, τδν καθημαγμένον βρόγχον 
τής άγιας του αγχόνης, άπήρχετο ΐνα μεσιτεύση 
καί παρά τώ πλάστη υπέρ τοϋ έθνους του, τοϋ 
οποίου πρωτομάρτυς άνεδείχθη.

Καί δμως ή άποθάρρυνσις έκείνη έν άκαρεϊ διε- 
λύθη. Απδ τδ καταςεσχισμένον ράσον του, δπερ 
ήγίασεν δ ς·έφανος τοϋ μαρτυρίου, κατεσκευάσθη 
ή τουρκομάχος τών Ελλήνων σημαία, ήτις προ- 
ποοευομένη τής μάχη;, τόσα; έλπίδας καί τόσην 
έκδίκησιν ένέπνεεν εΐς τούς άκολουθοϋντας μα- 
χητάς.

Παρ’ έλπίδα δμως εί; τάς, ύπδ τδ πρίσμα τοϋ 
άπαισιωτέρου φατριασμοϋ, συγγραφείσα; διαφό
ρους τή; Ελληνική; έπαναστάσεω; ιστορίας, καί 
τδ μέγα καί περίπυστον όνομα τοϋ άγιου ήμών 
πρωταθλητοϋ ουδεμια; έτυχε σπουδαίας μνήμης, 
μέχρι; δτου ό ανεψιός τοϋ αοιδίμου πατριάρχου 
άνεπλήρωσε τήν άσυγγνωστον ταύτην παράλειψιν.

0 Κύριο; Γ. Αγγελόπουλο;, ανώτερος αξιω
ματικό; τοϋ ελληνικού στρατού,άφοϋ εΐ; τήν πα
τρίδα προσέφερε μακροχρόνιον έντιμον υπηρεσίαν, 
μακράν τών λυμαινομένων τήν πατρίδα κομμά
των, τιμίως καί εΰσυνειδήτως έκπληρών τδ κα
θήκον του, ευοέθη μίαν ήμέραν άπερριμμένο; υπδ 
πολιτικής, ήτι; ώ; μόνον συστατικόν άπήτει τήν 
φαυλότητα- Οΰτω παραγκωνισθεί; ό άνεψιδ; τοϋ 
πατριάρχου, ούδέν άλλο ώνειρεύετο ή τήν ίεράν 
μνήμην τοϋ θείου του. Η ιδέα αΰτη τοσούτον έ- 
νεσαρκώθη εΐ; αύτδν, ώστε μήτε άτρυτοι κόποι, 
μήτε δαπάναι, ίσχυσαν ΐνα τδν άποτρέψωσι τοϋ 
ιερού σκοπού του. Ενθουσιών συνάθροιζε μετ’ εύ- 
λκβεία; καί τδ έλάχιστον έγγραφον τού μακα
ρίου εκείνου άνδρδς, καί άφοϋ όπωσοϋν κατήρτη- 
σεν άξιόλογον συλλογήν, ήρχισε τήν δημοσίευσή 
αύτής ύπδ τδν άνωτέρω τίτλον, μηδόλως άναλο-

γισθείς έπί τέλους τδ πολυδάπανον, άλλ’ έκ τών 
στερημάτων του παντοιοτρόπως έξοικονομήσας.

Εν τοϊς δημοσιευομένοις έγγραφοι;, διαλ.άυ.πει 
δ ύπέρ τής έκκλησίας, τή; παιδείας, καί πρδ 
πάντων ό ύπέρ τή; άπελευθερώσεω; τοϋ γένους 
ένθερμος ζήλος τοϋ άπαγχονίσθέντο; πατριάρχου.

Ευχόμενοι ΐνα όσον τάχιστα έκδοθώσι καί οι 
άλ.λοι τόμοι, άπονέμομεν φόρον δικαίου έπαίνου 
πρδς τδν φιλοπάτριδα Κ. Αγγελόπουλον, κάλλιον 
παντας άλλου έξυπηρετοϋντα οΰτω τήν πατρίδα.

Κ. Σ.

'Εγχειρίόιον συστηματιχής ανατομίας τοΰ αν

θρώπου ύπό Παύλου Ιωάννου, ϊατροΰ χαί 
παρασχευαστοϋ τής άνατομίας ίν τω ίθνιχω 
πανεπιστήμια).—Βιβλίον πρώτον.— Οστεο
λογία χαί συνδεσμολογία. — 'Εν '.λθήναις, 
1865.

Δύο τινα είδη ή καλλίγονο; Ελληνική γή έν 
αφθονία παράγει, υπουργού; καί καθηγητά; ίκα- 
νωτάτου; καί σοφωτάτους. Π γηραιά Ευρώπη 
μα; χειροκροτεί, μά; ζηλεύει καί μακαρίζει τούς 
Ελληνα; έπί τή ταχεία αύτών διανοητική προό- 
δω’ ήμεϊ; δέ σεμνυνόμεθα, έξογκούμεθα καί ίνει- 
ρευόμεθα γληκύτατα ένύπνια μέ τδ «Κούνια Μα
νώλη, νά πάμε στην πόλη». Καί νομίζετε δτι 
είναι δύσκολον νά υπάγωμεν; Ούδέν εύκολώτε- 
ρον, σά; βεβαιώ, άν έξακολουθήση έπί τινα έτη 
ή μετά τήν ’Οκτωβριανήν έπανάστασιν δοθεΐσα 
έπί τά πρόσω ώθησι; εις τά ελληνικά πράγματα. 
Πού αλλού είδετε τωόντι τέσσαρα αλλεπάλληλα 
ύπουογεϊα έντδ; ένδ; δεκαπενθημέρου; πού άλ- 
λοϋ είδετε λαδν ολόκληρον καθήμενον εί; τά 
καφφενεΐα καί περί ούδενος άλλου, εΐμή περί τής 
πολιτείας φροντϊζοντα ; πού αλλού είδετε, τέλος 
πάντων, πανεπιστήμιου έφωδιασμένον διά τοσού- 
του συ-ήνους καθηγητών καί τόσους άλλους σο
φωτάτους άνδρας καιροφυλακτοϋντας ίνα είσπη- 
δήσωσιν έντδς αύτού ; Τί ταύτα πάντα σημαίνου- 
σιν, παρ’ ότι ή Ελλάς είναι φυτώριόν υπουργών, 
ότι ό λαδς αύτή; ύπερπληρώσα; τδ βαλαντίου 
διά τή; έργασίας του, φροντίζει τώρα, υπδ υίϊκή; 
ευγνωμοσύνη; κινούμενος, καί περί τή; διαχειρί- 
σεως τών κοινών, καί δτι ή παιδεία έφθασεν έν 
Ελλάδι είς τδ άκρου άωτον αύτή;;

Καί τά μέν άλλα δέν είναι σήμερον καιρδς νά 
έξετάσωμεν- τούτο δέ μόνον λέγομεν δτι μία τις 
σμικροτάτη έλλειψι; υπάρχει άκόμη είς τήν τε- 

λειοποίησιν τής επιστημονικής μαθήσεως, ή έλ- 
2ειψι; δηλαδή βίβλίιυν. Οί ταλαίπωροι φοιτηταί 
αναγκάζονται ένεκα τούτου νά δαπανώσι τά τέσ
σαρα έτη τής φοιτήσεώ; των είς αντίγραφά;. Πρέ
πει ν άντιγράψωσι τά τετράδια τού φιλοσόφου, 
τά τετράδια τοϋ βοτανικού, τά τετράδια τοϋ 
φυσικού, τά τετράδια τοϋ φυσικοϊστορικοϋ, τά 
τετράδια τοϋ παθολόγου, καί πολλά άλλα, τά 
όποια τώρα δέν ενθυμούμαι, ώ; άν εύρισκόμεθα 
είσέτι εί; τδν 1 8ον αιώνα ! Οι σοφοί καθηγηταί 
δέν εύκαιροϋσι νά έκδο'ισωσι διά τοϋ τύπου τά 
μαθήματά των, δώτι τδν καιρόν των δαπανώσιν 
εί; άλλα ωφελιμότερα. Καί τί; περί τούτου αμ
φιβάλλει άφοϋ άνέγνωσε τά Φιλολογικά πάρεργα 
τοϋ σοφοϋ καθηγητοϋ τή; φιλοσοφίας, τά έπι^η- 
μονικά παράδοξα τοϋ καθηγητοϋ τή; φυσική;, 
τδ Τύρι λύρι τοϋ καθηγητοϋ τή; βοτανικής, τά; 
σατυρικά; διατριβές τοϋ καθηγητοϋ τή; γενική; 
ιστορίας καί τήν γραμματικήν του .’

όπωσδήποτε ή έλλειψις υπάρχει καί ταύτην 
πάνυ φιλοτιμώ; θεραπεύει έν μέρει ό κύριος Παύ
λος Ιωάννου διά τοϋ σήμερον άναγγελλομένου άξω- 
λόγου βιβλίου του. Είθε δέ καί άλλοι νά μιμηθώσι 
τδ καλδν τούτο παράδειγμα καί νά έξομαλύνωσι 
διά τής έκδόσεως καταλλήλων έπιστημονικών βι
βλίων τήν σκολιάν καί δυσποόσιτον πρδ; τά; έπι- 
στήμ,α; οδόν.

— Περί Θ ράχης. Λόγος εκφωνηθείς χατά τήν 
ίπέτειον έορτήν τής έ>· Φιλιππουπόλει κεν
τρικής ίλληνιχής Σχολής, ύπό Βλασίου Ι\ 
Σ χορό ίλη (Σχολάρχου). Εν Κωνσταντινου- 
πόλει 1865.

Αν καί συντομωτάτη ή περί Θρμκης αΰτη μο
νογραφία, περιέχει όμως τά κυριώτερα καί άξιο- 
λογώτερα ιστορικά γεγονότα μετά πολλής σαφή
νεια; εκτεθειμένα, ό συγγραφεϋ; έν τέλει προ
σπαθεί λίαν εύφυώς ν’ άποδείξη ότι ή Θράκη δια
μένει μέχρι σήμερον χώρα Ελληνική" περαίνει δέ 
τήν πραγματείαν του διά τοϋ εξής άξιομνημο- 
νεύτου έπιλόγου. . . .

... «II μεγίστη, ή ζώσα άπόδειξι; τής έλλη- 
νικότητος ήμών κεΐται έν ήμϊν αύτοϊ;" είς ημάς 
εναπόκειται καί μάλιστα εί; τήν φίλην νεότητα, 
ν’άποδείξωμεν καί νά μαρτυρήσωμεν ένώπιον όλου 
τοϋ κόσμου, ότι εϊαεθα απόγονοι τών αθανάτων 
Ελλήνων, διά διαγωγής, διά χαρακτήρος, δι’ ά- 
ρετών, δι’ έργων άληθώς Ελληνικών.»

θ.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Ο ΝΕΚΡΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ.

ζΛ'αεά τό Λαπκόν.)

(Άφιεροΰται τή Μαρία.)

Τήν νύκτα ό Ιππότη; "Αζ τδν ίππον του λαμβάνει, 
Κ’ εϊς τήν πατρί'α τήν α'.γήν τή; νέας Έλσης φθάνει.

Του; άρβαβώνας του τελεί, πλήν μήν παρήλθε μόνον,
Κ δπδ τήν μούρην γην δ "Αζ κοιμϊται τών δρυμώνων. 

Ή Έλση κλαίει, καί σκληρώς τήν κεφαλήν τη; κρούει·
'Ο "Λζ, άπδ τήν κλίνην του τήν κάτω τήν ακούει.

Τα εσπαρμένα τουδστα μετά σπουδής συνάζει, 
Ίά συναρμόζει τρίζοντα, του; σκώληκα; τινάζει,

Κ' εγείρεται τδ φέρετρον λαμβάνων εί; τδν ώμον, 
Καί βαίνει πρδς τής παλαια; αγάπης του τδν δρόμον....

Κτυπα μέ τδ φορεϊον του τοΰ οίκου της τήν θΰραν.
Ανοιςον, Ελση ! έκραξε, πρδς τήν παρθε'νον χήραν.

— *Αν είσαι συ ό ίδιος, εκείνος έάν είσαι,
Ώ ! τοΰ Χρίστου τδ όνομα νά είπης μή άρνήσαι '

— Ανοιξον, κόρη ! τοΰ Χριστού τδ όνομα προφέρο»· 
Μ εκουρασεν ό οίκο; μου ον εϊς τούς ώμους φέρω.

Ό έρως ϋπερίσχυσεν άνοίγει παραφόρως 
Τήν θΰραν, και δ ζοφερδς εϊσήλθεν δδοιπόρος. . .

ΙΙλήρης χαρας είς τήν λευκήν τδν έθλιβεν αγκάλην.
— Ώ "Αζ ! εϊσαι ί ίδιος ! μοί άπεδόθης πάλιν. . . 

Είν αληθές, εϊσαι νεκρδς, σέ ήλλαξε τδ χώμα,
Πλήν τώρα, τώρα, σ' άγαπώ πλειότερον ακόμα ! 

Λέν ήνοιξε τά χείλη του . . . άφήκε τδ φορεϊον,
Κ’ είς τήν έσιίαν ώρμησε νά θερμανθή πλησίον. . . 

Ένηγκαλ.ίσθη τήν πυράν, κ’ ήκούετο δ ήχος
Κρατουντών τών όδόντων του άπδ θανάτου ψύχος. ■ .

— "Ελση ! — Ώ ! λάλει· άνοιξον τά κεκλεισμένα χείλη, 
Καί πάντοτε δμίλει μου, καί πάντοτε δμίλει !

— ’Λπε’μαθον νά όμιλω ! εκεί δέν δμ'.λοΰμεν. . .
— "Αζ!— Μόνον πλανώμεθα καί τδν θεδν ζητουαεν.

— Λάβε με, λάβε με μέ σε ! ώ "Αζ μου, εύσπλαγχνία ! 
— Είναι στενά, πολύ στενά καί ψύχος, καί σκοτία !

— Άλλοίμονον' είναι βαρύ τδ χώμα είς τδ μνήμα ;
— Πολύ βαρύ' δμως πολύ βαρύτερου τδ κρίμα . . . 

Είπε' με, "Αζ, αγάπη μου, δπδ τδ μαΰρον χώμα,
Τί χάμνεις, τί. εις τδ ψυχρδν καί ζοφερόν σου ςρώμα;

— "Οταν δέν κλαίης μοΰ κοσμοΰν τδ φε'ρετρον μυρσίναι, 
Άλλ’ όμως πλήρες αιματο; δπόταν κλαίης είναι. . .

— Ώ ! σίγα !—'Ελση, λέγε με, δ ήλιος σα; κόρη,
’ Εξε'ρχεται ώ; άλλοτε καί λάμπει είς τά όρη ;

— Ναί λάμπει ! — ‘Ημείς ήλιον δέν εχομεν. · . ακόμα 
Θιρμαίνει και ζωογονεί παν παγωμενον σώμα ;

— θερμαίνει μόνον ευτυχεί; ! ήμα; δέν μα; θερμαίνει ! 
Κ’ έχετε βόδα πάντοτε, ώ 'Ελση πεφιλμένη ;

Τήν έολτπε, τήν έβλεπε μέ τδ βαθύ του 0μμα· 
Έξαίφνης· — "Ελση, έκραξε, μέ άγαπα; άκόμα ;

Ή κόρη εί; του; κόλπους του θρηνούσα έβυθισθη, 
Καί ή ζωή τδν θάνατον θερμώς ένηγκαλίσθη.

| Τότε φωνή άντήχησεν έν μέσω τών άνεμων·
Ήγέρθη, τήν απώθησε, καί ήκροδτο τρε'μων. . ■
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—Με χρίζει, εϊπεν, ό λευκός αλέκτωρ άπο κάτω-
Μέ λέγει, «δτι τήν ζωήν ήν έκλεψα ταράττω. . .· 

Πηγαίνω, μή τον άρχοντα τοϋ σκότους παροργίσω.
Ώ, πόσον είσθε ευτυχείς οί μένοντες οπίσω. · .

Ή Έλση τόν εμπόδισε μ’ απελπισίας σχήμα.
— Μή κλαίης, μή ! εϊναι βαρύ, είναι μεγάλον κρίμα ! 

Άοες νά φύγω, μέ καλούν, άντήχησεν ή ώρα’
'Ακούει; ; καΐ ό έρυθρόΰς αλέκτωρ κράζει τώρα.

Έπί τών ώμων έλαβε καΐ πάλιν τό φορεΐον,
Καΐ προχωρεί κλονουμενος προς το νεκροταφείου. 

Ίΐτον άπαρηγόρητος, διότι ή μνηστή του,
’Απεγνωσμένη, κλαίουσα, έβάδιζε μαζί του. . .

Καΐ όταν, όταν εφθασαν τό μέλαν δάσος, ότε
Έφάνησαν τα μνήματα, υπερφυείς ίπποται, 

Κεκαλυμμένοι σάβανα λευκότερα χιονο;,
Ίππευον ίππων σκελετούς κ’ έκάλπαζον άφώνως. . . 

Τό δάσος έγεμε σκιών καΐ τό νεκροταφεΐον,
Όπόταν είς τόν τάφον του έστάθησαν πλησίον.

— Άκουσον Έλση ! μή θρηνής, αγάπη μου,ματαίως- 
Κ ’ ίδέ, ίδέ τόν ούρανόν δπόσον είν’ ώραϊος !

"Οτε ή κόρη ύψωσε τό ενοακρύ της βλέμμα,
Έκεϊνος ε!ς τό μνήμα του είσέδυσεν ήρε'μα . · . 

"Οτε τό κατεβίβασε τόν "Αζ δέν είδε πλέον,
Έθρήνει μόνον ό βορράς είς τάς ιτέας πνέων !

Κ’ έστράφη μέ κλονούμενον είς τήν οικίαν Βήμα- 
Παρήλθε μήν, καΐ ήνοιξαν καΐ δι’ έκείνην μνήμα.

ΑΧΙΑΛΕΪΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ. 

TO OHSEION
καΐ 

ΟΝΑΟΣΤΟΤΑΡΕΩΣ.

0 πρός Βορέαν τοϋ Αρείου Πάγου, έν μέσω δέ 
τής Ακροπόλεως καΐ τοϋ Διπύλου κείμενος έξά" 
στύλος Δωρικός ναός, ό πρώην τιμώμενος έπ ό- 
νόματι τοϋ Αγ. Γεωργίου, τήν σήμερον ονομάζε
ται κοινώς παρά πάντων Θησζϊον 1). Ερευνώντες 
δέ, εις τί στηρίζεται ή προσηγορία αυτή, εύρίσκο- 
μεν, δτι χρεωστεΐται εις μόνην τήν παρατήρησιν 
τοϋ οτι έζ δκτωκαίδεκα μετοπών 2),δσαι δηλαδή

Σημ. Χρυσαλ. ‘Υπό πολλών λογίων παρακινηθέντες ά 
ναδημοσιεύομεν σήμερον άρχόμενοι έν τή Χρυσαλλίδι τήν 
άξιόλογον ταύτην περί Θησείου πραγματείαν τοΰ περικλεούς 
Λ. -Ροσσίου του καί καθηγητοΰ τής άρχαιολογίας χρήμα- 
τίσαντόςποτε έν τω ΈΟνικώ Πανεπιστημίω-

1) 'Υπό τίνος πρώτον είσηχθη ή αδέσποτος αυτή ονο
μασία, άγνοοΰμεν. Άπαντώμεν δέ αύτήν ήδη είς τάς πε
ριηγήσεις τοΰ Ο ύ ή λ ε ρ καΐ τοΰ Σ π ό ν, οΐτινες όνομά - 
ζουσι τόν ναόν άνευ περαιτέρω παρατηρήσεως ναόν Θησέως- 
ώστε φαίνεται οτι ηυρον τό όνομα ήδη έν χρήσει.

2) Τό όνομα μετόπη δέν εύρίσκεται μέν είς τους 
σωζομένου; Έλληνας συγγραφείς- πλήν ό Βιτρούβιος (de 
Architect, 4, 2) ετυμολογεί αύτό τόσον σαφώς, ώστε δέν

έχουσι τόπους έπειργασμένους, αί οκτώ (άνά τέσ- 
σαρας έφ έκατέρας μακράς πλευράς) είκονίζουσιν 
άγώνας τοϋ Θησέως, έν ω αί πρός Ανατολάς ύπέρ 
τήν είσοδον δέκα μετόπαι παριστάνουσιν άθλους 
τοϋ Ηρακλέους. όμολογώμεν, οτι άπόδειξις άδυ- 
νατωτέρα δέν δύναται νά ύπάρχη ! Οί τύπος τών 
μετοπών είς τούς άρχαίους ναούς εϊναι σχεδόν 
απλώς αρχιτεκτονικά καλλωπίσματα 3)’ δθεν δέν 
έχουσιν, ώς έπι τό πλείστον, είμή έμμεσόν τινα, 
πολλάκις δέ μηδεμίαν σχέσιν μετά τοϋ τιμωμέ
νου είς τόν ναόν θεοϋ. Μεταζύ τών εξήκοντα πε
ρίπου μετοπών τοϋ Παρθενώνος, δσαι έκ τοϋ σύμ- 
παντος άριθμοϋ τών 92 εΐσέτι διακρίνονται, ή έκ 
τών διαγραφών τοϋ Βέλγου Καβρέως γνωρίζονται, 
μόλις ή μέν καΐ ή δέ άπ’ευθείας άνήκουσιν είς 
τήν Αθήναν’ αί δέ λοιπαΐ παριστάνουσι Κενταυ- 
ρομαχίας, αθλους ηρώων, γυναικών άρπαγάς καΐ 
άλλα άντικείμενα, τά ύποϊα οΰδαμώς συνδέονται 
μετά τής παρθένου θεοϋ 4), είμή διά τοϋ πολλά 
χαλαρού καΐ άνειμένου μίτου τής γενικής τών 
Πανελλήνων καΐ τής ιδιαιτέρας τών Αθηναίων 
μυθολογίας. Αί μετόπαι τοϋ έν Ολυμπία ναοϋ τοϋ 
Διός, έξ ών τινες άνευρέθησαν ύπό τής Γαλλικής 
επιτροπής, είχον έπειργασμένους τοϋ Ηρακλέους 
τούς αθλους 5). θί αύτοΐ δέ άθλοι ήσαν καΐ περί 
τόν έν Σπάρτη ναόν τής Χαλκιοίκου Αθήνας 6). 
Τών έν Σελινοϋντι ναών εύρέθησαν τοϋ μέν δ-5ο 
μετόπαι, έν αίς ό Ηρακλής μετά τών Κεοκώπων, 
καί ό Περσεύς φονεύων τήν Γοργώ, τοϋ δέ πλειό- 
τεραι, έν αίς ό Ακταίων περιοεβλημένος έλάφου 
δοράν, ό Ηρακλής μετά τής ϊππολύτης, ό Πάλλας 
καΐ ή Αθηνά, καΐ άλλα άντικείμενα 7)’ άλλά τίς

μένει αμφιβολία, πώς πρέπει νά γράφηται. Παραβ. περί 
τοΰ είρημένου χωρίου τοΰ Βιτρουβίου τάς παρατηρήσεις τοΰ 
Βροενδστέδ, Voyag· II, ρ, <37.

3) Σκίζεται π. χ. είς τάς Άμύχλας μετόπη (ώς φαίνε
ται, τοΰ ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος), έχουσα μονον Βουχρανον 
έπειογασμένον άλλαι τινες ίμοιαι είς τήν έν Ίω εκκλησίαν 
της Άγ. Τριάδος, έφ’ ών εναλλάξ βοόκρανα καΐ ανθέμια- 
πάλιν άλλη έν^Ανάφη, έφ’ ής έπείργαςαι κάλχη (rosette).

4) Τίς θέλει άρνηθή, 8τι εικόνες γυναικών άρπαζομένων 
παρ’ άκολάστων Κενταύρων, εϊναι παράδοξος καΐ σχεδόν 
άτοπος κόσμος ναοΰ τής κατ’ έξοχήν παρθένου Αθήνας ; 
Καί έάν τυχόν όλου τοΰ Παρθενώνος δέν περιήσαν άλλα 
λείψανα, παρά ταύτας τάς πέντε μετόπας, τίς ήθελε συμπε- 
ράνει έξ αύτών, ότι άνήκουσιν είς ιερόν της αγνής καΐ άδα- 
μάστου παρθένου ;

5) Παυσαν. 5, 10, 2, Εχρέά· scientf. de la Moree, 
pl. 74,-78.

61 Παυσαν. 3, 17, 3.
7) Serradifalco, Antichita della Sicilia,II,tav-25 34. 

•τολμά νά μαντεύση έξ αυτών τών ναών τά ό- 
νόματα;

Πλήν όχι μόνον αί μετόπαι, άλλά καΐ τά λοι
πά περί τούς άρχαίους ναούς γλυπτά έργα, δσα 
είναι έπΐ τών επιστυλίων καΐ τής ζωφόρου (έν- 
νοοϋμεν γενικώς τό καλοόμενον entablement), 
καΐ δσα επομένως χρησιμεύομαι μόνον είς καλλω
πισμόν οΰσιωδώς αναγκαίων άρχιτεκτονικών με
ρών τοΰ οικοδομήματος, δέν έχουσςν ούδεμίαν ά" 
ναγκαίαν σχέσιν μετά τοϋ θεοϋ, είς δν δ ναός κα- 
θιέρωται, ή άλλως ειπεϊν, ή εκλογή τοϋ άντικει- 
μένου αύτών έξήρτητο έλευθέρως έκ μόνης τής 
φιλοκαλίας καΐ προαιρέσεως τοΰ τεχνίτου. Η κα
τάλληλος έκλογή προσφυών αντικειμένων ε-ς τάς 
ζωφόρους τοϋ τε Παρθενώνος καΐ τοϋ ναοϋ τής 
Νίκης οφείλεται είς μόνην τήν ορθήν κρίσιν τών 
έπιστατησάντων είς έκείνας τάς οικοδομάς άν
δρών. Αλλ’ δ αύτός ίκτϊνος, δ οϊκοδομήσας τόν 
Παρθενώνα, καΐ οί περί αύτόν τεχνϊται, έκόσμη- 
σαν τήν έντός τοϋ σηκού ζωφόρον τοϋ έν Βάσσαις 
τής Αρκαδίας ναοϋ τοϋ Επικουρίου Απόλλωνος μέ 
άντικείμενα τής εγχωρίου αύτών Αττικής μυθο
λογίας, μέ τήν Κενταυρομαχίαν καΐ τήν ήτταν 
τών Αμαζόνων, όχι δι’ άλλον λόγον, είμή δτι 
αύτοΐ ήσαν Αθηναίοι. Διά νά προσάψωσι δέ ταΰτα 
έπωσοϋν είς τόν τιμώμενον θεόν, είσήγαγον, τό 
λεγόμενον, θεόν έκ μηχανής, τόν Απόλλωνα καί 
τήν Αρτεμιν έφ άρματος έλαφηλάτου έπειγομέ- 
νους είς μέσας τάς μάχας 8). Περί δέ τής έξωθεν 
περιθεούσης ζωφόρου τοϋ Αθήνησςν Ερεχθείου έπέ- 
χομεν εΐσέτι’ μολονότι είς τά εύρεθέντα αποσπά
σματα τών λογαριασμών τής οικοδομής τούλάχι
στον δέν ονομάζονται μυθολογικά άντικείμενα. 9)

Καί ταΰτα μέν πρός τό παρόν περί τών έν τοϊς 
άρχαίοις ναοϊς μετοπών καί ζωφόρων. Μόνα δέ τά 
έν τοΐς άετοϊς τών ναών άγάλματα φαίνεναι δτι

8) Ε χ ρ e d i t- s c i e n t i f. de la Moree, pl. . . 
Slakelberg, der Apollotempci zu Bassae.

9) π. χ. Φυρόμαχος Κηφισιεύς τόν νεανίσκον τόν παρά 
τόν θώρακα ίξήχ. δρ· Πραξίας έμ Μελέτη οίκων τόνΐππον 
και τον όπισθοφανή τον παρακρουοντα ΗΔΔδρ. Άντιφάνης 
έκ Κεραμέων τό άρμα καΐ τόν νεανίσκον καΐ τώ ΐ'ππω τώ 
ζευγνυμένω Ι1ΠΔΔΔΔ· δρ. καΐ έ.

ΙΙέρυσιν εύρέθησαν καί τινα λείψανα τών άναγλύπτων 
τούτων, τά όποϊα είναι έκ μαρμάρου, καί ούχί, καθώς πρό
τερον κοινώς ένομίζετο, έκ χαλκού. ’Επειδή ίμως άκόμη 
δεν συνετέθησαν, άλλά φυλάσσονται είς διάφορα χωρί
σματα, δέν τολμώμ.εν άκομη νά κάμωμεν περαιτέρω ει
κασίας. 

άναφέρονται συχνότερα καί σχεδόν άναγκαίως είς 
τόν κύριον τοϋ ναοϋ θεόν’ καΐ τούτο διά τόν άπλοΰν 
λόγον, δτι αύτά, ώς σκολιά έργα καί όντα αφαιρε
τά (statues degagees en ronde bosse), δέν υ
πάγονται είς τήν κατηγορίαν τών αρχιτεκτονικών 
καλλωπισμάτων , άλλά άντιπροσωπεόουσι τούς 
άοράτους κατοίκους τών ναών, έπιδεικνύοντα καί 
τοϊς έξω θεαταϊς στμεϊα τής μεγαλοδυναμίας των. 
Η γνώμη αύτη στηρίζεται είς τά έν τοϊς άετοϊς 
άγάλματα τοϋ Παρθενώνος 10), τοϋ έν Αίγίνη 
ναοϋ τής Λθηνάς 1 I), τοϋ έν Θήβαις Ηρακλείου 
I 2), τοϋ έν τοϊς Δελφοίς ναοϋ τοϋ Λπόλ.λωνος 1 3) 
καί τοϋ έν Ολυμπία ναοΰ τοϋ Διός 1 4). Πλήν καί 
ένταϋθα εύρίσκονται συχναί έξαιρέσεις. 0 Παυσα
νίας ήδη άπορεΐ, πώς νά προσαρμόση τά έν τοϊς 
όπισθεν άετοϊς τοϋ Ολυμπιάσι ναοϋ κείμενα ά
γάλματα είς τόν Δία 1 5)’ ό αύτός δέ συγγρα
φεύς αναφέρει καί άλλα παραδείγματα, τά όποϊα 
φαίνεται, δτι παρέχουσιν έξαιρέσεις άπό τόν άνω 
έκτεθέντα κανόνα 1 6).

Αλλά δεδόσθω στιγμιαίως, δτι ύπάρχει ποιά 
τις, καίτοι ώς έπί τό πλέον λίαν άπόκρυφος καί 
δυσεύρετος,σχέσις μεταξύ τοϋ τιμωμένου θεοϋ καί 
τών περί τόν ναόν του γλυπτών έργων. Διά τί 
άρα δνομάζομεν τό περί ού ό λόγος οικοδόμημα 
ναόν τοΰ Θησέως, καί όχι μάλλον τοϋ Ηρακλέους, 
δστις καί αύτός είχεν ιερόν είς τάς Αθήνας ; 1 7) 
Εάν οί τύποι τών μετοπών έξαρκοϋσιν είς λύσιν 

τοιούτου ζητήματος, εϊναι προφανές, ότι ό Ηρα
κλής έχει καί πλειοτέρας καί καλητέρας άξιώσεις 
έπί τοϋ είρημένου ναοϋ,έπειδή αύτός έκ δεκαοκτώ 
μετοπών κατέχει τάς δέκα, καί ταύτας τάς ύπέρ
τήν είσοδον κειμένας.

(Έπεται συνέχεια.)

10) Παυσαν. I, 24, 5-
1 I) Τοΰ κοινώ; καλουμένου ναοΰ τοΰ Πανελληνίου Διός,
12) Παυσαν. 9, 11, 4.
13) Όαύτό; 10, 19, 3·
14) Ό αύτός 5, 10, 2.
13) Παυσαν. αυτόθι (άφ- οϋ είπεν, οτι είς τόν όπισθεν 

άετόν άνέκειτο ή μάχη τών Ααπιθών καΐ Κενταύρων)- ·έ- 
ποίησε δέ (έμοΐ δοκεϊν) ταΰτα ό ’Αλκαμένης, Πειρίθουν τε 
εϊναι Διός έν επεσι τοϊς Όμηρου δεοιδαγμένος, καΐ θησέα 
έπιστάμενος ώς ειη τέταρτος ΙΙέλοπος.ι

16) *15. Παυσαν. 8, 45, 4 περί τών έν τοϊ; άετοϊς τοΰ 
έν Τεγέα ναοΰ τής ’Αθήνας τής Άλέας.

17) Άρισσοφ· Βατρ. 504 μετά τοΰ σχολ. Vitruv. de 
Architect. 2, 8. (έκτος τοΰ έν Κυνοσάργει Ηρακλείου). 
Πλήν καΐ είς τήν λοιπήν ’Αττικήν ήσαν πολλά ιερά τοΰ 
Ηρακλέους. Ίο. Άρποχρατ· έ. λ. 'Ηράκλεια. Πρβ. 
κατωτέρω σημ. 20.



656 ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ.

ΜΥΡΟΑΟΓΙΑ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ.

ΜΓΡΟΛΟΠΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

Έγώ ή φτωχή ή άρφανή ή Άραπίεζα ή Παρασκή (α) 

άφ’ δντας έγεννήθηχα'
Γενήκα’ νας βρυκόλαχας χ’ έφαγα τόν αφέντη μου. 

Πανδρεύθηκε χ’ ή μάννα μου χ' έμεινα χακουρ^ίζικη, 
Κίδ μπάρμπας μου μ’έμάζουξε μα ήταν ή θεία μου καχιά- 
μ’ έδερνε χαι μέ μάλουνε και μέ τά βόϊοα μ' έστελνε, 
για ξύλα και γχά λάχανα ξυπόλυτη καί ξέντυτη (β) 
μέ πά.γουρα (γ) χαί μέ βρο/'ές χ’ απέχει δέν έπέθενα 

γίαμά ’ζησχ, μεγάλωσα.
Τινήχα δώδεκα χρονοϋ και μία ’μέρατό πρωί 

που πήγαινα ς’ ταϊσ ’ Ελιμπιές ψωμί τών ξαλδελφοϋνε μου. 
χ' έκεϊ παρουσιάσθηκε γ’αμά δ 1 ιαννης ό Μελας 
τοϋΨαρομάτ δ μεσιακό; (δ)καί μ’ έδωσε μ’ ενα σχιουνί 
μ' έτράβα τόν χατήφουρο· 
με πάει πέρα ς'τοϋ Ντραϊλί μέ φέρει χαί ς'τόν Κουζουνά(ε) 
μέσα ς' τά Σιδεριάνικα μέσα ς τόν πύργον φυλακή. 
Μά πουνηρεύτηκα κ’ έγώ, κ’ έπήγα μέ τή γνώμη του 
ίσο π’ άποχιουμήθηχε, χαί μαυρορρεματίζουμαΓ (ζ) 
πάω πάλι ς’ τόν μπάρμπα μου.

Καί δύο / ρονιά σφαλιστή μέσα ς’ τό σπίτι ζάθουμουν 
χΐ’ άπάνω ποϋ ξεθάρεψα κ’ έλεγαν τ’ ένε ς’ τό νησί, (η) 
χ ’ έπηγα μέ τή νύφη μου νά ζαλοθοΰμε λούπινα, 
χ’ άπάνω ποϋ ζαλόθηκα, γ’αμ’ ακόυσα τή Νικολοϋ 
κ’ έσκουξε δυνατή φωνή·

« Έ/άθης μαϋρο Παρασκή, πάλι ματασυλλήφτηχες. » 
Κ’ έχει παρουσιάστηκε πάλι δ Γιάννη; δ Μελά; 
μέ τά καβούτζια (0) του τά ύδώ (ι).
κ’ ένα σπαΟάκι εύγαλε καί μ’ άρχισε διπλαρισταϊς 
καί ς’ τήν Κοκκάλα μ’ έϊφερε.

Κ’ έσκουξα δυνατή φωνή « βόϊθα Καλογερόγιαννη (κ) 
άν θές νά κάμης ψυχικό. ” 
3τ’έσκουζα τό ψυχικό κ’ έκεϊνο δέν έπέρασε.

Μή τιμωρας τήν άρφανή, τί τό βαϊρέται κι’ δ θεός. » 
Κ’ έκεϊ ή Κουτρουλογιαννοϋ (λ) άρχισε γιά νά μοΰ μιλή· 
< Μωρή πώς δεν μετονοδς πώς δέν ξαναβαφτίζεσαι, (μ) 
« νά μή γενοϋσι φονικά ;

« Γιαμά γιατί ντροπιάζεσαι ποϋ θά γενης Μελάνιασα. 
« Νά ήσαι κοντζά £ετζιάν·.σα, (ν)

(α) Παρασκευή, (β) άνευ ένδυμά τιον.ίγ) πάγους.(δ) με
σαίος υίόςτοϋ Ί'αρομάτη.'ιε) τό Δρυαλί καί δ Κουζουνας 
είναι χωρία εις τά δποϊα μετεφέρθη άπαχΟεΐσα ή Παρα- 
σχ(ευ)ή. (ζ) Έφυγα ή έκρύβην είς τό μαϋρον £εϋμα.ίη)Έ- 
νόμιζαν δτι δ Ίω. Μελας έλειπεν εις τό νησί της Έλαφο- 
νήσου. (9) εν τή Μάνη καβούτζία Ονομάζουν του; αδελφούς, 
(ι) ύδώ αντί δύω. Ή μετάθεσις αύτη είναι συνήθης είς τήν 
Λακωνικήν διάλεκτον καί έν άλλαις λέξεσιν,ώς άνωτέρω τό 
έϊδάη άντί έδιάει. (χ) Γείτονός της (λ) Συγγένισσα τοϋ ά- 
παγωγέως’Ιω. Μελά, (μ) μεταβάλλεις γνώμην (ν) Ισχυρά· 
ή Κουτρουλουγιαννοϋ διά νά πείση τήν Παρασκευήν νά 
άκολουθήση τόν συγγενή της,τής καταδεικνύει δτι Οά λάβη 
σύζυγον έκ μεγάλης γενεάς.

« Νύφη νά σέ φωνάζουσί 'σέ Σπείρα καί 'σέ Κοτζουνά 
« σέ’ Λάγια καί ς'τά Τζικαλιά (ξ) σάν -ως μέ λέγουσι χ*" 

έμέ;·
• Δέν τόν έΟέου (ο) μωρ’ Γιαννοϋ ς’ τά μάιτα μου (π) να 

τόν ίδοΰ, 
αδτόντό Γιάννη τό Μελά, γ’ατ’ έν ψυρίτης χαί φτωχός.

ΜΥΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΠΩΡΓΑΡΟΥ (α).

Γ>ά δός μου μάννα τήν ευχή νά πάω ς’τήν Τροπολιτζά, 
νά φέρ’αλήθειες παστρικιές. (β) Μέ τήν ευχή μου άϊ !

Πέτρου· 
καλάνά πας καλά νά ρθης. Βανοϋ τήν ςράταν σά ’μπροςά' 
καί παίρνου δίπλα τά βουνά καί πάου ς’τήν Τροπολιτζά.

Ιΐάου ς’τόν Φαρμακόπουλον, εισαγγελέας ήτανε' 
κ’’ άρχιζε καί μ’ έξέταζε, κ' έγώ τοΰ άπεχρίθηκα- 
είμαι τοΰ Γώργαρ’ αδελφή, ή Μπουραζάναινα ή ΙΙετροΰ, 
ς’ ίλθα νά ίδοΰ τό Γεώργαροποϋ τόν ένταφιάσατε- 

καί νά μέ δωσης άδεια.
Διάταξ’ τόν κλητήρά του, έϊδάϊ (γ) χ ’ έφερε παππα. 

Πήγα χαί τόν έξέχωσα, τόν είδα τόν έγνουρισα· 
στρουταϊς μετάνοιες τουκαμα καί τόν έπαρακάλουνα, 
Σύχω Ι’ιώργω νά φύγουμε, νά πάμε ς’ τά Νικλιάνιχα, (δ) 
νά πάμε ς τά Νικλιάνιχα που μ’ έστειλε ή μάννα μας. 
‘Εκείνος μ’ άπουκρίΟηχε· φυγ’άπ’ έπά μωρή Πέτρου,, 
τ’ εσείς μέ παραδούσατε ς’ τόν Φέδερη τόν Βαβαρόν, 
μόνε ’ς τόν Λάυ.προ μοναχά νά είπηςτά χαιρετίσματα, 
γιαμά ήταν μέ τή γνώμη μου. (ε) 

(ζ| Ή Σπείρα, ή Κούζουνα ή Λαγία καί τά Τζικαλιά είναι 
χωρία τής Μάνης είς τά δποϊα κατοικούν συγγενείς τοΰ ά- 
παγαγέω; οίτινες θά φωνάζουν νύμφη ν τήν Παρασκευήν, 
(ο) θέλω, (π) Μετάθεσις άντί μάτια μου.

(α). ‘Ο Γεώργαρος κατήγετο έκ Κίτσας· μή άναγνωρί- 
ζων δέ τήν Κυβέρνησιν έπολεμήθκ υπό τοΰ Φέδερ μεχρισοϋ 
ήναγχάσθη καί παρεδόθη· συλληφθε'ις δέ μετεφέρετο είς 
τάς έν Τριπόλει φυλακάς, εις τι δέ χωρίον τής 'Γριπόλεως 
έτράπη είς φυγήν καί χαταδιωχθείς υπό τών στρατιωτών 
ήναγχάσθη νά άναβή είς τήν στέγην οικίας τίνος, άφ’ ή; 
καταπεσών έτελεύτησε.— (β) Διότι τινές μέν διέδιδαν δτι
δ Γεώργαρος άπέθανεν, έτεροι δέ έπίστευον δτι ζεΐ, δι’ 3 
άπεφάσισεν ή αδελφή του Πετροΰ Μπουραζάναινα νά με- 
ταβή είς Τρίπολιν ινα φέρη καθαρά; πληροφορίας, (γ) έπή- 
γε (δ). Νικλιάνιχα λέγονται -χωρία τινά τοΰ δήμου Μέσ- 
σης τής έπαρχίας Οίτύλου, μεταξύ τών δποίων είναι κ 
έκεϊνο τοΰ Γεώργαρου. (ε) "Οταν έπολιορκήθη δπό τοϋ 
Φέδερ δ Γεώργαρος, μ’ δλας τάς παρακλήσεις τών συγγε
νών του καί τους προφανείς κινδύνους, δέν ήθελε νά παρα
δοχή εχων δμογνώμονα τόν Λάμπρον.

Σημ. Χρ. Τά ανωτέρω μυρολόγια υπό τών γυ
ναικών τής Μάνης έπί τών νεκρών εκφωνούμενα 
μάς άπέστειλε πρός δημοσίευσιν ό έν ΓυΟείω συν
δρομητής ήμών Κύριος ’ίω. Κουμουτζής.


