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ρί«ς (<)’ διότι αί «λείου; αυτών ήσαν ίσως, ώ; I 

-δύναταί τις είκάσαι έκ τών Δημοσθένους λόγων 
παρά Πλουτάρχφ έν βίςο τοϋ έήτοοος τούτου (κεφ. 
4 1), έκ πλίνθων (2), οίαι ήσαν πρότερον καί 
νύν έτι είσϊν αί τών πενεστέρων ’Αθηναίων οί- 
κίαι. Τούτου ένεκα εϊχεν ή τότε οικία τοσαύτην 
εκτασιν, δση νιτο άοκετή μόνον πρδ; τδν έν αύτώ j 
βίον τών μελών και μάλιστα τών γυναικών και 
θυγατέρων, μιτινες τόν πάντα χρόνον έζων έν αύ
τή. Καί -.ά τής οικίας έτι σκεύη ήσαν ολίγα, λιτά 1 
καί ανάλογα πρδς τήν απλότητα αυτής (3), κα'ι ι 
τοσαΰτα μόνον δσα ήρζ.ουν εις τάς απολύτους ά- 
νάγκας τών έν αύτή ζώντων. Ετι δέ ήτο το- 
σοϋτον κεκλεισμένη πανταχόθεν σχεδόν, ώστε ή

(I) Ταύτα; συνήγαγεν ό Βοίχχιο; έν τή πεοιγραφή τών I 
• οΐβόνομιχών των Αθηναίων τόμω Α βελ. 94. Τά ρη- j 
Οέντα περί εύτελεία; τών οίκων ϊσχύουσι περί τών έν ττ 
πόλει οίκων έν άρχαιοτέροις.χρόνοι:, ότι οί -Ελληνες ω- 
ζ.ουν έν αγροί; ώ; έπί τό πολύ κατά τήν Ηιυκυδίδου μαρ- J 
τυρίαν (2, 14), τήν Ίσοκράτου; έν ’ Αρεοπαγιτικω (§ 52) 
καί τήν ’ Αριστοεέλους έν πολιτικοί; (5, 4, 5), ύ’ςτι; άνε- | 
ρευνών τα; αίτιας, δι' α; έν άρχαιοτε'ροις χρόνοι; άνεφαί- I 
νοντο παρ’ “Ελλησι τυραννίδες, φέρει και ταύτην «διά] 
τδ μή μεγάλα; είναι τότε τάς πόλεις 
-άλλ’ έπΐ τών αγρών οϊκεΐν τόν δήμον 
«αχολον οντα πρδς τοϊς έργοις, οί προστάται τοϋ δήμου, 
ότε πολεμικοί γένοιντο, τυίαννίδι έπετίΟεντο·. Ζώντες δέ 
ασφαλώς έν άγροϊ; καί άνετώτερον, λέγει δ ’Ισοκράτης έ. 
ά. είχον τάς ενταύθα οικήσεις καλλίους κα'ι 
πολυτελέστερα; ή τά; έντδς τείχους.

Έν ύστεροι; ό'μω; χρόνοι; φαίνεται ότι έςέλιπε καί έν 
ΑΟήναι; ή ιδιωτική αΰτη λιτότη; καί ευτέλεια· επειδή 

■μετά τής έν παντί τώ βίω τρυφής καί πολυτελεία; εΐςήλασε 
καί ή έν ταϊς οΐκήσεσι πολυτέλεια, ώς δ ρήτωρ Δημοσθέ
νης έν τώ κατά ' Αριστοκράτου; λόγω (§ 207; βεόαιόϊ, δ;τι; 
μεμφόμενο; του; αύτοϋ συγχρόνου; διά τήν περί τά ίδια j 
επιμέλειαν καί τήν τών δημοσίων δλιγοιρίαν » Πρότερον, 
λέγει, τά μέν τής πόλεως ήν εύπορα καί λαμπρά δημοσία, 
ιδία δέ οΰδεΐς υπερείχε τών πολιτών. Τεκμήριον δέ τήν 
Θεμιστοκλέους μέν γάρ οικίαν καί Μιλτιάδου καί τών τότε 
λαμπρών, εί τι; άρα ήμΐν είδεν δποία ποτ’ έστιν, όρα τών 
πολλών ούδέν σεμνοτέραν ο3σαν, τά δέ τή; πόλεω; οικο
δομήματα καί κατασκευάσματα τηλικαΰτα καί τοιαϋτα, 
ώστε μηδενί τών έπιγιγνομένων υπερβολήν λελεϊφθαι. προ 
πυλαία ταϋτα, νεώςοικοι, στοαί, Πειραιεύς, ταλλα οΐ; κα 
-εσκευασμένην όρα τι τήν πόλιν. Νΰν δ' ίδια μέν ίκάστω 
τών τα κοινά πραττοντων τοσαύτη περιουσία έστιν, ώστε 
τινες μέν αύτών πολλών δημοσίων οίκοδο. 
μήμάτων σεμνοτέρα; τάς Ιδίας χατε- 
σκευάκασιν οίκίας». Τά αΐτά έπαντλαμδάνει 4 
φιλόπατρις ρήτωρ ϊτι έντονώτερον έν τω Γ'. Όλυνβ-.αχφ § 
25 κ. έ. τής τοϋ Bekker έκδόσεως.

(2) Πρδ. καί Βοίχχιον ϊ.θα άνωτέρω σελ. 70.
(3) Πλούταρχον έν βίω Φωκίωνος χφ. 18.

πρδς τά έξω καί τά μακράν θέα ή δλως έλειπεν 
ή ήτο λίαν περιωρισμένη. Οσον δέ αί γυναίκες 
κατ οφειλήν καί ανάγκην διήγον πάντα τδν βίον 
κατάκλειστοι ούσαι διά παντδς έν τώ γυναικω- 
νίτεδι, τοσοΰτον ή έν οϊκφ διατριβή τών άνδρών 
ήτο βραχυχρόνιος, μόνον ό ΰπνος, τδ δεΐπνον, οι
κιακή τι; εργασία, καί ποτέ φίλων επισκέψεις 
καί συγγενών ήδύναντο νά κατέχωσιν αύτού; έν 
αύτώ. Τδ πλεϊστον τοΰ χρόνου τή; ημέρας διέ- 
τριβον έν τή άγορ£, συνερχόμενοι πάντες ή οί 
πλείστοι τών πολιτών έν τψ μύτφ, δπως ϊδωσιν
άλλήλους. Οπως έκτελέσωσιν δ,τι έργον είχεν έκα
στος.

Οπως όμως μάλλον εύαρέστως διάγωσι τδν τής 
αργίας χρόνον οι πολϊται, πάσα ελληνική πόλις 
είχε πολλά καί ποικίλα καθιδρύματα, και ούτως 
παρεσκευασμένα, ώστε ού μόνον προεφύλασσον 
τού; πολίτα; άπδ τών έπιδράσεων τοΰ κλίματος
έν καιρώ θέρου; καί χειμώνος, άλλά ζ.αί τά μέσα
τής άναπαύσειος καί τέρψεως πα 
φθονα. Επειδή δέ τά τοιαϋτα

ρεΐχον αύτοϊ; ά- 
ήσαν αναγκαία

στοιχεία καί συστατικά πάση; ελληνική; πόλεως,
δ Παυσανίας (έν τοϊς Φωκικοϊ; 4 0, 4, 4) διστά
ζει άν πρέπει νά δνομάση πόλιν τούς Πανοπέας, 
διότι δέν εϊχεν αρχεία, γυμνάσιον, θέατρον, αγο
ράν καί τά τοιαϋτα. Εντεύθεν καί αύτή ή άλλως 
λιτότατη καί δλιγαρκεστάτη Σπάρτη είχε τά; 
ιδίας λέσχας καί στοά; καί σκιάδας καί άλλα; 
ούκ όλίγας δημοσίας οικοδομάς πρδς τδν καθ' η
μέραν βίον τών πολιτών (4). Πλείους όμως τοι-
αύτα; οικοδομά; καί πολυτελέστερα; είχον αί 
πλουσιώτεραι καί πολυανθρωπότεραι, καί μάλι*  
στα α: παρά τήν θάλασσαν κείμενα·, πόλεις, έν 
αίς καί τδ τών ανθρώπων πλήθος ήτο πολύ καί 
ποίκίλον. Έν ταύταις έποώτευε κατά τοϋτο ή 
τών ’Αθηναίων πόλις (5), ήτις έκτδς τών πολλών 
καί λαμπρών δημοσίων οικοδομών, οίον ναών καί

(I) Παυσανία; 3, 10 καί έξης.
(5) Ξενοφών έν τή ’Αθηναίων πολιτεία 2, 9- θυσίας 

δέ καί Ιερά καί έορτά; καί τεμένη γνου; ό δήμο; οτι ούχ 
«άντε έστιν έκάττω τδνπενητων' Ουειν καί εΰωχεϊβθαι, 
καί κτασθαι ιερά καί πόλιν οϊκεΐν καί καλήν καί μεγάλην, 
έςευρβν 5τω τροπιρ έσται ταϋτα. θΰουσιν ουν δημοσία μεν 
ή πόλι; ίερεϊα πολλά' ίστι δέ ό δήμο; ό ευωχούμενο; καί 
διαλαγχάνων τά Ιερεΐα. Καί γυμνάσια καί λουτρά και 
αποδυτήρια τοΐ; μεν πλούσιοι; έστιν Ιδια ένίοι;, δ δέ δή
μο; αύτό; αίιτω οίκοδομεϊται ιδίαπαλαίστρα; πολλά;, απο
δυτήρια, λουτρώνα;· καί κλείω τούτων απολαύει ό όχλο; ή 
οί όλίγοι καί οί εύδαίμονες.

ίερών παντδς είδους καί θεάτρων καί γυμνασίων 
καί μακρών δρόμων »}'περιπάτων, λουτρών καί 
άλλων τοιούτων, είχε καί πολλά; αγοράς καί 
πέριξ αυτών μακράς καί πυκνά; δεντροστοιχία;, 
καί στοάς διαφόρους, μεγάλα; καί πολυτελείς, 
ύπδ τά; όποιας διατρίβοντές άπέφευγον τού; τε 
όμβρου; ζ.αί τδ ψύχος τοϋ χειμώνος ζ.αί τού; 
καύσωνα; τοϋ θέρους.

Π αγορά πρδ πάντων ήτο τδ κύρίώτερον τής 
πόλεως μέρο:, είς δ καθ’ εζ,άστην συνήρχοντο 
πάντες οί πολϊται. Πέρ'ιξ αυτή; έκειντο εργαστή
ρια παντδς είδους, άποθήζ.αι σίτου, τροφών, πο
τών, καρπών καί παντδς εδωδίμου. Ταϋτα δέ τά 
είδη κατεΐχον ίδιον μέρος, δπερ άπ’ αύτών εκα

λείτο, σπώραι δηλονότι, κρέας, ιχθύς, λάχανα 
καί τά τοιαϋτα. Ενταύθα συνήθως έπωλοϋντο καί 
δσα Εξωθεν έκομίζοντο υπδ τών έμπορων. Είς 
ούδεμίαν άλλην πόλιν τής Ελλάδο; έκομίζοντο 
τοσαΰτα ξένα προϊόντα παντδς είδους δσα εί; Πει 
ραιά καί 'Αθήνας. 'Επειδή διά τήν ναυτιλίαν, εις 
ήν πρδ πάντων τών Ελλήνων ήσαν έκδοτοι οί 
’Αθηναίοι, καί διά τήν τή; θαλάσσης αρχήν καί 

τόν έντεϋθεν είς τήν πόλιν είςκομιζόμενον καί ί 
υπάρχοντα πλούτον, παν δ,τι καλόν ΰπήρχεν έν 
Σικελία ή έν ’Ιταλία, ή έν Κύπριο, ή έν Αίγύπτω, , 
ή έν Λυδία, ή έν τώ Πόντςο καί τή Ασία, ή έν 

Πελοποννήσιρ έκομίζετο καί έπωλείτο έν τή τών 
’Αθηνών αγορά (6).

Έν τή αγορά ύπήρχον έτι καί οί τραπεζϊται, 
οίτινες άντήλλασσον τά διάφορα νομίσματα, έλάμ- 
βανον είς παρακαταθήκην χρήματα παρά τών πο
λιτών καί έδάνειζον τοϊς βουλομένοις' καί τινε; 
ήσαν ταμίαι τών πλουσιωτέρων πολιτών, δσοι δέν 
ήθελον νά διαχειρίζωνται αύτοί χρήματα, ίσως 
δέ καί τής πόλεως αύτής' επειδή έν τινι σωζο- 
μένη έπιγραφή (7) φέρεται δημοσία τράπεζα, 
ήτις ανήκε πιθανώς είς ίδιώτας, όπως καί αί λοι- 
παί, διότι δημοσίων τραπεζών αλλαχού ούδεμία 
γίνεται μνεία (8)' άλλά διότι ή πόλις μετεχειρί- 
ζετο ενίοτε αύτήν ώς ταμείον τών εισπράξεων 
καί δαπανών αύτή;, όπως καί οί ίδιώται, διά

(6) Άνάγνωθι περί τσύτων θουχυϊίόην 2, 38, Ίσοχρά 
την έν ΙΙαναθην. $. 6*  χαί Ξινσφώντα έν τη Αθηναίων 
πολιτεία, 2, 7.

(7) Παρά Βοιχχίω ίνία άνωτέρω τόμ. 2, σελ. 336 
τη; 6' έχ5.

(8) Βλ. Wachsmuth ιν ίλλην. άρχαιολ. τόμ. 2, «ελ. 
88 τη; 6' έχό.

1 τοϋτο λέγεται ίσως αυτή δημοσία, έξαιρετικώ 

τδ προνόμιον τοϋτο έχουσα.
Έν τή αγορά έκειντο πρδς τούτοι; πάντα εκεί

να τά ιδιωτικά καθιδρύματα, οίον θερμοπωλ'ΐα, 

κουρεία, μυροπωλεία καί άλλα τοιαϋτα, άτινα 
παρεϊχον τοι; βουλομένοι; τά τή; τρυφή; καί πο
λυτελεία; καί ήδυπαθεία; μέσα.

Επειδή δέ, ώς είρηται, αί εσπερίδες καί νυκτε
ρινά’. διάτριβαί καί διασκεδάσεις ήσαν τοϊς αρ
χαίοι; άγνωστοι, διότι καί συνελεύσεις παντδς 
είδους καί θεατρικαί παραστάσεις καί μουσικοί 
άγ'δινες καί πάντα τά τοιαϋτα έγϊνοντο έν καιρώ 

τή; ημέρας, εγκαίρως έρχόμενοι εί; τδν οίκον 
οί άνδρες έκοιμώντο τάς ώρα; άς ή φύσι; πρδ; 
τδν ύπνον <·>ρισε, καί εΰθύ; μετά τήν ανατολήν 
τού ήλιου ή καί πρότερον έξ-γ-είροντο (9), καί 
πάντε; μετά τδ άριστόν (10), όπεο συνίστατο 
είς άπόλαυσιν ολίγου ακράτου οίνου, έν ω εβαπτον 
τδν άρτον, ίσως δέ καί άλλων τινών έδοιδίμων 
παρά τοΐ; πλουσιωτέροι; καί ήδυπαθεστέροις, έ- 
ξήρχοντο τής οίκίας καί μετέβαινον αν άλλοθι που 
δέν είχον νά έκτελέσωσί τι έργον, συνήθως είς 

περίπατον καί μάλιστα εί; τήν αγοράν.
Προςήρχοντο δέ είς ταύτην οί πολϊται πάντως 

ούχί όπως άγοράσωσι τάς καθ’ έκάστην άναγκαίας 
αυτοί; τοοφάς, διότι τδ έργον τούτο ανήκε συνή
θως είς τούς δούλου; (1 4), ούδέ μόνον δπως δώ- 
σωσιν ’ή λάβωσιν ούτινο; είχον άνάγκην και έκ- 
τελέσωσ·. πάσαν αύτών εργασίαν, άλλ’ όπως ίδωσι 
τούς φίλους αυτών, δσοι ούδέν άλλο έργον είχον, 
καί δπως διατρίψωσι τάς ώρας μέχρι; ού έλθη 
ή ώρα τού δείπνου. Τδ συνηθέστερον δέ παρά τοϊς 
πλείοσι καί μάλιστα τοϊς άργοίς τών πολιτών 
δπως εύαρίστως διέλθωσι τόν χρόνον συμπαίζον-

(9) Πλάτων έν Συμποσίω σ«λ. 223· ■ Τόν συν Σω
κράτη; άναστάντα δα’ ίο>, άπιέναι και έλΟόντα εί; Λΰ- 
χιιον άπονιψάμενον, ώςπερ ίλλοτι τήν άλλην ήμερον οια- 
τσίδειν, κοί οϋτω διατρίψαντχ ιΐ; έσπερον ofxot σναπαΰε- 
σθαι. » Πρδ. χαί Χαρμίόην σελ. 155. "Αμα δ ’ εγειρό
μενοι της κλίνη; έσυνείθιζον ν’ άπονίπτοισι τό πρόσωπόν 
μέ Κωρ καθαρόν, βπιρ«χεεν άπό πρόχου κατά λε'βητο: 
ήλουτηρίου τινός δ-παΐ; ήτοι δούλο; (Πολυδ. έν Όνομα- 
στκώ 40, 46). ’Αλλοι ίμω; άπενίττοντο καί έκτο; της 
οικίας, 5που είρισζ.ον ύδωρ, 5“ω; ό Σωκράτη; ανωτέρω-

(10) Σουίδα;· τό πρωινόν ίοιστον, δπερ άκρατισμό; λε- 
νεται ■· Αθηναίο: I, 19' τό πρωινόν ίμβρωμα, 3 ήμεϊς 
άχρατισμόν καλοϋμεν, διά τό έν ΐκράτω (οίνω) βρέχει*  
και προΐεσΟα: ψωμοΰς.

(41) Ξενοφών έν άπομνημ. 4, 5, 2 χαί ’Αβήναισι 4,
471.
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ΧΡΤΣΑΑΔΙΣ.

λογούμενο; ύπέρ τοϋ πελάτου αύτοϋ, κατήγορου- ( νος. 
μένου δτε παρ’ αύτώ συνέρχονται άνθρωποι πολ- ί δν άνθρωπο; μέτρ' 

λοϊ καϊ πονηροί, προςθίτει δτι ή τοιαύτη κατη- !
γορία λέγεται κατά πάντων τών ’Αθηναίων. «Ε- μένων ’Αθηναίων μόνον, οΐτινες ένεκα τοϋ πολι- 
καστο; γάρ ύμών, λέγει ό ρήτωρ, εΐθισται προς- , 
φοιτάν ό μέν πρδ; μυροπώλιο», 5 δέ πρδ; κου
ρείο», ό δέ πρδ; σκυτοτομεϊον, ό δ’ δπη άν τύχη’ 
καϊ πλεϊστοι μέν ώ; του; έγγυτάτω τής αγορά; 
κατεσκευασμένου;, έλάχιστοι δέ ώς τους ού πλεϊ 
στον απέχοντας αύτών. Ωστε, εί τι; ύμών πο
νηριάν κατάγνώσεται τών εί; έμέ εΐςιόντων, δή- 
λον δτι καϊ τών παρά τοϊ; άλλοι; διατριβ&ντων’ 
εΐ δέ κάκείνων, απάντων ’Αθηναίων’ άπαντε; γάρ 
εϊθισθε προςφοιτάν καϊ διατρίβειν όμοΰ γε που», 
ύθεν ό δι’ οίονδήποτε λόγον άποφεύγων τήν έκ- 
πλήρωσιν τοϋ έθους τούτου ένομίζετο μισάνθρω
πο; ή τούλάχιστον ιδιότροπο; πολίτης, και διά ■ 
τοϋτο προςείλκυε καθ’ έαυτοϋ τήν μομφήν καί 
κατηγοοίαν τών έκ τοϋ δήμου" δπω; πικρώ; κα 
τηγορεϊται διά τοϋτο 5’Αριστογείτων (31) παρά ' !Λα',ί1ί» Ζ τούλάχιστον ύβριστά; τών πολλών καί 
τοϋ γράψαντο; τδν έτι σωζόμενον κατ αύτοϋ λό- J άγερώχους (34).
γον, τδν εΐ; Δημοσθένη συνήθως αποδιδόμενου. 
«ΕισΙν όμοϋ διςμύριοι (32) πάντε; Αθηναίο·., λέ
γει ό ρήτωρ- Τούτων έκαστο; £ν γέ τι πράττων 
κατά τήν αγοράν περιέρχεται, ήτι, νή τδν Ηρα- 
κλέα, τών κοινών ή τών ιδίων" άλλ ούχ ούτο; 
ούδέν, ούδ’ άν έχο·. δεϊξαι πρδ; δτω τοΰ βίου 
έστϊ τών μέτριων ή καλών" οΰχϊ τών πολιτικών 
άγαθών έπϊ ούδενός τή ψυχή διατρέβει" ού τέχνης, 
ού γεωργίας ούκ άλλη; έργασία; ούδεμία; επιμε
λείται. Ού φιλανθρωπίας, ούχ ομιλία; ούδεμία; 
•ύδενϊ κοινωνοϊ, άλλά πορεύεται διά τή; αγορά; 
ωςπερ έχι; ή σκορπίο;, ήρκώς τδ κέντρον..........
ούδέ προ;φοιτ£ πρός τι τούτων τών έν τή πόλει 
κουρείων, ή μυροπωλείων καϊ τών άλλων έργα- 
στηρίων ούδέ πρδς ίν, άλλ’ άσπειστος, άνίδρυ-

(3f) Έν τώ ά χατ’ αύτοϋ λόγω § 52 τοϋ Δημοσθένους 
ή άλλου τίνος όήτορος, διότι χαϊ ύπό άρχαίων^χαϊ νιωτί 
ρων αμφισβητείται ή γνηαιότης τούτου.

(32) Τοσοϋτον λέγεται τό πλήθος τών Αθηναίων παρά 
πολλών άρ/αίων συγγραφέων, οΰ; ίραπαρά Βοιχγίω (ί. ά. 
σελ. 49 χ. ί.) καί Λήχ (ίν τη τοπογραφία ’Αθηνών σελ. 
462 της β' γιρμ. μιταφ.). Ό αριθμός δε ούτος δηλοΐ 
οΐχογενειάρ/ας. "ίίττε τό δλον πλήθος τών ίλευθε'ρων ’Α
θηναίων έκατερου φύλουητο ίπϊ τοΰ δ'π. X. αΐώνος 100, 
000 περίπου, εϊς οΰ; προςθετε'οι 40,000 μέτοιχοι χαΐ ό 
τών δούλων αριθμός 400,000 χατα τόν παρ’ Άθηναίω 
(6, 272) Κτησιχλεα· ήτοι τό Λον τών τής ’Αττικής κα
τοίκων άνεβα νεν εϊς 500,000 χαϊ ίτι πλέον.

ί, άμικτος, ού χάριν, ού φιλίαν,’ούκ άλλο ούδέν 
to; γίγνώσ'κων. »

Τοϋτο δέ ήτο ιδίωμα ούχί τών δημοκρατου-

τεύματό; των άπεστρέφοντο πάσαν διαστολήν έν 
τοϊ; πολίται;, καί τδν φύσει άκοινώνητον έξε- 
λάμβανον πολέμιον τή δημοκρατία, καί δια τοϋ
το «υνεχώρουν ισοτιμίαν καϊ παρρησίαν καϊ αύτοϊ; 
τοϊ; παρ αύτοϊ; μέτοίκοι; καί δούλοι;, άφ’ ών 
ολίγον διεστέλλοντο κατά τε τδν βίον καϊ τά έν-

' δύματα (33) οί'πολϊται, άλλ’ ητο τοϋτο γενικό; 
1 τών έλλήνων χαρακτήρ. Διότι τδ ύπδ *Αριστο-  

τέλου; περϊ άνθρώπου λεγόμενον, δτι ούτο; είναι 
I φύσει ζώον πολιτικόν καϊ κοινωνικόν διά τήν μή 
αύτάρκειάν του, άλλως ήθελεν εΐσθαι θηοίον ή 
θεός, ισχύει πρδ πάντων περϊ Ελλήνων, οΐτινες 
μέγα δυστύχημα ένόμιζον τόν άκοινώνητον καϊ 
μονήρη βίον' και διά τοϋτο έξελάμβανον του; εί;

• ; τοϋτον άρεσκομένους ή μισάνθρωπου; καϊ μονο-

Διά τοδ; ρηθέντας λοιπόν λόγου; οί μέν έπιει- 
, κέστεροι τών πολιτών, οί μηδέν βιοποριστικόν 
1 εργον έχοντες, άλλ’ άπδ τών ιδίων κτημάτων 
1 ζώντε; ή δθεν άλλοθεν ήδύναντο, έκτελέσαντες έν 

; τή άγορδί δσα έργα είχον, διημέρευον, ώς ό Λυ- 
I σία; ανωτέρω είπεν, οί μέν έν τοϊς μυροπωλείοι;, 
- οί δέ έν τοϊ; κουρείοις, άλλοι έν σκυτοτομείοι; 
I καϊ άλλοι έκ έργαστηρίοις διαφόροις, εΐ; α έσυνή- 
Οιζε καϊ ό Σωκράτης τά φοιτά (35), διότι έν αύ-

(53) Ξίνοφ. έν τη "Αθην. πολ. I. 10, Τών οούλων 
θ' αν χαϊ τών μετοίχων πλείστη έστιν Άθήνησιν ακολασία, 
καϊ ούτε πατάςχι Ιςεσπν αυτόθι, ούτε ΰποστήσεταί σοι ό 
δούλος.... έσθήτά τε ουοέν βελτίω ίχει ό δήμος αυτόθι 
ή οί δούλοι χαι οί μέτοιχοι, καϊ τά είδη ούδέν βιλτίους ε!- 
σίν. βλ. πλείω περϊ τούτου παρά Πλάτων· ίν πόλιτιίφ-- 
8,562. Δημοσί. έν τώ Γ'. κατά Φιλίππου χφ. 2·> Υ
μείς τήν παρρησίαν οΰτω κοινήν οίεσθε δεϊν είναι πασι τοϊς 
έν τή πόλει, ώστε καϊ τοϊς ξένοι; χαΐ τοϊς δούλοις αυτοί; 
μεταδεδώκατε· καϊ πολλούς άν τις οϊκετας ίδοι παρ’ ήμϊν 
μετά πλείονος εξουσίας ά,τι βούλονται λέγοντας ή πολίτας 
έν ένίαις τών άλλων πόλεων. · Ό δέ Πλούταρχος ίν τώ 
περί αδολεσχίας κεφ. 18, λόγον ποιούμενος περϊ τής έ» 
ιούτιρ διάφορά; τών ’Αθηναίων χα'ι "Ρωμαίων, ών οίνοι ή
σαν λίαν αυστηροί πρός τους δούλους, ίκεΐνοι δέ ήπιώτατοι, 
προςθίτει άη παρ’ ’Αθηναίοι; τοσαύτη ήτο ή τών δούλοι» 
παρρησία, ώστε ό σκαπτών δούλος ήρώτα τόν δεσπότην έπ5. · 
τίαιν ίροις έγένετο ή εϊρήνη.

(34) Λουκιανός ίν Τίμωνι χφ. 44.
(35) Ξενοφ. ίν άπομνημ. 4, 2, 1 καί άλλαχοΰ.

τοϊ; ευρισκε πολλου; συνάμα πολίτας' οί δέ φαυ
λότεροι πολϊται καϊ μάλιστα οί οκνηροί καϊ 
ακόλαστοι τών νέων συνήρχοντο εί; τά καπηλεία 
τά πανδοχεία, τά σκιραφεϊα ή κυβευτήρια, καϊ είς 
όμοια τούτων καταγώγια, ώ; μαρτυρεί ό βήτωρ 
Ισοκράτη; (36).

Εί; τι τούτων συνήρχοντο κατ’ εθο; πάντε; οί 
έκ τή; αύτής φυλή; ή δήμου καϊ κώμης, ώ; εϊ; τι 
κουρεϊον έν ’Αθήναι; παρά του; Ερμα; οι Δεκελεϊ; 
(37)· άλλαχοϋ που τή; άγορά; είς τόν χλωρόν 

τυρόν, δπου δηλονότι έπωλείτο ούτος, συνήρχοντο 
κατά πάσαν ένην καϊ νέαν, ήτοι πρωτομηνιάν, οί 
Πλαταιεΐ; (37), καϊ άλλοι άλλοθι που, ώστε ήτο 
εύκολον τοϊ; ζητοΰσιν αύτού; νά εΰρωσι πάντας 
έν τώ αύτώ.

Αλλου είδους κοινά καθιδρύματα, εις ά συνήρ
χοντο καϊ διελέγοντο πολλοί συνάμα πολϊται ή
σαν αί Λέσχαι, αϊτινε; ήσαν δημόσια οικοδομή
ματα διαφέροντα κατά τε τό μέγεθος καί τήν 
πολυτέλειαν τή; οικοδομής. Η χοήσι; δ’ αύτών ' 
παρ Ελλησι φαίνεται άρχαιοτάτη, έπειδή μνεία 
τούτων γίνεται ήδη παρ’ όμήρω έν όδυσσεία 
(38). ένθα Μελανθιο ή τή; Πηνελόπη; θεράπαινα 
ύβρίζουσα τόν είς Ιθάκην έλθόντα ώ; ξένον, 
άγνωστον έτι, ’οδυσσέα, πέμπει νά κοιμηθή χα.1· 
χήϊο>' ές Sifior ήέ Λου ίς .Ιέσχιρ·. Ενταΰθα ό Εύ 
•γάθιο; παρατηρεί ότι, ό μέν,χαλκήϊο; δόμο; δηλοΐ 
χαλκέων έργαστήριον, δπου είσιόντε; άκωλύτω; 
πτωχοί έκοιμώντο παρά τώ πυρϊ, δ δή καϊ έν -τοϊ; 
βαλανείοι; έγίνετο, καθ’ ά δηλοΐ καϊ ό κωμιχό;’ η 
δέ λέσχη ήν δημόσιον άθύρωτον οίκημα, έ»θα οί 
έπαϊται συναγόμενοι ώ; λέχο; τδ αύτό είχον, καϊ 
έλέσχαινον δέ, ί έστιν ώμίλουν, τά δοκοϋντα δη
λαδή αυτοί;. Μήμνηται δέ τούτων καϊ Ησίοδο; 
(3ί) έν τώ, « πάρ δ’ ίθι χάλκειον θώκον καϊ 
έπ’ άλέα λέσχην,» ή καϊ παρά τδ λέχο; λέγεται 

καϊ παρά τδ λεσχαίνειν, άφ ού καϊ τδ άδολεσχεΐν 
και ό άδόλεσχο;(40).

<36) Έ» τώ περί άγτιδόσ. λόγω §. 28ο καϊ ίν τώ 
άρεοπαγιτικώ § 43 —50, ένθα διαγράφει τόν βίον τών αρ
χαιότερων ’Αθηναίων και τών αυγχοόνων αύτοϋ.

. (37) Λυσίας κατά Πχγχλέωνος § 3·
’(37) Αύτόθι §. 6.
(38) Σ. 327.
(39) Έν εργοις 493.
(40) 11ρβ· Ησύχιον· λέσχη· ομιλία χαϊ φλυαρία καϊ ό 

δημόσιος τόπος, έν ω οιέτριβον οί πτωχοί χα'ι διελίγοντο 
βλλήλοις. Σημαίνει δέ καϊ τά κοινά δειπνητηρια χαϊ του; 
ίν αύτοϊς λόγους· χαϊ τοΐις άλεεινονς τόπου; λεσχας χα- 
δοϋσι.

’Εκ τούτων γίνεται δήλον, °’ιαίλέσχαι ή
σαν τόποι κο·.νοϊ τών πόλεων, εις οΰ; συνερχόμε
νοι οί Οέλοντε;, καϊ αύτοϊ οί έπαϊται άπό τών ό

μηρου χρόνων, ευρισκον καταφύγιον έν καιρώ χει- 
μώνο; διά τδ είναι αύτά; προσηλίου; ή έστεγασμί" 
να;, καϊ προεφυλάσσοντο άπό τοϋ ψύχους. Εν 
αύταϊ; διατρίβοντε; συνδιελέγοντο, οθεν κ«’ι τδ 
όνομα αυτών, έτι δέ καϊ τό τοϋ εφόρου ή προ
στάτου αυτών 'Απόλλωνος, όςτις διά τοϋτο Λε- 
σχηνόριο; έκαλεϊτο (44).

Τοιαΰτα δέ καθιδρύματα είχον πολλαί τή; Ελ
λάδος πόλεις ή μάλλον πάσαι, διότι ό Παυσανίας 
(42) βέβαιοί ότι .ίι-σχαι ύπήρχο>· ά>ά itaiar τήν 
Ε.ΙΛάύα^ βεβαίως όμως αί πολυπληθέστερα^ καϊ 
έμπορικώτεραι, είς ά; τό συρρέον πλήθο; τών ξέ
νων ήτο μεϊζον. Έν Σπάρτη κατά τόν αύτόν Παυ
σανίαν (43) ήσαν δύο, ή μέν καλουμένη ποικίλη, 
ίσως άπό τών έν αύτή γραφών, ώ; καϊ έν Αθήναις 
ή ποικίλη στοά καϊ ή έν Δελφοί;, ήν άνέθηκαν οί 
Κκίδιοι,έγραψε δέ ό Πολύγνωτο; κατά Παυσανίαν 
(44), όςτις προσθέτει, ότι», έν αύτή συνιόντε; τδ 
άρχαϊον τά τε σπουδαιότερα διελέγοντο καϊ όπό- 
σα μυθώδη. » Π 3έ έτέρα έλέγετο τών Κροτα- 
νών λέσ.χη (45), έν $ καθήμενοι οί τών φυλετών 
πρεσβύτεροι έςήταζον πάν νεογέννητον, καϊ εί μ.έν 
ήτο εύπαγέ; καϊ ρωμαλέον, έκέλευον τους γονεϊ; 
τρέφε.ιν, εϊ δέ άγενέ; και άμορφον ά πέρριπτον είς 
του; λεγομένου; άποθέτα; (46). Έκτο; τούτων 
ύπήρχον πιθανώς καϊ άλλαι πολλαί λέσχα·. έν 
Σπάρτη, διότι ό Πλούταρχο; (47) λέγει ότι έν 
αύταϊ; διέτριβον οί Σπαρτιάται τόν άπαντα χρό
νον’ ό δέ ’Αθήναιο; (48), δτι έν αύταϊ; έδείπνουν 
ώ;περ καϊ οί Βοιωτοϊ, παρ’ οί; αί λέσχα·. ήσαν 
κοινά δειπνητήριά, καθ’ ά καϊ ό μέγα; Έτυμολό- 
γο; (49) έπιμαρτυρεϊ.

(4 I) Σουΐδας ίν λ. λέσχη, τό παλαιόν αί χαθέδραι χαϊ 
οί τόποι, έν οΤ; εΐώθησαν αθροιζόμενοι, φιλοσοφιϊν λίσ/αι 
ίχαλοϋντο. Εντεύθεν καϊ λόγοι ή ποιήματα εκαλούντο λε- 
σχαι, ώς τά Ήραχλείδου τοϋ Ποντικού. Πρβ. Άρποχρα- 
τίωνα έν λ. λέσχα:.

(42) Έν 10, 25, 1.
(43) 3, 15, 6.
(44) ΙΟ, 25, θ.
(45) Ό αύτό; 3, 14, 2.
(46) Πλούταρχος ίν βιω Aux. χφ. 16. 2ϊ χαϊ 25.
(47) Αύτόθι 24.
(ίΗ)Έ.σελ. 438.
(49)Ένλέξει λέσχη, πχρχβ. χχΐ "Ησύχιον άνωτέρω 

(ίν σεμ. 34.)



632 ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ.
ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ. 53?

Εν λθήνα·.; δέ ήσαν έτι πλείονε; λέσχαι, διότι 

κα! τό πλήθος τών έν τή πόλει ταύτη συνερχό- 
μένων ξένων ήτο μεϊζον διά τδ έμπόριον κά! τήν 
μεγάλην κοινωνίαν τών Αθηναίων πρδ; τά; λοι
πά; πόλεις τή; Ελλάδα; και διά τδ κάλλος τή; 
πόλεω; κα! τά; πολλά; έορτά; καί πάνήγ·5;ε·.ς 
τάς έν αύτή τελουμένάς, αίτινες έκάλουν παντα
χόθεν μέγα πλήθος θεατών. Ετι δέ καί διότι οί 
Αθηναίοι φύσει έρρεπον πρδ; τδ συγκοινωνεΐν κα! 
συνδιαλέγεσθζι υπέρ πάντα; του; λοιπούς Ελ
ληνα:, δι’ ήν ιδιότητά καί! φιλόλογοί υπδ τών 
άρχαίων λέγονται 50). ’Εντεύθεν ού μόνον πάσα 
φυλή είχε πιθανώς ιδίαν λέσχην, εί; ήν συνήρ - 
χοντο οί φυλέται πάντε;; άλλά κα! παν γένος, 
διότι κατά τδν Πρόκλδν (51 ) όπήρχον έν 'λθή- 
ναι; 360 λέσχαι οσα καί γένη. Κατά τινα δέ ε
πιγραφήν (52) φαίνεται ότι καί έκαστο; τών τής 
Αττικής δήμων είχεν ιδίαν λέσχην έν τή ιδιαι

τέρα αύτοϋ περιοχή ή πόλει.
Αλλοι έτι τόποι διατριβή; τού πλήθους μά

λιστα ήσαν, ώς κα! ανωτέρω έροίθη, τά διάφορα 
έν τή άγορά χαπη.Ιεΐα, έν οί; έπωλοϋντο διάφορα 
τής τέχνης έργα κα! τή; φύσεως προϊόντα, άπερ 
οί κάπηλοι, λαμβάνοντε; παρά τών αύτουργών, 
οΐτινε; καί αύτοπωλ.ηταί λέγονται, έπώλουν κερ- 
δαίνοντες τοΐ; πολϊται; ή κα! άλλοι; πάλιν καπή 
lot;, τοΐ; διά τδ μεταπωλεΐν τά άγοραθέντα πα- 
λιγκαπήλοις καλουμένοι; (53). Τοιοϋτοι ήσαν οίά· 
χρειέστεροι τών πολιτών κα! οί μή δυνάμενοι άλ
λο τι έργον πράττειν διά τήν τού σώματος άσθέ 
νειαν(54). Απδ τών εμπορευμάτων δέ διαστέλλον- 

(50) Πλάτων έν Νομ. I, 641. Τήν πόλιν (’Αθήνας) 

άπαντες ήμών “Ελληνες ύπολαμδάνουσιν ώ: φιλόλογό; τε 

έστι κα! πολύλογος, Αακεδαίμονα δέ καί Κρήτην τήν μέν 

βραχύλογο», τήν δέ πολ.ύνοιαν μάλλον ή πολυλογίαν ά · 

σκοΰσαν. πρό. Άριατοτ. ϊν βητορ. *2,  "23, 11. Λακεδαι

μόνιοι Χίλωνα τών γερόντων εποίησαν ήκιστα φιλόλογοι 

όντε;.

(61) Wacllsmilth έν έλλ. άρχαιολ. τόμ! Β'. σελ.' 58. 

(6’2) Έν βίω Σόλωνο; κφ. 2.

" (63) Έν έργοι; χα! ήμέράίΐ «τιχ. 311.

• (64) “Η έςασθενησι; τη; πάλαιά; άριστοχρατία;, ήτι; 

άνήγε τόγένο; τη; etc θεού; και ή;6>α;, κά! ή έμφάνισ·; 

νέας προκαλεΐ χα! τοϋ όρινμοϋ αυτής τήν μεταβολήν διότι 

ά ’Αριστοτέλης έν μέν ρητορική (2, 15) λέγε·. Sri « είγέ- 
ν*ια έντιμότηςτις προγόνων έστιν · χα! ίν πολίτικο:; (3, 

7. 7) « ε-όγένεια άρετή γίνου;. · Ό «ϋτό; δμω; πάλτ» έν 

ποϋ.ιτιχοΐ; (5, 1,3) · Εϋγενεΐ; είναι δοκοϋσ:, λέγει, 

υπάρχει προγόνων άρετή χαί πλούτος·· χα! Αλλαχού (5, 

6, 3) ·< Ευγένεια αρχαίος πλούτος χζι άρετή. »

(65) ’Αριστοτέλης (αΰτο'θι 4, 5, 4) της μέν αριστοκρα

(■“ I) Έν τοΐ; σχολίοις είς Ησιόδου έργα, στιχ. 493.

(52) Έν τη τοϋ Βοικχίου συλλογή τών έλλ. επιγρα

φών τόμ. Λ ' σ. 133.

(53) Πολυδ. έν τω δνομαστικώ 7, 12 Άριστοφ. έν 

Πλούτω 115»».

(54) Πλάτων έν πολ-.τ. 2, 371. *Αν  ου» κομίσας ό 

γεωργός είς τήν αγοράν τι ών ποιεί ή τι; άλλος τών δημι

ουργών μή εις τόν αυτόν χρόνον ήκη τοΐ; δεομένοις τά παρ' 

αύτοϋ άλλάςασθαι, άργησε: τής αύτοϋ δημιουργίας χαθή- 

μινος έν άγορα ; Οΰδαμώς ή 3’Χς' άλλ’εΐσίν ο! τοϋτο 
δρώντες ίαυτούς έπ! τήν διακονίαν τάττουαι ταύτην, έν μέν 

ταϊς δρθώς οΐκουμέναις πόλισι σχεδόν τι οί άσθενέστατοι

ται όπλων κάπηλοι, προβατοκάπη^οι, βιβλιοκάπη- 

λοι, άνδραποδοκάπηλοι οί κα! σωματέμποροι κα! 
μετάβολεΐ; ανδραπόδων καλούμενοι (55). ίδίω; δέ 
και κατ’ εξοχήν κάπηλοι έλέγοντο οί τδν οίνον 
πωλοϋντε; (56), οΐτινε; διότι συνήθως ήθελον δι’ 

απάτη; κα! ψεύδους έν τοΐ; μέτροις καί σταθμοί; 
νά κερδαίνωσι πλείω, αείποτε δυσφημούνται ύπδ 
τών άρχαίων (57), όπως και πάντε; έν γένει οί 
μετα'ποΑούντε; έν τή αγορά όποΐαδήποτε άλλα- 
πράγματα, τρόφιμα καί μή, έξονειδίζονται κα! 
καταφρονούνται ώ; πονηροί καί βάναυσοι (58). 
Ετι μάλλον δέ άν οί τδ τοιούτον μικρεμπόριον 
μετερχόμενοι ήσαν γυναίκες* * διότι αύται έν τώ 
μεγάλω περιορισμώ τού γυναικείου φύλου παρά 
τοΐ; ϊωσι καί ’Αθηναίοι; δέν ήσαν άλλαι ή δημό
σια·. κα! έταΐραι, αίτινες συν τοΐ; έμπορεύμασιν 
έπώλουν κα! εαυτάς τοΐ; βόυλομένόίς (59). Τοι- 
αΰται δέ γυναίκες έπώλουν συνήθως έν 'Αθήνα·.; 
άλλα τε καί ίδίω; στεφάνους κα! άρτους, ΐσχά- 
οας, λάχανα καί εργόχειρά γυναικεία διάφορα έν 
•δία άγορά ή μάλλον έν τινι τής αγοράς χώρω, 
δςτις γυναικεία άγορά εκαλείτο, διότι μόνον γυ
ναίκες ήσαν αί έν αύτώ πωλούσαι (60).

Διά τήν δυςφημίαν δέ ταύτην τών καπήλων έ- 
κατέρου γένους έν άπάοη τή Ελλάδι, τοιούτοι ήσαν 
συνήθως ξένοι, μέτοικοι, Απελεύθερο·. ή καί δούλο·, 
έμπορευόμενοι πρδς ωφέλειαν τών ιδίων δεσποτών, 
ή καί πολϊται πένητες και αγενείς. Κα! αυτοί δέ 
οί Τραπεζϊται, ών τό έργον ήτο όπωςοΰν έντιμον, 
ήσαν έν ’λθήναις, μέτοικοι’ ούχ ήττον δμως 
δυςφημούνται οί μικρότραπεζϊται καί τοκισταΐ,

τά σώματα κα! αχρείοι άλλο έργον πράττειν αύτοϋ γόο 

δει μένοντας αύτού; περ! τήν άγοράν τά μέν άντ’ αργυρίου 

άλλάςασΟαι, τοΐ; τι διομένοις άποδόσθαι*  τοΐ; δε άντ! αύ 

αργυρίου δ:«λλάττειν. ίσοι τι δέοντα: πρίασδαι. Αΰτη αρα, 

ήν δ' έγώ, ή χρεία καπήλων ήμΐν γενεσιν εμποιεί τή πό- 

λει· ή ού χαπήλου; καλοϋμεν τούς πρός τήν ώνήν κα! πρα- 

σιν διακονοϋντας Ιδρυμένους έν άγορα, τού; δέ πλάνητας 

έπ! τάς πόλεις έμπορου;; Πάνυ μέν ουν.

(55) Άριστοφ. ΕΙρ. 1210. Πλούταρχ. Περικλ. 24 

Λουκ. πρό; άπαιδευτ. 24.

(56) Πλάτων Γοργ. 5 !8. ΓΙολυδ. 7, 193.

(57) Πλάτων έν Νομ. σελ. 918· Πάντα τά περ! τήν 

καπηλείαν κα! έμπορίαν κα: πανδοχέαν γένη διαόέδληνται 

κα! έν αισχροί; γεγονεν όνείδεσιν.

(58) Άριστοφ. Ίππ. 181.

'Οτιή πονηρό; κάς άγορδς εΤ κα! θρασύ;.

(59) ΔημοσΟ. κατά Νεαίρας § 67. Άρποκρ. ένλ. πυ

λών:.

(60) θιόφραστος χαρακτ. 2. Πολυδ. 10, 18. 

οί καλούμενοι άργυροκάπηλοι, τοκογλύφοι κα! 
σβολοστάται (61).

Τουναντίον έντιμον ήτο έν αρχαιότεροι; μάλι
στα χρόνοι; τό κυρίως εμπόριο», ήτοι τό μεταφέ- 
ρειν άπό πόλεω; κα! χώρα; εί; χώραν κα! πόλιν 
εμπορεύματα καί πωλεϊν ταϋτα τοΐ; καπήλοι; καί 
μεταπΰάται;κέρδου; χάριν. 'Επειδή ,ό Πλούταρ
χο; (62) μαρτυρεί ότι ό Σόλων εμπορία; χάριν 
άπεδήμησεν εί; 'Ασίαν, όπως κα! άλλοι πρό ςό- 

τοϋ και μετ’ αύτόν ρνομαστοί άνδρες, οίον Θαλής, 
Πλάτων' διότι « τότε, προςθέτει, ίσχυεν έτι τό 
τρύ Ησιόδου (63) εργοχ ouJe/ omJoc, ούδέ τέ
χνης διαφοράν είχεν, έμπορία δέ κα·. δόξαν είχεν 
οίκειουμένη τά βαρβαρικά κα! προξενούσα φιλία; 
βασιλέων, καί πραγμάτοιν έμπειρου; ποιούσα πολ
λών. » Η έμπορία καί ναυτιλία, ήτι; άπό τών 
Ησιόδου χρόνων ήτο ήδη έντιμον έργον, <ύ;περ 
κα! ή γεωργία, φαίνεται ότι πλείστην έπίδοσιν 
έλαβον ύστερον καί έγίνοντο άφορμή τών πολλών 
αποικιών, ά; οί Ελληνες έπεμψαν άπό τών χρό
νων τού ποιητοϋ τούτου εις άπάσα; τή; Μεσο
γείου κα! τοϋ Εύξείνου τά; άκτά;, συνάμα δέ κα! 
τοϋ πλούτου, όςτι; άνέδειξε πολλούς ισχυρού; εί; 
άλλα; τε πόλει; τή; Ελλάδος κα! είς Αθήνας έπί 
Σόλωνος, οίτινες διά τοϋ πλούτου αύτών υποχει
ρίου; εαυτοί; κατέστησαν τούς πολλού; καί από
ρους τών πολιτών. Τούτου ένεκεν ού μόνον ό Σό
λων τών Αθηνών, άλλά καί άλλοι νομρθέται πολ' 
λών άλλων πόλεων τή; Ελλάδο; καί αποικιών 
ήναγκάσθησαν νά μεταβάλωσι τό τέως αριστο
κρατικόν πολίτευμα, ρύτινο; βάσις ήτο ή τοϋ γέ
νους άρετή κα! ή αρχαία εύγέηεια (64), εις ολι
γαρχικόν κα! τιμοκρατικόν, λαμβάνοντε; κανόνα 
τών δικαίων τών πολιτών τό ποσόν τή; τούτων 
ούσίας. (65).

Αλλως μένει δυςεξήγητο; ή εμφάνισε; πλου
σίων έν Ελλάδι, ής σύντροφος είναι αείποτε ή 
πενία καθ Ηρόδοτον (66)’ διότι αδύνατον ήτο η 
ελληνική γή διά τής γεωργίας μόνης κα! τής κτη
νοτροφίας, άτινα ήσαν κα! έτι είσ! τά κύρια έργα 
τών ηπειρωτικών κατοικώ» αύτής, ν’ άναδείξη 
πλουσίους, οιου: λέγε·, τούς άρχαιοτέοους 'Αθη
ναίους ό Ισοκράτης (67) έν τώ Αρεοπαγιτςκώ, 
οΐτινε; παρεϊχον χοήματα έπ! τόκω τοϊς τε γεωρ
γοί; και έμποροι; κα! ναυτιλλομένοι;. Οτι δέ το 
εμπόριο» καί ή ναυτιλία ήτο ή πρώτη τού πλού
του τή; Ελλάδο; πηγή, γίνεται κα! εντεύθεν δή
λον, διότι πλούσιοί είσ·. κατ εξοχήν οί κάτοικοι 
τών έν παραλία·.; καί νήσοι; πόλεων, οίο» Κόριν
θου, Μεγάρων, 'Αθηνών, Χαλκίδος, Σάμου καί 
άλλων τοιούτων. Ενταύθα πρό πάντων έπί Σό~ 
λωνο; καί Θεόγνιδο; καί Φωκυλίδου αναφαίνονται 
πλούσιοι πολλοί καί ισχυροί· 'Ενταύθα ό πλού
το; τιμά ται πλέον τή; αρχαία; εύγενείας, ώς τά 
ποιήματα τούτων μαρτυροϋσιν (68), έν ώ έν τοϊς 
ομηρικοί; χρόνοι; άλλα είσίν, ά τιμώσιν οί τότε 
ηρωε; κα! πρό; ά σπεύδουσιν. ό Ησίοδο; τούναν- 
τίον, ουτινος τό έπος έργα και ημέοαι δεικνύει 
τό επικρατούν παρά τοϊς σύγχρονοι; αύτού φρό
νημα καί τήν ροπήν πρό; τήν διά τής εργασίας 
άπόκτησιν πλούτου καί τών τού βίου αναγκαίων, 
άποψαίνεται (69) ήδη δτι

Χρήματα ψυχή πέλεται,δειλοΐσι βροτοΐσιν.

Σύμφωνα δέ τούτοι; έξέφρασεν ύστερον ό άρ- 
γεϊο; Αριστόδημο; τό έξ ίσου αξιοσημείωτων εκεί
νο ρητόν, δπερ διέσωσεν ό Πίνδαρος (70). 
Χρήματα, χρήματ' άνήρ, πενιχρό; δ ούδε'ι; πελετ έσΟλός. 

ουδέ τίμιο;-

(“Επεται ή συνέχεια.) .

τίας ίρον λέγει τήν άρετή», τη; δέ ολιγαρχία; τόν πλού

τον, χα! τού δήμου τήν ελευθερίαν.

(66) Έν βιΰλ. 7, 192, πρδ. 1. 133.

(«7)S· «2.
(68) Σόλοιν παρά Πλουτάρχω έν βίω αύτοϋ χα. 2 κα’ι 3- 

Θεόγν. έν στίχ. 8|9· κα! αλλαχού. Πα; τις πλούσιον άν- 

δρά τίεΐ, άτίει δέ πενιχρόν. Φω»υλίδης παρά ΙΙλάτωνι έν 

πολιτ. 3, 407· Δεΐ,ζητεΐν βιοτήν, αρετήν δ’ ο:αν η βίος

(69) ’ Ε» ίργοις 686.

(70) —χολ, Πινδάρου έν ΙΙυΟ. 2, 9 και Ζηνρδίο» πα- 

ροιμ. 4, 43.
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ΟΠΟί.Α. ΤΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ

ή
ΙΙΕΡΙΙΙΙΊΙΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΜΠΟΝΟ (I)

ΚΕΦ. 1α'.

’^.π«Λυσι< ή μ Cor ζίς ' ΑγγΛίατ. — Αρθούρου ι 

έ.τιμο>ή. — ΛιάπΑους. — Ε.-τιστρογη ir Παρι· 
σίυις. — Ιστορία τοϋ μαυσωλείου τοΰ σίρ Ια- | 
χώθου — Εναγχα.Ιίζομαι τόν βει or μου σίρ 
Ιάχωθοτ Κ.Ιίντοτα. >

— Καιρό; είναι πλέον ν’ άπέλθωμεν, είπε μια 
τών ήμερών δ ταγματάρχης, δστις άπ’ αρχή; 

■μέχρι τέλους γενναιόφρων καί έλευθέριος, συγκι- 
νηθείς εί; τά δεινά τοΰ ταλαίπωρου Αρθούρου, τοΰ 
νυχθημερόν δνειοοπολοΰντο; τήν σύλληψιν τοϋ 
πρώην συνεταίρου του καί τήν άνακάλυψιν τών 
-κλαπέντών ωρολογίων, καί έπιθυμών νά εξασφά
λιση αύτώ μέλλον αίσιώτεοον τώ έπρότεινε νά 
μά; συνοδεύση εί; ’Αγγλίαν.

— όχι, όχι, άπεκρίθη δ ’Αρθούρος, θά ήναι 
μεστός πικρίας δ βίος μου ένόσφ θ' άναλογίζωμαι 
δτι δ φαυλόβιος συνέταιρός μου, ένώ μέ κατέ
στρεψε», απολαμβάνει έν ειρήνη καί άτςμωρητί 
τούς καρπούς τοΰ κακουργήματός του. ό κύβος 
άνερρίφθη πλέον, ή θά τόν συλλάβω ή θ’ άπο
θάνω άγω*ιζόαενος  πρός τόν σκοπόν τούτον.

Απέναντι τοιαύτη; άκραδάντου άποφάσεω; μά- 
ταιαι άπέβησαν αί παρακλήσεις τοΰ ταγματάρ
χου, ώστε ήναγκάσθημεν νά έγκαταλίπωμεν τόν 
φίλον μα; εϊ; τήν σκληρά*  ειμαρμένην του. όμο- 
λογητέο» δμω; δτι ή σκληρότη; αυτή τή; ειμαρ
μένη; πολύ έπραΰνθη υπό τή; έλευθεριότητο; τοΰ 
σίρ 'Ιακώβου, άποτίσαντο; εϊκοσάκι; υπέρ τήν 
αξίαν των τάς υπηρεσία; τοΰ οδηγού μας. ’Απο- 
χαιρετήσαντες λοιπόν τήν ’Αμερικανικήν παρα
λίαν ώδεύσαμεν τήν υγράν δδόν τήν έπί αιώνας 
άμετρήτου; διαχωοίσασαν τόν παλαιόν άπό τοΰ 
νέον κόσμου, καί πάσαν επιμιξίαν μεταξύ αυτών 
έμποδίσασαν.

Οσιμ οχληρό; ύπήρξεν δ πρώτος ήμών διά
πλους, τόσω δ δεύτερος ουτος έγένετο ίύχάριστο;' 
ή θάλασσα ώμοίαζε πρός καθρέπτην καί δέν έσειό- 
μεθα παρά ύπό μόνη; τή; μηχανή; τοΰ πλοίου. 
Ο δέ σίρ ’Ιάκωβο; καί περ δπωσοΰν χωλαίνω*  
κατά τήν ύγείαν, ετρωγεν δμω;, έπινεν, ώμίλει

(!) Συνέχεια ά"ό φυλλαδίου 92.

καί συνανεστρέφετο ώς οί άλλοι ίπιβάται. Απας 
ή δΐς μόνον, δροσερωτέρας έπελθούση; τής αύρας, 
είδον αύτόν κλίνοντα τήν κεφαλήν έξω τοΰ πλοίου 
πρός τήν θάλασαν μέ τρόπον μελαγχολικόν καί 
πως ύποπτον. Ηρώτησα αύτόν τί έπραττε κατ 
μοϊ άπεκρίθη ότι έθεώρει τόν ήρεμον κυμάτισμά» 
τής θαλάσσης. Δέν τώ έπεσε λόγος περί ναυτίας, 
άλλ’ ούδ’ εγώ άνέφερό» τι είς αύτόν.

Εν -τούτοις μετά δεκαήμερον άπό τοΰ Νεοβο- 
ράκου πλοΰν έφθάσαμεν εις τά άγγλικά παράλια. 
Αλλ’ έπειδή κατεπείγουσαι υποθέσεις καί μή έπι- 
δεχόμεναι αναβολή*  άπήτουν τήν έν Παρισίοις 
παρουσίαν τοΰ ταγματάρχου, άπεφασίσθη νά δια- 
τρίψωμεν ίν δεκαπενθήμερον έν τή Γαλλική πρω- 
τευούση πριν μεταβώμεν δριστικώς εϊς Λονδϊνον.

0 σίρ Ιάκωβος απαλλαγείς δλοτελώς τών ζο
φερών συλλογισμών του είδε πρώτην φοράν τους 
Παριβίους δποϊοι πράγματι είναι, δηλαδή πόλις 
μεστή γοήτρων. Αφοΰ λοιπόν συντόμως έτακτο- 
ποίησε τά; υποθέσεις του, επιθύμησε ν’ άφιερώση 
τόν υπολειπόμενον χρόνον εϊς διασκεδάσεις. Τότε 
μεταξύ τών άλλων άνεμνήσθη καί τής έν τω κοι- 
μητηρίω Pere-Lachaise οικοδομής του καί άπε- 
φάσισε νά τήν έκποιήση εις άλλον τινα μάλλον 
αύτοϋ πρόθυμον ίνα ποιήση χρήσιν αύτής.

Ιδού θέμα άξιον φιλοσοφικής μελέτης! 0 τάπ 
φο; εκείνος, δστις μόλις πρό τινων μηνών ήτο τό 
κέντρον τών άπαισιωτέρων αύτοϋ διαλογισμών, 
καί τόν όποιον οικοδόμησε μετ άνυπομονησίας, 
ΐνα κρύψη υπό τήν στέγην αύ^οΰ θάνατον άνό- 
σιον, βαθμηδόν έντελώς εϊς λήθην παραδοθείς, 
έγένετο κατόπιν κείμενον εύθυμων αστεϊσμών*  
οσάκις τόν ένεθυμεϊτο έγέλα άπλέτως καί τώ έ
πήλθε τέλος κατά νοΰν ή ιδέα νά έκθεση αύτδν 
είς λαχεϊον. — Τί λέγεις ; μοί είπε, δέν θά ήναι 
εύτυχή; εκείνος είς δντινα τύχη δωρεάν τάφος 
νεόδμητο; καί έν τώ άμα κατοικήσιμο; ; Είδον 
κα·. έπαθον ώστε νά τόν άποτρέψω τής ιδέα; τοΰ 
λαχείου, ήναγκάσθη*  δμω; άφ ετέρου νά τόν συ
νοδεύσω εΐ; Pere-Lachaise ΐνα θαυμάση καί τε
λευταϊον, κατά τήν ιδίαν του φοάσιν τή; πασχού- 
ση; αύτοϋ φαντασίας τό //ωρό>· ά.τοχύημχ.

Φθάσαντας εί; τό νεκροταφεϊον ύπεδέξατο ήμάς 
εί; έκ τών νεκροθαπτών, δ επιφορτισμένο; ιδιαι
τέρως ύπό τοΰ ταγματάρχου τήν επιμέλειαν τοΰ 
τάφου του. 0 νεκροθάπτη; ουτο; δέν ώμοίαζε 

. πρό; τού; άλλου; ομοτέχνου; του, ούδέ κατά τή» 
τραχύτητα τών ηθών, ούδέ κατά τήν σκυθρωπό- 
τητα καί τήν βραχυλογίαν’ άπ’ έναντίας έπεδεί-

r
κνυεν εύπροσηγορίαν καί προσήνειαν μετ’ εύφυϊας, 
καί ήξίου ότι φέρεται πρός τά; κυρία; μετά κομ- 
ψότητο; καί πολλή; τής φιλοφροσύνη;’ ήτο έν 
άλλοι; λόγοι; έκ τών άνθρώπων εκείνων τοΰ; ο
ποίους ή μέν φύσι; προώρισεν εί; τό δικηγορικόν 
επάγγελμα, ή δέ φορά τής ειμαρμένη; ήνάγκασε 
νά γίνωσι νεκροθάπται. Εί; όλα; τάς κλάσει; τή; 
κοινωνία; ύπάρχο.υσι τοιοϋτοι άνθρωποι εχτοπι- 
σμΐυοι, καί μά τήν αλήθειαν, βλέπει τι; ενίοτε 
δικηγόρου; ή άλλου; επιστήμονα; καί ηθικολό

γου;, οΐτινες έγεννήθησαν τωόντι διά νά γίνωσι 
νεκροθάπται, και όμω; δέν ήκολούθησαν τόν προο
ρισμόν αύτών.

0 νεκροθάπτη; άμα είδε τόν ταγματάρχην
— Ω ! μυλόρδε, είπεν, ύπερχαίρω διότι σάς έ- 

παναβλέπω. Σάς ένόμιζον άσθενοΰντα, καί έπί 
τέλους μάλιστα υπέθεσα δτι άπεθάνετε" μολο
νότι έλεγον κατά νοΰν, πώ; είναι δυνατόν, έάν 
άπέθνησκεν ήμεϊ; έδώ βεβαίως Οά τό έγνωρίζα- 
μεν. Η άπουσία σας κατελύπησεν δλους καί νεκρό 
θάπτα; καί τυμβογλύφους καί νεκροφύλακα;’ άλλ’ 
ιδού εύτυχώς έπανήλθετε.

— Σάς εύχαριστώ έπί τή φιλοφρονώ ύποδοχή 
ής μέ άξιοΐτε, άπεκρίθη δ ταγματάρχης μετ’ ά- 
ταράχου σοβαρότητα;’ ωσαύτως δέ ευγνωμονώ 
καί τού; φίλου; σας νεκοοθάπτας, καθώ; καί τούς 
τυμβογ·λΰφους, τούς νεκροφύλακα; καί έν γένει 
πάντα; τού; κατά τό μ.αλλον ή ήττον συνεργοΰν- 
τα; εΐ; τήν πρόοδον καί εύκλειαν τοΰ χαθιθρΰ 
ματος τούτου, καί τού; παρατηρήσαντα; τή*  ά- 
πουσίαν μου.

— Μυλόρδε, άνταπήντησεν δ νεκροθάπτη;, οί 
ευνοϊκοί λόγοι σα; ύπέρ ήμών τών πτωχών καί 
άσημων εργατών συγκινοΰσι τά μύχια τή; καρ
δίας, καί ούδέποτ άλλοτε, ώς σήμερον, ήσθάνθη*  
δτι ύπάρχει καί τι; παρήγορο; ά»ακούφ·.σις τοΰ 
ξηρού καί άχαρίστου επαγγέλματος εί; τό δποϊον 
μέ έρριψε σκληρά ειμαρμένη μάλλον, παρά ή έμφυ
τος κλίσις.

— Τί νέα έχομεν άπ*  έδώ; ήρώτησεν δ ταγιεα- 
τάρχης.

— 'Ασήμαντα, μυλόρδε’ δέν παραπονούμεθα 
δμω; ένεκα έλλείψεω; έργασίας. ’Απεναντίας μά
λιστα, ένώ οί βιομήχανος καί οί έμποροι κάθην- 
ται μέ χεϊρα; εσταυρωμένα; διά τήν στάσιν τών 
συναλλαγών, ήμεϊς έχομεν έργασίαν άδιάκοπον, 
διότι όχι μόνον συχνοί έπισυμβαίνουσι θάνατοι, 
άλλά καί πάντε; οί άποθνήσκοντες έπιθυμοΰσι νά 
ή*ταφιάζωνται  έδώ. Ωστε έάν ή έπιθυμία των εί-1

| σηκούετο, οί κάτοικοι τοΰ κοιμητηρίου Pere— 
Lachaise θα έπυκνοΰντο τοσοϋτον, ώστε δέν θά 
ειχομεν τόπον νά κινηθώμεν.

— Μονομανία λοιπόν κατέλαβε τού; νεκρού; ;
— Τωόντι μονομανία, μυλόρδε, καί μάλιστα 

ανεξήγητος, διότι καί τά άλλα νεκροταφεία τοΰ 
Montmartre καί Montparnasse είναι επίσης α

ναπαυτικά καί ώραϊα, άλλά τί ν άντείπη τι; 
πρό; τά; προλήψεις !

— Εν άλλοι; λόγο·.; τό κοιμητήριον l*ere-  La 
chaise προοδεύει θαυμάσια ;

-- Ναί, μυλόρδε, έδώ έχομεν τού; εκλεκτό
τερου; νεκρούς τών Παριβίων, τό λέγω χωρίς νά 
καυχηθώ. Διά τούτο καί τό όνειρό*  μου είναι νά 
χρησιμοποιήσω ένταΰθα τό μικρόν προϊόν τών 
οικονομιών μου και ν άποκτήσω ολίγου; πήχει; 
γής, ώστε ν’ άπαλλαγώ τή; άνάγκη; τοΰ έργάζε- 
σθαι πρός πορισμόν τοΰ έπιουσίου.

— Ωί είπεν δ ταγματάρχη; δέ*  ύπάρχει άμ· 
φιβολία, δτι δταν έμβη; έντό; τή; γή; δέν Οά 

έχης πλέον άνάγκην έργασίας.
•— Οχι δά, μυλόρδε, τήν γήν δέν τήν ζητώ 

πρό; ιδίαν μου χρήσιν, άλλά διά νά οικοδομήσω 
έπ' αύτή; τάφον τόν δποϊον νά μεταπωλήσω πρό; 
άλλον τινα πλουσιώτεραν έμοΰ δστις νά έγκατα- 
σταθή έντός αύτού. Μέ τά χρήματα δέ τά έκ τή; 
πωλήσεω; ταύτη; Οά ζήσω εύδαιμόνω; εϊς τήν 
εξοχήν καί Οά ένασχοληθώ έν παρέργφ εϊς τήν 

κηπουρική*.  Δυστυχώς δμως τό όνειρό*  μου θά 
μείνη άπραγματοποίητον καί ούδέ μικρόν, ούδέ 
μεγάλον τάφο» ποτέ 0 άποκτήσω, καθά βλέπω.

— Ωστε διά νά ζήση; εύτυχής, ύπέλαβεν ό 
ταγματάρχης, εχει; άνάγκην μόνον καί μόνον ένό; 
τάφου ;

— Ω, έάν είχον τάφον ιδιόκτητον, δέν θά έ- 
' θαπτον πλέον κανένα, άπεκρίθη δ νεκροθάπτη; έν - 
θουσιών.

— Ούδέ καν τόν εαυτόν σου; ήρώτησεν δ 
ταγματάρχης.

— Ούδένα, άπεκρίνατο δ εργάτη; τοΰ θανά
του, μή έννοήσας, ένεκα τοΰ ενθουσιασμού του, 
τόν άστεϊσμόν τοΰ ταγματάρχου.

— Εσο λοιπόν ευδαίμων, ύπέλαβεν δ σίρ Ιά
κωβο;' σοί προσφέρω δωρεάν τήν οικοδομήν μου 
μέ δλα αύτή; τά παραρτήματα' έγώ άνάγκην αύ
τής πλέον δέν έχω.

— Πώ;! άνέκραξεν δ νεκροθάπτη; ώχριάσας
έκ συγκινήσεως, ώ; οί ψυχροί καί άψυχοι αύτοϋ
πελάται, μοί προσφέρετε δώρον τόν τάφον οας;
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μεν έκεΐ τδ έαρ καί νά θαυμάζωμΛ τήν μεγαλο
πρεπή θέαν !

— Τό κάτω κάτω τής γραφής, κόρη μου, αν 
έσφαλα, τδ πράγμα δέν είναι άδιόρθώτον. Συ 
μίαν ημέραν θά υπανδρευθίς καί Οά απόκτησης 
καί τέκνα' τά τέκνα σου λοιπδν Θά καταχαρώσιν 
ευρίσκοντα είς τδ κοιμητηοιον τοΰ Pere-Lachaise 
τάφον έτοιμον, κομψόν, εΰάερον καί ελεύθερον 
πάσης υποθήκης.

Τοιαύτη είναι, άναγνώστά μ.όυ, ή ιστορία τοΰ 
πολυθρυλλήτου μνημείου. 6,τι δέ εις έμέ άτομι- 
κώς ανάγεται, δέν Οά σάς τδ άποκρύψω οΰδ αΰ- 
τό. Φθάσας είς Λονδϊνον είδαν τήν ανεψιάν τοϋ 
ταγματάρχου, καί ευρον αύτήν ώραίαν καί προση
νή ώς τους αγγέλους τοϋ παραδείσου. Έζωγρά- 
φησα τήν εικόνα της, πλήν. άς τδ ομολογήσω, 
κατά τό^διάστημα τής εργασίας οί οφθαλμοί μου 
έβλεπαν πολύ περισσότερον τδ πρωτότυπον, πα
ρά τήν εικόνα. Τέλος ήράσθην αύτής έμμανώς, 
και μοί έφάνη ότι δέν «έ έθεώρει μέ βλέμμα ά- 
διαφορίας έκείνη, άφ’ ής ένόμιζον ότι Οά μένω 
διά παντός χωρισμένος ένεκα τής διαφοράς τής 
κοινωνικής τάξεως και τής περιουσίας, δθεν έγε- 
νόμην περίλυπος έως θανάτου, κα'ι ήθέλησα ν ά- 
πέλθω’ άλλ’ ενώ ήτοιμαζόμην ν’ άποχαιρετήσω,

— Μάρκελλε, μοί είπεν δ ταγματάρχης, ενθυ
μούμαι ότι έν μια τών ήμερών μοί ώμολογησες 
ότι δέν θά έκήρυττες πόλεμον κατά τού γάμου, 
έάν ή γυνή τήν δποίαν σοι έπρότεινον ώς νύμφην 
ήτο ωραία, άγαθή, πλούσια, καί πνευματώδης" 
άλλ’ άραγε νομίζεις ότι υπάρχει που τοιαύτη 
τελειότης ;

ΙΙρχισα νά συγχίζωμαι.
— Μόνος δ εραστής άνευρίσκει είς τήν ερωμέ

νην αυτού τοσαύτας ένταυτώ άρετάς.
II σύγχυσίς μου ηύξησε.
— -ύ λοιπόν δέν ήράσθης είσέτι;
II σύγχυσίς μου έκορυφώθη φρικωδώς.
— όπως άν έχη αύτή είναι ίδική σου φροντίς 

καί όχι ίδική μου" τούτο μόνον σοι λέγω ότι, 
έάν ήσαι έρωτευμένος, καί άνεκάλυψας τήν ιδα
νικήν εκείνην και τελείαν γυναίκα, υπάρχει δέ 
καί πιθανότης ότι δέν τή άπαρέσζεις, ύπόσχομαι 
νά συνεργήσω εις τήν εΰόδωσιν τών πόθων σου.

— Παμφίλτατέ μοι θείε ! . . . ανέκραξα ριπτό- 
μενος είς τάς άγκάλας τού ταγματάρχου.

I —Φαίνεται, υπέλαβε μειδιάσάς πονήρώς δ 
I καλός κάγαθδς σίρ ’Ιάκωβος Κλίντων, οτι άπέβη 
' έπί καλώ ή παραίτησις τή; περί αύτοχειρίας ί-

— Nat, σοι τον προσφέρω, άπεκοίθη δ σίρ Ιά

κωβός.
— ’Αλλ’ έάν τδν λάβω έγώ, σείς τότε, μυ

λόρδε, ποϋ θά ... .
— Μη σέ μέλλη, διέκοψεν δ ταγματάρχης, 

έγώ θά ευρώ οπωσδήποτε ολίγον τόπον δια νά 

χωθώ.
0 νεζροθάπτη; ήθέλήσε διά λόγων νά εΰχαρι- 

•στήση τδν ευεργέτην του, άλλά δέν ήδυνήθη ένε
κα τή; συγζινήσεώς του ούδέ λέξιν νά προφερη’ 

•μόνον δύο δάκρυα, δάκρυα όμως ευδαιμονίας, ά- 
■νίβλυσαν αντί παντδς λόγου έκ τών οφθαλμών 
του. Είς δέ λιθοξόος παρευρεθεί; εις τήν σκηνήν 
•ταύτην, είπε.—Είς αύτήν τήν ηλικίαν όπου έφθα- 
σα είδα πολλούς συντρόφους ευχαριστημένους 
άπδ τήν κατάστασίν των, κανένα όμως δέν είδα 
εΰτυχισμένον ωσάν αύτόν !

— Μετά τινα χρόνον άπδ τοΰ συμβεβηκότος 
τούτου μία τις κυρία κάτοικος τών Παρισίων, 
αρκετά ευκατάστατος, συνδιελέγετο μετά τής δε- 
καοκταετοϋς θυγατρό; της ώς εφεξής,

— Τδ είπα και θά τδ λέγω, μήτέρ μου, έκα
μες μίαν αγοράν δλως διόλου παράλογον.

— Πιθανόν νά έχη; δίκαιον, παιδί μου, άλλά 
τί νά γίνη ; εκείνος δ νεκροθάπτης μέ έμάγευσεν" 
είνε τόσον κολακευτικός, τόσον ευφραδής, ώστε 
καταντά αδύνατος ή κατ’ αύτοϋ άντίστασις.

— Καί τί πρδς τοϋτο ", δέν ητο προτιμότερου 
νά μοί άγοοάσης έν κλειδοκύμβαλου τοΰ Herz, 
έν μικοδν ώρολόγιον, αδαμάντινα ενώτια καί τό
σα άλλα ωραία στολίδια, τά οποία πρδ τόσου 
καιρού επιθυμώ, άντί νά £ίψής τά χρήματά σου 
εις άγοράν ένδς τάφου ;

— Αν ήσο εις τήν θέσιν μου, σοι λέγω, Οά 
παρεπείθεσο άναντιροήτως και συ έκ τής εύγλωτ 
τίας τοϋ νεκροθάπτου.

’Εγώ νά παραπεισθώ ! θά τδν έπερνεν δ άνεμος 
αΰτδν και τδν τάφον του μαζί.

—’Ενόμισα ότι έκαμα καλήν έπιχείρησίν « αΰ
τδν τδν τάφον, μοί είπε, τόν ήγόρασα εις τιμήν 
έκπεσμένην άπδ ενά Αγγλον δστις πριν τδν με- 
ταχειρισθή τδν άηδίασέν. Εις τήν τιμήν είς τήν 
δποίαν σάς τόν δίδω, είναι χάρισμα » εκτός δέ 
τούτου μοί έκαμε τήν παρατήρησή δτι ώς έκ τής 
υψηλής θέσεώ; του, ό τάφος, είχε θέαν μεγαλο
πρεπή. Αΰτά λοιπδν καί άλλα, πρδς δέ και όί 
κολακευτικοί τρόποι τοϋ νεκροθάπτου, μέχρι τέ
λους, μέ παρέπεισαν.

— ίϊραία τςοόντι κατοικία, διά νά διατοίβω-

δεας μου, καί ή εις Αμερικήν εκδρομή μας . ., 
— Ναι, ναί αγαπητέ μοι θείε !

■*  · ’···„· ··■···· ··
Καλοί καί υπομονητικοί, άναγνώσταί μου, ή 

διήγησις τή; πέρϊήγησεώς μου ταύτης, ώς βλέ
πετε, ήρχιζεν ώς αρχίζουν τά μελοδράματα, καί 
έτελέίωσεν ώς τελειώνουν αί κωμωδίαι.

Σήμερον ή εΰτυχία μου είναι πληρέστατη, καί 
ό έξ επαγγέλματος ευδαίμων άνθρωπος είμαι 
έγώ. όσάκις δέ δέν έχω τί άλλο κάλλιον νά πρά- 
ξω, λαμβάνω άνά χεϊρας κονδύλιον ή γραφίδας 
καί γράφω ή ζωγραφίζω άδιαφόσω;" ευτυχώς ό
μως ή ευδαιμονία, ήτις είναι, ώς είπον, τδ κύριον 
επάγγελμά μου απασχολεί άπάσας τάς ώρας τοϋ 
βίου μου καί μόνον δλιγίστα; στιγμάς μοί αφή
νει διαθεσίμου; πρδς άλλο έργον.

(’Εκ τοΰ Γαλλικού μετάφρασι;)

Θ. Ν. Φ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ (I)
ΥΠΟ

ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΤ Σ. ΚΑΡΜΙΤΣΗ

ΑΧΡΙ ΛΗΝΟΥ
(φοιτητοϋ τής ’Ιατρικής Σχολής)

6. Τά ΒιτώΛια η Maraezip κατ’ ’Οθωμα
νούς είναι ή έμπορικω τέρα καί πολυανθρωποτέρα 
μετά Θεσσαλονίκην πόλις τής Μακεδονίας κεί
μενη παρά τήν ανατολικήν πλευράν τοϋ Δυσώρου, 
τοϋ παρά τινων τών ιστορικών μετά τοϋ Χαρτιά - 
του συγχεομένου όρους, καί είς τάς πεδιάδα; τής 
οποία; ίδίω; δέ τοΰ Αλιάκμωνο; άναφέρεται ότι 
κ,ατώκουν οί αρχαιότεροι- Μχκεδόνες. ό πληθυσμός 
αυτών άναβαίνει τά; 30 χιλ. συγκροτούμενος έκ 
Τούρκων, Εοραίων, Αρμενίων καί Χριστιανών Βλά
χων, Βουλγάρων, Αλβανών και ολίγων Εύρω
παίων άποίκων. Οι Χριστιανοί ΰπερέχουσι καί τών 
Τούρκων κατόπιν ερχομένων κα; τών Εβραίων με
τά τούτου; επομένων. Ο: δέ Αρμέν.ο; είναι ολι- 
γοστότατοι. Τών Χριστανών δέ υπερισχύει τδ 
Βουλγαρικόν στοιχείου, κατόπιν τοϋ Βλάχικου 
ερχομένου, τοϋ οποίου τό ’Αλβανικόν παρέχεται, 
μεθ 8 μόλις αναφύεται τδ Ελληνικόν. Καί ενταύ
θα εσχάτως έφανατίσθησαν οί Βούλγαρο; συστή- 
α^ντες καί Βουλγαρικόν σχολεΐον, τοΰ όποιου δι-

(?) Συνέχεια άπδ φυλλαο. 92; 

δάσκαλος Ιατροφιλόλογό; τις οίνόφλυξ ΖιτζΙφας 

καλούμενος, έν Ρωσσία τήν Σλαβικήν παιδείαν γευ- 
σάμενος έν τώ ποτηρίω μετά τής Ρωσσική; πίβας 
καί έν ταϊς ταβίργαις έν μέσω κραυγών κραιπάλης, 
παταγωδών ονρα,, καί άρμονικών συγκοούσέων τών 
ποτηοίων χειροτονηθείς υπό τών βακχευομένων 
συντρόφων του Ιατροφιλόλογο; Βάκχειος τή; Ρωσ- 
σια;. Αλλ οι Βούλγαροι έν τή προνοτ.τικότητι 
αύτών δέν έλησμόνησαν ότι δέν ήρκει νά έξασ®α- 
λίσωσι μόνον τήν έθνικήν (;) παιδείαν των καί 
ότι προσαπητεϊτο νά δείξωσιν είς τδν κόσμον οτι 
είναι καί Χριστιανοί. Άνήγειοαν διά τούτο ήμί- 
σειαν ώραν μακράν τή; πόλεω; καί έκκλησίαν τής 
Σφετα-Νεδέλα;, άγια; Κυριακή;, ένθα αί ίερουρ- 
γίαι τελούνται Βουλγαοιστί διά νά τά; έννοή καί 
δ Βούλγαρο; Θεό; των, δστι; ούδεμίαν άλλην 
πλήν τή; Βουλγαρική; γινώσκει γλώσσαν, καί δς·ις 
καθ ά πρεσβεύουσιν, είναι αποκλειστικό; Θεός 
τοΰ ένδοξου (;) τούτου λαοΰ, 8ν έξελέξατο πρδς 
διάδοσιν τοϋ Χριστιανισμού καί όστίς καί πραγ
ματικές έφώτισε τδν κόσμον καί προσείλκυσεν είς 
τδν Χριστιανισμόν καί πάντα μέν τά έθνη πρδ 
πάντων δμως τδ Ελληνικόν (!!!) Φτωχοί Βούλγα
ροι! Αί αί τής ήμετέρα; δυστυχίας ! Πόσον σας 
άδικοΰσι τά έθνη καί πρδ πάντων οί Ελληνες, οί 
όποιοι δέν γνωρίζόυσι νά σάς έκτιμ.ήσωσιν ! Οί Ο
μηροι, οί Πλάτωνες κτλ. ή ένδοξος εκείνη τοϋ 
έλλ. έθνους Ιστορία έσφετερίσθη παρά τών Ελλή
νων έν ώ άνήκον είς ύμά; πάντα τά είς τήν ιστο
ρίαν των άναφερόμενα. Αλλο δέν σάς μένει άκό
μη παρά νά διαμ,αρτυρηθήτε έντονώτατα δυνά
μει τοϋ άρθρ. 0 τοϋ Βουλγαρικού δικαίου κατά 
τών άρπάγων ήμών Ελλήνων ! . . . ίδωμεν μ.’ ό- 
λον τούτο μέχρι τίνος θά καταντήσητε άκόμ.η f

Η πόλις αυτή έκπαλαι διεκρίθη έπί έλλ· φιλο- 
μουσία. Πλούσιον έλλ. σχολεΐον μέ άξιόλογον βι
βλιοθήκην άνέκαθεν υπό 3 πάντοτε ίθυνόμενον 
Ελληνοδιδασκάλων καί υπό τοΰ δημοσίου συντη- 
ρούμενον παρέχει άενάως καί σήμερον άκόμη τά 
νάματα τής έλλ. παιδείας εί; εκατοντάδας άρρέ- 
vg)v καί ευαρίθμων θηλέων—Βουλγάρων, Βλάχων 
καί ’Αλβανών — πλήν τινων έν τοΐ; δακτύλοις 
μεμετρημένων Βουλγαροπαίδων, τά όποια έσχάτως 
καταλιπόντα τδ ένδιαίτημα τούτο τών σεανών 
Πιερίδων έστράφησαν πρδ; τάς δυσειδεστάτας τή; 
Σκυθίας έριννύας διά νά διδαχθώσιν άπδ τούτων 
τήν βαρβαρότητα, τήν αθλιότητα καί τήν Ζωο
λογίαν τών Βουλγάρων έν γένει διά τοϋ περιφή- 
μου τής Ρωσσίας Τ α βε ο νί τ ο υ Ζ ι ν ζ ί φ α.
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*Εν τ? έλλ. ταύτη «χολή, ήί σχολχρχεϊ νΰν ό 
αξιόλογος καί εύπαίδευτος νέος κ. Νάκα; παρεδί- 
δοντο ανέκαθεν καί παραδίδονται μηθήμ«τα τά 
δποϊα άρχόμενα από τή; ά. τάζεως του έλλ. σχο
λείου φθάνουσι μέχρι 
έντδς τής Ελλάδος 

τών τής β’. τάζεως τών ' 
γυμνασίων μή έζαιρουμίντ.ς : 

ούτε τής Γαλλικής ούτε τής Λατινικής γλώσσης. ■ 
Νέοι άπολυθέντε; τοΰ Σχολείου τούτου καί τάς ’ 
νενομισμένας έν Αθήναις ύποσταντε; έςετάσεις < 
κατετάχθησαν εις τήν τρίτην τοΰ Γυμνασίου. Εν ■ 
τή αυτή έπαύλει είς ολίγων βημάτων άπόστασιν ί 
ύπάρχει και λαμπρότατο·? καί τακτικώτατον άλ· ι 
ληλοδιδακτικδν σχολεϊον ύπδ 3 καί τοϋτο διευ- 1 
θυνόυ,ενον διδασκάλων καί έν τω όποίω φοιτώσιν 
ύπέρ τούς τετρακοσίους νέους. Καί δεύτερον δ υ
πάρχει αλληλοδιδακτικόν επίσης καλώς κατη,ρτι- 
σμένον καί ύπδ δύο ίθυνόμενον διδασκάλων ύπέρ 
τούς 200 δέ έγκολπούμενο» μαθητάς. Εν άμφο- 
τέροις τούτοις καλώς τήν δημοτικήν οί παϊδες 
κτησάμενοι παίδευσιν μεταβαίνουσιν έν τώ άνω- 
τέοςο έλλ. σχολείς·». Δύο δέ δημόσιοι παιδονόμοι 
έπιτηρούσι τήν εξωτερικήν τών νέων διαγωγήν.

Εκτός τούτων ύπάρχουσι και άλλα ιδιοσυντή
ρητα εκπαιδευτήρια, έν οίς άλλοι ύπέρ τούς 4 00 
εκπαιδεύονται. Η Ζινζίφειος Σχολή θά κατίσχυση 
αράγε πάντων τούτων, Οά άναστήση ή μάλλον 
Οά δώση ΰπαρζιν είς τδν Χαοιτωμένον 
Βουλγαρισμόν ; ;; 0 ελληνισμός έθριάμβευσε.
θριαμβεύει καί θά θριαμβεύση παντοΰ καί πάν
τοτε. Πρδς τήν άναντίρρτ,ττον αλήθειαν ταύτη,ν 
τυφλώττουσιν οί κακόβουλοι μόνον καί βλάκες άν 
Ορωποι.

Επί πάσι δέ τούτοις διεκρίθη άπό τοΰ 1853 
Λύκειόν τι διευθυνόμενον ύπδ τοΰ νΰν Σχολάρχου 
Θεσαλονίκη; κ Μ· Γ. Δήμιτσα, δπερ δμως δίκην 
κομήτου ότέ μέν διάττοντος ότέ δέ αφανούς γι
νομένου δέν εσχε διαρκή άλλά περιοδικήν ΰπαρ- 
ζιν. Τδ Δύκειον τοϋτο τδ πρώτον κατά τό 1 853 
έτος συστηθέν έν Βιτωλίοις έσχε δύο περιόδους.

Καί κατά μέν τήν a ■ αύτοϋ περίοδον, καθ’ ήν ή 
ζωή του παρετάθη έπί τετραετίαν μόλις, ήτο είς 
τήν άνθηροτέραν κατάστασιν, μ’ δλον δτι ό διευ
θυντής αύτοϋ κ. Μ. Δήμιτσα; ητο εγκρατής μό»ον 
τών εγκυκλίων μαθημάτων. Νέοι πανταχόθεν 
είχον συροεύσει ήδη ένταΰθα καί Βούλγαροι, καί 
Βλάχοι καί Αλβανοί καί Ελληνες συμποσούμενοι 
μέχρι τών 70, έν οίς καί τινα κοράσια. Τδ δέ 
περίεργον δτι καί δύο έβραιόπαιδα προσήλθον, είς 
τά όποϊκ όμως μετά τών λοιπών κοινών μαθη

μάτων δέν έδιδάσκετο ή Νέα διαθήκη τής άγιας 
Γραφής. Τά δ’ έντούτω διδασκόμενα μαθήματα 
μόλις έφθανον τά τής β’ τοΰ γυμνασίου μετά τών 
λατινικών καί γαλλικών, τών όποιων τά τελευ
ταία Γάλλος διερμηνεύ; τοΰ έν Βιτωλίοις Γαλλι
κού προξενείου χρημάτισα; παρέδιδεν. Αί δ εξε
τάσεις δίς τοΰ έτους δημοσία έγίνο»το. Διά λό
γους πλήν, τού; όποιους δέν έπιθυμοΰμεν άνευ 
ανάγκης ν’ άναφέρωμεν ολίγον μετά την σύστα*  
σίν του έλαβε χώραν έκτακτόν τι περιστατικό·?^ 
δπερ προκαλέσαν τδν διαπληκτισμδν τών ίθυντό- 
ρων ήμαύρωσε σημαντικά»; τήν ηθικήν τοΰ παι- 
δαγωγείου ύπόληψιν, κατά συνέπειαν δέ τούτων 
έπήλθεν επίκαιρός τις διάλυσις αύτού. Μετά πολ
λάς δμως τέλος προσπάθειας μιάς η δύο εβδομά
δων έπετεύχθη ή αναβίωσές του, ήτι; παρατείνε- 
ται πλέον μέχρι τοΰ 1856 έτους, μεθ ού λήγει 
καί ή πρώτη τοΰ Λυκείου περίοδος- Δύο έντεΰθεν 
άπελύθησαν νέοι, οΐτινες κατόπιν έδίδαξαν άλλοΰ, 
ό Ζήσης Μαργαρίτου καί Σεραφείμ Ματλής, άλλ 
έδίδαξαν στοιχειώδη μόνον πράγματα διότι δέν 
έφερον μεθ’ εαυτών τάς άποχρώσα; δυνάμεις πρδς 
διδασκαλίαν άφ’ ού μόλις είχον άκούσει ολίγα 
μαθήματα β'. τοΰ γυμνασίου τάξεως. Τδ 1856 
αισθανθείς δ διευθυντής αύτοϋ τήν άνάγκην άνω- 
τέρας έκπαιδεύσεω; άναγγέλλει τήν διάλυσιν τού· 
Λυκείου καί άπέρχεται εις ’Αθήνας συμπαραλα- 
βών μεθ’ εαυτού 5—6 νέους έκ τών πλουσιωτέ- 
ρων τών έν αύτώ διδαοκομένα,ν.

Κατά τήν δευτέραν περίοδον άρχομένην άπδ 
τοΰ 1863 μετά επταετές εϊσχωρήσαν χρονικόν 
διάστημα, καθ’8 ό κ. Δήμιτσα; έξεπαιδεύετο περί 
τήν φιλολογίαν έν ’Αθήνα·.; και Βερολίνω, τδ Δύ- 
κειον τούτο, διευθυνόμενον ύπδ διδάκτορος καί 
τελειόφοιτου τή; φιλολογία; καί λίαν καλώ; κα- 
τηστισαένον, ητο τδ άνώτατον έν Μακεδονία έκ- 
παιδευτήριον. ’Εντούτψ έδιδάσκοντο άπαντα τά 
τε σχολειακά καί γυμνασιακά μαθήματα, παρε- 
δίδοντο ήδη 'Ε.Μηπχά. Εενοφ. Δημδσθ. Πλάτ. 
Πλούταρχ. θουκυδίδ. όμηρ. Σοφοκλ. Εύοιπίδ. 
μετά θεματογραφικών ασκήσεων έν τε τώ πεζώ 
καί έμμέτρςα λόγω. — Λατινιχά Κορνήλ. Σαλούς·" 
Καϊσαρ. Κικέρ. Τάκιτ- Βιργίλ. όράτιον μετά θε
ματογραφιών. — ΦιΑοσοφιχά ’Ανθρωπολ. καί Λο- 
γικ. — Μαθηματιχά θεωρητικ. Αριθμητ. Γεω- 
μετρ. Αλγεβρ. καί Τριγωνομετρ. — Φνσιχο-Μα- 
θηματιχά Φυσικ. άνευ πειραμάτων καί Φυσικο- 
Μαθηματικ-Γεωγραφ. — ΓαΜιχά. πεζοί καί πο;- 

. ηταί μετά θεματογραφίας. — 7 ΐ(ά. Εκκλησία- 

βτικ. ιστορία. — Καλλιτεχνικά ’Αλλά ταϋτα 
πάντα εί; καί μόνος διήκουσε νέος ιδίαν αποτε
λώ» τάξιν, τδν δποϊον δέν θέλομε^ ν’ άναφέρω
μεν τδ μέν διότι ή πρόθεσις ήμών δέν επιδιώκει 
ασκόπους ονοματολογίας άνθρώπων ούδέν κοινόν 
πρδς τδ θέμα εχόντων, τδ δέ καί δώτι γνωρίζομεν 
ότι ή άτομιχη αύτή μνεία ήθελεν απαρέσκει είς 
τά λίαν εύαίσθητα τύμπανα τών ακοών τών δι
δασκάλων του, τούς οποίους εντρόπιασε (! ! !) 
μ δλον ότι δύναται νά καυχηθη δτι τοΰ Λνχεΐον 
τούτον τό κΛεΐ.ον αύτοϋ αί χεΐρες ό.εΐπον ! . . . 
άλλά ταϋτα ώς έν παρόδω.

Τδ Λύκειον τούτο εσχεν έντοσούτω τά ψεκτά, 
εσχεν δμως καί τά έπαινετέα’ καί τά μέν ψεκτά 
παραλείπομεν διότι έκ συστήματος άποτροπια- 
ζόμεθα τού; φιλοψόγους, τά δ’ έπαινετέα πάν
τοτε θά έπαινέσωμεν' διά τούτο οποία ηθική διά- 
πλασις έγένετο έν τούτςο δέν έξετάζομεν. όφεί- 
λομεν δμως νά όμολογήσωμεν δτι αί τών μαθη- 
τώ'ν αύτοϋ πρόοδοι ύπερέβησαν πάσαν προσδοκίαν 
άνθρώπου, έχώνευσαν μέ άλλα; λέξεις δσα γράμ 
ματα έδιδάχθησαν οί έν αύτώ έκπαιδευθέντες. 
Μ’ δλον τούτο δέν έσχε τήν σημασίαν καί βαρύ
τητα έκείνην, τήν οποίαν έπί τή; πρώτη; αύτού 
ηλικία; έν αρχή τή; συστάσεώ; του, ώ; είδομεν, 
απεκτησεν. Απο 35 μαθητών ήρξατο τδ Δύκειον 
καί εί; 1 5 κατέληξεν άποσυντεθέν. Σεβόμεθα καί 
τιμώμεν καί άγαπώμεν άκόμη τδν κ. Μαργαρί
την, τδν όποιον έσχομεν τδ εύτύχημα καί ημείς 
νά γνωρίσωμεν έκ τού σύνεγγυς καί νά σπουδά- 
σωμεν κάλλιον παντός άλλου ίσως τδν χαρακτή
ρα του' άλλά τό σέβα; ή τιμή καί ή αγάπη πρδς 
τδν άνδρα δέν είναι καί χαλινοί τή; άληθεία;, 
άπέναντι τή; όποίας-νομίζομεν-δέν θέλει κακίσει 
ήμάς ό κ. Μαργαρίτη; έάν άπευθύνωμεν ειλικρι
νή καί σωτήριον δι αύτδν παρατήρησιν μίαν, ότι 
έφ δσον τήν απόλυτον έκείνην αύστηοότη,τα, ήτι; 
μέχρι Βανδαλισμού καταντά είς τήν έποχήν καθ’ 
ήν ζώμεν, δέν συνδυάζει μετά τού ήπιου ούδέποτε 
θά δυντ,θή νά εύδοκιμήση είς τδν πρακτικόν του 
βίον, ούδέποτε θέλει δυντ,θή νά έκπληρώση τήν 
άποστολήν του. Είθε, είθε ή πεποίθησι; ήμών 
αΰτη άποδειχθή είς τδ μέλλον δτι δέν έβασίσθη 
καλώ;' καί τότε θέλομεν κηρύξει καί πάλιν δη 
μοσία τήν πλάνην μα; χωρίς τδ παράπαν νά έν 
δοιάσωμεν πρδς τούτο άπέναντι τών άγλαών καρ
πών, τούς δποίου; ύπόσχεται δτι έλεύσεται ποτ’ 
ημαρ, καθ 8 θέλει δρέψει η πατρί;’ καί περιμί- 
*9μεν μετ’ αύτή; διά νά χειροκοοτήσωμεν αύτδν

ώς άναπλάστην γνησίων άλη.θώς τής πατρίδος τέ
κνων. Αλλά δυστυχώ; δέν περιμένομεν τοιοϋτον 
ήρωΐσμόν άπδ μέρους τού Κ. Μαργαρίτου έκ τών 
προτέρων πεπεισμένοι ’

Δέν δυνάμεθα δέ νά παρέλθωμεν έν σιγή καί 
τήν έν τή πόλει ταΰτ$ συστηθεϊσαν άλλοτε .7ε- 
σρ?’· ελληνικήν παρ αύτών τούτων τών λεγομέ
νων σήμερον παρά τών Σλάβων Βουλγάρων καί 
Βλάχων πρδ; ένίσχνσιν τοΰ Ελληνισμού καί πρδ; 
άλλου; ιερού; σκοπούς, ήτι; δμω; φεΰ ! ταχεϊαν 
έσχε τήν πτώσίν της, άμετάκλητον καί δλεθριω- 
τάτην διά τήν Μακεδονίαν. Η λέσχη αΰτη διευ· 
θυνομένη υπό πατριωτικωτάτων μέν άλλ’ ούχί 
και έμπειρων άνδρών ώς πλοϊον ύπδ αδέξιου κυ- 
βερνώμενον πλοιάρχου έν μέσο» αγρίου πελάγου; 

ειπετο νά άφεθή φερόμενον κατά πετρών καί σκο
πέλων, νά καταθρυμματισθή καί αύτανδρον φεΰ ! 
νά καταβροχθισθή ύπό χανόντο; ούρανομήκου; 
κύματος! Η άνάμνησι; καί μόνη τή; δυστυχούς 
αύτής λέσχης βαρεία καί δριμεία ώ; βόμβα πε- 
πυρακτωμένη ελίσσεται περί τδν έγκέφαλον ήμών 
καί διωγκωμένη τείνει νά διασπάση τδ κρανίον 
ήμών έν ώ ζητεί διέξοδον. Θέλομεν νά διεκτρα- 
γφδήσωμεν τήν σκληράν τύχην τού καταρρυέντος 
άκαταμαχήτου προπυργίου τούτου τού Ελληνι
σμού κατά τοΰ άπαισιοδόξου Πανσλαβισμού, τής 
εκλιπούσης ήφαιστειογόνου δυνάμεω; τή; Αίτνης 
ταύττ.ς, άφ ής τρομερός μίαν ήμέραν ήθελεν έκοα- 
γή ό ύπεκκαίων κρατήρ χύνων λάβα; πυρδ; κατά 
παντός άντιπάλου στοιχείου τοΰ Ελληνισμού καί 
τοΰ Χριστιανισμού’ θέλομεν, άλλ’ άναμιμνησκό- 
μενοι καί μόνον τής φρικτής τύχη; της καταλαμβα- 
νόμεθα ύπδ φοβερών σπασμών, καθιστώντων ανί
κανον καί διάνοιαν και καρδίαν πρδς τδν σκοπόν’ ή 
χειρ ήμών τρέμει, δ δέ κάλαμο; ύπεκπίπτε·..... 
Αλλά η Νέμεσι; δέν θά βραδύν^ νά έπιπέση σκλη
ράν κατά τή; τών Σατανοσχημόνων προδοτών
κεφαλής, τού κατάπτυστου Πελαγονίας ΒΕΝΕ- 
ΔΙΚΤΟΓ καταφερουσα άςίνην διά νά έξιλεώση 
τδν πρό τοϋ βωμού τή; πατρίδος θύμα άθώον 
προσενεχθέν άτυχή έκεϊνον Μεγαροβίτην νέον τδν 
άγνδν πατριώτη» Μηνάν Βίσταν καί τούς κατα- 
στραφέντα; έκείνου; συνεργάτα; τού ιερού καί 
θείου έκείνου σκοπού, Κωστήν Γεώρση καί λ. 
οΐτινες πενέστατον σήμερον διάγρυσι βίον καί τών 
οποίων πάσαν βιοποριστικήν έπιχείρησιν μέχρι 
τής χθέ; αί Εοιννύε; αύταϊ έματαίουν διά νά τού; 
καταστρέψωσιν έξ ολοκλήρου’ καί μ' δλον τούτο 
τού Σατάν τδ σαπρδν τούτο τέκνον ίάν καλώ;
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Καί άλλαι πολλαί άνεκαλύφθτ,σαν, τών οποίων 
άναμένομεν τήν δτ,μοσίευσιν παρά τοΰ εσχάτως 
περιηγηθέντος ττ,ν Μακεδονίαν κ. Hahn.

7. Τδ Λ/εγάροδο? είναι πολίχνιον δύο ώρας 
τών Βιτωλίων άπέχον υπδ τδ Περιστέρων όρος 
κείμενον καί μετά τοΰ Τυρνόβου, άφ’ ού ποταμός 
τις τδ διαχωρίζει, έχον ύπέρ τάς 400 οικίας. Οι 
κάτοικοι αύτοΰ είναι καθ ολοκληρίαν Βλάχοι, οΐ
τινες όμως θεωροΰσιν ρνειδισμόν των νά άρνηθώ- 
σιν ότι είναι Ελληνες τή,ν καταγωγήν’ έχει ά- 
ξιόλογον έλλ. σχολεΐον καί αλληλοδιδακτικόν. 

Πλείονα δέ τών 70 κορασίων διδάσκονται καί εϊς 
Παρθεναγωγεϊον μετά ζήλου καί έπιμελείας συν
τηρούμενου έπί άδραϊς δ απάναις. Καί υπάγεται 
έκκλτ,σιαστικώ; καί διοικτ,τικώ; είς τδν Πελαγο- 
νίας, τοΰ οποίου ή μητρόπολις έλησμονή,σαμεν νά 
προσθέσωμεν ότι είναι έν Βιτωλίοις. Εις τδ υφ’ ό 

ϊδρυται δέ Περιστέρων ό σοφός καθηγητής ττ,ς Βο
τανικής έν τώ έθνικώ πανεπισττμίω κ. Θ. όρφα- 
νίδτ,ς κατά ττ,ν εϊς Μακεδονίαν έπ’ έσχατων πε- 
ριτ,γτ,σίν του χάριν βοτανικών έρευνών έκαμε» ά- 
ξιόλογαν βοτανικήν συλλογήν, ό κ. Α. Σακελλά*  
ριος (έν τώ χάρτη του) τίθησι το Μεγάροβον έν 
Αλβανία· Περίεργος ολίγον ή πλάνη τοΰ Γεωγρά

φου τούτου.’ . ν: -χίχεΧά
θρέμμα τοΰ Μεγαρόβου υπήρξε» ό προμντ.σ.Οεϊς 

άτυχης Μήνας Βίστας έζ, πλουσίων καί εύγενών 
καταγόμενος γονέων. Θρέμμα τοϋ.Μεγαρόβου υ
πήρξε καί ό νέος Μακεδών Αχιλλεύς Γαστάσεο»’ 
Βαφειίύης, όστις κατά ττ,ν τελευταία» έν Καφέ 
ττ,ς Κρήτης μάχην ύπέρ πίστεως καί πατρίδος 
μαχόμενος έπεσε» τ,ρωϊκώτατα, καΐ τον όποϊον 
Ορτ,’εϊ ή Μακεδονία σήμερον, θρηνεί καί τδ Πα
νελλήνιον ! Η μντ,μη τοΰ νεαροΰ ήρωο; τούτου θέ
λει μείνει σεβαστή και άνεξάλειπτος άπδ πάση; 
Ελληνικής καρδίας, τδ δ όνομά του ένεγράφη ήδη 
εις τάς άθανάτους έθνικάς δέλτους καΐ Οά ζί, εις 
τούς αιώνας. Έπιφυλλασσόμεθα δ έν οίκειοτέρω 
τόπω νά έπανέλθωμεν διά νά έξιστορήσωμεν τδν 
βίον τοΰ μεγάλου τούτου καθ ήμάς τή; Μακεδο
νίας άνδρδς, τοΰτο μέν φιλικόν πρός τόν άνδρα, 
τούτο δέ καΐ πατριωτικόν ώς συμπατριώται καί 
ομογενείς πρδς τήν πατρίδα ρφειλ,όμενον φόρον 
προτιθέμενοι τό γ έφ' ημϊν κατ’ οφειλήν ν άπο- 

τίσωμεν.

•ήμεθα πληροφορημένοι είναι σήμερον μέλος ττ,ς έν 
Κωνσταντινουπόλει ιερά; συνόδου πρός- ϊόζατ 

τοΰ χριατιαησμοΰ ! !
Δέν θέλομεν νά διαταράξωμεν ττ,ν ίεράν κόνιν 

τοΰ νέου εκείνου πρωτομάρτυρος ττ,ς Μακεδονίας I 
Μτ,νά Βίστα ούτε νά ξύσωμεν τάς γαγγραινωμέ- 
νας πληγάς τών ίπιζώντ'ων άτυχων Κωστή Γεώρ- 
στ, κλ. άλλά δέν δυνάμεθα καί νά μτ, τοϊς άπεΰ- 
θύνωμεν τάς πικρά; μέν άλλ*  ειλικρινέστατος λέ
ξεις δτι χαί trsxa ri/C ά.τηριουτε^ι'ας· τωτ fya- 
ταιύιθησαΫ οΐ ιεροί χαί Θείοι, σχο.τοί ixtZr'oi . . . 

έν Βιτωλίοις τ, Ελλ. παιδεία είναι έξηπλωμένη 
καθ’ δλας σχεδόν τάς τάξεις ποΰ κατά τδ μάλ
λον καί ποΰ κατά τδ ήττον. ΙΪ έλλτ,νική γλώσ
σα σχεδόν καινότατη· Τδ πλείστον δέ καί τοΰ 
ωραίου φύλου είναι κάτοχον αυτής, εκπαιδευό
μενων καί εξευγενιζόμενων όσημέραι χάρις τοΰ 
άξίολόγοο Παρθεναγωγείου τής πόλεως. Τών Βουλ 
γάρων τινές άπό τίνος άρχισαν νά φανατίζωνται, 
ίδρύσαντες εκκλησίαν καί συστήσαντες καί Βουλ
γαρικόν σχολεΐον, περί ών άνωτέρω λόγον έποιη'- 
σάμεθα. Οί δέ Βλάχοι καί Αλβανοί άκόμη μι*  
σούσι μέχρι φανκτικότητος τούς διαμφισβητούν- 

τας ττ,ν ΐϊλληνική» καταγωγή,ν των.
Πλησίον που τών Βιτωλίο,ν τίθεται παρά τών 

ιστορικών Τοιπολΐτίς τις Πελαγονική ή Πελασγιώ- 
τις συγκειμένη έκ τών 3 πόλεων Δολίχτ,ς, λζώ- 

θου καί Πυθίου. ’Ανασκαφών δ’ έσχάτω; γενο | 
μένων άνεκαλύφθτ,σαν ερείπιά τινα μεταξύ Βιτω- , 
λίων κα Κρουσόβου, άλλα μεταξύ έκείνων καί 
τοΰ Πριλλάπόυ καί άλλα πρδ διετίας ήδη ΐ/4 

μακράν τής πόλε'ώς, προδίδοντα πάντα ττ,ν υπαρ- 
ξιν άρχαίων πόλεων. ϊσως έν τοϊς έρειπίοις τού- 
τοις ευρτ,τέον ττ,ν τόσω παρά τών ιστορικών 
διαμφισβη,τουμέντ,ν τοποθεσίαν τής Πελαγονική; 
Τριπολίτιδος. Δίδομεν νύξιν τινά μόνον έπί τοΰ 
σπουδαίου τούτου καθ’ ίμϊς έν τώ ίστορικώ όρε— 
ζοντι άνατείλαντος άστερισμοΰ άφίνοντες τάς έπ 
αύτοΰ έρευνας καί άσχολήσει; τοΐς είδήμοσίν. 
Έπιγραφαί εύρέθησαν α·. έξης έν αύτη καί περί αύτην. 
Λ'- Ζωσοΰί ΊΙραχλία τη Ουγάτρι μνημης 
Χάριν έτών κζ'-. χαί αύτη ζώσα ίποίει.
ΒΝίχανδρο; στρατιώτες ζών άνέΟηχεν έαυτοΰ 
Κέ πεδίου *έ  Τιρτία; τη; σεμνότατης συαβίου. .. 
Κέ συνευαρεστοΰντων uo[t τ]ών Ηειοτάτων μου 
ΠενΟερών... έκ τών Ιδίων μνήμη; Χάριν. 
[Ki άντΐ καί, π,δίου άντΐ παιδιού] 
Γ'. Φαόίαν Δόξαν ΑΙ. Σιερτίνιος Κόειντος

Μνήμης χάριν.
Δ'. Γλαρυρώς βιώσχντι άνίρΐ μουσ.κώ χρηστώ 
Φιλίππω Ί ρμιόνη μνήμης 7.“?·»’

("Επιται ή σν.ί/.f.a.)

Η ΚΑΝθΗ ΓΙΝΕΒΡΑ.

Πρδ έτών τινών ή οικογένεια τοΰ μαρκτ,σίου 
Γραβίνα είχε συναθροισθή είς μίαν τών εύρυχώ- 
ρων αιθουσών τοΰ μεγάρου είς τδ όποϊον κατώκει 
έν Γενούη. Ό ήλιο; βραδέως κατερχόμενος είς 
τδν ορίζοντα έρριπτε τά; τελευταίας άκτϊνάς 
του διά τών μεγάλων παραθύρων, φωτίζων άρ
χαίας τινας εικόνα; κρεμαμένας κατά μήζ.ο; τοΰ 
τοίχου, ένώ τδ βάθο; τής αιθούσης έμενε βεβυ- 
θισμένον είς νυκτερινόν ούτο»; ειπεϊν σκότος.

'Απέναντι τής έν τώ κέντρω ττ,ς αιθούσης Ού
ρα;, τ,τι; ήνοιγε πρδ; έξώσττ,ν κεκοσμημένον διά 
λίθου λελαξευμένου, σεβάσμιός τις γέρων έκά- 
θητο έπΐ έδρα; έκ ξύλου γεγλυμμένου. Ό ήλιος 
άντανακλών έπι τών εικόνων καί έπί τινο; κα
τόπτρου, άντηυγάζετο έπί τοΰ όστεώδου; καΐ 
φαλακρού ώ; αί ύψηλαί κορυφαί τών Απεννίνων 
κρανίου του. Οί χαρακτήρε; τοΰ γέροντο; μαρκη- 
σίου Γραβίνα θά τ,σαν άλλοτε αύστηροί καί εύγε- 
νεϊ;, άλλ’ ήδη δέν έξέφραζο» είμή μεγίστην έξα- 
σθένησιν σώματο; καΐ πνεύματος. Εσφιγγε διά 
τών δύο νευρωδών καΐ κατεσκληκυιών χειρών του 
τάς κεφαλάς τών λεόντων, οΐτινες τ,σαν γεγλυμμέ- 
νοι έπΐ τών έρεισμάτων τή; έδρας του, καί νεύων 
τήν κεφαλήν είχε τού; οφθαλμού; προσηλωμένου; 
έπί τοΰ έδάφου; μέ ήθος αδιαφορίας ή μάλλον 
ταπεινώσεως, τδ όποϊον άντεστρατεύετο παραδό- 
ξω; πρδς τή» φυσική» ευγένειαν τής φυσιογνω
μίας του.

Πλησίον τοΰ μαρκησίου άλλ έπΐ έδρα; ήττον 
ύψτ,λτ,ς γυνή τι; ηλικιωμένη έπίστ,ς, άλλ εξωτε
ρικού έμφαίνοντο; δύναμίν καί άποφασιστικό 
τητα, έκάθητο. Η έκφρασι; τοΰ προσώπου τη; έ- 
δείκνυέ τι εΰγενές καΐ διορατικόν.

Είτε διότι είχε λάβει μέρο; εί; ττ,ν συνδιάλε- 
ξιν, ήτι; ζωτ,ρώς έφαίνετο ενδιαφέρουσα αύτή», 
είτε διότι ήκουε μό»ον, οί οφθαλμοί της ήκτινο- 
βόλου» έπίσης έκ λάμύεω; ζωηρότητος καΐ λεπτό 
τητος. Είχε» έ»ΐ λόγιο τή» θέσιν ανθρώπου, οστις 
καί τοι διαπύρως έπιβυμών νά μάθη τι, θέλει 
όμως νά δείξη αδιαφορίαν, καΐ ότι ούδόλως τδ 
αντικείμενον ύπέρ ού ένδιαφέρεται έξασκεϊ επιρ
ροήν τινα έπ αύτού.

Μεταξύ τών δύο γερόντων καΐ έπΐ αρχαίο·· 
εδράνου έρειδομένη νεάνις μόλις τδ δέκατον έβδο
μον ίτος τής ήλικίας αύτής διανύουσα, εκλινεν 

άλληλοδιαδόχως ένθεν κακεϊσε, ομιλούσα μετ’ έ*·  
πιμονή,ς μεγίστη;’ ή Γινέβρα τ,το αρκούντως ώ
ραία, άλλ’ εστερεϊτο ττ,ς έξιδιασμίνης έκείνη; τών 
Ιταλίδων ώραιότητος. Είχε τδ ροδόχρουν καί 
λευκόν τών θυγατέρων τοΰ βορρά καΐ ή μακρά 
κόμη τη; έπιπτεν εϊ; πυκνού; χρυσού; βοστρύ
χου; έπΐ τών έόμων τη;. Τδ χρώμα τής κόμη; τη; 
τη προσήψε τδ όνομα Ξανθή, πρδς άνάμντ.σιν τή; 
ήρωΐδος τοΰ Βοανδέλλου.

‘θ καλλωπισμός τή; αιθούση; ήτο άπλοΰ;, μο
λονότι διετή,ρει ττ,δε κακεϊσε ίχνη τινα παρελθού- 
ση; λαμπρόττ,τος. Εφερε τή» στολήν τής δυστυ
χία; άλλά δυστυχία; εύγενοΰ; καΐ ΰπερηφάνου, 
ούχ'. έκείνη ή» ύφίστανται ο·. βάναυσοι άνθρωπο·., 
οίτινε; Οέλουσι νά κρύύωσι ττ,ν άπορίαν των διά 
γελοιώδους καΐ έπιτετηδευμένου στολισμού.

‘θ υπηρέτη; δστι; έξή,ρχετο τή; αιθούση; καθ 
ήν ώραν άρχεται τ, ήμετέρα ιστορία, ήτο ό μόνο; 
ξένο; μάρτυς δστι; έγνώριζε ττ,ν άπορίαν τών κυ
ρίων του καΐ τή,ν σμικρόττ,τα τών πόρων των.

— Μήτέρ μου, έλεγε» ή Γινέβρα μετά φωνή; 
μελφδικοιτάτης, άρχίζω νά έννοώ τί ζτ,τεϊτε παρ’ 
έμού καΐ άνάγκη νά ύποκύψω . . άλλο μέσον δέν 
υπάρχει πρδς άνόρθωσιν τή; οικία; μας, προσέ- 
θετο προσπαθούσα νά κράτηση τά δάκρυα, άτινα 
έπλ.τ,ρουν τά μελαγχολικώς πρδς τόν ούρανόν έ- 
στραμμένα δμματά ττ,ς. Λοιπόν, πάτερ μου, υπέ- 
λαβεν άκολούθως άποθέτων έπΐ τοΰ έρουτιδωμέ- 
νου μετώπου τοΰ γέροντο; ήχηρδν φίλημα, έλη- 
σμονή.σατε τή» ώραίαν έκείνη» εσπέρα», καθ’ ήν 
μετά ύπόσχεσιν έπικυροιθεϊσαν παρ’ υμών, έστρά
φη πρδ; έμέ καΐ έπικαλούμενος τδν ούρανόν μάρ
τυρα τών όρκων μας, έπεκαλέσθη τάς άράς του 
έπί ττ,ς κεφαλής μου, ά» δέν τδν έπερίμενον 
διαρκούντων τριών ολοκλήρων έτών . . . ένώ μό
λι; παρήλθον δώδεκα μή»ε; ί

— Ναϊ, ναι ένθυμοΰμαι, κόρη μου, είπεν 5 
γέρων.

— Τό ένθυμούμεθα, προσέθηκεν τ, μήτηρ της, 
καί αί υποσχέσεις είναι ίεραΐ, άλλ’ ΰπεσχέθη καΐ 
αύτδς νά μάς είδοποιη έκάστοτε τά κατ αυτόν’ 
άφ’ ότου δμω; άνεχώρησεν έξ Αλεξανδρεία; ττ,ς 
Αίγύπτου δέν έμάθομε» πλέον τίποτε περί αύ
τοΰ, ώστε ισω: . . .

— Ισως, μήτέρ μου, ή τρικυμία ή ή έρημο; 
είναι ίσχυρότεραι τής Οελήσεώς του’ ίσως ύπέ- 
κυψεν είς τούς κόπους καΐ τότε .. . ώ τότε πέν
θος τριών έτών δέν είναι τόσον μέγα διά τοιοΰ- 
τον νέον.
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Οταν ή Γινέβρα Απήγγειλε τούς λόγου; τούτους 
μετ’ αύξούση; ταραχής, ή δειλή καί γλυκεία έκ- 
φρασι; τών χαρακτήρων τη; έλαβε χρώμα κατή
φειας καί σχεδόν άπογνώσεω;" μετά ταύτα τά
δάκρυα τη; πρό; στιγμήν κατκσταλέντα έρρευσαν νέο; 
άφθόνω; καί ησόχως- ό έρω; δν ή,σθάνετο πρός 
τόν απάντα δέν ήτο αίσθημα χυδαίον, έγεννήθη 
καί ούτως είπεϊν έμεγάλωσε μετ’ αύτοϋ. 0 Ανιό- 
λ.υ; Γραβίνα; ήτο έξάδχλφό; τη;, είχον άνα- 
τραφή μαζί καί άπό τή; παιδική; των ήλικία;, 
τή συναινέσει τών γονέων των, είχον σχηματί
ζει τό σχέδιόν τοΰ νά ένωθώσι δια γλυκυτέρου 
•δεσμού.

0 Αΐνιόλο; ή-ο δρφανό; καί κατά τρία έτη 
πρεσβύτερο; τή; Γινέβρα;" είχε φθάσει εις τό ει
κοστόν τή; ηλικία; του έτος, όταν έμαθεν δτι ό 
γέρων μαρκήσιο; τόν είχε λάβει δλω; «ήπιον καί 
άνευ περιουσία:, καί ότι καιρό; ήτο δπω; διά τή; 
εργασία; απόκτηση τοιαύτην. II εκτίμησες τής ι 

'θέσεώς του άντί νά τόν άπελπίση τόν έπλήρωσε 
θάρρους καί ζέσεω; πρδ; τήν εργασίαν' μόνη όμως 
ή σκέψις δτι δφειλε νά άποχωρισθή εκείνη; ήν 
τόσον περιπαθώς ήγάπα τόν έλύπησεν ύπερβαλόν- 
τως, διότι έξ έκείνη; τής στιγμής ένόησεν δτι 
ήτον αδύνατον νά έπιτύχη τήν χεΤρα τή; Γινέ
€ρα;, ή; δ έσω; ήτο ή μόνη του χαρά καί ή ύ- 
πεοτάτη εύδαιαονία του.

Επί έτο; δλόκληρον οί φόβοι ούτοι τόν κατε- 
δίωκον άδιαλείπτω; καί τόν ήνάγκχσαν έπί τέ
λους νά κύψη τήν κεφαλήν υπό τό βάρος τή; δυ
στυχίας. Συνάθροισα; ημέραν τινα δλην τήν οι
κογένειαν τή άπεκάλυψε τόν έρωτα καί τά; έλ-
πίδας του, συγχρόνως ό: καί τήν τελευταίαν ά- 
πόφασίν του' υποβοηθούμενο; δέ όπό τή; έξαδέλ- 
φηςτου επέτυχε μόνον τήν δπόσχεσιν δτι έπί τρία 
έτη, άτινα τώ ήσαν αναγκαία πρό; σχηματισμόν 
περιουσία; εις τά; Ινδίας, ήθελον τόν περιμένει

— Μοί αφήσατε τήν ελπίδα, ώ προσφιλείς 
συγγενείς μου, δτι μίαν ήμέραν ή Γινέβρα έμελ
λε νά γείνη έδική μου, καί ή έλπι; αυτή ένεψύ 
χώσε τήν πρό; αύτήν αγάπην μου. Τήν θέσιν σα; 
ώ; καί τήν έδικήν μου γνωρίζω καλώς' ή έλπί; 
καί ή προσπάθεια σα; είναι νά έπιτύχητε γαμβρόν 
πλούσιον, άλλά δέν είναι προτιμότερον νά εύτυ- 
χήσητε δι’έμοΰ; Αναχωρώ καί ή διά τοϋ ξίφους 
ή διά τή; εργασία; μου πέπεισμαι δτι θά απο
κτήσω περιουσίαν, δι’ ή; ή Γινέβρα θέλει κατα- 
σταθό μία τών εϋδαιμονεστέρων καί περιφχνεστί- 
f ων κυριών τή; πόλεώς.

0 δυστυχής ήγνόει δτι έπεφυλάσσετο καί εις 
αυτόν, δπω; εί; τόν Κορτέζ ή τόν Πιζάρον, νέον 
κόσμον νά κατακτήση καί δτι εί; τήν περιωρι- 
σμένην ήμών έποχήν δεν είναι τόσιο ευκολον είς 

νά δείξη μεγάλην καρδίαν ή ιδέα; εύρείας 
δπο»; προκηρυχθή αμέσως ναύαρχο; στόλου ή 
στρατηγός στρατού.

ό Ανιόλο; δεν εϊχεν άλλο τι είμή πεποίθησιν 
καί θάρρος, Οέλομεν δέ ίδει τί κατώρθωσεν έξ 
αύτών. Εν τούτοι; είτε διότι έπήρεάσθησαν υπό 
τοϋ ενθουσιασμού τοΰ νέου, είτε διότι έφοβήθη- 
σαν μή έξέγείρωσι τή» ανησυχίαν τή; Γινέβρα; 
διά τή; υποδείζεω; τών εμποδίων άτινα ήθελον 
ματαιώσει τά; προσπάθειας τού 'Ανιόλου, ό μαρ
κήσιο; Γραβίνα; καί ή σύζυγός’του ύπεσχέθησαν 
ό,τι έζήτει έκεΧνος. Αλλως τε ή κόρη του είχε 
αναπτύξει θέλησιν σιδηράν, ήν ώ; εύγλωττο; συ
νήγορο; προύστάτευεν ή στοργή τοΰ πατρό; καί 
τή; μητοό; της.

II.

Η μαρκησία Γραβίνα ήτο καθ’ δλα αξιόλογος 
γυνή, άν καί έστερεϊτο κατά βάθος τοϋ ίπποτι- 
κοΰ έκείνου χαρακτήρος, δστις ητο ΐδιάζων τή 
οικογένεια της.

Οταν συμφώνως μετά τοΰ συζύγου τη; έπρό- 
φερε τον όρκον δστις τήν συνέδεσε μετά τοΰ 
ανεψιού τη;, ούτε ιδέα καν τή έπήλθεν δπω; κα- 
ταπατήση αύτόν, άν πεοίστασί; τι; τή έπαρου- 
σιάζετο*  άλλ’ δσω ή σκηνή έκείνη άπεμακρύνετο 

μνήμη; τη; τόσω η ειλικρινή; συγκίνησι; ήν 
ήσθάνθη τότε ίζηλεϊφετο έκ τή; καρδία; τη;. Εξ 
άλλου αί καθημερινά·, τοΰ βίου άνάγκαι έπί μάλ
λον καί μάλλον κατεπείγουσαε τή άπεορόφων 
πάντα άλλον στοχασμόν.

Είναι άληθέ; δτι ή θέσι; τού μαρκησίου δση- 
μέραι έχειροτέρευε καί έπήλθε στιγμή καθ ήν ό 
Άνδρέα; ό μόνο; έναπολειφθε·; υπηρέτη; των, 
άνήγγειλεν οτι ε?ς τόν οϊκον δέ» ύπήρχον πρός 
δείπνου ειμή δλίγαι ύπώραι, καί δτι κατά τήυ 
γνώμην του ητο πλέον καιρό; νά άποκατασταθή 
ή Ξανθή (διότι ούτω τήν έκάλουν οί οικείοι τη;) 
ύπανδρευομένη πρίγκηπά τινα έκατομμυριοΰχον.

Εν πάση άλλη περιπτώσει δ λόγο; ούτος ένδς 
υπηρέτου έστω καί αρχαίου καί άφωσιωμένου, οίος 
ήτο δ Ανδρέας, ήθελε θεωρηθή ώ; αύθάδει<, άλλ 
οί κύριοί του άναλογιζόμενοι ότι τοιαύτη ιδέα τω 
έπήλθεν έκ παραβολή; τή; έ»εστώση; άθλία; κα

ί ταστάσεώ; των «?ός τήν άρχα^αν λάμπότητχ

τής

τών προγόνων των, τήν έδράξαντο ώ; έμπνευσιν | 
θείαν.

0 μαρκήσιο; Γραβίνας είχε διανύσει 
του ώς άνθρωπο; αύστηρός 
έπί τοσοΰτον εί; τόν λόγου του, '
μίαν φοράν νά μή έκβάλη τά υποδήματά του πριν ! 
λάβε έκδίκη'σιν άπό τίνος άρχοντος δστις τόν ■ 
προσέβαλε, καί επειδή ό τελευταίο; ούτο: έπί πο
λύν χρόνον έλειψεν εί; υεμακρυσμένην έπαρχίαν, 

τόν λόγον του. Μετά έξ μ.ήνας έμαθε τόν 

ότε δέ συγκαλέσα; ι
:αρ αύτοϋ τήν άδειαν I μονίαν καί τήν . ..... „.ν

ιοφόρου φυλά- ' χημα Οά ήτο διά τόν ’λντιόλον ν’ άπαλλαχθή έ- 

μοΰ. διότι ή καρδία ήτι; ώ; ό καθρέπτη;, χάνει 
' τήν εικόνα τοΰ άπόντος, είναι άναξία νά άγαπά- 
^ται.

I -— Βέβαια ! έψ.θύρισεν ό γέρων μαρκήσιο;. II
| καρδία ήτι;, ώ; ... πώ; τό είπες, κόρη μου ;

Η Γινέβρα μειδιώσα έπανέλαβε βραδέως καί 
| τονίζουσα τά; λέξεις τό άπόφθεγμα δπερ εϊχεν 
είπή.

II μαρκησία έδακνε τά χείλη καί έκλονίζετο 
έπί τή; έδρα; τη; διά νά μή καταδνλώση τήν 
δυσαρέσκειάν της, διότι δέν ήθελε νά άκούη, περί 
εύγενών αισθημάτων, άτινα τήν ΐπεμάκρυνον τοΰ- 

σκοπού της. ΙΙρκέσθη δέ υ,όνον νά ρίψη βλέμμα 
κεραυνοβόλον έπί τού συζύγου της, μηδόλως προ- 
σέξα/το; είς αύτό άλλ’ ασχολούμενου νά Οαυμά- 

| Ιη τήν χρυσόξανθον κόμην, ·?,ν έν τή άθυμία τη; 
ή Γινέβρα είχε παρημελημένην έπί τών ώμων τη;, 
ένώ μέ τού; βραχίονα; περί τόν τράχηλον τού 
πατρό; τη; έχυνε δάκρυα άφθονα.

Εΐ; τό θέαμα τούτο ή μαρκησία μικρού έδέησε 
νά λησμονήση τά περί μεγαλείου όνειρά της. Η 
μητρική στοργή ύπερίσχυσε πρό; στιγμήν έν τή 
καρδία της, καί έξ αισθήματος ένστικτου κ·.νη- 
θΐϊσα άνεμίχθη εί; τό σύμπλεγμα τό όποιον ά- 
πετέλουν ό γέρων κα1. ή κόρη του, καί οΰτω; έ
μειναν καί οί τρεις έπί ικανήν ώραν βεβυθισμένον 
είς έκστασιν τινα μεστήν όδύνης, ένώ ή νύζ έπρο- 
χώρει βραδέως καί έκάλυπτε τό μέγαρον μέ τήν 
μελαγχολικήν του σκιάν.

(’Επεται ή συνέχεια·)

Μ

τόν βίον ! έπιχαρίτ 
τήν τιμήν καί ακριβή; ' ζητήσεω 

ώστε δοκισθείς ' δώσωαεν τά; ολίγα; ταύ
_ * I _ '

θάνατον τοΰ αντιπάλου του, 
δικαστηρίου τιμής, έλαβε π*  ’ 
νά έκβάλη τού; πόδα; του τή; άνυ: 
κής των, διότι δ θάνατο; άπήλυεν αύτόν πάση; υ- 
ποχρεώσεως. Αλλ’ όμως πολύ παρήλλαςεν εκτοτε, 
ούχί διότι έχασε τήν ίπποτικήν άνδρίαν του, άλ
λά διότι ή ηλικία καί αί περιστάσεις κατέβαλον 
αύτόν. II γυνή του ήδύνατο νά τόν πείση εί; πα
ρεκτροπής, ήρκει μόνον νά όμιλήση έπί πολλάς 
ώρα; /.αί έντόνως, ώ;» έπί τοΰ προκειμένον τριών 
ήμερών μεμψιμοιρίαι τή έξήοκεσαν δπω; έπανα- 
φέρη υπό συζήτησιν τήν πρός τόν ανεψιόν των 
δοθεΐσαν υπόσχεσιν.

— Η Γινέβρα ήτο πολύ νέα, έλεγεν ή μαρκη- 
σία, όταν ύπεσχέθη πίστιν εις τόν έςάδελφόν τη;, 
ώστε είναι άδικον μία κόρη νά άναγκασθή νά τη- 
ρήση δρκου;, τού; οποίους έδωκεν έν παιδική η
λικία διατελοϋσα.

Οί λόγοι ούτοι έφάνησαν άποχρώντε; εΐ; τό 
πνεύμα τοΰ γέροντα;, ώστε δταν ή Γινέβρα ήθέ 
λησε νά διαμαρτυρηθή, ό πατήρ τη; τή επέβαλε 
σιωπήν. II μαρκησία ένόμισε τότε τήν στιγμήν 
κατάλληλον νά είπη λόγου; εύνοί/.ού; ύπέρ νέου 
τινό; πρίγκηπο; Γερμανού, τόν όποιον είχε παρα
τηρήσει ότι ήκολούθησε τήν κόρην των έπιστρέ- 
φουσαν έκ τής εκκλησίας' ό λόγο; τοΰ ’λνδρέου 
λοιπόν δέν ήτο άνευ σημασίας, διότι ποαγματι- 
κώς ύπήρχεν είς πρίγκηψ έρωτόληπτος, κατοική- 
σα; επίτηδες έκεΐ πλησίον. Τήν πρωίαν μάλιστα 
τή; ήμερα; έκείνη; είχε στείλει άνθη καί ζη
τήσει τήν

οί είχε στείλει άνθη καί ζη- 
άδειαν νά παρουσιασθή καί προσφέρη 

τά σεβάσματά του πρό; τόν μαρκήσιον, έπί τώ 
στροσχήματι νά παρατηρήση εικόνα τινά τοΰ Κ,ορ- 
ρεγίου, ώ; έκ θαύματος διασωθεΐσαν έκ τή; κα 

ταστροφής τής οικογένειας τών Γραβινών. ό μαρ- 
κήσιος είχε διαφυλάζει πρός πείσμα τή; δυστυ
χίας τήν εικόνα ταύτην ώς πολύτιμον άλλά τε
λευταίου κειμήλιου τή; αρχαία; τή; ο’καγενείας 
του δόξης.

ait
ΓΙροσεπάθει λοιπόν ή μαρκησία νά πείση τόν 

■ σύζυγόν της νά δεχθή τόν πρίγκηπά εύγενώς καί 

ως, καί τούτο ήτο άντικείμενον τή; συ- 
;, ή; διεκόψαμ.εν τή» διήγησιν διά νά 

, . ταύτα; εξηγήσει;.
Μετά μακοάν σιωπήν ή Γινέβρα ύπέλαβεν.
— Επειδή τό απαιτείτε, πάτερ μου. δέχομαι 

ι νά ϊδω αύτόν τόν Γερμανόν, δστις θέλει νά μέ τι- 
| μήση διά τής έπισκέψεώς του' άλλά πράττουσα 

:οΰτο έχο> τήν πεποίθησιν είς τόν έρωτά μου. Αν- 
:οτέ ήδυνάμην νά κκταγοητευθώ άπό τήν εύδαι- 

ύχην τοΰ εύγενοΰς αύτοϋ, εύτύ-

Β I Β A I Ο Γ Ρ Α Φ I Α. ’

Αττικόν ήμερο.Ιύγιον τοϋ έτους 1867 Λτύ 
Ειρηναίου Άσωπίου, τ$ ευνοϊκΐ) συνεργασία yi·
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Μόνο; ό θεό; καθά ιστορεί η Παλαιά Γραφή, 
έν διαστήματι έξ ημερών έδημιούργησε δημιουρ
γήματα τέλεια (sans les reloucher), χαι από
δειξής τούτου είναι ότι άπδ τής έποχής εκείνης 
χιλιάδες έτών παρήλθον καϊ δμω; δέν ήδυνήθη ή 
επιστήμη ούδέ έν μέλος τοϋ ανθρώπου νά τελειο 
ποίηση, ούδέ Sv ψύλλον δένδρου νά μετασχημα
τίσω I ίσως δέ τοϋτο, καλλιτεχνικά»; τούλάχι
στον, δέν έβλαψε τδ ανθρώπινον γένος" διότι άλ- 
λοίμονον έάν τής ρινδς ό σχηματισμό; ή τών 
οφθαλμών η διατομή, ή τοϋ σώματος η κλίσις ά- 
φίνοντο εις τήν αυθαίρετον βούλησιν αμαθούς ή 
ιδιοτρόπου καλλιτέχνου !

Αλλ’ ό άνθρωπος. μικρό$, ασθενής, πεπερασμέ
νος, ούδέποτε τέλειον εργον διά μιά; κατεργά
ζεται, άλλά Βαθμηδόν έπισκευάζει καϊ μεταποιεί 
έπϊ τδ τελειότερου τά πρώτα αύτοϋ δοκίμια. 
Ούτω κατ άρχάς έκρυψεν ύπδ φύλλα συκή; τήν 
γυμνότητα του’ κατόπιν δέ ολίγον κατ' όλίγον 
τά φύλλα τή; συκή; μετετράπησαν εΐ; μάλλινα, 
βαμβακερά καϊ μεταξωτά ένδύματα, τά όποια 
άλλοτ’ έδώθεν άλλοτ’ έκείθεν διά πολλών προσθα
φαιρέσεων, ποικίλας έλαβον φάσεις, έωσοϋ τέλος 
σήμερον τελειοποιηθέντα μετεμόρφωσαν τδν μέν 
άνδρα εΐ; ψκλίδιον, τήν δέ γυναίκα εις χωνεϊον 
Αλλοτε δ άνθρωπος έψέλλιζε λιςεις άνάρθρους καϊ 
τόσας μόνον, δσαι ήρκουν πρδς έκφρασιν τών 
πρώτων αύτοϋ αναγκών, άλλά σήμερον αί γλώσ
σα·. έπολλαπλασιάσθησαν, έτελειοποιήθησαν. Σή 
μερον δ καλώς άνατεθοαμμένο; άνθροιπο; απαι
τείται νά γνωριζη δέν ήξεύω πόσα; γλώσσας καί 
νά έχη είς τήν κεφαλήν του άποτεταμειευμένα; 
δλους τής γραμματικής τους κανόνας κα δλων 
τών φιλοσοφούντων τάς άδολεσχίας. Αλλοτε ό 
άνθρωπος έφόνευε τδν πλησίον του μέ ατελέ
στατα καί χυδαιότατα δπλα και ό θάνατος αραιά 
και μετά δυσχερείας έλάμβανε τά θύματά του 
άπο τά πεδία τών μαχών" ένώ σήμερον ό πολι
τισμός είς τοιοϋτον βαθμόν έτελειοποίησε τά φ·.- 
λάνθρωπα ταϋτα όργανα, ώστε διά τών βελονω
τών πυροβόλων δύναται τις νά φονεύση δέκα α
δελφούς του άνά πάν πρώτον λεπτόν καϊ έξα- 
κοσίους άνα πάσαν ώραν .. . Σήμερον ό πολιτισμός 
αποβλέπει πρός τήν άκαριαίαν έξόντωσιν τοϋ άν- 
Ιρωπίνου γένους, καϊ βαίνει πρδς τδ σημεϊον τοϋ
το γιγαντιαίοις βήμασιν, κατ αντίθετον λόγον 
τής ιατρικής τέχνης.

Αλλ’έ*τδ;  τών τελειοποιήσεων τούτων έγέ-

νοντο καί τινες άλλαι έφευρέσεις ικαϊ ανακαλύ
ψεις μή εχουσαι τοσαύτα; καϊ τηλικαύτας αξιώ
σει;, άλλ’ είς μικρά άποβλέπουσαι, ώς παραδείγ
ματος χάριν ή άνακάλυψι; τοϋ ταμβάκου, δι' ου 
δίκην νευροσπάστων κινούνται αί κεφαλαϊ τών άν
θρώπων άμα αύτοϋ εΐσαγομένου έντδς τή; ρινδς, 
ή άλοιφή τοϋ Ολοάϊ ή; η μεγάλη χοήσις πλουτί
ζει τδν έφευρετήν. καϊ τδ συνταγματικόν πολί
τευμα δ·.’ ού οί Ελληνες θ’ άναλάβωσι θεοϋ ευ
δοκούν το; τήν πάτριον αύτών κληρονομιάν.

Μεταςδ τών τελεταίων τούτων εφευρέσεων ά· 
ναντιρρήτω; κατατάσσεται καϊ ό Καζαμίας, τοϋ 
όποιου ή ένιαυσία έμφάνισι; συνέταμε καϊ συντέ
μνει τόν βίον τοϋ δύσμοιρου άνθρώπου, έκκω- 
φευομένου έκ τών άκαταπαύστων προφητειών, 
καϊ αηδία; πληρουμένου έκ τή; ανουσίου άναγνώ- 
σεω; τών τετριμμένων αύτοϋ αστεϊσμών καϊ τών 
άλλων στερεοτύπων, ώ; τδ αγγλικόν ροσμπίφ, 
ποικίλων διηγημάτων του. 0 καζαμία; κατήν- 
τησεν επιδημική νόσο; χρήζουσα ταχεία; άντι- 
λήψεως καϊ θεραπείας, εί δυνατόν.

Διάφοροι δέ πρδ; τοϋτο άπόπειραι ένένοντο 
κατά τδ μάλλον ή ήττον άνεπιτυχεϊ;, έωσοϋ τέλος 
ό φιλάνθρωπο; ιατρό; Αλθώτας έπεχείρισε καί 
έπέφερε τήν ριζικήν τοϋ κακοϋ θεραπείαν, δπερ 
κατά τό παρελθόν έτος χαρμοσύνως άνηγγείλα- 
μεν διά τή; Χουσσαλλίδος, άν ένθυμώνται οί άνα- 
γνώσται αύτής· ’Αλλά τότε μέν ό φίλο; ήμών 
ιατρό;, όπαδδς ών τή; ομοιοπαθητική; μεθόδου 
τής δογματιζούσης διά τοΰ άρχαίου λογίου « πάσ
σαλος πασσάλψ έκκρούεται», ήθέλησε καϊ κατώρ- 
θωσε τδν Καζαμίαν διά τοϋ Καζαμία νά Οερα- 
πεύση" εφέτος ομω; φοβούμενο; μή τοι οί ανύποπ
τοι άναγνώσται τών Καζαμιών, άπαξ θεραπευ- 
Οέντες, λάβωσι καϊ πάλιν τδ μόλυσμα έξ απρο
σεξίας, έφρόντισε τδν καθαρόν, τδν άβλαβή Κα
ζαμίαν νά τδν βαπτίση καϊ τήν ιδίαν έπ’ αύτοϋ 
νά έπιθέση σφραγίδα, οθεν καϊ μετωνόμασεν αυ
τόν Άττιχ^ν ήμερο.Ιόγ.ον.

θέλετε τώρα νά μάθετε ίσω; τί περιέχει καί 
τά περιεχόμενα όποια τινα είναι; .. . Αύτδ όμως 
ούδέποτε παρ’ ήμών νά έλπίζητε, διότι άν σάς 
είπωμεν τί περιέχει θά άοκεσθήτε εί; τήν περίλη- 
ψιν και βεβαίως δέν θά τδ άγοράσητε. Τοϋτο δε 
μά; ενθυμίζει μικρόν τι δράμα, τό όποιον βλί- 
πομεν συνεχώς παριστανόμενον εί; τάς δδου; τών 
’Αθηνών. Τά πρόσωπα τοϋ δράματος είναι δύο, δ 
παϊ; (5 πρωτότυπος μάγκας τής αγοράς) καί δ 
διαβάτη; (τό φιλόμουσον δηλαδή κοινόν.)

ΧΡΤΧΑΑΑΙΣ.

νους,

0 παί-, πωλεϊ π· χ. παράρτημα άναβοών « Η 
νίκη τών Κρητών, κύριοι, πέντε λεπτά! » 0
διαβάτη; ό φιλόμουσος, οστι; δέν ρίπτει τδ λε 
πτόν του πριν μάθη τί τδ πωλούμενον, λαμβάνει 
είς χείρά; τδ παράοτημα, διά νά έξετάση τδ πε- 
ριεχόμενον, άφοϋ δέ τδ άναγνώση..........τδ έπι-
στρέφει είς τδν πτωχόν παΐδα, δστις μένει μέ τδ 
στόυα κεχηνώς, μέ τού; οφθαλμούς διεσταλμέ- 

τήν απελπισίαν έν τή καρδία καϊ τδ βαλάν-
τ·.ον κενόν. — Λοιπδν, οχι, φίλτατοι άναγνώσται 
παρ ήμ.ών μή προσδοκάτε τοιαύτην αφέλειαν, 
αγοράσατε τδ Αττικόν ημερολόγιου καί τότε, 
άλλα τότε μόνον, θά μάθετε τί περιέχει’ τοϋτο μό

νον σά; προλέγομεν, ότι δέν Οά ρίψητε τά χρή
ματά σας, τήν περιουσίαν σας, (μία δραχμή δι
δόμενη εί; άγοράν βιβλίου θεωρείται παρά τών 

συμπατριωτών μας σημαντική περιουσία) άπδ τδ 
παράθυρου" άπ’ έναντία; θά άγοράσητε βιβλίον 
τδ δποϊον θά σά; τέρψη, καϊ θά σά; δ-.δάξη με
ρικά πράγματα, τά όποια πολλοί υμών ίσως ίσως 
δέν γνωρίζετε, ό κύριος Ειρηναίος ’Ασώπιος εξέ
βαλε τά σκόροδα καί τά λάχανα άπδ τών λαχα
νόκηπων τοϋ Καζαμία καϊ μετεφύτευσεν έν αύτοϊ; 
μυοσίνας, κρίνου;, ία καϊ εύώδη £όδα.

Η πυθία τοϋ 'Αττικού Πμερολ.ογίου άναβαίνει 
έπί τρίποδο; οχι διά νά προφητεύση βροχά;, χα 
λάζα;, χιόνας καί έκλείψεις, προφητεία; δηλαδή 
αίτινε;. τρέπουσιν εί; φυγήν καϊ αυτούς τούς Κο 
ζάκους, καϊ αύτού; τού; ίκροατά; τοϋ έν μακαρία 
τή λήξει έξηγητοϋ τή; θεία; άποκαλύψεω; κυρίου 
Μακράκη, άλλά διά νά διανείμη είς τούς εύλο 

σωτηρίου έτους 1867 γημένου; τροφίμους τοϋ
εύφυεί; αστεϊσμού; έδώ, μικρά ραπίσματα εκεί, 
μίαν θωπείαν εί; τήν ζωηοάν τή; Εύα; θυγατέρα, 
καϊ ενα κολαφισμδν εί; τήν όπισθοδρομικήν φαλά · 
κραν τοϋ ιθ' αίώνος. Τί μόνον φοβούμεθα ; ότι τό 

■ -f ' *
διδαχθή, δαπάνα·.; 

ημερολογίου, όπως δαπάνα·.; 
τών τέρπει τούς άναγνώστα; τη; ή Χρυσσαλλίς !

— Καϊ πώ; 
αθώο; έρωτήσει.

Παρά τινι λαώ, δέν ένθυμούμεθα ποίφ, διατη
ρείται μέχρι σήμερον ή συνήθεια νά μίταχειρί- 
ζωνται οί έν συμποσίςν παρακαθήμενοι ίνκοχλιά- 

ριον καϊ ίν κύπελλον, άλληλρδιαδόχω; μεταβιβα
ζόμενα άπδ χειρός είς χείραν. θί νεώτέροι Ελλη

νες τό ίθος τοϋτο διεφύλαςαν είς τήν άνάγνωσιν 
τών βιβλίων. Είς πληρώνει, δγδοήκοντα δέ τού-

μιαν θωπείαν εί; · 
καϊ ένα κολαφισμδν εί:

φιλόμουσον κοινόν θά διασκέδαση, θά τερφθή, θά 

; τοϋ έκδότου τοϋ '.Αττικοϋ 
δύο ετέρων έκδο- 

I 
τοϋτο; τίνι τρόπφ; ίσω; τις 
'Αμέσως αποκρι-.όμεθα.

λάχιστον άναγινώσκουσι. Τό άγοραζόμενον βι
βλίου περιέρχεται άπδ οικία; εί; οικίαν, άπδ κόλ

που εί; κόλπον, ό δέ συγγραφεύ;, ό έκδοτη;, ό 
βιβλιοπώλη; απορεί πώς δέν γίνεται έξόδευσι; τών 
βιβλίων του .... Τπάρχει δέ καϊ άλλη τι; μέθο
δο; τήν όποιαν μεταχειρίζονται καί ολίγοι έκ τών 
άναγνωστών μας" μέθοδο; εύφυεστάτη καί έντι- 

γίνονται συνδρομηται, λαμβά- 

__  έτη πολ-
Πτε τδ άντίτι- 
>άς άποκρίνον- 
γώ συνδρομήν 

ράπτην, είς

μοτάτη, ή έξής’
νουσι τό φύλλον ολόκληρον έτος ή καϊ έ 
λάκι; καϊ έτειτα, όταν τους ζητήσι 

μον τής ευτελούς συνδρομή; των, < 
ται γελώντε; — Σά; ήπάτησα ! έ· 
δέν πληρώνω" έγώ χρεωστώ εί; τδν 
τόν άρτοπώλην, εί; τδν ζαχαροπλάστην καί Οά 
πληρώσω καϊ συνδρομήν !.. .

ςς των,

Η Χρυσαλλϊ; μίαν ημέραν Οά διασκέδαση αρ
κετά του; άναγνώστα; της δημοσιεύουσα τά ονό

ματα τών καλών τούτων καϊ εντιμότατων συν
δρομητών της.

θ. Ν. Φ.

Ιεροσο.Ιυμιάς ήτοι επίτομος ιστορία τής ά
γιας πό.ίεως Ιερουσα.Ιήμ άπό τής θεμε.ίιώσεως 
αύτής εως τώκ νεωτάτωκ χρόνων, ύ .-τό Γρηγο
ρών ίερούιαχόνου τοΰ ΠαΛαιιά, χαθηγητοΰ τής 
ιστορίας if τή θεο.ίογιχή Σχο.ίή τοΰ ΙΙατριαρ- 
χιχοΰ θρόνου των'Ιεροσο.Ιύμωτ, έχόοθεΐσα χε- 
.Ιεύσει τοΰ Μαχαριωτάτου Πατριάρχου τών Ίε· 
ροσο.ίύμων κυρίου κυρίου Κυρϊ.Ι.Ιου. ί ν' Ιερό' 
σο ίΰμοις έκ τοΰ τυπογραφείου τοΰ Παναγίου 
Γάγου.

Ύ-ίργί'. πόλις τι; εί; τήν γήν ένδοξο; καϊ κα- 
ήν αρχαιότητα καί κα-.ά τού; μετέπειτα 

διότι έξ αύτής, ώ; άπδ πηγής καθαρά; 
έποτίσθη σύμπκσα ή οικουμένη μέ 

ί; καί τής υγιαι- 
...·.— — φίας, καϊ ίν αύτή διεδραματίσθη τδ μέ

γα και ακατάληπτου γεγονδς τής θεία; ένανθρω- 
πήσεως, δπερ πρδ έκατοστύων έτών θίασος άν
δρών θεσπεσίων καϊ θεηγόρων προανήγγειλεν. ή 
πόλι; αΰτη είνε ή παλαίφημο; Ιερουσαλήμ, ό
ποια; άνκμνήσει; δέν γεννά τό όνομα αύτής καί 
μόνον προφερόμενσν, οποίαν δέ περιέργειαν δέν 
έζεγείρει ή μελέτη τών κατ’ αύτήν είς πάντα ευ
σεβή φιλομαθή καί φιλάρχαιον; Εκάστη γωνία 
αυτής φέρει καϊ μίαν άνάμνησιν, έκαστον μέρος 
της είν» καϊ μία ιστορία. Εδώ ό Σολομών, ό μέ- 
γας καϊ σοφός, κατώκησε ποτέ, έκεΐ ούτος ή ί.

τα
χρόνου;, 
καϊ ζωφόρου, 
τά νάματα τή; ούρανία; ήθικής καϊ 
νούσης σοφίας,
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αύτά δυσπόριστα πλέον καταστάντα, παρά τών 
ήμετέρων. 0 ίεοοδιάκονος Κ. Γρήγόριο; Παλαμά;, 
άνήρ κατόχων εϊπερ τι; καΐ άλλος, τήν τε ίεράν 
καΐ τήν θύραθεν παιδείαν, δικαιούται τής εύγνω- 
μοσύνης πάντων τών ομογενών, διότι πολλά μελε. 
τήσας καΐ πολλά έοευνήσας, συνέταξε τήν ίεροσο- 
λυμιάδα του, ήτις προώρισται νά πληρώση σπου- 
δαΐον κενόν, ού μόν*χν  τοΐς περί τήν θρησκείαν,, 
άλλά καΐ τοϊς περί τήν ιστορίαν τή; άρχαιότητος. 
άσχολουμένοις. Δέν είνε αύτη άπλοΰν εράνισμα έκ 
τών Ιερών Γραφών ή έκ συγγραμμάτων τών εσπε
ριών, άλλ’ είνε προϊόν σπουδαίον μελέτης μα
κροχρονίου καΐ κοπιώδους. Πολλά έν τή ίεροσολυ- 
μιάδι του δ Κ. Παλαμά; τέως δυσερμήνευτα δια
σαφηνίζει, καΐ εις πολλά άντιστρατεύεται κατά 

; τών άλλως πως φρονούντ ων, οδηγώ χρώμενο; καΐ 
ί τριτόμω τινι άνεκδότω χειρογράφου, συνταχθέντι 
) ύπό τοϋ έν μακαρία τή λήξει γενομένου Γέροντο;

Νεοφύτου. Τό ογκώδες χειρόγραφον τούτο Περι
γραφικόν τής Αγίας Γής δνομαζόμενον, Οά ήνε 
βεβαίως σπουδαιότατο», καθόσον δ άοίδιμος συν" 
τάκτης του, συνέλεξε πλείστας δσας περί διαφό
ρων άντικειμένων παρά τώ» Αρά βων προφορικάς. 
παραδόσεις, ώστε εύχής έργο ν ήτο εί μή άνεβάλ- 
λετο καΐ αύτού έπΐ μακρόν ή έκτύπωσις.

’Εν τή περιληπτική ταύτη βιβλιογραφία, ου
δόλως δυνάμεθα νά άναπτύξωμε» τό σύγγραμμα 
τού Κ. Παλαμά, καΐ ύποδείξωμεν τό σπουδαίο» 
καΐ τό χρήσιμον αύτού. Γλώσσα ανθηρά καΐ τον 

ι λόγιον κα 
! τει μείζω άξίαν είς τήν άλλως πολυτίμητο» ίε- 
ροσολυμιάδκ φιλοκαλία δέ ικανή περί τήν έκτύ- 
πωσιν διδάσκει ήμϊν ότι τό τυπογραφεϊον τού 
Πατριαρχικού θρόνου τών ίεροσολ ύμο>ν ούοόλως 
έλαττούται τών έν ’Αθήναις. Καταπαύοντε; δέ 
τά ολίγα ταύτα, συγχαίρομε» μέν τώ εύπαιδεύ*  
τω ίεροδιακόνςο Κ. Παλαμά διά τό σύγγραμμά 
του, συγχαίρομε» δέ καϊ τή ιερά κοινότητι τών 
Ιεροσολύμων, κεκτημένη άνδρα καΐ αύτήν καΐ τόν 
Ελληνικόν έν γένει κλήρο» τιμώντα, καΐ εύχό
μεθα δπως διά τοιούτων έργων κλείωνται τά στό
ματα τών δυσμενώς πρό; τήν ήμετέραν έκκλη
σίαν καΐ τού; λειτουργού; αύτής διακειμένων. Λ» 
δέν έχωμεν σήμερον Χρυσοστόμου; καΐ Γρηγορίου;Γ 
ύπάρχουσιν δμως μεταξύ τοΰ κλήρου ήμών καΐ 
άνδρες αρετής καΐ παιδείας, μεταξύ τών όποιων 
εί; ύπάρχει δμολογουμένως καΐ δ ΐεροδιάκονος. Κ. 
Γρηγόριος Παλαμά;. ΕΠΑΜ. ΣΤΑΪΒΤΙΛΔΗΣ.

κείνο; δ προφήτη; ίστάμενο; ποοέλεγε τά μέλ- < 
λοντα γενέσθαΓ παοέκε: ό Δαυίδ, βασιλεύ; άμα ί 
κα’. προφήτης, έκρουε τήν άρπαν του αίνών τόν ι 
Θεόν, αλλαχού τέλος ό Κύριος, άνθρωπος διά ττ,ν ; 
τών ανθρώπων σωτηρίαν γινόμενος, έδίδαξεν, έ- ι 
παθεν, έσταυρώθη, έτάφη. όμολογουμένω; ούδέν ■ 
μέρο; τή; γή; δύναται νά συγκριθή προ; ττ,ν Ιε
ρουσαλήμ. 1

Εν τή πόλει εκείνη, προαιώνιο; φύλαξ τή; κι
βωτού τής πίστει^'καί τού εθνισμού, δάγιώτα- 

το; Πατριαρχικό; θρόνο; τών Ιεροσολύμων, έν μέ
σω ποικίλων περιπετειών καΐ διωγμών καί κα
ταστροφών, κατά τών όποιων έπιτυχώς αντεπεζ- 
ήλθε διά τών όπλων τή; δπομονή; και τής εί; 
θεόν έλπίδος, διετήρησεν άσβεστου μέχρι τών 
καθ’ημάς χρόνων, καΐ εΐ; αιώνα; διατηρήσει, τήν . 
φωταυγή λυχνίαν τή; ορθοδοξίας ήν παρά τού ' 
Κυρίου διά τού πρώτου επισκόπου Ιακώβου τού ! 

άδελφοθέου έλαβε. Θίασο; πατέρων ενασκούμε
νο)» εΐ; τόν βαρύν κατά πολλών άμα έχθρών 
αγώνα, ύπήρξεν έκπαλαι ώ; δασις ύδρτ,λή καΐ 
θάλλουσα έν μέσω τής πληκτική; καΐ φρικώδους 
έκείνη; πνευματική; έρημίας. Πρός δπόσας έναν- 
τιότητα; καΐ πατριάρχαι καΐ πατέρες είχον ανέ
καθεν νά παλαίσωσι; Κατά μέν τού; άρχαίους 
χρόνους, δ σίδηρο; καΐ ή μάχαιρα αγρίων κατα
χτητών έτεροθρήσκων, ένίοτε δέ, ώ; έπΐ Σταυρο
φοριών, καΐ δμοθρήσκων, έλυμαίνοντο τούς άνδοας 
εκείνους’ σήμερον δέ έχθροΐ άσυγκρίτως μανιωδέ- 
στεοοι καΐ κινδυνωδέστεροι, διότι παρέρπουσιν ώς 
οφει; αβλαβείς καΐ άκακοι, παρίστανται οί δαί 
μ.ονες όσους έξερεύγονται αί προσηλυτιστικά! βρέ
ξεις παντός κράτους. Καί τά όπλα αύτών τίνα ;: 
καΐ ή έκ μέρους τού Ελληνισμού αμοιβή τί; ; ’.Αν- 
τίπραξι; καΐ πόλεμο; πανταχόθεν, ακηδία, κα
τακραυγή συνεχώς παράλογο;, μομφαΐ πικοαί-

Περίεργον άρα καΐ Ελληνοπρεπές ανάγνωσμα 
ύπάρχει ή μελέτη τής ιστορίας τών Ιεροσολύμων’ 
έν μέσω δέ τών δυσχερών περιστάσεων, εΐ; ά; ένέ- 
βαλε τήν ορθόδοξον τής άγια; πόλεως κοινότητα 
βέβηλος αρπαγή τών κτημάτων τη; ύπό ήγεμό 
νος αδίκου, άποτίοντο; νύν έν εξορία τά επίχειρα 
τής κακία; του, εύφρόσυνον αποβαίνει ότι κελεύ- 
σει τού Μακαριώτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων 
Κ. Κύριλλου, ού τήν φιλομουσίαν καΐ τάς παοο- 
μαρτούσα; αύτή εύγενεΐ; διαθέσεις ούδείς δ μή 
διομολόγών, έξεδόθη βιβλίο» πραγματευόμενο» 
περί τής αγίας έκείνης πόλεως, περί ή; πολλά μέν 
παρ’ άλλοτρίων έδημοσιίύθησαν, ολίγα δέ, καί

.τά πάσαν σελίδα δεικνύουσα, προσθέ-

Περί τοΰ άναφανέντος τήν νύχτα τής 
πρός τήν 2/1 i Λρζαμένου ριηνός σμήνους αστέ
ρων ύιαττόντων, έπιστο.Ιή Ίου.Ιίου Σμίτ,ιϊιευ- 
θυντοΰ τοΰ έν Αθήναις αστεροσκοπείου, πρός 
τον καθι/γι/τήν κύριον ΙΙρ Μηστόπου.ίον.

Έν ’Αθήναις Νοεμβρίου 3 (13) I86G.

Απο -0 ήδη έτών παρατηρώ καΐ αναγράφω 
καΐ σπουδάζω τά τών διαττόντω» αστέρων, καΐ 
όμως νύν πρώτον ηύτΰχησα, φίλε, νά ίδω καΐ ί
διοι; δφθαλοϊ; τό λαμπρότατο» καΐ σπάνιον τοΰ 
ουρανού φαινόμενου, τό άναφανέν τήν προχθεσι
νήν νύκτα. Εθαύμασαν δ’ αύτό καΐ δσοι τών έν- 
ταύθα τό είδον, καΐ πάντες νύν όμιλοΰσι» δπω; 
Οέλουσι περί του Οκυμασίου φαινομένου, τινέ; δέ 
μέ πκρακαλούσι νά γράψω τι περί αύτοΰ Νομί 
ζων δε καί έγώ ωφέλιμον τό νά ρηθώσι περί αύ
τοΰ ολίγα τινά πρός τό δημόσιον, δπως διορθω- 
Οώσιν ίσως εσφαλμένα: τινες δόξαι καΐ θεωρίαι, δ 
ποίας τι; άκούει κατά τά; ήμέρας ταύτας, πέμπω 
ύμιν, φίλε, τήν μικρά» ταύτην πραγματείαν, πα
ρακαλώ» τήν φιλίαν ύμών νά μεταφράσητε αύ
τήν, δπως δημοσιευθή διά τίνος τών ’Αθηναϊκών 
Εφημερίδων, προσθέτοντες καΐ δ,τι τυχόν κρίνητε 
ύμεΐς άναγκαίον είς κοινήν κατάληψιν τής πραγμα
τείας.

Τό φαινόμενον αστέρων διαττόντοιν γινωσκόύ- 
σιν, άπ άρχαιοτάτων ήδη αιώνων, οί Σίναι, έγί 
νωσκον δ’ αύτό καΐ οί Χαλδαίοι καΐ οί Ελληνες 
καΐ οί Ρωμαίοι, ί’πάρχουσι πολλαΐ ειδήσεις ίστο 
ρικαΐ, οτι καΐ έν τοϊς χρόνοι; εκείνοι; άνεφάνησαν 
πολλάκις έν τώ ούρανώ ού μόνον πύρινα σώματα 
σφαιροειδή καί σποραδικά, έξ ώ» έπεσαν ένίοτε 
καϊ λίθοι πυροειδεϊ; έπΐ τήν γήν κα’. όγκοι σίδη
ροί, άλλά κατά τινας ώρισμένα; νύκτα; καΐ άπει 
ράριθμ.ον πλήθος ακοντισμών αστέρων, δμοιον 
πρό; βροχήν ή πρός νιφάδας χιόνος θαμειάς.

Ακριβώς δμως καΐ έπιστημονικώ; ήρχισαν νά 
παρατηρώσι τά φαινόμενα ταΰτα μόλις κατά τήν 
ένεστώσαν εκατονταετηρίδα’ διότι παρετηρήθη- 
σαν μέν τώ 1798 έν Γοττίγγη κατά πρώτον ύπό 
Βρανδησίου καί Βενζεμβούργου τοιαϋτα φαινό
μενα, άλλά κυρίω; κατά τά τελευταία 30 έτη 
ήδυνήθησαν ν άποπειρασθώσί τινες καΐ εξηγήσεις 
αύτών, στηριζομένας έπΐ ερευνώ» εκτεταμένων.

Έκ τών ακριβών δέ καΐ επιστημονικών παρα
τηρήσεων έδιδάχθημεν, δτι αστέρες διάττοντες 
καΐ πύρινα: σφαίρα: ή βολίδες δέν διαφέρουσι» 
ούσιωδώ; πρό; άλληλα, ε: μή δτι αύται έχουσαι 

επαισθητήν διάμετρον άναφαίνονται διά μιά; έν 
τώ ούρανώ φεγγοβολούσα: λαμπρόν έπί δεύτερα 
τινα τής ώρας λεπτά, καί πάλιν έξαφζνίζονται 
ταχύτατα διαίσσουσαι διά τοΰ ούρανοϋ, καί διαρ- 
ρηγνύμεναι πολλάκις, δτε καΐ πίπτουσιν ένίοτε έξ 
αύτών έπΐ τήν γήν (νικώσης δηλονότι τή; έλξεως 
τοΰ πλανήτου τούτου τήν ταχύτητα τής περί τόν 
ήλιον περιφοράς αύτών) άποέρηγνύμ.ενα σπάσμα- 
τα ω; λίθοι ούρανοπετέϊς, οΐτινες εύρίσκονται ύπό 
τών χημικών συνέστώτε; μέν έκ στοιχείων, όποία 
**“άρχουσι καΐ εν τή γή, άλλά κατ’ άλλας ένίοτε 
μιςει; ή συνθέσιε;’ ώστε ύπομαοτυροϋσιν, δτι έζ 
όποιων ή γή, συνίστανται καϊ τά ούράνια σώμα
τα. Εκ τών ακριβών παρατηρήσεων έδίδάχθημεν 
προσέτι, δτι κατά ώρισμένους τινάς χρόνους άνα
φαίνονται συχνότατοι διάττοντες άστέρες" — δτι 
ή ταχύτης, μεθ ής διατρέχουσι διά τοΰ ούρα- 
νοΰ, είναι 4 1^2 έως 23 313 γεωγραφικών μιλιών 
κατά πάν τή; ώρα; δευτερόλεπτο», εϊνε δηλαδή 
πλανητική (ώς προσονομάζουσι τήν μεγίστην τα
χύτητα, μεθ ή; κινούνται περί τόν ήλιον οί πλα- 
νήται), εί καί τινων διαττόντων άστέρων ή ταχύ
της εϊνε δίς έως πεντάκις μείζων τής περί τόν 
ήλιον τής γής, διότι αΰτη, περιφερομένη περί τόν 
ήλιον διατρέχει ι./,ο γεωγραφικά μίλια κατά 
πάν δευτερόλεπτο»· — δτι καΐ έκτος ετι τής 
άτμοσφαίοα; έκπυρούνται’ — καΐ, διά βραχέων, 
δτι εϊνε ούράνια σώματα μικρά, τά όποια πε:ι- 
φερόμενα κατά σμήνη περί τόν ήλιον έπΐ τροχιών 
άδιορίστων εΐσέτι, καΐ κατά φοράν άντίθετον πρό; 
τήν τή; γής, γίνονται ήμϊν όρατά, ύπ’ αγνώστου 
τινός αιτία; έκπυρούμενα, δταν φθάνωσιν έν τώ
τή; γή; γειτονήματι.

ότε τώ 179'·) Νοεμβρίου 12 (κατά τήν νεω- 
τέραν χρονολογίαν) εϊδον έν Κουμάνη τή; Αμε
ρικής ό Ούμβόλδος κα*.  Βαμπλάνδιος, λαμπρότα
του καΐ θαυμάσιώτατον τοιοϋτον τοΰ ούρανοϋ 
φαινόμενον, τότε πρώτην φοράν παρεκινήθη ό έ- 
πισττ,μονικός κόσμο; εΐ; τό νά σπουδάση σπου- 
δαιότερον τά τών ακοντισμών άστέρων καΐ πύρι
νων σφαιρών. Άνερευνώντε; δέ τά αστρονομικά 
χρονικά εύρον, δτι δμοιον φαινόμενον ειχεν άνα- 
φανή καί τώ 1766" έπειδή δέ καΐ τήν νύκτα τής 
12 πρό; τήν 18 Νοεμβρίου 1833 άνεφάνησαν 
πάλιν έν Βορείω ’Αμερική απειράριθμοι άστέρες 
διάττοντες, συνεπέραναν έκ τούτων, δτι περιοδι
κόν τό μέγα τούτο τού ούρανοϋ φαινόμενον, κατά 
πάν τριακοστόν τρίτον ή τριακοστόν τέταρτον 
έτος άναφαινόμενον’ τότε δέ καί προε^έθη, δτι
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θέλει πάλιν τώ 1866 ή 1867 άναφανή. Ας ίδω
μεν δέ νϋν άν κατα πάντα έπηλήθευσε προχθές η 
πρό^ρησις.

Παρετήρουν άπδ τοΰ 1842 οί πάρατηρηταί, 
δτι παραδόξως οί κατά πάντα Νοέμβριον σπορα
δικοί διάττοντες αστέρες δέν άνεφαίνοντο πλέον 
ώς άλλοτε συχνοί, άλλ’ δλιγαριθμότεροι μάλιστα 
τδ» κατά πάντα Αύγουστον, κατά την 1 θ τοΰ 
ύποίου (ν. χ.) δύναται τις νά ίδη 50 έως 100 
διαδρομές άστέρων κατά πάσαν ώραν. Αλλά τώ 
1863 Νοεμβρίου 13 (ν. χ.) είδον εγώ έν ’Αθή
ναις πλείονα πάλιν φωτεινά μετέωρα, 60 κατά 
πάσαν ώραν, μεταξύ δ’ αύτών καί τινα μεγάλα 
καί λαμπρά. Τώ δέ 1864 καί 1865 Νοεμβρίου 
13 δέν ήδυνήθην νά ούρανοσκοπήσω έν 'Αθήναις, 
συννεφείας ένεκα' έν Λονδίν^ όμως τώ 1865 πα
ρετήρησεν έτερος παρατηρητής 250 διαδρρμάς 
άστέρων κατά πάσαν ώραν.

Κατά τδ ένεστώς δ έτος (1866, Νοεμβρίου 
1[13] άνεφάνη πολλω λαμπρότερον τδ φαινόμε· 
νον τούτο, τούλάχιστον έν ’Αθήναις. Τοΰ ούρανοϋ 
δλως καθαρού δντος, άπδ μέν τής 6 εσπερινής 
ώρας μέχρι τοΰ μεσονυκτίου έσπάνιζον οι ακον
τισμοί άστέρων' μετά ταύτα δμως τοσοϋτον ηύ- 
ζησεν ή πληθύς, ώστε δύσκολος ήτον ή άρίθμη- 
σις, διότι δέν προέφθανέ τις νά βλέπη πάντας, 
άποσπωμένης συχνότατα τής προσοχής ύπδ τών 
βυναναοαινομένων λαμποοτάτων πύρινων σφαι
ρών.
'θ γράφων δέ ταύτα, όπως διορίση κατά τδ 

δυνατόν τήν πληθυν. τών κατά τήν νύκτα έκεί
νην διγττόντων μετεώρων, έταξεν έπί τινας ώρας 
καί ετέρους τρεις παρατηρητάς, οΐτινες ουοα- 
νοσκοπούντες μετ’ αύτού ώρισμένα τού ούρα- 
νού μέρη, ήοίθμουν τά διά τούτων διάττοντα. 
Μόνος δέ παρετήρει άπδ τής 4 μέχρι τής 6 με
τά τδ μεσονύκτιον. Απδ τού μεσονυκτίου λοιπδν 
μέχρει τής 6 πρωινής ώρας τής 2[ΐ 4] Νοεμβρίου 
(ήγουν άπδ του μεσονυκτίου τή; 2[1 4] τού μηνδς 
τούτου) έκαστος τών τεσσάρων ούρανοσκόπων 
είδε κατά πάσαν ώραν*.

Από μεσονυκτίου μέχρι της ά ώρας 80 άςέρας οιάττοντας

»
■

άπδ της ά μέχρι της
άπό τη: ί · ·
άπδ της 3 · *
άπδ της 4 » ■

άπδ της 5 > »

Εκαστος Spa τών

2 . 700
3 > 1000

4 . 900

5 . 350
6 . 100

4 παρατηρητών ειδεν άπδ

»

»

τοϋ μεσονυκτίου μέχρι τής 6 πρρϊνής ώρας διάτ- 
τοτοντας άστέρας πλείονα; τών "3,000*  ώστε ό 
όλος άροθμδς τών διαϊξάντων κατά τήν προχθε
σινήν νύκτα φθάνει τάς 10,000 έως 12,000.

Αλλά τδ εξαγόμενον έκ τού υπολογισμού τού
του είναι κατά πολύ έλασσον τού τών άναφανέν- 
των τώ 1 799 καί 1833' διότι οί τώ 1833 έπί 
9 ώρα; άναφανέντε; ύπελογίσθσσαν, ότι ήσαν 
σχεδόν Sv τέταρτον εκατομμυρίου (240,000). 
0θε>· όύναταί τις έχ τούτου νά εΐχάζη, οτι τ& 

■/867 θέ.Ιει άνιγανή ό μέγιστος τής π.έηθύος

Τών πύρινων δέ σφαιρών ή βολίδων ήσαν τινες 

φωτεινόταται καί λαμποόταται. Μία δ’ αύτών 

κατεφώτισε καί γήν καί θάλασσαν, καί κατέλιπεν 

όπισθεν εαυτή; κόμην φωτεινήν χρώματος έρυθρο- 

κιτρίνου, ήτις έπί ώραν δλην εμενεν ορατή τώ 
ΰι>ώ όφθαλμώ, ώς παράδοξόν τι σχήμα νεφέλης.

Εύκταΐον είναι, δσοι είτε έκτδς 'Αθηνών πάρε· 

τήρησαν ακριβώς τδ φαινόμενον, μάλιστα δέ δσοι 

έμέτρησαν ώριαίως άστέρας έκ τών προχθές διαϊ- 

ξάντων, νά γνωστοποιήσωσι τάς παρατηρήσεις 

των είτε απ’ εύθείας πρδς έμέ, είτε διά τίνος τών 

έφεμερίδων, όπως προοδοποιηθή ή περί τών θαυ

μάσιων τούτων τού ούρανού φαινομένων γνώσις.
Ο διευθυντής τοΰ ί>· Αθήναις αστεροσκοπείου

I. Φ. ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΜΙΤ.
(Έκ τοΰ Αϊώνο;·)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Η μάχαιρα οξύνει τδν κάλαμον, ή 5 κάλαμο; 

τήν μάχαιραν ;

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.

Τδ κατά παραδρομήν παραλειφθέν όνομα τοΰ

μεταφραστοϋ τού έν τώ 92 φυλλ. τή; Χρυσαλ.

άρθρου έπιγραφομένου, ό Κ. Σεβαστιανώφ καί τ« 
χειρόγραφα τοϋ άγιου όρους, είναι Σ. Σαλουμί-

Διορθωτέον ωσαύτως καί τδ έν τώ αύτώ άρθρ» 

άπαντώμενον όνομα Γαβρίας εις Βαβρίας.

το mmomiM
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΤΠ Ο
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΥΙΙ (/)

— Οχι ■ . τή; εύγενεία; σου ομιλώ, διέκοψέν 
. . , » · ■ ο ιππότη; μετ ανυπομονησίας·

— Μέ ονομάζεις, άδελφόν. 'Εγώ άδελφός σου 
δέν είμαι; ίσω; είνε ό υπηρέτης μου.

— Μπράβο ! . .
— Εγώ είμαι άρχικυνηγός καί σύ δέν είσαι. 

Μόνοι οί άρχικυνηγοί είμποροΰν νά μέ ονομάσουν 
άδελφόν, είπεν ό Ψυχαρπάχάης διακόπτων τόν 
Κρουστιλλάκ.

— Καί πώς δέ νά σέ ονομάσοιμεν διά νά μάς 
τίμησης μέ άπάντησίν σου ; άνέκραςεν δ ιππότης 
μέ οργήν.

— Αν ήλθες νά άγοράσης δέρματα καί καπνι
στά κρέατα, ονόμασε με όπως θέλεις. Αν ήλθες 
νά ίδής τήν κυνηγετικήν μ.ου καλύβην, βλέπε. Χν 
πείνας, δταν ψηθή καλά ή δορκάς, φάγε.

—— Αύτοϊ είνε δλως χωριάται, καί καθαυτό 
αγριάνθρωποι, διενόήθη δ ιππότης, καί θά ήμην 
τρελός άν ώργιζόμην μέ τάς αύθαδείας των. Εγώ 
αποθνήσκω τής πείνας, πεοιπλανώμαι. . . καί 
αύτό τό ζώον δύναται νά μοϋ δώση νά φάγω, καί 
άν τδν πιάσώ μέ τδ καλόν, νά μοΰ δείξη ίσως 
καί τόν δρόμον τοΰ Λιαβολοχωρίου. Ας ίδωμεν.

Επειτα παρατηρών τδν ήμιβάρβαρον αύτόν άν
θρωπον μέ τά κατάβρεκτα άπό αίμα ένδύματά 
του, ό Κρουστιλλάκ είπε καθ’ εαυτόν, υψών τού; 
οιυ,ους.

— Μωρέ τέτοιοι δά χοίροι είνε οί έρασταί τής 
ωραίας και αξιολάτρευτου Λάμιας . . Καθώς κα- 

• ταλαμβάνω πρέπει νά γείνω καί έγώ χοίρος-
0 Πέτρος βλέπων ότι ή δορκάς έψήθη, άπεφά- 

σισε νά έτοιμάση τήν τράπεζαν. Στρώσας λοιπόν 
χαμαί ύπό τήν άζούπαν πολλά πλατέα καί δρο- 
βώδη φύλλα βαλιζιέρης. καί άποθέσας τό ψητόν

- ένέσταςεν είς αύτό τόν ζωμόν πολλών λεμονιών.
- 0 ιππότης ήτο περίεργος νά ίδη τί θά πίωσι, διότι
- είχε μεγάλην δίψαν' είδεν όμως μετ’ ολίγον επα
νερχόμενο» τόν υπηρέτην μέ άγγεϊον περιίχον ρο- 
δόχρουν καί διαυγές ρευστόν, τό όποϊον εξάγε
ται έν αφθονία άπδ τά δένδρα, καί δροσερόν καί

(1) Συνέχεια άπό φυλλαό. 92. 

υγιεινόν 8y, έχει τήν γεϋσιν έλαφρού οίνου τών 
Βορδιγάλλων, μεμιγμίνον μεθ’ύδατος καί σακχά- 
ρεως.

Τέλος άφοΰ άπέθεσεν είς τά χρησιμεύοντα ώς 
οθώνη φύλλα τδ ξύλινον έκεϊνο άγγεϊον, έθλασε 
μέγαν κλάδον βερυκοκέα; πλήρη καρπών καί άν- 
Οέων καί τον παρέθεσε πλησίον τής αυτοσχεδίου 
τραπέζης.

— Ο: άγενεϊ; ουτοι δέν εινε δσον φαίνονται 
ανόητοι, έσκέφθη ό ιππότης, ΐδού ίν δεϊπνον τού 
οποίου ή Κυρά Φύσις κάμνει τά έξοδα, καί τδ ό - 
ποιον, μά τήν αλήθειαν, δέν θά δυσαοεστήση μή
τε τον πλέον λαίμαργου άνθροιπον.

0 Κρουστιλλάκ περιέμενε μετ’ ανυπομονησία; 
τήν στιγμήν τοΰ νά καθήστ,' τέλος ί υπηρέτης 
παρατηρήσας τήν κοιλίαν τής δοοκάδος μέ όοθαλ- 
μον πεπειραμένον, είπε πρδς τδν κυνηγόν.

— Αφέντη, έψήθη
— Ας φάγωμεν, άπεκρίθη έκεϊνος·
0 ιππότης βλέπων ότι ούδόλως ένδιεφέροντο 

περί αυτού, έλθών αύτόκλητος έκάθησε πλησίον 
τού κυνηγού καί τού υπηρέτου του, έχων ώς έκεϊ- 
νοι λαμπράν ορεξιν.

’Αφοΰ έφαγαν τά πτηνά τά δποία ήσαν θαυ- 
μασίως έψημένα, ό Πέτρος έκοψε μεγάλα τεμά
χια κρέατος δι’ εαυτόν καί διά τδν κύριόν του, 
5 δέ ιππότης τδν έμιμήθη καί εύρε τδ φαγητόν έ
κεϊνο ούράνιον.

Πολλάκις δ Κρουστιλλάκ έκένωσε καθώς καί 
οί συνδαιτυμόνες αύτού τδ νέκταρ έκ τού ξυλίνου 
αγγείου, και άφοϋ έπλήροισε τήν γαστέραν αύ
τού, έφαγε δέκα ή δώδεκα βερυκοκκα, λαμποα; 
εύωδίας καί κατά πολύ ύπερεχοντα τών τής Ευ
ρώπης.

ό Πέτρος μετά ταϋτα έφερεν άγγεϊον πλήρες 
οινοπνεύματος. ό κύριος έπιεν ικανόν, καί τό με- 
τεβίβασεν ακολούθως εί: τόν υπηρέτην, οστι; 
πιώ» καί αύτός, τό έτάπωσε πρός μεγίστην δυ
σαρέσκειαν τού ίππότου, δστις έτεινε τήν χεϊρα 
ήδη ΐνα τό λάβη.

0 τρόπος ούτος δέν ήτον αποτέλεσμα άγροι- 
κότητος έκ μέρους τών κυνηγών. Εκαμνον, καθώς 
καί οί Καραΐβζι, μεγάλην διάκρισιν μεταξύ τών 
φυσικών δώρων, ατ·.να ούδεμίαν δαπάνην άπή- 
τουν καί άνήκον ούτως είπεΐν είς δλους, καί τώ» 
διά χρημάτων άποκτωμένων πραγμάτων, τά ό
ποια άνήκον αποκλειστικοί; είς εκείνους, οί όποιοι, 
τά ήγόραζον. Τδ οινόπνευμα ή πυρίτης, τά δπλα, 
τά δέρματα, τά καπνιστά κρέατα ησαν έκ του ά-
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ριθμοΰ τούτου, αί δέ όπώραι, οί καρποί, οί ιχθύς 

άνήκον τουναντίον εις πάντας.
Εν τούτοι; ό ιππότη; συνωφρυώθη μάλλον έκ 

γαστριμαργία; ή έξ υπερηφάνεια; καί ολίγον έλειψε 
νά παραπονεθή διά τδν τρόπον τούτον τοΰ υπηρέ
του, άλλ’ άναλογιζόμενο; δτ» ώφειλεν είς τδν 
Ί’υχαρπάχτην τδ έξαίρετον γεΰμά του, καί ότι, 
μ,όνον αυτός ήδύνατο νά τώ δείξη την πρδς τδ 
Διαβολοχώριον όδόν, περιέστειλε τήν δυσθυμίαν 
του, καί είπε πρδ; τδν κυνηγόν μέ ΰφο; φαιδρόν.

— Νά σοΰ πω, κύριέ μου, ήξεύρεις νά φονεύη; 
ώσαϊζ και νοστιμότατα ζώα !

— Ο,τι εΰρομεν τρώγομεν. Οι ταύροι καί οί 
κάπροι δέν λείπουν άκόμη άπό τήν νήσον καί τδ 
έμπόριον τών δερμάτων δέν πηγαίνει κακά, δόξα 
τώ θεώ ! άπεκοίθη ό Ψυχαρπάχτη; πληρών τήν 
πίπαν.

ΙΑ.
Ο κυρ 'Γνχαρπάχτ-ηί.

Οσιο περισσότερον ό ιππότη; εξέταζε τόν κυρ 
Ψυχαρπάχτην, τόσω όλιγώτερον έπίστευεν δτι ό 
άνθρωπο; ούτο; δύναταί νά εύνοήται ύπδ τής Λά
μια;. ’Εν τούτοι; ό κυνηγό; άνάψα; τήν πίπαν 
του, κατεκλίθη έπί τής ράχεώ; του, έθεσε τάς 
δύο χεϊρας του είς τήν κεφαλήν του, καί καπνί- 
ζων νωχελώς, είπε πρδ; τδν ίππότην, έχων τού; 
οφθαλμούς έστραμμένους πρδς τήν στέγην τή; 

καλύβης.
— Καί ήλθε; έδώ, ώ; κόντε;, μέ κνημίδα; 

μεταξωτά; έντδς φορείου;
—Οχι, όχι, φίλε μου, ήλθα πεζός καί θά ήρχό- 

μην καί γονατιστός άκόμη δια νά ίδω τόν περί" 
φημότερον κυνηγόν όλων τών Αντιλλών τοϋ ό
ποιου τό όνομα έφθασε καί έως τήν Ευρώπην.

— Αν θέλης δέρματα, ύπέλαβεν ό κυνηγός, έχω 
μίαν δωδεκάδα δέρματα ταύρων τόσον ωραία, ώ<-ε 
δύναταί τις νά τά έκλάβ^ βουβαλίσια . . . Εχω 
καί κάμποσα χοιρομήρια καπνιστά, μοναδικά.

— όχι, όχι, σού λέγω, καλέ μου φίλε. 0 θαυ
μασμός, μόνος δ θαυμασμό; μέ ώδήγησεν έδώ. 
Εφθασα έκ Γαλλία; πρδ πέντε ήμερών έπί τής 
Λικόρνη; καί ή πρώτη μου έπίσκεψις εγεινεν εί; 
τήν εύγενείαν σου, τού όποιου άναγνωρίζω τήν 

αξίαν.
— ’Αλήθεια ;
— Τόσον άλήθεεα, όσον ότι ονομάζομαι ιππό

τη; Κρουστιλλάκ . .. διότι δέν Οά δυσαρεστηθή; 
βεβαίως νά μέθη; ποιος είμαι... όνομάζομαι 

Κρουστιλλάκ.

— Ολα τά ονόματα μοΰ εινε ι εξίσου άδιάφορα, 

έκτδ; τοϋ Ονόματος τού Αγοραστού.
— Κα1. θαυμαστού, φίλε μου ; .. ύ θαυμαστής 

δέν αξίζει λοιπόν τίποτε, άφοϋ ήλθεν επίτηδες 

άπό τήν Ευρώπην διά νά σέ ϊδη ;
— Καί έγνώριζε; ότι ειμ’ έδώ ;
— όχι, άκριβώ;, άλλ’ ή θεία Πρόνοια μέ «οδή

γησε, καί χάρις εί; αύτήν εύρον τόν περίφημου 

Ίυχαρπάχτην.
— Μά τήν πίστην μ.-.υ ! είνε μωρό;, έσκέφθη 

καθ’ εαυτόν ό ιππότης. *Απδ  τόιοΰτον άντίζηλον 

τί νά φοβηθή κανείς, καί άν καί οι άλλοι ήνε κα
θώς αύτδν, Οά σού κάμω έγώ έκείνην τήν Λάμιαν 
νά μέ λατρεύση. Αλλά πρέπει νά μάθω τόν δρό
μον τού Διαβολοχωρίου’ βέβαια θά ήτο προσβλη
τικόν μου νά συνοδέύωμαι άπό μίαν τοιαύτην 
άρκούδα, άλλά τί νά γείνη,. Καί ϋπέλαβε μεγα

λοφώνως.
— Καί όμως, γενναϊέ μου κυνηγέ, κάθε δόξα 

άγοράζεταΓ ήθέλησα νά σέ ΐδώ καί σέ εϊδον.
— ’Αφού λοιπόν μέ είδε; πήγαινε εί; τδ κα

λόν, είπεν ό κυνηγός, άποπνέων νιφάδας καπνού.
— ’Αγαπώ τήν ειλικρίνειαν σου, άξιε Νεμρώδ*  

άλλά διά νά υπάγω, πρέπει νά γνωρίζω κάνένα 
δρόμον, καί έγώ δέν γνωρίζω κανένα-

— ’Από πού έρχεσαι ;
— ’Από τήν Μακούβαν, όπου έκοιμήθην είς 

τδν οίκον τοΰ σεβασμίου πάτερ Γριφών.
— ’Απέχει; μόλις δύο λεύγα; άπδ τήν Μακού

βαν και δ υπηρέτη; μου σέ οδηγεί έκεΐ.
— Πώς ! δύο λεύγα; ; . αύτδ είνε άδύνατον ? 

πώς ! άπδ χθέ; περιπατώ, άπό τό προΛ έως τό 
βράδυ καί άπδ σήμερον τδ πρωί έως τήν ώραν 
ταύτην, καί δέν έκαμα παρά δύο μόνον λεύγας I

— Κάμμίαν φοράν καί οί αγριόχοιροι, μάλι
στα δέ οί μικροί ταύροι πλανώνται τοιουτοτρό
πως καί περιπατούν περιπατούν, χώρι; νά αλλά

ζουν δρόμον, είπεν δ κυνηγός.
— Η σύγκρισίς σου δανεισμένη άπδ τήν εύ- 

γενή τέχνην σου δέν δύναταί νά προσβάλη ένα 
εΰγενή· παραδέχομαι λοιπόν ότι ήπατήθην, κα
θώς εί; μικρό; ταύρος, δπω; λέγεις, άλλά δέν ί- 
πεται έκ τούτου ότι θέλω νά επιστρέφω εί; Ματ 
κούβαν, καί έλπίζω ότι Οά μοί δείξη; τδν δρό

μον τδν όποιον ζητώ.

— Πού ζητεί; νά υπάγη;;
Ενταύθα ό ιππότη; εύρέθη περιπεπλεγμένος, 

διότι δέν έγνώριζε τί ν’ άποκριθή, καί άν έ-

πρεπε νά όμολογήση είλικρινώ; τήν πρόθεσίν του 
■τού νά υπάγη εί; Διαβολοχώριον :

0 Κρουστιλλάκ τέλο; άπεκρίθη'
— ήθελον ν άπεράσω άπδ τδν δρόμον τοΰ 

Διαβολοχωρίου.
— 0 δρόμο; τοϋ Διαβολοχωρίου μόνον εί; τδ 

Διαβολοχώριον όδηγεΐ καί....
ό κυνηγός δέν έτελείωσεν. άλλ’ οί οκυθρωπά- 

σαντε; χαρακτήρέ; του κατέστησαν σχεδόν άπει- 
λητικοί.

— Καί. .. πού όδηγεϊ άκόμη ό δρόμο; τοΰ 
Διαβολοχωρίου ; ήρώτησεν ό ιππότη;.

— Οδηγεί άκόμη εί; τού; άμαρτο»λού; τή; κο
λάσει·»; καί εί; τούς άγιου; τού παραδείσου.

— Ωστε άν κάνει; περίεργος, κάνει; περιηγη
τή; είχε τήν επιθυμίαν νά ύπάγη εί; τδ Διαβο 
λοχώριον.

—— Δέν θά έπανήρχετο πλέον.
— Τουλάχιστον κατ’ αΰτδν τδν τρόπον δέν 

κινδυνεύει νά πεοιπλανηθή τι; είς τδν δρόμον, εΐ- 
πεν δ ιππότη; άταράχω;' καλά, φίλε μου, επι
θυμώ νά μού δείξη; τδν δρόυον.

— Εφάγαμαν εί; τήν αύτήν άζοόπαν, έπία- 
μεν εί; τδ αυτό άγγεϊον, καί δέν έπιθυμώ, κατα
λαμβάνει;, νά γείνω χωρίς νά τδ θέλω αίτιο; τού 
θανάτου σου.

— Λοιπόν νά μέ όδηγήση; είς τδ Διαβολο
χώριον ή νά μέ φονεύση;...;

•— Είναι τδ αυτό πράγμα.
— Μ δλον ότι τό γεΰμά σου ήτο λαμπρόν 

καί ή γνωριμία σου ευχάριστο;, γενναίε μου Νεμ
ρώδ, θά μέ κάμη; νά δυσαρεστηθώ δι’ αύτδ, άν 
σ έμποδίζη νά ικανοποίηση; τήν περιέργειαν 
μου’ άλλά τί κίνδυνο; τάχα μέ απειλεί ;

— Ολοι οί κίνδυνοι τοΰ θανάτου, τού; όποιου; 
εί; άνθοωπο; είμπορεΐ νά φαντασθή.

— όλοι αύτοί οί κίνδυνοι δέν κάμνουν παρά 
ένα, άφού κάνει; μίαν φοράν θ’ άποθάνη, είπε 
φυχρώ; ό Γασκόνο;’ ό κυνηγό; ήτένισε προσεκτι
κές τόν ίππότην καί έφάνη έκπλησσόμενο; έκ 
τού θάρρους του ώ; καί έκ τοΰ ΰφους τή; ειλικρί
νεια; καί καλή; διαθέσεω;, ήτι; όπήρχεν εί; αύ
τδν, μ’ δλα; τά; άπειλάς.

ό ιππότη; έξηκολούθησε'
— Ποτέ ό ιππότη; τοϋ Κρουστιλλάκ δέν έγνώ- 

ρισε τόν φόβον, ένόσςο είχε τήν άδελφήν του πλη - 
σιόν του.

— Ποιαν άδελφήν του ;
— Αύτήν έδώ, φίλε μου, ή οποία δέν εινε

παρθένος, άνέκραξεν ό Γασκόνο;, οπών τήν σπά
θην του καί πάλλων αύτήν. Τά φιλήματα τά ό
ποια δίδει είναι όχι τόσον ευχάριστα, καί πολύ 
μετενόησαν όσοι τήν έγνώρισαν, όσονδήποτε τολ
μηροί καί άν ήσαν.

— Μιάου !. . μιάου ! έκαμεν ό υπηρέτης δστις 
ήκουε τήν ομιλίαν ταύτην.

Η κραυγή αυτή έκαμε τδν Ι'ασκόνον νά φρ·- 
κιάση, διότι τώ άνέμνησε τά κατορθώματα του 
τής νυκτός.

Ηρυθρίασεν έξ οργή; καί προΰχώρησε πρδς τδν 
υπηρέτην μέ τήν σπάθην ύψηλά διά νά τδν τιμω- 
ρήση μέ τδ πλάγιον τή; κοπίδος’ άλλ’ ό Πέτρος 
ήγέοθη αμέσως καί άπεμακρύνθη, ένώ ό κυνηγός 
έγέλα σαρδόνιον.

Η ίλαρότη; αΰτη άπήλ.πισε τδν ίππότην, δστις 
είπε πρός τδν Ψυχαρπάχτην.

— Αν τολμάτε νά προσβάλετε ένα άνθρωπον, 
καθώς ένα ταύρον, φυλαχθήτε !

— Κύτταξε τήν σπάθην σου, ή κοπί; είναι, 
βαμμένη μέ αίμα, καί γεμάτη άπδ μαλλία άγριο— 
γάτου, δι’ αύτό δ Πέτρο; έφώναξε ’. Νιάου.

— Φυλαχθήτε, σά; λέγω ! έπανέλαβεν ό ιπ
πότη; μανιώδης.

— Αν είχα τέσσαρας πόδας, όνυχα; καί ού~ 
ράν, Οά έπολέμουν μαζή σου, είπεν δ κυνηγό; 
εγειρόμενο; βραδέως.

— Τότε θά σέ σημαδεύσω εί; τό πρόσωπόν, 
άνέκραξεν δ ιππότη; βαδίζων πρό; αύτόν.

— Μή φωνάζη; δά τόσον, κύρ ιππότη μου, 
είπεν ό κυνηγό; γελών καί διά τού πυροβόλου του. 
άποφεύγων μανιώδες κτύπημα, τό όποιον τού ή· 
τοίμαζεν ό άπηλπισμένο; ιππότης.

0 υπηρέτη; έμελλε νά έλθη εί; βοήθειαν τού- 
κυρίου του. άλλ’ εκείνο; τδν ήμπόδισε λίγων’

— Μή κινήσαι, καί τά κάμνω έγώ καλά μέ 
τήν γενναιότητά του’ ή γάτα φοβείται τδ κρύον 
νερδν, καθώ; λέγουν. Εγώ Οά τοΰ δώσω Sv μά
θημα.

Οί σαρκασμοί ούτοι έδιπλασίασαν τήν λύσσαν 
τοΰ ιππότου’ ώστε λησμόνησα; ούτος ότι ό άντί- 
παλόςτου ΰπερη.σπίζετο μέ τδ πυροβόλου του, 
τώ κατέφερε δυνατά; τινάς σπαθίας, τάς όποια; 
ό κυνηγός άπέφυγεν έπιδεικνύων Οαυμασίαν έπι- 
δεξιότητα καί σπάνιάν δύναμιν. μεταχειριζόμε- 
νος τδ βαρύ πυροβόλον του ώ; ράβδον.

Κατά τδν άνισον τούτον άγώνα, ό κυνηγό;
έμπαίζων τδν ίππότην, έξέπεμπε κραυγής όμοιας
πρδς τάς τών παρωργισμένων γαλών’ ό τελευ-
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----  Αλλως; -
— Αλλως, σπάσε μου τδ κεφάλι, έχεις τδ δι

καίωμα. Εϊμεθα μόνοι, ό υπηρέτης σου δέν Οά σε 
προδώση’ άλλά δέν άφίνω τήν ελπίδα, τήν βε
βαιότητα τοΰ νά αρέσω είς τήν Λάμιαν.

—- X. αυτό είνε διαφορετικόν.
— Ενα τελευταίων ερώτημα, είπεν ό ιππό

της, Οά σού κάμω. Πηγαίνεις συχνά είς τής Λά

μιας ; - -τ·.:·

— Πηγαίνω συχνά.
— Καί βλέπεις έκεΐ τήν Λάμιαν ;
— Βλέπω έκεΐ τήν Λάμιαν.
— Τήν αγαπάς;
— Τήν αγαπώ.
— Σέ αγαπά και έκείνη ;
— Μέ αγαπά και εκείνη.
— Εσέ ;
— Έμέ.
— Λυτή σέ αγαπά ;
— Μετά μανίας.
—- Η ιδία σοΰ τδ είπε ;
— Καί μοϋ τό απέδειξε.
— Τέλος η Λάμια ;
— Εινε ερωμένη μ.ου.
— ής τίμιος κυνηγός τδ λέγεις ",
— ής τίμιος κυνηγός.
—■ Εις αύτού; τούς βαρβάρους δέν υπάρχει 

κάμμία διάκρισις καθώς είς τούς πολιτισμένου; 
ανθρώπους, είπε καθ’ ίαυτόν δ ιππότης. Νά άγα- 

1 πήση ένα τοιοΰτον ; . .. Περίεργον ! Επειτα ΰπέ- 

λαβε μεγαλοφώνως.
— Λοιπόν τότε σοΰ επαναλαμβάνω, σπάσε 

μου τήν κεφαλήν, διότι άν μέ άφήσης ζωντανόν, 
θά κάμω τδ πάν άνω κάτω δια νά φθάσω είς 
τήν Λάμιαν, καί θά φθάσω. θά κάμω τό πάν διά 
νά τής αρέσω και θά τής αρέσω, σέ ειδοποιώ. 
Λοιπόν πάλιν σοΰ επαναλαμβάνω, σπάσε μου τήν 
κεφαλήν, ή παοαδέξου ότι Οά ϊδης ένα άντίζηλον 

μετ’ ολίγον ευτυχή.
— Σοΰ λέγω, δόσε μου τδ χέρι σου, αδελφέ.

— Πώς, άλλ’ αύτά όπου σοΰ είπον ;
— Λέγε δ,τι θέλεις.
— Δέν σέ ταράττουν ;

— θ/?·
— Σοΰ είνε αδιάφορου άν υπάγω είς τδ Δια· 

βολοχώριον;
— Αν αγαπά; σέ οδηγώ έκεΐ έγώ.
— Σύ; · · '
— Καί σήμερον.

τάίος ούτος, τοιουτοτρόπως δβριζόμενο; έγένετο 
έμμανής, άλλά παρά πάσαν προσδοκίαν του εύρε 
τόν κυνηγόν άνταγοινιστήν πρώτης τάξεως. 
ώστε μετ’ ου πολύ εύρέθη άφωπλισμένος καί τό 
ξΐφός του έκειτο δέκα βήματα μακράν αΰτοΰ.

— ’θ κυνηγός ώρμησε τότε πρδς τόν Γασκό- 
νον, κρατών τό πυροβόλων του υψηλά ώς ρόπα
λων, καί λαβών τόν ιππότην άπό τό περιλαίμιου, 

άνέκραξεν,
— II ζωή σου είνε ίδική μου’ θέλεις νά σοΰ 

-σπάσω τδ κεφάλι ωσάν αύγό ;
‘Ο Κρουστιλλάκ τόν παρετήρτ,σεν ασκαρδαμυ

κτί! καί είπε ψυχρώς,
— Καί έχεις τρεις φοράς δίκαιον, διότι είμαι 

-γρεϊς φοράς προδότης.
Ο κυνηγός «οπισθοχώρησε κατά έν βήμα.
— Έπείνων καί μοί έδωκες νά φάγω, έδίψων 

καί μοί έδωκες νά πίω, ησο άοπλος καί σέ έποόσ - 
βαλα. Σπάσε μου λοιπόν τήν κεφαλήν. Ναι, νά 
μοΰ τήν σπάσης, έχεις δίκαιον ! . . 0 Κρουστιλλάκ 

ήτιαάσθη.
— Αύτή δέν είνε ή γλώσσα ενός δολοφόνου, 

■μήτε ένδς κατασκόπου’ είπεν ό κυνηγός, έπειτα 
τείνων τήν χείοα πρδς τόν ίππότην, προσέθηκε μέ 

φωνήν τραχείαν.
— Εμπρός, δόσε μου τδ χέρι σου ! έκαθήσα- 

μεν είς τήν αύτήν άζούπαν, έκτυπήθημεν μαζί, 

είμεθα λοιπόν αδελφοί.
0 ιππότης έμελλε νά δώση τήν χείρά του είς 

τόν κυνηγόν, άλλ ανέσταλη λέγων μετά σοβα- 

ρότητος.
— ’Επειδή είσαι ειλικρινής Οά φμαι και έγώ. 

Πριν σοΰ δώσω τδ χέρι μου, πρέπει νά σοΰ μάθω 

§ν πράγμα.
— Τί;
— Είμαι αντίζηλός σου.
— ’Αντίζηλος; καί είς τί ;
— ’Αγαπώ τήν Λάμιαν, και άπεφάσισα τά 

πάντα νά κινδυνεύσω διά νά φθάσω μέχρι; αύτής 

διά νά τής αρέσω.
— Δόσε μου τδ χέρι σου, αδελφέ.
— Μίαν στιγμήν. Πρέπει νά σου είπω άκόμη 

ότι δταν δ πολύφημος Κρουστιλλάκ θέλει νά ά- 
ρέση, άρέσκει’ όταν άρέσκη, αγαπά, καί δταν 
αγαπά, τόν αγαπούν μέχρι μανίας 
του.

— Δόσε μου τό χέρι σου, αδελφέ.
— Δέν τό δίδω πριν μοΰ εΐπής δτι μέ δέχεσαι 

νομίμως ώ; άντίζηλον.

μεχοι θανά-

.Iff —- Καί νά ίδώ τήν Λάμιαν ;
— Νά τήν ίδής όσον θέλεις.
0 ιππότης συγ κινηθείς έκ τής εμπιστοσύνης, 

ήν τώ έδείκνυεν ό κυνηγός, δέν ήθέλησε νά κατα- 
χοασθή αύτήν’ τώ είπε λοιπόν μέ ύφος επίσημον.

— Ακούσε, κυνηγέ, είσαι γενναίος καθώς είς 
άγριος’ αύτό λέγω χωρίς νά σέ προσβάλω’ άλλ’ 
αγαπητέ μου φίλε, είσαι καί άμαθής καθώς είς 
άγριος. Ανατραφείς έν τφ μέσιρ τών δασών δέν 
έχεις ιδέαν τί είνε είς άνθρωπος ό οποίος διήλθε 
τόν βίον του άοέσκων καί Οέλγων. Δέν γνωρίζεις 
τούς θαυμάσιους πόρους, τούς όποιους ό άνθρωπος 
αυτός ευρίσκει είς τά φυσικά του θέλγητρα. Δέν 
ήςεύρεις τήν ακαταμάχητου επιρροήν μιας λί- 
ξεως, μιά; χειρονομίας, ένδς μειδιάματος, ενός 
βλέμματος. Καί αύτή ή δυστυχή; Λάμια, έξ όσων 
λέγουν περί τών τριών συζύγων της, φαίνεται ότι 
είνε επίσης άμαθής.

Εκείνοι ήσαν τρία ζώα, τρία βωδάκια, άπό τά 
όποία άπηλλάχθη δικαίως. Λιατί άπηλλάχθη άπ’ 
αυτούς ; διότι ιζήτει ίν δν ιδανικόν, έν ον άγνω 
στον, τό όνειρον τών ονείρων της ... Καί νά σοΰ 
είπώ, φίλε μου, καί μή πρός κακοφανισμόν σου, 
δέν είσαι σύ εκείνο; ό οποίο; θά πραγματοποιήσης 
τό όνειρον τής Λάμιας, ούτε είμπορείς νά άπερά 
σης ώς εί; λδωνις . . . ώ; εί; Κελάδων...

0 κυνηγός παρετήρει τδν Κρουστιλλάκ μέ ήθος 
έκπεπληγμένον καί δέν ήδύνατο νά τδν κατα- 
λάβη’ τώ είπε λοιπόν δεικνύων πρός αΰτδν τδν 
ήλιον.

— ό ήλιος χαμηλόνει καί εχομεν τέσσαρας 
λεύγα; εως νά υπάγωμεν είς τδ Διαβολοχώριον, 
Εμπρός λοιπόν.

— 0 δυστυχής αυτός δέν έχει τήν έλαχίστην 
συναίσθησιν τοΰ κινδύνου, δστις τόν έπαπειλεΐ, 
είνε κρίμα νά καταχρασθή κάνεις τήν εμπιστοσύ
νην του. fl; νά κτυπά τις ϊν παιδίον ή νά σκο- 
τώνη ένα καιμώμενον' μά τήν τιμήν μου, αρχί
ζει νά μοΰ δίδη υπονοίας. Καί ύπέλαβε γεγονυία 
τή φωνή

— Δέν εννοείς λοιπόν, γενναίε φίλε μου, ότι 
ό θελκτικός εκείνο; καί απροσμάχητο; άνθρωπος 
περί τοΰ δποίου λαλώ, είμαι έγώ ;

— Λ . μπά ! είνε αδύνατον . . .
— II άμφιβολία σου δέν είνε κολακευτική, κα

λέ μου κυνηγέ, άλλ αν σοΰ δμιλώ τοιουτοτρόπως 
•περί τοϋ εαυτού μου, είνε διότι ή τιμή μέ δια- 
τάττει νά σέ είπω τήν αλήθειαν, δλην τήν αλή
θειαν καί μόνην τήν αλήθειαν. Δέν εννοεί; ότι άμα 

μέ ϊδη άπαξ η Λάμια θά μέ άγαπήση, καί ότι 
δέν θ’ άγαπά πλέον εσέ, πτωχέ μου Ψυχαρπά- 
χτη ; Εννοείς λοιπόν ότι έκ μέρους μου είνε προ
δοσία, είνε χαυνότης νά μή σέ προειδοποιήσω εί; 
ποίαν θέσιν θά εόρεθ^ς απέναντι τής Λάμιας ... 
Σοΰ έπαναλαμβάνω, άμα πατήσω τδν πόδα μου 
είς τό Διαβολοχώριον, άμα μέ ίδή, άμα μέ ά- 
κούση, δ έρως σου έτελείωσε . . . Τόρα άφοϋ σέ 
προειδοποίησα δ,τι συμβή είνε νόμιμον καί πά

σχισε, άν εΐμπορής, νά τό έμποδίσης.
— Δός μου τό χέρι σου αδελφέ, είπεν δ κυνη

γός όλοσχεοώς αναίσθητος πρός τάς άπειλάς, τά; 
όποία; τοϋ έκαμνεν ό ιππότης ... Λ; φύγωμεν, 
διά νά φθάσωμεν εγκαίρως είς τό Διαβολοχώριον, 
διότι οί δρόμοι αύτοί δέν είνε καλοί τήν νύκτα.

— Βλέπω ότι δέν σκέπτεσαι καλά . . . όπως 
δήποτε όμως έγώ σέ ειδοποίησα, καί δ πόλεμός 
μας είνε νόμιμος, είπεν δ ιππότης.

ό κυνηγός χωρίς ν' άποκριθή είς τδν ίππότην, 
είπεν είς τόν υπηρέτην του.

— Φέρε τούς σκύλους είς τδ σπήτι καί έχε 
ετοίμους τάς δύο δωδεκάδας τών δερμάτων τών 
ταύρων, τά δποΐα Οά έλθουν αύριον νά ζητήσουν. 
Εγώ απόψε δέν θά έλθω.

— Σωστός λογαριασμός, είπε χαμηλοφώνως ό 
υπηρέτης, μίαν φοράν είς τάς τρεις νύκτας κοι
μάται άλλοΰ.

— Ενώ δ κυνηγός περιεβάλλετο τήν ζώνην 
του, δ ιππότη; έλεγε καθ εαυτόν παρατηρών 
εκείνον μέ αίσθημα οίκτου.

— Μά τήν πίστιν μου, τόν λυπούμαι αΰτδν 
τόν άνθρωπον νά μήν άκούη τά; προειδοποιήσεις 
μου! ... Φαίνεται ότι οί έρασταΐ έχουσιν είς τό 
αντικείμενο» τοϋτο τήν αύτήν φρονιμάδα όσην 
καί οί σύζυγοι. Αλλά πώς ή Λάμια, άν ήναι 
ωραία, καί θά ήνε βεβαίως ώραία, ανέχεται τοι
ούτου; άνοήτου; ; . . Δυστυχή; μικρά ! είνε ά- 
πλούστατον . . . δέν γνωρίζει τήν ευτυχίαν τήν 
οποίαν ή τύχη τή προετοιμάζει.

— Ζήτω ό θεό; ! Κρουστιλλάκ, δ άστήο σου 
ακτινοβολεί, προσέθηκεν ό ιππότη; μ,ετά τινων 
στιγμών σκέψιν.

— ’Εμπρός, αδελφέ, εί; τόν δρόμον.. . είπεν
ό κυνηγό;’ άλλά προτού, ό Πέτρο; νά μά; κάλυ
ψη τούς πόδας μέ 2ν τεμάχιον δέρματο; τό όποιον
έχει πας τις, διότι έδώ υπάοχουσι τάγματα όφεων.

0 ιππότης ηύχαρίστησε τον κυνηγόν υψών
τούς ώμους μετά συμπάθειας καί λέγων.
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— ό δυστυχής μέ ύποδύει, άλλά καί έγώ θά ;
τόν σκουφώσω ! 1

— ό άνόητο; αύτδς άστεϊσμό; έπρεπε νά τι- <
μωρηθή πολύ πικρώς· Έν τούτοις ό Κρουστιλλάκ 
Ακολούθησε μετά σπουδής τον δδηγόν του, διότι < 
έμελλε νά ίδη τήν Λάμιαν. [

vACevi. > " -.'ί (

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
ΙΒ'. 1

Ό γάμος-

Μετά τεσσάρων ωρών πορείαν, ό ιππότη; καϊ ■ 
ό κυνηγός έφθασαν αρκετά πλησίον τού Διάβολο- | 
χωρίου’ ή όδός ητο τόσον δύσβατος, ώστε οί δύο 
σύντροφοι μόλις έδύναντο νά άνταλλάξωσι λέξεις 

τινάς.
'θ Κρουστιλλάκ όσςο έπλησίαζε προς την οικίαν ■ 

τής Λάμιας, τόσω σκεπτικότερος καθίστατο. Καί 
τοι καλήν δι’ έαυτόν έχων γνώμην, καίτοι τρέ
φω» λίαν παρηγόρου; ιδέας περί τής γυμνώσεω; 
της Αφροδίτη; κα'ι τής Αλήθειας, έτήκετο έντού 
τοις διότι δ ιματισμός του δέν άνταπεκρίνετο πρός 
τήν φυσικήν αύτοϋ καλλονήν’ έτόλμησε λοιπόν 
μετά πολλούς δισταγμούς, νά εϊπη τό έξής ψεύ
δος πρός τόν κυνηγόν.

— Θά σού ομολογήσω, άξιότιμέ μου αντίζη
λε, δτι οί άνθρωποι καί τά πράγματά μου έμει
ναν εϊς Σαινπιέρην, καϊ διά τούτο εύρίσκομαι τό
σον κακά ένδυμένος, ένώ πρόκειται νά παρου- 
σιασθώ ένώπιον τής βασιλίσσης τών διαλογι
σμών μας.

— Τί σημαίνει αύτό ; εϊπεν ό κυνηγός.
— Σημαίνει, γενναίε Νεμρώδ, δτι έχω ήθος 

έπαίτόυ δτι τό ίμάτιόν μου καί αί κνημίδες μου, 
αΐτινες ήσαν χθέ; σχεδόν καινουργείς, τόρα είνε 
έλεειναι, ώ; νά ήσαν έξ μηνών . . .

— Εζ μηνών .. . όχ ! όχ ! φαίνονται διαβο
λικά»; πλέον ηλικιωμένα; άπό έζ μήνας, αδελφέ.

— Αύτό άποδεικνύιι πόσον αύτός δ διαβο 
λοήλιό; σα; εϊνε καυστικό;. Εϊ; μίαν ημέραν κα- 
τεβρόχθισε τό χρώμα τών ενδυμάτων τούτων, τά 
όποϊα χθέ; ειχον τό γλυκύτερου, θελκτικώτερον 
καϊ προσφατώτερον πράσινον χρώμα, ένώ τορα 
εϊνε....

— Εϊνε σχεδόν ώσάν ψόφιοι βάτραχοι, εϊπεν 
ό κυνηγό;, καθώς καϊ τό λωρϊ τού σπαθιού σου’ δ 
ήλιος μας κατεβρόχθισε τό χρυσάφι του καϊ δέν 
άφησε παρά τό κόκκινου νήμα.

— Τί κυττάζεις τό λωοί, άμα τό σπαθί εξέρ

χεται εύκολα καί άνδρείως άπό τήν'θήκην, εΐπεν 
ύπεοηφάνως δ Κρουστιλλάκ’ και μετ’ όλίγον προ
σέθηκεν.

— ίσα ίσα έπειδή ή ενδυμασία μου εϊνε άνα- 
ξία τού υποκειμένου μου ήθελα νά μάθω, άν εΰ- 
ρισκον νά ένδυθώ άρμοδίως είς τό Διαβολοχώ
ριον.

— Μή γαρ νομίζης δτι ή Λάμια πωλεΐ ενδύ
ματα ; εϊπεν δ κυνηγός.

— 0 θεός νά μέ φυλάξη νά τήν κατηγορήσω 
τοιουτοτρόπως’ άλλά πιθανόν, έκ τύχης δηλαδή, 
νά έλησμόνησεν είς καμμίαν γωνίαν τίποτε ενδύ
ματα τών άποθανόντων συζύγων της ... αύτό 
λέγω.

— Καϊ έπειτα ; εϊπεν δ κυνηγός.
— Επειτα, είπε προπετώ; δ ιππότης, μ’ δλον 

δτι μέ λυπεί πολύ νά κοσμηθώ μέ δ,τι δέν μοί 
ανήκει, καί μάλιστα δέν θά μού πιάνη κα'ι καλά, 
έν ελλείψει δμω; τών μεγαλοπρεπών ένδυμάτων 
μου τά δποϊα άφησα είς Σαινπιέρην .. . έσυγκα- 
τένευα ... άν καί θά ήλαττοΰτο τό κάλλος μου 
άπό τά τυχαία έκεϊνα φορέματα, νά τά ένδυθώ...

0 κυνηγό; έκάγχασε σαρδονίως διά τήν πα
ράδοξον ιδέαν τού συντρόφου του.

0 Κρουστιλλάκ ήρυθρίασεν έξ οργής καϊ είπε.
— Διάβολε’ πολύ φαιδρός εϊσαι κύρ σύντροφε.
— Γελώ, διότι βλέπω δτι δέν είμαι μόνο; δ

ποΰ πωλώ δέρματα, άπεκρίθη δ Ψυχαρπάχτης. Εί- 
μεθα βλέπω γνήσιοι άδελφοί’ καΐ άν έγώ έκδέρω 
δέρματα ταύρων, σύ θέλεις νά έκδάρης τό δέρμα 
ένός τών άπαθανόντων συζύγων τής χήρας. Αλλ 
ίδού έφθάσαμεν πλησίον τοϋ Διαβολοχωρίου’ προ
σοχή, άδελφέ, πρέπει έδώ νά πατή; καλά καϊ νά 
βλέπτ,ς άκόμη καλλίτερα διά νά διέλθης αύτόν 
τόν δρόμον. Άν τόν εύρίσκη; δμως πολύ τραχύν, 
δύνασαι νά σταθή; έδώ, καϊ έγώ σού στέλλω ενα 
οδηγόν διά νά σ’ έπαναφέρη είς τήν Μακούβαν.

— Νά σταθώ έδώ; εί; τό τέλος τοϋ ταξει- 
δίου ; έπειτα άπό χίλια βάσανα ; καί ένώ πρόκει
ται νά ϊδω καϊ νά απολαύσω αύτήν τήν γόησσαν 
Λάμιαν ; άνέκραξεν δ ιππότης .... Μήν έχασες 
τό μυαλό σου ... ’Εμπρός, έμπρός, φίλε μου, δ,τι 
θά κάμη;, θά κάμω·

Τώ δντι, χάρις ιΐς τάς μακρά; κνήμας του, εί; 
, τήν φυσικήν ευκινησίαν του καϊ είς τήν άταρα- 
, ξίαν του, δ Κρουστιλλάκ, Ακολούθησε τόν κυνη- 
ι γόν εί; τήν κινδυνώδη όδόν, ήτις ήγε πρός τήν κα

τοικίαν διά μέσου τών χαινόν των βαράθρων τοϋ 
• Διαβολοχωρίου.

Τοϋ κυνηγού έκπέμψαντος κραυγήν συνθημα
τικήν, πάραυτα κλίμαξ τις κατεβιβάσθη άπό τό 
οροπέδιο» διά τής όποία; άνήλθε υετά -οΰ συν
τρόφου του, καϊ άμφότεροι είσήλθον ε·; τήν εσω
τερικήν οικοδομήν.

Οτε έφθασαν εις τήν θολωτήν πάροδον, ήτι; 
έφερε πρός τά ιδιαίτερα δώματα τή; χήρα;, ό κυ
νηγός είπε λόγους τινάς είς τό ου; γραία; τινο; μου- 
λατρέση;’ αύτη δ έλαβε τόν ιππότην έκ τή; χει- 
ρό; καϊ τόν ώδήγησεν εΐ; κλίμακα κατεσκευασαέ- 
νην έν τώ θόλω.

Ο Κρουστιλλάκ έδίσταζε νά άκολουθήση τήν 
δούλην, άλλ’ ό κυνηγό; τώ είπε.

— Πήγαινε, πήγαινε, δέν είμπορεϊ; νά παοου- 
σιασθή; τοιουτοτρόπως έμπροσθεν τή; χήρα;’ εϊ- 
πον εί; τήν γρηά Ζαννέταν νά σοϋ δώση τά μέσα 
-νά φανή; λαμπρότερο; τοϋ ήλιου. ’Εγώ ύπάγω νά 
αναγγείλω τήν άφιξίν σου εί; τήν Λάμιαν.

Ταΰτα είπών ό κυνηγό; έγεινεν άφαντο; ύπό 
τόν θόλον.

ό Κρουστιλλάκ οδηγούμενο; άπό τήν μουλα- 
τρέσαν έφθασεν εί; έν δωμάτιόν, κομψώ; καί λαμ
πρό»; ηύτρεπισμένον.

· Αύτό, άνέκραξεν δ τυχοδιώκτη; τριβών τάς 
χεΐρα; καΐ βαδίζων μέ μεγάλα βήματα, δεικνύει 
καλόν σημείο»’ θά παρουσιασθώ μέ δλην τήν ε
πισημότητα, άρκεϊ μόνον αύτοΐ οι άποθανόντε; 
σύζυγοι νά είχαν άνάστημα και μορφήν άνθρωπί- 
νην, ώστε και τάένδυματα αύτών νά μή μέ άσχη- 
μιζουν δλω; διόλου ... ί» θά στολισθώ, καϊ θά ά· 
ρέσω ... θά θέλξω τήν χήραν . .. καί αύτό; ό 
χονδροειδής Οά λάβη τά παπούτζια άπό τήν Λά
μιαν, κα'ι αΰριον . .. ϊσω; καϊ άπόψε ... θά έ- 
πιστρέψη κατησχημένο; εί; τά δάση του.

0 Κρουστιλλάκ είδε μετ’ ού πολύ εισερχομέ
νου; εί; τό δωμάτιόν πολλού; αίθίοπα;.

0 ει; ί’κυρτοΰτο ύπό τό βάρο; ύπερμιγέθου; 
δέματος.

'θ έτερο; έφερεν έντό; άργυοοΰ πλουσίω; έ- 
ζειργασμένου δίσκου τρυβλίον μέγα, έν τώ όποίςο 
Αχνιζε κεκαρυκευμένο; ζωμός, δύο δέ κρυστά- 
λινοι φιάλαι, ή μέν πλήρη; άρχαίου οίνου τών 
Βορδιγάλλων χρώματος ρουβινίου, ή δέ πλήρη; 
οίνου τή; Μαδέρα;, χρώματος τοπαζίου, συνεπλή- 
ρουν τό -λαφρόν τούτο δώρον, ποοσφερόμεναι έκ 
μέρους τή; κυρίας

Ενώ εϊ; τών δούλων παρέθετε πρό τοϋ ιππότου 
(Μκραν τράπεζαν εκ ξύλου πολυτίμου ίχοντος έν

τώ μεταξύ γλυφά; έξ ελεφάντινου, δ τό δέμα 
φέρων υπηρέτη; έξέτεινεν έπ! τή; κλίνης ιμα
τισμόν πλήρη έκ μαύρου έπικρόκου, κεκοσμηαένο» 
μέ πλούσια; κομβιοδόχας, χρυσίςε ύπερδαμμένα;’ 
τοΰ δέ Ιματίου η αριστερά χειρ!; ήτο έξηφασμένη 
έζ ύφάσματος κερασοχρόου.

’Ενώ ό ιππότη; προσεπάθει νά μαντεύση διατί 
ή αριστερά χειρί; τοϋ έζ έπικρόκου ίματιου ήτο 
έκ κερασοχρόου ύφάσματος, δύο μαύροι προη- 
τοίμαζον ίν λουτρό» εί; τό καλλωπιστήριον τό 
παρακείμενον τοΰ δωματίου, έτερο; δέτι; έλθών 
τόν ήρώτησεν εΐ; αρκούντως καθαράν Γαλλικήν 
γλώσσαν, άν θέλη νά ξυρισθή καί νά κτενισθή, εί; 
δπερ έκεϊνο; συγκατένευσεν.

Αναλαβών έκ τή; κοπώσεως, καΐ κχθζρισθεΐ; 
δι ένός αρωματικού λουτρού, περιεκαλύφθη ύπό 

τών υπηρετών του εΐ; λεπτήν όθώνην έξ ύφάσμα- 
το; τή; Ολλανδία;, ήτις άπέπνεε τήν γλυκυτέ- 
ραν οσμήν, καΐ είτα έξηπλώθη μαλθάκ.ώ; επί 
μαλακού Ανάκλιντρου, ένώ οι μαύρο·, θαλαμηπό
λοι του τόν ήέριζον διά μεγάλων πτερών.

*0 ιππότης, εναντίον τή; τυφλή; άφοσιώσεώ; 
του ει; τό πεπρωμένου του, δπερ έπρεπε κατ’ 
αύτόν, νά ήτο τόσον ωραιότερου δσον μέχρι τοΰ
δε ύπήρζε δυστυχές, ένόμιζεν δτι ονειρεύεται, 
διότι καί αί παραλογώτεραι ελπίδες του εϊχον ηδη 
ύπερποαγματοποιηθή. Ρίπτω» βλέμμα εύαρε- 
σκεία; πρό; τά πλούσια ενδύματα τά όποια έ
μελλε νά ένδυθή, καΐ τά όποια έμελλον νά τόν 
καταστήσωσιν δλεθρίω; απροσμάχητου, ήσθάνθη 
σχεδόν τύψιν συνειδότος ένθυμηθεϊ; τόν κυνηγόν, 
δστι; έσπευσε τοσοΰτον άφρόνω; χά βά.Ιη tAr 
.Uxor είς τήν .τοΖα,·»?χ τοϋ ερω^ός του.

Αίφνης τρομερά ιδέα έλθοϋσα έπεσκίασε τά; 
μειδιώσα; έλπίδα; τοΰ Γασκόνου. Κατά πρώτον 
ηδη έφοβήθη μή ή Λάμια ήνε τερατωδώ; άσχη

μο;’ άλλ’ εν τή μετριοφροσύνη του έπαρηγορήθη 
καί πάλιν σκεπτόμενος δτι πολύ άπαιτητικό; θά 
έφαίνετο άν έζήτει άπό τήν τύχην ύπέρ τή; Λά
μια; καλλονήν ιδανικήν.

Ο Κρουστιλλάκ έφάνη λοιπόν πολύ συγκατα
βατικό; καΐ με τήν πεποίθησιν άνθρώπου δστις 
γνωρίζει νά μετριάζη καΐ περιορίζη τά; απαιτή
σει; του είπεν.

— Αρκεϊ ή χήρα νά μήν ύπερβαίνη τά τεσσα
ράκοντα ή πεντήκοντα έτη, άρκεϊ νά μήν ήνε χω
λή ή ύβή, άρκεϊ νά τή; έμεινεν κάνέν δδόντιον
καΐ άρκετά μαλλία, καΐ, μα τήν πίστιν μου, τό
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κρασί της εινε τόσον καλδν, τά φαγητά της τό
σον ωραία, οι υπηρέται της τόσον υποχρεωτικοί, 
ώστε .. . άν έχη μάλιστα και τά τρία ή τέσσα
ρα εκατομμύρια ... συγκατανεύω να κινδυνεύσω 
νά πάθω ότι οί ποοκατοχοί μου καί, ώς τίμιος 
Κρουστιλλάκ νά καταστήσω την χήραν εύτυχή... 
Καλλίτερον να υποφέρω δλας τάς συνέπειας τοϋ 
συζυγικού επαγγέλματος μου, παρά νά επιστρέ
φω εις τήν Λικόρνην καί νά καταπίνω τά αναμ
μένα κηρία διά νά διασκεδάζω τδν Κύρ Δανιήλ, 
τδ αμφίβιον έκεϊνο ζώον. . . Εΐτε λοιπδν άσχημη 
είνε ή Λάμια, εΐτε γρηά, φθάνει ότι έχει εκατομ
μύρια καί τοϋτο αρκεί. .. θά με άγαπήσφ τόσον, 
θά ηυαι τόσον αξιέραστος, ώστε άντί νά μέ στεί 
λη νά υπάγω νά ευοω τούς άλλους συζύγους της, 
αυτή έξ έναντία; δέν Οά έχη άλλην ιδέαν παρά 
νά μέ διατηρή πολυτίμως καί νά στολίζη τήν 
ζωήν μου διά παντός είδους φαντασιών . .. ’Εμ
πρός . .. έμπρδς, Κρουστιλλάκ, ύπέλαβεν δ τυ
χοδιώκτης μέ νέαν εξαψιν, σοϋ τδ είπα έγώ, δ 
άστήρ σου λάμπει τόσον περισσότερον άκτινοβό- 
λος, δσον μέχρι τοϋδε ητο σκοτεινός . . . Ναί... 
λάμπει. . .

Ταϋτα λέγων δ Ιππότης, ποοσεκάλεσεν ένα 
τών μαύρων, δστις έπερίμενε τά; διαταγές του 
εις τδ παρακείμενον δωμάτιόν, καί τή συνδρομή 
αύτοϋ ένεδύθη τδ έξ έπικρόκου μαύρου ίμάτιον μέ 
τήν κερασόχρουν χειρίδα.

0 Γασκόνος ήτο μεγάλου αναστήματος, άλλ’ 
οστεώδης καί ισχνός, τά δέ ένδύματα άτινα έ- j 
βαλεν ήσαν κατεσκευασμένα δι άνθρωπον μεγα
λόσωμον μέν, άλλ έχοντα πλατύ τδ στήθος καί 
λεπτήν τήν οσφϋν, ώστε τδ ίμάτιόν του έσχημά- 
τιζε μεγαλοπρεπείς τινας πτυχάς περί τδ σώμα 
τοϋ Κρουστιλλάκ, καί οί γεοασόχροοι κνημίδες του 
έπεκάλυψαν ούχ ήττον μεγαλοπρεπώ; τάς μικράς, 
ξηρά; καί νευρώδεις κνήμας του.

Ό ιππότης ούδόλω; ένέβλεψεν εις τάς μικρά; 
ταύτα; άτελείας τή; στολής του. Ερριψε τελευ
ταίου βλέμμα έπί κατόπτρου τινδ; Ενετικοϋ, δ
περ τώ έπαρουσίασεν δ υπηρέτη;, έκτένισε τήν 
μαύρην καί σκληράν κόμην του, ές-ριψε τδν μακρδν 
μύστακά του, έκρέμασε τήν σπάθην του άπδ λαμ
πρόν άορτήρα, 8ν είχον τώ φέρει, καί καλύψας τήν 
κεφαλήν μέ μεγαλοπρεπές κάλυμμα κεκοσμημέ- 
νον διά λευκών πτερών, έπεοίμενεν άνυπομόνω;

τήν ώραν όπως παρουσιασθή εις Τήν χήραν, βα- 
δίζων μεγάλοι; θριαμβευτικοί; βήμαβι.

Η πολυπόθητος αΰτη; στιγμή έφθασε τέλος.
Η γραία μουλατρέσα, ήτις ειχεν ύποδεχθή τδν 

τυχοδιώκτην, έλθοΰσα τδν παρεκάλεσε νά τήν α
κόλουθή ση καί τδν είσήγαγεν εϊς τά πρδς τά ό
πισθεν δώματα, άτινα γνωρίζομεν ήδη.

Η αίθουσα έν τή οποία δ Κρουστιλλάκ ώφειλε 
νά περιμείνη ήτο κεκοσμημένη δι’ επίπλων τοσοϋ
τον πολυτελών, ώστε ούδεμίαν μέχρι τοϋδε ιδέαν 
τοιαύτη; πολυτελείας είχεν έκεϊνος. Λαμπροί αρ
χαίοι πίνακες, πολύτιμα έκ πορσελάνης άγγεία. 
σκεύη χρυσά λεπτώς έξειργασμένα ήσαν οΰτω; 
είπεΐν έπισεσωρευμένα έπί τών επίπλων, άτινα 
ήσαν διά τε τήν δλην καί διά τήν έργασίαν με
γίστης αξίας, Μία κιθάρα, καί εί; πλαγίαυλο; 
λαμπρώ; δι’ έλεφαντίνου έξειργασμένα, προσείλ- 
κυσαν τήν προσοχήν τοϋ Κρουστιλλάκ, δστις έχά- 
ρη ΐδών ότι ή μΜουσα σύζυγός του ήτο καί 
μουσική.

— Διάβολε I άνέκραξεν δ ιππότης ... ή κυρία 
τοσούτου πλούτου δέν είμπορεΐ παρά νά ήνε ωραία 
ώ; τήν ήμέοαν .. . όχι. όχι θά ήμαι πολύ εύτυ
χής ... μ’ δλον δτι δά είμαι άξιος τοιαύτη; εύ
τυχία;.

Ας κρίνη τις περί τή; έκπλήξεως ή μάλλον εί- 
πεϊν περί τοϋ θαυμασμού τοϋ Ι'ασκόνου όταν ει- 
δεν είσερχομένην τήν ’Αγγελικήν.

Η μικρά χήρα ήτο πλήρης νεότητός, χαρίτων, 
καλλονή; καί στολισμού’ ένδεδυμένη καί κτε
νισμένη κατά τόν συρμόν τοϋ αίώνος Λουδοβί
κου τοϋ ΙΛ. έφερεν έσθήτα χρώματος ζυανοϋ 
ουρανίου, ή; ή μακρά στήθωσις ήτο ύπό άδααάν- 
των μαργαριτών, καί ρουβινίων κεκεντημένη· τό
σον ή διάχυσις αΰτη τών πολυτίμων λίθοιν ήτο 
μετά χάριτο; διατεθημέντ.

'Ο Κρουστιλλάκ, μ δλην τήν προπέτειαν αυ
τού, οπισθοδρόμησε κατά 8ν βήμα είς τήν έμφά- 
νισιν αύτής.

’Επί ζωής του δέν άπήντησεν γυναίκα τόσον 
πολύ θελκτικήν καί τόσον βασιλικώ; ένδεδυμέ- 
νην’ δέν ήδύνατο νά πιστεύση είς τούς οφθαλ
μούς του, καί έθεώρει τήν Λάμιαν μέ ήθος έκ
πλήξεως.

(Έπεται ή συνέχεια.)
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