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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΥΛΗ

άποσυρόμενος έκ τής τύρβης και τών τρι
κυμιών τοϋ κοινωνικού βίου εις εαυτόν και 
άναδιφών τάς κεκονιαμένας δέλτους τών 
παρελθόντων λαών και αιώνων, ό έμβαθύ- 
νων εις τήν μελέτην τής παλίρροιας τών 
παρωχημένων πολιτισμών, ό παοατηρών

μετά φιλοσοφικών διόπτρων κατά βάθος τδ μεγαλοπρεπές καί δαι- 
δάλειον τής δημιουργίας πανόραμα, πανταχοϋ καί πάντοτε δια
βλέπει δύο άρ/αιόθεν κρατούσας έν αύτή δυνάμεις, προαιώνια παμ-
μεγέθη έλατήρια τής άπεράντου αύτής καί αεικινήτου μηχανής, 
ήτις καλείται Κόσμος, άμοιβαδδν δεσπόζοντα τής δημιουργίας, τδ 
Πνεύμα καί τήν Συμβαίνει τοΰτο έν τώ καθολικώ κόσμο),
ώς καί έν τώ άνθρωπο), τή κορωνίδι τών ό'ντων, δν λίαν προσφυώς 
ώνόμασαν μικρόκοσμον, διότι αληθώς είνε θαυμασία μικρογραφία 
τής κυκλούσης αΰτδν δημιουργίας, καθόσον καί έν αύτώ ύφίσταν- 
ται δρώσαι αί αύταί άρχέγονοι δυνάμεις, αί τδν σύμπαντα κό · 
συ.ον κινοϋσαι καί έκ περιτροπής δεσπόζουσα’..

Αί δυνάμεις αύταί—ού τοΰ παρόντος φιλοσοφήσαι, διατί—διά-
κεινται πρδς άλλήλας εις αγώνα πείσμονα καί άτέρμονα άοχαιό-



ΣΤΟΑΠΟΙΚΙΛΗ

θεν, τοΰ Πνεύματος, άξιοΰντο; τήν έπί τής ''Υλης ηγεμονίαν, ταύ- 
της δέ μοχθούση; νά υποδούλωση έζ.εΐνο. Έκ τοΰ ανταγωνισμού 
δε τούτου παρήχθησαν δύο μεγάλαι θεωρίαι, ούσιωδώ; έπιδοά- 
σασαι έπί τών τυχών τής ανθρωπότητο;, ό Πνευματισμός καί ό 
'Υλισμός.

Άναλόγω; τής έξημερώσεως καί προόδου τοΰ Ανθρωπίνου γέ
νους, τής έπικρατήσεοι; τοΰ σζ.ότους η τής διαδόσεως τοΰ φωτός, 
οι άνθρωποι έλάτρευσαν δτέ μέν τώ Θεώ — Πνεύματι, ότε δέ τώ 
Μαμμωνα—Ύλισμώ. Έν τή σφαίρα ιδίως τών θρησκευμάτων και 
τοΰ κοινωνικού βίου καθόλου διαβλέπομεν διεπούσας τό Σόμπαν 
τάς προαιώνιας ταύτας Αρχάς, αΐτινες υπήρξαν μονονουχι κοινω
νικά! θρησκεΐαι.

Άμφότεραι έσχον τούς δπαδού; των, κατά τό μάλλον και ήτ- 
τον φανατικούς, τό τε πάλαι τό τε νΰν.

Οΰ μόνον οί σκότιοι και άσοφοι, άλλά καί σοφοί, ευκλεείς μάλι
στα, άπαονησάμενοι άστόργως τάς πρός αυτούς ουρανίας τοΰ πνεύ
ματος ευεργεσίας, ανεστήλωσαν θεόν εαυτοί; και κύριον τοΰ'Υλι
σμού το ξόανον. 'Η διδασκαλία των ανεγνώρισε μόνον τά σώματα 
και παρέσχεν ηθικήν, άνάγουσαν τά πάντα εις τά; σωματικά; ήδο- 
νάς. *Ανευ  αύτών ούδέν ήθελον ή ήδύναντο νά νοήσωσιν έν τώ κό- 
σμω τούτω, άρνούμενοι τούς ηθικούς νόμους καί αποθεούντε; τήν 
ηδονήν, τήν παρούσαν. Τήν εικόνα δέ τής Σχολής ταύτης συνέ- 
πτυξεν δ 'Ρακίνα; εί; τούς εξής γλαφυρούς στίχους θαυμασίως:

• Rions, chantons, dit cettc troupe empie; 
De fleurs, en flenrs, de plaieirs en plaisirs., 

Promenons nos derirs.
Sur 1’ avenir insense qui so fie 1
De nos ans passagcrs le nombrc est incertain' 
Hatons-nou-s anj >urd’ huide jouir de la vie ;

Qui sail si nous serous dcinain?»

'Ο 'Υλισμός έποιήσατο προόδους μεγάλας και ευχερές εΰρε τό 
στάδιον τής άναπτύξεως, διότι ή θεωρία αύτοΰ έσχε σατανικωτέ- 
ραν τήν δύναμιν, Οίγουσα και διαθρύπτουσα τό άσθενέστερον καί 
εύάλωτον τής ανθρώπινης φύσεως στοιχείου, τό σώμα, και κρα- 

τοΰσα τόν άνθρωπον χαμαιβάτην δοΰλον και λάτριντών σαρκικών 
ορμών και ορέξεων.

"Αντίκρυ; όμως αύτοΰ, ’Ολύμπιος Ζεύς Αθάνατος, ίδρυσε πανέν- 
δοξον τόν θρόνον του, το Πνεύμα. Ού μόνον άτομα, άλλά καί λαοί, 
ανυψώθησαν Από τοΰ βορβόρου μέχρι τών αιθέρων, ύποδουλώσαν- 
τες τήν "Υλην εϊς τήν κυριαρχίαν τοΰ Πνεύματος, τήν άγλαόμορ- 
φον. Μεγάλοι τοΰ κόσμου απαρνηταί, Τιτάνες έν τή δημιουργία, 
έθεντο έκποδόιν τάς γήινους ήδονάς καί έμπνεόμενοι έκ τοΰ έν αύ- 
τοΐς θείου ένστικτου, ανέπλασαν, ανύψωσαν καί έξηυγένισαν τόν 
άνθρωπον, νέον κόσμον, τόν πνευματικόν, δημιουργήσαντες, άνα- 
γνωρίσαντες τούς ηθικούς νόμους καί νέας λεοοφόρους μεγαλοπρε
πείς άνακαλύψαντε; έν τή σφαίρα τοΰ ανθρωπίνου βίου, δι’ ών (οδή
γησαν τόν πεπτωκότα άνθρωπον εϊς νέαν ζωήν καί τό αγλαόν τής 
αλήθειας φώς.

Κατ’ Αρχάς ήσαν στε.ά τά όρια τοΰ πνευματικού βίου. Πρό τής 
έφευρέσεω; τής γραφής οί στοχασμοί τού νοός μετεδίδοντο καί 
έκυκλοφόρουν Από στόματος, έν κύκλοις, βαθμηδόν καί κατ’ολίγον 
εύρυτέροις, καί Απλώς έκ παραδόσεως. 'Η έφεύρεσις τής γραφής 
έπτέρωσε τό Πνεύμα καί έκτοτε ή έπί τών κοινωνιών θεία αύτοΰ 
έπίδρασις έγένετο Ακοπωτέρα καί γιγάντειος. Τό φώςέξεχύθο παν- 
ταχού καί πολύγλωσσο; κήρυξ δ νοΰς έξήγειρεν έκ τοΰ ληθάργου 
τον παρακοιμώμενον άνθρωπον. Άφ’ δτου δέ έφευρέθη ή τυπογρα
φία — τιμή καί δόξα εϊς τον αθάνατον Ίωάννην Γουτεμβέργιον ? 
— τό Πνεύμα έγένετο ήλιος, διαχύνον εϊς τόν κόσμον σύμπαντα 
άπλετους τάς σωτηρίους αύτοΰ ακτίνας.

'Υπό τήν έπικράτησιν τοΰ πνευματικού ή υλικού βίου ήκμασαν 
καί έλαμπρύνθησαν ή Απεμαράνθησαν καί ήμαυρώθησαν τά άτομα 
καί οί λαοί.

Τό Πνεύμα, ό,τι δ άνθρωπος έχει έν έαυτω εύγενές καί Οεϊον, 
διά τής καλλιέργειας καί άναπτύξεως τών γραμμάτων, έξημερόνει 
διαπλάσσει καί ανυψοΐ τόν άνθρωπον. 'Η φύσις έδωκε τούτω έν
στικτα καί όρμέμφυτα, άλλ’ έκεΐνο τώ εμπνέει καί τώ διδάσκει 
τούς προαιώνιους ηθικούς νόμους καί τάς άρετάς ύπό εύγενεστέ- 
ραν καί θειοτέραν μορφήν καί προάγει τά; κοινωνία; εϊς τό κατ’ 
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αρετήν εύ ζην. Τοΰ πνευματικού βίου δώρου καί μάθημα είνε δλαι 
αί εύγενεΐς και μεγάλαι ίδέαι και εμπνεύσεις, αί προαγαγούσαι 
τούς λαούς εις τήν ευημερίαν καί τήν δόξαν. Δι’ αύτοϋ ό άνθρω
πος ήγάπησε τούς όμοιους του καί έγένετο ημίθεος' έν αύτώ ή οι
κογένεια άνευρε τό ιερόν φίλτρου καί τήυ λελογισμένην έκείνην 
στοργήν, ήτις άπο τής κοιτίδος μέχρι τοΰ τάφου, καί πέραν τού
του έτι, συνδέει τά μέλη της διά τών θείων εκείνων τής συμπά
θειας καί λατρείας δεσμών, οϊτινες είνε ήδιστοι έν πάση εύσπρα- 
γία καί δυσπραγία τοϋ βίου. Δι’ αύτοϋ δ πολίτης έγνώρισεν εστίαν 
καί πατρίδα καί έδιδάχθη τούς ηθικούς ορούς τοϋ κοινωνικού βίου 
καί τήν εύρυτάτην άλληλεγγύην, ήτις συνδέει τά μέλη τής άν- 
Ορωπότητος πρός άλληλα καί συγζρατεΐ έναρμονίω; έν καθολική 
άδελφότητι τούς λαούς. 'Η θρησκεία, ή φιλοσοφία, ή ποίησις, ή 
καλλιτεχνία, δ κοινωνικός καί πολίτικος βίος πεοί τόν μέγαν αυ
τού άξονα άεννάω; στρέφονται.

Άφετε δμως πρός στιγμήν τοϋ πνευματικού βίου τό Πάνθεον 
καί εισέλθετε εις τοϋ 'Υλισμού τό πανδαιμόνιου. Ό ίδιοτελής, ό 
θηριώδης έγωϊσμός είνε ή αρχή καί τό τέλος τών πάντων, ή ηδονή, 
ή σωματική εύπραγία, ιδού τοϋ παντός δ θεός καί κύριος. Μακράν 
πασα άρετή, ή ύπαγορεύουσχ στερήσεις καί αύτοθυσίας υπέρ άλ
λου, οιοσδήποτε καί άν ή οΰτος. Κάτω παν αίσθημα, πάσα εύγε- 
νής καί υψηλή ιδέα, ήτις δέν εξυπηρετεί τή; σαρκός ήμών τάς ορέ
ξεις καί ροπάς. Τί οφείλομεν πρδς τού; γονείς μα;, οϊτινες δέν μάς 
ήρώτησαν, πριν ή γεννήσωσιν ήμά;, άν συγκατατιθέμεθα εις τού
το ; «Αδελφός! ά, άρτος άπό τόν αύτόν κλίβανον! "Ας ύποθέσω- 
μεν, δτι έλησμόνησαν νά δέσωσι τόν όμφαλόν ενός έτι βρέφους!» 
Κοινωνία, πατρίς, θρησκεία, άρεταί, μεγάλαι ίδέαι, φληναφήματα 
μωρών καί γραϊδίων, φράκται διά τούς λαγωούς καί μορμολύκεια 
διά τά πτηνά! ’Λμώ νά ευδαιμονώ καίγκία μιχθήτω πυρί. Γράμ
ματα! ωραία έφεύρεσις διά νά ρυτιδώται τό πρόσωπον εί; τήν πρώ
την τοϋ Μαίου του, όικνόν καί δυσμορφον, δ·.ά νά γηράσκη καί κυρ- 
τώται ποοώρως τό εύθυτενέ; καί ροδαλόν σώμα ! Έρρέτω ή φιλοσο · 
φία, ή τυμβωρύχο; τών παρελθόντων καί τών μελλόντων δ σκαιός 
έρευνητής ! Ο,τι υπήρξε δέν είνε πλέον καί δ,τι μέλλει δέν είνε έτι.

Αύριονίσως θά είμεθα χοΰς, τοϋκεραμέω; πηλό; ή φουσκή τοΰ λα- 
χανοκηπουρού! Τρυφήσωμεν είς τάς ήδονάς, σήμερον, έν δσω ύπάρ- 
χομεν! «Δύταπάονησιν, λέγει δ υλιστής' καί διατί παρακαλώ; 
Θυσίαν' άλλά πρός τί; Έγώ δέν βλέπω ποιος λύκος θυσιάζεται 
διά τδ καλόν άλλου λύκου. —Εύθυμου ζωήν ! 'Η ζωή είνε τό πάν. 
—Ούτε καλόν υπάρχει, ούτε κακόν' υπάρχει βλάστησις. Βλαστά- 
νωμεν, ώς φυτά, καί ήμεΐς. —'Η άθανασία τού ανθρώπου εινε κο- 
λοκύνθια.—Ε’ίμην πριν γεννηθώ ; όχι. Θά ήμαι, άφοϋ άποθάνο); 
όχι. Τί είμαι; ολίγη κόνις ώργανισμένη. Τί πρέπει νά πράττω είς 
αύτήν τήν γήν; Νά άλγώ ή νά ήδύνωμαι. Πού θά μέ φέρη τδ άλ
γος ; είς τδ μηδέν. ’Αλλά θ’ άπέλθω μέ τδ άλγος. Ποϋ θά μέ 
φέρη ή ηδονή; Είς τδ μηδέν. Άλλά θ’ άπέλθω μέ τήν ήδονήν. Έν 
έκ τών δύο πρέπει νά ηνε τις, ή τρώγων ή τρωγόμενο;! » . ..

Δέν νομίζετε, δτι ευρίσκεσθε έντδς θηριοτροφείου, ή ενός άπε
ράντου σπηλαίου ληστών, πρδς τδ δποΐον παρέλαβε τδν κόσμον 
δ ποιητής τοϋ Τσίλδ Άρόλδου; 'Υπό τοιαύτας άρχάς πού πλέον 
θά εύρη ή οικογένεια φιλοστοργίαν, ήτις είνε τόσον άπαραίτητο; 
διά τήν συντήρησιν καί άνάπτυξιν αύτής, άλλά τής δποίας ή κρη- 
πίς είνε ή αυτοθυσία ; Πού θά εύρη θεμέλια νά έδραιωθή ή κοινω
νία, ν’άνυψωθή έκ τού βορβόρου καί νά λαμπουνθή; Ποϋ θά εύρη 
ιδανικόν είς λαός, διά νά μή παοέλθη ούτως, ώστε ή ιστορία του 
νά γραφή έπί ενός φύλλου λωτοϋ;

'Η πνευματική ζωή δέν είνε έν τούτοις μόνον ώφέλιμος καί έύ- 
εργετική διά τδν άνθροοπον καί τάς κοινωνίας, άλλ’ έχει καί τάς 
τέρψεις αύτή; καί ήδονάς, τάς διαυγείς καί θείας έκείνας ήδονάς, 
πρδς τάς δποίας δέν δύνανται νά παραβληθώσιν αί τοϋ σώματος. 
Δέν είνε τά γράμματα μαρτύριον μονομανούς, τερηδών καί σήψις. 
Εινε δ γλαφυρώτερο; τοϋ ανθρώπου στολισμός καί τδ ήδύτερον ςοι- 
χεϊον τής ύπάρξεως αύτοϋ, πηγή άείορους καί ζωογόνος θείων άπο- 
λαύσεων. Παρέχουσιν ήμϊν ήδονάς, δμοίοος θελγούσας τούς χρόνους 
τής νεότητος καί τοϋ γήρατος. Ζωπυρούσι καί έξευγενίζουσι τάς 
χαράς ήμών καί πραίυνουσι τάς θλίψεις, έπουλούντα τά τραύματα 
τού βίου. Τά γράμματα άνδρίζουσι τήν καρδίαν καί μεγαλύνουσι 
τήν ψυχήν, άνυψυύντα αύτήν είς άγνώστους αιθέριους κόσμους μέ
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χρι; άποθεώσεω;. Δέν δύναταί τι; εύλογο»; νά δεχθή, δτι ό σο
φός, ό κατατριβών τδν βίαν εις τήν σπουδήν των γραμμάτων, αι
σθάνεται οδύνην καϊ ανίαν εις τδ κατ’ έπιπολήν ξηρόν τοΰτο έρ
γου. Ό Σωκράτης, πίνων τδ κώνειου χάριν τής φιλοσοφίας, ό Σό
λων, περιφρονών τού; θησαυρού; του Κοοίσου, ό Άπελλής, οΰδε- 
μίαν παραδρζμών ημέραν άνευ γραμμής, ό Ούσσος, καιόμενο; έπϊ 
τής πυρά;, ό Γαλιλαίο;, διακηρύττων τάς ιδέας του ενώπιον των 
ίερεξεταστών, ό Νεύτων, γηράσκων εις την μελέτην των ουρα
νίων σωμάτων, ό Βολταϊρος, γραφών δι’ όλη; του τής ζωής, όλοι 
έν γένει οί ήρωε; καϊ μάρτυρες τής αλήθειας, τή; επιστήμη; καί 
τών μεγάλων ιδεών, πάντως ειχον έν εαυτοί; θεσπεσία; ηδονής 
πυρήνα κα'ι είς τούς μόχθους αυτών καϊ τά μαρτύρια ήσθάνοντο 
αναντίρρητα»; έντό; των χαράν βαθυτάτην καϊ άρρητον. ΙΙοία τοΰ 
ύλικοΰ κόσμου ηδονή έσχε τοσοΰτον άφθαρτου θέλγητρου, όίστε νά 
κοατήση έπ’ αυτή; τον υλιστήν καθ’ δλον αυτού τον βϊον αιχμά
λωτον, ω; τον διάσημου φυσιολόγον Χοΰβερ, οστις, έν ω κατηνά- 
λωσεν ολόκληρον τον βίον αύτοΰ εις τήν τών μελισσών έξέτασιν 
καϊ ύπέστη τελευταίου τύφλωσιν έκ τή; ένασχολήσεω; αυτή;, δέν 
έπαυσευ ό ακάματο; τή; έπιστήμη; μάοτυ; καϊ μετά τήυ τύφλω- 
σιν αύτοΰ έρευνώυ τά περϊ τοΰ βίου τών μελισσών δι’ άλλοτρίων 
οφθαλμών;

Βρίθει ή ιστορία παντός είδους περιφανών παραδειγμάτων άν- 
δρών, άγαπησάντων καϊ τιμησάντων τά γράμματα, ών ή ανα
γραφή ήθελεν εισθαι ϊσω; έκτδ; τών γενικών ορίων τή; παρούσης 
μελέτης. Ιδού δέ τινα έκ τών περιφανεστέρων. 'Ο Μέγας ’Αλέ
ξανδρος, έν μ,έσω τών κατά τήν ’Ασίαν πολέμων καϊ θριάμβων 
του, σφόδρα έλυπειτο στερούμενος βιβλίων καϊ έγραφε πρδς τδν "Αρ- 
παλον νά τώ πέμύη τοιαΰτα, είχε δέ [πάντοτε ύπδ το προσκεφα- 
λαιον αύτοΰ τδν 'Ομηρον καϊ διετήρει φιλολογικήν αλληλογρα
φίαν μετά τοΰ Άοιστοτέλου;. Τήν παραμονήν τής έν Φαρσάλω μά
χης ό Βρούτος συνέταξε σύνοψιν τή; ιστορίας τοΰ Πολυβίου, γρά- 
Φων έτι καϊ έν ύπαιθρο» καϊ ύπδ τοΰ ήλιου τά καύματα. 'Ο Καϊ- 
σαο έν μέσω τών πολέμων έγραφε τά αθάνατα ύπομνήματά του. 
Ούδεμία κοινωνική καϊ πολιτική φροντ'ις άπέσπασέ ποτέ τδν Κι- 

κέρωνα άπδ τής μελέτη;. Οί ΙΙλίνιοι ήσαν έμμανώ; προσηλωμέ
νοι εί; τήν σπουδήν. Ήθύμει ό Πετράρχης, οπότε δεν άνεγίνωσκεν, 
ούτε έγραφεν. Εξόριστο; έν Μιτυλήνη ό Μάρκελλος ήτον ευδαί
μων, έκδοτο; όλω; εις τήν σπουδήν καϊ τάς ωφελίμου; τέχνας. 
Πτολεμαίο; δέ ό Φιλοπάτωρ ήγειρεν άγαλμα καϊ ναόν τοΰ Όιεήρου.

Καϊ κατά πόσον μέν τά γράμματα συμβάλλουσιν εις τήν πρόο
δον τών άτόμ.οιν, δύναταί τι; λίαν άκόπως νά γνωρίση, έπισκοπών 
τήν ζωήν τοΰ εύπαιδεύτου καϊ τοΰ άμαθοΰς, πάση; έν γένει έποχής, 
ών ούτος μέν βιοΐ δίκην κτήνους έν ταϊ; άλογοι; αύτοΰ όρμαΐ; καϊ 
όρέξεσιν, έκεινος δέ παρέχει τδ μεγαλοπρεπές θέαμα εύγενοΰ; 
καί τελειοτέρου[όντος, ύπερτέρου τοΰ ύλικοΰ βίου καϊ ούτως είπεΐν 
ύπερανθρώπου. Κατά πόσον δέ συντελοΰσιν είς τήν άναγέννησιν 
καϊ ευεξίαν τών κοινωνιών μαρτυροΰσιν έξόχω; ή Γαλλία, ήν άνέ- 
πλασαν έκ τών ερειπίων τή; αρχαία; κοινωνία; οί μεγάλοι τοΰ 
ΙΗ'. αιώνος έγκυκλοπαιδισταί, ή Γερμανία, ή ’Αγγλία κα! έν τή 
άρχαιότητι ή 'Ρώμη καϊ πρωτίστω; η 'Ελλάς.

Β.

Ή 'Ελλάς, ή αρχαία 'Ελλάς, ύπήρξεν ή αθάνατος κοιτΐς τοΰ 
Πνεύματος καϊ πάση; μεγαλοφυΐας. Ό "Ελλην απεθεωσε τυ 
Πνεΰμ.α. Ούδαμοΰ τοΰτο εύρε τοσούτω γό νιμον διά την άνάπτυ- 
ξιν αύτοΰ χώραν. Οί πρδ τής άκμή; αυτής πολιτισμοί, ό Περσι
κός καϊ ό Αιγυπτιακός, ώχρίασαν πρδ τής άπαραμίλλου λαμπηδό
νας τοΰ 'Ελληνικού. 'Ό,τι ωραίου καϊ φιλόκαλο ·, ό,τι πνευματώ
δες καϊ ύψηλόν, ό,τι βαθύ καϊ χάριεν εύρον έν τώ 'Ελληνίζω πνεύ- 
ματι τδν αθάνατον τής τελειότητος τύπον, Sv έθαύμασαν, Οαυμ.ά- 
ζουσι καϊ θά θαυμάζωσιν αιώνες αιώνων. Τδ παν έδώ ήτο ύψη- 
λδν ωραίου καϊ άγλαόμορφον.

Ό "Ομηρος καϊ ό 'Ησίοδος, Τιτάνες δημιουργικοί ποιηταί, έδη- 
μιούργησαν τού; θεού;. 'Ο ’Όλυμπος ύπήρξε τδ θαυμάσιου αύτών 
Πάνθεον. Πάντων καϊ πασών κατακόρυφος είς τά υπέρτατα δώ
ματα ήνασσεν δ άναξ άνορών τε θεών τε Ζευς, ό τύπος τή; ύπερ- 
τάτης νοήσεως καϊ μεγαλειότητας, έχων ένθεν μέν τήν σύνθρονου 
"Ηραν, ένθεν δέ τήν Άθηνάν, τδ σύμβολου τοΰ πνεύματος καϊ τή; 
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σοφίας. Ύπό τούς πόδας αύτών ηύγαζεν η τελειότης τοϋ κάλλους 
’Αφροδίτη, κρατούσα έν τή αγκάλη τή παγκάλή τον υίόν ’’Ερωτα, 
άγλαόμοοφον παιδίον, φέρον βέλη καί πτερά, και παρ’αύτή δ 
"Αρης έτάζων βαθέως το κάλλος της τό άρρητον. Παρ’ αύτή έμάο- 
μαιρε τών Χαρίτων το σεμνότατου σύμπλεγμα. Παρά τή "Ηρα 
σελασφόρο; δ λαμπρός ’Απόλλων έκρουε την λύραν έν θεσπεσίαις 
μελωδία1.;. 'Ο Ερμής και ή ’’ίρις, τοΰ Διος οι άγγελοι και θερά
ποντες, άνέμενον το νεΰμα του. Παρεκάθητο σκεπτική ή Άρτεμις 
καί δ ένοσίχθων Ποσειδών. Εϊποντο δέ θεοί και θεαί άλλοι και 
ημίθεοι έν τώ δλοχρυσω καί έκλάμπρω τοΰ Όλύμπου δαπέδω, 
έσθίοντε; αμβροσίαν και νέκταρ πίνοντες και διέποντες τά τε ου
ράνια καί τά γήινα.

Ό Έλικών και δ Παρνασσός, τά χαριέστατα τών Μουσών ένδι- 
αιτήματα, ήσαν θαυμάσιαι ακτίνες τοΰ 'Ελληνικού πνεύματος. 
Έπί τών χαριεστάτων καί τερπνοτάτων εκείνων κορυφών, δ μου- 
σηγέτης καί άκτινοβόλο; ’Απόλλων έκρουε τήν Οεσπεσίαν λύραν 
προς τάς θυγατέρας τοΰ Διος καί της Μνημοσύνης,δρχουμένας περί 
τόν βωμόν τοΰ Διό; καί υμνούσα; τούτον έν μελωδικωτάτη αρμο
νία μουσικών οργάνων καί παρά ροδοδάφνας αειθαλείς. 'Η 'Ιππο- 
κρήνη, ή Κασταλία καί ή Άγανίππη έζωπύοουν διά τών κρυστάλ
λινων αύτών ναμάτων τά άβρότερα καί τής ΐάσμης, τά δροσερό
τερα καί τής εωθινής αύρας έκεϊνα σώματα

'Ο’Ορφεύςήτο τόσύμβολον τοΰ δαιμόνιου 'Ελληνικού πνεύματος, 
όστις διά τής τέχνης συνεκίνει καί τά άψυχα δντα. 'Η ιερά βίβλος 
τών 'Ελλήνων ήτο τά ποιήματα τοΰ 'Ομήρου. Οί ποιηταί έμυ<τα" 
γώγουν αυτούς εις τά μυ^ήριατου πολιτισμού, διότι ίερεύς αυτών 
ήν δ άοιδός, δ ποιητής. 'Ηποοσφώνησις τοΰ ποιητού κατώρθου, όπως 
πανταχόθεν άνατείλωσι πνεύματα καί έξέλθωσιν αί Νύμφαι έκ τών 
δρυών, τών όρέων καί τών ποταμών. Οί πλεϊστοι τών νομοθετών 
ήσαν ποιηταί. Οί φιλόσοφοι ανύψωσαν αύτούς εις κολοφώνα εύ
κλειας, εις τό ιδανικόν τοΰ ανθρωπίνου βίου. Αί σχολαί, τά θέα
τρα, οί αγώνες, αί έορταί, αί διατριβαί, τά συμπόσια, ή καλλι
τεχνία υπερύψωσαν τό πνεύμα καί τήν φιλοκαλίαν αύτών. «Εϊς 
οίονδήτοτε μέρος καί άν διευθύνωμεν τά βήματά μας, λέγει δ Βύ

ρων, πατοΰμεν γην ίεράν. Ούδέν μέρος τοΰ έδάφους τής 'Ελλάδος 
καθιερώθη εις χυδαία μνημεία, άλλ’όλη ή χώρα τηςείνε εύρύ θέ- 
ατρον θαυμάτων καί σκηνή μεγάλων πράξεων εϊνε πασα σπιθαμή 

αύτής ».
Άλλά τί νά είπη τι; μεγαλήγορον καί πομπώδες καί νά μή ήνε 

άμυδρόν ιχνογράφημα περί τής αθανάτου αύτής χώρας, ήτις έπλή- 
ρωσε τόν κόσμον άνεσπέρου φωτός; Ουδέποτε θέμα υπήρξε τοσοΰ- 
τον ανεξάντλητου, ουδέποτε κάλλος τοσοΰτον άφθαρτον, ώστε έπι 
24 αιώνας νά ύμνήται καί όμως νά ήνε πάντοτε απερίγραπτου, 
πάντοτε νέον, ανθηρόν καί άκμαιον, πάντοτε θέλγον.

'Ο τόπο; όμως, όπου κατ’ εξοχήν άνεπτύχθη καί έλατρ-ύθη τό 
Πνεύμα, ήσαν αί αθάνατοι Άθήναι, τό αγλαόν καί τρισένδοξον 
άστυ, ή Βηθλεέμ, τών φώτων καί τοΰ πολιτισμού. Ύπήρξεν έπο
χή, ή τών λαυ.πρών τή; δημοκρατία; χρόνων, ή περικλεής τοΰ 
Περικλέους έποχή, καί κατόπιν έν μέρει ή τοΰ ’Αλεξάνδρου, ήτι; 
ύπερελάμπρυνε τό 'Ελληνικόν πνεύμα καί ονομα. 'Όλοι αί κλάδοι, 
εϊς οΰς τό πνεύμα δύναται νά έπιδοθή, εύρον τάς αθανάτου; αύ
τών τελειότητας. Αί σχολαί, αί στοαί, οί περίπατοι, αί έκκλη- 
σίαι τοΰ λαού, τό βήμα, ή λύρα, τό θέατρου, ή καλλιτεχνία άνέ- 
δειξαν άπαραμίλλου; τής διανοίας έξοχότητας. 'Η έποχή έκείνη 
είνε άστερόει; ουρανός μεγάλων άνδρών. Δυσαρίθμητοι εϊνε οί με · 
γάλοι αύτής φιλόσοφοι, οί ιστορικοί, οί ρήτορες, οί ποιηταί, αί 
παντός είδους έξοχοι διάνοια’· καί οί καλλιτέχναι, οϊτινες κατέλι- 
πον εϊς τάς μεταγενεστέρας γενεάς τά άθάνα τα έκεϊνα τής καλ
λιτεχνίας μνημεία, ατινα ούδέποτε θά κορεσθώσι, θαυμάζοντε; 

οί αιώνες.
'Έν καί μόνον αύτών, τόν Παρθενώνα, θαυμάζουν, δ Ααμαρτϊ 

νος λέγει περί αύτοΰ καί τοϋ λαού τών ’Αθηνών. «Εϊνε δ μόνος 
καί έξαίοετος τύπο; φιλοκαλίας, αρχιτεκτονικής καί γλυπτικής. 
Η ιδανική ώραιότης άπεκαλύφθη co; έκ θαύματος εϊς τόν κατ’ 
εξοχήν καλλιτέχνην λαόν καί διεβιβάσθη εί; τού; υ.ετανενεστέοου; 
έπί άδαμάστου μαρμάρου καί έπί αθανάτων γλυπτών. Τό μνη
μείου τούτο, ώ; ήτον εϊς τήν αρχήν του, ακέραιον έπί τών Φυσι
κών του βάθρων, μέ τάς κεκοσμημένα; από ασύγκριτα αγάλματα 
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βαθμίδας του, μέ τάς κολοσσαίας αναλογίας, μέ την τελείαν επε
ξεργασίαν όλων έν γένει τών μελών του, μέ τήν ύλην του, μέ την 
χροιάν του—τδ μνημεΐον τοΰτο, ιρώζ· ΐιπο.Ιιθωθέν, άκοοεστω; εκ
πλήττει πρδ αιώνων τδν ανθρώπινον νοΰν. — Είνε τδ τελειότατον 
ποίημα, γεγραμμ.ένον έκ λίθου έπί τής έπιφανείας τής γής.—Θε
ωρώ τήν αρχαιότητα ακέραιον εις τδ θειον αριστούργημά της τούτο. 
•—Ή θέα τοΰ ΙΙαρθενώνοςφανερόνει τήν κολοσσαίαν μεγαλειό- 
έθνους τινδς πλέον ή ή Ιστορία. 'Οποίος έξαίσιος πολιτισμός ήτον 
έκείνος, καθ’ ον εύρέθη μέγας άνήρ έπιστατών, άρχιτέκτων έπι- 
νοών, άγαλματοποιδς διακόσμων, λιθοξόοι έπεξεογασταί, λατό
μοι τεχνϊται, λαός πληρωτής καί οφθαλμοί Ικανοί νά κατανοήσωσι 
καί Οαυμάσωσι τοιαύτην οικοδομήν .' Ποΰ πλέον θέλειεύρεθή εποχή 
καίλαδς τοιοΰτος; Ούδεμία υπάρχει προαίσθησις. Καθόσονγηράσκει 
δ άνθρωπος, χάνει τήν ζωηρότητα, τδν οίστρον, τήν άναγκαίαν εις 
τάς τέχνας αφιλοκέρδειαν !—Ίδέ τήν οικοδομήν έκείνην καί φύγε ! 
•— Τοιαύτας αποκαλύψεις 3ίς μόνον χαρίζει δ ούρανδς εις τήν γήν. 
— Είνε, ώς τδ ποίημα τοΰ Ίώβ, ή ώς τδ 'Ασμα τών ’Ασμάτων' 
ώς τδ ποίημ.α του 'Ομήρου ή τήν μουσικήν τοΰ Μοζάρτου ! — δη- 
μιουργεΐται, φαίνεται, ακούεται καί πλέον δέν δημιουργεΐται, δέν 
φαίνεται, δέν ακούεται, μέχρι τής συντέλειας τών αιώνων!»’

ΙΙάμπολα Ιστορικά παραδείγματα μαρτυροΰσι τδ αθάνατον τών 
’Αθηνών κλέος, αΐτινες ήσαν ή περιφανεστάτη τών φώτων καί τοΰ 
πνεύματος εστία. ΙΙαροιμιώδες είνε τδ πολύφημον ’Αττικόν άλας. 
'Ο Ίππαρχος, δ θιδς τοΰ ΙΙεισιστοάτου ήτο, κατά τδν Αίλιανόν, 
δ σοφώτατος τών ’Αθηναίων. Οΰτος έκόμισε πρώτο; τα επη τοΰ 
'Ομήρου εις τάς ’Αθήνα; καί ήνάγκασε τούς ραψωδούς νά αδωσιν 
αυτά είς τά Παναθήναια. ’Έστειλεν είς τδν Άνακρέοντα πεντη- 
κόντορον διά νά τδν φέρη είς ’Αθήνας. Έκράτει πλησίον του πάν
τοτε τδν Σιμωνίδην διά μεγάλων δώρων καί μισθών. Έτιμα δε 
καί ήγάπα τούς πεπαιδευμένους, παρέχων ούτως έαυτδν παράδει
γμα φιλομουσίας τοΐς ’Αθηναίοι;. Οί ’Αθηναίοι, άκούταντες τδ τέ
λος τής Ιστορίας τοΰ 'Ηροδότου έπί τών Παναθηναίων έβράβευσαν 
αύτδν διά δέκα ταλάντων! 'Ο Άνάχαρσις έρχεται είς τάς ’Αθή
νας έκ τής Σκυθίας, δ Ευκλείδης οδοιπορεί καθ’ έκάστην νύκτα, 

γυναικεία ένδεδυμένος, έξ εχθρικής πόλεως τών Μεγάρων, δπω^ 
άκούση τδν Σωκράτη. 'Ο Κλεάνθης άναβαίνει καθ’ έκάστην έκ 
Πειραιώς εις τδ άστυ, δ Δημόκριτος, ώς καί δ Πυθαγόρας, αναχω
ρεί είς Χαλδαίαν διά τήν αστρονομίαν, είς τήν Αίγυπτον διά τήν 
γεωμετρίαν κλπ. Σώζεται δέ έν τώ Άλκίφρονι γλαφυρώτατον χω
ρίον, έν ώ Ααιμοκύκλωψ τις, έπανερχόμενος έκ Πελοποννήσου είς 
’Αθήνας, κακίζει μετ’ άποστροφή; τήν σκαιότητα καί τραχύτητα 
τοΰ βίου έκείνης καί έπιφωνεΐ μετά λατρείας κκί πάθους ποδς τδ 
φιλόκαλον άστυ. «Έμοί γένοιτο, πρόμαχε Άθηνα καί πολυοΰχε 
τοΰ άστεος, Άθήνησι καί ζήσαι καί τδν βίον άπολιπεΐν’ άμει- 
νον γάρ πρδ τής Διομηί'δο; πύλης ή πρδ τών Ίππάδων έκτάδην 
κεΐσθαι νεκρόν τύμβου (ού) περιχυθέντος ή τής Πελοποννησίων 
ευδαιμονίας άνέχεσθαι».

'Η ’Ελληνική γλώσσα ήν τδ κυριώτατον τή; επιμελούς ανατρο
φής καί παιδείας καί παρ’ άλλοις λαοΐς, ιδίως δέ παρά τοΐς 'Ρω- 
μαίοις. 'Ο Κικέρων μετέβη είς ’Αθήνας διά ν’ άκούση τδν περίφη- 
μον διδάσκαλον τής φιλοσοφίας Άντίοχον. Εί; ’Αθήνας ήλΟον καί 
έσπούδασαν καί άλλοι 'Ρωμαίοι εύπατρίδαι. 'Π γενεά τών Σκη- 
πιόνων, ήν λίαν φιλομαθής καί έτίμα τούς εύπαιδεύτους "Ελλη
νας. Δεινό; ήν είς τήν Ελληνικήν φιλολογίαν δ Σύλλας. Ήγάπων 
καί έκαλλιέργουν τά 'Ελληνικά γράμματα δ Μάριος, δ Κάτων, δ 
Βρούτος, δ 'Οράτιος, δ Τιβέριος, δ Νέρων καί δ Μάρκος Αύρήλιος. 
Έκ φιλομαθείας δ Καΐσαρ δέν άπηξίου νά φοίτα παρά τώ Άοί- 
στωνι και δ Πομπήϊος παρά τώ Κρατίππφ. ’Απδ τών χρόνοιν τοΰ 
Άδριανοΰ έτυχον τής ίδιαζούσης αύτοκρατορικής προστασίας αί 
σχολαί τών ’Αθηνών, εί καί έν αύταί; έπεκράτει πλέον ή άγωνος 
σοφιστική τέχνη. "Ελληνες είσήγαγον πρώτοι εί; 'Ρώμην τδ ελλη
νικόν δράμα, καί τήν σπουδήν τής Γραμματικής. Μετά τήν κα- 
τάκτησιν τής 'Ελλάδος άπήλθον είς 'Ρώμην καί 'Έλληνες σοφοί, 
διδάσκοντες τά τέκνα τών ευπατριδών 'Ρωμαίων. Αξιοσημείωτου 
είνε δμως, ότι οί 'Ρωμαίοι τοσοϋτον έτίμων τδ πνεύμα, ώστε έξέ*  
βαλον τής 'Ρώμης τούς’Επικούρειους, ’Αλκαίον καί Φιλίσκον, «ότι 
πολλών καί άτοπων ηδονών είσηγηταί τοΐς νέοι; έγένοντο», ώς 
είχον πράξει άλλοτε καί οί Μεσσήνιοι διά τού; ’Επικούρειους.
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Περιφανέστατα δέ παραδείγματα τοΰ κλέους τή; αρχαίας 'Ελ- 
λάδο;, έν γένει, τών φώτων καί της καλλιτεχνίας αυτή; εινε 
και τάδε συν τοΐς άλλοις. 'Οτε ήθελον οι Λακεδαιμόνιοι ν’ άφα- 
νίσωσι τάς ’Αθήνας, ήοώτησαν τδν Θεδν και δ Θεδς άπεζοίθη «την 
κοινήν εστίαν τής 'Ελλάδος μη κινεΐν». Αεηλατουμένων τών Θη- 
βών, δ ’Αλέξανδρος άνεβόησε πρδ; τούς στρατιώτας του: «Πιν
δάρου την οίχιαν μη ζαίετε?» Πολιορκουμένης τής Κοοίνθου, μι
κρός παΐς άπέσπασέ δάκρυα άπδ τών οφθαλμών τοΰ Μουμίου, ά- 
παγγέλλων στίχους τοΰ'Ομηρου. 'Ο Σύλλας, έκπολιορκών και δηών 
τάς ’Αθήνας, έφείσθη τών τειχών καί άνέστειλε τήν φθοράν τοΰ 
άστεος, χαρισάμενος, ώς είπε, πο.Ι.Ιούς μεν ό.Ιίγους, σ,ωντας δε 
τεθνηχόαι, διά τών ολίγων και τεθνηκότων νοών τούς αρχαίου; 
καί ενδόξου; ’Αθηναίου;. "Οτε δ απόστολος ΙΙαΰλο; ήλθεν εϊ; 
’Αθήνας, ήσθάνθη παροξυσμούς τοΰ πνεύματος, θεωρών κατείδωλον 
ούσαν τήν πόλιν, διασυρόμενος δέ και χλευαζόμενο;, ώς σπερμο- 
λόγος και ξένων δαιμόνιων καταγγελεύ;, ήχθη έν μέσω τοΰ Άοείου 
Πάγου. "Ολη ή ούρανοβάμων αύτοΰ ευγλωττία δέν έδυνήθη νά τδν 
κράτηση είς ’Αθήνα; και άπήλθε μετ’ ολίγον εντεύθεν. Καί τέλος 
πάντων τοσοΰτον άπέπνεε Οέλγητρον 0 αρχαίο; εκείνος εύκοσμ,ο; 
κόσαο; υ.έ τδ λαμποδν αύτοΰ πνεύμα και τήν αθάνατον αύτοΰ καλ
λιτεχνίαν καί φιλοκαλίαν, ώστε μετά τάς δηώσει; καί συλήσεις 
τών ναών ύπδ του Μουμ.μιου, Μετέλλου και Συλλα, εν ω παράκ
μαζε πλέον, «επί ένα δλόκληρον αιώνα ή οικουμένη άντήχει τδν 
κοότον τών σφυρών, αϊτινες άνέτρεπον καί συνέτριβον τά αθάνατα 
μνημεία τή; καλλιτεχνία; του- καί κατεσκάπτοντο οι ναοί καί οί 
αρχαίοι θεοί έρρίπτοντο εις τάς καμίνου; καί συνετρίβοντο καί με- 
τεβάλλοντο εί; κονιορτδν υπδ τού; τροχού; τών αρμάτων» σμή- 
νου; φανατικών, δπω; έξαφανισθή άπδ τοΰ προσώπου τή; γή; ο 
κόσμ.ος έκεΐνο; καί ιδρυθή ο χριστιανικό;.

Άλλ’δτε τδ πνεΰυ.α παρηγκωνίσθη έν 'Ελλάδι καί άπεμαιάν- 
θησαν αί διάσημοι σχολαί, μεταπεσοΰσαι εϊ; σοφιστώ/ αγόνους 
διατριβάς, δτε ή μεγαλοπρεπή; Μούσα τοΰ Αισχύλού, τοΰ Σοφο- 
κλέου; καί τοΰ Εύριπίδου δέν ήκούετο πλέον άπδ τοΰ ευκλεούς 
Διονυσιακού θεάτρου, δτε δ 'Υλισμός απδ τών Επικούρειων εισερ-
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■ίίυσεν εις δλας τάς φλέβας τή; κοινωνίας εκείνη; καί διέφθειοε 
τδν μέγαν λαόν, δ αρχαίος 'Ελλην. κόσμο; κατέρρευσεν εις άδοξίαν 
καί υποδούλωσιν. Λυπηρά εινε ή ήθική έκλυσις τών χρόνων τοΰ 
Δημητρίου τοΰ Φαληοέως, εις δν, διά ψηφίσματος τοΰ Δήμου τών 
Άθηναίοιν άνηγέοθησαν, έντδς τριάκοντα ήμερών, τριακόσιοι εξή
κοντα ανδριάντες ! Οί ’Αθηναίοι έκεΐνοι, οϊτινες, εις τδν Δημά- 
δην, ψηφίσαντα έν τή’Εκκλησία τδν’Αλέξανδρον θεδν τρισκαιδέκα- 
τον, μή ύποφέοοντε; τδ ύπερβάλλον τής άσεβείας, έπέβαλον ζη
μίαν έκατδν ταλάντων, «οτι θνητδν αύτδν δή τδν ’Αλέξανδρον 
οντα ενέγραψε τοΐ; Όλυμ.πίοις», άπεθέωσαν δουλοπρεπέστατα Δη- 
μήτριον τδν Πολιορκητήν καί έψηφίσαντο τά έπονείδιστα έκεϊνα 
ψηφίσματα τοΰ Στρατοκλέου; καί ΔρομΟκλείδου; τοΰΣφηττίου, δι’ 
ών έστησαν χρυσά; εικόνας έφ’ άρματος τοΰ τε ’Αντιγόνου καί τού 
Δημητρίου, έστεφάνωσαν άμφοτέρους διά στεφάνων χρυσών αξίας 
διακοσίων ταλάντων, ίδρυσαν αύτοΐς «βωμόν σωτήρων», πολλά δέ 
άλλα πρδ; τιμήν καί κολακείαν των έποιήσαντο, καί άνεκήρυξαν 
τδν Δημήτριον, βασιλέα αυτών καί Θεόν! Τοσοΰτο δέ προεχώρη- 
σεν ή παρακμή, ώστε κατόπιν δ Ίουλιανός, έμμανής λάτοις τών 
ελλην. γραμμάτων καί έραστή; τοΰ πάλαι κόσμου, υπνοβάτης μέ 
γας τή; ευκλεούς άρχαιότητος, παράβολο; δνειροπόλος, Πυγμα- 
λίων, θέλων νά ζωπυρήση, άπολιθωθεΐσαν πλέον, Γαλάτειαν, εϊ; 
μάτην έμόχθησε ν’ άνορθώση τού; πεπτωκότας αρχαίους θεούς 
κατασωτεύσας θησαυρούς πρακτική; δραστηριότητο;, ώ; λέγει δ 
ιστορικό;. Καί οτε δ ιατρός καί φίλο; του Όριβάσιο; έστάλη 

, υπ’ αύτοΰ είς Δελφούς διά ν’ άνορθώση τδ μαντεϊον τοΰ ’Απόλλω
νος, ή Πυθία έδωκεν αύτώ τδν ύστατον χοησαόν, ώσεί τδ κύκνειον 

ι ασμα τή; 'Ελληνική; άρχαιότητο; άπαγγέλλουσα, μελαγχολικώ-
τατα φωνοΰσα’

«Είπατε τφ βασιλε", χαμαί πέσε δαίδαλος αύλά.
• Ούκέτι Φοίβο; έχει καλύβαν, ού μάντιδα δάφνην, 
«Ού παγάν λαλέουσαν. ’Απέσβετο καί λάλον ίίδωρ·.

Μετά τινα χρόνον δ ’Ιουστινιανός έκλεισε καί τάς τελευταίας σχο
λά; τών ’Αθηνών, τδ ύστατον άσυλον τή; Ελληνική; έπιστήμης. 
Καί έμειναν «τά ιερά κεκλεισμένα, αύχμώντα δέ τά γυμνάσια,
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τδ θέατοον άνεκκλησίαστον, άφωνα τά δικαστήρια, η Θεών χρη- 
σμοΐς καθιερωμένη Πνύξ, άφηρημένη τοϋ δήμου, τ. ιερά τοϋ ’Ιάκ
χου φωνή κατασεσιγασμένη, το σεμνόν ανάκτορου τών θεών κε- 
κλεισυ.ένον καί τών φιλοσόφων αί διατριβαί άφωνο-.'» ωχοντο 
άπιόντες οί θεοί καί ή αρχαία Ελλάς δεν υπήρχε πλέον !

Γ.

Εϊνε χρήσιμος ενταύθα κοινωνιολογική τις παρέκβασις, διά νά 
όίψωμεν §ν βλέμμα έπι τής σήμερον 'Ελλην. κοινωνίας, δπως άν· 
τιπαοατεθή αύτη έν τή φορά τοΰ λόγου προς την άρχαίαν.

Τδ 'Ελληνικόν γένος, δπερ ό ’Αριστοτέλης (ονόμασε διαιοητι- 
κόκ, παρουσιάζει σήμερον — φίλος ό Πλάτων, φιλτάτη δέη αλή
θεια ! — δυσέλπιδα εικόνα ηθικής έκλύσεως καί διανοητικής νάρκης.

Περιορίσατε ιδίως τήν προσοχήν υμών εδώ εις τήν χώραν τών 
λαυ.προτέρων τοΰ πνευματικού βίου παραδόσεων και μνημείων, εις 
τάς ’Αθήνας, αϊτινες εϊνε τοΰ όλου έθνους ή καρδία καί ένθα ή 
ανάγκη τοΰ βιοπορισμού δέν άποπνίγει συνήθως, ώς έν ταϊς έπαρ- 
κίαις, τάς εύγενεστέρας καί πνευματικάς τής ψυχής ροπάς.

θλιβερόν είπεΐν καί ίδεϊν! Μετά τινα έτη άπδ τής έθνικής πα
λιγγενεσίας, καθ’ ά άνεφάνη ποιος τις έρως ποδς τά γράμματα, 
μία άνθοωπίνη γενεά δέν προέλαβε νά παρέλθη, καί άπεμαράνθη 
ποοώρως καί παραδόξως, μόλις άιεφύετο, ή ιερά πρδς τά γράμ
ματα αγάπη καί τιμή καί ί υλισμός, διαφθορευς καί απαίσιος, ώς 
υδράργυρος, πανταχοΰ σχεδόν εϊσδύσας, κατεμ.ίανε τάς ψυχάς καί 
-τά ήθη. Σήμερον τά σχολεία εϊνε, ούχί τά σεμνοπρεπή καί θαυ
μάσια έκεϊνα ένδιαιτήματα, δπου έμορφοΰτο, υψοΰτο καί έλαμπρυ- 
νετο τδ Πνεύμα, άλλ’ απλώς εργαστήρια πρδς παροχήν βιοπορι
στικού επιτηδεύματος. Εις ολους τούς κλάδους τής δημοσίας έκ- 
παιδεύσεως επικρατεί επιπόλαια καί μηχανική τις ψευδοπαιδεία, 
άφ’ ής κατά τδ μάλλον καί ήττον έλλείπει ή ιερά έκείνη φλόξ, 
ή έκκαίουσα τον πρδς τά γράμματα έρωτα. Υπάρχει τυπικότης, 
έπιπολαιότης, δέν υπάρχει πλέον ίερδς πρδς τήν παιδείαν έρως καί 
ενθουσιασμός. Ίΐ πατρώα γλώσσα, -η γλίόσσχ τών θεών, ή γλώσσα 
τοΰ Πλάτωνος, τοΰ Δημοσθένους καί τοΰ Ξενοφώντος, ή γλώσσα, 

ήν ο Βιλλεμαΐνος άπεκάλει «-μεΛωδίακ δΐηκεκΐί»ΐ θεωρείται σήμε
ρον άλλοκότως, ώς γλώσσα πτω^ςή αηδής καί αγροίκος, καί κατέ
στη απαραίτητον τής καΛής άκαεροφής προσόν τδ μή λαλεΐν μηδέ 
γράφειν ή τουλάχιστον τδ δνθυλεύειν αυτήν διά ξενογλώσσων φρά
σεων, ώστε έξωρίσθη έκ πολλών έλληνικών οίκων ή κατήντησεν 
’Αρλεκίνος αγνώριστος. fH έπιπολαιοτέρα δ.αφθορά έπεπόλασε, τδ 
πνεύμα ώχοια απέναντι τοΰ αργύρου καί τοΰ χρυσού καί αυτό έτι 
τδ δρθώς γράφειν κατήντησε νά θεωρήται έργον διδασκαλικόν, 
σχολαστικόν, δηλ. κατά τήν περί διδασκάλων δοξασίαν τοΰ συρ
μού. Κύριος δέ οίδε, μή άναζήση παρ’ ήμϊν καί τδ μεσαιωνικόν 
λόγιον «*  11 fiCCUtn est, noil legitur». Τών παίδων ή ανατροφή 
εμπιστεύεται εϊς ακολάστους τροφούς, παντοειδή έκβράσματα ξε
νικής διαφθοράς συνήθως. ΓΗ νεότης άσωτεύει τά χρυσά έτη τής 
εις τήν ραστώνην καί τάς σωματικάς ήδονάς. fO "Ομηρος καί δ 
’Αριστοτέλης εϊνε σκαιοί, ανούσιοι καί απρόσιτοι κρονόληροι.’Αντ’ 
αύτών ψυχαγωγοΰσι καί χειραγωγοΰσι τόν λαόν νεώτεροι, τού συρ
μού, παιδαγωγοί, οίοι οί Ζωλά, Πώλδέ-Κώκ, Δαροϋ καί Σχιβώ! 
'Η πορνογραφία εϊνε τδ τρύφημα τών πνευματωδών ανθρώπων καί ή 
καλλιτεχνία παροράται. Τά θέατρα, εις τά όποια άλλοτε ή υψηλή 
καί σεμνοπρεπής μούσα τών τραγικών συνήθροιζε τδν λαόν εις δι
δασκαλίαν τών εύγενεστάτων αισθημάτων καί τών υψηλών φρονη
μάτων, εϊνε σήμερον διδασκαλεία πάσης ακολασίας, δπου τά μάλ
λον αχαλίνωτα αισχρούργήμ,ατα, ξενετρόπου διαφθοράς έκλύουσιν 
άπεριστόλοις τήν κοινωνίαν. "Ολα σχεδόν κατέπεσον, έξηυτελί- 
σθησαν καί διετιμήθησαν καί μηδέν άπέμεινεν Ιερόν μηδέ όσιον 
εις τδ πολύκλεινον άστυ. Κατήντησαν τά αισθήματα νά ήνε απλούς 
τών νεύρων παροξυσμός, στιγμιαίων έξάψεων παραφοοαί παροδι- 
καί, αί δέ καρδίαι πορόλιθοι ή έμποροι. Οί ’Αθηναίοι, τούλάχι · 
στον τής παρακμής, άνήγειρον, ώς είρηται, ανδριάντας έίς τδν 
Δημήτριον τδν Φαληρέα, διαθρυπτόμενοι έκ τής έλπί δος, δτ; ήθε- 
λεν άναστήσει αύτοΐς τήν άρχαίαν πολιτείαν' οί νεώτεροι Άθη- 
ναΐοι στήνουσιν άνδοιάντας καί άποθεούσι τούς νεωτέρους Κροί- 
σους. Ό Παναγιώτης Σούτσος άπέθανε φθειριών, στερούμενος καί 
τής εύτελεστέρας λυχνίας, ό δέ ’Αλέξανδρος, εξόριστος καί πενέ- 
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στατος, καί, δτε τά δστά του άνεκομίσθησαν είς Αθήνας, έκη*  
δεύθη, δπως έν ταπεινόν δν" ό Όρφανίδη; έγένετο βοτανικός, δ 
Παράσχος υπάλληλος τής Βουλής, δ Καρασούτσας τής Γαλλικής 
διδάσκαλος, καί δ Ζαλοκώστας, ώς άθύμως έγραφε, «σύγχρονος 
άτυχους κοινωνίας, εις μαρασμόν άποληγούσης, έκοέμασεν έπ’ ι
τέας τήν λύραν και μετέφραζεν άρθρα στρατιωτικά καί μυθιστο
ρήματα, διά νά συμπλήρωσή δι’ αύτών τδν άρτον τών τέκνων 
του, άφοΰ τά μυθιστορήματα έδηλητηρίασαν τήν άκαρδον ελληνι
κήν νεολαίαν!» Ύπδ τοιαύτην ατμόσφαιραν έπεπόλασεν ή αμά
θεια, δ ψιττακισμός, ή έπίδειξις, ή έπιπολαιότης, ή διαφθορά, δ 
υλισμός μυριόχειο καί μυριόπου;*  τά γράμματα περιφρονοΰνται 
καί κραδαίνονται αί ήθικαί βάσεις τή; κοινωνίας καί έκφυλλιζό- 
μεθα καί φερόμεθα τίς οίδε καί τίς δύναται προειπεΐν που!. . . . 
Τύχη δέ Αγαθή άπέθανε πρδ πολλοΰ δ Φαλμεράϋερ, δ.ότι, έάν έζη 
καί έπεχείρει άλλην έζ.δοσιν τοΰ διαβοήτου συγγράμματος του, 
διωρθωμένην καί έπηυξημένην, ζήτημα είνε, άν θά εύρισκεν ανα
σκευαστήν τής περί τών νεωτέρων 'Ελλήνων θεωρίας του.

Έν τούτοις παρήγορον δπωσοΰν είνε ■— καί ούδείς δύναται νά 
τδ άρνηθή, — δτι έν μέσω τή; έκλελυμένη; καί ύλόφρονος αύτής 
κοινωνίας υπάρχει καί τις χορεία φιλομούσων, δίκην υπνοβατών, 
καλλιεργούντων τά γράμματα καί τδ Π εΰμα. Ούτοι άποτελοΰσι 
τήν έξαίρεσιν τοΰ γενικοΰ κανόνος, διότι, άν καί αύτή ήθελεν έκ- 
λίπει θά έξηφανίζετο άπδ τοΰ προσώπου τής έλλην. γή; ή φιλο
λογία. Δυστυχώς δμως ή έξαίρεσις αύτή εινε τοσοϋτον άραιά καί 
σμικρά, ώστε δέν δύναται ν’ άλλοιώση τήν καθολικήν κοινωνικήν 
εικόνα, ήν άνοιτέρω άσθενώς έπειράθημεν νά σκιαγραφήσωμεν.

Δ.

Ό Βράϊτ έλεγεν*  «Έχω σκοπόν νά κάμω μίαν έπανάστασιν*  
άλλ’ έπανάστασιν κατά τών ιδεών καί τών προλήψεων τοΰ πα
ρελθόντος!» Τοιαύτης έπαναστάσεως, τοιαύτη; ήθικής μεταρουθ- 
μίσεως δεϊται σήμερον ή 'Ελλην. κοινωνία. Πρέπει νά άνακοπή δ 
Υλισμός υπό πάσας αύτοϋ τάς μορφάς καί ν’ άναζωπυρήθή δ άπο- 
μαρανθείς πνευματικός βίος καί ή Αρχαία φιλοκαλία.

Πρδς τοΰτο μία καί μόνη βεβαίως υπάρχει δδός, ή καλλιέργεια 
τών γραμμάτων, ή Αληθής, ή αγνή, ή μετά λατρείας καί πάθους 
καλλιέργεια τών γραμμάτων, άτινα καί τδν άνθρωπον μορφοΰσι 
καί άνυψοΰσιν είς τδ κατ’ αρετήν εύ ζην καί τάς κοινωνίας προά- 
γουσε, κλεΐζουσι καί άποθανατίζουσιν, ώς εΐρηται.

'Η ήμετέρα φιλολογία, Πακτωλός Ανεξάντλητος τών φώτων τδ 
πάλαι, νΰν δέ πτωχή καί ταπεινή, δέον νά γίνη ή αφετηρία τής 
κινήσεως τής πνευματικής ζωής.

Δραστικώτατον έλατήριον τής κινήσεως αύτής είνε δ τύπος, δ 
επιστημονικός ίδίως περιοδικός τύπος, ποοϊόντα τοΰ δποίου είνε 
τά περιοδικά συγγράμματα καί τά 'Ημερολόγια, άτινα παρακο- 
λουθοΰσιν, έκκαίουσι καί ζωπυροΰσι τήν σύγχρονον φιλολογίαν.

'Η ιστορία τών 'Ημερολογίων εινε ολίγον περίεργος. Διά τής 
λέξεως, ήμεοολόγιον, Almanaep (έκ τοΰ ’Αραβικού Al-Manna= 
μέτρον, χρόνος) ένόουν τόσον έν τή ανατολή, δσον καί έν τή δύ
σει, άπδ τά τέλη ήδη τοΰ Μεσαίωνος, Αστρονομικά; εφημερίδας 
καί χρονολογικούς πίνακας, δι’ ών έκοινοποιοΰντο Αστοολογικαί 
καί άλλαι παρατηρήσεις. Μεγάλο; δ’ Αριθμός τούτων, χειρογρά
φων δντων, τών Alma tachs τής 1 4η’ καί 1 5η’ εκατονταετηρί
δα;, διετηρήθη είσέτι έν τισι βιβλιοθήκαις- αλλά τδ Αρχαιότατα 
τετυπωμένον καί διά τοΰτο άξιον έκτιμήσεως, είνε τδ τοΰ Georg 
von Peurbach ζώντος έν Βιέννη τώ 1 460, υπδ τδν τίτλον «pro 
annis pluridus». Τώ I 473*  δ Mallhias Corniniis διά τοΰ Johan
nes Regiomontanus κατέστρωσε τοιοΰτο καί έξετύπωσε γερμα- 
νιστί καί λατινιστί. 'Ο έν Βιέννη τυπογράφος Engel παρουσίασε 
τώ 1491 δμοιον Αντίτυπου τοΰ Almanach" έπίσης καί δ Stofler 
έν Τυβίγγη τώ 1524. Σπανιώτατα εύρίσκονται σήμερον τών ανω
τέρω αντίτυπα. ’Απδ δέ τής 1 έκατονταετηρίδος έμφανίζονται 
τοιαΰτα Almanachs ετήσια. ’'Ηδη δέ, άπδ τής 1 7η5 έπανελή- 
φθησαν τά συνήθη προγνωστικά, μετ’ Αστρολογικών καί προφητι
κών Αγγελιών Ανάμικτων καί άλλων προσθηκών εύρυτέρων, τά 
δποΐα τώ 1579 ’Ερρίκο; δ III είχεν Απαγορεύσει· Ούτως ένεφα- 
νίσθη τώ 1679 έν Παρισίοις τδ Almanach royal, περιέχον γνώ
σεις τοΰ ταχυδρομικού κλάδου, τών δημοσίων εορτών, τών τελε
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τών, τών άγορών, τοΰ χρηματιστηρίου κλπ. τώ 1699’ έπλούτι- 
σαν αύτδ διά τής γενεαλογίας τή; βασιλικής οικογένειας, τής τά- 
ξεως τοΰ κλήρου κλπ. Ταϋτα έμιμήθησαν ταχέοος είς τήν Γερμα
νίαν, ώς είς τήν Πρωσσίαν τώ 1700, είς τήν Σαξωνίαν τώ 1728, 
και ύπδ τδν τίτλον Royal Calendar έν ’Αγγλία τώ 1730. ’’Αλλα, 
μάλλον έπηυζημένα και προς τδ έθνος, έν ώ έκδίδονται, άφορών- 
τα, πεοιέχουσι καϊ άλλας ειδήσεις, δημοσίας και διαφερούσας, ά- 
νέκδοτα, διηγήματα μικρά, κλπ. παρά ταΐς ιδίως χρονολογικαΐς 
είδήσεσι. Τελευταία ήρξαντο ν’ άναφαίνοινται υπέρμετρους έτερα 
τοιαΰτα μετά πάρεργων και ούκ όλίγων φιλολογικών ειδήσεων, 
και ώφελίμων Υποσημειώσεων, δσα; δ τίτλος τοΰ Almanack δύ- 
ναται νά περιλάβη. Κατά δε τδ είδος τοΰ περιεχομένου καϊ τδν 
προορισμόν του, έκαστον έχει ίδιον τίτλον, λ. χ. Almanack τών 
Μουσών, τών Κυριών, Γενεαλογικόν, 'Ιστορικόν, Διπλωματικόν 
κλπ. Τοιοΰτο τι ήν καϊ τδ τοΰ Φραγκλίνου κλεινόν έκεΐνο μηνο - 
λόγιον, «'(9 άπ.Ζοϋζ· 'Τ’ιγά^δος», σύνοψις απλοϊκής, ηθικής, άλ
λων τε γνώσεων χρησίμων καϊ πρακτικής ύγιειονομίας πρδ; χοήσιν 
τών χωρικών. Τδ είδος δέ αύτδ τής φιλολογίας, έκ τής Γερμα
νίας, ένθα άπδ τοΰ 1815—1830’ έφθασεν είς τδν κολοφώνα του, 
διεδόθη πρδς τήν Γαλλίαν, τήν ’Αγγλίαν καϊ τάς λοιπας τής Ευ
ρώπης χώρας.

Ούτω τά 'Ημερολόγια δέν εινε πλέον εκείνα, περί ών δ δηκτι- 
κώτατος Βολταΐρος έλεγεν, οτι πωλοΰνται κατ’ έτο; έν Ευρώπη, 
υπέρ τά δεκακισμύρια, μεστά εσφαλμένων παρατηρήσεων καϊ μω
ρολογιών, ούτε έχει πλέον τήν αρχικήν της χάριν ή γνωστή γαλ
λική παροιμία, «line female el un almanack ne valent mie 
pour line annee». Τουναντίον, είς τούς καθ’ ημάς χρόνους, τά 
ημερολόγια εινε φιλολογικά κέντρα, πνευματικαϊ στοαϊ καϊ παν- 
δαισίαι, ένθα συγκεντροΰται καϊ άμιλλάται λογάς όμιλος εύπαι- 
δεύτων καϊ εύπτέρων διανοιών καϊ όπου πάς λόγιος, πά; φιλομα
θής καϊ φιλόβιβλος ύπδ πάσας τάς τάσεις καϊ εκφράσεις τοΰ πνεύ
ματος δύναταί νά εύρη καϊ έχη διαρκείς ήδίστας ψυχικάς απολαύ
σεις καϊ ανακουφίσεις καϊ πολλά τά χρήσιμα καί έν αύτώ τώ κοι- 
νωνικώ βίω. Έχουσι κάτι άπδ όλα, ώς μέλισσαι, όσον οίόν τεφι’ 

λοκάλως, συλλέγοντα έν ταΐς σελίσιν αυτών τδ ήδύ καϊ τό ώφέλιμον.
Τοιαΰτα δέ δντα, δύνανται νά συμ,βάλωσιν έξαιρέτως είς τήν 

ζωπύρησιν τών γοαμμάτω» καϊ τοΰ πνευματικού έν γένει βίου 
καϊ τδν άναμορφωτικδν τής κοινωνίας σκοπόν.

Ε.

’Εκ τών ρηθέντων καθίσταται δήλος δ σκοπός τής έκδόσεως 
τοΰ ήμετέρου 'Ημερολογίου, όπως συντελέση τδ καθ’ έαυτδ είς τήν 
άναζωπύοησιν τών γραμμάτων καϊ τής πνευματικής ζωής τής 
'Ελληνικής κοινωνίας.

Έκ τοιούτου κοινωφελούς διαπύοου πόθου, έκ τοιούτων έμ-πνεύ- 
σεων καϊ σκέψεων καί ύπδ τήν έμψύχωσιν τοιαύτης γοήτιδος έλ- 
πίδο;, ή Ποικί./η Στοά προήλθεν είς τδ φώς τής δημοσιότητας 
άπδ τριών ήδη έτών.

Τδ έργον ήτο βαρύ καϊ πολύμοχθον, δυσανάλογον δέ πρδς τάς 
δυνάμεις καϊ τά μέσα, ατινα ήτο δυνατόν πρδς ευόδωσιν αύτοΰ 
ημείς ^ά διαθέσωμεν. Άλλ’ όλους αύτούς τούς μόχθου; άνεκού- 
φισε καϊ τάς δυσχερείας έξωμάλυνεν ή έμψυχοΰσα ημάς καϊ έπι- 
κρατήσασα άγαθή έκείνη ιδέα καϊ εύφρόσυνος ελπίς. Πρωτίστως 
όμως ένίσχυσεν ημάς ύπερμέτρως καϊ ένθαρουντικιδτατα ή εύγε- 
νής καϊ προθυμότατη συνεργασία καί συνδρομή διακεκριμένων λο
γιών καϊ εύπαιδεύτων κυριών, ών τά έμβριθή καϊ ώραϊα έργα άρ- 
χήθεν έκόσμησαν τάς σελίδας τής Ποικίλης Στοάς καϊ πολλών 
φιλομούσων καϊ άξιοτίμων φίλων, οϊτινες άσμένοος καί ένθέομως 
συνεμόχθησαν. Εινε δέ αληθές, ότι και παρά τώ τύπω καί τώ 
Έλληνικω κοινώ τδ 'Ημερολόγιον ήυ.ών έτυχεν εύμενοΰς δεξιώσεως.

Εντεύθεν ή Ποιχί.Ιη Στοά έπέμεινε θαοραλέως είς τδ στάδιον 
αυτής καϊ προέβη εις πολλάς, αξίας λόγου, βελτιώσεις, άντλή- 
σασα νέας δυνάμεις, αιτινες έκράτυναν έν αύτή τάς πρώτας σκέ
ψεις καϊ τάς προσ δοκ ίας αυτής έκάλλυναν. Ούτως, εί καϊ εύρισκό- 
μεθα Οπωσδήποτε έτι είς τά πρώτα βήματα, όμως βαίνομεν ήδη 
μετά θάρρους μείζονος καϊ γλυκυτέρων έλπίδων.

’'ίσως Ιέ εύρη τις έν πάσι τούτοις μεγαλορρημοσόναν. Τοΰτο 
όμως άκριβώς έπιθυμουμεν νά μή ύποτεθή. Μωρός αυτόχρημα καί
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έπαχθής θά ήτον έγωϊσμδς νά φαντασθώμεν ήμεΐς την δόξαν και 
τήν τόλμην τοΰ περικλεούς Βράϊτ και νά ίσχυρισθώμεν, έστω καί 
διά λεληθότων Υπαινιγμών, δτι ήμεΐς» θά έγκαινίσωμεν την νέαν 
τής πνευματικής Αναγεννήσεως τής Ελληνικής κοινωνίας ποθει- 
νοτάτην έποχήν.

’Όχι ! Ύπεδείξαμεν απλώς διά τής πτωχής ήμών γοαφίδος έν 
τή φιλοσοφικοϊστορική ταυτη μελέτη τά έπι τών Ατόμων καί τών 
κοινωνιών Αποτελέσματα τής έπικρατήσεως τοΰ π'-ευματος καί 
τής ύλης καί διετυπώσαμεν έν πλάτει ήδη τάς ήμετέρας σκέψεις 
καί τδν σκοπδν τοΰ ήμετέρου 'Ημερολογίου.

'Η ΠοιχϊΛη Στοά δέν έχει αξιώσεις στρατηλάτου έν τώ μεγά- 
λω τούτιρ άγώνι. 'Απλοΰς μαχητής έκ τών Υποδεέστατων, δια
φλέγεται έκ τοΰ αισθήματος νά έγκαοτερήση καί Αγωνισθή φιλο- 
τίμως έν τή γραμμή της. Είς τδ πολυτάλαντον γαζοφυλάκιον τοΰ 
Αγώνος τούτου συνοιδε καλώς, δτι δέν έχει νά συνεισφέοη ή τής 
χήρας τδ δίλεπτον.

*Αν δέ ποτέ τδ δίλεπτον τοΰτο μικρδν μέν καί Ασήμβντον, 
Υστέρημα όμως καί Αποταμίευμα μακροχρονίων μόχθων καί θυ
σιών, εισφορά πόθων καί παλμών διαπύρων, προσθέση κάτι, 
μικροσκοπικόν τινα κόκκον, είς τδν καθολικόν θησαυρόν, αν με
τά τδν σπινθήρα τούτον άλλοι, δόκιμοι έργάται τοΰ λογου, ρι- 
πίσωσι καί διαδώσωσι ζωηράν τής πνευματικής πυοας τήν ζωήν 
καί τδ φώς, τδ ίόα,νιχόν τής Ποιχί·.1η<: Στοάς θέλει πραγμ-ατωθή 
ουτω καί παρά τήν ένσάρκοισιν τών πόθων και τών έλπιδων την 
αύτών, άλλον στέφ ανον ούτε επιζητεί, ούτε Αναμένει, ούτε καν 
ένειροπολεϊ.

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΙ
ΕΠΟΧ ΑΙ

ΠΟΛΕΜΟΙ. ΜΑΧΑΙ» ΘΑΝΑΤΟΙ. ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Γέννησίς τοΰ Μωάμεθ......................................... ΙΟ Νοεμβρίου 571 Μ. X-

• τοΟ Λουθήρου....................................... 10 » 1483 ·
• τή; βαϊιλίσσης Χριστίνης τής Σουηδία; 10 Νοεμ. 1657 ·

Θάνατος Αύτοκράτορος Ίουστιανοϋ τοΰ Α'..........14 · 565 ·
θάνατος τής Αύτοκρατείρ. Κατερίνης τής 'Ρωσσία; 19 ■ 1796 >
Θάνατος τοϋ Ματθαίου de Montmorency στρατάρχου τής Γαλλίας 24 

Νοεμβρίου 1250.
Θάνατος Φΐ'ίππου τοϋ ωραίου βασιλέως τής Γαλλία; 29 Νοεμβρίου 4-31-4. 
Θάνατο; τής Αύτοκρατείρας Μαρίας-Θηρεσία; τή; Γερμανίας καί βάσι - 

λίσσης Ουγγαρίας καί Βοημίας 29 Νοεμβρίου 1780.
Θάνατος τοϋ Πάτα Λέοντο; τοϋ X. 1 Δεκεμβρίου 1529.
Στέψις καί χρίσις τοϋ μεγάλου Ναπολέοντος 2 Δεκεμβρίου 18'14 Αύτο- 

κράτορος τών Γάλλων καί βασιλέως τής ’Ιταλίας, στευθέντος έν τφ 
Μητροπολιτικφ ναφ τών ΙΙαρισίων.

Μάχη τοϋ Austerlitz 2 Δεκεμβρίου 1805·
Μέγα; σεισμός έν Νεαπόλει, 20,000 θύματα 5 Δεκεμβρίου 1456.
Θάνατος τοΰ Πάπα Κλεμαντίνου τοΰ VI. 6 Δεκεμβρίου 1460.
Ή δεκάτη τρίτη έ'κρηξις τοϋ Βεζούβιού, ή πλέον αξιομνημόνευτος, καί 

πλέον τρομερά 16 Δεκεμβρίου 1631.
Διαζύγιον τοΰ ’Ερρίκου IV μετά τής Μαργαρίτας τής Γαλλίας θογατρός 

’Ερρίκου τοΰ VI. 17 Δεκεμβρίου 1599.
Άλωσις τής Αλεξάνδρειάς τής Αίγυπτου υπό τών Μωαμεθανών έν έτετ 

641 τή 22 Δεκεμβρίου.
Ο! Τούρκοι οδηγούμενοι ύπό τοΰ Σουλεϊμάν τοΰ IT άρπάζουσι τήν 'Ρόδον 

έκ τών χειρών τών 'Ιπποτών, τοΰ τάγματος τοϋ Άγιου Ίωάννου τής 
Ίεροοσαλήμ, έκτοτε όνομασθέντων 'Ιπποτών τής Μελίτης 22 Δεκεμ
βρίου 1522.

Θάνατος τοΰ Montesquieu, προέδρου τή; έν Βορδώ βουλή; 10 Φεβρουά
ριου 1755.
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άρχηγίαν τού Βοναπάρτου τή 7

Θάνατος τοΰ τραγικοΰ ποιητοΰ τής ’Ιταλία; Maffei 10 Φεβρουαρ. 1760. 
Θάνατος τοΰ βασιλέω; Dagobert 15 Φεβρουάριου 64δ.
Θάνατος τοΰ ήγεμόνο; τή; Αίγυπτου Σαλαδίνου 4 Μαρτίου 1193. 
Πολιορκία τοΰ Ζαφφά έν Συρία, ύπό τήν 
Μαρτίου τοΰ 1 799.
Θάνατος τοΰ ποιητοΰ Jean-Baptiste-Rousseau 17 Μαρτίου 1711.
Ό Κάρολος IV βασιλεύς τής 'Ισπανίας άποχωρεΐ άπό τοΰ θρόνου χάριν 

τοΰ υίοΰ του, άναγορευθέντο; βασιλέω; ύπό τ’ ονομα Φερδινάνδος VII 
τή 1 9 Μαρτίου 1808.

’Ανακάλυψε; τής ’Αμερική; 20 Μαρτίου 1492.
Αίφνήδιο; θάνατος Παύλου τοΰ Α'. Αύτοζράτορος τή; 'Ρονσσίας 23 Μαρ

τίου 1801.
Ό Χριστόφορος Κολόμοος ανακαλύπτει τήν νήσον τοΰ Άγιου Δομίνικου. 

27 Μαρτίου 1492.
Θάνατος τοΰ βασιλέω; τής ΙΙρωσσία; Γουστάβου τοΰ Γ'. 29 Μαρτ. 1792. 
Ιωσήφ Βοναπάρτη; άνηγορεύθη βασιλεύς τών δύο Σικελιών. 30 Μαρ

τίου '806
Θάνατος Όνωρίου-Biguetti Μιραβώ. 2 ’Απριλίου 179'.
Θάνατο; τοΰ βασιλέως τής Καστιλλίας Άλφόνσου, έπονομασθέντος ό «σο

φός άστρονόμος». 4 ’Απριλίου 1520.
Θάνατος τοΰ έπισημοτέρου ζωγράφου τής ’Ιταλίας 'Ραφαήλου 6 ’Απρι

λίου 1 820.
Θάνατο; τοΰ Bossuet. 12 ’Απριλίου 1704»
Θάνατο; τοΰ πρίγκηπο; Εύγενείον γεννηθέντο; έν Παρισίοις έν έτει 1663, 
άποθανόντος τή 20 ’Απριλίου 1736.
Θάνατος τοΰ Ίωάννου Raciic, έπισήμου γάλλου ποιητοΰ τή 21 ’Απρι

λίου 1699.
Θάνατος τοΰ Μιχαήλ Cervantes συγγραφέως τοΰ Don-Quiohotte τή 23 

’Απριλίου ΐοΰ 1616.
Θάνατο; τοΰ Ναπολέοντος. 5 Μαίου 1821.
Θάνατο; τοΰ γερμανοΰ ποιητοΰ Schiller. 9 Μαίου 1808.
Δολοφονία ’Ερρίκου τοΰ IV. τή 14η Μαίου ί610.
Διάβασις τών γαλλικών στρατευμάτων διά τοΰ "Ορου; τοΰ Άγίου-Βερ- 

νάρδου, έν έτει 1800. τή 16 Μαίου 1610.
Θανάτωσι; τής Άννης Boleyn συζύγου Έρβίκου, τοΰ Λ III, βασιλέω; τή; 

’Αγγλίας. 19 Μαίου 1 336.
θάνατο; τοΰ Χριστόφορου Κολόμβου, 20 Μαίου 1306.
Θάνατο; τοΰ Καλβίνου έν Γενεύη. 27 Μαίου 1818.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Η ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ

Ε Π 0 X A I
’Από κτίσεως κόσμου κατά τούς Έβδομήκοντα................................ 7391

» κτίσεως κόσμου καπά τούς Λατίνους............ ε.......................... 5887
■ κτίσεως κόσμου κατά τούς Εβραίους...................................... 5643
» τοΰ κατακλυσμού............................................................................... 5149
» της Πυργοποιιας.................................................................................. 4636
» τής συστάσεως τοΰ ΆμφικτιονικοΟ συνεδρίου.......................... 3379
» τής έν Μαραθώνι μάχης.................................................................. 2373
» τής έν Θερμοπύλαις μάχης............................................................ 2363
» τής έν ΣαλαμΤνι ναυμαχίας.......................................................... 2263
» κτίσεως 'Ρώμης................................................................................ 2360
» τοΰ ΙΙελοποννησιακοΰ πολέμου..................................................... 2314
» του θανάτου τοϋ Περικλέους........................................................ 2312
» τής έν Μαντίνεία μάχης.............................................   2246
» τής έν Χαιρωνεία μάχης............................................................... 2220
» τής κτίσεως Αλεξάνδρειάς............................................................. 2215
» τοΰ θανάτου Μεγάλου Αλεξάνδρου ......................................... 2206
» άλώσεως Αθηνών ύπό Σύλλα........................................................ 1969
» τής μεταθέσεως τοΰ θρόνου έκ 'Ρώμης εις Βυζάντιον ύπό

Κωνσταντίνου................................................................................ 1563
» τής έν Νίκαια Α'. Οίκουμενικής Συνόδου................................ 1558
» τοΰ θανάτου τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου...................... « . . 1 503
» τής έν Κω νσταντίνουπόλει Β'. Οικουμενικής Συνόδου............  1546
» κτίσεως 'Ενετίας............................................................................... 1462
» τής μοναρχίας τών Γάλλων...................-.................................... 4462
» τής έν Έφέσφ Γ'. Οίκουμενικής Συνόδου................................ 1452
» τής έν Χαλκιδόνι Δ'. Οίκουμενικής Συνόδου........................... 1433
» τής έκδόσεως τοΰ Ιουστινιάνειου Κώδικος............................... 1354
• κτίσεως τής'Αγία; Σοφίας........................................................... 1341
» τής έν Κωνσταντινουπόλει Ε'. Οικουμενικής Συνόδου............  1330
» τής γεννήσεως τοΰ Μωάμεθ........................................................... ’3'4
» τοΰ θανάτου τοΰ Μωάμεθ .............................................................. 4 251
» τής έν Κωνσταντινουπόλει ς·'. Οίκουμενικής Συνόδου............  1203
» τή; έν Κωνσταντινουπόλει Ζ'. Οίκουμενικής Συνόδου.1096
υ τοΰ χωρισμού τών δύο έκκλησ.ών...................... ..................... 831
β άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό Λατίνων................. 671
« τής άνακτήσεως αύτή; υπό Ά λεςίου Στρατηγοπούλου στρα

τηγού Μιχαήλ Παλαιολόγου................................................... 622
» τής εύρέσεω; τής ναυτικής πυςίδος ύπό Γιώγα.................... 577
β τής εύρέσεως τών διόπτρων καί τηλεσκοπίων ύπό Σπίνα. . 570
» τής εύρέσεως τής πυρίτιδος ύπό Σχβάρτζου......................... 553

3



1

34 ΠΟΙΚΙΛΗ

’Από τής χρήσεως τών πυροβόλων δπλων............ «............................ 5ίΒ
» τή; εύρέσεως τής τυπογραφίας ύπό Γουτεμβέργου............... 448
• άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκων.. .. 43 >
» τής άνακαλύψεως τή; ’Αμερικής................................................. 301
» του Γρηγοριανου ήμερολογίου.....................................«.............. 361
< τής συστάσεως τών 'Ομόσπονδων πολιτειών τής Βορείου 

’Αμερικής........................................................................................ 96
» τής Γαλλικής έπαναστάσεως.......................................................... 94
» τής 'Ελληνικής έπαναστάσεως....................................................... 62
> "Οθωνος Α'. βασιλέως τής Ελλάδος........................................... 50
» τής έγκαθιδρύσεως τού ’Ιταλικού βασιλείου............................... 22
» Γεωργίου τοϋ Α'. βασιλέως τών 'Ελλήνων............................... 2ί)
» τής ένώσεως τής 'Επτάνησου μετά τής 'Ελλάδος................... 19
» τής γεννήσεως τοϋ διαδόχου Κωνσταντίνου (21 Ίουλ 1868) 15
» τοΰ Γαλλογερμανίκοϋ πολέμου...................................*.............. 13
» τής άνυδρίσεως τής Γερμανικής Αύτοκρατορία;..................... 12
» τοΰ 'Ρωσσοτουρκιζοΰ πολέμου..................................................... 5
» τής προσαρτήσεως τών νέων επαρχιών Θεσσαλίας και ’Η

πείρου μετά τής 'Ελλάδος ........................................................ 1
» τήν 23 ’Ιουνίου 1881 εΐσήλθεν ό 'Ελληνικός στρατός είς 

"Ηπειρον και Θεσσαλίαν..........................................................

V
I

ΣΤΟΑ 35

IIΑ Σ X A A I 0 Λ
ΤΟΥ ΕΤΟΤΣ 1883.

Ινδικτιώνος 1 1
'Ηλίου κύκλοι 27
Σελήνης κύκλοι 19
Σελήνης θεμέλιον 2
Κρεωφαγία, ήμέραι 58
Τό Τρ·.ωδιον άρχεται Φεβρουάριου 6 
'Εωθινόν έ. ήχο; πλάγιος ά.
Αί Άποκρέω, Φεβρουάριου 20
'Ο Εύαγ. τής ΙΙαρασ. τής δ' έβδ.
Νομικόν Φάσκα, ’Απριλίου 9

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου 13
Τό ° Αγιον Πάσχα, ’Απριλίου 17 
'Η άνάληψίί, Μαΐου 26
'Η Πεντηκοστή, Ιουνίου 5
Κυρ. τών Αγίων πάντων, Ίουν. 12 
'Η νηστεία τών αγίων ’Αποστό

λων ήμέραι 16
'Η μνήμη αύτών ημέρα τετάρτη 16 
Παραμονή τών Χριστουγέννων, 
ημέρα σάββατον.

ΕΟΡΤΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ!
Καθ’' Άς όέν εργάζονται έν τοις δημοσίοις

1) Νέον έτος.
2) Θεοφάνεια.
3) Ευαγγελισμός.
4) Μεγάλη Παρασκευή καΙΜέγα Σάβ

βατον .
5 Κυριακή καί Δευτέρα τοΰ Πάσχα.
6) Πεντηκοστή.

γραφείοις,
7/ ’Αγιος Γεώργιος.
8) Άνάληψις
9) Άγιοι ’Απόστολοι, Πέτρος καί

Παΰλος.
10) Κοίμησις τής Θεοτόκου.
11 ) Άγιος Δημήτοιος.
12) Αίδύο ήμέραι τώνΧρις-ουγεννων.

1 2 Δεκεμβρίου. τά
23 Απριλίου. Ή έ
1 1 Ιουλίου. Ή έ.
22 Αύγούστου. Τά

7’οΰ/ ια do
21 Μα ίου. Ή ί
21 ’Ιουλίου. Τά
13 ’Ιουνίου. Τά
18 Αύγούστου. Τά
9 ’Ιανουάριου. Τά

21 Φεβρουάριου. Τά
20 ’Ιανουάριου. Τά

23 Μαρτίου. Ή ά

ΕΟΡΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ
Γενέθλια τή; Α. Μ. τοΰ Βασιλέως Γεωργίου.

εορτή τοΰ ονόματος Αύτοΰ.
ιορτή τοΰονόματος τή;Α. Μ. τή; Βασιλίσση; Όλγα;, 
γενέθλια Αύτή;.

ίχου χαι τώϊ' Joutut' Β<ισιΛοιχαίόΐύ>’.
έορτή τοΰ Διαδόχου Κωνσταντίνου.

I γενέθλια Αύτοΰ
γενέθλια τοΰ Βασιλόπαιδος Γεωργίου, 
γενέθλια τής Βασιλόπαιδος ’Αλεξάνδρας, 
γενέθλια τοΰ Βασιλόπαιδος Νικολάου.

; γενέθ'ΐα τής Βασιλόπαιδος Μαρία; Μαγδαλινής. 
γενέθλια τοΰ Βασιλόπαιδος Άνδρεου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ
ΕΟΡΤΗ ΕΘΝΙΚΗ

νεξαρτησία τής 'Ελλάδος.

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Κατά τό έτος 1883 θά συμβώσι 3 έκλείψεις τοΰ ήλιου.
Α'. ’Απριλίου 10)22 μικρά μερική έκλειψις ορατή παρ’ ήμων τήν 11 

ώραν π. μ.
Β'. ’Απριλίου 24/6 ολική έκλειψις ορατή έν τφ είρηνικφ ώκεανφ, αό

ρατο; εϊς ήμά;·
Γ'. ’Οκτωβρίου 18,30 μεγάλη κεντρική κρικοειδή; έκλειψις, ορατή εί; 

τόν μέγαν βόρειόν ’Ωκεανόν, αόρατος είς ημάς.

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
Κατά τό έτος 1883 θά συμβή μία μόνον έκλειψις Σελήνης.
’Οκτωβρίου 4/16 μικρά μερική έκλειψις, ορατή είς ήμάςκατά τήν ανα

τολήν τοΰ 'Ηλιου.

ΚΟΜΗΤΗΣ ΤΟΥ 1882

Τό έτος τοΰτο εί; τόν κομήτην, τόν όποιον παρετηρήσαμεν κατά τού; 
μήνας Μάϊον κα'. Ιούνιον, άνεκαλύφθησαν διάπυροι ατμοί νατρίου, φαι
νόμενου άνάλογον εκείνου, τό όποιον έπιτυγχάνομεν έςετάζοντε; την 
φλόγα λύχνου ές οινοπνεύματος, ούτινος ή θρυαλλί; εϊνε βεβρεγμενη έκ 
τοΰ άλατος τούτου.

Εΐνε δέ βέβαιον προσέτι ό’τι όποιαδήποτε καί αν ήνε ή χημική σύν- 
θεσις τών κομητών, οΐ παρατηρηθέντε; οΰτοι ατμοί εϊνε καθ’υπερβολήν 
έλαφρεϊς, δέν ζυγίζουσι δηλ. σχεδόν τίποτε, εϊνε πολλφ μάλλον έξηραιω-
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μένοι ή ο άήο, τον οποίον άναπνέομεν. Βλέπει δέ τις τούς άστε'ρας διά 
μέσου αύτών, χωρίς έν τούτοις ή λάμψις των νά ήνε κατ’ έλάχιστον έςη- 
σθενημένη. Εινε δ’ επίσης πιθανόν δτι αί μέγισται χαρακτηριστικά! ούραί 
τινών κομητών δέν εινε άλλο τι η δ,τι τό βόρειον σέλας· δέν συνίστανται 
δηλ. έξ ύλης τινός, άλλά προέρχονται έξ άπλοϋ ηλεκτρικοί φωτισμού 
τοϋ διαστήματος, τό όποιον δέν εινε απολύτως κενόν.

Δέν πρέπε^λοιπόν νά νο- 
μίζωμεν δτι ένεκα τής ύλης 
των δύνανται οί κομήται νά 
ήνε έπίφοοοι κατά τινα μετά 
τής γής σύγκρουσιν, άλλά 
μάλλον ενεκα τής ταχύτη
τάς των, ήτις τούς καθιστφ 
κινούμενους λίαν Ισχυρούς, 
προσέτι ενεκα τοϋ μετασχη
ματισμού των έκ τής κινή- 
σεώ, των είς ύπερβάλλου- 
σαν θερμότητα καί τής ένώ- 
σεως τών διαπύρων ατμών 
των μετά τής ήμετέρας άτ- 
μο σφαίρας.

Πλησίον τής γής είς κο
μήτης κινείται μετά τα- 
γύτητος 900,000 λευγών 
καθ’ έκάστην,ενώ ή γή δια- 
διανύει 643,000 λεύγας, 
τούτέστι 42,570 μέτρα, κα
τά δεύτερον λεπτόν ό κο
μήτης καί 29,460ή γή. ’Εάν 
δέ τά δύο ταϋτα σώματα 
βαδίσωσι κατ’ εύθεΐαν τό £ν 
πρός τό άλλο, ή ταχύτης 
τή; συγκρούσεως θά ήνε 
72,000 μέτρων κατά δεύ
τερον λεπτόν. Αύτη δ’ ήθε
λεν εΐσθαι άρκοϋσα, δπως 
παραγάγη τό πλέον ώραίον

της φυσικής πείραμα, τό οποίον ήδύνατο τις νά Υδη*  δύσκολον δ’ ήμίν 
αποβαίνει νά όρίσωμεν τί ακριβώς ήθελε τότε συμβή.

’Αλλά μία τοιαύτη σύγκρουσις είνε δυνατή; Άπαντώμεν α άν καί ήνε 
δέ καθ’ υπερβολήν δύσκολον ώστε ή γή καί είς κομήτης νά διέρχωνται 
ακριβώς >ατά τόν αύτόν χρόνον διά τή; αύιής οδού, άλλ’ δμως δέν είνε 

τοΰτο καί αδύνατον. ** *
ι

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Έχων ημέρας 31. ΤΙ ήυέαα εχει ώρας 10 κα ή νύξ ώρας 14.

Ο ΗΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΥΔΡΟΧΌΟΝ

Ν Π. ή.έ.

13 1 Σα. f Ί· Περιτομή το3 Χρίστου και μνήμη Βασιλείου μεγ. Άρ.
14 2 Κο. Προεόρτια τών Θεοφανείων καί μνήμη Σιλβέςρου'Ρώμη;·
13 3 Δε. Μαλαχίου τοΰ προφήτου καί Γορδίου μάρτυρος.
16 4 Τρ- ΤΙ σύναξις τών 70’Αποστόλων καί Θεοκτίστου τοϋ οσίου.
17 3 Τε. Θεοπέμπτου καί Θεωνα τών μαρ. καί συγκλητικής τής όσ.

Παραμονή τών Θεοφανείων. Νηστεία έν ή 
ήμερα τύχη.

18 6 11ε. -|- Τά ΘεοΦάνεια τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χριστοϋ. ’Αργία.
9 7 Πα. ψ Ή σύναξις τοϋ Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοϋ Ιω- 

άννου. ’Αργία.
20 8 Σα. Δομνήκης τή; όσια; και Γεωργίου τοΟ Χοζεβίτου.
21 9 Κυ ΓΙολυεύκτου μάρτυρος
2 2 10 Δε. ψ Γρηγορίου επισκόπου Νύσση; καί Δομετιανοΰ Μελιτινής.
23 11 Τι. Θεοδοσίου τοΰ Κοινοοιάρχου.
24 12 Τε. Τατιανής μάρτυρος.
23 13 Π = . Έρμύλου καί Στρατονίκου μαρτύρων.
26 14 Πα. Τών έν Ίαθώ καί Σινφ άναιρεθέντων πατέρων.
27 15 Σα. Παύλου τοΰ Θηβαίου καί ’Ιωάννου τοΰ Καλυβίτου

8 16 Κυ. 7 Ή προσκύνησις τής τιμίας άλύσεως τοΰ Άπος·. Πέτρου.
29 ί7 Δε. ·|*  ’Αντωνίου τοΰ Μεγάλου. ’Αργία.
30 18 Τρ. ψ ’Αθανασίου καί Κυρίλλου Πατρ. Αλεξάνδρειάς. ’Αργία
31 19 Τε. Μακαρίου τοϋ Αιγυπτίου καί Άοσενίου Κερκύρας 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1 20 Πε. ψ Εύθυμίου τοϋ Μεγάλου ’Αργία.
2 21 Πα Μαξίμου τοϋ δμολογητοϋ καί Νεοφύτου μάρτυρος.
3 22 Σα. Τιμοθέου τοΰ Άποστόλου καί Αναστασίου τού Πέρσου.
4 23 Κυ. ψ Κλήμεντος Άγκύρας καί ’Αγαθάγγελου μάρτυρος.
5 24 Δε. Ξένης τής ΓΟσίας.
6 25 Τρ. ψ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου έπισκ. Κων/πόλεως. ’Αργία.
7 26 Τε. Ξενοφώντος τοΰ οσίου καί τή; συνοδίας αύτοϋ.
8 27 Πε -j- Ή ανακομιδή τοΰ λειψάνου Ίωάννου Χρυσοστόμου Άρ.
9 28 Πα. Έφραίμ οσίου τοΰ Σύρου.

10 2ί Σα. ΤΙ ανακομιδή τοΰ λειψάνου ’Ιγνατίου τοΰ Θεοφόρου
11 31 Κυ. •j- Τών Κεκοιμημέ ν ω ν Τών Τριών 'Ιεραρχών. Άργ.
12 31 Δε. 

!
Κύρου καί ’Ιωάννου τών θαυματουργών ’Αναργύρων.
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
’Έχων ημέρας 28· Ή ημέρα £χει ώρας 11 καϊ ή νύς ώρας 13.

Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΧΘΥΣ

Ν. Π. ή έ.

13 1 Τρ· Προεόρτια τής 'Υπαπαντής καϊ Τρίφωνος μάρτυρο:.
14 2 Τε, ψ Ή 'Υπαπαντή τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ X ρισ του. ’Αργία.
16 3 Πε. Συμεών του Θεοδόχου καϊ τής προφήτιδος "Αννης.
16 4 11α. ’Ισιδώρου τοΰ ΓΙηλουσιώτου.
17 δ Σα. Άγάθη; μάρτυρος.
18 6 Ku. ψ Τοΰ Τελώνου καϊ Φαρισαίου. Φωτίου Κων/πόλεως.

"Αρχεται το Τριώδιων.

19 7 Δε* Παρθενίου έπισκόπου Λαμψάκου καϊ Λουκά τοΰ οσίου.
20 8 Τρ. Θεοδώρου τοΰ Στρατηλάτου καί Ζαχαρίου τοϋ προφήτου.
21 9 Τε. Νικηφόρου μάρτυρας.
22 >0 Π; f Χαραλάμπους ίερομάρτυρος. ’Αργία.
23 11 Πα. Βλασίου ίερομ. καϊ Θεοδώρας τής Αύγούστης.
2 1 12 Σα. Μελετίου ’Αρχιεπισκόπου ’Αντιόχειας,
23 13 Κυ f Τ ο Π ’Ασώτου. Μαρτιανοΰ τοϋ όσιου.
26 1 ί Δε. Αύξεντίου τοΰ όσιου.
27 1 5 Τρ. Όνησίμου τνΰ 'Αποστόλου
28 16 Γε. Παμφίλου μάρτυρας καϊ τών συν αύνώ.

ΜΑΡΤΙΟΣ

1 17 Πε. Τοΰ άγιου μεγαλομάρτυρας Θεοδώρου τοΰ Τύρωνος.
2 18 Πα. Δέοντος πάπα 'Ρώμης
3 19 Σα. Ψυχοσάββατον. Άρχίππου τοΰ ’Αποστόλου.
4 20 Ku. | Τής ’Αποκρί'ω. Δέοντος επισκόπου Κατάνη;.
5 21 Δε. Τιμοθέου τοΰ έν Συμβούλοίς καϊ Εύσταθίου ’Αντιόχειας.
6 22 Τρ. 'Η εύρεσις τών λειψάνων τών έν Εύγενίοις μαρτύρων.
7 23 Τε. Πολυκάρπου ίερομάρτυρος έπισκόπου Σμύρνης.
8 24 lie. 'Η ά. καί β'. εύρεσις τής τίμιας κεφαλή; τοΰ Προδρόμου.
9 2b Πα. Ταρασίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

10 26 Σα. Ψυχοσάββατον. ΓΙορφυρίου έπισκόπου Γάζης.
1 1 27 Ku. ψ Τής Τυροφάγου. Προκοπίου τοΰ Δεκαπολίτου. 

’Άρχετκι ή 'Αγία και .Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
12 28 Δε. Καθαρά Δευτέρα. Βασιλείου τοΰ Όμολογητοΰ.

ΜΑΡΤΙΟΣ
31. ‘Η ημέρα ’έχει ώρα; 12 καϊ ή νύξ ώρας 12.

Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΡΙΟΝ

1 
Ν. 11. Γ,.έ.

13 1 Τρ. Ευδοκίας τής όσιομάρτυρος
14 -> Τε. 'Ησυχίου μάρτυρα;.
13 3 Πε. Εύτροπίου, Κλεονίκοο και Βασιλίσκου μαρτύρων.
16 4 Πα. Γερασίμου 'Οσίου τοΰ έν Ίορΰάνη.
17 3Ι Σα. ψ uy ο σ ά β β α τ ο ν Άγ. Θεοδώρων Κόνωνος μάρτυρος.
18 6 Κυ ψ Α'. Τών Νηστειών τής ’Ορθοδοξίας. Τών έν*Α  μορίφ 

4 2 Μαρτύρων.
19 7 Δε. Καπίνωνο; Χερσώνος ίερομάρτυρος.
20 8 ΤΡ· Θεοφύλακτου έπισκόπου Νικομήδειας.

Αρχή τοΰ ’Έαρος- Ισημερία είς τάς6 ώρας και 50λ. μ. μ·
21 « Τε. ή- Τών έν Σεβάστεια 40 Μαρτύρων ’Αργία.
22 10 Πε. Κοδράτου μάρτυρος καϊ τών συν αύτώ.
23 Η Πα. Σωφρονίου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.
24 12 Σα. Γρηγορίου τοΰ Παλαμά και Θεοφάνου; τής Σιγρ αινής.
2 5 3 Κυ f Β' τών Νηστειών. ’Ανακομιδή τοΰ λειψ Νικηφόρου
26 14 Δε Κ πόλ Βενεδίκτου τοΰ οσίου.
27 1 3 Τρ- ’Αγαπίου καί τών σύν αύτφ 7 μαρτύρων.
28 16 Τε. Σαβίνου μάρτυρος καί Χριστοδούλου τοϋ όσιου.
29 17 Πε. Αλεξίου τοΰ ανθρώπου τοΰ Θεοΰ.
30 18 Πα. Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.
31 19 Σα. Χρυσά-.θου και Δαρείας μαρτύρων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
1 20 Κυ -j-Τής Σταυροπροσκυ ν ήσεως. Τών έν τή μονή 

τοϋ άγιου Σάββα άναιρεθέντων όσιων πατέρων.
2 21 Δε. ’Ιακώβου τοΰ Όμολογητοΰ
3 22 Το Βασιλείου ίερομάρτυρος.
4 23 Γε. Νίκωνο; όσιομάρτυρος και τών 199 μαθητών αύτοΰ.
3 24 ιΐε Ζαχαρίου τοΰ όσιου καί προεόρτια τοΰ Εύαγγελισμοϋ.
6 25 Πα. α- 'Ο Εύαγγελισμός τής Θεοτόκου καί αειπάρθενου Μαρίας.
7 126 • Σα. Ή σύναξε; τοϋ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ.
8 27 1 Κυ γ Δ', τών Νηστειών. Ματρώνη; τής όσιας.
9 28 ι Δε Ίλαρίωνο; τοΰ νέου.

10 29 !το. Μάρκου τοϋ έπισκ. ΆρεΟουσίων καί Κυρίλλου διακόνου.
H 3 Τε (Μ-ίγας Κανών,.’Ιωάννου τοϋ συγγραφέωςτη; Κλ’μακος.
12 311 Πε ΎπατΙου ίερομάρτυρος έπισκόπου Γαγγρων.
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ
’Έχων ημέρας 30. Ή ημέρα έχει ώρας 13 και ή νυξ ώρας 11.

Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΑΥΡΟΝ

Ν. 11 ή.έ

13 1 11α Μαρίας όσιας τής Αιγύπτιας.
14 2 Σα. Τίτου τοϋ οσίου καί θαυματουργοί}.
15 Λ Κυ. ψ Δ'. Τών Νηστειών. Νικήτα οσίου καί’Ιωσήφ τοϋ ύμνογ.
16 4 Δε Γεωργίου τοΰ οσίου τοϋ έν Μαλεφ.
17 5 Τρ. Κλαυδίου, Θεοδώρου καί άλλων 5 μαρτύρων.

8 6 Τε. Εύτυχίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
19 7 Πι Καλλιοπίου μάρτυρος καί Γεωργίου έπισκ. Μυτιλήνης.
20 8 Πα. Ήρωδίωνος, Άγάβου 'Ρούφου, ’Ασύγκριτου.
21 9 Σα. Τοϋ Λαζάρου. Εΰψυχίου μάρτυρος.
22 10 Κυ -j- Των Βαίων. Τερεντίου Πομπηΐου καί τών συν αϋτοΤς. 

"Αρχεταε ή ’Αγία καί μεγάλη έβδομα?.
23 1 1

ι2
Δε. Μεγάλη Δευτέρα. Άντύπα επισκόπου Περγάμου.

24 Τρ. Μεγάλη Τρίτη. Βασιλείου επισκόπου Παρίου.
23 13 Τε. Μεγάλη Τετάρτη. Μαρτίνου πάπα 'Ρώμης.
26 14 Πε. Μεγάλη Πέμπτη. Άρις-άρ. Πούδηκαί Τροφίμου έκ τών70
27 15 Πα. Μεγάλη Παρασκευή Κρήσκεντος μάρτυρος.
28 6 Σα Μεγα Σάββατον. ’Αγάπη:, Ειρήνης, Χιονιάς μαρτύρων.
29 17 Ku. ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. ’Αργία καί κατάλυσις πάντων καθ’ 

δλην τήν εβδομάδα τής Διακαινησίμου.
30 18 Δε. Ίωάννου τοϋ όσιου.

ΜΑΙΟΣ

1 19 Τρ. Γίαιρνουτίου ιερομάρτυρας
2 20 Τε. Θεοδώρου οσίου τοϋ Τρίχινα.
3 21 Πε. Ιανουάριου ίερομάρτυρος.
4 22 Πα. Τής Ζωοδόχου Πηγής. Τίτου τοΰ οσίου
5 23 Σα. ψ Γεωργίου τοϋ Μεγαλομάρ. καί τροπαιοφόρου. ’Αργία.
6 24 Ku. •J- Τοϋ Θωμά. Σάββα στρατηλ. καί ’Ελισάβετ τής όσιας.
7 25 Δε. Μάρκου τοΰ ’Αποστόλου καί Εύαγγελιστοΰ»
8 26 Τρ Βασιλέως ίερομάρτυρος επισκόπου ’Αμασίας.
9 27 Τε. Συμεών ίερομάρτυρος.

1 0 28 Πε. Τών έν Κυζίκω 9 μαρτύοων
1 1 29 Πα. Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου τών ’Αποστόλων.
1 2 30 Σα . Ιακώβου τοΰ έπισκ. άδελφοΰ Ίωάννου τοΰ Θεολόγου.

ΜΑΙΟΣ
"Ε/ων ημέρας 31. Ή ημέρα έχει ώρας 14 και η νυξ ώρας 10.

Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΔΥΜΟΥΣ

Π. ή.έ.

13 1 Κυ. Ί*  Τών Μ υ ρ ο φ ό ρ ω ν. Ίερεμίου τοΰ προφήτου.

I14 2 Δε. Ί1 ανακομιδή τοϋ λειψάνου ’Αθανασίου τοϋ Μεγάλου.
15 3 Τρ. Τής άγιας Μαύρα: καί Τιμοθέου μάρτυρος.
16 4 Τε. ΙΙελαγΐα; μάρτυρος.
17 5 Πε. Τής άγια; Ειρήνης τής μεγαλομάρτυρας.
18 6 11α. ’Ιώβ τοΰ δικαίου καί πολυάθλου.
19 7 Σα. Ή άνάμνησις τοϋ έν τφ Ούρανφ φανέντος σημείου τοϋ 

Σταυροΰ έν’Ιερουσαλήμ. ’Ακακίου καί Κοδράτου μαρτ. 
•J· Τοϋ ΙΙαραλύτου. Τοΰ άγ. ’Αποστόλου καί Εύαγγελισοϋ20 8 Κυ.

Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, καί ’Αρσενίου τοϋ Μεγάλου.
21 9 Δε- Ήσαίου τοΰ Προφήτου καί Χριστοφόρου μάρτυρος.
22 10 Τρ. Σίμωνος αποστόλου τοΰ Ζηλωτοΰ.
23 11 Τε. Τής Μ ε σ ο π ε ν τ η κο σ τ ή ς. Μωκίου ίερομάρτυρος.
2 4 12 Πε. ’ΕπίΦανίου επισκόπου Κύπρου καί Γερμανοϋ Κ/πόλεως.
25 13 11α. Γλυκερίας μάρτυρος.
26 1 4 Σα. Ίσιοώοου μάρτυρος έν τή Χίψ.
27 1 5 Κυ φ Τή; Σαμαρείτιδος. Παχωμίου τοΰ μεγ- καί Άχιλλίου.
28 16 Δε. Θεοδώρου τοΰ ήγιασμ. μαθητου τοΰ οσίου ΙΙαχωμίου.
29 17 Τρ. ’Ανδρονίκου τοΰ αποστόλου καί ’Ιουνίας.
30 18 Τε. Πέτρου, Διονυσίου καί τών σύν αύτοΤς μαρτύρων.
31 19 Πε. Πατρικίου ίεοου.. έπισκ. ΙΙρούσσης καί τών σύν αύτω.

ΙΟΥΝΙΟΣ
1 2 ’ Πα. Θαλελαϊου μάρτυρος.

! 2 21 Σα. -J- Τών άγιων μεγάλων Βασιλέωνκαϊ Ίσαποστόλων Κων-
Κυ. σταντίνου καί 'Ελένης. ’Αργία.

3 22 ψ Τοϋ Τυιολοϋ. Βασιλίσκου μάρτυρος.
4 23 Δε. Μιχαήλ τοΰ όμολογητοϋ επισκόπου.

i s 24 T? Συαεών τοΰ έν τώ θαυμαστφ δρει.
1 6 25 Τε. Ή γ'. εύοεσις τής τίμιας κεφαλ. ’ίωάννου τοϋ Προδρόμου.

7 26 ιΐε. ψ Τής Άναλήψεως. Κάρπου τοΰ Αποστόλου έκ τών 70.
8 27 Πα. Έλλαδίου ίερομάρτυρος.
9 28 Σα Εύτυγοϋς ίεοομάρτυρος έπισκόπου Μελιτινής.

I10 29 Κυ Ί*  Θεοδοσίας ίερομάρτυρος.
I* 1 36 Δε. Ίσαακίου ηγουμένου τής μονής Δαλμάτων.
12 31 Τρ 'Ερμείου μάρτυρος.



ί

ΠΟΙΚίΛΙί

ΙΟΥΝΙΟΣ
Εχων ημέρας 33. ΊΙ ήμερα εχει ώρας 15 και ή νύξ ώρας 9.

Ο ΗΛΙΟΣ Eli ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟΝ

Ν. Π.
I
ή.έ

13
11

Τε
14 Πε
15 3 ΓΙα·
ι6 4 Σα.
17 5 Κυ
18 6 Δε.
19 7 ΤΡ-
2 8 Τε.
21 9 11ε.

22 10 ΓΙα.
23 4 1 Σα.

24 1-2 Κυ
2 5 13 Δε.
•26 >4 Τρ
•27 45 Τε.
28 16 11ε.
29 17 11α.
30 18 Σα.

1 19 Κυ
« 20 Δε
3 21 Τρ
4 22 Τε.
5 21 Πε
6 24 Πα.

7 25 Σα
8 26 Κυ.
9 27 Δε.

10 28 Τρ·
11 29 Τε.
t2 3 Πε.

ΣΤΘΑ 43

ΙΟΥΛΙΟΣ
Έχων ημέρας 3t· Ή ημέρα εχει ώρας 14 και η νυξ ώρας 10.

Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ

I

Ν Π. ή.έ.

13 1 Πα.
14 2 Σα.
1 5 3 Κυ.
16 4 Δε,
17 5 Τρ
18 6 Τε.
ι·9 7 Πε.
20 8 Πα.
21 9 Σα
2 2 10 Κυ.
23 1 1 Δε.
24 12 Τρ.
25 13 Τε
26 14 11ε.
27 1 3 Πα.
2η 16 Σα.
29 17 Κυ.
30 18 Δε.
31 19 Τρ·

1 20 Τε.
2 21 Πε.
3 22 Πα.
4 23 Σα
5 24 Κυ.
6 25 Δε.
7 26 Τρ.
8 27 Τε.
9 28 Πε

10 29 Πα.
11 3 Σα

2 31 Κυ.

1

Λ ϊ

Λ
I

X I

t
ί

Κοσμί και Δαμιανού τών Αναργύρων. ’Αργία.
ΊΙ έν Βλαχέρναις κατάθεσις τής έσθήτος τής Θεοτόκου 
Υακίνθου μάρτυρος καί Άνατο/.ίτου Κων/πόλεως. 
Άνδρέου Κρήτης τοΰ Ίεροσολυμίτου.
’Αθανασίου τοϋ έν τώ ΆΟφ καί Λαμπαδοϋ τοΰ θαυματ. 
Σισώη τοϋ Μεγάλου.
Θωμδ τοΰ έν Μαλαιφ καί Κυριακής μεγαλομάρτυρος. 
Προκοπίου μεγαλοαάρτυρο:.
Παγκρατίου Ιερομάρτυρος επισκόπου Ταυρομενίας 
Τών έν Νικοπόλει 45 μαρτύρων.
Ευφημίας μεγαλομάρτυρος.
Πρόκλου καί Ίλαρίου μαρτύρων
Ή σύναξις τοϋ ip. Γαυριήλ καί Στεφάνου τοΰ Σαβα(:ου. 
Άκύλα τοϋ άποστολου καί ’Ιωσήφ Θεσσαλονίκης. 
Κη,ύχου και Ίουλίττης τών μαρτύρων. * *

Ιουστίνου μάρτυρος τοϋ φιλοσόφου.
Νικηφόρου αρχιεπίσκοπου Κωνσταντινουπόλεως.
Λουκιανού μάρτυρος.
Μητρ'»φά*ους άοχιεπισζόπου Κωνσταντινουπόλεως, 

ψ Τής Πεντηκοσής. Δωροθέου έπ σκοπού Τύρου. 
Ί* Τοϋ 'Αγίου Πνεύματος. 'Ιλαρίωνος τοϋ όσιου.

Θεοδότου Ιερομάρτυρος έπισκόπου ’Αγζύρας.
*Τΐ ανακομιδή τοϋ λειψάνου Δεοδώρου τοΰ Στρατηλάτου. 
Κυρίλλου αρχιεπισκόπου ’δ λεξανδρείσς.

"Αρχεται τό θέρος είς τάς 2 ώρας καί 50 λεπτά μ· μ. 
’Αλεξάνδρου και Άντωνίνης μαρτύρων.
Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα τών αποστολών.
"Αρχ.ται ή Ι εσσαρακοστη τ ..ν άγιων Αποστόλων.
Τών Άγ. Πάντων. Όνοφρίουκαί Ιΐέτρ τοϋ έν τψ "Αθω 
’ Α κ ΐλ ί νης μάρτυρος.
Έλισσαίου τοΰ προφήτου.
’Αμώς τοϋ προφήτου.
Τύχωνος επισκόπου ’Αμαθοϋντος τής Κύπρου. 
Ίσαύρου, Μανουήλ, Σεβέλ καί ’Ισμαήλ μαρτύρων. 
Λεοντίου μάρτυρος.

ΙΟΥΛΙΟΣ
ψ ’Ιούδα τοϋ ’Αποστόλου.

Μεθοδ'ου έπισκόπου Πατέρων.
Ίουλιανοΰ τοϋ Ταρσέως μάρτυρος.
Ευσεβίου έπισκόπου Σαμωσατών.
’Αγρ ππίνη; μάοτυρος.

ψ Τό γενέθλιον τοϋ προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστοΰ 
Ίωάννου. ’Αργία.

Φεβοωνίας όσιομάρτυρο;.
ψ Δαβίδ οσίου τοϋ έν Θεσσαλονίκη.

Σαμψών όσίου τοϋ Ξενοδογου.
Κύοου και Ίωάννου τών ’Αναργύρων.

ψ Πέτρου και Παύλου τών κορυφαίων’Α ποστόλων.’Αργία. 
’Η σύναξις τών 12 ’Αποστόλων.

Άθ*νογένους  Ιερομάρτυρος.
Μαρίνης τής μεγαλομάρτυρος. 
Αίμιλιανοΰ μάρτυρος.
Δίου καί Μακρινής τών οσίων.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Τοϋ προφήτου Ίίλιοϋ Θεσβίτου ’Αργία
Συμεών τοΰ διά Χριστόν Σαλοϋ, Ίωάννου συνασκητοΟ. 
Μαρίας τής Μαγ'αλινής τής Μυροφορου.
Φωκδ ίερομάρτυρος καί Ίζεκ'ήλ τοΰ προφήτου 
Χριστίνης τή μεγαλομάρτυρας
Ή κοίμησις τής άγ. Άννης μητρός τής Θεοτόκου. 
'Ερμολάου καί Παρασκευής τών μαρτύρων 
Παντελεήμο'Ός τοϋ μεγαλομ. καί ιαματικού, ’Αργία. 
Προχόρου, Νικάνορος καί ί ίμω ος τών ’Αποστολών 
Καλλινίκου καί Θεοδότης τών μαρτύρων.
Σύλλα, Συλλουανού καί Κρίσκεντος έκ τών 7·3 Άποστ. 
Εύδοκίμου τού Δικαίου.1
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
’Έχω'; ημέρα; 31. Ή ημέρα έχει ώρας 13 και η νυξ ώρας 11.

Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΟΝ

V. π Τ1·έ

13 1 u γ Ή πρόοδος τοϋ τίμιου και Ζωοποιοϋ Σταυροϋ, και των 
παίοων τών Μακαβαίων καϊ Σολομονικής καϊ’Ελεαζέρου

14 2 Τρ· Ί1 ’Ανακομιδή τοϋ λειψάνου Στεφάνου τοϋ πρωτομάρ.
13 Γε. Ίσαακίο.υ. Δαλμάτου και Φαύστου τών οσίων.
16 i Πε. Τών έν Έφέσψ 7 άγιων παίδων.
17 3 Πα. Εισιγνίου μάρτυρος.

8 6 Σα. ψ Η μεταμόοφωσις τοϋ κυρίου καϊ Σωτήρος ημών Ίησοϋ 
Χριστοϋ. ’Αργία καϊ ιχθύος κατάλυσις.

19 7 Κυ ή- Δομετίου ίερομάρτυρος.
20 « Δε. Αιμιλιανοΰ όμολογητοΰ επισκόπου Κυζίκου.
21 9 Τρ. ΜατΟία τοΰ ’Αποστόλου.
22 10 Τε. Λαυρέντιου μάρτυρος καϊ αρχιδιακόνου.
23 1 1 Πε. Εύπλου τοϋ διακόνου καϊ μάρτυρος.
24 1 2 Πα. Φωτίου καί ’Ανίκητου μαοτύρων.
23 ip Σα Μαςίμου τοϋ όμολ. καϊ άπόδωσις τής έορ. τή; Μεταμορ.
26 14 Κυ. γ Μιχαίου τοϋ προφήτου.
27 13 Δε. '11 Κοίμησις της Θεοτόκου. ’Αργία.
28 16 ΤΡ· Τής αχειροποιήτου εικόνος τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ, ήτοι 

τοΰ άγιου Μανδηλίου καϊ Διομήδους μάρτυρος.
29 17 Τε. Μύρωνο; μάρτυρος.
30 18 ΙΙε φλώρου καϊ Ααύρου τών μαρτύρων.
31 19 Πα. Άνδρέου τοϋ στρατηλάτου και ιών συν αύτώ 2,503 μαρ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 20 Σα. Σαμουήλ τού προφήτου.
2 21 Κυ γ Θαδαίου τοϋ αποστόλου καί Βάσση; μάρτυρος.
3 22 Δε. ΆγαΟονίκου μάρτυρος.
4 23 Τρ Αούππου μάρτυρος άπόδοσιςτης εορτής τής Θεοτόκου.
3 24 Τε Εύτυχοΰς ίερομάρ. μαθητου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου.
6 23 ΙΙε Βαρθολομαίου και Τίτου τών αποστόλων.
7 26 Πα ’Αδρίανοϋ καϊ Ναταλίας μαρτύρων.
8 27 Σα Ποιμένας τοΰ οσίου.
9 2f Κυ Μωϋσέω; οσίου τοϋ Αιθίοπας.

toil Δε γ 'Η άποτομή τής κεφαλής Ίω. τοΰ προδρ.’Αργ καινής*.
11131 Τρ Αλεξάνδρου, Ίωάννου καϊ Παύλουτοΰ νέου άρχ.Κ/πόλ.
12131 Τ 'Η κατάθεσις τή; Τιμίας Ζώνη; τής Θεοτόκου.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
’Έχων ημέρας 30- 'II ημέρα ϊχει ώρας II και η νυξ ώρας 12.

Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΖΥΓΟΝ

Ν. II. ή.έ.

13 1 Πε. ψ (’Αρχή τοΰ Ίνδίκτου, ήτοι τοϋ νέου έτους). ’Π σύνα- 
ξι; τής Θεοτόκου και μνήμη Συμεώνος τοϋ Στυλίτου 
καϊ Ίησοϋ τοΰ Ναυή. Αργία.

Ί ο Πα. Μάμαντος μάρτυρος και Ίωάννου τοΰ Νηστευτοδ.
Ιο 3 Σα. ’Ανθίμου Νικοδημίας ίερομάοτυρος.
16 4 Κυ. Βαβύλα ίερομάρτυρος καϊ Μωϋσέω; τοϋ ποοφήτου.
17 3 Δε. Ζαχαρίου τοΰ προφήτου πατρός τοΰ Προδρόμου.
18 6 Τρ. Ή άνάμνησις τοΰ θαύματος Μιχαήλ καϊάρχιστρατήγου.
19 7 Τε. Προεόρ. τοΰγενεθλίου τής Θεοτόκουκαϊ Σώζον.ος μάρτ.
20 8 Πε. ψ Τό γενέθλιον τής Θεοτόκου. Άργ·’α.
21 9 Πα Ιωακείμ καϊ "Αννης καϊ Σεβηριανοΰ μάρτυρο;.
22 10 Σα. Μηνοδώραο, Μητροδώρας, Νυμφοοώρας μαρτύρων
23 11 Κυ Θεοδώρας τής όσιας.

Φθινοπωρινή 'Ισημερία.
24 12 Δε. Αύτονόμου ίερ. Άπόδοσις τών γενεθλίων τή; Θεοτόκου.
25 13 Τρ. Κορνηλίου τοϋ εκατόνταρχου.
26 14 Γε ψ Ί1 ύψωσις τοό τιμίου Σταυροΰ, ’Αργία καί νηστεία.
27 13 Πε Νικήτα μάρτυρος.
28 !6 Πα. Ευθυμίας τής μεγαλομάρτυρος.
29 17 Σα. γ Σοφίας μάρτυρος καϊ τών 3 αυτής θυγατέρων Πίστεως, 

Έλπίδος καϊ ’Αγάπης.
30 18 Κυ Εύμενίου τοΰ θαυματουργοϋ έπισκόπου Γορτύνη.'.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1 19 Δε. Τροφίμου, Σαββάτου, Δορυμέδοντος μαρτύρων.
2 ι20 Τρ. Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και τής συνοδίας αύτοΟ.
3 21 Τε. Κοδράτου τυϋ αποστόλου καϊ ’Ιωνά τοΰ προφήτου.
4 22 11ε. Φωκά ίερομάρτυρος έπισκόπου Σινώπης.
β 23 Πα ΊΙ σύλληψίς τοΰ Προδρόμου καϊ Βαπτιστοϋ Ίωάννου.
6 24 Σα. Θέκλης τή; πρωτομάρτυοος.
7 25 Κυ Ευφροσύνης τής όσιας.
8 26 Δε. ΓΗ μετάστασίς Ίωάννου τοϋ Θεολόγου. ’Αργία.
9 27 Τρ Καλλιστράτου καϊ τών σύν αύτώ ι9 μαρτύρων.

10 28 Τε Χαρίτωνος όμολογητοΰ καϊ Βαρούχ τοΰ Προφήτου.
11 2<. ΙΙε Κυριάκου τοό άναχωρητου.
'12 31 Πα Γρηγορίου έπισκόπου μεγάλης’Αρμενίας.
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Εχων ημέρας 31. Ή ημέρα έχει ώρας II καλή νύξ ώρας 13.

Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΣΤΟΝ ΣΚΟΡΠΙΟΝ

■ν' Π ή.έ.

13 1 Σα. Άνανι’ου τοΰ αποστόλου, 'Ρωμανού τοΰ με)ψδοΰ.
1 1 2 Κυ 4· Κυπριανού ίερομ. καί Ίουστίνης τής παρθένου.
15 3 Δε. Διονυσίου · S Άρειοπαγίτου ίερομάρτυρος.
16 4 ΤΡ· 'Ιεροθέου επισκόπου ’Αθηνών.
17 δ Τε. Χαριτίνης μάρτυρος.

8 β Πε. Θωμδ τοΰ ’Αποστόλου.
19 7 Πα Σέργιου και Βάκχου τίϊιν μαρτύρων.
2β 8 Σα. Ιίελαγίας τΤίς όσίας.
21 9 Κυ. ·]*  Ίακώοου τοΰ αποστόλου καί ’Ανδρονίκου του οσίου.
22 10 Δε. Εύλαμπίου καί Εύλαμπίας τών άδ-λφών μαρτύρων.
'3 11 Τρ. Φιλίππου τοΰ αποστόλου και Θεοφάνους τοΰ Γραπτοΰ
24 12 Τε ΙΓρόδου, Ταράχου καί ’Ανδρονίκου τών μαρτύρων.
23 13 Πε Κάοπου, Παπύλου, Άγαθονίκης τών μαρτύρων.
26 14 Πα. Ναζαρίου καί τών σύν αύτώ μαρ. Κοσμά τοΰ ποιητοΰ.
27 13 Σα. ΛουκιανοΟ μάρτυρος.
>28 16 Κυ. Λογγίνου τοΰ εκατόνταρχου μάρτυρος
29 17 Δε ’ίΐσιέ τοΰ προφήτου καί Άνδρέου τοΰ έν Κρίσει.
30 18 Τρ. Λουκά τοΰ Εύαγγελιστοΰ.
31 19 Τε. Ίωήλ τοΟ προφήτου καί Ούάρου μάρτυρος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1 20 Πε. ’Αρτεμίου μεγαλομάρτυρος καί μνήμη τοΰ οσίου Γερα
σίμου, τοΰ νέου άσκητοΰ καί προστάτου Κεφαλληνίας.

2 2' ΙΙα. Ίλαρίωνος τοΰ μεγάλου
3 22 Σα. Άοερκίου τοΰ θαυματουργού.
4 23 Κυ γ ’Ιακώβου τοΰ Άδελφοθέου καί ’Αποστόλου.
5 21 Δε. Άρέθα μάρτυρος καί των σύν αύτφ.
6 23 Τρ Μαρκιανοΰ καί Μαρτυρίου τών Νοταρίων.
7 26 γ- Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοΰ μυροβλήτου. ’Αργία.
8 27 Πε Τίέστορος μάρτυρος.
9 28 Πα. Στεφάνου τοϋ Σοβαίτου, Τερεντίου μάρτυρος.

10 29 Σα. ’Αναστασίας τής 'Ρωμαίας, Άβραμίου τοΰ όσίου.
1 1 30.Κυ. γ Ζηνόβιου καί Ζηνοβίας αδελφών μαρτύρων
12

!---
ι3' Δε.

1
Στάχυος καί τών λοιπών αποστόλων έκ τών 70.

Π Ν. ή.έ.

13 1 Τρ·
14 2 Τε.
15 3 Πε.
16 4 Πα
17 δ Σα.
18 6 Κυ.
19 7 Δ ε.
2 1 8 Τρ.

21 9 Τε.
22 10 ΓΙε.
23 H Πα.
24 1 ’ Σα.

5 13 Κυ.
26 1 4 Δε.

27 15 Τρ.

28 16 Τε
29 17 Πε.
30 18 Πα.

1 19 Σα
2 20 Κυ
3 21 Δε.
4 22 Τρ
δ 2 3 Τε.
6 24 Πε
7 25 Πα.
8 26 Σα.
9 27 Κυ.

ίο 28 Δε.
11 29 Τρ.
12 30 Γε.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Εχων ημέρας 30. Ή ημέρα εχει ώρας 10 καί ή νυξ ώρας 14.

Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΣΤΟΝ ΤΟΞΟΤΗΝ

Κοσμδ καί Δαμιανού τών θαυματουργών ’Αναργύρων 
’Ακίνδυνου και τών σύν αύτώ 70 μαρτύρων. 
Άκεψιμ5 μάρτυρος.
’ΐωαννίκου μεγαλ. Νικάνδρου, Ερμαίου Ιερομάρτυρος. 
Γαλακτίωνος καί ’Επιστήμης τών μαρτύρων.
Παύλου τοΰ όμολογητοΰ άρχιε.τ. Κωνσταντινουπόλεως. 
Τώνέν Μελιτινή 33 μαρτ. Λαζάρου τοΰ θαυματουργού. 
Ί1 σύναζις Μιχαήλ τοΰ ’Αρχιστρατήγου και τών λοι

πών Ά σωμάτων δυνάμεων. ’Αργία.
Όνησιφόρου, Ποοφυρίου μάρτ.καί Ματρώνης τής όσίας. 
’Εράστου, καί τών σύν αύτψ ’Αποστόλων.
Μηνδ, Βίκτωρος καί Βικεντίου τών μαρτύρων. 
Ίωάννου του έλεήμονος καί Νείλου τοΰ οσίου. 
Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου άρχιεπ. Κων)πολεως. 
Φιλίππου τοΰ ’Αποστόλου. Αργία (Τήν αύτήν ημέραν 

τελείται καί ή μνήμη τοΰ νέου μάρτυρος Κωνσταντί
νου τοΰ Ύδραίουμαρτυρήσαντος έν 'Ρόδψ τώ 1300).

Γουρία, Σααωνα καί Άβίβου τών μαρτύρων.
’Άρχσται ή νηστεία τών Χριστουγέννων. 

Ματθαίου τοΰ ’Αποστόλου καί Εύαγγελιστοΰ. 
Γρηγορίου τοΰ θαυματουργού.
Πλάτωνος καί 'Ερμανότου τών μαρτύρων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Άδδιοΰ τοΰ προφήτου καί Βαρλαάμ, μάρτυρος. 
Γρηγορίου Δεκαπολίτου καί Πρόκλου άρχ. Κ)πόλεως. 
Τά εισόδια τής Θεοτόκου ’Αργία.
Φιλήμονος καί τών σύν αύτώ, καί Κιλικίας μάρτυρος. 
Γρηγορίου έπισκ. Άκραγαντίνων καί ’Αμφιλόχου μάρτ. 
Κλήμεντο: ΓΙάπα 'Ρώμης καί Πέτρου ’Αλεξάνδρειάς. 
Αικατερίνης μεγαλομάρτυρο:.Μερκουρίου μάρτ. ’Αργία. 
'Αλυπίου τοΰ Κιονιτου καί Νίκωνος μαρτύρων. 
Ιακώβου Πέρσου τοΰ μεγαλομάρτυρος.
Στεφάνου τοΰ νέου καί Ειρηνάρχου μάρτυρος. 
Παρανόμου καί Φιλουμένου μαρτύρων.
Άνδρέου τοΰ Πρωτοκλίτου ’Αποστόλου. ’Αργία.
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. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Έχων ημέρας 31. Ή ημέρα εχει ώρας 9 κα'ι η νύξ ώρας 15.

Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΓΟΚΑΙΡΟΝ

ΜΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ

Ν. Π. U.
13 1 Πε. Ναοΰμ το5 προφήτου.
14 2 Πα. ’Αοβακούμ τοΰ προφήτου.
15 3 Σα. Σοφρονίου τοΰ προφήτου.
16 4 Κυ. J.

1 Βαρβάρα; τής μεγαλομ- καί Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ.
7 5 Δε. J.

1 Σάβόα το5 ©εοφόρου καί Αγιασμένου ’Αργία.
8 6 Τρ. -τ Νικολάου έπισκόπου Μόρων τής Λυκίας. ’Αργία.,

19 7 Τε. ’Αμβροσίου έπισκόπου Μεδιολάνων.
20 8 ΓΙε. Παναπίου τοΰ οσίου.
21 9 Πα. Ή σϋλληψις τής θεομήτορος Άννης ’Αργία. 

“Αρχεται ό χειμών.
22 10 Σα. Μην5, Έρμογένους καί Εύγράφου μαρτύρων.
23 11 Κυ. Λ.

1 Δανιήλ τοΰ Στυλίτου.
24 12 Δε. t Σπυρίδωνος τοΰ θαυματουργού ’Αργία.
23 13 Τρ Εύστρατιού και τών συν αύτώ μαρτύρων.
26 14 Τε· θύρσου καί τών συν αύτώ μαρτύρων.
■27 15 Πε. ’Ελευθερίου ίερομάρτυρος.
28 16 Πα. ’Αγγαίου τοΰ προφήτου καί Μαρίνου μάρτυρος.
29 17 ία. Δανιήλ τοΟ προφήτου καί τών 3 παίδων.
30 18 \ υ. t Σεβαστιανού, Ζωής καί τών συν αύτοΤς μ,αρτυρων.
31 19 4ε. Βονιφατίου μάρτυρος.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
1 20 Τρ. Προεόρτια τών Χριστουγέννων καί ’Ιγνατίου Θεοφορου.
2 21 Γε. Ιουλία,ής μάρτυρος.
3 22 Ιε. ’Αναστασίας μάρτυρος τής Φαρμακολυτρίας.
4 23 Πα. Τών έν Κρήτη 10 μαρτύρων.
5 24 α. Παραμονή τών Χριστουγέννων καί Ευγενίας μάρτυρος.
6 25 Κυ. + Ή κατά σάρκα ΓΕΝΝΗΣΙΣ τοΰ Κυρίου ή·χών Ίησοΰ 

Χρίστου. ’Αργία τριήμερος, κατάλυσις είς πάντα μέ
χρι τή; παραμονής τών Θεοφανείων.

*Η σύναξις τής Θεοτόκου καί ΕύΟυμίου ίερομάρτυρος.7 23 Δε.
8 27 Τρ. Στεφάνου άρχιδ. καί πρωτομ. καί Θεοοώρου Γραπτοΰ
9 2' Τε. Τών έν Νικομήδεια καέντων δισμυρίων μαρτύρων.

10 29 Πε. Τών έν Βηθλεέμ άναιρεθέντων 14 χιλιάδων νηπίων.
11 30 Πα. ’Ανοσίας τής δσιομάρτυρος.
'2 31 Σα. Μελάνης όσιας καί άπόδοσις τών Χριστουγέννων.

ντικρυς τοΰ λεγομένου Κάστρου έν Ίω«ν- 
νίνοις μικρόν τι προς βορραν ήτο ή αγορά 
ή τδ τότε καλούμενου παζάρι, τδ μάλ
λον φοιτούμενον μέρος ύπδ τών κατοί
κων Συνίστατο έκ πολλών ακανόνιστων 
διόδων μέ πρατήρια, οροφών χαμνιλών καί 
έςεχουσών. Τά διάφορα συνάφια είχονέκα
στον ένταϋθα χωριστά τδ τμήμά του καί

τους παράσιτους κόνας του Μολοσσικής καταγωγής.
Αί άποκρέω τοΰ 1820 δέν ήσαν δ συνήθης χαρμόσυνος μήν 

τής πόλεως ταύτης, καθ’ άς εις τά προηγούμενα έτη οί κάτοικοι 
έπιλήσμονες γινόμενοι τών αιματηρών σελίδων τής τεσσαρακον- 
ταετοϋς τυραννίας· των μεθ’ Ορμής βακχικής πανηγύρεως παρεδί- 
δοντο έπί πολλά ήμερονύκτια είς τάς χαρμοσύνους τών έορτών 
τούτων διασκεδάσεις. Είς τάς οδούς τών Ίωαννίνων τώρα τάδε 
κακεΐσε έφαίνοντο ολίγοι προσωπιδοφόροι καί ήζούοντο όργανά 
τινα μουσικά. Οί πράκτορες τοΰ Άλή διέτρεχον τά διάφορα συν 
άφια τής αγοράς ταύτης, τάς διαφόρους συνοικίας τής πόλεως
μέχρι τών προαστείων τών πενεστέρων ’Αθιγγάνων προσφέροντες 
τά πολύκροτα δώρα του Βεζύρου πρδς τού; κατοίκους.

Άλλά φεΰ! Τά δώρα ταϋτα ήσαν τδ έμβλημα τοΰ πένθους, 
ήσαν δ,τι ήδύνατο καί τά; άποκρέω τής ιδίας ΓΡώμης νά μετα- 
βάλη είς κηδείας. ’’Επεμψε δύο κοιλά σίτου πρδς μίαν πτωχήν γυ-
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ναϊκα, ένα οιραΐον ίππον πρδς εύπορον ’Αλβανόν, διακοσίους σάκ- 
κους καφφέ πρδς μεγαλέμπορον Ίωαννίτην, έν ώρολόγιον πρδς 
τδν ’Αρχιερέα ή τδν 'Ηγούμενον, μίαν χρυσήν ταμβακοθήκην πρδς 
τδν δημογέροντα, έν χρυσοδεδεμένον σύγγραμμα πρός τινα κα
θηγητήν ή έν ζεύγος πιστολίων πρός τινα οπλαρχηγόν καί έπε- 
ρίμενε συγχρόνως την αμοιβήν παρά τούτων εις μετρητά, τήν 
οποίαν ό ίδιος προσδιώριζεν εις τριπλάσιον καί πολλάκις πεντα
πλάσιον ποσδν τής αξίας τών δώρ&>ν, δι’ ών έφιλοδώρει τούς κα
τοίκους. Ήκούσθη ποτέ εύγενέστερος τρόπος φορολογίας ?■ 'Η πό
λις λοιπόν έγεμε θρήνων, αί δέ άποκοέω ήσαν μόνον ονομαστι- 
καί. Έν μια περιπτώσει ή χήρα τοϋ ’Αναστασίου ’Αργυρή Βοετ- 
τοΰ ένδς τών εύεογετών τών Ίωαννίνων, πρδς βν ώφείλετο ή οι
κοδομή τοϋ ναοΰ τής 'Αγίας Μαρίνης τοϋ Νοσοκομείου, επίσης 
τδ ταμείου διά τήν περίθαλψιν τών πεφυλακισμένων, διάφοροι 
οδοί, γέφυραι, καί παντοία φιλανθρωπικά καταστήματα, πλήν 
οϋτινος τήν περιουσίαν μετά θάνατον σφετερισθείς ό τύραννος 
τήν δυστυχή ταύτην κυρίαν είχε καταβυθίσει εις αληθή πενίαν, 
ή χήρα λέγομεν τοΰ αοιδίμου τούτου άνδρδς είχε καταδικαθή 
νά δεχθή δέκα κοιλά σίτου ώς δώρον, όφείλουσα όμως νά τά πλή
ρωσή τριπλασίως τής εις τήν αγοράν αξίας των. Αί φωναί καί 
οί οδυρμοί τής αγαθής ταύτης γραίας ήσαν τοιοϋτοι, λέγει ό πε
ριηγητής κ. Σμάρτ-Γιούζ, δστις έτυχε νά καταλύη έν τώ οίκω 
αυτής, όίστε ήναγκάσθη δ ίδιος μετά τοϋ συνταξειδιόιτου του 
κ. Πάρκερ νάτά πληρώσωσιν, όπως τήν άπαλλάξωσιν έκ τών συ
νεπειών.

Άλλ’ αί άποκρέω τοϋ 1820 έν Ίωαννίνοις ήσαν νεκραί, όχι 
μδνον διά ταϋτα αλλά καί διότι άμα έκηρύχθη παρά τοϋ Σουλ
τάνου έκπτωτος ή πόλις έπλημμύρησεν ’Αλβανών, ους έκ τών ά- 
ποτάτων τής επικράτειας του ένταϋθα συνεκέντρωσε πρδς φρίκην 
τών κατοίκων. 'Η πόλις αύτη ή περιέχουσα τότε τεσσαράκοντα 
χιλιάδας κατοίκους ήναγκάσθη νά χορηγήση είς χιλιάδας τούτων 
καταλύμ.ατα, ούτοι δέ περιεφέροντο ώς άγριοι λύκοι μέ τά χρυσά 
όπλα των καί τάς βουκολικάς κάπας των καθ’ ομάδας είς τάς 
οδούς τής αγοράς ή ώς οί μολοσσοί κύνες έκάθηντο ή ήσαν έξη-

πλωμένοι έπί τοϋ έδάφους. Ό Βεζύρης περιήλθεν έν πρώτοις έφιπ
πος τδ μέρος έν ώ ήσαν συναθροισμένοι οί άτακτοι ουτοι, άκρο- 
αζόμενος τά παράπονά των καί δεικνυόμενος όσον ήδύνατο πρδς 
τούς κατοίκους δημοτικός. Ειτα άφιππεύσας εϊσήλθεν είς τδ μι
κρόν φρουραρχείου τής αγοράς διανέμων διά τού άρχιταμίου του 
πρδς έκαστον τούτων τούς μισθούς των πληρονομένους έκ τών 
χρημάτων τής άργυρολογίας, ένταυτώ ρίπτων καί τινα αστεϊ
σμόν πρδς τδν μέν ή δέ άμφοτέρων τών φυλών κατ’ όνομα κοά- 
ζων τούς άξιωματικούς καί προύχοντας των.

Άλλ’ ή είκών αυτή ήτο ποικίλη διά τδν οοθαλμδν ώς χορηγός 
Θέματος άξιοσπουδάστου τοϋ έπικρατοΰντος τότε έν Ίωαννίνοις 
πολιτεύματος. Τών Μιρδιτών ή στολή μέ τδ ερυθρόν σαρίκιον καί 
τδ ίματίδιον τοϋ Ταγκρέδου καταγωγής Λατινικής, θρησκείας 
καθολικής καί γλώσσης άναμίκτου ’Ιταλικών λέξεων ευρίσκετο 

f είς αντίθετον μέ τάς τών Γκέκιδων, τών Τόσκων καί λοιπών Σκη-
πετάρων ούχ’ ήττον τερπνότεραι είς τδ ειδός των. Καί όμως τδ 
ΑΆρκαόά^ί, ώς έσυνείθιζον νά τδ όνομάζωσιν, ήτο νεκρό ». Είς 
τήν θέσιν ταύτην ευρίσκετο όπόταν άνήρ προβεβηκώς μέ λευκό
τατου, ώς κάμβακα, πώγωνα, υψηλόν μέτωπον καί ήθος φιλοσο
φικόν, διερχόμενος έκεΐθεν έχαιρέτισε μετά σεβασμού πλήν άξιο- 
πρεπώς τδν Βεζύρην καί εξακολούθησε τήν πορείαν του όπως έ- 
ξέλθη τής ’Αγοράς-

— Κύρ Μπαλάνο, κύρ Μπαλάνο . . . έλα δώ, ήκούσθη ή φωνή 
τοϋ Τυράννου.

-— 'Ο Καθηγητής οϋτος, οϋτινος τδ όνομα μέχρι νϋν τυγχάνει 
γνωστόν προσήγγισε ποιήσας δεύτερον βαθύν χαιρετισμόν.

— Κάθησε δώ κοντά μου κύρ Μπαλάνο . . . πρόσμενε λιγάκι 
νά μοιράσω τούς λουφέδες τών παιδιών καί θά σέ πέρνω νά πάμε 
στοϋ κύρ Άλέξη, ποϋ μοϋ δίνει απόψε μεγάλο γιόμα ! . . έχου
με, μπίρο μου, νά μιλάμε πολλά πράμματα γιά τδ καλδ τών 
ρωμιώνε ... Μέ καταλαβαίνεις τί θέλω νά πώ κύρ Μπαλάνο . . . 
θ’ άρθή κεϊ καί ό φίλος σου Ψαλλίδας . . . τζιμπούκι, καφφέ . . . 
γιά τδ δάσκαλο.

'Ο Άρχικαθηγητής τοϋ αρχαίου υπδ τοϋ φιλογενοϋς Γκιόνη
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συστηθέντος γυμ.νασίου τών Ίωαννίνων έκάθησε καπνίζουν παρα 
τώ φιλόφρονι Σατράπη, δστις εύρίσκετο είς τήν μεγαλειτέραν 
ευθυμίαν, έν ή ποτέ είδαν τούτον. Καθ’ ον δέ χρόνον δ Βεζύρης, 
ώς αληθή; ’Ιουδαίος τραπεζίτης, έξηκολούθει τάς πληοωμάς τών 
στρατιωτών μετρών καί μαλάσσων τάς ένώπιόν του έκ φλωρίων 
πυραμίδας, ή προσοχή τοϋ καθηγητοϋ προσηλώθη έπί του λαμ
πρού παρασήμου, 8 δ τύραννος έφερεν έπί τοΰ στήθους του. ΎΗτο 
ή πρώτη φο.’ά καθ’ ήν έβλεπε τοΰτο, δπεο ήτο συγχρόνως δ θαυ
μασμός όλων τών περεστώτων.

— Πώς σοί φαίνεται, κυρ Μπαλάνο, τοΰτο τό άστρο ; είπεν δ 
Άλής έκ τοΰ δφθαλμού του δποίου ούδέν διέφευγε. 'Εκατόν είκοσι 
χιλιάδες κολονάτα μοΰ κοστίζει. Τά ές αυτά μαργαριτάρια τά 
μεγαλείτερα τής Ευρώπης τά αγόρασα τριάκοντα χιλιάδες κολο
νάτα, τοΰτο τό μεγάλο μποιλάντι τό αγόρασα από τό Βασιλέα 
Κάρολο τής Σβεκίας εξήντα πέντε χιλιάδες τάλληρα καί μ.αζύ 
μ’ δλα τ’ άλλα τοΰτα μπριλάντια τό έκαμα ένα άστρο, σάν έκεϊνα 
ποΰ φορούνε οί φράγκοι σου. Τοΰτο θάναι από δώ κι’ δμπρός 
τό βραβείο μου καί θά δώσου παρόμοια φτινότεοα στούς εκλε
κτούς μου. Σύν ταϊς λέξεσι ταύταις δ Βεζύρης άπέσπασιν έκ τοΰ 
στήθους αύτοΰ τό πολύτιμον παράσημον καί τό ένεχείρισε πρός 
τόν καθηγητήν, όπως καλλίτερον τοΰτο έπεξεργασθή. Άμφιβάλ- 
λομεν άν είς τών μοναρχών τής Εύοουπης έφερε ποτέ παραπλήσιον 
παράσημον είς τό στήθος του.

Έγκαταλιμπάνοντες ένταΰθα τόν Βεζύρην καί τόν καθηγητήν 
μεταβαίνομεν έν τή οικία τοΰ ’Αλεξίου Νούτζου διοικητού τοΰ 
Ζαγορίου καί έκ τών μάλλον εύνοουμένων υπό τοΰ Βεζύοου. Δύο 
ημέρας πρό τής παρούση; είχεν αυθορμήτου; πέμψει τούς διαγγε
λείς του ό Σατράπης, δπως κοινοποίηση τώ Νούτζου ότι έμελλεν 
απόψε νά γευματίση μετά τούτου. Διό έπεθύμει συγχρόνως νά 
προσκαλέση τούς άξιολογωτέρους τής Γραικικής κοινότηταςείς τό 
γεύμα τοΰτο. 'Ο δολόφρων Βεζύρης έζήτει αυτόκλητος, καθ’ 8ν 
χρόνον έφορολόγει τά ’Ιωάννινα διά τό έν στοιχεϊον μ.εταβάλλουν 
ταΰτα είς ’Αλβανικόν στρατόπεδον, νά έπεκτείνη τήν δημοτικό
τητα του διά τοΰ τρόπου τούτου είς τό έ'τερον.

'Η τιμή ήν άπένεμεν είς τόν ’Αλέξιον Νοΰτζον είς προηγού · 
μένα έτη ήθελεν είσθαι τοιαύτη, ώστε νά έρεθίση τήν τε φιλοδο
ξίαν καί ζηλίαν τών ιδίων υίών του Μουκτάρη καί Βελή, πλήν 
τώρα τά πράγματα ήλλαξαν. Ητο έκπτωτος τοΰ βαθμού του, 
καί τοΰτο ή'ρχισεν ηδη νά γίνηται γνωστόν, τό δέ πνεύμα τής 
φιλική; 'Εταιρίας είχεν έξυπνήσει πολύ τήν μερίδα τών άξκυλο- 
γωτέρων άνδρών τή; πόλεως ταύτης, ώστε δεχόμενοι τήν πρόσ- 
κλησιν, έποίουν τούτο μάλλον χάριν διπλωματίας καί φόβου, ή 
έκ τοΰ αισθήματος τής έλαχίστης φιλοδοξίας.

'Ο οίκος τού ’Αλεξίου Νούτζου ήτο έν τών μεγαλοπρεπεστέ- 
ρων Μεγάρων τών Ίωαννίνων τής έποχή; έκείνη;. Έν τή είσόδω 
του υπήρχεν εύρύχωρον περιαύλιον, δπερ ήτο πλήρες, ώς καί δ 
έκτενής πρόδρομος, ’Αλβανών στρατιωτών, Ελλήνων παλληκα- 
οίων, καβάσιδων καί τσαοΰσιδων καί παντός σώματος πολιτοφυ
λάκων. Έκτος δέ τούτου ή δδό; είς μεγίστην άπόστασιν ήτο πε- 
φραγμένη ύπό τού λαού άμφοτέρων τών γενών καί πάσης ηλικίας.

Είς τήν πρόυτην παστάδα έπαιάνιζεν ή πολυόογανος Μουσική 
τού Σατράπου, τήν οποίαν προώρως έπεμψεν ένταύθα καί ουρ- 
χούντο πολλοί μείρακες ένδεδυμένοι πολυπρεπώς μέ έρυθρόχρυ- 
σον μέταξαν καί αργυρού; κεστούς. Οί χοροί τούτων δέν ήσαν 
όμως οί αναιδείς εκείνοι, τούς δποίου; δ αναγνώστη; είδε πρό 
τίνος είς τήν Κωνσταντινούπολή, άλλ’ ήσαν Ήπειροθετταλικοί 
στρατιωτικοί, βουκολικοί ή αγροτικοί. Προσεγγιζούσης τής νυ- 
κτό; τό μέγαρον κατεφωτίσθη έσωτερικώς καί έξωτερκιώ; διά 
λυχνούχων, λυχνιών καί λαμπτήρων, καί διά φανών καί πυρών 
καί μικρών σφαιρικών λυχνίσκων είς διάφορα σύμβολα καί ψηφία 
κατατεταγμένων.

Έν τή μεγάλη αιθούση τής υποδοχής, έν ή άνεμένετο δ Βεζύ- 
ρη; έκάθηντο, περιεφέροντο ή ίσταντο όρθιοι πολλοί κύριοι. Μετα
ξύ τούτων διεκρίνοντο δ Ψαλλίδας καθηγητής τής έτέοας σχο
λής τών Ίωαννίνων τής ύπό τοΰ Πικροζωη θεμελιωθεισης καί δι
δάσκαλος τής Ελληνικής, Λατινικής, Ιταλική; καί Γαλλική; 
γλώσσης, δ Σακελλάριος ’Ιατρός τοΰ Μουκτάρ πασσά καί Άλή 
πασσά, δ Δηαήτοιος Δρόσος άρχιγραμματεύς τοΰ Μουκτάρη, δ
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μεγαλέμποοος καί προεστώς Σταΰοος, δ ’Ιατρός Βελαράς, οί άρ- 
ματωλοί Στουρνάρης, Βαρνακιώτης, Ζόγκος, Ήσκος, και Άλεξάκης 
Βλαχάκης έλθόντες είς ’Ιωάννινα διά ποοσκλήσεως τοΰ Άλή, δπως 
μέ τούτον διαποαγματευθώσι συμμαχίαν και έπιμαχίαν, ό Λάμ
προς Νάκος, δ Ιωάννης Φίλων, δ Νικόλαος Λασπάς, άρχιεταιρε- 
στής Πεντεδέκας, δ ανεψιός τοϋ Πατριάρχου Γρηγορίου Θρασύβου
λος, δ Όδυσσεύς Άνδροϋτζος, δ Νικόλαος Βρεττός, δ Ζοβάνης 
Μελάς, ούτινος παράνυμφο; ήν δ Νοΰτζος καί δ Άρχιερεύς τών 
Ίωαννίνων μετά δύο πρωτοσυγγέλλων καί διάφοροι άλλοι κληρι
κοί ήσαν έπίσης εκεί.

Ό ψαλλίδας, ως λογιόιτατος, άκρως ομιλητικός καί ώς οί δλί- 
γοι γραμματισμένοι ταύτης τής εποχής, μάλλον δεικτικός είς τε 
τούς λόγους καί τούς τρόπους του αείποτε, έπέμενε νά έπιβάλλη 
τάς ιδέας του πρός τούς άλλους. Φανατικός θιασώτης τοϋ Άλή- 
Πασσά, μολονότι ήσπάσθη το πνεύμα τής 'Εταιρίας καί άκρως 
πατριώτης έφρόνει, δτι ουδέποτε οί φιλικοί ήθελον εύδοκιμήσει 
άνευ τής αρχηγίας τοϋ πάτρωνός του. Ό Καθηγητής ούτος περιη- 
γηθείς διάφορα μέρη τής Ευρώπης καί τά πλεϊστα τής νεότητάς 
του έτη διανύσας έν Πετρουπόλει, έν ή είχε συγγράψει τό είς τήν 
Αικατερίνην άφιερωθέν δοκίμιόν του. «ΖΖερί της ά.Ιηθονς ενόαι- 
/ιονίας χαί τών θε^ιε.Ιίων άπασών τών θρησχειών», έτοεφεν α
παιτήσεις ύπερτέρας σοφίας τών λοιπών Ίωαννιτών, ώστε συ
χνότατα είς τάς αμφισβητήσει ς αύτοϋ ύπερβαίνων τήν ισορροπίαν 
καί άξιοπρέπειάν του καί καταπλημμυρούμενος δργής έγίνετο γε
λοίος. Πρό τής άφίξεως τοϋ Σατράπου έγινε τό θέμα σφοδρά; 
έριδος διά τήν συσσώρευσιν τών ’Αλβανών έν τή πρωτευούση, τήν 
θέσιν τοϋ Βεζύρου απέναντι τοϋ Σουλτάνου καί διά τά άβροδά- 
πανα δώρα τών άποκρέω. Ό κ. Ψαλλίδας λοιπόν έρητόρευε προς 
τόν ’Αρχιερέα ’Ιγνάτιον, πρό; τούς κ. Σακελλάριον, Βελαράν, Δη- 
μήτριον Δρόσον καί λοιπούς, ώς άλλος Άσχύνης υπέρ Φιλίππου 
τοϋ Μακεδώνος.

— Οτι δ βίος τοϋ μεγάλου τούτου άνδρός, άρχοντες, γέμει 
ώμοτήτων, έξηκολούθει δ Καθηγητής ούτος μετά ζέσεως, ούδείς 
δύναται νά τό άρνηθή. ’Αλλά, πανιερώτατε, τις μεταρρυθμιστής
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τής κοινωνίας, ποοέβη ποτέ εις τδν πολιτισμόν τών λαών του μή 
ύπολαμβανόμενος ώς αίμ.οβόοος ύπδ τών συγχρόνων του; Τδ πο
λιτικόν όμως μυστήριόν του και ο μέγας πολιτικός νους του μό
νον πρδς τούς μεταγενεστέρους θά γίνωσι καταφανή διά τών απο
τελεσμάτων. "Ας περιμένομεν λοιπόν..........

— Μά, Κύριε Ψαλλίδα, δι’ όνομα τοϋ Θεοϋ! Μέγας πολίτικος 
νους!.... πολιτικόν μυστήριον !.. .. Μεταρρυθμιστής ?... Αύται 
είναι ύπεοβολαί, τάς όποιας όταν προφέρη δ λόγιος Ψαλλίδας πα- 
ράγουσιν είς την ψυχήν και τδν νοϋν τών άκροαζομένων υμάς, 
τήν ιδίαν έντύπωσιν τών σεισμών τής γης, διέκοψεν δ δόκτωρ Σα- 
κελλάοιος.

= Τδ πιστεύω, πρό πάντων μάλιστα όταν οί άκροαταί μου 
είναι προδιατεθειμένοι ύπδ προσωπικών αιτιών κατά τοϋ Βεζύ- 
ρου, θεωρών τδν ’Ιατρόν ατενώς έξεφώνησεν ό Καθηγητής’ ειτα 
καταπραόνων τδ ήθος προσέθεσε : πλήν εγώ κλείω τους δφθαλμούς 
μου καί ομιλώ δπως ή 'Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού έθνους, άρχοντες, 
ημέραν τινά θά δμιλήση διά τδν νέον ημών Πύρρον. Ποία ιστο
ρία θ’ άρνηθή ποτέ oTt ή 'Ελληνική γλώσσα δέν έκκαθαρίσθη έκ 
τών ξενισμών της καί έλυτρώθη εις Ιωάννινα ; Εις μόνον τά 
’Ιωάννινα τδ Εύαγγέλιον προηγήθη τοϋ Κορανίου, ενώ εις τήν 
έπίλοιπον Τουρκίαν ή βίβλος τοϋ Μωάμεθ είναι δ πολιτικός καί 
θρησκευτικό; κώδηξ ανεξαιρέτως δλων τών κατοίκων της. Τά 
τοιαϋτα, κύριοι είναι γεγονότα αναντίρρητα. Δείξατέ μοι ένα 
ηγεμόνα δστις έφείλκυσε τήν αγάπην τοϋ λαοϋ του, εις τοιοϋτον 
βαθμόν, ώς τδν Άλήν, ώστε νά περιστοιχήται, άγαπάται καί 
λατρεύηται ύπδ τών ιδίων τέκνων καί αδελφών τών καταδικα- 
σθέντων είς θάνατον. Αύθορμήτως άμφοτέοων τών θρησκειών οί 
άνθρωποι δέν προσφέρονται δλοκαυτώματα ύπέρ τούτου; Έλη- 
σμόνησας, έξοχώτατέ μου, δτι τήν ημέραν τοϋ γάμου τοϋ Σαλή 
βέη τοϋ τρίτου υίοϋ του, δ σεβασμιώτερος τών Δεοβισών τής ’Ηπεί
ρου άναβάς εί; τδ δώμα τοϋ σεραγίου καί έπικαλεσθε'ις έπί τής 
κεφαλής αύτοΰ τάς δυστυχίας, δσαι ποτέ δύνανται έν τώ μέλ- 
λοντι νά έπισκεφθώσι τδν νεαρόν γαμβρόν έρρίφθη και έφονεύθη 
αύθορμήτως όπως κατά τάς γραφάς τών Μουσουλμάνων διά τής 
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ζωή; του ποιήση τον βίον τοϋ ήγαπημένου υιοΰ του Άλή ήρεμον 
καί όλβιον; (α) Έλησμόνησας τον Πάγκον μα; τον άνδρείον έκεΐ- 
νον γραικόν, όστι; διά τής ιδία; άφοσιώσεως έξηπλώθη κατά γής 
επί τινο; λακκωτοΰ διόδου, καθ’ήν διερχομένη ή άμαξα του Βε- 
ζύρου απολύτως έμελλε ν’ άνατραπή, ίνα πληρώση τδ κενόν επι
τρόπων εΐ; τού; 'ίππου; και τού; τροχού; τής άμάξη; άνωθεν 
του σώματός του νά διαβώσι, προσφερθείς έτερον δλοκαύτωυια εΐ; 
τον ποθητόν τοϋ έθνους; ’Αν τά ’Ιωάννινα ήσαν, ώ; λέγει;, τδ 
μακελλεΐον τής Τουρκία;, διατί καθ’ έκάστην άντηχοϋσιν έκ των 
ασμάτων των ’Αθιγγάνων, των χορών των θετταλών καί των 
Ίωαννιτών; Δεν βλέποαεν τδν Βεζυρην έξ άμνημονεύτων ετών 
νά προσκαλώ εαυτόν δημοτικώτατα δ ίδιο; εΐ; τά γεύματα τών 
εσχάτων υπηκόων του, νά εΐσέρχηται έν τή καλύβη τοϋ πενε- 
στέρου Ίωαννίτου, ώ; εΐ; τδ μέγαρον τούτο τοϋ κ. Νούτζου, ώ; 
εΐ; τδ τοϋ Άοχιερέως μα; τδ παλάτιον καί νά συμμερίζηται τδν 
έπί τής τραπέζη; άρτον του ; Δεν προσκαλείται εΐ; τών βέηδων 
τού; οίκου;, κατά τδν ίδιον τρόπον, καί δεν είδομεν τούτον νά 
ποοσκαλήται αύτοπροαιοέτω; εΐ; τοϋ κατωτάτου ΐουδαίου τόν οί
κον, εΐ; τοϋ υποδηματοποιού του, ράπτου του καί τοϋ τελευταίου 
τεχνίτου; (β) Δεν τδν ευρίσκει; εΐ; την πρωτοκαθεδρίαν τών γά· 
μων τών υπηρετών, ώ; καί τών τέκνων των την βάπτισιν ; Είναι 
ταϋτα πάντα έργα ένδ; τυράννου, ένδ; άλαζώνος δεσπότου, ή τοϋ 
φιλελευθέρου καί δημοτικοτέοου πατρδ; μια; κοινωνία;; ’Αλλ’ 
έντδ; τη; ορεινή; καί ήμιβαρβάρου ’Ηπείρου ύπήρχον άνδοε; τρα
χείς, ώμοι επιρρεπείς προ; τά κακουργήματα, μη σεβόμενοι ούτε 
θρησκείαν ούτε νόμον ούτε τδν έλάχιστον δεσμόν τή; κοινωνία;. 
Τί έμελλε νά γενή ; νά έπιτρέψη εΐ; τούτους τδν άγριον καί άν- 
θοωποφάγον βίον των, μάλιστα ενώ πανταχόθεν έπεσκέπτετο ή 
’'Ηπειρο; καί έρραδιουργεϊτο υπό τών βαρβαροφώνων Ευρωπαίων, 
καί τότε τί; ημών ήθελε διαβιοϊ εΐ; αίας ώρας ασφάλειαν; ’’Ωφειλε 
νά λέγη ώ; δ 'Ροβοάμ ; δ πατήρ μου έμάστιζε μέ μάστιγα, εγώ

(α). Davenport.
(6). Davenport σιλ. 315. 

μαστίσοι μέ σκορπιού;. *Οταν  δ χάλυψ είναι σκληρό; ινα τδν πλά
ση;, ίνα τδν θλάση; έχει; ανάγκην σκληρότερου χαλιβδίνου εργα
λείου. Τοιαύτη η to τοϋ μεγαλοφυοϋ; τούτου Σατράπου η σκολιά 
αποστολή, εΐ; ήν ήμεϊς οι σύγχρονοι ποτέ δεν δυνάμεθα νά έμβα- 
θύνωμεν, διότι τά σωτήοιά τη; άποτελέσματα εΐσί έτι πολύ μα
κράν ήμών, πλην έλεύσεται ημέρα, καθ’ ήν όταν τδ Ελληνικόν 
έθνος θέση τά; δάφνα; τής ελευθερία; του έπί τή; κεφαλή; τή; 
κοινή; ήμών μητρός, τή; θεία; λέγω πατρίδο; μα;, έλεύσεται 
ήμέρα καθ’ ήν δ "Ελλην θά ρίπτη βλέμμα φιλοσοφικόν, βλέμμα 
πλήρες σπουδής καί μετριοπάθειας έπί τών συμβάντων τών Ημε
ρών μας καί έκτείνων τδν λίχανόν του άρχοντες, πρδ; την γεωγρα
φικήν μοίραν τών Ίωαννίνων θέλει λέγει. ’Εκεί ήγεμόνευσεν δ Άλ- 
βανοβόρος Τοπελενής, η άβατο; ψυχή η συλλαβοϋσα ποώτη τήν 
ιδέαν τή; άπελευθερώσεως τοϋ 'Ελληνικού γένους.

Τού; λόγου; τούτου; δ Κ. Ψαλλίδας έπρόφερε μέ φωνήν πάν- 
δημ ον και σχήματα ρητορική;, ώ; νά έπάτει έπί άμβουνος.

— Ζεύ; ην, Ζεύς έστί, Ζεύς έσεται, ώ μεγάλε Ζεϋ, έξεφώνησεν 
δ κ. Σακελάριος εΐοωνικώ; μειδιών, άλλ’ έλλογιμώτατε φίλε κύ
ριε Ψαλ . .. .

— Μέ συγχωρεΐ; έξοχώτατε !. .. . Μοί έπιτοέπεις μίαν στιγ
μήν νά τώ απαντήσω έγώ, διέκοψε δ Θρασύβουλο; δ ανεψιός τοϋ 
Πατριάρχου Γρηγορίου.

—— *Αφε;  με εις τήν ζωήν σου νά τώ δώσω έγώ τήν άπάντη- 
σιν, συγχρόνως έκραξεν δ δόκτωρ Βελλαράς θέτων εΐ; κίνησιν τά; 
χεϊράς του.

— 'Ομίλησον, ιατρέ μου, πρώτος, αποτεινόμενος ποδς τδν δό- 
κτορα Σακελλάριον διέκοψεν δ Κ. Δρόσος, καί θέλω νά θέσω εις 
τδν άρχιδιδάσκαλον ημών τινάς ερωτήσεις σχετικώς πρδ; δσα ει- 
πεν, ίνα ίδω τίνα άπάντησιν εΐμπορει νά μοί δώση.

— Ταμάμ! δ κ. Ψαλλίδα; μα; ψαλλίδισε τδ παιδί τή; Χάμ- 
κενας καί αδέρφι τή; Χαϊνίτζας στο σωστό μπόη τοϋ Μπονα- 
πάοτε, ήκούσθη συγχρόνως ή φωνή τοϋ ήλιοκεκαυμένου Στουρνάρη.

— Μίαν στιγμήν, ευλογημένοι.... περιμένετε.... έξοχώτατε 
δμιλήσατε πρώτος, εΐπεν δ άρχιερεύς πρδς τδν κ. Σακελλάριον.
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Είς τούς λόγους τοϋ άρχιερέως ή σιγή διεδέχθη την ζωηρότητα 
τών λοιπών, δ δέ κ. Σακελλάριο; είπε.

— Έγώ νά σοι είπω άλλο παραδοξότερον, άγαπητέ κύριε Ψαλ
λίδα. Είδον εντός τοΰ Σεραγίου του συχνότατα εις την αυτήν αί
θουσαν ιερέα μας νά διδάσκτ; τήν κατήχησιν προς τούς "Ελληνας 
υπαλλήλου; τους, ένώ δ Χότζας τό Κοράνι πρός τού; Μουσουλμά
νους. Άλλά τί πρός τοΰτο; "Οτι ή γλώσσα καί ή θρησκεία ήμών 
εύρεν άσυλον καί προστασίαν εις τά ’Ιωάννινα ούδείς τό άμνείται. 
Τοΰτο μάλλον οφείλεται εις τούς Ίωαννίτας ή εις τό άνεξίθρη- 
σκον τοΰ Βεζύρου. ’Επειδή ή μεγαλειτέρα καί πλουσιωτέρα μερις 
τών κατοίκων τής πόλέω; ταύτης, έξ ή; άρύεται τά μεγαλείτερα 
είσοδήματά του έστίν ή τών Ελλήνων, επειδή οί γραμματείς καί 
σύυ,βουλοί του καί ή ιδία σύζυγός του είναι χριστιανοί” συνέπεια 
αναπόφευκτος είναι ότι είναι ήναγκασμένος νά κολακεύη καί πε- 
οιποιήται τήν μερίδά ταύτην καί άπαντα; τούς πέριξ αύτοϋ, πα
ραχωρώ*  μικρά προνόμια. Άφ’ ετέρου αί παραχωρήσεις αΰται 
ποιοΰσι τήν ίσχύν του καί παγιόνουν τήν εξουσίαν του κατά τοΰ 
ετέρου στοιχείου δηλαδή τοΰ Αλβανικού. Άλλά τό ανεξίθρησκου 
τοΰ Βεζύοου, κύριοι, οί διαμένοντε; παρ’αύτώ, θέλουν σάς εϊπη ότι 
είναι άθοησκεία καί ούχι έλευθερολατρεία. Άπόδειξις, ιδού κατα
φρονεί καί εμπαίζει τοος Μουσουλμάνους πρό πάντων τούς Τούρ
κους πλείον ή ημάς τούς 'Έλληνας καί Αλβανούς."Οσω διά τήν αυ
τοκτονίαν τοΰ Δεοβίσου καί έκείνην τοΰ Γιάγκου καί ότι πεοιστοι- 
χεΐται άφόβως υπό τών γόνων έκείνων ούς έφόνευσεν αύτός, τοΰτο 
αντί ώ; λέγει ή έξοχότης του, νά είναι δείγμα άφοσιώσεως καί 
αγάπης τών λαών του, τουναντίον είναι τό κορυφαίου δείγμα τής 
βαθυτάτης δουλείας καί τυραννία; ήμών. Ναί, άρχοντες, πού ήκού- 
σθη ποτέ είς §ν έλεύθερον κράτος τοιαύτη έξανδραπόδησις, τοιαύτη 
έξευτέλισις τοΰ κατ’ εικόνα Θεού όντος, ώστε νά έναγκαλίζηται 
τόν θάνατον τόσω παραφρόνω; όπως γίνη αρεστός δπως ευχαρι
στήσω ένα άλλον άνθρωπον; Καί τί άλλο ή σκληρότατου καί αί- 
μοβόρον τύραννον δύναται τ·.ς νά δνομάση τόν ευφραινόμενου ηγε
μόνα εΐ; τά τοιαΰτα θεάματα, τόν έπιδοκιμάζοντα αύτά; Τοι
αύτη αποτρόπαιο; αυτοκτονία δέν είναι είμή προϊόν άποκτηνωθεί- 

σης παραφροσύνης, είναι ζωντανόν δείγμα ζυγοΰ διηνεκούς καί δι’ 
αύτούς τούς Αφρικανού; τής Λυβίας.

— Εύγε / εύγε !
— "Εχε τήν ευχήν μας ιατρέ, συγχρόνως έξεφώνησαν διάφοροι 

κληρικοί μετά τοΰ άρχιερέως.
Τοΰ κ. Ψαλλίδα τό πρόσωπον εις τήν τοιαύτην έπιδοκιμασίαν 

έκαλύπτετο ύπό τοΰ άναβαίνοντο; είς τήν κεφαλήν αίματος. Νευ- 
ρικώς έτρεμεν έξ ανυπομονησίας νά διακόψη τόν ιατρόν καί δράξ·η 
πάλιν τόν λόγον, οτε δ Θρασύβουλος, δ ανεψιός τοΰ Οικουμενικού 
Πατριάρχου προχωρήσας έντός τοΰ κύκλου καί ίστάμενος μέ τό 
υψιτενές σώμά του άντικού τοΰ Άρχιερέως, ελαβε μετά πολλής 
παρρησίας καί φλέγματος άξιαγάστου τόν λόγον είπόν.

— Ή έλλογιμότης του υμνεί καί ύπερυψοί μέχρι νεφελών τήν 
δημοτικότητα τοΰ Σατράπου καί τόν θαυμάζει διότι άναμιγνύε- 
ται μεθ’ όλων τών τάξεων τής κοινωνίας, πλήν διατί δέν μάς λέ
γει καί τό έπίλοιπον τής ιστορίας δι’ ού γίνεται πασιφανές ότι ή 
τοιαύτη δημοτικότη; είναι εις νέος συρμός φορολογία; άγνωστου 
έτι πρός τούς λοιπούς τοΰ κόσμου ήγεμόνας; Έλησμόνησας, φίλε 
κύριε ψαλλίδα, τόν λεγόμενον φόρον τοΰ Τάΐμ, δι’ ού δύναται νά 
σφετερίζηται τών υπηκόων του οίονδήποτε τών υπαρχόντων άρκεί 
μόνον νά ήναι τούτοι αρεστόν; Αΰτοκαλείται, κύριοί μου, είς τό 
γεύμα τοΰ Άρχιερέως ήμών, άλλ*  έρωτήσατε τήν πανιερότητά του 
πώ; τήν μεταχειρίζεται... Τόν ποιεί πρώτον ορθιο; νά τόν υπη
ρέτη, είτα κλαιόμενος διά τήν πενίαν του περιμένει άπο τάς έκ
κλησία; ήμών Sv παχύτατου δώρου διά τήυ τιμήυ τής είς τό γεύμα 
παρουσία; του. Αύτοπροσκαλείται είς τού; οίκους τώυ βέηδωυ, 
άλλ’ αυτού; θέτει γονυπετώ; υά του ύπηρετώσι καί δέν άυαχωρεί 
ή άφού εκλέξει τό πλουσιότερου σκεΰο; τοΰ οίκου των, αΰτο- 
προσκαλ.εϊται είς τούς οίκου; τών πτωχών, τών υποδηματοποιών, 
ραπτών κλπ. καί καταδέχεται νά σφετερίζηται μέχρι τών ίμα- 
τίων καί σανδαλίων των δπόταν δέν εύρίσκη τι πολυτιμότερου” 
όταν δέ ίδή ότι υπάρχει μία άργυρά κεφφερρόη, ή εϊς δίσκο; άρ- 
γυροΰς διά νά σφετερισθή προσκαλεΐ τόν κουρέα του διά νά τόν 
ξυρίση έντός τοΰ οίκου τούτου, δπερ πρός τούς δυστυχείς τούτους 
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είλωτας θεωρείται τιμή έξιδιασμένη. Kat δμως φεϋ! τήν έπαύ- 
ριον ποσάκις δέν έκολάφισε και άλυσσόδεσε τούς χθες φιλοξενήσαν- 
τας αύτόν; Ποσάκις δέν έπεσκέφθη πλούσιον έμπορον και με την 
πρόφασιν, δτι ήκουσεν δτι εύρίσκεται εις χρηματικάς στενοχώ
ριας τδν ήνάγκασε νά δεχθή Sv δάνειον, μολονότι δέν είχεν ανάγ
κην, πρδς είκοσιν ή τριάκοντα τοϊς εκατόν; Ιδού δ ευφυέστερος 
τρόπος τοϋ πλουτεϊν, πλήν σας ερωτώ, κύριε Ψαλλίδα, είς τίνα 
άλλον άνθρωπον είναι επιτετραμμένος ή εις ένα τύραννον δ τρόπος 
ούτος ; Καί δμως συχνάκις επαιτών άναισχύντως διά τινα μόνον 
αργύρια, χύνει δάκουα δεινολογούμενος τήν πενίαν του και έμπαί- 
ζων κατ’ αύτδν τδν τρόπον τδν δυστυχή, δν τινα άπεφάσισε νά 
άργυρολογήση. ’'Αλλο. Ήκούσθη ποτέ ήγεμών, νά συναθοοίζη τά 
ύπδ διαμαρτύρησιν συναλλάγματα τών χοεωκοπησάντων υπηκόων 
του καί διά θανάτου νά βιάζη τήν έξαργύοωσίν των πρδς όφελος 
του; Εέδομεν είς ’Ιωάννινα εμπόρους καταστρέψαντας άλλους εμ
πόρους διά τοϋ τρόπου τούτου. Χαρίζοντες πρδς τδν Βεζύρην τά 
ύπδ διαμαρτύρησιν συναλλάγματα έξεδικήθησαν τούς άποδοχεϊς 
των. Δέν ειδομεν άδελφδν μή δυνάμενον νά συμφωνήση μέ τδν 
άδελφόν του διά τδ μέρος τής κληρονομιά; του νά τδ χαρίση πρδς 
τδν Βεζύρην καί ούτος έπεμβαίνων νά σφετεοισθή άμφοτέροιν τά 
μερίδια; Τί άλλο θέαμα τά ’Ιωάννινα παριστάνουσι σήμερον είς 
τδν κόσμον ή τήν ζωντανωτέραν σχολήν τής διαφθοράς ποτιζο- 
μένην έπιουσίω; διά τών δακρύων τών οικογενειών, άφ’ ετέρου 
δέ τδν κτηνώδη ζήλον καί τδν έσχατον καταβυθισμδν τοϋ έξαν- 
δραποδισμοϋ; Καί τοιοϋτον άνδρα εναγή ημείς οί λόγιοι τοϋ έθνους 
ύνομάζετε μεταρρυθμιστήν, καί ζητείτε νά θέσωμεν έπί κεφαλής 
τή; Φιλικής 'Εταιρίας; Φρονείτε δτι ούτος θά ποδηγετήση τδ 
'Ελληνικόν έθνος; ’'Οχι! ’’Οχι! σοφολογιότατε κύριε Ψαλλίδα. 
'Η γενεά τών προγόνων ημών άρμ.ατωλών έχάθη καί ήφανίσθη 
ύπδ τούτου .. .! Ό Θεδς νά φυλάξη ημάς τού; απογόνου; των, 
ημάς τούς κληρονόμους τών ζαμπρακίων καί τή; σπάθης των νά 
πιστεύσωμεν είς τούς λόγου; του μόνον. Ταϋτα λέγων έληξε μέ 
αστράπτοντας οφθαλμού; ό νέο; Θρασύβουλος.

— Κ’ ένα; τυφλός βλέπει τά πράγματα ουτω.

— Χρυσά λόγια, Δέσποτά μου, χρυσά λόγια.
— 'Η Παναγιά καί ό Χριστός μας μόνον γνωρίζει πόσα πουγ- 

γιά έχει ό κυρ’ Άλέξης auotov νά στράγγιση τοϋ Βεζύρη γιά τήν 
τιμήν οπού θά τοϋ κάμη απόψε νά έλθη εδώ νά δειπνήση.

Ούτοι οί λόγοι έπροφέρο’ντο σχεδόν συγχρόνως διά διαφόρων 
ήχων φωνή; συνοδευομένη; ύπδ ζωηρών χειρονομιών, δταν δ οπλαρ
χηγός Βαρνακιώτης έν τή άπλότητί του άφροντι; είς τδ γραμ
ματικόν μέρος τής γλώσσης του καί έτι μάλλον άφροντι; δτι 
άπετέλει μέρος τής χορείας άνδρών πεπαιδευμένων, ώθούμενο; δέ 
ύπδ τοϋ κοινού νοδς καί τή; πείρας του, περιουσίας ύπερτέρας έν 
τώκρανίω θνητού ή τά περιεχόμενα είς τάς σελίδας μιάς ολοκλήρου 
βιβλιοθήκης, προβάς μέ στήθος άντικρύ τοΰ κ. Ψαλλίδα καί θεω
ρών τδν κ. Σακελλάριον κατά πρόσωπον καί δράττων φιλικώ; διά 
τών δακτύλων του Sv τών κομβίων τού ’Ιατρού τώ λέγει:

— 'Ορέ Γιατρέ μου, γιατί δέ τού θυμίζεις τοϋ κυρ’ Ψ’αλλίδα 
πώς ό Βεζύρης σαν καλός μουστερής έκαμε ένα μουζεβήρικο νόμο 
μέσα στα Γιάννινα καί σ’ού *η  τήν ’Αρβανιτιά, σαν αποβαίνει έ'να; 
άνθρωπος μέ βιος χωρίς αρσενικό κληρονόμο..., δέ πειράζει αν 
έχη δέκα κόρες καί μία χήρα ... νά τδν κληοονομάη μόνος του 
καί ν’ άφίνη τά ορφανά καί τή χήρα ζητιάνους μέσα στούς πλα
τιούς δρόμους... Νά δικαιοσύνη... Μά τδ πιδ μεγάλο κακό εί
ναι δτι άμα νιόση πώς ό άνθρωπος ’έχει βιος καί κληρονόμο βάζει 
κρυφά τά δαιμόνιά του νά παστρέψουν πρώτα τδ γυιδ καί υστέρα 
τδ πατέρα .. . Μπορεί ταϋτα, ορέ Γιατρέ, τά πράμματα παρά 
ένας τύραννος νά τά κάνη. Μά, κύρ’ Ψ'αλλίδα «ρώτησε μένα πού 
πηλάλησα ούλε; τής άκρες τής "Ηπειρο; καί ’Αρβανιτιά; τί ακού
σανε τ’ αυτιά μου; Γιά πέςμου, κύρ Ψαλλίδα, ούθενε περνά ένας 
βασιλιά; μέσα στδ βασίλειό του οί ύπήκοοί του τοϋ στρώνουνε ή 
δέ τοΰ στρώνουνε πούλουδα και τριαντάφυλλα γιά νά πατ$ καί 
νά περνγ ; Μά δώ μέσα στήν ’Αρβανιτιά μόνο δάκρυα τοϋ στρώ
σανε καί τόσα πολλά, πού γενίκανε λάσπη μέ τή σκόνι πού οί 
άτλίδες του μέ τ’ άλογά τωυ σηκώσανε. Μπάρμπα μου μονάχα ν’ 
ακουότανε πώς έρχεται ό Τεπελενής καί νά. ... ορέ, τούς έπιανε 
τίτσάδινη θερμούλα βσο πιότερα μπο’υγιουρδιά τηύ; στελνε γιά νά 
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τούς καλοπιάση τόσο πιότερος ή'τανε ό παροξυσμός τους. Ά ! Κυρ 
Ψαλλίδα, καμόνεσαι πώς δέ τά ξέρεις; *Οπου  όμορφο παιδί ή 
κορίτσι τόπαιρνε στο χαρέμι του, ή τόστελνε στή πόλι πεσκέσι 
κανενος Τούρκου ή τό κάνε ψιλούς παοάδες στο παζάρι κι’ άπο 
δαΰτα άρχιζε τά μικρά του χαρατζάκια. Σοϋ κάνε το κόσμο νά 
πληρώνη τούς λουφέδες τών ανθρώπων του καί νά τοϋ αλλάζουν 
τή κάλπικη του μονέδα ποϋ πίτηδες έστελνε τούς παραγυιούς του 
και τή μάζοναν άπο μέσα άπ’ ούλη τήν Τουρκιά γιά τίποτες. 
’’Εβγανε τον ένα δεσπότη άπο το δεσποτλίκι του γιά τίποτε, έπέ- 
ταγε τον ένα κοτζάμπασι άπο το αξίωμά του γιά μικρά πράμ- 
ματα, έδινε μία καλή κλοτζιά στό δημογέροντα καί έφοβέριζε 
όλους μέ τό σχοινί καί τό μαχαίρι ώς ποϋ τούς έκανε νά τόν κα- 
λοπληρόνουν γιά νά μποΰν πίσω στή θέσι τους, νά ό καλός πα- 
πουλίς, κύρ Ψαλλίδα, πώς έκαμε τό μεγάλο του βιός. "Αμα νιόση 
καμμιά πλούσια νύφη στό λεπτό θά τή παντρέψη μέ κανένα μπό
για καί Θά μοιράσουνε μαζύ τή προίκα καί άμα άκούση τό καλό 
όνομα κανενος ρωμηοΰ τόν κράζει καί τόν βάζει νά κάνη κανένα 
μουρτάοικο χουσμέκι γιά νά τοϋ πάρη τό καλό του όνομα, καί ό 
διαβασμένος κύρ Ψαλλίδας νά μάς καλαναρχίση τώρα ότι τούτη 
δέν είναι τυραννία. Μά κύρ ψαλλίδα, νά τάλεγες σέ ξένους 
τοϋτα δέ πειράζει, μά σέ μάς, δρέ κύρ ψαλλίδα, ντροπή . .. Δέ 
θυμάστε άρχοντάδες πόσοι καί πόσοι ρωμηοί πλούσιοι έζήσανε μέ 
ψωμί καί κρομμύδι γιά νά τ’ άφήσουν μιά χοντρή κληρονομιά ; 
’Από τό φόβο τους δέν άφήσανε ούτε ένα γρόσι στά καϋμένα τά 
συγγενούδια τους. ’’Ομορφο δείξανε οί μαγκούφιδες παράδειγμα, 
κύρ Ψαλλίδα. Πήγαινε στά μοναστήρια νά βρής τόσους πούτανε 
προχοϋ μεγάλοι πραμματευτάδες καί τοϋ δωκαν τήν κληρονομιά 
τους καί θαύτικαν ζωντανοί στά μοναστήρια καί γενίκανε καλό
γεροι γιά νά τ’ άοέσουν.

— Εύγε! Καπετάνε, εύγε! Καπετάνε. πολλοί ζωηρώς καί έν- 
θουσιωδώς έκραξαν.

"Ο,τι αξίζει ή μεγάλη του κουτρούλα δέν αξίζουν όλα τά βι
βλία τοϋ δασκάλου Ψαλλίδα.

— Καλά τοΰ τά κοπανίζει ό Καπετάν Βαρνακιώτης ... Οί αν- 

θρωποι ούτοι όμιλοϋν μέ γεγονότα καί όχι μέ κενάς θεωρίας, ώς 
οί λογιότατοι, είπεν έτερος.

— Ουτω είναι τέκνον μου!... μή φωνάζης τόσω υψηλά, συγ
χρόνως μέ τάς άνωθι παρατηρήσεις διαφόρων είπε τήν κεφαλήν του 
σείων ό Άρχιερεύς. ΓΟ δέ κ. Ψαλλίδας, δστις έπαιρόμενος εις τάς 
γνώσεις του ερριψε τό χειρόκτιον της έριδος πρός τόν Δόκτωρα 
Σακελλάριον, δέν προσεδόκα άντ’ αύτοϋ νά πεοιπλακή μέ τούς 
αμαρτωλούς, οϊτινες είχον τό ήθος όχι τόσω λειον καί τήν γλώσ
σαν όχι τόσω πράον. Μειδιών λοιπόν ό καθηγητής είρωνικώς, ώς 
νά έσυμμερίζετο τήν γενικήν θυμηδίαν καί ώς νά είχεν ένώπιόν 
του άμαθή παιδάρια, έκ τρίποδος άδολεσχοϋντα, μή καταδεχόμε
νος ν’ άντιτάξη τήν εαυτού πολυμάθειαν εις τήν άμάθειαν τοϋ 
Καπετάν Βαρνακιώτου, ενωθείς μέ τούς λοιπούς έλεγεν καί ού
τος: Εύγε! εύγε! καπετάνε. fO όξύνους αμαρτωλός τον ένόησε. 
Μέ όσον σέβας οί άνθρωποι τίς εποχής ταύτης έθεώρουν τούς λο- 
γιοιτάτους όταν ούτοι έγνώριζον νά διατηοώσι τήν θέσιν των καί 
τήν άξιοπρέπειάν των καί ούτω έμπνέωσι σέβας, μέ άλλην τόσην 
καταφρόνησιν τούς μετεχειρίζοντο όπόταν κατενόουν ότι έζήτουν 
νά διεκμεταλλευθώσιν ή έμπαίξωσιν τήν άμάθειάν των. Ή τυλώ
δης φυσιογνωμία τοϋ Βαρνακιώτου έγινε σκοτεινωτέρα, οί δφθαλ- 
μοί του ή'στραψαν, ώς νά ευρίσκετο απέναντι τοϋ εχθρού τίς πί- 
στεως, πλήν ύπεοηφάνως ύψώσας τήν άρειμάνιον κεφαλήν του κα- 
θέτως έπί τών ώμο>ν του χωρίς τό έλάχιστον νά δώση σημεΐον της 
δυσαρέσκειας του έξηκολούθησε πρός τούτον τό νϋν αποτεινόμενος.

— Καλά τόπες, όρέ Κύρ’ Ψαλλίδα, πώς τ’ άπογόνια μας θά 
δίχνουνε μέ τό δακτύλι των τά Γιάννινα, μά δέ μάντεψες καλά 
καί τί θά λένε . . . ; νά σοϋ τό πώ γώ ό γεροκαπετάνος τί θά λένε 
Θά λένε κείθενε μέσα έτυράννεψε ό πιο μεγάλος ζορμπάς τοϋ κό
σμου ποϋ φαγε όλο τ’ άρματωλίκι, γιατί τον πίστεψε πώς ζη
τάει τή λευτεριά τοϋ γένους καί μπήκε ποκάτω του. Θά λένε ποϋ 
φαγε τό ήρωίκό τό Σούλι, τή Πρέβεζα, τή ΙΙάργα καί τόσαις άλ- 
λαις έλεύθεραις χώραις, τό καμάρι τού κόσμου όλου, γιατί ποτέ 
τους οί βαρυόμοιροι δέν τόν πειράξανε καί κανενος δέ κάνανε 
κακό, ποϋ κύρ Ψαλλίδα, δέν ήτανε καθώς τούς λές τούλόγου σου 
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οΰτε ωμοί οΰτε βρασμένο*,  οΰτε πιδ βάρβαροι άπδ τούτονε τδ μα- 
κελάοη πού τοιχοκούρεψε τής γυναίκες τοϋ Γαρδίκη γιά νά κάμη 
μαξιλάρες τής όχεντρας τής αδελφής του, ποϋ ’βανε τούς 'Ρωμι
ούς νά πειοάζουνε τού; ’Αρβανίτες και τού; ’Αρβανίτες νά πετσο- 
κόβουνε τούς 'Ρωμηούς, ποϋ γελούσε τδ κόσμο μέ δρκους, μέ ψευ- 
τοκλάματα, ύπογραφάδε;, ταξίματα καί συνθήκες καί μιά φορά 
έκανε τή θέλησί του; καί τίποτε δέ φύλαγε μόνον γίνονταν προ
δότης, μπαμπέσης, πάρορκος καί χασάπης.... Καί ποιά ξερό
φυλλα νά χαλέψης, κυρ’ Ψαλλίδα, μέσα στά πενήντα τοΰτα χρό*  
νια ποϋναι στην πλάτη μας καί δέ θά βρή; ποκάτω μιά φαρ
μακερή γαλιά, μιά μονομερίδα, μιά σκουλόπετρα, ένα σκορπίδι, 
μιά κουβαλίστρα καί τδ πιδ μικρδ μιά κοτζά ρουφίστρα βδέλλα; 
Φουρτούνα μας νά τδν κάνουμε Άοχή . . . ταμάμ . . . τότε βλα
στήματα . . . Μά κύρ’ Ψ’αλλίδα, άκουσέ με ν’ άσουνε ένας τσο
πάνης καί όχι δ προκομένος κύρ’ Ψαλλίδα; ! νάχες τήν καρδάοα 
γιά ποοσκεφάλι καί όχι τής γραμματικοί; καί τά λεξικολογία, 
πάλι, όοέ δέ θά περιβοσκίζουσουν σέ τέτοιες πλάνες . . . ορέ Πα
ναγία μου ! συγχώρεσε τδν κύρ’ ψ'αλλίδα πού μά καί γνωρίζει 
τδ γένος τοϋ Βεζύοη μάς περνάει γιά πετοοπελεκιτάδες καί θέλει 
νά μάς κάνη νά πιστέψουμε πώς τδ γατόψαρο δέν είναι γατόψαρο 
μόνον είναι σταυραετδς τοϋ Όλύμπου. Ντροπή, κύρ’ Ψαλλίδα, 
ποϋνά χιλιάσουν τά χρόνια σου, μή μιλάς έτζι. Ντροπή κύρ’ Δά
σκαλε μή πής άλλη φορά τέτοια κουοοφέξαλα, γιατί μά τδ ψωμ1 
θά μάς κάνης οΰλους δώ ποϋ μάς βλέπεις μαζωμέ-ου; νά γιου- 
ρουντίσωμε μέσα στήν εκκλησία καί νά κάψουμε λίγο κερολίβανο 
καί νά βάλουμε τδν παπά νά διαβάση πολλούς αγιασμούς ώ; ποϋ 
νά φέρουμε πάλι το νοϋ σου στδν τόπο του.

Τού; λόγους τούτους είπών ό οπλαρχηγός διά σοβαρού σαρκα
στικού έφερε συγχρόνως τάς χεϊρας πρδς τούς στουπτούς μύστα- 
κάς του, καθ’ 8ν χρόνον ή σπουδαιοτάτη ομιλία μετεβλήθη εϊς 
αληθή κωμωδίαν καί ό καθηγητής ψ’αλλίδα; άπολέσας πάσαν 
ισορροπίαν, όλο; κίτρινο;, εύρέθη ήναγκασμένο; ν’ άναμιχθή μετά 
προσπεποιημένης ευθυμίας εί; τού; καγχασμού; τούτου; καί συμ- 
μερισθή τούς υψηλού; γέλωτα; τών λοιπών. ΓΟ οπλαρχηγέ; διά 

τής άπλότητός του έδωκε μάθημα μέγα εϊς τδν οϊηματίαν σοφόν. 
Άπέφυγε τήν πεοιπλέον έξακολούθησιν τοϋ θέματος ί κ. Ψαλλί- 
δας καί έκρουσε τήν ύποχώρησίν του άοράτως, δεοόμενος ύπδ ά - 
δημονίας. Τδ δέ πΰρ τής έριδος τοιοϋτον ήτο όταν έκαστο; βου- 
λόμενο; νά ρητορεύση έπί τού ϊδίου θέματος έδραττε τδν λόγον, 
ώστε έδιδε τήν ευκαιρίαν πρδς τδν σιγώντα έντίμως ν’ άποσυρθή 
τή; πολιτική; εκείνης παλαίστρας. ’Αλλά τοϋ θέματος τούτου 
συντόμως άλλάξαντος φάσεις πολλάς, περιήλθον εις. τδν επικείμε
νον πόλεμον καί εϊ; τά τή; υγεία; καί τών γηρατειών τοϋ Άλή. 
Καί ενταύθα οφείλου,εν νά προσθέσωμεν δτι μεγάλη διεδέχθη τδ 
νϋν προσοχή τήν τύοβην εκείνην, διότι ό δόκτωρ Σακελλάριος επί 
τοϋ αντικειμένου τούτου καθολικώ; ών έν τώ στοιχείο» του έλεγεν:

— 'Αν ή φύσι; έπλασεν άνδρα αντικείμενου σπουδή; τή; ’Ια
τρική; έπιστήμης είναι οϋτο; ό Βεζύρης. Άφ’ ή; έποχή; ειχον την 
τιμήν νά δνομασθώ εί; τών ιατρών τών υιών του, άναντιρρήτο»; 
έσχον πλείστας ευκαιρίας νά σπουδάσω τήν ιδιοσυγκρασίαν του 
καί δέν διστάζω νά εΐπω δτι δραστήριος καί τρομεοδς οίο; έδεί- 
χθη εϊ; τάς έφήβου; ημέράς του ό Ήγεμών ούτος δέν θά δυνηθή 
νά άντιτάξη κατά τοϋ Σουλτάνου οΰτε τδ έλάχιστον τή; παοελ-· 
θούση; ίκανότητός του. Ούδέν παράδοξον, άρχοντες, νά πραγμα- 
τοποιηθώσιν οι κομπαστικοί λόγοι τού Πασσορ-Βέη δτι θά εϊσε- 
λάση εϊς ’Ιωάννινα πριν άλλάξη μιά τουφέκια. ’Ενθυμούμαι πρδ 
επτά ή όκτώ έτών δταν μίαν ημέραν, ένώ ό Βεζύρης έπεστάτει 
τά; επιδιορθώσεις τού φρουρίου, αίφνης εί; όγκώδης λίθο; ύψηλό- 
θεν κατέπεσεν έπί τών νώτων του. Ένόμισα τή αλήθεια, ώ; καί 
πάς έτερο; παρών, δτι έμεινεν εί; τδν τόπον νεκρός, δ,τι έφο- 
νεύθη. Είς τδ θέαμα τούτο έγινα μεν πάντε; περίφοβοι, ή ε’ίδησις, 
ώ; αστραπή, διεδόθη εί; ολόκληρον τήν πόλιν πλήν μόλις μικρόν 
συνήλθε. Τί κάμνει ; πάραυτα ιππεύει γενναιοκάρδω; καί μόνον 
μέ ένα Αλβανόν διατρέχει τά; κυριωτέρα; οδούς τή; πό'/εως, άν 
καί ύπέφερεν όδυνηρώς. Καί δμως ή πληγή του τοιαύτη ήτο ώστε 
έμεινε μετά ταϋτα πολλά; εβδομάδα; εί; τήν κλίνην του(α). Κατά

(α) Smart Hughes. Τόμ. Β'. αελ. 17. 
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τδ διάστημα τή; άσθενεία; του ταύτη,ς ήμην δ θεραπεϋων τού
τον Ιατρός, ήπόρησα δέ εις τού; τρόπου; του. Μόλις μικρόν τι 
ένόησεν ότι ντο εις κίνδυνον και έγινεν δ δειλότερος και φιλοζωό- 
τεοο; τών ανθρώπων. Τοϋ νοό; του ή ταραχή μοί είναι άδιάγρα- 
πτος. ’'Ηρχισε νά δμολογή όποιο; σκληρό; τύραννο; έστάθη καί 
φωνάζει ότι διορά τής σκληρά; έκδικήσεω; τον θάνατον υπεράνω 
τούτου, ηρχισε ν’ άναστενάζη, κλαίη, έξάγιρ παθητικά; οίμωγάς 
και δνομάζη έμέ και τούς λοιπού; ιατρούς αδελφούς του καί νά 
μας ύπόσχηται τούς θησαυρούς τοϋ κόσμου όλου αν τον θεραπεύ- 
σωμεν. Διέταζε ν’άποφυλακισθώσιν οι φυλακισμένοι, έσυγχώρει 
τού; καταδεδικασμένους και έθεσε τούς Δεοβίσας Μουσουλμάνους 
καί ιερείς μας νά δεηθώσιν υπέρ τής άναορώσεώς του. Πώποτε 
δέν θέλο> λη σμονήσει την κατάνυξιν τοϋ στήθους του. «*Α  ! ό 
Άλής έκραζεν, ήθελεν είσθαι δ τουφερώτατος πατήρ, δ προσφι
λέστερος αδελφός, άν δέν περιεστοιχεϊτο έξ άνάνδρων και μοχθη
ρών, έξ αίμοβόρων ανθρώπων, οΐτινες άντι νά τον νουθετώσι έδρατ- 
τον τήν διαταγήν του καί χαρμοσύνω; έσπευδον νά τήν έκτελέ- 
σωσι πριν τώ δώσωσι καιρόν νά καλοσυλλογισθή ... ’ΐδού, ιατρέ 
μου, τίνι τοόπω έπράχθησαν οί τόσοι φόνοι σφιγγών τήν χείρά 
μου μοί έλεγεν». Σας βεβαιώ, άρχοντες, τόσον έμαλάκωσε τήν 
ψυχήν μου, τοσοΰτον διά τών άνωθι λόγων καί τρόπων έπενήο- 
γησεν εις τήν καρδίαν μου, ώστε ήρξάμην νά συμφάσκω μετά 
τούτου καί τον έδικαίωνον, πλήν φαντάσθητε τήν απορίαν μου. 
Μόλις έξήλθε τοϋ κινδύνου, μόλις προέβη εις ασφαλή άνάρρωσιν 
καί ό φόβος έφυγεν έκ τής καρδίας του καί πάραυτα έπανέρρι- 
ψεν εις τάς είρκτάς όσους άπελευθέρωσεν, ήρχτ,σε νά μάς κατη- 
γορή ώς ανικάνου; άποδίδων προς ήμάς τού; ιατρού; του το μα
κροχρόνιον τή; άσθενεία; του, καί τοΰτο διά τίνα νομίζετε αιτίαν ; 
όπως άποφύγη τά; άμοιβάς, τάς οποίας μάς ύπεσχέθη καί, ώς 
λέγει ή φράσις, μάς άποδιαβάσει μέ μικρά πράγματα. ’Αλλά το 
κωμικώτερον είναι ότι έπεμψε μόνον μηδαμινά άργύρια προς τού; 
υπέρ αυτού δεηθέντας ιερείς (α), προς τά τζαμία καί τάς έκκλη-

(α) Davenport σελ. 313. Ίδέ όμοίω; τοί5 κ. Smart Hughes και τοϋ 
στρατηγοΟ Vandoncourt τό σύγγραμμα.

σίάς, μή πληρόνοντά ούτε τ’ αρώματα καί τό λίβανον, όπερ διά 
τούτον έκαυσαν. Συνωμίλησα μέ τούς λοιπούς ιατρού; καί εύρον 
ότι όμοιος καί άπαράλλακτος έστάθη πάντοτε εις δλας τάς άσθε
νείας του. Έν τούτοις, άρχοντές μ.ου, έκτοτε ήρξάμην νά ποιώ 
ειδικήν σπουδήν τής ιδιοσυγκρασίας του καί ουδόλως διστάζω 
σήμερον νά εϊπω ότι ύπάρχουσι συχναί περίοδοι τοϋ βίου του, 
καθ’ ας πάσχει έκ φρενοβλαβίας δ Βεζύρης. Ναί, πανιερώτατε, 
εις τούτο αμφιβολία δέν υπάρχει. Ήκολούθησα μετά πολλής 
προσοχή; έπί τούτου καί τών τρόπων του καί παρετήρησα οτι 
κατά τό τελευταίου τέταρτον τή; Σελήνης καί μέ τήν προσέγγι- 
σιν τών όμβρων, δπότε δ νοσώδης Σύριο; άνεμο; (Σορώκος) πνέει 
εις ’Ιωάννινα, κρίσις τις επενεργεί εις τήν ιδιοσυγκρασίαν του. Έν 
πρώτοις έν είδος σπασμού έπί τών χαρακτηριστικών τής φυσιο
γνωμίας του προηγείται τών λοιπών απαίσιων σημείων. Είναι δέ 
ταΰτα ή θλιβερά έποψις μεθ*  ής θεωρεί πάν αντικείμενου. Έκ τού 
στόματός του χύνονται ΐδέαι συγκεχυμέναι, μελαγχολικαί, μι- 
σάνθοωποι καί ανάμικτοι άντιθρησκευτικών άρχών προδίδουσαι 
ότι μαστίζεται κατά τήν περίοδον ταύτην τό στήθός του έκ τής 
ιδίας αθεΐας. Ελαφρός πυρετός διατρέχει τάς φλέβα; του καί έρυ- 
θραί φυσαλίδες κηλιδώνουν τό λευκόν τών οφθαλμών του. θηρεύει 
τήν μοναξίαν, άποσύρεται εις τά δωμάτιά του καί τότε δ παρο
ξυσμός κορυφοϋται. Κατά τήν περίστασιν ταύτην είναι τρομερώ- 
τατος καί αίμοβόρος καί πράττει τά μεγαλείτερα κακουργήματά 
του, έκδίδει τάς αδίκους θανατηφόρου; αποφάσεις του, διατάττει 
τοϋ Ταρτάοου τά βασανιστήρια καί πολλάκι; δ ίδιος άναλγήτως 
τρέχει καί έπιστατεϊ εις τήν πραγματοποίησίν των άναδεικνυό- 
υ,ενος δ u-άλλον αίσ-οβόρος δήμιος. fH ιδία Βασιλική δεν τολμά να 
τον πλησιάση ή αν τον πλησιάζη είναι πεφοβισμένη ένώπών του, 
ώ; ή δορκάς. At λοιπαί γυναίκες του, οι υπάλληλοί του και οί 
υπουργοί του διατελοϋντες εις τρόμον καί δεόμενοι τήν αϋπνίαν 
τοϋ κυρίου των νά διαδεχθή μία αληθής ληθαργία, δι’ ής μόνης 
έπανευρίσκει υγιείς τάς αισθήσεις του. Ευτυχή; καί τρισευδαίμύΐν, 
δ δυνάμενος έκ τών περιεστώτων νά μαντεύση καί διερμηνεύσω τάς 
οπτασίας του, τάς δεισιδαιμονίας του, τάς βουλάς του όπως αύ- 
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ται λαμβάνωσι την κυκλοφορίαν των έν τή πεπυρωμένη κεφαλή 
του κατά την φρενητικήν του ταύτην περίοδον καί ούέ είς τον 
[χώρον τόν μη έννοοϋντα αύτόν καί ζητοϋντα την δρθήν νά δώση 
έξήγησίν των καί έκφράση νουθεσίας η τάς εαυτού γνώσεις. Ευ
τυχέστερος δ δικαιόνων πρός αύτόν τά διαπραττόμενα κακουργή
ματα του. Διαχέει άγρίαν ίλαρότητα είς τό πρόσωπον τοΰ Βεζύ 
ρου. ’Ενώ μία μόνη λέξις τοϋ θελήσαντος νά έπικρίνη ταϋτα. τόν 
έξαγριώνει και ποιεί ομοιον πρός την θηλαζομένην τίγριν. ’Εν
θυμούμαι πρό δύο ακριβώς ετών τόν ’Απρίλιον τοΰ 1818 και τό 
συμβάν τοΰτο βεβαίως, άρχοντες καί υμείς όλοι, ώς πρόσφατον, 
πρέπει νά τό ένθυμήσθε, ήτο είς την παράφρονα ταύτην κατά- 
στασιν οτε διέταζε νά ρίψωσι ζωντανόν τον δυστυχή εκείνον Ή- 
πειρώτην Δήμον είς τό κλωβίον τής μεγάλης του Τίγρεως όπως 
τόν κατασπαράξη, διότι τοΰ είχε κλέψει τριάκοντα χιλιάδας γρό- 
σια, άν καί δ δυστυχής είχεν δμολογήση τό πλημμέλημά του 
καί έπιστρέψει τό ποσόν τοΰτο έκτος τινών γροσίων (α). Τό θηρίον 
ήττον άγριώτερον τοϋ Βεζύρου δέν τόν ήγγιζεν, μολονότι παντα- 
χόθεν τό διηρέθιζον. Μόλις άνήγγειλον τοΰτο είς τόν Βεζύρην καί 
ώς δ δαίμων Άσμοδαιος έμμανής, τό μέν θηρίον έξώρισεν είς τήν 
Μπολίναν, τόν δέ δυστυχή διέταξε νά κατακερματίσωσι διά τής 
κοπίδος (β), έν δμοία παραφροσύνη έβρασεν ένα Έλληνα είς καζά- 
νιον, διότι έσφετερίσθη τινά πράγματα άνήκοντα είς τήν δημο
γεροντίαν τής ■’’Αρτας, καί έν δμοία διέταξεν ένα πταίσαντα 
υπάλληλόν του νά δεθή είς στόμιον κανονιού, άφοϋ πρώτον τά 
ένδύματά του ήλείφθησαν καυστικών υλών καί οινοπνευμάτων 
δπως άναφλεχθή μετά τόν πυροβολισμόν. Είς ταύτας τάς ώμότη- 
τας δ 'ίδιος προήδρευεν αυτοπροσώπως. Καί δμως, άρχοντες, μετά 
τήν παρέλευσιν τής περιοδικής ταύτης παραφροσύνης, άφοϋ κορε- 
σθή αίματος καταπραυνεται, γίνεται εΰθυμότερος, άρχεται τών 
διασκεδάσεών του, γελόί τόν παράδοξον εκείνον γέλωτά τον ομοιον 
μέ ούρλισμόν, τρέχει είς τούς χορούς καί τά κυνηγέσια καί φαίνε*

(α) Davenport σελ. 314.
(β) Davenport σελ. 314. 

ται ώς άληθής πατήρ τοϋ λαοΰ του, τή αλήθεια ώς δ Αβραάμ δ 
'ίδιος είς τήν καλοκαγαθίαν καί τήν φιλοξενίαν. Τότε οί περιστοι- 
χοΰντες αύτόν δύνανται ν’ άπολαύσωσι χάριν τινά παρά τούτου 
καί τότε άστειευόμενος ίσουπεδοΰται μέ τόν έσχατον υπήκοόν του.

— Κύριε Ψαλλίδα! νά μιά φορά άνθρωπος άληθινά προκομμέ
νος! νά άνθρωπος! νά σωστά λόγια! νά σωστός γνωριστής, 
έκραξε φέρων τόν έσχατον κτύπον είς τήν καρδίαν τοΰ καθηγητοϋ 
δ Καπετάν Βαρνακιώτης.

— Νομίζω, κύριοι, είπεν δ κ. Ψαλλίδας, ότι έξήλθομεν τών 
δρίων τής σωφροσύνης ήμεΐς αύτοί. Μολονότι ένταϋθα ήμεθα άπαν- 
τες "Ελληνες καί Έταιρισταί καί συνδεδεμένοι δι’ ιερών όρκων 
έλησμονήσαμεν ότι καί τά ίδια τείχη τών οίκων είς ’Ιωάννινα 
έχουσιν ώτα καί ότι άν μόνον μέρος τής δμιλίας μας ταύτης 
φθάση είς τάς άκοάς τοϋ Βεζύρου, τό ίδιον κλωβίον τής τίγρέως, 
ή δ λέβης, έν φ έβράσθη δ Ήπειρώτης δύνανται νά δεχθώσί τινα 
ήμών.... Αυποϋμαι πολύ ότι ήνοιξα τήν δμιλίαν ταύτην, καί 
έγινα αίτιος θέματος επικινδύνου, δπερ άλλως τε είς τάς ήμέρας 
ήμών είναι άδύνατον νά συζητηθή έλευθέρως καθ’δλας του τάς 
επόψεις. Τό κατ’ έμέ θεωρώ τόν Βεζύρην ένα δεινόν μεταρρυθμι
στήν είς τόν όποιον οφείλεται ή σωτηρία τής ’Ηπείρου καί ή έξα- 
σθένζ,σις τοϋ ’Οθωμανικού κράτους, διότι. . . .

— Σιγή, τέκνα μου, ιδού δ ’Αθανάσιος Βάγιας καί δ Μάνθος. . . 
δ Βεζύρης έρχεται διέκοψεν δ Άρχιερεύς τών Ίιοαννίνων.

Τωόντι τήν στιγμήν ταύτην ένεφανίσθησαν είς τήν θύραν τής 
αιθούσης τά άνωθι δύο όργανα τοϋ Τυράννου, οί δέ πολλαπλασια- 
σθέντε; ήχοι τής μουσικής, αί ζητωκραυγαί τοϋ έξωθεν όχλου καί 
οί πυροβολισμοί τών Αλβανών άνήγγελον ότι δ Σατράπης εϊπετο 
τούτων·

Ό κ. Νοϋτζος τότε μετά τοϋ Άρχιερέως παρακολουθούμενος 
ύπό τών λοιπών ήγέρθησαν καί προ-βησαν είς υποδοχήν του.

ΕΙΣ ΜΕΘΥΣΟΣ

Ό Άλή Πασσάς παοηκολουθεΐτο ύπό τοϋ κ. Μπαλάνου, τοϋ 
Αθανασίου Βάγια, τοϋ Μαζοϋ-’Εφφένδη δηλ. τοϋ συζύγου- τής
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δοαπετευσάσης ώραίας Έσμάς, τοΰ Χαντζερλή, τοϋ Μαρίνογλου 
τοϋ Μέτζο-Μπόνου, τοϋ Όμέο Βρυώνη, τοϋ Καφτάν Άγα του, 
ένδς Σοφραντζή-μπασι, τοϋ Καφετζή-μπασι, τοϋ Τουτουντζίμ- 
πασί του, δέκα Τζαούσιδων μέ τάς χονδράς άργυρας βακτηρίας 
των και πλήθους περικαλλεστάτων Γανομιδών τουτέστι παίδων 
διαγγελέων, οΰς έπί Βυζαντινών έκάλουν τά ίζαιρετι,κά παιδάρια, 
είσήλθον έν τή αιθούση καθ’ ήν στιγμήν δ,τε κ. Νοϋτζος καί 
ό Άοχιερεύς τδν ιμάντα τοϋ Σατράπου κατασπαζόμενοι ώδηγουν 
αΰτδν εις τδ άνακλιντήριον.

'Ο Βεζύρης τής ’Ηπείρου έφόρει τήν εσπέραν ταύτην τά πολυ
τιμότερα του δπλα άστράπτοντα έκ πολυτάλαντων λίθων άντα- 
νακλανομένων μετ’ εκείνων τοϋ παρασήμου του. Εις τήν κεφαλήν 
αύτοϋ έκτδς τοϋ συνήθους κυανοχρύσου φεσίου του έφερε στρύφιον 
έκ λαχορίου πρασίνου μέ λεύκάς πτυχάς. 'Η έκ γαζομετάξης μη
λωτή του και έκ πολυτίμοον δερμάτων υπενδυμένη άντεπεκρίνετο 
πρδς τήν πολυτελή διασκευήν τών άλλων. Εις τούς πόδας έφερεν 
έξ έουθροϋ κατηφέ καί χρυσών άνθέων πέδιλα μέχρι αστραγάλου 
κούπτοντα αυτούς και έγγίζοντα τάς όμοχρόους καί δμ.οιοϋφα- 
σμένας περικνημίδας αύτοϋ. Ή σκελέα τοϋ Βεζύρου παραπλήσια 
πρδς τήν Περσικήν άναξυρίδα ήτο έκ βύσσου χρυσοσπάστου δμο- 
χρόου πρδς τδ περιστήθιόν του.

‘Ο Ίησοϋς τοϋ Ναυή πώποτε δέν είχε τήν φυσιογνωμίαν τόσω 
σύμμικτον πατριαρχικής καί άρειμανείου έκφράσεως. Οί δέ μή 
γνωρίζοντες τότε αύτδν σύγχρονοι άπλοι άνδοες έπίστευον δτι 
οΰτος ήτο ό προωρίσμένος κοάξαι «Στήτω δ'’Ηλιος κατά Γαβαών 
και ή Σελήνη κατά φάραγγα Αιλών» καί δτι ούτος ήτο δκυριεύ- 
σων τήν γήν Χαναάν τής Τουρκίας.

Έποίητε σχήμα διά τής χειρδς καί διά φιλικωτάτων λόγων 
προσεκάλεσε τδν ’Αρχιερέα καί τινας άλλους κληρικούς νά καθή- 
σωσι πλησίον του έπί τοϋ ιδίου ανακλίντρου. Έπερειδόμενος δέ 
εις τήν γωνίαν τών προσκεφαλαίων άπεζεδύθη τήν έξωτερικήν 
μηλωτήν του καί δι*  έκτάκτου ευθυμίας άπέτεινεν ερωτήσεις καί 
χαριεντισμούς πρδς έκαστον χωοιστά έκ τών ποοσερχομένων νά 
τδν προσκυνήσωσι.
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— Κύρ’ Άλέξη σού μήνυσα νά μούδώσης ένα μικρό γιόμα, μά 
δέν εννοούσα νά φιλέψης δλο τόν κόσμο γιά τδ χατήρί μου, ειπεν 
αποτεινόμενος πρδς τδν κ. Νοΰτζον καί θεωρών τάς μεγάλας 
προετοιμασίας, αΐτινες πανταχόθεν έγένοντο.

— Λυπούμαι, Έφφένδημ, δτι δέν δύναμαι νά κάμω τδ χρέος 
μου, ώς έπιθυμ,ώ, διότι μόλις δύο ημέρας μού έδωκας καιρόν καί 
είς δύο ημέρας δέν δύναται είς άνθρωπος ποτέ νά έτοιμασθή, ώς 
πρέπει, διά νά ύποδεχθή ένα τοιούτον Βεζύρην.

— Τόσο τδ καλλίτερο ! Δόσε μ,ου σ’ ένα πουγγ'ι δσα έσκόπευες 
νά ’ξόδέψης, άν σ’ έδιδα ένα μήνα καιρόν και είμαι ευχαριστημέ
νος, γελών κροτερώς καί θεωρών αινιγματικώς τδν ’Αρχιερέα καί 
τούς περιεστώτας ειπεν ό Σατράπης.

— Έφφένδημ ! δ,τι έχει ό δούλος σου είναι ίδικά σου, τδ γνω
ρίζεις, είπε προσκυνών καί φιλών τδ έδαφος καί φέρων έκ τής 
καρδία; εις τδ στόμα καί τδ μέτωπον τήν παλάμην του ό ’Αλέ
ξιος Νούτζος.

— Τδ γνωρίζω, τδ γνωρίζω, κύρ Άλέξη...........Τί κάνουν οι
μαθητάδες μου, κύρ Ψαλλίδα ; προκύπτουν, προκύπτουν ; Ό κύρ 
Μπαλάνος εδώ μού λέγει πώς έχει μιά φουρνιά άπδ δέκα πέντε 
νά βγάλη τής άπάνου τάξις ξεσκολισμένους άπδ τδ δικό του τδ 
σκολιδ καί μού ζητάει νά τούς βρώ άπδ καμμιά θεσούλα γιά τδ 
καθένα ... θά μιλήσω μέ τούς γραμματικούς μου νά δούμε πού 
μπορούμε νά στείλουμε τούτα τά παιδίά, είπε στραφείς πρδς τδν 
έτερον Καθηγητήν.

— ’Υψηλότατε Βεζύρη ! ‘Υπό τήν αιγίδα τής ύμετέρας πρό
νοιας καί οί ΐδικοί μου μαθηταί προοδεύουσι βήμασι γιγαντιαίοις 
καί δέονται ύπέρ τής μακαριότητό; σας . . . Βεζύρη μου, μ’ έδω
κας τήν άδειαν δπου καί άν ήσαι καί όπόταν ποιής σφάλμα τι 
εις τήν ομιλίαν τής γλώσσης ημών νά σέ διορθώνω. Λοιπόν άντί 
τή; άπάνου τάξις δπού είπατε, λέγετε τή; έπάνοι τάξεως, διότι 
είναι γενική καί άντί καμμιά θέσις λέγετε καμμιας θέσεως, διότι 
είναι πάλιν γενική, ειπεν ό κ. Ψ'αλλίδα; μετά πολλής οίκειότη- 
τος φερόμενος ενώπιον του.

— "Ολο τής γυναίκες έχεις μπροστά σου, κύρ Ψαλλίδα, γε*
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λών δ Σατράπης είπεν ώ; 
διορθώσεις. Μά τώρα μά

νά ήτο συνειθισμένος εις τάς τοιαύτας 
καί θά γλεντίσουμε, θά σοϋ πάρο> γι’ 

απόψε τή γραμματική άπδ τά /έρια σου ! . . . Σά θές τάγισε την 
τοϋ Θανάση ποϋ τήν εχει πιότερη άνάγκη άπδ μένα ... Τί λες, 
κύρ Βάγια ; θάναι χειρότερα άπδ τδ φάλαγγα, μπίρο μου, γιά 
σένα νά σέ στείλω τοΰ δάσκαλου Ψαλλίδα νά σέ ταγίση μέ τά 
φύλλα τής γραμματικής, άποτανθείς πρδς τδν ’Αθανάσιον Βάγιαν 

προσέθεσε.
•— Άμ. τιόρα πιά, Βεζύρη, είναι άργά ! Έγέοασα και ζεσκο- 

λίασα σ’ άλλα μαθήματα πιδ χρειαζούμενα σ’ εμάς. Ό κύρ’ Μάν- 
θος και δ κύρ’ Κωνσταντής Μαρίνογλους άς ειν’ καλά γιά τδ γραμ- 
ματυφλίκι . . . Άιντε δέ θέλω νά τούς κάμω νά μέ ζουλέψουν . . · 
Είναι κάτι ζουλιαρόγατες σάν πας νά τούς άγγίξης τά καλαμά
ρια και τά δευτέρια του, είπεν δ Βάγιας.

— Τί χαμπάρια άπ’ τ’ ^Αγραφα, κύρ’ Βαονακιώτη, άποταν
θείς, καθ’ §ν χρόνον έγέλων οί πεοιεστώτες, πρδς τδν καπετάνον 
τούτον ήοώτησεν δ Σατράπης.

— Καλά, πολύ καλά, Βεζύρη. Νά ! προσμένουν τ’ όρδινό σου 
τά παλληκάρια κι’ άρχεψαν νά χάνουν τήν υπομονή του; ώς ποϋ 
νά δουν πότε θά τδ δώσης, άπεκρίθη ούτος.

— ’Αφερίμ ! έτζι τούς θέλω, είπεν δ Σατράπης μετά σοβαοό- 
τητος. Θ’άρχίσουμε πρώτα άπδ ένα μεγάλο ποάμμα ποϋ θά δείξη 
στδν κόσμο τί είναι δ ’Αλής. Σέ λίγαις μέραις θά δώσω Σύνταγ 
μα σ’ όλα τά παιδιά μου σάν έκείνο τής Άγγλιτέρας. ’'Εστειλα * 
τδν κύρ’ Κολοβό κα'ι τδν Κωνσταντή Μονοβάρδα (α) γιά δαΰτο 
στά πτάννησα νά μ.αζώςουν οΰλους τούς νόυ,ους τών συντανσ.α-

‘ 1 II

τικώνε καί μέ τή βοήθεια εδώ τοϋ Δεσπότη, τών καλογήρων καί 
τών κοτζαμπάσηδων καί τών πιστών μου Μπέηδων, θά κάμουυ.ε 
ένα τέτοιο Σύνταγμα ποϋ σάν τδ γράψουνε θά τοαντάξη ούλη ή 
Φραγκιά.

— Σύνταγμα! Σύνταγμα! θ’άπαθανατίσης τ’όνομά σου είς

(α) Pouqueveh Β. Κ. Γ' σελ. 1)1. Davenport σελ. 376. Φίνλεϋ τ. Α'. 

σελ. 92.

τούς αιώνας τού; άπαντα; καί θά σφράγισης τά στόματα καί τών 
μεγαλειτέρων εχθρών σου !.. . Ιδού, κύριοι, δ μεγαλοφυέστερος 
άνήρ τής έκατονταετηρίδος ! ’Ιδού '.δ καρποφόρου πνεύμα τής δρ- 
θοπολιτεύσεως, έκρα'ε μετ’ενθουσιασμού δ κ. Ψαλλίδας χειρο 
κοοτηθείς υπό τινων. ’Αλλά τάς ιδέας τοΰ κ. Ψαλλίδα δέν έφάνη· 
σαν νά συμμερίζωνται δ Σακελλάριος, δ Θρασύβουλος, δ Άρχιερεύς 
καί οί δτλαρχηγοί. "Οσον διά τούς παοόντας Μουσουλμάνου; ή 
εϊδησις αύτη έπεσεν ώς κεραυνό; καί έσφράγισε τά στόματά των. 
Έκαλύφθησαν σκυθρωπότητος, μόνον δ Όμέρ-Βριώνης έτόλμησε 
νά τονθορήση είς τά χείλη του.

— Σύνταγμα ! —Τάχα δέν είναι τδ Κοράνι σύνταγμα μ’έλους 
τού; νόμους τοΰ κόσμου !

— Σούς, βρωμομπέη ! σάν δέ νοιώθει; άπδ πολιτικά τί σκού
ζει; ; ποιος μωρέ θ’ άνακατώση τή θρησκεία σου ή τή θρησκεία 
τοΰ ρωμηοΰ μέ τδ γκοβέρνο τής χώρας ; "Ο,τι θέλει άς πιστεύη 
τδ καθένα καί καδένα δέν εχει τδ δικαίωμα νά τό πειοάξη . . . 
μά δ λόγος μοΰ ’ναι ότι τά παιδιά μου πρέπει νά ’χουν Σύνταγ
μα .. . νά ’χουν τ·»ύ; νόμους τλς δικαιοσύνη; τους, πρέπει νά 
’χουν ελεύτερο τδ στόμα του; νά μιλούν τ^· παράπονό του; καί 
πρέπει 5λοι νά μαζόνωνται καί καλοσυλλογίζωνται τδ καλό τής 
χώρας. Καί άφού ’γώ δ ίδιο; δ Βεζύρη; ’ποφάσισα νά ’ποταχθώ 
στο Σύνταγμα, δέν ταιριάζει σέ σένα Μπέη ν’ άλικουντας καί 
μουρμ-ουρίζης . . . μέ καταλαβαίνει;, Μπέη, είπεν υψηλοφιόνως έξ · 
αγριούμενος δ τύραννο; καί θεωρών τούτον ασκαρδαμυκτί είς τδ 
πρόσωπον, ώ; νά έβούλετο διά τών οφθαλμών νά ποίηση τδν άπό- 
γονον τών Βριωνων νά εννοηση τά επίλοιπα.

ΓΟ Όαέο-Βριώνης ήλλαξεν αινιγματικά βλέμματα μέ τδν Νοΰ- 
τζον, έπειτα είτε έκ φόβου είτε διότι ύπέλαβεν ότι δ Άλής διά 
τού συνήθους τοόπου του ένέπαιζε τούς "Ελληνας όχι μόνον έσί- 
γησεν, άλλά πεσών κατά πρόσωπον τόν έποοσκύνησεν δι’ άπεοάν- 
του υποκρισίας έπιδοκιμάζων τούς λόγου; του.

— Θέλει; γεγονότα, λέγει;, νά πεισθής ; ιδού γεγονότα . . . 
ιδού τδ μεγαλείτερον τή; ημέρα; γεγονό;, σκύπτων πρδς τδν ’Ια
τρόν Σακελλάριον είπεν δ Ψαλλίδας.
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Ό Ιατρός· δέν έπρόφερε λέξιν ούτ’ άφήκεν είς τά χαρακτηρις-ικά 
τον τϊ,ν έλαχίστην έκφρασιν άλλ’ έμεινεν άκίνητος ώς μούμια.

'Ο Μαζοϋ-Έφφένδης είχε πολύ έπιβάλλουσαν τήν φυσιογνω
μίαν διά το σοβαρόν και σεβάσμιόν της, διά τον μακρόν πώγωνά 
του κατά τήν μαρτυρίαν πολλών αύτοπτών συγγραφέων (α), του
λάχιστον έξ δακτύλου; έπιμηκέστερος εκείνου τοϋ Σατράπου. 'Ο 
άνήρ οΰτος κατοίκων εις Κωνσταντινούπολή πλήν, ώς ένθυμού- 
με9α τί έλεγε προς τήν ώραίαν και άπιστον σύζυγόν του Έσμάν, 
έχων μεγάλα συμφέροντα μετά τοϋ Άλή είχεν έλθει εις ’Ιωάννινα 
τον παρελθόντα’Ιούνιον τοϋ 1819, κέκτοτε περιεπλέχθη ένταΰθα 
καί δέν ήδύνατο νά έπιστρέψη εί; τήν πρωτεύουσαν.

— 'Αν δ Σουλτάνος έθεώρει τούς υπηκόους του όλους διά τοϋ 
αύτοϋ πατρικού δμματος, είπεν δ γέρο>ν Μαζού ποος τούς περι- 
κυκλοϋντας αυτόν μεθ’ υποκρισίας εφάμιλλου εκείνης τή; σχο
λής τοϋ Μακιβίλλη, ή Τουρκία δέν ήθελ’ είσθε σήμερον τών Γε- 
νιτζάρων τό παίγνιον. Διότι τίς έτερος ή δ Γενίτζαρος διοικεί τό 
Διβάνιον και τον Σουλτάναν. ΊΙ 'Ηπειρος έστι και έσεται ή με 
γάλη πολιτική καί πολεμική σχολή, έξ ής όλης τής Αυτοκρατο
ρίας ή ευδαιμονία προσδοκάται αρκεί μόνον νά περιασπισθήτε 
τον πατέρα υμών τον Βΐζύρη σας καί τον ύποστηρίξητε, ώς αδελ
φοί ’Αλβανοί καί "Ελληνες δι’ όλων τών μέσων σας. Τούτο άπαι- 
τεϊ ή τιμ.ή καί ή υπαρξις τής ’Ηπείρου οιαιδήποτε καί άν ώσιν 
αί μικραί άδικίαι, αΐτινες άναποφεύκτως θά έμφιλοχωρήσωσι κατά 
τό διάστημα τής ίδρύσεως ταύτης τής Ηγεμονίας. ’Ανάξιον έσε
ται εις τον υπερήφανον καί άνδριΐον Ήπειρώτην, τί λέγω, παρα
φροσύνη νά έπιτ.έψη εις ένα τυχοδιώκτην, ώς τον Πασσόρ-Βέην, 
νά φέρη έδώ εντός τής πατρίδος του τούς ίδιους λύκους Γενιτζά- 
ρους καί τάς ίρδάς τών ’Ασιανών, αΐτινες λυμαίνονται τήν έπί- 
λοιπον Αυτοκρατορίαν. ’Αλλάχ ! φύλαξον από τοιοϋτον δυστύχημα 
τήν 'Ηπειρόν μας ! άλλως έχετε τότε υγείαν Τζαμία, Μεδρεσέ- 
δες, σχολεία, έκκλησίαι, έλευθερίαι καί αυτό έτι τό άσυλον τών 
ζοιων οικογενειών σας.

(α) Smart. Ilugnes Τόμ. Β'. σελ. 49

Ό Άοχιερεύς τότε τών Ίωαννίνων διπλωματικώς διεβεβαίωσε 
τον Μαζοΰ-’Εφφένδην καί τον Βεζύρην ότι όσον έξαοτάται έκ τών 
Χριστιανών Ήπειρωτών ήσαν αποφασισμένοι άπαντες νά χύσωσι 
τό αίμά των καί μείνωσιν άστεγεις ή ποτέ νά έπίτρέψωσιν εις 
τούς Τούρκους νά προσεγγίσωσι τά ’Ιωάννινα, ότι δέ καθολικώς 
άπόκειται εις τον Βεζύρην νά έλθη είς τελείαν συνεννόησιν μετά 
τής μεγάλης μερίδος τοϋ έθνους, ήτις είναι έτοίμη νά τον παρα- 
κολουθήση κατά τοϋ Σουλτάνου. Τούς λόγους τούτου; έπεκύρωσεν 
δ ευνοούμενος τοϋ Βεζύρου κ. Νοϋτζος, δστις από τοϋ παρελθόν
τος έτους ήτο μυσταγωγημένος εις τά τής 'Εταιρίας. 'Ο Άλής 
ανάρπαστος χαράς, όλος ελπίδων καί ευφροσύνης ύπεσχέθη νά 
συναπαντήση τούς μυστικούς όπως διαγράψωσι τό μέγα σχέδιον 
καί έξέφρασε τήν έπιθυμίαν όπω; το συμπόσιον άρχίση, δεικνύ- 
μενος άκρως δημοτικός.

'Η οικοδέσποινα έπλησίασε τον Σατράπην τότε, τον προσεκύ- 
νησε καί προσέφεοεν εις αυτόν άργυράν λεκάνην, 8πιος νύψη κατά 
το σύνηθες τάς χεϊοάς του φέρουσα είς προχόον όμοιομέταλλον 
υδωο θερμόν διά τούτο. 'Ο Άλή πασσάς έγύμνωσε τούς παχεΐς 
λευκούς καί τριχωτούς βοαχίονάς του μέχρις αγκώνας καί ήρξατο 
νά σαπουνίζη τούτους καί τάς χεϊοάς του, κολακευτικάς λέξεις 
προφέρων προς τήν οικοδέσποιναν. "Οταν δέ άπενύφθη έλαβεν έκ 
τοϋ ώμου της κεντητόν προσόψεων καί κατέτριψε τούτους, ώς νά 
έξήρχετο έκ λουτρού. "Ετεραι δύο Άρχόντισσαι προσέφερον όμοιας 
λεκάνας πρός τον ’Αρχιερέα καί τούς κορυφαίους τών Μουσουλμά
νων. "Οταν ή λειτουργία αΰτη έτελείωσε οι υπηοέται έφερον μι- 
κράς στρογγύλας καί χαμηλάς τραπέζας καλουμένας σοφράδες ή 
σκειι.Ιάδες έκάστη διά πέντε ή έξ δαιτυμόνας καί τάς έναπέθηκαν 
έντός τή; μεγάλης αιθούσης τής ύποό >χής εί; ημικύκλιον, κέν- 
τρον τοϋ οποίου ήτο έκείνη τοϋ Βεζύρου. Αί τοάπεζαι αύται έτέ- 
θησαν είς μικράν άπόστασιν ή μία τή; άλλης. ’Αντί έδρών ή θρο
νιών δι’έκαστον ποοσκεκλημένον προσε-όμισαν δύο ή τρία προσ- 
κεφάλαια, άτινα τιθέμενα τό έν έπί τοϋ ετέρου έσχημάτιζον ανα
παυτικόν κάθισμα. 'Εκάστη τών τραπεζών τούτων ήτο έστολι- 
σμένη μέ δ,τι ή πολυτέλεια τών Ίωαννίνων τής έποχής έκείνης 
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περιεϊχεν. 'Αλατοδοχεία ζαί πεπεροδοχεϊα έζ βαρέω; χρυσού, πο
τήρια, κρατήρες, κύαθοι, σκύφοι ζαί φιάλαιέξ αργύρου ή κρυστάλ
λου τη; Ένετίας ή έξιδιασμένη; λεπτουργίας τών μοναχών, έπί 
μεταξωτών τραπεζοσινδόνων, έπι πατανιών έκ πλατίνη; στιλ- 
βώδους ή δίσκων τοσούτων, δσοι ήσαν οί εύωχησόμενοι καθουμέ
νων σινιών ή ταΰ.Ιάδων, έκειντο έπί τούτων έπαυξάνοντα τδ πο
λύτιμον έφ’δσον προσεγγίζομεν την τράπεζαν τοΰ Βεζύοου. Άλλά 
τά έπ*αύτής  πάντα ήσαν έκ καθαρού χρυσού καί αργύρου καί ταύ ■ 
την η οικοδέσποινα είχε καταστολίσει μέ μυρσίνης καί σπάνια 
άνθη κατά τδν Μάρτιον έκεϊνον καί πολύ σπανίας νωπά; οπώρας 
καί λαμπτήρας τής έντελεστέρας καλλιτεχνίας τών Μεδιολάνων. 
Πέριξ τής τραπέζης ταύτης έκάθησαν κατά ποόσκλησιν τοΰ Βεζύ- 
ρου δ Άρχιερεύς, δ έστιάτωο Αλέξιο; Νοΰτζος, δ Μπαλάνος καί 
δ εύγενή; Μαζοϋ-Έφφένδης καί ό οπλαρχηγός Στουρνάρα;. Τδ μό
νον δπεο έλειπεν έκ τοΰ συμποσίου ήτο τά περονομάχαιρα, ατινα 
μολονότι γνωστά έν Ίωαννίνοις ήσαν δμως άχρηστα κατά την 
έποχήν ταύτην.

fO Άρχιερεύς ηύλόγησε τδν άρτον καί είπε τδ πρόδειπνον. Ό 
Άλής καί οί λοιποί Αλβανοί έποίησαν, ώ; καί οί χριστιανοί, τδ 
σημεϊον τοϋ σταυρού μετ’έντελοΰ; αδιαφορίας, δπερ έδείκνυεν 
δτι ησαν συνειθισμένοι εις τά τοιαύτα. Ό Μαζού Έφφένδης είπε 
τδν Μπεσμελά τούτέστι Μπίζμ-ίλλάχ ίρ-ραχμάν ίρ-οαχμάν (εϊς 
τδ όνομα τού πολυευσπλάγχνου καί ίλέω Θεού). Τότε οί Οεράπον 
τες έφερον έπίμηκες μεταξωτόν ύφασμα, δπερ έναπέθηκαν έπί τών 
γονάτων τού Βεζύρου, ούτος δε τδ έξήπλωσε δεζιόθεν καί αριστε
ρόθεν εϊς τά γόνατα τού Άρχιερέω; καί τών λοιπών τεσσάρων ομο- 
τοαπέζων του. Τδ πλατύ καί ύλιζώτατον τούτο ύφασμα ήτο δπως 
δεχθή τά ψυχία καί τρίμματα, άπερ ένδεχόμε· ον νά έπιπτον έκ 
τών χειρών των καί τής τραπέζης. Συγχρόνως οί ίδιοι θεράποντες 
έναπέθηκαν είς τδν ώμον έκάστου δαιτυμόνος τή; Βεζυρικϊς τρα
πέζης πλούσιον σάλι καί ένεχείρισαν χρυσοκέντητα μεταξωτά χει- 
ρόμακτρα (πεσκίοια καλούμενα) μάλλον διά στολισμόν ή χρήσιν.

'Η οικοδέσποινα έθεσεν ένώπιον τοΰ Βεζύοου τήν άργυράν ζω- 
μοδόχην ταράξασα τδν ζωμόν διά τής τορύνης, εΐτα άπεσύρθη 

όπεσθέν του δέσασα τάς χεϊοας εϊς τδ στήθος καί διά τών δφθαλ- 
μών της ακολουθούσα τά, κινήσεις του, δπως τδν υπηρέτηση. 'Ο 
Βεζύρης διά ξυλίνου λεπτουργημένου κοχλιαρίου έλαβεν έκ τή; 
ζωμοδόχης τινάς κοχλιαρίας καί τδ παράδειγμά του ήκολούθησαν 
έκαστος τών τεσσάρων δαιτυμόνων. Τδ αύτδ έλάμβανε χώραν 
συγχρόνως καί εϊς πάσαν άλλην τράπεζαν.

Μετά τδν ζωμόν προσεκομίσθη άναρίθμητον πλήθος ιχθύων, 
ορνίθων, πτηνών καί κρεάτων τής βυζαντοτουρκική; μαγειρικής 
σχολής, ατινα ήθελον ικανοποιήσει τούς λαιμαργοτέρους γαστρο- 
νόμους της Ευρώπης καί έπισκιάσει, ώς λέγει 'Άγγλος τις ταξει- 
διώτης εδρεθείς εϊς τδ γεύμα τοΰ Νούτζου, έκεϊνα τών λόρδων δη
μάρχων τού Λονδίνου. "Εκαστον έτίθετο είς σαγάνιον έπί τής 
τραπέζης καί ό Βεζύρη; διά τών δακτύλων του έλάμβανε τινας 
ένθέσεις (βούκκας) έξ έκάστου. Τδ παράδειγμά του έμιμοΰντο οί 
λοιποί, οί δέ θεράποντες ήσαν έτοιμοι, δταν ό Νοΰτζος έπρόφερε 
τήν λέξιν Κα.Ιτίο σηχώσατέ το, νά τδ αναπληρώσουν δι’ άλλου, 
ή οικοδέσποινα προσέφερε τδν άρωματοφόρον χέρν.βα εϊς τδ ύδωρ, 
έν ώ ό Άλής έβύθιζε τούς δακτύλους του καί αυτή τούς έσπόγ- 
γιζε διά τοΰ προσωπείου έκάστοτε.

Οί οίνοχόοι έγέμιζον τά ποτήρια τών συνδαιτυμόνων μέ οίνους 
ποικίλους τής Γαλλίας, Αυστρίας καί Τουρκίας.

'Ο Βεζύρης έτρωγε καί έπινε πολύ ολίγον, πλήν ό άνήρ, δστις 
μάλλον έτίμα τδ συμπόσιον τούτο, δστις έμελλε ν’ άναδειχθή ό 
ήοως τή; νυκτδς καί άνεπλήρωνε τήν θέσιν τού Γάλλου πλοιάρχου 
Κλεοπέν τής ρωσσικής ναυαρχίδος, 3ν είδομεν προ τής ναυμαχίας 
τοΰ Τζεσμέ άναμιμνήσκων τοΰ ναυάρχου Αλεξίου Όρλώφ ήτο ό 
Μαζού’Εφφένδης. Ούτος ήτο τώρα δ μαγειροδιδάσκαλος δίδων εξη
γήσεις άποχρούσας δι’ έκαστον ποτδν καί φαγητόν, ώς νά ήτο ό 
ίδιος Άσχζή μπασης τοΰ Σουλτάνου, συγχρόνως δμως καταβρο- 
χθίζων πάν φαγητδν καί γευόμενος πάντα οίνον ή δροσιστικόν 
ποτδν, δπερ έτίθετο έπί τής τραπέζης, κράζων δέ πρδς έκαστον 
’ΑφιεθΛάφ-ό.Ιιϊ (διά τδ πολύ καλό σου).

— Δέν πίνεις, Έφφένδημ Βεζύρη, άπδ τδ θειον τούτο κχο- 
σχάμπ . . . προφήτα ! είναι άπδ έκεϊνο δπου λέγομεν ημείς έκ 
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Σταμπούλ ’Iμαμη-κχοοχάμχ . . . ποϋ τδ ξετρύπωσες εδώ στήν 
’’Ηπειρον, κύρ’ Νοΰτζε ; ήρώτησεν δ Μαζοϋ Έφφένδης, η κεφαλή 
ούτινος ήρχισε πολύ νά θερμαίνηται ! Είναι τδ εύνοϊκδν ποτδν τών 
γυναικών τοΰ χαρεμιού τοϋ Σουλτάνου, είναι τδ νέκταρ τής Έ- 
σμάς μου. Γνωρίζεις διατί καλείται 'Ιμαμή ; διότι ό ’Ιμάμης 
Χουσε'ίν υίδς τοϋ Άλή, δστις έμαθε τήν κατασκευήν του άπδ τήν 
θείαν του τήν θυγατέρα τοϋ προφήτου καί σύζυγον τοϋ Όσμάν 
καί τδ ει’σήξε πρώτος παρ’ ήμϊν . . . Τί περίφημοι ντολμάδες είναι 
τοϋτοι, κύρ’ Νοΰτζε ; Είς τήν Σταμπούλ έχομεν πενήντα ειδών 
διαφορετικών, μά ποτέ μου δέν έφαγα τοιαϋτα γιαπράκια' δ μά
γειρός σου, κύρ’ Νοϋτζε, είναι επιστημονικότερος τοϋ Σχέϊκ-Σαι- 
φουντήν τοϋ άρχιμαγείρου τοϋ Προφήτου. “Οταν οί ύπηρέται άντι- 
καθίστων τούτους διά τοΰ λεγομένου Όρμάν Καμπαμπή δηλαδή 
τοϋ ολοκλήρου δπτοΰ άονίου, Ίσαλά ! Ίσαλά ! έκραξε πιάνων τδν 
πώγωνά του, τοΰτο είναι άονάκι άπδ εκείνα δπου έσυνείθιζε νά 
τρώγη ολόκληρα καθ’ έκάστην δ Ναδίρ-Σάχ ! . . . Άν, Έφφένδημ 
Βεζύρη, δ κύρ’ Νοΰτζο: προσέφερε τοιοϋτον ένα είς τδν Σουλτάνον 
Σελίμην Β'. βεβαίως τδν ώνόμαζε Βεζύρην του, ή'θελε δέ τοΰ λυ
τρώσει τήν ζωήν του . . . Γνωρίζεις τά διατρέξαντκ μέ τδ επτα
ήμερον άονίον τοϋ Σουλτάνου έκείνου ;

— ’'Οχι, Μαζοϋ ! διηγήσου μοι τί ήκολούθησε ; είπεν δ Άλής 
γελών και ευφραινόμενος είς τήν θέσιν τοϋ τρώγειν μέ βαίνουσαν 
ευθυμίαν. Άλλ’ ή εγκράτεια τοΰ Βεζύρου ήτο μοναδική. Οί θερά
ποντες διά τών χειρών των έμυστίλιζον είς μερίδια τήν στιγμήν 
έκείνην, τά δποϊα δ δαιτρδς έθετεν είς πινάκια άργυρα ένώπιον 
έκάστου, τρομεοδν θέσας μερίδιον ένώπιον τοϋ Μαζοϋ Έφφένδη.

— "Ω, είναι Sv άπδ τά σημαντικώτεοα συμβάντα τής βασιλείας 
τοϋ Σελήμ Β'. έκραξεν ούτος δράξας μέ άμφοτέοας τάς χεϊρας τδ 
μερίδιόν του καί φέρων τοΰτο εις τδ στόμα καί δαγκάνων αύτδ 
μέ τέρψιν. Γνωρίζεις πόσον σκληρός καί δεισιδαίμων Σουλτάνος 
έστάθη, Βεζύρη μου ! ’Εν μια ημέρα άπεκοιμήθη είς τδ κιόσκι 
του, έπειδή ούδείς έτόλμα νά τον έξυπνήση, άπεκοιμήθη μέχρι 
τής έσπέρας χωρίς νά κάμη τδ ναμάζι του. Κατά τδ διάστημα 
τούτο ώνειοεύθη δτι δ ’Ισμαήλ δ υίδς τοΰ Αβραάμ έφάνη καθ’ υ- 

πνον καί τδν έπέπληξε διά τήν άμέλειάν του, πλήν τδν διέταξε 
νά θυσιάση Sv επταήμερον άρνάκιον είς τδν Αβραάμ, καί νά φάγη 
τδ μεγαλείτεοόν του μέρος είς τδ δεϊπνόν του. “Αμα, Έφφένδημ, 
δ Σουλτάνος έξύπνησε, διέταξε τδν άρχιμάγειρον τοΰ Σεραγίου του 
νά εύρη έν άκαρεί άονάκι έπταήν.ερον, τδ δποϊον δ ίδιος Σουλτά
νος έμελλε νά θυσιάση διά τής ιδίας του χεερδς καί έπειτα τδ 
δώση νά μαγειρευθή καί φάγη εις τδ δεϊπνόν του. 'Ο άοχιμάγει- 
ρος είς τήν διαταγήν τόϋ Σουλτάνου μόνον δτι δέν έπεσε νεκρδς 
ήρχισε νά τρέμη, διότι τότε ήτο ’Οκτώβριος καί ήτο άδύνατον νά 
ευρεθή επταήμερον άονάκι . . . Τινές μακαρίζουν τήν θέσιν τού άρ- 
χιμαγείρου ένδς Σουλτάνου, ένώ έγώ τουναντίον νομίζοο δτι είναι 
η χειοοτέρα του κόσμου ! Διότι δ τε Πατισσάχ καί αί γυναΐκές 
του έχουν συχνά τοιαϋτα καπρίτζια, τά δποϊα άν δέν εύχαρι- 
στήση χάνει τδ κεφάλι του. Ό Άσχζή-μπασης λοιπδν -ήρχισε νά 
σκέπτηται. Νά προμηθεύση τοιοϋτον άρνί ήτο έναντίον τής φύ- 
σεως, ν’ άπατήση τδν Σουλτάνον ήτο έναντίον τής τέχνης του. 
Έπεμψε πάραυτα πανταχοΰ τού; ύπομαγείρους πρδς ευρεσιν ένδς 
τοιούτου άρνίου, πλήν έστάθη άδύνατον, εί καί μυθώδεις τιμάς 
προσέφερεν. Έπί τέλους έξέλεξε τδ μικρότεοον εις τήν δψιν αρ
νάκι, τδ δποϊον ήτο πέντε μηνών διά νά τδ περάση δι’ έπταήμε- 
ρον. Τδ έκάλυψε μέ χρυσάς καί κυανάς ταινίας, μέ χρυσόχορτον 
καί χρώματα καί άπεφάσισε νά τδ προσφέρη ώ; επταήμερον πρδς 
τδν Σουλτάνον, δπως γλυττώσιρ τήν κεφαλήν του. Ένώ σύννους 
ϊστατο ένώπιον τής πυράς τοϋ μαγειρείου του, αίφνης τδ έπανω- 
φόοιόν του έφλογίσθη. Εις τδν φόβον του μόλις έπρόφθασεν άπεκ- 
δυόμενος τοΰτο νά τδ ρίψη είς τδ έδαφος, πλήν πριν προφθάση νά 
τδ σβέση, τδ πΰρ διεδόθη εις τδ μαγειρεϊον καί συντόμως δλόκλη- 
ρον τδ μέρος τοΰτο τή; δευτέρας αύλής τοϋ Σεραγίου άπετεφρώθη. 
Ό δεισιδαίμων Σουλτάνος, δστις έκάθητο είς τδ κιόσκι του άνυ- 
πομόνως προσδοκών τδ αρνάκι μετά φρίκης μανθάνει τδ συμβάν. 
Ήγέρθη τρομερώς φωνάζων, χοϋ έίνα,ι ό ’Ασχζη-μχασης. Ό δυ
στυχής άρχιμάγειρος ήλθε καί έπεσεν είς τούς πόδας του όδυρό- 
μενο, δτι δέν είναι δ αίτιος, διότι είχεν ήτοιμασμένον τδ άρνάκι. 
Ό Σελίμης θέτων τδν δεξιόν πόδα του έπί τοϋ τραχήλου του έκρα
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ξε, Κιαφίς>, ηοΰ elrai τό άρράκι μου ; Δέν είναι σφάλμα μου, Πα- 
τισάχ, έπανέλαβεν οϋτος. 'Ο Θεός έβουλήθη ν’ άποτεφρουθω είς 
τάς φλόγας, ώ; τοϋ Αβραάμ ή θυσία . . . Γενιτζάραγα, έκραξε 
μανιωδώς ό Σουλτάνος Σελίμη;, ρίψε λοιπόν πάραυτα είς τάς 
ιδίας φλόγας τούτον τδν άοχιμάγειρον, δπως συμπληρωθή ή θυ
σία. Τοιοϋτον ήτο τδ τέλος τοϋ μαγείρου, πλήν ή πυρκαΐά εκείνη 
τοιαύτην έντύπωσιν έποίησεν είς τδν δεισιδαίμονα νοϋν καί τήν 
δειλήν καρδίαν τοϋ Σελίμη Β'. ώστε έπεσε πάραυτα ασθενής καί 
είς βαθείαν μελαγχολίαν, εντός δέ τινων ήμερων διά τρομερών 
σπασμών έτελεύτησε και εκτοτε είς Σταμπούλ τδ επταήμερον 
άονάκι θεωρείται τών Σουλτάνων καί τών γαστριμάογων ή ύπεο- 
αβροτάτη τροφή.

ΓΟ Μαζοϋ Έφφένδης μ,ικράν έδιδε προσοχήν είς τους άνθρακο- 
χρόους γαλλικούς οίνους, ήοέσκετο πολύ είς τούς της Τενέδου καί 
Σάμου καί τδν καμπανίτην, ό δέ Βεζύρης γινώσκων πόσον δια
φορετικός άνήρ ήτον, όταν μικρόν έγίνετο οίνόθρυπτος, έποίει 
νεΰμα πρδ; τούς περικαλλεστάτους Γανυμήδας του, τούς οποίους 
έκ τοϋ Σεοαγίου του είχε φέρει, άκαταπαυστω; νά πληρόνωσι τό 
ποτήριόν του.

— Καπέ γιαούρτ-Κιαμπάμπ ! δέν έπερίμενα νά σ’ ευρώ είς τά 
Γιάννινα. . . πώς μυρίζει ! πρέπει νά έψήθη εις οβελόν άρωματο- 
ξύλου, πλήν τί θειον γιαούρτι τούτο της ’Ηπείρου. Τούτο είναι τό 
φαγητόν, διά τό όποιον ήγαλλιάτο δ Σχάχ ’Ισμαήλ δ θεμελιω
τής τής δυναστείας τών Σουφιτών. Ξεπερνγ είς τήν νοστιμάδα 
καί τό μπαμπά-Τζορβα καί τδ μπαμπα,-Πατζά, εύθύμως έπανέ- 
λαβεν δ εύγενής Έφφένδης, όστις αν έφερεν είς τά έντερά του τδν 
σκώληκα ταινία-έλμινς δέν ήδύνατο νά καταβροχθίζω τοιουτοτρό
πως τδ γιαούρτ-Κιαμπάμπ καί ύστερον τών τόσων άλλων φαγη
τών, τά οποία έγεύθη. Πλήν τούτο ητο ετι μηδέν. Επι τής τοα- 
πέζης έτέθησαν νήσσαι δπταί, πέρδικες, ξυλόκοτται καί άλλα 
κυνηγετικά πτηνά. Οί πέριξ ύπηρέται έλαβον ταϋτα έκ τής τρα- 
πέζης μετά πολλής αβροφροσύνης είς χείράς των καί μέ τούς δα
κτύλους των διαμιστυλλόμενοι τά θηρεύματα ταϋτα λίαν φιλο- 
φρονητικώς τά διένεμον πρδς τούς συνευωχουμένους.

'Η τότε έθιμοταξία άπψτει, έκαστος νά λάβη μόνον μίαν ένθε - 
σιν Ζ*?' ν φιλοςενίας. ΓΟ Μαζοϋ Έφφένδης όμως έλαβε μίαν 
δλόκληρον πέρδικα καί διεσκέλισε ταύτην ό ίδιος καί έπετέθη έπ’ 
αυτής μετ’ ίση; αδηφαγίας τοϋ λιμοκτονοϋντος. Τρώγων ταύτην

— Ποτέ δέν συγχωρώ πρδς τούς ύπηρέτας μου νά έγγίζουν μέ 
τάς χείρά; των τήν πέρδικά μου, διότι είς οιονδήποτε καί άν υπ
άγω δ άνθρωπος χατζηλίκι αδύνατον νά όνομα σθή άληθώ: χατ
ζής, άν εις τδ τέλος ενός καλού συμποσίου δέν είναι ικανός νά 
καταβροχθίση έν ζεΰγος έκ τών αγαπητών τούτων τοϋ Όμάο πτη
νών. Τουλάχιστον τοιοϋτος είναι ό ορισμός τοϋ Χατζή Μουσταφα 
Έφφένδη τοϋ πατρδς τής γαστριμαργίας καί τοϋ έπιφανεστέρου 
Κιαμπαμπξή τής Σταμπούλ. Μολονότι άληθώ; παραγγέλλει δ σο
φός άνήρ οτι πρέπει νά πιω αμέσως διά τήν χώνευσιν έν ποτήοιον 
δροσερού ΰδατος άπδ τής πηγής τοϋ Καρα-Κουλάζ, ή τοϋ Μιρ" 
Άκχδρ καί είς έλλειψιν τούτων έν καλόν σερμπέτιον άπδ τδ κα- 
λούμενον Χασσεκή, τά οποία, γνωρίζετε, Βεζύρη μου καί Δέσποτά 
μου, έλαβον τήν ονομασίαν των έκ τής μακαοίτισσας Χασσεκής 
Καδινές τής εύνοουμένης τού Σουλτάνου Σελίμη Α'. ή νά τσούξη 
είς έλλειψιν καί τούτου μίαν μεγάλην κανάταν τή; Μονοβασιάς·

Τις Καρδινάλιος τής Νέας 'Ρώμη; ή τις Λούκουλλος τής άρ- 
χαίας ήδύνατο νά παραλληλισθή τώρα μετά τοϋ γαστριμάργου 
τούτου Μουσουλμάνου! Πρό τίνος ένομίζομεν δτι ή έρώσα καρδία 
του ήτο πολύ νεωτέοχ τοϋ σώματός του πλήν τώρα δ άνήρ ού
τος, δστις ετοωγε καί έπινε διά τούς πέντε λοιπούς δμοτ.απέ- 
ζους του, διετοάνωσεν δτι τδ ίδιον σώμά του ήτο νεώτεοον τής 
ψυχής του ίνα άντέχω, δτι δέ τδ μεγαλείτερον μέρος τοϋ βίου α υ
τού διήνυσε χαιρόμ.ενος τάς ωραιότερα; γυναίκα; καί τά εύγευστό- 
τερα φαγητά. ΤΗτον δλόκληρος ή ψυχή τής τοαπέζης ό Μαζοϋ Έφ
φένδης, τά δέ άνέκδοτα, αί χειρονομία;, οί μορφασμοί καί αι κι
νήσεις του έξέτειναν τάς χαρμοσύνου; ευφημίας τών δαιτυμ.όνων 
μ.έχρι τοϋ ετέρου άκρου τοϋ συμποσίου. Πολλακις τας τράπεζας 
δλας διεδέχετο βαθυτάτω σιγή, δπως άκροασθώσι τούς ανατολι
κούς μύθους του.
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Έν ταύτη τή θέσε·, ήτο ή ευθυμία, οτε οί ύπηρέται προσεκό- 
μισαν τά διάφορα γλυκίσματα, ών ή ποικιλία ήτο άμέτρητος. 
Όρυζόγαλα, καταίφιον, μπακλαβάς, πούφ- μπουριτζή, γερνίκ-χαλ
βάς, χαουντά, γκιουλάτζ (είδος κρέμας μέ ροδόνερου), σβίγκοι, 
γαλακτοπλακούντια και πλήθος άλλων κατεστόλισαν τάς τρα- 
πέζας. Ό Μαζ οϋ Έφφένδης δέν έδωκε μεγάλην εϊς ταϋτα προ
σοχήν, πλήν όταν οί ύπηρέται καί οί θεράποντε: έφερον το Ζερ- 
πέχ-πιλάφ καί τδ Άζέμ πιλάφ δ Μαζοΰ έδωκε ζωηρόν σάλον εϊς 
τδ σώμά του καί άνετινάχθη έπί τών ποοσκεφαλαίων του κράξας:

— Ιδού τδ Ζερπέ-πιλάφ (χρυσοϋν πιλάφι). Τδ ερυθρόν του 
χρώμα είναι πρδς άνάμνησιν τοϋ αίματος τοϋ Χαμσά τοϋ ήρωος 
τής οικογένειας Όμιάδ καί τοϋ εύνοουμένου τοϋ Προφήτου, δστις 
υπερασπιζόμενος τδν Προφήτην εις τήν μάχην τής Μπέτρ έπεσεν 
ένδόξως. Πρδς τούτον, Έφφένδημ Βεζύρη, δφείλεται ή έφεύρεσις 
τοϋ πιλαφιού. Άλλ’ ή δψις τώρα εις εμέ προξενεί μελαγχολίαν. 
Είναι αδύνατον νά τδ γευθώ χωρίς νά ένθυμηθώ τήν άγαπημένην 
μου Έσμά, ήτις τόσον τδ ύπεραγαπα... Αρχόντισσα κυρ Νού- 
τζενα, εϊς όλίγας ημέρας, άποτανθείς πρδς τήν δρθίαν οικοδέσποι
ναν εκραξεν πρδς τήν δυστυχή ταύτην κυρίαν, ήτις δύο ώρας ήδη 
ίστατο ύπεράνω τής κεφαλής τοϋ Βεζύρου υπηρετούσα τοϋτον, θά 
έλθη ·η Έσμά μου, τήν περιμένω κάθε ήμέραν. . .Δέν υπάρχει μία 
εϊς τδ χαρέμι τοϋ Σουλτάνου κατά τδ κάλλος καί τήν σωφροσύνην 
καί τδ θαυμαστότερον έμαθε καί δμιλεΐ τρεις γλώσσας τών φράγ
κων καί παίζει δύο όργανα τής μουσικής καί πολλά άλλα ώοαΐα 
πράγματα.

— Πόθεν τά έμαθε, ήρώτησεν δ Βεζύρης.
— Βεζύρη μου, μέ δλην τήν φιλίαν μας δέν σοί λέγω, Λεότι 

θά ευρώ τδν μπελά μου.
— Πόθεν τά έμαθε Μαζοϋ! Άφησε τούς αστεϊσμούς καί εϊπέ 

μοι. Τοΰτο είναι πεοιεργότατον, θέλω καί ή Βασιλική μου νά τά 
μάθη.

— Τδ περιεργότατον είναι δτι τά έμαθεν ενώ ήτο έγκυος τοΰ 
λαμπροτέοου τέκνου τοϋ κόσμου.... τά έμαθεν άπδ τήν Γκιου- 
ζέλ 'Ρωξανιέ.... τδ ρόδον τής Μόσκοβας.

— Ποία είναι ή Γκ^ουζέλ Έωζανιέ, ήρώτησεν δ κ. Μπαλάνος.
— Είναι ή ώραιοτέρα Έωσσίς τοΰ κόσμου. Οΰτεεϊς τδ χαρέμιον 

τοϋ Σάχ τής Περσίας, οΰτε εϊς εκείνο τοΰ Σουλτάνου υπάρχει 
δμοία. Ήχμαλωτίσθη εϊς τούς πολέμους καί δ Προφήτης τήν έρ- 
ριψεν εϊς τάς χεϊράς μου διά νά καλομορφοιση τήν Γκιουζέλ Έσμά 
μου, τήν μόνην καί αγαπητήν μου σύζυγον.

— Μπά! καί τί τήν έκαμες τήν δούλην ταύτην, ειπεν δ Βε
ζύρης.

— Τής έδωκα τήν ελευθερίαν της κατά τδ συμφωνητικόν μου, 
άμα ή σύζυγός μου έγέννησε τδν διάδοχον. Αν τήν έμυρίζετο δ 
Σουλτάνος διά τής βίας ήθελε μοΰ τήν πάρη. Καμμία τών γυ
ναικών σου, Βεζύρη, δέν τήν έγγίζει οΰτε εϊς τδ νύχι της. Δέν 
πιστεύω νά συντροφεύση τήν Έσμά μου εδώ, θ’ άναχωρήση διά 
'Ρωσσίαν. . . . είναι ένδς ’Ρώσσου στρατηγού θυγάτηρ.

— ’Αν έλθη εϊς τά ’Ιωάννινα θά τήν στείλης εϊς εμέ, είπε γε-' 
λών δ Άλής.

— Αδύνατον ! διότι είναι ελεύθερα.
— Θά είναι έλευθέρα άλλο τόσον δσον ή Βασιλική καί αί άλ- 

λαι μου γυναίκες. ’Έκουσα πολλά διά τήν προκοπήν της άπδ δια
φόρους.

— Δέν νομίζω ή Έσμά μου ποτέ νά τήν άφήση νά φύγη άπδ 
πλησίον της, οΰτε ή ιδία Ρωξανιέ πολύ πολύ απομακρύνεται. 
Άγαπώνται ώς δύο άδελφαί. Πσως διά τούτο έβράδυνε τήν άνα- 
χώρησίν της ή Έσμά . .. ενώ τής έγραψα πρδ τόσου καιρού νά 
έλθη.

— Σοί δίδω έξ άπδ τάς ώραιοτέρας τοΰ χαρεμιού μου άντ’ αύ
τής . . . Τί λέγεις Μαζοΰ;

— Όμιλοϋμεν περί αύτής, Βεζύρη μου, άλλοτε.
Δέν έποόοθασε νά τελείωση καί ήρχισε νά πτερνίζηται σφοδρώς.

Βίβα Έφφένδημ . . . β.βα Μαζοΰ Έφφένδημ . . . άφιρίμ Έφ- 
Φενδηυ. Μαζοΰ. Βίβα ήκούσθησαν αί φωναί πολλών. Τοϋιοπαρέσχε 
τήνεύκαιρίαν εϊς τδν φίλον μας Μαζοΰ Έφφένδημ. να έκκενωση εις 
υγείαν τών συγχαιρόντων τούτον τινα έτι ποτήρια. Όγδοήκοντα 
καί πέντε διαφορετικά φαγητά έτέθησαν έπί τοΰ συμποσίου τού
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του, οπερ διηρκεσε τρεις ώρας, ών τινων τήν άνάλυσιυ καί τήν 
παραγωγήν ό Μαζοϋ Έφφένδης έποίει μέ τάς αΰτάς τοϋ κ. Κλιο- 
πεν λεπτομέρειας. Λυπουμεθα ότι παραλείπομ.εν αΰτάς διά τό 
σπουδαίου τοϋ χρονου. Τό Ζερμπέχ -πιλάφ έτίμησεν υπέρ τό δέον 
πότισα; τοΰτο δια μεγάλου κυπέλλου καμ.πανίτου πλήν όταν 
ήγέοθη νά προφέρη τό Ίλχάμτ-ίούλ-ιρ-ρέμπ-ουλ-αλεμίν (εΰχα- 
ριστησωμεν τώ Θεώ Βασιλεΐ και Κυρίω τοϋ παντός) τοσοϋτον ό 
Βάκχος είχε σφιγξει τας κνήμας του ώστε άνετράπη βροντηδόν 
είς τό έδαφος διεγείρας τόν γέλωτα καί τήν θυμηδίαν πάντων τών 
συνευωχουμένων· Χωρίς οΰδ-μίαν νά δώση προσοχήν ούτε ουδό
λως νά ένοχληθή ώρθώθη καί κλονούμενο; έβάδισε πρός τήν θύ
ραν τοϋ αντιθαλαμου, ένώ οι μουσικοί έπαιάνιζον, άλλά μετά τοι- 
αύτης ορμής ώστε έβύθισεν ένα τών φύλλων της καί έπεσεν εις 
τας αγκαλας τοϋ προυτου βιολιστοϋ, δντινα άνέτρειύ'ε κατασύν
τριψα; το βιολιον του, μ.όνην περιουσίαν τοϋ δυστυχούς τούτου. 
Ο Μαζοϋ επεστρεψεν εις την θέσιν αύτοϋ, δτε έφερον τά όπωοικά 
καί τά τραγήματα, έπιε έτι τινά ποτήρια άνθοσμίου οίνου κανά- 
ζων τούτον έν τώ λάρυγγί του καί παρηκυλούθησε σκοντάπτων, 
τόν Βεζύρην καί τόν ’Αρχιερέα καί λοιπού; είς τήν παραπλήσιον 
αίθουσαν, οθεν εμ,ελλον να πίωσι τόν καφφέν, καί καπνίσωσιν άχρι; 
δτου ή παρούσα αίθουσα καί πάλιν τακτοπο.ηθή.

Οι καπνοί τοϋ οίνου τώρα ήρχισαν νά διεγείρωσιν είς τόν έγ- 
Έφφένδη σφοδράν ταραχήν. Άπώλεσε τό 
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πάντα; τού; λοιπούς. Έρρόφησε 

1 του καί 
τήν αναπνοήν 

•■άς τών ύψηλο- 
■ -■ ές του έμελ- 
έκ τή; κεφαλή; 
ώ; πέπονα λεν 

καί ήρχισε 

κέφαλον τοϋ εΰγενοϋ: 
λογικόν, ή γλώσσα έλύθη όλο τελώ;, 
άτοπήματα, 
βιαιοπραγή; προς τού: 
και κωμικόν άντικ 
τρία ποτήρια άιιυσΐί τουτέστι θ. 
έκκενών τά δύο έτέρα καί ■ 
του. ’'Ηρχισε τά βακχικά κα 
τερών ήχων ώστεένόμιζέ τι; δ 
λον νά διαρραγώσι. Συντόαου; έρριψι 
του και φέρων έπι παρουσία όλων 
7.6'), κεφαλήν του έρρίφθη έπί ενός

ήτο είς την έσχάτην 
ις ύποδεε; 

μενον πρό
α; το L. 

οϋ ro χωρίς ' 
έρωτικά "ί" 

άφεύκ

του, γελοίο
;ας τού;
το £ν εί; τά χείλη 

ίς νά λάβη τήν 
ϊξάγων φωνά; ι 
ω; οί πνεύμονές

το σαρίκιον 
τήν γυμνήν, ώ 

τών ανακλίντρων

νά κυλινδίηται ώ; κύλινδρος έκ τής μιας άκρας είς τήν άλλην. 
'Ο Βεζύοης καί οί λοιποί δέν ήδύναντο πλέον νά κοατήσωσι τούς 
υψηλούς γέλωτας. Ό δέ ’Αλής διέταξε ν’ άνοιχθή ή θύρα καί είσ- 
έλθωσιν οί μουσικοί καί όρχησταί παϊδες όπως μετά τοϋ Μαζοϋ 
χοοεύσωσι τήν πυρρίχην.

Ό κ. Νοϋτζος, δστις έφαίνετο υπερευχαριστημένος διά τήν γε
νικήν ευθυμίαν, έκοινοποίησεν είς τόν Βεζύρην δτι όχι μόνον ή 
μεγάλη αίθουσα τώρα είναι έτοιμος, άλλ’ δτι αί σύζυγοι καί αί 
θυγατέρες τών προσκεκλημένων καί διαφόρων άλλων άρχόντων 
ήρχισαν νά συναθροίζωνται είς τόν γυναικωνίτην καί δτι άπασαι 
άνυπομόνως δρθιαι ΐσταντο έκεϊ νά ύποδεχθώσι τήν ώραίαν Βασι
λικήν, ήτις άνά πασαν στιγμήν πεοιεμένετο" διο οί μουσικοί κα- 
τήλθον είς τήν θύραν τοϋ μεγάρου δπως παιανίσωσι τήν έλευ- 
σίν της.-

Ή εσπέρα αύτη ήτο ή προτελευταία τών άποκρέω καί ή έσχάτη 
εύθυμος ημέρα, ήν είδεν ή πρωτεύουσα τής ’Ηπείρου. Δυνάμιθα 
νά είπωμεν δτι έκ τής εσπέρας ταύτης ή άτυχή; αύτη πόλι; ύπέ- 
πεσεν έν τώ αύτώ γεωγραφικώ σκότει τής 
Τεπελενής δυναστείας. Οί προσκεκλημένοι 
ύπό διαφόρους στολάς καί πολλοί τούτων 
’Ιταλίας · 
γνύοντο ιαετ’έκείνων τών μεγαλοπρ:
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’Ασιανών φυλών τών Σινών, τών Μογγόλων καί ’Ινδών μέχρι 
ήμιγύμνων Μαλαίων, Λασκαρών καί ’Ισπανών προσηύξανον 
ποικιλίαν. Οίανδήποτε στολήν έβλεπον είς τάς εικονογραφίας 
έμιμοϋντο. 'Η ευθυμία έκ τοϋ προσώπου τοϋ σκληρού Βεζύ- 
μέχρι τοϋ έσχατου υπηκόου ήτο τοιαύτη ώστε ούδείς ήδύνατο 
μίαν στιγμήν να φαντασθη Οτι ευρισκετο αντίκρυ τρομερά; 

ήτις έντός ολίγου έμελλε διά παντός ν’ άφα-
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νίση έκ τοϋ προσώπου τής γής την λαμπρότητα καί τδ μεγαλεϊον 
μιας πόλεως και μιας ήγεμονικής αυλής εφάμιλλου τής τών πρω
τίστων τότε τής τε Ευρώπη; και ’Ασίας.

Εις μάτην <5 Βεζύρης έζήτει νά πείση τδν Μαζοϋ Έφφένδην νά 
άφήση τδ άνακλιντήριον καί τδν άκολουθήση εις την μεγάλην 
αίθουσαν. Ούτος έτραγώδει μετ’ οΰρλισμοϋ τδν άτυχή έρωτα τής 
Με'ίρέμ, Κερκυραϊκδν άσμα, οϋ τίνος οι λόγοι, ελεγεν, όμοιάζουν 
μέ εκείνους τους οποίους ή Έσμά του έκωδώνιζεν εις τά ώτά του 
βτε εξέφραζε τά πύρινα αισθήματα τής ψυχής αυτής δι’ αυτόν.

Ψυχή μου Κύρ*  Άνδρέα
Άν δέν πονής κανένα λυπήσου και έμενα

ΠοΟ θά σέ στερηθώ
Και δέν έ'χω άλλον φίλον πιστόν καθώς σοι δήλον 

νά ξεμυστηρευθώ
*Η καν τόν έαυτόν σου λυπήσου μοναχός σου 

ποδ θά μέ χωρισθής
Καί δέν έχεις κανένα πιστόν ώσάν έμενα 

νά πορηγορηθής
Μή γίνεσαι αιτία μία καθαρά φιλία

ν’ άπομακρυνθή
Γιατί αποτυγχάνεις στόν τόπον οποίον βάνεις 

και θέλεις λυπηθή
Αυτό στοχάσου μόνον πώς τή; ζωής τόν χρόνον 

δλον εί; τό έξής
Έχω νά τόν περάσω έγώ δταν σέχάσω 

μέ στεναγμούς οξείς
Άνίσως καί γνωρίζει; ό’τι τό νταγιαντίζει;

μετά χαράς κ’ έγώ
Λέγω τό πεπρωμένον έ'τσ’ ήτο γεγραμμένον 

νά πάγω νά πνιγώ.

— Νά πάγω νά πνιγώ, νά πάγω νά πνιγώ, νά πνιγώ... ήκού 
σθησαν αί φωναΐ διαφόρων πεοιεστώτων, οιτινες μεαψιμοιρώς δι’ 
ίσης ευθυμίας συνώδευον κροτοΰντε; τούς πόδας και τάς χεϊοάς 
των καί μετοοϋντες τδν ρυθμδν εις τήν τελευταίαν συλλαβήν έκά- 
στου στίχου.

— Πολύ πρέπει νά σέ λατρεύη, Μαζοϋ ’Εφφένδη, ή γκτουζέλ 
Έσμά σου διά νά σοϋ τραγωδή τοιοϋτον εΰαίσθητον τραγούδι, εϊ-

ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ:
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ΓΟ Θεδς νά μή 
ί εγώ δ ίδιος . ...

προ μηνών τής

ΐίέν δ κ. Τζοβάνης Μελάς νέος πολύ επιρρεπής εϊς τδ μεμψιμοιρεΐν.
Οί λόγοι ούτοι ώς δι’ -ηλεκτρικού δονισμοΰ έπενήργησαν έπι 

τοϋ εύεοεθίστου νευρικού συστήματος τοϋ εΰγενοϋς Μαζοΰ ! ’’Ε
τριψε τδ μέτωπον διά τής χειρός, ώς νά ένεθυμήθη τι, και μετέβη 
έκ τοϋ ένδς άκρου εϊς τδ έτερον, έπεσεν εϊς άθυμίαν, ήνωρθώθης 
έπι τοϋ ανακλίντρου, έκάθησεν έπι τούτου καί ήρχισε νά χύνη 
δάκρυα πολλά τονθορύζων : πουλάκι μου Έσμά ! 
τδ δώση νά μοΰ πνιγής ... Τότε θά πνιγώ καί 
κάτι θά συνέβη τής καϋμένης τής Έσμάς μου, 
έγραψα νά έλθη καί ούτε καν άπάντησίν της έχω. Δέν έλαβα επι
στολήν της πρδ πέντε μην ών, ούτε άπδ τδν άρχιευνοΰχόν μου . .! 
’’Εφυγα διά δύο μ.ήνας καί ιδού τώρα τόσους μήνας μακράν της. 
Τδ καϋμένο τδ παιδάκι μας ! Τί άγγελάκι εύμορφον όπου είναι ! 
Νά τδ δής, Βεζύρη ! Ίσαλά καί νά φθάσουν σαλαμέτι μίαν φο
ράν καί αμέσως θά σοϋ πέμψω δώρον τήν περίφημου Ρωζανιέ . . . 
Τί σιδηροϋν χαρακτήρα έπρεπε νά έχη δ Μαζοΰ Έφφένδης διά ν’ 
άνθέξη εϊς τούς πειρασμούς τοϋ κάλλους της ; Πόσας φοράς δέν ήλ - 
θον εις τδ λεπτόν, ότε ή Έσμά μου ήτο λεχούσα νά πέμψω τδν άρ- 
χιευνοϋχόν μου νά μοϋ τήν φέρη μικρόν νά μέ διασκεδάση καί μόνον 
διότι ειχον ύποσχεθή εϊς τήν Έσμά νά μ’ έχη μονοπώλιον τοϋ έρω
τός της κατεδάμασα τάς έπιθυμίας μου. . . 'Η γυνή, άρχοντες, εί
ναι ή ψυχή τοϋ σώματός μας, δ οίνος καί ή καλοφαγία είναι οί μό
νοι στύλοι του, πλήν δ,τι καταπληροϊ τήν καρδίαν καί τδν νοΰν 
καί επιτρέπει τήν ευθυμίαν είναι δ έρως τής γυναικός. Τί δυστυχές 
ον είναι δ μηδαμώς έρών .. . εϊς τδ τέλος, εϊς τδ . ..τέλος γί
νε...ται υποχόνδριος ή τζαναμπέτης, πλήν εγώ δστις γνω...γνω
ρίζω ότι ή Γκιου.,.ζέλ . . . ούχ ! . . . ούχ ! . . . Έσμά εί...ναι εί
ναι σταθερά είς τδν έοω... έρωτά μου . . . Ού.,.ούχ . . ή...ή καρ... 
δία μου π·..πέτα γλυ... γλυκά καί ψη.,.ψηλά. Παραλογίζων, ψευ- 
δίζων καί λαρυγγοκομπ ών κατ’αΰτδν τον τρόπ 
ζοΰ καί τανύσας τά νεϋ ρα, τούς πνεύμονας καί 
μέχρι τοϋ μή περαιτέρω έγένετο 
τας, έποίησεν έμετδν καί έπεσεν 
κλίντρου, έφ’ ού έκάθητο.

ρών .. . εϊς 
ή τζαναμπέτης 

ζέλ . . . ούχ ! . . .
είς τδν έοω... έρωτά μου . . . Ού.,.ούχ . . ή... 
ετα γλυ... γλυκά και ψη.,.ψηλά. Παραλογίζι 

ον δ δυστυχής Μα-
τά έντόσθιά του 
οίκτου εϊς πάν- 

βαθύν έπι τοϋ άνα-
τδ άντικείμενον
είς ύπνον

Τδν κατεκάλυψαν ενώ έκειτο ώς άγαθίς
6
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διά μηλωτής και άφέθη έκεϊ νά ρογχίζη.Ό Σατράπης καί οί λοι
ποί μετέβησαν είς την μεγάλην αίθουσαν.

^Οταν δ Μωάμεθ άπηγόρευσε την οινοποσίαν πρδς τούς Μου
σουλμάνους έξεσφενδόνισε τδ ανάθεμά του διά τών έξης λόγων : 
«'Ο οίνος είναι ή μήτηο τής καταχθονιότητος. Την στιγμήν καθ’ 
ήν δ άνθρωπος προσεγγίζει είς τά χείλη του τδ ποτήριον, αί κα- 
τάραι δλων τών αγγέλων τοΰ Θεοϋ πίπτουσιν επ', τής κεφαλής 
του». Οί διάφοροι Μουφτίδες, οΐτινες ήναγκάσθησαν νά κλείωσι τά 
δμματά των είς τάς καταχρήσεις τών Σουλτάνων καί τών ευνοϊκών 
του, διηομήνευσαν τούς άνωθι λόγους δτι εννοούν την έκβάκχευ- 
σιν καί ούχί την οινοποσίαν καί τινες διηρμήνευσαν δτι εξηγεί διά 
τών λόγων του τήν δημοσίαν έκβάκχευσιν καί ούχί τήν κρύφιον. 
Τούτου ένεκα πολλοί τών μεθύσων Μουσουλμάνων, οΐτινες είς 
τάς ποοσκλήσεις τών γευμάτων τών χριστιανών ούτε καν ΰγραι- 
νον τά χείλη των μέ τδν οίνον, έκβακχεύονται κτηνωδώς είς τούς 

οίκους των.
Άλλ' δ Μαζού ήτο Άλβανότουρκος καί πλεΐστα έτη διανύσας 

έν Ήπείρω ώμίλει τήν Ελληνικήν καί έπινεν ώς Σλαϋος. "Οτε 
δέ άνενήφετο έκ τής μέθης έδικαιολογεΐτο καί έφερε παράδειγμα 
τούς Σουλτάνους Βαγιαζέτην Α'. καί Βαγιαζέτην Β’., δστις καί 
έδημιούργησεν είς τδ Σεράγι τδν βαθμδν τοΰ Σχεράμπ έμινί (έπι- 
θεωρητοϋ τών οίνων) διαδεχθέντος πρδς τά τελευταία έτη διά 
Ζετξοιά έμινί. ’Επειδή δέη Τουρκική παροιμία λέγει «δτι ή θρη
σκεία τοϋ λαοΰ είναι έκείνη τοϋ Σουλτάνου» δέν έβλεπεν δ Μαζοϋ 
νά μή μιμηθή τούς Βαγιαζέτας, ών τδ παράδειγμα ήκολούθησαν δ 
Σελίμης Β'., δ Μουσταφάς Α'., δ Όσμάν Β'. καί δ Ίμπραήμης. 
Άπεδείκνυεν δτι ματαίως δ Μουράτ Δ', έζήτησε διά βασάνων 
νά στηλιτεύση τήν οινοποσίαν, πυρπολών τά πλοία τών πλοιάρ
χων, οΐτινες μετεκόμιζον τδν οίνον καί καταογών τήν θέσιν τοΰ 
Σχεράμπ-έμινί, κρημνίζων τά οινοπωλεία, άπαγχονίζων τούς άφι- 
ονοφάγους καί καρατομων τούς οίνοποτας.

Κατά τήν ώοαν ταύτην δ γέρων καθηγητής Μπαλάνος προσεγ- 
γίσας τδν άνεψιδν τοΰ Πατριάρ/ου Θρασύβουλον ειπεν είς αύτδν 
δτι έπεθύμει τήν έπαύριον λίαν πρωί νά τδ; έπισκεφθή έν τώ οϊκω 

του, διότι είχε σπουδαιότατου νά τώ διακοινώση μυστικδν άπο- 
βλέπον τούτον. Ό Θρασύβουλος ύπεσχέθη.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕ1ΣΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

°Απασα ή δδδς καί τδ μέγα περιαύλιου τού οίκου τού κ. Νού- 
τζου ήσαν καταφώτιστα ύπδ έκατοστύων άνδρών καί γυναικών, υπδ 
στρατιωτών καί πολιτών κρατούντων λαμπάδας άνημμένας καί 
δάδας. Είχον δέ άνάψει μεγάλας πυράς κατά διαστήματα είς τάς 
δδούς, δΤ ών έμελλε νά διαβή ή σύζυγος τού Σατράπου. Κατά 
τήν έννάτην ώραν οί άλλαλαγμ-οί, οί πυροβολισμοί, καί ή παια- 
νίζουσα μουσική άνήγγειλαν δτι ή Βασιλική ή έπί φορείου μετα- 
κομισθεΐσα ένταύθα ανέβαινε τήν κλίμακα τού Μεγάρου τού κ. 
Νούτζου. 'Ο γυναικοινίτης τοΰ κ. Νούτζου συνεκοινώνει μετά τής 
μεγάλης αιθούσης, έν ή έδόθη τδ γεύμα, ήδη δέ άνεγερθέντων 
τών καταπετασμάτων τής εύρείας αψιδωτής θύρας, ήτις συνεκοι- 
νώνει τάς δύο ταύτας παστάδας, αί έντδς τούτου κυρίαι ήδύ- 
ναντο έκ τών ανακλίντρων έφ’ ών έκάθηντο νά βλέπωσι τά έν
τδς τής αιθούση; τοϋ χοροΰ διατρέχοντα καί νά συγκοινωνώσι μέ 
τούς συζύγους καί συγγενείς των έλευθεοιώτερον.

'Η Βασιλική έκάθησεν εις τδ μέσον τοϋ άνακλητηρίου υποδε- 
χθεϊσα υπδ τών συζύγοιν τοΰ κ. Νούτζου καί τοΰ κ. Τζοβάνη Μελ& 
καί μιας σειράς Ήπειρωτισσών πληϊάδων, έφαμίλλου έκάστης πρδς 
τήν καλλονήν τών επτά έκείνων θυγατέρων τοΰ Άτλαντος καί 
τής Πληϊόνης. Μεταξύ τούτων ή περικαλεστάτη ήγεμονίς τής ’Η
πείρου έξεΐχεν εις τδ κάλλος εί καί τήν νύκτα ταύτην έξεΐχον μαλ ■ 
λον ή δλόχρυσος στολή καί οί πολυτάλαντες άδάμαντες, ούς έφε- 
ρεν έπί τής κεφαλής καί τοΰ σώματός της, ώστε ήθελέ τις νομίσει, 
δτι δ Βεζύρης έπεθύμει νά έπιδείξη τδν πλοΰτόν του καί τδ κάλ
λος τής συζύγου του πρδς τού; έπικρίτους τής ελληνικής φυλής 
καί Φιλική; 'Εταιρίας, δπως έπάκρω; τού; κολακεύση. 'Η στολή 
τής Βασιλικής ήτον ούχί έκείνη, ήν έφερον αί γυναίκες τής ’Ηπεί
ρου, ούτε ή τών. Όθωμανίδων τής Κωνσταντινουπόλεως, αλλά μί
γμα άμφοτέρων, πρδς τδ ήπειροτικώτερον δμως κλίνουσα, άντί 
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λόγου χάριν τδ λεγόμενον Γκιουμλίκι ήτοι τδ μεταξωτόν ύπο- 
κάμισόν της νά ήναι ανοικτόν είς τδ στήθος ώς τών Όθωμανίδων 
και επιτρέπει εϊς τδν γυμνδν οφθαλμόν την δψιν θέλγητρων, τά 
οποία δ πολιτισμός ήμικαλύπτει, ή Βασιλική είχε τοΰτο μέχρι 
λαιμού κλειστόν και διά πόρπης ενός μεγάλου μονολίθου μπρι
λαντιού κουμ.βωμ,ένον. Τδ περίφημου εύρύτατον σαλβάρι τών κα- 
δίνων κατεσκευασμένον ύπδ χουσοσπάστοιν και πεποικιλμένων καφ ■ 
τανίων άπολήγον, ώς σκελέα πρδς τάς κνήμας αυτή είχεν αντι
καταστήσει διά στενής έκ λευκοϋ άργυροσπάστου δλοσυρικής 
(ατλαζιού) έσθήτος, ώς εκείνην τοΰ τότε συρμού τών Γαλλίδων. 
Τά κράσπεδα τής έσθήτος ταύτης ήσαν έκ χρυσών κροσσών. Είς 
τήν μέσην αύτής είχε τδ χουσγάχ τούτέστι στενόν περσικόν σάλι 
όπισθεν πίπτον εις τρίγωνον, πλήν έμπρδς διπλωμένου στρογγύ- 
λως, ώς στρόφιον ζώνην. Έπι τούτου άντί μαχαιριδίου, το όποιον 
έοεοον αί Όθωμανίδες, ή Βασιλική έφερε πολύτιμον παρισινόν ρι- 
πίδιον και χρυσάλυσσον ώοολόγιον. Άλλά τδ λεγόμενον αντερί, 
τούτέστιν ό έξωτερικδς χιτών ποδήρης και ώς τάς αρχαίας ξυστί- 
δας όπισθεν εύρυμήκως διασυρόμενος, ήτο έφάμιλλον τών μανδυών 
τών Ανασσών τής Ευρώπης. 'Ητο έκ κατιφέ τοΰ Αουγδούνου ύπ- 
ενδεδυμένος ύπδ πολυτίμου μεταξωτού ύφάσματος καλουμένου 
χιαριχατζί, κατασκευασμένου είς τά πέριξ τοΰ Έγιούπ και τοΰ Βα- 
λατά τοΰ Βυζαντίου, οπερ είναι άποκλειστικώς μονοπωλεϊον τών 
Σουλτανίδων τοΰ Βυζαντίου. rO χιτών ούτος χρώματος κυανοΰ ώς 
τδ τοΰ διαυγέστερου σαπφείρου έφερεν άνθη και κλάδους καί φυλ- 
λίδας κεντητάς διά χρυσίου είς τά κέντρα, ών τινων ήστραπτον 
δ άδάμας, δ μαργαρίτης, δ άνθραξ, δ βήρυλλος, τά αίματόεντα 
σάοδια, τδ τοπάζιον και άλλοι πολύτιμοι λίθοι υπερβαίνοντες άλ- 
λήλους είς τδ μέγεθος. 'Ο κόσμος τής κεφαλής τής Βασιλικής 
άπετέλει τδ λαμπρότερον μέρος τής πολυτελείας της. ΓΟ κεκρύ- 
φαλος αύτής δέν συνίστατο έκ τοΰ τουρκικού Φοταξα, τδν όποιον 
έφόρουν είς Σουλτάνας, άλλά μόνον έκ μικρού πλακωτού μαργα- 
ροφόρου έρυθροΰ φεσίου πλαγίως πρδς τό δεξιόν ούς κλίνοντος, έξ 
οΰ δ κυανούς θύσσανος, ούτινος τδ κομβίον ήτο αδαμ,αντινος αν· 
θοδέσμη, έπιπτε πλούσιος έπί τοΰ ώμου αύτής. 'Ή έβένινος άβρά 

κόμη της ώς κυλινδρικόν σχοινίον έν μέρει μέν πεπλεγμένη άνωθι 
τοΰ μετώπου και άστράπτουσα έκ τιμαλφεστάστων λίθων, έν μέ- 
ρει δέ όπισθεν καταχεσμένη, ώς λαμπρού τών τροπικών πτηνού 
έπι τοΰ ώμου της πτέρυξ καί άναμεμιγμένη μέ λεπτότατου λευ
κόν έανδν έργούργημα τών Βρυξελλών, προσέφερε τήν ώραίαν, 
γλυκεΐαν καί έομογλυφικωτάτην κεφαλήν πρδς τούς δφθαλμούς 
τών λοιπών, ώς ένα αληθή τοΰ χριστιανισμού έπουράνιον Άγ
γελον ύπδ τής ύπερτάτης δυνάμεως δρισθέντα νά έπιτηρή τήν δο- 
λίαν ρομφαίαν τοΰ Τυράννου.

Είναι ύπεράνω τών δρίων τής ιστορίας ήμών νά δρίσωμεν ση- 
μείωσιν τών τιμαλφεστάτων ένωτίων, ψελλίων, περιδέραιων, πε
ρονών, πορπών, ένετών καί δακτυλιδίων, τά όποια κατέλαμπον 
καί έσπινθηράκιζον είς τά ώτα, τδν τράχηλον, τδ στήθος, τούς 
βραχίονας καί δακτύλους τής άφροέσσης Βασιλικής καί είναι έτι 
δύσκολον νά ζωγραφίσωμεν τά διαφανή περιβλήματα, τάς άμπε- 
χόνας, έανούς, τά περίνησα, τά πέζα, κροσσούς, θυσσάνους, κρή- 
δεμνα, κροκίδας καί παν έτερον κράσπεδου καί έπίρραμμα τής 
’Ελβετικής ή Λουγδουνικής ύφαντουργίας, δι’ ών τδ σύνολον τοΰ 
ματισμοΰ καί κεκρυφάλου ταύτης τής ήγεμονίδος έπαρουσίαζον. 
'Η Βασιλική ώς καί αί λοιπαί σύζυγοι τών Γραικών δέν έφερον 
είς τδ πρόσωπον Φεριζή ούτε Γιασιμάκιον, άλλ’εΐχον τοΰτο ασκε
πές έπιτρέπον τά κάλλη αύτών νά διαχέωσιν είς τήν φωτοχου- 
μένην εκείνην αίθουσαν τών αστέρων τήν λάμψιν.

'Η αφελής συμπεριφορά τής Βασιλικής, οί εύγενεϊς τρόποι της, 
τδ φίλαπλον, δι’ού συνδιελέγετο μετά τών κυριών, τδ χαρμόσυ- 
νον τοΰ προσώπου της καί οί ύψηλοί γέλωτες, δι’ ών διετράνου 
τήν τέρψιν αύτής είς τά ένώπιόν της παριστανόμενα θεάματα, έφ- 
είλκυσαν τήν προσοχήν πάντων έπ’αύτής, ώς δ ίδιος Βεζύρης νά 
μή ήτο παρών ή ώς νά έμηδενίσθη ένώπιόν της. Αί διασκεδάσεις 
τής αιθούσης ήσαν ποικίλαι κατά τδ διάστημα τής έπιλοίπου νυ- 
κτός. Είς ’Αρλεκίνος προσωπιδοφόρος άπομίμησις τών τοΰ ιταλι
κού θεάτρου παντομιμών συμπαίζων, παταγών καί ένοχλών ένα 
μυλωναν έρριπτε τούτον είς τδ έδαφος και διά πλήθους κωμικών 
σχημάτων, κινήσεων καί πηδημάτων διήγειρε τήν γενικήν εύθυ-
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αίαν. Είς χρυσοχαρτοφορεμένος Μαζεδών καί είς δπλίτης 'Ρωμαίος 
μέ τά μακρά των δόρατα και τάς μεγάλας των ασπίδας έμονομά- 
χησαν συγκρουόμενοι μετ’εχθρικού πυρός καί έπι τέλους άμφότε- 
ροι κατέπεσον νεκροί εις τό έδαφος. “Ομοιαι μονομαχία·. εις τό 
ειδός των, αϊτινες έφαίνοντο ότι ήδυνον πρό παντός τόν Βεζύρην, 
έλαβον χώραν μεταξύ τών μεταμφιεσμένων εις Γενιτζάρους. Ού- 
τοι περιφέροντες τούς λέβητας των και άνατρέποντες τούτους 
περιεπλέκοντο μέ τούς ’Οθωμανούς και εδιδον είς μικράν κλίμακα 
την εικόνα μιας έπαναστάσεως, δι’ ών τοσοΰτοι έξεθρονίσθησαν 
Σουλτάνοι. Μία μονομαχία έπι τό εΰρωπαϊκώτερον μεταξύ δύο 
Ελλήνων σπουδαστών τοΰ ενός ένδεδυμένου ώς ’'Αγγλου άξιωμα- 
τικοΰ και του ετέρου ώς Γάλλου μέ άληθεΐς σπάθας μικρόν τι 
έλειψε ν’άποβη δλεθρία έκ τοΰ πυρός δι’ού άνηρπάσθησαν άμφό- 
τεροι άμιλλώμενοι, τίς μάλλον αρεστός ν’ άποβη τώ Σατράπη, 
άν ούτος δέν διέταττεν εγκαίρως νά τούς διαχωρησωσι.

Τά στρατιωτικά ταϋτα θεάματα διεδέχθησαν έπί τό κωμικώ- 
τερον αί παρωδίαι τών ευρωπαϊκών χορών τότε άνεισάκτοον έτι 
έν Ήπείρω. Τό βάλς, αί κανδρίλλιαι, τό γαλόπ έκωμωδοΰντο 
μετά παρωδικής σπατάλης υπό τινων μετημφιεσμένων νεανιών 
είς Φράγκους καί Φράγκας τήν οίκτροτέραν τοΰ πολιτισμού εικόνα 
παραλάσσοντας πρός την απλότητα τής έποχής ταύτης. Ή δέ 
μουσική άπομιμουμένη τούτους τούς παρωδούς παρεχόοδιζεν έπί- 
τηδες καί αύτη τών περιωνυμοτέρων τής ’Ιταλίας διδασκάλων τής 
μουσουργίας. Πόσαι έπικρίσεις, πόσαι σκανδαλώδεις παρατηρή
σεις, όποϊοι γέλωτες, όποιοι σαρκασμοί, όποιοι έμπαιγμοί δέν 
ήκούοντο πανταχόθεν διά τοΰ σημερινού πολιτισμού τό βάλς καί 
γαλόπ .. . Τί ; νά έναγκαλίζηται καί σφίγγη ούτος τήν σύζυγόν 
μου καί τρέχη μετ’ αΰτής αγκαλιά, έκραζεν ό είς. ’Ω ! φρίκη ! ώ ! 
φρίκη! . . . καί τότε τί χρησιμεύει λοιπόν είς τούς άνδρας ό γά
μος; έκραζεν ό άλλος.

'Η μεγαλειτέρα σιγή μετά τινα λεπτά έβασίλευσεν έν τή αι
θούση, οί προσκεκλημένοι άπεσύρθησαν πρός τούς τέσσαρας τοί
χους είς τρόπον ώστε νά έκκενώσωσι τό εμβαδόν της πρός τούς 
μέλλοντας νά όρχηθώσι τόν ’Αλβανικόν χορόν, τόν ηρωικόν χορόν 

τής άπλότητος, §ν ό κ. Νοΰτζος έπεθύμει ν’ άντιτάξη κατ’ έκεί- 
νου τοΰ άναιδοΰς τοΰ πολιτισμού. Δέκα βοδινοί νεανίαι τοΰ σερα
γίου κάλλους άργυφαίου, ώς τοΰ Άβεσσαλώμ, ένδεδυμένοι άλι- 
πορφύρους ντου-Ιιιάδες μέ χρυσά κεντήματα η κυανούς μέ αργυρά, 
φέροντες χρυσά όπλα είς την ζώνην καί όμοιοχρόου; περικνημί
δας μέ λευκοτάτην φουστανέλλαν μέ μικρόν στρόφιόν τινες έπί 
τής κεφαλής, ώς Σουλτάναι, γεαινί η μικρά φέσια άλλοι είς την 
κορυφήν καί μακράν κόμην ξανθήν, ώς τον κηοίτην λίθον ή μέ- 
λανα, ώς τόν ανθρακίτην, καταχεομένην όπισθεν, έδραξαν ό είς 
τό μανδύλιον τοΰ άλλου καί έσχημάτισαν ημικύκλιον. Τέσσαρες 
άλλοι Ήπειρώται είκοσιπενταετεϊς έκ τών σωματοφυλάκων αξιω
ματικών τοΰ Βεζύρου έτέθησαν έπί κεφαλής αυτών καί τούτων 
πάντων κορυφαίος ήλθεν ό άρματωλός καπετάν Στουρνάρας. Είς 
τό μέσον τοΰ ημικυκλίου τούτου έστάθησαν οί μ.ουσικοί. Ό καπε
τάν Στουρνάοας ήρχισεν έν πρώτοις μέ στενά βήματα βραδέως ά- 
δων καί συνοδευόμενος υπό τών τεσσάρων πρώτων τό

Κάτω στοΟ Βάλτου τά χωριά
Κ,λίφται κτλ.

έπειτα έπήδησε ταχέως σύρων μεθ’ εαυτού τήν άλυσσον καί ποιών 
ταχεϊαν στροφήν, πίπτων συχνά είς τό γόνυ καί ώς έλαστική 
σοαΐρα έν άκαρεί ριπτόμενος έναέριος πάλιν όρθιος είς τούς πόδας 
του. "Εκαστος έπανελάμβανε τούς λόγους τοΰ άσματος καί έμι- 
μεϊτο τάς κινήσεις τοΰ καπετάν Στουρνάρα, κάμπτων όπισθεν τό 
σώμα έως δτου ή κόμη του ήγγιζε τό έδαφος ή προτάσσων τά 
εύστερνα στήθη του. Ούτος δέ αφού έπήδησε περιεστράφη, ήμιεγο- 
νάτισε καί διαφόρους έποίησε σεμνοπρεπείς άκκισμούς, είτα δέ 
παρεχώρησε τήν θέσιν του είς τόν νέον κορυφαΐον, δστις ώόήγησε 
τήν άλυσσόν του μέ μείζονα πυρετόν, μείζονα ελαστικότητα, φω- 
νήν υψηλοτέραν καί τοΰ σώματος κινήσεις νεανικωτέρας. Τό άσμα 
κάτω στον Βά.Ιτου τά γωσιά μετ’ ενθουσιασμού σχεδόν πάντες 
οί περιεστώτες συνώδευον καί αί ιδιαι κυρίαι καί ό Βεζύρης αυτός, 
δστις ορθωθείς έπί τοΰ ανακλίντρου διά τών δύο παλαμών του 
έυ.έτοα τόν χρόνον τής μουσικής μετά πυρός άναμιμνησκόμενος 
τάς νεανικάς τοΰ κλέπτου ημέρας του, δλοτελώς δέ λησμονών δτι 
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συνάμα ήτο δ καταστροφεύ; τών τόσων καί τόσων αρειμάνιων 
άρματωλών τής εποχής του, τών τόσων ελευθεριών δι’ ών μόνον 
ήδύνατο νά παγιώση σήμερον τήν 'Ηγεμονίαν αύτοϋ. 'Ο χορός ούτος 
διήρκεσεν άχρις δτου οί τέσσαρες είκοσιπενταετεί; άλληλοκατε- 
στάθησαν ώς κορυφαίοι.

Ό κ. ψαλλίδας συνδιαλεγόμενος μετά τοΰ λογιωτατίζοντος κ. 
Τζοβάνη Μελά έπέμενεν δτι δ χορός ούτος ήτο τών αρχαίων Ή- 
πειοωτών ή Πυρρίχη.

— 'Η Πυρρίχη ήτο χορός τών Κρητών, ειπεν δ κ. Μελάς. Τήν 
Πυρρίχην πρώτος εύρεν Πύρριχος Κυδωνιάτης Κρής τό γένος δέν 
λέγει δ Νικόλαος Δαμασκηνός ;

— Οί λόγοι τοϋ Δαμασκηνού δέν έχουσιν ούδεμίαν σημασίαν, 
άποτόμως διέκοψεν δ Καθηγητής. "Ακουσον εμέ. 'II Πυρρίχη, απαύ
γασμα τής οποίας αμφιβολία δέν υπάρχει, δτι είναι ούτος δ ’Αλ
βανικός χορός, δέν είναι ούτε έφεύρεσις τοϋ Σιδωνίου Πυρρίχου, 
δστις τόν έκάλει κα'ι στρατιωτικόν γυμνάσιον, ούτε, ώς δ Στρά
βων επιμένει, διαφορετικός της εκόπΛου όργήσεως, ούτε ο,τι δ 
’Αριστοφάνης δ τά πάντα κωμωδών μορολογεΐ είδος Κόρδακος 
μεταφεοθέντος εις Μακεδονίαν προς διασκέδασιν τοϋ Φιλίππου 
τοϋ Μαζεδώνος, άλλ’ είναι δ στρατιωτικός χορός, τον όποιον έφεϋ- 
ρεν δ Πύρρος δ υίός τοϋ Άχιλλέως καί τής Δηϊδαμείας δ καί Νεο
πτόλεμο; καλούμενος. "Οτι δ χορός ούτος έγένετο παραδεκτός είς 
τούς Βυζαντινούς Αΰτοκράτορας δέν υπάρχει άμφιβολία. Τοϋτο 
γίνεται καταφανές έκ τών λόγων τοϋ ιστοριογράφου Κυροπαλατά, 
δστις δμιλών διά τούς στρατιώτας τοϋ 'Ροιμανοϋ Διογένους λέγει 
«ήσαν γάρ ή τών άλλων μάλιστα τήν Πυρρίχην έκμεμεληκότες 
ορχησιν».

Τάς αύθεντικάς σκέψεις τοϋ σοφοϋ κ. Ψαλλίδα διέκοψεν α’ίφνης 
μετά πολλής τούτου δυσαρέσκειας εις πυροβολισμός καί έπειτα 
γενικός καγχασμός, πολλαί τρομεραί φωναί καί γέλωτες τών 
άνδοών καί γυναικών, οΐτινες κατεπλήοωσαν άμφοτέρας τάς αί- 
θούσας. Αιτία τούτων ήτον δ Μαζοϋ έφφένδης. 'Ο πολυκώθων 
Μουσουλμάνος έξύπνηιεν έκ τοϋ μεγίστου θορύβου, τόν οποίον οί 
δρχούμενοι έποίουν. Άνανήφων δέ μικρόν τι έκ τής υ.έθης του, 

άφοΰ έτακτοποίησε τά ένδύματά του ώρμησε καί έρρίφθη έν τώ 
μέσω τής αιθούσης καί δράττων τό μανδύλιον καί γινόμενος δ κο
ρυφαίο; τή; άλύσσου ηρχισε νά πηδά καί δρχήται καί σύρη τού; 
λοιπούς κωμικώς.

Εις τήν θέαν του οί γέλωτες ήγέρθησαν δμοθυμαδόν πλήν δταν 
ούτος, ώς άλλος Σέλινό;, ώρμησε νά συλλάβη τινά τών 'Ελλήνων, 
δστις ήγγιζεν έκ τών οπισθίων του τό σαρίκιόν του, δ Βεζύρης 
άγαλλόμενος καί καγχάζων έκραζε χειροκροτών σπασμωδικώς 
άφερήμ Μαζοϋ, άφερήμ Μαζοϋ. Οί λοιποί "Ελληνες καί Μουσουλ
μάνοι οί παοακολουθοϋντες τοϋ Βεζύρου τάς διαθέσε ις καί τήν ευ
θυμίαν λησμονήσαντες διά μίαν στιγμήν δτι ήσαν ένώπιον Τυράν
νου ές ού ή ζωή των έκ μιας πνοής έςηρτάτο σωρηδόν άνεμίχθη- 
σαν καί ήρξαντο άνησυχοϋντες διά παντός είδους πρακτικών χειρο
νομιών, δ είς ρίπτων τό καλπάκι τοϋ άλλου, δ άλλος προσπαθων 
ν’ άνατρέψη τόν έτερον διά τοϋ ποδός, δ έτερος βυθίζουν τό κά
λυμμα είς τά ώτα τοϋ ετέρου, τινές υπερασπιζόμενοι τόν Μαζοϋ 
καί άλλοι ουθοϋντες τοϋτον καί σύροντές τον έκ τών οπισθίων, έκ 
τοΰ τζουμ.πέ του. 'Ο 'ίδιος Βεζύρης, ώς παίς, άνεμίχθη τώρα είς 
τόν σωρόν καί διά νά τοομάξη τόν Μαζοϋ πλησιάζει αύτόν δπισθέν 
του καί προσεγγίζων παρά τό ους του έν τών πιστολίων τό έκκε- 
νοί είς τδν αέρα προς τήν όροφόν τής αιθούσης. "Απασα ή μέθη 
τοϋ γενναίου Έφφένδη έφάνη νά έφυγεν έκ τοϋ έγκεφάλου του συν 
τή πυοσοκροτήσει, έρριψε τάς χεΐρας είς τόν αέρα, έπειτα έφερεν 
άμφοτέρας διά μιας είς τά δύο ώτά του κλείων ταϋτα, ένφ αί κνή 
μαι τών ποδών του έτρεμον ώς νά ήτο πληγωμένος. Μόνον οί γέ
λωτες τών περιεστώτων καί έκείνοι τών κυριών καί τοϋ Σατρά
που ή εύθυμος φυσιογνωμία καί οί ευτράπελοι λόγοι του επεισαν 
τόν Μαζοϋ δτι δέν ήτο άπλοϋς άστεϊσμό; (α). Έπανευρίσκοον μετά 
τινας στιγμάς τήν άνδρείαν του καί φέρων τούς δύο αύτοϋ γρόν-

(α) Τό δημοτικόν τού τυράννου, οί πιστολισμοί και οί διά χειρονομιών 
αστεϊσμοί του και τού Μαζοϋ Έφφένδη η τε μέθη καί τό θάρρος μέ τον 
Βεζύρην έν μιρί τοιαύτη έσπερίδι καταντωσι σχεδόν απίστευτα. Καί όμως 
οί δύο "Αγγλοι περιηγηται κ. Σμάρ-Γιούξ και Τόμ-Πάρκερ, οΐτινες προσ- 
εκλήθησαν υπό τοϋ Βεζύρου καί παρευρέθησαν εί; τοϋτο τό συμποσιον? 
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θους έπι τών όσφύο>ν του και άτενίζων τδν Άλήν εις τδ πρόσ&>- 
πον λέγει προς αύτδν γελώντα και τούτον μέ ήμικεκομμένην 
αναπνοήν.

— Έχομεν λοιπόν καί άπδ ταϋτα ; ’Αμάν, Βεζύρη, τώρα θά 
σου δώσω ένα φιλί.

Δι’ ένδς πηδήματος, ώς φρενήρης, έκρεμάσθη έπι τοϋ τράχη
λου του Σατράπου καί ήοχισε νά τδν κατασπάζηται. ’’Επειτα 
άφίνων τοϋτον έτρεχεν έπί έκαστου ένοχλοϋντος τοϋτον καί έδιδε 
άστεϊζόμενος Sv καλδν ράπισμα, εΐτα δέ έπέστρεφε πάλιν εϊς τάς 
άγκάλας τοϋ Βεζύρου η έκείνας τοϋ κ. Νούτζου έως δτου κρεμα- 
σθείς εις τοϋ κ. Ψαλλίδα τδν τράχηλον καί καλών τοϋτον πρδς 
φρίκην του JTo'nfar, έκραξε διεγείρας τοϋ Άλη την ευθυμίαν καί 
τούς νέλωτας καί κατά συνέπειαν πάντων τών λοιπών άυ.φοτέ- 
ρων τών γενών εϊς τδ έπάπειρον.

— ’Αμάν ! Χότζα κύρ’ Ψαλλίδα, νά έλθης μίαν φοράν είς την 
Σταμπούλ στδ κιτάπ-χανέ μου (τήν βιβλιοθήκην μου) ποτέ πλέον 
δέν θά έπιστρέψης εις ’Ιωάννινα. . . .’’Εχω όλους τούς θησαυρούς 
έκεΐτής ανατολή; Χότζα μου! όλους τούς μεγαλειτέρους καί βαθυ- 
τέρους φιλοσόφους. Θέλεις τδ Μεβαφίκ-κιτάπ (βίβλον τής γνώσεως 
τοϋ περίφημου Σε'ίδ'Τζορξανή, δστις άποδεικνύει καθαρώς δτι οί 
σημερινοί μετήλλαξαν πολύ τά πρωτότυπα τών ευαγγελιστών 
σας, τδ έχω. Θέλεις, Χότζα ψαλλίδα τής ρητορικής τδ Μιφτάχ- 
ουλ-ούλιούμ. (τήν κλείδα τής έπιστήμης) τοϋ σοφωτάτου Χαξιρινή' 
εφφενδ, τδ έχω· Θέλεις τήν σύνταξιν τοϋ Ίμπνή-Χατζίμπ ή τήν 
περίφημον γραμματικήν τοϋ Ίμάμ-Χανιφά τήν καλουμένην Μουγ- 
κνίλ-λεμπίμπ (πείθουσα καί τούς σοφούς) ή τήν ιστορίαν τοϋ πε· 
φήμου χρονολόγου, β.ογράφου καί βιβλιογράφου Κχιατίμπ-Τζε- 
λεμπή, τήν έχω. Ναι, Χότζα μου, έχω τήν Τζιχάν-Νουμα (Παγ
κόσμιον Γεωγραφίαν) τοΰ ίδιου Κχιατίμπ-'Γζελεμπή, τδ Άκχ- 

έμέτρησαν, λέγουν, όγοοήκοντα φαγητά τά όποια ό κ. 'Αλέξιος ΝοΟ- 
τζος έπαρουσίασε πρός τόν Βεζύρην. Διηγούνται οί μετά πολλής άφε- 
λείας τοϋ Μαζοΰ τήν μέΟην, τοϋ τυράννου τήν ευθυμίαν και τούς πυρο
βολισμούς, αστεϊσμούς καί τρομερόν τ&ν ύέλων θραϋσιν ύπό τ(ϋν προσ
κεκλημένων. Smart Hughes. Τομ. Β.

μπακη-Νασσιρή (απομιμήσεις τοΰ Πλάτωνος) τοΰ Νασσουρουντίν, 
τά μαθηματικά συγγράμματα τοΰ περιφήμου Ζώτζ-’Ιμπνή-Για- 
ουνοϋ; καί τήν Τεσουσούλ-Έσχκιάκ (τήν γεωμετρίαν τοΰ Εΰκλεί- 
δου) τοΰ Καδή Ζαδέ, έχω Χότζα κύρ’ Ψαλλίδα............

— Αί! άφες με Μαζοΰ, μέ έκούφανες ! . . ■ Τώρα Θά μου εί- 
πής πώς έχεις καί τής Σαπφοΰς τάς ποιήσεις, φέρων τήν κεφα
λήν όπισθεν ό καθηγητής δπως άπορρίψη τδν μικρόν Μουσουλ
μάνον έκ τοϋ τραχήλου έκραξε. Έν τούτοις έπειδή έκρεμάσθη 
ούτος εις τδν τράχηλον τοΰ ίδιου Βεζύρου, δστις ούδέν έδειξε ση- 
μεΐον δυσαρέσκειας, δ καθηγητής Έλλην, δστις μετά προληπτι
κής περιφροσύνης ήκουε τά τής τοϋ Μαζοΰ Βιβλιοθήκης ήναγκά- 
σθη νά έκλαμβάνη τά πάντα μέ ευδιαθεσίαν καθ’ δτι έώρα δτι 

ο Σατράπης ήρέσκετο μέ τοϋτον.
— Τής Σαπφοϋς, τής Σαπφοΰς Χότζα ψαλλίδα ! ’Έχω τδ Δι- 

βάν (συλλογή ποιήσεων) τής Φεθνας-Χανούμ θυγατρδς τοϋ Έσ- 
σάδ έφένδη Σχείκ-’Ισλάμ τοϋ Άχμέτ Γ’. Έ περίφημος αύτη χα
νούμισσα ήτο ή σύμβουλος τοϋ πατρός της εϊς τήν συγγραφήν 
τών νομοθεσιών του. Έχω τδ Διβάν τής Βεϊλά-Χανούμ. ανεψιάς 
τοϋ περιφήμου Ίξέτ-Μολάχ, ήτις έτι ζή καί ήτις συνέγραψε τά 
καλλιεπέστερα άσματα δπου έχομεν, σατύρας ποιητικάς, αΐτινες 
τήν ποιοϋσι τδ φόβητρον τοϋ φύλου της. . . Μάλιστα τό Διβάνι 
της συνίσταται έκ τριών ογκωδών τόμων πλέον μεγάλων έκά- 
στου τοΰ ϊδικοΰ σου συγγράμματος, δπερ αφιέρωσα; είς τήν Αι
κατερίνην. ’’Εχομεν τήν περίφημον επιστολογράφον Χασσινά Χα- 
νούμ, τής οποίας τήν κομψότητα τοΰ ύφους καμμία Έλληνίς ή 
Ευρωπαία δύναται νά φθάση . .. μπάχ ! ή καλλιτέρα βιβλιοθήκη 
τής Θεολογίας τοΰ Γενί-τζαμίου δπου έχομεν χρεωστεϊται εϊς 
τήν Βαλ'.δέ-Τερκάν Σουλτάναν τήν μητέρα τοΰ Άχμέτ Γ’.........
έφφένδημ Χότζα, μοΰ φαίνεται πώς άλλο άπδ τήν γραμματικήν 
σου τοΰ Λασκάρεως καί τά λίγα σου φράγκικα δέν πρέπει νά γνω- 
ρίζης διά νά χάσκης τόσον εϊς δσα σοί λέγω. ’’Ελα μπακαλούμ 
στή Σταμπούλ νά σέ πάρω νά δής τάς δημοσίας βιβλιοθήκας μας, 
είναι περιφημότεραι έκείνων τών μοναστηρίων σας καί τών Κα- 
λιφών τοϋ Βαγδατίου. 'Η Βιβλιοθήκη τοΰ τζαμιού τοϋ Έγιούπ 
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έχει χιλίους τόμους θεολογικά συγγράμματα, εκείνη τοϋ Βαγια- 
ζέτ τζαμιού 1 400 νομικά, έκείνη τοϋ Σελιμιά όλα τά Αιγυπτια
κά και Σύρια χειρόγραφα, εκείνη τοϋ Σουλεϊμάν 2000 φιλολο
γικά, εκείνη τοϋ Ίβραήμ πασσα άλλα τόσα επιστημονικά, εκείνη 
τοϋ Σεραγίου 1 6,000 παντός κλάδου τής επιστήμης, και εκείνη 
τοϋ περίφημου Βεζύρου και ποιητοϋ μας 'Ρατζΐμ. πασσα εις τήν 
όδδν τοΰ Κοσκά είναι όχι μόνον ή πλέον ωραία τής Σταμπούλ, 
άλλά οι 1600 τόμοι της εϊναι ή έπιφανεστέρα συλλογή ανατο
λικής φιλολογίας όπου υπάρχει.

'Ο κ. Ψαλλίδας έπνίγετο έκ τής στενοχώριας του, τδ αϊμαάνέ- 
βαινεν εις τδ πρόσωπον του, ή έξ οίνου οσμή τοϋ στόματος τοϋ 
Μαζοϋ Έφφένδη τφ έπροζένει αηδίαν, ώργίζετο και έδυσανασχέ- 
τει, δέν έγνώοιζε πώς ν’άποτινάςη έκ τοϋ τραχήλου του τδνέφά- 
μιλλόν του φιλολόγον, δστις διήγειρε τδν θαυμασμόν και τήν 
διασκέδασιν συγχρόνως πάντων, πρδ παντός τοΰ Βεζύρου, δστις 
’έκραζε καγχάζων άφερίμ. Μαζοϋ, άφερίμ Μαζοϋ. 'Όταν δ Καπε
τάν Βαρνακιώτης ήλθε νά λύση τδν γόρδιον δεσμόν κατά μίμησιν 
τοϋ Βεζύρου έςεκένωσεν άφανώς παρά τδ ζεϋγος τών δύο συνταυ- 
τιζομένων κεφαλών των έν πιστόλιον. Ό τρόμος τοϋ κ. Ψαλ
λίδα ήτο μείζων τοϋ Μαζοϋ, άμφότεροι έπεσον εις τδ έδαφος τα- 
ρασσόμενοι, σφαδάζοντες και κυλιόμενοι έκαστος είς διαφορετι
κήν θέσιν. Οί γέλωτες, οί κλωγμο'ι και οί καγχασμοί τών πε- 
ριεστώτων τώρα δρια δέν είχον. 'Ο Μαζοϋ ήγέρθη πρώτος μικρδν 
συνηθείσας πρδς τά τοιαϋτα παίγνια και δρμήσας έπι μιας τρα
πέζης, έφ’ ής ήτο παρατεταγμένη πληθύς γλυκυσμάτων, οίνων 
και σερμπετίων κα'ι λαβών έν λουκούμιον και πληρώσας έν μέγα 
ποτήριον μέ Κύπριον οίνον, ώ; Βυμαίος Τρικλινάρχη;, ήλθε καί 
έγονάτισεν ένώπιον τοϋ Βεζύρου καί στεντόρεια τή φωνή είπε, 
καθ’8ν χρόνον δ καθηγητής άκρως προσβεβλημένος καί προσποι
ούμενος τδν ασθενή άφανώς εις τδν γενικόν θόρυβον ένεκατέλειύεν 
όλοτελώς τδν οίκον τοϋ προύχοντος τοϋ Ζαγορίου.

— Κραταιέ Βεζύρη, έρχομαι διά τής γεύσεως τούτου τοϋ ρα- 
χάτ-λουκούμ νά προτείνω τήν υγείαν τής Γκιουζέλ Βασιλικής 
σου και διά τής πόσεως τούτου τοϋ ποτηριού έκείνην τοϋ πλέον 

άγαπητοϋ σου υίοϋ Σαλή βέη. Τδ ραχάτ-λουκούμ, ’’Αρχοντες, δ 
βασιλεύς όλων τών σχέκέρλέμά έφευρέθη υπό τής Φατίμας θυγα- 
τρδς τοϋ Προφήτου, ήτις μέ τοΰτο έφιλοδώοησε τδν σύζυγόν της 
Άλήν άμέσως μετά τήν πρώτην νυμφικήν των νύκτα, ώστε ού
δείς υμών δύναται νά χορηγήση μεγαλειτέραν τιμήν καί ήδονήν 
πρδς τδν Βεζύρη; μας ή συνοδεύων με μέ έν γιά σοφϊ-ραχάτ-λου
κούμ καί έν καλόν ποτήριον οίνου . . . Ό ίδιο; Προφήτης έκραζεν 
όταν έγεύθη τοΰτο «δστις άγαπα τδ ραχάτ-λουκούμ. πηγάζει έκ 
τής πίστεως, διότι οί αληθείς πιστοί εϊναι γλυκείς άνθρωποι ένώ 
οί άπιστοι είναι ξυνοί».

Δέν είχε τελειώσει τούς λόγους τούτους ή κιβωτός αυτή τών 
μωαμεθανικών γνώσεων, όταν άπαντες έρρίφθησαν έπι τών ρα- 
χάτ-λουκουμίων καί τών οίνων, δ δέ κ. Νοϋτζος μέ δλην τήν 
άφθονίαν ήν είχεν εις τδν Άβρααμιαϊον οικόν του, μέ δλην τήν 
άφθονίαν τών έπί τή; μεγάλης τραπέζης κουραμπιέδων, χαλβά
δων, μουχαλιμπίων, σεοάί-καταΐφ, σιτζάκ-μ.πουοεκίων, ραβανιών 
και άλλων γλυκυσμάτων τής περιφήμου σχολής τοϋ άθανάτου 
Σεκερτζή-μπαση τοϋ προφήτου Όμέρ-Χαλβατζή, δστις άπεθα- 
νατίσθη διά τά γλυκύσματα τά δποία κατεσκεύαζεν έπί τοϋ βίου 
του διά τάς έννέα τοϋ Μωάμεθ συζύγους, ευρέθη αίφνης εις τήν αυ
τήν κατηγορίαν τοϋ άρχεστιάρχου Βάτελ δηλ. νά μήν έχη ίχθέίς 
δι’δλους τοϋ συμποσίου τοϋ πρίγγηπος Κονδέ πρδς τδν βασιλέα του.

Άλλ*  δ κ. Νοϋτζος έπί τοϋ άντικειμένου τούτου δέν είχε τήν 
φιλοτιμίαν τόσο» άβράν, ώς δ Βάτελ, ώστε νά αύτοχειριασθή 
ένεκα τής άκουσίου ταύτης έλλείψεως. Διετήρει τήν ζωήν του δι’ 
άλλον υψηλότερον σκοπόν και δτε δ Όδυσσεύς Άνδροϋτζος, πρδς 
8ν ώφειλε μετά τέσσαρα έτη νά τήν παραδώση, τδν έπλησίασε καί 
τώ είπεν δτι δέν έμεινε διά τοΰτον έν ραχάτ-λουκούμιον δπως 
συγχαρή τήν μακροβιότητα τής Γκιουζέλ Βασιλικής, ούτος άνευ 
προλήψεως άνευ προφητικού τώ ένεχείρισεν έκείνο τδ δποίον έκρά- 
τει εις χείράς του καί έλαβεν αντί τούτου έν μικρδν τεμάχιον 
ραβανί. Πολύ ολίγον έσκέφθη τήν στιγμήν έκείνην τά είς τάς ά- 
διερμηνεύτους βίβλους τής ειμαρμένης περιπέτειας τοϋ άνθρώπου 
ό άγαθδς Νοϋτζος δηλ. δτι μετά τδ διάστημα τούτο ώφειλε ν’ ά-
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ναβή ώς έπιβώμιον τών διαπληκτισμών τών Ελληνικών φατριών 
και θϋμα τοΰ άτιμου άρχιρραδιούργου Νέγρη Θεοδώρου τοϋ ποο- 
καλέσαντος..........................

Την σύντομον πρόποσιν τοϋ Μαζοϋ έφφένδη διά φοενητιώδους 
ενθουσιασμού συνώδευσαν άπαντες οί περιεστώτες, διότι ή χαρά 
τόσον διέλαμπεν εις δλα τά χαρακτηριστικά τοϋ Βεζύρου διά 
ταύτην ώστε ήτο καταφανές προς όλους. Ό,τι έμενεν εις τήν 
άποτραχυνθεϊσαν πολύφυλλον καρδίαν τοϋ τυράννου ήσαν δύο έτι 
τρυφερά φύλλα, εκείνο έν ώ περιεθάλπετο ή Βασιλική του και τό 
έτερον έν ώ περιεθάλπετο δ Σαλή βέης, τόν δποϊον έμελλε ν’ ά- 
φήση διάδοχον τής 'Ηγεμονίας του. 'Ο Σατράπης μετά τήν πρό- 
ποσιν ταύτην έφαίνετο εύδιάθετος νά έπιτρέψη παν ατόπημα ποός 
τόν Μαζοϋ έφφένδην, ούτος δέ ωφελούμενος τής περιστάσεοις συν 
τή λέξει Βί6α έσυρε τό πιστόλιόν του καί τό έξεκένωσεν έπί τών 
ύέλων ενός παραθύρου. 'Ο κ. ’Αλέξιος Νοϋτζος ίνα δείξη προς τόν 
Βεζύρην και τούς προσκεκλημένους πόσον έτίμα τήν τιμήν ταύ
την τόν έμιμήθη καί συντόμως απαντες οί δπλισαένοι και δ ίδιος 
Βεζύρης έκτος τοϋ ότι έγέμισαν τήν παστάδα καπνού πυροβολοϋν- 
τες μέ θρύμματα πολύηχα ύέλων, περιέλουσαν τάς παρειάς τών 
τοίχων. Ευτυχώς τά ξύλινα φύλλα τών παραθύρων, πρός τά δποΐα 
ήνεώχθησαν πολλοί οφθαλμοί προεφύλαξαν τήν αίθουσαν από τό 
ψύχος τοϋ Μαρτίου.

Τοιοϋτος ήτο δ χορός τής απλότητας, δστις τιθέμενος είς πα
ραλληλισμόν μετ’ εκείνων τοϋ πολιτισμού ούς είδομεν εις τ’ ανά
κτορα τής Μεγάλης Αικατερίνης καί τοΰ ’Αλεξάνδρου Α'. τής 
'Ρωσσίας παρουσιάζει άντίφασιν ούχί μικράν.

Άλλ’ ή νύξ αυτή δέν ήτο γεγραμμένον είς τά χρονικά τής ’Η
πείρου νά μή λήξη άνευ άσήμων συμβάντων. 'Ο Βεζύρης ήνοιγε 
τήν καρδίαν του πρός τδν ’Αρχιερέα καί πολλούς άλλους λέγων τά 
έξ άμάξης κατά τών υιών του Μουκτάρ πασσα καί Βαλή καί 
ύπερυψόνων τάς άρετάς τοϋ Σαλή βέη μέχρι νεφών. Τινές τών 
προσωπιδοφόρων μετά προσοχή; τόν ήκροάζοντο καί ποό πάντων 
είς ’Ινδός πρίγγηψ χρυσοκεκαλυμμένος καί εί; ιππότης σταυροφό
ρος φέρων βαρεϊαν χαλύβδινον στολήν.

— *Αν  ζήσουν περισσότερον έμοϋ θά σπαταλήσουν δλα τά 
πλούτη μου καί έπειτα θά τούς κρεμάσουν ώς κακούργους .... 
Καϋμένε’Αλή έτρεφες κότταις, δ Βεζύρης έληξε κινών τήν κεφαλήν 
του μέ τήν φοάσιν ταύτην.

Εις τούς λόγους τούτους δ Σταυροφόρος πλησιάσας τόν ’Ινδόν 
πρίγγηπα έψιθύοισε λέξεις τινας είς τό ούς του καί μετά τινα 
λεπτά άμφότεροι άπεσύοθησαν είς τδ έτερον άκρον τής αιθούσης.

— Καί θέλεις νά τδν φεισθής Μουκτάρη, ύστερον τών λόγων 
τούτων, είπεν δ Ινδός πρίγγηψ δστις δεν ήτο, ή ο Βελή πασσάς.

— Ναί, δέν θά τοϋ δώσω τήν σκληράν είδησιν απόψε, άπεκοίθη 
δ Μουκτάρ πασσάς, αλλά δέν θά φεισθώ τοϋ ύποκριτοΰ Μαζοϋ... 
θά τοϋ ρ.ψω τδν κεραυνόν πριν έξημερώση. Σύν ταΐς λέξεσι έποί- 
ησε νεύμα ποός τι γερόντιου τδ δποϊον ήτον ένδεδυμένον ώς Ά*  
στρολόγος Άλχιμιστής φέρων έπί ένδς ψάθινου κανίστρου κρεμαμέ- 
νου έκ τοϋ τραχήλου του διαφόρου; μαγικά; συνταγάς καί τή; 
μαγικής τεχνάσματα, νά τδν πλησιάση, τώ είπε δέ χαμηλοφώ- 
νω; λέξεις τινάς. Μετά ταϋτα άμφότεροι οί υίοί τοϋ Βεζύρου (άφα- 
νώ; ένεκα τέλειύαν τδν χορόν). Οταν διελυθη ο καπνός τών πιστό- 
λίων ήρχισαν αί λεγόμεναι ήσυχοι διασκεδάσεις. ’’Επαιξαν τδ δα
κτυλιδιού, τήν τυφλόμυιαν, τδ κρυπτόν -καί διάφορα άλλα παί- 
γνια τής εποχής εκείνης’, τινά τών δποίων έξετάνθησαν μέχρι τοϋ 
γυναικωνίτου πρδ; τάς κυρία;, αϊτινες άχρι τοϋ νϋν ήσαν απλώς 
μόνον θεαταί. Βαθμηδόν τινές τών κυριών έχόρευαν μόναι ηπει
ρωτικούς χορούς, πλήν έν πάση περιπτώσει τά δύο γένη έφαίνοντο 
τότε έτι είς αντιπόδων άπόστασιν καί τινες τούτων είχον τήν 
προσοχήν των έστημένην μάλλον είς τά τερπνά παραμύθια μιας 
σεβασμίου γραία; έμπλεα θαυμάτων καί τερατουργημάτων ύπερε-
γζ.οσ[χίων.

'Ο Βεζύρης τώρα ήγέρθη και μετέβη 
έκάθησε παρά τή Βασιλική, καί ηρχισε νά συνδιαλέγητ 
τή; καί τών λοιπών κυριών, ενώ αι χασμωδι 
δέν ειχον έν τή άλλη αιθούση. Ο Μαζ< 
υ.όνον ήτο τδ αντικείμενου τή; >. 
πεσών έπί τών γλυκυσμάτων καί

είς τδν γυναικωνίτην καί 
αι μετ’ αύ- 

ίίαι καί ή ευθυμία όρια 
οϋ έφφένδης έν τούτοις ούχί 

μενού τή; σκοποβολή; πάντων, αλλά έπι- 
τών οίνων έποίει, ώ; έλεγεν, τδ
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δεϊπνόν του δεχόμενος μέ ισην μεγέθους γαστέρα παντός είδους 
αστεϊσμούς και άνταποδίδων εις έκαστον την πρόποσιν κατεβί- 
βαζεν έν νέον ποτήριον.

— Καλός Μουνεζίμ (Άστρολόγος), καλός Μουνεζίμ, ήκούσθη 
τώρα διά πρώτην φοράν νά φωνάζη μέ βαούν ήχον Τουρκιστί δ 
προσωπιδοφόρος, τόν δποϊον εΐδομεν άλλάξαντα λέξεις τινάς μέ 
τόν Μουκτάρ πασσάν έν τή αιθούση, αμα μικρά έπεκράτησε σιγή. 
Καλός Μουεζίμ, έχω καλά ταΛ'ισμ (προφυλακτήρια) διά τάς έρω · 
τευμένας νέας, έχω καλά χαμαϊλ (θέλγητρα) διά τούς απίστους 
συζύγους, είμαι τό φάλ (προγνωστικόν) τών μελλόντων, μπορώ 
νά δώσω έν νονσγά (συνταγήν) πρός τάς ατέκνους, καλός Μουνε
ζίμ, καλός Μουνεζίμ.! . . . . Μασχαλάχ, Μασχαλάχ.

Τούς λόγους τούτους έμφαντικώς προφέρων δ προσωπιδοφόρος 
Άστρολόγος προέβη μέχρι της άψίδος τής συνδεούσης τήν πα
στάδα μέ τόν γυναικωνίτην, έφ’ ού μετά πλείστων άλλων άν
δρών έκάθητο δ Βεζύρης.

— νΕλα δώ Μουνεζιμ-πασχή, ήκούσθη ή φωνή τοϋ Σατράπου.
eO Άστρολόγος έπροχώρησε μεγαλοπρεπώς και έποίησε βαθύν 

χαιρετισμόν.
— Μουνεζιμ-πασχή, θέλω νά μοϋ είπής τήν τύχην τοϋ φίλου 

μου κύρ’ Νούτζου.
'Ο Άστρολόγος ήτένισε πρός τόν προύχοντα τοϋ Ζαγοοίου 

δφθαλμούς πυρός. Είτα λαμβάνων έκ τοϋ κανίστρου ένα κολεμ- 
τράσχ (κονδυλομάχαιρον) ήρχισε νά τό περιφέοη έκ τής κεφα
λής είς τό στήθος, τήν γαστέρα και τούς ώμους τοϋ κύρ’ Νούτζου 
άποστηθίζων ύψηλοφώνως τό γνωστόν τών Μουσουλμάνων καλεμύ- 
σχεκχαντέτ και συχνά έγγίζων τήν αιχμήν του έπι τοϋ μετώπου 
του έκραζε Σκχιουκέρ Αλλάχ (εύχαοιστίαι τώ Κυρίω). Ειτα ςοοί- 
φεις πρός τόν Άλήν καί προσκυνών τοϋτον είπε :

Κραταιέ Βεζύρη ! δ κύρ’ Νοϋτζος εις τόν μεγάλον πόλεμον με
ταξύ τής υφηλότητός σου και τοϋ Σουλτάνου θέλει εισθαι ή δ 
μεγαλείτερος βοηθός και ειλικρινέστερος σου φίλος ή δ ισχυρό
τερος έχθρός και προδότης σου και δ αίτιος τής καταστροφής σου. 
Τοΰτο έξαρταται υπό σοϋ τοΰ ίδιου.

ΕΡΡΙΚΟΣ ΤΡΑΙΜΠΕΡ
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Τούς λόγους τούτους έπρόφερε διασοφιστικώς και μετά τοιαύ· 
της έμφάσεως ό άστρολόγος, ώστε ό φιλύποπτο ς Άλής, ούτινος 
ή ευδιαθεσία κατά την εσπέραν εκείνην το έλάχιστον δέν διετα · 
ράχθη καί δστις δλως ουδόλως ένεθυμήθη τδν Σουλτάν Μαχμού- 
την καί τδν έπικρεμάμενον κίνδυνον, ήσθάνθη σάλο ν έν τή ψυχή 
του και άποσπών έκ τοΰ στόματος τήν καπνοσύριγγα :

— Πώςέξαρτάται άπ’ έμέ,. Μουνεζήμ-πα σχή ; μετά ζωντανού 
τρόμου ήρώτησεν.

— 'Ο πλούσιος κύρ’ Νοΰτζος κατάτδ σύνηθες απόψε ή αύριον 
έχει νά σας δώση έν καλδν δώρου διά τήν τιμήν, τοΰ έκάμετε νά 
παρευρεθήτε είς τδ γεΰμά του. *Αν  τδ δώρου τ^ύτο είναι κάτω 
τών τεσσάρων χιλιάδων φλωρίων θά ήναι ό εχθρός σας, άν άνω ό 
μεγαλείτερος φίλος σας, ώστε άφ’ υμών έξαρτ,αται νά προσδιο- 
ρίσητε τδ ποσδν πριν δ κ. Νοΰτζο: τδ προσφέρει.

Χά ! Χά ! Χά ! απαθέστατα άκοπώτερα, ύψηλοφώνως έκάγχα- 
σεν δ προληπτικός τύραννος.

Ή τέρψις τοΰ Βεζύρου δρια δέν είχε. Διενοεϊτο πού έσήμανεν ό 
κώδων, καί ύπωπτεύθη δτι δ μετημφιεσμένος Μουνεζήμ ήτο φί
λος του και ήρχετο νά δώσιρ νύξιν είς τδν κύρ’ Νοΰτζον όποιον 
δώρον ώφειλε νά προσφέρη είς τδν Βεζύρην. Τδ αύτδ δέν ήτο καί 
μέ τδν κ. Νοΰτζον. Τδ δώρον δπερ παοεσκεύασε διά τδν ηγεμόνα 
ήτο πεντηκοντάφλωρον άργυροΰν σκεύος καί ήδη δτε δ επικατά
ρατος άστρολόγος εθεσεν είς τδν φανατικόν καί δυσειδαίμονα νού 
τοΰ Βεζύρου τοιοΰτο ποσδν έσκέπτετο δτι ήτον αδύνατον ν’ άπο- 
φύγη τήν πληρωμήν του. 'Οποίον άρα σκοπόν είχεν δ άστρολόγος! 
τίς ήτον δ άνήρ ούτος ; παοηκολούθησεν άρα κατά τδ σύνηθες, ώς 
πολλοί τών μετημφιεσμένων, τινά τών προσκεκλημένων, δςις ήτο 
υπόλογος διά τούτον ; τούτο ήτο δύσκολον διά μίδες νά τδ πλη- 
ροφορηθή. 'Ο Βεζύρης άλλως τε έσκέπτετο δτι δ ψευδοηλίας ούτος 
πρέπει νά ήναι προσωπικός εχθρός τού κυρ’ Νούτζου καί διά τών 
πραγνοιστικών τούτων εκφράσεων έπεθύμει νά τδν έκδικηθή άναγ- 
κάζων τούτον νά πλήρωσή τοιοΰτο μέγα ποσόν. Ας κερδοσκοπήσω 
τής περιστάσεως έσκέπτετο.

Καθορών δ κ. Νοΰτζος δτι δ Βεζύρης έδιδε πολλήν βαρύτητα
7
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είς τούς προφητικούς λόγους τοϋ άστρολόγου και δτι τον έπε- 
ξειργάζετο μετά πολλής σπουδής ήρώτησε τδ ψευδοπροφήτην περί 
τοϋ ονόματος του και τοϋ επαγγέλματος του.

— ’Ονομάζομαι Έσκή-'Ρετζαγή-"θγλους, άπεκρίθη ούτος μεθ’ 
έτοιμότητος και άδιστάκτως. Είμαι γόνος τοϋ περίφημου έκείνου 
Άλχημιστοΰ, δστις έδαπάνησε τον βίον του προς εύρεσιν τοϋ φι
λοσοφικού λίθου καί εις τον όποιον ό φύλαξ "Αγγελος έφάνη κατ’ 
δναο καί τοϋ έδίδαξε τον τρόπον τοϋ κατασκευάζειν τάς έκ πλα- 
τίνης περίφημους σπάθας, δι’ ών δυνασαι νά κόψη; διά μιας κατα- 
βασιάς την οφιοειδή στήλην τοϋ Άτ-Μεϊδοννίου, τάς σπάθας έκεί- 
νας δι’ ών έφωδιάσθησαν οί άρχιγενίτσαροι τοϋ Σταμπούλ .... 
Τίς δέν ηκουσε τοΰ Έσκή· 'Ρετζαγή τάς μαχαίρας τάς τόσον γνω- 
στάς καί παροιμιακάς εις δλον το κράτος του Όσμάν .... Βε
βαίως, κύρ’Νοϋτζέ μου, ηκουσες «αγα&ι σάν τον’Εσκη-Ρετζαγή.

— Είσαι γόνος τοϋ Έσκή-'Ρετζαγή, ήρώτησε ρητιδόνων τάς 
έφρεΐς αύτοϋ δ Βεζύρης. Τίνα δείγματα έχεις ν’ απόδειξης τούτο ;

— Δείγματα, δείγματα Βεζύρη ; τά ίδια συμβάντα. . . Δύνα
μαι νά προμαντεύω τά μέλλοντα δλων τών ένταύθα, δύναμαι ώς 
δ Ήλίας νά προφητεύσοι εις τον Άχαάβ καί πονηράν του σύζυ
γον Ίεξαβέλ τήν σφαγήν τών προφητών τοϋ Βάαλ..........."ίσως
υπάρχει τις έδώ ούτινος δύναμαι νά προμαντεύσω τί θά τοΰ συμβή 
πριν διαλυθή ή συναναστροφή αύτη καί τούτο θ’ απόδειξη δτι 
έπίσης θ’ αληθεύσουν τά εις μεγαλειτέραν άπόστασιν χρόνου δρι- 
σθέντα άνωθεν ίνα λάβωσι χώραν, τά όποια έγώ δύναμαι απόψε 
έπίσης νά προφητεύσω.

— 'Υπάρχει τις έδώ προς τον όποιον θά συμβή δυστύχηυ.ά τι; 
ήρώτησεν ό κ. Νοϋτζος.

— Δέν γνωρίζω ! πρέπει νά συμβουλευθώ τό ώροσκόπιόν μου . .. 
καί πρέπει νά περιφέρω τά δμματά μου πανταχόθεν. .. άν ύπάρχη 
σοί λέγω μετά τινας στιγμάς.

— ’Εμπρός λοιπόν! όμιλεϊς ώς αληθής άστρολόγος... Άλλ’ 
άν ήσαι τοιούτος διατί δέν άφαιρεϊς τήν προσωπίδα σου ήρώτη
σεν δ Βεζύρης.

Διαρκούσης τής άνωθι συνδιαλέξεως οί προσκεκλημένοι ήρχι- 
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σαν νά συναθροίζωνται πέριξ τοϋ Βεζύρου καί τοϋ άστρολόγου 
έν τώ δωματίω τών Κυριών καί ή περιέργεια έκορυφώθη δπως πλη- 
ροφορηθώσιν άν δ άνήρ έκείνος έκωμώδει τήν ’Αλβανικήν έπιστή- 
μην ή άληθώς ήτο άστρολόγος. 'Ο κύρ’ Νοϋτζος πρό πάντων 
εύρίσκετο είς μέγαν πυρετόν καί άνησυχίαν, καθότι ή νύξ αυτή 
έώρα δτι εμ.ελλε νά τραπή είς πλέον δαπανηράν ή δ,τι προσε- 
δόκα, άν δ προσωπιδοφόρος άπεδείκνυεν δτι άληθώς ήτο μάντις.

Κατά τά; στιγμάς ταύτας δλος κλονουμενος, ώς δ ίδιος Βάκ
χος, προσήγγιζεν δ Μαζοϋ έφφένδης καί άποτεινόμενος πρός τον 
μετά μελέτης ώροσκοπούντα άστρολόγον. Τοθάζων τόν έρωτά :

— Μουνεζήμ-πασχή, δυνασαι νά μοί δείξης έντός τοϋ χοροϋ τού
του έν πρόσωπον έφ’ ού συγχρόνως εύρίσκεται ή σκιά καί τό φώς;

Ό άστρολόγος ήγειρε τήν κεφαλήν του καί τόν παρετήρησεν 
^,,άπό κεφαλής μέχρι ποδών, είτα είπε:

— Μαζοϋ, ύπάρχουσι δύο ειδών οφθαλμοί, οί λαμπροί οϊτινες 
βλέπουσι τ’άντικείμενα ύπό τδ άληθές των χρώμα καί οί σκοτει
νοί οϊτινες άνακαλύπτουσι καί είς τά έντελέστατα πράγματα έλ- 
λείψει;. ’Επειδή φρονώ δτι έκ τών δμμάτων σου, δταν μικρόν τδ 
τζούξης, δ εϊς οφθαλμός είναι λαμπρός καί δ έτερος σκοτεινός, σύ 
είσαι δ μόνος δυνάυ.ενος νά βλέπης έφ’ έκάστου προσώπου φώς καί 
σκιάν συνάμα. Μά τήν αλήθειαν ουτω είναι, Μαζοϋ, άλλως ένώ 
τοιαύτη σέ περιτρέχει δυστυχία, τοιοϋτον, λέγο), σκότος, δέν 
ήδύνασο νά ήσαι τοσοϋτον εύθυμος καί εύχαρις ώστε συγχρόνως 
νά βλέπης τά πράγματα τόσον λαμπρά !

— Νομίζεις, ψευδο-άστρολόγε, δτι θά μέ τρομάξης μέ τούς 
πικρούς σου τούτους λόγους ή ήλθες, ώς μαυροκόρακας, νά διαλύ- 
σης τήν μελαγχολίαν είς τήν εύθυμοτέραν τοϋ κόσμου ταύτην νύ
κτα, άνανήφων έκ τής μέθη; του είπεν ό Μαζοϋ καί συγχρόνως 
έστηοίχθη έπί τών νότοιν τοϋ κ. Νούτζου.

Ό ’Αλλάχ συνήθως πέμπει τάς πικράς ειδήσεις έν καιρώ ευθυ
μίας δπως συγκερνμ τάς συγκινήσεις τής ψυχής μας, άλλως τε 
δυστυχία έπί δυστυχίας φέρει παραφροσύνην, ξηρώς άπεκρίθη δ 
άστρολόγος

Ύπήοχε τοιοϋτον έμφαντικόν, πομπώδες καί αξιοπρεπές είς 

I
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την φωνήν καί τάς κινήσει; τοϋ άστρολόγου, ώστε οι περιεστώ- 
τες έμειναν ψυχροί καί άλαλοι, ώς νά ήκροάζοντο Πυθίαν τινά.

'Ο ίδιος Βεζύρης έκραζε μέ πολύ σοβαράν καί απειλητικήν 
φωνήν :

— Μουνεζήμ-πασχή παϋσον τούς τοιούτους αστεϊσμούς σου . . . 
Ας λήξουν ενταύθα τά χόοατά σου . . . . Παίζεις το μέρος τοϋ

άστρολόγου άριστα, πλήν δέν έχεις το δικαίωμα νά βυθίσης τήν 
ώραίαν ταύτην διασκέδασήν είς μελαγχολίαν.

— Κραταιότατε, είμαι αληθής άστρολόγος καί προφητεύω αλη
θώς. Αν δ Μαζοΰ θέλει ν’ άκούση τάς δυστυχίας του δύναμαι 
νά τοΰ τά; είπω καί θέτω ώς ένέχυρον τήν κεφαλήν μου, δτι εντός 
τριών ημερών άν δέν πραγματοποιηθώσι νά τήν χάσω. Έκ τής 
προφητείας μου ταύτης έξαοταται πολύ ή υμετέρα καλή τύχη, 
έφένδημ, ώς σας προεϊπον, ειπεν δ άστρολόγος μετά περισσο- 
τέοας έμφάσεως.

— Μά τον πώγωνα τοϋ Προφήτου Μαζοΰ επιθυμώ ν’ άκούσω 
τήν προφητείαν τοΰ άνθρώπου τούτου .... Τι λέγεις ; έχεις σύ τήν 
ύπομονήν καί το θάρρος νά τήν άκούσης ειπεν δ Άλή πασσάς 
Τουρκιστί.

—— ’Αν έχω το θάρρος ; . . . έγώ άν έχω το θάρρος ν’ άκούσω 
μίαν ψευδοπροφητείαν; Έχω το θάρρος νά λάβω μίαν καλήν βου
τιάν μέχρι τοϋ βαθυτάτου πυθμένος τοϋ ωκεανού τοΰ μέλλοντό; 
μ.ου καί λάβω άμμον άπδ τον ίδιον πυθμένα, έν ώ είναι κατακα- 
θισμένη ή ζωή μου .... εμπρός Μουνεζήμ .... λέγε .... έμπρδς 
ψευδοπροφήτα ....

'Ο άστρολόγος καί πάλιν έξήγαγε τό μυσταγωγικόν του κα- 
7ει/Γρ«σ·γ· πλήν το ήγγιξε μόνον είς τήν καρδίαν τοϋ Μαζοΰ διά 
πέντε λεπτά, καθ’ ά έπρόφερε μ’ έμφανσιν «Προφήτα ! νύκτα καί 
ημέραν ή ψυχή μου σέ δίψα. Λυχνία τής υπάρξει·);! πηγή διαυγής 
τής καλής συνειδήσεω; ! Οί οφθαλμοί μου θαμβόνουσιν έκ τών δα
κρύων διά τήν άπομάκουνσίν σου ! 'II ψυχή μου, προφήτα, λειπο- 
θυμεϊ νά σέ ίδή. Ώ πότε το σκότος μου μεταβληθήσεται είς τήν 
λαμπρότητά σου, πότε, πότε θά σέ συναπαντήσω;»

— Μαζοΰ έφφένδη, θετών το μαχαιριδίου είς τον θύλακά του 

άπετάνθη προς τοϋτον δ άστρολόγος, ή λύπη σου ’έσεται ή ιδία 
τοϋ Άβασσίδ-ΚαλίφΓεζίδ Γ'. Είχεν ούτος μίαν δούλην τήν Τζε- 
βαδά, τήν δποίαν υπερηγάπα. Ό έρως του έστάθη δ όλεθρός του. 
"Οταν ή πανώλη έπεσκέφθη τό Βαγδάτιον, ή περικαλλεστάτη 
αύτη γυνή έστάθη μία τών θυμάτων. Μόλις δ μέλας κύων έφάνη 
είς τήν θύραν τής δυστυχούς νέας, μόλις το δλέθριον σπυρίον έβλά- 
στησεν είς το στήθος της καί δ Καλίφης Γεδίζ τήν έσφιγξεν εις 
τάς άγκάλας του, δπως συναποθάνη, τής έκλεισεν δ ίδιος τά όμ- 
ματα καί άπο τήν κλίνην της μετέβη εϊς τήν ιδικήν του. Έντος 
έννέα ημερών ήκολούθησε τήν Τζεβαδά είς τδν τάφον άπδ λύπην 
καί έκ τής πανώλης. 'Η θέσις σου, Μαζοΰ, είναι, χάρις τφ προ- 
οήτη, καλλιτέρα. ’Αν δύνασαι νά νικήσης τήν λύπην σου δέν έχεις 
νά φοβήσαι τήχ πανώλην, διότι άπηλλάχθης τής μεγαλειτέρας 
πανώλης, δπου ποτέ έπεσκέφθη ένα άνδρα.

— Τί θές νά πής, άνόητε άνθρωπε; 'Ομιλεϊς διά τήν Έσμά 
μου ; . . . Νομίζεις δτι δύνασαι νά παίζης μέ τά τουφερώτερα τής 
ψυχής αισθήματα κατά τδν τρόπον τοϋτον, διέκοψεν δ Μαζοΰ έμ- 
μανής σχεδόν σύοων τδ χαντζάρι.

— Σιγή, Μαζοΰ, είχες μίαν νεωτάτην καί ώραιοτάτην σύζυ
γον, τήν δποίαν ονομάζουν Έσμά, τήν υπερηγάπας, ένώ δέν σέ 
ήγάπα. Αΰτη έθεσεν ένα ’Ιουδαίον νά σοΰ πώληση τήν 'Ρωςανιέλ, 
ήτις ήτο ένα μειράκιου, τούτέστιν ώραϊος γάλλος μειραξ ενδεδυ- 
μένος γυναικεία καί έραστής τής Έσμας, τδν δποϊον έγνώρισεν 
είς τδ ίδιον καφφενεϊον τοΰ Πρετεντέρη, έν φ έφονεύθη δ Τζορβι— 
τζή-Βασης. Αί δύο γυναίκες, αί δποΐαι τήν ημέραν εκείνην σ’έλύ- 
τοωσαν ένδύουσαί σε γυναικεία, ήσαν ή μία η Έσμά καί ή ετέρα 
ή Χαϊσχέ τοΰ Τζ^ρβιτζή Βάση, α'ίτινε; ήλθαν εκεί νά πορνευ- 
θώσι. Τδ τέκνον τής Έσμας δέν είναι λοιπόν ίδικόν σου, άλλά 
τοϋ νέου Γάλλου, δστις· ονομάζεται Φερδινάνδος Μαρτέν. 'Η Έσμά 
καί δ κ. Μαρτέν ή 'Ρωξανιέλ τώρα έγκατέλειψαν τήν Κωνσταντι
νούπολή λαβόντες δλους τού; άδάμαντάς σου. . .. έφυγον είς 
γαίας μακρυνάς .... ’Αλλάχ κάλυμμα είς τούς οφθαλμούς μου. 
Έδώ τά δμματά μου χάνονται, δέν δύναμαι νά τούς διακρίνω μα- 
κρύτερα καί ποϋ έπήγαν .. . Πώποτε, Μαζοΰ έφφένδη, πλέον δέν 
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θά τούς ίδης. Αλλά, Μαζοϋ έφφένδη, τοϋτο δέν είναι μόνον .. . 
ζητείς νά σφετερισθής την άμπελον τοϋ Ναβουθάς και διά τοϋτο 
ήλθε; εις ’Ιωάννινα. Μ’ εννοείς τί θέλω νά εΐπω . . . 'Ως δ προφή
της Ήλίας είπω σοι λοιπόν : «ένθα οί κύνες λείξουσι το αίμα Να
βουθάς, εκεί λείξουσι καί το αίμά σου». Τίς ήδύνατο ν’ άκολου- 
θήση την φυσιογνωμίαν τοϋ δυστυχούς Μαζοϋ, εκείνην τοϋ Βεζύρου 
και τών λοιπών καί νά μη καταπληχθή εις τάς φρίκην ποιούσας 
άλλοιώσεις των. Δέν είναι οί λόγοι όσον δ έμφαντικός ήχός των 
όπου προξενούν τήν έντύπωσιν, λέγει μία παροιμία. 'Η αλήθεια 
ήτο ότι ό άστρολόγος κατεπλήρωσε μέ τρόμον τάς καρδίας πάν
των, ό δέ Μαζοϋ, δστις πρώτος έζήτησε καταφρονητικοί;, άμερί- 
μνως καί άνευ φόβου ν’άκροασθή τούς λόγου; τοΰ Μουνεζήμ, στιγ- 
μιαίως έξεοχόμενος τής μέθης του ηρχισε νά έξυβρίζη και απειλή 
μέ το χαντζάριόν του τήν ζωήν τοΰ ’Οθωμανού Κάλχαντος.

— Άφαιρέσατε τήν προσωπίδα τοϋ ανθρώπου τούτου, έκέ- 
λευσε μέ δξειαν φωνήν δ τύραννος.

'Ο άστρολόγος πριν τις τον προσεγγίσει τήν άπέσπασεν ό ίδιος. 
Ύπο ταύτην έκρύπτετο γερόντιου λευκότριχον σεβασμιωτάτης 
φυσιογνωμίας, πλήν δ πρεσβύτης ούτος ήτο άγνωστος προς πάν- 
τας . . . Οΰδείς τον έγνώριζεν ή καν ένεθυμεΐτο νά τον είδε ποτέ 
εις ’Ιωάννινα ή τήν ’’Ηπειρον.

— Τ’ ό'νομά σου ; ήοώτησεν δ Βεζύρης.
— Σοί το είπον, έφφένδη, Χατζή Έσκή-'Ρετζάγιογλου;.
— Πότε ήλθες είς ’Ιωάννινα καί πόθεν έρχεσαι ;
— ΤΗλθα χθές άπδ τήν Μεδινάν τήν τής γεννήσεω; πόλιν τοϋ 

προφήτου μας.
— Άπο τήν Μεδινάν ! τί ήλθες νά κάμης ;
— Είμαι δδοιπόρος, απλούς δδοιπόρο; τής εύσπλαγχνίας, δδοι- 

πόρος τής ελεημοσύνη;.
— Σέ ερωτώ διά τελευταίαν φοράν, δμιλεϊς σπουδαίως καί σο- 

βαρώς δι’ όσα προφητεύεις ή είναι αστεϊσμοί ;
— Εις τά τοιαϋτα δέν ύπάρχουσιν αστεϊσμοί . . . εντός τριών 

ημερών θ’ άληθεύσωσι πάντα καθ’ δλοκληρίαν.
— Κατά τό διάστημα τούτο θά μείνης είς τό Σεράγι μου. Πασα 

περιποίησις άς άπονεμηθή πρός τόν Μουνεζήμ-πασχή, Βάγια. Μα- 
ζοΰ, έχε υπομονήν, ή δυστυχία σου είναι μεγίστη ! πλήν άν αλη
θεύσουν ταϋτα πάντα, ή γυνή αύτη δέν αξίζει ούτε έν δάκρυ νά 
χύσης, άν δέν αληθεύσουν, δ καλόγερος ούτος θ’ άποθάνη διά βα
σάνων. 'Ο δυστυχής Μαζοϋ έφφένδης έμεινεν ώ; άπόπληκτος έπί 
τοϋ ώμου τοϋ κ. Νούτζου μή δυνάμενος νά κινηθή. "Απαντες έπε- 
ρίμενον ότι θά πέση νεκρός καί τινες προσήγγισαν νά τόν συνδρά
μουν νά συνέλθη είς εαυτόν.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην εισέρχεται δ Μουκτάρ-πασσας λαμ- 
’ προστολισμένος’ ήτο απρόσκλητος ώς καί δ αδελφός του Βελή- 

πασσάς έν τώ συμποσίω τούτω, διά λόγους, ούς δ κ Νοϋτζος καί 
δ Βεζύρης μόνον έγνώριζον. Εισέρχεται, λέγομεν, μετά φακέλλου 
έπιστολών καί προσκυνών τον πατέρα του μέ βαθύ σέβας έπεκα- 
λέσθη συγγνώμην ότι ήλθε νά τόν ένοχλήση. Έδικαιολογήθη ότι 
ήναγκάσθη νά κάμη τοϋτο ένεκα κατεπειγούση; ανάγκη;, -ην ό τα
χυδρόμος τού άνήγγειλε, προσέθηκε δέ ότι σύν τώ ταχυδρομώ τή; 
νυκτός έκείνης άφίχθη καί δ Νούβιος Μουρζάνης δ άρχιευνοΰχος 
τοϋ Μαζοϋ, δστις ήτον ανυπόμονος νά ίδη τόν κύριόν του έχων 
σπουδαιότατα τής συζύγου του Έσμά συμβάντα νά τοϋ άναγ- 
γείλη καί ότι εύρίσκεται έκτος τής θύρας τής παστάδος περιμέ- 
νων άνυπομόνως έκεϊ τόν κύριόν του Μαζοϋ έφφένδην. Είς την 
εϊδησιν ταύτην δ κ. Νοϋτζος καί δ Μαζοϋ σχεδόν εμηδενισθησαν. 
Ό ίδιος δ Βεζύρης δέν ήδύνατο νά πιστεύση τό γεγονός καί χω
ρίς ουδόλως νά συλλογισθή τά αποτελέσματα τής έπικυρώσεως 
τής προφητείας τοϋ δυστυχούς έφφένδη, διέταξε νά είπωσιν είς 
τδν Μουοζάνην νά έλθη έκεΐ. Εισερχομένου καί πίπτοντας κατά 
πρόσωπον τοϋ Αιθίοπας δ Μαζοϋ δέν είχε πνοήν νά τοΰ είπή νά 
έγερθή ούτε καρδίαν νά τδν έρωτήση τδ αίτιον τ ής έλεύσεώς του. 
Ταϋτα έξετέλεσεν δ Βεζύρης Άλής δ ίδιος. 'Ο Μουρζάνης διηγήθη 
τά συμβάντα όπως ήκολούθησαν προσέθηκε δέ δτι τά έπληροφο- 
ρήθη ύπδ τοϋ Ιουδαίου, τδν δποϊον μετά τήν φυγήν τής Κυρίας 
του προσεκάλεσεν έκ μέρου; της είς τδ Σκούιαρι,ώς δήθεν δτι εί- 
χεν αύτη τινάς άδάμαντας ν’ άγοράση καί ότι έκεϊ άφιχθέντος τοϋ 
έποίησεν αύστηράς έρωτήσεις μετ’ απειλών πεοί τής'Ρωξανιέλ, καί 
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μεταχειριζόμενό; τινα βασανιστήρια τδν ήνάγκασε νά όμολογήση 
δλην τήν άλήθειαν. Τέλος έξ ασαφών πληροφοριών άπό τινας πλοι
άρχους εις Γαλατάν έπληροφορήθη δτι ή Έσμά καί δ Μαρτέν μέ 
τδ βρέφος των άπέπλευσαν έκ Κωνσταντινουπόλεως, πλήν αγνοεί 
διά τίνα χώραν τής Εύρώπης. Προσέθηκε δέ δτι εχων σιδηροδέ- 
σμιον τδν Ιουδαίον εις Κωνσταντινούπολή έθεώρησεν δτι τδ καλ- 
λίτεοον ήτο ό ίδιος νά έλθη αυτοπροσώπως εις ’Ιωάννινα, νά κοι
νοποίηση τδ δυστύχημα καί λάβη τάς διαταγάς του. Δέν είχε τε
λειώσει τούς λόγους τούτους και ό Μαζοϋ προσβληθείς έξ Ημιπλη
γίας έπεσεν είς τδ έδαφος ώς νεκρός. Έκβακχευθείς κατά τά>ν νύ
κτα ταύτην υπέρ κόρον καί ύπεργεμίσας τά δοχεία άπαντα τής 
γαστέρος του μέχρι διαορήξεω; διά τόσων εδεσμάτων όπτών,καρυ
κευμάτων καί τοαγημάτων δέν έμενεν δ έλάχιστός χώρος κυκλο
φορίας έντδς τούτων διά μίαν τοιαύτην κατασπαρακτικήν είδησιν. 
’Ητο λοιπδν πασιφανές δτι αύτη έμελλε καταστρέφουσα τά έντό- 
σθιά του νά προχωρηση ζητούσα άσυλον εις τδν έγκέφαλον. Άλλά 
είς τίνα κατάστασιν ήτο τδ κοανίον του ; χείρονα τοΰ σώματός 
του. Καπνίζων ώς δ έρυθροΰ; σίδηρος ήτον δ έγκέφαλος τοΰ δυσ
τυχούς έφφένδη.

Οί έννοοΰντες μικρδν τήν ανθρώπινον ήμών κατασκευήν κάλλι- 
στα κατανοοΰσιν δτι ούδέν άλλο περιέμενέ τις είς τήν είδησιν 
ταύτην ή μίαν άποπληξίαν.

'Ο χρησμδς τοΰ άστρολόγου ώφείλετο ήδη νά γείνη σεβαστδς 
καί ουδόλως άλλως ήδύνατο νά διατρανωθώ τδ πρδ; τδν χρησμόν 
σέβας ή διά τής πληρωμής 5000 φλωρίων πρδς τδν Βεζύρην παρά 
τοΰ Άμφιτρύωνός του, δπερ άλλως τε πολύ συνεκέρασε τήν θλίψιν 
τοΰ Σατράπου διά τήν καθυστέρησιν τοΰ φίλου του Μαζοϋ. Έν- 
απομένεται δμως τώ άληθοφάσκοντι χρόνω νά μάς δείξη, άν δ 
χρησμδς ήλήθευσεν, άν τούτέστιν δ κ. Νοϋτζος έστάθη φίλος ή 
προδότης τοΰ ήγεμόνος του, δντινα Φαρναβαζίως έξένισε κατά 
τήν αείμνηστον έκείνην νύκτα.

'Ο Βεζύρης μικρδν συνδιαλεχθείς κατ’ ιδίαν μετά τοΰ Μουκτάρ 
πασσα ήγέρθη ν’ αναχώρηση μετά τής Βασιλικής.

Οί λαμ,παδοΰχοι καί πάλιν ήναψαν τάς λαμπάδας των, οί δέ 

περιεστώτες μετά ζέσεως καί πάλιν τδν συνώδευσαν μέχρι τής 
έξωτερικής Ούρας, έν η δ ίππος του καί τδ φορείον τή; Βασιλικής 
έπερίμενον.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ

—-

EIKliV ΛΗΜ0ΑΙΑΙΣΚ4Λ0Υ ΕΝ ΣΟΥΒΛΙ V

Είδατε είς τήν ζωήν σας είδος τι παιδαγωγικών μηχανών, α'ίτι- 
νες άπδ χώρας τινδς είς άλλην μεταφερόμεναι τρίβουσι τδ άπλοΰν 
άχυρον, είδός τι κινητών άλωνιστικών μηχανών, αίτινες ονομά
ζονται παιδαγωγοί; ’Υπάρχει δήλον δτι είδος τι τούτων, οϊτινες 
πάντα αυτών τδν βίον μένουσιν παιδαγωγοί, έν μέν ταΐς συνανα- 
στροφαΐς πάντοτε φοροΰντες μάλλινου περιλαίμιον τδ ψύχος φο
βούμενοι, καί άπδ κεφαλή; μέχρι ποδών μέλανα ένδεδυμένοι, οίκοι 
δέ φαιδν έπενδύτην πλήρη κηλίδων μελάνης, τετουπημένον καί έκ 
τών ραφών τών χειριδών έξερχόμενον τδν χιτώνα. Τοιαύτη κι
νητή μηχανή καλείται παιδαγωγός καί μεταξύ τών άνδρών εινε 
τοιοϋτον τι, ώς γραΐαι παιδαγωγοί μεταξύ τών παιδισκών, φυ- 
τόν τι έν χύτρα δπερ έμεινεν έν τή άκμή τής βλαστήσεω;. Τοιού 
τος παιδαγωγός είνε άμα τδ γελοιωδέστατον καί τδ δυσθυμότα- 
τον τών έπί γής δημιουργημάτων. Είνε ιδιότροπος τις χορευτής 
δστις έπι ολόκληρον μήνα κακίζει τήν υπηρέτριαν, διότι δέν έρραψε 
καλώς τά κομβία τού υποκαμίσου του, κ’ δστις έπί εβδομάδας 
ποιεί παοατηρήσεις είς τδν υποδηματοποιόν δι’ έλάττωμά τι τών 
υποδημάτων του. Τδ δωμάτιόν του έχει οίκτράν δψιν. Βιβλία διά 
στυπποχάρτου περικεκαλυμμένα ιστανται έν άθλια τινι βιβλίο- 
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θήκη, διότι συνήθεια τοϋ παιδαγωγού εϊνε ουδέποτε νά βλέπη 
τόμοντινά άνευ τοιούτου περικαλύμματος έκ φόβου μη ρυπωθή και 
ευχαριστείται νά γνωρίζη δτι το βιβλίον του υπάρχει ύπό τό ένδυμα 
τοΰτο. "Επειτα έπι τής τραπέζης του κεϊται χάραξ η κανών, έφ’ 
ού ό παιδαγωγός έχει καθαρώς γεγραμμένον «άν μέ στρέψης θά 
ϊδης τι παράδοξον ?» Και άν τις περιστρέψη τόν χάρακα, θά άνα- 
γνώση πρός άνέκφοαστον χαράν τοϋ παιδαγωγού, δστις έκρήγνυ- 
ται εις δυνατούς γέλωτας:

είσαι τρελλό?, δστις μέ είδες 
θέσον μέ πάλιν δπως μέ ηύρες!

'Η λαμπρά αυτή έμμετρος επιγραφή εϊνε σχεδόν τό μόνον 
άστεϊον δπερ ευρίσκει τις έν τώ δωματίω τοΰ παιδαγωγού.

Έν τή γωνίμ και παρά τήν θερμάστραν κεϊται μικρά λάγηνος 
δι’ής συνήθως ό διδάσκαλος καταπαύει τήν δίψαν του, λεκάνη δέ 
πήλινος πλήρης διαφόρων άλλων ακαθαρσιών κεϊται παρ’ αυτήν, 
έν η πλύνεται τήν πρωίαν, και τράπεζα έζ αχρωμάτιστων σανίδων 
έφ’ ής κεϊνται τά βιβλία τοΰ διδασκάλου. Παρά τόν τοίχον κεϊ
ται τετριμμένον κιβώτιον έν ώ κρύπτονται τά ενδύματα τού 
παιδαγωγού, ώς εΐ ήσχύνοντο νά ήνε έν τω φωτϊ τής ημέρας, εϊνε 
τό \adeniecmn τοΰ διδασκάλου, δπερ ήγόρασεν έν Όψάλη και 
περιέφερεν μετ’ αυτού εις τά πέρατα τής Σουηδίας.

Αύτδς δ διδάσκαλος εϊνε υψηλός και ισχνός, τεσσαράκοντα πέντε 
έως πεντήκοντα έτών τήν ηλικίαν, διότι πρεσβύτερος ουδέποτε 
θέλει νά γείνη. Τό πρόσωπόν του εκφράζει πολυμάθειαν, καί έμπι- 
στοσύνην εις εαυτόν και άκραχολίαν. Μεταξύ πάντων τών δντεον 
αγαπά μάλιστα τήν γαλήν και τήν γραίαν οικοκυράν του και μισεί 
πρό πάντων τόν κΰνα. Τοιοΰτος παιδαγωγός διαμένει ε’ϊς τινα τό
πον μέχρις ού οι παϊδες μάθωσιν ολίγον τό συλλαβίζειν και γρά
φειν, και έχωσι τάς χεϊρας καί τήν ρϊνα καθαράς. Τότε δ θησαυ
ρός τής μαθήσεως τοΰ διδασκάλου εϊνε έξηντλημένος, μία δέ τοΰ 
ύπουογοΰ διαταγή μεταβιβάζει αύτόν εις έτερον μέρος. ΓΟ διδά
σκαλος πάλιν δένει τήν σκευήν του λαμβάνει τό υπόλοιπον τής 
μισθοδοσίας του καί έπι ήμιόνου ή έπι κάρρου κεκαλυμμένος διά 
τού περιηγητικού του μανδύου απέρχεται είς τήν νέαν του θέσιν.

"Οταν έν τή νέα του θέσει φθάση, τήν πρώτην εσπέραν κινεί πολύ 
τδ ενδιαφέρον, διηγούμενος συμβάντα έκ τής μαθητικής του ηλι
κίας και τάς στενάς του σχέσεις πρδς πολλούς πεπαιδευμένους καί 
εϊναιπροίος και καλός πρδς τούς παΐδας, δπως τούς προσελκύση. Φέ
ρει δέ μεθ’ εαυτού καί τινα ζαχαρωτά, ατινα κατά διαφόρους κη
δείας συνέλεξεν καί δι’ αύτών ήδη περιποιείται τούς μικρούς του. 
Τήν δευτέοαν ήμέραν ή συμπεριφορά τοΰ παιδαγωγού εϊνε διάφο
ρος’ άρχίζει νά έπιβάλληται εις τήν ύπηρέτριάν του, δεικνύω·/ αύτή 
ολίγα χονδροειδή κοσμήματα, ατινα έν δημοπρασία τινϊ ήγόρα
σεν, και κάμνει εις αυτήν γνωστόν δτι καλεϊται «δ κύριος διδά
σκαλος» και τήν διατάσσει νά τώ έχη πάντοτε πλήρη τήν λάγη- 
νον ύδατος και τήν λυχνίαν του καλώς κεκαθαρισμένην.

ΕΜ· ΓΑΛΑΝΗΣ
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ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΙΚΑ

XVI.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΙΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΚΕΤΙΝΗΣ
(VELIKI VACIIAR TSETINSKI).

(Συνέχεια σημειώσεων περί ΛΙαυ ράβουν ίου *).

(·) Όρα «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΙΚΑ » εΐ; κριΟ. 25, 60,74, 88,97, 106, 
116, 139, 165, 207, 2 19, 214 τοϋ έτους 1881 και άριθ. 3 τοϋ έτους 
1882 της ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ.—· Σελίδα; 176 —193 .τής ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ 
τοϋ έτους 1882 και άριθ 276 και 279 τή; έφημερίδο; ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ τοϋ 
έτους 1882 καί άριθ.. . . ΝΕΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ έτους 1882.

(**) Περί Πέτρου τοϋ I έστ,μείωσα έν προηγουμένοις κεφαλαίοις
A. Α. Λ . . .

Έν Κετ''ν·Γ( τήν 28ην Αύγουστου 188*2.  
Φίλτατε Κύριε Άρσένη,

Παράδοξος σύμπτωσις ! ΚαΒ’ήν ώραν έσκεπτόμην, τί νά σάς στείλω διά τήν ά , α- 
πητήν μοι ΙΙΟΙΚΙΛΠΝ ΣΤΟΑΝ τοΰ 1883, έλαβον τήν άπδ 10 τρέχοντος φιλικήν 
επιστολήν σας. Καλώς λοιπόν τδ έμαντεύσατε ότι δέν σάς εΐχον λησμονήσει. ’Ανέμε- 
νον όμως τήν «Μ εγ ά λην ΓΙ αν ή γ υ ρ ιν τή ς Κ ετίν ης» όπως μοι δοΟή αφορμή 
νά περιγράψω τά κατ' αυτήν.

Χαίρω ειλικρινέστατα διά τήν τόσην επιτυχίαν τοΰ έργου σας, διά τδ οποίον πράτ
τετε άριστα έξακολουΟοΰντες αυτό μετ’ αξιέπαινου υπομονής κα'ι επιμονής. Δι’αύτδ 
και έγώ έμψυχώ πάντα φιλότιμον κα'ι φιλόκαλον εργάτην τών γραμμάτων διά τών 
πτωχοτάτων μου έργων.

ΔέξασΟε τους εγκαρδίους μου ασπασμούς.
"Ολος ύμέτερος

Λ. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

κατά την 30 Ιουνίου εορτή τών 'Αγίων ’Α
ποβολών Πέτρου και Παύλου εορτάζεται κατ 
έτος έν Κετίνη πανηγυρικότατα, εις άνά- 
μνησιν τοϋ έπί 48 δλα έτη (1782—1830) 
ήγεμ,ονεύσαντος τρίτου εκκλησιαστικού αρ
χηγού (Malika) τών Μαυροβουνίων ΠΕΤΡΟΓ 
τοϋ 1 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ-ΝΙΕΓΚΟΣ, (**)  8ν τώ 1 837, 

ήτοι 7 μετά τδν θάνατον αύτοϋ έτη, οί κάτοικοι τών Μελανών 
Όρέων άνεκήρυξαν «Μέγαν Πέτρον και “Αγιον» (Petar Veliki i 
sueli) τδ μέν ένεκα τών ήρωϊκωτάτων αύτοϋ κατορθωμάτων, τών 
έκτάκτων Αρετών του καί τών μεγάλων πρδς τδ Μαυροβούνιον υπη
ρεσιών του, τδ δέ, διότι επτά μετά τδν θάνατον αύτοϋ έτη, νέος 
τις ίδών καθ’ ύπνον αυτόν, έπί πολλάς κατά συνέχειαν νύκτας, 
ώς άγιον, περιέτρεξε τήν χώραν καί Ανήγγειλεν αύτδ είςτούς κατοί
κους, οΐτινες μεταβάντες άθρόοι είς τδ μαναστήοιον τού Στάνιε- 
βιτς, οπού Πέτρος ό I είχε ταφή, έξέθαψαν αύτδν καί ευρον τό τε 
σώμά του καί τά Αρχιερατικά άμφια, δι’ών είχε ταφή, αδιάλυτα 
καί έν άρίστη καταστάσει. Μετέφερον λοιπδν τδ πελώριον εκείνο 
σώμα τοϋ ήρωϊκωτάτου αύτοϋ Madika έν Κετίνη καί τδ κατέθε- 
σεν έν χρυσή λάρνακι, τοποθετηθείση έκτοτε αριστερόθεν τοϋ είκο - 
νοστασίου τοϋ ηγεμονικού παρεκκλησίου, ένθα μετά βαθυτάτης 
εύλαβείας ποοσκυνεΐται ύπδ παντδς εύλαβοΰς.—Πέτρον τδν 1 Σλά
βοι συγγραφείς άποκαλοϋσι «Λουδοβίκον ΧΙλ » καί «Άγιον Λου
δοβίκον τοϋ Μαυροβούνιου.

* *

Άπδ τής παραμονής λοιπδν τής εορτής τών Αγίων ’Αποστόλων 
άρχονται συρρέοντες έν τή μικροσκοπική πρωτευούση τοϋ Μαυρο
βούνιου Kezirtf, τδ πλεϊστον πεζή, καί έξ αύτών ακόμη τών απο
πάτων μερών τοϋ Μαυροβούνιου, περί τάς 6—7 χιλιάδας άνδρών 
καί γυναικοπαιδών Μαυροβουνίων, ’Αλβανών καί Μουσουλμάνων, 
οί μέν δπως προσκυνήσωσι τδν άγιον Πέτρον, οί δέ χάριν τής πανη- 
γύρεως. Διά τδν αύτδν δέ λόγον έρχονται έν Κετίνη καί πολλοί 
Σλάβοι, Σερβοδαλμάται έκ τών στομίων τοϋ Καττάρου καί άλλο- 
θεν, ώς καί πολλοί Έρζεγοβίνειοι καί Βόσνιοι. Ποϋχωρεί, πώς οίκο 
νου,εΐται τδ άπειρον έκεϊνο πλήθος τών πανηγυριστών, έν πόλει μή 
Αριθμούση πλέον τών 1 50 οίκίσκων καί καλυβών, καί ούχί άνω 
τών 600 ψυχών, είναι αληθώς άπορον. Τδ βέβαιον δμως είνε δτι, 
έκ τών 150 αύτών ενδιαιτημάτων τήςΚετίνης, τά 120 μεταβάλ
λονται κατά τήν ημέραν έκείνην είς ξενοδοχεία, μαγειρεία καί 
Χάνια, ή κοιλάς έν ή κεΐται ή Κετίνη είς Yalak (κατακλιντή- 
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ρια) καί ή μεγάλη δδδς ώς καί ή πλατεία της άγοράς είς πα
ζάρι καί αληθή έκθεσιν τροφίμων, ποτών, οπωρών, γαλακτε
ρών, λαχανικών καί εις πωλητήριον οπλών, ένδυμάτων παλαιών 
καί νέων καί άλλων αντικειμένων τής ενδυμασίας καί τής οικια
κής χρήσεως. Πάντα ταϋτα κομίζονται έκ τε τοϋ έσωτερικοΰ τής 
χώρας, ώς καί έξ ’Αλβανίας καί Δαλματίας.

* Α
¥

Οί πανηγυρισταί, φέροντες τάς έορτασίμους ενδυμασίας καί 
στολάς, προσέρχονται, αμ’ άφικόμενοι είς Κετίνην, έν τώ ήγεμο- 
νικώ παρεκκλησίω, ένθα προσκυνοϋντες ευλαβέστατα άσπάζονται 
τδ σώμα τοϋ άγιου Πέτρου, έν τή λάρνακι τοϋ οποίου ύπάρχει 
δίσκο; χρυσοϋς, έν ω έκαστος καταθέτει, δ,τι προαιρείται διά τά 
χρυσά πέδι.Ια τοΰ άγιου (sic) τά ,δποϊα, κατά τήν παράδοσιν, 
«πρέπει ν’άλλαχθώσι, διότι χα.Ινοΰν έντδς τοϋ έτους».

Τδ εσπέρας τής παραμονής τή; πανηγυρεως άπασαι αί οΐκίαι 
τήςΚετίνης, άπδ τών ανακτόρων μέχρι τής καλύβης τοϋ πενεστέ- 
ρου κατοίκου, σημαιοστολίζονται διά μόνης τής έθνικής τοϋ Μαυ
ροβούνιου σημαίας καί φωταγωγοϋνται. Πυραί έν τε τή πόλει καί 
έπί τών κορυφών τών πέριξ τής Κετίνης όρέων άνάπτονται, ήχοϋ- 
σιν οί κώδωνες τοΰ μοναστηριού καί τών έκκλησιών τά τηλεβόλα 
κροτοϋσιν 21 φοράν άπδ τοϋ μεσουρανίου όρους Λόφτσεν, έφ’ ου 
εΰρίσκεται δ τάφος τοϋ ετέρου Vladika, Πέτρου τοϋ II τοϋ μεγά
λου έθνικοϋ ποιητοϋ τοϋ Μαυροβούνιου (*)  καί ούτως άρχεταε άνά 
πάσαν τήν πόλιν τδ τής παραμ,ονής τής πανηγυρεως γενικόν ξε
φάντωνα έν υμνοις, ζητωκραυγαΐς, χοροί; καί άσμασι τή συνο- 
δείατή; ·χκοΰΓ<ζ.έας·, έν άφθονία δέ κατάλυσις οίνου καίπυρίτιδος, 
άφοΰ δ αρματωλικδς αύτδς λαδς δέν εννοεί εγ.Ιέντι καί διασκέδα- 
σιν άνευ διηνεκών πυροβολισμών. 'Ο ζωηρότερος όμως χορός γίνε
ται ποδ τών άνακτόρων, άπδ τοϋ έξώστου τών δποίων ή ηγεμο
νική οικογένεια θεάται τών χοοευόντων.

(*) *Ορα σελ. 176 καί 177 Ποικίλης Σ το S ς τοΰ έτους 1882

Καί ταϋτα μέ λαμβάνουσι χώραν κατά τήν παραμονήν τής πα*  
νηγύρεως, διαρκοϋντα μέχρι τοΰ μεσονυκτίου.

Τήν δ’ έπιοϋσαν, ήμέραν τής πανηγόρεως, περί τήν δεκάτην 
ώραν π. μ. ψάλλεται έν τώ ήγεμονικώ παρεκκλησίω μεγάλη καί 
έπίσημος δοξολογία, εις ήν παρευρίσκεται δ ήγεμών Νικόλαος, 
μετά τή; ήγεμονίδο; Μιλένας, τοϋ διαδόχου Δανιήλ καί πάντων 
τών μελών τή; ήγεμονική; οικογένειας, τδ διπλωματικόν σώμα, 
οί υπουργοί, οί βοεβόδαι οί αύλικοί καί πάντε; οί έν τέλει με
γιστάνες καί άνώτεροι υπάλληλοι τής ηγεμονίας Μαυροβούνιοι, 
’Αλβανοί καί Μουσουλμάνοι, πάντες έν μεγάλη στολή, ώ; καί αί 
βοεβοδίναι, αί σύζυγοι τών υπουργών καί τών άνωτέρων υπαλ
λήλων.

Αί δύο αύλαί τοϋ μοναστηριού, (*)  έν τώ μέσω τών δποίων 
κεϊται τδ ήγεμονικδν παοεκκλήσιον, τά πέριξ τοϋ μοναστη
ριού, οί όπισθεν αύτοΰ λόφοι, ώ; καί ό άπδ τής μεγάλης αύ- 
τοϋ θύρας μέχρι τών άνακτόρων πλατύ; καί μακρύ; δρόμος καί 
ή πρδ αύτών άκόμη πλατεία βρίθουσι πανηγυριστών άνδρών καί 
γυναικοπαιδών Μαυροβουνίων, Έρζεγοβινείων, Βοσνίων, Δαλμα- 
τών, ’Αλβανών, Μουσουλμάνων καί άλλων Εύρωπαίων πάσης τά- 
ξεως καί ηλικίας, ποικίλω; καί καθαοώ; ένδεδυμένων. Έν δέ τώ 
πλήθει αύτώ δέν λείπουν πάντοτε 5—6 Έλληνες.
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Μετά τήν δοξολογίαν ήχοϋσιν οί μεγάλοι κώδωνες τοΰ μονα
στηριού καί δ έπί τοϋ Πύργου των κρανίων βαρύς κώδων, κρο- 
τοϋσιν 21 φοράν τά όπισθεν τών άνακτόρων τηλεβόλα καί άρ- 
χεται ή ύποδοχη, έν τή Μεγάλη αιθούση τών άνακτόρων, έν ή 
εισίν άνηρτημέναι αί εικόνες τών έκκλησιαστικών άρχηγών Πέ
τρου τοϋ I, Πέτρου τοϋ II, τοϋ ήγεμόνος, Δανιήλ τοϋ I καί τής 
ήγεμονίδος Δάριγκα; (**)  ή τοϋπατρδς τοΰ ήγεμόνος άρ)}ΐβοεβόδα 
Μίρκου καί αί τών αύτοκρατόρων ’Αλεξάνδρου τοΰ II μετά τής

(■) ’Ακριβής περιγραφή το3 τε Μοναστηριού καί τοΰ παρεκκλησίου έν 
άριθ. 116 τής Έφημερίδος το3 έτους 1881.

(* ’) 'Η χήρα τοΰ Δανιήλ πριγκηπέσσα Δάριγκα διαμένει μετά τήςθο- 
γατρός της Όλγας έν Βενετία. A. Α. Λ.
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αύτοκρατείρας τής 'Ρωσσίας, Φραγκίσκου ’Ιωσήφ μετά τής αύ- 
τοκρατείρας τής Αυστρίας και Ναπολέοντος τοϋ 111 μετά τής αύ- 
τοκρατείρας τής Γαλλίας

'Ο ήγεμών, ή -ηγεμόνες, ό διάδοχος καί οί μεγάλοι τών ήγε
μονοπαίδων,-περιστοιχισμένοι υπό τών λοιπών μελών τής ηγε
μονικής οικογένειας και τών αύλικών, δέχονται παρισταμένου καί 
τοΰ έπί τών εξωτερικών υπουργού, τάς έπί τή μεγάλη ταύτη 
θρησκευτική τοΰ Μαυροβούνιου εορτή εύχάς πρώτον τοϋ διπλω
ματικού σώματος. Ευθύς δ’ ώς αύτο έξέλθη τής αιθούσης προ
σέρχονται ό Μητροπολίτης μετά τοϋ κλήρου, οί υπουργοί, οί βοε- 
βόδαι καί λοιποί μεγιστάνες καί ανώτεροι υπάλληλοι, έπί τω 
αύτώ σκοπώ. Πάντες ούτοι, πλήν τοϋ μητροπολίτου, καί τοϋ δι
πλωματικού σώματος, ώς καί δσοι άλλοι προσέλθωσιν, δπως 
χαιρετίσωσι τά>, Αύτών 'Υψηλότητας, άσπάζονται τάς χεΐρας αύ
τών καί πάντων τών ήγεμονοπαίδων. 'Η ύποδοχή διαρκεΐ έπί 
μίαν ώραν, διότι έκαστος τών πανηγυριστών έννοεΐ ν’ άσπασθή 
τάς χεϊρας τών A. Α. Υ· Υ.

* **
έπί τή έορ-Τήν μεσημβρίαν παρατίθεται έν τοΐς άνακτόροις,

τή ταύτη, έπίσημον γεύμα, εις ο λαμβάνουσι μέρος αί A. Α. Υ. Υ. 
μετά τοϋ διαδόχου καί μόνον τών μεγάλων ήγεμονοπαίδων, το 
διπλιου,ατικδν σώμα, ό Μητροπολίτης μετά τοϋ αρχιμανδρίτου 
καί πρωθιεοέως, οί υπουργοί μετά τών άνωτάτιον υπαλλήλων καί 
οί βοεβόδαι μετά τών συζύγων των, οί έν υπηρεσία αύλικοί καί 
τινες τών έκ τοϋ έσωτερικοϋ έρχομένων έν Κετίνη, χάοιν τής πα- 
νηγύρεως, Μαυροβουνίων ’Αλβανών καί Μουσουλμάνοι μεγιστάνων.

Προηγουμένης πάντοτε δεήσεως τοϋ Μητροπολίτου, πάντες 
ποιοϋσι τδ σημεΐον τοϋ σταυρού καί άρχεται τδ γεύμα παρατει- 
νόμενον έπί μίαν ώραν, μεθ’ δ προσφέρεται εις τούς κεκλημένους 
έν έτεραις αίθούσαις ό καφφ’ες καί σιγάρα. Καθ’ δλον δέ τδ διά - 
στήμα τοϋ γεύματος, καί ένόσω οί κεκλημένοι ευρίσκονται έτι 
έν τοΐς άνακτόροις, δ λαδς πρδ αύτών αδει χορεύει πυροβολεί καί 
ζητωκραυγάζει. Μετά ταϋτα πάντες άποσύρονται εις τά ίδια καί

Βοεβοδαυ Μαυροβούνιου



ΣΤΟΑ 113
μέχρι της 5ης ώρας μ. μ. επέρχεται γενικά Ησυχία καί άνάπαυ- 
σις, διότι δλοι έτοιμάζονται διά τδ μεγά-lo Ζεφάντωμα τής 
έσπέρας.

* *
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Περί τήν 6η* ώραν μ. μ. άρχεται πάλιν γενική κίνησις, διά 
πυροβολισμών και ασμάτων, διότι πλησιάζει ή ώρα τοϋ δείπνου 
τοΰ κήπου, δηλαδή τοϋ δείπνου τδ όποιον δ ήγεμών Νικόλαος 
προσφέρει τοΐς πανηγυρισταΐς. Περί τήν 7ην λοιπδν ώραν μ. μ. 
προσέρχονται είς τδν κήπον τών ανακτόρων οί κεκλημένοι έκ τε 
τών μεγιστάνων, τοϋ λαοϋ καί άλλων. Εις τδ δεΐπνον τοΰ κή
που λαμβάνουσι μέρος, δ ήγεμών μετά μόνου τοϋ διαδόχου έκ 
τών μελών τής ήγεμονικής οικογένειας, πάντες οί συγγενείς τών 
A. A. Υ. Υ. δ Μητροπολίτης μετά τοϋ κλήρου, οί υπουργοί, οί 
βοεβόδαι, πάντες οί παρόντες έν Κετίνη Μαυροβούνιοι, ’Αλβανοί 
καί Μουσουλμάνοι μεγιστάνες, πάντες οί υπάλληλοι, οί καθηγη · 
ταί καί διδάσκαλοι μετά τών μαθητών καί χίλιοι περίπου έκ τών 
πανηγυριστών. Τδ διπλωματικόν σώμα, ώς καί οϋδεμία γυνή, 
δέν προσκαλείται εις τδ δεΐπνον αυτό, δπερ είναι καθαρώς «ρίζα*  
τω.Ιικόν.

Είδον τδ θέαμα αύτδ άπδ υψηλόν τι καί έγγυς τοϋ κήπου μέ
ρος. Μοι έφάνη γραφικώτατον καί ένθουσιώδες. Κρίμα, έλεγον νά 
μήν εύρίσκηται κατά τήν στιγμήν εκείνην φωτογράφος έν Κετίνη ! 
'Ο ήγεμών έπί κεφαλής τής τραπέζης καί οί πεφιλημένοι καί πι
στοί υπήκοοί του άπαστράπτοντες δλοι έκ τών λαμπρών καί δ- 
λοχρύσων στολών των καί τοϋ πολυτελούς δπλισμοΰ 8ν φέρουν 
είς τά σιΛιάγια των, ϊστανται όρθιοι. 'Ο Μητροπολίτης ευλογεί 
τά έπί τής άπεράντου έκείνής τραπέζης ευρισκόμενα ψητά άρνία, 
τδν άρτον, τδν οίνον, τδν τυρδν καί τάς δπώρας. Τούτων εύλο- 
γηθέντων ποιοϋσι πάντες τδ σημεΐον τοϋ σταυρού καί καθήμενοι 
σταυροπόδι έπιπίπτουν ώ; έξ έφόδου κατά τών αμνών καί λοι
πών έδεσμάτων. Ό ένθουσιώδης ποιητής ήγεμών Νικόλαος, φαι
δρός καί άγαλλόμενος, διότι συνευωχεϊ μ.ετά τών ανδρείων του, 
ύψοϊ πρώτος φιάλην καί φέρει πρόποσιν ύπέρ Πέτρου I τοϋ Με· 

8
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γάλου κα'ι 'Αγίου, έζυμνών έμμέτρο>ς και ένθουσιωδέστατα Φας 
ανδραγαθίας και τάς άρετάς αύτοϋ. Τό πλήθος εκείνο ασκεπές 
καί έν βαθύτατη σιγή άκροώμενον τών λόγων τοϋ ήγεμόνΟς ά
παντα αύτώ ζητοκρα,γάζον ζωηρότατα τρις καί ψάλλεται συγ
χρόνως έκ 1 500 περίπου στομάτων δ υπό τοϋ ηγεμόνες Νικολάου 
ποιηθείς εθνικός ύμνος τών Μαυροβουνίων «HoiianiO, Hoiliuno!»

Τόν ώραϊον αυτόν ύμνον, Sv μετέφρασεν ελευθέριος καί έμμ.έ- 
τρως είς δημώδη 'Ελληνικήν ό πολύτιμος φίλος μου κ. ’Ιωάννης 
Κ. Καμπούρογλος, διευθυντής καί συντάκτης τής Νιας Έφημε- 
ρίόος, παραθέτω ένταϋθα ώς άριστον στολισμόν τής πτωχής μ.ου 
ταύτης περιγραφής (*).

«Honamo, Honanj >!........
(Έκεϊ, έκεϊ ! . . .)

Έκεΐθε πέο’ άπ’ τά βουνά κχ’ άκόμη πάρα πέρα 
μοϋ λέ·< πώ; ήταν μχά φορά βασίλεια ’δικά μας, 
κχ’ αρματωμένα έβλεπε; σέ μάχη νύχτα μέρα 
τά παλληκάρχα ν’ άκλουΟοϋν τόν πρώτο βασιλϊ,ά μ’;.

Εκεϊ, έκεΤ! . . . νά πά’να βρώ καί πάλι τήν Πρισρε’νη 
αχ ! καί νά ίδώ τό σπίτι μου τόσιμ χρονδιν δχωγμένο;. 
ΙΙετάει ό νοϋ; μέ τήν καρδχά κχ’ ολο έκεΤ πηγαίνει, 
πού πρέπει νά ’βρεθώ κ’έγώ μχά μερ’ άρμιτωμένο;.

’Εκεί! . . . άπ’ τά χαλάσματα νά πιταφτώ μχάν ώρα, 
σά φάντασμ’ άπ’ τοϋ παλατιοϋ τά θέμελα, '·ά κράξω: 
• Τραβίξου, Τούρκε βάρβαρε, ήλθα και νάμαι τώρα, 
και ναμαι νά σ’ εκδικηθώ, φονχά, καί νά σέ σφάξω.»

ΈκεΤ, έκεΤ ! .., άπ’ τά βουνά έκεΤνα πέρα, πέρα . . . 
μο3 λέν πω; ειν’ παράδεισο; σέ γή άνβών καί μύρων 
και προσευχαΐ; αντιλαλούν ;’ ανέσπερη ήμερα 
τόσαι; ψυχαΤ; τόσων νεκρών άγιων μας μαρτύρων.

(■) Τήν μετάφρασιν τοϋ'ύμνου άπεδέςάτο εύμενέστατα ό ήγεμών Νι
κόλαο;, δστι; έξέφρασε St’ έμοϋ τήν ευαρέσκειάν του, εί; τόν κ. Καμ- 
πούρογλον, τόν Νοέμβριον τοϋ 1881. Λ. Α. Λ . . .
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ΈκεΤ, όπίσω άπ’ τά βουνά τά μαύρα μαύρα εκείνα
ό Γιοΰζος έξεψύχησε, τόν πήρε ή καβάλα
μέ τούς έννχά του γυχούς μ«ζύ, σπαρταριστούς ’σαν κρϊνα, 
κράζει : «ΓΙαιδχά, βοήθεια ! παιδχά δέν έχω άλλα !·

ΈκεΤ, που τρίξαν τά πλευρά τοΰ Γχούκου ματωμένα 
κάτω από πέταλα σκληρά, άπάφρισμένα άτια, 
έκεϊ τό Γέρω μας, παιδχά, ξεφτέρια τιμημένα, 
νάκδικηθοΰμε σχίζοντας τούς Τούρκους σέ κομμάτχα.

Έκεϊ, όπίσω άπ’ τά βουνά τά μαύρα μαύρα έκεΤνα, 
έκεΤ τόν τάφο τοΰ Μιλόσχ μοΰ λένε πως σκεπάζουν 
όσα τό αΐμα ’πότισε ρόδα λευκά και κρίνα . . . 
ΈκεΤ ’. νά προσκυνήσουμε ! που αΐμ’ ακόμη στάζουν 

ΈκεΤ ! νά σώσουμ' αδελφούς πού ς’ τό ζυγό στενάζουν I
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Τόν ύμνον διαδέχονται νέαι πάλιν βροντώδεις ζητωκραυγαί 
καί οι συνδαιτημόνες έπανακαθήμενοι έζακολουθοϋν τρώγοντες, 
πίνοντες, φέροντες ωραίας πατριωτικής προπόσεις, άδοντες τά 
πολεμικά έθνικά των άσματα και άπαγγέλοντες τά περίφημα 
ήρωϊκά των ποιήματα (piesmas.)

Τό άρματωλικόν αυτό δεϊπνον διαρκεϊ μέχρι τής θ’1’ ώρας μ. μ. 
"Απας ο κήπος είναι φωταγωγημένος καλώς καί άνάπτονται ά
φθονα πυροτεχνήματα καί βεγγαλικά φώτα, τά οποία κατασκευά- 
ζουσιν οί έργάται τοϋ οπλοστασίου Κετίνης. 'Ο ενθουσιασμός τοϋ 
πέριζ τοϋ κήπου ίσταμένου πλήθους είναι απερίγραπτος, διότι 
κατά τήν στιγμήν εκείνην ό Γοσ.τοόάη, (άοχων) Sv ώς θεόνοί άρ- 
ματωλοί του λατρεύουν, συνευωχεϊ μετά τών γονέων, τών άδελ- 
φών, τών συζύγων, τών υιών, τών συγγενών, τών φίλων, τών 
συμπατριωτών καί ομοθρήσκων αυτών.

* *

Βλέπων, δεύτερον ήδη έτος από τής ένταϋθα έλεύσεώς μου, 
άφ’ ενός μέν τόν άνώτατον άρχοντα τών Μαυροβουνίων νά συνεορ- 
τάζη καί συνευθυμή κατά πάσαν εθνικήν, θρησκευτικήν, ή ήγε- 
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μονικήν έορτήυ ώς απλούς άοματωλος μετά τοΰ άυδρείου καί 
προσφιλούς αύτω λαού του, άφ’ ετέρου δέ τούς αρειμάνιους κα
τοίκους τών Με.Ιανων 'Οξέων νά μέυωσι πιστοί και ακλόνητοι 
εις πάντα τά πατροπαράδοτα ήθη και έθιμά των, καί μετ’ άλη- 
θοΰς φανατισμού τηροϋυτες αύτά νά τά παραδίδωσιν αμετάβλητα 
είς τά τέκνα των, μέ καταλαμβάνει λύπη καί αδημονία διότι ο
λίγα, μετά τό 4 821, έτη ήρκεσαυ εις ημάς τούς '’Ελληνας, όπως 
φξαγχεύσωμεν τά αφελή ημών ήθη καί έθιμα, την ανατροφήν 
την ενδυμασίαν, την γλώσσαν, την μουσικήν, το άσμα, τον χορού, 
το θέατρου καί άλλα πολλά. Καί όχι μόνον εφξαγχε&σαμεν κατά 
πολλά, άλλά καί ΰπ(ξεφξαγκεύσαμεν· Διότι, τί; πατήρ ή σύζυ
γος, η αδελφός έν αύτή τή Γαλλία φέρει τά τέκνα, τήν σύζυγον, 
ή τήν άδελφήν του εκεί δπου διδάσκεται (!) ό άχρειέστατος Βο- 
κάκιος, La timbale (Γ argent κάί τά παρόμοια αύτοΐς κακοηθέ
στατα μελοδραμάτια ; Καί όμως επειδή ταϋτα είναι φράγχιχα, 
καί μάλιστα γαλλικά, πολλοί τών συμπολιτών μου δδηγοϋσι, 
κατά πξοτϊμησιν, τά τρυφερά τέκνα των, τάς νεαράς συζύγους 
καί τάς άυηλίκους πολλάκις άδελφάς των έκεϊ οπού ταϋτα διδά
σκονται (!) περιφοουούυτε; τήν 'Ελληνικήν σκηνήν, (*)  άφ’ ής κατά 
τήν αύτήν έκείνην στιγμήν πράγματι διδάσκονται τά άριστα τών 
δραματικών έργων. Διατί λοιπόν δυσάρεστόύμεθα δταν οί πο- 
νοΰντες τον τόπον καί άληθεϊς τών ’Αθηνών δημοσιογράφοι άπο- 
καλύπτουσι καθημερινώς τάς ώ; έκ τοϋ παξαφξαγκισιιοΰ αύτοϋ 
πληγάς μας καί προσπαθοϋσι παντί σθένει νά μάς σώσωσιν έκ τοϋ 
φοβεροϋ βαράθρου είς ον ούτος ταχύ βήματι μάς φέρει ;

Άλλ’ άς άφίσωμεν αύτά, ΐνα μή άκων δυσαρεστήσω άναγνώ- 
στην τινα τή; Ποιχί.Ιης Στοάς καί άς έπανέλθωμεν είς τον άρ- 
ματωλικόν βίον τών αρχαϊκών Μαυροβουνίων καί τον αφελέστα
του κήπον τών άνακτόρων τής Κετίνης, δστις είναι είς ημάς τούς 
ξένους άληθή; «δασις έντήέρήμω.»

(«ί Είνε γνωστή τοΐς πδσιν ή πρό; τό Ελληνικόν θέατρον μεγάλη 
στοργή τοϋ γράοοντο;, ώ; καί μετά πόσου έ,θουσιασμοΰ καί όποιας αφι
λοκέρδειας εξακολουθεί καί άπό αυτών τών μ.εσουοανίων Μελανών Όρέων 
έργαζόμενο; ϋπ'ρ τή; άνυψώσεως καί προόδου τή; 'Ελλ. σκηνή;.

Μετά το δεϊπνον άρχονται προσεοχόμενοι είς τον κήπον ή ήγε- 
μονίς μετά τών ήγεμονοπαίδων, πάντων τών αύλικών τοϋ δι
πλωματικού σώματος, τών υπουργών, βοεβοδών κ.λ.π. μεγιστά
νων μετά τών συζύγων των, ώ; καί πάντες οί έν τέλει, μετά 
τών οικογενειών των. Πάντες ούτοι συνέρχονται έν τώ κέντρω 
τοϋ κήπου, έκεϊ δπου οί μπάγκοι σχηματίζουν πλατύτατον κύ
κλον καί κάθηνται έπί τών ξύλινων τούτων καθισμάτων άναμέ- 
νοντε; τήν έναρξιν τοϋ εθνικόν χορον. Συγχρόνως δ’ έπιτρέπεται 
παντί πανηγυριστή, ή κατοικώ τής Κετίνης, νά είσέλθωσιν έν τώ 
κήπω μετά τών γυναικοπαιδών αύτών καί λάβωσι μέρος είς τον 
εθνικόν γοξόν. Τίς τότε δέν εισέρχεται έν τώ κήπω μέ ό.Ια τά 
γυναικόπαιδά του ! Και αύτος άκόμη ό πασίγνωστος έν Μαυρο
βούνιο) ακίνδυνος μονομανής Τόμος, άλλ’ όχι διά νά χορεύση ό ά- 
τυχής, άλλά διά ν’ άνταμώση τούς κατά φαντασίαν κουμπά- 
ξους του.

Πέριξ τών μπάγκων ό λαός σχηματίζει μέγαν κύκλον, άφίνων 
είσοδον έν τώ κύκλω διά τού; χορευτάς. Το σημεΐον τής ένάρξεως 
τοϋ χορού δίδει δ ήγεμών καλών τόν πλησιέστερον τών συγγε
νών του ν’ άνοΐζΐ) τόν χορόν άντ’ αύτοϋ διά τή; καλλιτέρας χο
ρεύτριας έκ τών γυναικών τοϋ λαού. ’Άρχονται λοιπόν άδοντες οι 
άοιδοί, οϊτινες τόπον ορχήστρας έπέχουσιν. Οί Μαυροβούνιο; δέν 
χορεύουν πρός ήχον οργάνων άλλ’ άδόντων δύο ή τριών ιιοίδών 
ήριοϊκόν τι ασμα. Τό άσμα τών Μαυροβουνίων είναι μονότονου καί 
κλαυθμήρες. 'Όταν μάλιστα τούς άοιδούς βοηθοΰσι καί γυναίκες 
νομίζει τι; δτι άκούει σωστό μοίξο^όγι 'Ελληνικόν. "Ολη ή τέ
χνη τών άοιδών συνίσταται είς τό ςίδειν δι’ άλλοκότου καί παρα
δόξου τίνος διαρκούς λαρυγγισμού, ήτοι tremollo. Άδόντων 
τών άρματωλών άρχεται ό εθνικός χορός «Αετός» ώ; έξη;:

Είς τό έν άκρον τοϋ κύκλου ϊγαται ό χορευτή; καί εί; το έτε
ρον ή χορεύτρια, οϊτινες δι’ ενός πηδήματος όρμώσιν έν τώ κύκλω. 
'Ο άνήρ μιμείται τόν άετόν, πετώντα, μαγνητίζοντα, διώκοντα, 
ή άπειλούντα τήν λείαν του. Πηδμ δτε μέν διά τοΰ ένός, δτέ δέ 
διά τοΰ ετέρου ποδός μετ’ εκτάκτου έλας-ικότητος, κρατών υψηλά 
τήν κεφαλήν, ρίπτων βλέμμα κατακτητικόν καί υπερήφανου έπί
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τής λείας του καί λαμβάνων στάσιν άρειμάνιον ύψοΐ τάς χεϊοας 
καί κινεί αύτάς, ως ό αετός τάς πτέρυγάς του καθ’ ήν στιγμήν 
αρπάζει, ή προστατεύει την λείαν του. ’Ενώ δε χορεύει, πηδών 
πάντοτε καί κυνηγών την χορεύτριάν του, βάλλει άπο καιρού είς 
καιρόν κραυγήν δξυτάτην, άγοίαν, άλλόκοτον καί διαπεραστικήν, 
«άϊ ! οΐχω ! ούχα ! εϊ ! άϊ, αίχω !» Πυροβολεί δ’ενίοτε ύπό τό 
ους της χορεύτριας, ήτις συνεσταλμένη καί δειλή ώς άκακον άρ· 
νίον, η ώς τρέμον τόν ’Αετόν πτηνόν, τούς οφθαλμούς κάτω νεύ- 
ουσα καί εκλύτους ευθύ πρός τό σώμα τάς χεϊρας έχουσα, χορεύει, 
πηδώσα επίσης καί αυτή μετά πολλής ελαστικότητας, πότε διά 
τοΰ ενός, πότε διά τοΰ ετέρου ποδός, ακολουθούσα ολας τάς κινή
σεις τοϋ χορευτού της άλλ’ άποφεύγουσα λίαν έπιτηδείως
καί χαριέντως ν’ αρπαγή ύπ’ αυτού. Άλλ’ έπί τέλους ό 'Αετός 
νίκα καί αρπάζει την λείαν του—ήτοι κατορθοϊ νά άσπασθή είς 
την παρειάν την χορεύτριάν του, ήτις οφείλει πάραυτα ν’ άσπα
σθή τήν χεΐρα τοΰ χορευτού της, άν ούτος τυγχάνη άνωτέρας αύ
τής κοινωνικής τάξεως. Κατόπιν εισέρχονται δύο, καί ενίοτε τρία 
ζεύγη, έν τω κύκλω, άλλ’ έκαστος τών 'Αετών είς μόνην τήν 
λείαν του προσέχει. Ούδεμία χειραψία, ή περίπτυξις, λαμβάνει χώ
ραν κατά τόν έθνικόν χορόν τών Μαυροβουνίων.

Έπί μίαν ώραν πάντες οί βουλόμενοι έκ τοϋ λαού, άνδρες τε 
καί γυναίκες, χορεύουν έλευθέρως μετά τών συγγενών τού ήγεμό
νος καί τής ήγεμονίδος, άμφοτέοων τών φυλών, ώς καί μετά τών 
ύπουργών καί παντός μεγιστάνος καί τών συζύγων αύτών, τη- 
ροϋντες έν τούτοις δλον τό δφειλόμενον αύτοΐς σέβας. rO ήγεμών 
μετά πάντων τών περί αύτόν χειροκροτούσι καί έπευφημούν τούς 
καλλιτέρους τών χορευτών καί τάς άξιουτέρας τών χορευτριών· 
’Αφού δέ προσφερθώσι πρώτον τοΐς χορευταΐς καί εϊς τό πλεΐστον 
τού έν τώ κήπω παρευρισκομένου έκείνου πλήθους οίνος καί ζύθος 
εν αφθονία, παύει πρός στιγμήν ο έθνικός χορός καί μετά μικρόν 
ευρωπαϊκή μουσική, έρχομένη έπί τή πανηγύρει έκ Καττάοου, άρ- 
χεται παιανίζουσα κατ’άρχάς μέν τεμάχια έκ μελοδραμάτων καί 
εΐτα εύρωπαϊκούς χορούς. Πρώτος ό ήγεμών Νικόλαος, δστις είναι 
πρός τοΐς άλλοις και άριστος χορευτής, ανοίγει τόν ευρωπαϊκόν 

χορόν μετά τίνος βοϊβοδίνας, ή υπουργίνας, είς ον λαμβάνουν 
μέρος τά μέλη τής ήγεμονικης οικογένειας, τό διπλωματικόν σώμα, 
οί αύλικοί, οί ύπουργοί καί βοεβόδαι μετά τών συζύγων των, αϊτι- 
νες χοοεύουσι μετά πολλής χάριτο; καί ακρίβειας τούς ευρωπαϊ
κούς χορούς. Οί αύλικοί, τινές τών ύπουργών καί τών άνωτέρων 
ύπαλλήλων εισί καλοί χορευταί.

'Ο λαός τότε θεάται μετά πολλής περιεργείας, καί μειδιών, τών 
εύρωπαϊκών χορών. Άοέσκεται δ’ έξ δλων αύτών νά βλέπη χορευ- 
όμενον τόν τετράχορον (ipiadrill?). Τό βά.Ις, πώς νομίζετε άπο- 
καλεΐ; « γορόκ ίνηγκα.Ιισαον · · · . 8 Καί μήπως δέν είναι τοι- 
ούτος ; . . . .

Μίαν περίπου έυραν διαρκεϊ ό εύρωπαϊκός χορός καί περί την 1 I 
αί ΑΑ. ΥΥ. μεθ’ άπαντος τού έπισήμου κόσμου εισέρχονται είς 
τάς έν τώ κήπω έξημένας πολεμικάς σκηνάς, δπου προσφέρονται 
ψυχρός καμπανίτης, παγωτά, διάφορα άλλα αναψυκτικά ποτά καί 
μετά μικρόν έπανέρχονται πάλιν είς τόν κύκλον, ένθα έξακολουθεί 
ό έθνικός χορός μετά μεγαλειτέρας ζωηρότητος διότι αναμιγνύ
ονται πλέον είς αύτόν τά παιδιά καί οί γέροντες μετά τών γραιών, 
οί όποιοι κάμνουν καί αύτοί, κωμικότατα μέν, άλλ’ έτσι γιά τό 
κα.Ιό, τδν γύρον των, οί μέν μέ τάς νοστιμωτέοας νεάνιδας, αί 
δέ διά τών νεαρ&υτέρων άοματωλών. Τί ς τότε από τοΰ ήγεμ,όνος 
μέχρι τών παιδιών δέν ξεκαρδίζεται γζ\ΰν> καί δέν χειροκροτεί καί 
επευφημεί τά γερόντια ! Ταύτα δέ κατενθουσιασμένα φουνάζουν’ 
«Καί τού χρόνου, Γοσποδάρ ! Καί τού χρόνου, παιδιά
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Περί τδ μεσονύκτιον αί A. A. Υ. Υ. μετά τού διαδόχου καί 
τών λοιπών ήγεμονοπαίδων άρχονται συνδιαλεγόμενοι μετά τών 
πανηγυριστών καί τών τέκνων αύτών, τά όποια αδουσι συγχρό
νως καί ταϋτα, χορεύουσι καί άπαγγέλουν ηρωικά ποιήματα. 
Πρδς αυτά ή άγαθωτάτη ήγεμονίς καί ό διάδοχος δίδουσιν οί 
ίδιόι γλυκύσματα καί νομίσματα. Είναι δλο χαρά καί συγκίνη- 
σις, κατά τήν στιγμήν έκείνην, τά καϋμένα. ’Αφού δ’ άπασα ή 
ηγεμονική οικογένεια άποχαιρετίσει προσηνέστατα τούς πάντας,
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δίδεται οΰτω τδ σύνθημ.α τής διαλύσεως. Τδ πλήθος ζητωκραυ
γάζει τάς Αυτών 'Υψηλότητας καί αδον ένθουσιωδώς τδν εθνι
κόν υμ.νον, εξέρχεται βαθμηδόν τοϋ κήπου καταπλημμυροϋν τήν 
κοιλάδα και τήν Μεγάλην όδδν τής Κετίνης καί ούτως έξακολου- 
θεΐ τδ Μέχρι δέ τής 47)5 ώρας τής πρωίας δέν ακούει
τις άλλο, ή πυροβολισμούς, χορούς, φωνάς καί ήρωϊκά άσματα 
(piesma ) τά όποια οι άρματωλοί ψάλλουν έν συνοδεία τής προσ
φιλούς αύτών γχοΰτζΛας (*)  τήν όποιαν δέν άλλάσσουν διά τής 
καλλιτέρας ευρωπαϊκής μουσικής. 'Η guz'a και τά piesmas είναι 
δλη ή ιστορία τοϋ ήρωϊκοϋ αύτοϋ λαοϋ.

(*) Σπανιώτατα ό ήγεμών επιτρέπει είς τόν διάδοχον καί τάς νεωτέ- 
ρας τών ήγεμονοπαίδων νά παρακάόηνται εΐ; τήν τράπεζαν, οσάκις 
προσκαλούνται εΐ; τ' ανάκτορα ξένοι. A. A. Α . ...

Τήν έπιοϋσαν τής πανηγύρεως δλον εκείνο τδ άπειρον πλήθος 
κεκμηκδς καί έξηντλημένον τό τε σώμα καί τδ βαλάντιον, έκ τοΰ 
μεγάλου ζεφα/ττώματοΐ, επανακάμπτει εις τά ίδια καί ή μικρά 
Κετίνη αναλαμβάνει πάλιν τδν συνήθη μονότονον, ήρεμον καί σο
βαρόν αύτής χαρακτήρα, χωρίς ούδ’ ’ίχνος δλης εκείνης τής χθε
σινής ζωής ν’ άπομένη. Δέν ειδον έτι λαδν θετικώτεοον τοϋ Μαυ- 
ροβουνιωτικοϋ. Τδ λόγιον «καιρός παντί πράγματι» εϊν’ έμφυ
τον εις αύτόν.
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'Ως πέρισυν ουτω καί εφέτος έλάβομεν μετά τοϋ Πολιτικού 
Πράκτορας τή; 'Ελλάδος κ. Άλ. Λογοθέτου καί τών λοιπών με
λών τοϋ διπλωματικού σώματος μέρος εις τήν Μεγάλην πανή- 
γυριν τής Κετίνης, μέ μόνην τήν διαφοράν δτι ysroc, μόνοι ήμεΐς 
οι δύο "Ελληνες, έκλήθημεν δλως έξαιρετικώς υπδ τής A. Υ. τοϋ 
ήγεμόνος εις δεϊπνον, τδ όποιον ήταν δλως οΐκογεχειαποζ. Άπει- 
ράκις έκλήθην εις γεύματα επίσημα, καί μή, τών ένταϋθα άνα- 
κτόρων. Άλλ’ ή εΐχώ>· τήν όποιαν ειδον κατά τήν εσπέραν έκεί- 
νην έν αύτοΐς ήτον έκ τών ωραιότερων. — Εϊχον έπκνακάμψει πρδ 
μικρού έκ τοϋ έκπαιδευτηρίου (inslitul) τής Πετρουπόλεως καί 
αι άλλαι τρεις ήγεμονόπαιδες. 'Ο διάδοχος λοιπδν Δανιήλ, μετά

(*)  Ή γκοΟ ζ λ α, περί ής κα: άλλοτε έγραψα, εΐναι τό μονόχορδου 
δργανον τών Μαυροβουνίων. ‘Ομοιάζει πρός τήν γ ρ α β α ρ ι τ t κ ή ν λό- 
?αν μας. A. A. Α.... 

τών άδελφών του Ζόρκας, Μίλιτσας, Στάνες, Μαρίας, 'Ελένης, 
"Αννης, Ξένης καί τοϋ Μίρκου, περιεστοίχουν τδ εϋδαιμον ηγε
μονικόν ζεύγος είς τήν τράπεζαν καί παρ’ αύτοΐς έκάθηντο ύ 
γηραιός πατήρ τής ήγεμονίδος καί ιστορικός άρχιβοεβόδας Πέτρος 
Βοϋκοτιτς ή γηραιά καί άρειμανία μήτηρ τοϋ ήγεμόνος Κυρά 
Στάνε, οι έξάδελφοι τοϋ ήγεμόνος βοεβόδας Στάγκος 'Ράδονιτς, 
υπουργός έπί τών έξωτερικών καί Μπλάζος Πέτροβιτς, ό τής υπη
ρεσίας υπασπιστής τής Α. Υ. ώς καί οί διδάσκαλοι καί αί διδα- 
σκάλισσαι τών ήγεμονοπαίδων, οΐτινες ήσαν μεθ’ ήμών τών δύο 
'Ελλήνιον οί μόνοι ξένοι είς τδ ώραϊον έκεΐνο «οΐχογενειαχόκ ta
bleau.»

'Η παρουσία καί τών έννέα όμοϋ ήγεμονοπαίδων είς τδ δεϊπνον(*),  
χάριν ήμών, ώς ό ήγεμών μάς ειπεν, έπιτραπεΐσα, καθίστα αύτδ 
ζωηρότατον καί λίαν φαιδρόν, διότι ώς οίχογεκειαχόε·, δέν έτη- 
ρεΐτο ή συνήθης τής αύλής έθιμοτυπία. Είς δλων τά πρόσωπα ά- 
πήστραπτεν ή χαρά, τδ μειδίαμα, ή εύχαρίστησις καί ή ευδαι
μονία. Είμί δέ βέβαιος, δτι καί αύτοί οί ήγεμόνες ύψίσιην θά 
αίσθάνωνται ευδαιμονίαν καί εύχαρίστησιν, οσάκις αί άσχολίαι 
των καί αί υποθέσεις τοϋ κράτους έπιτρέπουσιν αύτοΐς νά δ·,έρ- 
χωνται στιγμάς τινας εύδαίμονας έν τώ μέσω τής οικογένειας 
των. Έγώ τουλάχιστον ούδέποτε βλέπω εύδαιμονέστερον τδ ή» 
γεμονικ.δν ζεύγος τοϋ Μαυροβούνιου, ή οσάκις καλούμαι είς οίχο·· 
γενειαχόκ έν τοϊς άνακτόροις γεύμα. ’Αλλά καί πόσον θαυμάζω 
τήν μεγάλην αγάπην, τδν βαθύτατου σεβασμόν καί τήν λεπτό
τητα τής συμπεριφοράς τών ήγεμονοπαίδων πρός τε τούς γονείς 
καί τούς συγγενείς αύτών, ώς και τήν αφελή οικειότητα καί εύ- 
γενεστάτην προσήνειαν μεθ’ ής φέρονται πρδς ήμάς τούς ξένους.

A Α
¥

Μετά τδ δείπνου είσήλθομεν έν τώ καπνιστηρίω, όπου ό ήγε— 
υ.ών, κατά τήν συνήθειάν του, μάς προσέφερε σιγάρα καί αφού 
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έπίομεν τδν zayysr, είσήλθομεν έν τή αιθούση οπού εύρίσκεται τδ 
κλειδοκύμβαλον. Έπι τή παρακλήσει μου, αί ήγεμονόπαιδες Ζόρκα 
και Μίλιτσα έπαιξαν μετά πολλής καί έκφοάσεοος δυο ωραία μου
σικά τεμάχια, αί δέ νεώτεραι αυτών Στάνε καί Μαρία εψάλλον 
μετά πολλής χάριτος ώραίαν διωδίαν. Σημειώ δ’ ώς έκ περισσού, 
δτι, τή παρακλήσει τού ήγεμόνος καί τίς ήγεμονίδος, (πρδς οΰς 
δ κ. Λογοθέτης είχεν άποκαλύψει, δτι πάλαι ποτέ έπαιζόν βιο- 
λίον) έσχον τήν τιμήν, απόμαχος πλέον έγώ της μουσικής, νά 
συνοδεύσω διά τού βιολιού τήν ήγεμονίδα Ζόρκαν, έκτελέσαντες 
τολμώ είπεΐν, άοκετά έπιτυχώς τήν Συιιγωτίακ τού Γουλιέλμου 
Τέλλου, Φαντασίάκ τινα έπί τού liuv-Bbis καί τδν εθνικδν ήμών 
υμ,νον «εις τήν έλευθεοίαν» τδν όποιον πρδ χαιοού προσέφερον τή 
ήγεμονόπαιδι Ζόρκα καί 8ν έξέμαθεν άριστα. Τδ έργον αύτδ τών 
αθανάτων Σολωμοΰ καί Μαντζάρου ένθουσια καί ενταύθα τούς 
πάντας.

Είπον ανωτέρω δτι, κατά τήν παραμονήν τής πανηγύρεως, δ 
λαδς άδει καί χορεύει πρδ τών ανακτόρων. Άπο τοΰ έξώστου λοι- 
πδν αυτών έθεώμεθα τών χορευόντων καί άδόντων. Μεταξύ τού
των ύπήρχον καί πολλοί Αλβανοί, οϊτινες μέ τήνσειμάζ των έψαλ- 
λον τά άσματά των καί έχόρευον τδν χορόν των. Ευθύς δ’ ώς ούτοι 
διέκρινον είς τδν ήγεμονικδν έξώστην ήμάς τούς δύο "ΕΛ.Ιηνας, 
εις τών ’Αλβανών συνοδευόμενος ύπδ τών συντρόφων αυτού καί διά 
λύρας καί > τε<ριον, ήρξατο τραγουόώκ τδ συνωμοτικόν μα- άσμα 
τοΰ 1 86 2,

«Έως πότε ή ξένη άκρίόα κτλ».

Έξανέσθημεν μετά τού κ· Λογοθέτου άκούσαντες αίφνης άσμα 
Ελληνικόν, καί μάλιστα αύτό, άλλά τήν έπιούσαν έμάθομεν δτι 
ό αύτδ ήτον ό ενταύθα διαμένων ράπτης ’Αλβανός
Pelai'-Bi'g, δστις κατά τήν έπανάστασιν τού 1862 είχεν υπηρε
τήσει ύπδ τδν στρατηγόν Δημήτριον Γρίβαν. Καλεΐ δέ τδ άσμα 
αύτδ «'Ελληνικόν έθνικόν».

Πεοί τδ μεσονύκτιον άπήλθομεν τών ανακτόρων, νέας παλιν 
καί ώραίας άποκομίζοντες εντυπώσεις έκ τής έγκαρδίου καί άφε- 
λεστάτης πρδς ήμάς τούς 'Έλληνας ύποδοχής καί φιλοξενίας τών 

Αύτών 'Υψηλοτήτων, ών τ’ Ανάκτορα είσίν είς ήμάς «άληθής δα- 
σις έν τή έρήμω». (*)

(*) Έν Κετίνη, έςαιρέσει τών ανακτόρων και μόνον, ούδείς τών Ιθαγε
νών, η ξένων, δέχεται τάς έσπέρας, ή δίδει γεύματα, χορούς, ή εσπερί
δας καί δι' αύτό ό βίος έν Κετίνη, Ιδίως κατά τόν χειμώνα, καταντφ 
αφόρητος καί αληθές μαρτύριον είς τούς μή έχοντας έργασίαν, ή ένασχο- 
λησίν τινα ξένου; Α. Δ. Λ« · . 4

‘ * *■
*

Καί ταϋτα μέν τά κατά τήν Μεγά.1ηκ rtarr/yupir τνίς Κετί
νης, τά όποια έν βία καί κάπως άτάκτως έσημείωσα, δπως, κατά 
τήν έπιθυμίαν του, δ φιλότιμος έκδοτης τής 77oizi.A/c 2’ro«<, καί 
φίλος κ. ’Ιωάννης Ά. Άρσένης, προφθάση νά τά φιλοξενήση έν 
τώ ήμερολογίω του τού έτους 1 883.

Κλείων δέ τδ <)'«'x«ror εκΐο^ τούτο κεφάλαιον τών πτωχών μου 
περί Μαυροβούνιου σημειώσεων, προσθέτω, πρδς έκεΐνα τά δποϊα 
περί Πέτρου τού Μεγάλου καί Αγίου είχον άλλοτε σημειώσει, καί 
τδ εξής άνέκδοτον, δπερ δύο γέροντες άοματωλοί στρατιώταί του 
μοί διηγήθησαν.

— Εσπέραν τινα Πέτρος δ I έκάθητο πρδ τής οικίας αυτού, 
περιστοιχισμένος, κατά τδ σύνηθες ύπδ πληθύος άρματωλών, με
ταξύ τών δποίων ήσαν καί οί ρηθέντες δύο γέροντες. Ώμίλει λοι- 
πδν πρδς δλους αυτούς μετ’ ένθουσιασμού, περί τής έν τοΐς στε- 
νοπορίαις τής Λιεσάνσκα; άξιομνημονεύτου έκείνης τριημέρου μά
χης, καθ’ ήν δ Πέτρος, μέ μόνας εξ χιλιάδας άνδρείών του είχεν 
έπιτεθή κατά τού φοβερού Καρά Μαχμούτ Πασσα τής Σκόδρας, 
δστις είχεν εισβάλλει είς τδ Μαυροβούνιον μέ 5θ χιλιάδας Τούρ
κων. Ένφ δ’ έξεθείαζε τήν ανδρείαν, ήν οί Μαυροβούνιοι άνδοες 
τε γυναίκες έπεδείξαντο καί τδν θρίαμβον δν κατήνεγκον αίχμα- 
λωτίσαντες πολλούς καί φονεύσαντες άνω τών 20 χιλιάδων τούρ- 
κων, μεταξύ τών δποίων 30 αρχηγούς τούρκους καί αύτον τδν Καρά 
Μαχμούτ Πασσάν, ου τήν κεφαλήν άποκόψαντες άνήρτησαν πρδ 
τοΰ μοναστηριού τής Κετίνης, έξιστόρει δέ πώς άφήκαν οί έχθροί 
30 σημαίας των, τά τηλεβόλα κ.λ.π. δπλα των είς χεΐρας τών 
Μαυροβουνίων καί πώς, θέλοντες νά σωθώσιν έκ τών Μαυροβουνιω- 
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τικών γιαταγακΐωχ, έρρίπτοντο άνά χιλιάδας έν τφ ποταμφ Μο- 
ράτσα, οπού χαχη χαν.ως έπνίγοντο, αίφνης ό άνδρεΐος Vladika 
διακόπτει την δμιλίαν του καί σιωπφ. Μετά μικρόν δμως συνέρ
χεται και στρεφόμενος πρδς τούς πιστούς άρματωλούς του λέγει 
αύτοϊς : «Σήμερον συμπληρώ τδ Ογδοηκοστόν έτος τής ηλικίας 
«μου καί τδ τεσσαρακοστόν όγδοον άπδ τής ήγεμ.ονίας μου. . . . 
«άλλά αισθάνομαι εαυτόν πολύ καταβεβλημένον. .. Σημαίνει ή 
«τελευταία μου ώρα. . . »Καί ταϋτα είπών είσήλθεν έν τω λιτφ του 
κελλίω, άκολουθούμ,ενος ύπό τινων άρματωλών. Εξαπλωθείς δ’ 
έπί τής πενιχρας του κλίνης ήοξατο όμιλών τοΐς περί αύτόν περί 
τής προσφιλούς του πατρίδος καί τοΰ μέλλοντος αύτής, καί δίδων 
συμβουλάς και δδηγίας περί τών πρακτέων μετά τδν θάνατόν του. 
« Αϊ, πηγαίνετε τόοα... έχω άνάγκην άναπαύσεως, ειπεν αύτοϊς.» 
Και ενώ οι περί αύτδν ήτοιμάζοντο νά έξέλθωσι τοΰ κέλλίου, αί
φνης ο Πέτρος καταβαίνει τής κλίνης, γονυπετεΐ προ τοϋ εικονο
στασίου του και δέεται τώ ύψίστω ύπέρ τής ψυχής αύτοΰ, ύπέρ 
τών Μαυροβουνίων καί τής προσφιλούς του Τσεφναγόφας (τοΰ Μαυ
ροβούνιου)· Οί παριστάμενοι προαισθανθέντες άπαίσιόν τι γονυπε- 
τοΰσι και αύτοί, άκοοώνται μετά μεγάλης κατανυξεως τών λόγων 
του και άσπάζονται ευλαβέστατα την χεΐρκ τοΰ άνδρείου και Με
γάλου αύτοΰ έκκλησιαστικοΰ άρχηγοΰ. Μετά την δέησίν του ό 
Πέτρος έξαπλοϋται πάλιν έπι τής κλίνης του καί εύλογών τούς περί 
αύτόν παραδίδει έν άκρα γαλήνη τδ πνεύμα είς τδν Πλάστην, δύο 
καί μόνας λέξεις είπών. «Μαυροβούνιο)' έ.Ιεύθερον !»

’Εν Κετίνη τήν 8 Αύγουστον 1882.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α, ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ-

ΕΙΡΗΝΗ

Κύριέ Άρσένη,

Ούτε καιρόν ούτε ευδιαθεσίαν £χω νά γράψω νέον τι ινα καταστρωθη ει; τδ καλόν 
Ημερολόγιό'/ σου. *Αν  Οέλης βάλ*  εις καμμίαν άχρηστον γωνίαν αύτοΰ παλαιάν επι
στολήν μου πρός τινα συγγενή μου, αύτη δέν ήτο προορισμένη νά δημοσιευθή διά 
τοΰτο δέν είναι νά ιδή κόσμο/*  άφ’ ού δμως επιμένετε, άς γελάσωσιν εις λογαριασμόν 
αου ο5, άναγνώσται σου.

Δ. Π.

Φίλτατε κ. Ιίτρ..........

’Αντί νά ειρήνευσή τήν διαταραχθεϊσαν εύρυθμίαν τών τής καρ- 
δίας σου παλμών, ώς ύποθέτεις, ή τών πολλών τής άρχαιότητος 
Ειρηνών ιστορία, είναι πιθανόν νά τήν έπιτείνη μάλλον' είς δαί
μονας δέ τής ήλικίας σου ή τοιαύτη έπίτασις άγει είς βεβαίαν 
Λίτρωοΐκ. 'Η φιλανθρωπία ήθελε μοί έπιβάλει τδ καθήκον νά μή 
υπακούσω είς τήν άδυναμίαν σου, άν μή ή έπιμονή σου δέν παρα
μέριζε τήν τοιαύτηνμου διάθεσιν. Τάς φλόγας τοΰ πυρδς δέν τάς 
σβύνει τδ έλαιον ούτε τοΰ οξυγόνου ή έπίδρασις. Ή ομοιοπαθη
τική iz-έθοδος δέν ισχύει είς τοιαύτας καρδιαλγίας. ’Ιδού δτι καί 
τδ κάΐοπτρον καί ο τής Άκοοπόλεως άνήφορος, δστις άσθματώδη 
προχθές σε κατέστησε, δέν ήδυνήθη νά διδάξη τινάς είς ποιον ζωδιον 
τής βιωτικής αύτών τροχιάς είναι προκεχωρημένΟι, καί διά τοΰτο 
έν τω τέοματί που τοΰ σταδίου των εύρίσκουσιν τδν εαυτών ταρά- 
ξιππον, ό τρόμος τοΰ οποίου είς έίρηνολογιών ιούς εξωθεί άνα- 
γνώσματα. Έν τουτοις ιδού oot, αγαπητέ μοι πρεσβύτα, ή τοΰ 
πόθου σου ύπηρεσία, δπως προχείρως δύναται νά κατασκευασθή. 
Καρπός τής άγάπης τοΰ καλού άνδρογύνου Ούρανοΰ καί Τής έγέ
νετο κόρη πάνυ ωραία ή καθ’ 'Ησίοδον λιπαρά θέμις, δηλαδή εύ
ρωστος καί φαιδρά Θέμις. Ή ηλικία έτελειοποίει προχωρούσα τοΰ 
κορασιού τά κάλλη, καί τδ δέκατον έβδομον έτος έδωκεν είς τδ 
ρόδον τοΰτο ζουηράν εύωδίαν, είς τήν δύναμιν τής οποίας έθυσίαζετο 
πολλών καρδιών ή τέως άπάθεια καί άταραξία. Πρέπει νά ηναί τις 
τής έμής κατασκευής ϊνα μή Σειρήνες τοιαΰται τδν κατακηλοΰσι.
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Τώ καιρώ έκείνω οι θηρευταί τών ωραιότατων ήσαν έπιτηδειό- 
τεροι τών έν ταϊς έμπορικαίς καί μυρεψικαΐ; ταύταις ήμέραις. ’Αρ
χηγό; δέ και πρωτομήστωρ αυτών ήτο δ μακάριος έκείνο; Ζεύς, 
τοΰ οποίου ή ευαισθησία είχε δυναμιν άσυγκρίτω λόγω υπερπέραν 
τής σής. 'Ένεκα δέ τής θέσεώ; του καί τή; επιμονής του καί τής 
συγκαταβάσεώ; του εις τό νά μεταμορφώνεται καί εις ζώον και 
εις βροχήν κτλ. έστεφεν αεί επιτυχία τού; πόθους του καί νίκη 
τάς έκδρομάς του, καί δέν έζήτει παρηγοριάς εις Ειρηνών παλαιάς 
'Ιστορίας. Ή θέμι; δέν ήτο έξ έκείνοον, αϊτινες ήδΰναντο νά μη 
προκαλέσωσι τήν προσοχήν τοϋ Διός καί νά μή σαγηνεύσωσι τήν 
καρδίαν του. ’Επειδή δέ ήγνόει έντελώς τήν πλατωνικήν φιλοσο
φίαν, αί υποθέσει; του, όπω; δά καί πάντων τών τότε Θεών καί 
πασών, πλήν τή; ’Αθήνας, τών Οεαινών καί τών (τότε) καλογέ
ρων δέν ήσαν πνευματικής φυσεως. ^Ητο οπαδό; τοΰ λεγομένου 
ύλικοΰ συστήματος, καθ’ 3 ή ύλη καί ή κίνησις είναι τό κεφάλαιον 
καί ή δύναμις πάσης ύπάρξεως. Κατά ταϋτα ό Ζεύς έλαβεν ώς 
δευτέραν του σύζυγον τήν ώοαιοτέραν τοΰ καιρού του κόρην, τήν 
Θέμιδα. Μή ζηλεύεις, φίλε μου, ίσως θά ήσο κάποτε Ζεύ;, δέν ήσουν 
πάντοτε Κρόνος, όπω; τώρα, μέ διχαλήν τοΰ αγγλικού συρμοΰ 
ξανθοπόλιον γενειάδα.

’Αγνοώ τί συμβαίνει καί τό πρώτον τέκνον τών αληθινών καί 
ζοιηρών έρώτων είναι κόρη. 'Η γέννησις πρωτοτόκου κόρης είναι 
τεκμήριον άλάνθαστον ότι ούχί συνήθεια καί έ'ξις, άλλ’ αγάπη τρυ
φερά καί γνήσιος 'ίμερος έγένοντο οί παράγοντες αυτής. Ούτω τό 
πρώτον τέκνον τοΰ Διός καί τής εύσαρκου Θέμιδος ήτο κόρη’ [ονό
μασαν δέ ταύτην Ειρήνην. Θέλουσί τινες τοιτότοκον τοΰ άνδοο- 
γύνου τούτου τήν Ειρήνην, άγνοοΰντε; ότι ποιητική ανάγκη έν τή 
Θεογονία τοΰ 'Ησιόδου τήν έτρίτωσε, πρώτην γενομένην καί ούσαν.

Ή Ειρήνη ή τοΰ Διό; δηλονότι καί τή; Θέμιδος κόρη, ήτο εύ
σαρκος, παχουλή, χιονόλευκος, λιγερή μέ οφθαλμούς γαλανούς καί 
λίαν γλυκυδερκείς, μέ εύγένειαν ήθους, προσήνειαν καί κοσμιότητα 
τελείαν, είχε τήν γλυκύτητα τή; αγάπης τών γονέων τη;' ήτο, 
κατά τόν Όρφέα ήδυπρόσωπος, αγνή, ανθηρά, τέλος πάντων ήτο 
έρωτος κατασκεύασμα, τό καταλαμβάνει; Πτο. μου ; Ό Όρφεύ; 

ήτο ποιητής, φαίνεται όμως ότι είχε καί προφητικήν δύναμιν, 
διότι λέγει τήν Ειρήνην τοΰ Διός καί τής Θέμιδος Πο.ΙύοΑβον, ώς 
νά λέγωμεν πλουσίαν, έν οι τοιαΰταί είσιν Είρήναι τώνκαθ’ημάς 
χρόνων όπως δή καί ή σή ’Ιωνία θεότης. Ταύτας ίσως προιδών ό 
Όρφεύς είπε πολύολβον εκείνην.

"Οπως όλαι σχεδόν αί τοΰ τότε καιοοΰ Είρήναι, ούτω καί ή 
περί ής δ λόγο; άφήρει πολλών τής καρδίας των τήν ειρήνην καί 
τρικυμίαι σφοδραί διεδέχοντο τήν γαλήνην των. Κάμνεις όρκον ότι 
δέν λέγω τήν άλήθειαν.;

Οί παλαιοί ’Αθηναίοι είχον ίδρυμένον βο>μ.όν Ειρήνης καί άγαλμα 
αυτής πλησίον τοΰ Άμφιαράου. Είναι δέ περίεργον ότι τό άγαλμα 
τούτο παρίστα τά προτερήματα τινών έκ τών ειρηνών τής γνω
ριμίας σου καί τής καρδίας σου- δηλαδή ήτο πεποιημένη φέρουσα 
τόν θεόν Πλούτον. Καί έν τώ Πρυτανείω των είχον οί ’Αθηναίοι 
Ειρήνης άγαλμα. Ό τής 'Ρώμη; Αύτοκράτωρ Ούεσπασιανός τόσον 
έτίμα καί έσέβετο τήν Ειρήνην, ώστε μεγαλοποεπέστατον αύτή; 
ναόν έν 'Ρώμη έκτισε.

'Η παλαιά έκείνη Θεά Ειρήνη ευρίσκεται έκτυπο; έν άρχαίοι; 
νομίσμασι καί ποιείται νεαρά, φέρουσα πλουσιοπάροχα δώρα τή; 
φύσεως, έν τή αριστερά χειρί, έν δέ τή δεξιά κλάδον έλαίαςή κηρύ- 
κειον Έρμοΰ. Παριστάνεται ένίοτε πυρπολούσα όπλων θημωνιάν, ή 
φέρουσα μετά χείρας καί έπί τή / κεφαλήν στάχυας. Θέλουσι ταϋτα 
ποοσόντα τή; προσηγορικής Ειρήνης, αλλά καί ούτω δέν είναι άλλό*  
τοια καί τών προσωπικών Ειρηνών.

Έοωτικήν ίστορίαν ή μυθολογική Ειρήνη δέν έχει, δηλαδή ή 
παράδοσις δέν φέρει απομνημονεύματα τής Ειρήνη; τοιαΰτα. ’Αλλά 
κόρη ώ; έκείνη γίνεται νά μή συνεκίνησε κόσμον, γίνεται ώς ανω
τέρω είπομεν νά μή άφήρεσε πολλών καρδιών ειρήνην ; ούχί πάν
τως, άγνοοΰμεν όμως τά καθέκαστα, καί τούτο σέ ώφελεί.

Τά όρια τή; έπιστολής ταύτη; άπαιτούσι νά κλείσωμεν έπί τοΰ 
παρόντος τόν λογαριασμόν τής τοΰ Διός κόρη; Ειρήνης σύντομον. 
Εις δευτέραν ευκαιρίαν δυνάμεθα νά έπανέλθωμεν εις τήν ιστορίαν 
ταύτη; πολυλογώτερον. Οί σπαρτοπόλιοι άγαπώσι τήν πολυλο
γίαν καί έξ υποκειμένου καί έξ αντικειμένου' βλέπει; ότι γνω-
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ρίζω καί ταύτας τάς άγάπας σου, πολύτιμε και αγαπητέ Πτρ.
θά ητο άδίκημα, άν κατελίπαμεν άμνημόνευτον άλλην μίαν 

παλαιάν Ειρήνην, τής όποιας αί χάριτες κοσμούσι νέας τινάς 
Είρήνας. ’Εννοώ την θυγατέρα τ°ύ Ποσειδώνος και τής θυγατρδς 
τοΰ ’Αλφειού Μελανθείας, έξ ής ώνομάσθη Ειρήνη τδ πάλαι ή ΰςε- 
ρον δνομασθεΐσα Καλαύοια νήσος έν τώ Σαρωνικώ κόλπω.

Γινώσκεις τί θά είπή Ποσειδών και Μελάνθεια; Σέ λυπούμαι, 
καλότυχε, και παρέρχομαι έν σιωπή τά περί τούτων. ’Αρκεί Σοι 
ή έκ τών Ειρηνών ανησυχία. Σύ δικαιώνω δέ, διότι τις τών θνη
τών νοΰν καί καρδίαν έχων δεν ήγάπησε τάς ωραίας καί έναρέ- 
τους κόρας. Τίς δεν προσήνεγκε θυμίαμα εις την αγνότητά των, 
τίς ποτέ δεν έλάτρευσε έν πάση τιμή τής Σής Ειρήνης την αθωό
τητα καί δέν ηΰχήθη αυτή αίσιον καί εύδαιμον μέλλον.

Είρήνας τινάς, καί καλάς ταύτας, φέρει τή γνωριμίοι ήμών καί 
ή ’Εκκλησιαστική καί ή Βυζαντινή ιστορία άλλα ταύτας δένθεω- 
ρούμεν αίσιον ν’ άναμίξωμεν ούτε ταΐς μυθολογικαΐς Εΐρήναις. 
*Ηθελεν είναι δίκαιον νά σχετίσωμεν ταύτας προς τήν σύγχρονον 
ήμΐν ιστορίαν, άλλα τούτο ήδόνατο νά προκαλέση διαμαρτυρήσεις 
καί άντιζηλίας, καί Ιστορίας Ή δέ παροιμία λέγει*  «Μήτε τδν 
διάβολον νά ιδής, μήτε τδν σταυρόν σου νά κάμης».

Έν ΆΟήναις τίί 28η Ιουλίου 1883.

Δ· ΠΑΝΤΑΖΗΣ.
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ΚΛΥΤΙΑ

ί

ίς έπί τοϋ ούδοϋ της αυλαίας ίστάμενος δύ
ναται ν’ άοιθμήση έκατοστύας θεραπόντων, 
όσοι συνωθοΰνται και διαγκωνίζονται είς τδν 
οϊκον τοϋ Θηβαίου Άκτορος ;

Φέρουσιν άλλοι κρατήρας οίνου, άλλοι 
στεφάνους υακίνθων,άλλοι καρπούς και τρα- 

γήματα. Και συναντώμενοι μεθ’ ορμής ύπδ τήν ήχηράν στοάν 
άνταλλάσσουσιν ένίοτε σκώμματα, ένίοτε ύβρεις ή δοκιμάζουσιν 
πρώτοι λαθοαίως τδν κάλλιστον οίνον τοϋ κυρίου των.

Τήν εσπέραν ταύτην δ "Ακτωρ εστία τούς μνηστήρας τής θυ- 
γατρός του, τούς οποίους άπδ τριών ήμερων ξενίζει εις τδν ο’ικόν 
του. Οί θυραυλοϋντες είς τά ανάκτορα τοϋ Όδυσσέως μνηστήρες 
τής Πηνελόπης, δεν ήσαν ενδοξότεροι, ούτε μάλλον πλούσιοι ή οί 
δώδεκα ούτοι, οϊτινες ήλθον νά ζητήσωσιν είς γάμον τήν κόρην τοϋ 
Βοιωτοϋ.

’'Ηδη έκομίζοντο αί δεύτεραι τράπεζαι, οί ύπηρέται διένεμον 
στεφάνους και άνθη ευώδη καί ό *Ακτωρ υπερήφανος έγείρεται νά 
σπεύση μετά τών ξένων του τδν άκρατον οίνον είς τδν άγαθδν 
δαίμονα καί νά πίη τδ πρώτον ποτήριον είτα άπδ τοϋ κρατήρος είς 
τιμήν τοϋ Σωτήρος Διός. Αί Αύλητρίδες παρελαόνουσι παιανίζου- 
σαι καί άδουσιν έπιθαλάμιόν τι άσμα, ώς έάν ή'θελον νά ύπενθυ - 
μίσωσιν εις τδν οικοδεσπότην, δτι έμελλε τήν έσπέραν ταύτην νά 
έκλέξη τδν νυμφίον.

Τίνα έκ τών δώδεκα τούτων θά άποκαλέση μετ’ ολίγον υίόν
9



4 30 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 434
του δ γέρων Βοιωτός; Ούδείς δύναται νά μαντεύση δ,τι σκέπτεται 
δ 'Ακτωρ. Θ’ άπέλθωσι κατηφεϊς οί άλλοι και μόνος εΙς θά δύ- 
νηται και αΰριον εύθυμος ούτο> νά σπένδη τδν άκρατον εις την 
γαμήλιον θοίνην. Άλλ’ δμως ήδη ούδείς έξ αύτών εϊναι κατώτερος 
τοΰ άλλου κατά τδ θάρρος και τήν ευθυμίαν.

Και είναι δώδεκα οί μνηστήρες της Κλυτίας και ούτε είς αύ
τών Θηβαίος. Οί τρεις ήλθον έκ της πλούσιας Κορίνθου κα'ι ισά
ριθμοι έκ τών ’Αθηνών, άλλοι έκ της Τεγέας, και άλλοι έκ τής 
γείτονος Εύβοιας. Άλλ’ άν ό εϊ; καυχάται δτι ρίπτει μακράν τδ 
άκόντιον, δ έτερος δτι δύναται νά τοξεύη άπδ τής γής τδν άετδν 
πέτώντα μεταξύ τών συννέφων καί δ τρίτος δτι δεκάκις έπά- 
λαισεν εις τά Πύθια ή τά ’Ολύμπια καί δεκάκις επανήλθε, φέρων 
στέφανον ελαίας, ούδείς δμως είναι πλουσ.ώτερο; καί μάλλος ι’σχυ- 
οδς ή δσον δ Τεγεάτης Στράτων, δστις έχει υπέρ αύτοϋ τούς δύο 
πολεμάρχους καί τήν φρουράν τών Λακεδαιμονίων.

'Ηδη δ Μαρώνιο; καί δ Κύπριος άνθοσμίας πληοοϋσι τούς κρα
τήρας καί οί μνηστήρες έξαλλοι ύπδ τοΰ οίνου έγείρονται δ είς 
μετά τδν άλλον, δπως είπωσι τδ χαϊρε εις τδν ξενίζον-α, ύψοΰντες 
άφροστεφεϊς τούς αργυρούς κυάθους, ένώ δ άοιδδς ψάλλει πρδς 
λύραν τούς έρωτας τοΰ Όρφέως, άφοΰ πρώτον έψαλε τήν κτίσιν 
τών Θηβών καί τήν ιστορίαν τοΰ Άμφίονος.

Θερμδς έκ τοΰ Κυπρίου καί τοΰ έρωτος δ Στράτων προσεκάλει 
τούς άλλους νά δοκιμάσωσιν τήν μέλλουσαν τύχην εις τδν κόττα- 
βον , έκείνος δστις δλίγον έπίστευε τήν μαντικήν καί έπίστευε πλειό
τερον εις έαυτδν καί τήν δύναμιν τής βίας. "Εκαστος δέ προσήρ- 
χετο χρυσοΰν κυαθίσκον λαμβάνων άνά χεϊρας καί έπειράτο ν’ 
άναορίψη τδν οίνον έντδς τής άργυράς λεκάνης μακρόθεν, προφέ- 
οων ένδομύχως τδ ονομα τής Κλυτίας, χωρίς ούτε μία σταγών νά 
ριφθή έξω. Άλλ’ ούδείς ήδυνήθη νά δειχθή νικητής καί παρέδι- 
δεν εις τδν έτερον τδν κυαθίσκον ήττημένβς καί άπελπις. Μόνος 
ό Στράτων δέν έφοβήθη τήν ήτταν ώς άπαίσιον μάντευμα.—Καί 
άν ακόμη δ Τροφώνιοζ άπδ τών αδύτων τής γής έψέλλιζε, πικρώς 
μειδιών, φώνηση τδ ονομα ετέρου, δ Στράτων θά κοιμηθή ήσυχος 
τήν νύκτα ταύτην, διότι ήξεύρει νά πεοιφρονή τούς χρησμούς !

’Εντούτοις διεκόπησαν οί παιάνες καί τά άσματα άαί σιγή έπε- 
κράτησε βαθεϊα. 'Ο 'Ακτωρ ήγέρθη καί πάλιν. Αί καρδίαι τών 
μνηστήρων ήρχισαν νά πάλλωνται σφοδρότερου ή αί χορδαί τής 
λύρας τοϋ άοιδοΰ. Θά άπαγγείλη λοιπδν τήν καταδίκην τών έν
δεκα μνηστήρων, προφέρων τδ όνομα τοΰ δωδεκάτου, ώς συζύγου 
τής Κλυτίας ;

Τδ μ.έτωπον τοΰ 'Ακτοοος ήτο συνωφρυωμένον. . . .
— Χάριτας δφείλω—είπεν—εις τούς Θεούς, οΐτινές με ήξίω- 

σαν νά ίδω εις τδν οικόν μ.ου καί ξενίσω τούς καλλίστους τών 
'Ελλήνων. Άλλά διατί οί Θεοί αύτοί νά φανώσιν έπίσης έλευθέ- 
ριοι, δτε διένεμον εις υμάς τδ κάλλος, τήν άνδρείαν, τίιν αρετήν, 
τά πλούτη ; Θά ήδυνάμην εύκολώτερον νά έκλέξω, έάν τις ήδύ
νατο νά μοι ειπη τίς έξ ήμών εϊναι κατώτερος τών άλλων. Διατί 
νά μή έχω δώδεκα θυγατέρας ! Θά έρωτήσω διά τοΰτο τδ μαντείον 
καί έκείνος είς τδν δποϊον πέμψω έντδς τριών ημερών χρυσοΰν άμ- 
φορέα δώρου, έκείνος θά ήνε δ σύζυγος τής Κλυτίας.

Ούτως έλάλησεν δ σοφδς γέρων καί οί ξένοι άπήλθον εύέλπιδες 
ώς ήλθον, έκαστος δέ αύτών άνέμενεν άπδ τής στιγμής ταύτης 
τδν χρυσοΰν άμφορέα.

II

'Ο 'Ακτωρ, δστις έσκέπτετο ουτω, έλησμόνει τδν φυγάδα 'Ροΐ- 
σον εις 3ν ήρνήθη τδν γάμον μετά τής Κλυτίας, δτε δ πατήρ τοΰ 
νεανίου, δστις ήτο έχθρός του, έζη άκόμη.

’Αλλ’ ή Κλυτία άνέμενεν έναγωνίως τήν έπάνοδον τοΰ έξορίστου. 
Πρδ ολίγου άκόμη έφθασεν έξ Αθηνών δ γραμματεύς τοΰ Άρχίου 
Φιλλίδας, δστις ύπεσχέθη είς τούς φυγάδας νά άνοίξη τάς πύ- 

, λας τών Θηβών καί είς τδν 'Ροΐσον νά ζητήση παρά τών πολε-
μάοχών τήν άδειαν τής έπανόδου του, διά νά δδηγήση ούτος 
έπειτα τούς συνωμότας είς τήν Καδμείαν.

Καί ή θυγάτηο τοΰ Άκτορος ύπδ τδ φώς τής σελήνης, άπδ τοΰ 
ύψίστου δώματος ήτένιζεν άγρυπνος τήν κάτωθεν πεδιάδα μέχρι 
τοϋ σημείου, δπου δ δφθαλμδς συνέχεε τδ έδαφος τής γής μετά 
τοϋ έδάφους τοΰ ούρανοϋ.

I
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— θά έλθη άρά γε τήν νύκτα ταύτην, αύριον τήν πρωίαν, τήν 
δήλην, τδ έσπέρας ; Πότε λοιπόν θά έλθη ;

Μήπως έψεύδετο δ Φιλλίδας, λέγων ότι είδε τδν 'Ροΐσόν μου 
εις ’Αθήνας μετά τών άλλων φυγάδων; ’’Οχι' διότι αναγνωρίζω 
τδν χρυσοϋν του δακτύλιον, τδν δποϊον τώ έδωκε νά μοι κομίση 
ώς άοραβώνα της μελλούσης επανόδου του. Είναι τωόντι δ δακτύ
λιος τοϋ 'Ροίσου μου. Πόσον ήτο ωραίος, όταν ήστραπτεν έπί της 
χειρός του ! Τις ές υμών, άστέρες τούρανοϋ, λάμπει γλυκύτερου 
τής λίθου ταύτης ;

Και κατεφίλει, κατεφίλει τδ πολύτιμον κόσμημα, τδ όποιον 
ήκτινοβόλει εις τάς λευκοτέοας τοΰ ίάσμου χεϊράς της.

Αίφνης ήγέοθη . . . Ένόμισε μακράν έπί τής πεδιάδας οτι ή- 
κουσε βήματα ίππων . . . Μήπως τδ ούς άπατηθέν θέλει ν’ άπα- 
τήση τώρα καί του; οφθαλμούς ; ’Αλλά τότε τις είναι ό ιππη
λάτης εκείνος, δστις παρελαύνει πέραν έκεϊ πρδ τής κρυστάλλινη; 
πηγής ; ’Εάν μ.ή τις τών θεών ώμοιώθη με τδν 'Ροΐσον, άναμφι- 
βόλω; είναι δ 'Ροϊσος.

— Αυτός.’ Αυτός—έφώνησεν έν χαρα ή Κλυτία—παοά τήν 
κελαρύζουσαν πηγήν, οπού τδ πρώτον συνηντήθημεν τήν ποοτε- 
ραίαν τή; εορτής, έγώ ύδοοφοροϋσα διά τήν θυσίαν, έκεϊνος επα
νερχόμενος έκ τών Πλαταιών. Τίνα μαγείαν είχε τό πρώτον έκείνο 
βλέμμα του ! Βαθέω; είς τήν καρδίαν ένεπάγη τό βέλος καί δμως 
δέν ήσθάνθην τότε τήν αμυχήν του. Καί συγκρατεϊ τήν υπαοξίν 
μου τώρα τό βέλος εκείνο, διότι άν θελήσω νά τδ άποσπάσω, ή 
ζωή μοί φαίνεται ότι θά δρκπετεύση διά τή; θυρίδος, τήν όποιαν 
θ’ άνοίζη άποσπώμενον. Ά ! έάν λειψή ή χαρά καί δ πόνος, τί 
γόητρον θά έχη τότε ή ζωή ; — ’Αλλά δέν βλέπω πλέον τίποτε... 
Μήπως μέ ήτάτησαν οί οφθαλμοί μου ; ’’Οχι ή καρδία μου τότε 
δέν θά έπαλλε τοσοϋτον σφοδρώς. Δύναται ν’ άπατηθή τδ ούς, ό 
όφθαλμδς έπίσης, άλλ’ ή καρδία τγς άγαπώσης σπανίω; άπατάται.

Καί έςέλισσεν δλον τδ υψιτενές της σώμα, διά νά κατοπτεύση 
όσον τδ δυνατόν έπί μακρότερον τήν πεδιάδα, άλλ’ δ ιππηλάτης 
οΰδαμοϋ έφαίνετο πλέον.

—- ’Απάτη ! Θανάσιμος άπάτη ! — έψιθύρισε καί μεταστοα- 

φεϊσα έκλινε τδ λιγυοδν σώμα πρδς τά όπίσω, έρειδομένη νωχε- 
λώς έπί τοΰ περιθέοντο; τδ δώμα λίθινου τοιχίσκου, ότε αίφνης 
άνανήψασα εύρέθη έναντι τής μητρός της.

— Οί θεοί ά; προστατεύωσι τδν 'Ροΐσον—είπεν έκείνη σειούσα 
τήν κεφαλήν, ώς έν άπογνώσει—αλλά φοβούμαι ότι καί έάν έλθη, 
θά έλθη πολύ αργά ;

'Η Κλυτία έρρίφθη είς τήν άγκάλην της, πνιγομένη είς δάκρυα, 
ένω ή σελήνη έσβύνετο όπισθεν τών όρέων.

III.
Δός μοι, καλή κόρη, νά πίω—είπεν δ νεανίας, καταβάς άπδτοΰ 

ίππου του — δός μοι νά πίω άπδ τοϋ κρυστάλλινου αύτοϋ νάματος. 
'Ο ίππος μου άπέκαμε τρέχων δι’ όλης τή; νυκτδς καί έγώ δμοίως. 
Καί δμως τις οίδεν έάν καί ουτω δέν φθάνοο κατόπιν εορτή; . . . !

Καί ή ποιμενίς, ήτι; ήλθε νά ποτίση είς τήν πηγήν τδ ποί- 
μνιόν της, έτεινε πρδς τδν άγνωστον τήν λάγηνον πλήρη καί ά- 
Φήκε τδν ίππον του νά πίη κύψαντα έπί τής μαρμάρινης λεκάνης.

— Δέν θά κεντήσης τρίς τδν 'ίππον σου καί ενώπιον σου θά ΐδη; 
τά τείχη τών Θηβών καί τήν Καδμείαν ; ’Αλλά φθάνεις εγκαί
ρως, έάν έρχησαι κεκλημένος είς τούς γάμου; τή; Κλυτίας.

— Λοιπδν δέν έτελέσθησαν . . ;—ήρώτησεν δ νεανίας καί άκτίς 
χαρας έφώτισε τήν δψιν του.

— Καί θά παρέλθη ίσως καί ή σήμερον, όπω; παρήλθον καί 
αι τρεις άλλαι ήμέραι καί δ Άκτωρ δεν θά πεμψη τον χρυσοϋν 
άαφοοέα είς τδν εκλεκτόν του νυμφίον, ώς υπεσχεθη.

— *Ητο  γλυκύ τδ ύδωρ σου, ώ κόρη, άλλ’ ετι γλυκύτερα η 
αγγελία σου αΰτη -υπέλαβεν δ νεανίας καί άναβάς έκέντησετδν 
ίππον του.

'Η ποιμενίς είδε τδν κονιορτον μόνον, τδν δποϊον ήγειρε και είτα 
δ ίππο; καί δ αναβάτης ήφανίσθησαν, ένω αί πρώτα·, ακτίνες τοϋ 
άνίσχοντος ήλιου έφώτιζον τήν πεδιάδα.

IV.

Τίνα λοιπδν εορτήν άγουσι σήμερον αί Θήβαι καί οί λόφοι τοϋ 
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Ιπποδρόμου καί αί δδοί καί ή κοιλάς βρίθουσιν αστών καί ξένων;

'Ο Άκτωρ κατήλθε τήν προτεραίαν εις τδ άντρον τού Τροφω- 
νίου νά ζητήση παρ’ αύτοΰ χρησμόν. Τρίς ήρώτησε καί τρις ή 
φωνή άπδ τοϋ βάθους έπανέλαβε τδ όνομα τοΰ 'Ροίσου. Ούδείς 
έκ τών ξένων του εκαλείτο ούτω καί δ γέρων έλησμόνει τδν έξό- 
ριστον 'Ροΐσον. Ένόμιζεν δτι καί δ θεδ; αυτός ήρνεΐτο νά έκ- 
λέξη μεταξύ τών μνηστήρων καί προσεκάλεσεν αυτούς εις άγώνα 
ιππικόν, όπως ή ανδρεία ή ή τύχη υπόδειξη τέλος τδν νυμφίον. Καί 
έξήλθον οί αστοί τής 'Επταπύλου καί έκ τών πέριξ κωμών νά 
θαυμάσοισι τού; άλκίμους νεανίας, οίτινε. έμπλεο; θάρρους παρε- 
τάσσοντο επί τοϋ κονισάλου πεδίου. Οί κέλητες ξέουσι τήν γήν 
διά τοϋ ποδός, ot άναβάται άνυπομονοΰσιν άναμένοντες τδ πέρας 
τής θυσίας καί τήν άνύψωσ ν τοϋ επί τοϋ βωμοϋ χάλκινου άετοϋ, 
οπότε εις τδν ιππόδρομον έφάνη απρόσκλητος ίππεύς.

— Τίς είνε δ ξένος οΰτος, δστις έρχεται ν’άγωνισθή μεθ’ύμών ; 
— Ήρώτησεν δ Στράτοον, δστις έκαυχάτο δτι ήτο άριστος ίπ
πεύς.■—Μή τις έμποδίση τδν νεανίαν τοϋτον, τδν οποίον τδ παι
δικόν θράσος καί ή αφροσύνη δδηγοΰσιν εις τδν τόπον τοϋτον, 
αλλά πολύ πρότεοον πριν ή διέλθη τδ τρίτον τοϋ δρόμου, ύστε
ρος πάντων, μοί φαίνεται δτι θά ϊδω έκπίπτοντα τοϋ ίππου τδν 
νεαρδν αναβάτην.

'Ο απρόσκλητος έτάχθη τελευταίος. 'Ο υπερήφανο; άετδς το
ξεύει τδ βλέμμα του, δεν κρώζει ώς οί κόρακες, ούτε θρηνεί ώς 
ot λάροι. Καί ό 'Ροίσος ήτένισε μόνον τδν υπερφίαλον Στράτωνα 
μειδιών καί έθώπευσε μειλίχιον τδν λασιαύχενα ίππον του. Ού
δείς έν τη παραζάλη εκείνη άνεγνώρισε τδν νέηλυν ιππότην φέ- 
οοντα δπλα καί στολήν κυνηγού.

— Ό άγων ούτος έστω τελεσίδικος"—έμήνυσεν δ ’Άκτωρ διά 
τοΰ κήρυκος—έπιμαρτύοομαι τούς θεούς, δτι καί εις τδν άγνω
στον αύτδν νεανίαν δεν θά άρνηθώ τδ κάλλιστον γέρας, έάν δει— 
χθή νικητής. 'Ομώσατε δέ καί ημείς δτι θά σεβασθήτε τήν εκλο
γήν τών θεών.

Καί άνέτεινον τάς χεϊρας οί μνηστήρες έπομνύοντες.
’'Ηδη έγένετο τδ σημείον άπδ τοϋ βωμοϋ" δ άετδς μέ τάς άνε- 

πταμένας του πτέρυγας έφάνη άναπηδών, οί ίππηλάται κεντών- 
τες τούς κέλητας διεσπάρησαν εις τδ πεδίον. Δέν διασχίζει ούτω 
μετά τοσαύτης ταχύτητος ή αστραπή τά νέφη, ούτε δ διάττων 
άστήρ τάς έκτάσεις τοϋ ουρανού, μεθ’ δσης εκείνοι τδν ιππόδρο
μον, Νέφη κονιορτοϋ έκάλυψαν τούς ίππους καί τούς άγωνιζομέ- 
νους καί τδ θεώμενον πλήθος μετ’ αγωνίας προσπαθεί νά διακρίνη 
τδν πρώτον έν τώ μέσω τοϋ αίωρουμένου νέφους.

’Αλλά μετ’ Ολίγον δ άγνωστος νεανίας παρήλλαξε τήν νύσσαν 
έπανακάμπτων έκ τής άλλης πλευράς τοϋ ιπποδρόμου. 'Ο Στράτων 
έκάλπαζεν έγγύ; αύτοΰ. ’Εάν έκράτει δόρυ ήδύνατο νά κεντήση 
τδν ίππον του. ’Ολίγον έτι καί καταφθάνει τδν έπικίνδυνον αν
τίπαλον, τοϋ δποίου τά ηνία διαφεύγουσι τής χειρός" άλλ’ οΰ
τος προφθάσας άναρπάζει τόν δλισθήσαντα χαλινόν, πλαταγίζει 
τήν μάστιγα, τύπτων τδν αέρα καί τρέχει . . . τρέχει ίπταται 
μάλλον, ένώ δ Στράτοιν εις μάτην κέντα τδν άνορθούμενον ίππον 
του. Φωναί έπευφημίας άντηχοϋσι πανταχόθεν καί ιαχή καί θό
ρυβος καί δ Άκτωρ σπεύδων νά έναγκαλισθη τδν νικητήν ανα
γνωρίζει τδν 'Ροΐσον καί ένθυμεϊται τής φωνής τοϋ Τροφωνίου.

— ”Εσο λοιπόν σύ,'Ροΐσε, δ νυμφίος—εϊπεν δ γέρων — άφοϋ 
ούτω ήθέλησαν οί θεοί. 'Υυ.είς δέ οί κάλλιστοι ξένοι, έξ δσοινποτέ 
έδέχθη δ οικός μου, μή δυσανασχετήσητε" άλλ’ έλθετε αύριον νά 
μετάσχητε τής γαμήλιου θοίνης.

— 'Ο 'Ροίσος εδώ ! 'Ο 'Ροΐσος έπανελθών ! — Άνεβόησαν οί 
’Αθηναίοι καί Εύβοείς μνηστήρες καί έτεινον πρώτοι φιλίους χεϊ- 
ρας πρδς τδν νικητήν.

Μόνος δ Στράτων δέν έπλησίασε τδν Θηβαίον. —Νικητής έμοΰ 
δ 'Ροΐσος...!—ύπετραύλισε μένεα πνέων—Άλλ*  ένώ θά ετοι
μάσω λαμπροτέραν τήν γαμήλιον θοίνην.

Καί έπορεύθη ποδς τούς Βοιοιτάοχας . . .
V. ’ ’

Τήν έπαύριον δ ήλιο; έκρύπτετο όπισθεν τών ΐοχρόων βουνών, 
δτε ή νυμφική πομπή έφέρετο πρδς τδν οίκον τοϋ Θηβαίου 'Ροί
σου, τδν δποΐον φυγάδα έπί μακρδν έπανέβλεπον οί οικείοι εις τδ 
πάτριον έδαφος.
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Αί νυμφικαί δάδες έφώτιζον τήν οδόν. Θά έλεγε τίς δτι ή Δή
μητρα έξήλθε πάλιν είς άναζήτησιν της Κόρης. Ό λύδιος αύλός 
και τά άσματα τοϋ 'Υμεναίου συνώδευον τούς νυμφίους, οϊτινες 
έπι τής κλινίδος τοϋ τεθρίππου καθήμενοι έθεώντο παρελαύνοντες 
τά πλήθη, ένώ αί γυναίκες έκάλυπτον αυτούς δι’ άνθέων καί 
μύρτων.

ΎΗτο ωραία ή νύμφη τοϋ 'Ροίσου ! 'Υπο τον άεοώδη πέπλον της 
έκρύπτοντο, ώς τοξόται ύπο λόχμην, δισσοί ωραίοι δφθαλμοί, η 
κόμη της κατέπιπτε πλούσια έπι τών ώμων και έπι τοϋ χουσοΰ 
άμπυκος, δπου ήστραπτον πολύτιμοι λίθοι, περιεπλέκετο τό νυμ
φικόν στέμμα. Και ουτω δέ καθημένη παρά τό πλευρον τοϋ συζύ
γου έπεδείκνυε τό άμαζόνειον σώμα και τήν εύλι'γυστον όσφύν.

Ποϋ είναι ή μήτηρ, ήτις κρατούσα τήν γαμήλιον δάδα θά ύπο- 
δεχθή φαιδρά τήν κόρην της και τόν νυμφίον, οϊτινες καταφθά- 
νουσι; 'Η Κλυτία άντ’ αύτή: ήτένισε τόν Στράτοινα, παοαλάσ- 
σοντα τήν άκραν τήςδδοΰκαί έφρικίασεν απαίσια προαισθανομένη.

— 'Ροϊσε ! Τί θέλουσιν οί ύπηρέται τών άρχόντων πρό τής θύ- 
ρας σου; Μήπως δ Φιλλίδας έψεύδετο ; Δέν είναι δ Στράτ&υν έκείνος ;

— Τί πρός ήμάς ; Τίς δύναται πλέον νά σέ απόσπαση τής αγ
κάλης μου ;

Καί κατήλθε πρώτος δ 'Ροϊσος τή; άμάξης. Ο ί ύπηρέται καί δ 
Στράτων έπλησίασαν ένοπλοι διασχίζοντες τό πλήθος.

— "Ας έπιστρέψη ή Κλυτία είς τόν οίκον τοϋ πατρός της — 
είπενδ γραμματεύς τοϋ ετέρου πολεμάρχου — δ γάμος ούτος δέν 
έτελέσθη. Διατάττουσιν οί άρχοντες'Ροϊσον τόν υίόν τοϋ Φίλαρχου 
ν’ άπέλθη τής γής τών Θηβαίων τήν ιδίαν ταύτην στιγμήν καί 
άπαγγέλλουσι θάνατον, έάν έπελθοϋσα ή νύξ δέν εύρη αύτόν έξω 
τών τειχών.

Καί οί ύπηρέται περιεκύκλωσαν τόν 'Ροϊσον. 'Η Κλυτία άφήκε 
κραυγήν καί λιπόθυμος έκλινεν είς τήν αγκάλην τήν μητρός, δπως 
δ ανθηρός κλόνος τής ροδής, τόν δποϊον έθραυσεν ή λαϊλαψ. Αί δά
δες ήρχισαν νά σβέννυνται, τά άσματα έπαυσαν καί δ 'Ροϊσος μά- 
την ήγωνίζετο νά διαγκωνίση τούς φρουρούς του καί πλησιάση τόν 
Στοάτωνα.

'Ο ’’Ακτωρ ήκολούθησεν αύτόν άπελπις μέχρι τής πύλης.
•— Θά έπιζήσω άρά γε νά σέ έπανίδω ; Είμί πλέον ή γέρων καί 

αί ήμέραι μου είναι δλίγαι. . .
— Θά έπανίδωμεν άλλήλους έντός ολίγου—άπήντησεν δ 'Ροϊ

σος—τοΰτο είναι τό τελευταΐον τών πολεμάρχων άνδραγάθημα. 
Μή άποσύρητε τάς τραπέζας τοϋ συμποσίου. Δέν θά άναμένωσιν 

έπί πολύ τούς νυμφίους.
Καί ένηγκαλίσθησαν άλλήλους καί ή πύλη έκλείσθη ή σιδηρά 

μετά κρότου. VI.
αιθούσης εί

ς των,
Δέν έφέρετο

Είς τόν οίκον τοϋ Άκτορος έβασίλευε τό πένθος καί ή άπόγνω- 
σις, ώς έάν ή δυστυχία είσήλθεν έξ έφόδου καί έσβεσε τάς λαμπά

δας τοϋ 'Υμεναίου. Μόνοι οί χάλκινοι Σιληνοί τής 
χον άκόμη έπ: τή; κεφαλής των άνημμένου; τούς λύχνου

Είναι λοιπόν αδτη νύξ γάμων ή θανάτου νύξ ; 
πρό δλίγου ή Κλυτία νύμφη είς τόν οίκον τοϋ 'Ροίσου ; Ποϋ είναι ή 
γαμήλιο; θοίνη καί οί φίλοι, οϊτινες θά σπείσωσιν είς τούς θεούς 

καί θά. εύχηθώσι τούς νυυ-φίους ;
— *ΟχΓ  δέν θά έπανέλθη πλέον δ 'Ροϊσος μου! — είπεν άνα- 

νήφουσα ώς από ληθάργου. — ’Ισως δέν θά ύπάρχη μεταξύ τών 

ζώντων αύριον ! Διά τί νά μή άποθάνω μετ’ αύτοϋ;
Καί τήν κόμην έχουσα λελυμένην καί τό έξ άνθέων στέμμα της 

έρριμμένον χαμαί ή Κλυτία, έθλιβε μεταξύ τών χειοών της τόν 
νυμφικόν πέπλον, ώς έάν προετοίμαζε τον βρόχον τής αγχόνης.

— ’Ακούετε τήν θύελλαν, ήτις δρύεται πέραν ; ύπό τίνα καλύ- 
βην κρύπτεται δ 'Ροϊσος καί ποϋ θά διέλθη τήν νύκτα ; Είναι 
τρίτη ώρα καί δ πατήρ μου δέν έπανήλθεν άκόμη. . . Μήπως θά 

άπολέσω καί τόν πατέρα;
Φωναί άντήχησαν αίφνης έξωθεν καί βημάτων κρότοι. 'Η μήτηρ 

έξήλθε παράφορος είς τήν αύλειον πύλην, άλλαι γυναίκες διεσπάρη- 
σαν είςτάς δδοΰς, οί δοϋλοι ποοεχώρησαν μέχρι τών πυλών τοϋ τεί
χους- άλλ’ ούδαμοϋ έφαίνετο δ ’’Ακτωρ, ούτε οί δ^δοϋ/οι, οϊτινες 
προηγούντο καί μόνον ή καταιγίς έμυκάτο καί αί άστοαπαί έσελά- 
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γιζον άνω τών μελανών βουνών, δπόταν αίφνης γυνή τις φέρουσα 
καλύπτραν, έσθήτα ποδήρη και άπαστράπτοντα έκ χρυσού και πο
λυτίμων λίθων κοσμήματα έπ'ι τών ημίγυμνων βραχιόνων, έφάνη 
προχωρούσα πρδς τήν σύζυγον τοΰ Άκτοοος.

— Μάτην—είπεν—αναζητείτε τδν Άκτορα. "Ισως ούτος μετ’ 
όλίγον απάγεται είς τήν Καδμείαν, οπού ό Στράτων κατέχει ώς 
ομήρους τους ένδεκα μνηστήρας, οΐτινες ώμωσαν νά έκδικήσωσι τδν 
'Ροΐσον. ’Αλλ’ ενόσω είναι έτι καιρδς σπεϋσον πρδς αυτόν. Δύναται 
ό θεράπων μου ούτος νά σέ δδηγήση πλησίον του. Έγώ δέ έν τώ 
μεταξύ σοί υπόσχομαι νά αγρυπνώ πλησίον τής θυγατρός σου.

'Η μήτηρ ήκολούθησε τδν θεράποντα. Ή γυνή εΐσήλθεν είς τδν 
γυναικώνα, όπου ή Κλυτία μόνη έγκαταλειφθεΐσα έπειρατο ν’ άνα- 
δέση τδν βρόχον άπδ τής μέση; στέγης.

— Σύ! — Έφώνησεν, άναγνωρίζουσα τήν έταίραν τοΰ Στρά- 
τωνος — 'Η Κορινθία αυλητρίς ! Τί; σε άπέστειλε τοιαύτην ώραν;

•— Ύπεσχέθην εί; τδν Στρατώνα ν’ άπομακρύνω τήν σύζυγον 
τοΰ Άκτοοος καί έτήοησα τήν υπόσχεσίν μου" άλλ’ ύπεσχέθην 
ομοίως είς ταύτην ν’ άγρυπνώ πλησίον τής θυγατρός της, μέχρι; 
ού έπανέλθη, διότι ένω ό φύλαξ απέρχεται τίς οίδεν έάν δένς,θάνη 
δ ληστής.

— Ό Στράτων εδώ !— ήρώτησεν ή Κλυτία τρέμουσα έξ οργής 
μ.άλλον ή φόβου. — Δέν έπρεπε νά μ.έ εύρη ζώσαν.

— Ευτυχής, δστις έπιζήση τή; νυκτδς ταύτη; ! Τούτο μόνον 
δύναται νά είπη ή Κορινθία αυλητρίς. Δύνασαι καί σύ νά περιφρό
νησης τάς άπειλάς τοΰ Στράτωνος, έπισείουσα τδ φάσγανον τούτο 
τοΰ θανάτου, αλλά μόνον μέχρι; απειλής, διότι τδ θΰμά μοι ανήκει

Καί έδωκεν είς ταύτην άμφίκοπον μάχαιραν, τήν οποίαν έκρυ- 
πτεν ύπδ τήν πορφύραν τη; έσθήτα καί ήφανίσθη όπισθεν τών 
παραστάδων.

Μετ’ δλίγον δ Στράτων έφάνη έπί τοΰ ουδού τής θύρας- ή Κλυ
τία άφήκε φωνήν άγρίαν, τήν οποίαν έπανέλαβεν ή ήχώ έν μέσω 
τής σιγηλής νυκτός.

— Τόσον άρά γε απαίσια είναι ή όψις μου — είπεν έκεΐνος κρά
τησα; τδ βήμα—ώστε σοί έμποιεΐ φρίκην ! Καί όμως ήλθον, άνευ 

δορυφόρων, μόνος, άοπλος, προβάλλων στήθος γυμνδν καί τετρω- 
μένην καρδίαν. Ήλθον νά σοί προτείνω ειρήνην καί έτι πλέον νά 
ζητήσου έλεος παρά σοΰ. Ά ! διά τί οι οφθαλμοί σου νά έχωσι 
τοιαύτην μαγείαν ! Θά ήμην δλιγώτερον ζηλότυπος τότε καί δ 
'Ροΐσος μάλλον ευτυχής!

— Μή υπερβής τδν ούδδν τής θύρας ταύτης — έφώνησεν ή Κλυ
τία δπλισθεΐσα μέ τδ Θάρρος τή; άπογνώσεως — έάν ή ζωή σοί 
είναι γλυκυτέρα τοΰ θανάτου. Μοί άφήρπασας τδν σύζυγον, μοί 
άφαιρεΐς τδν πατέρα καί έρχεσαι ήδη νά μοί προτείνης γάμους ;

Καί μεταξύ τών χειρών της έξήστοαψε τδ έγχειρίδιον, τδ οποίον 
έως τότε έκρυπτεν είς τδν κόλπον της.

— Ένθυμοΰ ότι δ 'Ροΐσος δέν θά έπανέλθη πλέον είς τάς Θή
βας— είπεν δ Στράτων ώχρδς ώς φύλλου φθινοπώρου και οτι ο 
πατήρ σου οδηγείται μετ’ ολίγον είς την Καδμείαν. Τις θυγατηρ 
θάήρνεΐτονά έξαγοράση τδν γεννήτορα, θυσιάζουσα τον εοωτα της ;

— Καί έλεγες οτι ήλθες άοπλος . . . ! Ηζευρες οτι η απειλή 
σου αύτη ήδύνατο νά μ’ άφοπλίση. Τιόοα ιδού με αιχμάλωτον σου.

Είπεν ή Κλυτία, άπορρίπτουσα μακράν τδ δάνειον φασγανον.
— Τίς έκ τών δύο λοιπδν πρέπει νά άποθάνη, ο έρως ή η 

στοργή;
— Τδν πατέρα μου! άπόδωσόν μοι τήν στοργήν του, — έφώ- 

νησε γονυκλιτή; ή κόρη τοΰ ’’Ακτορος. — θά τδν επανιδω έλευθε*  
ρον ; θά τδν έπανίδω ζώντα ;

— Μετ’ ολίγον! Σοί άποδίδω τδν πατέρα, μοί αποδίδεις τήν 

ευτυχίαν.
Καί δ Στράτων έξήλθε, περιχαρής διά τήν νίκην. Δέν είχεν εννο

ήσει τί έσκέπτετο ή νύμφη τοΰ 'Ροίσου.
"Οτε ή Κλυτία ήγειρε τούς οφθαλμούς δέν είδε πλέον τον Στρα

τώνα. ’Ενώπιον της ΐστατο ή Κορινθία αυλητρίς.
— Ήδυνάμην νά σέ μισήσω — τή είπε — διότι χάριν σοΰ δ 

Στράτων μέ αποπέμπει μακράν τών Θηβών. Άλλ’ ένοχος είναι 
έκεΐνος μόνος. Καί ή εταίρα, ήτις ήξεύρει ν’ άγαπα, ήξεύρει έπί
σης καί νά έκδικήται. Οί Θεοί άς προστατεύσωσι τάς Θήβας. 
Ύπάρχουσί τινες, διά τούς δποίους δέν θά άνατείλη ή αύριον 
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ημέρα. Άλλ’ έν τοσούτω αγρυπνείτε, διότι ό 'Ροΐσος δέν είνε μα
κράν τών Θηβών , . .

Και δίψασα τήν καλύπτραν έπί τίς κεφαλής της έξήλθε δρο
μαία διά τής αΰλείου πόλης.

VII.
'Ο Στράτων έπορεύθη εις τδ συμπόσιον τοϋ Φυλλίδου, οπού τώ 

υπεσχέθησαν οίνον και φιλήματα μέχρι βαθείας νυκτός. Ήγνόει 
δτι εις τδν οίκον τοϋ Χάρωνος έκρύπτοντο οί φυγάδες, οϊτινες εμελ— 
λον ν’ άνοίξωσι τάς πύλας εις τδν 'Ροΐσον . ..

VIII.
Τέσσαρες ενιαυτοί μετ’ δλίγον συμπληροϋνται, έξ δτου οί Λα

κεδαιμόνιοι κατέχουσι τήν Καδμεί αν. Αί γυναίκες μόναι έτέλουν 
έκεΐ εορτήν, οί γέροντες συνεδρίαζον εις τήν αγοράν, δτε δ Λε- 
οντιάδης ώδήγησε διά τής ερήμου πόλεως τδν Φοιβίδαν εις τήν 
Άκοόπολιν τών Θηβών. ’'Επειτα καθαιρέσας τδν έτερον πολέμαρ
χον ήλθε πρδς τούς ’Εφόρους ζητών προστασίαν. 'Η Σπάρτη έτι- 
μώοησε τδν ςφατηγόν της, άλλ’ δμω; δέν άπέδωκε τήν Καδμείαν. 
"Αρχοντες άλλοι διεδέχθησαν τούς πρώτους καί αυτούς άλλοι 
ετοιμάζονται νά διαδεχθώσι μετ’δλίγον. Τίς Θά έλευθερώση τήν 
Καδμείαν;

Οί έξόρ’.στοι συνηντήθησαν εις ’Αθήνας καί έπί τοϋ τάφου τοϋ 
Αρμοδίου καί Άριστογείτονος ώρκίσθησαν δοκον ιερόν. Ό Φυλλί- 
δας ύπεσχέθη εις αυτούς νά καλέση τούς άρχοντας εις τδ δεΐ- 
πνόν του. ’Εκείνοι ώρκίσθησαν νά ύπακούσωσιν εις αυτόν.

Καί ήδη, δτε επέστη ή ωρα, δ Φυλλίδας ένεθυμήθη τοϋ όρκου 
του έκείνου καί έκάλεσεν εις συμπόσιον τούς δύο πολεμάρχους καί 
τδν Στράτωνα.

— Φέρατε τδν Θάσιον οίνον, έπειτα τδν Χίον καί τδν Κύπριον 
άνθοσμίαν. 'Η φρουρά ή έκ τής Λακεδαίμονος άς άγρυπνή άπδ 
τής Άκροπόλεως, ενόσω εύθυμοϋσιν οί άρχοντες !—Είπεν δ γραμ- 
ματεύς τοϋ Άρχίουκαί διέταξε τούς ύπηρέτας νά έξέλθωσι διά νά 
μή συναντήσωσιν αυτούς αί Θηβαΐαι γυναίκες, τάς δποίας ύπε- 
σχέθη εις τούς πολεμάρχους.

Έξω ή θύελλα καί έδώ νύξ δργίων! Θερμδς ύπδ τοϋ οίνου καί 
παραπαίων δ Άρχίας έψαλλεν ύμνους εις τήν Κύπριδα, δ έτερος 
συνάρχων έσπενδεν εις τούς θεούς τοϋ "Αδου καί γελών παρεκά - 
λει τδν Πλούτωνα ν’ άναπέμψη τδν 'Ηρακλέα έκεΐθεν, δπως έλευ- 

θερώση τήν Καδμείαν.
— 'Η λέμβος τοϋ Χάρωνος — έλεγεν — ιδού είναι έτοιμη ν’ 

άναπλεύση τήν Άχερουσίαν, έπαναφέρουσα τδν έλευθερωτήν. Τό
πον ! τόπον εις τδν'Ηρακλέα !

Καί έσπενδεν άπδ τής κύλικος, ποοσκαλών τάς σκιάς τοϋ άδου 
νά δοκιμάσωσι τδν κάλλιστον οίνον τοϋ Φυλλίδου, δτε απεσταλ
μένο? έξ ’Αθηνών ήλθε κομίζων γράμματα πρδς τδν Άρχίαν καί 
παρακαλών αΰτδν νά τ’ αποσφράγιση αμέσως, διότι ένεΐχεν σπου- 

δαίαν τινά άγγελίαν.
’Εάν ήσαν νηφάλιοι, ήθελον ϊδει τδν Φυλλίδαν ώχριώντα καί 

ταρασσόμενον. ’Αλλά μόνος δ Στράτων, τελευταίος έλθών, δέν ήτο 
έξημμένος τήν φ ένα καί έγερθείς έλαβε τήν έπιστολήν έτοιμος 
νά συντρίψη τάς σφραγίδας.—Ήκούσατε δτι σπουδαΐόν τι άγγέλ- 

λεται έξ ’Αθηνών . . .
— Ές αύρων τά σπουδαία !—είπεν δ Άρχίας καί άρπάσας τήν 

έπιστολήν άπδ τών χειρών τοϋ Στράτωνος, έθετο αύτήυ ύπδ τδ 
προσκεφάλαιον, έφ’ ου έστήριζε τδν άγκώνά του. —’Ας έπανέλθη 
εις Αθήνας δ άνθρωπος ούτος —προσέθηκεν — ίνα άναγγείλη εις 
εις τήν Βουλήν καί τούς Πουτάνεις δτι τήν νύκτα ταύτην οί πο- 
λεμάοχοι εύθυμ,οϋσιν εις τδν οί/.όν σου, ώ Φυλλίδα. Άς άπέλθω- 
σιν έπίσης καί οί δορυφόροι" αλλά ποϋ είναι λοιπδν αί ώοαΐαιΘη- 
βαΐαι; μήπως άνήοπασαν αύτάς οί Ζέφυροι καθ’ δδδν καί έλθωσι 

κατόπιν εορτής ;
— Αί γυναίκες άναμένουσιν έντδς τοϋ θαλάμου έκείνου, άλλά 

μή ζητήσητε ν’ άποσπάσητε τήν καλύπτραν τινδς έξ αυτών, έως 
οϋ θεομαί ύπδ τοϋ οίνου άποκαλυφθώσιν άφ’ έαυτών, παρέχουσαι 
γυμνήν τήν παρειάν εις θωπείας καί τά χείλη εις φιλήματα — 
άπήντησεν δ Φυλλίδας καί εϊσήλθε νά καλέση τούς συνωμότας.

'Ο Στράτων έξήλθε κρύφα έγκαταλείπων τδ συμπόσιον καί 
έσπευσε νά προφθάση τδν φεύγοντα άγγελον.
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Σιγή έξω βαθεϊα έκράτει, ή θύελλα έκόπασε καί μόνον οί κώ
δωνες τών φυλάκων τοϋ τείχους ήκούοντο μακρόθεν. ’’Ηδη αί μέσαι 
νύκτες παρήλθον καί ή πλειάς έσβέννυτο εις τόν ουρανόν, τόν όποιον 
δέν διέτρεχον πλέον τά μελανά νέφη, άτινα άποκαμόντα συνεσω- 
ρεύθησαν πέραν εις τό άκρον τοϋ δρίζοντος.

Ό Φυλλίδας επανήλθε πρός τούς άρχοντας δδηγών τούς συν- 
ωμότας, οϊτινες έκρυπτον υπό τήν γυναικεΐαν έσθήτα τυοανο- 
κτόνον ξίφος. Τρις έκάθισε μεταξύ αύτών ένώ οί τρεις άλλοι 
μεταμφιεσμένοι είς θεραπαινίδας ύπηοέτουν τούς εύωχουμένους.

— Δέν θ’ άνελκύσης λοιπόν ωραία μου γείτων, τήν καλύπτραν 
σου! — είπεν δ Άρχίας πρός τόν καθήμενον εις τό πλευρόν του.— 
Ούτε ύπηρέται, ούτε δορυφόροι υπάρχουν έδώ, οϊτινες θά σε κα- 
ταγγείλωσιν αύριον είς τάς Θήβας.

Πλήν άντήχησεν αίφνης κλεισμένη μετά κρότου ή πύλη τής αυλής.
— Τί σημαίνει τοΰτο; — ήρώτησαν οί πολέμαρχοι τόν Φυλλί- 

δαν — Διατί αί θύραι κλείονται κα'ι έσβέσθησαν τά φώτα εκείνα ;
— Διότι δέν πρέπει νά ίδωσι οί Θηβαίοι τούς άρχοντας αύτών 

έν κραιπάλη.
Είθε νά ηύχοντο νά μή ίδωσιν άναρριπτομένην τήν πρώτην κα

λύπτραν οί πολέμαρχοι ! Διότι τοιοϋτον άνέμενον οί συνωμόται 
σύνθημα, όπως άνασπάσωσι τά ξίφη.

Μετ’ δλίγον, ήκουσαν οί έξω ταραχήν έντός τοϋ οίκου, έπειτα 
σιγή έπεκοάτησε κα'ι είδον έπι τής στέγης έπισειόμενον πυρσόν.

IX.
—Ανοίξατε !—έφώνησε δ ’’Ακτωρ καί οί άλλοι συνωμόται, οϊ

τινες ένήδρευον έξω, κρούοντες τήν θύραν ίσχυρώς. — Θέλω νά ίδω 
τόν ’Ροϊσον και νά τόν περιπτύξω πρώτος, έλεγεν δ γέρων, δστις 
άρτι έλευθερωθείς, δέν έσπευσε εις τάς άγκάλας τής θυγατρός του, 
άλλ’ εις τόν οίκον τοϋ Χάρωνος, δπου έκούπτοντα οί φυγάδες.

’Η πύλη τής αυλής ήνοίγετο κάι έφάνη δ ’Ροϊσος κρατών αιμο
σταγές έτι τό ξίφος’— Οί τύρανοι δέν ύπάρχουσι πλέον ! είπε καί 
δ γέρων έρρίφθη εις τάς άγκάλας του. Οί άλλοι είσελθόντες εΰ- 
ρον έκτάδην νεκρούς τούς δύο Πολεμάρχους.

— Και δμως δέν βλέπω τόν Στράτωνα μεταξύ τών νεκρών — 
έπηρώτησεν δ Ακτωρ,—μ.ηπως θά έπιζηση δ μισθωτός οΰτος να 
ίδορ τόν ήλιον τής αύριον ;

— Ό Στράτων μοί ανήκει— άπήντησεν δ 'Ροϊσος—Έξεδίκησα 
τάς Θήβας, τώρα θά έκδικήσω καί έμαυτόν.

Καί έποοεύθη εις συνάντησιν τοϋ Στράτωνος, ένώ δ Φιλλίδας 
μετά τριών άλλων έτρεχεν είς τόν οίκον τοϋ Λεοντάδου.

Ό παραδόσας τήν Καδμείαν είς τόν στρατηγόν τής Αακεδαί- 
μονος έκάθητο παρά τήν έστίαν, είς τό πλευρόν του έχων τήν 
σύζυγον νήθουσαν, δτε δ Φιλλίδας είσήλθεν ώς απεσταλμένος τών 
πολεμάρχων.

— Τί ζητοϋσι παρ’έαοϋ τοιαύτην όίραν οί άρχοντες;—ήρώτησε.
— Ούδέν πλέον !—είπεν δ Φιλλίδας — ’Αλλά σέ άναμένουσιν είς 

τόν άδην κάτω.
Ό Λεοντάδης άναπηδήσας έκ τής κλίνης του έξέτεινε τήν χεϊρα 

άναζητών τόν άνηρτημένον πέλεκυν, άλλ’ έπανέπεσεν άπνους ύπό 
τό κτύπημα τοϋ Φιλλίδου, έν ώ οί άλλοι έπέβαλλον σιγήν είς 
τήν σύζυγον τοϋ προδότου. . . . ’'Επειτα διέταξαν νά κλείσωσι 
τάς θύρας καί νά μή άφήσωσιν οΰδένα νά είσέλθη καί έσπευσαν 
ν’ άνοίξωσι τάς πύλας τοϋ δεσμωτηρίου.

*Ηδη ή ήώς ύπέφωσκεν, άλλ’ αί δδοί ήσαν έρημοι καί μόνη ή 
Κορινθία έκφοων διέτοεχε τάς άγυιάς, άναζητοϋσα τόν Στράτωνα, 
ή Κορινθία, ήτις δέν έπρόδωκε τό άπόρρητον είς τούς άρχοντας, 
ένώ ήξευρεν άπό τής προτεραίας τήν έπάνοδον τών φυγάδων. Καί 
εκοουσε πρώτον τήν θύραν τοΰ Φιλλίδου, άλλ’ ούδείς τή άπήν
τησεν, ήλθεν έπειτα είς τόν οίκον τοϋ Στράτωνος, άλλ’ ούδ*  έκεϊ 
εΰρε το θϋμά της’ είδεν δμως τούς θεράποντας, οϊτινες σύροντες 
άπό τοΰ χαλινού τούς ίππους του, έτρεχον πρός τόν οίκον τοϋ 
Άκτορος καί ένόησέν δτι έν τή άπογνώσει του δ μυσαρός Στρά
των έσκέφθη τι άπαίσιον.

X
Θεεάπων δπλοφόρος έφύλαττε πρό τής αύλείου πύλης, άλλοι 

πρόσκοποι, ένήδρευον είς τήν άκραν τής δδοϋ, οί ϊπποι έστρωμενοι
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έχρεμέτιζον, δάκνοντες τούς χαλινούς των. Οί δούλοι τοϋ Άκτο ■ 
ρος δεδεμένοι τάς χειρ ας όπισθεν έσιώπων εις την άκραν τής 
αυλής, ή μήτηρ τ, μιλιπόθυμος έπεκαλεΐτο τούς θεούς είς βοήθειαν. 
'Η Κλυτία γονυπετής έζήτει έλεος παρά τοϋ Στράτωνος...........

— Νεανία, είπεν ή αυλητρίς είς τον φρουροΰντα παρά τήν 
θύραν, ποοτείνουσα βαλάντιον πλήρες χρυσίου καί γυμνόν το 
έγχειρίδιον, τί θά προετίμας έκ τών δύο, τήν ζωήν ή τόν θάνατον;

Ό φρουρός άπεχώρησεν έντρομος, ή αυλητρίς έρριψε τό βαλάν- 
τιον είς τούς πόδας του καί είσήλθεν άπηρατήρητος είς τήν αυ
λήν κρατούσα έν τη μια χειρί τό φάσγανον, έν τή έτέρα δίκτυ 
περιεστραμμένον.

'Ο Στράτων έσυρε διά τή; μιας χειρός τήν Κλιτύαν άντιπα- 
λαίουσαν, διά τής άλλης προσεπάθει ν’ άπομακρύνη τήν έςαγριω- 
θεΐσαν μητέρα, ήτις ώμοίαζε τήν λέαιναν, καθ’ ήν στιγμήν τηάρ- 
πάζουσι τά νεογνά της.

— Έλθέ, είπε μετά φωνής έπιτακτικής, ένόσω είναι έτι και
ρός νά φύγωμεν μακράν τών Θηβών. 'Ο πατήρ σου δέν ζή πλέον 
καί δ 'Ροΐσος παραδίδοται μετ’ δλίγον είς τούς δημίους του. ’’Επρεπε 
νά άποθάνη μόλις έςεοχόμενος τών τειχών- έγώ δέ, δστις προσε- 
ποιήθην οτι δέν ένόησα τί ζητοϋσιν οί άρχοντες, έγώ άποπέμπο- 
μαι ήδη τής πόλεως. Άλλ’ δμως, μέχρις ού δ ήλιος άνατείλη, ού- 
δείς δύναται νά θέση τήν χεΐρα έπ’ έμοϋ. Τί δύνασαι Κλυτία νά 
έλπίζης πλέον παρά τών νεκρών. Σοί έδωκα τήν καρδίαν μου καί 
τήν άπέρριψες, ώ; τό ληκύθιον, ούτινος έςηντλήθητο άρωμα. Έλ- 
θον ζητών έλεος καί έςηπάτησας τόν έπαίτην διά κενών ελπίδων, 
έξαγοράζουσα τόν καιρόν. Έλθέ'δλίγας έτι έχομεν στιγμάς. ’’Ηκου- 
σας δτι μέχρι τής ανατολής μόνον τοϋ ήλιου μοί άσφαλίζουσι τήν 
ζωήν οί άρχοντες. Λοιπόν' είπέ προτιμάς τήν φυγήν μετ’ έμ:ϋή 
τόν θάνατον; Τίς δύναται νά σέ άποσπάση τών χειρών μου ;

Καί ύψωσε τό έγχειρίδιον. — ’Εγώ ! — Ήκούσθη αίφνης φωνή 
στεντόρεια καί, ταχυτέρα αστραπής, ή Κορινθία όομήσασα περιέ · 
βαλεν αύτόν διά τοϋ δίκτυο;, τό δποϊον έκράτει. —Έγώ! έπανέ- 
λαβεν ή άπόπεμπτος ερωμένη καί ένέπηξε τό φάσγανον είς τήν 
καρδίαν του. Ό Στράτων έπεσεν άπνους είς τήν γήν.
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— Τώρα δύναμαι ν’ άπέλθω τών Θηβών—είπεν ή αύλητρίς— 
άφοϋ έζεδικήθην !

Οί στρατιώται περιεκύκλωσαν τήν Κορινθίαν’ άλλα συγχρόνως 
ή πύλη της αύλής ήνοίγη και δ Άκτωρ έρρίφθη είς τάς άγκάλας 
της θυγατρός του. Ό ’Ροΐσος ώρμησεν επίσης νά άναγείρη την 
λιπόθυμον Κλιτύαν, άλλ’ δ ποΰς αύτοϋ προσέκοουσεν έπί τοΰ πτώ
ματος.

Τίς μοι άφήρπασε την χαράν ταύτην —είπεν άναγνο>ρίζων τδν 
Στράτωνα — ενώ έγώ άνεζήτουν αύτδν καθ’ δλην τήν πόλιν ; Τίς 
άλλος είχε νά έκδικήση πατρίδα καί έρωμένην, πλήττων τά ς“έρνα 
ταϋτα ;

—Είπατε είς τούς Θηβαίους—είπεν ή αύλητρίς—δτι ή Κορινθία 
έταίρα έφόνευσε τδν Στράτωνα, καθ’ ήν στιγμήν ήτοιμάζετο νά 
πλήξη τήν καρδίαν τής κόρης ταύτης. ’Εάν δε τιςέρωτήση έπειτα 
τί άπέγεινεν ή αύλητρίς, είπατε δτι άπέθανε, διότι ήγάπα τδν 
Στράτωνα, τδν δποϊον έφόνευσε.

Και ταϋτα είποϋσα έγένετο άφαντος.XI.
Τήν πρωίαν αί Θήβαι ήσαν έλεύθεραι, δ λαδς ένοπλος ήκολού- 

θει τούς φυγάδας και δ φρούραρχος τής Καδμείας παρέδιδε μετ’ 
δλίγον έαυτδν καί τήν Άκρόπολιν είς τούς Θηβαίους.

Τήν ίσπέραν δ Άκτωρ έώρταζεν εύτυχής τήν άλωσιν τής 
Καδμείας καί τούς γάμους τής θυγατρός του. Οί ένδεκα μνηστή
ρες, τούς δποίους ήλευθέρωσε δ Φιλλίδας παρεκάθηντο είς τήν 
γαμήλιον θοίνην καί δ ’Ροΐσος έσπενδεν άπδ τής χρυσής κύλικας 
είς τιμήν τοϋ Σωτήρος Διός»

Νοέμβριος 1882.

Κ· Γ· ΞΕΝΟΣ.

13
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ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΗΜΕΡΑΙ

ΤΟΥ ΕΡΡΙΚΟΥ ΧΑΪΝΕ

(Έκ τής Domenica Letteftria τής 'Ρώμης. Διατριβή τής 
πριγκηπίσσης della Rocca, άνεψιδς τοΟ Χάϊνε.)

'Ερρίκος Χάϊνε ΐξήλθε τδ ύστατον έκ τοϋ 
οίκου του τον Μάϊον τοϋ 1848. Έκτοτε αί 
οδύναιτου έπηύξησαν τοσοϋτον, όδφε ούδε- 
μία ανθρώπινη βάσανο; ύπελείπετο πλέον. 

Έτρέφετο δι’ οπίου, ή δέτύφλωσις όση” 
μέραι ηύξανε. Τδ σώμά-.ου κατέστη σκε
λετώδες καί έπαισθητώς έμαραίνετο. Διά 

ά τώ άνακουφίσωσι τους έν τή σπονδυλική στήλη σπασμούς, τώ 
έκαυτηοίαζον τδν νωτιαίον, και τώ διεπέρων έν τώ α χένι ταινίαν 
έπί τη έλπίδι δτι θα ήλαττοϋντο οί πόνοι τής κεφαλ ς.

’Επί τοϋ σώματός του, τδ όποιον είχε καταστή—καθ’ ά αύτδς 
ούτος έλεγε—ζών πτώμα, έγένοντο αί μάλλον δραστικαί απόπει
ρας, χωρίς νά έπιτευχθή βελτίωσίς τις" οί πόνοι του κατέστησαν 
τοσοϋτον ανυπόφοροι, ώστε έσκέφθη ν’ αΰτοκτονήση.

Τότε άκοιβώς συνέπεσε νά γνοορίση τδν Δόκτωρα (ii’iiby, ο δε 
διάσηυ.ος ούτος ιατρός ηύτύχησε νά τώ παοάσχη τινά ανακούφισιν.

Ό συγγραφεύς Lovin Schukin?, δστις έπανεϊδε μετά πολλά 
έτη τδν ποιητήν έν τη καταστάσει ταύτη, περιγράφει αυτήν συγ
κινητικότατα :

« "Οτε πρώτον έγνώρισα τδν Χάϊνε, ήτο ακμαίος καί ωραίο;" 
»έν ταϊς παρειαϊ; του έπεχέετο υπέρυθρος ζωηρά χροιά" τώρα τδ 
«ποόσωπόν του ©αίνεται’ώσεί έκ κηρού. Φαίνεται ώσεί νεκρανα- 
»στάς, καίτοι δέ ισχνότατος, έχει ακόμη ώοαίαν κεφαλήν" ο- 
«μοιάζει πρδς τδν Χριστόν. ’Εξεπλάγην ώς έκ τής καταστά- 

«σεωςέν η τδν έπανεϊδον, καί έπίστευσα δτι όλίγαι μόνον έ- 
«βδομάδες ζωής τώ άπομένουσιν. » Έν τούτοις έζησεν βκτώ ά 
κόμη έτη μετά τών φοικτών έκείνων σπασμών.

'Ο χαρακτήρ του ουδέποτε μετήλλαξε, πολλάκις είχε μάλιστα 
διάθεσιν νά άστείζηται μετά τών έπισκεπτομένων αΰτδν καί κατά 
τάς μάλλον ίσχυράς ένοχλήσεις του. Έφ’δσον τώ ήτο δυνατή ή 
έκ τής μελέτης έπασχόλησις άνεγίνωσκε κατά προτίμησιν βιβλία 
τής ιατρικής. ’Ενέκυπτε δέ εΐδικώς έπί τών πραγματευομένων περί 
τών νόσων τοΰ νωτιαίου, διότι τοιαύτη τις ήτο ή ασθένεια του.

Έκ τών φίλων τις τδν έμέμφετο έπί ταϊς σκοτειναϊς ταύται; με- 
λέταις:

— Διατί άναγινώσκεις περιγραφής τοσοϋτον θλιβερά; καί ά- 
πέλπιδα; ;

— Διά νά δώσω μαθήματα εις δλους αυτούς τούς ιατρούς, τούς 
άμαθεστάτους, οπότε θά εϊμεθί έν τώ άλλω κόσμω. Οΰδείς αυ
τών έννοεϊτι έκ τής άσθενείας μου.

Πολύ ηύχαριστεϊτο δτε έβλεπε γνωστά; κυρίας" καί αύτδς έθαύ- 
μαζεν εαυτόν έπί τή ηδονή, τήν οποίαν ήσθάνετο.

Εις μίαν έκ τών έπισκεπτομένων αύτδν είπε: « Τδ σώμά «.ου 
εινε πτώμα, ένώ παραμένει δέσμιον τδ πνεϋμα ».

Παντοιοτροπως έπεζήτει νά έπιδεικνύη Ιείς τάς έαυτοΰ φίλα; 
τήν εύχαρίστησίν του, τότε δέ ή εύπροσηγορία καί ή αβροφροσύ
νη του άνεμίμνησκον τάς ώραιοτέρας ημέρας τής νεότητός του. 
Συνδιελέγετο μετ’ αυτών έφ’ δλοκλήρου; ώρας, π&σαι δ’ έλογί- 
ζοντο εύτυχεϊς δτι διεσκέδαζον τδν έπιφανή ποιητήν, δστις βαθ
μηδόν έφθινε" τδν ποιητήν δστις είχε ψάλει τδν έρωτα καί τήν 
χαράν, δστις έν τοϊς χαρμοσύνοις ασμασί του ένέσπειρε ποϋ καί 
που τήν οδό νην, οίονεί προαίσθημα τών παθών του.

'Η έπίσκεψις ωραία; δεσποίνη; τδν έπανεκάλει εις τήν ζωήν" 
καί πρδ αυτής, πρδ τοϋ μειδιάματος ωραίου στόματος, ή φυσιο
γνωμία του έφωτίζετο" είχε τδ θάρρος νά εύτραπελίζη.

'Η Δελφίνη Gay de Girai din, ή Γεωργία Σάνδη καί ή κόμησσα 
Π’ A ’Oult ήσαν αί πιστότεραι σύντροφοί του" δτε ώμίλει, τδν ή- 
κουον μετά θρησκευτικής εΰλαβείας.
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Πάντοτε πρό τής θύοας τοΰ Χάΐνε άνέμενον αμαξαι άριστοκρα- 
τών κα'ι πλουσίων. Άλλά δυστυχώς πολλάκις δ ποιητής, μάλιστα 
δτε είχε διέλθει αγρυπνίας νύκτα, ήτο Αναγκασμένος νά στερήται 
τής εβχαριστήσεως νά δεχθή τάς κυρίας έκείνας.

Φαινόμενου ψυχολογικόν άξιον παοατηρήσεως ήτο δτι δ Χάΐνε, 
παρά τήν κατάστασιν έν ή διετέλει, ήγάπα πλατωνικώτατα τήν 
δέσποιναν Mouche. Τήν έλάτρευε.

Καθ’ έκάστην ή νεάνις έσπευδε νά τόν ιδη, έάν δ’ ένεκά τίνος 
λόγου έλειπεν έκ τής καθημερινής της έπισκέψεως, δ ασθενής τή 
έγοαφεν έπιστόλια γλυκύτατα καί τρυφερά, πλήρη ένθουσιασμού 
νεανικωτάτου. Ό έρως έκείνος ύπήρξεν ή τελευταία άκτίς τοϋ ή
λιου, δστις έπανεφώτισε τήν κλίνην τοΰ άσθενοΰς.

Ή Moucheήτο έπίχαρις, ζωηρά, μετρία τό ανάστημα’ή μή
τηρ μου, γνωρίσασα αύτήν είς Παρισίους, κατενθουσιάσθη. 'Ηβο- 
στρυχώδης καστανή κόμη της έπλανάτο περί τό μέτωπον’ γαλανοί 
ωραίοι οφθαλμοί έζωογόνουν τό συμπαθές ωοειδές πρόσωπον της. 
ΤΗτο γερμανικής καταγωγής, και έπίστατο κάλλιστα νά συνδυάζη 
συμπεριφοράν γαλλίδος μετά γερμανικής καρδίας.

Κατά τά τελευταία έτη τής ζωής του, ή μήτηρ μου ήθέλησε νά 
τόν έπισκεφθή. Άμφότεροι ηύχαριστοΰντο νά έπαναλέγωσι τάς α
ναμνήσεις τής παιδικής αύτών ήλικίας’μεταξύ αύτών ιδού μία.

Παρέχω τόν λόγον εις τήν μητέρα μου:
«'Εξαετής δ Χάΐνε διεσκέδαζε περιβαλλόμενος τοΰ πατρός τά 

«ένδύματα. 'Ο πατήρ, κατά τήν γαλλικήν κατοχήν τοΰ DllS- 
«seldorf, είχε βαθμόν αξιωματικού, και ώς έκ τούτου έφερε 
«στολήν.

»Μιά ημέρα δ 'Ερρίκος λαμβάνει τόν πτερωτόν πίλον καί λέ- 
»γει « Είμαι δ Ναπολέων.» Δίδει τήν σπάθην είς τόν άδελφόντου 
«Γουσταΰον, λέγων αύτώ: « Είσαι δ Μουκτάρ’ » έρριψεν έπί τών 
ϊώμων τοΰ Μαξιμιλιανοΰ μανδύαν, καί λέγει: » Είσαι δ ία- 
»τοόςμου. »

»’Εν τώ μεταξύ είσήλθεν ή μήτηρ καί δυσηρεστήθη πολύ δτι
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«έξηυτελίζομεν τόν βαθμόν καί τόένδυμα’ τά άφήρεσεν δλα άφ’ή- 
»μών καί τά έναπέθεσε μετά προσοχής, δώτι έκολακεύετο ή 
βματαιότης αύτής, βλεπούσης τόν πατέρα (ώραΐον άνδρα) ένδε- 
»δυμένον στολήν αξιωματικού.

«Άπειλήσασα ήμάς δτι θά μάς τιμωρήση αύστηρώς, μάς άπη- 
«γόρευσεν ΐνα μήποτε τοΰ λοιπού κάμωμεν παρομοίαν τρέλαν.»

'Η μήτηρ μου ουδέποτε ήδυνήθη νά λησμονήση τήν σκηνήν αύ
τήν· καί δτε τήν άνέφερεν είς τόν άδελφόν της, έκείνος έκ τής κλί
νης τής αγωνίας του τή άπεκρίθη:

»Εϊνε αληθές! ή παιδική αύτη σκηνή καί οί λόγοι τούς δποί- 
»ους είπον ήσαν ή λυχνία τοΰ μέλλοντος, άφοΰ δ Γουσταΰος έλαβε 
»τό στρατιωτικόν ς-άδιον’ δ Μαξιμιλιανό; έγεινε περιφανής ιατρός. 
»καί έγώ αισθάνομαι δτι άποθνήσκω διά τοσούτων σκληρών βα- 
»σάνων έν τή '^γία 'Ε.ΐένη μου.»

'Ο Χάΐνε διετέλει έν πλήρει συναισθήσει έαυτοΰ μέχρι τής τε
λευταίας πνοής του, καί έσκέπτετο κάλλιστα άκόμη καί έπιθά- 
νατος.

Πόσαι ώραϊαι ποιήσεις παρήχθησαν άπό τής έπιθανάτου του 
κλίνης! 'Ο Μ υθ ιστοριογράφος καί ή έπιθεωρηθεϊσα καί συμπληρω- 
θεΐσα εκδοσις τών γαλλιστί γραφέντων έργων του φέρουσι τήν χρο
νολογίαν τοΰ θλιβερού έκείνου καιρού. Αί θοησκευτικαί αύτοϋ ίδέαι, 
δτε ήτο προσηλωμένος έν τή κλίνη, μετεβλήθησαν ούσιωδώς’ καί- 
τοι δέ ένεκαυχάτο δτι ήτο πνεύμα ισχυρόν καί έμπνεόμενον ύπό 
τού πανθεϊσμού, ούχ’ήττον έπανήλθε πρός τήν πίστιν, καί έπίστευ- 
σεν εις τήν άποκάλυψιν ενός Θεοΰ άχΰρώπον. "Οτε, δλίγας πρό τοΰ 
θανάτουτου εβδομάδας, ·η μήτηρμουτόν είδε τό ύστατον, έξεπλά- 
γη εύροΰσα 'Αγίαν Γραφήν παρά τήν κλίνην του.

Είχε τελειώσει τή; πεφιλημένην του άνάγνωσιν’ καί τό ίερόν 
βιβλίον τώ έπλήρου τήν ζωήν έλέους, διεσκέδαζε τούς εαυ
τού δισταγμούς, καί τώ ύπηγόρευε νά ύφίσταται τούς πόνους μάλ
λον γαληνίως καί καρτερικώς. Ούτωσί δέν έγένετο ψευδευλαβής 
ούδέάφωσιωμένοςείςτήν θρησκείαν, άλλά μόνον μετημελεϊτο δι’ δσα 
άλλοτε είχε γράψει, διότι τά αισθήματα τά δποϊα άνεπτύχθη· 
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σαν έν τή καρδία του, δέν άνταπεκρίνοντο πλέον είς τά πρότερον.
Κα^’έκείνας ακριβώς τάς ημέρας παρεκάλεσε τδν έκδότην Κάμπε 

ν’ άποβάλη έκ τών βιβλίων του πάσας τάς έλευθερίους παοεκτοο- 
πάς, και ιδίως τάς προσβαλλούσας τήν θρησκείαν. 1 Άλλ’ ό έκ- 
δό της του δέν έφρόντισεν ακριβώς νά έκπληοώση τοιαύτας ευλα
βείς έπιθυμίας 2 καί δτε, μόλις θανόντος τοϋ ποιητοΰ, έπεχείρησε 
νέαν καί πλήρη έκδοσιν τών έργων του, άφήκε ταϋτα ώς έχουσιν 
άνευ τής έλαχίστης μεταβολής.

*) Έάν δέν είνε ταϋτα άπλω; ύπαγόρευσι; τοΰ μεγάλου θρησκευτικοί} 
ζήλου τή; συγγραφέα»;, άπορον μοί φαίνεται π®; ό ποιητή;, ό κατά 
τήν Ιδίαν τη; ομολογίαν, μέχρι τή; τελευταία; πνοή; του διατελών έν 
πλήρει εαυτού συναισθήσει ένεπιστεύθη τού; θησαυρού; τή; μεγαλοφυ- 
ϊα;του εΐ; τήν καλήν διάθεσιν άπλοΰ έκδοτου!

’) Φιλόκαλο; άνθρωπο; θά ήτο ό αγαθό; Κάμπε!
3) Δέν θά ήτο φοόερά κατά τής μεγαλοφυΐα; τοΰ Χάϊνε ΐεροσυίία;

Ε. Γ. Ζ.

'Η μήτηρ μου έθλίβη διά τοϋτο, άλλ*  ου δεις ήδύνατο νά ύπο ■ 
χρεώση τδν Κάμπε νά σεβασθή τάς έπιθυμίας ένδς έπιθανάτου. 3

Άν καί ό Χάϊνε ήγάπα είλικρινώς τήν σύζυγόν του, έν τού- 
τοις αί δύο αύτών ψυχαί δέν έζων έν αρμονία:' ήσαν χαρακτήρες 
εντελώς αντίθετοι. 'Η Ματθίλδη έσκέπτετο μόνον νά διασκεδάζω, 
ώς έκ τούτου δ’ ό δυστυχής ασθενής ήναγκάζετο νά δέχηται έκ 
μισθίων χειρών τάς φροντίδας έκείνας, τάς οποίας ή σύζυγός του 
δέν παρεϊχεν εις τδν p.iuvre clieri της, ώς συνείθιζε νά τδν άπο- 
καλή καθ’ δλην τήν ημέραν.

Είνε αληθέστατου δτι δ Χάϊνε αύτδς τήν παρώρμα νά έξέρ' 
χηται, ίνα διασκεδάζη καί μεταλαμβάνη τινών ευχαριστήσεων, 
άλλ’ οΰχ’ ήττον είνε ’ίσα αληθές, δτι άνευ τίνος παρατηρήσεως 
έπωφελεΐτο έκείνη τής άδειας. 'Ο σύζυγός της τή είχε καθοδηγή
σει τά πρώτα αύτής βήματα, ώσεί ήθελε καθοδηγήσει βήματα 
παιδιού, άλλά μόλις συνειδεν έαυτήν έλ .υθέραν έν ταϊς πράξεσί 
της δέσποιναν, ήκολούθησε τήν φύσιν της καί άπελάμβανε πληρε· 
στάτην έλευθερίαν.

’'Ηδη μετεβλήθησαν τά πράγματα, καί εις τδν πτωχδν θεϊόν 
μου έλαχεν ό κλήρος νά ύφίσταται τάς ιδιοτροπίας της. Έάν έκεΐ
νος έζήτει τι άπαρέσκον εις αυτήν, έκείνη έκραύγαζεν, αί δέ κραυ- 
γαί της συνωδεύοντο υπό τών τοϋ Ψιττακού, άν και ησαν μάλ
λον όξειαι. Ό Ψιττακδς ειχεν άγορασθή παρ’ αυτής μόλις ειχεν 
άποθάνει τδ κανάριον.

ΓΗ δυωδία τής Ματθίλδης καί τοϋ πτηνού παρεΐχον πολλάκις 
είς τον ασθενή διαταράξεις νευρικάς καί όδυνηροτάτας, δπως δ’ 
άπαλλαγή αυτών ούδέν ποτέ πλέον τή έλεγεν, ούδ’ άνθίστατο εις 
δ,τι έκείνη έπραττεν.

Ούχί έξ έρωτος πρδς τδν σύζυγον, άλλ’ έκ κουφότητος καί 
έγωϊσμοϋ, ή κυρία Ματθίλδη προσεποιεΐτο τήνζηλότυπον. Δέν ήνεί- 
χετο δπως ο σύζυγός της προτιμά αυτής άλλην. Ζηλοτυποϋσα 
τήν Mouche, κατέστη άπότομος είς τούς λόγους της’ οσάκις αυτή 
έπεσκέπτετο τδν ποιητήν, δέν τή άπηύθυνε τδν λόγον, άλλ’ ή 
Mouche ώς πεπολιτισμένη κυρία άφοϋ τή έλεγε κα.ΐήτ ijpipar, 
προσ-εποιεϊτο δτι δέν έννόει τήν παρουσίαν της.

Κατά τάς μακράς νύκτας -ιών άγρυπνιών του ό Χάϊνε έστρεφε 
τδ πνεΰμα πρδς τήν πατρίδα, πρδς τήν μητέρα, πρδς τήν αδελ
φήν’ δτε δέ ή ήγαπημένη του Lotlclieil ήτο παρ’ αυτώ, αφηρεΐτο 
μετ’ αύτής καί τή έλεγεν δ,τι τώ διήοχετο κατά νοϋν, έστω καί 
τούςμ.άλλον κενούς λόγους, δσους δύναται νά δημιουργηση κεφαλή 
άσθενοϋς. Έν τώ μέσω τής νυκτδς τήν έκάλεσέ ποτέ καί τή είπε:

«Lotlchen, κατασκευάσωμεν άναπαυτικήν άμαξαν 'καί όδή- 
«γησέ με είς τδν οίκόν σου, ίνα δυνηθώ νάφήσω τον ύστατον στε· 
«ναγμόν έν τή άγκάλη τή, μητρός μου».

’’Επειτα έβαλε σπαρακτικήν κραυγήν διά τάς άπηνεϊς βασάνους 
αίτινες τδν έταλαιπώρουν καί έπανήρχισε καλών την μητέρα του. 
Ή πρδς τήν μητέρα του άγάπη τώ ήτο πάθος. Ήγαπα άπειρως 
τήν δυστυχή έκείνην γραίαν, ήτις ήγνόει τάς θλίψεις και τούς πό
νους τοϋ υίοϋ της. Τή έτεινε τούς βραχίονας, τήν έπόθει' καί ή 
μ.ήτηρ ούδέ νά τδν άκούσή, ούδέ νά τδν ϊδη ήδύνατο. Έν καλλι- 
τέρω μόνον κόσμω έπανεϊδον άλλήλους.
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Έν ταϊς στιγμαϊς λοιπόν της άναπαύσεώς του ό θεϊός μου,ϊνα 
μη κατάθλιψη τήν μητέρα του, έσχε τήν δύναμιν νά τή ύπαγο- 
ρεύη έπιστολάς φαιδράς, απολογούμενος ότι δέν τή έγραφεν ΐδιο- 
χείρως ένεκα νόσου τών οφθαλμών.

Ευλαβές ψευδός ! Ούχί δλιγώτερον δδυνηρδν ήτο τό εργον 
τής μητρός μ.ου έν Άμβούργω, τά πάντα μηχανωμένης όπως ού- 
δεμίαν εϊδησιν λάβη ή μάμμη μου' και αί έφημερίδες αύτα'ι ύπε- 
βάλλοντο εις έπιθεώρησιν. Πριν ή τάς δώση εις τήν μητέρα της, 
παρετήρει ακριβώς μή άνεφέρετό τι περί τής άπέλπιδος κατα- 
στάσεως τοϋ αδελφού.

"Οτε έδημοσιεύθη ό Μυθιστοριογραφείς ήμήτηρ μου μοί είπε ν’ 
άφαιρέσω έκ τοϋ βιβλίου τάς σελίδας έν αίς ό Χάϊνε έλάλει περί 
τοΰ προσεχούς θανάτου του, καί έν γένει παν δ,τι ήδύνατο νά φανε- 
ρώση τάς αγωνίας τής νόσου του. Ούτωσί έπανορθωθέν τδ βιβλίον 
έδόθη εις τήν δύσμοιρον γραϊαν, ήτις τδάνέγνω μεθ’ υπερηφάνειας 
μητρικής καί έν πλήρ-ι ευχαριστήσει.

ΕΥΓ· Γ· ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ·

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΑΚΑΣ

'Υπάρχουσιν ονόματα γιγάντεια, υπερήφανα καί άγέρωχα, ως η 
^ίδη, υψηλότεοα καί τών κέδριον τοϋ Λιβάνου, πλήρη φωτός τιμής 
καί δόζης, όνόματα, έκπροσωποϋντα τδν βί ον ένος δλοκληοου λαοΰ, 
είδωλα σεμνά καί ιερά θαυμασμού καί λατρείας, δνοματα, τα 
όποια έγεννήθησαν διά νά μή άποθάνωσι ποτέ, φάροι τηλαυγείς 
έν τή ιστορία τής άνθρωπότητος, παλλάδια τών έθνικών παραδό
σεων καί πόθων, πρωταπόστολοι τών μεγάλων πράξεων καί ιδεών, 
ένώπιον τών όποιων ή 'Ιστορία ΐσταται έκθαμβος, καί ή Μούσα 
τής ποιήσεως, έν ίερα ένθουσιασμοϋ έκστάσει, ψάλλει άηδονόστο- 
μος καί ένθεος, στεφανοϋσα αυτά μέ δάφνης στεφάνους άμα- 
ράντους.

Έν έκ τών όνομάτων αύτών ε'νε τδ τοϋ λέοντος τών άγώνων 
τής έλευθερίας τής Κρήτης, τδ όνομα τοϋ Καπετάν Μιχά.Ιη 
Κόρακα.

Άποκαλύψατε ένώπιον αύτοΰ τήν κεφαλήν, έλεύθεροι Έλλη
νες. Δοϋλοι, ράνατε, όχι μέ άνθη, αλλά μέ δάκρυα πόνου έκ βα- 
θέων ψυχής, τήν αγίαν μνήμην έκείνου, δστις έζησε διά τούς αγώ
νας τής έλευθερίας σας. Όστα τών προμάχων τής πατρίδος, σκιρ- 
τήσατε εις τούς τάφου; σας. 'Ιστορία, κλίνον ευλαβές το γόνυ 
ποδ τοϋ Τιτάνος τών νεωτέρων γενεών. Καί σύ, λύρα τών βάρ
δων, τόνισον διάτορος ώδάς θεσπεσίας, διά ν’ άντηχήσωσιν αί φά- 
ραγγες τής πατρίδος μας καί τά βουνά τδ όνομα ενός τών λαμ- 
προτέρων ήρώων τών έθνικών μας αγώνων, τών γνησίων έκγόνων 
τών νικητών τών παλαιτάτων Τιτάνων !
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Κρήτη, ώ Κρήτη, αθάνατε τής ανδρείας και τής δόξης κοιτίς, 
περίβλεπτον τής ελευθερίας σέμνωμα και καύχημα τής Μεσογείου, 
χώρα, πλήρης εποποιίας καί ιστορίας, Βηθλεέμ ίεοά τοΰ Αρχαίου 
κόσμου, ήτις υπήρξες τοΰ Διδς τδ λίκνον, σεπτή μήτερ τοΰ Κό
ρακα, έδική σου εινε ή μεγάλη αύτή καί άκτινοβόλος δόξα· Είς 
αιών τής ιστορίας σου, ό αιματηρότερος καί ενδοξότερος, συνδέε
ται μετά τοΰ περιφανούς αύτοϋ ονόματος Αρρήκτως, τά δεινά καί 
αί ταλαιπωρίαι σου ήσαν ταλαιπωρίαι καί δεινά του καί δόξα σου 
εινε ή δόξα του.

Ένίοτε, έν ώ ή γή Αδρανή ήρεμος καί γελόεσσα, έκ τών στέρ
νων αυτής έκρήγνυνται ήφαίστια περιφλεγή καί φοβερά, λάβαν 
πυρδς, ουρανομήκη λάμψιν καί φρίκην "λδου έκπέμποντα. Εις τδ 
ούράνιον στερέωμα έν μέσω τών μυριάδων συνήθων αστέρων, α
ναφαίνονται ένίοτε μεγαλοπρεπείς κομήται, άγλαόμορφοι σελαγί- 
ζοντες, καί όπόταν νέφη βαούνωσι τήν Ατμόσφαιραν καί δίκην 
τυράννων πιέζωσιν αύτήν, γεννώνται αίφνης τρομόγδουποι κεραυ
νοί, σείοντες τήν γήν δλην καί παράγοντες θυέλλας καί δετούς, 
δι*  ών ή φύσις έξωραιζεται άναθάλλουσα.

’'Εχει ομοίως καί ή άνθρωπότης τά ήφαίστια αύτής, τούς κο- 
μήτας, τους κεραυνούς της. Εινε οί μεγάλοι άνδρες, οί Αναφαι- 
νόμενοι ένίοτε έπί τής γής διά νά μεταβάλωσι τοΰ κόσμου τάς 
τύχας, οι ημίθεοι, οί ήρωες.

'Η νεωτέρα Ελλάς κατά τούς χρόνους τής δουλείας Ίλιάδα 
τοιούτων ηρώων Ανέδειξεν έκ τής δμίχλης καί τοΰ ζόφου τής τυ
ραννίας. Μεταξύ δέ τών διαπρεπεστέρων αύτής ήρώων ήτο καί δ 
Αθάνατος Γαριβάλδης άρματωλδς τής Κρήτης, δ Μιχαη.Ι Κόρακας.

Πόμπια, ασημον χωρίον τής Μεσσαράς τοΰ Ηρακλείου, Σύ έσχες 
τήν τύχην νά γεννήσης καί γαλουχήσης τδν μέγαν τοΰτον καί 
περίδοξον τής έλευθερίας πρόμαχον >.αί στρατηλάτην. Χαΐρε μικρά 
κοιτίς τοσοϋτον έπιφανοΰς μεγαλείου, λίκνον καί τάφε περίβλε
πτε τοϋ λεοντοκάρδου τής Κρήτης Άχιλλέως!

Έκεϊ, εις τάς χλοεράς χώρας σου, είδε τδ φώς τής ζωής τής

’’ϊδης δ λέων ούτος. Έγεννήθη δούλος' Αλλ’ ένέκλειεν εις τά στήθη 
του δ μέγας αύτδς μικρδς σκύμνος τής έλευθερίας τδ δαιμόνιου, 
διότι τδν έγαλούχησεν αύτή ή σεπτή τών λαών θεά. Καί μόλις ή 
ήβη έζωπύρησε τδ ροδαλόν αύτοϋ σώμα, έβρυχήθη δ λεοντιδεύς 
καί έπόθησε τά ελεύθερα βουνά του, έθραυσε τάς άλύσεις του, έλαβε 
τδ βάπτισμα τοΰ αίματος, φονεύσας αίμοβόρον καί τύραννον Αγαν 
καί οι’στρηλατούμενος έκ τοΰ αγίου τής έλευθερίας πνεύματος, ήρ- 
χισε τήν έποποιΐαν τής δόξης του καί ένεκολπώθη τήν ιδέαν ν*  
Απελευθερώση τήν πατρίδα του από τοΰ ζυγοΰ τής δουλείας.

• Ευδαίμων, οστις τήν λαμπράν συνέλαβεν έλπίδα
• Νά σώση μ’ δπλων δύναμιν τήν δούλην του πατρίδα, 
«Καί άνδρουμένην αισθανθεί; τών νεύρων του τήν ρώμην, 
«Τήν λεοντήν του ήτλωσεν εΐ; δψιν τών τυράννων, 
«Πολέμου; έμελέτησε καί ρίσματα παιάνων
«Καί δόξαν έλευθερωτοΟ καί δαφνηφόρον κόμην.
• Πλατύς εμπρός του Ιδεών εκτείνεται όρίζων, 
«Μέ ανδρας διαλέγεται ήρωΐκών αίώνων,
«Καί ουδέ ζή είς τό παρόν καί μετά τών συγχρόνων,
• ’Αλλά είς μέγα παρελθόν κ’ είς μέλλον έτι μείζον. (*)

Φαντάσθητε τδν δεκατετραετή ήρωα, δνειρευόμενον τήν απε- 
λευθέρωσιν τής πατρί δος του έν μέσω τοΰ τυραννικωτέρου τής δου
λείας ζυγού καί τής Απαισιωτέρας διά τήν ’Ανατολήν πολιτικής 
καταστάσεως ! Ποία μεγαλουργός φλδξ έκαιε τά στήθη τοΰ φο
βερού μείρακος διά νά πιστεύση εις τοιοϋτον δνειρον ! Ποίον αίμα 
διέτρεχε τάς φλέβας αύτοϋ διά νά τολμήση νά έγκολπωθή τότε 
τόσω μεγάλην ιδέαν ! Δέν είναι ίσως μεγαλείτερος αύτοϋ κατά 
τδ σθένος τής ψυχής δ Ναπολέων, οτε, τήν νύκτα τής πανολε- 
θρίας τοΰ Βατερλώ, ήθέλησε νά έπανέλθη μόνος κατά τών τρο- 
παιούχων έχθρικών μυριάδων.

Είκοσι καί είς Άπρίλιοι μόλις ήνθουν θαλεροί έπί τής πλήρους 
πυρδς καί Ακμής ζωής του, οτε τής Αγίας Λαύρας δ Αρχάγγελος

<·) Άλ. Ρ. 'Ραγκαβής. «Λαοπλάνος». 
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έξήγειοεν έζ τοΰ ληθάργου τής δουλείας τδν ζοιμώμενον Ισραήλ 
ζαί άνεσείετο έζ βαθέων ή Έλληνιζή γή είς τής έλευθερίας τδν 
άγιον θούριον. Φοβερδς ζαί άζάθεζτος Άχιλλεύς έρρίφθη εις τδν 
αγώνα δ Κόραζας ζαί έζτοτε λαμπρύνεται ή έποποιία τών αν
δραγαθημάτων του.

Λαμπρδς πολεμιστής, μυθιζδς ήρως! «Έλαφρδς, ώς δ δρεινδς 
δόρζων, φοβερδς, ώς τδ φλογερδν μετέωρον. Είς τάς μάχας, ώς με
ταξύ τών νεφών ή αστραπή, ήζτινοβόλει τδ ξίφος του- ώς δ με- 
τόμβριος χείμαρρος ητον ή φωνή του ζαι ώς έπί τών φαράγγιον ή 
βροντή». Τύπος άρχαϊζού ήρωος, έξ έζείνων, τούς δποίους χενεαί 
δλόζληροι ζυοφοροΰσι ζαί γενεαί ονειρεύονται. 'Υπεράνθρωπος, 
μεγάλη φύσις ζαί έζταζτος ψυχή, άξια άλλων μεγαλοπραγμόνων 
έποχών.

Λάτρις ζαί πρόμαχος τήςέλευθερίας υπηρέτησε τούς άγώνας της 
παιδιόθεν. Έζατδν περίπου μαχών έγένετο δ λαμπρδς ήρως. Μία 
ητον ή φιλοδοξία του, περιζαλύπτουσα αύτδν, ώς σημαία, ή ανε
ξαρτησία τής πατρίδος του. Έορίπτετο είς τούς πολέμους παρα- 
τόλμως μέ άνοιζτδν στήθος, ώς δ Νέϋ, δ ανδρείος τών ανδρείων, 
είς τήν μάχην τής Μόσχας, άλλ’ αι σφαΐραι δέν τδν έθιγον, διότι, 
ώς λέγουν οι Κρήτες, ητον αγαπημέ roc τοϋ θεόν· Είςδλους τούς 
Κρητιζούς άγώνας πρωτηγωνίστησεν έως έσχάτων.

Φεΰ! ’Όνειρος ζαί χίμαιρα είνε ή έλευθερία τής μεγαλομάρτυ- 
ρος ήρωΐδος τής Μεσογείου ή τδ πλήρωμα τοΰ χρόνου δέν ήλθεν 
είσέτι ;

Μετά τήν τελευταίαν αύτής έπανάστασιν δ ΜιχαηΛ Κόρακας 
ζατέφυγεν εδώ, είς τάς Αθήνας, δπου ζαί διέμεινε μέχρι τοΰ πα
ρελθόντος Αύγούστου, νέος Βρούτος, μαζοάν τής 'Ρώμης. Έπί τών 
ποταμών Βαβυλώνος έζάθησε ζαί έζλαυσεν έν τώ άναμιμνήσζεσθαι 
αύτδν τής Σιών. Πολλάζις έγόγγυζεν, ώς δ ζαθειργμένος είς τά 
φύλλα άνεμος ζαί, ώς, τδ τήν έρημον όχθην, βρέχον ζΰμα.

Έπί τέλους δέ ζατά μοιραίαν τινά προαίσθησιν άνεπόθησε τήν 
γενέτειραν τής Πδης δ λέων ζαί έπανήλθεν είς τά Πόμπια.

Έζεϊ, έζλεισε διά παντδς τούς οφθαλμούς ζαί εύρε τάφον πο- 

λύζλαυστον. Τδν έζλαυσεν δλόζληρος ή Κρήτη ζαί μέ δάζρυα θερ
μά ζαί εύγνώμονα ζατέθηζεν άμαράντους δάφνης ζλάδους είς τδ 

μνήμα τοΰ προμάχου τής έλευθερίας της.

— 'Η ’'ίδη δέν θά σέ ΐδη πλέον ζαί δέν θά φωτισθή άπδ τήν 
λάμψιν τών οφθαλμών ζαι τοΰ ξίφους σου.

’Αλλά τδ όνομά σου θά ζήση είς τάς ζαρδίας τών συγχρόνων 
ζαί τών μεταγενεστέρων, ώς φρίζη ζαί τρόμος τών τυράννων, ώς 
ίερδν σύνθημα τής έλευθεοίας ζαί τής άνδρείας, ώς παλλάδιον τών 
Κρητιζών πόθων ζαί παραδόσεων σεμνδν ζαί άθάνατον.

'Η 'Ιστορία θ’ άνοιξη χρυσας σελίδας είς τήν δόξαν σου ζαί ή 
Μούσα τής ποιήσεως θ’ άποθανατίση τήν άνδρείαν ζαί τούς άθλους 
σου ζαί τήν μεγάλην ώς ή Ηδη, ζαρδίαν σου.

Είς τά Πόμπια θά ήνε ή ζόνις σου, άλλά τδ όνομά σου παν- 

ταχοΰ !

ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΑΡΣΕΝΗΣ·

ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΑΪΤΩΝ
CHATEAUBRIAND

Έάν τις έναερίως άνέλθη, ή έπί τών ύψιζαρήνων δρέων ποο- 
βάλλη, θέλει παραχρήμα είπει δτι τά φυτά άπολαμβάνουσί τι 
έζ τοΰ ούρανοΰ ου προσεγγίζουσιν. Πολλάζις βλέπει τις έν μέσω 
τής έπιζρατούσης γενιζής σιγής, περί τδ λυζαυγές, τά άνθη ζοι- 
λάδος άζινητοΰντα έπί τών πρέμνων αύτών" μετ’ ού πολύ άρχον- 
ται ζλίνοντα ποιζιλοτρόπως πρδς άπάσας τάς διευθύνσεις τοΰ δρί— 

ζοντος. Τήν στιγμήν ταύτην έν ω τδ παν φαίνεται ηρεμούν, μυ
στήριόν τι βασιλεύει: ή φύσις συλλαμβάνει, αί δέ βοτάναι αύτής 
έξ ίσου νεαραί μητέρες υπάρχουσαι, άτενίζουσι τδ μυστηριώδες 
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έκεΐνο άντικείμενον έξ ου προσδοκώσι την πολυγονίαν. Διαφόρους 
έχουσι ταΰτα συμπάθειας ήττον μεταρσίους, ώς καί συνουσίας μάλ
λον αοράτους' δ νάρκισσος παρά τά κελαρίζοντα ρείθρα ρύακος 
πληθύνει την παρθένον γενεάν του, τό ΐον αναθέτει εις τού; ζέφυ
ρους τούς σεμνούς έπιγιγνομένους του, μέλισσά τις συλλέγουσα 
από άνθους εις άνθος το μέλι, έν άγνοια αυτής γονιμοποιέ: τούς 
εύανθεϊ; λειμώνας’ μία μόνη χρυσαλλίς φέρει έπ'ι τών πτερυγίων 
της ολόκληρον λαόν.

Έν τούτοι; και οί ερωτες τών πτηνών δέν φαίνονται δντες 
όλοσχερώς ένδιοι, διότι καί οϋτοι ώς οί τών ανθρώπων εισίν πολυ
κύμαντοι. Διά τής τρικυμίας μόνον δύνανται νά έλθωσιν εις συν
ουσίαν δ κέδρος τοϋ Λιβάνου τώκέδρω τοΰ Σινά, ένώ έν ταϊς ύπω- 
ρείαις τοΰ όρους ζεφυρϊτις μόνον αύρα αρκεί ϊνα έπιχύσή κύματα 
γλυκυθυμίας έπί τών έκεϊ φυομένων ανθυλλίων. Μη δέν κλονίζει 
ουτω ή πνοή τών παθών τούς έπί μεγαλοπρεπών θρόνων έρειδο- 
δομένους βασιλείς καί ισχυρούς, ένώ οί πτωχοί ποιμένες διάγουσιν 
έν τελεία: ευδαιμονία έρεισμα μοναδικόν έχοντες τούς πόδας αυτών;

Το άνθος παρέχει το γλυκύτατον μέλι’ είναι θυγάτηρ τής αυ
γής, το θέλγητρου τοΰ έαρος, το κάλλος τών παρθένων, δ έρως τών 
ποιητών, καί τοΰτο παρέρχεται καρπαλίμως ώς δ άνθρωπος βαθ
μηδόν φυλλορροούν. Έν τή άρχαιότητι έστεφε τά μεγαλοπρεπή 
συμπόσια ώς και τήν πολιάν τοΰ σοφοΰ κεφαλήν. Οί πρώτοι χρι
στιανοί έκάλυπτον δι’ αύτοΰ τούς μάρτυρας καί τό θυσιαστήριον 
τών κατακομβών’ σήμερον δι’ άνάμνησιν τών παοελθουσών εκεί
νων αρχαίων ήμερών, διά τών τοιούτων καθωραίζομεν τούς ναού; 
μας. Έν τή κοινωνία άπονέμομεν εις τάς χροιάς αυτών τάς δια
θέσεις μας’ τήν ελπίδα εις τήν χλοεοότητα αύτοΰ’ τήν άθωώτητα 
εις τήν λευκότητά του, τήν παρθενικήν αιδώ εις τήν ροδίτην αύτοΰ 
χροιάν. Υπάρχουσιν έθνη ολόκληρα ών τυγχάνει ών ερμηνευτής 
τών αισθημάτων αύτών’ είναι βιβλίον μεστόνχαρίτων μή περ’έχον 
ούδέ τήνέλαχίστην έπιβλαβή πλάνην, πλήν τή; πτεροέσσης ιστο
ρίας τών μεταβολών τή; ανθρώπινη; καοδίας !

Ή Πρόνοια θέτουσα τό γένος έν τοϊς διαφόροις άντικειμένοις 
πολλών οικογενειών φυτών, έπλήθυνεν ουτω τά μυστήρια καί τάς 

κάλλονάς τής φύσεως. Διά τοΰ νόμου τή; μεταναστάσεως αναφύ
ονται γένη τινά φυτών κατά τό φαινόμενον άμοιροΰντα κινητι
κής δυνάμεως. Καί ο τέ μέν δ κόκκος ή δ καρπός δτέ δέ μόριόν 
τι τοΰ φυτοΰ ή ολόκληρον τό δένδρον ταξιδένει. Οί κοκκιφοΐνικες 
αύξάνουσιν πολλάκις έπί αποτόμων σπιλάδοον έν μέσω τής θαλάσ
ση;. "Οτε ή θύελλα ένοικίζει οι καρποί των πίπτουσιν, τά δέ κύ
ματα κυλινδοΰσι ταΰτα εις χώρας μή κατωκουμένας, έν αϊ; μετα
βάλλονται εις υπερήφανα δένδρα, σύμβολον έγκαταλελειμμένη; 
άοετή; έπί υφάλων, έκτεθειμένων εις τήν μανίαν τών κλυδώνων’ 
όσω μάλλον αυτή καθίσταται έομαιον τών καταιγίδων, τοσοϋτον 
περισσοτέρου; θησαυρού; παρέχει τή άνθρωπότητι.

Έν τή ακτή τοΰ Jar μικροΰποταμοΰ τής κομητείας τοΰ Juffolk 
έν ’Αγγλία, υπέδειξαν ποτέ ήμΐν ειδός τι καρδάμου τά μάλα πα
ραδόξου. Τό φυτόν τοΰτο άλάσσει θέσιν προβαίνον ουτω; εΐπεΐν 
ώσεί δι’αλμάτων ή σκιρτημάτων. Στολίζεται έπί τών άκρων υπό 
πλουσίων τριχωμάτων, οτε τά ευρισκόμενα έν ταΐ; άκραις τοΰ όλου 
είναι άρκούντως μακρά, δπω; προσπελάσωσι τον βυθόν τοΰ υδατος, 
καί παραχρήμα αοχονται ριζοβολοΰντα. Έλκυόμενα δέ υπό τής 
δυνάυ.εως τοΰ φυτοΰ 8 κλίνει έπί τοΰ νέου αύτοΰ σιλφίου, αί ρίζαι 
τής άντικειμένης πλευράς χαλαρούμεναι συμπλέκονται, καί δή ή 
καρδαμί; στρεφομένη έπί τοΰ πρέμνου της, μετατίθηται μεθ’ όλης 
αύτής τής ακολουθίας. Τήν έπαύριον άναζητοΰσι τό φυτόν έν ή 
θέσει κατέλιπον αυτό, έπανευρίσκοντε; αύτό ανωτέρω ή κατω
τέρω τής ρύσεως τοΰ κυματόεντος ποταμοΰ, άποτελοΰν ούτω 
μετά τών λοιπών ποταμίων γενών, όλως νέας αρμονίας καί 
έπιδείξεις. Δέν έτύχομεν αύτόπται μάρτυρες τή; άνθήσεω; ή 
τής καρποφορία; τοΰ παραδόξου τούτου καρδάμου, δπερ ώ; έκ τοΰ 
ίδιου ημών μοιραίου ανομάσαμεν Migrator τουτέστι παροδίτην.

Τά θαλάσσια φυτά ύπόκεινται έτι εί; μεταναστάσεις. Ταΰτα 
φαίνονται μετέχοντα τοΰ ριψοκινδύνου πνεύματο; τών νησαίων 
λαών οδ; ή γεωγραφική τοποθεσία κατέστησεν εμπορικούς. Τό 
jucns giganleus έξέρχεται έκ τών άντρων τής Άρκτου έν και- 
ρώ καταιγίδας, προχωρεί δέ άποδημοΰν καί διατρέχον άποστάσείς 
άπεράντους· Δίκην δυκτυωτοΰ πλέγματος έκτεινομένου από τής
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μιας μέχρι τής έτέρας ακτής του ’Ωκεανού, συμπαρασύρει μεθ*  
εαυτού μύακας, φώκας, ρίνας ή βατίδας, χελώνας, άς κατά την 
πορείαν του συναντά. Πολλάκις άποζάμνον ενεκεν τοΰ ύπερμέτρου 
έπι τών κυμάτων άγώνος, εκτείνει έν τών πρίμνων του έν τώ βυ- 
θώ τής άβύσσου Ορθοποδούν προ; στιγμήν’ μετ’ ού πολύ έπανα- 
λαμβάνον τής Οαλασσοπορίας τη έπιδράσει ούριου άνεμου, δια
σχίζει εκτάσεις άπεράντους, έρχόμενον ΐνα έπικοσμήση τάς άζτάς 
τού Καναόά, δι’ άναδέσμων άνθέων φυέντων έπΙ τών σπιλάδων 
τής Νορβηγίας.

Αί μεταναστάσεις τών ποταμίων φυτών, αϊτινες φαίνονται 
διά τοΰ πρώτου βλέμματος ώς απαυγάσματα τυχαία, εχουσιν έν 
τούτοις σχέσεις συμπαθείς μετά τοΰ άνθρώπου.

Έσπέοαν τινά περιπατοΰντες έπι τών ακτών τής Βρέστης ει- 
δομεν πτωχήν τινα γυναίκα βαίνουσαν διά μέσου βράχων απο
τόμων’ αυτή παρετήρει μετά προσοχής τά λείψανα ναυαγίου, προ 
παντός δέ τά έπι τών λειψάνων προσκεκολυμμένα φυτά, ώσεί ζη- 
τοΰσα τρόπον τινά διά τοΰ νοός έν τή μάλλον ή ήττον γεραρό- 
τητι τούτων δρισμένην έποχήν τής δυστυχίας της. Μετ’ ού πολύ 
άνεκάλυψεν έν μέσω τροχάλων μίαν έκ τών πυξίδων έκείνων έν αίς 
οι ναΰται τίθησι λιζύθους. 'Ισως ποτέ έπλήρωσε τούτους έκ τών 
καρπών τών στερήσεων της ρευστικοΰ τίνος ποτού’ ημείς τοιαύ- 
την κρίσιν παραχρήμα έξεφέραμεν, ϊδόντες ταύτην άπομάσσουσαν 
τούς οφθαλμούς διά τών άκρων τή; περιζώστρας της. ’’Ηδη μόνον 
βρυοφυή τινά φυτά άντικαθίστων τά τιμαλφή άντικείυ.ενα τής 
φιλοστοργίας της.

*Οτε δ κρότος τηλεβόλου άγγέλει τοΐς κραταιοϊς το ναυάγιον 
τών ισχυρών τής γής, ή Πρόνοια έπι τής αυτής ακτής άγγέλουσα 
πένθημόν τι άγγελμα τοϊς άσήμοις κα'ι άδυνάτοις, στέλλει αυτοί ς 
λαθραίως κάρφη τινά χόρτον καί σύντριμμα ναυαγίου.

Έν ΆΟήναις τή 14η Σεπτεμβρίου 1882,

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΑΚΑΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μ· ΚΑΖΑΝΤΖΗ·
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Φίλε κ. Άρσίνη,

Κατά την φιλικήν υμών αΐτησιν, σας στέλλω διά τήν «Ποικίλ ;ν Στοάν» μέρος της 
μεταφράσεώς μου τού Έρνάνη’ πέποιΟα δε δτι θέλετε φροντήσει νά τυπωθή δι’ δλης 
τής διακρινούσ.,ς ύμκς λεπτότητος καϊ φιλοκαλίας.

'Όλος πρόθυμος
Γ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Ε JNT ΤχΓ ΉΖ Σ

ΒΙΚΤΟΡΟΣ ΟΥΓΚΩ

1ΊΡΑΞΙΣ Γ'.
r[I θύρα τοΰ θεάτρου ανοίγει δι’ άμφοτέρων τών φύλλων. Έμβαίνει ή 

Δόνα—Σόλα έν νυμιοικ^ στολή, συνοδευομένη υπό πολλών ακολούθων
και δύω γυναικών, φερουσών έπι βελούδινου προσκεφαλαί-ου κιβώτιον 
άργυρόττυκτον, δπερ θέτουσιν έπι τραπέζης, περιέχον Δουκικόν στέμ
μα, ψέλλια και άδάμαντας μίγδην. Ό Ερνάνης, άσθμαίνων’ και έκ
πληκτος, ατενίζει τήν Δόνα—Σόλαν μέ οφθαλμούς διαπύρους χωρίς
ν’ άκούη τόν Δούκα.

ΣΚΗΝΗ Γ.

Ονςιλβας, ΕΡΝΑ5ΗΣ ir στοΛι) μονάχον, 
ΔοναςολΛ, ’ΑχόΛονΰοι, 'Ύ’χηρέτα'.. 
δον-ςιλβας, ί^αχο.Ιουθεϊ jrpoc τον 

rΕξγάνην.
— Kat ή έδ.κήμου Δέσποινα' ή πρδς αυτήν 

[Ιατρεία.
Επίσης ποοξενεΐ καλόν! — Ω νύμφη μου

[γλυκεία,

ΈλΟέ.
Προσφέρει τήν γεΐρα είς τήν Δόνα-ΣόΛαν, ώχράν πάντοτε και σοβαράν.

1 I
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Πλήν ποΰ διάδημα ; ποϋ άρραβών τοΰ γάμου ; 
ΕΡΝΑΝΗΣ έν χεραυνώδει φωνή.

Τίς θέλει τώρα χίλια φλωρία τ’δνομά μου ;
’Εκπλήττονται πάντες. Ό Έρνάνης σχίζει τόν μανδύαν, τόν ποδοπατεχ 

χιί φαίνεται έν στολή όρεινοΟ.

Ειμ’ ό 'Ερνάνης ! 
δΟΝΑ-ςΟΛΑ, zar’ ZdZar, πΛήρης χαρας.

Ζωντανός, θεέ ! 
ερνανης, πρός τούς οίχέτας.

Άναζητοΰμαι.
'Ημέραν, νύκτα.

Πρός τόν AoQxa

’'Ηθελες νά μάθης άν καλούμαι
Περέζης ή Διέγος ; νΕ, ποσώς’ ειμ’ ό 'Ερνάνης ! 
'Ωραϊον ονομα, είκών ορεσιβίου πλάνης, 
Προγεγραμμένου στολισμός. 'Η κεφαλή μου μόνη, 
Παρατηρείς ; τοΰ γάμου σου τά έξοδα πληρόνει!

Προς τους οίκε'τας.

Σάς τήν προσφέρω’ σπεύσατε, καλά θά πληρωθήτε ! 
’Εμπρός" ιδού αί χεΐοές μου, οί πόδες! μην άργήτε !
Πλήν δχι’ άλλη δύναμις μέ σφίγγει, μέ βαρύνει 
'Οποΰ δέν θραύεταε ποσώς!

ΔΟΝΑ-ΣΟΛΑ, Ιδίφ.
Θεέ !

ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ.

Παραφροσύνη!
Ειν’ εμπαθής δ ξένος μου !

ΕΡΝΑΝΗΣ.

Είναι ληστής, σέ είπα"
ΔΟΝΑ-ΣΟΛΑ.

*Ω, μή μή τά ακούετε !
ΕΡΝΑΝΗΣ.

Σκληρός αντάρτης .... κτύπα

ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ.
Σωρός φλωρίων! Κύριε, 8ivat χρυσός έν τέλει, 
Καί διά τούς ανθρώπους μου διστάζοι............

ΕΡΝΑΝΗΣ

ΤΙ μέ μέλει !
Μέ φθάνει ένα μεταξύ όλων αυτών νά εχης.

Πρός τούς οΐκέτας. 
Πωλήσατέ με, δότε με !

ΔΟΝ'ΣΙΛΒΑΣ
’Αλλά σιώπα" τρέχεις 

Στιγμάς κρίσιμους !
ΕΡΝΑΝΗΣ

Σπεύσατε" ειν’ ώρα ώφελείας. 
Σάς λέγω, είμ’ δ άγριος φυγάς, δ ταραξίας 
'Ερνάνης !

ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ
( Σίγα !

ΕΡΝΑΝΗΣ
'Ο Ληστής! 

ΔΟΝΑ-ΣΟΛΑ, μέ φωνήν σβυνομένην εις τήν άχοήν του- 
"Ω, παυσε τάς προκλήσεις !

ΕΡΝΑΝΗΣ, ήμιστρεφόμενος πρός αυτήν. 
Έδώ νυμφεύονται" κ*  εγώ θά νυμφευθώ επίσης ! 
Μέ περιμέν’ ή νύμφη μου !

Προς τόν ΔοΟΧα

Καθώς ή έδικ^ σου 
Δέν ειν’ ωραία, πλήν πιστή τουλάχιστον έξ ίσου. 
Ειν’ ή αγχόνη !

Πρός τούς οϊκέτας·

Πώς! Κανείς δέν προχωρεί έν βήμα ;
ΔΟΝΑ-ΣΟΛΑ,----χαμη.Ιή τ ή φωνή.

*Ω, οίκτον !
ΕΡΝΑΝΗΣ, πρός τούς οίχέτας.

Χίλια χρυσά! . . . Τά παραιτείτε ; κρίμα !
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ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ
'Οποίος δαίμων! 

ερνλνβς, .πρό<' era rur otxer&r. 
Τρέξε συ' τύ δώρον θά ζερδήσης 

Καί άπο δούλος μέτωπον ανθρώπου θ’ απόκτησης !
Ιϊρός τούς άλλους.

Πλήν σεϊς, διστάζετε και σείς ; "Ω, μοίρα τεθλιμμένη ! 
δον-ςιλβλΣ

Και νά σ’ έγγίσουν, αδελφέ, ή ώρα των σημαίνει. 
'Ερνάνης είσαι, ή πολύ χειρότερον άν ήσουν 
’Αν διά σέ άντΐ χουσοΰ tv κράτος μέ χαρίσουν, 
*Ω ξένε ! σέ φιλονεικώ απέναντι τοΰ κόσμου. 
Και προς τον Κάρολον, άφ’ού σέ στέλλει ό Θεός μου ! 
Δέν ζώ, άν τρίχα πειραχθή τής κεφαλής σου μία.— 
’Ανεψιά μου, ή στιγμή έγγίζ’ ή μακαρία .... 
Μακρύνσου ήδη" τήν φρουράν νά έξοπλίσω τρέχω, 
Νά κλείσω τάς εισόδους (*) ’

(*) Σ η μ. τής II. Στοάς. ΕΙς τάς έπομένας σκηνάς ό Δον—Σίλβας 
καταλαμβάνει τόν Έρνάνην και Δόνα-Σόλαν περιπαθώς διαλεγομένους 
και έςεγείρεται βλη του ή ζηλοτυπία ’Ενώ δέ ταλαντεύεται μεταξύ λυσ
σώδους έκδικήσεως και τοΰ προς τόν ξένον αύτοΰ καθήκοντος τής φιλο
ξενίας, αγγέλλεται ή τοΰ βασιλέως προσε'λευσις και ό Δόν-Σίλβας σπεύ
δει νά κρύψρ τόν Έρνάνην εν τινι τοΰ δωματίου του άπορρήτω κρυψώνι. 
eH έπομένη σκηνή αναπτύσσει ολην τήν αγωνίαν και τόν Ιπποτισμόν τοΰ 
γηραιού Σίλβα, αμφισβητούντο; μέχρι; έσχατων και σώζοντας πάση Ου
σία τόν ξένον αύτοΰ.

Εξέρχεται μετά τών οικείων·

ΕΡΝΑΝΗΣ, άχ£ρέυκώ>· άοπ.Ιοκ ζώνη? του' 
Φευ, έν ξίφος νά μζν ίχω !

ΣΚΗΝΗ 7'·

ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ, ΔΟΝΑ-ΣΟΑΑ, κεκαλυμμένη, ΔΟΝ-ΚΑΡΟΔΟΣ, παρακο· 
λουΟούμενος υπό πλήθους εύγενών, καραβινοιοόρων και τοξοτών. Ό Κά- 

Οολος προχωρεί βραδεΐ βήματι στηλόνων έπΐτοΟ δουζό; βλέμμα οργής 
καί δυσπιστίας. Ό δούξ προχωρεί εις συνάντησιν του, καί χαιρετά εύ- 
σεοάστως. — Σιγή. —* Ανησυχία και τρόμος γενικός. Τέλος ό βασι
λεύς, φθόνων απέναντι τοϋ δουκός, ϋψοΐ άποτόμω; τήν κεφαλήν.

ΔΟΝ-ΚΔΡΟΛΟΣ

Και πώς, έξάδελφέ μου, ,
Τήν θόραν έχεις σήμερον τόσον καλώς κλεισμένην ;
Μά τούς άγιους ! ·ηλπ'.ζχ ολίγον έφθαρμένην.

'Ο Δόν -Σίλβας θέλει ν’ άποκριθή, άλλ’ ό βασιλεύς τόν συγζρατεΤ 
δ<ά κινήσεώ; τινο; αγέρωχου.

Αργά έν μέρει όνειρα νεανικά σέ φλέγουν !
Αι, μήπως φέρω κίδαριν ; μήΒοαδβίλ μέ λέγουν, 
Μαχών και όχι Κάρολον, προ τής κλειστής σου θύρας 
Ν’ μ’ άντιτάσσης δρύφακτα, ν’ μ’ άποσ-ας γέφυρας ;

δον-ςιλβδς, ztnoaxJlrur
Μονάρχα..........

ΔΟΝ'ΚΑΡΟΛΟΣ

Λάβετε τάς κλεϊς, κρατείτε τάς γωνίας.
Δύω αξιωματικοί εξέρχονται, άλλοι δέ παρατάττουσι τού; στρατιώτας έν 

τριπλά) στοίχψ εις τήν αίθουσαν, παρά τήν μεγάλην θύραν-

Ά! συνδαυλίζετε λοιπον τάς πάλαι ανταρσίας ; 
Καλά’ άν ουτω φέρεσθε, ο βασιλεύς ταχέως, 
Καλοί μου δούκες, θά φερθή μέ ήθος βασιλέως, 
Κ’ εις τάς επάλξεις σας, πατών εύπύογους ακρώρειας, 
θά πνίξω ώς εις φωλεάν τάς ποίν σας αυθεντίας!

ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ, ciropθούμενος
Οί Σίλβα·. είναι, βασιλεύ, πιστοί. . . . 

δον-καρολος, δ ιαχόπτ ur
’’Ω, τούς γνωρίζω.

Ειπέμε, ή τού; πύργους σου τούς ένδεκα κρημνίζω!
Ή σβύσασα πυρκαϊά, σπινθήρα πάλιν ρίπτει,
Ζή, δέν έχάθη τών ληστών ό πρώτος.—Τίς τον κρύπτει ;
Σύ, τον Έρνάνην, μάστιγα καταστροφής, πολέμου, 
Έδώ, εντός τού πύργου σου φυλάττεις !
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ΔΟΝ'ΣΙΛΒΑΣ

Κύριέ μου,
Ειν’ αληθές.

ΔΟΝ-ΚΑΡΟΛΟΣ

Πολύ καλά' αυτόν ή την ζωήν σου.
Μ’ ένόησες; .

ΔΟΝ'ΣΙΛΒΛΣ, .Ύροσχ./ίΓωκ

Ώς πρός αυτό, ειν’ εύκολον, πραόνσου.
Θά γείνη ώς έπιθυμεΐς..........

Ή Δόνα-Σόλα κρύπτει τό πρόσωπον μέ τά; χιϊρα;
και πίπτει έπι σκίμποδος.

ΔΟΝ-ΚΔΡΟΑΟΣ, πραϋκόμεroc·

”k, κλίνεις! Ταπεινώσου
Καί φέρε τον αιχμάλωτον'

*Ο Δοΰξ σταυρόνει τούς βραχίονας και μένει στιγμάς τινα; θύννους. Ό 
βασιλεύς και ή Δόνα-Σόλα τόν παραττ,ροϋσιν εν σιγή και έξ αντιθέτων 
συγκινήσεων παθαινόμενοι. Τέλος' ο Δούξ άνυψεΤ το μέτωπο-·, Λαμοανει 
τήν χεϊρα τοΟ βασιλέως και τόν φέρει βραδέως έμπροσθεν τ&ν έπι τού 
τοίχου εικόνων.

δΟΝ-ςιλβας, όεικνύων την πρώτην εικόνα.
Αυτός εδώ, εμπρός σου,

Πατήρ μου, πάππος, πρόγονος, έοείπιον άρχαΐον,
Ό Σίλβιος, τρις ύπατος έκλήθη τών 'Ρωμαίων!

Μεταβαίνων είς τήν παρακειμένων

Ώ Δόν-Γαλσέοας, δεύτερος τής Ισπανίας Σίδης'
'Η θήκη του περίχρυσος εγγύς τής Βαλδολίδης,
Έν μέ’σω λάμπει λυχνιών καί φώτων καιομένων
Αύτός, τόν φόρον έλυσε τών εκατόν παρθένων.

Μεταβαίνων είς άλλην.

— Δόν-Βλας—αυθόρμητος θανών φυγάς εις εξορίαν,
Ώς συμβουλεύσας άτυχώς ποτέ τήν βασιλείαν.

Είς άλλην

— Έοσβάλ! —Είς μάχην έφευγε πεζός προ τών εχθρών του 
Ό βασιλεύς, κ’ είς τό λευκόν έσύριζον πτερόν του

Μυρία βέλη φονικά.—'Ροσβάλ! είς τούτον κράζει’
Τόν ίππον δίδει δ 'Ροσβάλ καί τό πτεοόν αρπάζει.

Είς άλλην

Αυτός,—πληρώσας ευγενώς τά λύτρα βασιλέως,
Είν’ ό Γονζάλβης'

ΔΟΝ-κΑΡΟΛΟς, σταυρόνων τάς γεΐρας καί βεωρων 
αντόνάπό ν·ε<ρα2ής μέχρι ποόων 
Μέ κινείς είς έκπληξιν βεβαίως !

Έξακολούθει.
ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ, μεταβαίνων είς ά22ην εικόνα

Ό 'ΡουΊ Γομέζης, Σίλβας άλλος,
Τής Καλατράβης γεννηθείς ταξίαρχος μεγάλος.
Τρεις άνδρες τώρα τόν βαρύν δέν σείουν οπλισμόν του' 
Τάς δάφνας φέρ*  είς μέτωπον τριάκοντα μαχών του. 
Κατακτητής είς τό Μοτρίλ, Σουέζ, Νιγάρ έπέτα, 
Κ’ έτάφη πένν,ς. — Βασιλεύ, Χαιρέτατον, Χαιρέτα/ 

Ηροσκλίνει άποκαλύπτων τήν κεφαλήν και μεταβαίνει είς άλλην.
Ό βασιλεύς άκροάται άνυπομόνιυς και έν όργ^ αύςανούση. 

’Εγγύς, ό Γίλης, ή χαρά καί δόξα τών δικαίων' 
Ή χείρ του ήτον εύορκος ώς λόγος βασιλέων.

Είς άλλην.

— Γασπάρ, Μανδόκων καί Σιλβών ή συγγενής λαμπρότης! 
Έκάστου τό χρυσόβουλον ειν’ έξ ήμών έν πρώτοις 
Οί Σανδοβάλ καί τρέμοντες μαζί μας συγγενεύουν' 
Οί Μαρρικέται μας φθονούν, οί Λάραι μας ζηλεύουν· 
Οί Άλαγκάστραι μάς μισούν. 'Ιστάμεθα, καί μόνον 
Τούς Δούκας θίγ’ ή πτέρνα μας, κ’ ή όψις μας τόν θρόνον !

ΔΟΝ-ΚΑΡΟΛΟΣ
Χλευάζεις ;

δον-ςιλβας, μεταβαίνων είς ά22ας εικόνας.
Ώ Βασκέζ, Σοφού λαβών έπωνυμίαν.
Ό Δόν-Ζαχήμ ό ισχυρός. Αυτός ήμέοαν μίαν
Καί μόνος, Μαύρων εκατόν συνέτριψε τό δόρυ. —»
Περνώ είς άλλους, κρείττονας. —
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Εΐ; ϊν κίνημα όργήί τ0^ βασιλέω: ό Δούς παραλείπει πλήθος εικόνων καί 
φθάνει διά μιά; εΐ; τά; τρεις τελευταία; προ; τά αριστερά.

Τδν πάππον μου θεωρεί!
Υπήρξε δύω γενεάς ο λόγος του θρησκεία.
Κ’ εις τούς 'Εβραίους.

Εις τήν προτελευταίαν.

'Η μορφή έκείν’ ή σεβασμία
Ειν’ ό πατήρ μου. ’’Εσχατος, ό πρώτος τήν καρδίαν.
Οι τής Γρενάδης μαχηταί συνέλαβον με βίαν 
Τδν κόμητα δ’ Άλβάο Ζερών, γνωστόν του. Τδ μανθάνει, 
Κ’ έξακοσίους έκλεκτούς πρδς θάνατον λαμβάνει' 
Τδ ’ίνδαλμα τοϋ φίλου του έπί μαρμάρου ξύει, 
Μαζή του τδ στρατολογεί, κ’ εις τδν θεδν όμνύεΓ 
Νά μή ένδώσ’ ή νά στραφή, έάν δέν θεώρηση 
Νά στρέψ’ ή πέτρα μέτωπον καί νά λειποτακτήση.
Κ’ έρ^>ίφθη, τδν διέσωσε, τούς Μαύρους καταπλήττουν.

ΔΟΝ-ΚΑΡΟΛΟΣ

Τδν αποστάτην.
ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ

Καί αυτός, Γομέζης Σίλβας ήτον ! 
Ιδού τί λέγουν βλέποντες περί τδ μέγαρόν μου 
Τοιούτους ήρωας.

ΔΟΝ-ΚΑΡΟΑΟΣ

Ευθύς, τδν υποχείριόν μου!

ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ
Κλίνει εύλαβώς προ τοΰ βασιλέως, λαμβάνει τήν χεΐρά του και τόν φέρει 

πρό τή; τελευταίας ε’κόνος, ήτι; καλύπτει τόν κρυψώνα τοΰ Έρνάνη. Ή 
Δόνα-Σόλα τόν παρακολουθεί διά τών οφθαλμών έναγωνίως.—’Ανησυχία 
καί σιγή γενική.

'Η έδική μου ειν’ αυτή. — Μονάρχα, ειμ’ ευγνώμων! 
Θέλεις νά λέγουν, ρίπτοντες κ’ είς τήν σκιάν μου μώμον 
«Εκείνος, άξιος υίδς περιφανούς οικίας, 
«Έπώλησε τδν ξένον του, προδότης τής φιλίας!»

Άγαλλίασις τής Δόνα-Σόλα; κίνημα καταπλήξεω; πάντων. Ό βασι-

/1ι

λεϋ; άποσύρεται πλήρης οργής καί μένει σιωπηλός έπ’ ολίγον μέ τά 
χείλη τρέμοντα καί φλέγον τό δμμα

ΔΟΝ-ΚΑΡΟΛΟΣ

Δούξ, μ.’ ένο/λεϊ ό οικός σου και τώρα τδν κρημνίζω.
ΔΟΝ-ςιλβας

Διότι, δέν ειν’ αληθές; θά πληρωθή, ελπίζω.
ΔΟΝ-ΚΑΡΟΛΟΣ

Δούξ, θά σοΰ όίψω τήν όφρΰν μετά τών πυργωμάτων, 
Καί θέλω σπείρει κάνναβον εις τά έρείπιά των!

ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ

Καλλίτερα ή κάνναβος έπάνω των ν’ αύξηση
Παρ’ ατιμία τ’ όνομα τοϋ Σίλβα ν’ άσχημίση.

Πρός τάς εικόνας.

Δέν εχει ούτω, Κύριοι;
ΔΟΝ-ΚΑΡΟΛΟΣ

Τήν κεφαλήν του πάλιν.
Μέ ύπεσχέθης...........

ΔΟΝ-ΣΙΑΒΑΣ
’’Εταξα τήν μίαν ή τήν άλλην.

Πρός τάς εικόνα;

Δέν έχει ουτω, Κύριοι;
Δεικνύων τήν κειραλήν του

Μ’ αυτήν σέ προλαμβάνω.
Διάθεσέ την.

ΔΟΝ-KAΡΟΛΟΣ

Κάλλιστα. Πλήν είμ’ ευγνώμων ! Χάνω.
Ζητώ άκμαίαν κεφαλήν, ήτις, κοπεΐσα, θέλει
Άπδ τήν κόμην υψωθή. . .Πλήν ώς πρδ; σέ, μέ μέλλει ; 
Ματαίως θέλει δήμιος τήν κόμην σου ζητήσει'
Δέν έχεις όσην δύναται τήν χεΐρα νά γέμιση.

ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ

”Ε, φθάνει! ’’Εχω κεφαλήν καλλιπρεπή ακόμα, 
"Ωστε ν’ άξίζη, ώς φρονώ, ένδς αντάρτου πτώμα.
Πώς; ένδς Σίλβα κεφαλή σέ φαίνετ’ άναξία.
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ΔΟΝ-ΚΑΡΟΛΟΣ
Δούξ, τόν 'Ερνάνην!

ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ

Κύριε, θαρρώ τή άληθεία 
Πώς ειπον.

ΔΟΝ-ΚΑΡΟΛΟΣ, πρός τούς περί αύτόκ.
Ίδετε παντού' ας πέσουν προ ποδών ριου
Οι τοίχοι, τά υπόγεια................

ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ
Πιστόν τό φρούριόν μου

Είν’ ώς εγώ. Τό μυστικόν μαζή μου τό γνωρίζει, 
βά τό φυλάξωμεν μαζή!

ΔΟΝ-ΚΑΡΟΔΟΣ

'Ο βασιλεύς θεσπίζει!
ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ

Λίθον ποός λίθον άν ίδώ τόν πύργον νά κρημνίσης
Και νά τόν κάμης τάφον μου, ματαίως.

ΔΟΝ-ΚΑΡΟΛΟΣ

Παρακλήσεις,
Φωναί, τά πάντα μάταια? — Τόν λήσταρχον, σέ είπα,

II Δούξ, ζωή και πύργος σου συγχρόνως πίπτουν.
ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ

Είπα.
ΔΟΝ-ΚΑΡΟΛΟΣ

Καλά λοιπόν ! Εις θΰμα Sv σύ δεύτερον καλείσαι.
Πρός τόν ΔοΟκα τής Άλκάλης,

Δούξ, κράτησέ τον !

ΔΟΝΑ-ΣΟΛΑ, άποσπώσα τό πεπ.Ιον χαΐ ριπτοιιέχη μεταζύ 
τον βασι,ΐέως, τοΰ Λονχός χαι τώχ φυ.Ιάχωχ.

Βασιλεύ τής Ισπανίας, είσαι
Κακός μονάρχης !

ΔΟΝ-ΚΑΡΟΛΟΣ

Ουρανέ ! τι βλέπω ; ή ιδία !

ΔΟΝΑ-ΣΟΛΑ
Δέν είσαι, οχι βασιλεύ, ισπανική καρδία. 

δον-καρολος, τεταραγμέτος.
Κυρία, κρίνεις αυστηρά τοΰ θρόνου την άξίαν. 

Πλησιάζων καί χαμηλή τη φωνή.

Σύ μου εμπνέεις την όργην την τόσον ολεθρίαν' 
Μαζή σου γίνεται Θεός ή τέρας ό γενναίος.
*Ε, όταν μας μισούν, κακοί γινόμεθα ταχέως ! 
Άν έσυγχώρεις, ήλπιζα, ώ κόρη, τελευταϊον 
Νά γείνω μέγας, νά φανώ τής Κασπλλίας λέων. 
Μέ κάμνεις ήδη τίγριδα μέ τήν σκληράν οργήν σου. 
Ίδοΰ, ή τίγρις μαίνεται’ σιώπησε, μακράν σου !

Κλίνων πρό ενός ικετευτικοί! βλέμματός της.

Έν τούτοις, κλίνω.
Στρεφόμενο; πρός τόν Δοϋκα.

Σ' έκτιαώ, έξάδελφε άκόαη.
Νά ήν ορθή ενδέχεται ή ευλαβής σου γνώμη 
Πιστός εις ξένον, κατ’ έμού πολέμιος υψώσου. 
Πολύ καλά. — Σέ συγχωρώ και ειμ’ ανώτερος σου.
— 'Η χείρ μου μόνον όμηρον τήν κόρην σου λαμβάνει.

δον-ςιλβας

Αΐ, μόνον!
ΔΟΝΑ ςολα, εχπ,Ιηχτος.

’Εμέ, κύριε ;
ΔΟΝ-ΚΑΡΟΛΟΣ

'Υμάς βεβαίως.
ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ

Φθάνει !
Ω τόν γενναΐον νικητήν, τήν έξοχον θυσίαν, 

Νά συμπονή τήν κεφαλήν και σχίζη τήν καρδίαν ! 
'Ωραία χάρις !

ΔΟΝ-ΚΑΡΟΛΟΣ
Έκλεξε. — Αυτήν ή τόν δραπέτην.

Τόν ένα τούτων.
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ΔΟΝ ΧΙΛΒΑΧ

Σύ κρατεί; τήν μοίράν {/.ου, είπε την !
'Ο Δόν-Κάρολο; πλησιάζει πρό; τήν Δόνα-Σόλαν, αΰτη δέ 

καταφεύγει είς τόν θεΐόν της.

ΔΟΝΑ'ΧΟΛΑ

’’Ω .' σπεϋσε, θείε ! ... .
Σταματ?, ε’τα δέ κατ’ Ιδίαν

Δυστυχής, δέν έχω τρόπον άλλον !
Νεκοόν τόν θεϊον ή νεκοόν εκείνον ! — Έυ.έ υ.ίλλον !

Πρό; τόν βασιλέα

’Ακολουθώ.
δον-καρολος, ζατ’ ίύίαν

*Ω ουρανέ, λαμπρόν τό δίλημμά μου !
Νά κλίνη τέλο; έπρεπε και κλίν’ ή άνασσα μου !

*11 Δόνα-Σόλα προχωρεί μέ σοβαρόν και ασφαλές βήμα εις τό κιβώ
τιο/ τών άδαμάντων. κα'ι άνοΐγουσα λαμβάνει τό έγχειρίδιον, δπερ κρι- 
πτει εΐ; τό στήθος της. *0  Δόν-Κάρολος προσφέρει τόν βραχίονα.

ΔΟΝ-ΚΑΡΟΛΟΣ

Κ’ ή πρόβλεψί; σας ;
ΔΟΝΑ-ΣΟΛΑ

Τίποτε.
ΔΟΝ-ΚΑΡΟΛΟΣ

Πολύτιμό; τι; θήκη ;
ΔΟΝΑ-ΣΟΛΑ

Ναί.
ΔΟΝ-ΚΑΡΟΛΟΣ, «ειδ/ώκ

’Ας ίδωμεν.
ΔΟΝΑ-ΣΟΛΑ

’’Αλλοτε.
Τιρ δίδει τήν χείρα, έτοιμη νά τόν άκολουθήση----Ό Δόν-Σίλοας, ακί

νητο; μέχρι τοϋδε και άρηρημένος, προχωρεί βήματά τινα άνακράζων.

δον-ςιλβας

Ω Δόνα—Σόλα ! Φρίκη ! 
Ώ Σόλα μου! — Άφοΰ ψυχή εντός σου δέν κινείται,

ΣΤΟΑ Π3

"Οπλα καί πύργοι μου, σωρό; έπάνο/ μου ριφθήτε !
Τρέχων πρός τόν βασιλέα.

Δέν έχω άλλο ! άφες μοι τό τέκνον, κύριέ μου ! 
δοΝ-κδρολος, &g>lrar τήτ χείρα τής 4ό>·α Συ.Ιας.

’Ω, τότε, τόν αιχμάλωτον !
*Ο Δοΰς ταπεινόνει τήν κεφαλήν καί φαίνεται εις φοοεράν δισταγμού 

πάλην· έπειτα στρέφει πρό; τάς εικόνας έ/ό/ων πρός αυτά; τάς χεΐρας.

ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΧ

Συγγνώμην, φείσθητέ μου,
Πατέρε; μου ! —

Προχωρεί έν βήμα πρός τόν κρυψώνα, ή δέ Δόνα-Σόλα τόν παρακο
λουθεί έναγωνίως διά τών βλεμμάτων. Ό Δοΰξ στρεφόμενος πρός τάς 

εικόνας.
’Ω, στρέψατε’ τό βλέμμα σα; πληγόνει !
Προχωρεί κλονούμενο; πρός τήν εικόνα του, έπειτα στρέφετα 

πρός τόν βασιλέα’
Τό θέλει; ;

Ό Δόν-Κάρολος κατανεύει έπιτακτικώς, ό δέ Δοΰξ ΰψόνει 
τρέμων τήν χείρα πρός τό έλατήριον.

ΔΟΝΑ-ΣΟΛΑ

Οϊμοι ! 
δοΝ-ςιλβας, γοτνπετων πρό τοΰ βασιΜος 

Φεϋ, αρκεί ή κεφαλή μου μόνη !
ΔΟΝ-ΚΑΡΟΛΟΣ

Τήν κόρην!
δον-χιλβας, εγειρόμενος

Λάβε την’ εμέ νά φθείοης απελπίσου !
δοΝ-καρολος, άρπάζωκ τήν τρέμουσαν χεΰρα τής Λότα Σό.Ιας 

Σ’ άφίνω, Δούξ
δοΝ-ςιλβας

Βλεπόμεθα.
Παρακολουθεί διά τοϋ βλέμματος τόν βασιλέα, άπομακρυνόμενον βρα

δέως μετά τή; Δόνα-Σόλας· έπειτα θέτει τήν χείρα έπί τοδ έγχειρι— 

δίου του.
Ό Κύριος μαζϋ σου !
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Έρχεται πρός τό έμπροσθεν τοΰ θεάτρου, άσθμαίνων, ακίνητος, χω
ρίς νά ολέπη, χωρίς ν’ άκούη, με απλανές τό ομμα καί τού; βραχίο
να; έσταορωμένοος έπί τοΰ στήθους, ο'ύςπερ άνασηκόνουν σπασμιρδικώς. 
Ό βασιλεύς έξέρχεται μετά τής Δόνα-Σόλα; καί πάσα ή τ&ν εύπατοι- 
δών συνοδία σοβαρί&ς καί άνά δύω, συνδιαλεγόμενοι oatf, τή φωνή με
ταξύ των.

ΔΟΝ-ςΙΛΒΑΣ, κατά μίφος

Μονάρχα, φεύγεις, και χαρα ένώ σέ περιπνέει,
Ή γηραιά χρηστότης μου ραγίζεται και κλαίει !

'Υψόνει τού; οφθαλμούς, καί βλέπων δτι είναι μόνος, λαμβάνει δύω 
ξίφη άπό τίνος πανοπλίας, μετρεϊ τό μέγεθος των καί τά θέτει έπί τρα- 
πέζης. Έπειτα ώθεΐ τό μυστικόν έλατήριον καί ή θύρα ανοίγει.

ΣΚΗΝΗ Ζ'.

ΔΟΝ-ΧΙΛΒΑΣ, ΕΡΝΑΝΗΣ.

ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ

Έλθέ.
*Ο 'Ερνάνης φαίνεται εις τήν θύραν τή; κρύπτης, ό δέ Δόν-Σίλβας 

τω δεικνύει τά έπί τής τραπέζης ξίφη.

—· Προτίμησε. — Κανείς δέν σέ διώκει πλέον,
Καί τώρα λόγον εις έμέ θά δώσης τελευταίου
Έλθέ ! — καί γρήγορα. — Πλήν πώς ; ταράσσετ’ ή ψυχή σου!

ΕΡΝΑΝΗΣ
Ά, γέρον . . . ειν’ άδύνατον νά μετρηθώ μαζήσου !

δον-ςιλβλς

Καί πώς ; Φοβείσαι ; Εύγενης δέν είσαι ; Δυστυχία ! 
Καλός, κακές, όταν λαλή άνδρία και άνδοία, 
Πας υβριστής μονογενής, και Σίλβας ό 'Εονάνης !

ΕΡΝΑΝΗΣ
Πλήν, γέρον . . .

δον-ςιαβας

Δός με θάνατον ή σπεϋσε ν’ άποθάνης!
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ΕΡνΑΝΗΣ
Νά σπεόσω, ναί !—Εις τήν ζωήν άφ’ ου μ’ έξαποστέλλεις, 
Ειν’ έδικήσου- λάβε την όπως έγκρίνεις.

ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ

Θέλεις ;
Πρός τά; εικόνας.

’δέτε, θέλει, κύριοι !— Καλά- την προσευχήν σου.
ΕρΝαΝης

ειν’ έσχάτη, κύριε, και στρέφ’ εις την ψυχήν σου !
ΔΟΝ-ΧΙΛΒΑΣ

Τόν άλλον ζητεί Κύριον !
ΕΡΝΑΝΗΣ

"Α, δχι, δχι!—Γέρον,
Τιμώοει, ξίφος, πέλεκυν ή δτι θέλεις φέρων. 
Πλην έλεος! ας πληρωθή ενός νεκρού ή γνώμη" 
Δούξ ! πριν έκπνεύσω, άφες με νά την ϊδώ άκόμη !

δον-χιλβας

Νά τήν ιδή !
ΕΡΝΑΝΗΣ

Τουλάχιστον στιγμήν ν’ ακούσω μίαν,
Μίαν καί μόνην, τής φωνής εκείνης τήν μαγείαν !

ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ
Νά τήν άκούσγι !

ΕΡΝΑΝΗΣ

’Εννοώ τό βάρος τής θυσίας.
Άλλ’ ή νεότης μου στιγμάς ανθολογεί βραχείας. 
Συγγνώμην ! Άν δέν συγχωρής νά τήν ίδώ έκπνέων, 
Νά τήν ακούσω άφες με, καί αποθνήσκω πλέον. 
Νά τήν ακούσω μόνον, Δούξ- σεβάσου τήν ευχήν μου ! 
’Αλλά, μέ ποιαν έδιδα γαλήνην τήν ζωήν μου, 
*Αν ή ψυχή μου έστεργες, πριν φύγ’ εις τόν Θεόν της, 
Μέ τήν ψυχήν της ν’ άσπασθή έπί τών ύφθαλμών τής !
— Δέν θά τήν είπω τίποτε, θά γν’ έδώ, πλησίον, 
Καί μέ άπάγεις έπειτα !



4 76 ΠΟΙΚΙΛΙΙ

δον-ςΙΛΒας δεικκνωϊ τόν Stt άνοικτόν κρυψώνα 
Χορεία τών αγίων!

Νά ήναι τόσον ό κρυψών βαθύ; καί σιγαλέος,
"Ωστε νά μη άκούση τί ;

ερνανπς

Δεν Ακόυσα βεβαίως.
δον-ςΙΛβας

Την Δόνα-Σόλαν αντί σου παραλαβών κατέβη.
ερνανης

Καί τί; λοιπόν ;
ΔΟΝ ΣίΛΒΑΣ

'Ο βασιλεύς.
ΕρΝανης

Παράφρων’ τάν λατρεύει !
ΔΟΝ-ΣΙΛΒΑΣ

Τί λέγεις !
ΕΡΝΑΝΗΣ

Μας την ηρπασε καί λάτρις της καλείται !
ΔΟΝ-ΣΙΑΒΑΣ

*□ συμφορά ! Τούς ίππους σας, τούς ίππους σας, όπλίται, 
Κ’ έμπρός, επί τόν άρπαγα μαζή μ.ου !

ΕΡΝΑΝΗΣ
Στάσου πρώτον.

'Η ασφαλής εκδίκησις δέν άγαπδί τόν κρότον.
Ειμ’ έδικός σου’ δύνασαι νά μέ φονεύσης. Κλίνεις 
’Εγώ νά γείνω τιμωρός τής άρετής εκείνης ;
Ώ, μη μ’ άρνεΐσαι’ τής ποινής έν μέρος χάρισέ με, 
Καί πίπτω εις τούς πόδας σου, άν άπαιτής, ϊδέ με ! 
"Ας τον ζητησωμεν μαζή. Έλθέ, μήν ύποπτεύης, 
’Εγώ βραχίων, σ’ έκδικώ.—Κατόπιν, μέ φονεύεις.

ΔΟΝ-ςιλβας

Καί τότε, θΰμα έρχεσαι νά πέσης τής χειρός μου ;
ΕΡΝΑΝΗΣ

Ναι, Δούξ.



ΣΤΟΑ

ΣΑΡΡΑ ΒΕΡΝΑΡ

ΔΟΝ-ΧΙΔΒΑΣ

Καϊ τις δ ορκος σου ; 
ΕΡΝαΝΗς 

Ή μνήμη τοϋ πατρδς μου !
ΔΟΝ-Σ ΙΑΒΑΣ

Πλήν μόνος θά ένθυν.ηθής τον δοκον νά τηρησής ; 
ερνανης, αύτω τό εις τό jt-lsvpor του

κφεμάιιενον κέξ>ας.
Σέ δίδω τούτο. ’’Ακούσε’ ευθύς δπου θέλησης, 
'Οποίαν ώραν ή στιγμήν, εις έν άκαριαΐον, 
’Αν σοϋ διέλθη κατά νούν νά μην υπάρχω πλέον,
Έλθέ, το κέοας σάλπισε καί μ ή φροντίσης μήτε. 
Δέν θέλω ζή.

ΔΟΝ-ΣΙΔΒΑΣ.
Τήν χεϊρά σου.

τάς χεΓρας. __  "Επειτα πρός τάς εικόνας

Σείς μάρτυρες γενήτέ !

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΣΑΡΡΑ ΒΕΡΝΑΡ

Ή γυνή αυτή, ή σπουδαιότερα και έπισημοτέρα ηθοποιός τής 
γαλλικής σκηνής έγεννήθη έν Παρισίοις την 22 ’Οκτωβρίου τοϋ 
έτους Ί 844·. βυγάτηρ Ίουδαίας ’Ολλανδού, άνετοάφη έν τινι 
[Λοναστηρ'ω αφού προηγουμένως έβαπτίσθη. Τή έπιμόνω δέ συμ
βουλή των φίλων της άσκητριών ύπείκουσα, μετέβη έν έτει 
1858 εις το έν Παρισίοις Cotl.serv>ltoriuin (σχολεϊον μουσικής), 
ένθα νενομένη μαθήτρια τού Ι’ϊΌνοΊ καί τού SatDSOil, διδα
σκάλων καθώς και ηθοποιών έπιφανεστάτων, έλαβε τό δεύτερον 
βραβεϊον έν τή τραγωδία και μετά ταΰτα έν τή κωμωδία. 
Άλλ*  δμως μεθ’ δλας τάς βραβεύσεις ταύτας, ή πρώτη αυ
τής έπ'ι τής σκηνή; έμφάνισις δεν έξήγειρε την προσοχήν τών

11
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θεατών. ’Ενώ δέ ή προσκόλλησις αυτής εις τδ Port Saint 
Martin, ούδαμώς έβοήθησε την κατ’ άρχάς δηλωθ εΐσαν μέλλου- 
σαν αυτής πρόοδον, έπέτυχεν όμως ή άοιδδς έν τώ ωδείο) νά 
δειχθή οποία έμελλε νά γίνή. 'Η έν τώ ώδείω έπιτυχία αυτής 
έπέφερε πάραυτα την πρόσκλησιν αυτής εις τδ Theatre - Fran- 
cai4, και μετά ταϋτα την άπόκτησιν μονίμου θέσεως έν τή 
πρώτη σκηνή τής Γαλλίας. ’Ενταύθα έξυψώθη ή γυνή, και 
μέ τήν Donna Sol εις τδν τοΰ Βίκτωρος Οΰγγώ Crnani, έθριάμ- 
βευσε έπί τοσοϋτον ώστε ευθύς άπδ τής στιγμής έκείνης μετε- 
βλήθη εις τήν πρώτην ήθοποιδν τού γαλλικού θεάτρου. Ή φήμη 
αυτής ταχύτερον τής αστραπής διεδόθη άνά πάσας τάς χώρας 
τής Ευρώπης, ένώ αί έφημερίδες έντεϋθεν και έκεΐθεν τοΰ ’Ωκε
ανού ώς αντικείμενον αυτών είχον τήν νέαν ταύτην ήθοποιόν. 
Τδ άκανόνιστον και άλλόκοτον τού βίου της έκτδς τή; σκηνής, 
τδ άκατάσχετον πάθος πρδς τήν καλλιτεχνίαν και ιδίως τήν 
ζωγραφικήν, παρέσχον ύλην περισσοτέραν πρδς άποτέλεσιν δια
φόρων περί αυτής και τού βίου αυτής περιγραφών, παρά ή έπι- 
τυχής άπομίμησις τών διαφόρων ύπ’ αυτής παοιστανομένων προ
σώπων, καί αί ιδιότητες αυτής ώς ατόμου περί τήν σκηνήν ά- 
σχολουμένου. 'Ο μακράν ευρισκόμενος και τάς περί τής Σάρρας 
διηγήσεις λαμβάνων ύπ’ δψιν, δέν δύναται νά διακρίνή τδ φυ
σικόν τής Σάρρας άπδ τοΰ έπικτήτου. Ή έρις εις ήν ή καλλι- 
τέχνις περιεπλέχθη μετά τού διευθυντοΰ τοΰ θεάτρου, ή τις ήνά- 
γκασε αυτήν νά έγκαταλείψη τήν έαυτής θέσιν και εις άλλων 
διευθυντών προσκλήσεις άκρόασιν νά δώση, έγείοει πάντων τήν 
υπόνοιαν δτι αύτη έθήοευε νά έξεγείρη τήν περιεργίαν τού κοι
νού ήν ούτω έζήτει νά άποτελέση, παρά διά εσωτερικής α
νάγκης έκπηγαζούσης έξ αυτής τής φύσεως αυτής. 'Όταν όμως 
ϊδη τις τήν Σάρραν παριστάνουσαν και ύποκρινομένην διάφορα 
πρόσωπα έν τώ Θεάτρω, έάν τις άκολουθήση μετά προσοχής 
τάς παγκοσμίους αυτής περιπλανήσεις πείθεται ότι αί κατη- 
γοοίαι αύται ούδαμώς ύπόστασιν δύνανται νά έχωσιν, διότι αύ
τη αληθώς έφέρετο ύπδ δαιμόνιου τίνος δπερ τδ ήκολούθει 
και άν καταστροφής προεμήνυε. 'Η άκρα αυτής έπιθυμία τής 

έπί τής σκηνής έμφανίσεως, ή μανία μεταβάσεως άπδ τόπου 
εις τόπον, μέμφονται παρά ιών ήθοποιών ώς μή άρμόζοντα εις 
αληθή ήθοποιδν άλλ’ εις θηρευτήν χρημάτων καί συσσοορεύσεως 
πλούτου. Άλλ’ όμως αί μομφαί αύται προέρχονται έξ ήθοποιών 
δνόματι μ,όνον τοιούτων, ένώ ήθοποιοί πράγματι τοιοΰτοι δια- 
βλέπουσι έν ταΐς δρμαΐς ταυταις μέλλον ένδοξον και φόσιν 
ίσχυράν καί κατάλληλον πρδς διεξαγωγήν τοιούτων έργων. 
Τις μέμφεται τδν ζωγράφον όταν ούτος τήν ήμέραν καθ’ ήν δέν 
εΐργάσθη, θεωρεί ώς άπολεσθεΐσαν. Τιμά τδν καλλιτέχνην δταν 
ούτος άκαμάτως σπουδάζει πρδς εύρεσιν τού τελειότερου. Διατί 
δ καλλιτέχνης νά μήν παοιστά καθ’ έκάστην, ένώ δ ζωγράφος 
και δ άγαλματοποιδς πάσας τάς ημέρας εργάζονται; Ό έρως 
καί ή διάθεσις τής άεννάου εργασίας προέρχεται έκ βεβαίας 
κατοχής καί αληθούς διαγνώσεως τής τέχνης. Μόνον οί τοιούτοι 
έκλαμβάνουσιν ώς παιδιάν έργασίαν ή διηνεκή παραστασιν ήτις 
βαρεία φαίνεται εις τούς κατ’ έπιφάνειαν μόνον γινώσκοντας 
τέχνην τινά. 'Η Σάρρα έντδς τών δρίων τής φύσεώ; της άπεβη 
τελεία διδασκάλισσα τής τέχνης. *Αν  καί δέν δίδη εις τδν 
λόγον καθώς εις τδ τραγικόν συμβαίνει, τόνον ύπρβαίνοντα 
τήν ποιότητα καί ιδιότητα τής φωνής ->η;, άλλ’ όμως ή γλώσ
σα αυτής δμοιάζει ρεύμα εις τήν μικοοτάτην πίεσιν ύπ .χωρούν 
καί άλλοσε βαϊνον. Εις πάσαν ήρεμον κίνησιν καί διέγερσιν 
τού αισθήματος, δίδει έμφασιν ή γλώσσα αύτη. Τά λαμπρότε
ρα, τά σκοτεινότερα τών χρωμάτων έν δμοίω βαθμώ ίστανται 
ποδ αυτής. Εις τήν χαράν καθώς καί εις τήν λύπην κάαπτεται 
ή φωνή έν πλήρει άληθεία" εις τούς διαφόρους χαρακτηρισμού; 
άναβάσεως καί καταβάσεως εις μακράς περιόδους, εις τά φω
νήεντα, εις τάς έπιφωνήσεις λαμβάνει ήχον συγκινούντα καί αυ
τών τών αψύχων τήν άψυχον φύσιν. Αί άντιθέσεις παρίστανται 
έν αυτή έν τελεία συμφωνία καί αρμονία. Πάντα δέ ταύτα τής 
Φωνή; τά ιδιώματα λαμβάνουσι καί δευτέραν ούτως είπεΐν ύ · 
παρξιν έκδηλούμενα καί διά τών μοοφών τού προσώπου ας κατά 
τάς διαφόρους περιστάσεις λαμβάνει. Διότι τδ μέγιστον σημεΐον 
τού ψυχολογικώς έξετάζοντος τδν άνθρωπον είναι αρμονία μεταξύ 
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τόνου καί σχήματος, άπεο πάντα κέκτηται ή Σάορα εις άνώ- 
τατον βαθμόν. Έν τή παραστάσει τοϋ τραγικού ή φωνή γίνε
ται ύξεια, επανέρχεται τδ φυσικόν αυτής καί λαμβάνει ούτως ό 
στίχος σύνθετόν τι μεγαλοπρεπείας κραμα. Έν Ίταλίοι ήρραβοι- 
νίσθη καί είτα ένυμφεύθη τδν πρώτον εραστήν τής ακολουθού
σες αυτήν έταιοίας. rO άπεικονισμδς ούτος τής Σάρρας έλαττοΐ 
ούσιωδώς τάς κατά τής ισχνότατος αύτής μομφάς τών συμπα
τριωτών της άποδεικνύων δτι καί ή ούχί τοσοϋτον φυσική ώ- 
ραιότης καθίσταται τελεία δι’ άλλων αιτιών, αϊτινες έχουσιν 
τήν αύτήν βάσιν έν αύτώ τώ προσώπω καί έν αυτή τή φύσει 
τών διαφόρων ανθρώπων.

’Οκτώβριο; 1882. 2· 

gton» Συμβουλίου Υπουργικού συγκαλεσθέντος, καί τήν έπαύριον 
τής αναφοράς λαβόντο; χώραν, είς δ πλεΐστοι ge.iUe.iiYi έλαβον 
μέ, ος, μετά μακράν περί άποφάνσεως συζήτησιν, δμοφώνως παρα- 
δεχθέντες, συνεφώνησαν απαντες, καί τηλεγράφημα τώ διευθυντή 
τοϋ τελωνείου πέμψκντες, ειδοποιούν αύτώ, παραγγέλοντες 
ν’ άπαιτήση άπδ τήν Σάρραν, δσον τδ δυνατόν πλειότερα 
χρήματα.

fH Σάρρα ύπεχρεώθη τέλος νά πληρώση 28,000 φράγκα, μόνον 
διά τήν έν ταΐς Ένωμέναις Πολιτείαις εισαγωγήν τών αληθώς βα
σιλικών ένδυαασιών αύτής.

Εύτυχές τδ τελωνεΐον !
Εύτυχεστέρα ή Έάπτρια !
Εύτυχεστάτη ή Σάρρα, έπανελθοΰσα έξ ’Αμερικής μέ περιουσίαν 

άνωτέραν τών ΟΟΟ,ΟΟΟ φράγκων.

Α· J ROSSIGUOL·

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ

ΤΟΥ ΕΝ ΤΗΙ ΑΜΕΡΙΚΗΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΤΗΣΣΑΡΡΑΣ ΒΕΡΝΑΡ Α

'Η Σάορα Bernardi, ή ευτυχής αύτη Σάρρα, ούδεμίαν λύπην 
εσχε μέχρι τής σήμερον, ειμή μίαν καί μόνην τήν τοϋ τελωνείου 
τών περιφήμων συνάμα δε καί πλουσιωτάτων ενδυμασιών αύτής.

Αί διάφοροι εφημερίδες τοσοϋτον είχον κάμει πάταγον περί 
τών περιφήμων ενδυμασιών αύτής, ώς-ε άπεφάνθησαν δτι αί πρόσ
οδοι αί έκ τών ενδυμάτων τής Σάρρας σχεδόν θά έπήρζουν είς τδ 
νά βοηθήσωσι είς τάς δαπάνας τοϋ Αμερικανικού προϋπολογισμού. 
Διά τοϋτο δε οί ’Αμερικανοί δέν ήθέλησαν ν’ άφήσωσι νά παοέλθη 
τοσοϋτον σπουδαία περίστασις. ΓΗ Σάρρα διεμαρτύοετο λέγουσα δτι 
έν ’Αγγλία καί Δανία ένθα ιχε ταξειδεύσει, ουδόλως ύπεχρε 
ώθη νά πληρώση δικαίωμα εισαγωγής τών έαυτής ένδυμάτων. 
'Ο διευθυντής τοΰ τελωνείου νομίσας καθήκον αύτοϋ, άνέφεοε τήν 
διαμαοτύρησίν της ταύτην τώ προέδρω διαμένοντι έν « \\ ascliin-
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ΕΙΣ ΤΙΣ και ΜΙΑ ΤΙΣ
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΠΡΑΞΙΝ

ΜΕΤΕΝΕΧΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΘ ΗΜΑΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΘΙΙ

ΥΠΟ

I. ΙΣΙΑ. ΣΚΥΛΙΣΣΗ

ΝΥΝ ΔΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΙΣ ΤΙΣ.
ΜΙΑ ΤΙΣ.

ΓΥΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ.

ΦΩΝΗ.

ρα; καί τής κλίνης καθέδρα καί κιβώτιον κοινόν, έπί τοΰ όποίου πινά
κια, χειρόμακτρα καί δ’,τι χρήσιμον πρό; τράπεζαν οιά δύο.—’Αριστε
ρόθεν, εστία άνω τής όποιας, ώ; στολισμός, λεμόνια, πορτογάλλιον, δύο 
ποτήρια έντό; πινακίου και μ.ία σακχαροθήκη μετά κοχλιαρίου. Βαθύ- 
τερον, θύρα ώς έρμαρίου. 'Υπεράνω τή; εστίας ποταπόν κάτοπτρον. Πλη
σίον έκεϊ καΟέδρα. Είς τό βάθος, έν τφ μέσω, παράβυρον δίφυλλον τι- 
νές τών ύαλων αύτοϋ ραγισμέναι καί κολλημ’έναι διά λωρίδων χαρτίου, 
μία δ’ έξ αύτών, ή πρός τά κάτω, αριστερόθεν, ελλείπει ολόκληρος, 
άντ' αύτής δέ ψύλλον χαρτίου. Μεταξύ τοΰ παραθύρου καί τής κλίνης 
δύο καθίσματα καπηλικά. Έν τφ μέσω τή; σκηνής, πρός τά εμπρός, 
τράπεζα έφ’ ής έστρώθη ήδη τό τραπεζομάνδυλον, και κηρίον άνημμένον. 
Έπί τοΰ τοίχου, παρά τήν εστίαν, κρέμαται πλάξ μέλαινα έπί τής όποιας 
φαίνονται αριθμοί τινές. Έκεϊ πλησίον, έπί τής έστίας, τεμάχιον κιμω
λία; γή«-

ΣΚΗΝΗ V.

κεΤνται έπί τής 
κλίνης).

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ (στρ&νουσα την τράπεζαν) και
ΜΙΑ ΤΙΣ

(Ί1 μέν Ξενοδόχος έχει τήν κεφαλήν μανδυλοδεμένην 
ώ; αί γραϊαι χωρικαί’ ή δέ Μία τις φορεϊ κομψήν εσθή- 
τα, βαθύχροον. Τό καπελλϊνον καί τό ώμοφόριόν της 
καθέδρας τή; πλησίον τοΰ κιβωτίου, παρά πόδας τής

Τό θέατρον παριστ? τό άνώγαιον πενιχροΰ καφενείου. Δεξιόθεν τοΰ 
θεατοΰ, Ούρα. Βαθύτερο·?, κλίνη άνευ παραπετασμάτων. Μεταξύ τής θύ -

Σηα. Π. Σ. ΓΟ παρ’ ήμίν διακεκριμένος λόγιος κ. Ι· Ίσιδ. Σκυλίσ- 
σης άσμένως άπέστειλε καίδιά τδ Γ\ ήδη της Ποικίλης Στοάς· έτος 
την ύπ’αυτού μετά της διακρινούση; άπαντα τά έργα του επιτυ
χίας εις τά καθ’ημάς έκ τού Γαλλικού μετενεχθεϊσαν ώραιοτάτην 
κωμωδίαν ΕΙΣ ΤΙΣ και ΜΙΑ ΤΙΣ. ής ήδη τδ σύνολον έκ νέου άνε- 
σκευάσατο προθύμως, άνταποκρινόμενος είς τήν παοάκλησιν ήμών, 
δπως και φέτος κοσμίση τάς "στήλας τού ημερολογίου ήμών 
εργον του.

Καϊ ήδη άπονέμομεν τώ διαπρεπεί λογίω τάς εγκαρδίους ευχα 
ριστίας μας.

ΜΙΑ ΤΙΣ, (είσεοχομένη δεξιόθεν, και άποτεινομένη πρδ; τά έξω 
τή; θύρα; δι’ ή; εισέρχεται.) — Πολύ θα μ.ε υποχρεώσετε, κύριε, 
νά παγαίνεται άπ’ έδώ. Πολύ σά; παρακαλώ η, αν δεν αρκούν 
αί παρακλήσεις, σάς δίδω εϊδησιν δτι, μετ’ ολίγην ώραν, έρχε
ται άπδ τδ χωριδ, άπδ τδν Βουρνόβα, κάποιος τον οποίον έμ.η- 
νυσα, και αΰτδς είναι ίκανδς νά σάς φέρη είς θεογνωσίαν ! . . . 
(Κλείει τήν θύοαν θυμωδώς).

Η ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ (καθ’ έαυτήν.)—Διά τδν Παυλάκη είναι αύτδ 
δλο τδ κακό . . . Τδ καΰμένο τδ παιδί ! Κατασκοτώνεται, μα τού 
κακού !

ΜΙΑ ΤΙΣ (Άκροωμένη παρά τήν θύραν.)—Νομίζω δτι έκα- 
μεν ο φοβερισμός μου άποτέλεσμα . . . Τήν έπήρε και φεύγει . . . 
’Επίστευσεν δτι έμήνυσα νά έλθη άπδ τδν Βουρνόβα κάποιος. 
Ψεύδος, άλλ’ ή περίστασίς μου ή παρούσα τδ δικαιολογεί.
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Η ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ. (Διευθετούσα τάς παροψίδας επί τής τρα- 
πέζης.)— Και τώρα, ήγουν τδν διώχνετε, κυρία, μέτάσωστά σας;

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Έντόνως.)—Μάλιστα, κυρά’ δεν θέλω έδώ κά-είς 
νά μέ άνησυχή. ’Εγώ έπλήρωσα διά νά έχω αύτδ τδ δωμάτιον 
μόνη μου, ώστε, χρείας τυχούσης, νά περάσω εδώ αύτνν τήν νύ
κτα. Είναι μία δυστυχία’ άλλ’ αφού άνεχώρησαν πλέον δλα τά 
δχήματα !. . . Τί συμφορά ! Νά μείνη τις μίαν νύκτα είς αυτήν 
τήν έρημη τήν σκάλα τού Βουρνόβα . .μία ξένη γυνή !. . .

Η ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ.—*Ω,  αύτδ, κυρία, μήν τδ είπήτε’ δόξα σοι 
δ Θεδς, δέν ευρισκοΰσθε είς τδ βουνό. Μόνο πώς θά κακοπεράσετε 
μία νύκτα. . .όμως νά όπου έχετε πάλι συντροφιά τδν σιδρ Παυ- 
λάκη.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Ποιον σιδρ Παυλάκη ;
ΞΕΝ. — Αϊτόν όπου ήλθετε μαζή. Μαζή του δεν ήλθετε ;
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Άλλ’ έχεις λάθος, καλή μου γυναίκα’ αύτδς δ 

άνθροιπος δέν μού είναι τίποτε- ούτε μαζή έρχόμεθα. Έγώ διό
λου δέν τδν γνωρίζω. Έγώ ήλθα σήμερον άπδ τήν Σύρον μόνη, 
και εξακολουθώ τδ ταξεΐδί μου αΰριον είς τήν Κωνσταντινούπολ ν. 
Είς τήν Σμύρνην δέν έχω γνώριμον κανένα. ’Έχω είς τδν Βουρ
νόβα μίαν θείαν μου. ’’Αφησα τά πράγματά μου είς τδ άτμόπλουν 
καί έξήλθα είς τήν Σμύρνην, εί, ένα καφεν-ΐον, επί τής θαλάσσης, 
διά νά περιμείνω έως ν’ άναχωρήση τδ μικοδν άτμόπλουν τού 
Βουρνόβα, αύτδ τδ όποιον φέρει τους έπιβάτας έως έδώ. Αύτδς δ 
κύριος έτυχε νά κάθηται εκεί πλησίον μου, είς τδ καφενείου. ’’Ε
καμα τήν ανοησίαν ν’ αποταθώ είς αύτδν, διά νά τδν έρωτήσω 
κατά ποιαν ώραν ακριβώς άνεχώρει τδ μικρδν άτμόπλουν τού 
Βουρνόβα. Ηΰρεν έκ τούτου άφορμήν νά μού κολληθή. Μέ ειπεν 
ότι καί αύτδς ήτο κατά καιρόν είς τήν Σύρον, καί ότι εκεί μέ 
ειχεν ίδή. Κατ’ άρχάς έφάνη αρκετά εύγενικδς πρδς εμέ, ως άν
θρωπος κόσμιος. Μ’ έβεβαίωσεν ότι, έως ν’ άναχωρήση τδ μικρδν 
άτμοκίνητον θά παρήοχετυ ακόμη ώρα ικανή, καί έπρότεινε νά μέ 
δείξη ολίγον τήν πόλιν, τάς άγοράς της. Έδέχθην. Είς τήν επι
στροφήν μας, τδ μικρδν άτμοκίνητον ειχεν άναχωρήσει. Μέ είπε 
νά μή θλίβωμαι, επειδή, μετά μίαν ώραν, τδ αύτδ άτμοκίνητον 

έμελλε νά κάμη καί άλλο ταξεΐδι, τδ τελευταίου. 'Υπομονή ! 
’Έρχεται τέλος πάντων τδ άτμόπλουν, καί έπιβαίνομεν. Είς δλα 
αύτά, ομολογώ ότι δέν έλαβα άφορμήν τά παραπονεθώ κατά τής 
διαγωγής του. Φθάνομεν έδώ. . .

ΞΕΝ. — Τί εύμορφα πού τ’ άοαδιαζεις ! ’Γειά ’ςτδ στόμα σου ! 
Θαρρείς κ’είναι τρεχάμενο νερό. . .

ΜΙΑ ΤΙΣ.— Είς αύτά έδώ τά μέρη έρχομαι πρώτην φοράν. 
Δέν ήξευρα. Οι άλλοι έπιβάται έτρεξαν εύθύς, κ’ έπήραν δλας τάς 
θέσεις τών αμαξών. 'Η εύγενία του μέ είπε νά μή βιαιθώ, έπειδή 
ειχεν ίδιόυ του όχημα. Έπίστευσα. Έπεριφερόμεθα είς τδ παρα
θαλάσσιον περιμένοντες τδ όχημα τής ευγενίας του. Άλλ’ ούτε 
όχημα έφαίνετο, ούτε κάρρον, καί έν τούτοις ήρχησε νά νυκτώνη, 
δ καιρδς νά έξαγριώνεται, καί, τό χειρότερον, τά κινήματα τού 
κυρίου νά φαίνωνται πολύ ύποπτα. Τέλος πάντων, έπήλθε καί 
αύτδς δ κατακλυσμός τής βροχής, καί ιδού πω; εύρίσκομαι ήνα- 
γκασμένη νά ζητήσω μίαν στέγην, είς αύτδ τδ άθλιον μέρος, έως 
αύριον τδ πρωί. . .Ήμποροΰσα ν’ άναβώ είς τδ χοορίον επί κανέ
νας ζώου, άλλά πάλιν μόνη, τήν νύκτα, είς ένα δρόμον τριών τε
τάρτων τής ώρας, καθώς μέ λέγουν. . . έπειτα δέ καί μέσα είς 
τά νερά. . . καί, τέλος πάντων, ευρισκόμεθα είς τήν Τουρκίαν. Είς 
τήν Ελλάδα αύτά δλα θά έφαίνοντο ήμερώτερα δπωςδήποτε . . .

ΞΕΝ. — Άπδ τήν Ελλάδα θά είσθε. , .
ΜΙΑ ΤΙΣ. —Είμαι άπό τδν Πειραιά.
ΞΕΝ. — ”Α ! δέν είσθε άπδ τήν 'Ελλάδα.
ΜΙΑ ΤΙΣ—Είς τήν γεωγραφίαν δέν είσαι, κυρά, πολύ δυνατή, 

ώς φαίνεται.
ΗΕΝ. — ’Ξεύρω κ’ έγώ ή καύμένη ; Είναι ή άλήθεια πώς ’μι

λάτε τά ελληνικά, καθώς τά ’μιλδί καί δ Παυλάκης μας .
ΜΙΑ ΤΙΣ. — ΙΙώς δ Παυλάκης σας ;
ΞΕΝ. —- Ό σιδρ Παυλάκης ;. . . ώ ’ έκεΐυος δά, καί γαλλικά 

’μιλδί, καί ιταλικά. . . άρμένικα, τούρκικα. . . δλουνοΰ τού κόσμ.ου 
ταΐς γλώσσαις ταΐς ’μιλδί.

ΜΙΑ ΤΙΣ. Πολύ φίλος σου είναι, ώς βλέπω, κυρά, δ σιδρ Παυ
λάκης αύτός.
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έχει δ νέο; ;

ι φεγγάρι. . . 
τδ τριαντά- 

σάν τοΰ κό- 
. τδ μουστακάκι του ψαλι- 

, στενδ, στενδ ’σάν, τδ γαϊτανάκι. . .

SEN. — ’'Ετσι νά ΐδώ την υγειά τοΰ Χριστόδουλου, πώς έχει 
πολλαϊς χάραις αύτδ; δ νέος. . .Καί παληκάρι ώμορφο !

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Προκομμένος !
SEN — ’'Οχι δά, κυρία ! αύτδ μην τδ πής. . .Τί
ΜΙΑ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτήν.) Την κακή σου !
SEN.—’Αρχοντικό παιδί. . . ενα πρόσωπο ’σάν τδ 

τόσο ένα πρόσωπο, ολοστρόγγυλο. . . κόκκινο ’σάν 
φύλλο, μέ φαβορίταις μαύραις, μαύραις. ..’φρύδια * 
ρακα τδ φτερδ, καί τά δυδ ένωμένα. 
δισμένο

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτην.) — Εύμορφο; Άρμένης !
SEN. — "Ενα παιδί καθώς πρέπει. . . Τί έχει νά εΐπή !. . . 

Κρατεί καί κομβολόγια. . .Με δλα τά σωστά. Μόνον νά δώση δ 
Θεδς νά εύρη καί κάμμία καλή τύχη. . . (Γελώσα καί πληττουσα 
θωπευτικώς τδν βραχίονα τής Μιας τίνος.) καλή ώρα ’σάν έλόγου 
σας. . . χί ! χί! χί!. . . ’'Ετσι νά μέ άξιώσ’ η χάρι του νά κάμω 
έγώ την προξε/ειά. . .χί! χί ! χί !.. . νά φάγο> καί τδ σιννί τδν 
μπακλαβά.. . χί ! χί!

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Γελώσα ωσαύτως.) — ’Αγαθή τύχη γελώ" άλλως, 
εις τήν παροΰσάν μου θέσιν, αυτά δλα θά ήσαν κόλασις. (Πρδς 

Κάμε γρήγορα, σέ παρακαλώ, 
, πρόσεξε καλά, δέν θέλω ν’άνα- 

παρά σέ. Είδες δτι πληρόνω δσα μ’ έζήτη- 
ίχω αύτδ τδ δωμάτιον μόνη μου, ΆπόΦε τδ ορίζω έγώ 
: τδ λέγω, καί φέρε, νά ζής, γρήγορα τδ φαγητδν, 

άπδ 
θά

είς τήν πι ' ’ _
την Ξενοδόχου ) ’'Ακούσε, κυρά. 
νά μέ φέρη; κάτι νά φάγω. . .καί 
βή εδώ άλλος κάνεις 
σες, διά νά ε 
. . . Ιδού σέ 
έπειδή είμαι νηστικά

SEN. — Τδ φαγί 
έβαλα νά ’ψηθούν. . .

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Τί θά

και φερε, 
τδ πρωί,

ήναι καί έτοιαο. . . Δύο παπιαι; σας

κάμω, δύο πάπιαις
SEN. — Άφίσετε δά . . . Κάμπόσα αυγά

τα; >
θά σάς βράσω . . , 

Ω, έ^ώ, ψυχή μου, μεγάλα πράγματα δέν έχει διά φαγί, αυτά 
δμως δπου έχει, δσω νά εΐπή; άψε, σβΰσε, γίνουνται. Χθέ; ισα, 
ίσα, μάς είχε έλθει ένας βιαστικός’ — « Κερά Άφέντρα, κερά Ά- 
φέντρα, έχει τίποτε νά φάγη κανείς ;» — ’'Ηθελε πουλί του κυ- 

νηγιοΰ. — ’'Εχει, τοΰ λέγω, μιά άγριοπάπια. —«Καλά, μοΰ λέ
γει’ κάμε γρήγορα, γρήγορα ! » καλή ώρα ωσάν έλόγου σας, Δέν 
έπέρασαν τρία πατερημά, καί ή πάπια εύρέθηκε εις τδ τραπέζι 
. . . όχι μοναχά ήταν ’ψημένη έκείν’ ή πάπια, άλλά καί καΰμ.έ- 
νη. . . νά ! (Σταυροκοπεΐται.) ’'Ετσι νά ΐδώ τήν υγειά τοΰ Χρι
στόδουλου !

Μία ΤΙΣ. — Θαΰμα τωόντι !
SEN. — Άμή δέν είχε τήν άπαυτήνη νά μοΰ ’πή, πώς καί κα

λά ή πάπια εκείνη δέν ήτον άγρια !. . .Δέν είναι άγρια, τοΰ λέ
γω, αυτή ή πάπια ;. . .Τρεις άνομματοί τήν έκυνηγούσαμε, καί 
είδαμε κ’ έπάθαμε διά νά τήν πιάσωμε, καί θά μοΰ εΐπής πώς 
δέν ήταν άγρια ; (Βάλλει τά χειρόμακτρα έπί τών πινακίων.)

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Ό λόγος ήτον τωόντι ισχυρός. . .’Αλλά βλέπω, 
κυρά, δτι στρώνεις τδ τραπέζι διά δύο. . .

SEN.— Αύτδ μήν τδ βλέπετε, κυρία’ μόνο τδ ένα είναι διά 

λόγου σας’ τδ άλλο ;. .
ΜΙΑ ΤΙΣ. —Τδ άλλο. . .
SEN. — Νά χαρή-ε τήν ζωή σας, κυρία, άφίσετε ! Είναι κρί

μα εις τδν καΰμένο τδν νέο. Νά τοΰ είπώ τώρα δτι πώς δέν τδν 
καταδεχοΰσθε, είναι καλδς νά πέση άπδ τδ κακό του εις τδν 
γιαλδ νά πνίγη. Τοΰ έχετε πάρει τδν νοΰ. Μέ τά σωστά του σάς 
θέλει. ’Εμένα τής ίδια; μοΰ τδ είπε’ — “ Κυρά Άφέντρα, ό κόσ
μο; νά χαλάση, αύτήν έγώ θά τήν ’πάρω γυναΐκά μου. Δέν αγαπώ 
τήν άλλην δπου θέλουν νά μέ άρραβωνίσουν.» ’Επειδή; καί είναι 
νά τδν άρραβοινίσουν, καί εύθύ; καί νά τδν ’πανδρέψουν αύταϊ; 
ταΐ; ήμέραις. . . ’Αμή ! ;

ΜΙΑ ΤΙΣ. — ’Ά, κυρά Άφέντρα, κυρά Άφέντρα!. . . Αύτά τά 
πράγματα’ είναι έντροπή νά τά λέγη;. Είπε με, σ’έπλήρωσεν αύ- 
τδς δ άνθριοπο; διά νά μέ πιλατεύσης κατ’ αδτδν τδν τρόπον ;

SEN. — Ό Παυλάκη; μου νά μέ πλερώση !. . . τδ παιδί μου ! 
δπου τδ έμεγάλωσα μέσα εις τά χέρια μου!. . . Άμ’ ήμουν, ματά
κια μου, παραμάνα εις τδ σπήτί του; . . . ’Εγώ τδ ’βύζαξα αύτδ 

τδ παιδί.
ΜΙΑ ΤΙΣ. —■ Ακούσε’ ή βροχή) φαίνεται ώ; νά έκόπασε . . . 
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έχει καί φεγγάρι .... Δέν ευρίσκεται εδώ κάνένα ζώον διά τδ 
χωριό ;

SEN. — Είναι θαρρώ, ό Σκατζόχερος μέ τδ ζώ ’του' αλλά 
διατΐ τάχατες . . . ;

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Σέ παρακαλώ, ’πάγαινε νά τδν είπής νά μέ τδ 
φέρη. Θά φύγω.

SEN. — Καλέ, μέ τά σωστά σας, τέτοια ώρα ;
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Άς ήναι, δέν μέ μέλει . . . φώναξε αυτδν τδν 

αγωγιάτην νά έλθη.
SEN. — Τώρα οπού είναι καί τδ φαγί έτοιμο ! . . .
ΜΙΑ ΤΙΣ. ■— Τδ φαγί σέ τδ πληρόνω.
ΞΕΝ. — Είναι όμως κ’ ένα άλλο . . . οπού επειδή είπετε πώς 

θά κοιμηθήτε έδώ,. δέν έδώσαμε την κάμεοη είς κάποιον άλ/ον, 
δπου έτυχε καί αύτδς απόψε περαστικός, καί μας την είχε ζητή
σει Δέν τδ θέλει, μάτιά μου, ό Θεός νά ζημιωθούμε.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Νά σέ πληρώσω καί διά τδ δωμάτιον. /Δάβε , . . 
πόσον κάμνει τδ φαγητόν ;

ΞΕΝ. — Δέκα γρόσα.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Δέκα γρόσα διά τδ φαγητόν’ καί δέκα, εϊπαμεν, 

διά τδ δωμάτιον, είκοσι. Αάβε ένα εΐκοσάρι.
ΞΕΝ. — Ευχαριστώ . . . Θέλετε τδ λοιπδν νά είπώ τοϋ Σκα- 

τζόχερου νά φέρη τδ ζώ’ του ;
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Ναί, ναί . . . ’Εννοείται ότι θά μέ συνοδεύση καί 

ό αγωγιάτης, ό ίδιος . . .
ΞΕΝ. θά έλθη, θαρρώ, τδ παιδί του, δ Κάβουρας.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Καί εκείνος καί τδ παιδί του ας έλθουν’ καί τους 

πληρόνω διά δύο ζώα . . . διά τρία ζώα . . . αρκεί νά μέ ’πά- 
γουν καλά.

ΞΕΝ. — Νά μη χαρώ την ζωή μου, κυρία, αν δέν σάς λυπού
μαι. . . Νύκτα. . . μέ αυτή τήν υγρασία. . . "Ομως, αφού τδ θέ
λετε. . . (Καθ’ έαυτήν.) Αυτή μεγαλοπιάνεται’ τί έκάθουνταν λοι- 
πδν ό Παυλάκης καί μοΰ ’λεγε πώς είναι δασκάλισσα !. . . ’Πάγω 
νά ευρώ καί τδν ξένο πού ’χάσαμε, νά τοϋ είπω πώς έχομε κά- 

μέρη νά τοϋ δώσωμε. . . νά ’βγή τδ μεροκάματο καί άπ’έκεί. 
(Εξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ Β

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Φοοοΰσα τδ καπελλίνόν της πρδ τοϋ κατόπτρου.)— 
Θά έ/ο> νά διηγούμαι. Νά ήτο τώρα άπδ κάνένα μέρος νά μ’εβλε- 
πεν έδώ κάμμία άπδ τάς κυρίας τής Σμύρνης ! Τί θά υπέθετε ! 
Αϊ, κυρίαι μου! ήθελα νά εύρίσκετο κάμμία άπδ σάς εις τήν 
σκάλα τοϋ Βουρνόβα, καθώς έγώ, μόνη, διά νυκτδς, ήναγκασμένη 
έκ περιστάσεω; νά καταλύση είς τδ πάτωμα ένδς καπηλειού, κα- 
ταδιωκομένη άπδ ένα αυθάδη. . . άπδ ένα άνθρωπον ωσάν τδν 
σιδρ Παυλάκη σας ! *Αρά  γε πόσων ειδών τρόμος θά τήν έκυρί- 
ευε ! Καί όμως . . . άπαιτείται ισχύς χαρακτήρος. "Ολαι αί έρη · 
μίαι καί όλοι οί σιδρ Παυλάκηδες τοϋ κόσμου, πρδς μίαν φιλό
τιμου γυναίκα είναι πράγματα δλιγώτερον έπικίνδυνα, παρά πολ
λούς τών παρουσιαζομένων, είς αίθούσας πληθούσας, πολλάκις δέ 
καί ύπδ τήν αίγλην θέσεων λαμπρών καί συστάσεων. 'Ο μέγας 
κίνδυνος είναι μάλλον έκεί, καί οχι έν τώ καπηλείω τοϋ κύρ Χρι
στοδούλου καί τής κυρ’ ’Αφέντρας. . . Άλλ’ άς καταβώ' ίσως οί 
άγωγιάται ήλθαν καί μέ περιμένουν. (Περιβάλλεται τδ ώμοφό- 
ριόν της.) ______

ΣΚΗΝΗ Γ.

ΜΙΑ ΤΙΣ καί ΕΙΣ ΤΙΣ.

ΕΙΣ ΤΙΣ ("Ενδοθεν τής σκηνής.)—Καλά, καλά ! Μία καί μόνη 
άφοϋ είναι, τήν ευρίσκω.

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Ίδοϋσα έξω τοϋ παραθύρου καί κινουμένη πρδς άνα- 
χώρησιν.) "Ο ουρανός εχει ακόμη σύννεφα, άλλ’ έλπίζω νά μή βρέξη 
πρδς τδ παρόν.

(Εισέρχεται ό ΕΙ ΤΙΣ καθ’ ήν στιγμήν έίέρχεται ή ΜΙΑ ΤΙΣ- άλλ’ ένφ 
διέρχονται έκ τοϋ πλησίον, τό ώμοιρόριον τής γυναικός συμπλέκεται διά 
τών κροσσών του μεθ’ ένός κομβίου τοϋ έπενδύτου τοϋ άνδρός. 'Ο ΕΙΣ 
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ΤΙΣ εΐναι ένδε^ομένος κοσμ(ω:*  φορεΐ μέλαν πανταλόυιον, οδοιπορικόν 
έπενδύτην, πίλον υψηλόν. *Υπό  τόν αριστερόν βραχίονα φέρει μανδύαν, 
κρατεί δέ διά τής δεςιά; μικρόν σάκκον οδοιπορικόνέκ των κομψοτέρω/.)

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Περιχαρώς.) — Παρακαλώ, παρακαλώ !. . . Μέ σύ
ρετε μαζή σας, κύριε.

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Ωσαύτως περιχαρώς, άφοϋ άπέθεσε τδν σάκκον χα
μαί.) — ’'Α ! σάς ζητώ συγγνώμην" δέν ήλπιζα ποτέ νά άγρεύσω 
τοιοϋτο πολύτιμον θήρευμα. (Καταγίνεται νά άπαλλάξη τδ ωμο
φόριου.)

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Ένεπλέχθη τδ κομβί σας είς τδ σάλι μου.
ΕΙΣ ΤΙΣ. — ’Η μάλλον, κυρία μου, τδ σάλι σας περιεπλέχθη 

είς τδ κομβί μου.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — "Οπως θέλετε, άφοϋ καταντά είς τδ αύτό. (Γε

λούν άμφότεροι.) Άλλ’ άφίσατε, σάς παρακαλώ- τδ περιπλέκετε 
περισσότερον.

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Μετά γέλωτος.) — Είμαι ίκανδς και αΰτδ νά κάμω 
. . . δχι δμως έκ προαιρέσεως, πιστεύσατε.

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Άποσπασθεΐσα.) — Ιδού !. . . (Χαιρετιζουσα ) Κύ
ριε. ...

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Προσκυνών.) — Κυρία μου. . .
ΜΙΑ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτήν, έξερχομένη.) —■ Δέ·- φαίνεται πρόστυ

χος άνθρωπος. Αύτδς πάλιν πώς έτυχεν εδώ ’ (Αναχωρεί.)
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Καθ ’ έαυτόν.) — Δέν είναι κακή αύτη ή κυρία. . . . 

Πόθεν δίσκος έν τή έρήμω.

ΣΚΗΝΗ Δ'.

ΕΙΣ ΤΙΣ (Moror, tor μεν σάχχον αποθίσας έχί τής χ.Ιίνης, 
τόν δε μανδύαν τινάσσων χαι χαδαρίζων·

Ά! ευρέθη τέλος πάντων καλή, κακή μία κλίνη. Ώς φαί-εται, 
υπήρχε δι’ αυτήν συναγωνισμός, και διά τοϋτο είδα κα'ι έπαθα 
έως νά την άποκτήσω. Τώρα δμως είμαι βέβαιος δτι έμεινεν είς 
την κατοχήν μου, άφοϋ καί τήνέπροπλήρωσα, καθώς και τδ δει- 

πνον. — Καλήν τ-Jjv έπαθα ! νά φθάσω είς την άποβάθραν, όπό- 
θεν αναχωρεί τδ μικρόν άτμόπλουν τοϋ Βουρνόβα, καθ’ ήν στιγ
μήν ειχεν άπομακρυνθή τρεις μόλις η τέσσαρας βργυιάς, καί ν’ 
άναγκασθώ νά λάβω πέραμα διά νά μέ φέρη. Ν’ άνοίξουν έπειτα 
καθ’ όδον οί καταρράκται τοϋ ούοανοΰ και δλοι τοϋ Αιόλου οί 
άσκοί, καί νά έλθω μισοπνιγμένος. . . άλλος Τηλέμαχος. . . κα'ι 
ποιαν νά εύρω Καλυψώ είς αύτήν τήν έρήμην άκτήν; Μίαν κυρ’ 
Άφέντρα. . . διά νά μην είπώ ένα λαδικό, καί φρυάξουν οί θεοί 
οί έφέστιοι. — Κατ’ ευτυχίαν, ή βροχή δέν μέ διεπέρασε, χάρις 
είς τδν μανδύαν μου. (Άπλόνει τδν μανδύαν έπί τών δύο καθισμά
των, ανοίγει τδν σάκκον του, λαμβάνει έξ αύτοϋ έν κόρυθρον), πλη
σιάζει είς τδν καθρέπτην, διορθόνει τδν λαιμοδέτην του, καθαρί
ζει τά φορέματά του κτλ., ταϋτα δέ πάντα ένω συγχρόνως λα- 
λεΐ.) — Ώταν ήλθα, άν καί είχαν ήδη αναχωρήσει δλα τά όχή- 
ματα, εύρισκα, άν ήθελα, ζώον διά τδ χωριό" άλλ’ ό καιρδς έξη- 
κολούθει ό αυτός, καί έσκέφθην, διατί νά έκτεθώ χωρίς ανάγκην 
είς μίαν πλευρίτιδα, έξακολουθών νά καταβρέχωμαι. . . Κοιμού
μαι λοιπδν απόψε έδώ, δπως είμπορέσω καί αύριον τδ πρωί μετα
βαίνω είς τδ χωρίον. . . νά ίδώ τέλος πάντων καί ίδίοις δμμασι 
αύτήν τήν μελλόνυμφον τοϋ προκομμένου μου άνεψιοϋ. . . Αύτδς 
δέν μέ περιμένει. ’Ελπίζει μακρόθεν νά τδν δώσω τήν συγκατά- 
θεσίν μου. Νά ίδοΰμεν ποία ταλαίπωρος θά τδν κουκουλωθή. Άν 
δέν έχη καί αύτή είς τδν ήλιον μοίραν, καθώς αύτός, θά προκόψω- 
μεν. Δέν θά στέρξω ποτέ νά έλθη έξαφνα, νά κρεμάση άπδ τοϋ 
τραχήλου μου καί άλλους. Αύτδς μέ αρκεί. Θά μέ ίδή άπροσδοκή- 
τως. — Ά! άπόψε θά ήσυχάσω. Άπδ Πειραιώς μέχρι Σύρου έξη- 
μερώθηυ.εν είς τδ άτμόπλουν διάφοροι φίλοι τών Αθηνών συνδια- 
λεγόμενοι περί πολιτικών. Έμοιράσαμεν δλον τδν κόσμον. Άπδ 
Σύρου πάλιν μέχρι Σμύρνης, μάς ήλθαν είς τήν πρώτην θέσιν 
μεταξύ άλλων έπιβατών ένας Άγγλος καί ένας ’Οθωμανός, 
άπεοχόμενοι είς τήν Κωνσταντινούπολή. Μία κωμωδία. (Κατα- 
βαίνει ποδς τά έμπρδς τής σκηνής φέρων άναχεΐρας τδ κόρυθρον.) 
Οί διαβολάνθοωποι ! ένόμιζες δτι είχαν συμφωνήσει, δ ’'Αγγλος 
άπδ τδ Βολμερχάμπτον, καί ό Όθωμανδς άπδ τδ Ίκόνιον νά συν- 
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αντηθώσι, κατά κακήν μου τύχην, είς αυτόν μου τόν διάπλουν. 
Δέν έσιώπασε τό στόμα των δι*  όλης τής νυκτός. Οι άλλοι έπι- 
βάται άπεχωοήσαμεν είς τάς κλίνας μας, αυτοί οι δύο έκάθησαν 
εις την τράπεζαν μέ δύο ποτήρια και ένα μπουκάλι ρούμι τής 
Ίαμαϊκής έν τώ μέσω. ’'Εχω τό κακόν φυσικόν νά μην είμπορώ 
νά κοιμηθώ όταν ακούω δμιλίας. Εις μάτην άνεζήτησα τόν Αμ
βρόσιον ύπνον. Άνεκάθησα άπηλπισμένος, έσυρα Ολίγον τό παρα- 
πετασμάτιον τής κοίτης μου, κα'ι έμεινα νά ακούω τουλάχιστον 
τί έλεγαν. Αυτοί οί άνθρωποι ώμίλουν χωρίς νά καταλαμβάνων- 
ται. . . καί, τό άστειότερον, ένόμιζαν δτι έκαταλαμβάνοντο. 'Ο 
”Αγγλος ήθελε νά παραίτηση εις τόν ’Οθωμανόν τίνι τρόπω βάλ
λει δ Ατμός τήν μηχανήν τού άτμοπλοίου είς κίνησιν, δ δέ Όθω 
μανός έξελάμβανεν δτι δ ’’Αγγλος τόν περιέγραφε τάς ένεργείας 
τού ρουμίου έντός τού έγκεφάλου.—«Γιαβρούμ Αόντρα Καπιτάν,» 
ελεγεν δ Τούρκος, «Και μέ πόσα άρά γε ποτήρια γυρίζει ή ίδική 
σου κεφαλή ;» — «Γές,» άπεκοίνετο δ ’’Αγγλος" «καί προς τά εμ
πρός γυρίζει, καί πρός τά δπίσω' κατά θέλησιν.» — «Πολύ κα
λά,» υπελάμβανεν δ Τούρκος, «αλλά πόσα; πόσα ποτήρια;» — 
«Πόσους γύρους;» έλεγεν δ Άγγλος' «γύρους είμπορεΐ νά παίρνη 
έως τριάντα κατά παν λεπτόν.» Καί ήρίθμει τριάντα έπί τών 
δακτύλων του. — «Βάϊ ! καχπέ Αόντρα Καπιτάν!» άνέκραζεν δ 
Τούρκο;" «τριάντα ποτήρια είμπορεΐ; καί πίνεις, χωρίς νά ζαλι- 
σθής ; Σείς οί ” Αγγλοι είσθε, βαλλαά, καί κατά τούτο μοναδικοί. 
ΓΗ κ εφαλή σας είναι γιερή κεφαλή. . . ή κεφαλή σας. . . » Καί 
δπως παραστήσ» σαφέστερον τον λόγον του έδείκνυεν εις τόν άγ- 
γλον τήν ξυρισμένην κεφαλήν του. — «Γές, γές» Απήντα δ ’Αγ
γλος, έκλαμβάνων δτι δ Τούρκος τον έλεγε περί ξυρίσματος" «Γές, 
γές, καί έγώ θά ζυρίσω τήν κεφαλήν μου, δταν φθάσωμεν είς τήν 
Σμύρνην" καί έγώ. . . » —Είδα δτι αυτό τό πράγμα δέν τελειό- 
νει, ένεδύθην καί Ανεβην εις τό κατάστρωμα. Είχαμεν ολίγα κύ
ματα καί δέν ηυρα έκεϊ άλλον κανένα, είμή δυστυχή τινα γυ
ναίκα, ήτις είχεν άναβή έκ τή; δευτέρας θέσεω; έπειδή ή κίνη- 
σις τού σκάφους τήν ήνόχλει τρομερά. . . Ήθέλησα νά είπώ δτι 
έχω δυο νύκτας νά κλείσω τό ’μάτι, καί διά τούτο δέν βλέπω 

τήν ώραν, πότε νά δειπνήσω, καί νά πέσω είς τάς Αγκάλας τού 
Μοοφέω; ωσάν νεκρός.

ΣΚΗΝΗ Ε'.

ΕΙΣ ΤΙΣ, ένασχο.Ιοΰιιενος είς τόν σάκκον τον, προς τό 
βάθος τής σκηνής, ΜΙΑ ΤΙΣ καί ή ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ.

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτήν, μή παρατηρήσασα τόν ΕΝΑ ΤΙΝΑ.) — 
Τί δυστυχία ! πάλιν ήρχισε νά βρέχη.

ΞΕΝ. (Είσελθούσα κατόπιν αυτής.) — Σάς φωνάζω, σάς φω
νάζω, κυρία, καί ή ευγενία σας δλονένα Αναβαίνετε. . . Πρέπει νά 
’ξεύρετε πώς. . .

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Έντόνως.) — Δέν θέλω νά ’ξεύοω τίποτε.
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτόν, ένα σχολούμενος είς τον δδοιπορικόν 

του σάκκον.) — Πά ! ή κυρία μέ τήν δποίαν συνεπλέχθην δταν 
έμβαινα. Κάτι έλησμόνησεν, ώς φαίνεται.

ΞΕΝ. (Πρόςτού; θεατάς.) — Μά τώρα πώς θά γίνη δπου έδωσα 
τήν κάμεοη είς τόν άλλον. Δέν είμπορούν νά μείνουν μέσα είς τήν 
ίδια κάμερη καί οί δύο τους μία νύκτα. (Πρός τήν Μίαν rira.) Μού 
κακοφαίνεται, κυρία, δμως έχου νά σάς είπώ. . .

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Δυσανασχετούσα.) —’Ξεύρω πολύ καλά τί θέλειςνά 
μέ εΐπής. . . Ό καλός σου φίλος έξακολουθεϊ νά μέ καταδιώκη. 
Δέν θέλω ν’ ακούσου τίποτε.

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτόν.)—Τήν καταδιώκει κάποιος. . . Κάπως 
αρχίζου νά ένδιαφέρωμαι υπέρ αυτής.

ΞΕΝ. — Άς άφίσωμεν τώρα τόν Παυλάκη κατά μέρος. . .
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτόν.) — Καί αυτός δ καταδιώκων Ονομά

ζεται Παυλάκης.
ΞΕΝ. -— ’Εκείνος είναι όλος θυμός, τώρα δπου έμαθε πώς περι

μένετε έδώ κάποιον.
ΜΙΑ ΤΙΣ. —Διατί ; . . . Καί τί τόν μέλει αυτόν ;
ΞΕΝ. — Καταλαβαίνετε . . . ζήλεια. Θαρρεί πώς αυτός δπου 

περιμένετε είναι κανένας Αγαπητικός.
43
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ΕΙΣ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτόν.) *Α,  ά ! Α’τή ή νέα έχει καί έραστήν, 
ώς φαίνεται.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Ό αχρείος !. . .Και άν αύτδς οπού περιμένω ηναι 
ό ανδρας μου ;

ΕΙΣ ΤΙΣ. Καθ’ εαυτόν.)—*Α,  Θά ηναι υπανδρευμένη.
SEN.— 'Ο ανδρας σας !...’Εκείνος λέγει πώς είναι δυο χρό

νια όπου δ ανδρας σας άπέθανεν εις τήνΣύρα.
ΕΙΣ ΤΙΣ (Καθ’ έαυτόν.) — ’'Α' είναι χηοα.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Και άν έπήοα δεύτερον άνδρα ;
SEN- — Α’ΐ, ’ξεύρω κ’ έγώ ;
ΕΙΣ ΤΙΣ (Καθ’ εαυτόν.) — ’Ηλθε καί είς δεύτερον γάμον, ώς 

φαίνεται.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Μάθε το λοιπόν, άφοΰ δεν τδ ’ξεύρεις, καί είπέ το 

είς τδν φίλον σου έκ μέρους μου, διά νά λάβη τά μέτρα του. 'Ε
γινε κρυφίως δ γάμος, καί διά τοΰτο δέν ήθέλησα νά τδ είπώ είς 
αυτόν. Τώρα όμως, δέν μέ μέλει και άν τδ μάθη.

ΕΙΣ ΤΐΣ (Καθ’ εαυτόν.) — Έξαναϋπανδρεύθη κρυφ'ως. . . καί 
τ'ις οίδε διά ποιαν τώρα αιτίαν είναι Αναγκασμένη νά ζητήση είς 
αύτδ έδώ τδ μέρος καταφύγιον. . .καί, η ταλαίπωρος,, ευρίσκεται 

είς άμηχανίαν.
SEN. — Δέν τά πιστεύει έκεΐνος, κυρία, αύτά.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — 'Αν δέν τά πιστεύη, είπέ του ότι θά τδ ίδή, καί 

ίσως θά τδ ίδή ταχύτερα παρ’ όσον νομίζει. Είπέ τον, ότι δ άν- 
δοας μου δέν είναι μακράν άπ’ έδώ.

ΞΕΝ. Καί που είναι τδ λοιπόν ;
ΕΙΣ ΤΐΣ. (Προχωρών μετά τοϋ κοούθου άναχεΐρας.)—’Αφοΰ 

σέ λέγει ή κυρία, ότι δέν είναι μακοαν άπ’ έδώ !. . .
ΜΙΑ ΤΙΣ. (Έκπλαγεισα.) — *Α  ! . .
SEN. — Πά ! . . .
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Κατ’ ιδίαν πρδς τήν Μίαν τινά.) — Μέ συγχωρεΐτε, 

κυρία, δι’ ήν συγκίνησιν σας προξενώ, παρουσιαζόμενος ούτως αί- 

φνιδιως.
ΜΙΑ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτήν.) —ΓΟ κύριος όστις ητον έδώ πρδ δλί- 

γου !

105

SEN. — Πώς !. . .ή εύγενία του είναι ό ανδρας σας ;
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Χριστιανή μου. . . σέ είπα ότι. . .
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Κατ’ ιδίαν πρδς τήν Μίαν τινά.) — Στοχάζομαι, 

κυρία μου, ότι σάς συμφέρει νά έπωφεληθήτε αύτήν τήν άπάτην 
τής ξενοδόχου. Άφίσετε, σάς παρακαλώ, τήν ύπόθεσιν έπάνω μου, 
καί μή έχετε τδν έλάχιστον φόβον. (Πρδς τήν αύτήν φανερώς). 
Βλέπεις, φίλη μου, ότι έγκαίρως έξεπληρωσα τήν ύπόσχεσίν μου. 
Μέ δλον τδν άχρείον καιρόν, ήλθα ακριβώς καθ’ ήν ώραν σέ είπα. 
Δέν σέ έναγκαλίζομαι, διότι. . .(Γελά.) καθώς είμαι βρεγμένος. . .

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Γελώσα ώσαύτως.) __  *Ω,  δέν υπάρχει καμμία
βία. . .

(Ό Εϊς τι; καί ή Μία τι; συνομιλούν κατ’ Ιδίαν έν ίλαρότητι, οίονεί 
περί τής περιστάσεως είς ήν εύρίσκονται, καί τοι άγνωστοι προς άλ- 
λήλους.)

ΞΕΝ. (Καθ’ έαυτήν, έκθαμβος.)— ’Ητον δ ανδρας της !. . . . 
Καλήτερο αύτδ δι’ έμενα. Τώρα είμποροϋν νά μείνουν καί οί δύο 
τους είς τήν ίδια τήν κάμερη. Ίδέ πώς τώφερε ή περίστασις. . . . 
νά πληρωθώ καί διά τήν κάμερη καί διά τδ φαγί δύο φοραΐς !. . . 
Χρυσή δουλειά I. . .Πάγω νά τούς φέρω τδ φαγί, καί νά τά είπώ 
καί τοϋ Χριστόδουλου. (’Απέρχεται.)

ΣΚΗΝΗ 7'.

ΕΙΣ ΤΙΣ, (έττιστρώρωζ· ίχ τοϋ σάχχου, δπου έναπέθεσε
τό xogvdor'} χαΐ ΜΙΑ ΤΙΣ.

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Φιλοφρόνως, άλλά σπουδαίως.) — Δέχθητι, κύριε, 
τάς εύχαριστίας μου.

ΕΙΣ ΤΙΣ. — Διά τί πράγμα, κυρία μου ;
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Διότι, κύριε, μ.έ τήν όντως εύφυά έπίνοιάν σας 

μ’ έλυτρώσατε άπδ ένα αύθάδη άνθρωπον.
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Καί τδ θεωρείτε ώς άξιον εύχαριστίας τινδς τούτο ; 

’Ητο χρέος μου. Δέν είμαι τήν ώραν ταύτην δ σύζυγός σας, ψευ- 
δώς ή άληθώς ; Μή άμφιβάλλετε ότι μάλλον θά έλυπούμην μή
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βλέπων νά μέ βάλλετε, διά την παρούσαν περίστασιν, είς τόπον 
συζύγου κατά πάντα αληθινού.

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Μειδ ιώσα.)— "Ω, ώς προς τοϋτο κύριε, δύνασθενά
είσθε ύπεοβέβαιος οτι δέν θά καταχρασθώ την καλωσύνην σας.

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Περιχαρώς.) — Πολύ μέ κακοφαίνεται. ♦

ΣΚΗΝΗ Ζ'.

Οί αυτοί χαί ή ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ.

SEN.—'Ορίσετε εις το τραπέζι — είναι έτοιμο.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — ’Αμέσως.
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Καθ’ εαυτόν.) — Βλέπω οτι αύτη ή κυρία μένει. 

Μήπως τωόντι θέλει νά σκεπασθή υπό την στέγην μου ;. . . 'Ας 
την κάμωμεν λοιπόν ΐάς άποχρώσας τιμάς.

SEN. (Καθ’έαυτήν.)—'Ο πτωχός δ Παυλάκης είναι νά σκάση. 
Τό φυσά καί δέν κρυόνει. (Ποός την Miar tiri κατ’ ιδίαν.) Αχ, 
κυοία ! κατάκαρδα τό έπήρε δ λεγάμενος ’σάν τοϋ ε\πα πώς η ευ
γενία του είναι δ άνδρας σας.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Πά !
SEN. — Μέ ήρώτησε άν ηναι εύμορφος άνθρωπος.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Καί τόν είπες. . . ;
SEN. —’Εκείνο όπου είναι καί ή αλήθεια. . .ένας νόστιμο" 

άσχημάνθοωπος. . .γελαστός. «’'Ασχημος είναι;» μοϋ άποκρίθηκες 
«’Ακόμη τό λοιπόν έχω έλπίδα.»

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτήν.) Είδε; αναισχυντίαν !
('Η Ξενοδόχο; απέρχεται.)

ΣΚΗΝΗ Η'.

Εις τις χα\ μια τις.

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτήν.) — ’Ελπίζω ότι αύτός δ κύριος θά λάβη 
τώρα τήν διάκοισιν ν’ άναχωρήση.

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Άφοϋ πορευθείς έλαβε μίαν τών καθεδρών καί τήν 
έθεσε δεξιόθεν τής τραπέζης) —· 'Αν ·η κυρία αγαπά νά μέ κάμη 
τήν τιμήν. . .

ΜΙΑ ΤΙΣ. (’'Εκθαμβος καθ’ έαυτήν) — Παράδοξον ! δμιλεΐ ώς 
νά ήτον είς τήν οικίαν του. (Πρός τόν “Era τινά.) Έπεθύμουν, 
κύριε, νά υιέ έπετρέπετο τούλάχιστον. . . έγόο νά σάς προσκαλέσω.

ΕΙΣ ΤΙΣ. (’Αριστερόθεν τή; τραπέζης ίστάμενος.) — Δέν έχω τό 
προτέρημα τοϋ νά δυνηθώ νά έννοήσω. ..Σάς είχα παρακαλέσει 
νά μέ τιμήσητε συμμεριζομένη τό δεϊπνόν μου.

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Μειδιώσα. . .)—’Αλλά κατά τοϋτο ακριβώς είσθε 
ήπατημένος, κύριε. Τό δείπνον είναι ίδικόν μου.

ΕΙΣ ΤΙΣ. — Πώς γίνεται !. . .
ΜΙΑ ΤΙΣ. - Σάς βεβαιώ.
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Άλλ’ άφοϋ, κυρία μου, έγώ τό έπλήρωσα, αυτό το 

δεΐπνον.
MiA ΤΙΣ — ’Αληθινά ; ’Αλλά κ’ έγώ τό έπλήρωσα.
ΕΙΣ ΤΙΣ. Παράδοξον .' (Άμφότεροι γελούν.) Άλλ’ άφοϋ καί 

οί δύο τό έπληρώσαμεν, δίκαιον λοιπόν είναι καί νά συνδειπνησω- 
μεν. ’Εκτός άν τοϋτο σάς ένοχλή. . .

ΜΙΑ ΤΙΣ.—Υπομονή λοιπόν" άς γίνη τοιουτοτρόπως καί μονον 
διά τό παράδοξον τής συμπτώσεως. (Κάθηται δεςιόθεν τής τρα
πέζης.)

ΕΙΣ ΤΙΣ. — Τό κατ’ εμέ, χάριν μάλιστα χρεωστώ δια τοϋτο 
ιδιαιτέραν εις τήν πλεονεξίαν τής κυρίας Ξενοδόχου, μας (Λαμβάνει 
τήν άλλην καθέδραν καί κάθηται αριστερόθεν τής τραπέζης).

ΜΙΑ ΤΙΣ. — (Καθ’ έαυτήν). Έν τώ μεταξύ τούτω, ενόεχεται 
νά διορθωθή δ καιρός, καί ν’ αναχωρήσω.

ΕΙΣ ΤΙΣ. — ’'Αλλως τε, εϊμεθα καί σύζυγοι. . . ενώπιον τής 
κυρίας Ξενοδόχου μας τούλάχιστον. . . (Διαμελίζων τάς νήσσας.) 
Ιδού δέ καί οί δύο μάρτυρες μας, οίτινες, έν παρενθέσει, αρκετά 
τρυφερόν φαίνεται νά έχουν τό ήθος.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — ’Οταν συλλογισθώ. . . πόσον εύκολα ή δδοιπο- 
ρία συσχετίζει τούς ανθρώπους !. . .

ΕΙΣ ΤΙΣ. —— Τάχιστα’ άλλ’ έγώ στοχάζομαι ότι καί ή φυσιο-
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γνωμία συντελεί πολύ εις τούτο. Κατέχετε, κυρία, τήν έπιστήμην 
αυτήν ή ευγενία σας ; Καταλαμβάνετε από φυσιογνωμίας ;

ΜΙΑ ΤΙΣ. — ’Αρκετά, ώστε νά ημαι ήδη βεβαία σχεδόν περί 
τοΰ χαοακτήρός σας.

ΕΙΣ ΤΙΣ. — ’Αληθινά ;. . . Περίεργος είμαι ν’ άκούσω τήν κρί- 
σιν σας. Είπήτε, σάς παρακαλώ. . . Έλευθέρως όμως.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Σάς λέγω δλην τήν άλήθειαν. . . ’Ενφ αγαπάτε 
τούς διφορουμένους Αστεϊσμούς, είσθε όμως κατά βάθος άνθρωπος 
έντιμος.

ΕΙΣ ΤΙΣ (Τελών.) — Τούς δι φορουμένους αστεϊσμούς. . . ναί, 
ήκουσα καί άλλους νά μέ το λέγουν. (Προσφέρει φαγητόν είς τήν 
ΜΙΑΝ ΤΙΝΑ.) Έγώ δέ, κυρία μου, παρατηρώ είς τήν φυσιογνωμίαν 
σας.. .

ΜΙΑ ΤΙΣ. — "Οτι ;
ΕΙΣ ΤΙΣ. — "Οτι έχετε δύο θελκτικωτάτους Οφθαλμούς. . . 

Προς τούτοις. . . ’Αν μ’ επιτρέπετε. . .
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Καί άλλην θά είπήτε κολακείαν, είμαι βεβαία.
ΕΙΣ ΤΙΣ — "Οχι, κυρία μου, ήθελα νά σάς είπώ άν μ’ έπιτρέ- 

πετε νά σάς προσφέρω καί δλίγην σίΛσαν.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — "Ω, ποοτιμότερον τούτο. (Γελούν.)
ΕΙΣ ΤΐΣ. — Ναί’ άλλ’ Αναγινώσκω ένταυτφ . . . έν τή γλυ- 

κύτητι τών ύφθαλμών σας. . . δτι οδοιπορείτε διά κάποιον πεί
σμα ....

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Πείσμα !. . .
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Ναί, πείσμα' καί πείσμα συζυγικόν.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Αανθάνεσθε. Είμαι χήρα.
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτόν.) — Είναι χήρα. Καλά το έλεγα. (Πρός 

τήν Μίαν τινά.) Άδιάφορον. . . Λοιπόν από πείσμα ερωτικόν.
ΜΙΑ ΤΙΣ. Δέν είσθε ευτυχής είς τάς διαγνώσεις. 'Οδοιπορώ 

κατά πρόσκλησιν.
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Κατά πρόσκλησιν ;
ΜΙΑ ΤΙΣ.—Μάλιστα, κύριε. Είμαι σήμερον Ανεξάρτητος, αφού 

ύπέστην ένα ζυγόν, δστις διά παντός μέ ίάτρευσεν από τόν πόθον 
τοΰ νά λάβω ένα προστάτην. ’Αφού άπέθανεν ό σύζυγός μου, ώμοσα 

νά μή περιπέσω πλέον είς αυτήν τήν παγίδα. Έλευθέρα τών πρά· 
ξεών μου, έδέχθην τήν θέσιν παιδαγωγού, ήτις μέ προσεφέρθη 
έκ τίνος οικογένειας είς τήν ’Οδησσόν.

ΕΙΣ ΤΙΣ — Καί θά οδοιπορήσετε μόνη έως εκεί ; (Χύνει οίνον.)
ΜΙΑ ΤΙΣ — Μόνη, μάλιστα, καθώς προ καιρού ήδη συνείθισα 

νά ζώ' καί διά τούτο πολύ δλίγον πτοούμαι από τόν αυθάδη αυ
τόν άνθρωπον, δστις μέ κυνηγεϊ άφότου ήλθα, καθώς καίέχω τό 
θάρρος νά κάθημαι αυτήν τήν στιγμήν μετά τής ευγενίας σας, ένώ 
μέ εισθε δλως άγνωστος. Πάσα γυνή ήτις αυτή πρώτη σέβεται 
έαυτήν, επισύρει καί παντός Ανδρος τό σέβας, στοχάζομ.αι.

ΕΙΣ ΤΙΣ. — ’Εννοείται, εννοείται.
ΜΙΑ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτήν.) — Καλώς παρουσιάσθη ή ευκαιρία νά 

τόν δώσω νά καταλάβη.
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτόν.) Τί καλά εκφράζεται αυτή ή νέα. Φαί

νεται δέ και χρηστών ήθών.
ΜΙΑ ΤΙΣ. —'Η ευγενία σας, κύριε, κατοικείτε είς τήν Σμύρνην ;
ΕΙΣ ΤΙΣ. — ’Όχι' κατοικώ είς τάς ’Αθήνας. ΎΗλθα μέ τό ση

μερινόν κ’ έγώ άτμ.όπλουν.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Καί οδοιπορείτε χάριν διασκεδάσεως ;
ΕΙΣ ΤΙΣ- — "Οχι, κυρία μου, άλλ’ έξ άνάγκης, έξ έπαγγέλ- 

ματος.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — "Α, τό έπάγγελμά σας είναι;. . .
ΕΙΣ ΤΙΣ. __ Θείος, κυρία μου.
ΜΙΑ ΤΙΣ— Πώς δηλαδή θειος; "Εχετε λοιπόν ανεψιού; καί 

Ανεψιάς; Διά τούτο έχει τι σεβάσμιον ή φυσιογνωμία σας.
ΕΙΣ ΤΙΣ.—Σεβάσμιον λέγετε. . . Εισθε πολύ ευφυής. Καί δμως 

είμαι τής αυτής ηλικίας μέ τόν άνεψιόν μου. "Ω ! μην έρωτάτε τί 
υποφέοω :ξ αύτοΰ !

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Τί νι τοόπω ; θά ήναι άστείον.
ΕΙΣ ΤΙΣ. — "Οχι και τόσον άστείον, έπειδή κάμνει άδιακόπως 

χρέη, καί τά πληρόνω έγώ.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Καί ποιος σάς βιάζει νά τά πληρώνετε;
ΕΙΣ ΤΙΣ.—Μέ βιάζει ή κρίσις τού δημοσίου, ή ιδία μου ύπό- 

ληψις. Είμαι θείός του. . . σημαίνει δτι αυτός είναι Ανεψιός μου.
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ΜΙΑ ΤΙΣ— Άλλ’ εύγε ! αύτδτδ φρόνημα σας περιποιεί τιμήν.
ΕΙΣ ΤΙΣ — Μέ περιποιεί τιμήν, άλλ’ είναι καί ή καταστροφή 

μου. Δεν σάς διηγούμαι τά άπειρα άθλα αύτοϋ τοϋ άνεψιοϋ' διά 
νά σάς δώσω όμως μίαν απλήν νύξιν, σάς λέγω, κυρία μου, ότι, 
μίαν ημέραν, ήμην μετ’ αύτοϋ είς τδ κυνήγι. Έγώ εύρισκόμην είς 
τά επάνω ένδς λόφου, αύτδς είς τά κάτω. ’’Εκυψα έκεί διά νά 
κόψω δύο κόμαρα. Σκυμμένος τοιουτοτρόπως, ακούω καί πυροβο
λεί δ άνεψιός μ.ου' ταύτοχρόνως δέ αισθάνομαι είς τά πλευρά ωσάν 
πλήθος βελονών. Άνατινάσσομαι αμέσως, ανοίγω τά φορέματά 
μου, βλέπω. . . τί νά ίδώ !. . . πλήρη τά πλευρά μου ωσάν άπδ 
. . . κορινθιακάς σταφίδας. Γελάτε!. . . Κατ’ευτυχίαν τά βολί- 
δια, μόλις διατρυπήσαντα τά φορέματα, είχαν μόνον κολληθή επί 
τής έπιδερμίδος. — Τώρα, αύτδ πώς νά τδ έξηγήση τις, καί τί νά 
τδνείπή ; ’Εκείνος, όρκους φρικτούς οτι έγινεν έξ απροσεξίας.—Μίαν 
άλλην ημέραν, περιπίπτει είς τάς χείοάς μου επιστολή τις κομψή 
καί εύοσμος, δπου εϊς τών φίλοιν του τδν έγραφε γαλλιστί. «Πότε, 
τέλος πάντων, πότε θά τά πρυμνίση αύτδς δ κακόγερος δ θείος 
σου;» Ένόμισα κατ’ άρχάς, οτι ή εύχή άπέβλεπεν είς απλήν άπο- 
δημίαν μου’ άλλ’ έγραφε κατωτέριυ, «νά μείνης κύριος τής περι
ουσίας του καί νά ξεφαντώνωμεν τάς δέκα ή δωδ-κακισχιλίας 
δραχμάς τής προσόδου τήν δποίαν έχει κατ’έτος !» Πώς σάςφαί- 
νεται αύτή ή εύχή;. . .Καί αύτή ή ψυχή. . .δ άνεψιός μου; Έγώ 
γέρων! έγώ ! Σαράντα ετών άνθρωπος μόλις, μέ τόσον ύγιά κρά- 
σιν, άν καί ισχνός !. . .

ΜΙΑ ΤΙΣ. —"Α, δέν φέρεται καλά δ άνεψιός σας.
ΕΙΣ ΤΐΣ. — Αύτή δέ, κυρία μου, ή έπιστολή, είξεύρετε άπδ 

ποιον ήτον υπογεγραμμένη; άπδ ένα κάποιον φίλον του, όστις ώνο- 
μάζετο Έλίζα.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Ά ! (Γελώσα.)
ΕΙΣ ΤΙΣ. - Τί κάμνω όμως τότε κ’ έγώ;. . . Λαμβάνω έσχά- 

την τινά άπόφασιν. 'Ως άλλος Βρούτος καταδικάζω τδν άνεψιδν 
αύτόν. . .

ΜΙΑ ΤΙΣ.—Είς θάνατον!;
ΕΙΣ ΤΙΣ. — *θχ ι θάνατον, έπειδή οι νόμοι έπειτα τιμω- 

ροϋν. Τδν καταδικάζω είς κράτήσιν. Άρνοϋμαι νά πληρώσω πλέον 
τά χρέη του» καί βλέπω μετά χαράς μεγάλης ν’ άνοίγωνται ένα 
ftpfeii έν'ώπιόν του άι φιλόξενοι θύραι τής φυλακής.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Έξαίρετον σωφρονιστήριον.
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Είχα λυτρωθή, τέλος πάντων, άπδ τήν έπιζήμιον 

αύτήν συγγένειαν, δτε μέ παρουσιάσθη, τδ πρώτον έπί ζωής Ιλδυ, 

μία καλή τύχη.
ΜΪΑ ΤΐΣ. — Νά τήν άκούσωμεν.
ΕΙΣ ΤΙΣ. — ’Αξίζει τδν κόπον. — ’Απέναντι τοϋ παραθύρου 

μου, εις τάς ’Αθήνας, έκατοίκει μία Γαλλίς . . . μία ξανθή, ήτις 
άπ’ έδώ, άπ’ εκεί, τώρα μέ τδ κτένι της είς τδν καθρέπτην, τώρα 
μέ τά σειρήτια τών υποδηματίων της, εκαμνε μυρίων ειδών 
έρωτοτροπίας, προφανέστατα πρδς έμέ άπευθυνομένας.

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτήν, άνεγειρομένη.) — Θά είπή τι ίσως 
άνοίκειον.

ΕΙΣ ΤΙΣ. ('Ωσαύτως άνεγειρόμενος.) — 'Ησυχείτε, κυρία μου' 
μή φοβείσθε... 'Η Γαλλίς, βλέπουσά με, φαίνεται ότι είχα 
συλλάβει συμπάθειάν τινα . . . καταλαμβάνετε . . . Μάλιστα δέ 
έπειδή τήν είχα δωρήσει μίαν ήμέραν καλόν τινα άδάμαντα, 
ένόμιζα ότι διά τοϋ δώρου μου είχα άρκετά έξομαλίσει . , .

ΜΙΑ ΤΙΣ. —’Αλλά κύριε, μή περαιτέρω, σάς παρακαλώ,
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Δέν προσθέτω άλλο τίποτε . . . “Οτε με λέγει, 

«’Αλλά ’ξεύοεις ότι κάμνεις ένα μέγα άδικον εις τδν έαυτόν 
σου;»—Τί άδικον; τήν έοωτώ —«Ιδού- ό κόσμος έχει νά λέ- 
γη, ότι έχεις ένα καί μόνον άνεψιδν, καί τδν άφίνεις νά σήπεται 
είς τήν φυλακήν, διά νά μή πληρώσης μικρά τινα χρέη του. 
Άν θέλης νά πιστεύσω είς τήν άφοσίωσιν τήν οποίαν λέγεις οτι 
έχεις πρδς έμέ, άπελευθέροισε τδν ανεψιόν σου, καί τότε ...» 
— Πώς σάς φαίνεται, κυρία μου, ή άπαίτησις ;

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Άπαιτητικωτάτη.
ΕίΣ ΤΙΣ. — Άλλ’ ήτον ωραία η κατηραμένη. . . Είχε, δέν 

είχε μέ κατέπεισε μέ τούς τρόπους της. Έκεί αμέσως, στέλλω 
νά πληοώσουν τδ χρέος τοϋ φυλακισμένου καί νά τδν άπολύσ- 
σουν. Τδν περιμένω δέ νά έλθη είς τήν οικίαν τής ωραίας μου:
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Φαντάζεσθε μέ πόσην άνυπομ.ονησίαν τον έπεοίμενα, άφοΰ αυτή 
ήθελε πρώτον νά τόν ίδή, καί έπειτα νά πιστεύση. Τέλος πάν
των, κρούεται ή θύρα. Είχε νυκτώσει. Λαμβάνω ένα κερί, κα
ταβαίνω εις προϋπάντησιν τοϋ ανεψιού μου, τόν ανοίγω τάς 
άγκάλας μου . . . Δέν χάνει ούδ’ αυτός καιρόν, χύνεται .. . ποϋ 
στοχάζεσθε νά χυθή ; . .. είς τάς άγκάλας τής ξανθής μου. 
(Μετ’ άγανακτήσεως.) Πέντε λεπτά έμειναν είς τήν θέσιν έκεί- 
νην έμπρός μου καί οι δύο των.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Καλά, και σείς τι έκάμνετε;
ΕΙΣ ΤΙΣ. — ('Απλούστατα.) — ’'Εκθαμβος, έξηκολούθουν νά 

κρατώ ro κερί.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — (Καγχάζουσα.) "Ωστε αυτοί έγνωοίζοντο από 

πρίν.
ΕΙΣ ΤΙΣ. — 'Ως φαίνεται. Είχαν συνεννοηθή νά μέ τήν φθιά- 

σουν κατ’ αυτόν τόν τρόπον. Ή θεοκατάρατος έκείνη είχε προσποι- 
ηθή τήν πρός έμέ κλίσιν μόνον και μόνον διά νά μέ φέρη εις 
αυτό τό ελεεινόν τέλος. Καί διατί έπρόκρινεν εκείνον παρ’ έμέ ; 
Σάς ερωτώ. — Διότι έγώ ήμην θείος.

ΜΙΑ ΤΙΣ. -- ’Εκείνος δέ ανεψιός. Τωόντι, δ τίτλος θείου συ- 
νεκφαίνει μίαν κεφαλήν φαιάν, τουλάχιστον, άν οχι και λευκήν. 
Θέλω νά είπώ, δτι, άκούων τήν λέξιν θείος, φαντάζεται τις 
άνθρωπον πρεσβύτην δπωςδήποτε. ’Αλλά, τέλος, πώς άπεκάμετε;

ΕΙΣ ΤΙΣ. — Ώ ! αυτήν τήν φοράν τετέλεσται’ έλαβα αύστη- 
ρότατόν τι μέτρον. Άπεφάσισα νά τδν νυμφεύσω... και άκρι- 
βώς οδοιπορώ δι’ αυτό. Ώ φίλος ευοίσκεται εις τήν Σμύρνην" 
ήλθα λοιπόν νά ίδώ, νά τδν τελειώσω μέ μίαν νέαν, τής οποίας 
οί γονείς τδν θέλουν, ώς μ’ έγραψαν. Θά προκόψουν τήν δυστυ
χή τήν κόρην των, αλλά τί με μέλει; Τδν νυμφεύω διά ν’ α
παλλαχθώ έγώ. Τοΰ γάμου δ δεσμός, κυρία μου, είναι στερεώ- 
τερος πάσης σιδηράς άλύσου" ούτε έχει δέ κάνεις νά μέ κατη- 
γορήση δτι έλαβα τοιοΰτο μέτρον κατά τοϋ άνεψιοϋ μου, άν και 
σκληρότατον.

("λέων κατά τόν ήχον τοϋ Ιταλικού μελοδράματος
«Chi dura vince.»

«Ah I che al brillan dell’ Jride 
foriera di eontento.») 

El; γάμον ευρισκόμενος άκούς’ ολόγυρά σου 
Πρό; τού; άνύμφου; τοϋ; έκεΤ νά λέν’ .Καί ’ς τά ’δικά σου.· 
Όλοι τό θέλουν ώς ευχήν, άλλ’ ειν’ ήπατημένοι. 
Είς φυλακήν άν εμβη τις, μετά καιρόν έβγαίνει· 
Άλλ’ εί; τοϋ γάμου τό κλουβί έμβήκεν ;__  απομένει.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Λοιπόν, τδν νυμφεύετε ; . . . 'Η έκδίκησις είναι 
πρωτάκουστος, άλλ’ έπιτηδεία άληθώς.

ΕΙΣ ΤΙΣ. — Εισθε και σείς μέ τήν γνώμην μου ;
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Εύχομαι εις τδ σχέδιόν σας πάσαν έκβασιν ά- 

γαθήν, ένταύτώ δέ καί σάς προσφέρω τάς υποκλίσεις μου. Καλήν 
νύκτα, κύριε.

ΕΙΣ ΤΙΣ. — Πώς, κυρία ! . . . άναχωρείτε; Λυπούμαι τά μέ
γιστα, σάς βεβαιώ.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Ευχαριστώ, κύριε, άλλ’ άνάγκη πάσα.

ΣΚΗΝΗ Θ'.

ΕΙΣ ΤΙΣ, ΜΙΑ ΤΙΣ χαΐ ή ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Ά ! ήλθες, κυρά είς τήν ώραν. Είναι έτοιμος δ 
άγωγιάτης;

ΞΕΝ. — 'Ο Σκατζόχερος;
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Και αύτδς, καθώς καί δ Κάβουρας και τδ ζώον.
ΕΙΣ ΤΙΣ. — (Καθ’ εαυτόν.) Ώ Σκατζόχερος, δ Κάβουρας καί 

τό ζώον ! . . . Τί ζώα μικρά μετά μεγάλων είναι αυτά !
ΞΕΝ.—Τδ ζώ’ τδ έπιασαν. (Κατ’ ίδιαν πρός τήν Μίαν 

τινά.) Τδ έπιασεν δ φίλος δπου ’ξεύρετε. (Λαμβάνει τδ τραπέ
ζιου έκ τής μιάς άκοας, δ Είς τις έκ τής άλλης, καί τδ μετα
φέρουν είς τδ βάθος, πλησίον τοΰ παραθύρου.)

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Άλλη δυστυχία ! . . . ’Αλλά δέν σέ είχα είπεϊ.
ΞΕΝ. — Ναί" άλλ’ άφοΰ καί ήλθεν δ άρχοντάς σας, έγώ, νά 

ίδώ τήν υγειά τοΰ Χριστόδουλου ! έθάρρεψα πώς ήλλάξετε γνώ
μη, καί θά μείνετε.
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ΕΙΣ ΤΙΣ. (Μεταφέρων την καθέδραν παρά την εστίαν.) —’'Ε
χει δίκαιον ή κυρά' αφού εύρέθημεν πλέον εδώ καί δύο, υπομονή' 
ας πέριμείνωμεν νά έζημερώση.

ΞΕΝ. — Άμή και νά θελήσετε τώρα, ψυχή μου, νά φύγετε, 
ϊιώς θά κάμετε, άφοΰ έφυγαν τά ζά !

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Αύτδ πάλιν ητον άπδ τ’ άγραφα .. . ^Εχέι του
λάχιστον, κυρά, κανένα κρεββάτι διά τήν ευγενίαν του ;

ΞΕΝ. — Άλλ’ άφοϋ καί είναι άνδρας σας !
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Κατ’ ιδίαν πρδς τήν Ξενοδόχον.) — Ναί, άλλά ’ξευ*  

ρεις τί είναι, κυρά; "Εως τώρα, έσυνειθίσαμεν νά κοιμούμεθα 
εις κρεββάτια χωριστά.

ΞΕΝ. — Α’ϊ, τώρα πώς νά γίνη τδ λοιπόν ; ’'Αλλο κρεββάτι 
δέν εχω παρά τδ ’δικό μου' και καταλαβαίνετε πώς καθώς κοι
μούμαι εγώ . . .

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Άποσκιρτήσάς μετά βδελυγμίας.) —
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Τέλος πάντων, κυρά, ας ηναΓ έγώ κοιμούμαι 

είς τδ κρεββάτι σου.
ΞΕΝ. — Διά λόγου σας δέν είναι, επειδή κοιμάται εις τδ ’ίδιο 

κρεββάτι και δ άνδρας μου' και όχι δι’ άλλο, (επειδή δ καψού- 
λης είναι γέριος) άλλ’ άπδ τούς πόνους δπου έχει ρευματικά, 
άγκωμαχεΐ δλην τήν νύκτα.

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Καθ’έαυτήν.) —θεέ μου, τί μαρτύριον !
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Καί έπειτα, είδα έγώ τδ μέρος δπου κοιμώνται. 

"'Εχουν κρεμασμένας πλεξίδας άπδ κρομμύδια, και τήν άποφο- 
οάν αυτήν, άν και άθωοτάτην, δπου κοιμούμαι δέν τήν υποφέρω, 
νά σέ είπώ, φίλη μου, τήν άλήθειαν.

ΞΕΝ. — Καλέ, πέσετε καί οί δύο είς τδ κρεββατάκι σας' 
είναι παστρικδ, παστρικό . .. Περάσετε μία νύκτα είς τδ ίδιο 
κρεββάτι και οί δυδ' τι νά κάμωμ,εν;

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Κατ’ ιδίαν πρδς τδν "Era τινά.) — Τώρα, κύριε, 
άνάγκη πάσα νά φανερώσωμεν τήν άλήθειαν.

ΕΙΣ ΤΙΣ. — Άλλά τί όφελος και έκ τούτου ; ’’Επειτα, αύ- 
τος δστις σάς καταπολιορκεΐ άνεχώρησεν άρά γε ; Φοβούμαι όχι.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — At, πώς νά γίνη λοιπόν;

ΞΕΝ.— (Αφού έπιδιώρθωσε τδ στρώμα καί έτακτοποίησε 
τά λοιπά.) ’Ελάτε, έλάτε, κοιμηθήτε ήσυχοι. Κάτω οί βαρκά
ρηδες έπιαν, καί τώβαλαν κομμάτι ’ςτδ κέφι . . .

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Περίφοβος.) —Διά τούτο άκούω κάτω φωνάς. Τί 
άνθρωποι είναι, κυρά; Τούς γνωρίζεις τουλάχιστον;

ΞΕΝ· — Τίποτε, ψυχή μου' δέν είναι κάνένας φόβος. Είναι 
άνθρωποι γνώριμοί μας. "Ομως, διά νά ήσθε πλέον ήσυχοι, 
κλειδώσετε καί άπδ μέσα, άν θέλετε. Καλή νύκτα σας. . .καλή 
νύκτα σας. ______

ΣΚΗΝΗ I'.

ΕΙΣ ΤΙΣ και ΜΙΑ ΤΙΣ.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Βλέπετετώοα, κύριε; Ό τρόπος, τδν όποιον έπε- 
νοήσετε διά νά μ’ έξάξετε άπδ τήν αμηχανίαν, ή μεταξύ μας 
υποθετική συζυγία, μέ καθιστά πολύ πλέον, άμήχανον. (Ακούεται 
κλειδωνομένη ή θύρα έξωθεν. Ή Μία τις τρέχει πρδς τήν θύραν 
περιδεής.) Καλέ, αυτή μάς κλειδόνει !. . .

ΕΙΣ ΤΙΣ. - Νομίζω, τωόντι, δτι μάς κλειδόνει.
ΜΙΑ ΤΙΣ.--’Απορώ, κύριε, μέ τήν άταραξίαν σας...
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Είσθε περίεργος. Πώς θέλετε λοιπδν νά κάμω; Νά 

βάλω τάς φωνάς ; Ν’ άρχίσω νά θρηνώ καί νά όδύρωμαι ; «Ά, 
θεέ μου, δπου έπιασαν καί μ’ ΐκλείδωσαν μόνον, μέ μίαν κυρίαν ! 
Καί τώρα, δ τρισάθλιος, πώς νά κάμω ! καί τί θά γίνω! »— 
Αύτδ θέλετε ;

ΜΙΑ ΤΙΣ.—Άλλά τώρα, κύριε, άπέβη άδύνατον καί νά έξέλθω.
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Λυπούμαι, βεβαιωθήτε πολύ. . . (Χαριέντως.) διά 

σάς δηλαδή.
ΜΙΑ ΤΙΣ. - Μ’ δλην τήν τελείαν πεποίθησιν τήν οποίαν έχο> είς 

τδν χαρακτήρά σας, πώς γίνεται νάλ αβω αναπαυσιν επι παρουσιρί 
ένδς ξένου άνδρός ;

ΕΙΣ ΤΙΣ. "Ήθελα πολύ νά μή σάς έγινόμην πρόξενος άνησυ- 
χίας, κυρία μου, άλλά πώς ; 'Ο τρόπος άπολύτως μέ λείπει. Πώς 
θέλετε νά κάμω ;



206 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 207

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Είς τούς άνδρας δλα είναι εύκολα.
ΕΙΣ ΤΙΣ.--Σας ζητώ συγγνώμην, διότι ιδού μία περίστασις 

εις πάντα άνδρα δυσκολωτάτη. Τί νά κάμω ; Νά συντρίψω τήν 
κλειδωνιάν τής θύρας ; Θά έβαλλα τδν κόσμον άνω κάτω Νά 
πηδήσω άπο τό παράθυρον ; .... ναι, δέν είναι πολύ υψηλόν, 
πλήν...

ΜΙΑ ΤΙΣ.—’’Ω ! κύριε, τί καλήν ιδέαν τήν συνελάβετε
ΕΙΣ ΤΙΣ.—Μέ συγχωρεΐτε" τήν συνέλαβα, ναί, άλλ’ όμως δέν 

τήν κατάλαβα. Δέν είπα δτι . . .
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Πέντε πηχών ύψος. . .πέντε μικρών πηχών' τι εί

ναι ; σχεδόν τίποτε.
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Σχεδόν τίποτε, λέγετε σεις . . . ’Άν υπήρχε τού

λάχιστον κάμμία κλίμαξ. . .
ΜΙΑ ΤΙΣ. (’Ανοίγει το παράθυρον καί παρατηρεί. Διακρίνονται 

άγροί μακρόθεν. 'Η βροχή έκόπη. Πανσέληνος.) — ’Ω, τί καλά ! τί 
καλά ! Έδώ άπ’ έξω είναι μία κληματαριά.

ΕΙΣ ΤΙΣ.—Αΐ I καί μέ το νά ηναι μία κληματαριά ; (Καθ’ 
εαυτόν.) θά έχει σκοπόν νά μέ ποοτείνη ν’ αύτοκτονήσω' νά κρε- 
μασθώ άπο τήν κληματαριά. . .

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Δι’αύτής, είμπορεϊτε νά καταβήτε χωρίς κάνένα 
κίνδυνον. (Βλέπουσα αύτόν διστάζοντα.) Σας βεβαιώ. . .Σας κα
θικετεύω ! ...

ΕΙΣ ΤΙΣ. — Μέ καθικετεύετε !. . . (Ένθουσιωδώς.) ’’Ω ! μέ αύ- 
τήν σας τήν λέξιν είμαι ικανός νά άναβώ. . .καί είς τήν σελή
νην, ήτις φέγγει αύτήν τήν ώραν τόσον έρασμία είς τόν ούρανόν ! 
. . .Νά άναβώ, ναί. . .(Εηρώς καί δριστικώς.) Νά καταβώ δμως 
ούδέποτε.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — ’Αλλά σκεφθήτε δτι μ’ ενοχοποιείτε τέλος πάν
των, κύριε.

ΕΙΣ ΤΙΣ. — Μή γένοιτο, κυρία μου ! μή γένοιτο έγώ νά σάς ένο- 
χοποιήσω ! ’Αλλά. . .καλήν νύκτα. . .

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Καλήν νύκτα, κύριε.
ΕΙΣ ΤΙΣ.—’’Οχι' ήθελα νά σάς είπώ, δτι καλήν νύκτα θέλετε 

νά τήν περάσω είς τό ύπαιθρον, μέ αύτήν μάλιστα τήν υγρασίαν !

Τοϋτο μόνον δέν θά είμπορέσω διά σάς, κυρία μου. Τί νά σάς 
κάμω !...

ΜΙΑ ΤΙΣ. (‘Εν άδημονία.) — ”Ω ! άλλα μή τήν περάσετε είς τό 
ύπαιθρον. Έδώ άπ’ έξω είδα καί ένα καπηλεϊον’ είναι καί δύο 
σταϋλοι. 'Ένας άνδρας οίκονομεϊται δπωςδήποτε.

ΕΙΣ ΤΙΣ.— Αί, αί, πολύ καλά ! μή δυσαρεστεϊσθε' κάμνω κα
θώς θέλετε. ('Ως καθ’ εαυτόν.) Κύτταξε τώρα! νά καταβώ διά 
μιας άναδενδράδοι, καθώς στάζουν καί τά φύλλα άπο τό νερόν 
τής βροχής! Τί βήμα θά ηναι αυτό ! τί άλμα ! Βεβαίως, δχι τό 
έν Αευκάδι' άλμα δαω, αίλούρου' άλμα γάττον. (Ταϋτα ένώ λέγει 
διασκελίζει τό παράθυρον.) Καί ταϋτα... πρός άποφυγήν μιάς 
ωραίας γυναικός ! (Ξέει τήν κεφαλήν.)

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Φιλοφρόνως.) — Όχι, κύριε, άλλα πρός καθυπο- 
χρέωσιν αύτής. Θά σάς εύγνωμονώ. Δέν θά τό λησμονήσω ποτέ.

ΕΙΣ ΤΙΣ Δέν θά τό λησμονήσω ούτ’ έγώ, βεβαιωθήτε. Ιδού, 
παραδείγματος χάριν, τί δύναται νά δνομασθή ιπποτικόν βήμα. . 
Eivat άληθές δτι διά μιάς αεταξωτής κλίμακος θά έγίνετο εύ- 
πρεπέστερον. . . Τί έκατάλαβες ! θά γίνη δπως γίνη. . . (Κατα- 
βαίνει καί άποκρύπτεται. Ή Μία τις άσχολεΐται νά κλείση τό πα
ράθυρον, οτε άναφαίνεται δ Είς τις φέρουν άνά χείρας ένα βότρυν.) 
Κυρία! Κυρία ! έπιτρέψατε νά σάς προσφέρω ένα σταφϋλι. Παρ’ 
δλίγον έπατοΰσα έπάνω του. .Νομίζω δτι είναι άρκετά καλόν. .

ΜΙΑ ΤΙΣ, — Σάς εύχαριστώ. . .'Ο Θεός μαζή σας, κύριε.
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Ό Θεός μαζή μου, κυρία μου, άλλ’ είς αύτήν 

τήν περίστασιν έκεΐνος δέν έχει τίποτε νά χάση. . . (’Αποκρύ- 
πτεται. 'Η Μία τις κλείει τό παράθυρον.)

ΣΚΗΝΗ ΙΑ/.

ΜΙΑ ΤΙΣ, μο>·η.

Τίμιος άνθρωπος έιναι δ ταλαίπωρος... Τέλος πάντων, ίδού 
έγώ μόνη. Άοχεται τοΰ έκδύεσθαι.) "Α ! καί νυστάζω ! νυστά
ζω !. . .’Αν δ καλός αύτός άνθρωπος δέν έλάμβανε τέλος τήν
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διάζρισιν. . ώ ! άλλα τότε κ’ έγώ θά τδν ώμίλουν άλλως πως, 
καί δ,τι έζαμεν οίκοθεν, ώς έκ τής χρηστής ανατροφής του, 
θά τδν ήνάγκαζα νά τδ κάμη κατησχυμένος. (Πλησιάζει πρδς 
τήν κλίνην καί παρατηρεί τδν οδοιπορικόν του σάκκον.) Έλη- 
σμόνησε τδν σάκκον του. Ποϋ νά τδν φυλάξω ; (Παρατηρήσασα 
τδ αριστερόθεν έρμάριον.) *Α  ! βλέπω έκεί έν έρμάρι. (Τδ ανοί
γει.) Πά ! είναι έν στενδν δωμάτιον. (Άποθέτει έντδς αύτοϋ τδν 
σάκκον.)

(’Ακούονται ΰλακα'ι μεγάλοι» κυνός.)

ΣΚΗΝΗ IB'.

ΜΙΑ ΤΙΣ καί ΕΙΣ ΤΙΣ.

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Μή φαινόμενος, ένω έξακολουθεϊ υλακτών δ κύων.) 
— Ούστ ! Ουστ !. . . *Ω,  νά ’παρ’ ή οργή !. . .Ουστ!.. . Αΐ, κα
λά ! έπροκόψαμεν.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Τί τρέχει; (’Ανοίγει τδ παράθυρου.)
ΕΙΣ ΤΙΣ. — (Παρουσιάζεται περιδεής.) — Τί εύχή Κυρίου ! 

Αυτοί έδώ, νηστικόν άφίνουν τδν σκύλον των! (At υλακαί δέν 
παύουν.)

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Πάλιν σείς, κύριε ;. . .’Αλλ’ άς τελείωση αύτδ 
πλέον ! ω ! παγαίνεται άπ’ έδώ !. . .

ΕΙΣ ΤΙΣ. —Πώς είναι δυνατδν; ’Υπάρχει έκεί ένας φοβε
ρός Κέρβερος, έχων άπόφασιν νά δειπνήση καί καλά άπδ τδ 
κρέας μου.

ΜΙΑ ΤΙΣ. —* ’Αλλά βλέπετε οτι ήρχισα νά έκδύωμαι.
ΕίΣ ΤΙΣ. (Εισερχόμενος.) — Τδ καταλαμβάνω, κυρία μου, 

άλλά πώς νά κάμω ..’'Αλλως τε, μή σας μέλη καί δέν σας 
βλέπω. Είμαι μύωψ. . . Μετεχειρίσθην δσα μέσα φαντάζεσθε διά 
νά τδν κάμω νά φύγη. . . άκόμη καί λακτίσματα άπδ τά πει- 
θαναγκαστικώτατα. Αδύνατον, άδύνατον !. . . ’Ακούετε τον. . . 
Τδν έφώναξα, τδν είπα Άζδρ, τδν είπα Καστδρ, κατήντησα νά 
τδν είπώ καί Παχούμιον, άφοϋ έξεφύλλισα όλον τδ συναξάρι

ΕΛΕΝΗ I. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
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τών κυνιτών δνομάτων. . . Ά ! (Στρέφεται πρδς τά έξω τοΰ πα
ραθύρου.) Άράπη ! Άράπη ! ’’Ελα, Άράπη μου, έλα. . . ('Εξα
κολουθούν αί υλακαί.) Φουντοΰκο ! Φουντοΰκο!. . . (Ύλακαί.) 
Βρε, τδν καϋμένο τδν Αέον !. · . Αέον ! Αέον ! (Ό κύων δέν παύει 
υλακτών.) Παρατηρείτε δτι αύτδς δ σκύλος δέν θέλει ν’ άκούση 
τίποτε. (Κλείει τδ παράθυρον.)

ΜΙΑ ΤΙΣ. — At, καί τώρα, κύριε ;
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Και τώρα, κυρία μου. . .αμφιβολία δέν υπάρχει 

δτι, ευρισκόμενος μεταξύ δύο εχθρών, τοΰ μέν κάτω, τοΰ δέ ε
πάνω, προσέρχομαι εις έκεϊνον έκ τών δύο. . .(χαριέντως.) δστις 
τουλάχιστον δέν θά μέ φάγη.

ΜΙΑ ΤΙΣ, — Εϊλικρινώς, κύριε’ βεβαίως, δέν έχετε τήν άξίω- 
σιν νά περάσετε εδώ τήν νύκτα σας.

ΕΙΣ ΤΙΣ. —Άλλ’ ουδέ ή. ευγενία σας, ώς πιστεύω, επιθυμεί
τε νά περάσω δλόκληοον τήν νύκτα έπάνω εις μία κληματα
ριά, ώς νά ήμην κανένα σαυρίδι.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Μέχρι τοΰδε προσηνέχθητε τόσον κοσμίως, και 
τώρα, καθ’ ήν ώραν είναι ή κοσμιότης τοΰ άνδοδς πρδς τήν γυ
ναίκα έπιτακτική, άνυπέρθετος, νά τήν παρατρέξετε ! ... .Νά τδ 
πιστεύσω αύτδ ποτέ ;

ΕΙΣ ΤΙΣ. — *Ω,  κυρία μου / έχετε δίκαιον’ άλλ’ αυτήν τήν 
ώραν ένύσταξαν μέ τούς οφθαλμούς μου τά πάντα. . .και ή ό- 
φειλομένη αύτή κοσμιότης.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Δέν έπιθυμεΐτε, βεβαίως, νά μέ δώσετε περί 
τοΰ ανδρικού χαρακτήρός σας ιδέαν δυσάρεστον.

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτόν.) — Ιδού τωόντι διακεκριμένη γυνή. 
Τιθασσεύει τδν άνδρα φιλοτιμούσα αύτδν πρδς τά καθήκοντα. 
(Πρδς τήν Μίαγ ΐιγά.} Καί τώρα λοιπδν θέλετε νά μέ φάγουν 
τά σκυλιά !

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Δέν σάς τρώγουν’ μή σας μέλη.
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Ναί’ δχι, παίζουν.
ΜΙΑ ΤΙΣ. —Άνεκάλυψα ένα μέρος, δπου θά περάσετε έξαί·*  

ρεταί (Δεικνύει τήν θύραν τού αριστερόθεν δωματίου.)
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Περιδεώς.) — Έντδς τής εστίας ;

U
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ΜΙΑ ΤΙΣ. — Έδώ.
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Αύτδ πάλιν τί είναι ;. . .κάμμία καταβόθρα ;
ΜΙΑ ΤΙΣ. (Γλυκερώς.)— Ειν’ ένα δωμάτιον άξιόλογον, οπού 

δυναταί τις νά κοιμηθή άναπαυτικ&οτατα. Μέ μίαν καθέδραν 
μάλιστα... (Λαμβάνει τήν καθέδραν.) ’Ελάτε, ελάτε, άκολου- 
θεΐτέ με.

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Λαβών παρ’ αυτής την καθέδραν.) *.4  ! μ.έ αυτούς 
τούς κολακευτικούς τρόπους της. . .

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Σείς οστις περί πολλού ποιεΐσθε την άγαθήν φή
μην τοΰ κόσμου. . .

ΕΙΣ ΤΙΣ. — Ναι, αυτής ακριβώς τής φήμης θά γίνωμαι πάν
τοτε θΰσ.α. . .καθώς τά έπαθα κα'ι μέ τον ανεψιόν μου. . .

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Μή σας μέλη’ δ,τι θά έφαίνετο εις τούς έξη- 
χρειωμένους αδυναμία, είναι μεγάλη άνδοος δύναμις, τής ό 
ποιας θά ήσαν εκείνοι ανίκανοι. Κύριε, θά σάς ευγνωμονώ διά 
βίου δι’ αύτήν τήν όντως εύγενή έθελημοσύνην σας. (Τω ανοίγει 
τήν θύραν τοΰ δωματίου.)

ΕΙΣ ΤΙΣ. — Αύτοϋ μέσα ;. . . Πώ ! πώ ! θεοσκότεινα.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Φοβεισθε εις τά σκοτεινά ; ΓΗ ευγενία σας θά 

κοιμηθήτε’ τί βλάπτει το σκότος ; 'Αλλως τε, άν θέλετε και 
το κηρί. . .

ΕΙΣ ΤΙΣ. — 'Εστω- υπομονή’ δέν θέλω κηρί.. . “Ομως νά 
καταλάβετε οτι είς έμέ είμπορεΐ νά έμπιστευθή δςτισδήποτε. 
(Εισέρχεται είς το δωμάτιον.)

ΜΙΑ ΤΙΣ. — ’Αλλά διά τοΰτο καί έχω, ώς βλέπετε, προς σάς 
τήν πάσαν εμπιστοσύνην. (Τον κλειδόνει.)

ΣΚΗΝΗ ΙΓ'.

ΜΙΑ ΤΙΣ, (lr rij ffxqrij.) ΕΙΣ ΤΙΣ, er τω όωματίω.^ 
ε.τίίεα όέ ΦΩΝΗ ΤΙΣ έ'ήωάε/.

ΕΙΣ ΤΙΣ. — Καλά’ τί κάμνετε ; Μέ κλειδόνετε ;
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Βεβαίως.

2 Η

ΕΙΣ ΤΙΣ. — Ώραίαν εμπιστοσύνην τήν έχετε εις έμέ !
ΜΙΑ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτήν.) Τώρα τον κρατώ καλά. Τώρα 

πλέον είμπορώ νά ημαι ήσυχος. (Λαμβάνει το ώμ,οφόριον και τδ 
καπελλινόν της καί πορευθεΐσα τά κρεμάζει αριστερόθεν τοΰ πα
ραθύρου.)

ΕΙΣ ΤΙΣ. — Κυρία ! πολύ κακά εύρίσκομαι. Νά ’ζεύρετε οτι 
είμαι πολύ κακά.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Τί νά σάς κάμω, κύριε ! Λυπούμαι τά μέγιστα.
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Έδώ υπάρχει μικρόν τι παράθυρου, τοΰ όποιου 

είναι σπασμένα δύο ύαλιά.
ΜΙΑ ΤΙΣ. —Πώς νά γίνη ! (Μειδιώσα.) ’Αν ακούσω καί πε- 

οάση κάνένας υαλοπώλης, τον κράζω καί σάς τον στέλλω. 
(Κρούεται ή δεξιόθεν θόρα.) Τις είναι ;

ΦΩΝΗ. — Έγώ. . . δ Παυλάκης !
ΜΙΑ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτήν.) — Δυστυχία ! καί αύτος ακόμη έδώ 

ευρίσκεται !
Η ΦΩΝΗ. — Έγώ έστειλα είς το χωρίο οσα ζώα εύρίσκοντο 

έδώ, έπίτηδες, διά νά σάς έμποδίσω τοΰ ν’ αναχωρήσετε.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Κύριε, νά ησυχάσετε, διότι θά έξυπνήση δ ανδρας 

μου.
Η ΦΩΝΗ. — Ποιος άνδοας σας; αυτά δέν περνοΰν. Εκείνος τον 

όποιον είχετε μέσα έφυγεν άπο το παράθυρου. Τον είδα δταν 
έβγαινε.

ΕΙΣ ΤΙΣ.—Κάμνει ένα κρύο τής Καμτσάτκας μέσα είς αύτο 
το κατηοαμένον δωμάτιον.

ΜΙΛ ΤΙΣ. —Ό άλλος τώρα !
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Σάς ομνύω, κυρία, οτι, άν έστηνέ τις ένα άνεμό- 

μυλον είς το μέρος οπού είμαι, θά έκαμνεν έξαίρεταις δουλειαΐς !
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Στήσετε λοιπον καί δύο, καί άφήσετέ με πλέον, 

κύριε, νά κοιμηθώ.
Η ΦΩΝΗ. —Έγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι δέν έχετε άνδρα. 
ΜΙΑ ΤΙΣ. (Προς τήν Φωνήν.)—'Εχετε λάθος.
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Κυρία /. . . μ’ έπιασαν τούρτουρα άπο το ψύχος" 

τούρτουρα !
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ΜΙΑ ΤΙΣ!—Μία νύκτα είναι’θά πέραση. (Πορευομένη άπδ τοΰ 
ένδς είς τδν άλλον.)

Η ΦΩΝΗ. — Κυρία γνωρίζετε τί είμαι καλός νά κάμω ;
(’Ακούεται κρότος καΟέδρα; συντριβόμενη; έν τωδωματΐψ.)

ΕΙΣ ΤΙΣ. Σία κα». άράζαμεν !. . .έσπασε τώρα καί ή καθέ
δρα μου. . .Κυρία, εσπασεν ή καθέδρα μου !

ΜΙΑ ΤΙΣ. — ’Ω, μαρτύριον !
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Θρήνωδώς)— Δέν έχο> πλέον ούτε ενα κάθισμα δπου 

ν’ άκουμβώ την ραχοΰλά μ ου !. . .
ΜΙΑ ΤΙΣ. (Πρδς τδν^κα tirci.)—Κύριε, νά κοημνισθής άπ’έδώ" 

τδ καλδν δπου σέ θέλω ! (Πρδς την Φωϊ-ήκ.) Σεις δ τόσον καλός. . . 
(Καθ’ έαυτήν.) Καταλαβετε. . .έχασα τδν νοϋν, και πλέον δέν 
είζεύρω ούτε τί λέγω ! "Ο τι ήθέλησα νά Ρίπου εις τόν ένα, τδ 
είπα είς τδν άλλον. (Κρούονται άμφότεραι αί θύραι συγχρόνως.) 
Θεέ μου, Θεέ μου, τί χαλασμός κόσμου ! (Φράττει τά ώτα της.)

Η ΦΩΝΗ.— Κυρία ! κυρία ! κυρία !
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Κυρία! κυρία !>. .αδύνατον ν’ άνθέςω εδώ μέσα’ 

τών άδυνάτουν αδύνατον !
(Εξακολουθούν αί κραυγαί άμφοτέρων κρουόντων ένταυτφ τάς Ούρα.-. 

Γ1Ι ορχήστρα μουσουργέ! Οορυοωίΐϋς μετ’ αύτ&ν, έπειτα δέ ό θόρυβο; 
βαθμηδόν έξασθενεΐ).

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'.

ΜΙΑ ΤΐΣχ/Jr»?. (Πας θόρυβος έπαυσε.)

Έσιώπησαν. . .ησύχασαν πλέον. (Άκροάται πρδς τήν δ-ξιόθέν 
θύραν). Αυτός καταβαίνει' άπομακούνεται. . /Ο άλλος άπέκαμε 
νά φωνάζη. Τί νύκτα, Θεέ μου .. .Καί θά είμπορέσω άρά γε 
τώρα νά κοιμηθώ, μ’ όλον μου τδν νυσταγμόν καί τήν κούρα- 
σιν ;. . .Πρέπει νά ήναι πολύ περασμένη ή ώρα. . .(’Εξάγει ώρο- 
λόγιον έκ τοϋ στήθους της καί παρατηρεί έν αύτώ.) Δύω ώραι 
μετά τά μεσάνυκτα. Δέν είμαι καί διόλου άπηλλαγμένη από 
τίνος φόβου. . .Μία γυνή μόνη, δσον καί άν υποτεθή ανδρεία, πάν
τοτε άνήσυχεΐ, δταν εχη νά κάμη μέ αυτούς τούς άνδρας, οΐτινες, 

δσον έξηυγενισμένοι καί άν τύχωσι, δέν είναι πιστευτοί ώς, όχι 
μόνον ευγενικοί, άλλά καί άληθώ; εύγενεΐς. (Προσέρχεται προς 
τήν κλίνην καί τήν ετοιμάζει.) Ώπως άν έχη, νομίζω δτι αυτήν 
τήν φοράν άπελυτρώθην.

ΣΚΗΝΗ ΙΕ'.

ΕΙΣ ΤΙΣ, πεσωκ ex τής οροφής er τω θα.ίάμω χαι ΜΙΑ ΤΙΣ 
άσχοΛουμέχη είς απόόυσικ αϋτής πίησίοχ τής χαίτης.

ΕΙΣ ΤΙΣ. (θριαμβευτικές.) Εύρηκα δίοδον'...
ΜΙΑ ΤΙΣ. (’Έκπληκτος.)—Κύριε σώσου !. . . τίήτο πάλιν αυτό;
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Περιφερόμενος.) —Μή δίδετε κάμμίαν προσοχήν.’’Ερ

χομαι άπδ τήν Σιβηρίαν. Θέλω ολίγον νά ζεσταθώ. (Περιπατεϊ 
άνω καί κάτω έσπευσμένως, έχων εσταυρωμένα; τάς χεϊρας.)

ΜΙΑ ΤΙΣ. —Καταλάβετε, τέλος πάντων, κύριε, δτι αύτδ 
έδώ τδ δωμάτιον άνήκει είς εμε.

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Ώς ριγών.) — Τρορ. . .του, του, του, του ! ! και 
είς έμέ άνήκει επίσης. . . Έπλήρωσα δέκα γρόσια διά νά κοιμη
θώ έδώ απόψε’ σωστά δέκα γρόσια, καί ήδη παρήλθαν τά πέν
τε, χωρίς όφελος.

ΜΙΑ ΤΙΣ. (λαμβάνει έν τών χαμηλών καθισμάτων, καί έλ- 
θοϋσα είς τά έμπρδς τής σκηνής έν αδημονία, κάθηται πρδς τά 
δεξιά·) — 'Ας καθήσω λοιπόν, καί ας μείνω δλην τήν νύκτα 
άγρυπτος.

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτόν.) — Πολύ τωόντι έτάνυσα τδ σχοινί. 
Προέβην μέχρις άπανθρωπίας πρδς αυτήν τήν πτωχήν γυναί
κα. . .(Πλησιάζει πρδς αυτήν συμπαθώ;.) Κυρία. . .μ*  έπιτρέπε- 
τε μίαν πρότασιν νά σάς κάμω;

ΜΙΑ ΤΙΣ. (ΓΙεριλύπως.) — Είμποοεϊτε νά λέγετε δ,τι άν α
γαπάτε, κύριε’ δέν έχω νά δώσω κάμμ.ιαν αποκρισιν. . .και ού
τε άκρόασιν.

ΕΙΣ ΤΙΣ. — λέγω, άν έσυμβιβάζαμεν κ*ί  αυτήν τήν διένε- 
ζιν, καθώς έσυμβιβάσαμεν τήν περί τοΰ δείπνου. . . Αν εκοπτα-
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μεν είς τδ μέσον τήν διαφοράν.. . Ιδού' νά διαιρέσωμεν τδν 
θάλαμον τούτον εις δύο ίσα μέρη' τδ μέρος έκάστου νά ηναι 
τροποντινά ή οικία του, και έκαστος νά ή.αι έλεύθερος νά πρά
ξη έν τή οικία του παν δ,τι τδν ευαρεστεί. Θέλετε κατ’ αυτόν 
τδν τρόπον ;. . . ΙΙώς ;. . . Τί;. . . (Μετά τινα σιγήν, ή Μία τις 
ποιεί σχήμα άποστρο φής.) Σάς δμνύω, κυρία, νά μη κάμω τίπο
τε ενδεχόμενον νά σάς φανή ώς ανοίκειον. ’Ακούσετε, παρακα
λώ .. . Χθες τήν νύκτα, εις τδ κατάστρωμα τού άτμοπλόου έ· 
κειτο, πάσχουσα καθ’ υπερβολήν έκ τή; θαλάσσης, μέχρι λειπο- 
Ουμ.ίας, μία νέα έκ τής δευτέρας θέσεως. Δέν ήδυνάμην νά δια
κρίνω τήν μορφήν της ένεκα τοΰ σκότους, άλλ’ ήκουσα άπδ 
συνοδοιπόρους μου, οΐτινες τήν είχαν ίδή τήν ήμέοαν, οτι ητον 
ωραία. ’Επειδή κατ’εκείνην τήν ώραν άλλος τις παρά τδν πη
δαλιούχον δέν εύρίσκετο είς τδ κατάστρωμα, έκαμα δ,τι ήδυ- 
νήθην πρδς τδ νά συνέλθη εις τάς αισθήσεις της. Έτον ώς νε
κρά είς τάς χεϊράς μου" δμως ήθελα νά ευοίσκετο έδώ αυτήν 
τήν ώραν, διά νά σάς είπη άν δέν προσηνέχθην ώς άλλος άδελ- 
φδς, ώς άλλος πατήρ πρδς αυτήν.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Πώς, κύριε ! έκεΐνος ό κύριος ήσθε σείς ;. . .
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Πώς, κυρία ! μήπως σείς ησθε έκείνη ;. . .
ΜίΑ ΤΙΣ. — Μάλιστα, ήμην έγώ. . . καί χρεωστώ νά είπώ 

τήν άλήθειαν. . . προσηνέχθητε ώς τιμιότατος άνθρωπος.
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Βλέπετε λοιπόν ;. . .
ΜΙΑ ΤΙΣ.— ’Αλλά πώς εννοείτενά διαιοέσωμεν τόν θάλαμον ;
ΕΙΣ ΤΙΣ. — 'Απλούστατα’ ιδού. . . (Λαμβάνει τεμάχιον γής 

κιμωλίας, έπί τή; εστίας ευρεθέν, και άγει γραμμήν εΐ; τδ έ
δαφος άπδ τού ύποβολέως μέχρι τοϋ βάθους τή; σκηνής.) Ίδου 
αυτή ή γραμμή. (Γελά.) Ειναι ό ισημερινός. . . έννοεϊτε ;

ΜΙΑ ΤΙΣ (Γελώσα.) — Ή ιδέα είναι άληθώς πρωτότυπος.
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Τώρα' τδ βόρειον μέρος προτιμάτε ή ευγενία 

σας, ή τδ νότιον; 'Η έκλογή άπόκειται εις σάς. . . Ποιον μέρος 
θέλετε ;

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Δεικνύουσα τδ μέρος δπου ή εστία. Μετά γέλω
τος.) ’Εγώ προκρίνω τούτο. (Μεταβαίνει εις τά άριστεοά.)

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Πηδήσας ύπεράνω τής γραμμής εις τά δεξ ά.) — 
Ίδικόν σας έξ δλης μου ψυχής !

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Άλλ’ εννοείται ή γραμμή ανυπέρβατος πλέον.
- ΕΙΣ ΤΙΣ. (Ζωηρώς.) — Αι ’’Αλπεις, τά Πυρηναία, τδ Μέγα

Τείχος τής Κίνας ! τί λόγος !
ΜΙΑ ΤΙΣ. —- Πολύ καλά. . . ’Αλλά καί έκαστος νά τηρήση 

τελείαν σιωπήν καθ’ δλην τήν νύκτα.
ΕΙΣ ΤΙΣ. Δεκτόν. . . Τί δμως ; άν τύχη καί παραλαλήσω είς 

τδν ύπνον μου, τούτο νά μή θεωρηθή ώς παρασπόνδησις. . .ώς 
παράβασις τής συνθήκης.

ΜΙΑ ΤΙΣ. —— Αύτδ, δχι βέβαια. Άλλ*  δστις έκ τών δύο πα-

• ρασπο υοηση ;
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Νά ηναι άνθρωπος έλεεινός !
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Α’ί, τώρα λοιπδν σιωπή, και καλήν νύκτα σας, 

κύριε.
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Καλήν νύκτα, κυρία γειτόνισσα· (Ή Μία τις 

κατευθύνεται πρδς τήν εστίαν, διορθόνει τήν κόμην της, καί ε
τοιμάζει ποτήριον νερού μετά ζακχάοεως. Ό Είς· τις πλησιάζει 
πρδς τήν κλίνην, χασμάται, έγείρει τά προσκεφάλαια, ευρίσκει 
ύπ’ αυτά σκούοον βαμβάκινον, δν παρατηρεί άνυψών αύτδν άπδ 
τής κορυφής καί λέγων :) 'Η καλή πρόνοια τής Κυρ’ Άφέντοας. . . 
(Τδν φορεΐ μετά φόβου μή τδν ί'δη ή Μία τις ’Α !. . . Άχαρι 
τωόντι είναι αύτδ τδ πράγμα' έχουν δίκαιον νά τδ καταγελούν. 
('Ρίπτει τδν σκούφον υπδ τήν κλίνην μετά καταφοονήσεως.)

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτήν, άνακατώνουσα τδ ποτήριον.) — Και 
μ’ δλην τήν διάστασιν, ή γειτνίασις αύτοϋ τού κυρίου άποβαίνει 
όχι δλίγον ένοχλητική. Τδ μέγα τείχος τής Κίνα; είναι κάμπο
σον διαφανές. . .’Αλλά τί να γίνη !

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτδν, παρατηρών τήν κλίνην.)—Τδ μέρος τδ 
όποιον ελαχεν είς έμέ απέχει τού νά ήναι τδ χείριστον. . .’’Ηκου- 
σα νά έπαινούν τά κρεββάτια τής Σμύρνης, (ψηλαφεί τήν κλί
νην.) Ούαί ούαί ! έπεσα είς τήν έξαίρεσιν. "Ολο καμπούραις είναι 
τδ στρώμα. . . καί καμπούραις άπ’ έκείναις ταΐς πέτριναις No-
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μίξεις οτι τδ έχουν έξαπλωμένον επάνω εις κορυφάς πυραμίδων 
και οβελίσκων·

(’Επί τοϋ ήχου «Obligato, obligato! » τοΰ μελοδράματος 
Elisir d’ Amore)

Έχει λόφου;, πεδιάδα;,
"Ορη, φάραγγας, κοιλάδα;,

"Οπου νά περιηγούνται δλην νύκτα τά πλευρά·
Τοΰ; διαβόλου; 1 . . . Κ’ είναι στρώμα
Π'.λωτόν, πλήν και τό σώμα

Των ορνίθων, χάριν ογκου, έχωσαν μέ τά πτερά ! 
Και τό σώμα τών ορνίθων έχωσαν μέ τά πτερά!

ΜΙΑ ΤΙΣ. Αιωνίως τριγυρίζει!
ΠοΤος δαίμων τόν σκοτίζει !

Κ’ έγώ χάνομαι τοΰ 'ύπνου . . . Ίδέ τώρα συμφορά!
Μ’ ένα ξένον είς 'έν δώμα 
Διαρκώς νά κλείση ομμα

Γονή ποια ; Ούδεμία είναι τόσον έλαφρά.

ΕΙΣ ΤΙΣ. (’Επιστρέφων έκ τής κλίνης, ήν έψηλάφησεν έκ νέου
καί Μία τις έν διφδία (a due.)

Τοΰ; διαβόλους! . . . Κ’ είναι στρώμα
Πτιλωτόν, πλήν καί τό σώμα
Τών ορνίθων, χάριν ογκου 
"Εχωσαν μέ τά πτερά.

Μ’ ίνα ξένον είς έν δώμα
Δεμπορώ νά κλείσω ομμα 
Ένφ χάνομαι τοΰ ύπνου.
ΤΙ κακό, τι συμφορά.

('Η Μία τι; κάθηται εί; τήν καθέδραν, πλησίον τή; έστία;, 
ζητούσα θέσιν όσον οΐόν τε άναπαυτικήν.)

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Καθ’ εαυτόν.) — Ή πτωχή, καί αυτή δέν ευρίσκει 
άνάπαυσιν. Νά τήν έδιδα, τουλάχιστον, τά Sv έκ τών δύο τού
των προσκεφαλαίων !. . .

Λαμβάνει έν έκ τών προσκεφαλαίων τή; κλίνης, προχωρεί μέχρι τή; 
όροθετική; γραμμή;, ήν προσέχει έπιτετηδευμένω; μή ϋπερβή, και άπευ- 
θύνει πρό; τήν Μ ί α ν τ ι ν ά μακρόσχημα νεύματα, δπω; έπισύρη τήν 
προσοχήν αύτής, έχούσης έστραμμένα τά νώτα. Ί1 Μία τι; παρα

τηρεί, τέλος, τά νεύματα έντός τοΰ καθρέπτου καί στρέφεται. Ό Εις 
τις τή προσφέρει τό προσκεφάλαιον διά σχημάτων, ήτοι άποθέτο>ν έπ’ 
αύτοϋ τήν κεφαλήν. Ή Μ ί α τ ι ; έγείρεται και, προχωρησασα, λαμβάνει 
τό προσκεφάλαιον ευχαριστούσα χαριέντως τόν Ένα τ tv ά.)

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτήν.)—Πρέπει νά δμολογήσω δτι είναι άν- 
θοωπος τίρχιος- Δέν μεταμελούμαι δτι δέν έφάνην πρδς αύτδν διό

λου αφιλόξενος.
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Πλησίον τής κλίνης και καθ’ έαυτόν.) - Άφοϋ λοι

πόν ή τύχη έφάνη μάλλον πρδς έμέ ευμενής, ας μη την απολα
κτίσω (Τανύει τδ ώρολόγιόν του ΰποτονθορύζων έπι τοΰ ήχου, 
«Giovinette che fate all’ amore», έν τώ μελοδράματι 1) Η 
Giovanni τοΰ Mozart).

Ότ’ είπής, οδοιπόρε, άξίζει, 
πε>νασμένος, μέ 'μάτι θολό, 
τό νά εύρη; τραπέζι ν’ άχνίζη, 
καί πρό πάντων κρεβοάτι καλό . . .

(Άποστρέφων τό πρόσωπον άπό τή; κλίνη; έν άποστροφή )

Κρεββάτι καλό !

(Έξακολουθών νά υποτονθορύζη τελειόνει τήν έπασχόλησίν του είς τό 
ώρολόγιον, ό’περ καί κρεμάζει εί; καρφίον παρά τήν κλίνην. "Επειτα, ά
νοιξα; τό φόρεμά του, έπιχειρεΤ νά τό άποδυθή.)

ΜΙΑ ΤΙΣ (Καθ’ έαυτήν.) — Ποΰ ευρίσκει τήν ευθυμίαν ! (Στρέ
φεται και τδν βλέπει έκδυόμενον.) ’’Α ! τώρα πάλιν τά εχαλασε. 
(’Εγείρεται περίφοβος.) Τί κάμνετε, κύριε !. . . .λησμονείτε; . ,

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Έξακολουθών νά έκδύεται.)—Σςςς ς !
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Πώς είναι δυνατόν !. . . έκδύεσθε ;
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Σ ς ς ς ς!
ΜΙΑ ΤΙΣ —Άλλ’ αύτδ τδ πράγμα δέν ύποφέρεται.
ΕΙΣ ΤΙΣ (Άφαιρών τδ φόρεμά του και διά φωνής σιγαλέας.) 

—Είναι άπηγορευμένον τδ νά όμιλοϋμεν. Παρασπονδεΐτε ! Σι
ωπή !...

ΜΙΑ ΤΙΣ — Αύτδ δμως, κύριε, τδ κίνημά σας. . . Μέ συγχω- 
ρεΐτε. . .

ΕΙΣ ΤΙΣ.—Πώς, κυρία μου !. . . ή κλίνη ίλαχεν εις τά χώ
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ματα τά ίδικά μου. ’Αστείου θά ήτο νά μή χρησιμεύση εις κα
νένα μία κλίνη ήτις έπληρώθη δίς! Ποϋ άλλου θ’ άναπαυθώ λοιπόν ;

ΜΙΑ ΤΙΣ.—Σάς καθικετεύω, κύριε !
ΕΙΣ ΤΙΣ —Έκατάλζβα' ούτε την κλίνην μ’ επιτρέπετε νά 

μεταχειρισθώ ! (Φορεΐ εκ νέου το ένδυμά του, λαμβάνει Sv τών 
χαμηλών καθισμάτων, τδ φέρει εΐ; τά έμπρδς τής σκηνής, καί 
κάθηται ) Νά μην έχη τις πού νά στηρίςη ούτε την ράχιν του 
τούλάχιστον... Πολύς τύραννος κατηντήσετε και ή ευγενία σας.

ΜΙΑ ΤΙΣ. Τέλος πάντων, κύριε, άν στοχάζεσθε οτι θ’ άνα- 
παυθήτε καλήτερα, νά σας δώσω αύτήν τήν καθέδραν. . . Λάβετε.

ΕΙΣ ΤΙΣ. (’Εγειρόμενο; ) - "Οχι, όχι, δέν θέλω νά σάς στε
ρήσω αύτής . . . (Μετά τινα σκέψιν.) "Ομως, ιδού τί ήδύνατο νά 
γίνη . . . Άφοϋ είχετε τήν καλωσύνην νά μοϋ προτείνετε τήν 
καθέδραν σας, εύαρεστεΐσθε νά τήν φέρετε μόνον επάνω είς 
τήν όροθετικήν γραμμήν ;

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Πολύ κ λά’ αλλά πρδς τί όφεάος;... Ιδού.

ήν καθέδοαν, και 
πόδε; της νά πατούν 

ή ευγενία σας θά καθίσετε αύτ ύ. . . 
καί τδ ίδικόν μου αναπαυτήριου, 

τά δύο χαμηλά καθίσματα 
τδ έτερον ποοσ-

και αύτός !. . . 
ήρωϊκή. (Κάθηται

(Φέρει τήν καθέδραν.;
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Τώρα θά ίδήτε . . (Λαμβάνει 

θέτει αύτήν είς τρόπον ώστε οι οπίσθιοι 
έπί τής γραμμής.) Ιδού' 
Σταθήτε τώοα νά οικοδομήσω καί 
(Άποθέτει όπισθεν τής καθέδρας 
κατά σειράν, έπειτα δέ λαμβάνει έκ τής κλίνης 
κεφάλα ιον.)

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτήν.) — Ό ταλαίπωρος 
δμολογητέον ότι ή υποταγή του είναι αληθώς 
είς τήν καθέδραν καί ποοσπαθή ά εύρη άνάπαυσιν.)

ΕΙΣ ΤΙΣ. θέτει τδ προσκεφάλαιον επί τής 
κάθηται έπί τοϋ σκίμποδος τοϋ προσεγγίζονσος 
έκτείνει τού; πόδας έπί τοϋ άλλου, έπειτα 
προσκεφάλαιον είς τρόπον, ώστε νά ύπερέχη ή κεφαλή του, 
καί ούτω νά στρέφεται δεξιόθεν καί αριστερόθεν έλευθέρως.) — 
Τώρα είμαι καλά. Τώρα ζωή!. . .

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Α’ΐ, τώρα λοιπδν άς έπανέλθωμεν είς τούς όρους 

ώζοπλάτης του' 
είς τήν καθέδραν, 
ζαταβιβάζει τδ

τής μεταξύ ήμών συνθήκης, καί πλέον νά μή τούς πζραβώμεν 
δι*  ούδένα λόγον. Καλήν νύκτα !

ΕΙΣ ΤΙΣ. — Καλήν νύκτα ! (Οι πόδες του φυσικώς έκτείνον- 
τε έπέκεινα τοϋ δευτέρου σκίμποδος. — Καθ’ εαυτόν.) Ή κλίνη 
είναι όλίγον κοντή. ... ’Αναγκάζομαι νά έχω τούς πόδας μου 
αίωρημένους είς τήν ατμόσφαιραν. (Ώς έν παρενθέσει, χαμηλώ- 
σας φωνήν.) ’Ατμόσφαιραν λέγε ορθότερου. Δέν είναι τελεία ή 
άνάπαυσις. . . Δέν συνείθισα νά κοιμούμαι έπί καθέδρας. . . Δέν 
έγινα ποτέ δικαστής. ΓΗ κεφαλή του έγγίζει τήν τής Μιας 
τίνος·) Ιδού ένα tele- a- tete νέου είδους. . . (Ή Μία τίς ε- 
ταφέρει τήν κεφαλήν της πρδς τήν άλλην άκραν πρδς αποφυγήν 
τής τοϋ 'Ενός τίνος.) καί μέ προξενεί μίαν αίσθησιν τόσον λ ■ 
λόκοτον !. . .Κύτταξε. . . (Μεταφέρει τήν κεφαλήν πρδς τήν τή; 
γυναικός.)

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Μεταφέρουσα, τήν κεφαλήν της πάλιν πρδς τήν 
άντίθετον άκραν.) — Αύτδς ο άνθρωπος έχει καί καλά άπόφζ- 
σιν νά μή μέ άφήση απόψε ν’ άναπαυθώ.

ΕΙΣ ΤΙΣ. — Παράδοξον πόσον είναι τεταοαγμένη απόψε ή 
φαντασία μου ! Μετά στεναγμού.) Αχ. Θεέ μου !

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Χωρίς νά κινηθή έκ τή; θέσεώς της.) — Ά, κύρ-.ε, 
πάλιν παρασπονδείτε.

ΕΙΣ ΤΙΣ. — Πώς παρασπονδώ !
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Είπετε, άχ, Θεέ μου !
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Τήν προσευχήν μου έκαμα·
ΜΙΑ ΤΙΣ. (Ώ; πιστεύσασα.) — Ά ! καλά.
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτδν, χασμώμενος.) — Τί ευχή θεού, νά 

μήν είμπορεΐ απόψε νά μέ πάοη ό ύπνο; ! Βλέπεις, καί ή περί- 
στασις δέν είναι άπδ τάς συνήθεις. ’’Εχε όπίσω άπδ τήν ράχιν 
σου μίαν ώραίαν γυναίκα, καί ένω είσαι μόνο; μετ’ αύτής, καί 
στηριγμένο; μάλιστα έπ*  αύτής, κοιμήσου άν ησαι άξιος !. . . 
Νά μ’ έβλεπε τώρα έκεΐνος ό κακότροπος ό άνεψιός μου, εί; 
τοιαύτην θέσιν, θά έπίστευεν ότι πραγματικώς έγήρασα. .. 
δ βλάξ ! (Κρυφία φωνή.) Κοιμάσθε ;. . . (Ώς έοωτών εαυτόν.) 
Νά κοιμάται, άρά γε;. . . (Θετικώς.) Κοιμάται. . . Μέ κλεισμέ-
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νους τούς όφθαλμούς, καθώς έχει καί τάς βλεφαρίδας μακράς, 
πρέπει νά ηναι ωραία. . . Στάσου, στάσου νά ΐδοΰμεν, αν πραγ- 
ματικώς ηναι κατ’αυτόν τον τρόπον ωραία. . . ή έγω λανθάνι- 
μαι... (Άνακάθηται, το δέ προσκεφάλαιον πίπτει χαμαί 'Ο 
Εΐς τις, χωρίς νά πατήση εις τό έδαφος, γονυπετεΐ έπί τών κα
θισμάτων του καί στηρίζει άμφοτέρας τάς χεΐρας έπί τής ρά· 
χεως τής καθέδρας. Έπί τής κινήσεοις ταύτης, ό σκίμπους έπί 
τοΰ οποίου είναι γονυκλινής τρίζει, τότε δ’ αυτός νεύει πρός 
τόν σκίμποδα, ώς έπιτάττων αΰτώ σιοιπήν.)

ΜΙΑ ΤίΣ. (Καθ’ έαυτήν.) — Νομίζω ότι σηκώνεται. . .
ΕΙΣ ΤΙΣ. ('Υψόνει τήν κεφαλήν του ύπεράνω τής Μ<ας τίνος, 

ήν παρατηρεί δεξιόθεν καί αριστερόθεν. "Η Μία'τις, σύρει 
αίφνης τήν καθέδραν της καί έγείρεται. Ό Εις τις, ώς έχει 
τάς χεΐρας στηριγμένας έπί τής ράχεως τής καθέδρας, κινδυ- 
νεύων ουτω νά πέση, βάλλει φωνάς έπί τής θέσεως ταύτης.) 
— Αι, αι, αι! · . .

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Ύποκρινομένη άγνοιαν.) — Τί τρέχει . .
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Εϊσέτι έπί τής αυτής θέσεως.) —Καταπατείτε τάς 

συνθήκας τών ομόρων κρατών.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Πώς !;
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Μετετοπίσετε τήν μεσοτοιχίαν.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Καί σείς, κύριε, δστις κάθεσθε καί μάς βλέπετε 

υπεράνω τής μεσοτοιχίας ;
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Μετά άφελείας έπιτετηδευμένης.) — Νομίζετε;
ΜΙΑ ΤΙΣ.—Τετέλεσται’ κατάχρησις έμπιστοσύνης. 'Ρήξις 

τελεία σχέσεων. (’Επαναφέρει τήν καθέδραν της πλησίον τής 
εστίας, δπου καί κάθηται.)

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Εϊσέτι γονυπετής έπί τών σπιμπόδων.) — Ιδού 
έγώ πάλιν ήναγκασμένος νά κουβαλώ τά έπιπλα μου. (Τηοών 
τήν αυτήν έπί τών σκιμπόόων θέσιν, λαμβάνει χαμόθεν το 
προσκεφάλαιον του, καί, έχων αυτό υπό την μασχάλην, κατα
βαίνει τέλος, καί φέρει πλησίον τής κλίνης τούς δύο σκίμποδας.) 
Τήν κλίνην, όχι !. . . Τήν καθέδραν, ούτε αυτήν !. . . (Κάθηται.) 
Είμαι λοιπόν καταδεδικασμένος νά κοιμηθώ εις τό πλαγι τής 

κλίνη; μου. . . μέ δλον της τό ΛοΰχουΛο. (Στηρίξας τδν άγκώνα 
έπί τής κλίνης βάλλει φωνήν καί τρίβει αυτόν ώς άλγήσαντα.) 
*Ω ! έχει μέσα, ώς φαίνεται, καί καρφιά. (Έξαπλοϋται έπί τών 
σκιμπόδων στηοίζων τήν κεφαλήν έπί τής κλίνης.)

(Μετά τινα σιγήν, ακούεται κτύπος εις τό παράθυρον.)
ΜΙΑ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτήν.) — Τί κτύπος είναι πάλιν αυτός ! 

('Ο κτύπος έπαναλαμβάνεται.) Κύριε!. . .Κύριε ! . . .
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Καθ’ εαυτόν.) — Είμπορεΐ τώρα νά μέ φωνάζη δ

σον θέλει. . . άς περιμένη δτι θά μετασαλεύσω πλέον άπ’ έδώ.
ΜΙΑ ΤΙΣ. (Δυνατώτεοον.) — Κύριε !. . .
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Κοιμούμαι.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — ’Αλλά δέν ακούετε ;
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Ουδόλως μετά κινούμενος.) — Τί ; κλέπται είναι;. . . 

άς έμβουν καί ας πάρουν δτι θέλουν. Νυστάζω·. . . αρκεί νά μέ 
άφήσουν νά κοιμηθώ.

(Μία χειρ έξωθεν τοδ παραθύρου τρυπ^ τό είς τόπον ύέλου 
χαρτίον, όπόθεν εισδύει δ'λος ό βραχίων.)

ΜΙΑ ΤΙΣ. (’’Εντρομος.) — Διά τδν Θεόν! !
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Άνατινασσόμενος.) - Τί πάλιν!
ΜΙΑ ΤΙΣ. (Δεικνύουσα τήν χεΐρα, ήτις ζητεί τρόπον ν’ άνοι

ξη τδ παραθυούφυλλον.) — Δέν βλέπετε! δέν βλέπετε ένα χέρι 
εις τδ παράθυρον ! ;. . .

ΕΙΣ ΤΙΣ. ("Ορμήσας καί άρπάσας τδν βραχίονα.) —Ά !. . 
σ’ έπιαία, αλιτήριε !. . .

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Τρέξασα πρδς αυτόν.) — Μή, διά τδν Θεόν ! μή 
έκτίθεσθε. . .

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Παλαιών κατά τοΰ βραχίονας.) — Μή φοβεΐσθε!. . . 
'"Ενα μαχαίρι δότε με γρήγορα ! "'Ενα μαχαίρι !. . .Άφετε νά 
τοΰ άποκόψο) τδ χέρι. . . ώστε νά τδν γνωρίσωμεν έπειτα . . . 
(Εξακολουθεί παλαιών, τέλος δέ μένει εις τάς χεΐρας του ολό
κληρος μία χειρίς, καί ούτως άποσύρεται δ βραχίων.) Ά ! τδν 
ουτιδανόν !. . .Μοΰ έφυγε!. . .

(‘Ρίπτει τήν χειρίδα έπι τής κλίνης, άφοΰ τήν παρετήρησε )
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κρυνεν 
φόβος.

ΜΙΑ
ΕΙΣ

ΜΙΑ ΤΙΣ. ·— *Α,  κύριε ! άν τώρα σείς δέν ησθε έδω, έγώ θά 
έχανόμην !

ΕΙΣ ΤΙΣ. — Τδν άχρεΐον !. . . (Παρατηρήσας δτι ή Μ la Tic 
είσήλθεν είς τήν χώραν του. Χαριέντως.) Ναί, άχρεΐον τδν λέγω, 
ορΛ&ρς απέχω τοϋ νά μνησικακήσω πρδς αύτόν... Τουναντίον 
μάλιστα. . ·

ΜΙ Α ΤΙΣ - Διατί ;
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Διατί, κυρία μου ;. . .Και μ’ έρωτάτε ;. . .Διότι, 

άνευ τοϋ τολμήματος αύτοϋ τοϋ ανθρώπου, θά έστερούμην τοϋ 
μεγίστου τών καταθυμίων μου. ’Α, κυρία μου !. . . σας άπεμά- 

άπ’ έμοϋ ή φρόνησις, αλλά σάς έπλησίασεν είς έμέ δ

ΤΙΣ. — Δηλαδή;
ΤΙΣ. — Δηλαδή. . . ύπερέβητε την δροθετικήν γραμμήν.

Τώρα ευρίσκεσθε είς τά ίδικά μου τά χώματα.
(’Υποφώσκει ή ήαέρα )

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Θέλουσα ν’ άπομακρυνθή.) — "Α !. . .
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Ζητών νά την κράτηση.) — VA !. . . ά !. . .
(ΈπΙ -cTic πάλης ταύτης πίπτει έν τφ δωματίω πρός τό μίρο; τής 

Μιϊς τίνος, πέτρα, περί ήν είναι τυλιγμένη επιστολή )

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Άποσπωμένη και φεύγουσα.) — Μέ συγχωρεΐτε" έ- 
πιστρέφω είς την οικίαν υ.θυ. Με ηλθεν επιστολή. · .

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτόν.) — ’Επιστολή πρδς αύτήν ; Καί ποιος 
αρά γε νά τήν γράφη !. . . Αύτδ μοΰ κόπτει τον ύπνον. (Προς 
τήν Μίαν τινά· Μέ ρίπτετε νά ίδώ τδ άμφίβλημα αυτής τής 
έπιστολής ;

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Κ αθ’ έαυτήν) — θά ήναι πάλιν αύτδς, δστις άπ’ 
έξω μέ πολιορκεί. (Άναγινώσκει.) «Κύριε...» *Α  ! δέν αποτεί
νεται πρδς έμέ. (Κινείται νά δώση προς τδν "Ενα τινά τδ άμ
φίβλημα μετά τής έπιστολής, άλλά διστάζει.)

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτόν.) Ή άνάγνωσις τήν έπροξένησε συγ- 
κίνησιν.

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Μολοντούτο, ας τήν άναγνώίω, έπειδή φοβού
μαι μήπως... (’Αναγινώσκει.) «'Αν ήσο δ σύζυγος τής κυρίας 

μέ τήν δποίαν ευρίσχεσαι, βεβαίως δέν θά είχα τίποτε νά είπώ. 
Δέν είσαι δμως σύζυγός της, και έχω άπόφασιν νά κτυπηθώ 
μέχρι θανάτου μετά σοϋ.» (Βλέπουσα μετά συμπάθειας τδν 
Ενα τινά.) Τδν δυστυχή άνθριοπον !

ΕΙΣ I ΙΣ. (Καθ’έαυτόν.) — Έστράφη καί μέ είδε μέ παρά
δοξον τώρα συμπάθειαν. Τί συμ.βαίνει άρά γε !. . .

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Άναγινώσκουσα.) — «Σέ περιμένω λοιπδν, κύριε, νά 
καταβής διά νά λογαριασθοϋμεν. . . » (Στραφεΐσα πάλιν πρδς τδν 
"Ενα τινά συμπαθώς.) Κύτεαξε τώρα τδν άθώον άνθρωπον!. . , 
Καί ίδέ τδν άλλον, τδν άχρεΐον, νά νομίζη. ..

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτόν.)—’Αλλά τί τρέχει καί αύτή καί μέ 
παρατηρεί ούτω πώς !. . . Μήπως έχω τίποτε έπάνω μου. . . ; 
(Προσπαθών νά ΐδη τά νώτά του, ύπεοάνω τών ώμων, κάμνει 
στροφικάς κινήσεις.)

(’Ακούονται κροταλισμοί μάστιγος καί κωίώνισ ίππων.)

ΣΚΗΝΗ ΐς"·
Οί αντοι χαΐ ή ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ, ητις έζεχ.Ιείόωσε την θύραν, 

καί είσε.Ιθοΰσα πάΛιν την έχ.Ιείδωσε.

ΞΕΝ.—Κύριε ! Κυρία ήλθεν άπδ τδ χωριδ έ'να μικρδ αμάξι’ 
άν θέλετε νά παγαίνετε, καταβήτε νά τδ συμφωνήσετε, έπειδή 
βλέπω τδν αμαξηλάτη καί ’μιλεΐ μέ τδν άλλον. Νά μή σάς τδ 
πάρη έκεΐνος.

ΕΙΣ ΤΙΣ. — Καλά, καλά" έρχομαι. . .τώρα καταβαίνω. . . . 
*Ερχεσθε, κυρία, καί ή ευγενία σας ;

ΜΙΑ ΤΙΣ. —’Εννοείται. (Καθ’ έαυτήν.) Πάγω κ’ έγώ, έπειδή φο
βούμαι μήπως συγκρουσθή τώρα μέ αύτδν τδν άλιτήριον, όστις 
είναι κάτω καί τδν περιμένει. (Πρδς τήν Ξενοδόχου.) Θά άργήση 
άρά γε, κυρά, νά έλθη άλλο όχημα ;

ΕΙΣ ΤΙΣ.—Άργήση ή δέν άργήση, έγώ, κυρία μου, θά πηγαίνω. 
Δέν κάθημαι πλέον έδώ ούτε στιγμήν.. . . Ποΰ είναι δσάκκος 
μου ;. . . δ σάκκος μου !.. .
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ΜΙΑ ΤΙΣ. — Σάς παρακαλώ, χάοιν εμού, περιμείνετε νά έλθη 
Sv άλλο όχημα. θά έλθη τώρα καί άλλο.

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτόν.) — Χάριν αυτής, μέ λέγει, νά περι- 
μείνοι !. . .

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Καθ’ έαυτην.)—Έλησμόνησα δτι είναι παρούσα ή 
Ξενοδόχος, ήτις μας έκλαμβάνει ως συζύγους. (Ποδς τδν "Era 
rird) Ειξεύρεις, φίλε μου. . .

ΕΙΣ ΤΙΣ, (Καθ’ έαυτόν.) — Ειξεύρεις, φίλε μου ! . . . . ένικώς 
πρδς έμέ ! . . . ώ!. . . (Περιφέρεται ζητών τδν σάκκον του.)

(’Εκ νέου ακούονται κροταλισμοί μάστιγος καί κωδώνια.)

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Πλησιάσασα εις τδ παράθυρου ) — 'Ω, έξ ανάγκης 
τώρα θά μέίνωμεν. Τδ όχημα αναχωρεί.

ΕΙΣ ΤΙΣ. (Πρδς την Ξετούόχον.)—Φώναξε, κυρά !. . . Κάμε, 
νά χαρής τήν ζωήν σου! . . .Δέν έχει, παρά μίαν θέσιν αύτδ το 
όχημα;...

ΞΕΝ. —’Ξεύρω κ’ έγώ !. . . ’Εκείνο θά τδ έπιασε δ Παυλάκης 
μοναχικό του. . .

ΕΙΣ ΤΙΣ. —Ό Παυλάκης! ποιος Παυλάκης; Νά τδν ΐδοΰμεν 
αύτδν τδν Παυλάκη, δστις πιάνει άμέσως τά πρώτα δχήματα. . . 
(Παρατηρεί έξω τοΰ παραθύρου.) Τί βλέπω !. . ,ή ή δρασις μέ ά- 
πατρί!...

ΦΩΝΗ. (*Εξωθεν.)  —’Ω θείέμου! ώ άγαπητέ μου θείε!. . .
ΕΙΣ ΤΙΣ. (Περιδεώς.) Ό άνεψιός μου, ό αχρείος !
ΜΙΑ Τ ΙΣ· και ή Ξενοδόχος δμοΰ__ 'Ο άνεψιός σας ! !
ΕΙΣ ΤΙΣ.—Είναι αύτδς δ θεοκατάρατος. . .Καί τοΰ λείπει καί 

τδ μα>ίκι τοΰ φορέματός του. . . A ! τδν άλιτήριον ! αύτδς λοι
πόν ήτον, δστις έζήτησε νά έμβη έδώ διά τοΰ πα.αθύοου. Καί νά 
μή τδν γνωρίσω προηγουμένως έκ τής χειρίδος τήν δποίαν άπέ- 
κοψα !. . .ένώ αύτδ τδ φόρεμά του τδ έκαμα έγώ, έξ ιδίων μου ! 
(Λαμβάνει έκ τής κλίνης τήν χειρίδα ήν άπέκοψεν καί δεικνύει 
αύτήν.) Παρατηρήσετε, κυρία μου, πόσον καλής ποεότητος ροΰ- 
χον είπα καί τδν έκαμαν. . .Παρατηρείτε ;

ΞΕΝ·—Καί δέν είσθε λοιπόν δ άνδρας τής κυρίας ή εύγένία 
σας ;. . .’Εμένα μοΰ είπεν δ Παυλάκης, πώς δτι δ θεϊός του είναι

ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΒΑΓΝΕΡ
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άνύπανδρος, κα'ι πώς ’σάν πεθάνη και τδν κληρονομήση, θά μοϋ 
χαρίση ένα φουστάνι μεταξωτό.

ΕΙΣ ΤΙΣ. ('Ρίψας τήν χειρίδα έπι της κλίνης.) — "Οταν άπο- 
θάνω και μέ κληρονομήση !. . . Βλέπετε, κυρία, βλέπετε ; Άπδ 
τώρα πωλεΐ την σποδδν τοϋ θείου του, δ τυμβωρύχος ! ό παγκά
κιστος !

ΜΙΑ ΤΙΣ,—Πολλή τωόντι άνυνειδησία !
3: Ν. (Πρδς ττ,'> Miar τινά.) — ’Ώχου, ’μάτια μου !. . . Άμή 

και τούλόγου σου πάλι. . . οπού ’πέρασες έδώ μία νύκτα μ’ένα 
ξένον άνθρωπο, λέγοντας δτι πώς είναι άνδρας σου ! (Άπδ της 
στιγμής ταύτης ή 3ενοδόχος καταγίνεται είς τακτοποίησιν τών 
τοϋ θαλάμου.)

ΜΙΑ ΤΙΣ.—Ώ έντροπή ! (Κ,ούπτουσα τδ πρόσωπον.)
ΕΙΣ ΤιΣ. — Μή σας μέλη, κυρία, και έχω έγώ έκεΐνον νά τδν 

διορθώσω. . ’Πρώτον ας τδν νυμφεύσου, κα'ι έπειτα τοϋ κόπτω έγώ 
άμέσως την πήττα τοϋ δτι θά γίνη κληρονόμος μου. Μέ δίδετε 
την χέϊρά σας ;

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Πώς έννοέϊτε, κύριε ; . . .
ΕΙΣ ΤΙΣ.— ’Εννοώ νά στηριχθήτε είς την χέϊρά μου διά νά κα· 

ταβώμεν’ άλλ’ δμως. . .μ’ έρχεται μία ιδέα. . .Θά έδέχεσθε αυ
τήν την χείρα καί ύπ’ άλλην έννοιαν ;

ΜΙΑ ΤΙΣ.—Άλλ’ ούτω πώς, έκ τοϋ προχείρου;. . .
ΕΙΣ ΤΙΣ. — Είπήτε έλευθέρως. . . Γινώσκω δτι, ώς έκ τοϋ έξω- 

τερικοϋ μου, δυσκόλως θά ειλκυον. . .
ΜΙΑ ΤΙΣ. - Πώς! αλλά πολύ μάλιστα θά είλκύετε. . .
ΕΙΣ ΤΙΣ. - Στοχάζεσθε ; Πιθανόν . . . Αι γυναίκες έχουν ιδιο

τροπίας τοιαύτας ένίοτε.
ΜΙΑ ΤΙΣ. —'Ως καί οί άνδρες. Σείς δμως εισθε, τωόντι . . . . 

άνθρωπος. . .
ΕΙΣ ΤΙΣ.—’'Ανθρωπος ομολογώ δτι είμαι.
ΜΙΑ ΤΙΣ. — Αξιότιμος θέλω νά είπώ . . . Αφήσατε τούς αστεϊ

σμούς. Άπεδείξέτε διά πραγμάτων τοιαύτην χρηστότητα χαρα- 
κτήοος ! . . . Καί έπειτα μέέδιδάξετε είς αύτήν τήν πε.ίστασιν...

ΕΙΣ ΤΙΣ.—Σας έδίδ'αξα. . . ;
15
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ΜΙΑ. ΤΙΣ.—"Οτι, πραγματικώς, ή γυνή έχει χρείαν ένδς προ
στάτου . . .

ΕΙΣ ΤΙΣ.— Λάτρου μάλλον είπήτε. Έμπλήσατέ με λοιπόν χα
ράς... Θά έστέργετε νά κοσμήσετε είς τό εξής τό όνομά μου 
φέρουσα αυτό ;

ΜΙΑ ΤΙΣ. (Περιχαρώς.)—’Αλλά δέν θά ήτον ’ίσως άκαιοον και 
νά τό ακούσω. . .

ΕΙΣ ΤΙΣ.—Έχετε δίκαιον. . . ώ! άναμφιβόλως. ’Ονομάζομαι 
Χαρικλής Πυρρίχιος. . . Σείς δέ ;

ΜίΑ ΤΙΣ.—Χαρίκλεια Νέφη, χήρα ’Εμμανουήλ Φερόνδου.
ΕΙΣ ΤΙΣ (’Ενθουσιωδώς.)— Χαρικλής, Χαρίκλεια ! Έπλάσθη- 

μεν ό εις διά τόν άλλον. Κυρία Χαρίκλεια, ό οιωνός είναι άριστος. 
Είς τήν εταιρίαν μας, σείς μέν έχετε νά καταβάλετε άκόπως τήν 
πάσαν χάριν. . .έγώ δέ σάς υπόσχομαι, τό άπδ μέρους μου, όσην 
οϊόντε χαράν. . .Βεβαίως, τώρα πλέον δέν θά εξακολουθήσετε τόν 
πλοϋν διά τήν ’Οδησσόν. Δέν πιστεύω νά ύπάρχη άνάγκη. . .

ΜΙΑ ΤΙΣ. — Άλλ’ έχω τά έπιπλά μου είς τδ άτμόπλουν διά τήν 
Κωνσταντινούπολιν. . .

ΕΙΣ ΤΙΣ. —Τοϋτο είναι ίδική μου πλέον φοοντίς.

(Κρούεται έξωθεν ή θύρα.)

ΟΛΟΙ (όμο^ώζωζ·.)—Τίς είναι ; ποιος κτυπρί ;
ΜΙΑ ΦΩΝΗ.—’Ανοίξετε ! θέλω νά χυθώ είς τάς άγκάλας τοϋ 

θείου μου.
ΕΙΣ ΤΙΣ. (’Εμποδίζουν τήν Ξενοδόχον πορευομένην ν’ άνοιξη.) 

—Μή, μή !. . . Μήν άνοιξης, κυρά ! (Δεικνύων τήν Mlar τινά.) 
Γνωρίζω ποιας εννοεί άγκάλας τοϋ θείου του. Αλλά δέν θά μέ 
γελάση καί δευτέραν φοράν τό θηρίον, όχι ?. . . Κυρ*  Άφέντοα, 
όσον διά τό μεταξωτόν φουστάνι, θά τδ έχης άπ’ έμέ. . .πραγ
ματικόν. (Ή θύρα κρούεται έκ διαλειμμάτων.)

Η SEN. — (Πρδς τούς θεατάς.) Αΐ, άφοϋ ή γειτονιά δέν θέλει 
τδν άλλον, έγώ, τίνάτοϋ κάμω; άς πεοάση και αύτδς δπως είμ- 
πορεϊ.

(‘Η Ούρα κρούεται σφοδρώ; )

ΜΙΑ ΤΙΣ (πρδς τούς θεατάς.) Αύτδς πάγε·, νά σπάση τήν θύ- 
ραν. Άν μάς έδίδετε χεΐοά τινα βοήθειας ;. . .

ΕΙΣ ΤΙΣ.—(Πρδς τούς θεατάς.) Ναί, τωόντι' διά νά τδν τρο- 
μάξωμεν, κροτείτε άφ’ ετέρου καί σείς. . . (Ποιων τδ σχήμα χει- 
ροκροτήσεως.) Κροτείτε καί σείς.

ΙΣΙΔΩΡΟΣ I ΣΚΥΛΙΣΣΗΣ

ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΒΑΓΝΕΡ

S πασα ή Γερμανία τυγχάνει κατά ταύτην τήν στιγμήν έν με- 
n γάλω θορύβω διότι ο ’Ριχάρδος Βάγνερ έξετέλεσε πρό μικροϋ τδ 
Par.-ifal αύτοϋ. Άνείκει ήδη τή δραματική κριτική νά κάμη γνω
στόν καί νά έκτιμήση το έργον τοϋτο δπερ ό Βάγνερ έχαοακτήρι- 
σεν ώς ίεράν πανήγυριν, άλλ’ ή δραματική κριτική ευδοκήσει πά- 
νυγε "να έγκαταλείψη είς τά χρονικά τήν έξουσίαν νά έπιδεικνύ- 
ωσι τδν άνθοωπον δν οί Γερμανοί έξυμνοϋσι ώς Θεόν.

Ούδαμώς δυνάμεθα ήμ,εΐς έν Έλλάδι νά λάβωμεν ιδέαν τινά 
περί τής δόξης, ήτις περιβάλλει τδν 'Ριχάρδον Βάγνερ. Ή τοϋ Βί- 
κτωρος Ούγγώ δύναται νά χρησιμεύση ώς οριον συγκρίσεως. Ώς 
πρδς τδν Βίκτωρα Ούγγώ δυστυχώς έγένετο άνθρωπος τοϋ πολι
τικού κόμματος, καί άνενδοιάστως ένεκα τούτου ή δόξα αύτοϋ 
’ίσως έλαττοϋταΓ εξ έναντίας τδν Ρι.χάρόο>· Βάγνερ άπαντες 
έκτιμώσιν έν Γερμανία μιρί φωνή. Είς τούς Γερμανούς, είς τοϋτο 
τδ γένος τών ανθρώπων έπί τών οποίων ή μουσική έξασκεΐ είδος 
τι βασιλείας, ό Βάγνερ είναι ώς ή ένσάρκωσις της πατρίδος. Ή 
δόξα τοΰ Βάγνερ είναι άγνοτέρα έν τή παραδόσει τών Γερμανών 
πολύ μάλλον της τοϋ Βισμάρκ αύτοϋ. 'Ο μέν Βισμάρκ είναι ή 
κτηνώδης δύναμις ό δέ Βάγνερ είναι ή ρεμβώδης καί αδουσα ψυχή 
τής Γερμανίας. ’Εν Γαλλία δ Βάγνερ τυγχάνει ίσως υισητός, διότι 
δέν λησμονήται, δτι ό έξοχος ούτος μουσικοδιδάσκαλος έν άσματί 
τινι, άπεχθώς άπελάκτισεν ούτως είπεΐν ώσπερ όνος, τήν Γαλλίαν. 
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Βεβαίως οί φιλόκαλοι άναγνώσται τής «Ποιχί.Ιης Στοάς» ένδια- 
φέρονται νά γνωρίσω-ι τον γερμανδν αύτδν Θεόν.

ΓΗ κυοία ’Ιουδίθ Γοτιέ, ή θυγάτηρ τοϋ Θεοδώρου Γοτιέ άφιέ- 
οωσεν αύτώ πρδ μικρού τόμόν τινα τοϋ οποίου τδ πρώτον μέρος 
δείκνυσι τδν άνθρωπον έν τή οικία του, έν τή οίκογενείοι του καί 
προσφέρει πληθύν πληροφοριών άς ανευρίσκει είσέτι τις έν τη δη- 
μοσιότητι έν τοΐς άπειραρίθμοις άρθροις, τοΐς καταχωρισθεΐσιν 
έπί τη περιστάσες τής έκτελέσεοις τοΰ Parsifal. ΓΗ κυρία Ιουδίθ 
Γοτιέ έγένετο δέκτη παρά τώ Γερμανώ μουσικοδιδασκάλω τδ 
ποώτον κατά τδ 1869 οτε αύτδς κατώκει έν Λυκέρνη. Έπεσκέ- 
φθη αύτδν πολλάκις πρδ τοΰ πολέμου καί τοιαύτη φιλία συνεδέθη 
μετά τής κυρίας Βάγνερ ώστε έγένετο καί άνάδοχος τοϋ υίοΰ αύ
τής. ’Ηγον οίκοι ζωήν άπλότητο; πατριαρχικής. ΌΒάγνερ ήτο όλί- 
γον γνωστός έν Λυκέρνη’ σπανίως έπίσκεψίς τις διερρήγνυε τήν 
τάξιν τής ζωής του. Ήγείρετο λίαν πρωί καί είργάζετο μέχρι 
τής μεσημβρίας' έκαλλωπίζετο τότε ίνα δείξη είς τούς έαυτοϋδτι 
έτελείωσε τδ έργον του. Τήν μεταμεσημβρίαν έκαμνε μακράς πο
ρείας ή άνεγίνωσκεν.

’Άλλον τινά καλλωπισμόν ειχεν, ΐνα έξασκή τήν ευκινησίαν τοϋ 
σώματος άναρριχώμενο; έπί τών δένδρων τοϋ κήπου του, πρδς 
μέγαν φόβον τής γυναικός του, ήτις έξικέτευε τήν κυρίαν ’Ιου
δίθ Γοτιέ νά μή παρατηρή αύτόν, διότι έάν έλεγεν αύτώ δτι επι
τυγχάνει, δέν ήθελεν είσθαι δυνατόν πλέον νά τδν άναχαιτίσω- 
σιν έκ τών έκστάσεων αύτοϋ.

Έκεϊ λοιπόν, έν Αυκέρνη ή εύνοια τοϋ νέου βασιλέως Λουδο
βίκου ήλθε νά τδν εύρη καί έσκέφθη, χωρίς είς τδ υποστήριγμα 
τοϋτο, νά πραγματοποιήση τδ φανταστικόν ονειροπόλημα θεά
τρου σχεδόν χιμαιρινού. Δέν δύναται τις πολλά νά εϊπη ώς πρδς 
τήν παοάξενον ταύτην σκηνήν. Τδ σύνολον τής κατασκευής έχει 
τδ σχήμα ριπιδίου ήνεωγμένου’ η σκηνή είναι πρδς τό οξύ μέρος’ 
άλλ’ ή φωνή καί ό ίχ°ς τών ύργάνων δύνανται νά λάβωσι τήν 
φυσικήν αύτών άνάπτυξιν. Ή ορχήστρα είναι αόρατος κατεχω- 
σμένη ώς έπί λάκκου καί πρδ τής σκηνής. Οί χοροί, άόρατοι έπί- 
σης τοποθετούνται είς θόλόν τινα δεσπόζοντα τής σκηνής.

Εί; τάς παραστάσεις τοΰ Parsifal, φαίνεται δτι έπικρατεΐ τοι- 
οΰτος ζήλος υπδ τδν θόλον’αύτόν καί έν τή τάφρω τής ορχήστρας, 
άφοΰ καί οί μουσικοί παίζουσι φέροντες μόνον υποκάμισου ώς έπεν- 
δύτην καί ό διδάσκαλος έδέησε νά κατασκευάση είς τούς χορίστας 
αύτοϋ στολάς παρεμφερείς προς περίζωμα τοϋ λουτρού.

Ώς πρδς τήν αίθουσαν λαμβάνει θέσιν έπί ειδικών μερών έχόν- 
των σκοπόν καί τδν ίσον διαμερισμδν τών ήχων καί νά καταστή- 
σωσιν άδυνάτους τάς συνομιλίας μεταξύ των γειτόνων οΐτινες 
ήδύναντο νά διαταράξωσι τήν άκρόασιν. Προσέτι δέ δλοι οί άκρο- 
αταί διατελοΰσιν έν τώ σκότει.

Ώς βλέπουσιν οί άναγνώσται, δέν πορεύονται έκεϊ διά νά δια- 
σκεδάσωσιν ούτε νά έπιδειχθώσιν. 'Η μουσική τοΰ Βάγνερ είναι 
μουσική τήν οποίαν μόνον αύτήν πρέπει νά άγαπήσωσιν.

Σεπτέμβριος 1882. Δ· *,*

ΈΞ ΣΕΛΗΝΗ

ΕΝ ΤΗι ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ι ΤΩι ΕΡΩΤΙ ΤΗι ΠΟΙΗΣΕΙ

Ε
ίς νύκτα έαρος ηδυπαθή καί ήρεμου, ώς τής εύδαίμονος νεό- 
τητος δ ύπνος ό ανέφελος, έν φ ή φύσις κοιμάται θωπευο- 
μένηύπδ δροσοβόλου καί μεθυστικής αύρας τής θαλάσσης καί 

τών χλοερών όοέων καί πτηνόν τι νυκτοπλάνητον είς θάλλοντας 
κλώνους τιτιρίζει εύθυμον, πίνον τής γοήτιδος δρόσου τδ νέκ
ταρ, έν ώ φρίσσοντα τά άνθη έκπέμπουσι ευώδη μυρα καί ζωήν, 
έν φ έπάνω έκτείνεται άπέραντος καί νωχελής ούρανδς, σεληνό
φωτος, γαλακτώδης, αίθριος, κάτω δέ στίλβει θάλασσα, ώς πλάξ 
άργύρου τρισμεγέθης έκλάμπουσα, άθόρυβος, ώς τδ παρθενικδν 
καί μόλις νεάζον πρόσωπον, τδ άκτινοβολούν τής ψυχής τήν μα- 
καρίαν γαλήνην, καί καταθέλγουσα δι’άρρητων μυστηρίων θελ- 
γήτρων, είς νύκτα τοιαύτην, ήν τόσα γραφικώτατα κάλλη στο- 
λίζουσι, ζωπ -ροϋσι καί καθηδύνουσι, τίς δέν έτρύφησεν άπλή- 
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στω;, ρεμβάζων είς τδ συμπαθές καί μελαγχολικον άστρον τών 
ερώτων καί τών ποιητών, έν ώ άπλετον τδ φώς αύτοΰ διαλάμ
πει εις τδ στερέωμα, και έν τή γλυκεία αύτη καί ναρκώδει 
ρέμβη δ>ν ήσθάνθη έν έαυτω μέθην άρρητον καί μυστηριώδη, 
πληρούσα· την πονοΰσαν καί ονειροπολούσαν ψυχήν;

Άπδ τοΰ πλουσίου, τού έπαναπαυομένου εις μέγαρα πολύχρυσα 
έπι βελούδινων ανακλίντρων καί βαρυτίμων δλοσηοικών, μέχρι 
τοΰ εσχάτου πτωχού, τού στενοχωρουμένου έν τη εύτελεστέρα 
πλινθαχυοίνω καλύβη, άπδ τού υψηλότερου μεγιστάνας μέχρι 
τοΰ τατεινοτέρου αγρότου εις πάσαν έποχήν καί πάντα τόπον, 
δέν υπάρχει καρδία πάλλουσα ή πονούσα, ήτις νά μή διήλθε 
νύκτας ή ώρας μέ τδ έράσμιον αύτδ άστρον τής νυκτδς καί έν 
συμπαθεί μετ’ αυτού συναναστροφή νά μή εΰρε μυστηριώδη τέρ- 
ψιν ή άνακούφισιν.

Πάντοτε καί πανταχοΰ, όπου υπήρξαν άνθρωποι, ζωή, φαντα
σία καί καρδία, δ έρατεινδς δορυφόρος τοΰ ήμετέρου πλανήτου 
ύπήοξεν ό σύντροφος τών πεοιπαθεστέρων καί γλυκύτερων ρεμ
βασμών, ένίοτε δέ καί άγγελικών τής εύτυχίας στιγμών.

Ύπήοξεν εΐδωλον αιώνων καί λαών, δσ·ν ούδέν άλλο έκ τών 
ούρανίων σωμάτων, έκτδς τού Ήλιου. Οί άοχαίοι άπέδωκαν 
αύτή θείας τιμάς καί λατρείαν καί τών νεωτέοων ή φαντασία 
ένετρύφησεν εις τήν γοήτιδα αυτής λάμψιν. Οί μάγοι διεβουκό- 
λησαν τδν κόσμον μέ τήν έπί τών ανθρωπίνων έπήρειαν αύτής, 
οί δεισιδαίμονες έξήρττσαν άπ’ αύτής τάς τύχας των, οί έρωτό- 
ληπτοι ήγρύπνησαν μέ τδ μαγευτικόν αύτής φώς καί οί ποιηταί 
ύπερύπνησαν τά κάλλη της. Είς τδ μελαγχολικδν αύτδ άστρον 
ένυπάρχει—ούκ οϊδα τίς γοητεία καί χάρις, ήτις παρίστησιν 
αύτδ τοσοΰτον εράσμιον καί ώοαίον, ένυπάρχει τι τδ συνδέον 
μετ’ αύτοΰ τους ανθρωπίνους πόνους.

Διαπρεπή κατέχει θέσιν έν τή μυθολογία ή Σελήνη.
Είς τούς παναρχαίου; χρόνους, τούς οποίους δέν φωτίζει ή 

λαμπάς τοΰ ιστορικού, εις τάς άνεξερευνήτους έκείνας έποχάς, 
καθ’ ας οί άνθρωποι έζων έτι έν τώ σκότει καί τή δεισιδαιμονία 
καί έλάτρευον τά στοιχεία τή; φύσεως, αναφαίνεται ή Σελήνη 

άπολαύουσα θείας λατρείας καί μεγάλως έπιδρώσα έπί τών 
ανθρωπίνων.

Μυθολογείται, ώς θυγάτηρ Τιτάνων, τού Ύπερίονος καί τής 
αδελφής αύτοΰ Θείας. Οί γονείς αύτής ήσαν τέκνα τού Ούρανοΰ 
καί τής Γής, Τιταίας πρότερον καλουμένης, έκ τοΰ ονόματος 
τής οποίας έκλήθησαν τά τέκνα των Τιτάνες. 'Ο δέ Ούρανδς 
ήτον υίδ; τοΰ Έρέβου καί τής Γής, ήν ύστερον έλαβεν, ώς γυ
ναίκα, διότι κατά τούς καιρούς έκείνους δέν υπήοχον λόγω 
συγγένειας κωλύματα γάμου. Προβαίνοντες δ’ άπωτέρω, ίστά- 
μεθα πρδ τού Χάους, τού πρωτίστου τών δντων, δπεο άφ’ έαυτοΰ 
έγέννησε τδν Έρεβον.

Ή λαμπρά, ώ; τήν καλεί ό Ησίοδος, έγγόνη τού Ούρανού, 
ήτον έξόχως ώραία. Αευκώλενος καί εύπλόκαμος, έχουσα μα- 
κράς πτέρυγας καί χρυσφ διαδήματι κεκοσμημένη, έκάθητο 
πάντοτε έφ’ άμάξης, συρομένης ύπδ δύο μόνον υποζυγίων, ίππων, 
ταύρων ή ήμιόνων, κατά τδ ήμισυ λευκών καί τδ έτερον ήμισυ 
μελάνων, μετεχειρίζετο δέ ηνία χρυσά. Κατέβαινεν έκ τοΰ Ού
ρανοΰ καί έλούετο είς τδν Ώκεανδν καί περιεβάλλετο καθ’ έκά- 
στην λαμπρότερα ένδύματα. Ήτο λοιπδν καί μεγαλοπρεπής 
καί φιλάρεσκος. Έβδομήκοντα καί πέντε περίπου έπίθετα ά- 
πέδιδον αύτή οί άρχαίοι, έξ ών ώραία είνε πολλά. Τήν έκάλουν 
Αίγλήεσσαν, Άκοίμητον, Άμερσίνοον, ’Άνασσαν, Βοώπιδα, Δρο- 
σόεσσαν, Εύπλόκαμον, Εύώπιδα, Ααμπράν, Αευκοπάρειον, Πα- 
σιφάην, Ποθόβλητον, Πότνιαν, Πανδερκή, Φερέζωον, Φοίβην, 
Χαρωπήν κλπ.

Τοιαύτη ήν ή ώραία τού Ύπερίονος κόρη’ διήγε αγρυπνούσα 
μονήρης καί ρεμβώδης είς τδν αιθέρων αύτής θρόνον.

Επόμενον ήτο νά αίσθανθή είς τά στήθη αύτή; παλμούς έ
ρωτος. Μίαν νύκτα είδε τδν Ένδυμίωνα κοιμώμενον είς τδ δρος 
Αάτμον τής Καρίας. eO Ένδυμίων είχε κάλλος θαυμάσιον, άκα- 
ταμάχητον δέ θέλγητρον έπεχύνετο έπί τής κοιμωμένης αύτοΰ 
μορφής, δπερ έτρωσε τήν καρδίαν τής κόρης τών Τιτάνων. Ή 
ύπνώττουσα καλλονή πλήττει πολλάκις, ώς κεραυνός. Ή Σελή
νη έθαύμασε τδ κάλλος του καί ήράσθη αύτοΰ τόσον πεοιπα-
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θώς, δύστε κατέβαινεν έκ τοϋ Ούοανοΰ πρδς τδν περικαλλή έοα- 
στήν της Ένδυμίωνα καθ’ έκάστην νύκτα έκεί. . .

Ήράσθη δμως αυτής καί δ Παν καί δ Ζευς αύτδς ένεκα της 
έξαισίας αύτής καλλονής καί χάριτος.

Ή Σελήνή έλα-^εύετο τδ πάλαι παρά πλείστοις λαοΐς, κα
θώς και δ Ηλιο;, ώς Θεοί, διοικηταί καί φωστήρες τοϋ κόσμου.

Παρά τοΐς "Ελλησιν έτιμάτο ή Σελήνη και αντί τής Άοτέμι- 
δος και Εκάτης, ών γνωστή εινε ή μυθολογική ύπόλνψις. ’Ετι 
δέ έταυτίσθη και πρδς τήν Περσεφόνην και Είλείθειαν, έπωνο 
μάσθη δέ καί Φιίβη, ώς δ αδελφός της "Ηλιος, ταύτισθείς πρδς 
τδν ’Απόλλωνα έπωνομά σθη Φοίβος.

Οί Αιγύπτιοι, δοξάζοντες, οτι οί Θεο'ι έγεννήθησαν πρώτον 
έν τή χώρα των, δύο Θεούς έγνώρισαν κατ’ Αρχάς, τδν "Ηλιον 
(8ν έκάλουν "Οσιοιν) καί τήν Σελήνην (ήν ώνόμαζον ’ίσιν), 
νομίζοντες, δτι αυτοί διοικοϋσι τδ παν. Εις τιμήν τής "ίσιδος 
έκτίσθη ή πόλις Βούβαστος, έχουσα ναδν έπίσημον, ένθα έτε- 
λεΐτο μεγάλη έτησία καί πεφημισμένη πανήγυρις, είς ήν συνη- 
θροίζον-ο πολλαΐ χιλιάδες Ανθρώπων καί ή δποία πόλις Αφιερώ· 
θη ύστερον είς τήν θυγατέρα τής "ίσιδος Βούβαστιν. Κατ’ άλ- 
λας Αιγυπτιακής παραδόσεις αλληγορεΐτο ή πλησιφανής Σελήνη 
είς τήν Βουτώ, άρχαιοτάτην θεάν τών Αιγυπτίων. Υπήρχε δ’ έν 
Αιγύπτιο ίερδν τής Σελήνης, τήν έκάλουν μητέρα τοΰ κόσμου 
καί ένόμιζον, δτι τά φώτα αυτής εχουσι λόγον τινά πρδς τάς 
Αναβάσεις τοϋ Νείλου.

Ή Σελήνη Απήλαυε 
’Επίσης έλάτρευον 
Βαάτην, Βάλτιν ; 
τών αγαθών γυναικών μεθίσταντο 
νην. Ειχον ίερά αυτή, 
τόπους υψηλούς, 
νυσον (Ούροτάλ) 
τών τδν "Ηλιον καί τήν Σελήνην. Διαφερόντω 
λάτρευον αύτήν καί οί ’Αλβανοί τή 
αύτοΐς καί Ίερδν Σελήνης,

θείας λατρείας καί παρά τοΐς Πέρσαις. 
και οί Φοίνικες ύπδ τδ όνομα αυτής τήν 

και Άστάρτην, καί έδόξαζον, δτι αί ψυχαί 
μετά θάνατον είς τήν Σελή- 

ις πανταχοΰ, τήν έλάτρευον δέ είς δάση καί 
Δύο μόνον θεούς ειχον οί "Αραβες, τδν Διό- 

καί τήν Ουρανίαν (Άλιλάτ), νοοϋντες δι’ αύ- 
ς έτίμων καί έ- 

ς ’Ασίας, οϊτινες είχον παρ’ 
οί Άσσύριοι, Βαβυλώνιοι καί άλλοι 

τής ’Ασίας λαοί, οί Σαρμάται καί οί Θράκες, ώς "Αρτεμιν. 
Επίσης άρχαιόθεν καί οί Γερμανοί, οί Ισπανοί διά χορών έν 
καιρώ πανσελήνου, οί Άντλάντειοι, οί πρδς τδ δυτικόν μέρος 
τής ’Αφρικής παρά τω Ώκεανώ οίκοϋντες, οί Κυρηναΐοι, οί Αί- 
βυες, οί 'Εβραίοι καί οί 'Ρωμαίοι, παρ’ οϊς είσήγαγε τήν λα
τρείαν αύτής δ Τίτος Τάτιος, ίδρύθησαν δέ καί ναοί εις τιμήν 
αύτής έπί τοΰ Άβεντίνου λόφου, έπί τοΰ Καπιτωλίου καί έπί 
τοϋ Παλατιού, δστις έφωτίζετο κατά πάσαν νύκτα. Οί "Αγριοι 
τής ’Αμερικής, (οϊτινες διαιροϋσι τδ έτος εις I 2 σελήνας αντί 
μηνών), έλάτρευον τήν Άθαενσίκην, θεάν τών εκδικήσεων, ήτις 
ένίοτε εκλαμβάνεται Αντί τής Σελήνης, ήτο δέ παρά τοΐς Να- 
τσαίοις ή άρχηγήτρια γυνή τών πονηρών δαιμονίοιν. Οί δέ Μω · 
αμεθανοί έξόχως τιμώσι τήν Σελήνην, έχοντες αύτήν θρησκευ
τικόν καί έθνικδν σύμβολον.

Τοιαύτη ήτον ή πολύφημος τής Σελήνης δόζα παο’ δλοις 
σχεδδν τοΐς άρχαίοις λαοϊς. "Οτε οί άνθρωποι έκ τοΰ φαινομένου 
κόσμου, ησθάνθησαν έν έαυτοϊς τήν υπερφυσικήν έννοιαν τοϋ 
Ποιητοϋ τοϋ Παντδς, δέν ήδύναντο δαως ν’ άνυψοιθώσιν είς με
ταφυσικής θεωρίας, έστεροϋντο δ’ έτι Αστρονομικών γνώσεων, 
Απέβλεψαν είς τήν λαμπρότητα καί έπιοροήν, ήν έχουν τά ού- 
ράνια σώματα, έκ τής Γης θεωρούμενα. Διά τοϋτο έθεοποίησαν 
πρώτον τδν "Ηλιον, ώς διοικητήν τοΰ Παντός. Μετ’ αύτδν δέ 
έλάτρευσαν τήν Σελήνην καί έπρέσβευσαν, δτι 
χθησαν αί θήλειαι θεότητες, ιός 
εις αύτήν άλληγοροϋνται. Μετά 
πλανήτας καί λοιπούς αστέρας, 
έπέζησαν έπί μακρούς αιώνας, 
κατά τόπου:
τής έπιστήμης, τής φαντασίας τών ποιητών καί τής 
μονίας τών Ανθρώπων καί διά τοϋτο ή Σελήνη ου 
ταΐς θρησκευτικαΐς λατρείαις έξοχον θέσιν κατέχει, 
έπ*  αύτοϋ τοϋ κοινωνικού βίου Αζιοσημειώτως έπιδρα.

Κατά τούς Αρχαίους ή Σελήνη είχε κυρίως τήν έπιστασίαν νά 
περιέρχηται καί φωτίζη τήν Γήν. Έκτδς δμως τή; δόξης ταύ- 

έξ αύτής παρή- 
ή "Αοτεμις, 'Εκάτη κλπ. καί 
τήν Σελήνην έλάτρευσαν τού; 
Αί Αρχικαί δέ αύταί δοξασίαι

έφ’ δσον καί ή είδωλο'/ ατρεία, 
καί λαούς διαποικιλθεΐσαι ύπδ τή; συαβολικής, 

τής φαντασίας τών 
τών Ανθρώπων καί διά 

λατρείαι

ν, 
δεισιδαι- 

μόνον έν 

αλλά καί
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της έπεκράτουν καί πολλαί άλλαι, ών κυριώτεραι εϊνε αί εξής.
Είς τδ ήμερολόγιον άκόμη δέν ήτο ξένη. Οι μήνες τών αρ

χαίων Ελλήνων ήσαν Σεληνιακοί και τδ έτος αυτών ήρχετο 
άπδ τής πρώτης νουμηνίας, οίον τής πρώτης νέας Σελήνης μετά 
τδ θερινόν Ήλιοστάσιον. ΓΗ Δευτέρα, ημέρα τής εβδομάδας, 
ήν ιερά τής Άρτέμιδος ή τής Σελήνης, και έζωγράφιζον αυτήν, 
ώς τήν Άρτεμιν, έχουσαν είς τήν κεφαλήν ημισέληνον. Τήν 
δέ νύκτα παοίστων, ώς νέαν, έφ’ άρματος καθημένην καί παρά 
τήν πλησιφαή Σελήνην έλαύνουσαν, κύκλω τής οποίας έχόρευον 
κυκλικώς δώδεκα παρθένοι, αί δώδεκα τής νυκτδς ώραι.

Έν τοίς Έλευσινίοις μυστήριοι; εις τών τεσσάρων ιερέων αυτών, 
ό επικαλούμενος Έπιβώμιος, ώς επιστάτης τοΰ βωμού, είκόνιζε 
τήν Σελήνην.

'Υπήρχεν αστρονομική εορτή τής Σελήνης, ήν έλάτρευον κατά 
τάς τέσσαρας αύτής φάσεις. Οί ’Αθηναίοι είχον εορτήν, καλουμέ- 
νην Πανδίαν άπδ τοΰ Πανδίιονος, τοΰ ίδρυτοΰ αύτής, ήν έώρταζον 
εις τιμήν τής Σελήνης εύθύς μετά τά Διονύσια.

Μεταξύ τών άρχαιοτάτων όρκων, τών ’Ορφικών λεγομένων, ά- 
ναφέρεται καί τις, πρδς τήν Σελήνην γενόμενος.

Έτέλουν δέ αύτή καί θυσίας, άνθοώπων ιδίως έν Ταυρική, ζώων 
έν Περσία, χοίρων έν Αίγύπτω, κυνών, τών απαρχών δλων τών 
καρπών, μαινίδων, διότι ένόμιζον, δτι ή μανία προέρχεται έκ τής 
Σελήνη;, καί βοών εις τινας τόπους οί άνδρες, γυναικεία ένδεδυ- 
μένοι, άλλαχοΰ δέ αί γυναίκες ανδρικά, έκλαμβάνοντες τήν Σε
λήνην άρσενόθηλυν και έπ*  άμφοτέρων τών φύλων έπιδρώσαν.

Ένομίζετο καί τοΰ τοκετοΰ ’’Εφορος ένεκα τούτου, καί έκ τοΰ 
δτι έξελαμβάνετο άντί τής Άρτέμιδος, Εκάτης καί Είλειθείας 
ή, δτι ένόμιζον, δτι ή Σελήνη έχει έπιροοήν είς τδν τοκετόν.

Έν τή άρχαιότητι, ώς καί τώ μέσω έτι αίώνι, άπέδιδον τή 
Σελήνη καί έπίδρασιν ϊσχυράν έπί τοΰ καλοΰ ή κακοΰ καιρού, έπί 
τών ασθενειών, έπί τών γάμων, έπί τοΰ χαοακτήρος τών γυναι
κών. Έπισημότατον δμως μέρος είχε τδ πάλαι ή Σελήνη έν τή 
μαγεία, ής έθεωρείτο προστάτις καί διά τοΰτο έπεκαλοΰντο αύτήν 
αί μάγισσαι, μάλιστα δ'έ είς τάς έρωτικάς μαγείας. Είς τά έρω- 

τικά έπεκαλοΰντο αύτήν αί γυναίκες καί ώς μυστικωτέοαν τήν 
νύκτα. Αί δέ Θεσσαλαί μάγισσαι κατεβίβαζον, ώς έλεγον τήν 
Σελήνην είς τήν Γήν, έσέβοντο δε αύτήν καί τήν έπεκαλοΰντο συ- 
νεργδν είς τάς μαγείας, ώς Σελήνην ή Έκάτην, τήν θεάν τής 
Μαγείας, καί έβεβαίουν μάλιστα τάς είς τήν Γήν καταβάσεις αύ
τής διά τών έκλείψεων. ’^πίστευαν, δτι τδ φώς τή. Σελήνης έν- 
δυναμόνει τά μαγικά βό;ανα.

’Αμίμητος εϊνε ό ’Οβίδιος είς τήν περιγραφήν τών μαγειών τής 
Μηδεί ας κατά τά; δοαματικάς περιπέτειας τής Άργοναυτικής 
έχστρατείας. Είς τούς παλαιούς τής Εκάτης βωμούς, έν μέσω 
κατασκίου δάσους καί άποκρύφων δένδρων ορκίζει είς τά ιερά τής 
τρίμορφου θεάς ή μαινομένη έξ έρωτος Μήδεια τδν σκληρόν Ίά- 
σωνα καί τώ παοαδίδει τάς βοτάνας, δι’ ών αποκοιμίζει τδν φυ· 
λάσσοντα τδ Χρυσοΰν Δέρας δράκοντα. Μετά ταΰτα δέ τή συνερ 
γεία τής αύτής θεάς καί διαφόρων μαγειών έν πανσελήνω, προ· 
σέλκουσα τήν Σελήνην, αποδίδει εις τδ ύπέογηρων καί σαθρόν σώ 
μα τοΰ πενθεροΰ της Αΐσωνος περικαλλή καί σφριγώσαν νεότητα.

Έρωτικάς μαγείας τή συνεργεία τή; Σελήνης άναβλέπομεν καί 
έκ τοΰ δευτέρου Ειδυλλίου τοΰ ήμετέρου Θεόκριτου, αί «Φαρμ.α- 
κεύτοιαι». Κατά τδ περιπαθέστατον τοΰτο καί γρχφικώτατον 
Είδύλλιον, ή Σιυ-αίθα ήγάπα έμμανώς τδν Δέλφιν. Δώδεκα ημέρας 
είχε νά τδν ιδη. 'Ο σκληρδς Δέλφις ούτε τήν έπεσκέπτετο, ούτε 
καν ήοώτα, άν ζή ή άπέθανεν έκείνη. Έσίγα ή θάλασσα, έσίγων 
τών άνέμων αί πνοαί' ή δέ ανία δέν έσίγα έντδς τοΰ στήθους ης, 
άλλά δι’έκείνον όλη κατεφλεγετο ή άτυχής. Ό άνιαρδς έρως, ώς 
λιμναία βδέλλα, κατέτρωγε ταύτην. Είδε τδν Δέλφιν έν τώ μέσω 
τής όδοΰ μέ τδν Εύδάμνιππον, τρέχοντας. Πόσον ήσαν ώραίοι! 
ΓΗ γενειάς των ήτο ξανθοτέρα τοΰ έλιχρύσου καί τά στήθη των 
εστιλβον πολύ πλέον ή ή Σελήνη. Τδν είδε καί έμάνη. Ή καρδία 
τής δυστυχοΰς άνεφλέχθη πάραυτα" τδ κάλλος της έτήκετο’ καί 
ούτε ένόησε τίποτε έκ τής πομπής έκείνης, ούτε πώς έπανήλθεν 
οίκαδε’ φλογώδης νόσος τήν ήλλοίωσε. Δέκα ημέρας καί δέκα 
νύκτας έκειτο κλινήρης. Πόσον άτυχής ήτο. Τδ δέρμα τη; άνε- 
φαίνετο πολλάκις κίτρινον, ώς ή θάψος, δλαι αί τρίχες έπιπτον 
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έκ τή; κεφαλής της. Καί που δέν κατέφυγε και ποία; γραίας τήν 
θύ ραν δέν εκρουσεν ή δύστηνος Σιμαίθα ; "Ολα εις μάτην ?. . . . 
Τέλος νύκτα τινα σεληνοφεγγή καλεί τήν υπηρέτριαν της Θέ- 
στυλιν καί τελεί μαγείας διά ν’ άναζωπυρήση τδν πρδς αυτήν 
έρωτα τοΰ άστάτου έραστού της. Λαμβάνει δάφνας, φίλτρα, άλ
φιτά, αγγεία, τελεί τήν μαγείαν, ευχόμενη νά ΐδη τδν Δέλφιν, 
μαινόμενον περί τδν οϊκον της, καί έπικαλουμένη τήν 'Εκάτην, 
τήν Πυγγα καί τήν Σελήνην, πρδς ήν έπάδει άδιακόπω;. . . .έως 
ού σαγηνεύει τδν Δέλφιν εις τήν αγάπην της.

Τοιαύτης καί τοσαύτης σπουδαιότητος ήσαν αί περί τής Σελή
νης δοξασίαι τών αρχαίων, ώστε έτρόμαζον εις τάς εκλείψεις αύ
τής, άποδίδοντες αύτάς είς θείαν οργήν καί έσπευδον είς θυσίας 
πρδς έξιλέωσίν της. «ΓΟ Σουλπίκιος Γάλλος κατηύνασε στάσιν 
τινά τοΰ στρατού του, ποοειπών έκλειψιν τής Σελήνης. Κατά τήν 
εποχήν δ’ έτι τής άνακαλύψεως τής ’Αμερικής ό Χριστόφορος Κο- 
λόμβος, κινδυνεύων ν’ άπολεσθή έκ πείνης έν ταϊς χώραις τών ά
γριων, ήπείλησεν είς τούς ’Ινδούς στέρησιν τοϋ φωτδς τής Σελή
νης, οΐτινες, ίδόντε; αύτήν έκλείπουσαν, κατετρόμαξαν καί προ- 
σήνεγκον τώ Κολόμβω τούς συνήθεις φόρους αύτών, παρακαλούν- 
τες αύτδν ν’ άποδώση τή Σελήνη τήν συνήθη αύτής λάμψιν. 
’Αλλά καί βραδύτερον έτι τάς έκλείψεις, ώς οιωνούς άπευκτέων 
συμβησομένων, έξήγουν οί δεισιδαίμονες, ώς καί νΰν έτι, οί Μωα
μεθανοί ιδίως, οΐτινες μετά τήν έκλειψιν τής Σελήνης αναμένουν 
πολέμους καί καταστοοφάς.»

'Η πρόοδος τών ανακαλύψεων καί γνώσεων καί τών φώτων έν 
γένει, ή έκλειψις τής είδωλολατρείας, κατέστρεψε τήν άρχαίαν 
τής Σελήνης δόξαν ζαί εύκλειαν. Καί ή πολυθρύλλητος θεότης τής 
άρχαιότητος ή λαμπρά καί περιφανής κόρη τοΰ Ύπερίονο;, ιδού 
σήμερον πεπτωκυΐα κατά γράμμα μεγαλειότη; !

Άλλ’ άν ένώπιον τής επιστήμης ή Σελήνη άπώλεσε τήν άρ
χαίαν αύτής λαμπρότητα καί μεγαλεΐον, διατηρεί δμως τδ γόητρον 
διά τάς πονούσας καρδίας καί τούς ποιητάς.

Εί; νύκτας σελη οφώτους, δταν δ ύπνος φεύγη τά βλέφαρα καί 
ή καρδία πονοΰσα καί πάλλουσα άγρυπνή, πληροί δέ αύτήν δ έοως 
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καί δ πόνος καί έχη άνάγκην διαχύσεώς τίνος πρδς άνακούφισιν, 
δταν πικρδς χωρισμδς, άμηχανία ή ίδύνη μαραίνη τήν έρώσαν 
καρδίαν, ή Σελήνη, τδ έράσμιον αύτδ καί μελαγχολικδν τής νυ- 
κτδς άστοον, είνε ό συμπαθέστερος αύτής καί φίλτερος σύντρο
φος. ’Εν ώ τδ φώς αυτής διαχύνεται άπλετον καί άργυρόχρυσον 
είς τάς αιθέριας έκτάσεις, ποΰ καί που δέ στίλβωσιν άστέοες τινές 
μονήρεις καί πληροΰται φωτδς ώχροϋ καί γοητευτικού ή σιωπηλή 
φύσις, ή άλγούσα ψυχή μονολογεί μυστηριωδώς μέ τήν συμπαθή 
Σελήνην καί είς στόνους μυχίους καί ήδίστους έν άφαιρέσει καί 
έκστάσει έμπιστεύεται έκείνη τούς πόνους αύτής καί τούς πόθους.

Ή άνθρωπίνη καρδία είνε άβυσσος μυστηοιώδης ζαί ανεξερεύ
νητος. Έν τοιαύται; στιγμαίς τίς είσέδυσεν είς τά άδυτα αυτής, 
τίς ήδυνήθη νά διερμηνεύση ένα βαθύν αύτής στεναγμόν, έν δά
κου θεομδν, διολισθαίνον έκ τεθολωμένων έξ οδύνης οφθαλμών ; 
Τίς είδεν έντδς τοΰ μικρού αύτοϋ ’Ωκεανού, έξογκούυ.ενα, συμ
πλεκόμενα καί συστρεφόμενα τών διαλογισμών καί χιμαιρών 
τά κύματα ; "Οτε ό όφθαλμδς ύψούται πρδς τδν ούρανδν ενδα- 
κρυς, οΐα μυστηριώδης δύναμις δονεί καί έλκει τήν ψυχήν πρδς 
τδ άπειρον καί τδ χάος !

Τδ ώχροπρόσωπον άστρον άναρριπίζει τήν φαντασίαν, τρέφει 
τήν μελαγχολίαν τής ψυχής καί τήν ανακουφίζει πολλάκις συμ
παθώ;. Διά τών αργυρών του άκτίνων συγκοινωνεί ή έρώσα 
καρδία μετά τής άπούσης προσφιλούς έπί τή ήδεία υποθέσει, 
δτι ταύτοχρόνως καί έκείνη πρδς αύτδ ·τδ βλέμμα προσηλοΐ. 
Καί έν τή μυστηριώδει αυτή συγκοινωνία τών άνταγαπωμένων 
καρδιών πόσοι δέν ανταλλάσσονται γλυκείς χαιρετισμοί, πόσοι 
στεναγμοί, πόσοι πόθοι, πόσα φιλήματα, πόσαι χίμαιραι ! Πόσοι 
δέ άναπέμπονται τών άλγούντων καί έρώντων μονόλογοι !

* *

— Ώ έρατεινόν μου άστρον, σέ προσβλέπει άρά γε τήν στιγ
μήν ταύτην καί τών ονείρων μου ή κόρη ;. . . .

* *
*

— Μοί έλεγεν δ φίλος τής ψυχής μου, νά σέ κυττάζω τδ με
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σονύκτιον κα'ι θ’ άγρυπνή και εκείνος, στηρίζων τήν κεφαλήν διά 
τής δεξιάς χειρδς και τήν καρδίαν διά τής άριστεράς και διά 
τοϋ φωτός σου αί ψυχαί μας θά συναντιόνται καί θ’ άνακουφί- 
ζωνται έκ τοϋ πικρού χωρισμού. Ιδού έγώ τάρα βλέπω τήν 
γλυκεΐαν μορφήν του εις τον κατάστιλπνον δίσκον σου. Μέ άγα- 
πα καί τον αγαπώ. Είμαι τόσον πολύ ευτυχής. Χρυσή μου 
Σελήνη, χαιρέτισαν έκ μέρους μου γλυκά τδν φίλον τής ψυ
χής μου!. . . .

* *

(*) «Ή νεότη; τοΰ Σατωβριάνδου». - Ευτέρπη ®ολ. - 36.

*

— Διατί νά σκορπίζης τόσον άφειδώς το μαγικόν σου φως 
εις τήν κοιλάδα ταύτην τοϋ κλαυθμώνος, χαριέστατόν μου ά 
στρον ; Είνε δ κόσμος έρμαιον τής κακίας κα'ι Ειμαρμένης Έ- 
ριννύος. Δέν υπάρχουν ύφθαλμοί, οΐτινες νά μή έκλαυσαν πι- 
κ?ώς, χείλη, τά όποια νά μή έμεμψιμοίρησαν καί έβλζσφή- 
μησαν, στήθη, τά όποια νά μή έστέναξαν. Ώ, είνε άναξία ή 
πολύδακρυς αυτή σφαίρα τοιαύτης καλλονής. ^Επρεπε νά κατα- 
κυλισθή, νά συντριβή, νά καταχωσθή, νά άφανισθή είς τάς ά- 
βύσσους τοϋ χάους, άφοϋ τίποτε δέν έχει αγαθόν, άμιγές πό
νων και διαρκές. Σελήνή, σβεσθητς δια ν’ άποθάνωμεν έν τώ 
σκοτει, εις ο έγεννήθημεν καί έζήσαμ,εν, κατάδικοι δυσέλπιδες!. . .

* *
*

Γλυκύτατη αιθρία ! ΓΟ ούρανδς άπλοϋται μειδιών καί νω- 
χελής ! Το παν κύκλω μου βαθέως κοιμάται ’ Μυρόεσσα ή αυοα 
πνέει εκ τών δρέων καί τά ρόδα τοϋ κήπου υιου σκιοτώσιν είς 
δρόσον καί χαράν!. . . . Διατί σύ απόψε είσαι τόσον πολύ κα- 
τηφής, ώ μόνη σύντροφε τής έρημίας μου ; Μή άκτϊνες σου ηνε 
τής άγάπη; μου τά δάκρυα καί οί στεναγμοί ;. . .

Οι ποιηταί, δλοι καρδία καί φαντασία, υπερύμνησαν τήν Σε
λήνήν. Ολιγιστοι ίσως έγραψαν στίχους, χωρίς νά ψάλωσιν αυ
τήν, ιδίως δε αί μελαγχολικαί Μοϋσαι, λαμβάνουσαι έξ αύτής 
συμπαθεστάτας έμπνεύσεις.

'Ο Σατωβριάν άπεκάλει αύτήν βασίλισσαν τών νυκτών, ό 
Γιούγγ, θεότητα τών εύαισθήτων ψυχών, καί άλλος άλλως είς 
περιπαθείς ώδάς.

«Αγνή θεότης ! τή ψάλλει ό Σατωβριάν, θεότης άγνοτέρα καί 
αύτών τών ρόδων τής σεμνότητος, διότι ούδ’ αύτά σκιάζουσι 
τήν τρυφεράν λάμψιν σου, τολμώ είς σέ νά έμπιστευθώ τά αί- 
σθήματά μου. Και έγώ, ώς σύ, δέν έχω άφορμήν νά έρυθριώ διά 
τούς πόθους τής καρδίας μου.
κου καί τυφλής 
μου μέ νέφη, ώς καλύπτεται
καί
μου.

Άλλ’ ένίοτε ή ένθύμησις τής άδί- 
άνθρώπων καλύπτει τδ μέτωπόν 
καί τδ σόν. ΓΩς είς σέ, αί πλάναι 
τούτου γεννώσι τούς ρεμβασμούς 

κάτοικος τών Ουρανών, σύ δια-
τρικυμίαι καί αί θύελλαι, αί έγει- 

δέν προσεγγίζουσι τδν ήσυχον 
φίλη τής μελαγχολίας μου, χύσε τήν κρύαν

κρίσεως τών

ταλαιπωρίαι τοϋ κόσμου 
’Αλλά, εύτυχεστέρα έμοΰ, 

τηρείς πάντοτε γαλήνην. Αί 
ρόμ&ναι άπδ τής σφαίρας μας, 
δίσκον σου· Θεότης, 
ειρήνην σου είς τήν ψυχήν μου» (*).

Πλήρες ποιητικής χάριτος εινε τδ είς τήν Σελήνην ωδής τίνος 
τοϋ άθανάτου Σολωμοΰ. Χαριέστατος δέ είς τά δύο πρδς τήν 
Σελήνην έαωτικά του ασμάτια ό ήμέτερος ’Αθανάσιος Χριστό· 
πουλος, ό νέος ’Ανακρέων. Είς τδ έν έξ αύτών τήν φθονεί, διότι 
έλαβε τήν λάμψιν άπδ τδ κάλλος τής άγάπης του. ΓΗ τεθλιμμένη 
τού Ζαλοκώστα Μούσα, θρηνούσα έπί πικροτάτω θανάτω, έρωτα 
τήν Σελήνην, μή κατοική εις αύτήν ό έκ τοϋ κόσμου τούτου άπο- 
πτάς άγγελός της καί τή στέλλει τήν λάμψιν της πικρδν άπδ έκεϊ 
φίλημα. Τοϋ πλήρους πάθους τούτου ποιηματίου αί δύο πρώται 
στροφαί εινε ή είκών τής ζωής δλης τού δυστυχούς ποιητοϋ.

Πολλών ποιητών ή φαντασία άνερριπίσθη καί έτρύφησε μέ τδ 
έράσμιον κάλλος τής Σελήνης, πολύ δέ άπησχολήθη μέ τήν ωχρό
τητα καί κατήφειαν αύτής, ήν άπέδωκαν άλλος είς άλλας άφορ- 
μάς κατά τάς ίδιας έμπνεύσεις καί αισθήματα. ’Άλλος έφαντά- 
σθη, δτι τήν μαραίνει τοϋ Ένδυμίωνος ό έρως, άλλος, δτι άντε- 
ράται τής φίλης του καί κατοπτεύει τάς μετ’ αύτής συνεντεύ-
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ξε'.ς του, άλλος, δτι συμπονεϊ τούς θνητούς δι’ δσα πάσχουσι 
δεινά και άλλος άλλα. ’'Αλλου δέ είδους ποιητής, δ τοΰ Δον 
Ζουάν, φαντασία πρωτότυπος καί ιδιόρρυθμος, έψαλλε δια την 

Σελήνήν ταΰτα :
«ΓΟ "Ηλιος έδυσε καί ή Σελήνη άνέτειλε μιέ τον δίσκον της. Ό 

διάβολος εϊνε έν τή Σελήνη ποό; δυστυχίαν ήμών, οί δέ ονομάσανε 
τες αύτήν ά/γνην ήρχισαν πολύ ενωρίς την ονοματοθεσίαν αυτών. 
Δέν υπάρχει ήμέρα (ούτε ή μακροτάτη τοΰ έτους), ήτις νά γίνηται 
αάρτυς τόσων αμαρτημάτων, όσων τρεις ώραι νυκτός, φωτιζόμε
νης υπό τής σελήνης—και δμως φαίνεται τόσον σεμνή έν τοϊς 
ούρανοίς !

«’Επικίνδυνος σιγή επικρατεί, διαρκοΰντος τοΰ σεληναίου φω
τός.’ αυτή ή ώρα δίδει εις τήν ψυχήν τήν ευκαιρίαν ν’ άνοίγηται 
ολόκληρος, άλλά χωρίς νά δύ^ηται ν’ άναλαμβάν/ι τήν δύναμιν, 
ήτις τήν καθίστα πρότερον κυρίαν έαυτής. Το φώς τοΰτο, το όποιον 
δίδει τόσον γλυκύ θέλγητρου εις τά δένδρα τών δασών καί εις τον 
μονήρη πύργον, το όποιον καλλύνει δλην τήν φύσιν διά τής ά;- 
γυροειδοΰς λάμψεώς του, τοΰτο τδ φώς εισδύει καί μέχρι τής καρ
διάς, διαχέον έν αυτή ερωτικόν μαρασμόν, ό όποιος δέν είναι ούτε 

ήσυχία, ούτε άνάπαυσις.
*

Ή Σελήνη λοιπόν σπουδαίως έπέδρασεν εις τήν μυθολογίαν, εις 
ήν άφήκε χαριέσσας καί περιπαθείς παραδόσεις, και εις την δει
σιδαιμονίαν καί φαντασίαν τών λαών.

Άλλ’ οϊχεται πλέον ή πάλαι λαμπρά καί έοατεινή θεότης καί 
κατερειπώθησαν οί βωμοί αύτής καί αί λατρεία; καί θυσιαι αυ
τής διεσώθησαν ήμ.ϊν, ώς μύθοι.

’Ενόσω δμως προβάλλη είς τδν ουρανόν τοσοΰτον ωραϊον καί 
διαχύνη τδ κυανόλευκον καί συμπαθητικωτατον αύτοΰ φώς, τδ 
χαριτόβρυτον αύτδ άστρον θά ήνε διά τούς κατοίκους τής Γής 
τών νυκτών ή περικαλλής βασίλισσα, τής μοναξίας καί τών ρεμ

βασμών ό συμπαθής σύντροφος, ή έξ άπορρήτων φίλη τών έρωτο- 
ληπτων καί πασχουσών καρδιών καί ή έμπνέουσα τούς καλλιτέ- 
χνας καί τούς ποιητάς αίσθηματικωτάτη Μοΰσα.

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΡΣΕΝΗΣ

0 ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ ΑΠ3ΛΕΣΘΕΙΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΓΚΑΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΙΑ ΑΛ11ΘΙΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

(Schiller)

ν ολη τη ιστορία: τοϋ ανθρώπου δέν υπάρχει 
διδακτικώτεοον κεφάλαιον, διά τε τήν καρ- 
δίαν καί τδ πνεύμα, ή τά χρονικά τών 
αμαρτημάτων του. Είς έκαστον μέγα έγ
κλημα ήτο μίαμεγάλη άναλόγως δύναμις 
είς κίνησιν. ’Εάν ή μυχία ένέργεια τής δυ- 
κρύπτηται έν τώ άμυδοω φωτί τών συν- 
έν περιπτώσει δμως βιαιοτέρου πάθους α

ναπήδα πρδ τών οφθαλμών, γίνεται καταφανή;, κολοσσαία. 
ΓΟ λεπτότερος τών ανθρωπίνων έρευνητής, δστις γινώσκει πό
σον έπί τού μηχανισμού τής συνήθους ελευθερίας τή; βουλήσεως 
δύναται νά βασίζηται, καί πόσον τώ είναι έπιτετρααυ.ένον έξ 
άναλογίας νά συμπεραίνη, θέλει άποκομίσει έκ τή; σφχίοας 
ταύτης ψυχολογικόν μάθημα τδ όποιον δύναται νά χοησιμο- 
ποιήση έν τώ ήθικώ βίω.

Είναι τι τοσω μ,ονότονον καί δμως πάλιν τόσω άντιφατικδν 
ή ανθρώπινη καρδία! Μία καί ή αύτή έτοιμότης ή επιθυμία 
δύναται νά λάβη χιλίας μορφάς καί διευθύνσεις, δύναται χίλια 
φαινόμενα νά πραγματοποιήση, δύναται είς χιλίους χαοακτήοας 
άλλως άναμεμιγμένη νά φαίνηται, καί χίλιοι ανόμοιοι χαρα
κτήρες καί πράξεις δύνανται πάλιν υπό τής αύτής κλίσεως νά 

16
·) Βύρων. Δον Ζουάν Α. 113—11.4, μετάφρ. Γ. Πολίτου.
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έξυφανθώσι, καί άν ακόμη ό άνθρωπος, περί ού πρόκειται, ου
δόλως συνα.σθίνηται τοιαύτην συγγένειαν. 'Υπόθες, ώς διά τά 
λοιπά βασίλεια της φύσεως, δτι ύπήρχεν επίσης καί διά τδ αν
θρώπινον γένος, είς Λιναΐος, κατατάσσων κατά τάς δρέςεις καί 
κλίσεις, πόσον ήθελέ τις έκπλαγή, εύρίσκων ένα τινά τοΰ όποιου 
ή κακία έν μια στενή πολίτικη σφαίρα, καί μόνον διά τής πιέ- 
σεως τών νόμων δύναται νά περισταλή, μέ τδν φρικώδη Βόργια 
έν τή αυτή κατατασσόμενου τάζει !

'Υπδ τήν έποψιν ταύτην δύναταί τις νά μεμφθή τήν συνήθη 
τής ιστορίας συγγραφήν, καί ενταύθα, νομίζου, κεΐται ή δυσχέ
ρεια, ής ένεκα, ή μελέτη αυτής μένει είσέτι τοσοΰτον ανωφελής 
ποδς τδν πολιτικόν βίον. Μεταξύ τής σφοδρά; συγκινήσεως τοΰ 
ένεργοΰντος ανθρώπου καί τής ήοέμου διαθέσεως τοΰ αναγνώ
στου είς τδν όποιον υποβάλλεται ή ενέργεια αυτή, επικρατεί 
τόσον απότομος άντίθεσις, υπάρχει τόσον μεγάλη άπόστασις, 
ώστε δύσκολον είναι είς τδν τελευταΐον, ή μάλλον αδύνατον, νά 
ύποπτεύση καν σχέσιν τινά. Μεταξύ τοΰ ιστορικού υποκειμένου 
καί τοΰ αναγνώστου μένει κενόν τδ όποιον κωλύει πάσαν πιθα
νότητα συγκρίσεως ή χρησιμοποιήσεως, καί αντί τοΰ σωτηρίου 
εκείνου τρόμου, δστι; τήν ύπερήφανον ύγιείαν εξαγγέλλει, κίνησίν 
τινα μόνον τής κεφαλής, ώς δείγμα έκπλήξεως, διεγείρει. Θεω- 
ροϋμεν τδν δυστυχή οστις, καθ’ ·ην ώραν έξετέλει τήν πράξιν, 
ώς καί καθ’ ήν, ένεκα ταύτης, τιμωρείται, ητο άνθρωπος, ώς 
ήμεΐς, ώς πλάσμα άλλοτρίου γένους, τοΰ όποιου τδ αίμα κυκλο
φορεί άλλως ή τδ ίδικόν μας, τοΰ όποιου ή βούλησις είς άλλους 
ύπείκει κανόνας, ή ή ίδική μας. Αί τύχαι του ολίγον μάς συγ- 
κινοΰσι, διότι ή συγκίνησις πηγάζει έκ τής άμυδράς συναισθή- 
σεως ότι καί ήαεΐς δυνάμεθα νά ύποπέσωμεν είς παρόμοιον κίν 
δυνον, όπερ ουδέ καν δνειρευόμεθα. Ούτω, έκλιπούσης τής 
συσχετίσεως, ή διδασκαλία εξαφανίζεται ή δέ ιστορία αντί 
νά ηναι σ^ολεΐον μορφώσεως οφείλει μόνον νά άρκεσθή είς τήν 
ελεεινήν θεραπείαν τής περιεργείας ημών. *Αν  θέλη νά ηναί τι 
πλειότερον, καί νά φθάση είς τδν υψηλόν σκοπόν της, οφείλει 
άναγκαίως μεταξύ τών δύο τούτων μεθόδων νά έκλέξη— ή ό
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αναγνώστης πρέπει νά θεομαίνηται, ώς ό ήρως, ή δ ήρως, νά 
ηναι ψυχρός ώς δ αναγνώστης.

Γνωρίζω δτι ύπάρχουσί τινες μεταξύ τών ιστοριογράφων τής 
νεωτέρας εποχής καί τής άοχαιότητος, οϊτινες ήσπάσθησαν 
τήν ποώτην μέθοδον καί τήν καρδίαν τοΰ αναγνώστου των 
δι’ ελκυστικού λόγου συνεκίνησαν. ’Αλλά διά τοΰ τρόπου τούτου 
ό συγγραφεύς σφετερίζεται καί προσβάλλει τήν δημοκρατικήν 
ελευθερίαν τοΰ άναγινώσκοντος κοινού, είς τδ όποιον καί μόνον 
ποοσήκει νά δικάζη’ γίνεται προσέτι ύπέρβασις δικαιοδοσίας, 
διότι ή μέθοδος αύτη ανήκει άποκλειστικώς καί ιδίως είς τδν 
ρήτορα καί τδν ποιητήν. Είς τδν ιστορικόν απομένει ή τελευ
ταία.

Ό ήρως πρέπει νά ηναι ψυχρός, ώς δ άναγνώστης, ή, οπερ 
ταύτδν, πρέπει νά γνωριζώμεθα μετ’ αυτού πριν ή ένεργήση- 
πρέπει νά βλέπωμεν αύτδν όχι μόνον έκτελοΰντα τήν ποάξίν 
του, αλλά καί βουλόμενον αύτήν. Έν ταΐς σκέψεσί του εύρί- 
σκομεν άπείρως πλειότερα ή είς τάς πράξεις του, καί ακόμη 
πλειότερα είς τάς πηγάς τών σκέψεων τούτων ή είς τάς συ ■ 
νεπείας τών πράξεων. Ερεύνησαν τήν πέριξ τοΰ Βεζούβιού γήν 
ϊνα άνεύρωσι τήν πηγήν τής λάβας του’ διατί άποδίδουσιν είς 
tv ήθικδν φαινόμενου δλιγωτέραν προσοχήν ή εί; έν φυσικόν ; 
Διατί δέν θέτουσιν έν ίση μοίρα τδ ποιόν καί τήν κατάστασιν 
τών πραγμάτων άτινα τδν τοιοΰτον άνθρωπον περιέβαλλον, 
μέχοις ού τδ έν τή ψυχή συναθροισθέν έναυσμα ά'.εφλέχθη ; 
'Ο ονειροπόλος, οστις αγαπά τδ παράδοξον, έλκύεται μάλι
στα ύπδ τοΰ τοιούτου έκτάκτου καί άλλοκότου φαινου.ένου’ άλ-

» » λ’ δ φίλος τής άληθείας αναζητεί τήν μητέρα τών απολωλότων 
τούτων τέκνων. Τήν αναζητεί έν τω άμεταβλήτω δργανισμώ τής 
ανθρώπινης ψυχής, καί έν τοΐς μεταβλητοΐς δροις οϊτινες έξωθεν 
έπέδρων έπ’ αύτής, καί είς τά δύο ταΰτα βεβαίως τήν ανευρίσκει. 
Δέν έκπλήττεται πλέον έν τή αύτή πρασιά οπού σωτήρια βότανα 
άνθοΰσι, βλέπων ν’ αύξάνη ώσαύτως καί τό δηλητηριώδες κώνειον, 
έν τή αύτή κοιτίδι εύρίσκων σοφίαν καί μωρίαν, έγκλημα *αί  ά-
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Καί άν άκόμα ούδέν υπολογίσω τών ωφελημάτων άτινα ή ψυχολο
γία έκ τοιαύτης τινδς μεθόδου τής ιστορίας εξάγει, τουλάχιστον 
τοΰτο τδ άγαθδν βεβαίως επιτυγχάνει, δτι έκριζοΐ τήν σκληοάν πε- 
ριφοόνησιν και τήν άγέοοιχον βεβαιότητα μεθ’ής η άδοκίμαστος και 
εϊσέτι όρθια ίσταμένη αρετή πρδς τήν καταπεσοΰσαν ατενίζει' δτι 
τδ γλυκύ πνεΰμα τής ανοχής επεκτείνει, άνευ τής οποίας ούδείς φυ- 
γάς επανέρχεται, ούδεμία συμφιλίωσις τοΰ νόμου μετά τοΰ προσ- 
βολέιος του επέρχεται, ούδέν μεμολυσμένον μέλος τής κοινωνίας 
άπδ τής έντελοΰς γαγγραίνης διασώζεται. Ειχεν άράγε δικαίωμα, 
δ εγκληματίας περί οϋ ήδη θά λαλήσω, νά έπικκλεσθή τδ πνεύμα 
εκείνο τής ανοχής; ή ειχεν άπολεσθή πραγματικώς, διά τδ σώμα 
τή; Πολιτείας, άνευ έλπίδος σωτηρίας; Δεν θέλω νά προκαταλάβω 
τήν άπόφασιν τοΰ άναγνώστου. 'Η επιείκεια ήμών δέν τδν δφελεΐ 
πλέον, διότι άπέθανε διά της χειρδς τοΰ δημίου, άλλ’ ή αυτοψία 
τοΰ έγκλήματός του διδάσκει ίσως τήν φιλανθρωπίαν, καί πιθανόν 
ωσαύτως τήν δικαιοσύνην.

'Ο Χριστιανός Βδλφ ήτο υίδς ξενοδόχου έν μια Γερμανική κω- 
μοπόλει (τής οποίας τδ όνομα ένεκα λόγων οΐτινες ακολούθως εξ
ηγούνται δφείλιο ν’ αποσιωπήσω) καί, άποθανόντος τοΰ πατρός του, 
συνειργάζετο μετά τής μητρός του, έν τώ ξενοδοχείω, μέχρι τοΰ 
εικοστού τής ηλικίας του έτους. Άλλ’ αί έργασίαι των έβαινον κα
κώς, και δ Βδλφ είχε πολλάς έδρας αργίας. ’’Ηδη άπδ τοΰ σχολείου 
ήτο γνωστός ώς κακοήθες παιδίον' ανεπτυγμένα κοράσια παρεπο- 
νοΰντο έπι τή αύθαδεία του, καί οί νέοι τής κωμοπόλεως έθαύμαζον 
τήν πονηράν κεφαλήν του. 'Η φύσις είχε παραμ.ελησει το σώμ-ατου. 
Μικρά καί άφανής μορφή, τρίχαις οΰλαί και δυσειδούς μελανού 
χρώματος, ρίς πεπιεσμένη, καί χείλος έξογκωμένον, τδ δποΐον, 
πρδς τούτοις, διά τοΰ λακτίσματος ένδς ίππου ειχεν έκτραπή τή; 
θέσεώςτου, ποοσέδιδον εις τήν όψιν του ασχήμιαν ήτις κατετρόμα- 
ζεν όλας τάς γυναίκας, εις δέ τδν σαρκασμόν τών συνομηλίκων 
του πλουσίαν προσέφερε τροφήν.

"Ηθελε νά έκβιάζη δ,τι τώ ήρνοΰντο' διότι άπήοεσκε ήθελε νά 
άρέσκη. Ειχεν ορέξεις σαρκικάς, καί έπεισεν έαυτόν δτι άγαπα. 
*Ή κόρη τήν δποίαν εξέλεξε, έφέρετο πρδς αυτόν κακώς' ειχεν 

άφοομάς νά φοβήται δτι οί αντίζηλοί του ήσαν ευτυχέστεροι' ή 
κόρη δμοος ήτο πτωχή. 'Η καρδία ήτις έμενε κεκλεισμένη εϊς τάς 
έξομολογήσεις τοΰ έρωτός του, ήθελεν ίσως άνοιγή εις τά δώρα 
του' άλλά και αύτδν έπίεζεν ένδεια καί ή ματαία προσπάθεια νά 
καταστήση αρεστόν τδ εξωτερικόν του, άπερρόφα τά ολίγα δσα 
δι’ ελεεινής εργασίας έκέρδιζε. ’Οκνηρός ών καί άμαθής δέν ήδύ- 
νατο, δι’ έπιχειρήσεων, νά άνορθώση τδν καταπεσόντα οικόν του, 
υπερήφανος δέ καί μαλθακός, μή δυνάμενος έπομένω; άπδ κυρίου, 
οποίος, μέχρι τής εποχής έκείνης ήτο, νά μεταβληθή εις έργά- 
την, καί νά άποβάλη τήν έλευθερίαν του ήν έλάτοευε, §ν μόνον 
μέσον είδεν ένώπιόν του —τδ δποΐον χίλιοι πρδ αυτού καί μετ’ 
αυτόν μετά πλείονος τύχης μετεχειρίσθησαν — νά γίνη τίμιος 
κλέπτης. 'Η πατρίς του άπέληγεν είς δάσος άνήκον εϊς τδν ήνε- 
μόνα" έθήρευε λαθραίοι; έν αυτώ, καί τό προϊόν τής λείας του πε- 
οιήρχετο ανελλιπώς εϊς τάς χεΐρα; τής έοωμένης του.

Μεταξύ τών έραστών τής Γιαννούλας ήτο καί δ 'Ροβέρτος, κυ
νηγός, υπηρέτης τοΰ δασάρχου. Ταχέως παρετήρησεν ούτος τήν 
υπεροχήν ήν ή έλευθεριότης προσέδιδεν εϊς τδν άντίζηλόν του, 
καί μετά πάθους άνεζήτησε τά αίτια τής μεταβολής ταύτη;. 
Έσύχναζε τακτικώτερον εϊς τδν "Ηλιον—ούτος ήν δ τίτλος τοΰ 
ξενοδοχείου—δ δέ ένεδοεύων οφθαλμός του, υπό τής ζηλοτυπίας 
καί τοΰ φθόνου έξυνθείς, τώ άπεκάλυψε ταχέως πόθεν δ γ υσδς 
εκείνος έπήγαζε. Πρδ μικρού ειχεν έκδοθή νέον αυστηρόν διάταγμα 
κατά τών κλεψιθηρών έπιβάλλον φυλάκισιν είς τδν παραβάτην. 
'Ο 'Ροβέρτο: κατασκόπευε μετ’ έπιμονής τά; μυστικά; έκδρομάς 
τοΰ έχθροΰ του, καί έπί τέλους κατώρθωσε νά συλλάβη έπ’ αύ- 
τοφώρω τδν άφρονα. 'Ο Βδλφ εϊσήχθη εί; δίκην, καί μόνον διά τής 
θυσίας ολοκλήρου τής μικρά; περιουσίας του μετά κόπου κατώρ- 
θοσε νά άποφύγη τήν ποινήν διά χρηματικής άποζημιώσεως.

'Ο 'Ροβέρτος 'θριάμβευε. 'Ο αντίπαλός του έξεβλήθη τοΰ πε
δίου, καί ή εύνοια τής Γιαννούλας διά τδν έπαίτην έπαυσε πλέον. 
'Ο Βδλφ έγνώριζε τδν εχθρόν σου, καί δ εχθρός του ούτος ήτο δ 
ευδαίμων κάτοχος τής ’Ιωάννας του' ή θλιβερά συναίσθησις τής 
ένδειας του συνηνώθη πρδς τήν ύβρισθεϊσαν ύπερηφάνειάν του. 'Η 
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ανάγκη και ή ζηλοτυπία έπενεργοϋσι βιαίως και συγχρόνως έπί 
της αισθητικότητάς του, ή πείνα ώθεΐ αυτόν, έκτος τής πατρίδος 
του, μακράν, ή έκδίκησις και τδ πάθος τδν ποοσηλοϋσιν έκεϊ. Γί*  
νεται, διά δευτέραν φοράν, κλεψιθήρας" αλλά τοϋ 'Ροβέρτου ή δι*  
πλασιασθεΐσα έπαγρύπνησις τδν συλλαμβάνει πάλιν, έκ δευτέρου. 
Άίδη ύφίσταται δλην τήν αυστηρότητα τοΰ νόμου" δέν έχει πλέον 
τι νά δώση, και έντδς ολίγων εβδομάδων παραδίδεται εις τάς 
φύλακας τής πρωτευούσης.

Τδ έτος τής ποινής παρήλθε, τδ πάθος του ηύξησε διά τής ά- 
πομακρύνσεως, και τδ πείσμα του ένετάθη υπδ τήν πίεσιν τής 
δυστυχίας. Μόλις ανακτά τήν έλευθεοίαν του, σπεύδει πρδς τδν 
τόπον τής γεννήσεώς του, ϊνα έμφανισθή είς τήν ’Ιωάνναν του. 
’Εμφανίζεται, άλλ’έκείνη τδν αποφεύγει. 'Η έσχάτη ανάγκη έ- 
καμψεν, έπί τέλει, τήν υπερηφάνειάν του, καί ύπερενίκησε τήν <5- 
κνηρίαν του—απευθύνεται πρδς τους πλουσίου; τοΰ τόπου και ζη 
τει νά υπηρέτηση έπί μισθω. ΓΟ γαιοκτήμων υψοΐ εί-ωνικώς τούς 
ώμους, έπί τή θηλυπρεπεΐ αδυναμία του, τδ δέ ρωμαλέου σώμα τοΰ 
στιβαροΰ συναγωνιστοΰτου έφελκύει τήν έκλογήν τοΰ αναίσθητου 
τούτου πάτρωνος. Τολμά τελευταίαν απόπειραν. Μία έργασία τώ 
είναι ακόμη προσιτή, ή έσχάτη ύπολειπομένη είς τδν τίμιον ά νθρω
πον—ποοσφέοεται ώς χοιροβοσκός τής κωμοπόλεως, άλλ’ οί ίδιο 
κτήται δέν έμπιστεύονται τούς χοίρου; των είς ένα ουτιδανόν. ’Α 
πατηθείς είς δλατου τά σχέδια, άποκρουσθείς πανταχοΰ, γίνεται, 
διά τρίτην φοράν κλεψιθήρας, καί διά τρίτην φοράν ή ατυχία του 
τδν ρίπτει εί; τάς χείρα; τοΰ άγρυπνου έχθροϋτου.

Ή διπλή υποτροπή έπιβαρύνει τήν ένοχήντου. Οίδικασταί εί- 
δον έν τώ κώδικι τών νόμων άλλ’ ούδείς έξ αύτών έν τή ψυχική 
καταστάσει τοΰ κατηγορουμένου. ’Ανάγκη υπήρχε πανηγυρική; καί 
παραδειγματικής ίκανοποιήσεως τοΰ περί κλεψιθηρών διατάγμα
τος, καί δ Βδλφ κατεδικάσθη φέρων έπί τής δάχεως τδ σημεϊον 
τής άγχόνης δ.ά καύματος κεχαραγμένον, νά έργάζηται τρία έτη 
έν ταΐς φυλακαϊς τοΰ φρουρίου.

Καί ή περίοδο; αύτη παρήλθε, δ δέ Βδλφ έξήλθε τοΰ φρουοίου, 
έντελώς δμως διάφορος ή ώς ειχεν είσίλθει. Ένταϋθα άρχεται νέα

• 

έποχή τοϋ βίου του" ας άκούσωμεν αύτδν τδν ίδιον, ώς μετέπειτα 
έν τή εξομολογήσει του, καί ένώπιον τοϋ δικαστηρίου κατέθεσε: 
«Είσήλθον έν τώ φρουρίω, είπεν, ώς άποπλανηθείς, καί κατέλι ■ 
πον αύτδ έξηχρειωμένος. Τότε είχον άκόυ.η προσφιλές τι έντωκό- 
σμω, καί ή ύπεοηφάνειά μου έκυπτεν ύπδ τδ αίσχος μου. Μόλις μέ 
έφεραν είς τδ φρούριον μέ ένέκλεισαν μετά είκοσι καί τριών κατα
δίκων, έκ τών οποίων δύο ήσαν φονεΐς, οί δέ λοιποί πάντες διά
σημοι κλέπται καί τυχοδιώκται. Μέ έχλεύαζον Οσάκις ώμίλουν 
περί Θεοΰ, καί μέ έβίαζοζ νά προφέρω αισχρά;, κατά τοϋ Σω- 
τήρος, βλασφημίας" έψαλλον ενώπιον μου άσεμνα άσματα τά όποια 
έγώ, καίτοι άνειμένων ηθών, μετ’ άηδίας καί άποστροφής ήκουον" 
άλλ’ έτι μάλλον έξήγειοε τήν αίδημοσύνην μου δ,τι έβλεπον έκτε- 
λούμενον. Έκάστην ημέραν σειρά έπανελαμβάνετο αισχροτήτων, 
καί νέον σχέδιον έχαλκεύετο. Κατ’ άρχάς άπεμακουνόμην τοϋ ό
χλου τούτου καί άπέφευγον, δσον μοί ήτο δυνατόν, τού; διαλό
γους των. Άλλ’ ειχον ανάγκην ενός πλάσματος καί ή βαρβαοότης 
τών φυλάκων μου μοί άφήρεσεν ώ; καί αύτδν τδν κύνα μου· Ή έρ- 
γασία ήτο βαρεία καί τυραννική, τδ δέ σώμά μου, ασθενές" είχον 
άνάγκην συνδρομής, ή, διά νά ομιλήσω είλικρινώς, είχον άνάγκην 
συμπάθειας, καί ταύτην μόνον δ.ά τοϋ έπιλοίπου τής συνειδή- 
σεώς μου ώφειλον νά έξαγοράσω. Ούτω συνωκειώθην καί πρδς τά 
ί σχιστά, τού; δέ τελευταίους τοϋ έτους έκείνου μήνας ειχον υ- 
πεοβή τούς διδασκάλους μου.

Εκτατέ φλογερώς έπόθουν τήν ημέραν τής άπελευθερώσεώς μου, 
ώς ημέραν καί τής έκδτκήσεώς μου. Όλοι οί άνθρωποι μέ είχον 
ποοσβάλλει διότι δλοι ήσαν χρηστότεροι καί εύτυχέστεροι έμοϋ. 
Έθεώοουν έμαυτδν ώς τδν ιιάοτυοα τοΰ φυσικοϋ δικαίου, καί ό)ς τδ 
ίλαστήριον τών νόμων θϋμα. Προσέτριβον, έν μανία, τάς άλύσεις 
μου, δτε δ ήλιος άνέτελλεν ύπεράνω τοϋ φρουρίου" μία ευρεΐα άπο- 
ψις είναι διπλή κόλασις δι’ ένα φυλακισμένου. 'Η έλευθέρα τοΰ 
ανέμου πνοή ήτις έσύριζε διά τώνθυρίδων τή; φυλακής μου, καί 
ή χελιδών ήτις έκάθητο έπί τών σιδηρών ράβδων τοϋ κιγκλιδω- 
τοϋ μου, μοί έφαίνοντο δτι μέ χλευάζουσι διά τής έλευθεοίας των» 
καί καθίστων τήν κάθειρξίνμου έτι φρικωδεστέραν. ’’Εκτοτε ώμοσα 
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άδ’άλλακτον καί φλογερόν μίσος κατά παντός άνθρωπίνου δντος, 
και έτήρησα πιστώς τόν δρκον μου.

«'Η πρώτη μου σκέψις, μόλις είδον έμαυτόν ελεύθερον ήτ® 
ή πατρίς μου. ’Όσω όλιγώτεοον ήτο κατορθοιτή ή έκεί διαμονή 
μου, τόσον πλειότερα μοί υπέσχετο ή δίψα τής έκδικήσεώς μου. 
'Η καρδία μου έπάλλετο αγρίως δτε τό κωδονοστάσιον έφάνη 
μακρόθεν ποοκΰπτον έκ τοΰ δάσους. Δεν ήτο πλέον ή εγκάρδιος 
εκείνη ευφροσύνη την οποίαν κατά την πρώτην μου αποδημίαν 
ειχον αίσθανθή. 'Η άνάμνησις ολοον τών δεινοπαθημάτοιν, όλων 
τών καταδρομών, άς εκεί υπέστην, έξηγέρθη ταύτοχρόνως έκ τοΰ 
απαίσιου νεκρικοΰ ύπνου της’ όλαι αί πληγαί άνεξέοντο, όλαι 
αί ούλαΐ ήνοίγοντο. Έδιπλασίασα τά βήματά μου, διότι μέ 
έζωογόνει, έκ τών προτέρων, ή ιδέα ότι ή αιφνίδια έμφάνισίς 
μου ήθελεν έμβάλει είς τρόμον τούς έχθρούς μου, και έπόθουν 
ήδη νέαν καταισχύνην όσον άλλοτε έτρεμαν προ αυτής.

«Οί κώδωνες έσήμαινον τόν εσπερινόν, ότε εστην έν τω μέ
σω τής άγοράς. 'Ο κόσμος συνέρρεε πρός την έκκλησίαν. Ταχέως 
μέ άνεγνώριζον’ πας οστις διήρχετο πλησίον μου, οπισθοχώοει 
έντρομος- Ήγάπων πάντοτε παρά πολύ τά μικρά παιδία, καί 
τό αίσθημά μου τοϋτο άκουσίως μέ παρέσυρε και τότε νά δώσω 
έν νόμισμα είς έν παιδίον τό όποιον έχοροπήδα πλησίον μου. 
Το παιδίον μέ ήτένισεν έπί μίαν στιγμήν έκπληκτον, και μοί 
έρριψε τό νόμισμα κατά πρόσωπον. "Αν τό αίμά μου ήτο ήρεμώ- 
τερον, ήθελον ένθυμηθή ότι ή γενειάς τήν οποίαν από τοΰ φρου
ρίου έφερον άκόμη παρεμόρφου φρικωδώς τούς χαρακτήράς μου- 
άλλ’ ή μοχθηρά μου καρδία ειχεν έπηοεάσει καί τό λογικόν 
μου. Δάκρυα, όποια ουδέποτε πρότεοον ειχον χύσει, έκύλισαν έπί 
τών παρειών μου.

«Το παιδίον δέν γνωρίζει ούτε τις είμαι, ούτε πόθεν έρχομαι, 
ειπον, σιγαλή τή φωνή, πρός έμαυτόν, καί όμως μέ αποφεύγει, 
ώς ρυπαρόν κτήνος. Μήπως λοιπόν φέρω έπί τοΰ μετώπου τό 
στίγμα, ή μήπως έπαυσα νά ομοιάζω πρός άνθρωπον διότι αι
σθάνομαι δτι ούδένα δύναμαι πλέον νά άγαπήσω ; Ή περιφρό
νησες τοΰ παιδιού έκείνου μέ έπίκρανε πλειότερον ή ή τριετής 

κάθειρξίς μου, διότι τώ έπραξα καλόν, καί διότι ούδέν προσω
πικόν πάθος ήδυνάμην νά τώ καταλογίσω.

«Έκάθισα έπί σανιδώματός τίνος απέναντι τής εκκλησίας" 
τί ακριβώς ήθελον δέν ήξεύρω" ήξεύρω δμως οτι μετά πικρίας 
άνηγέρθην, οτε έξ δλων τών γνωστών μοι διαβατών ούδεΐς μέ 
ήξίωσεν ενός χαιρετισμού, ουδέ καν είς· Τεθλιμμένος κατέλιπον 
τήν θέσιν μου δπως αναζητήσω έν κατάλυμα. ’Ενώ έκαμπτον 
τήν γοονίαν μιας όδοΰ εύρέθην κατά πρόσωπον μέ την Ίωα·-ναν 
μου’ «Ξενοδόχε τοΰ 'Ηλιου !» άνέκραξε μεγαλοφώνως, καί προ- 
σέκλινε νά μέ έναγκαλισθή. Σύ πάλιν έδώ, αγαπητέ ξενοδόχε 
τοΰ 'Ηλιου! Δόξα τώ Θεώ δτι έπανήλθες! Η πείνα καί ή ά- 
θλιότης της ώμίλει διά τών ένδυμάτων της, ασθένεια δέ μυσαρά 
έφαίνετο έπί τοΰ προσώπου της’ ή θέα της έμαρτύρει περί τής 
καταπτώσεως είς ήν είχε φθάσει. Ήνόησα ταχέως τί είχε συμ- 
βή. 'Η παρουσία δραγόνων τινων τοΰ ήγεμόνος, τούς οποίους εϊ · 
χον συναντήσει, μοί έδωκε νά έννοήσω δτι στρατιωτικόν σώμα 
διέμενεν έν τή κωμοπόλει. «Π. . . τών στρατιωτών !» άνεφώνησζ 
καί τή έστρεψα γελών τούς ώμους. Μέ ηύχαρίστησεν ή ιδέα δτι 
υπάρχει άκόμη μεταξύ τών ζώντων έν πλάσμα κατώτερον έμοΰ. 
Ουδέποτε τήν ήγάπησα.

«'Η μήτηρ μου ειχεν άποθάνει. Μέ τό αντίτιμου τής μι- 
κοάς υ,ου οικίας έπληρώθησαν οί δανεισταί μου. Ούδένα καί ού
δέν είχον πλέον. 'Ο κόσμος μέ άπέφευγεν ώς μιαρόν, άλλ’ ει- 
χον άπομάθει πλέον νά αισχύνωμαι. Ποοτερον απεφευγον τα 
βλέμματα τών άνθοώπων διότι ή περιφρόνησίς των μοί ήτο ά- 
φόοητος. ’’Ηδη τοΐς έπεβαλόμην καί έχαιρόμην νά τούς τρομά
ζω. "Ημην ήσυχος διότι ούδέν είχον πλέον νά άπολέσω, καί 
ούδέν νά ποοφυλάξω. Δέν είχον άνάγκην αγαθής τινός ιδιότητας, 
διότι ούδεΐς έπίστευε πλέον ύπάρχουσαν τοιαύτην τινά έν έμοί.

«Ό κόσμος δλος μοί ήτο άνοικτός, καί ίσως έν ξένη τινί 
έπαρχία, ήδυνάμην νά θεωρηθώ ώς τίμιος άνθρωπος, άλλ’ είχον 
άπολέσει πλέον τό θάρρος καί νά φαίνωμαι ώς τοιοΰτος. 'Η α
πελπισία καί τό αίσχος ούτω διέπλασαν τάς σκέψεις μου. 'Η 
τελευταία ύπολειπαμένη καταφυγή μου ήτο νά μάθω νά ζώ 
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άνευ τιυ.ής,· διότι δεν ήδυνάμην πλέον νά άξιώ τοιαύτην. ’Αν 
η ματαιότης μου καί ή υπερηφάνειά μου έπέζων τής καταισχύ
νης μου, βεβαίως ήθελον αύτοκτονήσει.

«’Ο,τι ακριβώς άπεφάσισα τότε ήτο καί εις εμέ αύτδν ά 
γνωστόν- ήθελον νά πράξω κακόν τι, οις άυ.υδρώς ενθυμούμαι' 
ήθελον νά καταστώ άξιος τής μοίρας μου. Έσκέφθην ότι οί νόμοι 
είσίν ευεργετικοί διά τούς ανθρώπους, συνέλαβον λοιπόν τήν 
πρόθεσιν νά τούς προσβάλω. ’'Αλλοτε ήμάοτησα ές ανάγκης καί 
έξ ελαφρότατος, ήδη έπραττον τοΰτο έξ έλευθέοας εκλογής 
καί πρδς ιδίαν εύχαρίστησιν.

«'Η πρώτη μου πράξις ήτο νά εξακολουθήσω την άθέμιτον 
θήραν. Ή θήρα έν γένει μοί είχε βαθμηδόν καταστή πάθος, καί 
έκτδς τούτου, ειχον ανάγκην νά ζήσω. ’Αλλά δέν ήτο τοΰτο μό
νον’ μοί ήρχετο διάθεσις νά χλευάσω τδ ηγεμονικόν διάταγμα, 
καί τδν άρχοντα τοΰ τόπου μου, πάση δυνάμει, νά βλάψω. 
Δέν έφοβούμην πλέον νά συλληφθώ, διότι ειχον έτοίμην μίαν 
σφαίραν διά τδν μέλλοντα νά μέ άνακαλύψη, καί ήμην βέβαιος 
δτι ή βολή μου δέν ήθελεν άποτύχει τοΰ σκοποΰ της. Έφόνευον 
παν θήραμα τδ όποιον συνήντων, καί ολίγα μέν έπώλουν, αντί 
χρημάτων είς τά περίχωρα, τά πλείστα δέ άφινον νά σήπωνται. 
’Έζων άθλίως, ϊνα επαρκώ εις την δαπάνην τοΰ μολύβδου καί 
τής πυρίτιδος. Ή έρήμωσις ήν έπήνεγκον έγένετο καταφα
νής κατά τήν μεγάλην Θήραν, άλλ’ ούδεμία υποψία έβάρυνεν έπ’ 
εμέ. Ή θέα μου άπεμάκρυνεν πασαν τοιαύτην. Τδ όνομά μου 
είχε λησμονηθή.

«Τδν βίον τοΰτον διήγαγον έπί πολλούς μήνας. Μίαν πρωίαν, 
διέτρεχον κατά τήν συνήθειάν μου, τδ δάσος, παρακολουθών 
τδν δρόμον μιας έλάφου. Έπί δύο ώρας είς μάτην έκοπίασα, 
καί ηρχισα ήδη νά θεωρώ, ώς άπολεσθείσαν τήν λείαν μου, οτε 
αίφνης τήν ανακαλύπτω είς άπόστασιν βολής· Ετοιμάζομαι 
νά σκοπεύσω καί πυροβολήσω — άλλ’ αίφνης μέ τρομάζει ή 
θέα ενός πίλου, δστις έκειτο κατά γης ολίγα βήματα πρδ έμ.οΰ 
Παρατηρώ προσεκτικότερου καί άναγνωρίζω τδν κυνηγόν 'Ρο
βέρτον, δστις όπισθεν τοΰ παχέος κορμοΰ μιας δρυδς έσκόπευε 

τδ αύτδ θήραμα διά τδ οποίον έγώ ειχον προορίσει τήν βολήν 
μου. 'Ρίγος θανάτου διατρέχει έπί τή θέα ταύτη, τά μέλη μου. 
'Ο άνθροιπος τδν οποίον μεταξύ δλων τών έν τη ζωή υπάρξεων, 
φρικωδέστερον έμίσων ήτο είς τήν διάθεσιν τής σφαίρας μου. 
Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν μοί έφάνη δτι ό κόσμος δλος έκειτο 
υπό τήν βολήν τοΰ δπλου μου καί τδ μ.ίσος όλοκλήρου τής ζωής 
μου συνεκεντρώθη έν μόνη τή άκρα τοΰ δακτύλου, δι’ ής έμελ- 
λον νά έπιφέριο τήν φονικήν πίεσιν. Χειρ άόοατος καί φοβερά 
έπλανάτο έπ’ έμέ, καί δ ωροδείκτης τής ειμαρμένης μου έδεί- 
κνυεν άμετάκλειτος τήν μαύρην έκείνην στιγμήν. 'Ο βραχίων 
αου έτρεμε, δτε άφήκα είς τδ δπλον μου τήν φρικώδη έκλογήν 
— οί οδόντες μου συνεκρούοντο, ώς έν τώ ρίγει τοΰ πυρετοΰ, 
καί ή αναπνοή μου έκοατείτο πνιγηρά είς τούς πνεύμονάς μου. 
Έπί μίαν στι -μήν ή διεύθυνσις τοΰ δπλου μου έκυμαίνετο α
βέβαια μεταξύ τοΰ ανθρώπου καί τής έλάφου — μίαν στιγμήν 
— καί ακόμη μίαν—καί μίαν άλλην. Έκδίκησις καί συνείδη 
σις έπάλαιον έπιμόνως καί μέ ίσην δύναμιν, άλλ’ η έκδίκησις 
ένίκησεν, καί δ κυνηγός έπεσε νεκρός έπί τοΰ εδάφους.

«Τδ δπλον κατέπεσε μετά της βολής.......... Δολοφόνος.............
έψιθύριζον βραδέως—τδ δάσος ήτο σιγηλόν, ώς νεκροταφείον — 
καί ήκουον καλώς τήν λέξιν ταύτην. Έπλησίασα καί ειδον δτι 
άπέθανε. Έπί πολύ, έστην άφοινος πρδ τοΰ νεκοοΰ, άλλ’ έπί 
τέλους γέλως φαιδρός μοί εδωκε ζωήν. «Τώρα θά ησαι πλέον 
έχέμυθος, καλέ φίνε;» ειπον, καί προχωρήσας άνέστρεψα τό 
πρόσωπον τοΰ φονευθέντος. Οί οφθαλμοί του ϊσταντο ανοικτοί. 
Έσκυθρώπασα καί έστην πάλιν άκίνητος καί σιωπών. ’'Ηρχισα 
νά αίσθάνωμαι παράδοξόν τι έν έμοί.

«Μέχρι τής έποχης έκείνηο άρκούντωςκατησχύνθην διά τάς 
πράξεις μου Ήδη συνέβη τι διά τδ δτοίον δέν ειχον εϊσέτι τι· 
μωρηθη. Μίαν ώραν πρότερον, ούδείς ήθελε δυνηθή νά μέ πείση 
δτι ύπήρχεν δν άθλιέστερον έμ,οΰ υπδ τδν ούρανόν' ήδη ηρχισα νά 
σκέπτωμαι δτι πρδ μιας ώρας ήμην άξιος φθόνου.

Ή θεία δίκη δέν μοί ήλθε κατά νοΰν, άλλά μία, δέν ήζεύρω 
οποία συγκεχυμένη άνάμνησις τής λαιμητόμου, καί ή καρατόμη- 
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σις μιας παιδοκτόνου si; την οποίαν, παίς έτι τοΰ σχολείου, πα- 
ρευρέθην. 'Υπήρχε δι’ έμέ παραδόξως φοβερόν τι έν τή σκέψει δτι 
εί; τδ εξής δέν ειχον πλέον δικαίωμα νά ζώ. Δέν ένθυμοϋμαι 
πλειότερόν τι" έπόθουν μόνον νά ζήσω άκόμη.

Έβίαζον έμαυτόν νά αναπολήσω ζωηοώς δλα τά κακά άτινα 
ό φονευθεις έν τή ζωή μοι έτροξένησε, αλλά, παράδοξον ! ή μνή
μη μου ήτο ώ; νεκρά. Ούδέν ήδυνάμην πλέον νά ανακαλέσω έξ 
δλων εκείνων άτινα ποδ ένδς τετάρτου τή; ώρα; μέ κατέστησαν 
μανιώδη. Δέν ήννόουν πώς ήδυνήθην νά προβώ εί; τδν φόνον 
έκείνον.

»Καΐ ιστάμην έτι πρδ τοϋ πτώματος, ιστάμην πάντοτε, μέ
χρι; ού ό κρότος μάστιγος καί ό θόρυβος φορτ/ιγοϋ άμάξης ήτις 
διήοχετο διά τοΰ δάσους μέ έπανέφερεν είς έαυτόν. 'Ο τόπος τοΰ 
έγκλήματος απείχε μόλις έν τέταρτον τής λεύγης άπδ τής μεγά
λης όδοϋ. *Ωφειλον  νά σκεφθώ περί τής ασφαλείας μου.

»Άνεπαισθήτως ήφανίσθην βαθύτερου έν τώ δάσει. Καθ’ οδόν, 
έσκέφθην δτι δ φονευθείς άλλοτε ειχεν έν ώρολόγιον. Είχον άνάγ- 
κην χρημάτων ίνα φθάσω μέχρι τών συνόρων καί δμως μοί έλειπε 
τδ θάρρος νά έπανέλθω είς τδν τόπον δπου έκειτο ό νεκρό-. Μέ 
έτρόμαζεν ή ιδέα τοϋ διαβόλου καί ή πανταχοϋ παρουσία τοϋ 
Θεο·~. Συνήθροισα δλην τήν τόλμην μου’ άποφασίσας νά άντιμε- 
τωπίσοι δλα τά στοιχεία τής κολάσεως, έπανήλθον είς τδ μέρος 
έκείνο. Εύρον δ,τι προσεδόκων, καί προσέτι δλίγα χρήματα, υπέρ 
τδ έν τάλληρον, έντδς πρασίνου βαλαντίου. Ήτοιμαζόμην νά θέσω 
ταϋτα έν τώ θυλακίω μου, άλλ’ α’ίφνης έκρατήθην καί έσκέφθην. 
Ούχί έξ αισθήματος αίδοϋς, ούδ’ έκ τοϋ φόβου μή έπιβαρύνω τδ 
έγκλημά μου διά τής κλοπής, άλλ’ έκ πείσματος, ώς πιστεύω, 
ώθούμενο; έρριψα πάλιν, μακράν έμοΰ, τδ ώρολόγιον, καί έκ τών 
χρημάτων έκράτησα τδ ήμισυ μόνον. ’’Ηθελον νά θεωρηθώ ώς προ
σωπικός έχθρδς τοϋ φονευθέντος, καί ούχί ώς κλέπτης.

«’’Ηδη έφευγον έντδς τοϋ δάσους. Έγνώριζον δτι τοϋτο έκτεί- 
νεται τέσσαρας Γερμανικά; λεύγα; πρδ; βορράν καί άπολήγει εί; 
τά σύνορα τή; χώρα;. Μέχρι πλήρους μεσημβρίας έτρεχον άπνευ- 
στί. 'Η ταχύτη; τής φυγή; μου ειχεν διασκεδάσει τήν άγωνίαν 
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τή; συνειδήσεώς μου’ άλλ’ έπανήρχετο φοβεοωτέρα έφ’ όσον αί 
δυνάμει; μου κατεβάλλοντο. Χίλια άπαίσια φάσματα μοί παρου - 
σιάζοντο καί μέ έπληττον, ώ; οξέαέγχειρίδια, είς τδ στήθος. Με
ταξύ ζωής πεπληρωμένης ύπδ τοϋ άκαταπαύστου φόβου τοϋ θα
νάτου, καί τή; βιαίας άποστεοήσεως μοί είχεν ήδη άφεθή ή φρι- 
κώδης έκλογή, καί ώφειλον νά έκλέξω. Δέν ειχον τδ θάρρος νά 
χωρισθώ τοΰ κόσμου δι’ αυτοκτονίας, καί συγχρόνως μέ ένεπυίει 
φρίκην ή ιδέα νά μείνω έν τή ζωή. Κυμαινόμενος έν άγωνίμ με
ταξύ τών άναποφεύκτων βασάνων τής ζωή; καί τών άβεβαίων 
τρόμων τής αίωνιότητος, έπίσης ανίκανος νά ζήσω ώ; καί νά ά- 
ποθάνω, διήλθον τήν έκτην ώραν τής φυγής μου, ώραν πλήρη βα
σάνων τάς οποίας ούδεΐς άνθρωπο; νά άφηγηθή δύναται.

«Συνελθών είς έμαυτδν, καί άσυνειδήτως καταβιβάσας τδν πί
λον μου έπί τοϋ προσώπου, ώσεΐ τοϋτο ήθελε μέ καταστήσει ά
γνωστον είς τούς οφθαλμούς τής άψύχου φύσεω; ήκολούθουν βρα
δέως καί άνεπαισθήτω; στενήν άτραπδν ήτις μέ έφερε διά τοϋ 
σκοτεινοτέρου πυκνώματος τοϋ δάσους, δτε αίφνης φωνή τραχεία 
καί έπιτακτική άνεφώνησε πρδ έμοΰ «Στήθι!» ’Η φωνή έκείνη 
ίτο λίαν έγγύς μου, άλλ’ ή άφαίρεσίς μου καί δ έπί τοϋ μετώ
που πΐλός μου μέ έμπόδιζον νά ίδω πέοιξ μου.

Άνήγειρα τούς δφθαλμούς καί ειδον’ εΐ; άγριο: άνθρωπος φέρων 
μέγα όζώδες ρόπαλον, ήρχετο πρδς έμέ. Τδ άνάστημά του ήτο 
άνάστημα γίγαντος — τούλάχιστον ή πρώτη μου έκπληξις ουτω 
μέ έκαμε νά πιστεύσω—ή δέ χροιά τοΰ δέρματός του είχε τήν 
κιτρίνην τών μιγάδων μελανότητα, έν τή οποία έξείχεν άπαισίω; 
τδ λευκόν τοϋ πεπλανημένου δφθαλμοϋ του. ’Αντί ζώνης είχε χον
δρόν σχοινίον διπλωμένου περί τδ πράσινον βαμβακερόν ένδυμά- 
του, και έν αύτώ πλατείαν μάχαιραν πλησίον ένδς πιστολιού. 
'Η φωνή έπανελήφθη καί βραχίων στιβαρδς μέ έκοάτησεν ίσχυ- 
ρώς. 'Η φωνή ανθρώπου μοί ένεποίησε τρόμον, άλλ’ ή θέα ένδς 
κακούργου μοί έδωκε θάρρος. Έν ή εύρισκόμην καταστάσει είχον 
λόγους νά τρέμω πρό παντός τιμίου ανθρώπου, άλλ’ ούχί καί πρδ 
ενός ληστοϋ.

«Τις είσαι;» Εΐπε τό φάσμα εκείνο.
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»Εΐς ου.ο’.όζ σου» ήτο ή άπάντησίς μου, «έάν πραγματικώς εί

σαι όποιος φαίνεσαι
«’Απ’ έδώ δέν υπάρχει οδός. . . τί ζητείς έδώ ;
«Διατί έρωτας ; άπήντησα μετά πείσματος.
'Ο άνθρωπος μέ παρετήρησε δ'ις άπο κεφαλής μέχρι ποδών, 

ώσεί ήθελε νά παραβάλη τήν μορφήν μου προς τήν [δικήν του, 
και τήν άπόκρισίν μου πρός τήν μορφήν μου. «Όμιλεΐς βαναύσως 
ώς εϊς έπαίτης» είπεν έπι τέλους.

«Πιθανόν. Χθές ακόμη ήμην τοιοΰτος.»
Ό άνθρωπος έγέλασε. «Ήδύνατο τι; νά δρκισθή περί αύτοϋ.» 

ανέκραξε. «Και τώρα ακόμη δέν θά ήξιζες διά καλλίτερόν τι.»
«Λοιπόν διά τι χειρότερον» εΐπον και ήθέλησα νά προχωρήσω. 
«Βραδύτερον, φίλε. Τί σέ διώκει ούτω; Τί έχεις νά χάσης ;» 
Έσκέφθην έπι μίαν στιγμήν. Δέν ήξεύρω πώς μοί ήλθεν έπί 

τής γλώσσης καί είπον βραδέως «ή ζωή είναι βραχεία, άλλ’ ή 
κόλασις διαρκεϊ αιωνίως.»

Μέ ήτένισεν άσκαρδαμυκτί. «Κατηραμένος νά ήμαι, είπεν έπί 
τέλους, άν, καθ’ οδόν, δέν προσέκρουσες έπ’ άγχόνης τινός.»

»Καί τοϋτο πιθανόν είναι νά συμβή. Λοιπόν, καλήν έντάμω- 
σιν σύντροφε !»

«Άς ηναι σύντροφε !» άνέκραξε, ένω συγχρόνως έξήγαγε φιά
λην έκ κασσιτέρου άπό τοΰ κυνηγετικού σάκου του, έρρόφησε γεν- 
ναίως, καί κατόπιν μοί έτεινε αύτήν. Ό δρόμος καί ή άγωνία εΐ · 
χον έξαντλήσει τάς δυνάμεις μου, καί διαρκούσης τής φοβέρας 
έκείνης ημέρας ούδέν είχε τεθή έπί τών χειλέων μου. Έφοβούμην 
ήδη οτι θά άποθάνω τής πείνης έν τώ δάσει έκείνω δπου έπί τρεις, 
είς τά πέοιξ λεύγας δέν ήδυνάμην νά έλπίσω αναψυχήν τινα. Δύ- 
ναταί τις νά κρίνη πόσον ευχαρίστως έδέχθην τήν προσφερομένην 
μοι ύγιείαν. Νέα δύναμις έχύθη, μετά του αναψυκτικού έκείνου 
ποτοΰ, είς τά μέλη μου, καί νέόν θάρρος είς τήν καρδίαν μου, 
καί ελπίς, καί έρως πρός τήν ζωήν. Ήρχισα νά πιστεύω ότι δέν 
ήμην ακόμη έντελώς άθλιος. Τόσην δύναμιν είχε τό ενεργητικόν 
έκείνο ποτόν. Ναι, τό ομολογώ, ή κατάστασίς μου προσήγγιζε πά 
λιν πρός τήν εύτυχή, διότι, έπί τέλους, μετά χιλίας έξαπατηθεί- 

σας έλπίδας, εϋρον μίαν ύπαρξιν ήτις μοί ώμοίαζε. Έν ή κατα
στήσει εΐχον φθάσει, καί μετ’ αύτοϋ τοϋ πνεύματος τής κολά- 
σεως ήδυνάμην νά συμπίω, ϊνα έχω ενα έμ,πεπιστευμένον.

»ΓΟ άνθρωπος έξηπλώθη έπί τή; χλόης, καί έγώ τόν έμιμήθην.
»Τό ποτόν σου μέ εύηρέστησε» τώ είπον" «Πρέπει νά γνωρι- 

σθώμεν.»
’'Εκαμε πϋρ, καί ήναψε τήν πίπαν του.
«Μετέοχεσαι πρό πολλοϋ τό έπάγγελμα ;»
Μέ παρετήρησεν άπλανώς. «Τί θέλεις νά ε’ίπης ;»
«Ύπήοξε συχνά αιματηρόν ;» καί έξήγαγον τήν μάχαιραν έκ 

τής ζώνης του.
Τίς είσαι ; είπεν έντρομος, καί έρριψε τήν πίπαν του.
«Εϊς δολοφόνος, ώς σύ - άλλ’ όμως γχρχάριος.»
«Μέ ήτένισε πάλιν, καί άνέλαβε τήν πίπαν του.
«Ειναι έδώ ή πατρίς σου;» είπεν έπί τέλους.

«Τρεις λεύγας μακράν. Είμαι δ ξενοδόχος τοϋ Ήλιου εί; τό 
Λ...., έάν ήκουσες ποτέ περί έμοϋ.

Ό άνθρωπος άνεπήδησεν, ώς δαιμόνιων. «'Ο θηρευτής Βόλ ;» 
άνέκραξε βιαίως.

» Καλώ; ήλθες, σύντροφε, καλώς ήλθες! » άνεφώνησε, τινάσ- 
σωνμοι ίσχυρώς τάς χεϊοάς. «Είναι εύτύχημα οτι σέ έχω πλη
σίον μου ξενοδόχε τοϋ Ήλιου ! Προ πολλών ηδη ετών σκέπτομαι 
νά σέ άποκτήσω. Σέ γνωρίζω καλώς. Ήξεύρω τά πάντα. Έπί πο 
λύν χρόνον ήλπισα έπί σέ.» «Ήλπισες έπ’έμέ; πρός τίνα λοιπόν 
σκοπόν'»

«"Ολη ή χώρα γνωρίζει τό δνομ.α σου. Εχεις εχθρού;, εις αυ- 
λικός σέ κατεδίωξε, Βόλφ! Σέ κατέστρεψαν, έφέρθησαν άνιλεώς 
πρός σέ.»

» 'Ο άνθρωπος έξήφθη — « Διότι έφόνευσες έν ζεύγος χοίρων 
τούς οποίους δ ήγεμών έχει νά βόσκωσιν εις τού; άγρούς μας καί 
είς τάς πεδιάδαςμας, σέ έκλεισαν, έπί έτη, είς τάς φύλακας καί 
έν τώ φρουρίω, σοί άφήρπασαν τήν οικίαν καί τό ξενοδοχεϊόν σου, 
σέ κατέστησαν έπαίτην. Έφθάσαμεν λοιπόν, έως έκεϊ άδελζρέ, ώσ
τε εϊς άνθρωπο; νά μήν άξίζη πλειότεοον ενός λαγωοϋ; Δέν εί-
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μέθα ανώτεροι τοϋ κτήνους; Καί έΐς άνήρ, ώς σύ, ήδύνατο νά τό 
υπομείνη;»

Ήδυνάμην νά τδ μεταβάλω ;»
»Αύτο θά τό ίδωμεν τώρα. Άλλ’ είπέ μοι, πόθεν λοιπόν έρχε 

σαι ήδη, και τί σχεδιάζεις κατά νοΰν;»
Τώ διηγήθην δλην τήν ιστορίαν μου. ’Ο άνθρωπος χωρίς νά πε- 

ριμείνη τό τέλοι·, άνεπήδησε μετά φαιδράς ανυπομονησίας, και μέ 
εσυοε κατόπιν του. «Έλθέ, αδελφέ ξενοδόχε τοϋ Ήλιου,» ειπεν, 
είσαι ήδη ώριμος, ήδη σέ έχω ώ; σέ έχρειαζόμην. Θά ποοσκτήσω 
δόξαν, δι ά σοϋ, ακολουθεί με!»

»Ποΰ θέλεις νά μέ δδηγήσης;»
» Μή έρωτας πολλά. Ακολουθεί.» Καί μέ έσυρε διά τής βίας. 
«Έπροχωρήσαμεν tv τέταρτον της λεύγης. Τό δάσος έγίνετο 

βαθμηδόν μάλλον απόκρημνου, δυσδιάβατον και άγριώτερον, ού- 
δεις έξ ημών έπρόφεοε, ουδέ λέξιν, έως ού έπί τέλους τό συριγμα 
τοϋ δδηγοϋμου μέ -ΐξήγειρε τοϋ ρεμβασμού μου. ’’Ηγειρα τούς δ
φθαλμούς καί είδον' ιστάμεθα πρό τοϋ άποτόμου κοημνοϋ ενός 
βράχου, οστις άπέληγεν είς βαθύ βάραθρον. Δεύτερον σύριγμα άν- 
ταπεκοίθη έκ τών έγκάτων τοΰ βράχου, και μία κλίμαξ άνήλθεν, 
ώς άφ’ έαυτής, έκ τοϋ βάθους. 'Ο οδηγός μου έπήδησε πρώτον 
έπ’ αύτής, και μοί έφώναξε νά περιμένω, έως ού έπανέλθη. Πρέ
πει νά δέσω πρώτον τόν κύνα, προσέθεσεν, είσαι ξένος έδώ, καί 
ηδύνατο νά σέ κατασπαράξη. Και κατήλθεν αμέσως. ’’Ηδη ίστά- 
μην μόνος πρό τής αβύσσου, καί έγνώριζον καλώ; οτι ήμην μόνος. 
Ή απερισκεψία τοϋ δδηγοϋμου δέν διέφυγε τήν προσοχήν μου. 
Γενναία άπόφασις έχρειάζετο μόνον ΐνα ανασύρω τήν κλίμακα, καί 
ουτο> ήμην έλεύθερος, ή δέ φυγή μου έξησφαλισμένη. ’Ομολογώ ότι 
τό έσκέφθην. Ειδον έν τώ βαράθρω τό όποιον έμελλε νά μέ δεχθη' 
μοί άνεπόλει άμυδρώς τήν άβυσον τής κολάσεως έν τή οποία ού- 
δεμία πλέον υπολείπεται σωτηρία. Ήρχισα νά φρικιώ πρό τής δ- 
δοϋ τήν όποιαν έπρόκειτο νά ακολουθήσω' μόνον μία ταχεία φυ
γή ηδύνατο νά μέ σώση. Άποφασίζοο αύτήν—εκτείνω ήδη τόν 
βραχίονα πρός τήν κλίμακα—άλλ’ αίφνης φωνή βροντώδης περι
βάλλει τήν ακοήν μου, ώ; γέλως σαρκαστικός τής κολάσεως. «Τί

ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΒΩΛΣΕΑΕΥ
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φοβείται νά χάση είς δολοφόνος;«—καί δ βραχίων μου καταπί
πτει παράλυτος. Τετέλεσται δι’ εμέ, δ χρόνος ιής μετάνοιας πα
ρήλθε, ο υπ’ έμοΰ τελεσθείς φόνος ήγείρετο όπισθεν μου, ώς βρά
χος, καί άπεκώλυε διά παντός την δπισθοχώρησίν μου. Συγχρό*·  
νως δ δδηγός μ.ου άνεφάνη καί μοί άνήγγειλεν ότι ώφειλον νά κα- 
τελθω. Δεν ήόυνάμ.ην πλέον νά εκλέξω, καί κατέβην έπί τής κλί- 
μακος.

«Μόλις έπροχωρήσαμεν δλίγα βήματα υπό τόν βράχον, ευρεΐα 
έκτασις, έν τω βυθω, καί καλύβαι τινές έφάνησχν. Έν τώ μέσω 
τούτων υπήρχες στρογγυλή πρασιά έφ’ ής έκάθηντο δέκα οκτώ ή 
ε’ίκοσιν άνθρωποι πέριξ μιας πυράς. «Ιδού, σύντροφοι,» είπεν δ 
δδηγός μου καί μέ έτοποθέτησεν έν τώ μέσω τοΰ κύκλου. »Ίδού 
δ ξενοδόχος τοΰ 'Ηλιου, υποδεχθήτέ τον. »'Ο ξενοδόχος τοΰ 'Η
λιου!» άνεφώνησαν όλοι συγχρόνως, καί όλοι ήγέρθησαν, καί συν- 
ωθοΰντο περί εμέ, άνδρες καί γυναίκες. Πρέπει νά τό δμολογήσω; 
'Η χαρά ήτον ανυπόκριτος καί εγκάρδιος. ’Εμπιστοσύνη καί σε
βασμός άνέλαμψαν έφ’ όλων τών προσώπων’ δ εΐς μοί έσφιγγε τήν 
χεΐρα, δ έτερος μέ έσυρεν έμπιστευτικώς έκ τοΰ ενδύματος, ή όλη 
σκηνή παρίστα τήν επάνοδον αρχαίου καί πολυτίμου γνουρίμου. 
Ή έλευσίς μου είχε διακόψει τό γεΰμα, τό δποΐον μόλις ειχεν αρ
χίσει. Τδ έξηκο λούθησαν καί μέ ήνάγκασαν νά πίω μετ’ αυτών 
υπέρ τής έλεύσεώςμου. Κυνήγιον παντός είδους άπετέλει τδ γεΰμα, 
καί ή φιάλη τοΰ οίνου μετέβαινεν ακούραστος άπδ γείτονος εί^ 
γείτονα. Ευζωία καί δμόνοια έφαίνετο έμψυχοΰσα δλην τήν συμ
μορίαν, καί οί πάντες ήμιλλώντο, νά μοί δείξωσι τήν άχαλίνωτον 
χαράν των.

»Μέ έτοποθέτησαν μεταξύ δύο γυναικών, ένθα ήτο ή τιμητική 
θέσις τής τραπέζης. Έπερίμενον νά ίδω τά έξαμβλώματα τοΰ 
φύλου των, άλλά πόσον μεγάλη ήτον ή έκπληξίς μ.ου, δτε έν τώ 
υ.έσω τής αίσχράς εκείνης συμμορίας άνεκάλυψα τάς ώρκιοτέρας 
γυναικείας μοοφάς έξ όσων ποτέ διήλθον πρδ τών οφθαλμών μου. 
'Η Μαργαρίτα, η πρεσβυτέρα καί ώραιοτέρα έπωνομάζετο παρ
θένος καί έφαίνετο μόλις είκοσι πέντε έτών. 'Ωμίλει πολύ άναι- 
δώς, καί αί χειοονομίαι της ελεγον άκόμη πλειότερα. 'Η Μαρία, 
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ή νεωτέρα, ήτο υπανδρος, άλλ’ ειχεν έγκαταλείψει τδν άνδρα της 
δστις έφέρετο πρδς αύτήν κακώς. Είχε λεπτότερους τρόπους, άλ
λ’ ήτο ώχρα καί άσθενής, και έποοξένει όλιγωτέραν έντύπωσιν εις 
τούς οφθαλμούς ή ή φλογερά γείτων της. Και αί δύο γυναίκες ή- 
μιλλώντο πρδς άλλήλας ίνα έξεγείρωσι τούς πόθους μου. Ή ωραία 
Μαργαρίτα προσεπάθει νά καταβάλη τήν συστολήν μου δι’ άναι- 
δών αστεϊσμών, άλλά τδ ολον της μοι έπροξένει άηδίαν, καί ή ζαρ- 
δία μου προσηλώθη διά παντός, είς τήν δειλήν Μαρίαν.

“Βλέπεις, άδελφέ» ηρχισε λέγων δ άνθρωπος δστις μέ ειχεν δ- 
δηγήσει έκεϊ, «βλέπεις πώς ζώμεν, έν αγάπη. καί έκαστη ημέρα 
είναι δμοία τή σημερινή. Δέν είναι άληθές, σύντροφοι;

«Έκαστη ημέρα είναι ώς ή σημερινή,» έπανέλαβεν ολη ή συμ
μορία.

»’Αν λοιπδν δύνασαι νά άποφασίσης νά εύχαοιστήσαι εΐ; τδν 
τρόπον τούτον τοΰ βίου μας, άσπάσθητι αύτδν, καί έσο άρχηγός μας. 
Μέχ οι τοΰδε ήμην έγώ’ άλλά θά υποχωρήσω εις σέ. Είσθε εύχα- 
ριστημένοι σύντροφοι;

«Έν φαιδρόν «Ναί» άπεκρίθη έξ δλων τών στομάτουν.
» Ή κεφαλή μου έφλέγετο, δ έγκέφαλός μου ήτο νεναρζωμέ" 

νος, τδ αίμά μου έβραζεν έκ τής μέθης καί τοϋ πόθου.
»'Ο κόσμος μέ ειχεν άποβάλει ώς μιαρόν- ένταϋθα εύρον α

δελφικήν δεξίωσιν, εύζωΐαν, καί τιμήν. Οίανδήποτε καί άν έκα- 
μνον έκλογήν, μέ άνέμενεν δ θάνατος' άλλ’ ένταδθα τούλάχιστον 
ήδυνάμην νά πωλήσω, είς άνωτέραν τιμήν, τήν ζωήν μου. Ήγά- 
πων μανιωδώς τήν ηδονήν' τδ έτερον φύλον μέ είχε, μέχρι τοΰδε, 
περιφρονήσει. Ένταϋθα μέ άνέμενον εύνοια καί άχαλίνωτοι άπο- 
λαύσεις. Ή άπόφασίς μου έγένετο ευκόλως. «Μένω πλησίον σας, 

- σύντροφοι» άνεφώνησα μετά σταθεοότητος καί έπροχώρησα έν τώ 
μέσω τής συμμορίας' «μένω πλησίον σας» άνεφώνησα έκ δευτέρου, 
»έάν μοί παραχωρήσητε τήν ώραίαν μου γείτονα! » — "Ολοι συν- 
φώνησαν νά εύχαριστήσωσι τήν επιθυμίαν μου, ήμην δ άνεγνωρι- 
σμένος κύριος μιας π. . . καί δ άοχηγδς μιάς ‘’ληστρικής συμμο
ρίας. »

Τήν συνέχειαν τής ιστορίας παρέρχομαι έν σιγή· δ,τι αυτή πε

ριέχει φρικώδες μόνον, ούδέν έχει τδ διδακτικόν διά τδν άναγνώ- 
στην. Εί; δυστυχής, δστις έφθασε μέχρι τοϋ σημείου έκείνου τής 
καταπτώσεως, ήδύνατο πλέον νά έπιτρέψη εις έαυτδν παν ο,τι έ- 
ςεγείρει τήν άνθρωπίνην φύσιν — άλλά δεύτερον φόνον δέν έξετέ- 
λέσεν, ώς δ ίδιος έν τή βασάνω έμαρτύρησε.

Ή φήμη τοϋ άνθρώπου τούτου, έν βραχεϊ, διεδόθη καθ’ άπα- 
σαν τήν έπαρχίαν. Αί έξοχικαί δδοί δέν ήσαν ασφαλείς, νυκτερινά! 
κλοπαί άνησύχουν τούς πολίτας, τδ όνομα τοϋ ξενοδόχου τοϋ Ή
λιου έγένετο δ τρόμος τών χωρικών, ή δέ δικαιοσύνη τδν άνεζή- 
τει, καί άμοιβή ώρίσθη διά τήν κεφαλήν του. Ήτον άοκούντως 
ευτυχής ώστε πάσαν άπόπειραν κατά τής έλευθερία; του νά μα- 
ταιόνη, καί άρκούντως έπιτήδειος ώστε τήν δεισιδαιμονίαν τών 
εύπιστων χωρικών πρδς ιδίαν άσφάλειαν νά χρησιμοποιήση. Οί 
συνεργοί του ώφειλον νά διαδίδωσιν οτι είχε συνάψει συμμαχίαν 
μετά τοϋ διαβόλου καί δτι ήδύνατο νά θαυματουργή. Τδ διαμέ
ρισμα, έν τώ δποίω ένήργει, δέν ανήκε τότε, ώς ήδη, είς τήν πε- 
φωτισμένην Γερμανίαν' έπίστευον τήν διάδοσιν ταύτην καί ούτ&υ 
τδ πρόσωπον του ήτο έξησφαλισμένον. Ούδείς έδείκνυε διάθεσιν 
νά συναντηθή μέ τδν κινδυνώδη άνθρωπον τδν δποϊον δ διάβολος 
έξυπηρέτει.

Έπί Ιν ήδη έτος μετήρχετο τδ θλιβερόν έπάγγελμα, δτε ήρ- 
χισε νά τώ καθίσταται άφόρητον. Ή συμμορία έπί κεφαλής τής 
δποίας έτέθη, δέν άνταπεκρίνετο είς τάς λαμπράς προσδοκίας του. 
Τδ άπατηλδν έξωτερικδν τδν είχε θαμβώσει, έν τή ζάλη τοΰ οί
νου' ήδη παρετήρει μετά τρόμου πόσον φρικωδώς ήπατήθη. Πείνα 
καί ένδεια άντικατέστησαν τήν αφθονίαν διά τής δποίας τδν έβαυ- 
κάλησαν' συχνάκις ώφειλε νά διακινδυνεύση την ζωήν του, χάριν 
ένδς γεύματος τδ δποϊον μόλις ήρκει νά τδν προφυλάξη τής πεί- 
νης. Ή είκών τή; άδελφικής έκείνης σύμπνοιας έξηφανίσθη'φθό- 
νος, δυσπιστία καί ζηλοτυπία έμαίνοντο έν τώ έσωτερικώ τής ά
τιμου έκείνης συμμορίας. Ή δικαιοσύνη ειχεν υποσχεθή άμοιβήν 
δι’ έκεϊνον δστις ήθελε τδν παραδώσει ζώντα, καί άν ούτος ήτο 
συνένοχός του, προσέτι πανηγυρικήν άμνηστείαν — ισχυρός πειρα
σμός διά τά σκύβαλα τής γής ! ΓΟ δυστυχή; έγνώριζε τδν κίνδυ
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νον 8ν διέτρεχεν. ΓΗ χρηστότης εκείνων, οΐτινες έπρόδωκαν Ανθρώ
πους και Θεόν, ήτο κακή έγγύησις περί τής ζωή; του. 'Ο ύπνος 
του έκιοτε έξηφανίσθη' τδ Απαίσιον φάσμα τής υποψίας τδν κα- 
τεδίωκεν, δπου κατέφευγε, τδν έβασάνιζεν έν τή αγρυπνία του, 
κατεκλίνετο παρ’ αύτώ, έν τώ υπνω του, και τδν έτρόμαζε διά 
φρικοίδών ονείρων. Ή βωβαθεϊσα συνείδησίς του ανέκτησε πάλιν 
τήν φωνήν της, καί ή κοιμωμένη έχιδνα τής μετάνοιας έξηγέρθη 
έν τή γενική έκείνη τρικυμία τοΰ στήθους του. “Ολον τδ μ.ΐσός του 
κατά τής άνθρωπότητος έστρεψεν ήδη τήν φοβέραν αιχμήν του 
κατ’ αύτοΰ τοΰ ϊδίου. Έσυγχώρει δλον τδν κόσμον, και δεν ευ- 
ρισκεν άλλον, είμή έαυτδν, νά καταραται.

Ή κακία έπαυσε πλέον τήν πρδς τδν άτυχή διδαχήν της' τδ 
φύσει Αγαθόν πνεΰμά του ύπερενίκησε τήν θλιβεράν του Απάτην. 
’Ησθάνετο ήδη πόσον βαθέως είχε καταπέσει, καί ήρεμ.ωτέρα με
λαγχολία Αντικατέστησε τήν μανιώδη Απελπισίαν του. Έπόθει 
μετά δακρύων τήν έπάνοδον τοΰ παρελθόντος του" ήτο ήδη βέ 
βαιος δτι άλλως ήθελεν έπαναρχίσει αυτό. ’’Ηρχισε νά έλπίζη δτι 
τώ έπετρέπετο ακόμη νά γίνη τίμιος, διότι ήσθάνετο έν έαυτώ, 
δτι ήδύνατο. Έν τή υψίστη κορυφή τής έξαχρειώσεώς του ευρί- 
σκετο εγγύτερον πρδ; τδ άγαθδν, παρ’ δσον ίσως κατά τδ πρώ
τον του πταίσμα.

Κατ’ έκείνην Ακριβώς τήν έποχήν έξερράγη δ τριακονταετής 
πόλεμος, καί ή κατάταξις στρατιωτών έγένετο δοαστηρίως. 'Ο Α
τυχής ήντλησεν έλπίδας έκ τής περ'.στάσεως ταύτης και έγραψεν 
έπιστολήν πρδς τδν ηγεμόνα του, τήν οποίαν, έν περιλήψει, πα
ραθέτω ώδε.

«’Αν ή ηγεμονική σας εύμένεια δέν αισθάνεται αποστροφήν νά 
«καταβή μέχρι; έμου, άν έγκληματίαι τοΰ είδους μου δέν ηναι 
«ανάξιοι τής εύσπλαγχνίας σας, δότε μοι Ακρόασιν, υψηλότατε 
«κύριε ! Είμαι φονεύς και κλέπτης, δ νόμος μέ καταδικάζει εις θά*  
«νατον, ή δικαιοσύνη μέ αναζητεί—και έγώ προσφέρομαι έκου- 
«σίως νά παρουσιασθώ. Άλλά φέρω συγχρόνως παράδοξον 
«παράκλησιν πρδ τοΰ θρόνου σας. Άποστρέφομαι τήν ζωήν 
«μου και δέν φοβοΰμαι τδν θάνατον, αλλά φοβεοδν μοί είναι νά 

«άποθάνοι χωρίς νά ζήσω. Έπεθύμουν νά ζήσω δπως έπανοοθώσω 
έν μέρος τοΰ παρελθόντος μου' έπεθύμουν νά ζήσω δπως έξιλεώσω 
«τήν πολιτείαν τήν δποίαν προσέβαλον. Ή τιμωρία μου θέλει 
«εισθαι παράδειγμα διά τδ πλήθος, αλλ’ ούδεμίαν θά φέρη έπα- 
«νόρθωσιν τών πράξεων μου. Μισώ τήν κακουργίαν καί φέρομαι 
«θερμώς πρδς τήν χρηστότητα καί τήν αρετήν. Έπέδειξα ίδιότη 
«τας ικανάς νά μέ ζαταστήσουσι φοβερόν τή πατοίδι μου, έλπίζω 
«δτι μοί ύπελείφθησαν εϊσέτι τινές ικαναί νά μέ καταστήσωσι 
«χρήσιμον αύτή.

«Ήξεύρω δτι ή αίτησίς μου είναι ποουτοφανής. 'Η ζωή μου δέν 
«μοί Ανήκει πλέον, καί δέν μοί αρμόζει νά έρχωμαι εις διαπραγαα- 
«τεύσεις μετά τής δικαιοσύνης. Άλλά δέν έμφανίζομαι Αλυσίδε- 
«τος ένώπιον υμών — είμαι ακόμη έλεύθερος—καί δ φόβος τδ έλά- 
«χιστον έχει μέρος έν τή παρακλήσει μου.

«'Υπέρ χάριτος ικετεύω. ’Ενώπιον τής δικαιοσύνης δέν τολμώ 
«πλέον νά προβάλω αξίωσιν καί άν ακόμη είχον τοιαύτην τινά. 
»—Μοί επιτρέπεται δμως νά υπομνήσω τι εις τδν δικαστήν μου. 
»'Η χρονολογία τών έγκλημάτων μου άρχεται Απδ τής δικασιι- 
«κής άποφάσεως, ήτις μέ Απεστέρησε, διά παντός, τής τιμής μου. 
«’Εάν τότε πλειοτέρα μοί έχορηγεΐτο έπιείκεια, ίσως δέν ή'θελον 
«ήδη έχει ανάγκην χάριτος.

«Αντικαταστήσατε διά τής χάριτος τήν δικαιοσύνην, ώ ήγε- 
μών μου. ’Αν ή ηγεμονική σας ισχύς δύναται νά έξιλεώση ύπέρ 
έμοΰ τδν νόμον, χαρίσατε μ.οι τήν ζουήν. Είς τδ εξής αυτή θά 
αφίερωθή εϊς τήν υπηρεσίαν σας. ’Εάν δύνασθε, τοΰτο, γνωστο- 
ποιήσατέ μοι διά τών δημοσίων φύλλων, καί πεποιθώς έπί τδν 
ήγεμονικόν σας λόγον θά παρουσιασθώ εϊς τήν πρωτεύουσαν. Άν 
άλλως περί έμοΰ Αποφασίσητε, τότε ά; πράξη η δικαιοσύνη τδ 
έογον της, καί έγώ θά πράξω τδ ίδικόν μου.»

Ή ικετευτική αυτή έπιστολή έμεινεν άνευ απαντήσεως, ώς 
καί μία δευτέρα, καί μία τρίτη έν τή δποία δ ίκετεύων έζήτει 
θέσιν ιππέως έν τή υπηρεσία τοΰ ήγεμόνος. Ή ελπίς του περί 
συγγνώμης απεσβέσθη έντελώς, καί απεφάσισε νά φύγη έκτδς 
τής χώρας καί Αποθάνη, ώς γενναίος στρατιώτης, έν τή υπηρε-
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σία τοϋ βασιλέως τή; Πρωσσίας. Διέφυγεν ευτυχώς τήν συμμο
ρίαν του, καί έπεχείρησε τδ ταξείδιον τοϋτο. Ή δδδς τδν έφερε 
διά μικρά; έξοχιζής πόλεως δπου έμελλε νά διανυζτερεύση. ’Ο
λίγο) πρότερον είχον έλθει, καθ’ άπασαν τήν χώραν, αύστη- 
ραί διαταγαί περί άκριβοΰς έξετάσεως παντδς διαβαίνον
τας οδοιπόρου, διότι ό ήγεμών, αύτοκρατοριζδς πρίγγηψ ων, 
είχε λάβει μέρος είς τδν πόλεμον. Τοιαύτην διαταγήν είχε ζαί 
δ πυλωρδς του πολυχνίου έζείνου, οστις έζάθητο έπί μιας έδρας 
πρδ τής πύλης, δτε ό ξενοδόχος τοϋ 'Ηλιου έφθασεν έφιππος. 
Τδ έξωτεριζδν τοΰ ά»θοώπου τούτου είχε τι τδ κωμικόν, καί 
συνάμα τι τδ φοβεοδν ζαί άγριον Ώ κάτισχνος ίππος, τδν ό
ποιον ίππευε, καί ή γελοία εκλογή τών ένδυμάτων του, έν τή 
οποία πιθ: νώς ούχί τόσον ή καλαισθησία του όσον ή διάφορος 
χρονολογία τών κλοπών του είχε συντελέσει, εύρίσκοντο εις λίαν 
παράδοξον άντίθεσιν πρδς τήν μορφήν του έπί τής οποίας τόσον 
πολλά μαινόμενα πάθη έζειντο διεσπαρμένα, ώς πτώματα ή- 
κρωτηριασμένα έπί τοϋ πεδίου τής μάχης. Ό πυλωρδς έμεινεν 
έκπληκτος πρδ τής θέας τοϋ παραδόξου τούτου οδοιπόρου. Έγή- 
ρασεν έν τή υπηρεσία εκείνη, καί πείρα τεσσαράκοντα έτών τδν 
είχε καταστήσει άλάνθαστον φυσιογνώμονα παντδς τυχοδιώκτου. 
Τδ ώ; ίέραζο; βλέμμα τοϋ έξιχνιαστοΰ τούτου καί ήδη δέν ή- 
πατήθη. ’Απέκλεισε·/ αμέσως τήν είσοδον, καί έζήτησε παρά τοϋ 
ίππέως τδ διαβατήριόν του, ένώ συγχρόνως έκράτει τδν χαλινόν 
του. 'Ο Βόλφ ήτο προητοιμασμένος διά τήν περίστασιν ταύ· 
την, καί έφερε τωόντι μεθ’ έαυτοϋ έν διαβατήριόν τδ οποίον πρδ 
ολίγου ειχεν άφαιρέσει παρ’ ένδς ληστευθέντος έμπορου, ’Αλλ’ ή 
μοναδική αυτή μαρτυρία δέν ήρκει νά διεψεύση τεσσαράκοντα 
έτών πείραν, καί νά άναγκάση τδν πυλοορδν εις άνάκλησιν τοϋ 
χρησμοϋ του. Οΰτος έπίστευε πλειότερον τούς ίδιους του Οφθαλ
μούς ή τδ χαρτίον εκείνο, καί ό Βδλφ ήναγκάσθη νά τδν άκολου- 
θήση είς τδ δικαστήοιον.

ΓΟ ανώτερος τοΰ τόπου δικαστή; έξήτασε τδ διαβατήριόν καί 
εύρεν αύτδ έν τάξει. Ούτος ήγάπα, καθ’ υπερβολήν, νά μανθάνη 
ειδήσεις, ζαί ιδίως, πλησίον μιας φιάλης, νά φλύαρη περί τών 

έων τής ήμέρας. Τδ διαβατήριόν έλεγεν, δτι ο κάτοχός τυ° 
ήοχετο άπ’ ευθείας έκ τών έχθρικών χωρών, οπού ήτο τδ θέα- 
τρον τοΰ πολέμου. Έλπίζων νά πορισθή ιδιαιτέρας πληροφορίας 
παρά τοϋ ξένου, άπέστειλεν ένα γραμματέα, μετά τοϋ διαβα
τηρίου, ίνα τδν προσζαλέση νά συμπίωσι μίαν φιάλην οίνου.

Έν τω μεταξύ τούτω ό ξενοδόχος τοϋ Ήλιου ϊστατο πρδ τοΰ 
διζαστηοίου. Τδ γελοίον τοϋ θεάματος, συνήθροισε περί αύτδν, 
σωοηδδν, τδ πλήθος τή; κωμοπόλεως., Ψιθυρίζουσιν δ είς είς τδ 
ους τοϋ άλλου, ζαί δειζνύουσιν άλληλοδιαδόχω; τδν ίππον ζαί 
τδν ιππέα. 'Ο έμπαιγμδς τοϋ πλήθους φθάνει, έπί τέλους, είς 
ίσχυρδν θόρυβον. Δυστυχώς ό ίππος τδν όποίον ήδη άπαντες διά. 
τοΰ δακτύλου έδείζνυον ήτο κλοπιμαίος" ύποπτεύει δ’.ι ή περι
γραφή τοΰ ίππου τούτου ύπήρχεν έν τώ έντάλματι τής συλλή- 
ψεώς του καί δτι άνεγνωρίσθη. Ή άποοσδόκητος φιλοξενία τοϋ 
διζαστοϋ συνεπλήρωσε τάς υποψίας του Ώς τετελεσμένου θεωρεί 
ήδη, δτι ή πλαστότης τοϋ διαβατηρίου του έπροδόθη, ζαί δτι 
ή πρόσκλησις εκείνη ούδέν άλλο ήτο είαή ή παγίς ίνα συλλάβω- 
σιν αύτδν ζώντα καί άνευ άντιστάσεως. Ή βεβαρυμενη συνειδη- 
σίς του τδν άπεμώρανε, κέντα τδν ίππον διά τών πτερνιστήρων, 
καί φεύγει δρομαίως έζεϊθεν, χωρίς νά δώση άπάντησιν.

Ή αιφνίδια αυτή φυγή γίνεται τδ σύνθημα τής οχλαγωγίας.
»Είς λωποδύτης» φωνάζουσιν δλοι, ζαί δλοι δρμώσι κατόπιν 

του. Πρόκειται περί ζωής ή θανάτου τοΰ ίππέως" ούτος έπροχώ- 
ρησεν ήδη, οί δέ διώκται του τοέχουσιν άσθμαίνοντες οπισθέν 
του’ πλησιάζει νά σωθή — αλλά χειρ βαρεία τίθεται αόρατός 
έπ’ αύτοϋ, ή ειμαρμένη στιγμή έσήμανε, ή ανεξιλέωτος Νέμεσις 
κρατεί τδν οφειλέτην της. Ή δδδς, είς τήν οποίαν ένεπιστεύθη 
απολήγει είς ατραπόν αδιέξοδον, οφείλει νά στραφή οπίσου προς 
τούς διώκτας του.

Ώ θόρυβο; τοϋ συμβάντος τούτου, έν τώ μεταξύ, συνετάραξεν 
όλόκληοον τήν κωμόπολιν, συσσωρεύεται πλήθος έπί πλήθους, 
δλαι αί οδοί κλείονται, καί ολόκληρος έχθρικδς στρατδς έρχεται 
ήδη, έν παοατάξει, εναντίον του. Δεικνύει Ιν πιστόλιον, δ λαδς 
υποχωρεί, ζητεί διά τή; βία; νά άνοιξη οδδν διά τοϋ πλήθους. 
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«Ή βολή αύτη, ανακράζει, είναι διά τον άφρονα οστις ήθελε 
μέ κρατήσει» ·— 'Ο φόβος έπιβάλλει γενικήν σιωπήν — είς θαο· 
ραλέος σιδηρουργός όου.α., έπί τέλους, έκ τών όπισθεν και δοατ- 
τόμενος τοΰ βραχίονός του, συλλαμβάνει τδν δάκτυλον διά τοϋ 
οποίου έκεΐνος, έν μανία έμελλε νά πυροβόληση, καί τδν έκβάλ- 
λει της θέσεώς του. Τδ πιστόλιον πίπτει, καί άοπλος ήδη άπο- 
σπάται τοΰ ίππου, καί σύρεται, έν θριάμβω, εις τδ δικαστήοιον.

«Τίς είσαι;» έρωτα ό δικαστής μετά τόνου αρκούντως βαο- 
βάρου.

«Είς άνθρωπος, οστις είναι αποφασισμένος, εις ουδεμίαν έρώ 
τησιν νά άποκριθή, άν δέν τώ άπευθυνθή εύγενέστερον. «Τίς 
είσαι;»

«Είμαι όποιος έδήλωσα δτι είμαι. Διήλθον δλην την Γερμα
νίαν, άλλ’ ούδαμοΰ εύρον την άναισχυντίαν τής πατρίδος σας.

«Ή ταχεία φυγή σου σέ καθιστά ύποπτον. Διατί έφευγες;
— «Διότι άπηύδησα νά ημαι δ περίγελως τοϋ λαοΰ σας. 

«’Απείλησες δτι θά πυροβόλησης.»
«Τδ πιστολών μου ήτο κενόν». Έξήτασαν τδ δπλον, καί δέν 

εύρον σφαίραν έν αύτώ.
«Διατί φέρεις κεκρυμμένα δπλα έπί σου ;
«Διότι έχο> πράγματα αξίας, καί διότι μέ ειδοποίησαν περί 

ένδς ξενοδόχου τοϋ Ήλιου δστις περιφέρεται εις αύτά τά μέρη.» 
«Αί απαντήσεις σου άποδεικνύουσι τήν δρασύτητά σου, άλλ’ 

ούχί καί τήν άθωοτττά σου. Σοί δίδω προθεσμίαν έως αύριον, 
άν θέλης νά μοί άποκαλύψης τήν αλήθειαν.»

«Θά έμμένω εις τήν άρνησίν μου.
«’Ας τδν δδηγήσωσιν εις τήν φυλακήν!»
«Εϊς τήν φυλακήν; — Κύριε δικαστά, έλπίζω δτι υπάρχει α

κόμη δικαιοσύνη, έν τή χώρα ταύτη, θά ζητήσω ίκανοποίησιν.
«Θά σοί τήν αποδώσω, δταν άπολογηθής.»
»Τήν έπαύριον ό δικαστής έσκέφθη δτι ό ξένος ήδύνατο νά η

ναι αθώος. Ή επιτακτική γλώσσα ούδέν ’ίσως ήθελε δυνηθή κατά 
τή; έπιμονής του, ήθελεν είσθαι καλλίτερου νά τδν μεταχειρισθή 

μέ ευπρέπειαν καί γλυκύτητα. Συνεκάλεσε τούς ένόρκους τοΰ τό
που, καί διέταξε νά παρουσιάσωσι τδν φυλακισμένου.

«Συγχωρήσατε τήν πρώτην μου έξαψιν, κύριε, έάν χθες έφέρθην 
σκληοώς πρδ; υμάς.»

»Πολύ ευχαρίστως, άν δειχθήτε ούτω ήπιος.»
«Οί νόμοι μας είναι αυστηροί, καί τδ συμβάν σας έπροξένησε θό- 

ουβον. Δέν δύναμαι νά σας άφήσω έλεύθερον χωρίς νά παραβώ τδ 
καθήκόν μου, τά φαινόμενα είναι έναντίον σας. Έπεθύμουν νά μοί 
εί'πητέτι δυνάμενον νά τά διαψεύση.»

»Και έάν ούδέν έγνώριζον νά εΐπω;
»Τότε όφείλιο νά εκθέσω τδ συμβάν εϊς τήν·κυβέρνησιν, καί έν 

τώ μεταξύ θέλετε μείνει ύπδ αύστηράν φύλαξιν.»
»Καί κατόπιν.»
»Καί κατόπιν, τρέχετε τδν κίνδυνον νά άποβληθήτε τών συν

όρων, ώς τυχοδιώκτης, ή τδ έπιεικέστερον νά σάς κατατάξωσιν εϊς 
τδν στρατόν.»

Έσιώπησεν έπί τινα; στιγμάς, καί έφαίνετο υφιστάμενος σφο ■ 
δρδν αγώνα' κατόπιν έστράφη βιαίως πρδς τδν δικαστήν.

«Δύναμαι έπί Sv τέταρτον τής ώρας νά μείνω μόνος μεθ’ υμών;
Οί ένορκοι προσέβλεψαν μετ’ Αμφιβολίας άλλήλους, άλλ’ άπε- 

μακρύνθησαν εϊς Sv έπιτακτικδν νεϋμα τοΰ προϊσταμένου των.
«Ήδη τί έπιθυμεΐτε;»
«Ή χθεσινή σας διαγωγή, κύριε δικαστά, ούδέποτε ήθελε δυ

νηθή νά μέ φέρη εϊς ομολογίαν, διότι περιφρονώ τήν βίαν. Ή ή- 
πιότης μέ τήν οποίαν σήμερον φέρεσθε πρδς έμέ, μοί ένέπνευσεν εμ
πιστοσύνην καί σεβασμόν πρδς δμάς. Πιστεύω οτι είσθε εύγενής 
άνθρωπος.

«Τί έχετε νά μοί είπητε;»
«Βλέπω δτι εισθε εύγενής άνθρωπος. Πρδ πολλοΰ έπόθησα ένα 

άνθοωπον ώς υμάς. Έπιτρέψατέ μοι νά θλίψω τήν δεξιάν σας.»
»Εϊς τί χρησιμεύει τοϋτο;»
«Ή κεφαλή αύτη είναι λευκή καί σεβάσμια. Έζήσατε έπί πο

λύ έν τώ κόσμω—έγνωρίσατε τά πάθη, δέν είναι αληθές; καί κα
τέστησε μάλλον φιλάνθρωπος.
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«Κύριέ μου—πρδς τί δλα ταΰτα;
«’'Ηδη ΐστασθε tv μόνον βήμα πρδ τής αιωνιότητας, ταχέως 

—έντδς δλίγου, θά λάβητε ανάγκην τής εύσπλαγχνίας τοΰ θεού. 
»Δέν δύνασθε νά άρνηθήτε τοιαύτην εις τούς ανθρώπους.—Δέν 
ύποπτεύετέ τι; Μέ ποιον νομίζετε δτι δμιλεϊτε;

»Τί σημαίνει τοΰτο;μέ τρομάζετε. — Μήμαντεύσατεάκόμη. — Γρά
ψατε εις τδν ήγεμόνα σας, όποιον μέ είδατε, και δτι έγώ δ ’ίδιος, 
έξ έλευθέρας προαιρέσεως, υπήοξα δ προδότης έμαυτοΰ —δτι δ Θεδς 
θά τω ηναι ποτέ ΐλεως, ώς ήδη θά φανή αύτδς πρδς έμέ. — Δεηθητε 
υπέρ έμοΰ, ώ γέρον, και άφετε tv δάκρυ νά πέση έπι τής έκθέ- 
σεώς σας: είμαι δ ξενοδόχος τοΰ 'Ηλιου.

Νοέμβριο; 1SS?.
ΤΙΜΟΛΕΩΝ Ε· ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΙΚΙΛΑ

μυστήριοδης ΠΗΓΗ εν φλοριδι. — Οί ” Αγριοι τής ’Αμερικής 
διηγοΰνται, δτι υπδ τάς σκιάς τής Φλωοίδος, έν τινι νησω, κειμέ- 
νη έν μέσω λίμνης, έκτεινούσης τά ύδατά της δίκην λεπτοτάτης 
δθόνης, ρέει μυστηριώδης πηγή. Τά ύδατα τής πηγής ταύτης, κα
τά παράδοσιν ιστορικήν, δύνανται ν’ άνορθώσωσι τά υπδ τοΰχρό
νου καμφθέντα μέλη, και ν’ άνανεώσωσι, μέ τδ πΰρ τών παθών, 
την κόμην τής λευκής κεφαλής τών γερόντων. Αιώνιον έαρ έπι*  
πολάζει παρά την όχθην ταύτης τής πηγής’ ένταΰθα, αί πτελέαι 
συνδιαλέγονται μετά τοΰ κισσού πεοι νέας φιλίας’ ένταΰθα, αί δρυς 
εκπλήττονται, διότι τά έτη αυτών λογίζονται διά τής ηλικίας τών 
ρόδων. Αί πλάναι τοΰ βίου, τά όνειρα τής νεαρας ηλικίας, οίκοΰ- 
σι μετά τών ζεφύρων,τά φύλλα σχοίνων,οΐτινες σχηματίζουσινέπι 
τοΰ ύδατος τής πηγής σκιάν. Οί ατμοί, οί έκπεμπόμενοι έκ τών 
πέριξ δασών, είσιν αί εύωδίαι τής νεότητος’ αί περιστεραί, αί πί- 
νουσαι τδ ΰδωο τής πηγής, τά άνθη, τά οποία αρδεύει είς τδν ροΰν 

της, άεννάως έχουσιν ώά είς τάς φωλεάς των και κάλικας είς τά 
στελέχη των. Τδ άστρον τοΰ φωτδς ουδέποτε δύει είς τάς μαγευ- 
τικάς ταύτας δχθας καί δ ούοανδς αείποτε έν αύταΐς εϊνε ήμια- 
νοικτδς έκ τοΰ μειδιάματος τής Ήοΰς.

(Σατωέφιάτδοζ·.)

τϊχη της εταίρας ροδοπιδος.—Λέγεται, δτι ή Αιγύπτια 
εταίρα 'Ροδώπις ύπήρξεν ώραιοτάτη. Καί ποτέ, ένώ αύτή έλούετο, 
ή τύχη, ή άγαπώσα τά παράδοξα καί τ’ απροσδόκητα, τή πρού- 
ξένησέ τι, ούχί τής γνώμης, άλλά τοΰ κάλλους αύτής άξιον. Έν ώ 
ή 'Ροδώπις έλούετο, αί δέ θεραπαινίδες έφύλαττον τήν έσθήτα 
αυτής, κατέβη άετδς καί άρπάσας τδ έτερον τών υποδημάτων της, 
ωχετο άπιών, έκόμισε δέ αύτδ είς Μέμφιν καί τδ ένέβαλεν είς τδν 
κόλπον τοΰ Ψαμμιτίχου, καθ’ ήν στιγμήν ούτος έδίκαζεν. 'Ο δέ 
Ψαμμίτιχος, θαυμάσας τδν ρυθμόν τοΰ υποδήματος καί τήν χά- 
ριν τή; έργασίας του καί τδ πραχθέν υπδ τοΰ άετοΰ διέταξε 
ν’ άναζητηθή καθ’ δλην τήν Αίγυπτον ή γυνή, ήτις έφόοει τδ υ
πόδημα αύτό. Ευρών δέ αύτήν, τήν ένυμφεύθη.

(Ιϊ.ΐιανός.')

ο επίσκοπος ΤΟΥ ΔΑΜΑΛΑ.—Λέγουσιν, δτι δ ’Επίσκοπο; τοΰ 
Δαααλα, μή αγαπών τούς μικρούς ίχθεϊς, ήθέλησέ ποτέ νά έκπλεύ- 
ση ποδς αλιείαν μεγαλειτέρων. Κατά τήν αλιείαν δμως έπεσεν είς 
χεΐρας βαρβάρων πειρατών καί άπήχθη εϊς τήν Αιβύαν, δπου καί 
ύπεδουλώθη καί έβίου, δτέ μέν άλέθων, δτέ δέ κατακοιμίζων τδ 
νήπιον τοΰ δεσπότου του. ’Εντεύθεν οί Τροιζήνιοι έποίησαν ασμά
των, σκώπτον τήν τύχην τοΰ γαστριμάργου ’Επισκόπου των, δπερ 
άντέγραψεν δ ’’Αγγλος περιηγητής Χάνδληοος, έχον ουτω’

• ΙΙίσκοπε τοΰ Δαμαλά, 
Μήτε νοΰν, μήτε μυαλά 
Τά μικρά δέν ήθελε;, 
Τά μεγάλα ’γύρευε;. 
Τράβα τό χερόμυλο, 
Κούνα τ’άραπόπουλο.»
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ζαί είς τήν Γαλλικήν μετέφρασε γλώσσαν ό αστειότατος τοϋ έ- 
πιγραφομένου συγγράμματος Raison, ίθ;Ϊ3, etc. πατήρ, τούτον 
τδν τρόπον.

De Damala prdlat glonton, 
Pauvre d*  esprit, tete lege re !
Le fretin nc pouvait le plaire, 
Et tu cl erchais le gros poisson. 
Vas au moulin tour.icr la pierre, 
Et puis berce le n6grillon.

(ΛΓοραής·).

H πθΛΊΓχίΝθΕΤΟΤΑΤΗ ελληνικιι λειις. «Λεπαδοτεμαχοσελα- 
χ°γαλεοκρανιολειψανοδριμυτοτριμματοσιλφιοπαραομελιτοκατα- 

''•εχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεζτρυονοπτεγζεφαλοκιγ- 
κλοπελειολαγωοσιραιοβαφητοαγανανοπτερύγων.»

Η λεςις αυτή περιέχει συλλαβάς 79 καί εΐνε κωμικώς έσχημα- 
τισμένη. Είνε δέ ονομασία ενός, έκ διαφόρων ενδεχομένων νοστί- 
μοιν εδωδίμων, φαγητού. Εύρηται παρ’ Άριστοφάνει.

χιμούν.—’Εν τή Λιβυκή έοήμω πνέει δ Σιμούν. Ή αύχμηοά 
ζαί αδηφάγος πνοή αύτοϋ διαστρέφει τδ ξύλον, καθίστησιν εύσχι
στόν ζαί πολυσχιδή τδν ελέφαντα, αποξηραίνει δέ ούτω τδν 
χάρτην τών βιβλίων, ώστε τά φύλλα ψαυόμενα θραόονται, 
ώς ύαλος. Ό μυελδς τών δστέων αποξηραίνεται, αί δέ λάγηνοι 
καί αί πιθάκναι εΐνε ξηραί ΰδατος. fO ζονιορτδς πληροί τά ώτα 
καί έμφράττει τούς ρώθωνας’ έφορμών δ’ έν είδει πυκνών νεφε
λών, απεργάζεται πολλάκις στήλας, διηκούσας εις ύψος μέ/pt 
χιλίων ποδών υπέρ τήν γην, αϊτινες περιδινοϋνται ή διασκεδάν- 
νυνται είς μυρίας φαντασιώδεις μορφάς παντα/όσε τής έρημου 
άνά πάσαν πνοήν τοϋ Σιμούν. Άλλα καί παρ’ αύτάς τάς δ/θας 
τοϋ ποταμού έν αίς θάλλουσι τήδε ζάκεϊσε ζαχεζτικά τινα δεν- 
δρύλια, ή αισθητική ακακία καί τδ δούμς, άφορίζοντα καί ύπο- 
δηλοϋντα τήν δ/θην, ή αυχμηρά έρημος εκτείνεται πανταχόσε, 
ώς ζάμηνος απέραντος, ώς ώκεανδς πυριφλεγέθων, 8ν διαπορεύον- 

ται, ώς λέμβοι, μόναι αί κάμηλοι τής έρήμου. Άλλ’ ούδέν άνια- 
ρώτερον καί μάλλον επίπονον τής έπί τών καμηλών δδοιπορίας, 
Τδ βάδισμα τοϋ ζώου τούτου επιφέρει ναυτίαν καί κόπωσιν. Καί, 
άν, άποκαρτερήσας, ό οδοιπόρος θέληση, 'ίνα βιάσηται αύτήν είς 
βήμα γοργότερον, ή τιμωρία τοϋ τροχοϋτών 'Ιεροδικίων ήτο μη
δέν πρδς τήν άπδ τής κλονήσεως τής σπονδυλικής στήλης, ήτις, 
ριπτομένη, ώς ύπδ σφύρας, κλονεϊ καί συντρίβει τδ κοανίον.

ΣαιιονηΛ Βίκεξ.

θρησκεύματα. Πρδς αίσχος τής άνθρωπότητος πάσαι αί θρη- 
σζεΐαι τοϋ κόσμου εινε έκγονοι τοϋ φόβου καί πρδς δφελος ή μάλ
λον ζημίαν τών δογμάτων αύτών, οί ιερείς έκάστου θρησκεύμα
τος δμιλοϋσιν περί βασάνων, κατηχοΰντες τδ ποίμνιόν των. Έν 
τώ Μεξικώ, δ δφις έσχε τούς βωμούς του πρδ τοϋ ήλιου. 'Ο αί- 
λουοόπαοδο; ήτο θεδς τών Πα’ίκέ, τών Μουδ ρούκων, τών Βουτι- 
κούδων. Είς τά πλεΐστα τών άρχιπελάγων τοΰ μεγάλου Ωκεανού 
ζαί έν τήΜαδαγασκάρα καί τώ Γάγγη, δ κροκόδειλος έλατρεύετο 
ύπδ τοΰ λαοϋ Τά είδωλα τών άγριων κατοίκων τοϋ'Ραουάκ καί 
τοϋ Βαιγγίου μετά τών χαινόντων στομάτων καί τών μεγάλων 
γαμψών ονύχων, δεικνύουσιν άρκούντως, δτι προσφέρουσι λατρείαν 
σεβασμ,οϋ καί άγάπης διά τοϋ αίματος καί τοΰ φόνου. Τδ αύτδ 
λέγω καί περί τών Σανδουϊκικών νήσων, ένθα άνθρωποθυσίαι 
ποοσφέρονται είσέτι, καίτοι συχνάκις έπισκέπτονται ύπδ τών πε
πολιτισμένων, είς είδωλα, άκομψα καί άκοσμα. . . Πανταχοϋ δ 
φόβος, πανταχοϋ δ σίδυρος καί βάσανοι πρδς κατεύνασιν τής ίρ- 
γής τοϋ Ούρανοϋ.

(’Ιάκωβος ’Αραγώ.)

πάθος αρχαίων τίΡΥΝθίΩΝ- — Οι Τιρύνθιοι ήσαν ει’ς άζοον φι- 
λογέλωτες. 'Η έξις τοϋ ν’ άστειεύωνται περί πάντων έγένετο είς 
αυτούς πάθος, ώστε δέν ήδύναντο πλέον νά πραγματευθώσι σπου- 
δαίως τάς χρειωδεστέρας ύποθέσεις. Δυσφοροΰντες διά τήν δλΐ- 
γόνοιάν των, προσέφυγον εις τδ μαντεϊον τών Δελφών’ τδ δέ μαν- 
τεΐον τούς έβεβαίωσεν, οτι ήθελον θεραπευθή άπδ τδ πάθος των,
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άν, άφοΰ θησιάσωσι ταύρον εϊς τδν Ποσειδώνα, δυνηθώσι, χωρίς 
νά γελάσωσι, νά ρίψωσιν αύτδν εις την θάλασσαν. Πρόδηλον ητον, 
δτι ή έπικειμένη στενοχώρια δεν ήθελε τοΐς έπιτρεψει νά φέροισι 
την δοκιμήν εις έκβασιν. Μολοντούτο συνηθροίσθησαν εις τδν αϊ- 
γιαλδν και έμάκροναν τά παιδία. ’Επειδή δέ ήθελαν νά διώξωσιν 
έκεΐθεν έν έξ αύτών, τδ όποιον λεληθότως άνεμίχθη μετ’ εκείνων, 
τδ παιδίον έφώναζε, «Τί δήτα δεδοίκατε, μή τδ σφάγιον υμών 
ανατρέψω;» Άκούσαντες ταϋτα, οί Τιρύνθιοι έκυριεύθησαν υπ’ 
άσβεστου γέλωτος καί βεβαιωθέντες, δτι τδ πάθος αύτών ητον 
άνίατον, έκλιναν τδν αύχένα εϊς την ειμαρμένην των.

( Βαρθε.Ιεμής).

κονδαρ.—Τδ μεγαλοπρεπέστατο/ τούτο πτηνδν, τδ άλλοτε 
παρά τών "ΐνκαν σεβόμενον, εινε δ βασιλεύς τών μεσημβρινών 
"Αδεων, άναπτύσσεται δ’ εϊς τάς χώρα; ταύτας, δσον ούδαμού 
άλλαχοϋ. ’'Εχει δύναμιν θαυμασίαν, βόας πολλάκις άρπάζον, 
ύψώνον αύτούς είς τους αέρας, κατόπιν δέ βυθίζον είς τά βάρα
θρα. Προσβάλλει τά πρόβατα, τάς έρίφους, τάς νεαοάς δαμάλεις, 
τάς έν μέσω τών πεδιάδων πλανωμένας, άρπάζον δ’ αύτάς διά 
τών ονύχων του, αίρει εϊς ύψη μεγάλα. Πολλάκις ϊσταται είκοσι 
χιλιάδας πόδας άνω τού έδάφους, εϊς ύψος τούτέστι τοσοϋτον, 
δπερ ό άνθρωπος δέν δύναται νά φθάση. Έκεΐθεν δέ, αόρατος καί 
πρδς αύτούς τούς μέ την καλλιτέραν τών δράσεων πεπροικισμέ- 
νους, μέ βλέμμα δξύ περιβλέπων δ βασιλεύς ούτος τών άέρων τάς 
ύπ’ αύτδν χώρας, διακρίνει καί τά μικρότερα άντικείμενα μέ δύ- 
ναμιν δοατικην τοιαύτην, ώστε καί οί φυσιολόγοι αύτοί έκπλήτ- 
τονται. ^ΙούΑιος Βύον).

γαδειρα.—"Οτε. ή Πάφος έπεσε, καταστραφεΐσα ύπδ τού χρό
νου (τοΰ κατηραμένου τούτου γέοοντος, ένώπιον τού δποίου πρέ
πει νά υποκύψη καί ή τδν κόσμον ύποτάσσουσα βασίλισσα !), αί 
ήδοναί έφυγον, ζητούσαι κλίμα, έπίσης τερπνόν καί θερμόν’ ή δέ 
’Αφροδίτη, πίστη μόνον εϊς την θάλασσαν, ήτις υπήρξε γενέτειρα 
καί λίκνοντης,ή άπιστος καθ’ δλα τ’ άλλα ’Αφροδίτη, εύηρεστήθη 

νά έκλέξη διά κατοικίαν της τά Γάδειρα καί νά ίδρύση τδν βω
μόν της εϊς την λευκότευχον πόλιν των’ τά μυστήριά της 
τελούνται εϊς μυρίους ναούς’ καθιέρωσαν μυοίους βωμούς, ο
πού τδ θειον πΰρ διατηρείται άδιακόπως. Άπδ τής πρωίας 
μέχρι τής νυκτδς, άπδ τής νυκτδς μέχρι τής στιγμής, καθ’ 
ήν ή αύγή, έγειρομένη αίφνης, ρίπτει έρυθριώσα δειλόν βλέμ
μα έπί τών θοουβούντοιν κωμαστών, άκούονται άσματα, 
φαίνονται στεφανηφόροι μέ ροδίνους στεφάνους, πρΟετοιμασίαι 
πολυαρίθμων παιγνίων καί εύωχιών άλληλοδιαδόχοιν. Σύ, δστις 
έρχεσαι νά κατοίκησης εϊς τά Γάδειρα, άποχαιρέτισον διά πολύν 
χρόνον τάς άγνάς τέρψεις τής φιλήσυχου σωφροσύνης’ ούδέν δια
κόπτει τάς έορτάς ταύτας, μολονότι, άντί τή; άληθοΰς εύσεβείας, 
τδ θυμίαμα τών μοναχών ύψούται μόνον μέχρι; ούρανοΰ, άλλ’ δ 
έρως καί η προσευχή ένούνται η μερίζονται τήν ημέραν

C Βύρων)·

μαρία. — ΓΗ Μωρία πατέρα μέν έσχε τδν Πλούτον, (ούχί τδν 
τδν τού Άριστοφάνους, οντα, δτέ μέν κωφόν, δτέ δέ τυφλόν, άλ
λά τδν άκμαΐον τήν ήλ-κίαν, τδν σπινθηροβολούντα έκ τού πυρδς 
τής νεότητας καί έτι μάλλον έκ τού πυρδς τού νέκταρος, έξ ού κα- 
τερρόφησε πολλά έν τώ συμποσίω τών θεών ποτήρια,) μητέρα δέ 
τήν Νεότητα, νύυφην ώραιοτάτην καί έρασμιωτάτην πασών τών 
Νυμφών. 'Ο θλιβερός υμαίνεως δέν προήδιευσεν εϊς τήν σύλληψίντης, 
ώς εί; τήν τού ρυπαρού καί χωλού έκείνουχαλκέως 'Ηφαίστου, άλ
λ’ δ έρως κατέβαλε τήν δαπάνην, έν φιλότητι μιχθείς, ώς λέγει δ 
"Ομηρος. Έγεννήθη έν ταις νήσοις τών Μακάρων’ τήν έθρεψαν 
δέ δύο χαριέσταται νύμφαι, ή Μέθη γέννημα τοΰ Βάκχου, καί -η 
Άπαιδευσία, θυγάτηρ τοΰ Πανός. Είχε οπαδούς τήν φιλαυτίαν, 
τήν κολακίαν, τήν λήθην, τήν φυγοπονίαν, τήν ηδονήν, τήν ά
νοιαν, τήν τρυφήν, τδν κώμον καί τδν νήγρετον ύπνον.

("Ερασ/ι ος.)

βαςκανια—Ό περί ήμάς άήρ εισέρχεται είς τά βάθη τής καρ
δίας μας διά τών δφθαλμών, διά τής δσφρήσεως, διά τής άνα- 
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πνοής καί δ.ά τών άλλων πόρων τοΰ σώματος*  αύτδς συνεπιφέρει 
μεθ’ εαυτού και τάς ποιότητας τών εξωτερικών άλλων σωμάτων*  
όποιος λοιπόν ηθελεν είσέλθει εις τδν άνθρωπον, τοιοΰτον προξενεί 
εις αύτδν πάθος*  ώστε, δτετις μέ φθόνον ηθελεν ίδεΐ τά καλά, πλη
ροί δλον τδν περί αύτδν άέρα φθονεράς καί βλαπτικής ποιότητος 
καί έκσφεν δονίζει έπί του πλησίον του τδν έξ αύτοΰ έξεοχόμενον 
αέρα, μεμολυσμένον άπδ την εσωτερικήν φθονεράν κατάστασιν, δ 
δε αήρ, δι’ ής έχει λεπτότητος, εισχωρεί άχρι τών οστέων καί 
τοΰ μυελού καί δ φθόνος ουτος καθιστά τούς πλείονας ασθενείς, λα
βών όνομα ίδιον, βασχανία. Πόσοι ήσθένησαν από οφθαλμίαν, πό
σοι εις λοιμικήν ύπέπεσον νόσον, μόνον διά τοΰ άέρος μολυθέντες, 
χωρίς νά πλησιάσο>σιν εις τούς πάσχοντας ή συυ.φάγωσιν ή συγ- 
κοιμηθώσι μετ’ εκείνων! Πείθει δέ καί ή γένεσις τοΰ ’'Ερωτος δσ · 
τις λαμβάνει τήν αρχήν του διά τών δφθαλμών καί ή ψυχή τι- 
τρώσκεται άπύ τά βέλη τών παθών, ώθουμένων δι’ αύτών υπδ 
τοΰ άέρος καί εικότως, διότι ή αί'σθησις τής δράσεως, ώς πολυκί- 
νητος καί θερμοτάτη, δέχεται μάλλον τών άλλων τάς τών σωμά
των άπορροίας, έφελκύουσα εις έαυτήν καί μεταβιβάζουσα τάς έ- 
σωτερικάς τών άλλοιν καταστάσεις. Ό Χαοαδριδς (ζώον) ιατρεύει 
τούς πάσχοντας άπδ ίκτερον, καί δ πάσχων άμα ατενίσει τδ δρ- 
νεον, θεραπεύεται. Τοΰτο δέ καμ,ύει τούς οφθαλμούς καί φεύγει 
τούς ικτερικούς, ούχί, διότι, φθονούν τρόπον τινά, αποφεύγει νά ώ- 
φελήση τούς πάσχοντας, ώς πολλοί λέγουσιν, άλλά, διότι σύρει 
κατά φυσικόν τινα λόγον είς εαυτό >.αί μεταβιβάζει διά τοΰ άέ
ρος, ώς ρευστόν τι, τδ νόσημα, δθεν καί τήν δρασιν, ώς πληγήν θα
νατηφόρου, άποφεύγει. Καί δ οφις, δ καλούμενος Βασιλίσκος, ξη
ραίνει καί φθείρει μέ τδ βλέμμά του μόνον καί μέ τδν έξερχόμε- 
νον έξ αύτοΰ άέρα παν δ,τι ηθελεν ίδει. Δέν πρέπει δέ νά θαυμά- 
ζη τις, άν καί τινες βασκαίνουσι τούς φιλτάτους των, διότι ούτοι 
φυσικήν έχοντες τήν φθονεοάν διάθεσιν, δέν δύνανται νά ένεργή- 
σωσιν δ,τι θέλουσιν, άλλ’ εις δ,τι εϊνε φυσικώς διατεθειμένοι.

^ΗΛιόό<ύγος)

λβδηρα.— Ούδείς άήρ εϊνε τόσον παχύς, ούδείς λαός, τόσον

μωρός, ούδείς τόπος τόσον άσημος, ώστε νά μή ήνε δυνατόν νά 
άναδειχθή έκείθεν κάποτε μέγας τις άνήρ, λέγει δ Ίουβενάλης, 
Ό Πίνδαρος καί δ ’Επαμεινώνδας έγεννήθησαν είς τήν Βοιωτίαν, 
δ ’Αριστοτέλης είς τά Στάγειρα, δ Κικέρων είς τδ "Αρπινον, δ 
Βιργίλιος είς άσημόν τινα κώμην, πλησίον τή; Μαντόνας, δ. Μαρ
τίνος Λούθηρος είς τδ Έϊσλέβεν, Σίξτος δ Ε'. είς τήν κώμην Μον- 
τάλτον, καί είς άπδ τούς άοίστους βασιλείς, δσοι υπήρξαν ποτέ 
είς τδν κόσμον, είς Πάον τής Βεαρνίας. Τί θαυμαστόν, άν καί 
τά ’ Αβδηοα ήξιώθησαν τής τιμής τοΰ ν’ άρχίστ, τήν ζωήν είς τά 
τά τείχη των Δημ.όκριτος, δ μέγιστος τών άοχαίων φυσιολόγων;

(Bt ι.Ιάχδος.)

ακρον αωτον ΥΙΚΗΣ ςτοργης.—Υιόν, κοιμώμενον, έξύπνησέ τις 
έν τώ μέσω τή; νυκτδς νά τώ άναγγείλη τοΰ πατρός του τδν θά
νατον. ’Εκείνος δέ, άναφωνήσας, «ώ, πόσον θά λυπηθώ αύριον, δ

ταν έξυπνήσω!» άπεκοιμήθη.
(Ίωσηρρ Μερύ.}

ανορωπος εκατον χιλιάδων ςκουδων. — Ό άρχιστράτηγος 
d ‘ \ * * * διηγείτο, δτι έπί τίνος έκστρατείαςτου, έπειδή τδ στρα- 
τόπεδον έπείνα καί έγόγγυζε διά τάς υπερβολικά; πανουργίας 
ένδς τροφοδότου, έξήλεγξε αύτδν παρρησία, άπειλών, δτι θέλει τδν 
άπαγχονίσει. «Τοιαύτη άπειλή, άπεκρίθη θρασέως δ πονηρός, είς 
εμέ δέν άνήκει, καί μάθε, δτι άνθροοπος εκατόν χιλιάδων σκούδων 
ουδέποτεάπαγχονίζεται!» Πώς έγινε τοΰτο, άγνοώ, έλεγεν έν ά- 
πλότητι δ άρχιστράτηγος, πλήν τωόντι δέν άπηγχονίσθη, εί καί 

άξιος έκατοντάκις τοιαύτης ποινής.
(’Ζωάκτης Ίαχ. 'Ρουσσώ.)

ΑΔΑΝΑΣ — Κατ’ άρχαίαν παράδοσιν, δ άδάμας εϊνε τού άνθρώ- 
που πιστότερο; καί άμαυροΰται ή λάμψιςτου, δταν μάς άπειλή 
προδοσία έκ μέρους εκείνου, δστις μάς τδν έδωκε.

(Κυρία Στάε.ί.)
18
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κολομβος και ΓϊΤΛΛΟΤΙΝΟς.— Ύπάρχουσιν άνθρωποι δυ
στυχείς ουτοις. Ό Χριστόφορος Κολόμβος δέν ήδυνήθη νά συνδέ- 
ση τό όνομά του μέ τήν άνακάλυψίν του' ό Γυϊλλοτϊνος δέν δύ
ναται ν’ απόσπαση τό έδικόν του άπδ τής έφευρέσεώς του· 

(Βίκτωρ Οίιγκύ.)

ΚΛΛΗΑΟΝΙΛ. — Ξένε, άν ποτέ είς την ζέσιν τοΰ νά βλέπης τά
πάντα, έφερες τά βήματά σου πρός τά; βορείους χώρας τής αρχαίας 
Καληδονίας, ένθα ή θέα τής μονώσεως έστησε τόν θρόνον της έν 
μέσω τών Λιμνών και τών καταρρακτών, ή ψυχή στυ θά ήσθάνθη 
μεγάλην ηδονήν, εί και μελαγχολικήν, παρατηρούσα τάς κοιλάδας 
ταύτας, άς ουδέποτε ανθρώπινος ποΰς έπάτησεκαί τά όρη ταϋτα, 
ών αί κορυφαί άπόλλυνται είς τό κενόν καί άκούουσα τόν χεί
μαρρον, δστις, ριπτόμενος μετά κρότου έκ τής κορυφής τών βοά- 
χων, μιγνύει τδν ρόθον τών κυμάτων μέ τάς φωνάς τοΰ άετοΰ, 
τόν φλοίσβον τής λίμνης καί τδν ήχον τής βροντής. Μάλιστα, 
τό θέαμα θά σοί έφάνη υψηλόν, άλλά λίαν μελαγχολικόν. . . . 
'Η μόνωσις κατέθλιβε τήν καρδίαν σου, ·η έρημία έκού αζε τούς 
οφθαλμούς σου καί φόβοι, παράδοξοι καί τρομεροί έπίεζον τδ 
στήθός σου, ώς ψυχρόν καί βαρύ φορτίον. Τότε θά έπεθύμησες 
νά έχης πλησίον τήν καλύβην τοΰ ξυλοκόπου ή δν τι, τό όποιον 
νά δώση σημεΐον ζωής, δσον χυδαΐον καί βάναυσον καί άν ήτο.
Τί γλυκύ θέαμα νά παρατηρή τις τά νέφη ιοΰ καπνοΰ, ύψούμενα 
ύπεοάνω τής καλύβης ! Τίς ήδυτέρα αρμονία τοΰ άσματος τοΰ 
άλέκτορος καί τών φωνών παιδιών, παιζόντων έπί τής χλόης,
κάτωθεν ιτέας ; Ούτω τδ άγριον μεγαλεϊον άπόψεών τινων ποο-
ξενεϊ φρίκην καί τρόμον, δστις ανακουφίζεται διά στεναγμών.

(Βά-Ιτερ Σκόττ).

ΚΛΥςτοι και ςκοπτςοι. — ’Ήκουσα, δτι τήν νύκτα τοΰ με
γάλου Σαββάτου οί Κλύστοι καί Σκόπτσοι (Clllysty καί Skojitzy) 
συνέρχονται πρδς τέλεσιν φρικώδους λειτουργίας είς τιμήν τής 
Παρθένου. Διαρκούσης αύτής, νεανις πεντεκαιδεκαέτις μένει έν- 
τδς κάδδου, πλήρους χλιαρού ύδατος. Έκεϊ καθημένης, θέτουσιν 

είς τήν άριστεράν αύτής χείρα τήν εικόνα τοΰ 'Αγίου Πνεύμα
τος καί γραϊαι γυναίκες άποτέμνουσι τδν άριστερδν μαστόν αύ
τής καί θεϊσαι έπί πινακίου, έπειτα διανέμουσι κατά τεμάχια 
πρδς τούς παρισταμέναυς. Μετά τήν άποτρόπαιον αύτήν μετά- 
ληψιν, τδ θΰμα τίθεται έπί βωμού καί οί ομόδοξοι ούτοι χορευ- 
ουσι περί αύτδ αδοντες :

Χορεύομεν 
Πηο&μεν 
Έπί τοδ όρους Σιών.

'Η τελετή άποπερατοΰται διά τίνος έκ τών οργίων, έν οίς ούτε 
αί γυναίκες τών Γνωστικών, ούτε οί άνδρες αίσχύνονται 'Η δέ 
ήρω'ίς, ήτις υπήρξε τδ έπισημότατον πρόσωπον τοΰ παραδόξου 
τούτου δράματος, τιμάται, ώς αγία. Δυστυχώς δμως πρόωρος 
θάνατος άναρπάζει αύτήν πάντοτε σχεδόν ^άπδ τοΰ σεβασμού 
τών δμοθρήσκοιν.

(ζ/αφα ’/στρίάς·).

βολωνιακος αιθος. — Διατείνονται, δτι ό Βολωνιακδς λί
θος, έκτιθέμενος είς τδν ήλιον, διαπεοάται άπδ τάς άκτϊνάς του 
καί λαυ.βάνει τήν ιδιότητα νά λάμπη μέρος τής νυκτός.

(Γ καίτε).

ΤΟ ΧΡΪΣΟΥΝ ΡΟΛΟΝ. (Δεισιδαιμονία τής 'Ρωμαϊκής ’Εκκλη
σίας).—Τήν τετάρτην Κυριακήν τής μεγάλης τεσσαρακοστής 
καί τήν τρίτην τής νηστείας τών Χριστουγέννων, δ Πάπας ευλο
γεί χρυσοϋν τι ρόδον, πλουσίως κεκοσμημενον καί άδαμαντοστό- 
λιστον, δπερ στέλλει πρδς βασίλισσαν, ήγεμονίδα, μεγάλην τινά 
κυρίαν ή είς έκκλησίαν τινά, ώς δείγμα ευδαιμονίας. Τδ χρυσοϋν 
ρόδον είνε ειδός τι έοωτοτροπίας, ήν οί ποντίφηκες μεταχειρί
ζονται, ίνα έλκύσωσι τάς ίσχυοάς έν ταΐς αύλαϊς εύνοιας. 'Ο Γρη- 
γόριος 1ΣΤ'. πρεσέφερεν είς τήν βασίλισσαν τών Βέλγων τδ χρυ- 
σοΰν ρόδον. Οί ιστορικοί τής 'Ρωμ. Αύλής έν γένει ολίγα λέγου- 
σιν πεοί τοΰ τοσούτω συνεχώς βεβηλωθέντος τούτου χρυσοΰ 
ρόδου. ’Εν τούτοις δ Θεόφιλος 'Ρενώδος, έν τώ βιβλίω αύτοϋ, 
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έπιγραφομένω ΠοντιφιχαΜα ώμίλησε πλατύτατα περί τοϋ χρυ
σού ρόδου, είς 8 άποδίδει μυστικήν σημασίαν.

(Ευγένιος Βριφφ&2τος)·

ΥΜΕΝΑΙΟΣ.—Υπάρχει παράδοσις, καθ’ ήν έν τή χώρα τών 
ρόδων λίμνη κυανή δτε μέν γαλήνια, δτε δέ κυμαίνεται τρικυμιω- 
δώ; καί ότι τδ ύδωρ τή; λίμνης ταύτης έχει γεΰσιν, ώ; μέλιτος, 
γλυκεΐαν καϊ, ώ; χολής πίκραν" θά διδαχθήτε την έννοιαν τοϋ 
μύθου τούτου έν τή προσδοκωμένη χώρα τών ρόδων τοϋ υμεναίου 
υμών, θά δοκιμάσητε ώρα; πότε ήρέμους και πότε τεταραγμέ- 
νας, πότε γλυκείας καϊ πότε πικρά;.

(Γεώργιος "Έβερς).

ο Ιναχος ΕΝ αΔιι. — Θεώρησον τδν άρχαϊον έκεΪΌν βασιλέα 
’'Ιναχον, δστις έθεμελίονσε τδ βασίλειον τοϋ ’'Αργους. Δέν σοι 
φαίνεται πράος καί μεγαλοπρεπής; τά άνθη φύονται είς παν 
βήμά του' τδ κοϋφον βάδισμά^.Όυ δμοιάζει πρδς την πτήσιν 
πτηνού" κρατεί εί; την χεΐράν του λύραν έλεφαντίνην και έν 
διηνεκεΐ έκστάσει ψάλλει τά θαύματα τών θεών Έκ τής καρ- 
δία; του και τοϋ στόματό; του εκπορεύεται ευωδέστατου μϋρον 
ή αρμονία τή; λύρά; του και η μελωδία τή; φωνής του δύναν- 
ται νά γοητεύσωσι θνητού; σε καϊ αθανάτους*  ανταμείβεται δέ 
ούτως, επειδή ήγάπησε τού; λαού;, οΰ; συνήγαγεν έν τώ περι- 
βόλω τών νέων αύτοϋ τειχών καί πρδ; οΰ; έδωκε νόμους.

(Φεζε.έώκ).

ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΟΣ. — Κατά τδν Διόδωρον τδν Σικελιώτην δ 
’Ασσύριο; ούτος μονάρχη; διέταζε νά χαράςωσιν έπ'ι τοΰ τάφου 
του τδ έξής επίγραμμα, δπερ, λέγει δ ’Αριστοτέλης, δτι προ- 
σήκει εί; χοίρον ;

*Εϋ εΐόώ;, οτι θνητό; εφυ;, σόν θυρεόν δεξε 
«Τερπόμενο; θιλίησι, θανόντι not δν τι; ονησις, 
βΚαΐ γάρ έγώ σποδό; είμι, Νίνου μεγάλη; βσάιλεύσας, 
• ΤαΟτ’ έχω, δσ’ έφαγον καϊ έφύορ'.σα, και μετ’ερωτο; 
«Τέρπν’ έπαθυν, τά δέ πολλά Αεί δλβια πάντα λέλειπται.·

------- *

πειοαγορειος ορκος. — «Ναι, μά τδν άματέρα ψυχά παρα- 
δόντα τετρακτύν παγάν άεννάου φύσεως.»

Οί Πυθαγόρειοι έθεώρουν τήν τετράδα η τετρακτύν (δηλ. μϋ- 
θον, σιγήν, νοϋν και άλήθειαν), ώ; ρίζαν καϊ πηγήν δλων τών 
δντων.

(Πυθαγόρας).

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ. — 'Η τυπογραφία άνανεώνει καθ’ έκάστην τδ 
θαΰμα τή; Πεντηκοστή;. Δι’ αύτή; καταβαίνει είς τας κεφα- 
λάς τών ανθρώπων η γνώσις τής αλήθεια; μέ τόσα μέσα, δσαι 
εινε τής Ευρώπη; αί γλώσσαι, είς άς έκδίδονται βιβλία.

(Ε. Jouy).

τριβωνιανος. — Τοσοΰτον ήτο κόλαζ δ Τριβωνιανδς, ώστε έ- 
λάτρευε τοϋ εύμενοΰ; ήγεμόνο; του τά; άοετάς. Ή γή ήτο κατ’ 
αύτδν άναζία τοιούτου ήγεμόνος και προσποιούμενος θρησκευτι
κήν εύλάβειαν, έλεγεν, δτι έφοβεΐτο, μή δ ’Ιουστινιανός αρπαγή 
ύπδ νεφέλης, ώς δ Ήλίας καϊ 'Ρωμύλος, καί μετενεχθή ζών εις 
τάς ούρανίους σκηνάς.

(Γ166 εν).

πας ανορωπος ΠΩΛΕΙΤΑΙ.—Συγγραφεύς τις είπε" «Πας αν- 
θρωπος πωλείται, αρκεί νά εύρεθή τδ νόμισμα, δι’ ού αγοράζε
ται.» Καϊ δ συνγραφεύ; είχε δίκαιον" διότι δεν διαφθειοουσι τα 
χρήματα μόνα τδν άνθρωπον, άλλα πολλακις καϊ δ έρως, το 
μίσος, δ φόβος. Πολλούς δέ δύναταί τι; νά διαφθείρη κολακεύων 
τήν μονομανίαν των καϊ άποκαλών αύτούς άδιαφθόρους.

(Ά.Ιφόνσος Κάρρ).

οιιωραι. — Έκ τών διαφόρων δπωρών, αϊτινες φέρονται έν 
καιοώ τοΰ θέρους, τά κεράσια κατάγονται έκ τής Κερασοΰντος 
πόλεως τής μικρά; ’Ασίας, γνωσθέντα έν 'Ρώμη μετά τήν κατα
στροφήν τοϋ Μιθρ^άτου*  ύπδ τοϋ Δουκούλλου τά βαρύκοκκα, 
είτε αρμένικά μήλα, προήλθον έκ τής 'Αρμενίας, τά περσικά, εί
τε τά ^οδάκινα, έκ τής Περσίας, τά σύκα έκ τής ’Ασίας (ίσως
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τής Σμύρνης), τά άπια Ιχ, τής ’Αλεξάνδρειάς, Νουμηδείας, 'Ελ
λάδος και Νουμαντίας ('Ισπανίας), αί ροιαί δέ έκ τής Καρ- 
χηδόνος.

(«Θεατής.» ·—Έφημερ. 1868 )

γάμος. — Σκώτος ιατρός ήσχολήθη εις περιέργους έρευνας, 'ό
πως άνακαλύψη τήν έπιρροήν τοΰ γάμου έπι τή; διάρκειας τής 
ανθρώπινης ζωής. Έκ δέ τών έρευνών αύτοΰ έξάγεται, δτι άπδ 
τοΰ 20 έτους μέχρι τέλους τής ζωής, ή μέση ηλικία διά τούς 
έγγαμους άνδρας εϊνε έκ 59 ’'/j έτών, έν φ ή τών άγάμων φθά
νει είς 40. ’’Ητοι, παρελθούσης τής ηλικίας τών 40 έτών, οί 
έγγαμοι άνδρες δύνανται νά ζήσωσι 19 */ 2 έτη πλέον τών άγά
μων. 'Ως πρδς τάς γυναίκας, δέ, ή διαφορά εϊνε ήττον μεγάλη, 
άλλ’ έτι έπαισθητοτέρα.

____ («Βυζαντίς·*  1868).

ΒΕΑΑΑΜ. — Τδ Βεδλάμ (έκ τοΰ «Βηθλεέμ») εϊνε έπίσημον 
τής ’Αγγλίας Φρενοκομεϊον, έξωθεν τών τειχών τοΰ Λονδίνου, 
πρδς νότον αύτοΰ, χρησιμεΰον συγχρόνως καί ώς φυλακή. Συνή
θως εύρίσκονται έν αύτώ 400 παράφρονες καί 60 κατάδικοι. 
Καίτοιδέ ούδέν ίσως υπάρχει φρικωδέστερον τών έν τώ φρενοκομείω 
τούτω παρουσιαζομένων, πάντες οί ξένοι όμως έπιθυμοΰσι νά έ- 
πισκεφθώσι αύτό. (Γ. 4. ΛαιιπΙσης)

Δίκιι περιεργοτατη — "Ολοι οί Γάλλοι γνωοίζουσι τήν πε
ρίφημου δίκην τών πωλούντων τάς όρνιθας ώμάς καί τών πω
λούντων αύτάς οπτάς, οΐτινες διεφέροντο πρδς άλλήλους, άντι- 
ποιούμενοι τδ δικαίωμα τής οπτήσεως. 'Η δίκη αυτή ήοξατο 
έπί Φραγκίσκου τοΰ ΑΖ. καί διήρκεσε μέχρι τής μεγάλης έπανα- 
στάσεως τής Γαλλίας, 250 περίπου έτη, ύπομείνασα 4,400 
συζητήσεις.

(Ν. Σαροηγιάννης.')

EAAUNIKH νομοθεσία. — 'Η περί τών δικαστηρίων τής 'Ελ· 

λάδος νομοθεσία, συνταχθεΐσα έν Μονάχω υπδ επιτροπής, πολύ 
πριν, ή άναγορευθή βασιλεύς ό "Οθων, χάριν τής Βαυαρίας, μετε- 
φυτεύθη σχεδδν άπαοάλλακτος έν 'Ελλάδι. «Τά παπούτσια τοΰ 
Χατζή Πέτρου, έλεγεν άστείως ό Κολοκοτρόνης τά βάλλουν είς 
τά πόδια τοΰ Αόντου.» Γνωστδν δέ, δτι έκεΐνος μέν ήτο γίγας, 
ούτος δέ νάνος.

Ν. 4 ραγούμης.

ΛΟΥΟ11ΡΟΣ. — 'Ο Λούθηρος, έξαναστάς καί καταπολεμήσας 
τήν πολυτέλειαν τής 'Ρωμαϊκής ’Εκκλησίας, τήν πρεσβείαν τής 
Παρθένου καί τών άγιων καί πάσαν τήν παρ’ αύτοΰ λεγομένην 
καθολικήν είδωλολατρείαν, έβλαψε τά μέγιστα τάς πλαστικάς 
τέχνας. 'Η δέ Γερμανία πρέπει νά χαίρη, δτι ό Λούθηρος ήγάπα 
τδν αύλδν" άλλως ή μουσική έμελλε νά πάθη δ,τι έπαθεν έν 
αύτή ή ζωγραφική. («'Εθνική Έπιθεώξησις»}.

Όκτώμόριος 1882.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ

(Συλλέκτης)

ΑΡΑΒΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ

1) Πολλάκις ή γλώσσα κόπτει τήν κεφαλήν.
2) Έάν ό φίλος σου είναι έκ μέλιτος, μήν τδν τρώγεις καθ’ 

ολοκληρίαν.
3) Αί προμήθειαι ύποφέρουσιν οτε ή γαλή καί ό ποντικδς 

ζώσιν ήσύχως.
4) Ηυρίσατε τδν πώγωνά σας, δταν ή γενειάς τοΰ υίοΰ σας 

αύξάνη.
5) ’Εάν δέν δύνασθε νά τελειώσητε τδ παν, δέν είναι λόγος 

νά έγκαταλείψητε τδ δλον.
6) "Οταν αί έργασίαι σάς δυσκολεύουσιν έξ άρχής, λάβετε 

αύτάς έκ τοΰ τέλους.
7) "Αμα προφέρετε μίαν λέξιν, ή λέξις αύτη βασιλεύει έφ’ ύ·
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μών, έν δσω δέν προφέρετε αυτήν ήμεΐς βασιλεύετε έπ’ αυτής.
8) Ό χρόνος θά ηναι κύριος, εις έκεΐνον οστις δέν έχει τοιοΰτον.
9) Κτίζε έ'να μιναρέ και κρήμνιζε μίαν πόλιν.

10) Έπώλησε τήν άμπελόν του και ήγόρασε ληνόν (πατητήρι).
11) 'Η συκή ή βλέπουσα τήν συκήν γίνεται γόνιμος.
12) Τρία πράγματα δύνανται ν’άποδείζωσι τήν δύναμιν τοϋ 

πνεύματος: τά βιβλία, τά δώρα, και αί συμβουλαί.
13) Τά δεδανεισμένα ένδύματα δέν θεομαίνουσιν.
14) Πας άνθρωπος δύναται νά πηδήση ένα λάκκον.
1 5) 'Η μήτηρ δολοφονηθέντος ανθρώπου κοιμάται, ή τοΰ δο- 

λοφονήσαντος δέν δύναται νά κοιμηθή.
1 6) 'Η ανέχεια αναπτύσσει τό πνεύμα.
1 7) Οι καλλίτεροι σύντροφοι έν καιρω άνέσεως εισιν τά βιβλία.
1 8) Αί καλλίτεραι επισκέψεις εισιν αί βραχύτεραι.
1 9) Μήν ίππεύης έπι τοΰ έφιππείου τοΰ γείτονός σου.
20) Προτίμα τήν κεφαλήν κυνός, από τήν ούραν λέοντος.
21) Δύναται τις νά ώλισθήση και κατά τόν ’Ιούλιον.
22) Άπουσίαζέ τις δύο έτη, έπανέκαμψεν μέ δύο κίτρινα υ

ποδήματα.
23) Ή μέθη τής νεότητος, είναι έπικινδυνωδεστέρα από τήν 

μέθην τοΰ οίνου.
24) Αί έπιστήμαι εισιν κλειδαριαϊς, ή μελέτη είναι ή κλείς.
25) Λάβε συμβουλήν και από μεγαλείτερον και από μικοότε- 

ρόν σου, μετά ταϋτα σχημάτισον ιδίαν γνώμην·

■CASSE-MOISETTE’


