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ούσα, ούδαμώς Οά ώκνει να  ένεργήσ·^ κατά τάς είς- 
ηγήσεις τοϋ κ. πρωθυπουργού —Εύλόγως άρα ή  αύ- 
τογνώμων αΰτιι πρΰξις, ύπό τών άντιπάλων τιις κυ- 
βερνήσεως έρμανευθεΐσα ώς σκόπιμος πληγή  κατά τοΰ 
πολιτεύματος διά τάς άποδιδομένας τώ κ. Τρικούπι,ι 
απολυταρχικός τάσεις, κατά της άξιοπρεπείας δέ τοϋ 
Στέμματος διά τάς θουλοιμένας φιλέκδικους προθέσεις 
αύτοϋ κατά τών ν.η’ αύτοϋ θεωρουμένων ώς αιτίων 
τάς αποτυχίας τοϋ κατά τίιν τελευτά ία ν πρωθυ
πουργίαν αύτοϋ δανείου, έτάραξε τίιν δημοσίαν 
γνώμην ι:αί πυοεκάλεο'ε σφοδρότατα κατά τοϋ μέτρου 
άρθρα τοϋ άντιπολιτευομένου τύπου. Έ λπίζομεν 
έν τούτοις δτι αί πρό τίϊς Βουλής έξηγήσεις τοϋ 
κ. πρωθυπουργού, ζήτιιθεϊσαι ύπό της άντιπολιτεύ- 
σεως κατά τίιν συνεδρίαν τίϊς παρελθούόης δευτέ- 
ρας, έυονται επαρκέστεροι τών ύπό τ ο ΰ ’Ά σ τ ε ο ς  
παρεχόμενων. - 'Ως πρός τό δλον δέ οικονομι
κόν ζήτημα, τοϋτο έποιήσατο βήμά τ ι πρός τίιν 
λύσιν αύτοϋ. — Αί άρχαί, έφ’ ών ό κ. Τρικού- 
π η ς έπεζήτει τίιν διεξαγωγήν τοΰ συμβιβασμού 
ήσαν, φαίνεται, τοιαΰται ώςτε, εί έφηρμόζοντο, 
νά έξασφαλιζώσ» τίιν διαρκή εφεξής τακτικήν δ ι
εξαγωγήν τίϊς υπηρεσίας τοϋ δημοσίου χρέους- 
δέν ήσαν. όμως άτυχώς καί το ιαΰται, ώςτε προβαλ- 
λόμεναι ν ’ άποδενκνύωσι τοϊς ξένοις δτι τό κράτος, 
ύπεΐκον μέν εις λυπηράν άνάγκην, περικόπτει έπί 
τ ινα  χρόνον τά ύπό τών χρεωγράοων αύτοΰ παρε
χόμενα κέρδιι, ί'Τνε Ομως διατιΌεηιένον κατά τής 
άπαιτήσεις τοϋ δικαίου και της αξιοπρέπειας ν ’ αν- 
ξάνιι τήν κερδοφόρον ταύτιιν αύτών ϊόιότιιτα , έπί 
τιϊς όποιας έρειδόμενοι οί δανεισταί διέθεσαν τόν 
χρυσόν αύτών ύπέο τίϊς Ελλάδος, καθ’ δσον προά- 
γετα ι ή οικονομική αύτής §ε?.τίω(ίις. — Ε ννοείτα ι 
λοιπόν δτι οί πιο’τωταί έδυςχέραινον πρός τόν όρον 
το ΰ το ν  άλλ’ έλπίζομεν δτι δέν θά έπιμείνι,ι ό κ. 
πρωθυπουργός, γινώσκων ότι άλλως θά εξυπηρετεί 
μέν ίσως ποοχειρά τινα  μερικά συμφέροντα, ταυτο- 
χρόνως όμως πρός ανυπολόγιστον ζημίαν τών γεν ι
κών θά επίτρεπε να διαφυγή αύτόν η ευκαιρία της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

Ό  κ. Τρικούπης ένεκαίνισε τίιν έπί τήν άρχήν 
επάνοδον αύτοϋ διά πράξεως ήκιστα μέν συναόού- 
σης πρός τόν σεβασμόν" όςτις οφείλεται εις τά δ ι
καιώματα τοϋ κοινοβουλίου, ύπέρ ών δά τοσούτος 
πάταγος έγένετο έν τώ δημοσιογραφικό) όργάνω 
αύτοϋ καθ’ όλιιν τήν διάρκειαν τοΰ ύπό τού κ. Σω- 
τιιροπούλου χειρισμού τίϊς εξουσίας, όλίγιιν οέ μαρ- 
τυρούσιις εύλάβειαν πρός τήν αξιοπρέπειαν τής ύ- 
πάτης τοΰ κράτους,άρχιϊς. -r- Τοιοΰτον τουλάχιστον 
παρουσιάζει χαρακτήρα ή ύπό τοΰ κ. πρωθυπουργού 
ώς ϋπουργοΰ τών οικονομικών δ ι’ απλής τηλεγρα
φικής εγκυκλίου άκύρωσις τελείου νόμου τοΰ κρά
τους, τοΰ περί εΐςπράξεως εϊς χρυο’όν φόρων τινών, 
θεσπισθεντος μέν κατά τήν ποοτέραν βουλευτικήν 
σύνοδον κατ’ εϊςίιγησιν αύτοΰ τοΰ κ. Τρικούπη καί 
κυρωθέντος ύπό τοΰ βασιλέως καί καταλλήλως δη- 
μοσιευθέντος, προωρισμένου δέ δπως χριισιμεύση ώς 
έγγύιισις είς διομολόγησιν τοΰ ϋ π ’ αύτοϋ κατά τήν 
τελευταίαν πρωθυπουργίαν αύτοϋ έπιχειρηθέντος 
δανείου τών εκατόν έκατομυρίιον, δν δέ, έτοιμον 
κατά πάντα εύροΰσα ή τοϋ κ. Σωτιιροπούλου κυ- 
Οέρνίκίις μετεχειρίσΟη εις τήν διομολόγησιν τοΰ 
τίϊς κεφαλαιώσρως δανείου αυτής. Λιότι ό κ. Τρι- 
τ.οΰ.ττης, μή άναγνωρίζων τήν χρησιμότητα τοϋ περί 
ου ύ λόγος δανείου τιϊς κεφαλαιώΰεως, ήδύνατο νά 
καταλύσι,ι αύτό είτε άκυρων τήν περί αύτοΰ σύμβα- 
σιν, διά §ασιλιι;οΰ διατάγματος, ώς γνωστόν, διω- 
μολογημένιιν, εϊτε άνακαλών τόν νόμον, τον παρέ- 
χοντα τήν είς τό δάνειον τοϋτο έγγύηβιν, εϊτε καί 
άμφότερα ταΰτα ποιών · ταΰτα όμως κατά νόμον 
έδει νά γένωνται διά τής Βουλής, ήτις πέντε μό- 
νας ημέρας ;μετά τήν εκδοδιν τιϊς υπουργικής εγ
κυκλίου έπρόκειτο ν ’ άρξιιται τών συζητήσεων α υ 
τής καί ιι όποια, κυβερνητική κατά το πλοίστον



σχετικώς άξιοπρεπεστέρας λύσεως τοΰ οικονομικού 
ζητήματος καί. θά περιέ6αλ2.ε τήν πραξιν τοΰ πρός 
τούς πιστω τάς συμβιβασμού σαφώς χρεωκοπικήν 
μορφήν, ένώ αί άνάγκαι και τά συμφέροντα τοΰ 
έθνους απαραίτητον έποφαίνουσι την περίσωσιν ώς 
οΐόν τε πλειόνων ναυαγίων τίίς έν τμ άλλαδαπμ 
έθνικής ύπο2,ήι[;εως, έφ’ ής κ α τ’ ανάγκην έρείδεται 
η τ ε  παρούσα καί ή μέ2,?,.ουσα τοΰ έθνους άνάπτυξις, 
ή  όποια δέ περίσωόις κατορϋοΰται μόνον, όταν δια- 
πραγμάτων πεισθζί ή Εύρώπη οτι ή Ελλάς πράττει 
υπέρ τών δικαίων τών πιστωτών αυτής παν ό τ ι δύ- 
να τα ι, ούδέ ποθεί νά κερδοσκοπήσμ έπί της άνάγ- 
κης, τής βιασάσης αυτήν νά  παραβζί τάς ΰποχρεώ- 
σεις αύτίΐς. —· ’Ανάλογων δέ έλπίδων έμφοροϋμεΟα 
■καί σχετικώς πρός τόν όρον τοΰ ξενικού ελέγχου. 
Κατά τάς τε2»ευταίας ειδήσεις φαίνεται, ότι όντως ύ- 
πάρχουόιν οί έπιδιώκοντες τήν διεξαγωγήν τού'συμ
βιβασμού ύπό όρους ήκιστα συνόδοντας πρός τήν 
πολιτικήν αξιοπρέπειαν τοϋ κράτους ' άλλά πεποί- 
θαμεν ότι ή σύνεσις τοΰ κ. πρωθυπουργού θ ’ άνα- 
‘Kotj.'ij. τάς τοιαύτας τόλμας καί Οά περιφρουρήσμ 
έπαρκώς τήν άξιοπρέπειαν ταύτην.

Τω παρελθόντι σαββάτω συνέβη έν Γράτς τΰς Στυ- 
ρίας θάνατος αιφνίδιος, ό τοΰ πρώην ήγεμ·νος τΰς 
Βουλγαρίας ’Αλεξάνδρου Βάττεμβεργ, άπετελών ούκ 

■ άνάξιον λ,όγου πολιτικόν γεγονός ώς πρός τόν πρίγ- 
ν.ηπα Φερδινάνδον. Ούτος διά τής έκλείύεως τοΰ προ- 
κατόχου αύτοΰ άπαλλάσσεται αντιζήλου, δυναμένου 
ίσως ήμέραν τ ινά  διά τήν μεγίΟτιιν δημοτικότητα, ής 
άπέλαυεν έν Βου2.γαρία, νά  διεκδικήσμ τήν αρχήν.

Έ ν τίι λοιπή ίΡ,λυρικμ χερυΌνήσω ή έν τα ΐς ύπό 
τήν προςωρινήν της Αύϋτοουγγαοίας διοίκησιν έ- 
παρχία ις κατάοταόις φαίνεται ότι πράγματι ενέχει τι 
τό ταράττον τόν ύπνον τών αύτεπαγγέλτων ειρηνευ
τών. Οί έν Βελιγραδίω έξακολουθοΰόίν άονούμενοι ότι 
αύτοί ύποκινούσι τά συμβαίνοντα, άλλ’ άναντίορη- 
τον εινε ότι έν Ρωσία κύκλοι τινές εύρίόκουΰιν ότι ού- 
να τα ι πλέον νά θεωρηθή ώς συντετελεσμένον τό ύπό 
τής Βερολινείου συνθήκης άνατεθέν τμ  κυβερνηθεί 
τοΰ καισαροβασι2.έως έργον. — ’Ιδία αί τάσεις τών 
έν Βιέννμ πρός τήν στρατιω τικήν, δ ιοικητικήν, καί 
θρησκευτικήν δ ’ έτι άφομοίωόιν τών περί ών ό λό
γος επαρχιών, αντικρυς άντιβαίνουσαι πρός τάς δ ια
τάξεις τού είρημένου διεθνοΰς συμβολαίου, έπανή- 
γαγον τό-ζήτημα τοΰτο έν τώ ρωσικώ τύπφ , τάς κα
ταγγελίας τοΰ όποιου δέν έξουδετεροΰΰι §εβαίως αί 
κατά τών φερομένων σερβιι:ών ύποκινήσεων μεμι’,Ί- 
μοιρίας τοΰ αύστοοουγγρικοΰ.

Έ ν τη  δυόμικμ Ενρώπμ άνεκινήθη αυθις τό καύ
σιμον ζήτημα τοΰ μερικού αφοπλισμού. — Τήν-άνάγ- 
κην τούτου πρό πολλοΰ, ώς γνωστόν, ήσθετο ή 
τριπλή συμμαχία- αύτός δέ ό αύτοκράτωρ Γουλιίλ- 
μος έβολιδοσκόπησε τάς διαθέσεις τών έν ΙΙετρου- 
πό2»ει πρός έπίτευξιν κοινού τίνος καί ταυτοχρόνου 
μερικοΰ αφοπλισμού. Τΰς άποπείρας όμως έκεί- 
νης άποτυχούόης, ή Γερμανία,ήναγκάσθη νά έξα- 
ν.ολουθή^μ τήν όδόν της προϊούσης αύξήσεως τών 
στρατιωτικών δυνάμεων αύτίΐς, καίπερ μή παρα- 
ν.ο2.ουθουμένη ύπό τών συμμάχων αύτής. — Έ κ τού
των ή ’Ιταλία κυρίως, εις τό τέρμα της αδιεξόδου 
γενομένη, περιέστη είς τήν άναπόδραότον ανάγκην

τη ς  άποόείσεως τών συμμαχικών ύποχρεώσεων αύ
τής· επειδή δέ, είτε σπουδάζουσα, είτε καί μόνον 
πρός άπειλήν τών έν Βερολίνω δυςτρόπων έν τοϊς οί- I 
κονομικοϊς πράγμαόι συμμάχων αύτής, έπέτοε^ε νά ! 
ύποτεθμ ότι δουλεύεται έν τη  έξωτερικμ πολιτικμ  
?νθξοδρομίαν άνά2νθγον τμ ύποπτευομένμ παρά τμ 
Αύστροουγγαρία, οί έν Βερολίνω, όπως περιόώσωΰι 
παν ο τ ι  δύνα ντα ι, παρέσχον κατά τάς τελευταίας 
ειδήσεις τήν συγκατάθεση’ αύτών είς τήν έλ,άττωσιν 
τοΰ έν εΐρήνμ καταστατικού τοΰ στρατού τής ’Ι
ταλίας. — Άλ2νά πριν ή τό ύπουργεΐον Γιο?-ίττη 
φθάσμ νά έπωφεληθή έκ τής συγκατθέσεως ταύτης, 
ένισχύον τήν δημοτικότητα αύτοΰ διά  τής έλαττώ- 
σεως τών στρατιωτιι;ών δαπανών; ή εις τήν Βουλήν 
ύποβληθεΐο’α έκθεσις τής έπ ί τοΰ ΓΙαναμίσκου κοινο
βουλευτικής άνακριτικΰς επιτροπής, μήδιαπιστοΰσα 
μέν ότι ό κ, Γ ιολίττης είτε άλλος τ ις  τών ύπουργών 
αύτοΰ έλαβα παρά τής Ρωμαϊκής Τραπέζης χρημα
τικά ποσά χάριν εκλογικών σκοπών, καταμεμφομένιι 
όμως τοΰ πρωθυπουργοΰ ώς διορίο’αντος γερουσια- 
στιίν τόν έν τα ϊς φυ2,ακαΐς πρώην διευθυντήν τής 
είρημένης Τραπέζης Τανλόγγον, χο^ρίς νά λάόμ ύ π 'ό - 
ύει τήν έκθεσιν .rρονιγουμένης άνακριτικΰς επιτρο
πή ς, καί ι:αταγγέ?.2:ουσα τάς πρός τήν Τράπεζαν ταύ
την σχέσεις έξ ύπαλ2.ήλων τοϋ υπουργέ ίου, προύκάλεσε 
κ α τ’αύτοΰ θύελλαν, ή τις  άνέτρεύεν α ύ τό .—'II είς τά 
άνάκτορα πρόςκλησις τοΰ κ. Ινρίσπη, γνωσιμαχήσαν- 
τος ήδη ώς πρός τή ν  συμμαχικήν πολιτικήν, διά μεί- 
ζονοςέτι έξαο’θενήσε&ις άπειί^εϊ τόνσύνδεσμον τούτον.

ΊΙ Γερμανία, τήν άπό πολ2.οΟ άναμενομένην έξ- 
αΰθένηΰιν τα ύτη ν θέ2.ουσα ν ’ άναπληρώΰμ ο'ίκοΟεν, 
προέΰη είς τάς γνωΰτάς στρατιωτικάς αύξιίσεις άλλ’ 
ή έφαρμογίι αύτών έξαρταται έι: της ύποδοχής, ής 
θά τύχωΰι παρά τώ έπανα2.α(5όντι ίίδη τής έργασίας 
αύτοΰ κοινοβούλιο;) τά φορο2Λγικά μέτρα, έξ ών 
προςδοκώνται α ί πρόςοδοι, αί τ.α2.ύύουσαι τάς'προς- 
θέτους στρατιωτικός όαπάνας. —Τό πράγμα δέν φαί
νεται ενκολον, διότι τάς μέν ψήφους τών αγροτών 
καί γαιοδεο’Γοτών δέν δύναται νά  έλπίζιι ιί κυβερ- 
νησις, ατε μή διατεθειμένη νά συμμορφωθώ πρός 
τάς είςηγτίσεις αύτών, τυφλωτόντων πρός τά ό2.έ- 
θρια άποτελέσματα τοΰ πρός τίιν Ρωσίαν τελωνεια
κού πο?„έμου, αί πρός ήρσιν τοΰ οποίου διαπραγμα
τεύσεις έξακολουθούσι, τοϊς δέ καθο2.ικοΐς, ών αί 
ιΥήφοι συνεπ2,ήρωσαν τήν π2»ειονούιιφίαν τής προ- 
τέρας συνόδου, οϊτινες δε προέόα2.ον αυθις τάς ά- 
ξιώσεις αύτών περί άνακλήσεως τού περί έξώσεως τών 
Ιησουιτώ ν νόμου, μή δυναμένη νά εύαρεστήσι,ι,

’Αλλά καί αί έκ Βιέννης είδήβεις δεν εινε τοιαΰ- 
τα ι, ώστε νά ένθαορύνωσι τούς θιασώτας τής τρ ι
πλής συμμαχίας. — Ό  νέος τής Αυστρίας πρωθυ
πουργός πρ ίγunV' Βίνδιο'γκραιτς έξέθηκεν ήδιι τα ΐς 
Βουλάΐς τό πρόγραμμα τής ΰ π ’ αύτόν κυβερνήσεως, 
τήν πρώτην ο’ έν αύτώ θέόιν ι;ατέχει ή εύρυνόις τοΰ 
έκ2,ογικοΰ δικαιώματος, ή μεταρρύθμισες όη/Λόή 

ι έκείνη, ής πρώτιστο»1 ύπό τήν έπούιν τη ς διεθνοΰς 
πο?»ιτικής άποτέ2.εσμα κατά τήν γενικήν γνώμην 
έσται αισθητή έλάττωσις τοΰ άριθμοΰ τών έν τώ αύ- 
στριακφ κοινοόουλίω οπαδών τής συμμαχίας ταύτιις.

Μ· Ε· Μ ΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.
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Η '.
Α ναφορά τών κατοίκω ν τη ς vnciov Σκύρου έπ ί (ϊγ- 

νετοκρατίας* τώ M C C C L .X . =  1360 Ζτει.
Τό έγγραφον τούτο έ<5τι δϊγλω ιίόον — Λατινιΰτ» 

κ α ι Ε λ λ η ν ισ τ ί .
’Από μέρους τών πι<3τοτάτο>ν ύμετέρων δούλων 

παπά κύρ Κωνόταντά τοϋ λογοθέτου, καί παπά  κύρ 
Γηηγορίου μεγάλου οικονόμου τοϋ ποτέ Δουκός πρω- 
τοπαπά, καί Μιχαήλ τοϋ Μαυρέα, καί κύρ Λ έ ο ν τα ς  
ποωτογέρου τοΰ Λοϋκα υίοΰ τοϋ ποτέ παπά  Λέον
τος, καί Ίωάννου τοΰ 'Ρολάνδου, καί Κυριακοΰ τοΰ 
Μάκρη, καί αύτός έκ μέρους πάντο^ν τών πολιτών 
καί Κατοίκων τίϊς ύμετέρας vncfou Σχύρου, τοιουτο
τρόπως αίδεΟίμως άπαγγέλουύιν. Έ ν τώ καιρώ ένφ  
ό θεόότεπτος βασιλεύς 'Ρωμαίων τίιν νίϊόον ταύτην 
είχε, καί διότι ό αύτός βασιλεύς δπεμπεν αύθέντας 
διά νά φυλάττουν τόν τόπον έως τίϊς όλης έαυτών 
ζωής. Μερτικόν άπό ήμάς καί τών ήμετέρων πρωτο- 
γεννητόροιν καί έτέροιν τινώ ν, οίτινες ένταΰθα ούκ 
ονομάζονται, διά πριβιλεγγίοιν ή καί χαρίτων, δεδο
μένων παρ’ αύτών αύθεντών, έποίηόάν τους ελευθέ
ρους άπό πάσαν δεκαετίαν, καί έξ έτέρας πληρωμής, 
οίτινες ήσαν διά νά πληρώνουν της έαυτών αυθεν
τίας διά τά υποστατικά τους καί τών έαυτών έσο- 
δειών- καί τοϋτο μόνον ώς δτι ήσαν αύτοί καί είνα ι 
τού τόπου πλέον άνθρωποι παλαιοί, καί έποίηΟαν 
άκόμη έλευθέρους έκείνους τούς όποιους ήσαν καί 
είναι διά νά έχουν τήν έννοιαν νά κοατοϋν τά  δί
καια τοΰ κοινού λαοϋ είς τόν όηθέντα τ ό π ο ν  καί 
μετά τούς τρόπους τούτους  αύτοί οί ϊδικοί σας δού
λοι ούτως πάντοτε Λσαν κυβερνημένοι έκ της είρη- 
μένης Βασιλείας τών 'Ρωμαίων, καί ά-ληθώς εις τόν 
καιρόν τοΰ μισέρ ’Ιακώβου Λορεδάν, ύ όποιος ήν 
τότε καπιτάνιος τζενεράλης είς τόν λεβάντε, αύτοί 
οί ίκετεύοντες τότε μετά τόν άπαντα λαόν της αυ
τής νήσου Σχύρου έθελουσίως έπροδόθηόαν τοΰ ε ι
πωμένου εύγενοΐς άνδρός νύρ’ Ιακώβου Λορεδάν διά 
τό όνομα τίϊς ύμετέρας έκλαμπροτάτης αύθεντίας 
μέ τούς τρόπους καί συνήθη τά όποια έκυβερνοΰν- 
τα ι μετά τοΰ ένδοξου [3ασνλέως, ό όποιος αύθέντης 
’Ιάκωβος αύτούς παραλαμβάνων έταξέν τους διά 
όνομα τής Σής αύθεντείας, είς έκείνας τά ς τάξεις 
τρόπους καί συνθήκας νά τούς άποκρατμ· άκόμη 
έταξέν τους νά τούς ποιήσμ πλέον κάλλιον π α ρ ’ ύ 
έκεϊνο όπου εΐχον. Μάς φαίνεται οτι άφοΰ ή  ύ μη
τέρα έν.λαμπροτάτη αύθεντία έπεμι^εν έκεϊ τούς ρε- 
κτόρους της, καί έκαμναν νά πληρώσουν οί άνθρω
ποι τάς δεκατείας τών ύποστατνκών των, τό όποιον 
ήτο πράγμα έναντίον τοΰ προβιλεγγίου των, ώς ά
νωθεν δηλοΐ τό πράγμα, καί καβώς αύτοί οί §αόι- 
λεΐς τούς έδωκαν τίιν χάριν τα ύτη ν , καί οι όεκτό- 
ροι τών αύτών (3αόιλέο>ν, ούτως πάντοτε τά τοιαϋτα 
πράγματα,ήγουν αύτή ή  ελευθερία ήτο διαφυλαγμέ- 
νη άπό αύτών τών αύθεντών τους, καί τινα ς δέν 
έπταισαν είς τίποτες. Λιά τοϋτο οί ύμέτοροι δούλοι

*) “ΙΒε τόμ. Β'άριθ. 52, σελ. 1021—1022.

μέ άναφοράς έπαραπονέθησαν είς τό ίδικό Σας ρι- 
ζημέντο τίϊς Εύρίπου, καί μάλιστα είς τόν καιρόν 
τοΰ μι-σέρ Άντζελο-Δα-Πέζάρο, καί τοΰ μιόέο 'Ιερω
νύμου Μπέμπου, οίτινες τότε ήιίαν μπάίλοι της 
Εύρίπου, οί όποιοι πολλάκις έγραύαν τούς ρέκτο- 
ρας τη ς  Σχύρου, ότι διά  το ιαύταις δεκατείες νά μη 
δέν θέλουν νά πειράζουν τόν λαόν, ώς οτι διά νά μη 
έναντιοϋνται τά βασιλικά προβελέγγια, καί άκόμη 
διά νά μήν κ α τα λ ύ ο υ ν  τό έταξεν ό μισέρ ’Ιάκωβος 
Λορεδάν, καί άκόμη άπό τούς είρημένους όεκτό- 
ρους είνα ι σφ ιγμένον! νά πληρώσουν τάς δεκα- 
τεία-ς, καί δ ιά  νά έμποδίσώμεν τοιοΰτον τίποτε 
πράγμα άτακτον. προότρέχουΟιν είς τούς πόδας τίϊς 
Σίϊς αύθεντίας άπό μέρους τών είρημένων δούλων 
της Σίίς έκλαμπροτάτης αύθεντίας καί παντός του 
άλλου λαοΰ τίϊς νήσου Σχύρου, οί όποιοι είνα ι είς 
τοϋτο ν τόν τόπον, καθώς καί ήμεΐς έόμέν, ίκε
τεύοντες όουλικώς τίιν Σίιν αύθεντίαν, νά καταδε
χθείς μέ τρόπον καί Στράταν καθώς φανμ τής Σής 
αύθεντίας νά γράι^ι το) ρεκτόρψ τής Σχύρου ότι διά 
τήν ύπόθεόιν τήν άνωθεν είρημένην νά μήν ήμπορμ 
νά τούς δώσμ πειραόμόν, καί χωρίς νά  έπάρμ τίπο
τες άπό αύτούς, τά προβιλέγγιά τους νά τά διαφυ- 
λάττη καί νά τά τιροΰέχη ύγειώς· όμως τινές τοϋτο 
βεβαιώνουν ό τ ι άπό όλαις τα ΐς  δεκατείαις καί ετε- 
ρά τινα  πράγματα έάν άπαντες μικροί καί μεγάλοι 
«πλήρωναν κάποτε ούδέν ήθελαν συνάξει τής Σής 
αύθεντίας δουκάτα κ. τόν χρόνον. Λοιπόν τοϋτο ό
λο ν άπαιτεϊτα ι άφ’ ιιμών ϊνα χάριν καί δώρον ή  Σή 
Εύγένεια πρός ήμάς είς τοϋτο ποιήόμ.

Έ  π  ι ή φ t <J ε ν .
’Αποκυινέσθω ό εύγενής άνήρ Φραντζέσκος ό Πα

σχαλινός όστις ήν ρεκτόρος τίϊς Σχύρου.
Ά  π  ά ν τ  η σ ι ς.

Έγώ Φραντζέσκος Πασκαλίγος ό όποιος έκ προ- 
ότάξεο^ς τίϊς ΣΓις έκλαμπροτάτης αύθεντίας ήμην 
ρεκτόρος τιϊς Σχύρου, ίδών έπισήμως, καί τό βέ
βαιον μαθών τής γραφής τής άνω γεγραμμένης, ού
τως άποκρίνομαι αίδεσίμως λέγω ν ότι ο ί ΰμέτεροι 
δούλοι όσα έγραφαν έν ταύτμ  τι> γραφίί, άπαντα εί- 
σίν ά?νη0ί>, διά  τοϋτο φαίνεται μοι, ότι ή Σ ή  αυθεν
τία  δύναόαι τά τούς ποιήσμς ταύτην τήν χάριν ,ήν- 
περ αύτοί ζητοΰόιν. Ά μέ ώς φαίνεται τίί Ση εύγε- 
νεία όυμπέοανε τοϋτο· τής δέ Σής αύθεντίας όλος 
παραδίδομαι.

Δ '.
’Έ γ γ ο α δ β ν  ό ΐ’ξίβιδαώ τικόν δ ια φ ο ρ ά ς τ ίνο ς  ϊν  Κ ρή

τη  γεγο νό ς κ α τά  τό α ^ ” ζ . Μ ηνϊ ΙΟ βρίω ς.

Έ ότω ντας καί νά εχωόι πρετενΰιόν οί άγιοι πα
τέρες τής άγίας Λάθρας τοΰ'Α γίου Ό ρους ενα μηνα- 
cfxVxoiov όνομαζόμενον άγια Μονή, είς τό χωρίον 
Μαυρνές, εις τήν περιοχήν τής χώρας τών Χανιών, 
άπό τούς άγιους πατέρας τής άγ.Τριάδος τών Μουρ- 
τάοων, περιοχή καί αύτή  τής άνωθεν χώρας Χανίων, 
καί νά κάμουν πολλά χριιϊίματα, επειδή καί τό έβα
λαν είς τό ταχρήρι τους, οί αύτοί πατέρες τής άγίας 
Τριάΰος. Καί ο ί τοϊς άγίας Λάβοας π ά λ ιν , έκπαλαι 
νά τό καταξου0ιάζου(3ι είς λόγχο ποδέσω, χρόνους 
πολλοί;ς έκαμαν χριόίματα έδώ καί είς τήν Βαΰι-



λεύουΰαν, κα ί τό παρόν μέ ορισμούς βασιλικούς νά 
ήλθε ό παν . κύρ Μητοοφόνως,- όσσύν κομέσος ά6ου- 
κά.τος κα ί ίντραδηνιέντες τοϋ αϋτοϋ άγ. Μοναιίτ. 
τή ς .ά γ . Αάδρας, καί νά διαλαμδάνωσι ·τόν ξεχωρι- 
σμόν τ ή ς ά γ .  Μονής άπό τό ταχρήρχ καθόλου- άπό 
τ ίιν  άγ. Τριάδα- καί. νά μή τχχένμ νά πατζάρουντε, 
ούτε π ο λύ , ούτε ολίγον οί αύτοί άγιοτροαδΛτες, 
μόνον νά τά  έχουν οί αύτοί άγιολαδρήτες καί νά τό 
κατεξουσχάζουσιν ώς ίδ ιο ι καί καθολικοί νηκοκυροί, 
δίδοντας χόργχα τους τό μυρί, καί έτζη άκουζόρων- 
τας τοιούτους βασιλικούς ορισμούς είς τό χουζοΰρχ
τοϋ· ύ^η,λοτάτου άφεντός Ζουλουφικάρ πασσά, μέγα 
§εζ<ίρ»'-Εής· Κρήτης μέ ντεφτέρ σουρέτια καί άπομο- 
νάργα -βασιλικά χαρτιά χρειαζόμενα, έο'ετεντζιάρηΟε 
άκόμη.^αί ή  ύψηλότης του, ντάρωντας καί άμπορμ- 
τιάρωντας τούς αύτούς ορισμούς τού άγιολαδριότη, 
έδωσβτό που’ήσο, τού αύτοϋ Μοναστηριού τίΐς άγ. 
Μβίνής, . μέ τούς αύτούς βασιλικούς ορισμούς. ΕύΟύς 
δ&>ό άγιολαόρίτης έκουζάρισεν είς τό μέσον ετερον 
ορισμόν^ πρ<?στάσ&)ντας τούς αύτούς άγιοτοιαδήτες 
νβδώ σουν κα ί νά γηαγήρουν όσ&υς χρόνους έκοα- 
τον<3β>ν καί έποσεντήοαν τοϋ αύτοϋ Μοναστ. τίΐς άγ. 
Μανής, , δλα τά μαχσούλχα. Ά πό  τό  ετερον μέρος 
της* άγ.· Τριάβος· ό παν. καθηγούμενος κύρ Θεοφά- 
νκς·*; καί. Ζηνόβιος κα ί Μελχισεδέκ ιερομόναχοι, καί 
προήστον τή ς  Συνάξβως-,-όσσάν κομέσοι καί ίντρα- 
δβνοένΐες τοΰ-αύτοΰ Μοναστ:- Οοηώντας τά κίνδυνα, 
σπ& ες, καί· έξοδες τη ς  κρΐσεως-, έζήτήσαν νά κομη- 
ταριστοΰσι ν.αί νά  παυσουν τά σκάνδαλα, καί νά 
άφήόουν τά πείσματα καί όστονατζιώνες, μόνον νά 
είρηνευθοΰν καί νά περνούν άγαπητηοά, ώς ορίζουν 
οί θέϊοι καί ιεροί νόμοι· ούτως λοιπόν εύριΰκόμενος 
έδώ είς τό όύίκιον Κάστρού Κρήτης, άγιουστάρχστή- 
καΟι δλα τά  μέρη ντακόρδω, είς τούτον τόν μόδον 
δπόυ οί άγιοτρχαδΰτες νά δώσουν τών άγιολαδρήτίον 
γρ; 200 διά τά αύτά μαχσούλια, κ α ίμ ή  έχοντας τά 
αύτά όεάλια νά τά  σώσουν, θέλουν καί· μέ καλήν τους 
ΰρβξχν, μ έδ ύ ν α μ ιν  τοΰ παρόνΐος φανερού χνστρου- 
μέντου. τη ς  καθάρχας καί' άληθινής πώλήσεως οί 
ίδιοι - άνωθεν είρημένοι, ό π α ν . καθηγούμενος κύρ 
Θ0οφάνης κλπ. καί μέ τήν λοιπήν-συνοδίαν τού λε
γομένου Μοναστ. τής άγ'. Τριάδος; μέ τήν άουτο- 
ρητά' καίί έ |όυσίαν τίΐς κομησιώς, ο π ο ύ  οί λεγόμενοι 
επίλοιποι σύνοδία τούς δδώσε (οί όπόϊοχ προμετό- 
ρουν νά κάμουσι τούς αύτούς άδελφούς μάσατος κοι- 
δέρουσε τό παρόν) καί νά γίνοντα ι δύω γραφαίς δ- 
μοιαις νά  κρατμ πάσα είς τίιν μ ίαν. AiSoudiv δλο.ι 
οί άδελφοί μέ μίαν συμφωνίαν,καί πουλούν καί παν- 
τοτεινό · άφιερώνόυν ένα · κομάτι άιχπ€λι ντονόύμια 
εξ, καθώς είς τόν τεφτέρη τό βασιλικό φαίνονται 
τού αύτοΰ-Μοναστηριού τ ής .άγ. Λάδρας, μέ δλα του 
τά δικαιώματα , τραφοκοπήματα, καί δσαις έλλιαϊς 
ε ίνα ι είς τό α ύ τό  αμπέλι, καλαϊς -κακαΐς, πολλαϊς 
καί όλήγαις βαλμένο καί αύτό είς τό χωβίω Μουρνές, 
ονομαζόμενο είς τά Κασομάτη, συνοοεύγεχ ή  μία με
ριά μέ φυτιά τοΰ Μουλαρογιάνη· ή -άλλη μέ Χαλέπα 
καί ή  άλλη ποταμός, τό όποιον ·ΰλθε άπό λογαρια
σμόν τοϋ ποτέ Μελχισηδέκ Σκανδάλη,,αγορά μέ σιν- 
τ ζΰλη χοτζέτι δοσμένο διά  χειρός τοϋ καδή έφένδη, 
είς.καιρόν- καί ήμερα, καί ώσσάν είς εκείνο τοΰ ο
ποίου όμπληγάρουνται και αύτό νά κονσενεάοουν

καί νά δώσουν είς τό χέρι τοΰ αύτοϋ άγιολαδριώτου 
τοϋ αγοραστή καί διαξασμόν, καί πρετζεντοϋς βου- 
λατάραοεχ Ουνεδαΰτχκώς τά δνωθι μέρη διά τά  ανωθι 
διακί)<3α ρηάλλια ή  200 — καί  ώς καλώς ρεάλια, οί 
λεγάμενοι άγιολαβρήτες ΰτέργουν τούς αύτούς άγιο- 
τριαδήτες ΰιγούρους καί άναπαϊμένους είς τήν αύ
τήν ΰωότήν πληρωμήν καί τελείαν ΟοτιΟφανζιόν, 
τόΰον διά τά αύτά 200 ρηάλχα ώΰίίάν καί άλλα. ντάνα 
έτιντερή(3ε, παλαιά καί νέα δπου άνάμειϊα είς τό 
γκαληΟήματά τους έξοδια^τήκαΰχ· δίδουν . λοιπόν 
τοϋ αύτοϋ αμπελιού το ποΛΐθο οχ άγιοτρχαδήτες, ή 
πονλητάδες, άπό τή ν  ΰήμερον τών άγχολαδρήτων, 
καθώς -εΐναχ καί καθώς ' εύρίβκεταν μέ ; τα ΐς  έλαίες 
φορτωμένες, καί όμπληγόρουΟι τά απαντά τω ς ι:αλά 
ΰτάμπελε, παρόντα καί· έοχόμενα, άνέ καί άνεΐς 
κιανέ καιρρόν ήθελε τούς δια<3ύ<5ει ώ<ίτε, δπου νά 
τούς μαντινέρουΟι πάντα  είς τό ειρηνικόν καί ανα
παυτικόν ποΰέΟο. Δίδουν άκόμη τό ποΰέο’ο :τοΰ ή- 
νωθι μοναΰτηοίου άγ. Μονής, καθώς είνα ι καί εύρί- 
ΰκεται, μέ έν.κληαία, μέ κελλία, μέ ΰκεύη της αύτής 
έκκλη<ίίας, §ι6λία καί άλλα μόπελε, ώΰάν τοϋ μα- 
γατζέ, άλετρογουδιοΰ = καί έπίλ,οιπα, τδΰον εκείνα 
ώαάν άμπέ?αα, περιβόλια^ χοιράφια, ί.οιόφηχα, πα- 
λαιά άκβέΟτα, τόόον ώΰάν καί νέα ύυχικά όπου οί 
χριστιανοί· άφιέρωΰαν ε ίς  τό αύτό μοναΟτήριον μή 
κρατήζωντας ΰιτάρχον, κριθάριον, κραάί, λάδι, μα- 
γεοέματα, καί άλλα πράγματα τού μοναστηριού* ά- 
πάνο) είς τό §άρος είς έκείνας τάς<άράς δπου δ ια 
λαμβάνει τό πατριαρχικόν καί συνοδικόν γράμμα 
δπου ό κύρ Μητροφάνης ό άγιολαβρίτης τούς έδιά- 
6αάε· ούτως κάνουν ΰοϋίνφι χοντζέτι, ίμπρά §έ ί(3κά, 
νά μή γυρέβμ ένας ύπέρ τού άλ?Λυ·τίδ«τας, ύπο-/ 
ΰχόμενοί'ε ίς τόν Θεόν νά  έχουν τή ν  καθαρόν καί 
άμωμον ά γ ά π η ν  δέ πρετεντόρωντας* τό ένα· μονα- 
Οτήριον ύπέο τοΰ άλλου ούδέν· καί ούτως μέ μ ίαν 
συμφωνίαν δλοι ύπογράφουν τό  παρόν 'είς  ασφάλειαν 
καί διά πλέα ξεκαθάρωσχν τής άληθοίας παοακαλούν 
καί τούς κάτωθεν άξχοπίστους μάρτυρας· ξεν.αθαρί- 
ζωντας άκόμη διά πλ ιά  βεβαίωΟιν τής άληθείας όμ- 
πληγάρεται ό παν. κύρ Μητροφάνης της άγιας· Λά
θρας νά- δώσμ εις τό χέρι τού είρημένου< κύρ Θεοφά
νη ' τόν ορισμόν δπου διαλαμβάνει τήν πληρωμήν 
ξεχωριστά διά τά μαχσούλια- καί πάλιν ό κύρ Θεο
φάνης νά δώσμ κάποια χοτζέτια καί ορισμούς τού 
ανωθι της άγ. Λάβρας·, μέ τά  όποια ένοχλήζουνται- 
ν.αί ό π α ν . κύρ Διονύσιος ύπόσχεται άκόμη τό παρόν 
ν ά · μΗ’ΐχ μ  νά  λάϋη ούδεν- άπό τούς άγιοτρχαδήτες 
γ ιά κ ά π ο ια  όεάλλια 200, δπου εΐχασινέπαρμ&να ε ίςτό  
χέρι τους, καί νά μή γυρεύμ ό ένας ύπέρ τού άλλου 
τους ούδέν, ΰποσχόμ&νοι είς τήν άγ. Τριάδα, δπου 
είναι εις Θεός τών όλων, καί είς λόγου τιμής άλλέως 
νά μή γένμ· καί τό παρόν νά μναι είς τήν δύναμίν 
του στερεόν καί άνέκοπτον.
© εοόάνης ίερομ. ό Καυτάκης καί καθηγούμενος τής 

άγιας Τριάδος ναού τών Μορτάροον στέργω. 
Π ροηγ. Μ ητοούάνης στέργοι τά άνωθεν.
Ό  πρώην Κυδωνίας .’Ματβτήος μάρτυς καί πρεζέντης, 
Ά νδρέβς .Μ ηλιώ τίκ ;.
Ψ ραγγιΛς Χ α ιο ίτη ς.
Α ντώ νιος Κοι·δούηενος προ;τέκδικος Κρήτης» 
Γεώργιος liapo iV nr.
Γεώργιος Ζ οετ.ίτ.ης  κεχαγιάς ΙΙεδιάδος κτλ.
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Έ γγραφ ον έ««ίτα<Κας “ οάς o inooounv τοΰ έν Σά- 
uto ίεοοΰ ναοί? τοΰ άγιου  Μ»ναίιλ Σ ννάδω ν.

(Διά τόν κ. Ε. Σταματχάδην).

Εϊς τό όνομα τοΰ Πατρός και τοΰ Υίοΰ καί. τοΰ 
αγίου Πνεύματος, μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ καί τίϊς 
Θεοτόκου Μαρίας, καί τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών 
Μιχαήλ έπισκόπου Σ υνάδω ν

Έ  σ u μ φ ω νήσα μ c ν ημείς τά δέκα πρόσωπα, Ιερείς 
τε καί λαϊκοί ό τε παπα. Μανουήλ καί παπά  ’Ιωάννης 
καί παπα  Νικολής καί χατζή Γιανάκης Κουσατιανός 
καί χατζή κύρ Γιανάκης Κρητικός, καί παπά  Χρι
στόδουλος καί όιάκο-Γεώργης καί κύρ χατζή Μανώλης 
Σαρής διά νά  έπιστατήσωμεν εις τήν οικοδομήν της 
έν ΒαΟεΐ εκκλησίας τοΰ έν άγίοις Μιχαήλ Συνάδων, νά 
κτισθμ έκ θεμελίου έως νά τελεχωθτί τό θειον έργον 
όπου έσυμφωνήσαμεν όθεν όμολογοϋμεν κατ’ έμπρο
σθεν τής άγίας Κάρας αύτοΰ νά εϊμεσθεν σύμφοινοι 
καί τά δέκα πρόΟοιπα, μία ι’̂ υχή καί μία κάρδία, εις 
κάθε ύπηρεΟίαν καί χρείαν τής αύτής άγίας εκκλη
σίας, καί άν τ ι συμδεβιχκός όπου ήθελε συνέβη, νά 
εϊμεθα αχώριστοι καί σύμφωνοι νά διαυθεντεύωμεν 
καί νά συνδράμωμεν τάν αύτήν εκκλησίαν τής άγίας 
Κάοας εως έσχάτης ύμών άναπνοής, εις μνιιμόσυνον 
αιώνιον ήμών τε καί τών γονέων μας, καί μηοείς έξ 
ήμών ήθελε βαυληθή άποστατήσαχ καί άθετίϊσαι τήν 
αύτήν όμολογία,ν όπου κ α τ’ έμπροσθεν τής άγίας 
Κάρας ώμολογήσαμεν καί ύπεσχέθημεν ό μή δώη ό 
Κύριος Θεός- ύπογραφόμενοι ό κάθε ένας ίδιοχείρως, 
καί διά τόν κόπον ημών ύπεσχέθη ό προηγούμενος 
τής άγίας Λαύρας νά γ ρ τ ά  ονόματα ήμών νά 
μνημονεύωνται αιωνίως. Έ γ ινε  δέ τό παρόν Ουμφω- 
νητικόν μας γράμμα, αρχιερατεύοντας τοΰ πανιερω- 
τάτρν μητροπολίτου 1 της άγιω τάτης μητροπόλεως 
Σάμου κύρ Καλλινίκου, τοΰ έκ τής περιφήμου νήσου 
Χίου, εϊς τάς ήμέρας τοΰ εύγενεστάτου άρχοντος καί 
έπιτρόπου ήμών Διάκου κυρ Κωνσταντάκι.

Έ π ί έτους αύμζ, έν μηνί Ίουνίω .
Α Λ Ε Σ . Ε .  Λ Λ Π > Ιί> Γ ΙΙΪ .

ΤΟΠΟΓΡΑΦ I ΚΑ

Ναρθάκιον ΰοος κ α ί όΜώνν^ιος π ό λ ις .

Ό  κ. Ζωσιμάς Έόφιγμενίτης συνεχίζων άπό τινας 
ήδη χρόνου τάς θεσσαλικάς αύτοΰ μβλέχας έν τώ 
ύ π ’ αύτού. έκδιδομένφ περιοδικό).,- έγρα^εν έσχάτως 
έν ,τφ, φύλλω τρϋ μηνός Δεκεμβρίου παρελθόντος, έ
τους, ότι ή  Φάρθα2.ος κεϊται είς τούς πρόποδας τοϋ 
όρους Ναρκησίου. Τοϋτο ίδών, έπεμπα αύτώ διατρι
βήν, έν ή  άπεδεΐκνυον, ότι ή Φάρσαλας δέν κεϊτα ι 
είς τούς πρόποδας τοϋ Ναρκησίου, διότι τοιοΰτον

1) Το_Ιγγρα<ρον λέγει -ον χρχιερε'χ Σάμου μητροπολίτην, £νω 
ή Σάμος ήν αρ/ιεπιβχοτ . τ \  " to o  -εντηκοντχετιχς. Σ.Ε.Ε.Χ.

2) fff ιομηθείχ, τ ου μηνός Δεκεμβρίου 1892, εν Βόλω.

θεσσαλχκόν όρος ούδαμοϋ εϋρηταχ, έκτός άν ένόει τό 
Ναρθάκιον Ορος τών άρχαίων, γνωστόν έκ τχνος χω
ρίου ταϋ Ξενοφώντος 1 καί τοΰ Πλουτάρχου 2. Έ ν 
αύτώ ό ’Αγησίλαος έπιστρέφων έ.κ της Ά σίας ένίκη- 
σε, κατά τούς άνωτέρω συγγραφείς, κατά κράτος 
τούς Θεσσαλούς, όντας συμμάχους τών Θηβαίων, 
οίτινες ήνόχλουν αύτόν παρακολουθοΰντες; «K.qi
• φυγή έξαισία αύτών έγένετο, πεσόντος καί τοΰ ιπ 
π ά ρ χ ο υ  τών Φαρσαλίων Πολυχάρμου. Ό  δέ Ά γη - 
»σίλαος χαίρων πολύ έπί τμ  ηττμ  τών τά μέγιστα
• φρονούντων έπ ί χππχκμ Θεσσαλών, τρόπαιον έστή- 
»σατο μεταξύ  Πραντός καί ΝαοΟακίου»„

Τό όρος τοϋτο οί νεώτεροι έτοποθέτουν πέ£ηξ 
τή ς Φαρσάλου, ή  τό ύπεοκείμενον τής ΦαρσάλΟυ 
όρος, καί ιδίως μεταξύ τών χωρίων ε π ά ν ω  κ β χ 
κ ά τ ω  Τ σ ι α τ ε ρ λ ί ,  έν οΐς ό Leake.,3 ό Blir- 
sian,4 ό Γεωργχάδης,5 καί ό Χρυσοχόος.β Ό  δέ 
Heuzey7 τίθησιν αύτό πρός Ν. παρά τό £ωοίθν 
Τ σ ι  ά τ μ α '  προσδιορίζεται συνήθως ώς τό Ναρθά
κιον όρος τών αρχαίων τό νΰν όρος Κ α , σ χ δ ι  ά ρ  η. 
Ό  M annert8 ΰπέθεσεν, ότι ϊι. πόλις τοϋ Ναρθάκίου 
ΝΑ. τής Μελιταίας μνημονευομένη ύπό τοϋ Πτολε
μαίου είνα ι ή αύτή  μετά , τής Νάρθακίας, μνημο
νευόμενης ύπό τοΰ Πλουτάρχου- διότι τό τρόπαιον 
έγερθέν ύπό τοϋ ’Αγησιλάου μετά. τ ή ν . ήτταν τών 
Φαρσαλίων ώφειλε νά. ι'ιναχ άναμφχβόλως. έγγύτεόο,ν 
της Φαρσάλου. Ό  δέ Η. Weissemborn άποροίπτών 
τάν ύπόθεσχν ταύτην τοϋ M aanert, ώς ήκιστα π ιθ α 
νή ν, ήνώθη μέ τήν γνώμην τοΰ Leake, καί διά νά 
στμβιβάσμ.αύτήν μετά τής μοίρας τοΰ πλάτους, της 
ύπό τοΰ Πτολεμαίου διδομένης, ΰπέθεσεν ότι οί 
άριθμοί οί τήν μοίραν τοΰ πλάτους σημειοΰντες π α 
ρά Πτολεμαίο) ήσαν έφθαρμένοι καί προέτεινε νά 
μετϋβληθώσιν είς 39®',4δ ', δ ιότι ό Πτολεμαίος, πρός- 
τίθησι, μετά τή ν  άπαρίθμησιν τών Φθιωτικών πό
λεων πρό τη ς  Λαμίας τό Ναρθάκιον αναφέρει.

Τό ζήτημα τέ?»ος έλύθη ύπό τοΰ ι:. Π. Γ,;ιΙΐ/·ΙιηΙΤ (ή 
Lalichew), άνακαλΰι]/αντος τό> 1 8iS 1 ϋύο έπν ^ίφάς 
έν τώ χο)ρίφ Λ ι μ ο γ ά ρ δ ι ,  κειμένω -η» ΐς j ερί^ου 
ώρας ΒΔ. τή ς Λαμίας. Λ-ν έπιγααφη - · . χαν έκειντο 
έν τ ιν ι ήρεχπωμένφ Βυζαντιακώ λ ■ . > τ^ϋ 'Αγίου 
Ίωάννου κατέχαντι άναμ<!μ6όλως τήν Οέοιν αρχαίου 
τινός έλληνχκοΰ ναοϋ. Παρά τό χωρίον ΰι^οϋται λό
φος, τήν κορυφήν τοϋ οποίου περιστέφουσιν ώραϊα 
λείύανα τειχών έλληνικών, συγκειμένων έκ κανόνι- 
κών ορθογωνίων λ ίθω ν  έν τώ περιβόλφ τών τεχχών 
άνευρίάκονταχ συντρίμματα κεράμων καί άλλων π«τ~ 
λίνων αγγείων κεχρωμαμτισμένων έν δέ τα ϊς xttVcfli 
σώζονται είσέτι. τά έρείπια δύο τετραγώνων πύργων.

I) Ξενοφ., 'E.Lb\rixa. Λ', 3. 9.
21) Πλούτχρ. εν βίω Άγησι«Ιάον, X V I .
3) I.eake, Travels in  Northerne Greece. London 4836 

t. IV, p.. 471.
4) BursLa>n, Geographic von GriechenlancL 1.1, p. 76.
5) Ν. Γεωργιάοου, θεπααΜα, ΆΟγ,ν. t8S0. σ. 322'.
C) Χρυσοχοου, Japnjc τ ’Ηπειρον καί fqc θϊσσα,Αίας. 

Άθτ,ν. 1884. .
7) Heuzey et Daiimef, Mission [arcteologique dans 

la Macedoine, appendice. p. 414.
8 Konr. M annet, Geographie d e r  Griee'hen u n d  B u

rner L a n d s .  I812( t. VII, p. 614.



Έ ν  τα ΐς έπχγραφαΐς ταύταις άναγχνώσκεταχ τό όνο
μα τΰ ς  πόλεως Ναρθακίου. Έ ν  δέ τμ  μια τών επ ι
γραφών τούτων άναγράφεταχ δόγμα τΰς ρο^μαϊκης 
συγκλήτου έπ ί τχνος διενέξεως μεταξύ τών δύο ό
μορων πόλεων—τίΐς Μελιταίας κα'ι τοϋ Ναρθακίου— 
«περί χώρας δημοσίας κα'ι χωρίου έρήμου», καί τ ι-  
νων Ιερών, αύτόθι κειμένων. Τά αμφισβητούμενα 
ταΰτα μέρη άνΰκον πριν είς τούς Μελιταιεΐς, οί δέ 
«Ναρθακιεϊς μετά ταΰτα έαυτών αδίκους έποιήσαν- 
το». Μετ’ άποτυχίαν συμβιβασμού, ύποβληθέντες 
πρό τριών έτών είς τίιν διαιτησίαν τριών δικαστη
ρίων, Σαμίων, Κολοφωνίων, Μ αγνήτων, άπετάθη- 
σαν ήδη ε ίς την Ρώμην «περί τούτου τοϋ πράγμα- 
» τος, όπως την διάνοιαν πρόσχωσιν, όπο>ς τοϋτο 
> τό πραγμα ύπό Ρωμαίων αύτοΐς άποκατασταθμ,
* οϋτω καθώς καί πρότερον». Οί δέ πρέσβεις τών 
Ναοθακίων ίσχυρίσθησαν ότι κατέχουσχ τάς εχρη- 
μένας χώρας «κατά νόμους τους Θεσσαλών, οις νό-
• μοις έως τανΰν χρώνται, οϋς νόμους Τίτος Κοίγκ- 
τιος, ύπατος, άπό τΰ ς  τών δέκα πρεσβευτών γνώμης 
» έδωκε καί κατά δόγμα συγκλήτου περί τε τούτιον 
» τών πραγμάτων έτεχ άνώτερον τρ ίτφ  έπί τριών όχ
ι καστήρίων νεννκηκέναι, έπί Σαμίων, Κολοφωνίων, 
» Μ αγνήτην, κεκριμένα είναι κατά νόμους, δπως 
ι ταϋτα κύρια μ , όϋτω καθώς καί άλλοχς γεγονός 
■ έστιν ι . Ή  δέ σύγκλητος άκούσασα τών πρέσβεων 
άμφοτέρων τών διαφερομένων πόλεων, άπεφάνθη ού- 
τ ω ό ί: « Περί τούτου τοϋ πράγματος ούτως έδοξε,
» χάριτα, φιλίαν, συμμαχίαν άνανεώσασθαι, τούτοις 
» τε φχλανόρώπως άποκρχθήναχ, άνδρας καλούς κά- 
» γαθούς προσαγορεϋσαι. όΰα κεκριμένα έστίν, οϋτω 
» δοκεϊ κύρια είναι δεχν' τοΰτό τε μη  εύχερές είνα ι, 
» όσα κατά νόμους κεκριμένα έστίν άκυρα ποιεϊν». 
Οϋτω βλέπομεν, δτι ύ  Ρωμαϊκή Σύγκλητος άπεφάν
θη ύπέρ τών Ναρθακχέων. Οί δέ Ναρθακιεϊς λαβόντες

Ε Π Ι Φ Υ Α Λ Ι Σ .

ΠΟΙΚΙΛΗ ΔΙΑΛΕΖΙΣ.
 *--------

Ένβυμοΰνται βεβαίως οί ήμε'τεροί άναγνώσται δσοι ετυχε νά 
γνωρίσωσι τον κύριον Ίωάννην Ψυχάρην, υιδν τοΰ παρ’ ήμ~ν 
X. Νικολάου ψυχάρη, καθηγητήν τής νε'ας ελληνικής εν τη 
εν ΙΙαρισίοις σ^ολη τών Άνωτε'ρων Σπουδών,Ιλθόντα όπως αντι
προσώπευση τον Ιπι τής παιδεύσεως υπουργόν τής Γαλλίας κα
τά την εΐκοσιπενταετηρίδα τοΰ Έλληνικοΰ Φιλολογικοΰ Συλλό
γου, συνοοευόμενον δ’ ύπό τής χαριεστάτης αύτοΰ συζύγου, θυ- 
γατρδς τοΰ προ ίτου; θρηνηθεντος μεγάλου τής Γαλλίας συγ- 
γραφε'ως Έρνε'στου Renan. Τον κύριον ψυχάρην, συμπαθή π5- 
σ>. και αγαπητόν, "Ελληνα, ιρε'ροντα τον τύπον τής γαλλικής 
χάριτος καί λεπτότητος, εσχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν τό
τε κα'ι Ιχτιμήσωμεν. ’Αλλά μεθ’ ολην τήν Ικτίμησιν κα'ι αγά
πην, ήν'τρεφομεν προς αύτόν, επιτραπήτω ήμΐν νά δμολογήσω- 
μεν δτι δεν ήδυνήθημεν νά άγαπήσωμεν— αμαρτία εξομολογού
μενη ούκ εστιν αμαρτία—θύω αύτοΰ idees lixes, τον ενθου-

άντΐγραφον τοϋ Ρωμαϊκού τούτου δόγματος τίΐς Συγ- 
κλϊχτου έν μεταφράσει έλληνικμ, γενομένμ .πιθανώς 
έν αύτμ  τμ  Ρώμμ, ένεχάραξαν αύτό έν στήλμ λιΟί- 
νμ , προτάξαντες τούς έπωνύμους άρχοντας αύτών, 
καί έξέθηκαν αυτό έν τώ ναώ, ένθα ήσαν τά  άρχεΐα 
τΰ ς  πόλεως.

Τήν σπουδαιοτάτην ταύτην επιγραφήν έδιιμη<ιί.··ν- 
σε τό πρώτον ύ κ. Β. Laticheft έν τφ Bxillchu du 
Correspondance Hellenique της έν Ά θήναχς Γαλί.χ- 
κΰς ’Αρχαιολογικής Σχολής τοϋ έτους 1882 (τό μ .ν ΐ) , 
διά μακρών καί μετά πολλής γλαφυρότητος καί έπ ι- 
στημονικΰς άκριβείας άναπτύξας αύτήν. Ή μεϊς δέ 
μή δυνάμενοχ νά περχλάβωμεν έν τμ  παρούσμ ήμών 
με?,έτη πλείονα, έν προσέχει φύλλω τής έγκριτου 
«Εβδομαδιαίας Έπιθεωρήσεως τοϋ Νεολόγου» δη- 
μοσιεύσομεν τό κείμενον τής επιγραφής ταύτης,πρός 
γνώσχν τών φχλαρχαίων καχ ίδιους τοΰ κ. Ζωϋχμΰ, Έ - 
σφχγμενίτου.

Μετά τίιν άνεύρεόιν της έπχγραφΰς ταύτης ούδε- 
μία άμφιβολχα, δτι τό Ναρθάκιον εύρηται παρά τό 
νΰν χωρίον Λχμογάρδχ. «Ainsi ]a solution d ’un pro- 
» bleme in teresant et ju sq u ’ ici obscure de la (ορο
ί graphie fhessalienne, έπχφέρει ό κ. Laticheff, tel 
» est le prem ier resu lta t que nous optenons de nou- 
» ueaux docum ents de \a rlh ak io n » . 'Ως Ναρθάκχον 
δέ όρος τών άρχαίων θεωρεί τό νΰν όρος Ά  ν τ  χ ν ί- 
τ σ α ν , ή τό συνεχές τούτω " Α γ ι ο ν  Ή  λ ί α ν  τά 
δέ παρά τό χωρίον Δίβρι σφζόμενα έρείπια ελληνικών 
τεχχών θεωρεί ώς τά  τής άρχαίας Πραντός, μεταξύ 
τΰς οποίας καί τοΰ Ναρθακίου έκειτο τό δχάσημον 
στενόν, ένθα ό ’Αγησίλαος, κατά τόν Ξενοφώντα, ή 
γειρε τό τρόπαχον.

Μετά τάς ζώσας ταύτας μαρτυρίας, έφαρμόζων είς 
έαυτόν ό κ , Ζ. Έσφχγμενίτης τό :

ού με πέίσεις κήν με πείσης

σιασμον αύτοΰ ύπερ τής προ-ρορας τοΰ Έρασμου, τής προιροροΐς 
εκείνης, ήν δικαίως έσκωψαν άλλοι τε κα'ι ό με'γας Οικονόμος δ 
ες Οικονόμων κα'ι ού προ πολλών ετών δ ιριλε'λλην Fngel, άπο- 
καλε'σαντος αύτήν προφοράν τών ζώων και τών ϊππων, βάρβα
ρον κα'ι κακόηχον, και τον άλλον αύτοΰ ενθουσιασμοί ύπερ τής 
δημώδους ώς αύτ5ς κα'ι οι δμό'ρρονες αύτω λε'γουσιν, ενθουσια
σμόν έπανάγοντα ήμας εις τάς ζητήσεις τών άλλοτε χυδαϊστών 
λεγομε'νων, καταπαυσάσας τ7| ε'πεμβάσει τοΰ αείμνηστου Κοοαή, 
Τοΰ ενθουσιασμού τούτου άποτελε'σμ ατα εΤνε τά εις τήν ελλη
νικήν γεγραμμε'να ύπ’ αύτοϋ είτε βιβλία, ειτι διατριβαί, ειτε 
λόγοι. ’Άρτι δε δ κ. Ψυχάρης άνε'γνω άπο τοΰ βήματος τοΰ εν 
Άθήναις Φιλολογικοΰ Συλλόγου Παρνασον πραγματείαν επιγρα- 
φομε'νην Το φι.Ιί, φι.Ιοσοφικη καί ιί·νχοΑογιχη με.Ιε'ζη. Χωρ'ις 
νά εΐσε’λθωμεν εις τάς λεπτομέρειας τής μελε'της ταύτης, σημειού- 
μεθα απλώς δτι κα'ι ή πραγματεία αυτη, εν ή ούδεν δ Δάντης 
προσκομήσας,ούδε δ Πετράρχης κα'ι δ Βοκκάκος,εΐς τήν διάπλασιν 
τής ΐταλίδος οωντ,ς παρίστανται,προσάγεται δε ή ’Ιταλία (!) και 
ή Ισπανία ώς τήν γλώσσαν αύτών διαπλάσασαι ούχ'ι διά μεγά
λων ποιητών και συγγραφέων, λησμονουμενης τής Άρ/ζίας Ελ
λάδος, τής Γερμανίας, τής Γαλλίας κ̂α'ι ά'λλων χωρών, εινε 
γεγραμμε'νη εν ττ, γλώσση ταύτη. Έκ περιεργείας άνε'γνωμεν 
τεμάχιόν τι τής πραγματείας ταύτης εν τινι συναναστρο-ρή, άλλά



ού μόνον δέν κατεδέξατο νά δημοΣιεύΣι;ι τήν διατρι
βήν ήμών, άλλ’ ούτε κάν νά διοοθώΣμ τα ύ π ’ αύτοΰ 
γεγραμμένα, άρκεΣθείς μόνον εν τζί Ά  λ λ η λ ο γ ο α- 
φ ί α, τοϋ «Προμηθέως» νά γνωρίΣμ ήμ ϊν, δ τι «καθ’ 
» ήν Στιγμήν έξΰλθε τό φύλλον έκ τών πιεΣτηρίων 
» εΐδον, ότι ώφειλε νά γραφα Ναρθίκιον (γράφε Ναρ- 
» θάκιον) καί ούχί ώς έτυπώθη ΝαρκήΣιον». “Ο τι ό 
κ. ΈΣφιγμενίτης άγνοεϊ τίιν  όρΟίιν γραφήν τοϋ Ναρ- 
θακίου δέν τδ πιΣτεύομεν, δ ιότι κέκτιιται καλήν βι
βλιοθήκην κα ίπλη θύν  Συγγραμμάτων τοπογραφικών· 
άλλους τε και έν τώ φύλλω τοϋ μιινός Ίανουαρίου 
τοέχ. έτους, Συνεχίζων τήν μελέτην αύτοϋ περί Φαο- 
Σάλου, γράφει ΝΑΡΘΙΚΙΟΝ « καί ύχι ώς έτυπώΟη, 
λέγει, Ν ο ρ κ ή  ϋ ι ο \·». ’Αλλά καί τά ύμέτερα «Φθιω- 
τικά» ειχεν ό κ. Έ οφιγμενίτης, ένθα έν Σελ. 40 — 41 
έν Συνάγει άναφέρομεν περί τής έπιγραφΓις ταύτιις 
ι:αί τής ά2.ηθοϋς θέΣεως τοΰ ΝαρΟακίου. Τοϋτο λοι
πόν άποδείκνυΣιν, δτι ό ν:. ΈΣφιγμενίτης εμμένει 
εις τά Στρεβλά.

Έ ν  Ά.ΙιινρΆ Σ\6ρίον ψ θίνοντος 1893 .

X, I.  ΓΙΑΧΧΟΠΟνΛΟΣ.

Σ Λ Η Μ Α Ν  Κ Α Ι Μ Π Α Ι Τ Τ Ι Χ Ε Ρ

Έν τη ενταύθα έχδιδομε'νη έφηυ.ερίδι « Όθωμανικώ Ταχυ
δρομώ » εδημοσιεύδησαν πρό τίνος δύο έγγραφα, αναγόμενα είς 
τήν συζήτησιν, ήτις προύκλήθη μετά τας τελευταίας ϋπδ τοΰ 
διευθυντοΰ τ-Τ̂ς Ιν ’Αθήναις γερμανικής αρχαιολογικής σχολής 
χ. ΔαΤρπφελδ γενομένας έν Τροίχ άνασκαφάς κα'ι ήτις σχετίζε
ται προς το αποτέλεσμα τών άνασχαφών εκείνων κα'ι τα έκ τού-

κατα τήν άνάγνωσιν αύτοΰ κυρία τις εσπευσε να διακόψη ημ*?, 
«ή δυναμένη ν’ άκούη τοιαυτήν γλώσσαν. Ξένος δέ τις μετέχων 
τής συναναστροφής,γινώσκων δε τήν Ελληνικήν,έχαρακτήρισεν αυ
τήν ώς «decadence». Όμολογοΰμεν δτι εις τήν τοιαύτην 
αντίληψιν τής γλώσσης τοϋ κ. ψυχάρη, γλώσσης ούχί οικείας 
ήμΐν τοϊς ες Κωνσταντινουπόλει, ίσως συνετέλε«ε και ή μετά 
χοπου και κόμπον άνάγνωσις παρ’ ήμών. Έπί τούτω αϊτούμεθα 
μεν συγγνώμην π*ρά τοΰ άγχπητοΰ φίλου, κηρύττομεν όμως τήν 
επί τω άκουσίω σφάλματι αθωότητα ήμών, διότι δι’ ήμας ή 
γλώσσα αυτη εινε νεκρά.

*
* *

Ε?νε γνωστόν τό : α ή υπούργημα μου δίδεις ή εφημερίδα 
γράφω». Ή  εφαρμογή αύτοΰ έγένετο έν Έλλάδι· άνεμνήσθημεν 
ο’ αύτοΰ, διότι κατ’ άύτας ήγγέλθη στόλος ολος έν ΆΟήναις 
εφημερίδων νεων, άλλων μεν τδ πρώτον εμφανιζόμενων, άλλων 
δε έπαναλαμβανουσών τήν διακοπεΤσαν έκδοσιν αύτών. Πρό τί
νος χρονου εξεδόθησαν τα «Ημερήσια Νέα», ή «Έφημερίς τοΰ 
Λαού» και ή «Ελλάς»,άπότινων ήμερων έκδίδονται ό «Κήρυς», 
έν υ,εγάλω σχήματι,κα'ι ή «Συνταγματική»,άμφότεραι πρω'ίναί. 
Εσπερινή δε έφημερ'ις έςεδόθη ή άλλοτε έκδιδομένη «Νεολόγος 
τών ’Αθηνών» κα'ι εβδομαδιαία ή «Εθνική Σημαία». Έντος

τ:ων νεώτερα πορίσματα τοΰ διαπρεπούς τούτου γερμανοΰ αρχαιο
λόγου. ’Αμερολήπτως ολως δηαοσιεύοντες τχ έγγραφα ταΰτα έν 
μεταφράσει έπαφίεμεν τοΤς άρμοδίοις τήν Μούσαν κρίσίν.

Α '.
Έ π ι ό τ ο λ η  τ ο ν  ό ν τ ι ό τ ρ α τ ά γ ο ν  Σ ρ ο ϊ δ ε ρ .

Τ>ί ίοιζίιιω  Σ ν ν τά ζα ,

Φίλος τ ις  μοί έπεμπε τήν έπιφυλλίδα τοϋ ύπό ή- 
μερομ. 30 αύγούΣτου ύμετέρου  φύλλου- έν αύτώ ή 
13η Στήλη κλείει διά τών λέξεων : «Οί πλεϊΣτοι τών 
Σοφών τοΣοΰτον δεδηλωμένως ύπέρ τής τοϋ Σλήμαν- 
Λαΐρπφελδ Τροίας τοϋ 1882 διετέθηΣαν, ώ<5τ& καί 
αύτή ή  ύπό τοϋ Στρατηγού τοϋ μηχανικού Σραϊδερ 
ύπόδειξις, καθ’ ήν είνα ι άδύνατον ν ’ άποτελι’ι φρού- 
ριον, άδύνατον ν ’ άποτελμ πέργαμον ή  Τροία τοϋ 
Δαϊρπφελδ (Πρβλ. Ό θωμ. Ταχυδρόμου 1892 άρ. 94, 
1893 άρ. 200) ούδεμιας έτυχε προΣοχής κτλ».

Ούδέποτε έπεχείρηΣα νά  ύποδείξω η καί θετικώς 
νά διαβεβαιώΣω δτι ε ίνα ι άδύνατον νά παριΣτα ή 
Τροία φρούριον ή  πέργαμον. Τούναντίον έν έπιφυλ- 
λίδι τής γερμανικής «Έφημερίδος τών 'Ιδρυμάτων» 
(Deutschen Bauzeitung) τοϋ μαΐου τοϋ 1891, ύ ς  άν- 
τίτυπον, ϋ π ’ έμοΰ αύτώ άποΣταλέν ελαβε κατά τό 
θέρος τοϋτο, ό λοχαγός Μ π., περιλαμβάνονται τά  ε 
πόμενα :

ι . . .  . Διά. τούτων ό Συντάκτης τού δημοσιεύ
ματος τούτου έξήντληΣε π ά ντα ς τούς λόγους, ο ίτ ι- 
νες ιίδύναντο νά  παρακινήΣωΣιν γ . ο ν  νά μή ύπη- 
γρά^'μ τό πρωτόκολλον, έν ω έλέγην > τιίθε : ΑύτόΟι 
ι:αθορώνται τείχη, πύργοι καί πύλα ι, άνιικουΰαι είς 
όχυρωματικά έργα διαφόρων εποχών I Έ ν  πάΣμ πε- 
ριπτώΣει δέν βλέπει «πύργους». “Ό τι τά τείχη καί 
αί πύλα ι άνήκουΣιν είς πέργαμον, τούτο ειναχ δ υ - 
ν α τ ό ν — καί π ι θ α ν ό ν  μάλιΣτα δύνα τα ι τοϋτο

τοΰ ένεστώτος μτ,νος αγγέλλεται ή έκδοσις συν άλλαις και ή υπο 
τοΰ μακαρίτου Έπαμ. Δεληγεώργη έκδιδομε'νη «Έφηαερ'ις τών 
Συζητήσεων». Άλλα ρΰσαι ήμας, Κύριε, άπδ τοΰ πονηρού. 
Αμήν !

*
* *

Κα'ι επειδή δ λόγος περ'ι εφημερίδων άναγράφομεν ενταύθα οτι 
έν ΓΙχρισίοις άρτι έδικάσθησαν δύω εφημερίδες, ό «XIX8 Sieele» 
κα'ι ή «Eclair», τής δευτέρας παοα τήν άπαγόρευσιν τής πρώ
της άναδημοσιευούσης έν Te-Ιευταία άρα τα; κληροφορίας χα'ι τά 
άρθρα εκείνης. Ή  «Fclair» έσημείου μέν τήν προελευσιν τών 
άρθρων καί πληροφοριών, άλλ’ δ XIX Αιών έθεώρει τήν άναδη- 
μοσίευσιν ώς έπιζήμιον. Τούτου ένεκα ένήγαγε τήν «Eclair». 
Τδ δ'ικαστήριον άπεφήνατο οτι ήν άπηγορευμένον έφημερίδι τινί, 
τής άπαγορεύσεως έκ τών προτέρων δηλουαε'νης, τδ δτμοσιεύειν 
τά άρθρα έτερας έφημερίδος καί μάλιστα τής άναδηιιοσιεύσεως 
γιγνομένης σχεδόν ταυτοχρόνως, επομένως κατεδίχασε τήιν 
«Eclair» νά πλήρωση 2,000 φρ. άποζηαίωσιν τή σοναδελΐω 
αυτής.

*
* *

Έν τοϊς έν Παρισίοις καταστήμασι Caltnann Levy Ιγένε- 
το έξαισία Ικδοσις υ.ετ’ εικόνων, έϊς ούο δε τόμους, τοΰ άριστουρ-



Ν ΕΟΛΟΓΟΥ

νά. Θεωρήση — έν τούτοις δεν είνα ι καί ά π  ο δ ε - 
δ ε,ί y  μ £ ν ο ν ».

Ε ίς τη ν  ΐιμετέραν έηοφίήμι κρίβχν την 2„ύόιν τοϋ 
ζητήματός αν τό δ υ ν α τ ό ν . . .  π ι θ α ν ό ν .  . . 
■καί μ η  ά π ο δ ε δ ε ι γ μ έ ν ο ν  δύναται νά θεωρηθμ 
Ισοδύναμον τω ά δ υ ν ά τ  φ.

ΙΙροστίΟήμι δμώς ένταΰθα οτι πάντα ύπό παρα- 
πλήσιον έκρινα πνεύμα, τούτέστιν :

« "Οτι τά  έν Ίσαολίκ έοείπιά eidiv άχαρακτιιρί- 
στως άόριστα : επειδή δε έλ2„είπει ά π ’ αύτών τό τής 
κορυφής μέρος καί. κατά συνέπειαν τό άμυντικόν αύ
τών σύστημα, άδύνατόν έστι νά §εβαιωθμ δτι μ ό 
ν ο ν  τείχος φρουρίου κα'ι ούδέν άλλο δύναται νά 
μ να ι» .

Ουδέποτε έμερολήπτησα. Οϋδεμίαν εκφέρω κρίσιν 
περ ί αντικειμένου, δπερ άγνοφ. δν μ ή  αύτοΐς ομμασι 
τοϋτο ΐδω. ^

Μετά τής έκφράσεως τοϋ βαθέος σεβαόμοϋ μου πρός 
τήν έρίτιμον σύνταξιν διατελώ

δλως ύμέτερος Schroder
αντιστράτηγος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΪΛΟΣ
 38£ -------

Έ ν 4> χρόνω τό ήμέτερον έθνος μάλιστα δεϊται 
άνδρών πρός τήν άνάπτυξιν αύτοϋ συμ6αλ2»όντων, 
έν ω χρόνω άνομολογεϊται δτι άραιοϋται όσημέραι ή 
φάλαγξ τών εύεργετικώς δρώντων έν τμ κοινωνία, 
βαθέως έπληξε τήν καρδίαν παντός "Ελληνος ό έν 
Μασσαλία έπισυμβάς θάνατος Γεωργίου τοϋ Ζαφει-

γήματοςτοΰ ’Αλεξάνδρου Δουμα: «Les trois Mousquefaires». 
Της πολυτελεστάτης ταύτης εκδόσεως προτάσσεται πρόλογος τοΰ 
’Αλεξάνδρου Δουμα υίοΰ, δν ολον έδημοσίειισϊ το «Figaro# εν 
τω τελευταίω αύτοΰ φιλολογικώ παραρτήματι κα'ι δστις έστίν 
άνάπτυξις τ* μάλιστα γραφική τοΰ έργου τοΰ πατρδς αύτοΰ.

*
* *

Ώραιότατον μωσαΐκδν της Πομπηίας, φυλαττόμενον νυν εν 
τω Μουσείω της Νεαπολεως, έξεικονίζει μάχην των Ελλήνων 
προς τούς Περσας. Με'χρι τοΰδε γενικώς ήν παραδεδεγμε'νον δτι 
οί μαχόμενοι στρατοί ήσαν δ μεν τοΰ Δαρείου, δ δε τοΰ ’Αλε
ξάνδρου, άλλ’ άρτι δ κ. P. Leopold de Feis, έκ τοΰ τάγμα
τος τών βαρναδιτών, δημοσίευσε μελετην δι’ ής ισχυρίζεται οτι 
οί αρχιστράτηγοι τΛν δύω μαχομε'νων στρατών είσι του μεν δ 
’Αρταξε'ρξης, του δέ δ Χΰρος, ή δε μάχη ή τών Κουνάξων.

¥ ¥■
Έν Καρλσρούη της Γερμανίας έποιήσ&το εναρξιν τών εργα

σιών αύτοΰ άπο τοΰ παρελθόντος δκτωβρίου Γυμνάσιον τών θη- 
λε'ων, οπερ έστι τδ πρώτον τοιοΰτον εν Γερμανία κα'ι οπερ, αν 
επιτύχει, χρησιμεύσει ώς τύπο; προς “δρυσιν δμοίου έν Βερολίνω. 
Το γυναικεΐον γυμνάσιον τοΰτό έστιν ίδρυμα της Εταιρείας προς

ροπουλου, άδε?^φοϋ τοϋ ευεργέτου του έθνους, ευερ
γέτου καί αύτοϋ. Ό  άνήρ ούτος στολών τα ΐς άρ- 
χαΐς άς τό ιςατ’ εξοχήν ανθρωπιστικόν έθνος καί ή 
θρησκεία τοϋ θεανθρώπου καθιέρίοσεν, έν τε τμ  πό- 
λει ταύτμ ,έν μ έγεννήθη, καί έν Μασσαλία έπραττεν 
άεί τό άγαθόν, ώς κλάδος καί αύτός τών μεγάλων 
οίκων Ζαφειροπού2,ου καί Ζαρίφη, ο ϊτινες έπί ταΐς 
Οεοδμήτοις αύτών άρεταΐς έπηράτου έτυχον δόξης 
καί ούς εύ2»ογεϊ τό έθνος, δοξάζει ή  άνθρωπότιις. 
Τόν τε έσωθεν καί έξωθεν πλοϋτον κεκτημένος, τόν 
μέν φύσει τόν δέ πόνοις έχων, δηιλθεν άπαντα τόν 
ύπέο τάς εξ δεκάδας έτών §ίον αύτοϋ ένθεν μέν π α 
ράδειγμα τιμ ιότητας καί δραστηριότητας εαυτόν πα- 
ρέχων, ένθεν δέ αρωγός προσερχόμενος μερικώτερον 
μέν τώ πλησίον, γενικώτερον δέ τμ  κοινωνίςι. Τού
των ένεκα ένταϋθα τε καί έν τμ  πόλει τών Φωκαέων 
ο οίκος Ζαφειροπού2.ου ην καί έστί κέντρον εύποιίας, 
πρός ϋν πάντες άπευθυνόμενοι της παρηγοοίας τυγ- 
χάνουσι. Σημειωτέον δέ δτι ό άοίδιμος άνήρ καί 
συμβίας έτυχεν άξίας αύτοϋ, τής δεσποίνης Χριστί- 
νη ς Λασκαρίδου, ή τις  τήν πρωτοβου2«ίαν έλαβε τής 
ίδρύσεως τή ς έν Σταυροδρομίω Φι2ι,οπτώχου αδελφό
τητος καί αύτή κατέθηκε τόν θεμέλιον λίθον τοϋ 
πα ρ’ αύτμ  λειτουργοϋντος έργαστηρίου. Τοιοϋτος 
διά §ραχυτάτων ό άνήρ δν άπώλεσε τό έθνος καί ού 
τήν μνήμην ν ’ άμαυρώσμ ούδ’ εύρώς ούδ’ ό πανδα- 
μάτωρ χρόνος δύνα τα ι, διότι ή μνήμη αύτοΰ ζήσε- 
τα ι είς αιώνας, ή δέ ύυχή αύτοϋ καταταχθήσεται 
έν σκηναΐς δικαίων, έν έκείνοις, οϊτινες τοϊς πεινώ - 
σιν έδωκαν φαγεϊν, τοϊς διύώσι π ιε ϊν , τούς άσθενεϊς 
καί έν φυλακμ περιεποιήσαντο.

μεταρρύΟμισιν της γυναικείας άγωγής, ήτις συνήλθε τελευταΐον 
εν Βισβάδεν κατά τον παρελθόντα ιούνιον. "Οπως κατανοηθή ή 
σημασία τοΰ ιδρύματος τούτου της μέσης κλασικής παιδεύσεως 
τών θηλε'ων, σημειούμεθα οτι τά ανώτερα σχολεία τών κορασίων, 
ά'τινα νΰν ύφίστανται εν Γερμανία, εχουσι παρ’ αύτοΐς τά κορά
σια με'χρι τοΰ 14—15 έτους τής ηλικίας αύτών κα'ι παρέχουσιν 
αύτοΐς τήν πρώτην παίδευσιν άνεπτυγμε'νην. '1’οίστανται, εινε 
άληΟε'ς, δημόσια παιδευτήρια άνήκοντα τοϊς δήμοις, ταΐς έπαρ- 
χίαις ή τοϊς κράτεσι μικρϊς έπιφανείας, άλλα τή ιδιωτική πρω
τοβουλία ή έταιρείαις, παρε'χοντα πράγυ.ατι ευρεΐαν τήν με'σην 
παίδευσιν, άλλ’ ούδεν τών παιδευτηρίων τούτων έπηγγε'λθη, κυ
ρίως εΐπεΐν, τήν παρασκευήν τών κορασίων προς τάς πανεπι- 
στημιακάς σπουδάς είς άς πολλά έξ αύτών έπιβυμοΰσι νά γε'νων- 
ται δεκτά.

Τό νε'ον γυμνάσιον τής Κάρλσρούης δε'χεται μαθήτριας άπο τοΰ
1 5 έτους τής ήλικίας αύτών, τούτ-ε'στιν έξελθουσας τών άνωτε'- 
ptov σχολών τών θηλε'ων. Ή  διάρκεια δε τής μαθητείας αύτών 
εσται πενταετής. Τδ πρόγραμμα τοΰ γυμνασίου τούτου έστ'ιν ο
μοιόμορφον, κατά τδ ένόν, προς τδ τών γυμνασίων τών άρρενων. 
’Ιδού πρόοδος ! άλλά . . .

Ο· Α



άναχώρησίν τον, ύ  μϊστρες Κράου έμέτρησε μεθ’ ήμών 
' πόσους σολοικισμούς έκαμεν έν τή  τραπέζι,!, λαμβά- 

v6)V τόν ζωμόν', κόπτων τό κρέας, άποθέτων τό πο- 
τήριον, άπονιπτόμενος. Δ έ κ α  κ a  ί i; π  τ  ά, Ο ντε 
ενα όλιγωτέρον. Έ άν ήκουδ τήν φοβέραν έπίκρισιν, 
θ ’ άπέθνησκεν έκ τοΰ πείσματος.

Ή  δεσποινίς Κ ιλλιάν, περιχαρής ότι έβλεπε τόν 
άδέλφόν αυτής τόσον εύθυμον, Ατένιζε πρός αύτόν 
τούς μεγάλους κυάνοΰς αύτής οφθαλμούς, άκτινοβο- 
λόϋντας φΐλτρον. Στάσης δέ’ τη ς άμάξης, είπε, στη- 

’ ριχθεϊσα' Βλαφρώς έπί τής χειρός, ήν έτεινεν αύτζϊ ό 
’Αλβέρτος ·

— Μετεδώκατε εις τόν άδελφόν μου έντός ήμ ι- 
σείας «οας πλειοτέραν φαιδρότητα Τι όσην ήδυνήθην 
έγώ νά τω μεταδώσω άπό ένός μηνός. Ό  άτυχης 
Χριστιανός μου . . . .

Ό  μαρκήσιος,: ασχολημένος εις τό νά δ ίο η οδηγίας 
εϊς τόν αμαξηλάτην, δέν ήκουσε ταΰτα.

— Δέν έρχεσαι μεθ’ ήμών ; είπε προσελθών πρός 
τόν φίλον αύτοϋ.

— Ό χ ι. Άφοϋ ήμ ίστρες Κρύου είνα ι τόσον δύσκο
λος, ύπάγώ είς· τό  ξενοδοχεϊον νά ένδυθώ· οΰον μοί 
έπιτρέπουσι νΰν τά μέσα μου, τάύτοχρόνως δέ ν ’ α
γοράσω καί πίλον μάλλον εύπαρουσίαστον. Καλήν 
έντάμωΟιν μ ετ’ ολίγον, δεσποινίς.

Ό  ’Αλβέρτος έπέβη δνου διερχομένου κατά τήν 
όδόν καν ήρώτησέ τόν όνηλάΐην :

— Ι’νοιρίζεις τό ξενοδοχεϊον Shepheard ;
— Τό ξεύρω, τσελεπίί.
Καί φΐ τρ ιττϋς άπήλθεν έν σπουδή.
— ’Ιδού άνθρωπος εύτυχής ! είπε μετά στεναγμού 

ό Κιλλιάν, βλέπων αύτόν άπερχόμενον. ‘Υ γιής, εύ
θυμος ι;άί μακρόν πρό αύτοϋ έχων μέλλον.

— Ζώσιν άκόμη οχ γονείς τον ; ήρώτησεν ή  Θη
ρεσία .

— "Οχν είναι κατάμονος έν τω κόσμφ· άλλ’ ό
ταν τ ις  έχμ τήν ύγίειαν . . . .

Καί άνακινήσας τούς ωμούς είσίϊλθεν εις τόν οί
κον μή Ιδών τό τεθλιμμένον τη ς άδελφής βλέμμα.

Β ’.

Κατά τόν θάνατον τοΰ μαρκησίου, πατρός τοΰ 
ΧριΟτιανοΰ, Λ περιουσία αύτοϋ εύρέθη άνερχομένη, 
κατά τήν άπογραφήν είς διακοσίων χιλιάδων φράγ
κων πρόσοδον, καίτοι ό άποθανών μεγαλωστί τόν 
βίον διήγαγε. Τό καθ’ εαυτόν, ήδυνάτει νά εΐπμ έάν 
έμελλε ν ’ άφήσμ ένεργητίκόν ή χρέη, μηδέποτε καθ’ 
άπαντα τον βίον μετρήσας. «Δέν είναι ή συνήθεια 
της οικίας», έλεγεν ύπερηφάνως.

Ό  υίός κατ’ ούδέν ήθέλησε ν ’ άλλάξμ τάς πατρι- 
κάς εξεις. Προκέιμένου είτε σίγάρον δ ι’ έαυτόν ν ’ ά- 
γοοάσμ, είτε ζεϋγος ϊππω ν διά τήν μητέρα, είτε άν- 
Οοδέΰμην δια  τή ν  φίλην, περί ένός μόνου έμερίμνα, 
π ώ ς’νά  έχμ τό κάλλίστον. Μεταξύ τοΰ ’Αλβέρτου δέ 
Σενάκ, τοϋ έκ παίδων φίλου, καί αύτοΰ κατεφάνη 
άντίθεάίς τις, ής ένεκα ύπήρχον πάντοτε έν τμ  οί- 
κειότητι άϋτών" επιφυλάξεις τινές.

Ό  Σενάκ, αθλητικός, ύύηλός τό άνάστημα, έκτα
κτον κεκτημένος φυσικήν καί ηθικήν δύναμιν έκρινε 
τόν συρμόν καί τάς διεπούσας τά τη ς κομψής κοινω

νίας συνθήκας, εΐ μή  μετά περιφρονήσεως, άλλά 
τουλάχιστον μετά τίνος ύπεροπτικής ραθυμίας,' ενίο
τε δέ καί μετά προδήλου πνεύματος αντιλογίας. 
Όχούμενος ε’ίτε ίππεύω ν, έν τω ίηατισμω καί έν τη  
ύποδέσει αύτοϋ, έπετηδεύετο άεί αύστηράν τινα  ά- 
νεξαρτηΰΐαν, ειρωνικήν πολλάκις, ή τ ις  παρετηρεϊτο 
άλλως τε καί έν τη  ελευθερία τών πέρΐ των προσώπων 
καί τών πραγμάτων κρίσεων αύτοϋ. Ό σάκις κάτε- 
μέμφοντο αύτοϋ δτι έμίσει τόν κόσμον; άπεκρίνετο ■

— Δέν λαμβάνω αύτόν τόν κόπον. Ζώ έν τώ κό
σμφ, όπως έν πανδοχείω καλήν έχοντι θέαν, άλλά 
κακώς διατηοουμένω. Φέρω μ ετ’ έμαυτοϋ τήν κλίνην 
μου, τό ποτήριον καί τό περόνιόν μου, δυσπιστών 
εις τήν καθαριότητα τής οίκ-ίας.

Ό  Κ ιλλιάν, τούναντίον, άπεδέχετο τόν κόσμον 
μετά τών κακιών, τώ ν γελοίων καί της κωμικής τυ 
ραννίας αύτοϋ. Ή  φιλαυτία αύτοΰ συγκατόβαινε κα ί 
είς τό έργον τοΰ αύλικοϋ, ήρκει μόνον νά κατέχη 
τήν θέσιν τοϋ εύνοουμένου.

Τοιαύτας έχων ό μαρκήσιος διαθέσεις περιηγείτο , 
ώς εύνόητον, ώς μεγάπλουτος εύπατρίδης·'έπομένως 
ούδόλως έξεπλάγη ό ’Αλβέρτος,εύρών τόν Χριστιανόν 
καί τήν άδελφήν αύτοΰ έγκατεστημένους έν έπαγω- 
γοτάτώ οίκο τής όδοΰ Βόυλάκ μετά τής αύτής Απο
λαυστικής πολυτελείας, μεθ’ ής ένεθυμεΐτο δτι εΐδεν 
αύτούς έν τώ μεγάρω Κιλλιάν κατά τήν κρηπίδα 
Όρσαί έν Παριϋίοις «ότε έσύχναζεν είς τόν κόσμον». 
Ή  αύτή έν τΰ  δ ια ίτμ  άβρότης, ή  αύτή ήρέμος καί 
μεγαλοπρεπής έν ττί ϋπηρεσία έθιμοτυπία,· τά  Λύτά 
όλολαμπή άργυρά έπί τής τραπέζης σκεύη. Ύ πο- 
λευκάζων ήδη τίιν κόμην ό άρχιτρίκλινος, ό έν τμ  
υπηρεσία της εύγενοϋς οίκογενείας έγγηράσας,’ϊστα- 
το όρθός όπισθεν της νεαράς αύτοϋ δεσποίνης μετά 
της αύτής σοβαράς εύλαβείας, μεθ’ ής δτε ύπήκουεν 
είς τήν άποθανοϋσαν μαρκησίαν, ής τό αύστηόώς 
περικαλλές πρόσωπον ούδέποτ’ έμειδία.

Ούδείς Οά έπίστευεν δτι παρά τίιν οικίαν έρρεεν ό 
Νείλος καί ούχί ό Σηκουάνας δνευ- τ η ς  παρουσίας 
α ίγυπτίου  ύπηρέτου, προσλτιφθέντος ώς έπικούρου. 
Σύννους ώς ίερεύς τοϋ Ά π ιο ς  ό Α ιγύπτιος έν τώ 
χιονολεύκω ποδήρει αύτοϋ χιτώ νι έπάτει σωιπηλώς 
διά τών ερυθρών αύτοϋ πέδιλων τάς μαρμαρίνας 
πλάκας, φέρων τά έδέσματα, άλλά μή πλησιάζων 
είς τήν τράπεζαν, ώσεί ύσθάνετο έαυτόν ανάξιον 
ώς έκτοϋ κατωτέρου βαθμοϋ έν τΰ  ιεροσύνη 'νά  με- 
τάσχμ τών φρικτών μυστηρίων τοΰ ίεροϋ θρησκεύ
ματος.

Ή  -δεσποινίς Κιλλιάν έφερεν δν καθ ' έκάΰτην  
συνήθιζε νά φέρμ ιματισμόν, κάν έτι ξένος τ ις  συμ- 
παρεκάθητο είς τήν τράπεζαν, οπερ σπανίως συνέ- 
βαινεν. *Ε έσθής αύτής ήν μέλαινα έξ άπλής μετά- 
ξης άραιούφοϋς δπως μηδεμίαν έχμ στιλπνότητα 
είς τάς πτύχάς άύτΰς. Άφότου έν τμ  διάνοια αύ
τής άφώσιώθη εις τόν θεόν, εκλεισεν έν τω κιβωτίω 
καί τά ελαφρότατα νεανικά αύτής κοσμήματα; μεθ’ 
δλας τοϋ άδελφοϋ τάς παρακλήσεις.

— ^Οταν σέ βλέπω τοιαύτην, άνευ ούδενός κοσμΥι- 
ματος, έλεγεν ό άδελφός, μοί φέρεις είς τόν νοΰν τά 
οικήματα, άφ’ ών άφιιρέθησαν ήδη τά πολύτιμα νε ι- 
μιίλια, δ ιότι πρόκειται νά έκκενωθώσι τή ν  προσεχή 
εβδομάδα.
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Ό  τύπος τίΐς καλλονής τίΐς ΘηρεΡίας ην έξ εκεί
νων, οίτίνες ϊνα κατανοηθώΡιν άπαιτοΰσιν, ώς τινα 
καλλιτεχνήματα, προκαταρκτικήν και ειδικήν d ro u - 
οήν. 'Γύηλίι ην τό άνάΡτημα καί λεπτότατα, άλλ' ύ 
άπαράμιλλος ύγρότιις και εύστροφία τοϋ σώματος 
κατεδείκνυεν ότι ήγνόει, βρον καί τΰ ς  Ά ρτέμιδος 
αί νύμφαι, τά τεχνάσματα καί το,ϋς άκριδαΡμούς τών 
ραπτριών. Ό  βραχύς μάλ2»ον η  προτενϊ>ς αύτίΐς θώ- 
ραξ, οί στενοί μάλλον ίι εϋρεΐς ώμοι, αί Ρύμμετροι 
έν τμ  γλαφυρά αύτών εντελείς γραμμαί τών στέρνων 
παρεϊχον τίΐ κόρη χαρακτήρα, ιδανικού, δν ιΐυνεπλή- 
ρου καί ούχί κατέλυεν ιΐ έκφραΡις τοϋ προΡώπου, 
έν ώ άνεγινώόκετο μάλλον ή ενεργός θέληόις ίι ό 
γαλήνιος.τ ίΐς  θεωρίας ρεμβασμός.

Εϋθϋς έξ άρχΰς ή κόμη αύτίΐς τοσοΰτον διά τίιν  
δα^'ίλειαν, τήν νεφελώδη ελαφρότητα καί τήν Ρχε- 
δόν άνεύρετρν άπόχρωσιν τοΰ ξανθοϋ αύτής χρώμα
τος 0έ κατέπληττεν, ξώϋτε έλμΡμόνεις νά Ρκεφθμς 
έάν ή γυνή  ήτο ώραία. Ούδεμία γυνή  Οά ήτο άΡχη- 
μος μετά τοΰ χρυσοΰ έκείνου έπί τίΐς κεφαλής άφροΰ, 
όςτις παρετείνετο είς κυματόεντος παρά τούς κρο
τάφους ίουλους καί έπερατοϋτο είς θελκτικώτα- 
τον §όΡτροχον οιον οί αρχαίοι γλύπ τα ι ήνώρθαυν 
έπί τοϋ αύχένος τών άπό λουτρού άναδυομένων 
νυμφών.

Καί όμως ίι δεΡποινίς Κιλλιάν, καί μετά Ρυνή- 
θους έτι κόμης, θά ήτο έξαισίας καλλονής.Ά λλ’ ω
θεί πρός ΡύγκραΡιν τΰς ύπερηφανίας καί τΰ ς  λαμ- 
πρότητος τοΰ {3αΡι2ακοΰ έκείνοσ διαδήματος,ή  άλαμ- 
π ή ς  ότ^ις αυτής, όΐ-ις Ρχεδόν μελαγχροινής, οί ήρε
μοι όφθα?>μοί, ών τό χρώμα έποίκιλλε κατά τάς ώρας 
άπό τοϋ μαργαρώδους μέχρι τοΰ κυανού καί ενίοτε 
μέχρι τοΰ ϊοπραΡίνου, τό 2«επτόν στόμα οϋ τό άνω 

. χείλος έλαφρώς έξέχον έφαίνετο οίονεί σφραγίδα έπι- 
τιθέν, καί αύταί έτι αί στροφαί τοΰ εύκαμπτου καί 
άοιΡτοκρατικώς προμήκους λαιμοΰ αύτίΐς, παρεϊχον 
Ρυνήθως είς τήν φυΡιογνωμίαν εκείνην τό μυΡτη- 
ριώδες κεκλειΡμένης θύρας. Ά λλά πρό τινοιν κεκλει- 
Ρμένων θυρών ό (ίαθύς παρατηρητής βραδύνει τό 
βΰμα.

Δεξιά τοΰ μαρκιιΡίου έκάθητο μικρά τό άνάότημα 
γυνή , ύπέρσαρκος, έρυθρά ώς τομάτα, όΡάκις δέν 
ήτο ΐόχρους ώς Ρτρύχνος, έχουΡα ώραίους καΡτανο- 
χοόους οφθαλμούς έξακο2,ουθοϋντας ν ’ άπαυγάζωόι 
νεανικόν φίλτρον, καί τοι ύ  κόμη ήν ήδη ύπόλευ- 
κος. ΠεριέΡφιγγε δ ’ αυτήν άδρομετάξινος έΡθΰς ύπο- 
ΡτένουΡα καθ’ έκάΡτην αύτής κίνηΡεν, όν τρόπον 
ύποΡτένουΡι τά διατειχίΡματα ήγκυροβο2.ημένου 
πλοίου δταν έκ τοΰ πέλαγους ό Ράλος ερχηται.

Ή  έξαίρετος αΰτη γυνή , ή  κατά πάντα άξια τΰς 
έμπιΡτοΡύνης δ ι’ ής περιέΰαλλον αύτήν, κατείχε φύ
σει έν έαυτμ ρωμαντικόν καί ενθουσιώδες πϋρ,δπερ, 
μή εύρόν νά καταδαπανιιθιΐ κατά §ραχύν giov μνη
στής καί Ρυζύγου, ύπέκαιεν έτι, ώς ή Ορυαλλίς 2»ύ- 
χνου, ού τό φώς είχε καταδιβαΡθζί, ύποκαίει έτι 
κατά τό λυκαυγές. ΆΡαλεύτους περί πάντων πεπο ι
θήσεις έχουΡα, εϋθυτάτη, τιμ ία  μέχρις ύπερδολΰς, 
διήρχετο τόν 9ίον κλυδωνιζομένη έν μέΡω άλγεινών 
δι2αιμμάτων. Φανατική ίρλανδίς έμίΡει τούς Ά γ 
γλους, καί δμως έκόχλαζεν έξ άγανακτήΡεως έάν τις 
ξένος έπέκρινεν ενώπιον αύτίΐς τήν ’Αγγλίαν. Έ 

τρεφε πρός τόν ΧριΡτιανόν άόριότόν τ ι κραμα ν.ατα- 
νενυγμένου θαυμαΡμοΰ καί Ρτοργικοϋ οίκτου, τοϋτο 
όμως δέν παρεκώλυεν αύτύν ένίοτε τού νά  ιΐ'έγμ κα
θ’ έαυτην τόν ίίρο^α αύτής, δστις δέν ήτο πάντοτε 
αρετής καί δικαιοσύνης ήοως. Τέλος, ύτέ μέν έν τώ 
θρησκευτικό) αύτΰς ζήλω έχαιρε βλέπουσα τήν Θηρε- 
Ρίαν κεκλημένην είς τίιν τελειότατα τοΰ χριστιανι
κού βίου, ύτέ δέ έν τφ περιπάθεϊ αυτής πρός τίιν 
νεανίδα φίλτρω ιιοθάνετο ρίγος άναλογιζομένη τήν 
προΡεχή θυΡίαν, έξ ής καί ή ιδία είς μόνωριν θά 
καταδικάζετο.

'Η διηνεκής αΰτη μεταξύ δύο άντιθέτων αίσθημά- 
των πάλη καθίΡτιι αύτύν δειλήν καί σιωπηλήν, άλλ’ 
ύπό τόν φαινομενικόν τούτον διΡταγμόν ύπέκρυπτε 
Ρπανίαν διορατικότητα τών προσώπων, άΡφαλή κρί- 
Ριν περί τών πραγμάτων. Έν: τής γενεθλίου αύτής χώ
ρας διετήρησε παραδόξους προλήψεις καί πα ιδικήν 
εύπιΡτίαν, ής ό Κι2»λιάν κατάχρηΡιν ένίοτε έποιεϊτο 
πρός άΡυνείδητον χλ,ευασμόν αύτής. Τό θάρρος αύ
τΰς προέδαινε μέχρις άνδρίας,καί δμως ώχρία καθ’ ε- 
καΡτον τίναγμα  τής άμάξης. Ό  -σά/.ος τοΰ πλοίου 
έπέφερεν αύτμ  τρόμον μέχρι ί,υποθυμίας, ν.αί δμως 
προκειμένου ν ’ άύηφήσνι πενθήμερον πλοΰν όπως 
ΡυνοδεύΡμ είς Α ίγυπτον τή  ΘηρεΡία ούδαμώς, ούδέ 
δ ια μ ιά ς  καν λέξεως. άπέδειξεν δτι ή  έπιτέλεΡις τοΰ 
καθήκοντος τούτου ήτο δ ι’ αύτήν μεγάλη θυΡία.

Ά πό μηνών ήδη ό ΧοιΡτιανός ούτε ώμίληΡεν, 
ούτε έγέλαΡεν, ούτε εφαγεν ώς τίιν έσπέραν εκείνην. 
Ένώ ό φίλος μετά τοϋ οίστρου καί τή ς . όρέξεως 
παροδίτου εύρόντος έρασμίαν ξενίζοντος μορφίιν καί 
καλήν ξενίαν άνταπεκρίνετο πρός τήν ευθυμίαν τοΰ 
ΧριΡτιανοΰ, αί δύο γυναίκες έμέτρουν φαιδρώ τώ 
δμματι ποΡάκις έφερεν είς τό Ρτόμα τήν περόνην ή 
τό ποτήριον Έ άν ήτο ιατρός ό Σενάκ, εδικαιούτο 
νά ζητήΡμ γενναίαν άντιμ ιΡθίαν, περιχαρώς δέ ή 
δεΡποινίς Κιλλιάν θά έκένου τό §αλάντιον αύτΰς είς 
χεϊρας τοΰ θαυματουργού έκείνου ίατροΰ.

— Ά κουσον, φίλε μου, είπεν ό Χριστιανός έχων 
τούς άγκώνας έπ ί τιΐς τραπέζης, ώς άνθρωπος μή 
θέλων νά χωριϋθΓι αύτΰς, ήξεύρεις τ ί νά κάμης ; Ά -  
φες τό πλοΐόν Ρου νά φύγμ καί μείνον μεθ’ ήμών. 
Θά ιϋριις ύΰχος έν ΜεΟΡήνμ, ομίχλην έν ΜαΡΡαλία, 
χιόνας έν ΠαοιΡίοις.Πρός τ ί νά τρεμουλιάζμ τις  άφοΰ 
δύνατα ι νά  τό άποφύγμ ·, Θά Ρε ξεναγιιΡωμεν είς 
τό Κάίρον καί είς τά πέριξ. Ή  μίΡτρες Κράου άνα- 
γινώΡκει τά  Ιερογλυφικά ώς ό μακαρίτης Μαριέτ 
βέης καί ή ένταΰθα παροϋΡα δεΡποινίς γνωρίζει τά 
§απτιΡτιι:ά ονόματα δλων τών μουμιών τοΰ Βουλάκ. 
Λέγετε, κυρία, δέν έχω δίκαιον.

Τριγμοί μετάξιις προανέκρουΡαν τή ν  ά π ά ν τη σ ιν  
εΐτα ίΡχνή φωνή, όμοία πρός άφεστώσαν μολπίιν 
π2.αγιαύ2νθυ, ύπετονθόρυΡεν.

— ’Ώ  ! κύριε μαρκήΡιε, τό §απτιστικόν ϋνομα 
μουμίας! Ό  άΡτεϊΡμός δέν είνα ι. . . είναι ολίγον. . . 
παρακεκινδυνευμένος.

— Βεβαίους, είπεν ό Σενάκ, δτε έΡίγη.Ραν οί τε- 
λευταΐοι ήχοι τοΰ Βαρυαύλου, Ά λλά λησμονείς, φίλε 
μου, ποιος ίΡχυρός λόγος μέ καί^εϊ είς Γαλλίαν; Ή 
δίκη μου θ’ άπο?.εΡθμ, έάν γεί*μ έν άπουΡία μου.

— Κάμνεις έφεΡιν.
— ’Ήδη είμαι ι;αταδεδη;αΡμένος πρωτοδίκοις. Ινε,



φάλαια, τόκοι, τέλη, έξοδα δίκης άπαρτίζουσιν, ώς 
σοι είπον, ύπέρ τάς εκατόν χι2.ιάδας φράγκα.

— Έλάχιστον πράγμα διά  τόν μεγάπλουτον σέ, 
δςτις ποτέ δέν κατώρθωΰας νά δαπανήσμς τό χοήμά 
σου. Πόσας οικονομίας θά έκαμες έως τώρα ;

- -  Δ ιατί τάχα δέν προέδης νά μ ο ι εΐπμς δτι κάμνω 
καί τόν τοκογλύφον ; Ό πωςδήποτε στέργο> νά δώσω 
τό χρημά μου, άλλ' όχι και νά μοΰ τό λάδο^σιν όταν 
δέν οφείλω.

— Ά πελθε τότε, είσαι άχρηστος, ειπεν ύ Χριστια
νός, χαλεπαίνων ώς μαμμόθρεπτον πα ιδιον, εϊς δ 
ήρνήθησαν νά δώσωσιν άθυρμά τι. Έ χεις τουλάχι
στον τόν καιρόν νά συγκαπνίσωμεν έν σιγάρον ;

Άφοΰ έκάθησαν νωχελώς έπί τού κλιντηρος τοϋ  
καπνιστηρίου, ό μαρκήσιος, οΰτινος ή  φαιδρότης έ- 
φαίνετο ό2.ως έκίαποΰσα, έλαβε πρώτος τόν λόγον

— Έπεθύμουν νά μάθο^ ποίας σκέύεις εις φι2νόσο- 
φον ώς σύ έμπνέει τό πρό τών όφθα2.μών σου θέαμα;

_— ΙΙοϊον θέαμα ·, είπεν ύ Ά2.βέρτος, προσποιού
μενος ότι δέν εννοεί.

— Τό τοϋ Χριστιανού δέ Κ ιλλιάν, τοΰ εύπαρύφου, 
τοϋ π2»ουσίου, τοϋ κομΐοϋ, τοΰ άκαταγωνίστου Χρι
στιανού, τοΰ προσφι2»οΰς τώ ώραίφ φύλω, ερχομένου 
ν ’ άποθάνμ έκ στηθικής άσθενείας είς Κάϊοον έν ή- 
λικίςι τριάκοντα έτών, άνευ ερωτος, άνευ φιλίας καί 
—ό Θεός νά μέ τιμωρήσμ,άν δέν όμιλώ είλικρινώς — 
σχεδόν άνευ 2.ύπης.

Ό  Σενάκ δέν ένόμισε καλόν νά φανμ παρηγορών 
τόν φί2,ον αύτοϋ, άλλά μετάμεγάλης Ί·ίυχρότητσς ά- 
πήντησε·

• Συγγνώμην. Τίιν ώραν ταύτην σύ δημηγορείς, 
έγώ έπανορθώ. Λέν είσαι π2νέον τριακοντούτης, διότι 
έγώ εχω τά τριάκοντα δύο καί σύ είσαι πρεσβύτερός 
μου. Λέν αποθνήσκεις έκ στηθικής άσθενείας, διότι 
έφαγες όσον καί έγώ, δηλαδίι ώς λάμια. Έ ν τώ προ- 
σώπφ τιϊς άδελφής σου εχεις τό ιδανικόν του άφω- 
ΰιωμένου φίλτρου, θά μοι συνομολογήσεις δέ, φρονώ, 
δτι κάτι άξίξω καί έγώ ώς φΐ2^ος. Τέ2νθς μοί άπεκά- 
λυύας σύ ό Ιδιος δτι ή μίστρες Κράου . . . /

— ΧΑ  ! άς άφήσωμεν τάς άστειότητας τώρα ο τ£ ε ί- 
μεθα μόνοι. Ε ντός τριών ήμερο~>ν Οά άναχωρήιίίΐς· 
έντός ολίγων μηνών ή Θηρεσία θά έπιστρέύιι είς τό 
κελλίον της όπως μή έξέλθη πλέον αύτοΰ.

— Δέν Οά έπιστρέύμ έφ’δσον Εχεις άνάγκην αύτιϊς. 
Ή  παρά σοί νϋν παρουσία της σοί έγγυάτα ι τίιν ά- 
φοσίωσίν της.

— Δέν γνωρίζεις τάς έπαράτους γυνα ίκας,α ΐτινες 
μοϋ τίιν άφήοπασαν. Τήν άφίίκαν πρός στιγμήν άπό 
τούς δνυχάς τοη1 ■ είπον είς τήν κόρην : «Είσαι έλευ- 
θέοα έφόσον άπαιτεϊται διά νά κλείσμς τά δμματα 
τοϋ άδε2.φοϋ σου. ΙΙροσπάΟιισον νά έξομο2,ογηθμ καί 
μή λησμόνει τήν διαθήκην. Πρόκειται περί ιερών 
συμφερόντων. Ύ π α γε - αν δμως τό πραγμα παρα- 
ταθι> πλέον τοϋ δέοντος. . . ».

Ό  Ά λδέρτος  διέκούε τόν φί2ιθν αύτοΰ άναστέλ- 
2,ων τούς ώμους αύτοϋ.

· -  Μά τίιν π ίστιν  μου, έφώνησε νομίζω δτι άνα- 
γινώσκω άρθοον ριζοσπαστικής έφημερίδος. Καί τίιν 
ύύηλήν ταύτην γλώσσαν τολμάς ν ’ άποδίδης είς τίιν 
θείαν σου.

— Ή  κυρία Σαδορναί μέ μισεί, καί βεβαίως τμ

άποδίδο) τά ίσα. Μόλις δεκαετής ήτα ή Θηρεσία, ότε 
ή  ι^υχρά αϋτη γυή , ή  ούδένα άνθρώπινον πα2.μόν 
αίσθανομένη, ή προσωποίησις τοΰ όπισθολογισμοϋ, 
έι]τώμιζε τό πο2*ύτιμον τοϋτο πτηνόν δπως έγκλείση 
αύτό εϊς τόν κλωβόν ού τήν κλείδα έχει, καθόσον 
μάλιστα τό πτηνόν τοϋτο άφθονον μεθ’ έαυτοΰ φέρει 
τροφήν. Ε ξήκοντα χιλιάδων φράγκων πρόσοδον ! 
■Όσα άρκοϋν πρός οικοδομήν ναϊδρίου, οίον δέν ύ- 
πάρχει έν ΙΙαρισίοις, ή πρός άγοράν άλσους, πρός ο 
τά τών άλλων άντιζή2,ων μοναστηριού παραβαλϊ.ό- 
μενα θά είνα ι άπλδ κηπάρια.

— Φίλτατέ μοι, άπήντησεν ό Σενάκ, σέ γνωρίζω. 
^Οταν μισήσμς ένα άνθρωπον, τόν παριστας χειρό
τερον τοϋ διαβό2.ου. Ά λ λ ’ όπωςδήποτε, κάθε κακόν 
£χει καί τό καλόν του . Έ άν ή άδελφή ϋου ητο  έγ
γαμος καί μήτηρ οίκογενείας, δέν θά τήν είχες π λ η 
σίον σου τώρα διά νά διασκεδάζμ τάς μαύρας ιδέας 
σου, πράγμα τό όποιον, είρήσθω έν παρενθέσει, δέν 
μοί φαίνεται δτι είνα ι πάντοτε εύκολο ν έργον.

— Ήθελον νά  σέ ίδω εις τή ν  θέσιν μου παριστά- 
μενον είς τό ίδιάν σου ναυάγιον. “Οτε ήλθομεν έδώ, 
μας έδειξαν λαμπρόν πλοΐον έξοκεΐλαν έπί §οάχου. 
’Ήδη ή  πρώρα είχε γείνει άφαντος, άλλ’ ιί πρύμνα 
διεσώζετσ έτι, στίλβουσα,έπίχρυσος, λαμπροτάτη με
τά τών π2Λυσίων αύτής θα λαμ ίσ κο ι.Α τυχές π2.οϊον! 
Πόσοι έπ ’ αύτοΰ έτόοποντο δτε ή έλιξ έστρέφετο, 
ότε ιί πρώρα ύπερηφάνως διέσχιζε τά  κύματα, τά 
κύματα, τά σήμερον έκδικηθέντα, δτε ύπήρχον ε π ’ 
αύτοΰ άνθη, μουσική, περικαλλείς γυναίκες, έρως! 
Πόσοι έπί τών σανιδοιμάτων έκείνων άντηγαπήθη- 
σαν κα τ' άστροφεγγεΐς. νύκτας, μυροβο?»ούσας τά 
γοητευτικά άρώματα, άτ.εο ή αύρα φέρει έξ Α να το 
λών ! Ποϋ σήμερον αί έπαφρόδιτοι έοοιτύλαι; Είς 
ποιαν άκτήν άπεβίβασεν αύτάς ή σωστική λέμβος ·, 
Έ νθυμοΰνται δτι τό άτυχές ναυαγόν πλοΐον ; Τό 
κ α τ ’ έμέ, σχεδόν έκλ,αιον βλέπων αύτό, έ?*εγον δέ 
κατ’ έμαυτόν · «ιδού ό §ίος σου».

Ό  ’Αλβέρτος μετά δυσκολίας ϋπέκρυι^ε τ ί μσθά- 
ν-ίτο άκούων τούς λίαν ά2αιθεϊς τούτους 2,όγους, ά- 
πήντησε δέ μετά στοργικής σοδαρότητος ·

— Καί 2»οιπόν έάν άπέθνησκες τώρα,ό ύστατος πό 
θος σου θά ητο αύτός, αί γυναίκες, ό έρως. Καί 
δμως πόσον εύκόλως δύναταί τ ις  νά στερηθμ αύτών!

— Δύνασαι νά μοί ε ίπμς, φιλόσοφέ μου, έάν τόν 
ίδικόν σου ή τόν ίδικόν μου §ίον άπησχό2ν,ησαν μα2%- 
2.ον αί γυναίκες καί ό έροις ; Ποιος έκ τών δύο εύ- 
κολώτερδν αύτών άπεϊχεν; Έγώ άναπολώ αύτάς διά 
νά τάς λατρεύω πάντοτε, διά νά εύγνωμονώ εις τ ι-  
νας έξ αύτώ ν,διά  νά καταρώμαι πλ,ειοτέρας έτι, διά 
νά ποθώ όλας καί αύτάς δτι όσας καταρώ μαι. Σύ δέ 
τάς αναπολείς μόνον διά ν ’ άναθεματίζμς μ ίαν έξ 
αύτών. Δχέτρεξας τόν κόσμον διά νά τήν λησμονή- 
σης. Α λήθεια, δέν μοί λέγεις, ή μεγάλη έκείνη 
μνησικακία διαρκεϊ άκόμη ;

Ό  Σενάι: άπιίντησε μόνον δ ι’ εκφραστικής κ ινή- 
σεως τής κεφα2»ής κρύύας τό πρόσωπον έντός νέφους 
καπνού.

— Λοιπόν, φίλτατέ μοι, κ α τ ’ ούδέν έχομεν νάφθο- 
νήσωμεν ό είς τόν άλλον. Ή  γενεά τών Κιλλιάν θά 
τίΑειώσμ πιθανώ ς, ομολογώ δέ κάπως άκουσίως μου. 
Οί Σενάκ V  άποσδεσθώσιν, έάν έπιμείνμς είς τήν



πρός τόν γάμον άποΣτροφήν Σου. Και έπί τοϋ τά
φου, έν φ  θά κοιμώνται τά δύο ταϋτα ονόματα — 
άπερ, τμ  άληθεία, είναι αντάξια πολλών άλλων— οί 
έπιγινόμενοι θά δυνηθώΣι νά γράύωΣι « ΖητήΣατε 
τϊιν γύ να ίκα ».

— Θά πράξωΣι καλώς, έάν, προκειμένου περί Σοΰ, 
μεταχειριΣθώΣι τόν πληθυντικόν.

— Προτιμώ τοϋτο ίι νά  ΟυΣιάΣμ τ ις  τίιν ζο)ήν δ ι’ 
εν μόνον δείγμα, καί τοϋτο ούχί εύάρεΣτον, τοΰ γυ 
ναικείου είδους.

— Και που βλέπεις δτι έθυΣίαΣα την ζωίιν μου ; 
Ά πό δύο έτών διάγω βίον λίαν ενδιαφέροντα, Σκο- 
πεύω δέ νά έξακολουθήΰω άφοΰ κερδιί'Σω τίιν δ ί
κην μου.

— Έγώ είς τήν θέΣιν Σου θά έλεγον είς δλον τόν 
ν.όΣμον τό βδελυοόν της δνομα- Σύ ούδέν ήθέληΣας 
νά  είπτις, καί μόλις Σοΰ άπέΣπαΣαν άνά μίαν λέξιν 
τό ίΣτορικόν, οΣον δέ δ ιά  τό δνομα, άνεξερεύνητον 
μυΣτήριον. Τοϋτο υπερβαίνει τά  όρια της λεπτοτά- 
της έχεμυθίας, άποδεικνύει όμως βαθύ τό τραύμα- 
λέγε λοιπόν, ποια είναι ;

— Δέν βαρύνεΣαχ ! Διά νά λέγουν έπειτα αιωνίως 
βλέποντες αύτήν: «Παρατηρήσατε αύτήν τή ν  γυνα ί
κα. Α ύτή είναι ή  όποία έκατάφερε τόΣον καλά τόν 
ήλίθιον τόν Σενάκ ! » Ά ς  παύΣωμεν, Σε παρακαλώ, 
καί άς ύπάγωμεν καλλίτερον νά εΰοωμεν τήν άδελ- 
φήν Σου.

Καί έγερθείς έρριψεν είς τίιν έΣτίαν τό Σιγάρον 
μετά τόΣον νευρικής χειρονομίας, ωΣτε έξέθορον 
Σπινθήρες. Ό  μαρκήΣιος καθήμενος έτι ήρώτηΣε τόν 
Αλβέρτον ·

— Είπέ μοι τοϋτο μόνον, είνα ι ά?.ηθές δτι έΣκέ- 
φθης νά γείνμς μοναχός ;

— ΆληθέΣτατον. Υ π ή γα  μάλιστα είς τίιν Char
treuse καί είπον τήν άπόφαΣίν μου είς τόν θυρωρόν, 
δΣτις μέ ίίν.ουΣεν άνευ έκπλήξεως, μέ παρέπεμτ|.'ε δέ 
είς τόν αδελφόν Λουδοβίκον Μάριον, δΣτις άνέλαβε 
Λ’ά έξετάΣμ τίιν ΣυνείδηΣίν μου.

— Καί ό αδέξιος έκεϊνος ραΣοφόηος Σέ άφήκε νά 
εξέλθμς άπό τοΰ δικτύου είς τό όποιον Συνε?>.ήφθης; 
Μά τήν ζωήν μου, έάν είχες απέναντι Οου τήν θείαν 
μου Σαβορναί, δέν θά ήΣο Σήμερον έδώ.

— Δέν έχω τήν τιμήν νά γνωρίζω τήν κυρίαν θείαν 
Οου, άλλ’ ό ραΣοφόρος, περί ου όμιλεϊς, δέν είναι 
βλάξ, Σέ βεβαιώ· έχει πνεϋμα όΣον καί ό Δουμας, 
γνωρίζει δέ μόνον καλλίτεοον τόν κόΣμον. Έ π ί όκτώ 
ήμέρας έΣχομεν μετ’ αύτοϋ πολλάς Συνεντεύξεις !... 
Έπρόκειτο νά πληρώΣω τήν ΘέΣιν μου.

— Έ πρεπε τότε νά τήν κρατήΣι^ς ;
— Ναί, άλλά μετά οκτώ ήμέρας μέ κατεδίκαΣαν 

είς Σιωπήν. Έ παυΣαν αί ένδιαφέρουΣαι Συνδιαλέξεις 
μετά  τοϋ άδελφοϋ Λουδοβίκου Μάριου, μοΰ έμειναν 
δέ παρατεταμέναι Συνεντεύξεις μετά τοϋ καλουμέ- 
νου  Αλβέρτου δέ Σενάκ, τό όποιον ήτο λίαν μονό- 
tctvov. Κατά τά  τέλη της δευτέρας έβδομάδος έφυγον. 
Έ ά ν  με έβλεπες καταβαίνοντα τά  βουνά, θά έλεγες 
ότι είχον πτερά. Έ τρεξα, έτρεξα, καί μόλις έΣτάθην 
ε ίς τή ν  Κ ίναν, οθεν επανέρχομαι.

— Τότε άΣπάζεΣαι τά ς περί τοΰ έπαγγέλματος ι 
δέας μου ;

— Τό επάγγελμα τοΰτο, ώς τό ονομάζεις, είναι

ΐΣως τό κάλλιΣτον πάντω ν, άλλ’ απαιτούνται είδ ι- 
καί διαθέΣεις, ών άπόλύτως Στερούμαι, ώς με έδί- 
δαξεν ύ άδελφός Λουδοβίκος Μάοιος.

Οί δύο φίλοι έπανέκαμύαν έίς τήν άΐθουΣαν, ένθα 
ή ΘηρεΣία έκέντα έκκληΣιαΣτικόν άμφιον, ή δέ μ ί-  
Στρες Κράου άνεγίνώΣκεν αύτμ. Ό  Σενάκ έβαινε 
πρώτος, τά  δέ βήματα αύτοΰ δέν ήκούοντο ώς έκ 
τοΰ πάχους τοΰ τά π η τος- ' ύπεγείρας τό βαρύ περΣι- 
κόν καταπέταΣμα, οπερ, κατά τό ανατολικόν έθος, 
έχρηΣίμευεν άντί θύρας, ήδυνήθη νά τΐάρατηρήΣμ 
“τήν νεάνιδα, ή ς τά χαράκτιιριΣτίκά'ϋπέρηφανώτερα 
κάθίΣτη ή έπ ’ αύτών έπικέχυμένη έκφραΣις καρτερι
κής μελαγχολίας· εΣτη επί τίνα  δευτερόλεπτα έπί 
τοΰ ούδοΰ, άκούων τής δπιΣθεν καί Σχ;έδόν πρός τό 
ους αύτοΰ ΣυριττούΣης βαρείας άνάπνόής τοϋ Στη
θικού. Ή  μίΣτρες' Κράου άνεγίνωΣκε διά Σύμπα- 
θητικο)τάτης φωνής καί βραδέως τό άριότούργη- 
μα τοΰ ίεροΰ Φ’ραγκίάκου δε Σάλ, καί έλεγε τίιν πε
ρ ικ ο π ή ν

ιί Ό  κινδυνωδέΣτατος τών έρώτων είναι ή φ ιλ ία ... #
— Παράδοξον λόγιον ! ύπέλαβεν ή ΘηρεΣία. Μό

νον ώς έκ τή ς τυφλής μου πίΣτεως είς τόν ιερόν 
ΦραγκϊΣκον δύναμαι νά πιΣτεύΣω δτι είνα ι άληθές.

Τήν ώραν τούτην ίι Σάλπιγξ γειτνιάζοντος Στρα
τώνας ήχηΣε τό α ιγυπτιακόν άνακλητήριον, βοαδύ 
καί παρατεταμένον, ώς αΣμα ποιμένος τοΰ Φαγιούμ 
καταλαμβανομ'ένου ύπό τοΰ ϋπνου. Ή  δεΣποινίς 
Κιλλιάν παρετήρηΣε τό ώρολόγιον, είτα τίιν θύραν, 
έξ ής έμελλον νά έπανέλθωΣιν Οί δύο φίλοι- έν τώ 
Σκιόφωτι ειδε λάμποντας τούς μαύρους οφθαλμούς 
τοΰ Αλβέρτου, καί τό πρώτον αί όφρύες αύτής αύ- 
Στηρώς ΣυνεΣτάληΣαν, ώΣεί απειλητικόν τόξον νύμ 
φης έξαπίνης καταληφθείΣης. Ά λ λ ’ ευθύς Σχεδόν ύ- 
πεδέξατο μετά μειδιάματος τούς δυο νέους' είΣερχο- 
μένους, καί δ ι’ έλαφοΰς κινήΣεως τίίς γλαφύρας αυ
τής χειρός ένευΣεν είς τίιν Κράου ότι ή  άνάγνωΣις 
έληξε δ ιά  τήν έΣπέραν έκείνην.

— "Ηδη τόΣον άργά ! εΐπεν ό ΧριΣτιανός χωρίς νά 
καθήΣμ. Έ?.ηΣμονήΣαμεν όμιλοΰντες τήν ώραν. Έγώ 
ϋπάγω είς τό δωμάτιόν μ ου- καλήν νύκτα Σας. Ό  
ιατρός απαιτεί νά κατακλίνωμαι εις τάς δέκα- θά 
προύτίμων νά κατορθώΣη νά κοιμώμαι δταν κατα-
κλιΟώ. Πότε θά Σ’ έπανίδωμεν. Α λ β έρ τε ;  Θά μοι
θυΣιάΣμς αϋριον μ ίαν Σ τιγμ ή ν;

Έ ν τώ λαθοαίω βλέμματι τής δεΣποινίδος Κιλλιάν 
ό Αλβέρτος ένόμιΣεν δτι άνέγνο) παράκληΣιν.

— Μίαν Στιγμήν ; ύπέλαβεν άλλ’ εγώ Σκοπεύω 
νά διέλθωμεν όμοΰ τίιν ήμέοαν δλην. Σϋ θά μοι 
χρηΣιμεύΣης ώς διερμηνεύς έν Καΐρω. "Τπαγε, άνα- 
παύθητι. καί, έάν ή δεΣποινίς τό έπιτρέ^'η, θά Συμ- 
προγευματίΣωμεν όργανοΰντες άμα μίαν έκδρομήν.

Ό Αλβέρτος έξ εύλαβείας ήτοιμάζετο ν ’ απέλθμ 
ταύτοχρόνως τώ μαρκηΣίω.

— Διατί άναχώρεϊς' Σύ ; τφ είπεν ουτος. Σύ δέν 
ειΣαι ήναγκαΣμένος νά ι;ατακλίνηΣαι ε ίς τάς δέκα 
έκ διαταγής του ία τροϋ . Ε κτός δ,ν ίι άδελ^ή μου Σέ 
ά π ο π έμ π μ .. . .

— Ό χ ι, ποΣώς, άπήντηΣεν ή  δεΣποινίς Κ ιλλιάν. 
Δέν θέλω ν ’ άπο/.ύΣω τόν ξένς>ν μας τόΣον ενωρίς. 
ΚαθήΣατε, κύριε, έως ού τελειώΣω τίιν πτέρυγα τοΰ 
αγγέλου μου.



ΧΕΙΜΩΝ.

θαρσεϊν χ ρ ψ  ^ ά χ ' ανριον εσσετ ’ αμεινον. 
θεοχρ. Είδν.Ι. I V .

Ώχρα τά φύλλα τών δασών άποσπώσι καί κλυδωνί- 
ζουσι Ιν τνϊ θολν) άτμοσφαίρ^ ανέμων βίαιοι πνοαί, καί 
ύπό τής βοής αύτών έπτοημένη ή βοσπορίς αηδών τα- 
νύει τάς ταχείας πτέρυγας. “Ω, πέτασον μακράν ήμών, 
γλυκεία φιλομήλα ! ζηλεύω τήν γοργήν σου πτήσιν· ε’ίθε 
κ' εγώ νά είχον πτέρυγας, λεύκάς καί εύρείας πτέρυ
γας, ίνα σέ ακολουθήσω τάς αχανείς εκτάσεις διανύου- 
σα, καί μετά σου τονίσω, άν μή επίσης ήδεΐαν, άλλά 
επίσης φαισράν εαρινήν ωδήν, εκεί ένθα ό Φοίβος σπιν
θηρίζει χρυσούς καί γελώσι τά  άνθεμα, εν ω χρόνω είς 
τά ήμέτερα πεδία έφαπλοΐ τάς όμίχλας καί τόν ζόφον, 
τά πάγη καί τήν έρήμωσιν ό άνθολέτης Χειμών.

Ό  Χειμών! γέρων ύπερυ.ήκης, χιονοπώγων, λεύκο- 
φρυς, βλοσυρο'ς, αιωνίου γήρως ρυτίδας φέρων έπί τού 
(όχρού μετώπου, άλλά καί έσαεί άγήρως, έσαεί άθάνα- 
τος. Ιδού αύτο'ς! χιονόπεπλος, ιτέας ζοφερούς κλάδους 
εστεμμένος, καί σκήπτρον άνά τήν οστεώδη χείρα κρα
τών μακρόν καί κρυστάλλινον, άρχεται βραδύς καί κε- 
κυφώς καταβαίνων τάς ύψικρήμνους τού Ίμάου κορυιράς, 
έφ’ ών τόν κρυσταλόδμητον θρο'νον έρείδει, ί’να έπέλθϊ) 
καθ’ ήμών! Τά βλέμμα αυτού είναι άστραπή, βροντή ή 
φωνή του, ή πνοή αύτού θύελλα, ήτις πόρρω ©θάνουσα, 
ταράσσει καί άνακυκα τά ήρεμα πελάγη !

*12! ή φύσις δλη μακρόθεν αύτόν προσβλέπουσα κα- 
καταλείποντα τήν περίοπτον εκείνην άκραν, έντρομος 
στένει διά βαιάς θροής άνεμων καί λούεται εις θλιβερά 
ύετού δάκρυ*· καί αύτή δέ τού χρυσίππου αρματηλάτου 
τών αιθέρων, τού Φοίβου, ή άστραπηβόλος μορφή άπο- 
στρέφεται συνοφρυουμένη καί κρύπτεται είς νέφη πυκνά 
καί βαθύφαια.

Ά λλ’ αύτός, αδιάφορος πρός τήν θλΐψιν, ήν τή φύσει 
προξενεί, πρός τό μίσος μεθ’ ου άτενίζει αύτώ ό συνε- 
φούμενος ούρανο’ς, κατέρχεται ετι. Ώ  ! στήσον τά βα
ρύ σου βήμα, άνθολέτα Χειμών, επί τών κρημνωδών σου 
βράχων ! άνάστρεψον τήν πορείαν σου, επάνελθε έπί τήν 
άβατον εκείνην κορυφήν καί κάθισον πάλιν έπί τού κρυ
σταλλώδους θρο'νου σου, περί δν άετοί μο'νον καί γύπες 
θρασείς προσίπτανται! Ά λλά, φεΰ, ούδεμία παράκλη- 
σις, ουδεμία θερμή ικεσία δύναται νά κάμψγ) τήν τρα- 
χεϊαν ψυχήν τού κρυερού τού Ίμάου άνακτος, ώς ούδε
μία θαλπερά καί ήδεϊα ήλίου άκτίς δύναται νά τήζϊ) τάν 
σκληρόν άμα καί λάμποντα κρύσταλλον τού άπηνούς αύ
τού σκήπτου· τού σκήπτρου δι’ ου, άνηλεώς πατάσσων 
τα  τέως ευφυλλα τών δασών ήμών δενδρύλλια, θά κα- 
ταθραυση αυτά . . . καί φθείρων ύπό τά βαρύ αύτού βήμα 
τήν παντός χρυσσοποικίλτου τάπητος λαμπροτέραν χλο- 
ανθή και δροσομάργαρον πορφύραν δι’ ης τά Ιάρ καλύ
πτει τας κοιλάδας ήμών, άντ’ αύτής θά έπιρρίψγ] έτε
ρον, ψυχρόν καί πάλλευκον yio'vcov πέπλον.

Καί διά τής τεθραυσμένης θυρίδος τού ταπεινού τής 
χήρας καί τών ορφανών δώματος παρεισάγων τήν ά- 
γρίαν μορφήν καί τήν /εΐρα, κ’ εκεί επίσης θά σπείρας 
τάς παγερά σου δώρα, ούρανομηκες γέρον, καί ή πνοή σου 
θά Ικπήςη τά  δάκρυ τά σιγηλώς ρέον έπί τής ώχράς πα
ρειάς αύτών, μάτην έκζητούντων έλάχιστον πυράς σπιν
θήρα έν τι) άθέρμω εστία των.

νΩ Χειμών! δέν λυπεισαι τήν τάλαιναν χήραν καί 
τάθώα ορφανά ; μέχρι τόσου λοιπόν είσαι σκληρός, μαρ- 
μαοόστηθε υιέ τών παγετών καί τής νέκρας έρημώσεως;

Ά χ ! ας ’μπορούσα νά γενώ παρηγοριάς άηδόνι, 
ς ’ οποίον στενάζει και πονεΐ, 
κα'ι ς ’ την γλυκειά μοι/ τή  φωνή 

διά μιας νά σβύνωνται οι φλογεροί τόυ π ό ν ο ι!

Ά χ  ! ας ’μπορούσα νά γενώ χιονάτο περιστέρι
κ ι’ άπό 'ύηλα  ’π '  τον ουρανό 
’ς τ η  μαύρη χήρα, ’ς τορφανό, 

τ ’ άγνό φτερό μου £λεος άνέλπιστα νά φέρη !

Καί ν ’ άναιΰάζω 'ς τά  φτερά ώς 'ς τοϋ Θεοϋ τόν θρόνο 
ώσάν διαμάντι λαμπερό 
καθένα δάκρυ άργυρό 

ποϋ χύνει εϋσπλαγχνη καρδιά ’ς τοϋ άδελφοϋ τόν
[πόνο !

Ά λλ’ ώ Χειμών! ώ άγήρω Μομμιε τών άνθέων, ώ 
βάνδαλε καταστροφεύ τών καλλονών τής φύσεως ! μή 
χαϊρε, μή μειδία, τά  ώχρά χείλη διαστέλλων, άπηνές 
μειδίαμα· βραχύ, πολύ βραχύ, εσται έπ’ αύτής τό αύ- 
θαδες κράτος σου. Μετ’ ού πολύ, τό θριαμβευτικόν βή- 
μά σου άνακόπτουσα, θά έμφανισθνί πρό σού-μορφή έτέ- 
ρα, μορφή ώραία, εύμειδής, άπαστράπτουσα, ύπά τής 
γλυκείας αίγλης, τού θείου μεγαλείου τής οποίας, θαμ- 
βο>θείς καί έπτοτ,μένος, θ’ άπορρίψης τήν κρυσταλλί- 
νην σου μάστιγα, καί θά τραπνίς χαμαί νεύων ταχείαν 
πρός τούς ερήμους σου βράχους φυγήν! Καί ή μορφή 
αΰτη ή νεφελώδης καί άκτινοστεφής, ή γλαυκοχίτων 
καί χρυσο'πτερος έ'σται ό άγγελος τού έαρος ! ό άγγελος 
ον ό εύεργέτης Θεάς ούρανο'θεν πέμπει δπως άναζωογο- 
νήση τήν φύσιν, ήν ή πνοή σου ένέκρωσε. Διά τής χειράς 
ελίξας καί άπορρίψας μακράν, οπου δέν φθάνει τά ό’μμα 
ήμών, τά χιονώδες τής γής σάββανον, θ’ άπλώση πάλιν 
έπ’ αύτής τάν ποικίλον καί σμαραγδοχρον τάπητα  ον 
έκ τών λειμ,ώνων τού Παραδείσου έκο'μισε· είς πάν βήμα 
τοΰ νεφελοπλάστου ποδάς αύτού θά φύωνται ρόδα, είς 
τά μειδίαμα αύτοϋ θά μειδιώσιν οί σαπφειροχρυσοι ου
ρανοί, καί τάργυρώδη τής λάλου κρήνης νάματα θ’ ά- 
παστράπτωσι φαιδρώς τήν ιδεώδη μορφήν του κατο- 
πτρίζοντα. Καί τών βοσπορίδων άτ,δονων οί εύπτεροι 
λαοί, τούς δροσοφύλλους κλώνας πληρούντες τών δα
σών, άφ’ ών τέως ό τρόμος τής προσεγγίσεώς σου, Χει
μών, άγρίως αύτούς άπεδίωξε, θ’ άναμέλψωσι διά τής 
λιγείας ώδής των τόν γλυκύν τού έαρος άγγελον, τά 
καλλιστεφές τέκνον τού ούρανοΰ, οπερ έπέχυσε ζωήν είς 
τάς καρδίας καί μειδίαμα έπί τής φύσεως, . . . μετ’ αύ
τών δ’ οί δαφνόστεπτοι άοιδοί τό άσμα αύτών συνε- 
νοΰντες, θά ψάλλωσιν ευγνωμοσύνην πρός Εκείνον, δς-



τις, έκ τοΰ ύπατου ύψους έφ’ ού έχει τάς άδαμχντίνχς 
κρηπίδας ο ύπερνεφής καί φωτόπλαστος Θρόνος Του, 
στοργικόν — λχνών βλέμμα έπί τοΰ μικροκόκκου τοΰτου 
της κόνεως τών κόσμων έφ’ ου οίκοΰμεν, κί.ταπέμπει 
ήμΐν άεννάως τό άνθοστεοές εαρ μετά τόν κρυσταλλοοό- 
ρον χειμώνα, τήν ήλιόφωτον αυγήν ρ.ετά τήν νύκτα, τήν 
ζοφεράν καί πενθήρη, καί μετά τήν στυγνόπυρον θλΐψιν, 
τήν γλυκεΐχν καί δροσόπνουν Χχοάν.• I ι

ΚΟΡΧΗΛΙΛ Λ. Η ΡΕΒ ΕΖ ΙΏ Τ Ο Υ .

Σ Τ Α Χ Τ Ο Α Ο Γ Η Μ Α Τ Α

έκ ιώ ν πα πύρω ν . 1

Οί πάντες γινώσκουσιν δτι κατά τά  τελευταία ταΰ- 
τα έτη τό Βρετανικόν Μουσεϊον έξέπλησσε διαρκώς τόν 
κόσμον διά τής άποκαλύψεως νέων κλασικών κειμένων, 
ήτοι τής ((’Αθηνών Πολιτείας» τοΰ Άριστοτέλους καί 
τών «μιμιάμβων» τοΰ Ήρώνδχ, οϊτινες ήδύναντο ν’ ά- 
ποκληθώσιν ειδύλλια, άν δέν έξεπροσώπουν τοσοΰτον 
οικεία καί απλοϊκά θέμχτα. Άμφότερα τά  νε'α τχΰτα 
κείμενα, ί’να πχρχλίποψ.εν τόμον δλον σελίδων τής Ίλιά- 
5ος καί Όδυσσείχς, έξεδόθησαν έν πλήρει πχνομοιοτύπω 
προκαλέσαντα άληθή κατακλυσμόν κριτικής φιλολογίας. 
Ή νε'α εκδοσις μετά τοΰ έκ πινάκων άτλαντος αύτής, 
είναι δλως διάφορος, άτε μ ή περιλχμβάνουσα καθαρώς 
φιλολογικά ή κλασικά κείμενα ή καί τόσον νεωστί χνχ- 
κχλυφθεΐσαν ΰλην. Ή σπουδαιότης 6μως αύτής έγκειται 
εν τώ οτι ό κατ’ αύτήν πριτχνεύσας σκοπός είναι ή άκρι- 
βεστέρχ άναδημοσίευσις τών ύπό τοΰ Φόρσχλ (F o rsh a ll) 
^ημοσιευθέντων ήδνι αποσπασμάτων μετά τοσούτων 
βελτιώσεων, ώστε νά ύπερτερή τής άρχχιοτέρας έκδό- 
σεως. Σπουδχιον {Λερός τών κειμένων τούτο)ν π ρ ο ή ρ χ ε -  

τα ι έκ θησχυροΰ, δν διενεμήθησχν πρός άλλήλους οί ά- 
νακαλύψχντες αύτόν καί δστις έπωλήθη είς διχφόρους, 
απο τών οποίων πάλιν μέρη τινά έφθχσαν είς Αούγδου- 
νον, Ρώμην, Τουρΐνον, Παρισίους καί Αονδϊνον. Οΰτω δι- 
κανικά έγγραφα, άποτελούμενα έκ παραπόνων, άπαντή- 
σεω ν ,  υπομνημάτων καί αποδείξεων δύνανται νά έρμηνευ- 
θώσι διά παραβολής τών έν διχφόροις μουσείοις συλλογών 
προς αλλήλας. Τοΰτο συμβαίνει έν ττ,μακρκ σειρά έγγρα
φω ν, αναγόμενων είς τάς άξ'ώσεις τών διδύμων έκκλη- 
σιαστικών ακολούθων Θαίδος καί Θαοΰντος (;) (T haes 
and T liaous), αΐτινες διωρίσθησαν νά πχρε'χωσιν ημε
ρησίους ύπηοεσίας έν τώ έν Μέμφιδι —εραπείω, παρεχο- 
με'νου αύταΐς μηνιαίου σιτηρεσίου άρτου καί ελαίου. 
’Αλλά τό έν εΐδει άμοιβής τοΰτο σιτηρε'σιον είχεν ύστε- 
ρήσει καί αί δίδυμοι, ύ\αμαρτυρόμενα: έπί τή ήν ύφί- 
στανται πείνν;, πολιορκοΰσι τάς άρχάς δι’ άναοορών.

1) Ές αγγλικοί! περιοδικού άρυόαεθα τήν υπδ τον τίτλον τού
τον εν τι) Νε'α ’Ε π ι θ ε ω ρ ή σ ε ι  (New lie view) δημοσιευ- 
θεΤσαν μελε'την τοΰ καΟηγητοΰ Μαχάφου (Mahaffy) περ'ι τών 
επ’ εσχάτων άνευρεθε'ντων παπύρων.

Τήν ύποστήριξιν τών αιτήσεων αύτών ομως διηύθυνί 
έξ ονόματος αύτών Πτολεμαίος τις, υιός Γλαυκίου το 
μακεδόνος, δστις είχεν αποχωρήσει έντός τοΰ ναοΰ έ?, 
όεκχετίχν ώς έρημίτης μεθ’ορκων, π  α ρ α κ ωλ υ ό ν τω ν αύτί 
τήν έξοδον έκ τής τοΰ ναοΰ περιοχής. Ό  Πτολεμαίος ου 
τος ήτο προδήλως ούχί εύκαταφρόνητος συγγραφεύς,έκ τοί 
καλάμου δ ’ αύτοΰ Ιχομεν πολλά προσωπικά παράπονί 
ώς καί τά  έξ ονόματος τών έν λόγω διδύμων. Καθόσο· 
άφορα είς τό γνωσθέν αποτέλεσμα οί δίδυμοι ανεκτή- 
σαντο επί τε'λους τά  κχθυστεροΰντα αύταΐς άρτον καί 
ελαιον.

Φαίνεται -δτι δταν αΐγυπτία μήτηρ έκε'κτητο δίδυ
μα τά  ονόματα, άπερ εδιδεν έκάστω αύτών, ήσαν τόσον 
δμοια άλλήλοις ώστε ή διάκρισις αύτών δεν ήτο εύχε- 
ρεστε'ρα τής διακρίσεως αύτοΰ τούτου τοΰ ενός τών δι
δύμων άπό τοΰ άλλου· αί διάοοαοι νραοαί τών όνοαάτων
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«Θαοΰς» καί «Θχϊς» (T liaous, T liacs] είναι τοιαΰται 
ώστε άν που άπηντώμεν τό ετερον αύτών καθ’ εαυτό, 
δυσχερώς θά ήδυνάμεθα ν’ άποφανθώμεν περί τίνος ακρι
βώς τών δύο πρόκειται. Αί κοραι αυται άπετε'λουν μέλη 
τοΰ ομίλου τών ιερέων καί ακολούθων, οϊτινες ήσαν διορι
σμένοι εν τώ μεγάλω όμίλω ναών, είς τών όποιων ήτο τό 
—εραπείον. ’Από τοΰ ανώτατου ίερέως μέχρι τοΰ ακολού
θου ύπήρχε βαθμιαία έκ τών άνω ποός τά  κάτω ιεραρχία 
τόσον πολύπλοκος, δσον καί έκείνη, ήν άπαντώμεν έν 
τοΐς δημοσίοις ύπουργήμασιν. ’Αλλά πρός τοϊς μισθοδο- 
τουμένοις τούτοις ύπάλλήλοις αποκαλύπτεται ήμΐν καί 
γεγονός, οπερ ούδέποτε ήδυνάμεθα νά φαντασθώμεν —  
ή ΰπαρξις μοναστικών ιδεών, ή ϋπχρξις εκουσίων μονα
στών, οϊτινες άπέφευγον τόν κόσμον καί άνεζήτουν τήν 
προστασίαν καί τήν ησυχίαν τοΰ ναοΰ. Ό  Πτολεμαίος 
δέ αποκαλύπτει είς ήμάς όποΐά τινα ήσαν τά  καθήκον
τα  αύτοΰ· βεβαίως δμως ταΰτα έπέτρεπον αύτώ νά έν- 
διαφέρηται περί τών κοσμικών πραγμάτων διότι ού μό
νον διευθύνει τήν περίπλοκον ταύτην ύπόθεσιν τών διδύ
μων έξ ονόματος αύτών, τήν ύπεράσπισιν τών συμ
φερόντων τών οποίων καί άνεδεξχτο δλως έξ αγνής 
(ή π ρ ο θ υ μ ί α ς δ ι ό τ ι  οί δίδυμοι ούδεμίαν είχον πρός 
τοΰτον συγγένειαν, άλλά καί τής ιδίας έπιμελεΐται πε
ριουσίας διά μέσου νεωτε'ρον αύτοΰ άδελφοΰ, ύπέρ ού καί 
έξαιτεΐται θέσιν έν τώ στρατώ. ΊΙ έν τώ ναώ δμως ά- 
πομόνωσις αύτοΰ φαίνεται δτι ήτο έπιβαλλομένη. ’Α- 
γνοοΰμεν όποια ήσαν τά  αίτια , άτινα κατέπεισαν αυ
τόν ν’ άποδεχθ*/) τόν βίον τοΰτον, άλλ’ έν τή συλλογή 
υπάρχει καί ετερον έγγραφον, καταόεικνΰον δτι πρό- 
σωπόν τ ι, κατάλιμπάνον αίφνης τόν οίκον καί τήν οι- 
γένειαν, κατέφευγεν είς τό Σεραπείον χωρίς νά γνωστο
ποιώ αύτνΐ τάς προθέσεις αύτοΰ ή καί τό μέρος, είς δ κα
τέφευγε, μέχρις δτου κατεβάλλετο ίσως ύπό τών τύψεων 
τοΰ συνειδότος. Πρό τής ύπάρξεως τοΰ έγγράφου τούτου 
©ανταζόαεθα δτι εύοισκόαεθα έν τώ  Μεσαίωνι. Ιδού τόi  ̂ ι 1 1  ·
κείμενον αύτοΰ1 (Πάπ. M B '):

« Ίσιάς (;) τω άδελφω Ήφχιστίονι —  Εί ευ έχεις τήν
■---------------    V

2) Έν μεταφράσει έκ τοΰ αγγλικού, καθόσον έν τη παροόαη 
.[Λελε'τη δεν δίδοται το πρωτότυπον.



ίγίειχν, καλώς δέ -τχ άλλα, εύρησαι έν ή θέσει διαρκώς 
ικετεύω τούς θεού; νά διχτελνίς. Κάγώ δ’ εύ έχω ώς κχί 
τό τε'/.νον καί σύμπας ό οίκος, διαρκώς πάντων σκεπτο- 
μένων περί σου. "Οτε έλαβον τήν σήν επιστολήν διά 
τοΰ "Ωρου (;) (Horos), άγγέλλουσχν τον εν Μέμφιδι, έν 
τω Ξεραπείφ,μονασ μ ό ν σου, ηύχαρίστησα πάρχυτχ τοϊς 
θεοΐς έπί τω δτι σώος κχί υγιής διετέλεις,θλίβομαι δμως 
έπί τή μή είς τόν οίκον άφίξει σου μεθ’ άπάντων τών 
λοιπών αυτόθι κρατουμένων1,διότι καθ’ δλην τήν τοιχύ- 
την κρίσιν, έπαρκέσασα έμοί τε καί τώ σώ τέκνω, έν 
μεγίσταις δ’ ευρισκόμενη δυσχερείαις ένεκα τής τών 
τροφών ύπερτιμήσεως, ποιάν δέ τινα βοήθειαν άναμέ- 
νουσχ άπό σβΰ, έπιστρέφοντος,όρώ ώς ουδέποτε επιστρο
φήν έβουλεύσω ή ταΐς παρ’ ήμΐν δυσχερείαις προσέβλε- 
ψ χ ς .  Ά λλά καί σου ενταύθα ετι πχρχμένοντος έν μεγί- 
σττ) εΰρισκόμεθχ ένδείχ, πολλώ δέ μάλλον μετά τήν 
πρόσθεστον τοΰ χρόνου πάροδον καί τούς χαλεπούς και
ρούς καί τήν παντελή ελλειψιν βοήθειας σου πρός ήμάς. 
Καί ήδη δτι ό τήν σήν επιστολήν κομίσας "Ωρος είπεν 
ήμΐν δτι καί άπό τών σών καθ’ολοκληρίαν έλύθης δρκων, 
έν πλήρει άνησυχια; εύρίσκομχι. Ά λλ’ άφοΰ ή or, συμβαί- 
vr( ώστε ή σή μήτηρ έν άγχν δυσχρεστω υγιεινή κατα- 
στάσει νά εύρίσκητχι, καλώς θά πράξης χάριν αύτής τε 
καί ήμών είς τήν πόλιν ταύτην επανερχόμενος, εΐ μή 
απολύτως κωλύεσαι. Χαίρε, έπιμελοΰ <55 τής υγείας σου».

ΊΙ χρονολογία φαίνεται άνταποκρινομένη εϊς τό 172 
π . X. Όπόσας παραπλήσιους έπιστολάς θά έγραψαν έν 
άπορίκ εΰρισκόμενχι σύζυγοι καί αδελφοί είς άνδρχς,κχ- 
ταλιπόντας τόν κόσμον καί τήν τρομεράν πιθανότητα 
αιωνίων βασάνων καί άποσυρθε'ντχς είς τάς έρήμους κχί 
τά  δάση, ίνα τήν ίδίχν σώσωσι ψυχήν διά τοΰ ασκητι
κού βίου τοΰ αναχωρητοΰ !

Γ. Κ. Λ αζα ο ίδης.

Λ Ι Ν Α . *

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Ν .

Α ά κ ο ν α  κ α ι  δ ρ ό ό ο ς .

I I I .

"Οπως φθάσν) είς τήν κατοικίαν αύτοΰ ό ’Ιωάννης 
ήκολούθει τήν πάροδον "Ραφαήλ, περιοριζομένην ύπό 
λαμπρών οίκων μετά  κιγκλιδοφόρων φρακτών, δ ι’ ών 
κυκλοφορεί τό φώς καί ό άήρ, καί είς ών τάς προσό
ψεις διανοίγονται παράθυρα μόνον δπως έμφανίζων- 
τα ι προ αύτών κατά διαλείμματα οίονεί φαντασιώ
δεις χαρίεσσαι ή χαΰνοι μορφαί. Πρό ένός τών κ ιγ- 
κλιδωτών τούτων ίστατο δίφρος. Ό  αμαξηλάτης 
ακίνητος ύπό τόν έκ διφθε'ρχς χειμερινόν αύτοΰ μαν-

1) Ό  τόπος κχ\ ή περίστασις τ7ς κοκτήσεως ταύτης η ψι- 
λχκίσεως υποτίθεται ώς γνωστός.

' )  ”Ιοξ άρ-θ. 1, σελ. i G - 1 9 .

δύχν^ άνε'μενεν, έτοιμος πρός άναχώρησιν, έπισκε'πτην 
τινά βραούνοντα έν τώ ο’ίκφ. Ό  ίππος, ώραΐον καί 
ύπερήφανον κατάμελαν ζώον, έκρόαινεν έξ ανυπομονη
σίας έπί τοΰ έδάφους. ΤΙΙν αΰτη βεβαίως συνήθης εί- 
κώ ν άλλά διά τ ί ό ’Ιωάννης αΐφνιδίως προσηλώθη 
ε!ς αύτήν; δ ια τ ί, έπί τοΰ φατνώματος τοΰ θυριδίου 
τής άμάξης, παρετήρησεν, ύπό φανταστικόν τ ι στέμ 
μα συμπεπλεγμένους έν μονογράμμω τούς χαρακτή
ρας I καί Μ ; Ά λ λ ’ αί έντυπώσεις αυται υπήρξαν βε- 
βαίοίς αδιάφοροι. Αίφνης ήχος φωνών άνχπηδών έκ 
τοΰ κιγκλιδωτοΰ·, φωνών γυναικείων, μετά  τόνου μου
σικού, μ ε τ ’ άπηχήσεως πχρχδόξου ήδύτητης, ήνάγκα- 
σεν αύτόν ν ’ άνχσκιρτήσνΓ είχεν ήδη παρε'λθ ει τήν 
άμαξαν, πρώτην δέ ήδη φοράν ό σπουδαίος καί σοβα
ρός νεανίας έπεστράφη ίνα ίδν) τ ίς  ήν ό λαλήσχς.

Είδε τότε γέροντα κυρτόν πως, διχνοίγοντα τό Ου- 
ρίδιον, καί γυναίκα νέαν έτι καί ώραιοτάτην, ώς άν- 
τελήφθη, κλίνουσαν πρός νεάνιδά τινα, άσπαζομένην 
αύτής τό με'τωπον, καί λέγουσαν αύτν) μετά  τόνου 
άγάπης,

—  Είς τά έπανιδεΐν, Λίνα! είς τά έπανιδεΐν, μ ι- 
κροΰλά μου !

—  Είς τά έπανιδεΐν, θεία μου- άπεκρίνατο ή νεά
νις. Καί έπήδησεν είς τά όχημα ελαφρώς * ό γέρων 
άνε'βη κατόπιν, Εκλεισε τήν θυρίδα, καί ό ’Ιωάννης 
είδε λεπτήν χειροκτιοφόρον χείρα φιλικώς πρός τά  
έξω νεύουσαν πρός αποχαιρετισμόν. Ε ίτα ή άμαξα 
έστρκφη, οί τροχοί έτριξαν περιστρεφόμενοι περί τούς 
άξονας αύτών, ή δέ σιδηρά τοΰ κιγκλιδωτοΰ θύρα έ- 
κλείσθη βαρε'ως, άΰίνουσα βρόντον μεταλλικόν.

Διά τ ί  ό ’Ιωάννης έδοκίμασεν είς τάν ήχον τής 
άγνώστου ταύτης φωνής οίονεί άόριστον ρίγος πυρε
τού τρομερού καί έν ταύτώ  ένηδόνου ; —  . Τή στιγμή 
έκείνν), προσηλωμε'νος έπί τοΰ έδάφους, ένθα ή γοη
τεία  συνεκράτει αύτόν, δέν ήδύνατο ν’ άποσύρτ) τά 
βλέμμα άπό τής άμάξης, ή τ ις  έπανήρχετο πρός αύ
τόν. ’Επειδή δέ ό ίππος δέν είχεν έτι άρχίσει τόν 
ταχύν αύτοΰ τριποδισμόν, καί οί τροχοί ώλίσθαινον 
έτι άβεβαίως εν τφ  χαύνω ρυθμώ τής έλαστικότη- 
τος, ό νεανίας, οϋ ή καρδία έπαύσατο πάλλουσα, ή- 
δυνήθη νά διακρίννι έν τώ  πλαισίω τοΰ παραθύρου, 
μορφήν λατρευτήν, οίαν ή όνειροπολία τοϊς άγγέλοις 
άποδίδωσιν, μετά  στέφους λαμπερού, οίονεί σέλαος, 
έκ ξανθοχρύσου κόμης, καί μεγάλων μαύρων οφθαλ
μών, οίτινες δσω βραχεία ύπήρξεν ή ριπή αύτών, δ ιέ 
χυσαν δλην αύτών τήν άστραπηβόλον λάμψιν είς τά  
έκτεθαμβημε'να τοΰ Ίωάννου βλε'μματα.

’(δού άπχσα ή σκηνή. Ό  ’Ιωάννης ούδέν πλε'ον 
είδε- ή κεφαλή αύτοΰ έκλονήθη έπί τών ώμων, τήν 
δέ καρδίαν αύτοΰ ένέκρωσεν αίφνίδιον ψύχος, οίονεί 
απελπισίας τινός άμετρου ή θλιβερά έπαφή.

Ό τ ε  συνήλθεν είς έαυτόν, ή άμαξα είχεν άφχνι- 
σθή· μάτην δ ’ ό νεανίας άνεζήτησεν αύτήν δ ι’ Αορί
στου βλέμματος. Τότε έφάνη αύτώ δτι τά πάν σκο
τ ίζετα ι, καί μόρσιμος νύξ μετά  ζοφεράς ομίχλης έπ ι-  
χέετα ι έπί τής πρό μικρού έτι ήλ'.ολαμποΰς οδού. Τά



δένδρα, άτ:ερ προ στιγμών ολίγων Ιθεώρει φαιδρά καί 
ώρκια ύπό τά  έσχατα φύλλα τής έξαφανισθείσης 
πλούσιας στολής τω ν, παρήγαγον ήδη ε π ’ αύτοϋ τά 
αποτέλεσμα επιτύμβιων στηλίδων.

Καί έπανέλαβε τό βήμα αύτοΰ βραδύ; καί κλινών 
ύπό τήν βαρεϊαν ταύτην θλΐψιν, ήν ουδόλως είχε προ- 
αισθανθή, λε'γων κα θ’ εαυτόν ότι εύοαιμονία έξ εκεί
νων ας ή ψυχή ονειροπολεί διήλθεν άρτι πρό αύτοΰ 
ύπό τήν αίγλη ν άνεφίκτου πραγματικότητας.

Δ ι’ ενός μόνου βλέμματος ή κ. Δαήλ κατενόησε 
τήν ταραχήν τοΰ υίοΰ αύτής· άλλ’ άπέσχε ν’ άπο- 
τείνν) αύτφ οίανδήποτε έρώτησιν άδέξιον καί όχλη- 
ράν, έξ εκείνων, αί’τινες ψυχραίνουσι τήν ευαισθησίαν 
καί έκπτοοΰσι τάς σκιάς τής αϊ^οΰς, τά ς περιβαλ- 
λούσας τεταραγμε’νην τινά  ψυ^ήν. Έσκέψατο δέ δτι 
αυτομάτως μ ετ’ ού πολύ θά έπήρχετο ή στιγμή καθ’ 
ήν το τε'κνον θά προσέτρεχε πρός τήν φυσικήν σύμ
βουλον, τήν κεκηρυγμε'νην παρήγορον, έγχύσουσαν τό 
βάλσαμον τής έλπίδος έπί τοΰ κεκρυμμένου τραύμα
τος, δπερ έμ.άντευεν ήδη, αίφνιδίως καί σφοδρώς άμα 
κατενεχθέν.

Περιωρίσθη λοιπόν εις ερωτήσεις τινάς μο'νον περί 
τοΰ αποτελέσματος τής πρός τήν κ. Κολλάρ έπ ι- 
σκέψεώς.

Μειδιών ό ’Ιωάννης ένηγκαλίσθη τ ή ν ν μητέρα 
αύτοΰ.

—  Τετελεσμένον γεγονός, μήτέρ μου- είπε. Δύο 
μαθήματα καθ’ έβδομάδα άντί 50 φρ. κατά μήνα.

Ή χήρα έμειδίασε.
—  Τοΰτο, υίέ μου θά σοί παράσχνι πλείονας κό

πους ή ύλικήν άνακούφισιν δ ια τί ν ’ άναλάβνις τό έ'ρ- 
γον τοΰτο ; είς τ ί τά χα  θά μάς ώφελήσωσιν 600 φρ. 
περιπλέον ;

—  ’Εξακόσια φράγκα ! άνέκραξεν άλλά, καλή μου 
μήτερ καί άν έτι πρόκειται νά έπαρκέσωσι μόνον πρός 
αγοράν τραγημάτων διά  τήν Ελένην, μή δέν θά νϊναι 
πάλιν εύπρόσδεκτα ·, 600 φράγκα! άλλά μέ αύτά, 
είξεύρεις, δυνάμεθα νά διε'λθωμεν 2 μήνας εις Σαίν- 
Λουναίρ, ή είς ’Ετρετά.

Καί έγέλα τρίβων τάς χειρ ας καί άποκρινόμενος 
ζωηράν φαιδρότητα έπί τ·7ί περιστάσει, ώςτε ή κ. 
Δαήλ σχεδόν έπίστευσε τήν έπιτήδευτον ταύτην τής 
ευθυμίας πληθώραν.

—  Κ ’ επειτα , έξηκολούθησεν ό ’Ιωάννης, πιστεύω, 
βλέπετε, έγώ είς τά  προαισθήματα- προϊωνίζομαι 
αισίαν τήν έπιχείρησιν τής παραδόσεως ταύτης, ή κ, 
Κολλάρ είναι γυνή λίαν διακεκριμένη, έπέδειξε δέ 
μέγα ενδιαφέρον πρός έμέ ; τήν συνεπάθησα έκ πρώ
της όψεως.

Έσίγησε φοβούμενος ’ίσως μή προδοθν), μή αίφνης 
εκδηλώσν) τήν άλλοκοτον, τήν άνερμήν.ευτον καί μο- 
νονβυχί γελοίαν έκείνην έντύπωσιν, ήν άπροόπτως εί
χεν ύποστή.

Ή εσπέρα, διέ.ρρευσεν ώς συνήθως. Ή μήτηρ καθί- 
σασα παρά τήν θερμάστραν ένησχολήθη είς έργόχει- 
ρον ποικίλματος, ή Ελένη είς τάς σχολικάς αύτής

εργασίας, βοηθουμένη φιλοστόργως ύπό τοΰ άδελφοΰ, 
δτε δέ τό εκκρεμές τής μικράς αιθούσης έσήμηνε τήν 
δεκάτην ώραν ή κ. Δαήλ ήγέρθη καί εδωκε τά σύν
θημα τής κατακλίσεως. Τά έταστικόν αύτής βλέμμα 
διέγνω τότε έκφρασιν χαράς έπί τής φυσιογνωμίας 
τοΰ υίοΰ αύτής- ό ’Ιωάννης έ'σπευδεν ΐνα μείν/) μόνος.

Ό ντω ς ό νεανίας, μόλις είσελθών είς τό δωμάτιον 
αύτοΰ, παρεδόθη είς τήν όνειροπολίαν του, είδε πολ- 
λάκις διερχομένην πρό τών όμμάτων αύτοΰ τήν αί- 
γλήέσσαν εικόνα, ής ή έμφάνισις παρήγαγεν έπ’ αύτοΰ 
τήν άχανή έκείνην α'ίσθησιν, τήν πλήρη ηδονής άμα 
καί αγωνίας- ήκουεν έ'ναυλον είς τά  ωτα αύτοΰ τήν 
έςαισίαν φωνήν έκείνην, τήν λατρευτήν φωνήν, ή τις  
έπανελάμβανε μόνον τήν λέξιν :

—  α Εις τό έπανιδεϊν ! . . . » ,
Ήκουεν εν όνομα, τό ο'νομα τής Αίνας, τό άγνόν 

καί εΰηχον, καί τόν εύελπιν άποχαιρετισμ.όν . . . καί 
ένόμιζεν ό. Ιωάννης δτι τό «είς το έπανιδεϊν! . . .» 
τοΰτο πρός. αύτόν άπηυθύνετο· δτι πρός τοΰτο ό άήρ 
τό είχεν ωθήσει με’χρις αύτοΰ, ίνα δυνηθή νά μετά- 
σχνι αύτοΰ, ώς μετέσχε τοΰ πυρώδους βλέμματος τών 
δύο μελανών οφθαλμών. Μόλις δ ’ άπεκοιμήθη λίαν άψέ 
ύπνον πλήρη παραδόξων ονείρων, ών τήν συγκεχυμέ- 
νην εξέλιξην κατέλαμπον αστέρες καί ακτίνες.

Αί ήμέραι παρήρχοντο έν τώ ποιητικω γνόφω τοΰ 
ομιχλώδους φθινοπωρινού όρίζοντος. Ό  ’Ιωάννης έπε- 
λανθάνετο έαυτοΰ παρατηρών άσκόπως, διά τών θο
λών ήδη τοΰ παραθύρου ύέλων, τά  ξηρά ^ύλλα. άπερ 
οί άπόγεκΛ άνεμοι έστροβίλίζον άνά τάς εύρείχ; κζί 
σκυθροπάς οδούς, ή έν τώ μικρώ τοΰ οίκου νότιον 
κήπω. Κ αθ’ όσον τό τέλος τής ί βδομάδας προσήγγι- 
ζεν, ά νέος ν;σθάνετο τήν καρδίαν αύτοΰ σφοδρότερν/ 
πάλλουσαν. Δέν έμελλε νά έγκαινίση οίονεί νέαν ϋ- 
παρξιν, έπιλαμβανόμενος άπειράτου τέως αύτώ επαγ
γέλματος, άρχόμενος διδασκαλίας γραμματικής, ήν 
θά παρέδιδε πράς νεάνιδας άντί μαθητών ; Ό  εύγε- 
νής νεανίας έδοκίμαζεν εϋνόητον τα ρα χή ν  τό άκροα- 
τήριον τοΰτο ήν τυ'σω αντιθέτου φύσεως πρός εκείνο 
οπερ είχε μέχρι τοΰδε ! εύχερώς δύναται νά ρύθμιση 
κατά βούλησιν σχέσεις ό διδάσκαλος μετά  μαθητών· 
άλλά πράς μαθήτριας έκκαιδεκαετείς καί δεκαοκταέ- 
δα έτι, θά συνέβαινεν xpx τό αύτό ;

Προέβλεπεν έξ έμπνεύσεως τά ς παντοειδείς άνο- 
μοιότητας, διεισδύων, δ ιά  τής φύσεως αύτοΰ ώς 
ποιητοΰ καί καλλιτέχνου έν τώ μυστηρίω τών λε
πτών αποχρώσεων, τών κρυφίων συναισθήσεων τοΰ 
μυχίου έκείνου σεβασμού, δν άγνονΰσιν, ή παραγνωρί- 
ζουσιν, αί ύπκρςεις αί ήττον ευαίσθητοι πράς τήν 
ποιητικήν άποψιν, ήν παρέχουσι τόποι καί περιστά
σεις τ ιν έ ς .■

Έφρόνει δ τ ι  ή γυνή, ή νεαρά κόρη ιδία, ομοιάζει 
πρός τά  λ.επτοφυα άνθε!/.α, άπεα τραχεία καί χάί- 
ξιος 7 ε'ι? δύναται ϊνα παραφθείβ"/) καί συντρίψ’/Γ πα- 
ρίσταται δέ πρό όμμάτων εύσεβών ώς τό τελειότη
ταν έ'ργον τοΰ θεοΰ, ώς τό λατρευτότατο-; δημιούρ
γημα. Θά εί /εν χ ρ χ  γε, τήν άπαιτουμ^'νην σοβχράν



χάριν, δπως τηρή<7γ  ΰφο.ς διδασκάλου άπέναντι τών 
τρυφερών εκείνων βουλήσεων, άπέναντι τής άφελείας 
τών νεαρών πνευμάτων, άτινα ε μέλλον ν ’ άφιερωθώ- 
σιν είς [τάς άπειρους αύτΑΰ χ ε ιρ α ς ; Πρός. τούτοις 
έθεώρίΐ τήν,γυναΐκα ώς φύσει πολυπράγμονα καί φι- 
λοσκώμμονα, έτοίμην πάντοτε πρός κατόπτευσιν καί 
χλεύην πάσης έλαφράς παραδοξότητος, παντός μικροΰ 
λάθους παρά τώ  ίσχυρώ , φύλω- ένο'μιζεν δτι άκούει 
ήδη τούς λαθραίους ψιθυρισμούς καί καταλαμβάνει 
έπ ’ αύτοφώρο> μ ειδ ιά μ α τα - πώς λοιπόν ν ’ άντιμετω - 
πίρν) τάς τοιαύτας λεπτάς καί κρυφίας προσβολάς, 
άς είναι τ ις  πάντοτε διατεθειμένος νά συγχιρρήστι, 
καί δτε έτι τά  σκληρότατα παρ’ αύτών λαμβάνει
τραύματα ;

Τό σάββατον ,εκείνο, τό μετά  τοσούτων φόβων 
αναμενόμενον, έφθασεν έπί, τέλους.

Τήν τετάρτην ώραν ό ’Ιωάννης, τυπικώτατος δει- 
κνύμενος., ,εύρίσκετο έν τώ μικρώ συνεντευκτηρίψ τής 
σχολής. Ή  κ. Κολλάρ έσπε«σε πρός ύποδοχήν αύ
τού μειδιώσα φιλοφρόνως καί μετά προφανούς συγ- 
κινήσεως.

—  Κύριε, είπε; θά έχητε 12 .μαθήτριας είς τήν 
ποίράδοσιν ύμών έξελέ.ξαμεν τά ς  καλλίστας, έκε.ίνας. 
αΐχινε.ς θά δυνηθώςι ν ’ άκόλουθ.ήσω.σι,ν αύτήν επωφε
λώ ς; έν .τούτοις επιτρέπω έμαυτνί μικρήν τινα  σύ- 
στασιν· έστε, παρακαλώ, αύστηρός δσον δύνασθε· σάς 
προειδοποιώ ότι έχετε νά μορφώσητε πνεύματα λίαν 
άμαθή. .

Ό  δυστυχής ’Ιωάννης ! . . . συνύστα αύτώ τήν αύ- 
στηρητηταν πώς .λοιπόν, έπρεπε νά προσενεχθή έν τνϊ 
έφαρμογ·?) αύτής ; άρά γε ήδύνατο νά τήν έφαρμόσνι ;

Έν τώ  λέγειν ταΰτα, ή διευθύντρια τώ  παρέδωκε 
τόν κατάλογον τών ονομάτων τών μαθητριών. Ό  
'Ιωάννης έν ριπνί όφθαλμοΰ παρετήρησεν δτι αί ξε'ναι 
επεκράτουν, ιδΐ3ρ δέ αί ’Ισπανίδες. Τοΰτο ένεθάρρυ- 
νεν αύτόν ολίγον.

—  Το'σφ τό καλλίτερον ! έσκέψατο- ή γλώσσα ή
μών δέν έχει άλλους κριτάς είμή εκείνους καί έκείνας 
ύφ’ ών λα λεΐτα ι.

Τ ότε.ή  κ. Κολλάρ έδειξεν αύτώ τήν οδόν,προηγού
μενη αύτοϋ-. ακολουθών δ ’ αύτήν εΐσήλθεν είς εύρεϊαν 
τετράγωνον αίθουσαν, ής τό μέσον-κατεΐχεν ·όρθογ<^ 
νιος τράπεζα π.εριστοιχουμένη ύπό 12 εδωλίων- είς 
δε τήν άκραν εύρίσκετο δέκατον τρίτον τοιοΰτον, άνα- 
πληροϋν, τήν έλλειψιν τής διδασκαλικής έδρας. Πρό 
εκάστου τών δώδεκα, τούτων εδωλίων, ΐστατο ορθή 
χ/χ, μια τώ.ν.νεανίδων- εγγύς τής θερμάστρας έν η 
εκ.αιε γλυκεία πυρά, έτερον κάθισμα μετά . κομψοϋ 
αναλογειου άνεμενε τήν έπιστάτιδα .

Ό /Ιω ά ννη ς είδε πάντα τα ΰτα  δι ’ ένός βλέμμα
τος" παρετήρησε προσέτι δτι αί πλείσται τών μαθη
τριών 7)(*αν λίαν εύμορφοι. Καί τοι πάραυτα ύπέστη 
τον πρώτον.τών βλεμμάτω ν.έτασμόν,, ένόησ.εν δμως 
οτι- ή προΦ^κ^Η^ή έπιθεώρησις δέν έγένετο έ τ ι- πα 
σών οί βφ9·χλμβί,- έπί παρουσία τής κ. Κολλάρ, σ / ί  * 
δον αυτοστιγμεί κατεβιβάσθησαν, καί τά  αίδήμονα

βλέφαρα συνέσχον θαυμασίως τήν άφρονα περιεργίαν, 
ή τ ις  έμελλε μ ε τ ’ ολίγον νά έκδηλωθή.

'Η διευθύντρια έλαβε τόν λόγον, άπευθυνομένη 
πρός τόν Ίωάννην.

—  Κύριε Δαήλ, ιδού εκείνα έκ τών κορασίων μας, 
άτινα έφ’ εξής θ ’ άκούσωσι τά  μαθήματα ύμών· τ ι-  
νές έξ αύτών προπαοασκευάζονται δ ιά  τάς έν τώ  Δή
μαρχε ίω εξετάσεις- ταύτας συνιστώ ύμϊν ιδιαιτέρως· 
βασίζομαι δ ι’ έπί τήν αύστηρότητα ύμών‘ πρέπει αί 
δεσποινίδες αύται νά έννοήσωσι κατά βάθος δτι τά  
καλά κο’πφ κτώ νται.

Τό σύστημα τώ  έπεβάλλετο- τρίτην ήδη φοράν τά  
χείλη τής κ. Κολλάρ τώ έπανέλαβον τήν αύστηρότη
τα· άλλ’ ό ’Ιωάννης έσκέπτετο κ α τ ’ ιδίαν δτι ή λέ- 
ξις αΰτη ήτο νεκρόν γράμμα καί ούδέν πλέον. ^Ω ! 
τάς άντιγραφάς καί επιπλήξεις επιβάλλει τ ις  φυσι- 
κώς είς άρρενα· άλλ’ ένταΰθα, πρό τοΰ θελκτικού 
τούτου σμήνους τών δροσερών καί φαιδρών μορφών, 
άπέναντι τών πονηρών μειδιαμάτω ν καί τών βαθέων 
βλεμμάτων, γλυκερώ$ άστραπτόντων ύπό τήν σκιάν 
τών μακρών βλεφαρίδων, άπέναντι τής ύποτρεμού- 
σης φωνής, τών τα χέω ς προκαλουμένων δακρύων, ού- 
δε.μίαν ήσθάνε,το έν έαυτώ κλίσιν, ούδεμίαν δεξιό
τη τα , πρός τό έργον τοΰ αύστηροΰ καί τραχέος έλεγ- 
κτοϋ-. δ ιό τ ι, φεΰ ! άναμφιβόλως θά παρου^ιάζετό ποτε 
ή στιγμή σκυθρωπής, συνς,φρυώσεως καί παρατηρήσεων 
δυναμένων νά προκαλέσωσι τούς θρηνώδεις καί συγκι
νητικούς λυγμούς.

Έν ,τούτοις, τής κ. Κολλάρ ύποδειξάσης αύτώ τήν 
έδραν ήν ώφειλε νά καταλάβ·/), έκάθισεν έ π ’ αύτής- 
ή δ’ ενχαρις περί αύτόν όμήγυρις έπραξε τό αύτό.

Ή  ψυχολογική, στιγμ ή .έπέστη- ήδη ά λογος άνή- 
κεν αύτώ - άπόλυτως σιγή έβασίλευσε, σιγή έν νι ό 
νέος ήκροάτο , τής καρδίας αύτοΰ τά ς παλμούς επί 
στιγμήν συνθλιβόμενος, συσφιγγόμενος τόν λάρυγγα 
ύπό τή ς συγκινήσεως, ούδαμοϋ άλλοθι έρριψε τό βλέμ
μα είμή έπί τού βιβλίου, οπερ, προστυχόν, τυπικώς 
άνά. τάς χεΐρας έλαβεν άόριστόν τι βάρος ήσθάνετρ 
έπικαθήμενον τών βλεφάρων αύτοΰ.

Ά λλά  παρευθύς έπανήλθεν αύτώ ή συναίσθησις τής 
θέσεως καί τοΰ καθήκοντος αύτοΰ- τά  βραχέα τής 
προεισαγωγικής αύτοϋ σιγής δευτερόλεπτα, έφάνη- 
σαν αύτφ ώς πέραν τοΰ δέοντος διαρκέσαντα.

Έν παρομοίαις περιπτώσεσι τό αποτέλεσμα τής 
επανόδου τών αισθήσεων, είναι σ τ ιγμ α ΐο ν  ό ’Ιωάν
νης άποτόμως άνεγείρας τήν κεφαλήν, ήτέν.σε θαρ
ραλέους πρός τά άκροατήριον αύτοϋ· ή οπτική αύτοΰ 
άκτίς συνήντησε δωδεκάδα βλεμμάτων, περιέργων 
άμα καί συμπαθών, άτινα είς τήν συνάντησιν αύτής 
δειλιάσαντα έταπεινώθησαν. Ό  πάγος ^έθλάσθη· ή 
γνωριμία έγένετο, καί ό Ιωάννης έλυσε τήν σιωπήν.

Αί πρώται λέξεις συγκεχυμένα; πως καί ύποτρέ- 
μουσαι έςήλθον τοϋ λάρυγγος αύτοΰ- ά λ λ ’ έχων φω
νήν Αρμονικήν καί ήδεΐαν, καθαρόν τόνον καί εύχέ- 
ρειαν λεκτικού, αύθωρεί συν/ισθάνθη τάν αντίκτυπον 
τής εις τούς άλλους προζενουμένης εύαρεσκείας, τάν



προκύπτοντχ έκ τή ; άντιλτ,ψεω; τη ; ίδ ;α ; επ ιτυ 
χ ία ;, καί τον προσοιδόντα εί; τόν λέγοντα κατ’ άρ- 
χ ά ; μέν τήν εμπιστοσύνην προ; εαυτόν, εί τα τήν 
ασφαλή αύτοπεποίθησιν.

Ώ , ν α ί ! είχε τόν ιερόν σπινθήρα, είχε τον ενθου
σιασμόν τοΰ έργου αύτοΰ. Αί ιδέα ι αΐτινες κ α τ ’ άρ- 
χ ά ; βεβιασμέναι, σιιγκεχυμε'ναι καί άτακτοι συνω- 
θοΰντο εν τφ  πνεύμα τ ι αύτοΰ, προσελάμβανον ήδη 
συν τνί φορα τοΰ λόγου, σύν τνί άνελίξει τ ή ;  παρχδό- 
σεω; καθαρότητα, απλότητα καί ταςινόμησιν με
θοδικήν.

Είχεν αρχίσει άπό έκθέσεώ; τινο;, συνοπτική; με- 
λε'τη; φερ’ είπεϊν, έπί τ ή ;  φιλολογία; έν γένει. καί 
έπί τή ; γαλλική ; φιλολογία; ιδία. Εΰρισκεν άκοιβεϊ; 
ορισμού; καί αντιπαραθέσεις πεισ τικά ;, ευτυχεί; δε 
αναμνήσεις συνεπλήρουν καί ίν ίσ γυ ον τ ά ; προσωπι
κά; αύτοΰ γνώμας. Ένιαχοΰ, έν τη  έντε'χνω προσαρ
μογή αρμοδίου απομνημονευμάτων, γενικαί σκε'ψει;, 
εκφράσει; εύκρινεϊ; καί λέξεις έπίκαιροι παρηκολού- 
Οουν άλλήλας.

Έν τέλει, ή ώρισμένη ώρα π«ρήλθε τα χεία  καί 
δεόντω; χρησιμοποιηθείσα, ό δέ Ιω άννη ;, έν τνί 
ολοεν αύςανούσ-ρ ζωηρότητι τών ήττον ήδη δειλών 
οφθαλμών, διε'γνω δ τ ι  κατώρθωσε νά έμπνεύσν] σε
βασμόν όμοΰ καί συμπάθειαν. Ένόησεν δτι έκρινον 
αυτόν, καί τόν εΰρον άξιον τοΰ κρίνειν τοΰ; άλλου; : 
ή δ ’ ευνοϊκή αΰτη άπόφασις, ή» δσω σιγηλή, τόσω ν.αί 
ομόψηφο;. Ό  καθηγητή; έκηρύσσετο έφεξή; καί κύ
ριο; τή ; τάξεω ; αύτοΰ.

Ό  ’Ιωάννη; ή θέλησε νά έπιφυλάςνj δ ι’ άλλοτε τό 
οπισθο’σημον τοΰ νομίσματο;, δπερ άπετέλει τό κτη- 
®εν βραβείον, ήτοι νά λάβη πείραν τή ; έναντία; άπό- 
ψεως, έγκαινίζων τό πρόσωπον τοΰ αυστηρού τών 
γνωσεων έταστοΰ. Έ π ί τοΰ παρόντος ήρκει αύτώ δτι 
ικανοποίησε τ ά ;  άφώνου; α πα ιτήσ ει;, δτι έσκε'δασε 
τα  πάγη τή ; πρώτη; πχρουσιάσεω;, τά γεννώμενα 
αυτομκτω ; έκ τή ; ένστικτου δυσπιστία; μεθ’ ή ; π ά ; 
μ*θητή; υποδέχεται τόν άγνωστον καθηγητήν. Τό 
ανθρώπινον πνεΰμα, τό γυναικεΐον πνεΰμα ιδ ία , δπερ 
επροικίσθη δ ι ’ εξαιρετική; όξντητο; τοΰ παρατηρητι
κού, καί δ ι’ ά γχ ινο ία ;, ή τ ι ;  κλονει καί άρδην ανατρέ
πει πάσαν τοΰ χαρακτηριστικού, καί δ ι ’ ά γχινο ία ; 
ν,τις κλονεΐ καί άρδην ανατρέπει πάσαν τοΰ χαρακτή- 
ρος υποκρισίαν, πάσαν τή ς ψευδοΰ; έτιστήμης τήν 
απατχλήν πομπήν, δέον ίνα έξ εφόδου καταληφθ/j 
κχι υποταγή έκ πρώτης ό’ψεως. Τοΰτο είναι κανών 
αναλλοίωτο;, ου ή έφαρμογή άρκεΐ ϊνα λύσνι τό πρό
βλημα τ ή ;  αποτυχίας ένίων διδασκάλων απέναντι 
τών μαθητών αύτών.

Τελευταίον ό νέος ήδυνήθη νά παρκτηρήση διακε- 
κριμένω; τά< γλυκεία; εκείνα; καί σοβαρά; μορφές, 
τ α ; ευγράμμου; καί προσηνεί; φυσιογνωμίας, έφ’ ών 
π ά τα ι αί αποχρώσεις τ ή ;  σιγηλής συγκινήσεως διέ- 
χεον ωχράς ή ύποπορφύρου; χροιάς- τά ς καλλονάς 
εκεινας τά ς φιλομεΐδεΐ; καί άπαστραπτούσα; έξ εύ- 
? υ’·*ς, τά  μέτω πα έφ’ ών ή φαντασιόπληκτος έπέρ-

ριπτε βοστρύχου; άτημελεϊ; καί χα ρ ίεντα ;- τού; βα- 
θύχροα; τέλο; ή γλαυκού; οφθαλμού;, τού; προωρι- 
σμένου; Γνα κκτοπτρίζωσιν οί μέν τό ζοφερόν τοΰ βα- 
θέο; πάθου;, ο! δέ τό αίθέριον τών άγνών ρεμβασμών.

Ά π α ν τα  ταΰτα διϊδών διά ριπή; βλέμματος, έμάν- 
τευσεν ετι πλείονα διά τή ; παραδόξου συνεννοήσεω; 
ήν αποτελεί ο άγνωστος ά λ λ η λ ο μ α γ  νη τ  t σ μ ό ς τής ά- 
μ ο ιβχία ; τών ψυχών παρχτηρήσεως.

Ό τ ε  έξήλθε τή ; αιθούση;, οί ψίθυροι έξερράγησαν 
ακράτητοι. 'II κ. Κολλάρ προδρχμοΰσα, άνέμενεν αύ
τόν εν τώ συνεντευκτηρίω, Πύχαρίστησεν αύτώ ένΟέρ- 
μω ; καί τώ έπεδαψίλευσε τ ά ;  φιλοφρονήσει; αύτή; 
μετά θελκτική; τινο; συγκατκβάσεως ποό; τήν ύπε3- 
βολήν.  ̂ ' '

—  Ε ξα ίρετα , κ. Δ α ή λ ! εξαίρετα ! τά  κορά- 
σιά μ α ; κχτεθέλχθησαν, καί θεωρώ έμαυτήν εύτυχή 
διά ?ήν τιμήν, ήν μάς προξενείτε. . . .

Ό  έπαινο; έχει τήν έξαιρετικήν ιδιότητα νά f< 
πάντοτε ευάρεστο; πρό; τόν δεχόμενον αύτόν, καί 
ό τε  άκόμη κρίνεται ύπ’ αύτοΰ ύπερβολικό;- 60εν τό 
δαψιλέ; τοΰτο έγκώμιον προύξένησε μεγάλη ν χαράν 
ε ί; τόν ήμέτερον ήρωα- J] δέ μετριοφροσύνη αύτοΰ 
έπληγη μόνον έφ’ δσον χρόνον ηρκεσεν ίνα καταδείξν), 
ύποχωρών πάντοτε, τό αναρμόδιον καί άμετρον τοΰ 
έντονου τούτου ένθουσιασμοΰ- έν τούτοι; ή κ. Κολλάρ 
ούδέποτε έθεωρήθη ύπό τών γνωριζόντων αύτήν ώ ; 
διαχυτική ή άδόλεσχο;.

Ά λλά  πάσα συγκίνησι;, όσονδήποτε ζωηρά, κα
τευνάζεται, πάν συναίσθημα όσονδήποτε νέον θ ’ ά- 
παμβλυνθ/]. Κ α τ’ ολίγον τό πράγμα έγήρασε, σύν τνί 
μονοτονία δέ τή ; έξεω;, έίτήλθε συγ^ρόνω; είς τόν 
καθηγητήν ακλόνητο; αύτοπεποίθησις, καί τ ις  εύχέ- 
ρεια άνετο; καί όσημέραι αύξάνουσα. Ό  ’Ιωάννη; 
εφθασε μέχρι τοΰ τηρεΐν εκλεκτήν φράσιν, τοΰ τελειο- 
ποιεΐν τό ΰφο; αύτοΰ, καί σχεδόν μέχρι τοΰ άνταρέ- 
σκεσθαι, ύπό τήν καλήν τή ; λέξεως έκδο/ήν, εν
νοείται.

Τοΰτο παρέσχεν αύτώ έγκαύχησίν τινα.
—  Ά ,  κύριε! τώ  έλεγεν ή κ. Κολλάρ μ ετά  συγ

κινητικού ένδιαφέροντος- δ ια τ ί δέν άφιεροΰσθε εί; τό 
διδασκαλικόν στάδιον, θά διαπρέψητε έν αύτώ, π ι-  
στεύσατέ μ ο ι- γνωρίζω καλώ; δτι ή μετρία τού ήμε- 
τέοου φύλου έκπαίδευσι;, ή περιωρισμένη διάρούΟμι- 
σι; τών γνώσεων ημών μόνον πρό; έκεΐνο, δπερ θεω
ρείται ώ ; αποκλειστική είδικότη; τής γυναικό;, δέν 
διανοίγουσι στάδιον άρκούντω; εΰρύ πρός άκμαίαν 
καί λαμπράν εύφυίαν όργώσαν πρό; τήν όσημέραι έπέ- 
κτασιν τής πολυμαθείας αύτής, καί δ ικα ίω ; φιλοδο
ξούσαν τόν θρίαμβον- άλλ’ ή αξιόλογο; δεξιότης, ήν 
ύμεϊ; καί ένταΰθα έτι καταδεικνύετε, είναι τεκμή- 
ριον ιδιοφυία; υπέροχου, κληθείση; πρό; επιτυχίας 
πολλώ μείζονα;.

Έλησμόνει ή ανδρεία γυνή δτι τό διδασκαλικόν 
στάδιον πρό; 6 τνί στιγμή  εκείν·/) απέδιδε τήν προ- 
τίμησίν αύτή;, εκείνη ήσπάσατο καί ήκολοΰθησε τέω ; 
έκ μόνη; τή ; άνάγκη;, ούδέποτε δ ’ έκ κλίσεω;.



Ό  Ιω άννη; άφίνων αύτήν νά λέγνΐ, ετειε φΆ ίω ; 
τήν κεφαλήν, καί έξηκολούθει κ α τ’ ίδ·'αν τ ά ;  μελέ- J 
τα ; καί τάς ονειροπολήσει; αύτοΰ.

Τάς όνειροπολ.ϊ,σεις ! φεΰ ! μίαν καί μο'νην ειχε σή
μερον όνειροπόλησιν . , .

Τό όραμα, τό όραμα εκείνο παρήν αείποτε πρό τών 
ό’ΛΐΛζτων αύτοϋ- παρενετίδετο μεταξύ τή ; όράσεω; 
αύτοϋ καί τοϋ εξωτερικού κόσμου, φωτεινόν ώ; ή 
λάμψι; εαρινή; αύγή;, μελάγχολον ώ; τό ώ/ρόν τού 
^ειμώνο; λυκόφοι;. Ό  Ιωάννη* ήρειδεν έ ~ ’ αύτοΰ 
συγχρόνως τού: χιμαιρικού; πόθου; τή : αγνή; καί 
γενναία; ήβη; του, καί τήν πίκραν ήδυπάθειαν τή; 
μονήρους αύτοΰ θλίψεω;, τή ; ούχί άγευστου αγνώ
στων θελγήτρων. Ώ μίλει πρό; τήν άνάμνησιν, πρό; 
τήν στιγμαίαν εΐ/. να, τήν υυττικήν λαλιάν τοΰ έρω
τος, ό ;τις ούδέν έλπ'.ζει. Ναι,  διότι ούδεμίαν είχε 
©ρούοην ελπίδα ότι θά ήδύνατό ποτε νά έπανεύργ, τήν 
πραγματικότητα τή ; σ τιγμ ή ; εκείνη;, νά διασταυ- 
ρώσ/) τήν οδόν αύτοΰ πρό; τήν οδόν, ήν ήκολούθε·, ή 
λατρευτή τοϋ ονείρου μορφή. ΙΙεποιθώ; δ ’ ό τ ι  ούδέ- 
~θτε θά τήν έπανίδτι, ούϊέ καν έπόθει ν 'άναζητήση 
αύτήν τ ί δε άλλο θά προύξενει αύτοί ή άναζήτησι; 
αΰτη ή ά  βέβαιον άναζωπύρησιν τοΰ βαθέο: -όνου του; 
Κρείττων ή βραδε·* αΰτη γαγγραίνωσίς, ή ένδόι/.υνο; 
οδύνη τραύματο; μή αίμάσσοντο; πλε'ον ! Τουλάχι
στον ούδεις Οά έγίνωσκε τό τρωτόν αΰ-οϋ αε'ρο;, ού- 
δείς έ - ί τοΰ προσώπου αύτοΰ θ ’ άνεγίνωσκε τήν ά-ελ- 
πισίαν άσυγγνώστου ερωτος πρό; ον, δπ£ρ ούδό>ως έ- 
γνώριζε Καί ή ιδέα ότι μόνο; ε γνώριζε τό ίδιον π ζ -  
θο; σχεδόν παρεμόθει αύτόν, διά τής ήν τώ ένέπνεεν 
ύπερηφανία; τοΰ π/.σχειν άνευ -*ρ*πόνου τινό;.

ΙΓλήν.φεϋ,ή -αρτ,γορία αΰτη έμελλε νά ή εφήμερο; !
Τό έτο; εκείνο έληξε ν Οί -α γ ετο ί τοΰ Ιανουάριου 

έσκλήρυνον τά. εδάφη καί έκόσμουν τά ; ύέλου; τών 
θυρίδων διά σχημάτων φανταστικών ή δέ πνοή τοΰ 
Βορρά τοσαυτν,ν διεχεεν ερήμωσιν εττί τοΰ προαστείου 
εκείνου τοπίου, ώετε ευχαριστώ; τ ι ;  άπε'στρεφε τό 
βλέμμα άπό τών γυμνών τοϋ δάσου; τής Βουλόνη; 
κορμών. II ορασι; περιωριζετο μόνον έντό; τών τεσ
σάρων τοίχων τοΰ θαλάμου, ή δέ φαντασία, ψυχρά 
καί νεκρά, μόνον ττερί τό τάξε ίδιον τοΰ Ξαβερίου δέ 
Μαίστρ ήδύνατο νά περιστραφή. Ά λ λ ’ ύπάρ/Ουσι. στι- 
γμαί καθ’ £ ; ή ε ΐ; εαυτόν συγκέντρωσι; καί ή μό- 
νωσις τής φαντασ. χ; ψυχαγιογοΰσι πολλώ πλείον ή 
ή καταδαπάνησι; τΛ,ς άντιλήψεω; πρό; τά έκτο;.

Ό  Ιω άννη; εύαριστω; ήδτ, έμ.ήκυνε,πολλαπλασιά
ζουν, τά ; ονειροπολήσει; αύτοϋ, /.αθήμενω; παρά τήν 
θερμάστραν τοΰ δωματίου αύτού, ου ή διασκευή ύ~ε- 
δήλου τόν ενδελεχή σπουδαστήν καί εραστήν τή ; τέ- 
χνΛ; τοϋ Ασκληπιού- μοναι ύ’ αί τυπικαί αύτοΰ πα- 
ραδοσει; και αι ά; ήκολούθει ήδη ελευθέριοι σπουδαί 
άπέσπων αύτόν έ/.εϊθεν.

I V .

(I από τοΰ οίκου με'χρι τοΰ Ί2τέϊλ, ή μέχρι τής Ι α 
τρική; Σχολή; αποστασις ήν ό Ιωάννη; διήνυε πεζή,

παρεΐχεν αύτώ ευεργετικήν καί υγιεινήν άσκησιν καί αν
τιπερισπασμόν εΐ; τό πνεύμα εκείνο τό καταπεπονημενον 
ύπό τε τή ; οίκειοθελοΰ; εργασία;, καί ύπό τών ανεξαρ
τήτων τή ; βουλήσεω; φαντασιών.

Αί διακοπαί τοΰ οικοτροφείου Κολλάρ διήρκησαν έπί 
δεκαπενθήμερον, μεθ’ ό ό νεαρό; Δαήλ μετά στρατιωτι
κή; ακρίβεια; έσπευσεν έκεϊ καί εύρέθν, αϋθις έν τώ γν«υ- 
στώ συνεντευκτηρίφ έν ω ή διευθύντρια έπεθύμει νά ο- 
μιλήση αύτώ.

—  Θά εχητε άπό σήμερον, κύριε, νέαν μαθήτριαν, 
τήν δεσποινίδα Έλίναν Ζουγάν δέ Μολφάρ. Είναι Ινδή) 
ήλικία; 1 7 ετών, γαλλίς καί καθολική. Ό  πατήρ τ ι; 
είναι πλούσιο; φυτευτή; τή ; Βεγγάλη;· είναι ολίγον 
χαΐδευμένν) άπό τόν πάππον της, πλησίον τοΰ οποίου 
διατριβή τώρα ότε ήλθεν εΐ: Γαλλίαν πρός συμπλήριο- 
σιν τή ; ανατροφή; αύτή;.

Ό  ’Ιωάννη; ελαχίστην έδοικε προσοχήν εί; τά ; λε- 
πτομερεία;, ταύτα; αϊτινε; δέν έφάνησαν αύτώ πολύ έν- 
διαφε'ρουσαι· μία μαθήτρια πλείων ή έλάττων ε’ν τώ μ ι- 
κρώ αύτοΰ άκροατηρίω, δέν ητο βεβαίω; σπουδαίόν τι 
έν τώ προσκαίρω αύτοΰ σταδιω ώ; καθηγητοΰ. Έν τού
τοι; ύπε'βαλε παρατήρησήν τινα.

—  Ά λλά . . . θά είναι 13 εί; τήν Τράπεζαν είπε
αε ιδιών.»

—- Ιν.σθε δεισιδαίμων, κ. Δαήλ '.
—  Ουδόλως, κυρία- έ'πειτα δε καί ή δεισιδαιμονία 

αύτή, έπί -ο ιν /j τοΰ νά παύστ, πλέον ούσα δεισιδαιμο
νία. οφείλει πάντοτε νά φυλάττη αύστηρώ; τά όρια αύ
τή;· ό αριθμό; ;■ 3 εΐ; τήν Τράπεζαν, άν δέν άπατώμαι, 
δέν είναι ολέθριο; είμή μόνον έν γεύματι.

ΊΙ κ. Κολλάρ έγέλασε πλατεί στόματι έπί τώ φαν- 
τασιοπλήκτίο τούτω αστεΐσμώ.

C b a b l k s  V i X' E S f  Άκ^λοΛεϊ

( Μετάφραΰις Κ. Α. Ί Ι . )»

------------ -3*3«Β—    ----

Α Ι Γ Υ Π Τ Ι Α  Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Α

Κύτυχώ; διά τοϋ; μεταγενεστέρου; ή αΐγυπτία βα
σίλισσα Χατεσοΰ (H iltesu) ού μονον ήγειρε τόν ναόν 
αύτή; άλλ’ άνέγραψεν, Ινέγλυψε καί διεζωγράφησεν έπ’ 
αύτοϋ τήν θελκτικωτάτην καί λεπτομερεστάτην ιστο
ρίαν τή ; μεγάλη; εμπορική; αύτής αποστολή;. Ά π ’ αρ
χή ; μέχρι τέλους ή έπιχείρησι; αΰτη ύπήρςε λίαν επι
τυχές έργον. Πολλή άνταλ.λαγή διενηργήθη μετά προ
φανούς βεβαίω; ιόφελήματο® εί; τού; Αιγυπτίου;. Τά 
σκάφη ύπέστρεφον πεπληρωμένα χρυσού, λιβάνου, δού- 
λων, ελεφαντόδοντο; καί έβέννου. Κατόπιν έπήλθεν έν
δοξο; ρτιγμή διά τήν Χατεσοΰ". μεγάλη ήρξατο εθνική 

. εορτή, ή δέ βασίλισσα εκάθητο έπί τοΰ χρυσού αύ—>;



θρόνου κα ί π ά ντες  οί θησαυροί έχύνοντο πρό τώ ν ποδώ ν 
α ύτή ς. Πάντα, τα ΰ τ α  σημειοΰνται έν σειρά θαυμασίων 
έγγλύφω ν έν Δ εΐρ-έλ-Μ παχαρή, έν τώ  μ εγά λω  ναω, ον 
ή Χατεσοΰ ί'δρυσεν α π ένα ντι τώ ν  Θ ηβών. Ο υρείς τώ ν έν 
Α ίγύ π τω  ναών προσομοιάζει α ύτώ - ο ναός ούτος είναι 
έκτισμένος έν σειρά άνδήρων, λελαξευμένων έπ ί τή ς  τοϋ 
λόφου κλιτύος, -/.ατά μ.ήκος ί έ  τ η ς  προσο'ψεως αύτοΰ 
α α ίνετα ι σειοά θαυμασίων γλυφών έπ ί ωραίου λευκού 
αμμολίθου, πραμηνυουσών τά ς  μα/.ράς μ ετέπ ε ιτα  ήμέ
ρας, καθ’ άς τό ναυτικόν τη ς  Ταρτησοΰ (;) (Tarshish) 
«κατε'πλεεν ά π α ξ  έν τρ ιετ ία  μετά. φορτίου χρυσού, αρ
γύρου, έλεφαντόδοντος, π ίθηκω ν κα ί τα ώ ν » . Τ ά  π ά ν τ α  
αυτόθι ύπάρχουσιν έκτός τώ ν τα ώ ν . Κ ατω τέρω  έν τώ  
ϋ δ α τ ι εΰρηνται γεγλυμμένοι πολλοί τώ ν  ιχθύω ν τ ή ς  Έ -  
ρυθρας μ ετά  τοσαύτης μ ά λ ισ τα  τή ς  φυσικότητας, ώ σ τε 
έκαστον είδος δύνα τα ι νά έξακριβωθή, συμπεριλαμβα
νομένου κα ί ιχθύος τινός, έχοντος τόν Ινα όφθαλμ.όν μεί_ 
ζονα τοΰ άλλου, τοΰθ’ δπερ κ α τ ά  τους περί τ ά  τοιαΰτ<χ 
έμ.πείρους σημαίνει διορατικόν οφθαλμόν δ ιά  τή ν  φ ΰσ^ . 
Τολμώμεν νά ε’ίπω μεν δ τ ι ή Χ ατεσοΰ ειχεν έν τ η  αύχη 
φυσιολόγους καί κ α λ λ ιτέχνα ς , ούς κα ί συναπεστειλε μ ετά  
τώ ν έπ ιχειρησάντω ν ήν αΰτη  άνέλαβεν έκστρατείαν 
είς ΠούντΓ;).Όμ,οϋ δέ (.ατά  τώ ν θησαυρών προσήλθε 
ή τοΰ Πούντ βασίλισσα μ.ετά πολλών α ρ χη γώ ν , ύπ οβ α_ 
λαϋσα τ ά  σέβη α ύτή ς εις τή ν α ίγ υ π τ ία ν  βασίλισσαν. ·[{ 
Χατεσοΰ παρε'στησε τη ν  α ντίπα λον  βασίλισσαν ώ ς β ^ε.  
λυκτήν νάνον, κυφήν καί παραμεμορφωμένην Μ ήπω .  ή 
Κ λεοπάτρα  δέν περιέγραφε τή ν  Ό κ τ α β ία ν  ώ ς νάνον ;) 
Ο ύδέποτε εμπορική έπ ιχείρησ ις έσημ.ειώθη υπό τύπον 
τοσοΰτον γραφικόν. Ά λ λ ’ ή δη  τα ρ α χ α ί άνέμενον τή ν  
Χατεσοΰ. Έ π ί  πεντεκα ίδεκα  έτη  μεγα λοπρεπώ ς Ιβ α σ ί- 
λευε, κρατούσα έν τή  υ π ο τα γ ή  α υτή ς τόν νεαρόν αδελ
φόν αύτής, θ ώ τ μ η ν  τόν Γ '.  *Ηδη ό νεανίας ούτ ος ή ν- 
δρώθη· ή το  δε διάφορος δλως τόν χα ρα κτή ρα  τοΰ ά λ 
λου έκείνου άδελφοΰ, αν ή Χατεσοΰ έξηφάνισε κ α τ ά  τήν 
άρχήν τή ς  βασιλείας α ύτή ς. Ε ξα ιρέσει Ραμσή τοΰ Β' 
ουτος η το  προωρισμε'νος ν ’ άπ οβή  ό μ έγ ισ τος π ά ντω ν 
τώ ν α ίγ υ π τ ίω ν  βασιλέω ν. Έ π ί  έπ τα ετ ία ν  δλην συνε- 
βασίλευον, αλλ’ ή  Χ ατεσοΰ ήξίου εΐσέτι τή ν  π ρω τίσ τη ν 
θέσιν, τοΰ ονόματος αύτή ς προτασσομένου π ά ντο τε  έν 
το ϊς  τοΰ κράτους χρονικοΐς. Π ιστεύετα ι δ τ ι έβασίλευσεν 
επ ι ε π τ α  τα ρ α χώ δ η  ετη  κ α τό π ιν  τω ν οποίων εξηφανί- 
σθη ή μ εγά λη  αυτη  βασίλισσα· ούτε λεξις, ούτε νύξις 
περί αύτή ς ά π α ν τα  έν τάφ ω  ή ναω. Ε π ε ιδ ή  δέ τό  4 μό
λ ις  ήγεν έτος τή ς  η λ ικ ία ς, π ιθανόν φ α ίνετα ι ό'τι έχρησι- 
μοποιήθη κ α τ ’ α ύτή ς τό μέτρον, ουτινος χρήσιν κα ί έκεί- 
νη πρατερον κ α τ α  θ ώ τ μ η  τοΰ Β' επο ιή σα το . "Α μα τ η  
εςαφανίσει α υτή ς, ο δ ιά δοχος α ύ τή ς 'ά π ή λ ε ιψ ε  τό  όνομ.α 
τα υ τη ς  α πο  π ά ντω ν  τώ ν μνημείω ν, άπερ αΰτη  άνήγειρε 
κα ι κα/.οβουλως εςηφάνισε π ά σ α ς τά ς  είς τό  μ,εγαλεϊον 
α ύτή ς άναγομένας σημειώσεις. Παΰ κα ί που δμως αί είς 
αυτήν ανάγομε ναι σημ.ειώσεις ά π λώ ς παρεμορφώθησαν 
χω ρίς νά ΰποπεσωσιν εις λήθην καί τό όνομα τή ς  μ εγά λη ς 
βασιλισσης κ α τεχ ε ι εϊσε'ξΐ έςοχον θέσιν έν τή  μακρά σει- 
ρκ τή ς  α ιγ υ π τ ια κ ή ς  ιστορίας.

Η Χατ.σαΰ δον επειράθη να ύπεροη τα δυσυτ:ε"ρβατα

ά λλ’ άνευρε τήν έκτέλεσιν έργου ϊδ ιάζοντος χαρακτήρας, 
αύτοθι δέ μέχρι τή ς  σήμερον έν μέσω τή ς  έκτάσεως 
εκείνης τώ ν ερειπίων έστησε τόν λαμ.πρότερον τώ ν έν 
τώ  κοσμώ οβελίσκων. Θά ελέγομεν δτι έστησε καί τόν 
υψηλοτατον τώ ν οβελίσκων, άλλ’ α ί οίκεϊαι αύθεντειαι 
δέν δυναντα ι νά συμφωνήσωσι κα ί έπ ί ζη τή μ α το ς  τό 
σον άπλαΰ, δσον τοΰτο . θ ά  ένόμιζέ τ ις  δ τ ι π ά ς  τ ις  δύ- 
να τα ι νά καταμετρήση  τό ΰψος οβελίσκου- κα ί δμως ύ- 
π ο λ ο γ ίζε τα ι διαφόρως είς 108  πόδ. καί 12 δακτύλους, 
9 7  π όδ . 6 δ α κ τ . καί είς 92  πόδα ς. 'Ο πω σ δή ποτε είναι 
ό ωραιότερος τώ ν οβελίσκων τοΰ κόσμου καί βλέπω ν τ ις  
τά  θαυμ,άσιον ώχρόν ροδόχρουν τοΰτον λίθινον στύλον, 
καθαρώς διαζωγραφούμ.ενον απένα ντι τοΰ άκτινοβόλου 
ούοανοΰ, ευχαριστεί τ η  Ά μ έ -Ρ ά  κα ί π ά σ ι το ϊς  θεαϊς έπ ί 
τώ  δτ ι δέν μ ετετοπ ίσ θη  ώστε νά σ ή π η τα ι υπό τόν α ί- 
θαλέοντα ούρανάν τοΰ Λονδίνου, τώ ν Παρισίων ή τή ς  
Νέας Ύ όρκης. Ζ υγίζει δέ 3 6 7  3 τόνους. Τ ό ν  αριθμόν 
τοΰτον σημειοΰμεν ϊνα κατανοηθώ σιν αί δυσχέρειαι, α ί-  
τ ιν ες συνδέονται μ ε τά  πάσης απόπειρας μετασαλεύ- 
τοΰ όγκου τούτου. Έ π ί  βάσεως αύτοΰ εδράζεται 
μ ετά  τή ς  λ επτοτέρα ς δυν* τή ς  ακρίβειας καί ακριβώς έν 
α ύ τφ  τού τω  τω  κέντρω τοΰ ναοΰ. Ά ρ χ ικ ώ ς  δύο ύπήρ- 
χον, άλλ’ ό έτερος κ α τ ε κ ε ? μ * τ ί σ θ η .  θ α υμ α σ ιω τέρα  π α ν 
τός θαυμαστού είναι ή γλυφή τώ ν έπ ’ αύτοΰ αναγλύ
φων, βαθεία  καθαρά κα ί α πολύτω ς π ρ α γ μ α τ ικ ή . Τ ά  
ιερογλυφικά τ α ΰ τ α  ά ν α φ έ ρ ^ υ σ ιν  δτ ι « Α υτή  ή Χατεσοΰ, 
ή δέσποινα τώ ν δ ι α δ η μ ά τ ω ν ,  τ ά  ετη  τή ς  οποίας δεν 
μαραίνοντα ι, ήγειρε τά μν’Λμεΐον τοΰτο είς τόν πατέρα  
α ύτή ς » ("Α γνω στον έ π α κ ρ ’-β ώ ς  τ ι  ό Ια ιςπ ή ρ ο ς εγίνω - 
σκε κ α ί τ ί  ήγνόει, μ ε τά  βεβα ιότητας δμως δύ να τα ι νά 
λεχθη  περί αύτοΰ δ τ ι δέν ήδύνατο νά άναγινώ σκη ιερο
γλυφ ικά . Έ ν  τούτο ις παράδοξον δ τ ι, τή ν  Κλεοπάτραν 
αύτοΰ περιγραφών ή τ ις  αποτελεί άσθενή παρω δίαν τή ς  
Χατεσοΰς, μ ετα χε ιρ ίζε τα ι τ ά ί  α ύτά ς ακριβώς λες εις 
λέγω ν : « ή η λ ικ ία  δέν δύ να τα ι νά μαράνη αύτήν » . 
Ό πασαν παράδοξος σύμ.πτωσι? μ ετά  γεγονότος τοΰ 
1 6 0 0  π .Χ . ) Ε ί τ α  έκάλυψεν ολόκληρον τόν οβελίσκον δ ιά  
χρυσού « ίνα λ ά μ π η  έπ ’ άμφοτέρων τώ ν χωρών ώς ό 
δίσκος τοΰ ήλίου, καθαρός χρυσός είλημμενος έκ τοΰ άρ
χοντας τώ ν έθνών ». Περαιτέρω σηυ--'·οί τ ίν ι τραπώ  ολό
κληρος ή λα μ π ρ ά  αΰτη  έργασία διεζ,ήχθη^ « εντός ε π τά  
μ,ηνών ά π ’ α ύτή ς τή ς  άρχής δτε πρώτον ελατομήθη  εκ 
τοΰ έν τώ  άρει λατομείου» Ό πασον συχνακις, διερχομενη 
έκεϊθεν έπ ί τοΰ άρματος α ύτής, ή ήγεμονις α ΰτη  έθελ- 
χθη  έκ τή ς  αψεως του μεγάλου αύτής οβελίσκου, α ντα 
νακλώ ντας τ ά ς  θαλπεράς τοΰ ήλίου α κ τ ίν α ς ! Χ αμηλά 
δ ’ έν τ η  βάσει αύτοΰ ένέγλυψε κα ί τη ν  εξής θριαμβικήν 
λεπτομέρειαν, δτι « ούδέποτε, ά π ό  τή ς  δημιουργίας του 
κόσμου, έτελέσθη τ ι ίσον πράς έκεινα, ά τ ιν α  κατήρτισεν 
ή π α ϊς  του ήλίου, Χ ατεσοΰ ».

(Έκ τοΰ αγγλικού) Γ. Κ. Λ αξαρίδης.
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