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^Περίοδος Δει : κ·- Δ·' Αθηναις. τηι η Απριλίου 18Θ9 ,Ξ^τος ^ξΓ'. — ‘Αριη. 14

ΓΡΑΦΕΙΟΝ

0101 ΠίΝΕΠΙΪΤΗΜ ΙΟΥ 59.
"Εκαστον φύλλον τιμαται 

λεπτών 20.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΔΑίϊΙΒΕΡΓΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ
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Ήν Ήλλάδι .... Δρ. 10 
Ήν τή αλλοδαπή Φρ. yp. 1?
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ΤΑ Κύακινα Αυγά, πασ-χαλινα\ Εντυπώσεις, ύπό 
1. Ματάννυ.

'Εβδομάς κοινωνική και φιλολιγικη. 
Νΐιιοτοΐρας, ιστορική σελίς, υπό Κ . Γ. Ζηαίου.
Τ6 ΛΙΟινον Χρονικόν των Αθηνών, ύπό Δ. Γρ.

Καμποϋρογλου.
“Eva μόνο φιλί ποίημα Γ. Μιρτινέλη.
’Απόλλων -Χριστός. Οεολογιχή σύγχρισ'.τ, ύπό Ν.

ΙΙαπσλεςανόρή. I
Τό Ίΐμ»ρολόγιον τοΰ Αρχηγού Κρειζή Ιίαρά 

τη Μπονμπονλινα —Ό Κριεζης etc την οι
κίαν τον.—'Η ασθένεια τον Κριεξη. — Νέα 
ναυτολογία.—Λιίσις πιιλαιάc διαφοράς.— Ε
πάνοδος εις Εύβοιαν.—Οι άγρι σπαγίται. 

”θλγα, Μυθιστορία Λουδοβίκου Ενώ. (Έκ του 
Γαλλικού). Τέλος.

Βίδήαιις τής ΈβδομΑδος Εγχώρια—Εξωτε
ρικά—Φιλολογία, Καλλιτεχνία κ.τ.λ.

Μβιαίτερα Γράμματα.
Βία βιβλία.

ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΥΓΑ

(Πασ/αλιναι εντυπώσεις).

Όσον μ,εγαλύνεται ή χωρίζουσά με άπό 
τής παιδικής ηλικίας χρονική άπόστασις, 
τόπον ζωηρότεραι καθίστανται αί εικόνες, 
αΐτινες μοί προύξένουν τότε άγαθάς έν- 
τυπώσεις. Αί άλλαι, αί θλιβεραί ώς εί εί- 
χον χαραχθή έπί της άμ,μ,ου έσβέσθησαν 
σχεδόν. Η, καί άν άφήκαν ί'χνητινά, είνε 
τόσον δυσδιάκοιταώστε δυσκόλο>ς δύναταί 
τις νά τα διαχωρίση άπό των ευάρεστων 
αυτού αναμνήσεων.

Είχον άπωλέση τήν μ.άμ.μ.ην μου τότε, 
ήν ήγάποιν σχεδόν, όσον ήγάπα εκείνη 
τό είδωλόν της, τον δυο φοράς υιόν της: 
έμε. Ητο ό πρώτο; νεκρός, όστις,ώς εν
θυμούμαι, έξήοχετο εκ τοϋ οί’κου μ.ας καί 
την έκλαυσα, την έθρήνησα πολύ. Τί ά- 
πέμεινεν έκ τής θλίψεως εκείνης j ΙΙικρά 
τις άνάμνησις ; "Οχι. Τουναντίον γλυ
κεία, όπω; ήτο τό μειδίαμά της γλυκύ.

Μοί ήγόρασεν ό θεϊό; μου μικρόν άργυ- 
ροϋν ώρολόγιον. Τό έλαβον εις χεϊρας, τό 
έθώπευσα, τό ήσπάσθην καί τό έπλησί- 
ασα πρός τό ούς μου, τό δέ τίκ-τάκ του 
μοί έλεγε τά γλ,υκύτερα πράγματα τού 
κόσμου. Μουσικήν τοιαύτην δεν ήκουσα 
έκτοτε. Καί όταν κλείω τούς οφθαλμούς 
τοϋ προσώπου, 'ίνα διά των όμμάτων τής 
ψυχής ατενίσω πρός τό παρελθόν καί ά- 
ναμνησθώ τής τρισευτυχοϋς έκείνης στιγ
μής, την έπαναβλέπω πάλιν, την αισθά
νομαι την εύτυχίαν μου, τό ακούω τό ώ- 
ρολόγιόν μου νά όμιλη καί νά έπανα- 
λαμβάνν) διά τής αυτής γλυκείας φωνής,

ίί,τι τότε κατά πρώτον έψιθύρισεν εί; τό 
ούς μου.

Σέ εύχαριστώ, Θεέ μου, ότι μόνον εις 
τάς καλάς έντυπώσεις έχάρισας ανεξά
λειπτα, αναλλοίωτα καί έσαεί άναζωο- 
γονούμενα χρώματα. Σύ βέβαια θά τας 
έζωγράφισας καί δι’ αυτό είνε αιώνιοι 
όπως Σύ.

*

Μία τών ώραιοτέρων αναμνήσεων μου 
είνε ή έντυπωσις, ήν μοί προύξένουν τά 
κόκκινα αυγά. Άπό τής πρώτης μου πεν- 
ταετηριδος, καθ’ ήν ήρχισα νά εννοώ την 
διαφοράν τών χρωμάτων καί νά γνωρίζω 
ότι έκ φύσεως γεννώνται λευκά, άπό τότε 
τό πασχαλινόν χρώμά των μοί γεννά καθ’ 
έκαστον έτος νέας συγκινήσεις. Άλλ’ αί 
τελευταΐαι είνε ώχρότεραι τών πρώτων. 
Ό,τι αισθάνεται ό έπιθεωρών την έκ τού 
μηδενος άνοδόν του εις περιωπήν υψηλήν, 
τοϋτ’αύτό κατ’ αντίστροφον ακριβώς λό
γον αισθάνομαι καί έγώ έν τή παρελάσει 
τών αναμνήσεων τούτων. Καθ’ οσον δε 
προχωροΰσι τά έτη, τά κόκκινα αυγά ά- 
πόλλυσι την λάμψιν έν άρχή καί τό ζωη
ρόν χρώμά των ολίγον κατ’ ολίγον μετέ- 
πειτα. Καθ’ έκαστον έτος τά βλέπω ώ- 
χριώντα.Οί κατασκευασταί άρά γε τόσον 
ένόθευσαν την βαφήν ή τών ομμάτων μου 
ή δύναμ.ις έξησθένησε τόσον ;

Δέν ένθυμοϋμαι βεβαίως τί ή,σθάνθην 
ότε βρέφος έν τη μητρική έτι αγκάλη εί- 
δον νά μ.οι έπιδεικνύωσι τό πρώτον κόκ- 
κινον αύγόν. ’Ίσως υιοθέτησα τό σκίρ
τημα, όπερ μετέπειτα είδον εις άλλα 
βρέφη,καί την χαράν καί την άγαλλίασιν. 
’Αλλά νομίζω αυτήν τήν στιγμήν, ότι 
γίνομαι πάλιν νήπιον καί μέ ήδείας άνάρ- 
θοους φωνάς,με αί'γλην θεσπεσίαν έπί τής 
μορφής τείνω τάς μικράς μου χεϊρας διά 
νά το λάβω, νά το άρπάσω, νά το φέρω 
εις τό στόμα μου τό λαμπρόν εκείνο καί 
μυστηοιώδες άντικείμενον, τό όποιον έ- 
σπευσε μετά χαράς νά μοι έπιδείξη ή μή- 
τηρ μου ή ή άδελ,φή μου.

ΊΙ άμ.έσως επομένη έποχή παρουσιά
ζεται επίσης άμ.υδρώς εις τήν μ.νήμ.ην 
μου. Τό κόκκινον αύγόν δέν ήτο βεβαίως 
ξένον εις έμέ, άλλ’έχαιρον ήδη ώς νά το 
έβλεπαν διά πρώτην φοράν' καί έτι πλειό- 
τερον: διότι ήδυνάυ.ην νά έκδηλώσω σα- 
φέστερον τήν χαράν, ήν ή' θέα του μοί 
παρήγε' θά είπον τότε κατά πρώτον τό 
όνομά του , παραμ.ορφωμ.ένον βεβαίως , 
άλλά μέ ολην μου τήν καρδίαν' θά το έ
λαβαν εις τάς μικράς μου παλάμας, θά 
το έθλιψα, θά το έθώπευσα, θά έφοβήθην 
μή πέση κάτω καί θραυσθή,όπω; βεβαίως

θά υ.οι έλεγαν, καί θα το ήσπαζομην τό
σον συχνά, ώστε νά προεκτείνω :ο εου- 
θεόν χρώμα τών χειλεων μου μέχρι τής 
οινός, μέχρι τού πωγωνυς. Φαν τ α ,υμαι 
ποιαν θλίψιν θά μοι προυζενει ή πτώσίς 
του κατά γής, καί πόσα δάκρυα θα μοι 
ποούκάλει ή άνέγερσίς του, μεθ’ ήν θ ά- 
νεκάλυπτον, ότι δέν ήτο πλέον όπως 
πρίν,στρ ο γγύλ ον,στερεόν,άλλάκατεστραμ- 
μ.ένον, μαλακόν, έκρέον' πόσα δακρυα μέ
χρι; ότου θα μ.οι έφεραν άλλο νευν καί 
καλόν, όπεο ύποπτο); θά έλάμβανον έκ 
τών χειρών τοϋ δίδοντας... Άλλα καί ό
ταν θά έβεβαιούμην περί τής εντελούς 
άντικαταστασεως δέν θά έφαινόμην α
γνώμων έγώ πρός τό παλαιόν, τό συντοι- 
βέν, άλλά καί τούτο θά ήζιουν βλευ.αά- 
των συμπάθειας καί στοργής...

Ήδη άναμφισβητήτως αί αναμνήσεις 
είνε ίδικαί υ.ου, ννήσιαι. Δέν τας έδανεί- 
σθην άπό άλλα παιδια, δέν τας έκλεψα 
άπό κ ά ν ε ν α.

'Ενθυμούμαι.
"Οχι τρικλίζων πλέον, άλλά μέ βήμα 

σταθερόν,έσπευδαν εις τά μαγειρεΐον, όπου 
έντάς μεγάλης χύτρας έβράζετο ή βαφή 
καί έβυθίζοντο μετά προσοχής τά λευκά 
αυγά διά νά έξέλθωσι ροδόχροα έκ τού 
λουτοού των, καί άνεβυθιζοντο πάλιν 
διά νά έξέλθωσι κατακόκκινα πλέον. 11ε- 
ρίεργος παρατηρητής, όπως είνε τά παι- 
δία πρό τών διαφόοων περιπτώσεων τής 
έκτυλίξεως τοϋ βίου, παριστάμ.ην εις τήν 
ώραίαν ταύτην εορτήν άτενώ; έχων προσ
ηλωμένα διάνοιαν καί βλέμμ.ατα έντός 
τής χύτρας καί Οέλων μάλ,ιστα νά σύνερ
γα σθώ καί ύποδεικνύων τί έπρεπε νά 
κάμωσιν,οπως έκεϊνοέκεϊ τό όποΐονϊστατο 
ΰψηλότεοα έπί τών άλλων καί έλ,εύκα- 
ζεν έντός τοϋ βεβαμ.μένου ϋδατος, όπως 
εκείνο καταβυθισθή, τεθή χαμ.ηλ,ότερα 
διά νά μ.ή τύχη καί άδικηθή εί; τόν χρω- 
μ.ατισμ.όν. "Αλλοτε έβύθιζ ον τήν χεϊρά 
μ.ου έντός τής άποψυχρανθείσης βαφής, 
τάς άκρας τών δακτύλων πρώτον,μ.ή τυχόν 
καί έκαιεν,’ίσως δέ καί τήν χεϊρα ολόκλη
ρον, έάν με άφινον. Άν δέ τούτο ποούκά- 
λει έπιπλήξεις έκ μ.έρους τής μ.ητρός μ.ου 
καί δάκρυα κατόπιν έκ μέρους έμ.ού, ή 
έπίπληξι; έλησμ,ονεϊτο καί έξηραίνοντο 
τά δάκρυα εί; τήν θέαν τοϋ ωραίου χοώ- 
μ.ατ-ος τοϋ βαφέντος δακτύλου μ.ου, πρό 
πάντων δέ έκ τής χαομ.οσύνου θέας τών 
κόκκινων αυγών.

Ένθυμ.ούμ.αι τήν χαράν ταύτην τού 
εξαετούς εαυτού μου,καί την συμ.μερίζο- 
μαι μ.ετ’ αύτού ώς νά ήμην άλλος άνθρω
πος έγώ.

Α
.Π
.Θ
.



2 Ε Β Δ Ο Μ Α Σ

Ενθυμούμαι την ίλαρότητα , ήν μοι 
προύζένει ή έπάλειψις των περίχωρων του 
στόματός μου διά τοϋ κρόκου, ΰτε μέ έ- 
φερον πρό τοϋ κοτόπτρου διά νά με κα- 
ταστήσωσι προσεκτικώτερον. Μίαν φοράν 
άντί νά δυσαοεστηθώ έκ της κωμικής ό- 
ψεως, ήν είχον προσλάβη διά των συνα- 
ναμιγμενων εκείνων κιτοίνων καί ερυ
θρών χρωμ,άτων έπί τοϋ προσώπου μου, 
τόσον ένεθουσιάσθην, ώστε μετ’ ολίγα 
λεπτά συνελαμ.βανόμ.ην άλείφων διά τοϋ 
υπολοίπου τοϋ αϋγοϋ και των φλοιών 
την ρίνα καί τύ μέτωπόν μ.ου ... Δεν έν- 
θυμοϋμαι άν τοϋτο μοί έστοίχισε βαρυ- 
τέοαν έπίπληζιν ή καί τι πλειότερον , 
διότι ειπον ήδη οτι λησμονοϋνται ταχέως 
αί δυσάρεστοι έντυποόσεις. Δέν λησμ.ο- I 
νοϋνται όμως καί αί εύάοεσται,ή δέ εΰθυ- I 
μία, ην ήσθανόμ.ην έπί τή έκτελέσει της [ 
βιαιοπραγίας εκείνης κατά τοϋ προσώπου 
μου καί τοϋ αΰγοϋ, καί τώρα έτι μέ κα- I 
θιστα εΰθυμον διά της άναμνησεως.

*

Κατά την δεκαετή ηλικίαν μ.ου τά 
κόκκινα αυγά ποοσέλαβον δι’ έμ.έ νέας 
ιδιότητας. Έτρωγον βεβαίως καί κατά 
τάς άλλας ημέρας τοϋ έ'τους,άλλά την νο- 
στιμ,ότητα, την γλυκύτητα, τό άρωμ.α 
τών πασχαλινών ουδέποτε θά το λησμο- , 
νήσω. Είχον την άδειαν τότε νά τρώγω 
όχι Ιν μ,όνον,άλλά καί δύο κάποτε όμοϋ.
Ω, τοϋτο δεν ήτο μ.ικοά εΰδαιυ.ονία. ’Έ

πειτα τό τοίγκρισιια τί ώοαία διασκέ- 
δασις ! Τότε ακριβώς ήρχισα νά έλπίζω 
εις την τύχην... Τό τσίγκρισμα τών αυ
γών είνε τό πρώτον τυχηρόν παιγνίδιον, 
οπερ παίζει ό άνθρωπος. ’Εγώ μάλιστα 
ΰπηοζα πάντοτε τυχηρός. Είνε αληθές, 
οτι μίαν φοράν — θά ήαην τότε δώδεκα 
έτών — έκαμα καί μικοάν τινα καλπο- 
νόθευσιν, βάψας μ.αρμ,άρινον ώόν καί δι’ 
αύτοϋ έπιτυχών δύο ή τρία θύματα, άλ- 
λά μέ ένόησαν ταχέως οΐ συνηλικιώχαί 
μου, μέ έκήουςαν ύποπτον καί διά νά με 
παίζουν τοϋ λοιποϋ έζήτουν νά βεβαιω- 
θώσι περί της γνησιότητος τοϋ αΰγοϋ 
μου, τούθ’ όπεο πολύ αέ προσέβαλε, ίσως 
δέ μοί έγένετο καί μικοόν διά τό μέλλον 
μάθηυ.α.

*

Δέν λέγω ότι άπό τοϋ δεκάτου πέμ
πτου έτους τής ηλικίας μου ήρχισε νά 
καθίσταται δι’ έμέ άλαμπέστερον τό χρώ
μα τών κόκκινων αυγών. Δέν ενθυμούμαι 
όμως νά με ένεθουσίαζε πλέον ώς ποό 
διετίας ή έορτη τής βαφής αυτών. ’Ίσως 
τά καινουργή ένδύματα, ίσως ό αμνός, 
ίσως ή εκκλησία ΰπερίσχυον κατά τάς 
παραμονάς τοϋ Πάσχα. 'Οτε όμως κατά 
τό πρώτον πασχαλινόν γεύμα τά έβλεπον 
έπί τής τραπέζης, τό θέλγητρόν των ύπε- 
ρίσχυε, τό τσίγκρισμα έπανελαμβάνετο 
μετά χαράς ειλικρινέστατης καί ή βασι
λεία των έπί τής καρδίας μου έκραται- 
ούτο καί πάλιν. Δέν ήσαν όμ,ως πλέον 
τόσον νόστιμα, οσον άλλοτε" άλλ’ εις 
τοϋτο βεβαίως δέν έπταιον αί τεκοϋσαι 
«ΰτά όρνιθες. Βοαδύτερον ένόησα τον λό- I

γον, δι’ δν είχεν άπωλέση την πάλαι ευ
αισθησίαν της ή άκμαιοτάτη, άλλως τε, 
αίσθησίς μου, ή γεϋσις. ’Ασεβών πρός τά 
νόμιμ,α ποοσεπάθουν έν κρυπτφ καί παρα- 
βύστω νά κατευνάσω την παράφορου πεί
ναν, ήν έκαστος καλός χριστιανός αισθά
νεται κατά τάς δύο τελευταίας ημέρας 
τής Τεσσαρακοστής, διά κόκκινων αυγών. 
”Ημην ήδη αρκετά έλευθερόφρων, όσον ά- 
φορα τάς νηστείας, καί τοϋτο δέν το έ- 
θεώοουν πλέον άμ-άρτημα. Έτιμωρούμ.ην 
όμ.ως την έπαύοιον άκριβώς: τό ροδόχοουν 
σύμβολον τής Λαμπράς έχανε δι’ έμέ μέ
ρος τοϋ θέλγητρου του.

*

Άφ’ ότου έγενόμην είκοσαέτης ήρχισα 
νά διακρίνω την κακήν ποιότητα, φαίνε
ται, τής βαφής. Δέν έλαμ.πον πλέον όπως 
άλλοτε. Παρήλθε καί εν Πάσχα, καθ’ ο 
δέν έτσίγκρισα—δέν ενθυμούμαι διά ποιαν 
αιτίαν. — "Αν όμ,ως έβράδυνον νά τα φέ- 
ρωσιν έπί τής τραπέζης καθ’ όλας τάς 
ημέρας τής διακαινησίμ.ου έβδ ομ.άδος, ή- 
μ.ην ικανός νά καταλ,ηφθώ υπό άγανακτή- 
σεως. Τό όνομ.ά των κατά πάσαν τοϋ χρό
νου έπογην διήγειρεν έν έμοί ήδυτάτας 
αναμνήσεις, άλλά διά νά μοί άρέσκν) τό
σον τό παρελθόν, φαίνεται ότι τό έκριναν 
άνώτερον τοϋ ένεστώτος. Τά έθώπευον 
πάλιν, άλλά μ.έ φόβον μή κηλιδώσωσι 
τάς χεϊράς μ.ου. Τά έτρωγαν, άλλά μέ φό
βον μ.ή βαρύνωσι τόν στόμ-αχόν μ.ου.

*

Είκοσιπενταέτης συνεμ.εριζόμ.ην την 
άγαλλίασιν τών άλλων εις την θέαν των, 
διότι άγαλλίασιν δέν ήσθανόμ,ην πλέον 
έγώ άπ’ ευθείας. Ήτο Ιν έθιμ.ον πλέον 
δι’ έμ.έ τά κόκκινα αυγά καί ώς ώραΐον 
έθιμ.ον έπρεπε νά το σέβωμ,αι. Εις την 
θέαν των ώμ.ίλουν ΰπέο τής διατηοήσεως 
τών έθίμων τούτων ώς κοίκων συνδεόντων 
ημάς μ.ετά τών πατέρων ήμ,ών. Έδημη- 
γόρουν ινα πείσω έκείνους, οϊτινες... ού- 
δεμ.ίαν είχον αντίθετον γνώμ.ην'άλλά μ,ετά 
τόσης θεομ.ότητος, ώστε πολλάκις ήρώ- 
των έμαυτόν μ.ή έζήπτε την ευγλωττίαν 
μου ή άδυναμία τών πεποιθήσεών μου... 
Έφιλοσόφουν ε’ις την θέαν των καί άνεπό- 
λουν τάς ωραίας ήμ,έρας τών παιδικών 
μου χρόνων. Τά έθεώοουν ώς προσφιλή 
εικόνα προσφιλούς νεκρού. Τό χρώμ.ά των 
μοί έφαίνετο ώχρότεοον, σκιώδες4 καί οΰ- 
δεμ.ίαν έχον πλέον σχέσιν ποός τά ρόδα 
καί τά νέφη τοϋ λυκαυγούς. Ή γεύσίς 
των, γεϋσις συνήθους αυγού. Καί πολ
λάκις — δέν θά τό πιστεύση αυτό ούδείς 
δεκαπενταέτης—πολλάκις.. .αυγά άπλώς 
τά άπεκάλουν, όχι κόκκινα αυγά. 'Ως νά 
έλεγον τόν "Αγιον Γεώργιον, Γεώργιον 
άπλώς, την ’Αγίαν Αικατερίνην, άπλού- 
στατα Αικατερίνην...

Ούτως ημέρα τή ημέρα αί έντυπώσεις 
των καθίσταντο ώχρότεραι μέχρις έκμη- 
δενισμού...

*

Άλλ’ ώ τού μυστηρίου 1 Άνήρ ήδη

| άκμαϊος έγενόμ.ην καί πάλιν παΐς έξ- 
' αίφνης.

Προχθές έβάφοντο έν τώ οίκω μου τά 
κόκκινα αυγά. Νομίζετε ότι ώς πρό τι- 
νων έτών παρήλθον χωρίς εν νά στρέψω 
πρός αυτά βλέμ.μ.α ; Νομ-ίζετε, οτι έτε- 
χνολόγησα περί τής ποιότητος τής βαφής 
ή έδημ,ηγόρησα περί τής άναγκαιότητος 
τών έθίμων, ή έφιλοσόφησα περί τών έν- 
τυπώσεων τοϋ παοελθόντος ; Νομ-ίζετε 
ότι έφοβήθην μή κηλιδώσω τούς δακτύ
λους μου ; Νομίζετε ;

Άπατάσθε.
Έστάθην πάλιν άνωθεν τής χύτρας καί 

παρετήοησα τά λευκάζοντα αυγά, άτινα 
έπί τών άλλων ευρισκόμενα ίσως θά ήδι- 
κοϋντο κατά την διανομήν τοϋ χρώμ,ατος.

Έβύθισα τόν δάκτυλόν μου έν τώ οο- 
δοχρόω ΰγρώ καί εΰαρέστως παρετήοησα 
τόν χρωμ,ατισθέντα δάκτυλόν μ.ου.

ΊΊσθάνθην παλμ.οΰς έν τή καρδία, τό 
σώμα μου έσκίρτα πάλιν όπως άλλοτε, 
οτε άπό τής μητρικής άγκάλης τά ήτέ- 
νισα κατά πρώτον. Έξέβαλον μικράς. 
χαρμ.οσύνους φωνάς, έτεινα τήν χεΐοα, 
ΐνα άρπάσω καί άσπασθώ τό ποώτον έ- 
ζαχθέν. Έψιθύρισα τό όνομ,ά των παρα- 
μ,εμ.ορφωμ.ένον, όπως ότε έστερούμ.ην ο- 
δόντων.

Έτσίγκρισα μ,εθ’ όσης χαράς οτε ή- 
μην δεκαέτης, τά ήσπάσθην μεθ’ όσης πε- 
οιπαθείας τά ήσπαζόμ.ην νήπιον καί έπί 
τοϋ προσώπου μ.ου, οπερ έφερον πάλιν έ
ναντι τοϋ κατόπτρου, είδον ζωγραφιζο- 
μ.ένην όλην τής γής τήν ευδαιμονίαν.

Άλλα ποία λοιπόν παράδοζος, Οει/.ε- 
j λιώδη ς μεταβολή έπετελέσθη έν έμ,οί ;
! Οΰδεμ.ία.
: Άπλώς ... έκράτουν τόν υιόν μ.ου εις
: τάς άγκάλας μου.

I. Μαιάνος

ΕΒΔΟΜΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

Χριστός ανίατη! — Ό κ. Deschampa καί ό /.. Πο- 
λέμης. Δημοσιεύουσιν ολίγα, άλλά λέγουσι πολλά. 
Τις Εηει τό άδικον. — Ό γραμματεύς τοϋ Διαδό
χου. — Ο μικυλογράιρο; ΓΙαπουλια; καί τά ίργχ 
του. — ΑΙ έφημερίδες, οι αϋτοκτονοϋντες καί εν 
παλαιόν άνίκδοτον. — Τοϋ Παπά ή Κολοκύθα καί 
ή τοϋ Δημοτικού Συμόουλίου.

Θάλλει άπό ημερών ή Πασχαλιά καί 
τά μ,εθυστικά της άρώμ.ατα διαχεόμενα 

; ανα τους κήπους καί τούς άγροΰς ένθου- 
! σιάζουσι τά πετεινά καί τά έντομα καί 
i άγγέλουσιν αΰτοϊς τήν άνοιζιν. Άλλ’ άπό- 

τών ναών τοϋ Θεού έξέρχεται γλυκύτε
ρου τό μύρον τής χάριτος χαροποιούν μι
κρούς καί μεγάλους, πραύνον τάς τεθλιμ- 
μένας ψυχάς καί έμπνέον τοϊς πάσι λό
γους αγάπης καί έλπίδος.

Άν ήτο γνωστή ή ήμερα, καθ’ ήν δ 
Θεός έπλασε τόν κόσμον, καί έπανηγυρί-
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ζομεν την επέτειόν της, πάλιν ή έπετειος 
τής αύριον θά ήτο ή μεγαλειτέρα τών 
έοοτών έν ούρανφ καί έπί της γής. Λεν 
είπεν ό Θεός ότι πανηγυρίζουσι καί οί οΰ- 
οανοί έπί τ'ϊϊ επιστροφή του άμ,αρτωλοΰ ; 
σύν τη άναστάσει δέ του Σωτήρος δέν ά- 
νίστανται οί άνθοωποι έκ της αμαρτίας ;

Χοιστός Άνέστη ! αδελφοί. Άλλ όταν 
το λέγομεν. . . μή τον άφίνωμεν να άνί- 
σταται μόνος.

*

Ό έν Παρισίοις αγαπητός ήμών συν
εργάτης κ. Πολέμης, ό γενναίαν ύψώσας 
φωνήν κατά της μαστιζούσης ικανόν μέ- 
ρος της ήμετέοας κοινωνίας ζινογ.Ιωοσΐ- 
τιδου, ύποστηριζων καί αύθις οσα έπί 
τή διαλέξει του κ. Descliailips έπέστει- 
λεν ήμϊν καί ουδέ βήμα ύποχωρών, γρά
φει τά έξης έν νεωτέρα προς την διεύθυν- 
σιν της 'Εβδομάδας έπιστολϊ).

«01 Ιν. της άναγνώτεω; της διαλέξεω; τοϋ κ. 
Descharaps άτοοίδοντες άδικον εις ίμέ καί εις τήν 
άγανάκτησίν μου,άς μάβωβιν ότι έν Παρισίοις οΐ κά- 
ανοντεςδημοσίας διαλέξεις,ώς ήτο ή τοΰ a.Doschamps, 
οέν κρατοΰν τό χαρτί εις τό χέρι των, όπως οΐ 
εν ΆΟήναις συνάδελφοί των, άλλ’ όμιλοΰν, άπλώς 6- 
μιλοΰν, σπουδαιολογοϋντες, μελετώντες, άκολουΟοϋν- 
τες τήν μνήμην ή τήν φαντασίαν των καί έν ανάγκη 
χαριεντιζόμενοι ή ‘χαριτολογοϋντες. ’Εννοείται λοι
πόν οτι, όταν δην.οσιεύεται £ν τοιοϋτον δημόσιον α
νάγνωσμα, παραλαμδάνονται έξ αΰτοϋ τά σοοαρώτερα 
καί τά θετιχώτερα.

Έγώ δέ οΰδαμώς άπΙδιδον άδικον εις τόν κ. Des- 
champs, έκθετων τή προηγουμένη μου έπιστολή τάς 
παρατηρήσεις του περί τής άμελείας τής έθνικής 
μας γλώσσης· ή αγανάκτησές μου ήτο καθ’ ήμών, 
καθ’ ήμών αυτών, καθ’ ήμών τών ίδιων. Ποιος θ’ άρ- 
νηθή ότι εις τά σαΛοηα μας όμιλεΤται ή Γαλλική, 
καί ότι οΐ μόλις έπταετεΤς έλληνόπαιδες άμφοτέρων 
τών φύλων, πριν ακόμη μάθουν τάς εύχοηστοτέρας λέ
ξεις τής γλώσσης των, τίθενται ΰπί παιδαγώγησιν 
Γαλλίδων ; ΙΊοΤος 0" άρνηθή ότι αί θεατρικαί μας α
πολαύσεις ήσαν και εΤν; τά Γαλλικά κωμειδύλλια I 
Δυστυχώς αί παρατηρήσεις του αύται ήσαν αληθείς, 
καί άν οέν ήσαν τοιαΰται, δέν 0ά ήγανάκτουν, δεν θά 
έλυπούμην.

Εις την πρώτην παράγραφον μόνον όκ. 
Descliamps δύναται ν’ άπαντήσν). Όσον 
αφορά την δευτέραν, δυστυχώς άδυνα- 
τοΰμεν νά διαψεύσωμεν τόν κ. Πολέμην 
κηρΰσσοντα πικρούς μέν λ,όγους, άλλ’ α
ληθείς.

*

Γενικώς έπεκροτήθη ΰπό τοΰ τύπου ή 
ποόσληψις τοΰ άγαπητοΰ συναδέλφου καί 
δικηγόρου ενταύθα κ. Ν. Μοσχάκη ώς 
γραμματέως τοΰ Διαδόχου. Συμεοιζόμμε- 
νοι την χαράν πάντων έπί τή έκλογή 
ταύτη, ήν ώς σημαντικώτατον θεωροΰμεν 
γεγονός, εύχόμεθα πάντοτε ή έλπίς της 
ήμετέρας χώρας νά πεοικυκλοΰται ΰπό 
άνδρών είλικοινών καί άνεγνωρισμένης α
ξίας. Όμολογουμένως όμως ή A. Β. Υ. 
ό Διάδοχος έστάθη τυχηρός εις τοΰτο.

*

Κρίμα εις τους έπαίνους μας καί κρίμα 
εις την χαράν, ην ήσθάνθημεν άναγνόν- 
πες την κατά τών αΰτοκτονούντων άπό-

φασίν τινων συναδέλφων ! Ώς ό φίλος 
τοΰ οίνου εκείνος, όστις φυλάξας έπί τριή
μερον τήν άπόφασίν του ; «νά μη πίϊ) 
πλέον», τόσον ηυχαριστήθη άπό τήν δύ- 
ναμ.ιν, ήν είχεν έφ’ έαυτοΰ, ώστε διεοχό- 
μενος έξ οινοπωλείου μόνος του νά ποο- 
τείνη : «Μοΰ άξίζει ένα ποτήοι, διότι έ- 
κοάτησα τόνλόγον μου»,ούτω καίαί συν
άδελφοι, τηρήσασαι έπί τριήμερον τάς 
αποφάσεις των «νά μη γράφωσι πλέον 
περί αυτοκτονούντων», έμιμήθησαν τό 
παράδειγμά του λέγουσαι : «Μας άξιζει
μία αυτοκτονία !»

Καί έκτοτε τάς άναγγέλλουσι πάλιν ά- 
νελιπώς όπως άλλοτε !

*

ι Μεταξύ τών έκ τοΰ γράψω γνωστών 
συνθέτων έπιθέτων, άτινα ώς έπί τό πλεΐ- 
στον ΰπεμφαίνουσιν άδικον κατανάλωσιν 
... χάρτου, προσετέθη άπό τίνος εις τήν 

| σύγχρονον Ελληνικήν καί έτερον, τό μό
νον ίσως, όπερ οΰδαμώς σχεδόν κατανα- 
λίσκει χάρτην,ό ψι./υγ ράφοε ’ μόνος δέ κά- 
τοχοςαύτοΰείνενέος’ ΕλληνέκΜακεδονίας, ό 
κ. Γεώργιος ΓΙαπουλιάς,υίός γνωστού λο- 
γίου, τοΰ Χαρίτωνος Παπουλιά,όστις είχε 
βραβευθή κατά τόν Βουτσιναϊον ποιητι
κόν διαγωνισμόν τοΰ 1873. Ιίερί ψιλό - 
γραφίας ή μάλλον μικκυλογραφίας, ώς ά- 

1 ρεσκει ήμ.ΐν πλειότερον,άγνοοΰμεν τί έφρό- 
νουν οί άρχαΐοι, γνο>ρίζομεν ομω; οτικατά 
τον μεσαίωνα ήτο αύτη έν χρήσει καί 

| άκμή,ώς άξιοθαύμαστα τεκμήρια μαρτυ- 
j οοΰσι τούτο έν τοϊς μουσείοις τής Λύσεως 

πηγάζοντα τό πλεϊστον έκ τών μονα- 
στηοίων, άτινα ήσαν τότε οΰ μόνον κιβω
τοί πίστεως,άλλά καί άποθήκαι έπιμονής 
καί υπομονής. ’Επίσης άξιοθαύμαστα είνε 
τά έργα τοΰ ήαετεοου μικκυλογράφου. 
Καί είνε δυνατόν νά βλέπη τις δΓ ένό- 

’ πλου οφθαλμού γράμματα 25 — 30 φοράς 
: μικρότερα τών συνήθων, άτινα οΰτος έ- 

γραψε διά γυμνοΰ οφθαλμού καί νά μή 
θαυμάζη τών όμμάτων του τήν δύναμιν 
καί τής χειρός του τήν δεξιότητα ;

Έν έλαχίστω σχετικώς διαστήματι πε- 
ριέλαβεν έν μικροσκοπικοϊς τεμαχίοις 
χάρτου, οσπρίων, μ.ετάλλων τά άριστα 
τών συγχρόνων ποιημάτων. Έπί μικρά; 
εικόνας τοΰ Βύρωνος όλον του τόν Γκια- 
υνρ κατά τήν μετάφρασιν τής Α’.κατερί- 

! νης Δοσίου, δηλ. 1033 στίχους' Έπί τής 
είκόνος τοΰ μελωδοΰ τής Τέω όλα του τά 
’ A ιαχρεόυτιια μετά βιογραφίας αυτού. 
Έπί τής είκόνος τοΰ πατρός του όλον τό 
βραβευθέν ποίημά του,τά Λάχρνα.'Ε,τζι έ- 
πισκεπτηρίου μέγα μέρος τοΰ Π αραδιίσου 
τοΰ Δάντου, όν καί έδώοησεν εις ένα κο- 
λασμένον συνεργάτην ήμών. Έπί 16 οσ- 
ποίων, ών τό μεγαλείτερον ήμισυς φασίο
λος, τόν εις τήν Ελευθερίαν ύμνον τοΰ 
Σολωμοΰ, όν έδώρησε τώ Διαδόχω. Έπί 
αργυρού κρίκου όλοκληρον το εις την 
Γαλλίαν ποίημα τοΰ κ. ΙΙαράσχου κατά 
τήν Γαλλικήν μετάφρασιν,άξιοθαύμαστον 
αληθώς έογον, καί άλλα καί άλλα,ών ουκ 
έστιν άριθμός.

Ή δέ εις Αθήνας άφιξις τοΰ κ. Πα-

πουλιά καί ή θερμή ύποστήριζις, ής έκ 
μέρους τοΰ τυπου έτυχεν, έγενετο αιτία 
νέου κυι/.Αοτάτου συρμού. Ιίάντες Οέλουσι 
νά έχωσι δυο τρεις γοαμμάς έκ τής χει — 
ρός του, δύο τρεις γραμμας: αύται χωρούν 
καί έπί τής κεφαλής καρφιδος ! Καί δέν 
θά μείνγ) δακτύλιος,ψέλλιον, ή άλλο κό
σμημα,όπερ νά μή φερη καί έν τώ νϋν αί- 
ώνι καί έν τφ υ.έλλοντι έν e’avov τοΰ ά- 
καταπονήτου μικκυλογράφου.

*

Γνωρίζετε... τοΰ «Παπά τήν Κολοκύ
θαν ;» Είνε δά αύτη πάγκοινος καί τήν 
γνωρίζει όλος ο κόσμος. "11 θέλετε νά 
σάς την έπαναλάβωυ,εν τόσον έπικαίεως 
μαλιστα ;

“Σ’ ένα χωριό τής Μέσα Μάνης, όπου 
τό λέγουσι Δρύ, ό δεσπότης είχε καμη 
ένα καινούργιον παπά.ν, ό οποίο; δέν ή- 
ξευρε πότε είνε ή Λαμπρή ! Τήν πρώτην 
ημέραν τής Μεγάλης Σαρακοστής έπήρε 
ό8 κουκιά καί τά έρριψεν εις μίαν κολο
κύθα, καί κάθε πρωί όπου ξυπνούσε έ
τρωγε καί ένα κουκί' ή παπαδιά άμα είδε 
τον παπάν ότι άγαποΰσε πολύ τά κουκιά 
καί τά έτρωγε, έπήρε μίαν διπλόχουφτα 
καί τά έροιψεν εις τήν κολοκύθα διά νά 
ααχύνη τόν παπάν. Ιΐλθεν ή Λαμπρή,καί 
εις τά γειτονικά χιοριά έβαροΰσαν ή, καμ- 
πάναις διά νά σηκόσουν άναστασιν,είς τό 
Δρύ όμως τίποτε...

Τοϋ πατά ή κολοκύθα 
Δέν το μοληγεΐ.»

Τώοα θέλετε καί τό έπιμυθιΟν; Μόλις 
ήγγέλθησαν οί αρραβώνες τοΰ διαδόχου, 
ή δημοτική ήμών άρχή προεκήρυξεν ότι 
άρχιζε·, αμέσως τάς προπαρασκευάς όπως 
ή ποωτεύουσα. εζωραϊσθή ή μάλλον λαβ/) 
άνθρωπινωτεραν οψιν — όχι έν ταϊς πλα- 
τειαις μονον — χαριν των εστεμμένων ζε- 
νων. οιτινες θά έπωφεληθώσι τής ευκαι- 
οίας ταύτης, ϊνα γνωρίσωσι τάς πραγμα
τικά; προόδους τής χωράς ήμών

’Έκτοτε παρήλθον πλειότεροι μήνες ή 
όσοι χωοίζουσιν ήυ.ά.ς άπο τών έορτών, ό 
δέ ’Οκτώβριος έ'ρχεται.

Μή τό δημοτικόν συμβούλιον ακολου
θούν τήν μέθοδον τοϋ ΙΙαπά έχει καί αυ
τό αντί ήμερολονίου καμ,μίαν κολοκύν
θην, ήν πληροί κουκιών μυστηριώδης τις 
Παπαδ ιά J

------- -

ΙΙΙΤΟΙΙΚΛΙ ΣΕΛΙΔΕΣ:

ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ

..............Διά νά γείντ] καί Οοιαμβεύσ·/)
ή έπανάστάσις είργάσθησαν προ πάντων 
οί διδάσκαλοι ρίπτοντες τήν ιδέαν ώς α
γίαν μετάδοσιν εις τών Ελλήνων τάς ψυ- 
χάς,καί οί κλέφταις διδάσκοντες τόν λαόν 
ότι οί Τοΰοκοι δέν είνε φοβεροί καί ανί
κητοι, άφ’ ου ολίγα κλεφτόπουλα τους έ- 
πελεκοΰσαν καθ’ ήμέραν άπό τόν Αίμον 
έως τό Ταίναρον.
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Και διά τους διδασκάλους άς όμιλή- 
βγΐ άλλος πόσον είργάσθησαν διδάσκοντες 
μέ βαθυν πόνον, ότι χάνει τήν άνθρωπί- 
ντ)ν αξίαν του εκείνος, τον όποιον περι
τυλίγει τό μαύοο ράσο τής δουλείας καί 
ότι δέν υπάρχει εις τόν κόσμον τιμιώτεοον 
καί άγιώτερον πράγμα άπό τό να ήνέ 
τις ποΧίτης έλεύθεοος πατριδος έλευθέρας.

Οί δέ κλέφταις δεν ΰπέφεραν νά ζούν 
καί νά ήνε δούλοι' ή τιμή των,τά αγαθά 
των νά ήνε εις τών αγάδων τά χέρια, καί 
όριως νά γλύφουν τά βρωμερά αυτά χέ
ρια διά νά σώσουν ένα ελεεινό κουρέλι 
τής ζωής. ’Έφευγον εις τά υψηλά βουνά 
καί έκεΐ υπερήφανοι καί αδούλωτοι

πήγαιναν χαΙ λημέριαζαν όπου φωλιάζουν λύκοι.

Έκεϊθεν δέ έγίνοντο ό τρόμος των τυράν
νων καί τών δυστυχών δούλων μικρή πα
ρηγοριά. Παράδειγμα ό καπετάν Τόσκας,

ποϋ ήταν μικρός ’ς τά γράμματα, μικρός 'ς τά πινακίδια 
και φώρα πού μεγάλωσε έογηκί πρωτοκλέφτης,

έλευθερώσας 2000 γυναικόπαιδα, τά ό
ποια έσερναν σκλάβους οί Άρβανίταις 
άπό τον Μωριά.

Πολλοί πολλάκις έπεσαν εις γιγαντι- 
αίους αγώνας, πολλοί γινόμενοι αίχμά- 
λωτοι άπέθνησκον με βασανιστήρια, όπου 
νά τ’ άκούγι κανείς σηκώνονται αί τρί- 

ες τής κεφαλής του. Άλλ’ όμως 400 έτη 
έν έπαυσαν νά κοατοϋν άσβ= στην TTj V 

ίεοάν λαμπάδα τής έπαναστάσεως επάνω 
εις τήν αγίαν τράπεζαν τής πατρίδος.

Οί επισημότεροι έξ αυτών υπήρξαν άπό 
τό 1479 είκοσι έτη ό Κορκόδειλος Κλα- 
δάς, τό 1585 ό Θεόδωρος Μπούας Γρί
βας, ό Πούλιος Δράκος καί ό Μαλάμος, 
τό 1686 ό Κούρμας, ό Λιβινης, ό Μεϊτά- 
νης, ό Σουμ.ίλας, τό 1769 οί Γριβαΐοι 
καί ό Μητρομάρας, τό 1790 ό Άνδρίτσος 
καί τό 1808 ό ΓΙαπαθύμιος Βλαχάβας, 
ολοι λαβόντες τό μεγαλείτερον μέρος εις 
τάς κατά τούς χρόνους αυτους έθνικάς 
έπαναστάσεις. Επίσημοι ωσαύτως υπήρ
ξαν ό Γιάννης Μπουκουβάλας καί ό Κα- 
τσαντώνης διά τούς ενδόξους άγώνάς των 
καί ό Νικοτσάρας διά τά ναυτικά τρό
παια καί τήν πολυθούλητον αυτού εκ
στρατείαν.

*

* *

Γνωρίζετε τόν “Ολυμπον, τόν όποιον 
είχον μεγαλοπρεπή θρόνον οί ώοαϊοι θεοί 
τής άρχαίας Ελλάδος, καί καταφύγιον οί 
καταδιωκόμενοι ύπό τών Τούοκων" τόν 
γέρο-”Ολυμπον

μέ τής σαρανταουο κορφαίς, μέ έ^ηνταδυό βρυσούλαις, 
κάθε κορφή καί φλάμπουρο κάθε κλαρί καί κλέφτης.

Εις τό κατά τάς υπώρειας του χωρίον 
Γιαννωτά έγεννήθη πρό 115 περίπου έτών 
ό υιός τού άρματωλού καπετάν Τσάρα, ό 
Νικοτσάρας.

Ό καπετάν Τσάρας είχε τό άρματω- 
λίκι τού Βλαχολειβάδου.Ήξεύρετε τί ήτο 
άρματωλίκι' οί Τούρκοι άνεγνώριζον τούς 
ενόπλους “Ελληνας ώς κυριάρχους καί

ποοστάτας πλείστων Ελληνικών χωρών' 
έχάϊδευαν τά λεοντάρια, άφ’ ού δέν ήμ- 
πόρουν νά τα βάλουν εις τόν ζυγόν. Άν 
δέ ποτέ ήρνούντο τήν τοιαύτην άναγνώ- 
οισιν τής ποοστασίας, έλάμβανον άναφο- ! 
ράς ώς τήν πολυθούλητον : j

Τούρκοι, γιά κάμετε καλά, 
γιατί σας καίμε τά χωριά.
Γλίγωρα τ’ άρματωλίκι, >
για-’ έρχόμασΟε σάν λύκοι.

Οί άρματωλοί, οί λεγόμενοι ήαεροι 
κλέφταις, έζων έν είρήνγι' έφύλαττον | 
τάχα τά δερβένια άπό τούς ληστάς καί 1 2 3 * * * * * 
δέν άφινον νά πατήσγ) Τούρκου πόδι εις , 
τό άρμ,ατωλίκι των" διότι οί Τούοκοι 
ούτε τών άγριων ούτε τών ημέρων κλε
φτών υπήρξαν ποτέ άφεντάδες.

Έζη λοιπόν έν είρήνγι ό καπετάν Τσά
ρας έν μέσω τής χαράς τής οικογένειας 
του. Ό μεγαλείτερος υιός του, ό Νίκος, 
έμάνθανε γράμματα εις τό μ.οναστήοι τής 
Άγιας Τριάδος. Έκεΐ έδίδασκεν ό πάτερ- 
Άνθιμος ένας άπό τούς άγιους έκείνους 
καλογήρους, οί όποιοι πύρινα έχυναν δά
κρυα, πώς κατήντησεν ή βασίλισσα τού 
κόσμου Ελλάς υπό τήν πτέσναν τού 
πλέον ουτιδανού τών τυράννων σκλάβα ά- 
λευθέρωτη'.Ό Νίκος, δ υιός καί έγγονος 
κλεφτών, είχε προχωρήση εις τά γράμ
ματα καί έδιδάσκετο τήν Ίλιάδα, τό ά- 
θάνατον τής άρχαιότητος ποίημα, εις τό 
όποιον ψάλλονται οί άγώνες τών ήοωϊ- 
κών προγόνων έμ.ποοσθεν τής Τρωάδος.

I Άλλ’ οί Τούρκοι καί οί χειρότεροι άπό 
Τούρκους κοτσαμπασίδες τού Βλαχολει- 
βάδου έπεχείοησαν νά δολοφονήσουν τόν 
γέρο-Τσάρα' ό άρματωλός τότε, ό ήμε
ρος κλέφτης, σωθείς έγεινε κλέφτης ά- 

! γριος^. U υιο; του, εις του οποίου το 
| παρθενικ,ον πρόσωπον γένειον δεν εί^εν
■ άνθηση άκόΐΛΎΐ άφησε την Ίλιάδα, διά νά
■ ζωσθνΐ την σπάθην τών ηοώων τ*7ίς Ίλιά- J δος. Εις μ,ίαν μάχην δ γέρο-Τσάρας έ-

φονεύθη^ καί ο υιός, λένουσιν, εκοψε την

Παράβαλε και οσα έγράψααεν περί Μεθοδίου 
Παληούρα έν τη «Εστία»» του 1882 σελ. 194.

2. Ό Τσάρσς έαώΟη διά τού έξης έπινοήυ.ατος· 
κατασκεύασα; άνδρείκελον όιιοιάζον αύτώ έκοέαασεν 
ατό τον παραθύρου εις τήν γην* οί παραφυλάσσοντες 
δολοφόνοι νομ,ίσαντες οτι αυτό ήτο ό Τσάρας έπυρο- 
βόλησαν· τό άνδρείκαλου επεσε κατά γής. Έν ώ δέ 
οί δολοφονοι ώρμων διά νά λάβωσι τήν κεφαλήν 
του, ό Τσάρας εκ του αντιθέτου μέρους τής οικίας 
έσώζετο μετά τριών παλληκαρίων καί του υιού του 
εις τά όρη. Ταυτα έγίγνοντο κατά μέσας νύκτας. 
Ό Τσάρα; εΤ*/ε και άδελφόν τόν Χρηστόν Τσάραν 
Μπαλωμένον, γενναιότατον πολεμιστήν.

3. Περί μάχης τίνος τού γέρο-Τσάρα λέγει τό έ
ξης δημοτικόν αομα :

Ό ήλιος Ισκοτίόιασε καί τό φεγγάρι έχάθη
κι’ ό καθαρός αυγερινός έβγήκ’ αίματωμένος·
τά τρία ^κουβέντιαζαν, τά τρί’ άράδ* άράδα:
«Τίνος είν'τάσπρο κορμί, πού είνε χωρίς κεφάλι ;β 

; γυρίζει ό ήλιος καί τούς λέει, του λέει τού φεγγάρου· 
| «Εψές όντας βασίλευα 'πίσω ’πόμιά ραχούλα 
j καί τό Γιωργάκη αφησα κορμί δίχως κεφάλι,

καί αχούσα ψηλή φωνή άπό τό Μαχρυνόρο; :

τιμίαν κεφκλην του πχτρός του διά νά 
μη πέσγι εις την καταφρόνησιν τών Τούρ
κων, οί όποιοι δ£ν εσέβοντο οίτε τούς, 
νεκρούς.

Έγεινε λοιπόν ό υιός καπετάνος. Τό
σον δέ τρόμον επροζένησεν, ώστε οί ίδιοι, 
κοτσαμ,πασίδες του Βλα^ολειβάδου, πα
ρακινούμενοι άπό τούς Τούρκους, άπεφά- 
σισαν νά τον δολοφονήσουν. "Ενα τρα
γούδι τών χρόνων εκείνων λέγει :

Πέρνα το, ΝΤκο μ’, πέρνα το αυτό τό μονοπάτι, 
δεύτερο πλειά δέν το περνάς, δεύτερο δέν διαβαίνεις· 
—ΓΙού ’ξεύρεις,σύ πουλάκι μου,καί μού το λές εμένα; 
— Εχτές, προ'/τέ; ε’πέρασα άπό τό Βλαχοχώρι 
κι’ ακόυσα πώς κουβέντιαζαν γερόντοι Λειβαόίταις :
• Τόν ΝΤκο νά βαρέσωμε, τόν ΝΤκο τόν Τσαρούλη, 
πούναι λουλούδι 9ς τά βουνά καί κυπαρίσσ^ςτούς κάμ

πους.*
Κι’ ό Νίκος ’σάν το ακούσε, πολύ τού κακοφάνη, 
τόν ψυχογυιό του φώναξε *ς τά παλληκάρια λέγει ι
• Παιδιά μου,ζώστε τά σπαθιά καί πάρτε τά τουφέκια, 
νά πάγωμεν νά κάψωμεν τό έρημο Λειβάδι ·.
Φωτιά βάλλουν *ς τήν χώραν των, κοντσαμπασίδες

[δένουν,
καί ’ς τά βουνά τούς έβγαλαν,βαρειά τούς τυραννουνε.
• Ποιόν θέλτε νά βαρέσετε, τόν ΝΤκο τόν Τσαρούλη ; 
πού εΤν* ένα τραντάφυλλο ’ς τόν κόσμο ξακουσμένο ;»

’Έλαβε λο '.πόν τό άρματωλίκι τού 
Βλαχολειβάδου καί έζη καί ’αυτός έν εΐ- 
ρήνγι, φυλάττων τάχα τά δερβένια άπό 

I τούς λγιστάς καί μή άφίνων νά πατήσγι 
; Τούοκου πόδι εις τό άοματωλίκι του.
I
j *

¥ ¥

Κατά τό 1807 είχεν έπαναστατήση 
ή Σερβία. Ό αρχηγός τής έπαναστάσεως 
αυτής Καοαγεώργης έγνώριζεν ότι εις τήν 

■ Ελλάδα έδώ είχεν αδελφούς έν τώ μαο- 
| τυρίω, οί όποιοι μισοϋντες τήν άβάστα- 
j *τον τυραννίαν τών Μουσουλμάνων, έζων 

μακράν τής θερμής αγκάλης τής οικογέ
νειας, άλλ’ ελεύθεροι εις τόν άδούλωτον 
τών βουνών άέρα.

Τότε τούς λαούς τής Ανατολής δέν έ- 
χώριζον μίση' δέν είχον τότε οί Βούλγα
ροι γελοίας ορέξεις διά τήν Θράκην καί 
τήν Μακεδονίαν, καί οί Βλάχοι τιμήν έ- 
θεώρουν νά ομιλούν ελληνικά. Τότε ώνει- 
ρεύοντο τό μέγα κράτος, τό όποιον έ- 
πλασσε τού Ρήγα Φεοραίου ή ανδρεία 
ψυχή, κράτος έλεύθερον

άπό τήν Μπόσνα εως ττ,ν ’Αραπιά.

Έστειλε λοιπόν ό Καοαγεώργης γοάμ- 
ματα πρός τούς κλέφταις τής Ρούμελης 
ζητών τήν βοήθειάν των. Ποια δάκρυα 
θά έ'χυσαν άπό χαράν άναγινώσκοντες 
τά γράμματα τού Σέοβου ήρωος, καλούν- 
τος αυτούς νά άποθάνωσιν υπέρ τής έλευ- 

1 θερίας ένός λ.αοΰ ! Πλησίον τού Καοπε- 
1 νησίου συνήλθον τά καπετανάτα τού 
; Βάλτου, τών Άγραφων, τού Λιδωρικίου,

j
ποϋ είσαι, Τσάρα, μπράτιμε καί Τρίψα παλληκάρι ς 
θίλα μάς πιάσουν ζωντανούς, θέλα μάς πάρουν σχλά-

[6ους.»
—Βάλτε φωτιά ’ς τήν ε’κκλησιά, κάψτε τήν Παναγία, 
χίλιαφλοιριά νά τήςχρωστώ,καινούργια νά την φβυάσω"
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τής Λυάκουρας, των Χασίων, του Όλύμ- 
που κλ. Έδιάλεζαν 550 παλληκάοια

-ojyav τσιλίχι ’ς τήν xapoii χαι σίδερο ς τά στήθη

καί «ρχγιγόν των έταζαν τον άνδρειότα- 
τον καί νεώτατον όλων, τον Νικατσάοαν.

*
* #

Ό Νικοτσάρας ήτο υψηλός, εύμορφος, 
pii όψιν εύγενικήν, όπως την έπλασαν τά 
ίεοά γράμματα των προγόνων, άλλ’ ολί
γον άγρίαν, ένεκα των άδιακόπων αγώ
νων ποός τον θάνατον. Τρέχων ήμπόοει 
νά φθάσν) τον ταχ.ύτερον 'ίππον, καί έπή- 
δα επτά 'ίππους εις την πείράν. Οί Άρ- 
βανίταις ένόμιζον, ο τι δεν τον πιάνουν 
τά βόλια,άλλα πηδούν άπό τό δέρμα του.

Φαντασθήτε αυτόν φοροΰντα την ώ- 
οαίαν του καπετάνου τών κλεφτών στο- 
λην’τον μ.έγαν κορμόν περιέβαλλον τό γε- 
.Ιεχι καί τό {ιεϊχάπ μέ

τής Ονό άοάδι; τί κουμπιά τά μαλαματωμένα

καί έπ’αΰτών ό ι τουΛαυάς (έπανωφόριον), 
ώς τά μεϊτανογέλεκα, κεντημένος καί αυ
τός μ.έ μέταζαν ή καί χρυσόν Τό έπί κε
φαλής γέσιοχ περιέδενε τό χρυσοκέντητον 
πόσι, ή ιρουσταυέ.Ι.Ια ήτο κοντή, τάς χα- 
λυβδίνας κνήμας περιέβαλλον μ.άλλιναι 
λευκαί περικνημίδες των Άγράφων, υ
ποδήματα δέ έφερον πλεκτά τσαρούχια. 
ΙΙλήν τούτων τά τσαπ paCta' επάνω εις 
τό πλατύ στήθος τό χυυστέχι θηλυκωμ.έ- 
νον εις τά τέσσαρα άκρα του στήθους μέ 
τριγωνικά θη.Ιυκωτήρια φέροντα τον δι
κέφαλον τής ελληνικής αυτοκρατορίας 
αετόν καί εις τό κέντρον του στήθους 
δι’ άλύσσεων έχον έζηρτημένην τετράγω
νον ή στρογγυλήν πλάκα φέρουσαν τον 
τροπαιοφόρον άγιον Γεώργιον’ έζαρτώμενα 
διά διπλών άλύσσεων πρός την άριστεοάν 
πλευράν έκρέμ,ατο τό γαϊμαί). φερον ω
σαύτως παράστασιν του άγιου Γεωργίου 
ή τού άγιου Δημητρίου καί εντός τίμιον 
ζύλον καί ποός την δεζιάν ό κυρτός 
σουγιάς. Την οσφύν περιέβαλλε χρυσοκέν- 
τητον τό σε.Ιάχι' άπό τού λωρίου τού 
σελαχιού έζηρτώντο δύο πα.Ιάσχαις όπι
σθεν μ.έ παράστασιν τής Παρθένου Άθη- 
νά; περιέχουσαι φυσέκια τού τουφεκιού, 
άριστερά το ψυαεχ.Ιίχι περιέχον φυσέκια 
διά τάς πιστιόλας, δεζιά ή θήκη διά τάς 
τσακμακόπετρας καί τό περιέχον τόν δΓ 
άλειμ,μ,α τών όπλων μ.υελόν μεό ου.Ιάρι. 
Άριστερά τού σώματος προς τον μηρόν 
πέρασμ.ένα εις μ,ικρότεοα λωρία εις δύο ή 
τρεις σειράς έκρέμαντο τά στρογγύλα ή 
ρομβοειδή yarrComUa (ή τοχάόει)' δύο δέ 
όμοια γαντζούδια έκάλυπτον τάς επιγο
νατίδας’ τό γελέκι έπί τού στομάχου έ- 
θηλυκώνετο μέ χουμποθη.Ι εια,ΐς, καί τά 
τσαρούχια έδένοντο μ.ε τσάρου γοτοχάόες. 
Ταύτα ήσαν τά τζαπράζισ, πάντα άργυ- 
ρά καί σαββατ,/ίδιχα, έχοντα δήλα δη 
τάς παραστάσεις ουχί άναγλύφους, άλλά 
φι.έ σαΐίβάτι. Όπλα δέ έφερον εις το σε
λάχι δύο πιστό.Ιαις μ.έ λαβήν καί παφΙ- 
Λια άργυρά καί τό χαρμπι μέ λαβήν άρ-

γυράν, έγχειρίδιον, οΰ ή θήκη ήτο χρή
σιμος εις γόμωσιν τών πιστολίων. *0 Νι- 
κοτσάρας έφερε τουφέκι φημισμένον μέ 
τορεύματα έπί τού κοπάνου καί μέ πα- 
tfi.ha άργυοά, τού Τσάρα το υτα.ΐιάπ ,ά- 
ριστεοά δέ τού σώματος άπό μεταζοπλέ- 
κτου τελαμώνος έκρέματο δράκων άστρα- 
πηβόλος, κόπτων έλάσμ,ατα σιδήρου καί 
άλύσεις, τό πολυθρύλητον όημησχί. Προσ
θέσατε εις ταύτα ομιλίαν άνθρώπου έγ- 
γραμ,μάτου καί άνδοείαν άπαράμιλλον, 
διά νά έχητε έντελή την εικόνα τού ή- 
ρωος, τόν όποιον θά παοακολουθήσωμεν 
εις την μεγάλην πρός βοήθειαν τής Σερ
βίας έκστρατείαν του.

['Έπεται τό τέλος],

Κ. Γ. Znxior

ΤΟ ΑΙΘΙΝΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ*

Άπό πολλών ήδη αιώνων έπεκράτησεν, 
ώστε τά ουσιωδέστερα πολιτικά, έκκλη- 
σιαστικά, πολεμικά καί κοινωνικά γεγο
νότα, τά φυσικά φαινόμενα καί αί έπιδη- 
μικαί νόσοι νάναγράφωνται έπί τών ρα
βδώσεων κυρίως κιόνιον άοχαίων ναών ή 
καί έπί τών τοίχων αυτών, άλλά καί έπί 
τών κιόνων ή τών εσωτερικών τοίχων έκ- 
κλησιών. Επίσης είσίν έπ’ αυτών άναγε- 
γοαμμένοι θάνατοι ευσεβών Χριστιανών, 
διάφοροι πρός τόν Θεόν ΐκεσίαι, πληροφο- 

j ρίαι περί οικοδομής ή έπισκευής μεταγε
νεστέρου οίκοδου.ήμ.ατος, ή μ.ετατοοπή; 
τής χοήσεως άρχαίου. ’Ενίοτε όμως έγρά- 

, φοντο καί οικογενειακά ή άτομ.ικά συμ
βάντα καί ποικίλα είρωνεύματα κατά τό 
μ,άλλον ή ήττον λεπτά. Ώς έκ τούτου αί 

! σημειώσεις αύται δύνανται νά θεωρηθώ- 
σιν ώς άναπληοούσαι ιστορικά ημερολό
για, διαφόρους στατιστικάς, δελτία πο
λιτικών καί έκκλησιαστικών πληροφοριών, 
άλλά καί σατυρικάς έφημεοίδας.

Ή μανία τού χαράσσειν γράμματα καί 
σήμερον έτι, άσκοπος όμως πλέον, εύρί- 
σκεται έν άκμή, άλλά περιορίζεται εις τόν 
άπαθανατισμόν τών ονομ.άτων τών χαρα
κτών, μετά τής χρονολογίας, καθ’ ήν ή 
άναγραφή αύτη έγένετο.

Ό πρώτος χαράζας έπί άρχαίου κίονος 
ιστορικόν γεγονός ήτο ό πρώτος άκαλ- 
λαίσθητος "Ελλην, άλλά συγχρόνως καί 
ό πρώτος ευεργέτης τής ‘Ιστορίας.

★
* *

Αί χαρακταί αύται πληροφοοίαι είνε 
διά δύο τρόπων γεγραμμ.έναι’ ή διά χα
ρακτήρων γραφής φυσικού μ.εγέθους, κοι
νών καθ’ ήν εποχήν έχαράχθησαν, ή διά 
μικροσκοπικών γραμμάτων δυσδιάκριτων 
εις γυμ,νόν καί άγύμναστον οφθαλμόν. 
Καί τινες μέν έκ τών τού πρώτου είδους 
άντεγράφησαν ήδη καί έζεδόθησαν’ έκ

* ’Απόσπασμα ε’χ προσε/οϋς τεύχους της Ιστορίας 
τών ’Αθηναίων.

τών τού δευτέρου είδους όμ.ως είσίν αί 
πλεϊσται άνέκδοτοι, πολλαί δέ καί άνε- 
οευνητοι....

*
« Ψ

Ό πλειότερον έγκύψας εις μελέτην τού 
.Ιιθίυυν γρο> ιχοϋ τών Αθηνών, άνεζαρ- 
τήτως χρονολογικού περιορισμού κα1 εί
δους γραφής, είνε ό καθηγητή; Ζησιου, 
έκδού; ήδη τινάς εκ τών σημειώσεων τού
των έν τώ Κ τεύχει (188;>) τού «Δελ
τίου τής 'Ιστορική; καί Εθνολογικής Ε
ταιρείας·.Ό Ζησίου ευτυχώς κατωρθωσε 
νάναγνώσγι ικανά; καί έκ τών τού δευτέ- 

: ρου είδους χαραγμάτων, «ώντά πλεϊστα,
! ώ; όρθώ; παρατηρεί, έχουσι σημειωθή έπί 

τών λίθων έν σμικροτάτοι; γράμμασι διά 
τής αιχμή; έγχειριδίου έπιπολαιω;, έ
χουσι δέ φθαρή ού μόνον ύπό τού χρόνου 
καί τού έπηρεασμοϋ τού καιρού, άλλά καί 
ΰπό χειρός ανθρώπου, τούτο μέν έκ κακο- 
νοίας, τούτο δ’ έζ έγγραφή; άλλων άγροι- 
κοτέρων καί άσημοτέρων έπιγοαφών έπί 
σημαντικωτέρων προγενεστέρων, ούτως 
ώστε ό έγκύπτων έπ’ αυτών αναγκάζεται 
πολλάκι; ν’ άναγινωσκη ώς έν πχλιμψή- 
στω. Τά δέ χείριστον ότι ταύτα άδύνα- 

I τον ν’ άναγνωσθώσιν ή ΰπό τόν λάμποντα 
I ήλιον, προσπιπτουσών τών άκτίνων αύτοϋ 

έπί τού μαρμαίρυντο; λίθου».

! ' *

* #

Ή σημασία τών τοιουτων χρονογρα- 
φικών χαραγμάτων είνε μεγίστη’ ταύτα 
μ.όνα άν άντεγοαφοντο πρό τινων έτών, 
0τε πολά,ά καταστραφέντα έσώζοντο έτι, 

j θά ήδύναντο κατά μέγα μέρος ν’ άναπλη- 
οοισωσι τήν ελλειψιν πληρέστερων χρο
νικών.

Τά έπί τών στύλιον τού Παρθενώνος 
χαράγμ,ατα — καί τά έπί τών Προπυλαίων 
— είνε τά άρχαιότερα' ή μάλλον, έπ’ αυ
τών δέν ΰπάρχουσι μεταγενέστερα’ τούτο 

ι δέ είνε φυσικόν, καθότι, άφ’ ότου οί 
Τούρκοι κατέλαβον τά; Αθήνας καί ή 
στρατιωτική αυτών αρχή ήδρευεν έν ’ Λ - 

; κροπόλει, έπαυσε δέ ό Παρθένων νά είνε 
! έκκλησίa — έστω καί Δυτική — αεταβλη- 

Οείς εί; Τζαμί, δέν είχον λόγον νά έπι- 
σκεπτωνται οί Αθηναίοι τό Α άστρο, καί 

| έπί τή υποθέσει ότι έπετρέπετο, εις τινας 
τούλάχιστον έζ αυτών, ή εϊσοόυς, άφ’ ού 
?) ε£οόός τωυ όέυ ήιο τόσου βέβαια.

Χρονογραφικά χαράγματα,εΐ; την Τουρ
κοκρατίαν άναγόμενα ΰπάρχουσι πολλά 
εις τό Θησεϊον, τινά εις τήν λεγομένην 

j Στοάν τού Γυμνασίου Άδριανού καί άλ- 
λαχού, ώ; καί εί; τινας εκκλησίας. ’Επί
σης άρχαιότεραί τινε; πληροφοοίαι έγγε- 
γλυμμεναι έπί τών εσωτερικών τοίχων 
τού ναού τού Άγιου Νικοδήμου (τής Ρω
σική; κοινώς λεγομένη; εκκλησίας), πε- 
ριεσώθησαν χάρις εί; τον ποτέ Αρχιμαν
δρίτην Άντωνϊνον.

Εις τάς διαφόρου; παλαιάς έκκλησίας 
βεβαίως θά ύπήρχον άπειροι τοιαύται* 
άλλ’ άτυχώς έν ταϊ; όλίγαις σωζομέναις 

i ζυλοσχίσται τινές βαφείς άνεκαίνισαν δή
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θεν τάς εικόνας, βάψαντες αυτάς διά κοι
νής ύδατοβαφής, και καταστρέψα ντε; 
οϋτω μετά τών μ,νημείων τής αρχαιότε
ρα; ζωγραφικής καί πάσαν τυχόν έπιγρα- 
φήν' ή τους τοίχους έπήλειψαν άσβεστω, 
ώς έζακολουθοΰσι καί ήδη έν ταΐς μικρο- 
τέραις έκκλησίαις νά πράττωσι τοΰτο 
κατά κανόνα οί επιτετραμμένοι την έπι- 
μ,έλειάν των, έπαλείφοντες έκάστοτε ταυ- 
τας ράρι> χαΑαριότιιτοΐ. Τά πλεΐστα Ο

μως ΰπό πολλά; επόψεις πολύτιμα έκ- 
κλησίδια έκρημ.νίσθησαν άλλοτε τγ πρω
τοβουλία τής δημοτικής αρχής Αχερευ- 
γηια, όπως χρησιμοποιηθή τϋ πενιχρόν 
υλικόν αυτών' ή ΰπό του δημοσίου, χάριν 
έκτελέσεως του άμαοτωλοΰ καί λαβυριν
θώδους σχεδίου τής πόλεως.

"Οτι εις τά έκκλησίδια θά ύπήρχον 
πολλαί χρονογραφικαί σημειώσεις είνε βέ
βαιον, άφ’ οΰ καί έν τή λεγομέν-γ ι'Ώ- 
ρπρψιι ’ Εχχ.Ιιμ’ΐά», τγ ήμ.ίσειαν ώραν ά- 
πεχούση τής γνωστές παρά τά Πατήσια 
τοποθεσίας Γα.ΐΑχ,ι, πρό τινων έτών άνε- 
γνωμ.εν ικανά; τοιαύτας.

*
* *

Καί έπί των στύλων του Όλυμπιείου 
ύπάρχουσιν ίκαναί χρονογραφικαί σημειώ- 
σεις, ώς ήδη έσημειώσατο ό Λάμ,ποος έν 
άζιολόγω διατριβή του φερούση τόν τί
τλον n Πρόχειρα τινα περί των Πνιγών τής 
’Αθηναϊκής ‘Ιστορίας κατά τους μέσους 
αιώνας καί έπί Τουρκοκοατίας» δημοσι- 
ευθείσ·/) δέ έν τώ Παρχασοω τοΰ 1881, έν 
7) γράφει : «στϋλός τις τών τοΰ Όλυμ
πιείου περιέχει έν ύψηλώ τυμπάνω καί 
οίονεί έν άποκρύφω μ.ονονοΰ πλήση τόν 
κατάλογον τών ΰπό τοΰ Χασεκή άπαγ- 
χονιζομ.ένων ·.

Έν τγ αΰτγ διατριβή, ό Λάμπρος, έζη- 
γών δι’ ολίγων την σημασίαν τών τοιού- 
των σημειώσεων, καθιστά γνωστόν ότι 
ύπάρχουσι πλην τών κοινών έπιγραφών 
καί άλλαι τινές, «επιγραφαί ή μάλλον 
γλυφαί, μικρογράμματοι, δυσδιάγνωστοι 
καί περίπλοκοι, έπί πολλών άοχαίων μνη
μείων χαραχθεϊσαι κατά τούς μ,έσους αι
ώνας καί τους χρόνους τής Τουρκοκρα
τίας καί περιέχουσαι πολλά καί ποικίλα 
περί τών μεσαιωνικών καί Τουρκοκρατου- 
μένων ’Αθηνών».

*

* *

Καθ’ ην έποχην ήκμαζον αΐ έκσλαυϊ- 
στικαί θεωρίαι, τό Λίθ\ror Xponxbr έ
σωσε την τιμήν τής πόλεως' ώσεί οί λί
θοι άφ’ έαυτών διεμαρτυρήθησαν κατά 
τοΰ έγκολαπτομένου εις την ίστοοίαν της 
ιερά; πόλεως στίγματος. Φυσικόν ήτο 
λοιπόν ν’ αμφισβητηθεί πως καί ή γνη- 
σιότης τινών έκ τών διά φυσικές γραφές 
πληροφοριών — διότι αί διά' μικροσκοπι- 
κών χαρακτήρων ήσαν άγνωστοι τότε. 
Καί αυτός ό Χόπφ έζέφρασεν ύπονοίας, 
αδίκους όμως- τά χαρακτά ταϋτα χρο
νογραφήματα είνε γνήσια' έκάστη λέζις 
μετά τής σημασίας της έκδηλοΐ καί την 
μακραίωνα ηλικίαν της. Οΰχί νά γράψωσι

6

ταύτας, άλλ’ ουδέ νά τάς άναγνώσωσι . 
δύνανται οί σύγχρονοι. |

Αί απέριττοι αΰται πληροφορίαι έκ- ; 
πλήττουσι καί φέρουσι τό αυτό άποτέ- 
λεσμ.α, όπερ φέρει έν ταραχώδει συζητή- | 
σει συγχρόνων ./υγάύωγ, περί πολεμικού | 
τίνος λ. χ. γεγονότος τής έπαναστάσεως, 
ή έζ απροόπτου έμφάνισις γέροντος αυτό- \ 
jtrov, όστις μετά τής άφελείας καί τής ί 
ψυχρά; ειλικρίνειας τών παρελθόντων χρό
νων διηγείται αυτόκλητος την αλήθειαν.

*

* *

Τό έπί .Ilf)ωΥ χρονικόν οΰχί μ.όνον γνη- ! 
σιώτατον είνε, αλλά δύναται νά χρησι- j 
μεύσγ καί πρός έζακρίβωσιν τής γνήσιό- : 
τητος παντός έπί χάρτην γεγραμμένου. · 
Οΰτω π. χ. ύπερβολική, καί δικαίως, έ- ί 
θεωρήθη καί ύπ’ αύτοΰ τοΰ άνευσόντος ; 
τό χρονικόν τοΰ Lincoln College Λάμ
πρου ή έν αυτώ αναγραφόμενη πληροφο
ρία ότι έν έτει ζξβ [7062] άπό κτίσεως ! 
κόσμου, δηλ. 1554 μ. X., μετεδόθη ΰπό [ 
τίνος Καουδιά έκ Κωνσταντινουπόλεως ά- 
φικομένου, λοιαός έν Άθήναις, διαοκέσας 
έτη 3, έζ οΰ άπέθανον 10,000 ! πολϊται
τών ’Αθηνών.

Οΰδεμία ύπόνοια ήδύνατο νά έγερθγ 
κατά τοΰ ΰπό τοΰ Wheler έν Άθήναις 
έν έτει 1676 άποκτηθέντος μετ’ άλλων 
χειρογράφων χρονικού τούτου καί μόνον 
ή πληροφορία αΰτη ήδύνατο νά θεωρηθγ 
ύπερβολική ώς πρός τόν άριθμ,όν τών άπο- 
θανόντων' τοΰτο, απολύτως κρίνοντες καί 
ασχέτως πρός την άπό τών λίθων πληρο
φορίαν, παρεδεζάμεθα καί ήμεϊς. Έν τού
τοι; τό Λίθινον Χρονικόν έρχεται διαψεΰ- 
δον τάς ύπονοίας τιι/ών. Ούτως : Έπί ί 
τοΰ δωδ εκάτου στύλου τήςνοτίας πλευράς 
τοΰ Θησείου μνημονεύεται τό έν λόγω 
θανατικόν ΰπό χρονολογίαν 1555, έζ οΰ 
άπέθανοΥ χελεά,οες .Ιαηΰ καί Καστριω- 
ται (δηλ. έν τγ Άκροπόλει κατοικοΰντες 
Τούρκοι, ώς έπέζηγεΐ ό άνακαλύψας καί 
άναγνοΰς τό σημ.είωμα τοΰτο Ζησίου).

«1555. Εγινε τό κακό θανατικό εις τήν Αθινα και 
απεθανον χιλιάδες λα(ος) και (Κα)ατριωται».

E1UOMAS

* »

Καί ταΰτα μέν ούτως. "Ηδη δέ πεοα- 
τοΰντες τόν περί τοΰ Λίθινου Χρονικού 
λόγον, εΰχόμεθα νά γενικευθγ ή πρός συλ
λογήν τοιούτων πληροφοριών έργασία ώς 
καί ή πρός περισυλλογήν τών κατά παρά- 
ΑοσίΥ πηγωΥ — άνευ κρίσεων πρός Θεού ! 
καί συγκρίσεων τοΰ συλλέκτου — διότι 
τών μέν χειρογράφων καί τών σπανίων 
έκδόσεων, ή τών έπιγραφών ή περισυλ
λογή, δημοσίευσις καί μελέτη δύναται 
πολλάκις καί ν’ άναβληθή, οΰχί όμως 
καί αΰτών, άτινα άπόλλυνται — άν δεν 
άπωλέσθησαν ήδη άνεπιστρεπτεί. Ό συλ
λέκτης τών κατά παράδοσιν ιστορικών 
πληροφοριών ευεργετεί τήν έθνικήν ημών 
ιστορίαν.

Δ. Γρ. Καμπουρογλοϊς.

ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΦΙΛΙ :

Τό θυμάσαι τό πρόσχαρο βράδυ 

ποϋ ’βρεθήκαμ’ οΐ δυό μας κρυφά ; 

Ποια θερμή μάς ε'μάγευ’ άγάπη I 

ποια μάς άναδε σπίθα γλυκειά !

Εις τά στήθη μας εδραζ' ή νειότη 

καί σφικτά μάς 'κεντοΰσ’ ή ζωή, 

ώσπου ένώσαμε χείλη μέ -χ είλη 

'ς έν’ άφράτο κ’ έγκάρδιο φιλί.

’Σένα μέλλον σπαρμένο άπό ρόδα 

έπλανώμασθε τότε κ’ οί δυό... 

κι’ όμως ήλθε, ξαναλθε τό βράδυ, 

καί μαζί δέν μάς εΰρηκε πλειδ.

’Κείνο τ’ όνειρό πλειό δέν γυρίζει· 

Ιξαλείφθη ’ς τήν πρώτη του αυγή 

”Αχ, οί πόθοι μας ’πνίγηκαν όλοι 

εις έκεΤνο τό μόνο φιλί I

Γ. Μαρτινελπς

ΧΡΙΣΤΟΣ — ΑΠΟΛΛΩΝ
(Θεολογική σΰγκρισις)

Συνομ,νύουσιν αί Τιτανικαί δυνάμεις 
διά νά έμ.ποδίσωσι τήν γέννησιν τοΰ διεο- 
μηνέως τών βουλών τοΰ Διός.

Κινείται ό Αδης διά νά έμποδίσγ τήν 
γέννησιν τοΰ Χριστού.

Πεοιπλανάται ή μήτηρ τοΰ ’Απόλλω
νος Λητώ εις τόν κόσμον ζητούσα τόπον, 
έν ώ νά δώσγ εις φώς τόν καρπόν τής 
κοιλίας της.

Εγκαταλείπει τήν εστίαν της ή μή
τηρ τοΰ Χριστού Μαρία καί ζητεί περι- 
πλανωμένη καταφύγιον διά τό θειον αΰ- 
τής βρέφος.

Ή Ιρις κατά τάς πρώτας τοΰ τοκετού 
ωδίνας τής Λητούς αναγγέλλει τοΐς θνη
τοί; τήν μ.έλλουσαν τοΰ νέου θεού γέννη- 
σιν καί οδηγεί τήν Εΐλείθυιαν πρός βοή
θειαν αΰτής.

Τό άστοον οδηγεί τούς μ.άγους ε’.ς τήν 
καλύβην τοΰ Χριστού.

Γεννά ή μήτηρ τοΰ 'Απόλλωνος άνευ 
τής συμπράζεο>ς τοΰ Διός.

Γεννά ή Μαρία παρθένος.
Ό ’Απόλλων καταβαίνει εις τόν 'Αδην 

καί διαρρηγνύει τά δεσμ.ά τοΰ θανάτου.
Ο Χριστός πατεϊ θανάτω τόν θάνατον.
Ο ’Απόλλων άναβαίνει έπί τοΰ πυθι- 

κοΰ Τρίποδος καί προφητεύει εις τούς λα
ούς τάς βουλάς τοΰ θείου αύτοΰ πατρός.

‘Ο Χριστός κηρύσσει προφητεύων τάς 
βουλάς τοΰ Ύψίστου.

Ό προφήτης καί Μεσσίας τοΰ Διός, ό 
προωρισμένος νά μεταφέργ είς τόν ανθρώ
πινον βίον τήν μεγάλην έπανάστασιν, ήν 
δ Ζευς εις τά’Ολύμπια δώματα έπραγμα- 
τοποίησε,καί ν’άποθεώσγ τήν άνθρωπίνην
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άτομικότητα ’Απόλλων, ζητεί νά κατα- 
κτήση τόν κόσμον.

Ό προφήτης και Μεσσίας τοΰ ύψίστου, 
ό έλθών επί της γης ουχί νά καταλύσν], 
άλλα νά πληρώσν), ζητεί μίαν ποίμνην, 
ε'να ποιμένα.

*
4 4

Άλλ’ εάν τόν Χριστόν καί Απόλλωνα 
συναντά έν πολλοϊς ή ιδέα της άποθεώ- 
σεως της ανθρώπινης ατομικότητας, δια
χωρίζει καί διιστα πολύ άπ’ άλλήλων 
τούτους ή πραγματοποίησις της ιδέας 
ταύτης.

Ό μϋθος τοΰ Απόλλωνος έξαντλήσας 
τάς όλευας αΰτοϋ αλήθειας μετ’ ολίγων 
αιώνων ζωήν έσάπη καί άπωλέσθη, έν ω 
6 Χριστιανισμός θάλλει καί αναπτύσσε
ται συν τή άνθρωπότητι καί είνε ή θεία 
έγγύησις της τελειοποιήσεώς της.

Αυτή αΰτη ή άτομικότης, ήτις είνε τό 
σημεΐον της μεταξύ αυτών έζομοιώσεως, 
είνε καί τό σημεΐον, καθ’ δ διαφέρουσιν 
άλλήλων. ‘Η μέν ΰψόνει την άνθρωπίνην 
ατομικότητα μέχρι της έπάρσεως καί τοΰ 
έγωισμοΰ, ή δέ την διδάσκει νά καταδα- 
μάση καί πνίξτ] τόν έγωισμόν τοΰτον, άν 
θέλη νά υψωθή καί ν’ άποθεωθή καί τή 
δεικνύει διά της θυσίας καί της έλλογου 
άπαρνήσεως την μόνην οδόν την άγουσαν 
εις την μετά τοΰ Θεοΰ ένωσιν. Της μέν 
είνε σύμβολον ό υπερήφανος ’Απόλλων, 
της δέ ό Θεάνθρωπος έπί τοΰ σταυροΰ 
έκπνέων.

Ή τοΰ ’Απόλλωνος τέλος λατρεία είνε 
ασθενής τις αυγή προμηνύουσα την λαμ- 
πράν τοΰ Χριστιανισμοΰ ημέραν καί ό 
υιός τής Λητοΰς άμορφος καί ανθρώπινης 
σκιαγραφία τοΰ θείου υίοΰ τής Μαρίας.

*

* *

Ποοσκυνήσατε τόν Χοιστόν,δστις έν τώ 
μέσω τής πάλης φωνάζων διψώ, έλαβε 
σπόγγον βρεγμένον εις τό όζος. Προσκυ
νήσατε την αλήθειαν, ής ήτο σκεΰος,ήτις 
έσκεπάσθη μέ τόν έπιτύμβιον λίθον, 'ίνα, 
παοελθουσών των τριών ήμ.ερών,άναστηθ·/ί, 
άποσείσν) τόν λίθον καί ΰποτάξν) τόν 
κόσμον.

Ν. Παπαλεξανδριις

ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ

ΤΟΤ ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΡΙΕΖΗ

(Γκιοονάλε διά την ανεξαρτησίαν 
τοΰ Έθνους).

[Συνέχεια],

ΠΑΡΑ ΤΗι ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑι

Περάσαντας τά αμπέλια , ήρχισε τό 
κορμί μου νά μου έλθουν κρυάδες, καί 
μετά μισήν ώραν μέ ήρχισεν ένας πυρε
τός, οπού μ.οΰ έσύντριψε τά κόκκαλά μου,

καί έπρόφθασεν ό άγωγιάτης μου καί με 
έπιασεν, είδέ, έκρεμνιζόμην άπό τό μου
λάρι. Έκάθησα εις αίαν πέτρα όλοέν τι- 
νάζοντάς με, έως μισήν ώραν, "Ηοχισεν ό 
ϊδρως καί μεγάλη δίψα, καί έως νά κα- 
τέβω κάτω εις τούς Μύλους είδα κ’ έ- 
παθα.

Έζ εκαβαλλίκευσα καί άνέβην επάνω 
εις οντά, οπού ή Μπουμπουλίνα έδιόοθό
νε ν . "Ηλλαζα τά φορέματά μου, όπου ή
μουν όλος μούσκεμα άπό τόν ιδοωτα.

Έκεΐ μανθάνει ή Μπουαπουλίνα τό ά- 
ρϊβόν μ.ου, στέλλει έναν άπό τούς υιούς 
της, μέ έπροσκάλεσεν’έπήγά εις άντάμω- 
σίν της, τήν χαιρετώ, τής λέγω : «Τά 
σχαοίκια !» Μέ λέγει, τί αγαπώ; Τής εί- 
πον διά τό ρεπάλτο καί δέν της ζητώ 
άλλο είμή μίαν λιμοναδα. Ή οποία εύθύς 
έδιόρισε καί μέ την έφεραν αίαν κούπαν 
έως μισήν οκά. Τήν έπαρακάλεσα καί με 
έναύλωσεν εν τρεχαντήρι Κοανιδιώτικο διά
γρόσια 65.

0 ΚΡΙΕΖΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΤΟΥ

Εύθύς τήν άπεχαιρέτησα' έμβαρκαρί- 
σθην, άνεχωρήσαμεν διά τήν 'Ύδραν, καί 
μέ καλόν άνεμον έφθάσαμεν τά μεσάνυκτα 
έξω τοΰ νησίου Δοκό. ’Ήρχισεν ό καιρός 
Λεβάντης καί μέ όλίγην βροχήν, άντικρύ- 
σαμεν τήνΈομιόνην.' Οσω έπήγαινεν όΛε- 
βάντης,είς τό χειρότερον' ήρχισε καί ολί
γη δυνατή βροχή. Τότες ό πλοίαρχος μέ 
έξυπνα λέγοντάς με,ότι ό άνεμος είνε κον- 
τράοιος. Τόν λέγω, άν μας έτοαβοΰσεν εις 
τήν Έρμιόνην. Μέ λέγει : Ναι. Τότες έ- 
ποδίσαμεν, έπήγαμεν καί άοάξααεν. 'Εως 
εις τάς δύο μετά τά μεσάνυκτα, έπαυσεν 

1 ή βροχή, ήνοιξεν ό ουρανός ξαστεριά, καί 
έφύσηξεν ό Μαΐστρος,

Έφθάσαμεν εις Ύδραν.
Έπήγα εις τό Καμίνι λεγόμενον, έ- 

βγήκαμεν έξω, άνέβην επάνω τοΰ 'σπι
τιού μου, έβαλα τό ντουφέκι εις τρύπαν 
τής μάνδρας, έπάτησα έπάνω, άνέβην ε’ις 

i τό περί βόλι μου, άνέβην ήνοιξα τήν αύ- 
: λ,όπορτα, ήλθον οί ναύταις, μέ έφερον τά 

ροΰχά μου, κτυπώ τό παράθυρον τοΰ ον- 
τά, όπου έκοιμώνταν ή φαμιλιά μου.

Ένόησαν, ήρχισαν νά έρωτοΰν ποιος 
I ήμουν' τούς ώμίλησα. Μέ ένόησαν άπό 
\ τήν ομιλίαν μου, έσηκώθησαν ήλθον καί 
I με ήνοιξαν τήν πόρτα.

Βλέποντάς με άπαξ νά παοουσιασθώ 
! μέ μεγάλην υποψίαν, μέ έρωτοΰν ποΰ καί 

πώς, όπου ή βάρδια δέν είδε κανέν πλοϊον
ί » τ tt » «»γ»^ “ ^ ·\ εις το πέλαγος, — οτι εις I οραν ειχον ουο 
I βάρδιαις εις τό βουνόν τοΰ ποοφήτου Ή- 
! λίου, όπου είνε τό ύψηλότεοον βουνόν τής 

Ύδοας καί βλέπει άπό όλα τά μέοη τήν 
! θάλασσαν — .Χωρατεύοντας τούςείπον,ότι 
; ήλθε φεργάτα εις Εύριπον, έπολεμήσαμε 
! καί έτσι έκαψα τά πλοϊον *αί ήλθον διά 

ξνΐρ3ς.
Έδιόοισα καί με ετοίμασαν κρεββάτι' 

έ'πεσα καταπονεμένος όλα μου τά κόκ- 
καλα.Τούς έπαρήγγειλα νά προσκαλέσουν 
τόν ιατρόν μας Ευστάθιον Χοϊδάν- καί 

I έξημέοωσεν.

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΕΖΗ

ΈίλΟεν ό ίατοός’εύθύς έδιόρισε μπάνια 
καί αίματα καί ’μέοαν παρ’ ημέραν έπή- 
γαινα εις τό χειρότερον- τέλος ηλθον εις 
άθλίαν κατάστασιν, ήλθον εις κίνδυνον. 
Ή φαμίλια μου έπροσκάλεσε καί ετερον
ίατοόν,τόν Θοόνον,καί έκαααν κουσοΰλτο,

.1 „ , ,. 1 . γκαι ήρχισαν να κάμουν ο,τι εγνωρι,αν και
εις τάς 13 Σεπτεμβρίου έγεινα εις τό χεί
ρον.

Άποφασιζοντές με οί ιατροί, λέγουν 
τοΰ πενθεροΰ μου Λαζάρου Λαλεχοΰ νά 
έτοιυ-άσουν τά άναγκαϊα τοΰ θανάτου 
μου, καί άν βοηθήση ή φύσις καλώς έστι, 
καί εις μισήν ώραν, έάν δέν έλθγ) ίδρώς, 
χάνομαι.

Ξημεοάνοντας τοΰ Σταυρού, 1 ·ι Σε
πτεμβρίου, έταζεν ή σύζυγός μου κάθε 
χρόνον νά κάμη αρτοκλασίαν, καί έβοη- 
θησεν ή χάοις Της. Καί σέ μισήν ώραν, 
όπου οί ίατς,οί είπαν, ήρχισεν ιδρώτας, 
καί εις υ.ίαν ώεαν υ.οΰ ήλλαξαν “20 καί 
επέκεινα υποκάμισα. Τότες οί ιατροί κτυ- 
ποΰν τάς χεϊρας φωνάζοντες:

« Σάλβο! σάλβο ! *
Έχάρηκεν ή φαμίλια μου βλέποντας 

με πάλιν' τήν άλλην ημέραν ή:χισα και 
έγώ νά άνοιγω τούς οφθαλμούς υ.ου, νά 
γνωρίζω καί τήν φαμίλια μου. και ’μέραν 
παρ’ ημέραν ήοχισα νά πάρω δυνάμεις' 
έως εις τάς 25 τοΰ μηνός «δυνάμωσα 
καλά. "Ηρχισα νά σηκωθώ άπό τό κρεο- 
βάτι.

Έβγήκεν άπό τήν ένθύμησιν μου , 
οτι εις τάς I 1 τοΰ μηνός Σεπτεμβί’.ου, 
οπού είχον ακόμη τάς αισθήσεις αου ά- 
γροικώ τήν αυλόπορταν κτυπώ.τας τον 
χαλ.κά' τρέχει ή δούλα μου. παρατηρεί 
άπό τό παράθυοον,βλέπει πεείπου τών 60 
ναύτας' έρχεται μέ σπουδή, μας το λε- 
γει. Έογαινει 6 πενθερος μου Λαλ.εχος, 
τούς έρωτά, τί ζητούν' τοΰ αποκρίνονται 
νά τους άνοιχθή ή πόρτα, είδε, θέλουν 
κάμη ρεσάλτο. Τούς όμιλεϊ ότι είμαι εις 
κίνδυνον'δέν ήθέλησαν νά δώσουν πιστιν. 
Τέλος τούς είπε νά έμβουν μόνον τρεις, 
οί όποιοι ήλθον, μέ έχαιρέτησαν, μέ ει- 
δον εις τί κατάστασιν ήαην, καί άνεχω- 
ρησαν. Έγώ έσυγχίσθην πάρα πολύ.

ΝΕΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ

Εις τάς 22 «δυνάμωσα, άλλά δέν εί- 
" αποοοΰσα νά περπατώ έλ.ευθέρως' έκραξα 

τόν πενθερόν μου Λαζ άρον Λαλεχόν καί 
του είπον νά μου τσουρμάρν) ·\'ι ναύτας, 
τούς όποιους καί ηύρεν, καί ήλθον εις 
τήν οικίαν.

Τούς έδωσα τούς μισθούς των άπό 20 
τάληρα δίστηλα εωςίδτόν κατώτερον. Ε- 
ναύλωσα καί μίαν σκούναν, τόν Καπετάν 
Γκίκα Γκίκουοην,συμφωνώντας διά γρόσια 
650, ώς τό άποδεικτικόν βαστώ καί θέ
λετε τό ίδη, τά κάτωθεν. Τούς έμβαρκά- 
ρισα κάμνοντας καί προβιζιόνας τοΰ 
πλεύσαντος καί διά τό πλοϊον, οπού εις 
Εΰριπον είχον.

Α
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Τό συμφωνητικόν τοΰ Γχΐχουρη

Ό υποφαινόμενος μαρτυρώ, οτι ε\ς τά 1821 Ο- 
χτωίρίου 24, ίναυλώΟην παρά τοΰ Καπετάν 'Αλε
ξάνδρου Δ. Κριεζη μέ τήν σχοΰνάν μου άπό "Υδραν 
διά τά Βρυαάχια διά γρόοια έξαχόιια πενήντα, νού
μερο 650, τά όποια ελαβον σώα παρά τοΰ ίδιου Κα
πετάν 'Αλεξάνδρου. Τό φορτίον τής Σκούνας μου 
ήτον, όπου ό ίδιος ίφόρτωσεν,ίννέα βαρέλια μπαρούτι 
χαι δέχα βουτσιά σαρδέλαις χα'ι έπτά ζεμπίλια ρ'ιζι, 
ραχ'ι 300 όχάδες, χα\ αλλας προβιζιόνας, ψωμί χτλ. 
χα'ι 44 Μαρινάρους,τοΰς όποιους έπήγα εις τό χαράβι 
τοΰ Καπετάν ’Αλεξάνδρου όμοϋ χα'· τα'·ς χουμπάνιαις, 
χα'ι εις ένδειξιν ΰποοτ,μ.ειοϋμαι ινα τοΰ ‘/ρησιμευστ) 
οπού άνήχει.

Γχίχας Γχΐχουρης.

ΛΥΕΙΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Εις τάς 25 τοΰ ίδιου ’Οκτωβρίου μέ 
έπροσκάλεσαν οί άρχοντες τοΰ τόπου κατά 
παράκλησιν τών 70 ναυτών. Έκατέβην 
κάτω καί έπαρουσιάσθην εις τους πρού
χοντας, εύρον καί τους 70 ναύτας, όπου 
•ήτον συναγμένοι. Μέ ώμίλησεν ό κύριος 
Α. Κουντουριώτης, λέγοντάς με, ότι : Οι 
πρώην ναΰταις ζητοΰν νά τους ξεμπερ- 
δεύσγ,ς, ότι είχες πάρη τά μετρητά άπό 
τους Εΰοιπιώτας, καί άλλα. Καί έγεινε 
μέγα φιλονείκ·/ιμα. Μέ όμπλιγάρει* ό κύ
ριος Κουντουριώτης νά τους δώσω άπό 
γρ. 60, καί έκαμε τον λογαριασμόν ό 
γραμματεύς Ν. Θ. Τσέπης καί τους έμέ- 
τρησα γρ. 4,200, πρός γρ.7 τό δίστηλον: 
δίστηλα 600' καί έτελείωσα μαζύ τους. 
Ήμποροϋσαν καί νά με σκοτώσουν1 ποιος 
ήθελε τούς έμποδίση ;

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΝ

Εις τάς 28 άνεχώρησα διά την Ευρι- 
πον, καί εις τάς 30 έφθάσαμεν σιμά της 
νήσου Σκύρου.

"Ηρχισενά φουρτουνιάστε]'έπήγαμεν καί 
άράξαμεν εις Σκύρον. Άράξαντες, έγεινε 
μεγάλη τρικυμία μέ χιόνια, έμήνυσα τοΰ 
ήγουμένου καί μου έστειλε ζώα, καί άνέ- 
βην επάνω είς τό μοναστήρι «ΑγιοςΓεώο- 
γιος» καί έκάθησα είς τάς 3 Νοεμβρίου, 
καί εί; τάς 4 άνεχώρησαδιά τά πλοΐόνμου.

Έφθάσαμεν είς τάς 6 ίδιου. ΤΗλθθν 
όλοι οί οπλαρχηγοί μου πρός χαιρετι
σμόν, οί όποιοι έχάοησαν βλέποντάς με 
πάλιν, όπου με είδαν υγιή. Τούς εύρον 
πολλά ήσύχους' μέ είπαν όσα τούς ήκο- 
λούθησαν περί τών εχθρών, καί είς όσους 
πολέμους έκαμαν όλο διχόνοια με την 
νέαν τσοΰρμαν τών 44 ναυτών, όπου 
έστειλα άπό "Υδραν: έζητοΰσαν νά αρπά
ζουν κ/ί νά ξεσχίζουν. Τέλος τούς ησύ
χασα .

01 ΑΓΡΙ0ΠΑΓΙΤΑΙ

Καί με ολίγον καιρόν έγεινε συνέλευσις 
είς Σάλωνα καί έσύστησαν τούς νόμους, 
ό κύοιος Μαυοοκοοδάτος καί ε’τεοοι. ’Εγώ 
δέν είμποροΰσα νά πάω νά εύρεθώ καί εγώ 
είς την συνέλευσιν διά πολλά αίτια.

Τέλος έδιορίσθησαν οί Άγριοπαγΐται, 
όπου νά έχουν τό άνάθεμα, ^^^ρρτέβτ^-
σαν είς τό Ταλάντι.

1. Συμβουλεύει.

Θαορώντας ότι νά ήτον, ώς οί παλαιοί 
’ Αρεοπαγΐται, διεύθυνα τό πλοϊόν μου, 
έπήγον καί τούς έμβαρκάρισα μέ 30 
πυροκανοβολισμούς.

| Τούς έφερα είς Βρυσάκια, όπου είχον 
! τό όρδί, έστάθησαν δύο ήμισυ έβδομάδας 

είς τό πλοΐον τοώηοντες καί πίνοντες ώς 
δέν τους έπρεπε. Τέλος με λέγουν καί 

I έγραψα είς τά χωριά, ώς άρχηγός όπου 
; ήμουν, καί μετά 3 — 4 ημέρας έσυνάχθη- 

σαν ολοι οί Κουτζαμπασίδες είς τά Πο
λιτικά. "Εστειλα όλο τό στράτευμα είς 
τά Πολιτικά, ήλθον όλοι οί οπλαρχηγοί, 
έμβήκαμεν όλοι είς ταίς μεγάλαις βάρ- 

: καις, καί έπήγαμεν είς τά Πολιτικά, 
όπου είχον φούρνους, όπου έψηναν ψωμί 

I τοΰ όρδιοΰ καί πλοίου.
Άνέβημεν έπάνιυ, οπού ήτον όλος ό 

] λαός συναγμένος, έσηκώθημεν όλοι έπί 
! ποδός, καί ήρχισεν ό άφωρισμένος πρόε- 
, δρος Νεόφυτος Ταλαντίου λεγόμενος νά 

βάλν] διδαχήν, λέγοντας περί τής συνε- 
λεύσεως καί περί νόμους.

"Ολοι οί άνθρωποι έστεκαν μέ μεγάλη 
προσοχή καί ήκουον ότι : ή διοίκησις θέ
λει άοχίση νά κόψϊ] μονέδας καί άλλα, 
καί διά τοΰτοι όλοι οί οπλαρχηγοί καί 
στρατιώται νά παοαδόσουν είς τούς Ά- 
ρεοπαγίτας όσα άσήμια εΐχΟν τά όπλά 

! τους, καί ότι «τό σίδηρον σκοτόνει τούς 
I εχθρούς? καί άλλα μασχαραλίκια, «καί 

τά άσήυ.ια είνε περιτά. »

’Εγώ άγοοικώντας τήν τοιαύτην βρω- 
μοδιδαχήν, έπειράχθην πάρα πολ,ύ καί 
δέν τους ώμίλησα διά νά μην πάοουν 
μπούγιο οί στρατιώται καί τους κατακο- 
ματιάσουν. Καί έπάνω, όπου έλεγον μέ
σα μου τά βρωμολόγια, άγροικώ άπαξ 
έναν ουτιδανόν στρατιώτην Κουκουβΐνον 
φωνάζοντας :

—Βρε δεσπότη,πώς δέν δίδεις τό του-
- Υ > « «J * \ ,πουζ,ι σου, οπού κρατείς εις τας ψείρας 

σου, όπου είναι καθαρό ασήμι, αλλά ήλ
θατε έδώ διά νά μας άφαιοέσητε τά άσή
μια τών όπλων μας, όπου τά έπήοαμεν 
μέ τήν βοήθειαν τοΰ άρχηγοΰ μας Καπε
τάν Αλεξάνδρου καί με τό αίμά μας ;

’Εγώ τότες,ώς ήκουσα,έχάρην διά τήν 

άπάντησιν,όπου τούς έκαμεν όΚουκουβΐ- 
νος, καί ό κύριος πρόεδρος έοοδοκοκκίνησε 
φοβίζοντας νά μήν άκολουθήση τι' όπου 
ποτέ δέν έκινοΰσαν χω;ίς τήν άδειαν υ,ου. 
Ευθύς προσκαλώ τον Κουκουβΐνον παρ
ρησία, τον έφιλοδώρησα τοεΐς μαχαουν- 
τιέδες, τόν ήξίωσα νά όρίση καί 10 στρα
τιώτας, καί έλαβα μεγάλην εύχαρίστη- 
σιν, όπου τούς έπήοαν όλοι λογαριασμόν' 
έζόν, όπου ήτον καί τό πέρα τοΰ όοδιοΰ, 
Άνηφορίται, φερμένοι διά νά ακούσουν 
τήν βρωμοδιδαχήν τους.

Τελοςέδιάλυσα τήν συνέλευσιν,έδιόοισα 
τού; στρατιώτας καί έπήγαν είς τάς θέ
σεις των. Έμαζεύθησαν είς τό κονάκι, 
όπου τους είχον προετο·.μάση εί; τά Πο
λιτικά, όμοΰ καί όλοι οί οπλαρχηγοί μου 

, καί Κουτζαμπασίδες.
Λ "Ηοχισα νά τους είπω ;
” I — Κύριοι, μέ τέτοιαις ίδέαις ήλθατε

|

ί

ι

ένταΰθα διά νά γδύσητε τούς όπλαρχη- 
γούς καί στρατιώτας μου; δέν το έκαλο- 
στοχάσθητε'καί ήκουσατε τήν άπάντησιν 
τοΰ Κουκουβίνου διά τό τουποΰζι, όπου 
έπρεπε νά το εΐχετε κρύψη,όπου έπρεπεν, 
όταν είστε είς το πλοϊον,νά μού το εΐχετε 
ποοβάρη περί ταΰτα νά σας ώδηγοΰσα τόν 
τρόπον. Καί σάς λέγω, κύριοι, ότι κακώς 
έπράξατε' καί πρέπει είς τοιαύτην πεοί- 
στασιν νά μήν άναφέρητε άλλοτε τέτοια 
πειραχτικά, ότι θέλουν είνε πρός ζημίαν 
σας.

Θαρρώντας καί εγώ ώς είχον άκούση, 
ότι νά ήτον ώς τούς παλαιούς Άρεοπα- 
γίτας, ήθέλησα τέτοιους άγιογδύτας νά 
τους τιμήσω, νά τους φέρω μέ τό πλοΐον 
μέ μεγάλην πομπήν, όπου μίαν νύκτα 
άπό μεγάλην φουοτοΰναν έκόντεψαν νά 
χαθοΰν...

[Έπιται],

ΟΛΓΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΕΝΩ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

[Συνέχεια καί τέλος].

Τήν έπομένην Κυοιακήν, ότε ό Παύλο- 
βιτζ, κατά τό σύνηθες ήλθε νά ίδϊ) τούς 
γονείς του, ή "Ολγα τόν εύρεν ώχοόν καί 
ήλλοιωμενον.

«Τί έχεις, άγάπη μου ; τόν ήοώτησεν 
άσπαζομένη αυτόν.

— Μητέρα, τί θά είπή νόθος ; άπήν- 
τησεν έγείρων επ' αυτής τους μεγάλους 
μ,έλανας οφθαλμούς του πλήρεις αδημο
νίας καί υποψίας.

— Κακόν παιδίον ! είπεν ή μήτηρ, 
ήτις ήσθάνετο έαυτήν ταοασσομένην' πο
τέ σου νά μή προφέργς τοιαύτας λ,έξεις, 
δέν είνε διά τό οόδινον στόμα σου.

— Αί, καλά, μητέρα, δέν θά τας 
είπω πλέον' άλλ’ έξήγησόν μοι τώρα, τί 
σημαίνουσιν ;

Ή Όλγα γνωρίζουσα κάλλιστα τόν 
χαρακτήρα τοΰ υίοΰ της, είδεν ότι άπλή 
άρνησις δέν θά τω ήτο επαρκής. Έσκέφθη 
ότι θά ήτο προτιυ.ώτερον ν’ άπαντήση 
κατά τό μάλλον καί ήττον είλικοινώς, 
άλλά τοιουτοτρόπως ώστε ν’ άρκεσθή καί 
νά μή άποτείν·/) ποός άλλον τοιαύτας επι
κινδύνους ερωτήσεις.

• Νόθος, τώ άπήντησεν, είνε άτυχές 
παιδίον, όπερ στερείται πατοός καί τό 
όποιον κλείουσιν έν μεγάλω τινί κατα- 
στήματι όπως διδαχθή τήν έργασίαν καί 
κεοδίζν) τον άοτον του.

— Αλλά τότε, είπεν άνοεθοΰν τό σώ- 
μά του, δέν είμαι νόθος έγώ.

— Σύ νόθος, άγγελέ μου ! ό υιός τοΰ 
ποίγκιπος Βαρίνακυ, σύ ή άγάπη τοΰ 
πατρός σου ! ”Α ! καί τίς ήδυνήθη νά σοί 
ένσπείρ·/) τοιαύτας ιδέας έν τή κεφαλήσου;

— Ό μ,ικρός Δουσκίν, προχθές, άφ'ού 
τόν έδειρα... ώ ! θά τόν δείρω όμως πάλιν!

Α
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— Όχι,κύριε, δεν πρέπει' διότι δυσκ- 
ρεστεΐς τόν Θεόν καί προξενεί; λύπην εις 
την μητέρα του.

— Ναί, άλ7.ά τότε, άς μή με εϊπν) 
πλέον νόθον ! Δέν φαντάζεται πότον με 
έθύμωσεν ή λ έξις αύτη. Έντρεπόμουν 
έπειτα’ άλλα τον έδειρα !

— Πριν δείοη;, παιδί μου, ποέπει να 
έντρέπεται !

— ’Αλλά εΐπέ μοι πάλιν, μητέρα, δέν 
είμαι πρίγκιψ έγώ ;

— Είται πολύ νέο; διά νά είται πρίγ- 
κιψ ! είδε; ποτέ εξαετείς πρίγκιπα; ; 
Θά ήτο γελοϊον. "Οταν γείνγι; μέγας, 
θά είται πρίγκιψ, καί τούτο έάν ή δια
γωγή του είνε καλή καί άνδρεία ώ; ή τού 
πατρό; του.

— Άλλ' ό μικρός Σχερμετίν καί ό μι
κρός Ούρουτκώφ,οΐτινες δέν είνε μεγαλεί- 
τεροί μου, λέγουσιν ότι είνε πρίγκιπες, 
διότι οί πατέοες των....

— Έ ! καί τί σ’ ένδιαφέρει άν είνε 
πρίγκιπες, ή άν δέν είνε ;

Έτο έπιμε7^ή; καί φρόνιμος, άγάπα 
τον πατέρα του, την μητέρα σου, τάς δύο 
υ.ικοάς άδελφάς σου καί θά ύπεοβαίνη; 
ολους τού; πρίγκιπας τής γης.

— ’Αλλά, άπήντησεν ό ΙΙχύλοβιτς μέ 
την παράδοξον εκείνην επιμονήν, ήν ά
παντα τις εις τινα πχιδία, θά ήδυνάμην 
νά σας άγαπώ καί νά είμαι συνάμα ποίγ- 
κιψ; τούτο δέν θά εμπόδιζε... τούναντίον!

— Ώ ! Θεέ μου! θά γείνγς μίαν ημέ
ραν, άφ’ ού τόσον τό επιθυμείς' τούτο 
έξαοτάται άπό τον Αύτοκράτοοα' εκείνος 
άποδίδει τόν τίτλον τούτον . 'Οταν 
συμπληριύσγς τό εικοστόν έτος, θά τω 
γράψη; μίαν ώραίαν επιστολήν, ήν θά τω 
έγχειοίσω έγώ αυτή...καί τότε θά γείνη; 
πρίγκιψ...

— Ό Σχερμετίν καί ό Ούρουσκώφ είνε 
ήδη!...

Ή πτωχή ’Όλγα έξαντλήσασα τάς ά- 
παντήσει; της, ηύχαριστήθη οΰκ ολίγον 
ίδοϋσκ εΐσερχομένα; τήν Γαλά.ίδα παιδα
γωγόν μετά των δύο θυγατοίων της, ών 
ή ά'φιξι; διέκοπτε τάς μετά τού υιού της 
συνομιλίας, καθ' ήν στιγμήν αύται καθί
σταντο δυσχερείς καί επικίνδυνοι. Τό παι- 
δίον ήρχισε νά παίζγι μετά των άδελφών 
του καί έφάνη λησμόνησαν έντελώς τό 
αντικείμενον, όπερ πρό μικοού τοσούτον 
απησχόλει αυτό. Άλλ’ άπό καιρού εις 
καιρόν έροιπτε λαθοαίως εν βλέμμα έπί 
τής μητρός του, ώ; εΐ ήθελε νά ύφαρπά- 
ονί σκέψιν τινά,ήν αύτη τω έκρυπτεν.

Ή ’Όλγα μετά τήν συνδιάλεξιν ταύ- 
την κατελήφθη ύπό κρύφιας άδημονίας, 
ήτις άνεζωπύρησε τάς ήμιεσβεσμένας όδύ- 
να; της. Τή έφαίνετο ότι έν τη καρδία 
τού υιού τη; υπήρχε σπέρμα θλίψεως, ό
περ βαθμηδόν θά άνεπτύσσετο. Σπουδά- 
σασα δέ καλώς τήν φύσιν του προέβλεπε 
τάς έναντιότητας, άς θά ύφίστατο έν τω 
μέλλοντι ό υπερήφανος έκεΐνος καί τρυ
φερός χαρακτήρ, ό εις άκρον ευαίσθητος 
καί τόσον, οϊμοι ! ύπό τής Μοίρας προω- 
ρισμένος εις τάς πικρίας.

Οΰδε’ις θά ήδύνατο νά είπν) έν τή πα-

ρούσ·/) περιστάσει ότι ή πρόβλεψις τής 
“Ολγας ήτο σφαλερά.

Ό υιό; τη; είχεν έν τφ νφ άπαισίαν 
καί πλήρη κινδύνων εικόνα, ήτι; δικαίως 
έτάραττε τήν μητρικήν τη; καρδίαν.

Ο Παυλοβιτς, μεθ’ όλην τήν φαινομέ- 
νην ευπείθειάν του δέν έμεινεν έντελώς 
ικανοποιημένος έκ τών δοθεισών αύτφ έ- 
ξηγήσεων. Είχεν έννοήση τήν άμηχανίαν 
τή; μητρός του καί ή άμηχανία αύτη έ- 
πέτεινεν έτι τήν νευοικήν καί όδυνηοάν 
περιεργίαν, ήτις τον έβασάνιζεν. Άπό 
έκείνης τής στιγμής μίαν μόνην σκέψιν, 
μίαν φροντίδα, έ'να πόθον είχε : νά μάθη 
τί ήτο πράγματι. Εί; τούτο άπεβλεπεν 
όλος ό σκοπός τού βίου του καί ούδέν ή - 
μέλησεν ΐνα τον έπιτύχγ. Μετά πονηριάς 
καί πνεύματος άνωτέοων τής ηλικίας του 
προεκάλεσε τούς συμμαθητά; του, έστησε 
παγίδας εί; τού; διδασκάλου; του, έκο- 
λάκευσε τους λατρεύοντας αυτόν ύπηρέ- 
τας, οΐτινες ποοθύμως θά έποόδιδον τόν 
Τσά ρον ΐνα τον εύχαριστήσωσι. Συνέλε- 
ξεν ούτω μ.έ τήν νεαοάν νοημοσύνην του 
παντός είδους ένδείξεις, έξ ών έξήγαγεν 
άπελπιστικά συμπεράσματα. Τά παι- 
δία παρατηρούσι πλειότερον άφ’ ό,τι 
νομίζομεν, καί ύπό τήν έπήεειαν σταθε
ρά; τίνος σκέψεως προχωρούσι βαθύτατα. 
Ό Παύλοβιτς δέν είχε πλέον άμφιβολία; 
περί τής θέσεως τή; μητρός του καί τών 
άδελφών του καί τής ίδική; του' έπασχε 
δέ έκ ταύτης, καί άν δέν ήλάττωσε τήν 
προς τήν άθώαν μητέρα του άγάπην,έστέ 
βέβαιοι οτι έπαισθητώς έψυχράνθη προς 
τον πατέρα του. Είχε παοκπονον έναν- 
τίον του διά τήν σχετικήν ταπείνωσιν, έν 
ή καί τούς τέσσαρας είχε θέση,διαγωγήν, 
ή; ήγνόει τά αίτια καί τήν δικαιολογίαν, 
άλλ’V)τις παρόργιζε τον εύθύν χαρακτήρα 
του. Η μάλλον άκαμπτο; λογική έν τώ 
κόσμω, είνε ή τών παίδων. Ούτο; δέ είχε 
την έμφυτον ύπεεηφκνειαν τής μητρός του 
χωρίς νά έχν) ούτε τήν έξοχον αυτής ά- 
γαθότητα, ουδέ τήν έπιείκειαν έκείνην, 
ήτις άποκτάται μ,όνον έν τώ σχολείω τή; 
ζωής' ήσθάνετο τήν ύβριν βαθέως ώς ή 
μήτηρ του, χωρίς νά ύψούται όπως αύτη 
μέχρι τής μεγαλοπρεπούς γαλήνης τή;

! συγχωρήσεως.
'Γπέπεσεν εί; μελαγχολίαν, άφ’ή; ού

δέν περιέσπα αυτόν καί άπό τή; οποίας 
έπέπρωτο νά μή θεραπευθή. Κατελήφθη 
εντός μικοού ύπό μαρασμού, άσθενεία; 
προσβαλλούσης πολλάκις τού; εφήβους 
μετά πρόωρον καί ταχεϊαν άνάπτυξιν.

! Ιίάν μέσον τής έπιστήμης έχρησιμοποιήθη 
[ καί παν ό,τι ή άφοσίωσις καί ή στοργή 
1 δύνανται νά προσφέοωσι'τά'πάντα έμειναν 

άνευ άποτελέσματος. Ή ζωή έσβέσθη έν
τελώς' είδον αυτόν κλίνοντα τήν κεφαλήν 
καί μαραινόμενον μετά τής θλιβερά; χά- 
ριτος άνθους πίπτοντος ύπό τόν σί
δηρον. Μόνη ή άπαρηγόρητος μήτηρ έγί- 
νωσκε τήν αιτίαν τού θανάτου του καί 
έβλεπε μετ' άπειρου απελπισίας, οτι ήτο 
άδύνατον νά έμποδίση τό κακόν. Ά ! έάν 
ή μητρική έκείνη στοργή, τό ίσχυοότερον 
πάντων, ώς λέγουσι, τών άνθοωπίνων

αισθημάτων , ήδύνατο , πράγματι, νά 
κάμψη καί ν’ άφοπλίσγι τόν Χάρωνα, ή 
Όλγα θά έκέρδιζε τήν ζωήν τού τέκνου 
της ! Ιίόσχι πρός τόν Θεόν δεήσεις αΐτι- 
νε; δέν είσηκούσθησαν... Πόσα δάκρυα 
κατά τήν νύκτα έπί τού μικρού λευκού 
προσκεφαλαίου, έφ’ ού άνεπαύετο ή ώχρα 
του κεφαλή... Έθνησκεν' έθνησκε βρα
δέως καί ήσθάνετο έαυτόν Ονήσκοντα 
μετά διαύγειας σπανίας όσον καί Ολιβε- 
ράς διά τήν ηλικίαν του. Ουδέποτε πα- 
ρεπονέθη' καί έάν, νομίζων ότι δέν τον 
παρατηρεί ή μήτηρ του, έκλαιε, μόλις 
συνήντα τό βλέμμα τη;, κατέπνιγε τά 
δάκρυά του. Άλλ’ όμως ενίοτε άκουσίως 
έπρόφερε σκληρά; λέξεις, λέξεις βαθείας 
έν τή άφελεία των, έξ έκείνων, αΐτινες 
μόνον άπό παιδικού στόαατο; δύνανται 
νά έκφυγωσιν.

Ημέραν τινά, ή κατάστασί; του έφάνη 
βελτιουμένη, έλαβε δέ τά φάρμακά του 
άνευ πολλή; άποστροφής.

«Είσαι πολύ φρόνιμος, άγγελέ μου, 
είπεν ή μήτηρ,φιλούσα τά; ισχνά; χεΐράς 
του' τί θέλει; νά σοι δώσο> ώς άμοιβήν ;

— Αί, νά μή γράψουν έπάνω εις τό 
μνήμά μου ότι είμαι... είξεύρει; καλά τί.

— Ά, είνε φοβερόν, Θεέ μου! είνε φο
βερόν, έφώνησεν ή άτυχή; μήτηρ, κού- 
πτουσα έντό; τών χειρών τη; δακρύβοε- 
βοεκτον ποόσωπον.

Τήν ποωίαν τή; έπαύοιον τό παιδίον 
ήτο ήδη άγγελο;' είχεν άνέλθη εί; τάς 
ουρανία; σφαίρας, όπου ένα καί μόνον, 
τόν αυτόν πατέρα έχομεν πάντε;, τόν 
Θεόν.

Ή θλίψις τής’Όλγα; ύπήρξε μεγίστη, 
ή καρδία τη; έθνησκε μετά τού τέκνου 
της. Εί; μάτην τό καθήκον τήν προσήλου 
εις τόν σύζυγόν της καί τάς δύο θυγατέ
ρας τη;' ύπήρξε καλή καί διά τού; τρεις, 
άλλά τό έλατήοιον τής ζωή; τη; συνε- 
τρίβη, ή ψυχή της εύρίσκετο έν τώ τάφω 
τού άτυχούς θύμ,ατος.

7/

Ό θάνατος τού υιού έφόνευσε τήν νεό
τητα τού πατρός. Ό Παύλο; Ηαοίνσκυ 
ήτο σήμερον άλλος άνθρωπος' οί άρχαϊοι 
φίλοι, οί σύντροφοι τής ευθυμίας καί τών 
διασκεδάσεων του δέν θ’ άνεγνώριζον αυ
τόν πλέον' έκλινεν ήδη πρός τά; σοβα- 
ρ'άς,τάς θρησκευτικά; σχεδόν ιδέας, πολ
λάκις δε έσκέπτετο ότι τό τραύμα, οπεο 
τον ποοσέβαλεν, ήτο ή πρώτη τού παοελ- 
θόντος του τιμωρία,καί ύφίστατο ταύτην 

; καρτερικώς' έζήτει μόνον άπό τόν Θεόν 
| αύτος νά ύποστή τήν βαθυτέραν πληγήν 

καί ούχί έκείνη. Θά έλεγέ τι; οτι αί θλί- 
1 ψεις,ών έγένετο ή άφορμή, καθίστοιν αυ

τόν δειλόν άπέναντί της καί ότι δέν έ- 
τόλμα ν’ άναφέρν) πρό αύτής περί τού 
παραφόρου έκείνου πάθους, όπερ ύπήρξεν 
όλη ή ζωή του — σφάλλω — ή ζωή άμ- 
φοτέρων. “Ηδη τή έξεδήλου αγάπην άρ
ρητον καί άποκλειστικήν άφοσίωσιν. Ή 
σύζυγός του καί αί δύο θυγατέρες του θά 
ώσιν εις τό έξης τό μόνον άντικείμενον
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τής μ.εοίμ,νης καί των σκέψεών του. Πε
πεισμένος ότι ή Ολγα εποθει τήν τάξιν, 
προς ήν συνεδέθη διά του γάμου, έδιπλα- 
σίαζε τάς ένεργείας του. Πόσον όμως η- 
πατάτο. Αί προσπάθεια'. αύται συνεκί- 
νουν την σύζυγόν του, προύκάλουν την 
ευγνωμοσύνην της, αλλά την άφινον εν
τελώς άδιάφορον όσον αφορά την έπιτυ- 
χίαν. Ενίοτε χάοιν των Θυγατέρων της 
ηύχετο αύτήν, ώς έπ'ι τό πολύ όμως κα
ταλαμβανόμενη ΰπό απαίσιας δειλίας, ής 

δέν ήδύνατο νά δεσπόση. καί μ.ή βλεπου- 
σα έν τή άνθρωπίνρ ζωή η πικρίας και 
λύπα;, έσκέπτετο νά διαπλάσγ) τάς δύο 
τουφεράς έκείνας καοδιας μ.έ την αγάπην 
της Θρησκείας. Δέν Θά έξησφάλιζε την 
ευτυχίαν των, έάν, προ της αναπτυζεοις 
άλλων παθών,ώδήγει αΰτάς προς την ηρε
μίαν του μοναχικού βίου, τό πρώτον της 
νεότητάς της ονειρον ;

■ Μη ματαιοπονείς, έλεγε τότε τώ συ- 
ζύγω της' τά πάντα είνε περιττά. Ε’ίμ.ε- 
θα οί ήττημένοι τού βίου καί ουδέν δυ- 
νάμεθα κατά της είααρμ.ένης. Ας μη ά- 
να.Θρέψωμεν τάς ατυχείς μας μικράς μετά 
ιδεών μεγαλείου, δικαιολογημένων βε
βαίως υπό τού ονόματος των, αλλά πρός 
τάς όποιας πολλά συμβεβηκότα ανεξάρ
τητα της θελήσεως ήιιών δύνανται νά είνε 
εναντία. "Ας μοοφώσωμεν αυτάς έν τή ά- 
πλότητΓ άς είνε άγαθαί,καί ό Θεός ί’σως 
έπιτρέψνι νά γείνωσιν αύταί τουλάχιστον 
ευτυχείς.

Έν τούτοις η ΰπό τού Αΰτοκράτοοος 
κύρωσις τού διαζυγίου του, ητις μ.όνη ή
δύνατο νά τω έπιτοέψϊ) δεύτερον γάμον 
έπίσημον καί νόμιμον, είχεν άπό πολλού 
λάβνι παρά τφ πρίγκιπι τάς διαστάσεις 
μ.ονομανίας. ΤΗτο φόβος ότι μέ την πα- 
ρελευσιν τού χρόνου θά καθίστατο εις αυ
τόν αληθής παραφροσύνη.Άτυχώς προσ- 
έκρουε πρός άνθρωπον σκληρόν ώς ό 
γρανίτης καί άπετείνετο πρός θέλησιν έξ 
εκείνων, αΐτινες πρό τού θανάτου μόνον 

κάμπτονται. Ή ίστοοία τό έκήρυξεν' εις 
τών φίλων του, αΰλικός καί ευνοούμενος 
τού μ.ονάρχου κατώρθωσε νά πείσγι αυτόν 
ότι αί αιτήσεις του εις οΰδίν άλλο συν- 
τελούσιν ή εις τό νά παροργίζωσι τόν ά- 
νώτατον άρχοντα. Τό προτιμώτερον άρα 
ήτο ν’ άνααέντρ μετατοοπήν τινα, ήν ήδύ
νατο νά έλπίσ-ρ μόνον έκ τού φυσικού καί 
κανονικού ροΰ τών περιστάσεων. Τοιαύτη 
άπόφασις ήτο δύσκολος δι’ άνδρα τού 
χαοακτήρός του. Άλλ’ ή σκωρία φθείρει 
τόν σφυρήλατον χάλυβα καί ό χρόνος 
νικά την ίσχυροτέραν φύσιν. Έφθασε 
στιγμή, καθ'ήν διέκοψε την πάλην, άλλ' 
ή πάλη αύτη ήτο καί ό τελευταίος πρός 
την ζωήν δεσμός καί ήδη σήμερον, ότε 
δέν έπαλαιε πλέον, έπασχεν έτι πλειότε- 
ρον. Ή “Όλγα προσεπάθει ματαίως νά 
τω κρύπτη) την οδύνην της, ητις άνεγεν- 
νάτο όσηαέραι ή μάλλον ηΰξανεν όλονέν' 
ότε δέν την διέκρινε, τήν έμάντευε. · 

«Κλαύσον, τή έλεγεν ενίοτε, κλαύσον 
έν τή άγκάλν) μου καί έπ'ι τής καρδίας 
μου , προτιμώτερον είνε τούτο ή νά

κλαίγις μόνη" τουλάχιστον θά σπογγίζω 
τά δάκρυά σου. »

Γ

“Ετος συνεπληρούτο ήδη άπό τής ημέ
ρας τού θανάτου τού Παύλοβιτς καί ό 
πόνος τού πατρός καί τής μητρός ήτο 
τόσον οξύς,ώστε ένόμ,ιζον ότι χθες μόλις , 
είχον άπωλέση αυτόν. ΉΘελησαν την j 
πρωίαν τής απαίσιας εκείνης ήμέοας νά | 
την διέλθωσιν όμ.ού έν αυτφ τώ θαλάμω ί 
τού προσφιλούς τέκνου των. Αί δύο μι- 
κοαί έπαιζον παρά τούς πόδας των μέ 
τήν άμεριμνησίαν τής ηλικίας των. Έξ- ; 
αίφνης παρουσιάζεται έπί τής φλιάς ύπη- 
οέτης άναγγέλλων ότι ταχυδρόμος κεκμη- 
κώς καί μ.εστός κόνεως είσήλθε πρό μικρού 
εις τήν αυλήν. "Ελεγεν ότι ήρχετο κατ’ 
ευθείαν έκ τού έσωτερικού τής Γερμ,ανίας ; 
ΐνα κομίσ·/) άγγελμα κατεπεΐγον, όπερ 
όμ.ως έπέμενε νά έγχειρίσϊ) εις αυτόν τόν 
ίδιον πρίγκιπα.

Ό Βαοίσκυ άκούων τους λόγους τού
τους, συνέστειλε υ.ικρόν τάς οφρεϊς καί 
προΰχώρησε δύο βήματα πρός τήν θύραν. 
Άλλ’ ή "Ολγα, ητις άκούσασα μόνον τήν 
λέξιν Γερμανία ώχρίασεν άμυδρώς, έκώ- 
λυσε τον σύζυγόν της δι’ ικετευτικού 
βλέμματος.

■ Είπε νά ελθη», είπε τώ θαλαμ.ηπόλω' 
είνε περιττόν νά ένοχληθή ό πρίγκιψ.» |

«Όπως θέλεις !» είπενό ΙΙαύλος τετα- 
ραγμένος, καί μή θέλων νά τν) δώσγι νά 
έννοήσγ) τήν πολλήν σπουδαιότητα, ήν 
άπέδιδεν εις τό μυστυριώδες εκείνο άγ
γελμα, έκάθησε. Μετά εν λεπτόν ό τα
χυδρόμος είσήρχετο.

Ούτος παοεδωκε τώ Βαρίνσκυ φάκελ- 
λον έσφραγισμένον μ.έ τά σήματα τών 
Γκορστώπ καί διά πένθιμων σφραγίδων.

Ό Παύλος τόν άπεσφράγισε μ.ετά πυ- 
ρετώδους ταχύτητος. Η "Ολγα ακολου
θούσα μετά προσοχής τήν έκ τής άνα- 
γνώσεως έπί τού προσώπου του συγκίνη- 
σιν καί βλέπουσα τό χρώμ.ά του άλλοιού- 
μενον ώρμησε πρός αυτόν. Σχεδόν ύπτιος, 
διά τής μ.ιάς χειρός έρείδετο έπί τού κα
θίσματος, έν ώ διά τής άλλης έδιδε τή 
συζύγω του τήν έπιστολήν. Άλλ’ αντί νά 
την λάβη) ή "Ολγα έσκέπτετο μόνον πώς 
νά τον συνδράμη], διότι ή πελιδνή ύχρό- 
της, ητις έπεχύνετο έπί τής οψιώς του, 
καί οί ισχυροί τού σώμ.ατός του σπασμοί 
τήν κατεφόβισαν.

«ΓΙριγκίπισσα !»έψιθύρισε τέλος κλινών 
τήν κεφαλήν ΐνα την άσπασθή.

Αλλά τά χείλη του δέν έπέοανον τό 
φίλημα' ή "Ολγα ήσθάνθη αυτόν πί- 
πτοντα βαρύτατα έπί τού ώμου της. Ή 
αποπληξία προελθούσα έκ τής οξείας 
συγκινήσεως , τόν προσέβαλε κεραυνο
βόλος έν τή ά.γκάλ.η της.

Ή ’Όλγα έροίφθη έπί τού σώματος τού 
συζύγου της μετά σπαρακτικής κραυγής, 
τόν κατεφίλησε καί τον κατέβρεξε μ.έ τά 
δάκρυά της'τά δύο μ,'.κρά κοράσια έγκατέ- 
λιπον τά παιγνίδιά των καί ένηγκαλί- 
ζοντο ή μέν τόν ψυχρόν ήδη πατέρα της,

ή δέ τήν παράφορον μητέρα, καί βλέπον- 
τα δάκρυα, χωρίς νά έννοήσωσι τόν λό
γον, όπως πράττουσι τά παιδία, ήρχισαν 
καί αυτά έπίσης νά κλαίωσιν.

Οί ύπηοέται άκούσαντες τόν κρότον 
τού πίπτοντος σώμ.ατός καί τάς θοηνώ- 
δεις κραυγάς, έτρεξαν καί άπέσπασαν 
μετά πολλής δυσκολίας τούς βραχίονας 
τής κυρίας των, οΐτινες συνέσφιγγον τό 
πτώμα μετ’ άπιστεύτου δυνάμεως.

Ή θαλαμηπόλος ήγερε τήν χαμαί ά- 
φεθεΐσαν έπιστολήν καί άνέγνω ποιούσα 
τό σημεΐον τού σταυρού την είδησιν τού 
θανάτου τής πριγκιπίσσης Μαρίας, πρώ
της συζύγου τού Παύλου Βαρίνσκυ, έκεί- 
νης,ήτις υπήρξε πάντοτε τά κώλυμα τής 
άναγνωρίσεως τής "Ολγας καί τών τέ
κνων της.

«Πολ.ύ αργά !» έψιθύρισε παρατηρούσα 
τήν θλ.ιβεοάν εικόνα, ήν έπαρουσίαζον ό 
κύριός της νεκρός καί ή κυρία της λιπό- 
θυμ.ος.

Μετέφερον τήν ταλαίπωοον "Ολγαν εις 
τον θάλαμ.όν της, ότε δέ συνήλθε, πρός 
παραι/,υθίαν, έρριψαν εις τάς άγκάλ.ας της 
τά δύο τέκνα της.

Ή θλίψις της υπήρξε μεγίστη,απέραν
τος, αδιάλειπτος, αδυσώπητος, άνευ πα
ρηγοριάς. Διά τήν απώλειαν τού Παύλο
βιτς έκλαιον όμού, άλλ’ ixslror, τόν έ- 
θρήνει μ,όνη καί ή οδυνηρά άπώλειά του 
άνέξυεν όλας τού βίου της τάς πληγάς. 
Είχεν άγαπήση τόν σύζυγόν της περιπα- 
θώς, δι’ όλων τών δυνάμ.εων τής ψυχής 
της' τόν είχεν άγαπήση άκουσίως πσό 
τής ένώσεώς των, ότε τό καθήκον καί ή 
αρετή τή έπέβαλλον τήν φυγήν. Βραδύ- 
τερον εις τήν αγάπην της αύτήν είχε 
προστεθή παν ό,τι καλόν, γενναΐον καί 
εύγενές περιελ.άμ-βανεν ή καρδία της."Ηδη 
ύπήρχον καί οί ισχυροί δεσμοί, οΰς γεννά 
ή έξις καί ή συμβίωσις, ό δέ θάνατος κα- 
ταπίπτων έπ’ αύτών άντί νά τους δια- 
χωρίσγι, ώς συνήθως συμ,βαίνει, συνέσφιγ- 

- ξε τουναντίον τούς δεσυ.ούς, οΐτινες τούς 
; ήνουν έν τή ζωή. "Αοα τό τραύμ.α, ΰφ'ού 
ί προσεβάλλετο, άντήχει θλιβερώς εις τά 

βάθη τής καρδίας της. Πώς τώρα κατη- 
οάτο τούς ματαίους έκείνους πόθους τών 
κοινωνικών πομ,πών καί μεγαλ,είων, τούς 
πόθους,οΐτινες έθλαψαν καί έτάραξαν τό- 
σας ήμ,έρας τού βίου των. Ό θάνατος 
φωτίζει τήν ζωήν . "Ηδη ένόει, εΐπερ 
ποτέ κάλλιον, ότι ή αγάπη καί ή άφο- 
σίωσις ήτο τό πάν άλλ,ά ένόει τούτο 
λίαν βραδέως. Άπό τής στιγμ,ής έκείνης, 
παρεδόθη εις τήν άπομ.όνυίσιν καί τήν 
προσευχήν, μ.η σκεπτομ.ένη ή νά φέρη 
μετ’ εύλαβείας τό πένθος της καί θρη
νούσα έκεινον, όστις δέν υπήρχε πλέον ν’ 
άναθοέψ-ρ άξιοπρεπώς τά δύο τελευταία 
τεκμήρια τού έρωτός των. Ό Αύτοκρά- 
τωρ, πρός ον άφηγήθησαν όλας τάς πε
ριστάσεις τού οικογενειακού καί συγκι
νητικού τούτου δράματος, έφάνη τέλος 
δίκαιος πρός τήν τόσον εύγενή καί αξιο
πρεπή διαγωγήν τής συζύγου καί χήρας 
τού Βαρίνσκυ,ή δέ δικαιοσύνη αύτη καίτοι 
έβράδυνεν, έγένετο τουλάχιστον μεγάλο-
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•ζοεκώζ. Οτε εί&εν έκυτόν άπτιλλκγρ.ενον 
πχανίς ύποχοεώσεως πρός γυναίκα τ·?ίς 
ταξεως ττίς Μαρίας, Υ)τις διά της γεννη- 
σεως συνεδεετο μετά πλείστων έατε[λ[/.έ- 
νων κεφαλών, κατέ-αυσε τάς αυυτήρό- 
τητάς του. Υπερβολικός δό νυν έν τ·7ί 
άγαθότητι, όσον τέως ήτο έν τ·7ί σκληρό- ; 
τητι, άνεγνώρισε τόν γάρ/.ον της “Ολγας : 
καί άπο δίδων είς ττ,ν άττόφκίΗν -του δύ- 1 
νααιν αναδρομικήν παρέσχε τόν τίτλον 
της πριγκιπίσσης εις την μητέρα καί τάς 
θυγατέρας.

Ή άπόφασις αυτή της αύτοκρατορι- 
κης εύνοιας ετυχε γενικής έπιδοκιμ.ασίας. 
Ουδέν όνομ.α μέγα, οΰδεμία έπισημότης 
έ'λειψεν έν τγ άπαριθμ.ήσει των συλλυπη
τηρίων, άτινα έστέλλοντο ποός την νέαν 
πριγκίπισσαν. Άλλ’ έγνώριζε κάλλιστα 
την άζίαν τοΰ ένδιαφέροντος τούτου,όπερ 
τη έςεδηλουτο καθ’ ην στιγμήν ήτο ά
χρηστον πλέον δι’ αυτήν. Ή γήρα τοΰ 
Παύλου Βαρίνσκυ ύπήρζεν άκαμπτος: οΰ- 1 
δένα έδέγθη, οΰδένα είδε, πλήν τής άν- j 
δραδέλφης της, ήτις βεβαίως δέν άνέμ,ενε 
την υψηλήν άπόφασιν,ΐνα τη δώσ·/) δείγ
ματα τής σταθεράς φΆία.ς της. ■

Την χεΐρα. τής πριγκιπίσσης Βαρίνσκυ 
έζήτησαν μετά θέομ.ης καί έπιμ.ονής τά 
λαμ.πρότερα ονόμ.ατα πάσης τής Ρωσίας, 
καί βεβαίως δέν έπεδίωκον την περιου
σίαν της οί άνδρες ούτοι, οΐτινες, χάρις 
τω Θεω καί πρός τιμήν τής πατρίδος, 
δέν έζετίμ,ων τό χρήμα, αλλά τήν έζο- 
χον καί αγιοπρεπή έκείνην καρδίαν, τήν 
έζευγενισθεΐσαν υπό των δοκιμ.ασιών, καί 
έζαγνισθεΐσαν έν τη οδύν·/). Είνε ανάγκη 
νά σας ε’ίπω ότι άπεποιήθη άμ.εταπεί- 
στως τούς ώραιοτέρους καί τούς πλου- 
σιωτέοους.

Σήμ,ερον ζή μ.όνη, άφιερωμ,ένη εις τάς 
θυγατέρας της, αΐτινες έ'χουσι δι’ αυτήν 
θερμοτάτην λατρείαν, καί άφωσιοιμένη 
καθ’ ό7>οκ7>ηρίαν εις τήν μ.νήμ,ην τοΰ συ
ζύγου της καί του υίοϋ της.

Ύπόπάντων άγαπάται καί συμ.πονεϊται' 
πάντεςτήν σέβονται καί τήν θαυμάζουσι. 
Γινώσκουσιν ότι είνε άπαοηγόρητος καί 
λέγουσι μ,άλιστα ότι ούδέποτε θά παρη- 
γορηθ?). Τό καλόν, όπερ πράττει έν όνό- 
ματι έκείνων, οϋς διά παντός θρηνεί,ανα
κουφίζει τόν πόνον της. Διέρχεται προ 
ήμών ώς ή προσωποποίησις τής γαλήνης 
καί τής ήρεμ.ίας έν τή θλίψει' νομίζω δέ 
ότι ό γλύπτης δέν ήδύνατο νά κοσμ.ήσνι 
τάφον δι’ ώραιοτέοου καί εύγενεστέρου 
αχάλμ.ατος. »

ΤΕΛΟΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ε Γ X n PI A

_Τήν παρελΟοΰσαν τΡ·: την ελη;αν α\ εργασίαι | 
τής έκτακτου συνόδου τής Βουλή;. Ή τελευταία 
σύνο£*ς τή; παρούσης περιόδου συγκληθήσεται J 
πιθανώς τόν Σεπτέμβριον. — Διαδίδεται δτι πα- 1 
ρτιτηθη ό έν Κωνστανίνουπόλει πρεσβευτής τής 
Ελλάδος κ. Κουντουριώτης, εις τήν θέσιν δέ αυ

τού πρόκειται να διορισθή ό έν Πετρουπόλει 
τοιουτος κ. Μαυροκορδάτος άντικατασταθείς υπό I

του έν Παρισίο.; πρε-βευτοΰ Ν. Π. Δηλι- 
γιάννη, δν Οά διαδεχΟή ό εν Αίγύπ-ω πολ τ-.κός 
πράκτοιρ κ. Άναστ. Σ. Βυζάντιο;. — ΚΙ; τον 
έπί τών Εςωτερικών υπουργόν κ, Λραγούμην α- 
πενεμήΟη υπό τής Σέρβική; Αντιβασιλείας ό Με
γαλόσταυρο; του Γακόβου. — Τό έν τών τριών 
έν τοι; Γαλλικοί; ναυπηγείο'.; κατασκευάζομε- 
νων ήμετέρων Οωρηκτών καΟειλκύσΟη ήδη εΐ; 
τήν θάλασσαν, άρχεται δ δσον οΰπω ή εν αύτώ 
τοποθέτησές τών διαφόρων μηχανημάτων. — 11ερί 
τά μέσα τή; προσεχούς έβδομάδος ό κ. Τρ-.κού- 
πη; αναχωρήσει εί; Σύρον προ; έπ.Οεώρησιν του 
τελωνειακού καταστήματος καί μελέτην τών α
ναγκών τή;πόλεως.— Ο βασιλεύ; ελαβεν ύ~ό τήν 
προστασίαν αυτού το έν Δαονίω Δρομοκαίτειον 
Φρενοκομεΐον

Ε =Π ΤΕ ΡIΚ Λ

Ο βασιλεύ; Μιλάνο; μετέβη έκ Κων)πόλεως 
είς Σμύρνην καί ίόττην καί έκεΐΟεν είσήλθεν εί; Ιε
ρουσαλήμ.—Κατά τό ετο; τούτο τό Λονδίνον Οά 
έορτάση τήν έπτακοσιετηρίδα τής εκλογής τοΰ 
πρώτου λόρδου δημάρχου.— Π αγροτική επαυ- 
λις του Μάγερλικ, ένθα ό πρίγκιψ Ροδόλοο; ά- 
πεΟανε, μεταβάλλεται κατ’Αποιοασιν τού αύτο* 
κράτορος τή; Αυστρία;, ε:; μ.ναστήριον καρυη- 
λιτισσών. — Καταστρεπτικό; σεισμό; συνέβη έσχά- 
τω; έν Ήπε'ρω πολλά; καί σημαντικά; ζημία; 
έπενεγκών έν ταΐ; έπαρχίαι; ΙΙαραμυΟίας καί 
Μαργαριταριού. — Έ Γαλλική Κυβέρνησις απο
φάσισε νά μετα/.ομ’ση εκ I ερμανία; εί; τό έν 
Παρισ’οι; ΓΙάνΟεον τά λείψανα τοΰ μεγάλου 
Καρνο), παππού τοΰ προέδρου τή; δημοκρατία;, 
καί τοΰ περιωνύμου τή; δημοκο»τίας τοΰ Ί789 
στρατηγού Μαρσώ. — *0 Γερουσιαστής Μεολέν 
εςελεγη πρόεδρό; τής ανώτατη: επιτροπή; τοΰ 
ανώτατου δικαστηρίου, όπερ Ο α δικάση τόν στρα- 
τηγόνΒουλανζέ καί τού; οπαδού; του’ήδη δέ έςέ- 
δωκεν εντάλματα συλλήψεω; κατά έςή/οντα 
βουλανζιστών. — Λέγεται ότι ο αύτοκράιωο τή; 
1 ερμανία;,όστις έσκόπει κατά τό προσεχές θέρο; 
να έπισκεφΟή τά; ΆΟ'ήνας καί τήν Κωνσταντι- 
νούπολιν» κατέλιπε τό σχέδιον τούτο.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Οί πρ-σούτεροι τών καθηγητών τοΰ Πανεπι- 
στημ ου τή; Γρενάδης, έν Ισπανία, άπεφάσισαν 
έν επισ’/(υ.(;) συνεδριάσει νά στειρανώσωσι διά γρυ- 
σοΰ στεΰ.'νου τόν Ίωσήιο Ζορ λλαν. τόν πρεσβύ- 
τατον τών νυν ζώντων Ισπανών ποιητών, όστις 
είνε καί μέλλΓ·ς τής ’Ακαδημίας. — Η Βασί
λισσα τή; Ρ'.-μαν'α; συνέγραψε νέον δράμα εί; 
γλώσσαν I αλλ·κγ’ν.—Έτελεύτησεν έν ’Αγγλία ό 
περίφημος ‘Ελληνιστή; Κέννεδυ, τακτικό; καθη
γητή; τής Ελληνική; καί Λατινική; εν τώ IIα- 
νεπιστημίιρ τή; Κ*αν:αβριγίας. Μεταςύ άλλιον 
είχε ;.-εταφράση έμμέτρ».:; τόν » Λγαμέμν-να» 
τού Α σχύλου καί τόν «Οίδίπουν τύραννον» τοΰ 
Σοφοκλέου;.
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Ό ’ Εδισσο>ν τήν Μαίου ά^Γ/θήσεται ε ;
Παρισιού; προς επίσκεψιν τή; εκΟεσε<-);. ’ΊΙδη ό 
έν Ευρώπη αντιπρόσωπος αύτου παρουσίασεν εί; 
τήν έν Παρισίοι; ’Ακαδημίαν τών επιστημών τόν 
νεον τοΰ εφευρέτου φωνογράφον. — Ό διάσημο; 
Γάλλο; ιατρός Λίβερμαν διά διατριβή; του περί 
τών αίτίοιν τή; (&θίσεο>; καταδεικνύει, οτι τά μι
κρόβια τοΰ Κοχ δέν είνε τά προκαλοΰντα τήν 
οθίσίν αίτια, άλλ* άπλώ; Αποτελέσματα αύτή; 
εΈε καί ή καταπολέμησις αυτών εί; ούδεν συν
τελεί* συμπεραίνει δέ ότι. τό μέν πρώτον στάδιον 
τή; νόσου δέον νά καταπολεμηΟή διά τού ηλεκ
τρισμού, τό δέ δεύτερον διά τών ψυχρών δι* ΰ- 
δατος καταιωνήσεων άμοιβομένων μετά θερμών. 
—Ή Βασιλική ’Ακαδημία τών Επιγραφών έν 
Μονάχω άπένειμε τό έκ δισχιλίων μαρκών Ζω- 
γράφειον άθλον πρός τόν δφηγητήν τοΰ Πανεπι
στημίου Όβερχοΰμερ» διά τήν αρχαιολογικήν, Ι
στορικήν καί Ιδίως τοπογραφικήν περιγραφήν 
τών νήσων Κύπρου, "Ιμβρου καί Θάσου’ εθετο δε

/

διαγώνισυ.α περί τή; έκδ'σεως τών έργων τ ΰ °" 
σίου Ρωμανού τοΰ Μελωδοΰ μετά τή; βιογρα” 
φία; αύςοΰ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Έν ταΐ; ευ Τανάγρα ένεργουμέναις άνασκα- 
φαΐ; όπό τοΰ κ. Νοστράκη, άνευρέΟη άγαλμα 
λαμπρά; τέχνη; —άριστων δέσποιναν καθημένην 
έπί θρόνου καί κρατούσαν επί τών γονάτων τμι- 
άνοικτον χρυσήν πυςίδα. — Έν Έρετρεία κατι- 
σχέθησαν, τή ένεργε’α τοΰ γενικού έφορου τών 
αρχαιοτήτων κ. Καβυαδα, μεγάλη ενεπίγρα
φο; πλάς, γεγραμμένη έκ τών τεσσάρων πλευ
ρών, 4 ψηφίσματα, άνάγλυφον παριστών νεανίαν 
άκέφαλον, άγαλμα γυναικό; καΟτ,μένι,ς έπί θρό
νου. κορμό; αγάλματος, άγαλμα ί’ππου καί εί- 
κοσιν επιτύμβιοι έπιγρ>φα’ άνευρέΟη δ'έν ταΐ; 
έκεί ένεργουμέναις άνασκαφαΐς, μεταξύ άλλων, 
καί λύκηθο;, υφ* ής παρίσταται ό Χάριπν οδη
γών διά τού άκατ ου του μορφήν γυναικό;. — ‘II 
ΙΙρωσσική ’Ακαδημία τών επιστημών άν/Οηκεν 
εί; τόν διευθυντήν τοΰ Γερμανικού Ινστιτούτου 
κ. Δ^ϊρ-φελδ τήν συνταςιν μεγάλη; πραγμα
τεία; περί τού άρχα’ου 'Ελληνικού Οεάτοου.— 
Ο παρεπιδημών ενταύθα καθηγν,τή; τή; Αρχαιο
λογία ; έν τώ ΙΙαν·πισ:ημίω τή; Λίΐψ’α; κ. ’Ό- 
βερμπεκ κα* πολλοί άλλοι I ερμανοί συνοδευόμε- 
νοι υπό τού κ Δαΐρπφελδ άν^χ · ρι οαν είςΙΙελοπόν- 
νησον ποό; έπίσκεψ-.ν τών έν Έπιδαύρω. Μυκή- 
ναι; καί Όλυαπία αρχαιοτήτων. — Εντολή τή; 
έπί τών ’Ολυμπίων επιτροπή;, ό Ελβετό; ζω
γράφο; κ. Ζιλλιερώ; έζωγράφ.σεν ά· άσα; τά; έν 
τώ Μουσε’ω τής Άκροπόλεω; άρχ αιύτ /,τα;, έο' 
όσων περισώζονται χρωματισμοί, ώ; καί τά έκ 
πωρίνου λίθου συμπλέγματα, τά έσχάτιο; εύρε- 
Οέντα. Αί εΙκόνε; αΰται άποσταλήσονται εί; 
τήν Παγκόσμιον τών ΙΙαρισίων 'Έκθεσιν· *Κν 
Νεαπόλει τή; Ιταλία; άνευρέΟη μακρά υπό
γειο; στοά, έν ή πολλαί Έλλην.καί αρχαιότη
τες.

Κ ΑΛΛΙΤ Ε X Ν I Α

Κατά τού; γάμου; τή; βασιλόπαιδ ; Λλε- 
ςάνδρας ό δήμο; Κερκυραλ-ν Οά προσφέρη αυτή 
ε ί κ ό ν α, γ ρ α ο η σ ο μ έ ν η ν υπό διαπρεπούς κ α λ λ ι τ έ - 
χνου.παριστώσαν τό έν τω αύτόΟι βασι/.ικώ άγρο- 
κηπίω ανάκτορεν, ένθα εγεννήΟη ή βασ λοπαι;.— 
Έν τώ Εερμανικώ Οεάτρω τού Βερολίν υ παρε- 
στάΟη ερωτικόν δραμ -τιον τής βασιλίσση; τή; 
Ρουυ.ουνίας. φέρον τον τίτλον «Λυκ-υγέ.*·. — 
Ίήν προσεχή ΙΙέμπτν,ν οοθήσεται έν τ(.ι ·ν:αυθα 
Οεάτρω οργανική καί φοινν,τική συναυλία υπό 
τή; Φιλαρμονική; Εταιρεία;. —ΙΙροσεχω; διδα- 
χΟήσεται από σκηνή; υπό έρασιτεχνών ίο κατά 
τόν δραματικόν αγώνα τών 'Ο/υμπίων διακρθέν 
δράμα τού κ. Δ. Κοοομηλα «ή Ι^ύρυμέδη». — 
Τήν εσπέραν τού παρελθόντος Σαββάτου όμιλο; 
ερασιτεχνών έδο^κε μετά πολλή; επιτυχία; 
συναυλίαν έν τή αιθούση του ίΔδε’ου, — Προ 
π-ντήκοντα ετών, ήτοι τή 23η Ιουλίου 1839, 
εννεαετή; μόλι; ό Άντ.Ρουβινστάΐν επαιουσίάσθη 
τό πρώτον ώ; κλειδοκυμβαλιστή; εν Μόσχα. Ε
φέτος δέ Οά πανηγυριστή έν Π-τρουπόλει ή καλ
λιτεχνική πεντηκοντατερ’ς του. «— ΙΙρό μικρού έν 

* Ιίαρισί'ΐ; έγένετο μετά πλήρους έπ·.τυ/ία; ή 
πρώτη παράστασι; δίπρακτου κωμικού μελοδρά
ματος επιγραμμένου c Η νεότης τ ΰ Χάϋον» 
καί συντεθέντο; όπό τής δεσ-οινίδος Ε. Κορισ- 
σάν. — Από καιρού ό δήμο; τ υ Βερολίνου Α
κούει παράπονα διά τήν ευγνωμοσύνην του πρός 
τας μουσικά; έπίΟΥ,μότητα; τής I ερμανία;’ ηδη 
μετά πολλής εύχαριστήσε<-); ή δημοσιογραφία 
τοΰ Βερολίνου. Αγγέλλει δτ·. ο - ο οδοί έλαβον τό 
ονομα, ή μεν τοΰ Μπάχ» ή δέ τοΰ Βάγνερ. — 
Έν *Αγ·α Λαύρα άνεγερθήσεται διά κοινού ερά
νου μαυσωλείου είς τήν μνήμην τών πρώτων λει
τουργών τής Ελλην. έπαναστάσεως, τόν Παλαιών 
Πατρών Γερμανόν μετά τών περί αυτόν.—Μετά 
τόν Ανδριάντα τοΰ Μιαούλη κατασκευασθησεται 
τοιουτος είς τόν Κανάρην,Οά οτηθή δε καί οΰτος 
έν Σύρω.— Η γενική έφορεία τών αρχαιοτήτων 
Απεφάσισε νά καταρτίση έν τω Κεντρικώ Μου-

Α
.Π
.Θ
.
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σείω ίδ'.αίτερον μουσείου έπιγραφ'.κόν, έν φ Οά κα- 
τατεΟώσιν α! έντό; τής Αττικής εΰρεΟεΐσαι ε
νεπίγραφοι, πλάκες.

ΙΔΙΑ1ΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

m*m Χριστός Άνέστη. — Άλ Πόρον. "Ενεκα α
πουσίας του κ. δ-.ευΟυντού μεταοάντος είς Σμύρνην, ή 
άπάντησις ώ; προσοιπική Οα βραούνη έπί μικρόν. — 
Μ. A. I. *Α δριανοντζη.Ιί >·. Κ. 11. Α., Δ. Σ. Ρώ
μην. A. Α. Πόρον. Έλήφθησαν. Εύ/αριστούμεν.— 
Σ. Ν. ΒραίΛαγ. Εύ/αριστούμεν δια τάς ευμενείς 
διαθέσεις. Ένεγράψαμεν, άναμένομεν. — Φ. A. Κ. 
Κατ’ άρ/ήν απαράδεκτο·/. **Λν θέλετε, ποιήσατε εφε- 
σιν.—Φωχίωνι. "Ο.τι ζητείτε^ άόυνχτούμεν νά σας 
διδάξωμεν, άλλ* αν θέλετε ακριβώς τό Εναντίον, ιδού 
μια συμβουλή : Λάβετε συνήθη τινά βαύκαλιν ή φοχ- 
λιδιον. πληοώσατέ το πετρελαίου και θέσατε σφαίραν 
εκ μολύβδου επί του στομίου, ολίγον μεγαλειτέραν 
αύτού, άλλ* ε/ουσαν οπήν, έξ ή; να διέρ/ηται διπλή 
ή τριπλή ή και είκοσαπλή κλωστή βάμβακος βεδυΟι- 
σμένη εντός του πετρελαίου. Ούτως Ι'χετε λυ*/νίαν ά- 
ρίστην, ακίνδυνου, οικονομικήν καί τής ιδικής σας κα
τασκευής. — Μιχρω Κ Λειψίαν■ Θα ελΟη καιρός, 
καΟ όν έπισήμω; Οα δημοσιεύωντχι διά τού τύπου

καί δελτία υγείας παρόμοια προς τό έξής: «*Η κομψή 
Μ\c ετεκε καί αύθις ώραΤον λευκόν κυνάριον. Αμφό- 
τεοοι, ή τε λε/ώ καί τό νεογέννητου χαίρουσιν ακραν 
υγείαν.»—Φί.Ιω Λ/*. Γνωρίζομε·/ ότι υπάρχει παρά- 
δυσις έν Πάρω οτι έκεΤ άπέΟχνεν ό άρχιτέκτων τού 
ναού τής 'Αγίας Σοφίας, παρασυρΟείς υπό ευφυέστα
του εργάτου, ον εκ φθόνου κατέροιψεν από τού ύψους 
τού κωόιυνοστασίου τού ναού Εκατόνταπυλιανής, τού 
οποίου έπίσης ύπήρξεν άρχιτέκτων. Αλλά περί τής 
αλήθειας οέν έγγυώμεΟα. — Σνριω. Εις τάς νήσους 
τού *Αο·/ ιπελάγους κατά τήν μεγάλην τού γένους έ- 
πανάστασιν δέν κατώχουν Οθωμανοί· ενεκα τούτου 
αύται έ/οησίμευσαν ώς καταφύγιου εις τούς κατα- 
οιωκομένους "Ελληνας, ΚυδωνιεΤς, Κρήτας, Χίους, 
Καουστίους, ΕύβοεΤς καί λοιπούς.— Κ*. ’Ενταύθα. 
Δυσ:υ/ώς τό ' Η μερο.Ιόγιον τον Κριεζη. τό τερ- 
πνότεοον και ώαελιμό>τερον των αναγνωσμάτων ε*ξ ό- 
συ>ν συνήθως προ "φέρονται, τελειονει ταμ ίως.Σπανίως 
καί αυΟιστόοημα ακόμη αναγινώσκετχι καί παρακο- 
λουΟεΤται μετά τόσου ενδιαφέροντος.— Μ. Θ- 'Η λέ- 
ξι; Γεεννα εΤνε παραφθορά τού Εβραϊκού Γε Εν- 
νομ ή Γε βεν Έννοιι, ήτοι κοιλάς ή φάραγξ τού 
Έννόα ή των υιών τού Εννόμ, όπου οί βασιλείς του 
'Ιούδα εΤ/ον άνεγείρη ναόν εις τον αίοο/αρή τώνΆμ- 
μονιτών θεόν Μολό*/, είς όν προσεφεροντο Ουσίαι άν- 
Ορώπιναι. —’Λρτιω· 'Ο Βολταϊρο; ελεγε : «Βεβαίως 
πολύ έξεπλάγη ό πρώτο; λευκός, οστις ειδεν Αιθίοπα*

αλλά πολύ περισσότερον μ* εκπλήττει ό λέγων μοι ότι 
ό ΑΙΘίοψ κατάγεται από του λευκού». Τοΐς φρόνι
μοι; Ικανά. — Γ. Μ., A. 1. Α., 11. Ν. Α. Σμυρ- 
νην.ΈλήφΟησαν. Εύχαριστούμεν.Χ.Ύ.ΧαΛχίόα.'Δ- 
νέγνωμέν που ότι προ εξηκονταετίας περίπου ένΒετσσα- 
λΐα γυνή είκοσαέτις έκοιμήΟη κατά συνέπειαν 451 ή. 
μέρας,άφυπνιζομένη έπ’ ολίγα μόνον λεπτά διά να φα
γί). Μη προς Διός καί ό ύμέτερος ύπνος παραταθή έπί 
τοσούτον. — Πόμ. Μάς έλησμόνησεν άρά γε τόσον 
καιρόν ; Τί λέγετε καί σεϊς \ Καί . . . κοιμά'.αι αοά 
γε επίσης ;

ΝΕΑ Β.Ι Β Λ I Α
Έ'εοόθησαν

□ ρός Αποχαιρετισμόν — ’Εναλλάξ, κωμω- 
δίαι, ύπό Στεφ 1. Στέφανον.

Καλογιαός Κώδιξ (Νομική Βιβλιοθήκη ΦιΛα- 
ρετου καί Λυχονόη) π:ριλαμοανων τούς έν ί·;·/ύϊ 
εκλογικούς νόμου; μετά προλεγομένων καί σχολίων 
κατ άρθρο*/, υπό Εμμανουη.Ι Σ. Ανχονόη, δ·.δά- 
κτορος τα νομικά, εφέτου εν Αθήνα·;.

Κανονισμός τού έν Άλατσά'.οις Συλλόγου «rtl 
Ερυθραία».

’urnnnMAO est mise iratnitement a la disposition its ratairs 4b l’Eiposition Unlvorselle de 1889 a Paris, aa lartaa 
fiLDUuiiiAo jej BBasBipeiMts Combi'cmi, a la Section lea Colonies fcupses, Esplanade les tales.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

E Β Δ U Μ Α Δ I„
Al ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ! ΤΗΣ ΡΑΪΣΑΣ

Μ V (-) I Σ Τ Ο Ρ I Λ
the κ®;

Εν Σμύρνή ένοιχιάζ*ται

ΛΙΕΓΑΛΟΙΙΡΕΙΙΚΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ν
οιχοδομηθέν τελευταίως ίτΛ τής

11ΛΡΑΛΛΗΛΟΤ ΤΗΣ ΠΓΟΚΤΜΑΙΑΣ

ήτις είναι ή ώραιοτέρα χα\ χεντριχιοτέρα όδύς.Περιέ
χει εΰρειας αιΟούσας χαι τριάχοντχ έν ολω δωμάτια. 

— Πληροφορία·. 7ταρ' ήμΤν. —

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρομολύγιον

1 Μαρτίου — 15 Μα'ίου.

ΓΡΑΜΜΗ ΚΙΙιΜΙΙΙΑΪ

•^’■α.νωρίσίΊς Καθημεριναι
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2,4 ΤΛ
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Έ; Αθηνών
8,\5 11. Μ. 
3, ί0 Μ. Μ.

ΓΡΑΜΜΗ Λ \ ΥΓ| Οϊ

*Εκ Λαυοίου
7,15 111 Μ. 
4,05 Μ. Μ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΙΕ ΚΟΜΙΆ ΤΕΥΧΗ
ΠΕΡΙΠΟΥ 96 ΣΕΛΙΔΩΝ

Τεύ'/ος 1—3 θάνος ΒΛεχας, 'Ελληνική μυθιστο
ρία υπό 11. Καλλιγά.

Ποιήματα Α. Σ. Βυζαντίου (έν τώ 
3ω τεύ'/ει)

• 3—5 Ό ΕζηνζαβεΛόνης^ κωμωδία Μολ.έ-
ρου, κατά τήν έξελλήνισιν τού Οικο
νόμου τού έξ Οικονόμων.

Ποιήματα Φ.Κοππέ(έν τώ 5ω τεύ/ει).
• 6 Περί.Ιηψις ιστορίας τής νεοελληνι

κής φιλολογίας υπό A. Ρ. Ραγκαβή.
• 7 κ.9 Αονίζα Μν.Ι.Ιερ, τραγωδία Φ. Σγιλ-

λέρου.
• 8 7 γιεινη ψνχη£ υπό Φεουτερ-

σλέβεν.

• 10 Αιηγηματα σύγχρονα 'Ελληνικά, υπό
Δ Β κέλα, Ε. Χαριλάου, Δ. Καμ- 
πούρογλου, Γ. Δροσίνη, Α. Κουρτί- 
δου, I. Μ. Δαμβέογη καί Α. Καρ- 
καοιτσα.

• 11—13 Στράτης 1\ α.Ιοΐΐίχειρος, ηθογραφία
έλληνική υπό Στ.Κουμανούδη

• 14 —*ΑμΛετος, τοαγορδία Σαικσπήρου με-
ιά^ρασις υπό Σ. Δ. Βικέλα,

• 16—17 'Ασμα ro)r ^ρίσΓου^/η*ωτ,διήγημα
υπό Κ. Δίκενς.

» 18 Κορακιστιχα ή διόρΟωσις τής Ρωμαίι-
κης γλώσσης, κωμωδία —Κουρχας 
αρπαγή, ποίη > %, Οπό Κ. Ίακ.Ρίζου. 

"Εκαστον τεύχος τιμάται λεπτά 60. 'Β 
συνδρομή διά ?5 (α* σειρά) δρ. 12. 

Είς τό έξωτερικόν έννοούνται αύται αί τιααί είςχρυσόν

ΜΠΑΡΤ και X I Ρ Σ Τ
Ικβόται tv 'Αθήνας;

ί1 ¥ y f f f r t >1 t ¥ Ϋ y*

ΧΑΡΤΟΠΠΛΕΙΟΝ

ΠΑΛΛΗ και KOTZIA
□ ivvai Διαδόχου

'νδρόγειοι Σφαΐραι είς 
Ελληνικήν Ι'λώσσαν 

άπό δρ. 35—72.
nivvoLi Τρινοΰηη

επιικεπτηρια
επί καλού ‘/άρτου 

στιγμιαίο):.
Πένναι Διαδόχου

ΜΕΛΑΝΗ ΜΑΥΡΗ
συμπεπυκνωμένη καί α

ναλυόμενη εις ?ξ μέοη 
υσατος. Δο/εϊον έκ 
δραμ. 312 δρα/ 4 50. 

Άναλελυμένη ήόκάλ. 90 
Πένναι Τριχούπη 
Ρραφικαί ΥΆΛΙ

KTIJO EXJrlTiTA

ΑίγΙου - ΙΙατρών
VAPOBOAOriOS ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΙΕΙΡΑΙΰΣ ΑΘΙΙλίΓν ΙΙΕΑ: ΠΟλΛΙΙΣΟΥι^

Η-Γραμμή 
1

□ (ιρατ&ς - ΚορΙνθου
3 33 32

Jjjl 1 ειοαιεύς άν. 
^Λ'ΑΟήναι » 
^ΚΚόρ'.νΟος άβ.; 5 » κΧίΑιγιον » 
'Yll 1 άτοαι »

6.45π 11,20π 8 πα Πάτοαι άν. 7 πα 11.25
7,15μ 11.50» 8. 35 Αϊγιον » 6 52 12.50

10.35 2.50μ 12. 10 ΚόοινΟος » 1.10 4 — 1.55μ
2.52 6.04» ί'ΑΟήναι άφ. 4.45 7.05 5.4
4.45 7.30» Πειραιεύς · 5.15 7.30 6 .5

Γραμμή ΚορΙνΟου - '
202

Λί Ναύπλιον άν. 9.55”.μ.
5| Μύλοι » 9.55
^ "Αργος . 10.30

Κόρινθος αφ. 12.45π.μ. 
λ» Σημείωσις.— Πασαι αί άμαςοσ 

*^0ά ©Οάνωσιν είς τήν παραλίαν, όπου Οα
€5^ένεργήται μόνον ή παραλαβή καί παοάδοσις τών αποσκευών των έπιβατών.Ο> 
(I ΑΙ άμαξοστοΓ/ίαι 33 καί 32 λειτουργούσι καΟ* έχάστην πλήν τής Κυ-Sj 

^^ριακής. ΑΙ άμαζοστοι/ίαι 1, 2. 33. 32, 202, 203, σταΟμεύουσι καί είς ο-}^ 
^^|λας τάς Στάσεις καί Σταθμούς. Μεταξύ ΚορίνΟου —Άχράτας Πατοών—I 
-- Αχράτας Ναυπλίου—"Αργους—Μύλων καί άντιστρόφως,κυκλοφοροΰσικαΟ'Γ 

^•έχάστην τοπικαί άμαξοστ.σταΟμεύουσαι εις πάσας τάς Στάσεις καί Σταθα.·

Αργους - Ναυπλίου - Μύλων
203

Κόρινθος άν. 3.05 μ·μ.
"Αργος αφ. 5.22 »
Ναύπλιον · 5.55 »
Μύλοι ■ 6 — »

τοιχίαι .έν ΓΙάτραις Ο'άνα/ωρώσι κκιΖ^ 
'/ορηγώνται τα εισιτήρια καί θά^ξ*

&
*
Κ
*Κ-

ΤυπογραφεΤοΥ ΚορΙννης. Πατησίων apift. 9.

Α
.Π
.Θ
.


