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( Οπως δώσω ιδιαιτέραν τινα ιδέαν τής άλ/,βοϋς ά ζ'νς, -fa τ ,να ε ί ς
τον κόσμον τούτον όφειλομεν ν’ άποδώσωμεν γενικώς εί; τήν τών
«λλων κρ σιν, ;>έ/ω άναμννίσει έντιμον τινα άνδρα, ψυχήν αξ;«ν λα
τρείας, τόν ό π ο ιο ν έγνώρισ* κατά την μακράν π^ινίγ/,σίν ο.ου περί τήν
Ευρώπην τώ 1837. Αύτός γενέτειραν γήν είχε ‘λάβει δευτερεύουσαν
τινα πόλιν τή ; Πρωσσίας, τοΰ ίσχυροΰ εκείνου έθνους, ουτω γονίμου
ίσχατως εςόχων άνδρών ώνομάζετο δέ Θεόδωρος Κρούμμελλ. Ποτέ
. ά^ τ '·αΛ ° ν μεγαλοπρεπέστερο» τούτου, (μεταχείρομας ένταΰδ*
ευτυχή εκφρασιν τοΰ ΤσεΟ.ου.) Οΰ μόνον ή φύσις εΐχεν αυτόν μεγάλως
πεπροικισμενΌν νοητικών δυνάμεων, άλλ’ αύταί, (πράγμα, δ είναι σπαΜωτερον και τιμαλφέστερον), εΰρίσκοντο έν έαυτώ κ α τ’ ά/.ρον είς Ι
σορροπίαν. Εάν προέκειτο νά φαντασδή τ ι, ού&μία ‘ φαντασία ητο λαμ
πρότερα τής έαυτοΰ έάν ν* αίσθανδή τό έξοχον της ς-οργής του, ίτο ν
ανεκόιηγΛος· εαν να κριν/ι, αδύνατον ^τον νά εύρη τις μεγαλητέραν σω®30συν-τ,ν και οξύτητα. Λεν ήξεύρω ένεκέν τίνος είχεν αναχωρήσει τής 4 α νριόος του, αλλα διά κακή» του τύχην έτυχεν είς πόλιν τινα, 3που
ό υπέρτατος βαθμός τής διαφθοράς, ώς παρατ/ρεϊ (εί καλώς ενθυμού
μαι) ό όξύτατος Πρόεδρος Μοντεσκιοί», άν^γγέλλετο διά τού τεραςείου
φαινομένου τή; ψευδοποιησεως τη; γλώσσης ένδα πά* ελάττωμα είν*
τό ονομα αρετής, και πάσα άρετη τό τοΰ ελαττώματος.
^ ύ Θεόδωρος, δαπανιίσας βα6μη$όν δπερ είχε φέρει μεθ’ έαυτοϋ, καί
δπε? ι®ω« κατείχε— κ α ί τοΰτο έν όλίγω κατεδαπανήδ* αν καί εζει
φειδ ωλως— ο π ώ ς κερδίση Ιναρετως τά προς τό ζην, άπεφάσισε ν ά δ»-
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δάξη τήν νεολαία» *ί; τά ωραία γράμματα, ιίς ά περιττόν άποβαίνει
νά εϊπωμεν δτι αυτός ίτο ν άριστος καί εμβριθέστατος διδάσκαλος.
Πλήν αριθμός τις μοχθηρών, οϊτινες είς τήν νέαν των διαμονήν εύκόλως έκυβερνουν τήν κοινήν γνώμην— ol βλάκες και ο'ι μιαροί εύκολώτερον έπιτυγχάνουσιν άπαταιώνων καί δεσποτών— όσφρησθέντες τήν
ΰπερτάτην αξίαν τοϋ άνδρός, έφοβήθησαν βλέποντες αύτόν προετοιμαζόμενον είς τό νέον του επάγγελμα.— Εάν τόν άφίσοιμεν νά κάμν/ι δ,τι
,ϊέλει ή βασιλεία μας έν όλίγω 5ελει παυσει. Οί καλλίτεροι αυτού
μαθηταί φυσικώς 5ελουσιν μάς άποστρέφεσθαι, καθότι εΐμεθα αμαθείς
καί κακοί, και προχωροϋντος τοϋ χρόνου, άφοϋ Ιπιτύχωσι ισχύος και
φήμης 3 ελουσιν είσάξει τάς άρχάς καί τά έθιμα τών ουτω λεγομένων
έ*αρέτων, καί ήμεϊς ^έλομεν καταστοαφή είς τό συμφέρον καί τήν ύπόληψιν Εύθύς, ας λάβωμεν τά δπλα· άς μή λυπηθώμεν τόν δυστυχή
τούτον, $ αύτός οφείλει νά ύποχωρήσϊ), ί| ημείς, ούδεν καλλνίτερον τοϋ
πρώτου συμβάντος, άλλά τό δεύτερον ήθελεν είσθαι τ5) άληθεία άξιοδάκρυτον. Εύθύς, άς λάβωμεν τά δπλα. ή φύσις, άριστος γεννήτρια
καί διδάκτρια, διδάσκει εις παν ζώον νά βλάπτν) πρώτον, δπως μη
βλαφθή — Τότε ή’ρχισεν ή καταχθόνιος πάλη, ήτις, καθ δσον μετά ταϋτα έμαθον, διήρκησεν έπί πολλά ετη, καί έλαβε τέλος, ως έκαστος
δύναται νά φαντασθή, διά τοϋ θανάτου τοϋ δύστυχους Γερμανού.
Κατά πρώτον οί μοχθηροί ήρχισαν νά τόν δυσφημίζωσιν ώς πρός
τήν άξ;αν, (δν είς αύτούς άδύνατον νά έλέγξωσι κατά τ ι τήν διαγωγήν
του) καί έλεγον δτι αύτός μέτριος τό πνεύμα, καί έλλειπής γνιόσεων,
καθότι δέν είχε συχνάσει αύτήν η· έκείνην τήν Ακαδημίαν, δέν ήδύνατο νά διδάξη είμή τους παΐδας, Ελτ,σμόνουν δμως, νι τό ύπεκρίνοντο,
δτι ό Εμμανουήλ Κάντ, Λ. X, και πολλοί άλλοι σο^ροι πρωτ,στως
γραμμής, δέν είχον ποτέ κάμει tv βήμα έκ τής πόλεώς των, ολίγον
άνωτέρας κώμης, ήτο δύσκολον, διά νά μήν εϊπω αδύνατον, νά σύνα
ξη ό Κρούμμελλ ικανόν αριθμόν πα δω*, καθότι οι διδάσκαλοι ήσαν
αναρίθμητοι είς τήν πόλιν εκείνην, καί (έκτος ολίγων) πλεονέκται, ένεργητικοί, ακούραστοι είς τό νά τρέχωσι τ -ji δε κακεΐσε, καί νά κάμνωσι συνεχείς έπισκίψεις, όπως διατ/,ρησωσι τους μικρούς μαθητας
τω ν, *αί άποκτήσωσι άλλους. Ιίλήν, όπόταν οί γονείς άπεφάσισαν νά
πέμψωσι τά τέκνα των είς τήν τοϋ ξένου σχολήν, ΐδον νά or,μα άτι έ
τερος κώδων, δστις έλεγεν, δ'τι ό Γερμανός δέν κατείχε ούτε ιδιαι
τέραν άξίαν ούτε ίχανήν επιμονήν δπως διδάξνι, καί δτι άφ ετέρου
ό τρόπος αύτοϋ τοϋ έκφράζεσθχι καταπολλά έπιτετηδευμένος καί σκο
τεινός, ήθελεν εισθχι ακατάληπτος διά τους άπαλούς εκείνους νόας.
Δυσκολώτερον ητο προσέτι νά συνάξνι νέους, διότι εί; τήν πόλιν

έκείνην άπ’ άρχχίων χρόνων διήρκει τό παραδοξότατον ήθος τοϋ πε'απιιν άλλαχόθεν τούς νεανίσκους, μόλας ήξευρον νά άναγινώσκωσιν ευ
κόλως, χωρίς νά ς·οχασθώσι τήν ιδιότητα τού πνεύματός των καί τόν
βαθμόν τής καλής 5ελήσεώ; των. Ηθελες εΐπει δτι οί άνθρωποι εκεί
νοι ένόμιζον τήν πατρίδα των άναξίαν νά εχν] καλά σχολεία, καλούς
διδασκάλους, καλά μαθήματα, και δτι ό αύτός άήρ ητο άναρμόδιος
προς τήν άνάπτυξιν τών νοητικών δυνάμεων. Και όπόταν εφθασεν ή ή
μερα, καθ ήν οί νέοι έπεθύμησαν νά συχνάσωσι τήν πτωχήν σχολήν
τοΰ Θεοδώρου, άποκαταστηθείς ήδη φιλικώτατό; μου, τότε ηρχισ» νά
σημαινν) τά πρώτον σνίμαντρον. Βαβαί! Πώ; δύνανται νά προοδεύσω« ν οί νεανίσκοι ύπό τήν εκείνου διεύθυνσιν;' Αύτός μόλις ήξεύρει, δ,τι
δύναται νά yjvai ικανόν δι εαυτόν, δηλ. τάς άρχάς τών γραμμάτων·
3εωρήσατέ τον δεν βλέπετε έζωγραφισμένην τήν ανοησίαν; Καί έπειτα
όποιον επωνυμον; Κρούμμελλ. Δυνατόν νά κατέχνι όλίγ,τ,ν ικανότητα,
άνθρωπος ούτω ονομαζόμενος. Δεν έμπορεΐ νά διδάσκν) άλλο η τά
πρώτα μαδήματα. Και ητο παραδο^ον νά βλ*επτ; τις τόν λαόν, ταύτην
τήν όχληράν άντιφασιν μή έννοούντα, η ενεκα μεγίστης άνοησ.ας, ήτις
τώ άφη'ρβί τήν μνήμην; ·?, ένεκα κακής πίστεως, καθότι έπεθύμει νά
ώφελήται τής μωρίας έκείνης, δπω; μή πέμπη τούς παΐδας τώ Κρούμ
μελλ, καί ουτω νά φείδονται ολίγον έπί τοΰ μηνιαίου μισθού, καθότι
ό έντιμος Γερμανός, χάριν φιλοτίμου μάλλον -η άλλου, ήθελεν ολίγον
περισσότερον τοΰ διδομένου είς τούς διδασκάλους, έκ τών όποιων ώς
είπυμεν ητο πλη'ρης ό τόπος.
Καιτοι τούτου, έζων είς τήν πόλιν εκείνην ά'ριστοι καοδίαι, καί
ύγιεΐς νόες, οί'τινες ήρχισαν νά ΰπερασπίζωνται τόν κατατρεχούμενον,
καί είπον καί έπραξον τοσαΰτα, ώστε τώ έπρομήθευσαν £ν τεμάχιον
άρτου, είς αύτόν τόσον μάλλον γλυκύ, δσον διά τά νά ηναι άποτε')εσμα φιλ.ίας και ειλικρινούς ύπυληψεως. Επαινος ανεξάντλητος είς
τούς γενναίους εκείνους, οίτινες έβοήθησαν τήν κινδυνεύουσαν άξίαν καί
αρετήν. Ας εύλογήσν) ό Θεός τήν αύτών οικογένειαν, καί άπαντα τά
σχέδιά των, καί προετοιμάσω, αύτο'ις στέφανον μακαριότητας είς τήν
μέλλουσαν ζωήν.
Αλλ’ οϋδέν πεισματωδέστερον τής μοχθηρίας. Εάν ή άγαθότης ήθε
λεν εΙοΟαι τοιχύτη μόνον h τρίτον, πρό πολλοΰ ό κόσμος ήθελεν ά λλάςει, τρίτη φωνή ήκούσθη λέγουσα δτι ό Θεόδωρος, ώς ξένος, δεν
ήδύνατο να δω37! είς τού; μαθ/,τάς του έθνικήν ανατροφήν· ένώ έκ
τοΰ εναντίου δεν ητο άνθρωπος, γνωρίζων ώς αύτός, νά ένσταλάζϊ) έν
τα ΐ; νεανικαΐς ψυχαΐς τά εύγενέστερα καί ίεοώτερα αισθήματα. Καί
ταύτη ύπ-ήίςε βαρυτάτη πληγή. Εντοσούτω έάν συνέβαινε νά είπνι ί
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νά πράξη έξοχόν τ ι 6 δυς-υχής Γερμανός, κατά πρώτον μετεχειριζοντο
οί μιαροί τ ά ; παραδοξοτε'ρας άποδοκιμάσει;, αί'τινες ποτέ ήκούσθησχν
είς τά φρενοκομεία, ίΐτ α έάν ή κριτική δέν έπετύγχανεν εΰτυχοΰς έκ*
βάσεως ουσα κατ’ άκρον ανόητος και μωρά, τό παν έκαλύπτετο είς
τοιαύτην σιωπήν, ώς έάν δέν ήθελε λάβη χώραν οΰδεν· και νιτο τη
άληθεία γελοΐον καί ένταυτώ βδελυρόν τό νά βλέπη τις πώς οί μο
χθηροί έφαίνοντο σύμφωνοι είς τό νά καλύπτωσι πάν δ,τι ήθελεν ε
πιφέρει τιμήν είς τόν ύπ ’ αυτών μισούμενον άνόρα, ώς άριθμός αυθαδων παίδων προσπαθεί διά τοΰ ομοφώνου φυσσαν νά σβύση λυχνίαν.
*0 Κρούμμελλ έφθείρετο κατά τό ένδόμυχον τής ψ ’·>χής, ^τ °ν ώ ;
έπί τοΰ βασανιστηρίου, δέν είχε καιρόν νά καταπιη τόν σίελον του,
ώς λέγει ό ίώ β, έβλεπεν εαυτόν έπαπείλούμενον, διαβαλλόμενον άφ ολων τώ ν μερών. Οί οχληρότεροι άγΰοται, οί αδεξιότεροι, μοχθηρότεροι
καί οί πλέον διεφθαρμένοι άνθρωποι, έπροτιμοΰντο ΰφ’ όλων είς τήν
διδασκαλικήν επιστήμην τω ν, ούδείς κατεδέχετο νά τόν προσκαλέση
είς διασκε'δασιν, οΰδείς τόν ήξίωνε τής έντελεστερας ευπροσηγορίας.
Εάν έζήτει μηδαμινήν έκδούλευσιν, οΰδείς τώ τήν έπλνίρει, μονον τώ
τήν ΰπέσχετο δπως μετά ταΰτα τόν χλευάσει. Καί περισσότερόν ή
μίαν φοράν ήκουσεν όπισθεν του τάς ύβρεις τών πορνών, τών πορισμεσίτων καί τών κίναιδων, οιτινες έπί τούτω ετέθοντο οπως τόν καθυβρίσωσι καί βασανίσωσι. Μά τόν ©εόν, έλεγον καθ έαυτους οί « σπλαγχνοι εχθροί του, έάν έκφύγη τών χειρών μας 5 ελει εΐοθαt καταπολλά ανδρείος. Εάν αύτό συμβή θέλομε τόν στέψει διά διαδήμα
τος δρυός. ©ά ίδωμεν ! £ν τών δύο μάς φαίνεται πιθανώτερον, η
πνίγη, ή 3ά ΰπάγη είς τόν Διάβολον, έζ ού ηλθε.
Ας μήν πι^εύση τις όμως δτι ό ©εόδωρος έδειλ'αζεν, καθότι καλλη’τερον παντός άλλου έγνώριζεν δτι δλα πρ6ηρχοντο έκ ν.ϊίκής π ιστεως καί ψεύδους, δτι τό ν α ι τών μοχθηρών σημαίνει το ο χ ι καί
άντις·ρόφως, καί δτι ό φαρμακωδέστερος ψόγος των νινάι μεγιςον πις·οποιητικόν άξίας, άλλά έλ,υπεΐτο καθ υπερβολήν επειδή τοιουτοτρό
πως τώ άφηρείτο τό μέσον νά ώφελη, ώ ; ήθελεν, καί νά διαχύσ/) την
πολιτισμόν, δ,που ητο μεγίστη ανάγκη, ϊό έμφυτόν του, ή φιλοδο
ξία του, ή ζωή του συνίστατο εί; τοΰτο.
Τέλος έκ τών κακοδαιμόνων πολιτικώ ν μεταβολών, αί'τινες *aT8Cpe'J'av
καί εξευτέλισαν ύλικώς τε καί ήίικώς σχεδόν απασαν τήν Ευρώπην,
συγχίζοντες περισσόιερον καί φαρμακεύοντες τ ϊς ψυχάς τών έγχω'ριων,
ό Κρούμμελλ έλαβε τήν αποφασιστικήν πληγήν. ’Κκλήθη άπιστος, ά
θεος, διαφθορεΰς τή ; νεολαίας ύπό πολλών, ών τό μικρότερον ελάττωμά
ητο ή κλοπή καί ή πανδερα^ία, καί τίλος Οπό πολλών τών αρχαιότερων
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καί προσφιλέστερων «ΰτοΰ μαθητών. 0? χυδαίοι ετριζον τους ό^όντας,
ό'τε τόν άπήντοον κ ιθ ’ όδόν, καί έάν δέν ήθελε λάβη χώραν τό σέβας,
8 πρός αυτόν άκουσίως έτρεφον, ήθελαν, ώς λέγεται χυδαίως, τόν έτοιμάση διά τάς πανηγύρεις· οί αμερόληπτοι τ ίν έθεώρουν συστέλλοντες τά χείλη καί ρυτιδούντες τάς όφρΰς, δπως τώ δείξωσι τήν καταφρόνησίν των, καί οί ακριβέστεροι φ ίλο ι‘του, έφαίνοντο καταπτοημένρι
τοΰ φόβου μήπως άπαντήσωσι τόν γενικόν ψόγον, καί ριψοκινδυνεύσωσι τά συμφέροντα τω ν, έάν ήθελον εξακολουθήσει νά τόν ύποδέχωνται
φιλικώ ς.
Ειχον ήδη παρέλθει πολλά έτη, άφ’ ου εΤχον άφ'σει τόν δυστυχή
εκείνον, έκ τής φιλίας τοΰ όποιου ,9-έλω αείποτε τιμηθεί ό’τε συνέβαινον τά ρηθέντα αξιοδάκρυτα ώς πρός εκείνον, καί άξια αιωνίου άπος-ροφής ώς πρός τους βαρβάρους καί μιαρούς έχθρούς του, καί ώς άνωθεν
άνε'φερον, αύτός άπεθανε τής λύπης του έλλειπής πάσης βοήθειας, καί
άφήκε οίίτω ελεύθερον τό πεδίον εί; 8ν δέν ήδύνατο νά ήουχάση είμή
άφοΰ τόν ήθελον ίδει κεκαλυμμένον καί κεκλεισμένον είς τόν τάφον.
Από τής Τιγμής έκείνης, υπήρξα πάντοτε καταπολλά προφυλακτικός πρός τόν έπαινον καί ψόγον.
X.

II Μ ΙΑ Ρ Α Μ ΙΙΤΗ Ρ.
(Σννίχϊΐα και τε'λος- of* Τεϋχ. Α'. Σίλ. 52.)

Εμβάντων ήμών είς τήν πόλιν, έκτύπησαν αί π ε ντϊ οιραι τή ; νυκτος, και τοτε [aovov ό Κ.. Ϊ’ομουάλδος άπεφάσισε νά έπιστρέψη εί;
την οικίαν του, διότι προ τριών ώρών ή μιαρά σύζυγος, μαθούσα τά
διατρεςαντα, είχε φύγει καί προφυλαχθη είς τόν οίκον μητρικού 3-είου της, το όποιον υπήρξε ωφέλιμον καί δι εκείνην, καί διά τόν άνδρα της, και δι έμε, καί διά πάντα άλλον άνθρωπον άπαρτίζοντ*
μέρος τής οίκογενείας. Αμα άνέτειλεν ό ήλιος, ό Κ.. Ρομουάλδος έξήλθε τοΰ οίκου κ ?ι δεν έπεστρεψεν ή τό έσπέρας, τήν δευτέραν, τήν
τρ’. την, την τεταρτην φοράν έπραξε τό αύτό’ ώστε έγώ άναγκασμένος να συντρωγω μετ έκείνων τώ ν παίδων, οιτινες πάντοτε έφώναζον, έκτυπουν τους ποδας τω ν, καί έκυλίοντο κατά γης, συντρίβοντες παν ο,τι ήθελε πεσει είς τάς χεΐράς των, καί βασανίζον'τες άναιδώς γραίαν τινα Σίβυλλαν ή τι; είχεν υπάγει κατ’ έκείνας τάς ήμέ*
pac ώς κυβερνητρια, δεν έδυναμην πλέον νά όποφέρω τήν ζο>ήν ε
κείνην καί τόν οικον εκείνον, έρημον δντα άπό τους Κυρίου; του. ό -
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πώς βρ«χύνω την Ιστορίαν, βεβαίως καταπολλά διεξοδικήν και ένοχλητικήν, δέν 3έλω προσθέσει άλλο είμή δτι μετά μίαν έβδομάδα
6 συγγενή; μου ήλθε καί μου προέτεινε νά με συνοδεύση εις την Ιτα
λίαν, έάν είχ* έπιθυμίαν νά αναχωρήσω, ένώ δέ τακτοποίησα; τά;
υποθέσεις μου, εύχαρίστω; έδέχθην την πρότασίν του, και έκεΐνο; πι
στό; εί; τήν ύπόσχεσίν του με συνώδευσεν είς τήν γλυκυτάτην πα
τρίδα μου, καί μέ έφερε πάλιν μετ’ απείρου χαρά; μου εί; τού; κόλ
που; τη ; οίκογενείας μου. Μετά έννέα ή δέκα ήμερα; δαπανηθείσας
σχεδόν όλοκλήρω; εί; μυς-ικά; συνδιαλέξεις μετά τοϋ πατρό-ς μου, δ
«γαθός άνθρωπο; άνεχώρησε- μετά δέ δύω μήνα; εμαθον δτι δ Κ.
Ρομουάλδος είχε πωλήσει δλα; του τ ά ; έμπορεύσεις, καί είχεν έπιΟέσει τήν κυβέρνησιν τών νιών του καί τών κτημάτων του εί; ετερον
έμπορον τής Πριβιγκία;, άρχισα; μακράν περιήγησιν περί τήν ’Ανα
τολήν, έκ τή ; όποία; δεν έπές-ρεψε πλέον. Εμαθον προσέτι δτι ή Κ.
Μαργαρίτα, ύπό τών τύψεων τοΰ συνειδότο; τη ; φθαρ^εΐσα, άπέθανεν..
Τώρα, λοιπόν, Κύριοι, έχετε ίσω ; επιθυμίαν νά σά; αναπτύξω τήν
ύπόθεσιν είσχωροΰντε;, ουτω; είπεΐν, εί; το πνεύμα αΰτή;. Καί πώ ; 5-ά
δυνηθώ νά τό κάμω, έγώ, δς·ις ς·οχαζόμενος μόνον τήν τοιαυτην τραγφδίαν μετά τοσαΰτα έτη, αισθάνομαι τ ά ; τρίχα; μου όρθουμένας
ύπό τή ; φρίκη; ; Εκ τών οφθαλμών «α ; παρατηρώ τήν μεγάλην σα;
ανυπομονησίαν, ή τι; δέν ήξεύρω άν προέρχεται άπό αηδίας ή άπό εύχαριστήσεω;. Γνωρίσατε λοιπόν κατά πρώτον δτι ή Κ. Μαργαρίτα ήτο
κακή ύπηρέτρια, άληθή; έριννύ; τοΰ "λδου, εί; τήν όποιαν, όπως
χρηματίσ·/] έξοχο;, εί; τά χρονικά τών έγκλημάτων, δέν τή έλλειπον
είμή αί περιστάσεις. Η νέα αυτη Μεγκέρα, ή τι; διά νά καυχ&ται δτι
Ιχει δλα τά έλαττώ ματα τοΰ κόσμου ήξευρε νά ένόν/j έν έαυτή ατινα
γενικώς είναι άσύγγνως·α, έμβριθώς έγνώριζε τήν φύσιν τοΰ άνθρωπίνου γένους; Κατ’ αύτήν έδιαιρεΐτο είς τρεις τάξεις. ίΐ πρώτη ύπό α
νόητων καί οκνηρών, οΐτινε; είναι οί περισσότεροι" ή δεύτερα ύπό κα
κούργων, ετοίμων νά πράξωσι παν έγκλημα, φθάνει μόνον νά λάβωσι τήν έντελεστέραν ωφέλειαν ή τρίτη ύπό άγαθών, ή ήμικακών, οΐ■τινε; συγκροτοΰσι τοσοΰτον μικρόν αριθμόν, ώστε τή αληθείς δέν ώφειλον νά καταταχθώσιν είς διάφορον τάξιν. Οθεν ή κακότροπο; γυνή
δέν έμπόδιζε τήν είσοδον εί; τόν οίκόν τη ; έπί μηδένα τή ; πρώτη;,
όταν αύτό; έδύνατο νά χρησιμεώστι ώ ; οργανον τών δολορραφών τη;
καί ύπεδέχετο μετά πολλών περιποιήσεων τά 5ηρία τή; δεύτερα;, ή
διά νά τά έχη φίλου;, ή τουλάχιστον διά νά μήν τήν μισοΰν. Τωόντι
ρόλι; οι χαμερπέστεροι αύτών είχον γείνει γνώριμοί τη ;, ήρχιζον νά
προφέρωσιν άναριθμήτους επαίνους ώς πρός τήν Κυρίαν, καί νά κατη

γορούν «κείνου;, τού; δποίους αΰτη δέν ύπεδέχετο, ένώ οί άλαζονές·*ροι ή δέν άντέλεγον, η έκλινον τήν κεφαλήν ώ ; σημεΐον έγκρίσεω;, ή
έπανελάμβανον μέ ψυχρότητα τά μισθωτά έγκώμια. Αλλ οδτε είς
τοΰτο δ ζήλο; τών παρασίτων συνίστατο. Κατά πάσαν ημέραν, κατά
πάσαν ώραν, κατά πάσαν ς-ιγμήν τού; έβλεπες νά ψυθιρίζωσι εί; τδ
αύτίον τή ; οίκοδεσποίνη; μυστηριώδες λ έ ;ε ι;, αΐτινε; δέν ήσαν άλλο
?Ι διηγήσει; τών ήθών, τών σφαλμάτων, τών αναγκών, τών παθών καί
τών ύποθέσεων τών άλλων δύο τάξεων, καί έκείνη; προσέτι, τή ; 6ποία; έκαμον μέρος. Ουτο>ς ή Μαργαρίτα είχεν ύπό τήν εξουσίαν της
ολου; έκείνους* έφθανε νά προφέρω ένα λ.όγον εί; τοΰτον ή έκεΐνον καί
οχι μόνον κατεδάμαζε βλαβεράν ύπερηφάνειαν, καί διά ψευδών ύποσχέσεων έφευρίσκων άπλοΰν τινα ή εύχάριστον έρωτα, άλλ έκαμνεν
ύποπτον τον φίλον πρό; τόν φίλον, τόν συγγενή πρό; τόν συγγενή,
τόν κατώτερον πρό; τόν άνώτερον, άπειλοΰσα καί τιμωρώσα διά τών
τοιούτων τεχνησμάτων, δλους έκείνους, οΐτινες δέν έφρόντιζον ν άπο»
κτήσωσι τήν φιλίαν της, ή δέν ήσι<ν έτοιμοι νά τής πληρώσοισιν έκδούλευσιν ?ι διά τήν αρετήν των έδύναντο νά προξενήσωσι πρόσκομμ*
ίίς τά ; ορέξεις της.
Δέν σκοπεύω νά διηγηθώ τάς μυστικωτέρα; ύπηρεσίας, ατινας οΐ
πικροί ουτοι έπρατταν αύτή,* μόνον, Κύριοί μου, παρακαλώ νά ανα
καλέσετε εί; τήν μνήμην σα;, δ ,τι είπον περί τής περιεργε·'ας κατά
τήν άρχήν τή; ίς-ορίας ταύτης. Καί επειδή νομίζω οτι ή ύγειής υμών
κρίσι; έσυμπέρανεν μετά όποία; εύκολίας ή κατηραμένη έριννύ; προέτρεχεν si; τό ψεΰδο; καί συκοφαντία;, όσάκι; έκεΐνο, δπερ έγνώριζε
δέν έφθανεν εί; τήν ανάγκην τη ;, οΰτω χωρί; άλλων άναπτύςεων . . . .
— Αλλά διατί, αγαπητέ μοι άνάδοχε, δέν Τελείς νά έλθη; είς τό τέ
λος τή ; διηγήσεώ; σου; είπε μου, π ώ ; άνεκαλύφθησαν αί συσκευαί τής
βδελυρα; γυνα ικό ;; — Ουτω έφώναξα παοαπονούμενο; καί σείων τά
κροτάλια ένός τώ ν ώρολογίων του. Εκείνο; δέ μειδιών έπανέλαβε. Τ&
παιδίον εννόησε τήν ύπόθεσιν περισσότερον άφ οτι ήθελον, καί εγεινκ
πρός τούτοι; άριστος κριτή;, έπιδεικνύων μέ τήν πολυλογίαν μου.
Τώρα δμιλώ πρό; σέ, άτακτε’ άκοβσόν με καί πρόσεξε είς δτι 3έλει
σοί εΐπω. 0 ύπάρξα; τό αίτιον τ ή ; τοιαύτης συμφοράς, καί δστις ηθελεν άναβή έπί τής λαιμοτόμου, έάν ήθελεν είσθαι περισσότερον ήλικιωμένος, ητο έν έτο; μεγαλήτερο; σοΰ, ήτο ό ταπεινός έκεΐνο; π α ΐ;,
έκεΐνο; ό Ρεμίγιος, τόν όποιον άνέφερον είς τήν διήγησίν μου. «Τ ό τί
έγώ έρυθρίασα, διότι εκρινον δτι ή ατιμία τοΰ πονηρού παιδός επιπτεν έφ’ δλων τών άλλων* αί έκεΐ παροΰσαι γυναίκες άκουσίως έφώνα ξα ν καί i « ύτός Κ. Στέφανο; κατεπιε'ζετο ύπδ τοιαύτης 3λίψεω;,
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ώστε μετά βίας ήδυνηθη νά προσθέστι του; τελευταίους τούτους λ ί
γους. «Τό παιδιον όργανον καί αύτό, καθ’ δσον ή ηλικία: αύτοϋ τώ
έπέτρεπε, τώ ν δολοπλοκιών τή; μητρός του, καί έπομένως έθισμένον
ίίς το έγκλημα δαρθέν μίαν τών Ημερών ύπό τή ; μητρός του, (και
νομίζω δτι ητον ή πρώτη φορά) ώρκίσθη νά έκδικηθή. Ουτω δέν
παρήλθε χρόνος πολύ;, όπάτε ή μεγάλη πανουργ·'α του, έννοήσααα
τ ά ; πράξεις έκείντ,ς, τον ώθησε νά άρπάξη τήν έπιςολήν, ήν τινα είς
τινα εραστήν της ή μιαρά γυνή έπεμπεν, καί τήν έφερεν εί; τον πα
τέρα του.» Τελείωσα; τον λόγον του ό Κ. Στέφανος, έκβαλε τδ ρινόμακτρον και έσφούγγισε τοΰ; οφθαλμού; του· άλαλοι καί τεθλιμμένοι
Εμειναν οί άκροαταί· κατ’ έκείνην τήν έσπέραν δέν ήκούσδησαν πλέον
χωρατεύσεις καί γέλωτες· κατά τον μακάριον εκείνον καιρόν οί άν
θρωποι, πολ,ύ περισσότερον αίσθαντηκοί, δέν είχον ανάγκην νά βασανίζωνται ώς οί μάρτυρες δπω; αίσθανθώσι τι* εί; έμέ δέ μετά ταΰτ«
συνέβη νά ίδω έπί πολλά; νύκτα; κατ’ όνειρον τόν Ρεμίγιον έκεΤν^ν
δεδεμένον Οπό τριών η τεσσάρων δυσμόρφων καί κυφών δημίων, ώς
cl δός·ραποι άνθρωπίσκοι τοΰ Κ. Στεφάνου, οί όποιοι δήμιοι τοΰ εκο*
πτον τήν κεφαλήν διά πρίωνο; $ τον έβλεπον έπί σουβλίου περιστρεφομένου έπί αναμμένων ανθράκων ύπό τρομερών πίθηκων, ή 5έα τών
δποίων μ’ έκαμνε νά ξυπνώ άσθμαίνοντα καί βεβρεγμένον ΰπό ψυχρού
ίδρώτος.
X.

νββαίνει ίως εί; 4 50. Οί όδόντες ουτοι εχουσι κυλινδρικά; ρίζας
καί ύπό τά βοθρεΐα των έσχηματίζοντο νέοι όδόντες ϊνα άναπληρώ·
σιν εκείνους οΰς τινας ή άδδηφαγία τοϋ ^ώου είχε φθείρει. Οί νέοι
όδόντες έξώθουν τού; πρώτου; ώ ; εις τόν άνθρωπον, έζαιρουμένου
τοΰ δτι αύτή ή άναγέννησις ώς φαίνεται συνέβαινε περισσότερον *ι
&παζ.
όπου τελειώνουσιν οί όδόντες τής άνω σιαγώνος, φαίνεται ή κόγχ·ή
η,τις κατέχει 7 — 8 σπιθαμάς διαμέτρου. Χωρίς νά ϋπολογίση; τ ι;
τδ φοικώδες σύνολον τής κατασκευής τοϋ τέρατος τούτου, ol οφθαλ
μοί του, τό μέγεθος ώς σφαίρα πυροβόλου τής μεγαλητερα; δια
μέτρου τώ έδιδαν πρόσοψιν. τρομεράν.
Είς το έσωθεν τής κόγχης υπάρχει κύκλο; συγκείμενος έκ ΙΟ
Ι ? όστεί'νων έλασμάτων δστις πειθανώς έχρησίμευεν ώς ϋποστήριξις
εις τήν λυγάδα τοϋ όφθαλμοΰ, έ'νεκα τής μεγάλης αύτοΰ έκτάσεως.
Τό άνοιγμα τοΰ κύκλου έδιδε τήν διάβασιν εις το φώς. όμοία κα
τασκευή οφθαλμού υπάρχει είς τά παρόντα πτηνά καί έπί τήν φά
λαιναν, μολονότι τά όμματα αύτή; είναι άναλόγο>ς μικρά, μόνον ό
κήτος έχει τον κύκλον τοΰτον όλόκληρον και όχι συγκείμενον έκ
πολλών έλασμάτων.
’Από τών οφθαλμών τό κράνιον τοΰ τέρατος άποκαθίσταται μεγάλω; ογκώδες· τό μέτωπον Λψοΰται δπως πάλ,ιν καταθλασθή έκ
τοΰ όπισθεν μέρους. Τά όστά έξέχουσιν έν τώ μέσφ καί εις τάς
δύο πλευράς μέχρι τοϋ ίνίου, άφίνοντα άνεωγμένα τά κοιλώματα, * τινα υπεράσπιζαν τήν προπαρασκευήνπροορισμένην είς το νά κινκ
τήν έκτεταμένην καί μακράν κάτω σιαγώνα.
Η υπερμεγέθης αΰτη κεφαλή έχρηζεν ίσχυρας ύπο<ρΐρί;εΜς. Τοΰτο
έξετέλει ό παχύ; καί βραχύς αύχήν, ού οί σπόνδυλοι ποοχωροΰσιν
είς τό έσωθεν τής κεφαλής, ένω ή ρηθεΐσα σιαγων έλευθέρως έκινεϊτο έμπροσθεν καί υποκάτω αύτών.
Αί ακανθώδεις παρεκτάσεις σχηματίζουσαι τήν ράχιν έξογκοΰνται
άπο τή ; κεφαλή; μέχρι τοΰ άμίσεως τών νότων. Αύταί έχρησίμευον
ώ; έπις-ήοιξι; είς τού; μυώδεις ^ώ μιγγας, οϊτινες έπεκτείνοντο πέ
ραν τής ράχεως μεταςύ αύτών τε καί τώ ν πλευρών, ,&ώμιγγες οί
όποιοι είχον κατά πιθανόν λόγον τόν όγκον καμίλου (παλημαρίου.)
Οί αύτοί σπόνδυλοι είναι σχεδόν κυκλωειδεΐς όμαλοί καί εφοδιασμέ
νοι έζωχών διά τού; χονδρώδει; συνδέσμους, ΰπύ τώ ν όποιων οί
σπόνδυλοι σονενοΰνται. Εάν έβλεπέ τις τάς έζοχάς έκείνας, ήθελε τούς
ινιστεύτΥΐ κολοσσαίους πιττούς ζατρηκίου, έχοντας έζ δακτύλους δια
μέτρου.

Ο ΙΧΘΥΟΣ AYPOS.
Κατά τήν δευτερεΰουσαν πλάσιν τοΰ κόσμου μεταξύ τών τοσούτων θαυμάτων κτινα ή βιομηχανία :h ή τύχη προσέφερον εί; τήν
π ϊίΐέ ϊγ ε ια ν καί έκπαίόευσιν τοΰ ανθρώπου, εύρίσκονται δύο παραδο*]ότατα ζώα ?) μάλλον είττεΐν τέρατα, ατινα άνεκαλύφθησαν πάντοτε
πλείονα όντα ϊσω ; έχθρά κ*ί συνέχω; μαχόμενα. Τό μέν καλείται
Ι χ θ υ ό σ α υ Γ Ο ;, το δέ Πλησιόσαυρος.
Ημείς τώρα 5-έλομεν ομιλήσει περί τοΰ πρώτου καί ϊσως μετέ
πειτα καί περί τοϋ δευτέρου. 0 ίχθυόσαυρο; οί) τινο; τά λείψανα
εύρίσκονται είς δλα; τάς Τουρκικά; γα'ας, άλλά ιδιαιτέρως καλώς
διατηρημένα καί εντελή είς τάς τής Αγγλίας, είχε μήκος 4 5— 20
ποδών
σχεδόν τό πέμπτον, ήγουν 3— 4 πόδας διά μόνον τό
κράνιον. Τό κράνιον τοΰτο έχει σχήμα τεθλασμένον και όξύ. 01 μυκτήρε; ο>ς σχισματίόες είναι πλ.ησιόταται είς τ ά ; κόγχας, αί κοΐλαι
σιαγώνε; έχουσι μακρεΐ; αϋλακισμού; εϊ; τού; όποίου; είναι προση
λωμένοι όδόντες κωνικοί κυρτοειδεΐ; χχ\ όξύτατοι, ών ό αριθμός ά-
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0 λόφο; τής ράχεως οστι; ε!ς άλλα ζώα είναι, ούτως είπείν,
συγκεκυλιμένος έπί τών σπονδύλων, δέν πρόσκειται ένθα ή άδυνάτως εί; τοϋτο το τέρα;, *-.αί είς βαθμόν ώστε αύτός δέν εύρίσκεται
δλόκληρος, είμή δταν ό σκελετός τεθαμμένος έν τώ πηλφ ή έν τή
άργίλω άπολιθοΰται μετά τής αύτής γης.
Παρ* τοΐ; παροΰσι ζώοις ό άριθμός τών σπονδύλων είναι τοιουτοτρόπο'ς ώρισμένος, ώστε χρησιμεύει ώς διακριτικός χαρακτήρ τών
οικογενειών των. Είς τά ίβιοδοειδη έξ έναντίας αύτό ποικίλλει, οπερ
σημειοϊ άτελή άνάπτυξιν’ καθ’ 8ν καιρόν έζων τά ζώα ταΰτα δέν
ητο εισετι έσχηματισμενος ς·ερεός τόπος* ή ράχις σύγκειται πότε μέν
έξ 110 ποτέ δε εζ 120 καί 145 -σπονδύλων, 45 τών όποιων
σχηματιζουσι την έ’.ζαν τοσούτο,ν πλευρών αΐτινες περικυκλοΰσιν άπασαν τήν κοιλίαν.

ήση ότι χάριν τής βοήθειας τοιούτου κωπίου καί τοϋ μακροϋ σχή
ματος τοϋ σώματός του ήδύνατο νά σχίζϊ) ταχέω ς τό δόο>ρ. (Ακολουθεί.)

ίΐ ούρα εχει 8 0 — 85 σπονδύλους ών οι πρώτοι παρατείνοντα*
έκ τών δύο μερών διά παρεκτάσεων, αΐτινες έχουσι σχήμα ήι/.ιπλευρών καί τελειώνουσιν οπου τελειώνει ή κυρβασία τώ ν νότων. ’Από
έκεί r, ούρα τοϋ τε'ρατος άποκαθίσταται δλοκλήρως στρογγύλη.
Αλλά ίδ;ότης τοΰ παοαδοξοτάτου τούτου τέρατος συνίσταται είς
τους παλμ,οειδεΐς πόδας του, οϊτινες σοϋ άναφέρουσιν είς τήν μνήαην
Ίά πτερύγια τής φαλαίνης, έξαιρουμένου τοϋ οτι οί πόδες τοΰ ’ΐ χθυοσαύρου ίχουσι περισσοτέρους δακτύλους. Πλήν αύτοί συντείθονται ώς χειρ τοϋ ανθρώπου (έκτος τοϋ ά^τίχειρος) έκ πολλών φα
λαγγώ ν, μεταξύ αύτών συνδεδεμένων διά μυόνων καί χονδροδών συν
δέσμων. Οί πόδες ούτοι φαίνονται πεπλασμένοι μάλλον πρός κολυμβαν ή περιπατεϊν* άλλ’ ίσως καί τάς δύο ταύτας ύπηρεσίας έξ«τέλουν.
Αί τέσσαρες άκρα: τοϋ Γχθυοσαύρου είχον προσέτι ταύτην τήν ι
διότητα, ητον εφοδιασμένοι δηλαδή ώς διά μειλίχης ένώ τό έπίλοιπον τοϋ σώματος ήτο διόλου έλλειπές είμυντηρίου δπλίσεως.
0 μέγας άριθμός καί ή δύσκολος επιφάνεια τών σπονδύλων μας
δεικνύουσιν οτι 6 ίχθυόσαυρος ουτω βαρύς κατ’ οψιν ητο μεγάλως
«ύκίνητος καί εύκόλως ποοσέφθανε τό λάφυρόν του. Εάν τό μήκος
τώ ν τεσσάρων άκρων φαίνεται ανεπαρκές, ή κατασκευή τούναντίον
τών σπονδύλων τής ούρα; καί ή συγκρησίς των μετ’ έκεινων τών
ιχθύων εύστροφου σώματος, σημειοΰσιν (ώς άπέδειξεν δ διάσημος
Άγγλος άνατόλικος Γ. Ούέν) οτι ή ούρά τοΰ ίχθυοσαύρου ητον εφο
διασμένη διά μεγάλων καί ισχυρών πτερύγων καθέτως δεμένων ώ ;
ιίς άπαντας τους ίχθΰς, (Ινεκεν τοϋ όποίου έκλήθη ίχθυόσαυρος) καί
ίχ ι δριζοντίως ώς είς τήν φάλαιναν. Ευκόλως ήμπορεΐ τις νά έννβ-
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ΣΓΝΤΟΜΟΣ ΙΣ'ΓΟΓΙΑ ΤΟΓ ΝΗΣ1ΔΙΟΓ «Ο ΚΑΛΑΜΟΣ.»
Η νήσος Κάλαμος, (α) είναι £ν τών μεγαλητέρων νησιδίων, άτινκ
είσίν ύπό τήν τηςΈπτανήσου δικαιοδοσίαν. ό.Καλαμος κεΤται μεταξύ
Κεφαλληνίας καί ’ΐθάκης, είναι δέ πλησίον τής ’Ακαρνανίας, καί έχει
λιυ.ένα κάλλις-ον πρός μεσημβρίαν ύπό τό όνομα Γέρο λιμένας, εις 8ν
«ράζουσι πολλ* πλοία διαφόρου μεγέθους. Είς τόν Κάλαμον φαίνονται
διάφορα τών αρχαίων κτιρίων, κατ’ εξοχήν δέ είς τό χωρ'.ον Επισκο
πή, ύπάρχει είσέτι μεγαλοπρεπές κτίριον είς είδος φρουρίου, καί τώ 
ρα είναι φυτευμένον το έδαφός του με λεμονιάς, πορτοκαλ^ας και αλλα πολλά καρποφόρα δένδρα. II νήσος είναι μικρά, άλλά καρποφόρος
παράγουσα έλαιον, σιτάριον, κριθάριον, λινόσπορον κ.τ.λ. ή γή αυτής
είναι καλή διά βοσκήν αίγών, προβάτων καί βοών. Εχει υδατα πλού
σια καί θαυμάσια. Εκκλησίας εχει τέσσαρας. Λ. τοϋ Αγίου Γεωργίου. Β .
τών Αγίων Αναργύρων. Γ\ τής Α γίας Τριάδος. καί Δ\ τοϋ Αγίου Ιωάννου.
Περί τόν 1 5 αιώνα οί κάτοικοι τής νήσου Ιθάκης έπληθύνθησαν καί
ύπεοέβαινον τάς 1ο χιλιάδας.. ΜερικαΙ οίκογένειαι έκ τής τών Καραβία,
ώ ; ό Γλυ*ύς, Καλημάνης κτλ. έκ τής τών Βλασοπούλων, ώ ; δ Μανολάτος καί Αύγους·ΐνος, έκ τής τών Μαρούλι, ώς δ Κομηνός και Λιβιτζάνης, έκ τής τών Φερεντίνων, ώς δ Καρβούνης, και λοιποί, μετοικη*
σαντε:, έκατοίκησαν είς τήν νήσον Κάλαμον, εργαζόμενοι τας γαΐάς
τω ν, τά ποίμνιά των καί τάς έλαίας των. Εκτοτε ή νήσος αυτη εινα»
κατοικημένη.
Πεοί τό 1 7 0 5 , είς τήν ΐΐπτάνησον ησαν οί Ενετοί* καί εις τήν Κε
φαλληνίαν ητον δ Ιωάννης Δέτσιμας, άνήρ κακοΰργο:. Θέλουσα ο υνή
Κνβέονησις νά τόν παιδεύση, τον έσύλλαβε καί τόν έπεμψεν είς τήν Ενετίαν. Εις τόν δρόμον όμως τό πλοΧον άπήντησεν ετερον πλοΐον πει
ρατικόν* τό δε πειρατικόν έδραμε πρός λεηλασίαν τοϋ Ενετικοϋ. 01 Ε
νετοί φοβούμενοι δέν έγνώριζαν τ ί νά κάμωσιν, δ Δέτσιμας όμως, δς-ις
ητο δεδεμένος μέ τούς οπαδούς του υποκάτω τοΰ πλοίου, είπεν δτι
ύπόσχεται αν λύσωσιν αύτόν νά έλευΟερώσν) τό Ενετικόν. Τοτε οι Ε
νετοί απέλυσαν τόν ΐωάννην Δέτσιμαν (β) δ όποιος έπιτεθεις με τους
οπαδούς του κατά τοΰ πειρατικού πλοίου, μετά σφοδραν μάχην έκυ*
ρίευσεν αύτό, καί άφοϋ τό εδεσεν είς τήν πρώραν τοϋ Ενετικοϋ, διευ(α) 6 Στράβων άναφερει αύτ^ν ύττο το ιταλαύν δνομα

(β) 5στ:ς και Ααλλαδ*τ<χΐ{ΑΛς

...
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θύνθη πρό; τήν Βενετίαν. Φθάσαν τό πλοΐον έκεΐ, ειπεν ό πλοίβοχο; et;
τήν Κυβέρνησιν δτι ό Δέτσιμα; ο ς ι; έμελλε νά παιδευθή, αύτό; ήλευθέριοσε τό Λλοΐον καί έκυρίευσε το πειρατικόν· ή δε Κυβέρνησι;, 5ελουσ* ν άνταμείψ/ι τον Δαλλαδέτσιμα έχάρισεν αύτώ τήν ζωήν, καί
έλαβε τόν τίτλον τοΰ Κόμητο; ΐωάννου Δέτσιμα, ή δέ Βουλή τής Βε
νετία ; διέταζε τόν γενικόν Προβλεπτήν τη ; 3-αλάσση; Φ. Γρημάνη, νά
προίκιση τήν αύτήν κομητείαν με ίν μέρος των Εχινάδων νήσων, (α)
Αύτό; δε μέ άπόφασίν τον, κατά τήν 9 Ιουνίου 1 7 0 5 , παρεχώρησεν
Ρ.ί; τήν οικογένειαν Δαλλαδέτζί.μα τά δύο νησίδια Κάλαμον καί Κας-όν,
δηλαδή τά ε: σοδήματά των ατινα έλάμβανεν ή Κυβέρνησι; νά τά λαμβαν/] ό Δαλλαδέτζιμας. Αποδεικνύεται δέ διά τού συμβολαίου 1715
γενομένου κατά τ ά ; βράζει; τοϋ συμβολαιογράφου Α. Καραβιά, μεταζύ των Δημογερόντων τή ; Ιθάκης και τοϋ Κυρίου Γερολήμου Δαλνλαδέτσιμα Κεφαλλήνο;, ένεργοϋντος διά τόν πατέρα του ’ΐωάννην, δτι ή
ρηθεΐσα οικογένεια έπί τ»ί βάσει τή ; προικίσεω; τ ή ; κομητεία; μέ τά ;
δύο νήσου; (β), έφαντάτφη νά οίκειοποιηΟϊί και τά ; γα ία ; τ ω ν οί δέ
Ιθακήσιοι άπεποιήθησαν τό δικαίωμα τοϋτο, ώ ; άδικον νά τό λάβϊ) ή.
οικογένεια Δαλλαδέτσιμα, λεγοντε;· δτι πρέπει νά λαμβάνη μόνον τό
δέκατον τώ ν καρπών και προϊόντων. Συγκατένευσε λοιπόν και δ Δαλλαδέτσιμας νά πρά ζγ ουτω;.
.
·
Μετά παρέλευσιν ές ετών, άφοϋ ή οικογένεια Δαλλαδέτσιμα έλάμβανε κάθε χρόνον τό δημόσιον δίκατον δικαιωματικώ; άπό τόν Κάλα
μον, δ Προβλεπτή; τή ; θαλάσσης, έπί προφώσει, δτι έκ τών έγγρα
φων ελειπον τύπο! τινε;, κατεκράτησε τού; καρπού; τώ ν δεκάτοίν εί;
Τ*; τή ; Λευκάδο; άποθήκας, μέχρι; οϋ λάβη οδηγία; παρά τή; Γερουc ia ; τή ; Βενετία;. Η δέ Γερουσία διέταζε νά δωθώσι τά δέκατα είς
τόν Δαλλαδέτσιμα, μέ ΰποχρεωσιν νά πληρώνη αύτό; άνά ετο; εί; τό
τή ; Κεφαλληνία; ταμεΐον ρεάλια 5 0 . ϊό θέσπισμα τούτο έπεκυρώθη
άπό τήν Γερουσίαν 8 Νοεμβρίου 1721 καί οΰτω; έζηκολούθει.
Επί τής τώ ν όθωμανών εξουσία;, πολλοί Ελληνε; μετφκησαν είς
τάς ίονικά; νήσου;, τινε; δ’ έζ αύτών περί τόν 1 4 αιώνα κατώκησαν
*ί; τόν Κάλαμον, ετεροι δέ οπλαρχηγοί καί λοιποί, οΐτινε; δέν ύπετάχθησαν ποτέ, είς καιρόν ανάγκη; έλάμβανον καταφύγιον εί; τήν γεί
τονα νήσον τού Καλάμου, άλλ’ ό άρχων τ ή ; Ακαρνανία; παρεπονεΐτο
ουνεχώ; εί; τάς τών ίονίων νήσων Αρχά;, δτι οί κάτοικοι δίδουσιν ά«τυλον τοΐ; Ελλησι, τοΐς παρ αύτώ καλούμενοι; κλέπται;· δθεν ή γηραιά Ενετική κυβέρνησι; ήναγκάζετο νά ένδίδί) εί; τά ζητήματα αύτοϋ.
Φοβούμενο; δέ, δ τή ; Λευκάδο; προβλεπτή;, μήπω; οί Οθωμανοί εϊσ( « ) Αί νΐσοι * Ιτ «ι ώνο|χ*$0ησ«> οΰτω δ;άτι styes ί>ς οί ΐχ ιν ο ί. (€) Κάλαθον * * ι Κ«ς·°ν.
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βάλωσιν εί; τήν νήσον, έλάμβανε δρας-ήρια μέτρα, τόσον διά τήν Λεα*
κάδα, καθώ; καί διά τόν Κάλαμον. Καί τέλο; πάντων είτε διά τους
φόβους του, είτε διά νά λάβη έπί τοιαΰτα; προφάσεις μίαν κατοχήν
τής δικαιοδοσία; τοϋ νησί ου Καλάμου, έπεμψεν εί; Κάλαμον περί τόν
όκτώβριον 1786 έν δημόσιον πλοΐον, δμοϋ καί στραηώτας, καί διά
τή; βία; μετεκόμισαν εί; άγίαν Μαύραν τούς Προύχοντας τή ; νήσου,
τόν κύριον Ρίζον Καραβίαν, Γ. Νιφόρον καί Α. Γιαννιώτην, οδ; άφοϋ
έφυλάκισεν ύπεχρέωσε νά ύπογράψωσι τήν 11 Νοεμβ. 1786 έν υπο
χρεωτικόν γράμμα, δί οΰ οί αύτοί Προΰχοντε; ύπέσχοντο νά πληρόνωσι
Δουκάτα 500 καί νά ύπόφέρωσι σωματικά; ποινάς έάν είς τήν νήσόν
των δώσώσι καταφύγιον είς λτρς-άς ή έζορίς-ους. Εκ τή ; ανάγκη; έβιάσθησαν νά ύποκλίνωσιν εί; τό άνωθεν έγγραφον, άλλά δέν τ<5 ύπέγραψαν, μ’
δλον δτι δ Καραβιά; καί Γιαννιώτης ήξευραν νά ύπογράψουν. Επομένως
δέ έλευθεοω^-έντε; ήλ^-ον εί; Κάλαμον, δπου κατά καλήν τύχην άπήντη«αν τόν συμπολίτην των Μιχαήλ Ροδίτην, ο ς ι; είχε κτήματα εί; Κάλα
μόν, καί διά τή ; δικαία; καί φρονίμου συμβουλή; του τού; ώδήγησε νά
θεραπεύσουν τήν άνωθεν βίαν καί πλαςήν πράζιν, καί συνέταξεν επιτρο
πήν 18 Νοεα. 1786 ές δνόματο; τών άνωθεν προυχόντων Καλάμου, είς
b έξις-οροϋσε τήν βίαν, V Οπέφεραν, καί δ.ιεκήρυττεν, δτι καταχρης-ικώς
5ελουσι νά τού; ΰποτάξωσιν εί; τήν Λευκάδα, έν (ο εζησχν καί ζώσιν ύπό
τήν τή ; Ϊ5άκη; δικαιοδοσίαν, καί έσύς-ησαν ώ ; αντιπρόσωπόν των τόν κύριον Αλουίσιον Δαλλαδέτσιμα, νά παρ'ουσιάσ·/) τά δικαιώμχτά των εί; τόν
έκτακτον προβλεπτήν, καί κατ’ αϊττσιν τών Ιθακήσιων πέμπεται πρός
αύτόν άντίγραφον, δμοϋ καί διαμαρτυρήσεις κατά τή ; βιαία; πράξεω; τοϋ
εκτάκτου Προβλεπτοϋ Λευκάδος, καί δτι ή5·έλησε νά ΰποτάςη τήν νήσον
Ιίάλααον ύπό τήν άμεσον δικαιοδοσίαν του, ένώ άπό τών αρχαίων χρό
νων καί επί όδυσσέω; εύρίσκεται ύποκειμένη είς τήν Ιθάκην, καί δέν υ
πάρχει παράδειγμα, τοϋ δτι ύπέκειψε ποτέ είς τ ά ; τή ; Λευκάδο; Αρχά;,
ούτε διά πολιτικά;, ουτε διά ποινικά; υποδέσεις 6 Κάλαμος.
Πλτ.ροφορτ3:ί; ουν δ τή ; Κεφαλληνίας Πρδ'βλεπτή; εί; δσα έδοκίμασαν
οί Καλαμισιάνοι, καί γνωρίζων τόν δόλιον τοϋ Προβλεπτοϋ Λευκάδο; σκοίίόν, μέ επιβολήν 3 Δεκεμβ. 1786 έσυντρόφευσε τάς είρημένα; αναφοράς
πρό; τόν έκτακτον Προβλεπτήν τής 3-χλάσσής Ν. Ερρίτζον, συ^ήσας εί; τήν
δικαιοσύνην του τά δικαιώματα τώ ν κατοίκων, καί έκιΐνα τής υψηλής 3έ5ϊο>ς του, άτινα δ τής Λευκάδο; Προβλεπτής προσέβαλεν. ό Ερρίτζος επεμψεν έπίΓ-ολήν 1 1 Μαίου 1787 πρός τόν τής Κεφάλλννία; Προβλ. έσο>κλείων τά έγγραφα ατινα έπευψεν αύτώ, ώς καί έκεΐνα άτινα έλαβεν άπό
τον ·:ής Λευκάδος προβλεπτήν, άποφασίσα:, οτι έγνώρισεν εί; τό διάς-ημα
πολλών χρόνων, οτι αί 6rto.5idet'; τ05θν πολιτίκαί, δσον καί έγκληματικαί
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Τή; νη'σου Καλάμου παρουσιάσδιτ,σαν πάντοτε είς τήν τής ίδάκης εξουσίαν,
υποκείμενης ταύτης είς τήν της Κεφαλληνίας, καί ούτε καμμία άλλη δικάςική Αρχή έπεμβήκεν είς τό είρημενον νησίδιον. Εύρεν δμως οτι ό έκτακτος
τής Λευκάδος έσύντρεξεν είς πολλας περνάσεις, είτε Six προς-αγής άνωτέρας άρχής, είτε έξ ίδιας του 5ελήσεως καί ύπερασΛι'σδη τους κατοίκους ir.it
ένοχλήσεις τών γειτόνων του, πε'μπων έπί τούτω ώπλισμένα πλοία διά νά
καταδιώξωσι τους λ ίσ τα ς, ο'ίτινες άπό καιρόν εις καιρόν έ'μβαινον είς τόν
Κάλαμον, επομένως δ’ άπεφάσισεν δτι δέν ήμπορεΐ νά δώσϊ] νεωτερισμόν,
άλλά νά προ~ρέξωσι δί άναφοράς των πρός τόν γαλννάτατον Πρίγγιπα πχρας-άνοντεςτάδικαιώματάτων. ή δε Γερουσίαέδικα?ωσε τούςΚαλαμισιάνους,
καί επεμψε τήν άπόφασιν είς τόν γενικόν Προβ) επτήν Αύγους-ΐνον Σνγ-.άδον 19 Δεκεμ. 1788, Οϋτος δε επεμψί γράμμα πρός τόν τή; ίθάκης διοι
κητήν Π. Σχιαδδ, είς S τοΰ έσώκλειεν άντίγραφον τής τής Γερουσίας άποφάσεως 20 όκτωμβ. 1 788, καί τον έγνως·οπο:ει, οτι ή άνωτάτη αρχή έ■πεκύρωσε τήν τοΰ Ερρίτζου άπόφασιν του νά ύπόκεινται οί κάτοικοι τοΰ Κα
λάμου, καθώς πρό αιώνων ησαν υποκείμενοι είς τήν τής ίδάκης δικαιοδοσίαν,
Οΰτω λοιπόν ή τή ; ίδάκης δικαιοδοσία, ώς πρός τόν Κάλαμον έ'μεινεν α
νενόχλητος καί οί κάτοικοι άπήλαυσαν τά δικαιώματα των έκ τής Λευκάδος, Ακολούδως ή τής ίδάκης κυβέρν/,σις παρατηρούσα δτι οί κάτοικοι τοϋ
Καλάμου έπληδύνοντο, έδιόρισεν ενα είρηνοδικην διά νά δικάζη, τάς μικράς
των ύποδε'σεις, αί δε μεγαλήτεραι παρεπέμποντο είς τά άνώτεοα τής ίδά
κης δικας-ήρια. Αυξανόμενων δέ καί τών προϊόντων ή κυβέρνηαις εσύςησεν
είς Κάλαμον Τελωνεΐον, ϊγειονομΰον καί λς·υνομίαν. Επί δέ τής Ελληνικής
εποχής τοΰ 1821 ό Κάλαμος έστάδ/ι τό άσυλον 6 0 :0 0 0 Ελλήνων, οιτινες
μετά τήν είρηνοποίησιν τής Ελλάδος ύ',-ε'ς-ρεψαν είς τά ϊδια. Οί σημερινοί
τοϋ Καλάμου κάτοικοι είναι εως 9 0 0 . Επειδή δ ί καί ή ίδάκη δέν είχεν 'ίδι
ον αρχιερέα διά νά δικάζν) πασαν έκκλησια-ικήν ύ-όδεσιν, ή κοσμική εξου
σία διά τάς πολιτικάς, καί επειδή διά τήν αύτ/ιν ελλειψιν αυτοί οί κάτοικοι
έμελλε νά άποτείνονται είς τόν τής Κεφαλληνίας Μητροπολίτην, πράγμα δπερ διά τήν τών νήσων άπός·ασιν, φυσικώ τώ λόγω, τούς έπεφερε δυσκολί
αν νά μεταβαίνωσιν είς Αργοςόλιον, καί ούχί ολίγα έξοδα εμελλο; καί ν’ άπαντήσωσι· διά τούς λόγους τούτους, είς ή καί δύο ιερείς τών είοηαε'νων
νήσων έπρόκριναν νά ς·ρέφωνται μάλλον πρός τόν τής λευκάδος αητροπολίτην, ώς πλησιές-ερον, παρά ν’ άπαντώσι μακρυνά ταξείδια, μετακομιζόίλενοι είς Κεφαλληνίαν. Αΰτη ή αίτια Ιπροξένησε τήν τέως επικρατούσαν συνήδειαν νά ποοςρέχωσιν διά έκκλησιαςικάς υποδέσεις είς Λευκάδα, και νά
λαμβάννι δικαιώματα δ αύτής Μητροπολίτης, άτινα καταχρηςικώς έκ περίς-άσεως Ιλαβεν ήδη. Τώρα δέ έ'πρεπε νά τ ’ άφησ’/ι δικαιωματικώς είς τόν
τής Ιθάκης Επίσκοπον, άφ’ ού καιρού αύτή ή νήσος πρώτον έλαβε Ποιμένα

κοιτά τό 1 8 2 4 .
Or* ό Βαλτινός Σκαμίτζου άνεχώρησε έ ξ ίδάκης μέ 3 0 0 στρατιΰτας,
καί ύ π ή γ ε ν τό 1 8 2 1 κατά τ ώ ν ό δ ω μ α ν ώ ν κ α ί έ π ο λ ε 'μ η σ -ν ά ν δ ρ ε ίω ς είς τήν
Αρταν τάς 3 , 0 0 0 Α λ β α ν ώ ν , η σ α ν καί δύο έκ τής νή σ ο υ Καλιάμου, ό Νικό
λαος Παππά ίωάννου, καί Εύστάδιος Νικηφόρος.
Ταϋτα είσί τά κυριώτερα περί τοΰ ώραίου νησιδίου «ό Κάλαμος.»
Έ ν Ληξουρίφ Κ εφ αλληνία; τι} 2 0 ’Ιουλίου 1 8 5 8 . Ε. Ε.
ΑΪΓΟΥ-ΤΙΝΟ- ΛΙΒΑΘΗΗΟΠΟΪΛΟΣ.
ΑΝΕΚΛΟΓΟΝ.

’Επί μελανός καί ύπερηφάνου Ουκρανικού ίππου, κεκαλυμμένου ά
πό μέγά ΰφασμα έκ δέρματος λεοπαρδάλεως, δ Εύεργέτης τής Ρωσ
σίας, Πέτρος ό Με'γας έπορεύετο είς Αστραχάν έπί κεφαλής ίσχυροϋ
στρατεύματος, δπως καταπαύσει τήν εκεί έκραγεΐσαν έπανάστασιν.
Τυλιγμένος εντός τοϋ επανωφοριού του, καί δλος σύνους ήθελες τόν
έκλάβεί ώς τρομερόν φάντασμα, ώς τόν Ιππότην τοϋ Βοόργερ δστις
όδήγει τήν ερωμένην του έπί τής ράχης τοϋ ίππου, δχι είς τόν ναόν
τοϋ γάμου άλλ’ είς εκείνον τοΰ 3ανώτου. Ενω δ Μονάρχης είναι δ
λος βυθισμένος είς σκέψεις, καί μόνον έκ διαλειμμάτων ύψόνων τούς
κεραυνοβόλους όφδαλμούς του, ρίπτει γοργόν'είς παν τό περικυκλοϋν
αύτόν, ώραϊίις τις ίππεύς άνθηράς άκόμη ήλικίας, όψεως ζώηράς καί
ολίγον τ ι δολίου τόν πλησιάζει, καί διευθύνει πρός αύτόν μερικά;
λέξεις. ‘Ο Πέτρος στρέφεται πάραυτα πρός τό μέρος εκείνου, άλλά
διατί ό ίππεύς ώς κεραυνάβλητος γυρίζει διά μιας τόν χαλινόν καί άργώς άποσύρεται μέ πρόσωπον τοσοΰτον μεταβεβλημένον ώστε δέν ή
θελες είπεΐ δτι ήτον εκείνο τό όποιον πρότερον είχεν; ίΐ λαμπρότ/,ς
τών όφδαλμών του έσβυσδη καί μελανότης τούς περικυκλώντρ, αύτοί
μένουν ακίνητα ώς τοϋ τρελλοϋ, τό πρόσωπον είναι περισσότερον
κύτρινον παρά πελιδνόν,' καί τό κρεμάμενον χείλος του σπασμωδικώς
ταράττεται. ‘Ο Κύριος ούτος τόν όποιον τό μόνον βλέμμα τοϋ ήγεμόνος του άπελίθωσε άκό τρόμον, είναι ό πρίγκηψ Μεντζικώφ.
Αύτός είναι ένοχος βαρέως εγκλήματος, επειδή έσφετερίσδη μεγάλην
ποσότητα τοϋ δημοσίου θησαυρού, λησμονήσας δλας τάς εύεργεσίας
τού κυρίου του δστις σύρας αύτόν έκ τοΰ μηδενός τόν κατέστησε
μέγαν, αχόρταγος τής ήδονής καί πολυτελείας, ώς όίπαντες οί ταπεινώς γεννηδέντες, έμόλυνε τό όνομά του καί έχασεν ισως διά πάν
τοτε τήν εΰνοιαν τοΰ Αύτοκράτορος.
Χάνεται άναμέσον τών τάξεων τών στρατιωτών, ζητών τήν τ α 
ραχήν δπως άποδιώξει τήν αδημονίαν ήτις έκυριευσε τήν ψυχήν του^
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ίοευνα μέ ιόν νοΰν του ποιος νά $τον ό συκοφάντης του, Καί ζητών
νά έρεθιαθνί περισσότερον ίσως άφ’ ότι επρεπε είς τήν περίσταοιν έκείνην, μηχανάται τρόπους όπως άποτρε'ψν) την άθυμίαν καί καταζαλισθίί.
Ευρισκόμενος μεταξύ φόβου καί οργής, ή κατάςασίς του όλοκ'λήρως μεταβάλλεται, καί τήν προτέραν άπονε'κρωσιν διαδέχεται βΰιος
παροξυσμός, προξενϊ,θείς άπό άσυνήθειστον νευρικόν ερέθισμα, ήδη δ
πυρετός έμφανίζεταί καί έννοεΐ δτι επικίνδυνος άσθενεια κρεματαί ε
π ί της κεφαλής του, τοϋτο τόν ευχαρις-εΐ, τόν γεμίζει άγαλλιάσεως,
τοΰτο ,δελει τόν έλευθερώσει τοΰ άτιμου πελέκυος τοΰ δημίου, επειδή
ή τρομερά αύστηρότης τοΰ Κζάρ τό παν δύναται νά έκτελέσνι.
Ποιος είναι έκεϊνος δστις εξαπλωμένος έπί άθλιεστάτου κλιναριού
όλίγας σπιθαμάς ύπεράνω τής γης, λιγνός, ισχνός, ώχρός χείρον νεκρού!
ανοίγει μετά κόπου τους οφθαλμούς, οΐτινες μόλις γνωρίζονται ώς
τοιοΰτοι, δντες, στερημένοι χρώματος καί λάμψεως. Εΰ/.θώς παρα
τηρεί τήν καπνίσμένην καλύβην, ένθα εύρίσκεται· οΰδέν άγροικότερον
τοΰ τόπου έκείνου, οΰδέν σκοτεινότεοον οΰτε πλέον ρυπχρόν. Αλλος
τις κάθηται σιμά τοΰ προσκεφαλαίου του, ακίνητος καί σιωπηλός, ό'ςις
έννοη'σας δτι, ό άσθενής έκίνήθη, εγείρεται καί τόν θεωρεί μετά τρυ
φερές περιεργείας. ‘Οποίον συγκινητικόν £έαμα ! Τά πρόσωπον τοϋ
κατακειμένου ολίγον κατ’ ολίγον χρωματίζεται, οί οφθαλμοί του παραδόξως οπινθΛ,ροβολοΰσι, καί οί χεΐρες άνυψοΰνται καί καταπίπτουσι
βαρέως.— Μεγαλειότατε πώς έδώ ; Πώς; δ ια τ ί; Γνωρίζεις πόσον εί
μαι ένοχος, καί ταπεινοΰσαι τόσον ώ~ε νά μέ πλησιάζης; Φύγε μα
κράν τούτου τοΰ τέρατος, τό όποιον δέν είναι άξιο* οΰτε καν τοϋ
βλέμματός σου! Φύγε τό τέρας τοΰτο, τά όποιον άλλης αξίας δέν
είναι ε ίμ δ τής καταφρονήσεώς ooj καί τοΰ μίσους σου!— Νά φ ύγω ;
άποκοίνεται τό δεύτερον πρόσωπον, τό όποιον -ητον ό ϊόιος Πέτρος.
Νά σέ έγκαταλε ψω ; Νομίζεις δτι δύναμαι νά λησμονήσω, οτι μοϋ
έσωσες άλλοτε τήν ζω ή ν ; Πρό πολλών έβδομάδων κάθομαι εδώ, καί
σέ παραφυλάττω, ώς μήτηρ, τίτις παραφυλάττει τό τρυφερόν τέκνον
της ‘Ο στρατό; μου έμεινε άνευ τοϋ αρχηγού του, ίσως ενεκα τής
αργοπορίας ταύτης, 5έλει εΰρω προσκόμματα είς τήν έπιχείρησίν μου*
«ΐλλά τ ί είναι αύτό ώς πρός τήν ευγνωμοσύνην καί φιλίαν; Ησύχασε,
μή φοβήσαι διόλου καί μή σκέπτεσαι παρά πώς νά έ,ιανέλθνις έξ ολο
κλήρου εις υγείαν.— Ταΰτα λίγω ν τόν έναγκαλίζεται μέ αδελφική» α
γάπην, ένω ό Μεντζικώφ προσπαθεί νά πηδήοη τή ; κλίνης, δπως
πεση πρό τών ποδών του.
ΕιπΟν δτι ή καλύβη εκείνη ητον ή κατοικία τής φρίκης. Τήν σ τιγ
μήν δμως εκείνην μετεβλήθη είς Παράδεισον,
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