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ΜΙΑ ΠΥΡΚΑϊΑ ΕΝ Θ ΑΑλΣΣΗ

τών το' Tourgucnieff\

[TJ^ to  Ο συμβάν το όποιον 2 ά  διηγηθώ συνέβη 
κα τά  τό έτο; 1 8 3 8 .

EJpiσκόμην μ ετά  πολυαρίθμων επιβατών έπί τοϋ 
άτρ.οπλοίου <<ΐΝικόλαο; Ί ο ;» , τά όποιον έταςίδευ» 
μεταξύ Πετρουπόλεω; κα ί Λυβέκη;. Κ α τά  τήν έ- 
ποχήν έκείνην οί σιδηρόδρομοι ησαν άκόμη σπα- 
νιώτατοι, καί ο£ όδοιπόροι προετίυ.ων τήν κατά  
3άλασσαν πορείαν, πολλοί έξ αύτών μετέφερον τά ς  
άμάξας των διά νά εξακολουθήσω*» τάν δρόμον 
των είς τήν Γερμανίαν καί τήν Γ αλλίαν, 
’£νθυμοϋμαι δτι είχομεν έπί τοΰ ατμοκίνητου εί- 
κοσιν όκτω ά μ α ξα ; ιδιοκτητών, Εΐμεθα περίπου 
διακόσιοι όγδοτ,κοντα έπ ιβάται, συμπεριλαμ- 
βανομένης καί εϊκοσάδος παιδιών,

Ί ίμ η ν  νεώ τατο; έτι· δέν έγνώριζον τήν ναυ
τία ν  της 3-αλάσσης, ήδυνάμην λοιπόν νά παρα- 
δοθ,ώ όλοκλτ.ρως είς τά» νέας εντυπώσεις τοϋ διά
πλου.

Σ. Δ. Κ.. Ευχαρίστως ?ημβσι*ΰομ«ν το αν»τ·ρω  2ιη·» 
γΐ|μα μ*ταφρ·σ9έν ίχ τοΰ γαλλιχοϋ vrtb νιαρας ύμών 
β«μπβλίτι5ος, βλαστού έγκριτου ο’ιχογ»νίίας, άιρανώς χαλ- 
λΐίργούσης τα γράμματα. Προτρέπομίν αΰτήν ί ΐς  τήν 
ί^5χολού0γ\σιν τοϋ χαλοΰ άγώνος λυπούμενοι 8τι ή μ«- 
τριοφροσύν-ή της Εΐν μχς έπ έτρ ιψ ί τήν δημοσίευσιν &- 
λ οχληρού τοϋ όν^αατίς της.

Ύπήρχον έν τώ  πλοίω πλεΐσται συνοδοιπόροι, 
πολλαί τών όποίων ησαν αξιοπαρατήρητοι διά τήν  
ωραιότητά των ή τήν χάριν τω ν.— Φεϋ ! αί π λ ε ΐ-  
στα ι αύτών δέν ζώσιν ήδη πλέον !

ΤΙΙτο ή πρώτη φορά, καθ’ V  ή μήτηρ μου μέ ά*  
φήκε νά ταξειδευσω μόνο; μου, καί ώφειλον νά  
τη  όρκισσθώ πριν αναχωρήσω, δτι θά  ί  μην φρό
νιμο; καί πρά πάντων δτι δέν θά τγγιζον τ κ  
■παιγνιόχαρτα. . .

Δυστυχώ; ή ύπόσχεσι; αυτη πρώτη παρεβιά- 
σθη.

'Εσπέραν τ ινά  πρά πάντων, έγένετο μεγάλη  
συνάθροισι; εί; τήν αίθουσαν χαρτοπαϊκτα ί γνω
στότατοι εί; Πετρούπολιν εϋρίσκοντο έκεΐ.

Κ αθ ’ εσπέραν έπαιζον φαραώ έπί πολλά; ώρα;, 
καί ό χρυσά; δλιγώτερον σπάνιο; τή ; σήμερον ίχ ε ι  
θορυβωδώ;.

ΕΪί τών μανιωδών έκείνων χαρτοπαικτών ίδών με 
κα τά  μέρο;, κα ί άγνοοϋντα διά ποίαν α ιτίαν, μέ προ- 
έτρεψε νά μετάσχω  τοΰ παιγνιδιού του. "Οτε, έν τη  
αφελείς τών δέκα έννέα μου έτών, τώ έξέφρασα τήν  
αιτίαν τή ; αποχή; μου, άπεμακρύνθη καγχάζων, καί 
στραφεί; πρά; τού; συντρόφου; το ϊ; άνήγγειλεν δτι 
άνεκάλυψεν εν θαϋμα: νέον δστι; δέν ηγγ ιζε τ ά  χαρ- 
τία , καί ά όποιο; ήτο προωρισμένο; διά τάν λόγον αύ
τάν νά δοκιμάζη τήν άληθή ευτυχίαν, ήτις είναι 6 κλή
ρο; τών άνοήτων,

Αέν ήξεύρω πλέον πώς τοΰτο συνέβη, άλλά  μ ετά  
δέκα λεπ τά  τής ώρα; νμην εί; τήν τράπεζαν τοϋ 
παιγνιδιού, εχων τ ά ;  χεΐρα; πλήρεις χαρτιών, καί 
έπαιζον, έπαιζον ώ; μανιώδη;

Πρέπει νά τό πιστευσω, ή π αλα ιά  παροιμία δέν



έψεύσθνΓ. sl/ov τύχην μοναδικήν: τά  χρήματα ερρεον 
κυματωδώ; προ; είχε- δυο σωροί χρυσοΰ έπεσωρεύθη- 
σαν έμπροσθεν μου έκατέρωθεν τών τρεμουσών καί 
Οπό ίδρώτο; κεκαλυμμένων χειοών μου. ‘Ο π α ίκ τη ; 
07·; με είχεν έλκύσει δεν ε,τχυε νά με παροτρύνν} 
κα ι νά μέ ένθχρρύνη· ■
. . . ‘Ομολογώ δτι ένόμισχ την περιουσίαν μου έξχ- 
σφχλισθεΐσαν. Α ίφνη; ή θύρα τ?,; αιθούση; ήνεώχθη 
όλοκ,λήρω;, κχί κυρίχ τ ι ;  έκτο; έχυτή; είσελθοΰ. 
cx δρομχία, άνεφώνησε με φωνήν έκπνέουσαν:
«Πυρκχϊά !>> καί έπεσε λειπόίυμο; έπί τοϋ α
νακλίντρου 'II συγκίνησις ήτο βιχίχ. Ό λοι ώρμη- 
σαν έ» τ/,; θέσ :ώ ; των: ό χρυσό;, ό αονυρο;,
έκυλύοντο κατά  γ?,;, τά  γραμμάτια  έρρίπτοντο πχντχ- 
χόθεν, πάντε; δε έσπεύσαμεν πρό; τήν έξοδον. 
ΙΙώ; δεν είχομεν παρατηρήσει πρότερον τόν κα
πνόν δστι; είσέβχλλεν έν τ φ  κοιτωνίσκω ; Δεν δύ
ναμαι νά τό εξηγήσω- ή κλ ίμ αξ ήτον τδη πλή
ρη; έ ;  αύτοΰ. Φλόγε; σκοτεινά*, καί έρυθραί, δ- 
μοιαι ποό; έκείνα; τ ά ;  όποια; παράγει ό γαιάν-
θραξ έκαμνον εδώ καί έκεΐ ανοίγματα. Έν ροπϊί
οφθαλμοΰ, άνέβημεν δλοι έπι τη ; γέφυρα;. Δύο
πυκνα ί στύλα ι καπνοΰ, άναμεμιγμεναι μ ετά  πυ· 
ρό;, ύψοΰντο έκατέρωθεν τ?,; εστία ; καί τοΰ μή-
κου; τών ιστών. Κ ατέλαβε π ά ντα ; τρομερό; καί 
διαρκή; πανικό; φόβο;.

Ή σύγχυσι; ητο ανέκφραστο;· έβλεττέ τ ι ;  δτι 
όρμέμφυτον διασώσεω; έκυρίευσεν ολχ τ ά  ανθρώ
π ινα  έκεΐνα δντχ κχί έμέ πρώτον. Ένθυμοΰμαι
δτι ήρπχσχ την χεΐρχ νχυτου κχί τώ  ύπεσχέ-
θην έν όνόμχτι τη ; μητρό; μου 1 0 0 , 0 0 0  ρού
βλια  έάν μοί έσωζε την ζωήν. Ό  να ύτη ; δστι; 
δέν ήδύνχτο νά θεωρήσν) άληθη την προσφοράν 
αύτήν, άπήλλαςε τήν χεΐρχ του τή ; πιέσεώ; μου. 
Δεν έζήτησα πλέον νά τόν κρατήσω, έννοών δτι 
τοΰτο τό όποιον έκαμνον ήτο έκτο; τοΰ κοινοΰ νοό;. 
Ά λ λ ω ; τε, έγένετο άφαντο; πάραυτα.

Είναι άνχμφ:σβήτητον δτι ούδέν τραγικώτερον 
πυρκαία; έν θαλάσση η ναυαγίου, άλλά  συγχρό 
νω;, ούδί,ν κα ί κωμικώτερον.

Ιδού τ ινα  παραδείγματα:
Πλούσιό; τ ι ;  ευπατρίδης, δλο>; έντρομος, εύρί- 

σκετο έπί τοΰ σανιδώματο;, παραδιδόμενο; εϊ; ά- 
π έλ π ’.δα; γονυκλισία;· δτε τό 'ύδωρ, τό όποιον 
άφθόνω; έ’ρριπτον εί; τά  ανοίγματα τών άνθρχ- 
καποθηκών, κα τεδάμαζεν έπί στιγμήν τήν Αρμην 
τών φλογών, ήνόρΟοΰτο καθ ’ δλον του τό ανά
στημ α  καί έφώναζε μέ φωνήν βροντώδ/]. Ά π ισ τ ο ι! 
δύνασΟε νά πιστεύσητε οτι ό Θεό; μα ;, ό Θε
ό; τή ; 'Ρωσσία; θ ά  μ α ; έγκ α τα λε ίψ ι ;

Ά λ λ ’ α ίφνη; τό  πΰρ έμχίνετο με περισσό* 
τέραν σφοδρότητα καί ό δυστυχής εύσεβη; έρρί* 
φθη έκ νέου πρηνή;, καί ηρχιζε τ ά ;  συνήθει; γόνυ- 
κλυσία ; του.

Πλησίον του στρατηγό; τ ι ;  τεταραγμ έν;; κχ ί 
αύστηρό; δεν έπαυε φωνάζων.

— Πρέπει νά πέμψωμεν ενα ταχυδρόμον πρό; 
τόν αύτοκράτορα. Ή μεΐ; τώ  έπέμψαμεν ταχυδρό
μον τότε κα τά  τήν στάσιν τών στρατιωτώ ν,εί; 
τήν οποίαν παοευρέθην αύτοπροσώπω;, νχί αύτο-
προσώπω;, καί τ ινε; έ ;  ήμών έσώθησαν δ:ά τή ;  
συνδρομή; του.

Περιηγητή; τ ι ;  άποκαλύψα; μεταξύ τών άπο-
σκευών έλαιογρχφίχν προσκίκόλλημένην έπί »κρί-
βαντο; ήρχισε νά τήν κατα σν ίζη , εξέβαλε τού·; 
οφθαλμού;, διεπέρασε τήν ρίνα καί τά  ώ τα φω
νάζων άδιχκόπω;.

— Πρό; τ ί  δλχ τα ΰ τα  πλέον ;
’Εν τούτοι; τό ύφασμα έκεΐνο δεν τώ  ι^ιήκεν. 

Άνθρωπό; τ ι ;  προγάστωρ όμοιάζων ποό; ζυθοποιον γερ- 
μχνόν, καί δλω; ενδακρυ; έκραύναζε μέ φωνήν 
διαπεραστικήν άδιακόπο>;.

Πλοίαρχε! Πλοίαρχε !
Ό τα ν  ό πλοίαρχο; άνυπομονών τόν ήοπχσε άπο 

τοΰ περιλαίμιου καί τώ  έφώναξε: Λοιπόν ! λοιπόν ! 
έγώ είμαι ό πλοίαρχο;, τ ί μέ θ έ λ ε τ ε ;—ό χονδρό; 
άνθρωπο; τόν έθεώρησε μέ ύφος ήλίθιον καί έπα- 
νέλαβεν ίσχυρότερον:—«Πλοίαρχε ! πλοίαρχε!)» Ό- 
φείλομεν δλοι τήν ζωήν εί; τόν πλοίαρχον έκεΐ- 
νον· ένώ ακόμη ήδύναντο νά φΟάσωσι μέχρι τής 
μηχανή;, τλλα ξε  τήν διεύθυνσιν τοΰ πλοίου- τό  
δ'.ηύθυνε πρό; τήν παραλίαν άντί νά τό άφήση 
νά άκολουθήστι τόν δρόμον του πρό; τήν Λυβέ- 
κην, διότι θ ά  κατεστρέφετο όλοκλήρω; πριν είσ- 
έλΟλ εί; τόν λ'.μένα. Διέταςε κατόπιν τού; να·> 
τ α ;  νά ξιφουλκήσωσι κα ί νά κτυπώσιν άνηλεώς 
οϊονδήποτε δστι; ήθελεν έγγίση τά  δύο πλοιάρια 
άτινχ μ α ; εμενον ακόμη, καθότι τά  λοιπά άνε- 
τράπησαν ενεκεν τών άδαών ταςειδιωτών οίτινε; 
ήθέλησαν νά ριφθώσιν έν αύτοΐ;.

Οί νχΰται, Δανοί οί πλεΐστοι, μέ τά  ήρωϊκά 
καί ψυχρά πρόσωπά των, καί τήν αιματώδη σχε- 
δον άντανάκλασιν, διά τή ; όποίας a l φλόγες έ- 
ρυθραινον τά  βραχέα ξίφη των, ένέπνεον ακούσιον 
τρόμον. Ό άνεμο; έπνίε σφοδρώ;, ό κρότος τή ;  
κατα ιγ ίδα ; τ,ύςανε δ;ά τοΰ τριγμοΰ τή ; πυρκαϊ- 
ας, η τ ι;  κχτε'ίίβρωσκε τό τρίτον περίπου τοΰ πλοίου·

“Ο,τι αν εχη νά εΐπη τό ισχυρόν φύλον, ο
φείλω νά ομολογήσω δτι αί γυνα'κες έδειςχν έν 
τ5ί περισ-ιάσει έκείνν] πολύ πλειότερον θάρρος τών

άνδρών. ‘Η συμφορά τάς κχτέλχβεν εί; τ ά ;  κλί- 
να ; τω ν- δέν έλαβον καιρόν νά ένδυθώσι, και
ήγέρθησαν περιτετυλινμέ/αι μόνον δ ι’ έφαπλωμάτων, 
καί ώχρότεραι τοΰ 3-χνάτου. Κ α ίτο ι τμην ήδη αρ
κούντως θετικός, μοί έφάνησαν κ α τ ’ έκείνην τον 
νύκτα  ώ; άγγελοι έξ οϋρανοΰ κατχβάντε; δια νά 
μ α ; κάμωσι να αίσχυνθώμεν καί μ α ; έπαναφέρω- 
σι τό θάρρο;.

‘Ησαν δμω; άνδρε; τινέ;, οίτινε; έδειξαν μεγά-
λην άνδρίαν. >

ΈνΟυμοΰμαι πρό πάντων τόν κ. Λ... τόν πρώην 
ύμέ-.ερον πρεσβευτήν έν Κ οπεγχάγη. Ούτο; έξέβα- 
λε τ ά  πέδιλά του, άφήρεσε τόν λαιμοδέτην του 
καί τόν έπενδύτην του, τόν όποιον πρόσέδεσε διά 
τών χειριδών έπί τοΰ στήθου; του, κατόπιν έπικα- 
θήσα; έπί τινο; χονδροΰ έντεταμένου σχοινιού, έ- 
κάπνιζε τό σιγάρον του θεωρών ήμχς τόν ένα με
τ ά  τόν άλλον μέ ύρος σκωπτική; συμπαθεία;.

Ό σον δ ι’ έμε, έζήτησα άσυλον έπί τή ; έξω-
τερ’.κή; κλίμακο; τοΰ πλοίου, καί έκάθησχ εϊ; μίαν 
τών τελευταίων βαθμιδών.

Παρετήρησα μέ έκπληξιν τόν ερυθρόν άφρόν 071;  
έπάφλαζεν ύ π ’ εμέ πέμπων μοι εί; τό πρόσωπον
τόν ύδατώδη κονιορτον καί είπον κ α τ ’ έμ αυτίν : « ’Εν
ταύθα πρέπει ν ’ άποθάνω, δέκα έννέα έτών !»

Ά πεφάσισα  νά πνιγώ μάλλον ή νά άρεθώ νά ψηθώ
‘H στήλη τοΰ πυρό; ηύξανεν ώ; θόλο; έπί τή ;  

κεφαλή; μου κ α ι διέκρινον κάλλιστα  τό σπινθηροβόλι- 
σμα τών φλογών έκ τοΰ ώρυγμοΰ τών κυμάτων.

Ά νω θεν τ ή ;  κλίμακο; εύρίσκετο καλή τ ι ;  γραία, 
βεβαίω; ή μάγειρο; μ ιχ ; τών οικογενειών αΐτινε; έτα- 
ξείδευον. Τήν κεφαλήν εχουσα κεκρυμμένην έντό; 
τών χειρών τη ;, έφαίνετο ώ ; ψιθυρίζουσα προσευχάς. 
Αίφνης ρίπτει βλέμμα έπ ’ έμοΰ καί μοΰ λαμβάνει 
τήν χεΐρα. Ανέγνω ΐσο ς̂ έπί τοΰ προσώπου μου 
τήν άπαισίαν άπόφασίν μου ; Μοί λέγει έν τούτοι; 
μέ ικετευτικήν φωνήν;
. Κύριέ μου, ούδεί; είναι κύριο; τή ; ζω ή ; του, 
κ,αί σεί; ούχί πλειότερον τών άλλων. Ά ;  γείνη τό 
θέλημα τοΰ Θεοΰ ! Πλήν ήτοιμάζεσθε νά πράξητε 
αύτοχειρίαν καί θά έτιμωρεΐσθε εί; τήν μέλλουσχν 
ζωήν.

51εχρι τή ; σ τιγμ ή ; έκείνη; δέν έσχον τ/,ν έλαχί- 
στην επιθυμίαν ν ’ αύτοχειριασθώ, άλλά , εί; τούς 
λόγου; έκείνου;, 7.' εν είδο; αύθαδεία; ά κατανοητού 
διά τήν θέσιν μου, προσεποιήθην δ ί; η τρί; δτι θέλω- 
νά έκτελέσω τόν σκοπόν, περί ού αύτη μοί ώμίλει, 
κχί ή δυστυχής γραΐχ άνά πασαν στιγμήν έκυπτε 
πρός έμέ διά νά μέ έμποδίση τοΰ νχ έκπληρώσω 
δ,τι χύτη έθεώρει ώς έγκλημα μέγα. Τέλος, ήσχύν

θην έπί τή  κωμωδία έκείνη καί έπαυσα τοΰ νά tV.v 
ανησυχώ.

Κ αί αληθώς ήδυνάμην νά παίξω  κωμωδίαν έν 7·- 
γμή, καθ’ ήν έβλεπον τόν θάνατον απειλητικόν καί 
άναπόφευκτον ; Πλήν τούτου δέν είχον τήν εύκαι- 
ρίαν νά άναλογισθώ τά  παράδοξα έκεΐνχ α ισθήμα
τα , ούτε νά ένθουσιασθώ διά τήν στέρησιν έ- 
γωίσμοΰ, τοΰ οποίου ή δυστυχή; γυνή έδιδε τό 
παράδειγμα.’Ενώ δέ ό έπί τών κεφαλών μας κρότος τών 
φλογών όλοσχερώς ηύξανε, κ α τ ’ αότ/,ν τήν 7·γ· 
μήν φωνή τις ήχηρά ώς σάλπ ιγξ  φωνάζει:

Τί κάμνετε αύτοΰ, δυστυχείς ! θ ’ άπωλεσΟή- 
τε I ΆκολουΘήσατέ με !

Ή φωνή έκείνη μας εσωσε.
Χωρίς νά ήξεύρωμ?ν τ ί ς μας έκραζεν, ούτε ποΰ 

ώφείλομεν νά ύπάγωμεν, ήγέρθημεν, ή γραία γυ
νή καί έγώ, ώς κινηθέντες ύπό τοΰ αύτοΰ ε
λατηρίου, κχί έρρίφθημεν διά μέσου τοΰ κχπνοΰ 
έπί τά  ίχνη τοΰ κυχνοΰν έπενδύτην φέροντος 
ναύτου, δστι; άνεροιχατο έμπροσθεν μ α ; εί; κ λ ί
μακα σχοινίνην.

Αύτομάτω; τόν ήκολούθησα εί; τήν κλίμακα, 
έάν έρρίπτετο εί; τό ύδωρ κατά  τήν στιγμήν  
έκείνην, ή έάν έπραττεν άλλην τινα  άφρονα πρα- 
ζιν τυφλώ ; θ ά  -ίόν έμιμούμην.

Άφοΰ άνέβη δύο η τρεϊ; βαθμ ίδα;, ό ναύτης  
έπήδησε άνωθεν μιας άμάξη; τής όποίας τό βά
θος έκαίετο τδη, έκαμα ώς ό ναύτης, κχί ή 
γραία γυνή ώ; έγώ. ’Επήδησεν έπί τής κατόπιν
άμάξης, ακολούθως έπί τρίτης, έτρεξα έ̂ τί τά
βήματά του κχί έφθχσα ουτω; εί; τήν πρώραν τοΰ
πλοίου.

Σχεδόν δλοι οί έτ ίβ ά τα ι ή σαν έκεΐ συνηθροι- 
σμένοι Κ ατά  διαταγήν τοΰ πλοιάρχου, τό πλή
ρωμα ερριψεν Ιν τών πλοιαρίων είς τήν θ ά λα σ 
σ α ν  ευτυχώς δ ι’ ήμας έκεΐνο τό όποιον μας 
άφήκαν ήτο το μεγαλείτερον δλων.

Έρρίφθημεν έντός χωρίς νά παρατηρήσωμεν ό 
εις τόν άλλον. Τότε διέκρινα άνωθεν τοΰ α ντ ι
θέτου άκρου τοΰ άτμοπλοίου τήν βραχώδη καί 
άπόκρημν ον δχθην, τήν φωτιζομένην ύπό τής 
λάμψεως τής πυρκαΐας. Ήσαν τουλάχιστον δύο 
χιλιόμετρα μέχρι τή ; παοαλίας καί δεν ήςευρον 
νά κολυμβώ. Ή θάλασσα  δέν ήτο βαθεΐα, είναι 
αληθές, άλλά  τά  κύμ«τα  ήσαν πολύ ύψηλά

Έν τούτοις μόλις τό βλέμμα μου διέκρινε τήν παρα
λ ίαν, συνησθάνθην δτι έσώθημεν, καί, έν τη  έκ- 
πλήξει τών άλλ(ον επιβατών, έπήδησα έκ χαρα:, 
πολλάκις φ*»νάζων; Ο ύ ρ α !  Ο ύ ρ α !

Έ μεινα εί; άπόστασίν τινα  έκ τοΰ μέρο υ ; ίνΟα
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τό πλήθος συνωθδτο διά νά πλησιάσω τήν κλίμακα  
ήτις έκρέματο έπί τής λέμβου.

'ϊπήρχον έκεΐ πολλαί γυναίκες, γέροντες καί 
π α ιδ ί*  συνεπτυγμένοι οί μεν έπί τών δέ, ά λ 
λως τε  άφότου παρετΫ,οησα τήν παραλίαν δέν έ- 
βιαζόμην πλέον, ήξευρον δτι 3·ά έξέλθω έκεΐθεν 
σώο; κα ί άβλαβή;. Παρετήρησα έκπληκτο; οτι ού- 
δέν παιδίον δεν έφοβήθη· πολλά ές αύτών έ-
κοιμήθησαν εί; τ ά ;  ά γκάλα ; τών μητέρων των. 
Ούδέν παιδίον έχάθη. "Ενθυμούμαι είσέτι δτι διέ- 
κρινα έν μέσω άθροίσματο; επιβατών, στρατηγόν 
ύψηλοΰ άναστήματος, τό ΰδωρ έρρεεν άφθόνως ά
πό τών φορεμάτων του, ϊστχτο  ακίνητο;, έστηριγ- 
μενος έπί τινο; 5ρανίου, τιΟεμένου καθέτω ;· είχε 
δ ’ άποσπάση τό 3-ρανίον έκείνο έκ τη ; πλευράς 
τοΰ πλοίου ένθα έκάθητο.

Μοί δ.ηγήθησαν δτι κα τά  τήν πρώτην στιγμήν 
τοΰ πανικοΰ, δταν οί έπ ιβάται έρρίφθησαν εί; τά  
πλοιάρια, άτινα άνετρέποντο, ό στρατηγός άπώ- 
θησε 2ηριωδώς μίαν γυναίκα, η τις  ήθελε νάπρο- 
ηγηθ'7, αύτοΰ, ναύτης τ ι ;  παρωργισμένο; τόν ήρ- 
πασε διά τών βραχιόνων του καί τόν έρριψε μέ 
δύναμιν δπισθεν έπί τοΰ πλοίου.

Ό  γέρων στρατηγό;, αϊσχυνθεί; διά τήν κατά  
τήν ώραν έκείνην αδυναμίαν του, ώρκίσθη δτι ~χ
καταβή  έκ τοΰ πλοίου τελευταίος, μ ετά  τόν πλοί· 
αρχον. ΤΗτον άνθρωπο; ύψηλοΰ άσαστήματο;, μέ τό 
πρόσωπον ώχρόν μέ πληγήν ε ί; τό μέτωπον διά
ξίφους· έθτώρει π ά ντα ; μέ ΰφο; ταπεινόν ώ ; νά
έζήτει συγχώοησιν διά τήν διαγωγήν του.

"Οταν έπλησίασα τό αριστερόν άκοον τοΰ πλοί
ου είδον τό έναπολειφθέν πλοιάριον, τό όποιον έτα- 
λαντεΰετο εί; τήν θάλασσαν ώς παίγνιον. Οί δύο 
ναΰτα ι, οί όποιοι τό διηύθυνον, ενευσαν το ΐ; έπι- 
β ά τα ι; ϊνα τού; ύποχρεώσωσι νά κάμωσι τό κιν
δυνώδες πήδημα έκ τών πλευρών τοΰ πλοίου εί; την 
λέμβον. Δέν ήτο δέ εΰκολον, διότι ό Νικόλαο; Ιο ; 
ήτον άτμοκίνητον πρώτου μεγέθους καί έπρεπε νά 
πηδήσ/ι τ ι ;  μέ μεγάλην έπ ιτηδειότητα ές έκείνου 
τοΰ δψους διά νά μη άνατραπή τό έλαφρόν 
σκάφος.

Τέλο; άπεφασίσθην· προσηρτήθην κ α τ ’ άρχά; 
έπί τη ; άλυσσου τη ; άγκυρα;, ή όποία ητον έν- 
τεταμένη έξωθεν έπί τοΰ άκρου τή ;. λέμβου· ή- 
τοιμαζόμην τδη νά ριφθώ, δτε βαρύ; καί μαλακό; 
δγκος έκτύπησεν επ ’ έμοΰ. Γυνή τις  άρπάσασά με 
έκ τοΰ τραχήλου έμενεν ακίνητος κρεμαμένη έ- 
πάνω μου.

’Ομολογώ δτι ή πρώτη κίνησίς μου ητο να  
άπ*)θ/σω θηριωδώς τ ά ;  χεΐρας της άπό τ ί ;  κε

φαλή ; μου καί νά απαλλαγώ  ο ίτω  τοΰ φορτίου μου· 
ϊύ τυχ ώ ; δέν ένέδωσα είς τήν πριίιτην τα ύ τη ν  
παραφοράν.

Ριφθείσης έπί τών ώμων μου τή ; γυναικό; έ·« 
κείνης, θά επίπτομεν άμφότεροι έν τ5ί θαλάσση, έά? 
δέν συνέβαινε νά παρατηρήσω άκρον σχοινιού, τά  
όποιον έκινεΐτο έμπροσθέν μου: τό ήοπασα κα ί έ·» 
κρατήθην έξ  αύτοΰ, τό δέρμα εχων κατεσχισμένογ  
ρ.έχρις αίματος... κατόπιν έθεώρουν χ αμηλά , κα5 
είδον ότι τό φορτίον μου κα ί έγώ εύρισκόμεθα άν 
κριβώς άνωθεν τοΰ πλοιαρίου... άπεφασίσθην κατεβι» 
βάσθην γλιστρών κα τά  τό μήκος τοΰ σχοινιού μου.., 
ή λέμβος εσείσθη κα θ ’ δλην τήν περιφέρειάν της,

Ούρα ! έ? ών αξαν οί ναΰται.
Κατέθεσα τό φορτίον μου έπί τοΰ έδάφονς τοΰ 

πλοιαρίου, ή γυνή ητο λειπόθυμος. Πάραυτα ύψωσα 
τού; οφθαλμούς έπί τοΰ άτμοκινήτου ένθα είδον 
πλήθος κεφαλών, γυναικείων τών πλείστων, αϊτινες 
συνεπιέζοντο πυρετωδώς κατά  τό μήκος τής πλευ
ράς. Πηδήσατε ! έφώναξα έχ,τείνων αύταΐς τούς βρα
χίονας. Τό άποτέλεσμα τής κινδυνώδους πράξεώς μου, 
ή βεβαιότης τής έκ τών φλογών σωτηρίας μου, μοί 
έδιδον θάρρος καί δύναμιν άνέκφραστον έγώ αυτός 
ελαβον τρεις γυναίκας, αϊτινες άπεφάσισαν νά πηδή-  
σωσιν είς τό πλοιάριον, τάς ήρπασα δέ τόσον ευκό
λως, ώς κόπτει τ ι ;  μήλον διαρκούση; τ ή ;  συγκο
μιδή;.

‘II μ ία  κατόπιν τή ; ά λλη ; εξέβαλλε φωνήν ό- 
ξεΐαν,προρριπτομένη απάτης άκρας τοΰ πλοίου καί έλει* 
ποθύμει πίπτουσα.

'Ατομόν τ ι,  έξαλλον έκ τοΰ φόβου, παρ’ ολίγον 
νά φονεύση μίαν τών συνοδοιπόρων, ρίψας έπί τή ς  
λέμβου κιβώτιον βαρύτατον. ΤΗτο σκευοθήκη ταξειδί- 
ου μεγίστης άξίας. Χωρίς νά έξετάσω έάν είχον τ»  
δικαίωμα νά  κατάσχω  ταύτην, τήν έδώρησα άμέ· 
σως είς τούς ναύτας, οϊτινες -/αί εκείνοι έδέχθησαν; 
αύτό τό δώρον άνευ τοΰ ελάχιστου δ ίσ τ ιγμ ο υ .

Πάραυτα ήρχίσαμεν νά κωπηλατώμεν δλαις δυνά- 
μεσι διευθυνόμενοι πρός τήν όχθην, συνοδευόμενοι δέ 
ύπό τών έξη; φωνών.

Σπεύσατε, έπαναφέρατε εύθός τήν λέμβον ! Ό τα ν  
ή θάλασσα δέν είχε πλέον τοΰ ήμίσεος μέτρου βά· 
θο;, έξήλθομεν έκ τοΰ πλοιαρίου. Βροχή λεπτή  κα ί 
ψυχρά επ ιπτε πρό μ ια ; ώρας χωρίς νά  ελάττωση  
κ α τ ’ ούδέν τ/ν σφοδρότητα τ η ;  πυρκαΐας. Εί- 
μεθα βεβρεγμένοι μέχρι τών όστών.

’Επλησιάσαμεν τέλος τήν τόσον θερμώς ζητούμε* 
νην δχθην, καί ήτις δέν ήτον η πλατύς λάκκος γλοι* 
ώδους λάσπης, έν ή έβυθίσθησαν οϊ πόδες μας μέ» 
χρ* γονάτφν.
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Τό πλοιά .ιόν μας άνεχώρησεν εύθός άστραπηδόν 
σαν μέχρι τοΰ άτμοκινήτου. ’Οκτώ έπ ιβάται ά- 

πωλέσΘησαν δ εις έξ αύτών ήφανίσθη είς την γαιαν- 
θρακαποθήααν, είς άλλος έορίφθη είς τό ύδωρ διότι 
ήτο πολύ βαρύς, καθό κρατίσας έπ ’ αότοΰ δλα του 
τ ά  χρήματα. Ό  τελευταίος ουτος, τοΰ όποιου 
δέν ήξεύρω τό δνομα, έπαιξε ζατρίκιον μ ετ ’ έμοΰ 
τό πλεΐστον τής ημέρας, ε!χε δέ τοιαύτην μανίαν 
έν τώ  παιγ-νιδίω ώστε ό πρίγκηψ Μ... ό όποιο; μας 
παρετήρει πα ίζοντα ; έτελείωσε νά τώ  είπη: υΠ αί 
ζετε, ώ ; έάν ή ζωή σα; έξηρτάτο έκ τοΰ πα ιγνι
διού! Μ

Αί άποσκευαί καί α ί είκοσι κα ί όκτώ άμαξαι κα- 
τεβροχθίσθησαν.

Μεταξύ τών έκ τοΰ κινδύνου σωθεισών εύρίσκετο 
μ ία  Κυρία Τ..., γυνή τόσον /αρίεσσα δσον καί ώ - 
ραία. Είχε μαζύ τ η ;  τάς τέσσαρας μικρά; κόρας 
της μετά τών θεραπαινών των. Τήν είδον είς τήν 
λάσπην τούς πόδας γυμνούς έχουσαν καί τους ώ
μους μόλις περικεκαλυμμένους,

"Εκρινα αρμόδιον νά δείξω ευγένειαν, ην άκριβλ 
έπλήοωσα διά τοΰ έπενδύτου μου, τοΰ λαιμοδέτου 
μου καί τών υποδημάτων μου. Πλήν τούτου, άνέ- 
βην, ούχί άνευ κόπου, τούς βράχους τής παραλίας, 
εσχον δέ τό εύτύχημα νά εύρω χοιρικόν τινα εχοντα  
άμαξαν μέ δύω ίππου;, καί την έστειλα πρά έμοΰ 
ττρΐ; συνάντησιν τών ναυαγησάντων. "Εκρινε περιττόν 
νά μέ περιμείν/), καί άνεχώρησε μ ετά  τής κυρίας Τ... 
κα ί τών τέκνων της. Εύρέθην δλως μόνος, ημίγυμνος, 
βεβρεγμένος μέχρι τβΰ μυελοΰ, απέναντι τής θαλάσ
σης, ένθα τά πλοΐόν μας βοαδέιος έξέλειπεν.

Είπον «ίέξέλειπε;? καιόμενον διότι δέν έπίστευον 
ποτέ δτι τοιαύτη μηχανή ήδύνατο νά καταστραφή  
έν όλίγω ώρας δ ιαστήματι.

Δεν ήτο πλέον η μ ία  π λατεία  κηλίς πυράς άκίνη- 
τος έπί τής θαλάσσης, ένθα οί καπνοδόχοι καί οί ί- 
CToi έσχεδίαζον τάς μ  αύρας των σκιαγραφίας, καί 
«-έριξ αί χελιδόνες τής θαλάσσης περιέγραφον κύ
κλους διά πτησεως βαρείας καί άδιαφόρου.— -“Επειτα 
μένας δγκος τέφρας, πλτρης'ώχρών σπινθήρων, άνε- 
τινάχθη , χαράττων πυκνήν γραμμήν κυρτωμένην έπί 
τών ύδάτων ΐδ η  άλιγώτερον ήσύχων.

—  Έτελείωσεν αρά γε; έσκεπτόμην·— -καί δλη ή 
ζω ή μας έπίσης δέν είναι η μ ία  δράξ τέφρας τήν 
όποιαν άφαρπάζει ό άνεμος.

Κ α τ ’ ευτυχίαν μου, διότι δλη ή φιλοσοφία μου δεν 
μέ έμπόδιζε τοϋ νά τρέμω έκ τοΰ ψύχους, άλλο; 
τις  αμαξηλάτης ήλθε νά μέ λάβη.

Τώ έδωκα δύο φλωρία, άλλά  μέ περιτύλιξε εί; τό 
έπανωφόριόν του, κα ί μοί έτραγώδησε δύο η τρία

άσμ ατα  τοΰ Μεκλεμβούργου, τά  όποια πολύ μοί 
τρέσαν.

Τήν πρωίαν έφθασα εις Αυβέκην. Ευρον έκεΐ 
τούς ατυχείς συντρόφους μου, καί ήκολουθήσαμεν τήν  
όδόν μας μέχρι τοΰ ’Αμβούργου. ’Εκεΐ μας έδό- 
θησαν εϊ/.οσι χιλιάδες ρούβλια τά  όποια ό αύτοκρά- 
τωρ Νικόλαος, ών τότε έν Βερολίνω, μας επεμψε 
διά τοΰ ΰπασπιστοΰ του.

Ό λοι οί ναυαγοί έκ συμφώνου άπεφάσισαν νά πα- 
ραχωρήσωσι τά ποσόν αύτά είς τάς συνοδοιπόρους. 
Ή εύγενής αυτη πραξις δεν μας έστοίχιζε τ ί 
ποτε, πρά πάντίυν διότι κα τά  τήν έποχήν έκείνην οί 
Ρώσσοι είχον ίν  τή Γέρμα/ία άπεριόριστον π ίσ τω -  
σιν. Τά πάντα  μετεβλήθησαν τδη .

‘Ο ναύτης είς τόν όποιον ύπεσχέθην άπειρονποσό- 
τη τα , έάν μοί έσωζε τήν ζωήν, ήλθε ζητών μοι τήν 
έκτέλεσιν τή ; ύποσχέσ·.ώς μου. ’Α λ λ ’ επειδή δέν
τμην ποσώς βέβαιο; οτι ήτον ό ίδιο; ναύτης, καί δτι 
3<.εΐνος δέν έκαμε τίποτε δ ι’ έμέ, τώ  προσέφερον εν 
τάλληρον, τά όποιον έδέχθη μ ετ ’ ευγνωμοσύνης.

"Οσον διά τήν γραίαν μάγειρον ήτις τόσον έ-
φρόντισε περί τής ψυχής μου, δεν τήν έπανεΐδον
πλέον· δυνάμεθα δμως νά ήσυχάσωμεν, καθότι, οί- 
αδήποτε είναι ή δυστυχία, ήτις τήν επληζε, είτε
έκάη είτε έπνίγη— αυτη κατέλαβε τήν θέσιν της εν 
τώ  παραδείσω.

’Εν Ζακύνθω τή 20  Μαρτίου 1 8 8 7 .

( ’Εκ τοΰ Γαλλικοΰ) Α. Ν. Μ.
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Δεν σάς έλησμόνησα, ά λλά  τόρα-πλέον με 
βαρένει νά γράφω. Είμαι κοντά νά φθάσω τούς 
όγδοήντα- καί δταν βλέπω δτι κάνω κοπο νά
γράψω, ή ν ’ αντιγράψω, διά νά δόσω τοΰ έγδότη-
μου τόν κόπο νά μοΰ άπορρίψ·/) τά  κόπιαμου,
φυσικώ τώ λόγω αποθαρρύνομαι.

Ίδούμε δμως νά  σάς εύχαρι^ήσω. Λάβετε, άν 
έπιθυμεΐτε, τά ακόλουθο S-εολογικόμου, ατελείωτο- 
έπειδή, γραμμένο πρό καιροΰ, δεν έμπορεσα νά
ευρω τά τέλοςτου. Είναι δμως αρκετά προχωρη
μένο, ώς-ε νά ’μπορη νά δόση μίαν ιδέαν όπω- 
σοΰν σως-ήν.

Είναι πάλιν αληθινό πώς τώρα-πλέον τά  3·εο- 
λογικά άναγουλιάζουν τόν κόσμο, επειδή τέτοια τα  
έκαταντήσανε οί παπάδες μα;· μ ά  τοΰτο ποΰ σας
τέλνω  δέν είναι άπό έκεΐνα τά  παπαοί^ικα.



Είναι ςβν Κόσμον άθεοι, ποΰ, ριζικώς άρ- 
νοΰντχι τήν ΰπαρςη τη ; θεότητος. Είναι δέ καί
άλλοι π ά ) ι άθεο·, ποΰ άνίδεοι τοϋ άληθ/,νοΰ Θε
οΰ, έπλάσχνε μέ τή  φχντχσίχ τον; καί με τη  
μικρόνοιάτου; Ινχ Θεούλη, κχί τόν προσκυνοΰνε μέ μ α 
νιακόν φανατισμόν. Τοΰ; υπέρου; τούτου; ήμπορούσχμε 
κ α ί κακόθεου; μάλλον νάν το ύ; όνομάσωμε.

Τον θεούλη τοϋτον τών άνοήτων, ή πρό
οδο; τών φώτων, δέν 3·’ άαγήσει νάν τόνε τεί- 
λή  ς-ό Άρχχιοφυλακεϊον· ότου καί τοΰτο; μαζύ
μέ τού; πρόγενες-ερούςτου Θεού;, 3-έλει χρησημέ-
ψει το ύ; μεταγενέςερου; άνθρώπου; ώ ; δείγμα καί
χύτό; τ?,; άδυναμ ίχ; τοΰ άνθρωπίνου πνεύμχτο;. 
Ό ντα ; δέ πεπρομένο ς·ού; 3·ιχσώτχ;του νά τρ ί
ζουν ολόκληρον τό ς-άδιον τη ; άπ άτηςιω ν, κανείς 
δέν 8ά ’μπόρεση νά τού; γυρίση, κχνεί; δέν
3-ά 'μπορέσ/ι νάν τού; άνοιξη τά  μ άτιχ  νχ ί-
δοΰν τήν απάτητου;· ά λλά  3-έλει ’ςχκολουθοΰν 
§»ς εί; τήν υς-ερην τελευτήν του; ’μπχίγνοια τών 
ασυνειδήτων πλάνωντους. Τοΰτο'. όμως έντό; ολίγου
δέν θά ύπάρχουνε πλέον. Δέν είναι λοιπόν τοΰτοι ποΰ 
άςίζουν ττ,ν προσοχήμας.

Οί άΟετοΰντε; ριζικώς την Θεότητα, οϊ άλ- 
λως άνεπτυγμενοι κχ ί νοήμονες τοΰτοι άνθρωποι, 
«προγμένοι ίσως εϊ; την άΟεΐαν, άπό τήν άηδίχν 
την προςενημένην ε ί; τό πνεΰματους, άπό τού; 
ελεεινού; κχκόθεους, 3-χ μ α ; άκούσουν βέβαια μέ
υπομονήν του; νάν του; ειποΰμε,

Γ.τάοχει Θεό; άξιο ; τη ; όμολογήσεως νοη- 
μόνων όντω ν κχί είν’ έκείνο; τοΰ οποίου τά  ίχνη  
μόνον; βλέπουμε κα ί 3-αυμάζουμε εί; τά  εξαί
σια έργχτου, εί; τό μεγχλεΐον, εί; την ταχτο- 
ποίησιν και αρμονίαν τών Ουρανίων Χωμάτων,και 
ίσως περισσότερον άκόμη την πρόνοιαν 6τοΰ βλέ
πουμε ς-ά μικρά έγκόσμι α έδικάμχς. Άκχτχνόητη  
ή φύση του, ή προσωπικότητάτου, ή ούσίατου.’Α
κατανόητοι οί όροι τ?,; ύπχρςεώ;του. Τόν πιτεύ- 
ουμε Δύναμιν Άτεριόρΐ'την, Νοΰν άπειρον, Δημιουρ
γόν καί Ψυχήν καί Στήριγμα τοΰ ΙΙχντό;· κχί 
Ποιητήν των νόμων έκείνων τού; όποιου; έμεΐ; εϊ; 
τ -i σύνολόντου; ονομάζουμε Φ ύ σ η ν .

ί*Μά, λέγουν, ή ύ,ταρξη μ ια ; άυλου δυνάμε
ων ε’.ναι φυσικώ; αδύνατη· έπείδη άντίκειται τσ ύ ; 
νόμου; τ?,; φύσεω; μ ία  τέτοια  ΰ,ταρξη. Δύναμη έξω 
άπό τ.',ν ύλην, δέν ήμπορεί νχ ύπαρξη- επειδή 
ή δύναμη ύεν είναι παρά ιδ ιότητα τη ; ύλη ;··.’ 5 

Οταν ή Λογική σφάλη, τό σφ άλμ ατη ; δέν 
ε.ναι ασήμαντο· καί σέ τούτην τ ’ην π ε ρ ισ σ ή  τό 
«φάλματη ; είναι τερζτώδε.;. Πραγματικοί;, όποιο;

παραλαγισμό; εκείνο; όποΰ κρίνει την φύσην Τοΰ
Δημιουργοΰ, κα τά  την φύσην όποΰ ό Δημιουργό; 
έβαλε <τό δημιούργημάτου 1 . . .  .

Μέ τοΰτο τό σύτημ α, άν r, λ  αίνε; ήμ-
πορούσανε νά κρίνουνε, τθελε κρίνουνε κ ι’ α ύ τέ ; ότι, 
δέν ήμπορεΐ νά ύπάρχη λα ϊνά ;, έπειδη άντίκε ιτα ι 
7 θύ; νόμου; τη ; φύσεω; [τών λ  αίνων] πλας-ική 
ύπαρξη- έπειδη ή άέργεια είναι ιδ ιότητα τ?,; ύ
λη;· Κ αί ιδού πώ ; r, λα ίνε; νΟελε κρίνουν ά
πό τή  φύσητου; τή  φύση τήν έδικήμα;.

Λέγω λοιπόν ότι ό συλλογισμό; τών έναν- 
τ ίο νμ χ ; 6ά ήναι ίσω; ορθό,-, εω; ότου πρόκειται 
διά όντα ύποκε’.μενα κα ί ύποκύπτοντα ε ί; τού; 
νόμου; τη ; φόσεώςμας, τη ; έ δ ι κ η ;μ α ; φύσεω;, 
φύσεω; τήν όποιαν ό Πλάς·η;μας όρισε διά έμά; 
τ ά  πλάσμχτάτου. ’Α λλά ήθελε σφαλούμε παρά- 
πολυ άν τό ποιόν τοΰ Π λάτημας εννοούσαμε νάν 
τό ύποθέσωμε κατά  τοΰ νόμου; τη ; έδ ικη;μα; 
φύσεω;* κα ί έτσι νά 3"έλωμε τόν Θεόν κχμομέ-
νονκχτά τού; νόμου; όποϋ όρισε δ.ά τά π λάσ μ α τά το υ !...

Οί όροι τη ; ύπάρξεως τοΰ Πλάς-η, δέν ήμ*
ποροΰν νά ήναι οί ίδιοι μέ τού; όρου; τη ; ύ- 
πάοξεω; τών πλασμάτωντου- ά λ λ 1 ούδέ καν νχ
έχουν ομοιότητα μέ έκείνου;. ’Αν τά  π λάσ μ ατα  
τοΰ Θεοΰ ήσαν πλασμένα μέ τού; αυτού; όρου;
της ύπάρξεω; τοϋ Θεοΰ, ή,θελ’ είναι καί αύτά  
Θεοί. Ώ ;, άν ό Θεός υπήρχε ύπό τού; όρου; τη ; 
ύπάρξεω; τών πλασμάτωντου, ήθελ ’ είναι καί αύ- 
τό; ενα άπο τά  πλάσμχτάτου, καί όχι Πλάς-ηςτων.

Ή φύση οΟεν τη ; Θεότητο; είναι άλλη, μέ άλ
λες ύπός-ασε;.

Πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι δέν μ α ; είναι 
δεδομένο νά έννοήσωμε τό ποιον μ ια ; φύσεω; δ ια
φορετική; ατό  την όρισμένην εί; τόν έδικόνμα; 
Πλανήτην. Ά λ λ ά  ήθελ’ είναι μωρία άν, διά τοΰτο, 
άρνούμεθα τήν ύπαρξην άλλων διαφορετικών φύσεων 
δοσμένων άπό τόν Ύπερτατον Δημιουργόν εί; ά λ 
λου; Κόσμου;του,— καί άλλην πάλε, όλω; διά- 
φορην, τήν τοΰ Έαυτοΰτου.

Δικαιούμεθα μάλις·α νά ύτοθέσοιμε ποικιλ ίαν 
φύσεων εί; τό Παν, κρίνοντε; άπά τ'ην ποικιλί
αν ότ:οΰ βλέπουμε, ς·ά καθέκατα τή ; φύσεω; τ?,; 
ορισμένη; διά τόν έδικόνμα; Πλανήτην. Ό Πλά
τ η ;  τοΰ Παντό; φαίνεται νά μήν άγάπησε τή  
μονοτονία, κα ί θάν έσπροςε την φιλοποικιλίαν έω; 
εί; τ ά ; φύσει;. Ε ναι όθεν νά πις-έψωμε ότι, σέ 
κάθε Σύ^ημχ Κόσμων 3·άν έβαλε καί διαφορετι
κή φύση. Κ χί ίσω; δέν ήθελε σφάλουμε νομίζον- 
τε; ότι καί σ ’ αυτού; τού; Π λανί,τα; τοΰ κάθε 
Συς-ήμχτο;, έβαλε φύσην διάφορην σέ καθένχν άπό 
αύ τού;.

’Α λλά κχί άν υ π ό θ ε σ η  ήθελε ’ποθεί ή 
βεβαιότη;μα; περί τής ΰπάρζεω; τοΰ Ύπερτάτου 
νΟντο;, λέγω  ότι ή ύπόθεσήμα; είναι μ ία  άπό 
έκεΐνε; τ ε ; ύ-όθεσε; όποΰ μαζύτου; φέρνουν καί 
ίή  βεβαιότητα.

"Οταν εί; τά περιγιάλι άπαντώμεν 'ίχνη άν- 
θρώπινα, ύ π ο θ έ τ  ο υ μ ε ότι άνθρωπο; έπέρασ’έ- 
κεΐθε. Κ αί ή ύ-βθεσήμα; φέρνει μ αζύτη ; τή  βε
βαιότητα, καί είναι άσφαλή;. “Ετσι εμείς βλέ 
πούμε <rnv πλάση πρόνοιαν· καί ή πρόνοια είναι 
’ίχνο; νοά; προνοή,σαντο;, καί μαρτυρεί περί τη ί 
ύπάρξεώ;του, καί ή μ αρ ΐυρ ίατη ; είναι άσφαλή;.

Ή Πρόνοια άναμφισβητήτω ; φανερώνει νοΰν προ- 
νοήσαντα. Είναι δέ ή πρόνοια τούτη τόσο γε
νική, καθολική μ ά λ ιτα , ποΰ κάνει την συνήθη 
κατάστασην τών όντων, ωρε ή 3 έα τη ; δέν πλήτ
τει τ ά ;  α ίσθήτει;μα;, καί περνδ; έμπρό; ά π ό τά  
μ ά τ ια μ α ; άπαρατήρητη καί άνοπαίσθητη. Τήν πρό
νοιαν βεβαίω; δέν ήθελε ’μπορέσει κανεί; νάν τήν 
άρνηθη, χωρί; νά μ α ; δόσνι ύπόνοιχν κακή ; πί- 
Τ·ω;. Καί νομίζω ότι, μέ τόν τοιοΰτον δικαιού
μεθα, ς-τ,ν περίς-αση, ν' άρνηθάΰμε τη  συζήτηση, 
ώ ; ήθελε κάμουμε καί μέ τάν έπιχειρίσαντα νά  
άτοδείςη ότι ό Ναπολέων ό ποώτο; δέν ύπτ,ο-

««· W
Α. ΔΑΣΚΑΡΑΤΟΣ.

Ε ί; τόν οίλο μα ; συνεργάτην κα ί σεβαστό μ α ; φίλο κ. 
Λασκαράτο έκφράζομεν τήν εΰγνωμ,οσΰνη μ α ; γ ιά  τή 
ρεβαίωβί του δτι δέν μ α ; λήσμονεΐ·. Τόν διαβεβαιουμε 
οέ καί ’μεΓ; οτι τά γραφόμενα του μέ δλα τά όγ- 
δοηντα του εινε γεμάτα ζωή καί χάρι καί πάντοτε 
θά τά λαβα.νομε μέ μεγάλη Χαρά γ ια τ ί μ α ; τερ- 
το j σι καί μα ; ζεσταίνουνε τή καρδιά.

28 Απριλίου 1887
Ή Δ ι ε ύ β υ ν σ ι ;
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΤΟΤ ΜΕΓΑΑοΤ 

Κ Λ Ι Ι Ο Α Ι Ϊ Τ Ρ Ι Ο Γ

Τά φώ; τό $εΐο τ ’ άθάνατο  
Τ?,ί άγαθ?,; J/υχή; σου,
Π’ όλ^λαμττρο σ ’ έφώτιζ*
Στό δρόμο τή ; ζω ή; σου 
Κ αί τ'η γλυκειά  σου ‘Ελλάδα,
Στό μνήμά σου λαμπράδα  
’Ατέλειωτη σκορπά.

( !)  Ίδέ βιβλιάριου Comme que Napoleon η ’ a 
auiais existe.

Ό χι, δέν είν’ ή εικόνα σου 
Ψυχρή, μαρμαρωμένη,
Ό  !...  φαίνεται ’ς τ ά  ’μ ά τ ια  μ α ;
Πώ; είναι σαρκωμένη,
Ναι, λάμπει ό οφθαλμό; σου 
Κ ι’ άκούεται ό παλμό; σου,
Όπου γιά μ ά ; χτυπά !

Τό πνεΰμά σου το άθάνβτο,
Ποΰ λαμψε ’ς τ τ ν  ‘Ε λλάδ*
’Εχάρησε στο γλύπτη  σου 
Απόκρυφη λαμπράδα,
’Εμπνέεται, δυναμώνει,
Κ ’ ή τέχνη του ψυχώνει 
Τό μάρμαρο μέ μ ιας.

Ή  Δάςα 'ποΰ στεφάνωσε 
Αύτά τά μέτωπό σου,
Τώρα ζωή έχάρισε 
Κ ’ α ίμ α  ’ς τά μαρμαρά σου 
Α θανασίας νά γί;·/ι 
Κ αθρέφτη; κα ί νά μείνει 
Αιώνιος ’ς έρ.άς.

Γ Ή  ’Αρεταϊς ποΰ σέ έθρεψαν 
Κ αί δύναμι σοΰ έδώσαν 
Α π ’ τή  γή  μέ τ ’ Ά π λαστου  
Τούς “Αγγέλους σέ ένώσχν 
Νά σ’ έχη ό ουρανός του 
Στολίδι μέσ τά φώς του 
Σάν έκλεχτή ψυχή.

Τά μ ά τ ια  σου δακρύζουνε 
Τί μυστικά ξυγοΰνε 5.. ..
Τά χείλη σου σαλεύουνε 
Τί τάχ α  μελετοΰνε 
— Σάς συγχωρώ, φονέΐς μον,
‘Ο πύθος τής ψυχής μου 
Είν', ή ‘Ελλάς νά  ζνί.

Έν Ζα*υνθ^ τ·ρ 12  Απριλίου 1887 .

ΑΡΙΣΤ. ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΤΖΩΚΙ,Γ

"Ο τοΐς τόν κύκνον, έχοντα λαμπρόλευκα πτερά 
Ή φύσις κάτεδίκασε ’ς τά  έλη νά πετα·

Ούτω καί σέ, ώ Ποιτ,τά, μοίρα ή άπηνής, 
Να/ης τ ά ; Φοίβου πτέρυγας, καί ώ ; άνθρωπος νά ζη ;

Δ. Σ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ.



ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗΝ

ΤΗΣ

ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΓΕ ΡΟ Υ ΣΙΑ ΣΤΗ Ν  ΓΕΩΡΓΙΟΝ T AW A10N

’ Σ τή  Ζάκυνθο ’γεννήθηκες στολίδ ι κα ί καμάρι ! 
Κ ατέβηκε άπ ’ τον "Ολυμπο νά Σε β υζά ξ ’ή ’Ανδρεία. 
ϊ'άνάςΎ.σε, S ’ άνάδειξε ’ς τον κόσμο παλληκάρι,
Κ α ί σύντροφο Σοΰ ’χάρισε την αγ ία  Ελευθερία !—
*Ηλθε γ.' ή φρόνιμη Ά θη νά  μέ τόν Θεό τόν Ά ρη  
Φέρνωντας την αρματωσιά της Νίκης την πλούσια...
—« θ έ λ ω  μ ’αΰτη τό Γγ,ώργη μου έγώ νά τόν ς-ολίσω 
ί ίΚ ’έγώ ’ς την πάλη της ζωής νά Τον χειραγωγήσω—»?

Είπε—Κ ι’ αμέσως αναψε ’ς τ ’ αδέξιο περιβόλι 
Της ίεοας πατρίδος Σου τό  σκλαβωμένο χώμα,
Σφαγή παντού κα ί πυρκαίά, παντοΰ σπαθί καί βόλι.
Τ.ό "Εθνος δλο μ ια  ψυχή, καί μ ια  καρδιά, κ ’ έ'ν σώμα, 
Ό ρμα- κα ί καταςφέφωντας τήν ξενική πανώλη, 
Κ α τα π α τε ί τοΰ αρπαγος κατακτητοΰ τό πτώ μα,
Κ α ί πλένει τ ’ά γ ι»  χέρια του ’ς τό α ίμα τών εϋνουχων 
Λημίων τής πατρίδος του, μικρο-δουκών,Σκηπτούχων,

"Εγεινες μ ία  κ ’ έλευθερη, ώ φίλη μου ’Ιταλ ία 1 
Δεν είσαι πλέον ν ε κ ρ ό π ο λ ις  ώς σ ’ έκραξαν οί ξένοι, 
Κ α ί <7 ί γ  μ  α γ ε ω γ ρ α φ ικ ό ν  ή τυχοδιώχτρα Αϋς-ρία! 
’Σ τήν γη  σου έξεφυτρώσανε οί κοσμοζηλεμένοι 
θεο ί μέσα ’ςτόν πόλεμο, Θεοί μές ’ς τήν θυσία ! 
Κ ’ήδόξα άν κα ί τούς αοπαξε τούς έκλαψε ή Οικουμένη! 
Ό  Γ ααβάλδης, ό Μανήν, Μ ατσίνης ό Σωκράτης,

• Ό  Βίκτωρ δ Εμμανουήλ ό μ έγα ς ς-ρατηλάτης!

Είς τήν πατρίδα έπλέρωσες τόν φόρον του α ίματός Σου· 
Κ αί πώς έπάλεψες Έσύ!—ό ενας τών X  ι λ  ί ω ν—
Η ένδοξαις λαβω ματια ίς τό λέν  τοΰ σώματός Σου, 
Π’άνδρειότεοο Σ’ έ κήρυξαν'ς τή  μέση τών ανδρείων ! 
Τώρα φωτίζει τ ’άγρυπνο τό φώς τοΰ πνεύματός Σου

Τό μ^γα άμφικτυονικον της ‘Ρώμης σωματεΐον,
Ποΰ θησαυρίζει τούς καρπού* αύτης Σου της καρδίας, 
'Ιεροφάντη της τιμής καί τής Ελευθερίας !

ΛΝΤΟΝΙΟΣ ΜΑΝΟΤΣΟΪ.

Σ, τ . A, Tb ivioTsfw άξιόλογον ποίημα τοϋ έκ Κερκύ- 
ρας άβροΰ καί γαρ ιεστάτου ποιητοΰ Κ. ’ Αντωνίου Μα 
νούσου, ταγματάρχου εν τω  ιταλικω  στρατω, και ουτινος 
Tb ονομα προσφιλές τυγχάνει ωσαύτως και εν ’Ιταλία, 
ύπέρ ανεξαρτησίας της οποίας γενναίως ήγωνίσατο, δοθεν 
ήαΤν προς κα*:αχώρισιν ύποτου αγαπητού ήμών συνεργάτου 
Κ . ’Ανδρέου Μαρτζώκη,προς τονόποΤον παρά του φίλουαυ-
του ποιητουέσ*/άτωςαπεστάλη,λιανευ*/αρίστως οημοσιευο-
μεν έν τη «Κ υ ψ έ λ η>’, η τις καθήκον αυτής εθεώρησε, ετ?·. 
τη παοουσιαζβυιένη εύκαιρίρ, να συνοοεύση αύτο δι’ολιγιον 
λ?ςεων, άναφίροαίνων εις το διαπ'. επες προσωπον, ε* 
φ  ή Ζάκυνθος δ ικαίως έγκαυχατα ι, καί προς ο Ά  ε ν 
λίιγω ποίημα απευθύνετα ι.

‘Ο  Κ .Γ ε ώργιοςΤβΐηβ^οέγεννήθη εκ διακεκριμένου σικε- 
λ^ΰ παρεπιδημοΰντος έν ΖακυνΟω,και εκ μητρο; ζ^κυνΟ'.χς^ 
άνηκούσης ε ί ;  τον γνωςον παρ’ ήμ~ν οίκον τώ ν Καροελ_ 
λα . Ό  νεαρός Γεώργιος, πεπρο^ισμένο ; δι’ επιζήλου ευ
φ υ ΐα ;, ετυχεν αγωγής έπ ιμεμελημένης, διεκρίΟη δε επ ί 
φιλοπατρία καί ανδρεία κατά τά ; έν Νεαπόλει καί Σ ικε
λία επαναστάσεις, ών ενεργώ ; μετέσχ,ε, δ ιαποεψα; μ ά λ ι
στα κατά τήν άξιομνν,μάνευτον τοΰ Γαριβαλδη εκστρα
τείαν , τήν τώ ν Χ ι  λ ί  ω ν έν τη ^εωτίρα ίστορί? κληΟει- 
σαν. Ά νήο εδραίων άρχών καί πεποιθήσεων, έπολι- 
τ εύ6η μετά τήν' ϊνω σ ιν  τ ή ; ’Ιταλίας κατά τρόπον έφελ- 
χύσαντα τή ν ύπόληψιν καί αύτώ ν τώ ν αντιπάλω ν του 
διωρίσθη δέ είς α ξ ιώ μ ατα  λ ίαν τ ιμ η τικά , ώς ) .  χ· νο
μάρχου έν Σ ικελία  καί άλλα το ιαΰτα. ’Ακραιφνή; φ ι-  
χέλλην, καί μηδέποτε έπιλήσμων τοΰ είς τάς φλέβα ς 
αύτοΟ ρέοντος ελληνικού α ϊμ ατο ;, ύπεστήριξεν αει.ποτε 
έκθύμ ω ;, ώ ; βουλευτής, παν το τή  ήμετερα πάτρ ιο ι 
συμφέρον, καυτηριάσας πολλάκις τήν σκολαάν καί πρός 
τήν Ε λλάδα δυσμενή τώ ν έν ’Ιταλία συντηρητικώ ν π ο λ ι
τικήν' μόνος δε ΐσ<β; μεταξύ τώ ν έν ’ Ιταλία βουλευτών 
άντίστη  είς τον γενικόν τής πατρίδος του ποθον, προτεί-; 
νας fya τα οστχ του Φωσκόλου αποδοθωσιν εις την γ* 
νέτειραν αύτοΰ γην, τήν Ζάκυνθον. Ά πό  τίνος χρόνου ο 
β α σ ι λ ε ύ ;  Ούμβερτος έτα ξ ίω ς  έκτιμώ ν, ώς έξετιμησε κα! 
ο πατήρ αύτοΰ τάς άρετά ; τοΰ Tamajo, έν α\ς πρώτευε» 
ή άρχαίκή, ούτως είπ ε ϊν , ακαμψία τώ ν φιλελευθέρων άρ- 
■/ΰ>Ί του, διώρισεν αΰτον ε ι; τ* περίβλεπτον του Γερου- 
σιαστοΰ αξίωμα, έπευφημήσαντος άπαντος του ιταλικού 
τύπου, άνευ κομματικής διακρίσεως.

ΧΡΟΝΙΚΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

ΙΙΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

έκδιδόμενα μετά σημειώσεων 

ύπό

Σ. ΔΕ ΒΙΑΖΠ 

(«υνεχ. όρα προηγ. φύλλον)

Έ μεΐς Δομίνικος Γρίττης και Μαρίνος 
Μ'.κέλης διά τήν γαληνοτάτην αριστοκρα
τίαν τών Ένετιών Σύντυχοι καί Καταστη 
χαδόροι τοϋ βασιλείου τοϋ Μωρέα 1689 (1)

Δοσμένη άπό ταΐς άκραις άπόφασες τοΰ 
ύψηλοτάτου Σενάτου είς έμάς τούς Συντύ- 
χους και καταστηκαδόρους τοϋ Μωρέα, ή 
εξουσία νά όρδηνιάσωμεν τόν πλέον y ρή 
σιμόν τρόπον, ό διά τήν Κυβέρνησιν έ- 
τουνοϋ τοϋ βασιλείου χαρισμένο άπό τήν 
Θείαν ελεημοσύνην τών άνικήτων αρμάτων 
τή ς  γαληνοτάιης 'Αφεντιάς και γνωρίζον
τας δικαίωμα τοΰ ΓΙρέ ντζιπε νά έξεΰρη 
τό μέτρος τοΰ νέου λαοΰ ό διά νά τόν 
κάμη νά απόλαυση τά έργα τής πατρικής 
του άγαπης, και ό διά νά λάβη άπό αύτόν 
είς ταΐς χρήαις του τά πρεπούμενα σημεία τών 
έργων και πιστοσύνην των. Αοιπόν μέ τήν 
έξουσίαν τοϋ συντυχάτου μας άποφασίζομεν 
πώς άπό τόν ρα^ονατο τοϋ αύτοϋ συντυχά
του νά οοθή καθενούς παπά τών ένοριών 
και έκκλησιών ένα λίμπρο μέ φύλλα  με
τρημένα ετούτης τής χώρας και τ?,ς περί- 
οχής της, και τών επίλοιπων τοϋ βασ ιλεί
ου έτουνοϋ ο διά νά γράφουσι επάνω είς 
αύτά έπιμελώς όλα τά παιδία άρσενικά και 
θηλυκά, όποΰ ήθέλασι γεννηΟή μέ τά ονό
ματα και παρονόματα τών γονέων τους ώς 
καθώς και ταΐς παντρίαις δλαις έκεΐνών 
όποΰ εύλογοΰνται άπό τούς αύτούς παπ- 
πάδες, γράφοντες τά ονόματα και π α 
ρονόματα τών ευλογημένων και περι- 
γράφονταις ακόμη τούς άντρας και ταΐς

( ί )  Φυλάττομεν τήν ορθογραφίαν τ<3ν χειρογράφων. 
Τα αποσιωπητικά όηλοϋσι τό δυσανάγνωστον τοϋ χει
ρογράφου.

γυναίκες είς ποίαν ήλικίαν άποθαίνου- 
σι και τήν ήμέραν τοΰ θανάτου τους, και νά 
γράψουσι άκόμη δλαις ταΐς ψυχαΐς οπου 
έβ ρίσκονται τώρα εις τήν ενορίαν καθενός 
και ό διά νά ήξεύρουσι οί άφθεντάδες, ή 
οί άφθένταις οί προβεδοΰροι, άνίσως και 
γίνονται μέ υποταγήν όλα τά αύτά πράγ
ματα, άποφασίζομεν πώς άπό τούς αύτούς 
ιερείς νά γένη μία νότα ξεκαθαριστή έκει- 
\ών όποΰ ήθέλασι γεννηθή και έκεινών όπου 
ήθέλασι πεθάνη, ό διά νά τήν πρεζεντά- 
ρουσι τοΰ αύθεντός πρεβεδούρου, καί λει- 
πόντας οί αύτοι παπάδες νά μήν κάμουσι 
δτι μέ τό παρόν τούς προστάσουμεν νά 
πέφτουσι είς τα ΐς πλέον δειναΐς πέναΐς καί 
ή όρδίνια έτοϋτη μέ τό παρόν λίμπρο θέ
λει ξοθή τοΰ εφημερίου της.
Dom.co G ritti S in .ο Cas.or 
Marine MicLel Sin.o Cas or 

Zuanne Donadoni R.

r .

Έμεΐς Φραγγίσκος Γρυμάνης διά τήν  
Γαληνωτάτην άριστοκρατίαν τών Ένετιών 
καί προβλεπτής Γγενεράλης τοΰ Πελάου μέ 
έξουσίαν ’Αρχιστρατήγου.

Κατασκορπώντας τόν ζήλόν μας είς τόν 
ποθον να προβλέπομεν ταΐς άταξ ία ιί και 
νά  καταστένωμεν σωστούς νόμους καί κα
νόνας είς δλον έκεΓνο, όποΰ φαίνεται νά 
τοΰ λείπη ή μέθοδος διά νά περπατή κά
θε πραγμα υποκάτω τής εξουσίας ενός προ
στάτου άφεντός μέ συμμετρίαν πάντοτε καί 
τάξιν καλήτερην, ϊδαμεν πώς είς τό Νησί 
τοΰτο πολλά σφάλ7^ονται είς ταΐς ένορί- 
αις καί έπίλοιπαις έκκλησίαις, δέν γράφου- 
σι σέ βιβλίον, όποΰ έχρειαζότουν νά εχουσι, 
ταΐς βάπτισαις, στεφανώματα καί θανάτους, 
από τήν οποίαν αταξίαν ήμπορώντας πάντα 
νά άκολουθήσουν πολλά κακά άποτελέσμα- 
τα, πιστεύομεν άρμόδιον νά έπιθέσωμεν τήν 
πρεπουμένην πρόβλεψιν, κατά ταΐς διαταγαΐς 
τοΰ πρέντζιπε, καί κάθε άλλου τόπου συνή- 
θειον, είς δυνάμεως τών παρόντων καί μέ τήν 
ύπέρτατον ’Αρχιστρατήγου έξουσίαν όποΰ 
κρατοΰμεν, δογματίζοντα νά γένη είς 
πάσαν έκκλησίαν τοΰ Νησίου τούτου άπό 
κάθε έφημέριον ένα βιβλίον, είς μέρη τρία



διαμεριζόμενον, τούς καιρού; εις αύτο ;ε- 
γωρίζοντας καί είς τό ενα μέρος ταΐς βά- 
πτισαις, ατό άλλο τά στεφανώματα καί είς 
τό τρίτον ί ί α  γειρί γράφονται τών άποθα- 
μένων, όποΰ είχαν θάψη, τά ονόματα, σημα
δεύονται είς μεν ταΐς βάπτισαις μέ τήν ή
μέραν τής γεννήσεως τό όνομα καί παρα- 
\όμοι τών βαπτισθεντων οχι μονον, ά?*λά καί 
τοΰ πατρό; καί μητέρος του; καί τών πα- 
ρισταμένων σύντεκνων καί τούτη ή ταξις θε- 
λει κρατιέται καί είς τά στεφανώματα, άλ
λ  ά είς τήν σημείωσιν τών άπεθαμένων ήμπο- 
ρει νχ προσθέτηται τό όνομα, παρανόμοι 
καί πατέρας τους καί ή ήαέρα είς την ο
ποίαν θάπτεται. Διά νχ λάβη ή προβλεπτι
κή μας τούτη διάταξις είς κάθε καιρόν άδι- 
αχόπτως τήν πλήρωσιν, είς τον τοϋ έκλαμ- 
προτάτου ΙΙροβλεπτοϋ ζήλον συστέλλεται 
ή έπιτέλεσις. Παραγγέλ ωντας νά γίνουν 
τά αύτά βιβλία σέ ήμέρα ς 15, τά όποια 
θέλουν πρεζενταρισΟή τοϋ άνωθεν έκλαμ- 
προτάτου ΙΙροβλεπτοϋ άπό τούς εφημερίους, 
διά νά κάμη νά άντιγραφθή είς αύτά ή πα
ρούσα διάταξις, σημαδεύοντας περιπλέον τά 
ούλλα  κάθε βιβλίου μέ γράμματα διά ν ’ άν- 
τισκόπτεται κάθε ά^ρεπον. "Όποιος άπό 
τού; άνωθεν εφημερίους ήθελε ξεφύγη είς 
κάθε καιρόν άπό τήν άπροφάσιστον καί τε
λείαν έπιτέλεσιν τών παρόντων θέλει ΐ ϊέ ιη  
είς τήν ποινήν ρεαλίων διακοσίων, νά βά- 
νουνται τά μισά είς τήν άφεντικήν κάσσαν 
καί τά άλλα μισά νά διδωνται τών μυνητών, 
ουλαζόμενον τζς  έ;ουσίας τούτη; νά κα- 
τέβη εναντίον τών παραβάτων είς άλλαΐς  
βαρυτεραις διόρθωσες· περιπλέον δέ προ- 
σθίτεται ή έγνοια ε ί: τούς προκουρατόρους 
κάθε έκκλησίας νά στοχάζονται τής δ ιατα
γής τήν έπιτέλεσίν, αλλέως καί αυτοί θέ
λουν πέσει είς πέναι; ταΐς άνωθεν, δταν 
άπό τού; εφημερίου; είχε άλησμονηθή ή 
απροφάσιστος έκπλήρωσις τών παρόντων 
τών οποίων παραγγέλνομεν τό ρεγγίστρο. 
Ζάκυνθος 5 Σεπτεμβρίου 1703  στό παλεόν.

Φ ραγγίικος Γρυμάνης ΙΙροβ.ης Γεν.ης 
Ηελ.ου.

Κωνσταντίνος Φραντζέσχης 
σεχρετάριος.

7 Σεπτεμβρίου 1705

έπουμπλικαρίσθη είς τό Κάστρο τούτο

μέ τήν τρουμπέτα, π ο λ ‘ οί παρόντος καί ά- 
κούοντες 1̂)

IV'.

‘Ημείς Γεράσιμος Συμμάχιος 
apy ιερατικός επίτροπος 

καί ΙΙρωτοπαπας Ζακΰ-θου.

Βασιλική διάταξις τοϋ έξοχωτάτου Κ,ρί-» 
τηρίου τής υγείας άποφασιςΊκώ; προστά-< 
ζει, δτι ό κάθε έφημίριβς τής χώρας, καί 
τών πέριξ αύτή ;, νά μήν άποτολμα νά έν- 
ταφιάζη ούδένα σώμα νεκρόν, μηδενός ε
ξαιρούμενου, χωρίς τήν άδειαν τοϋ έκλαμ- 
προτάτου Μαγγιστράτου τ ή ; υγείας, μέ βα- 
ρυτάτην ποινήν εις οποίον ιερέα ές αύτώ ν  
τών εφημερίων παραβλέψει τοιοΰτον σεβασ- 
μιώτατον δόγμα. Καί προσέτι νά έχουν χρέ
ος, .νά δίδουν είς τό αύτό Μαγγιστράτο μ ί
αν έγγραφον ποΐς·οποίησιν, άπό εξ είς ες 
μήνας, καί εις αύτήν νά έχουν τήν σημείω- 
σιν τών άνδρών, τών γυναικών καί τών π α ι
διών αρσενικών καί θυλικών, όποΰ άπέρα-

(1) ‘Η ‘Ενετοκρατία έλάμβανε πάσαν φρον
τίδα δπως οί ιερείς τής τε ’Ανατολικής καίΛυ- 
τικής έκκλησίας έν ίδιαιτέρω βιβλίο) κατα- 
γράψωσιτών ενοριτών τά ; γεννήσεις, τούς γά- 
μους καί τάς θανάς. Προς άκριβή έκτέλε- 
σ-ν τή ; σπουδαίας άμα δέ καί ώ φελίμ ίυ  
ταΰτης διατάξεως, κατά καιρούς εξεδιοε δια
τάγματα είς άμφοτέρας τάς γλώσσας, ή 
τοι ελληνιστί καί ίταλ·.στί, άτινα άντεγρά- 
φοντο καί είς τά τών εκκλησιών βιβλία, 
προσδιωρισμένα είς τήν καταγραφήν τών 
γεννήσεων, γάμων καί θανών. ‘ί>; πρό; 
τήν γλώσσαν άφίετο είς τήν διάθεσιν τοϋ 
ίερέως, καί ούτως οί μέν άντέγραφον τό ίτα -  
λ ισ τ ί γεγραμμένον, οί δέ τό ελληνιστί, άλ
λο ι χαί είς τάς δύο γλώσσας. Εκ τών λό 
γω διαταγμάτων, μόνον δύο ά/ρι τοϋόε εΰ- 
ρομεν ελληνιστί έπιφυλαττομενοι. προσεχώς 
νά δημοσιεύσωμεν καί άλλα, καθότι σκο
πόν Ινωμεν να δημοσιεύσωμεν τά έν ε λ λ η 
νική γλώσση γεγραμμένα έπί ενετοκρατίας 
έγγραφα εύρισκόμενα είς τό ένταΰθα άρχειο- 
φυλακεΐον.

σ?.ν έίς τήν άλλην ζωήν, καί ένταφιάσ- 
θησαν είς τοϋ καθ’ ενός τήν εφημερίαν καί 
την σημείωσιν τών παιδιών αρσενικών χαί 
θυλικών, όποΰ έβάπτισαν άπό τήν πρώτην 
τοΰ άπερασμένου μηνός Μαρτίου έως τήν 
υστερην τοΰ παρόντος μηνός Αύγούςχυ, μέ 
τήν αύτήν ποινήν είς τούς μή ύποταχθέν- 
τας. Δίδοντας πρός ήμας άπαραίτητον χρέ
ος ό έξοχώτατος προβλεπτής ήμών, να 
οόσωμεν τήν είδησιν δι’ ήμετέρου προς-άγ- 
ματος τών αύτών εφημερίων, διά τήν άπα- 
ρασάλευτον καί άμετάθετον έκπλήρωσιν τής 
Ρηθίίσης προσκηνητής Διατάξεως.

Όθεν ύπακούοντες κατα τό πρέπον τών 
Σεβασμιωτάτων αυθεντικών δίατά'εων, προσ- 
τάζομεν διά τοϋ παρόντος τούς άνω είρη- 
μενους εφημερίους τής χώρας Χαί τών πέ- 
ριζ αύτής νά έχουν μεγάλην τήν προσο
χήν Οιά τήν έκπλήρωσιν τών όσων ώς ά
νωθεν έσημειώσαμεν, διά νά μήν πέσουν »’ς 
τάς έξοτερικάς και έσωτερίκάς ποινάς ό- 
ιτοΰ διορίζουν οί νόμοι καί λ.

Καί οιά περισσοτέραν ασφάλειαν, προς·ά- 
^ομεν τόν ήμέτερον Ευταξίαν, 5χΐ μόνον νά 
οηλοποΐήση τό παρόν τών αύτών εφημερί
ων, ά λλ ’ ετι νά τούς τό έγχειρίζη διά νά 
^ημειώνη όκαθ’ έκαστος τών εφημερίων το ό
νομά του ε ί; τό παρόν ήμέτερον πρόσταγμα, 
κ*ί έπειτα νά μας τό προσφέρη ό αύτός ή- 
μέτερος Ευταξίας Άνδρέας Αουράτος δπω; 
καί λ.

Έδόθη 25 Αύγουστον 1796 Ε. II.

Τ Γεράσιμος Συμμάχιος
έπίτροπος καί ΙΙρωτοπαπάς Ζακύνθου (1)

1Β'.

Σωφρόνιος έλέει θείω ό Κεφαλληνίας 
καί Ζακύνθου ’Αρχιεπίσκοπος.

Ή διοίκτ,σις πασών τών πνευματικών ύποΟέσιων 
το ΐ; αρχιιρεΰσι μόνοι; έπλΐρώΘη, κατά  τού; 'α - 
ποστολικούς καί Συνοδικού; Κανόνας, αυτοί καί 4c

ί
(I) *Έπονται αί ύπογραφαί τών εφημερίων 

καί συντομίας χάριν δέν τάς δημοσίδύομεν.

<ρε·.λουσιν ^ώ; διόάσκϊ'. Παύλο; ό μ έγα ; ’Απόοτυ- 
λο;) άγρυπνειαν ύ —so τών ψυχών τών παο’ αυ
τών ποιμενομένων λογικών τοΰ Χοιστοΰ προβάτων. 
Σκίπτομένν, τοίνυν ή ταπεινόττ,; ήμών, f, θεία προ- 
νοία άνχβιβααθίΐσκ εί; τό πϊρίοπτον τοΰτο ΰψο; 
τ^ ί άρχιείωσυνη;, δτι πολλά τών άνηκόντων, ττ, 
όμονοία τε κα ί σύμπνοια τ<ί μεταςύ τών ιερέων 6- 
φελομέντι είναι έλλειπ /S τυγ^άνουσι, καί διά τοΰτο 
διαφωνοΰιΐι πολλάκ ί; κα ί γνωμομα^οΰσιν οί πλεΐβτοι 
τών ίεοέων, δ~ερ μ άλ ισ τα  συμβαίνει έν τα ΐ;  τών 
αγίων έορταΐ;, τ ινε ; γάρ τών ρν, Οέντο>ν ίεοεων ayo- 
λαζειν άναγκάζουσι τού; χοιστιανού; εν τ ισ ι τών 
έοοτών, έν α ί; οί λοιποί έργάσεσΟαι έπιτρέπου- 
σι. Τούτου χάριν ώ ; έ'φημεν βουλόμενοι έξάρα; 
τ/.ν γνωμομαχίαν τε  καί διαφωνίαν ττ,ν περί τού
του ούσαν έν το ΐ; ίερεΰσιν, έν εΐδει καταλόγου, τά ; 
έορτάς τοΰ δλου ένιαυτοΰ, έν α ί; ώφίλουσι σχολά- 
ζειν οί χριστιανοί έν άρχοΐ; το ΐ; πασιν ώ ; ίπ ε τα ι 
παοαστγ,σωμεν.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
η. Τό Γεντ,σιον τ/,; Παρθένου 
ι'ο. Ή "Τψωσι; τοΰ Σταυροΰ 
νστ'. Τοΰ Θεολόγου ’ ίωάννου.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
κ’. Τοΰ άγίου Γερασίμου 
κστ*. Τοΰ άγίου Δ/ιμητρίου.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
Ί). Τών ’Ασωμάτων
ιγ'. Τοΰ Χρυσοστόμου ’ίωάννου. .
κά. Τά Είσόδια τ/,; Παρθένου 
λ'. Τοΰ άπβστόλου ’Ανδρέου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
έ. Σάββα τοΰ Η γιασμένου · 
σ τ . Τοΰ δαυματουργοΰ Νικολάου 
θ’. Ή σύλλν,ψι; τ7,; Παρθένου 
ιβ'. Σπυρίδωνος τοΰ Θαυματουργοΰ 
ιζ'. Τοΰ ήμετέρου Διονυσίου Α ίγίνν,ς
κέ. καί κστ\ ‘II κατά  Σάρκα τοΰ Κυρίου τ,μών 

Ίτ,σοΰ Χρν,στοΰ Γένντ,σις.
ΙΑΝΛΌΤΑΡΙΟΣ 

ά. Ή περιτομή τοΰ Χοιστοΰ' καί τοΰ Μεγάλου 
Βασιλείου.

στ. καί ζ'. Τά αγια  Θεοφάνεικ 
ιά . τοΰ κοινοβιάρχου Θεοδοσίου 
ιζ'. τοΰ μεγάλου ’Αντωνίου
ι·/). ’Αθανασίου καί Κυρίλλου 
κ'. τοΰ ’Οσίου Ευθυμίου 
κέ. Γρϊ-,γορίου τοΰ Θεολόγου, 
λ . Τών Τριών Ιεραρχών



ΦΕΦΡΟΥΑΡΙΟΣ 
Ρ'. Ή 'Υπαπαντή τοϋ Χρίστου 
ί. τοϋ Ά γίου Χαραλάμπους.

ΜΑΡΤΙΟΣ 
θ'. Τών αγίων Τ37σαοάκοντα 
κέ. *0 Ε υαγγελ ικό ς της Παρθένου 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
κγ\ τοϋ άθλητάρχου Γεωργίου 

ΜΑΙΟΣ
κ*. Κωνσταντίνου καί Ελένης 

ΙΟΤΝΙΟΣ 
κδ'. Το γενήσιον τοϋ Προδρόμου 
κθ' καί λ . τών αγίων Αποστόλων 

ΙΟΥΛΙΟΣ 
κ'. Τοϋ Προφήτου Ήλιοΰ
κέ. τών τοΰ Χριστοΰ κατά  σάρκα Προγόνων ’Ιω

ακείμ κα ί "Αννης
κζ'. τοϋ ’Ιαματικού Παντελεήμονος.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
στ'. Ή τοϋ Χοιστοϋ Μεταμόρφωσις 
ιέ. Ή κοίμησι; τής Παρθένου, 
κθ'. Ή άποτομή τοϋ Προδρόμου.

Έ πονται α ί κ ινηταί έορταί 
Τρεις πρά της λαμπροφόρου ’Αναστάσεω;, και ετε- 

ρ«ι τρεις μ ε τ ’ αυτήν.
Τη έ, τής του Κυρίου ’Αναλήψεω; καί τή  β'. 

και γ'. μ ετά  την Κυριακήν τής Πεντηκοστής.
Έν ταύτα ις  τα ΐς προγοαφείσαις έορταΐς μ ετά  

πασών τών κυριακών τοϋ βλου ένιαυτοϋ, βουλό- 
μεθα σχολάζειν τούς χριστιανούς πάσης έργασίας 
σωματικής έκτος τών αναγκαίων.

Προσέτι έντελλόμεθα πασι τοΐς ιερεΰσι τοΐς έν 
ταύτη  τή  θεοφρουρήτω Νήσω τή  ήμετέρα επαρχία, 
έν ταυτα ις  μόναις, κα ί ούκ έν έτέραις, παραγγέλ- 
λειν τοΐς χριστιανοΐς άπέχεσθαι τής σωματικής έργα
σίας, ό δέ παραβάς ύπόδικος έσεται τή  ποινή Δου
κάτων δέκα, προς άνακαινισμόν του θείου Ναοΰ τοϋ 
άγίου Νικολάου τών 3ένων.

Προς τούτοις βουλάμεθα διατάσσοντες δυνάμει τοΰ 
παρόντος δτι άποδημοΰντος τίνος τών ιερέων ών 
έν τήδε τ ϊί πόλει ένοικούντων, συνάπτεσθαι πάν- 
τας τούς έφημερίους τών έκκλησιών τής δε τής πό- 
λεως, έκαστος μ ετά  τών ιερών αύτοΰ άμφιων καί 
κηροΰ είς τήν τοϋ άποδημήσαντος κηδείαν, έν βά- 

1 οει τοϋ ύπόκεισθαι καί παραβάντα τή  προλεχθεί- 
ση ποινή, εί μη τίνος δντος αλόγου κωλύματος, 
δπερ οφείλει γενέσθαι γνωστόν ήμΐν, παρόντων, ά- 
πόντων δέ τώ  ήμετέρω Παναιδεσιμοτάτ&> έπιτρόπω 
και Προτοπαπα,

Διατασόμεθα όφείλειν έκαστον τών έφηιχερίων

τών εκκλησιών τής παρούσης Νήσου λαβεΐν π α 
ρά τοϋ ήμετερου πρωτονοταρίου άντίγραφον τοϋ π α 
ρόντος κα ί έκτιθέναι έν τή  παρ’ αύτώ Β ίβλφ 
τής εκκλησίας, έν ή γράφονται οι τε εύλογούμενοι 
γάμοι, β απ τίσμ ατά  τε  καί κηδεΐαι τών ένοριτών 
εις μνήμην ά ΐδ ιον έν έκαστη τών κυριακών μ ετά  τήν 
όπιστάμβωνον ευχήν, προκηρύττειν τά ς  έορτάς, τάς  
έν τή  επομένη έβδομάδι εΐ τύχοιεν έν βάρει ώς 
ανωτέρω έρρέθη,

Δέδοται έν Ζακύνθφ κατά  τό αψλ'. έ'τος τό σω
τήριον έν μηνί μαί'&) β'.

•j· Σωφρόνιος 
ό Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου ’Αρχιεπίσκοπο;.

1Γ .

Ιμις Ισεπο^ ΔίεΒος δηα την Γαληνότατη'/ 
άρηιτοκρατηαν τον ενετόν 

Ιΐροβλεπτης Ζακυνθου

Πολες βολές απο τους θεαρεστουυς νομούς, κα ί 
ατο  τα  προνια εμποδησματα τον πριχουν τρ ιμ -  
πουναλον οπου εσταματησαν απο κερον ης κερον η 
πρημες προβλεπτες επροΐμπηρησαν το κακόν συνηθι-· 
ον να  βαστούν αρματα με πενεα φοβερσα ε- 
κηνουν οπου τα  βαστενουν. Με ολον ετούτο ηλθζμε  
να μοδοπε μ ε  πολιν συνζηση του εαυτου μας ης 
τε ; αρχές της Καρηκα μας το κακόν συνηθηο που 
κανεν να έχουν αρματα απανου τους, στη χορα
και ης το επηληπο νιση, ενανδηο της απόφα
σης τημ ια  γνομη; ανδηα, και με δησπρεζο τον νο- 
μον, και δια τούτο γενετε o.tou σηνβενουν σηνα 
τζακοματα, φονηκα, και αλα  πολλά κακα.

Στ·.ρεα ομο; ηβρησκομενη, και ρησολουτα ετούτη 
η γνομη μ α ; να εμποδησομε αφτα  τ α  ανεπρεπα 
πραγματα, κα τα  τους άνωθεν νομούς ήλθαμε να  
δηορησομε/, και να καμομεν κηνος γνοστο.

Να μην τολμηση τινας οτη λογης, και αν ηνε, 
και κονδητζηος να τολμηση γ ια  καμηα λογης πρε- 
τεστο η αφορμή, τόσον ης την χοραν, κάστρο, 
καμπανηα, και επηληπο νηση, ουτε την νηχτα ,
ουτε την ήμερα να εχη αρματα, τοοο της φο-
τηας οσον με σηδερον, ουδε με ποντα, ουδε με
ταγιο , προηνπήροντας μ αλ ισ τα  τ α  μαγερηα και 
γη α τα γα ν ια . Κ α ι θελομεν ησε ετούτο να υπο
ταχτούν, περηπλεον η οφητζηαλεϊ, και σολδαδη 
τον τζερνηδον, οποταν αφτι δε θελη ιβρησκονδε ης 
αφεντηκην δουλευση ης τες πένες πλέον φοβερες 
οπου προστάσουν η αφτι νομι.

Και δηατη απο την πανουρχηαν κηνον με πρε- 
τεστο να κυνηγουν έχουν αρκουμπουζα καογαδα με 
«αλα, ετζη τα  προημπηρομε και θελη ηνε δοσμένο 
μονον ης τους δηαταγμενους κερους να τους δα- 
θη εξουσηα ης μοναχα αρκουμπουζα του κυνη
γιού καργαδα περο με σκαγηα αλεος αν μπηα- 
στουν βαστενον ταυτα, θελη πεδεφτουν ασημπαθητα 
κατα τους ανοθεν νομούς.

Και δηα να στεκομεν αγρηπνη ης ετούτο το 
πραγμα, και ης σε ξορησιν τον μπανδον, και κα<ης 
λογης ανθροπον θελη κανομεν να τρηγηρισουνε 
νηχτα και ήμερα στην χοραν και ης το Νηση 
ακαταπα*τος πατουληες απο σολδαδους και αβη- 
σκρομεν πος ανησο και τηνας τους αντησταδης 
βαστοντας αρματα δηδετε εξουσία τον αφτον 
«ολδαδον να ενδηοθουν την δυνάστην, με την δυνα- 
ττηαν, επηδη και η γνομη μα; απαρασαλεφτη ηνε 
απο έλους να ήμαστε ομπεδηδη χορης να ηνε κανέ
νας ξεγορησμενος.

Και δηα να φανεροσομε ετουτηνε την απαρασα- 
λεφτην γνομην, και δηα να ηνε ης σε ολους γνο- 
στη θελη βαλομεν να κηρηχτη το πλρον ης τους 
δηαταχμενους τοπους και κατα το συνηθηον επη- 
τα  ης τους τοπους πλέον φανουμενους, και ης ολον 
το νηση προφονισμενο, μεταγλοτησμενο ης κηνην 
fparr.v ης ηδησην πανδον, ετζι προστασομεν.

Ζάκυνθο 20, τρηγητιου 1779  Ε. II.
Ισεπος Δηεδος ποοβλεπτης

Giu.o. Ger.o Vincenzo Vusio C. R.

ΙΔ'

Η ^ ις  Η ζ επ ο ζ  Δ ιεδο ς δ ια  τ η ν  Γ α λ η ν ό τ α τ η *  
α ρ ισ τ ο κ ρ α τ ία  τ ό ν  εμ ετό ν  
π ρ ο β λ ε π τ η ς  ZaxuvO au

Ησ τιν  παρόν μαζυξιν τον ελιον ηλθε να μαθι 
η Καρικα μας οπος κακτ» ηβρισκοντας εφκολια να  
πουλουν ελιες τον μ,αταπουλιταδονε δια τούτο πα- 
ρακινουντε να κανουν κλεψιες κα ι ζιμιες κα ι μα- 
λ ισ τα  τ*  πεδία και ηνε δια να  πεζουνε, οπου 
ιν» ενάντιον ισ το καλό εργον xat εντροπις του γο- 
νεου τους.

Ετούτο το άπρεπο πραμα πρεπ ι^να λαβ ι το 
«μποδιον δια να μ ι χανι τινας το ιδικο του και

να  μ ι γινουντε ος ανοθεν το κακόν εργον και 
ετζ ι αποφασισαμεν να  ποοσταξομ.εν ος κάτωθεν.

Οτι απο δο κα ι εμπροστες παντιρομε ολους τους 
μ αταπουλιταδες απο τιν χορα και απο ολο το 
νισι οπου αγοραζουν ελιες λιανικός απο οτι λο- 
γ ις ανθροπος οπου να ινε ις πενα να τους βάλο
με ις τιν φιλακι δ ια  τρις μήνες και δια πε- 
ρισιτεριν πεδεψι καθος φανιστι τις  δικεοσινις. Λιπον 
προσταζοντε εκινι οι βολδαδοι οπου προβατουν με 
τις  πατουλιες ις τιν  χοραν, και οι καπετανεϊ, και 
οφιτζιαλι τον τζερνιδον ισ το επιλιπο νησι να  π ια 
νουν και να φερνουν ισ τες δυναμες μας οπιος και 
αν τ ιχ ι απο αφτουνους τους ματαπουλιταδες, που 
θελι εβρουν να αγοραζουνε ελιες ο να  βαστούνε 
με λογουςτους απο αυτο το φρούτο η και να 
γιριζουν τα  χόρια και τες στράτες δια να αγορα
ζουν ελιες η και αν τες έχουν και αγορασμενες.

Περιπλεον η καπιτανεί τον τζερνιδον κα ι η
ο φ ιτζιαλ ι τους, και μαλισμα η βεργατες να έχουν
τ ιν  επιστασίαν και να φιλάνε να μ ι γινουτε κλεψιες 
απο ελιε; μονον να  πιανουνε εφτις οπιον κα ι αν ινε 
οπου εβρουν να εχι με δ αφτον ε ελιες κλεμενες δια  
ν α  του δοκομε εκινι τ ι  μπεδεψι οπου θελι φανισι 
τ ις  εξουσίας μας, και κα τα  τους νομούς με πασαν 
εργιν θελομε δοσι τον αφτο φτεστον.

Το παρόν αφβυ κιριχθι ις το κάστρο και ης την 
χορα και μ εταγλοτιστι ις τιν κι ιν φρασι θελι το 
στιλομε με γραφι μας τον καπιτανεον τον τζερ- 
νιδον, δια τιν  ενεργιαν του ις το νισι ολο και ε τ ζ ι 
κομανταρομε.

Ζάκυνθο τα ς  3 0  Σεπτεβριου 1 7 7 9  Ε. Π. λεγο
τρ ιάντα

Ηζεπος Διεδος προβλεπτης 

Giu.o. G er.o V incenzo Vusio C. R.

( 1 )  Τό Ιταλικόν κείμενον τών δύο τούτων περι
έργων έγγρό^ων εύρίσκετχι εις τό βιβλίον Ρ γο -  
clam i K eggim : Ν. Η. S. Iseppo Diedo 
P ro vid ito rl7 79 — 1781. Πολλάκις μεταχειρίζεται 
ό γράφων τό 2ν γράμμα άντί τοΰ άλλου ώς λ . χ . τό 
δ. ά ντί τοΰ θ. ίι τ .  κλ . τό  suprem i tribana- 
l i  μεταφράζει π ρ ι χ ο υ ν  τ ρ η ν μ π ο υ ν α λ ο ν
— -τό cio v e n ia m o  a  ril! evare con commozione 
d ’an im O ' η θ ε λ α μ ε ν α  μ ο δ ο π ε  μ ε π ο λ ι ν  
σ η ν ζ η σ η  τ ο υ ε α φ τ ο υ μ α ς ,  κα ί άλλα  τινά.
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Είς τήν ένδοξον παρουσίαν τοϋ εκλαμπρότατου 
καί έξο/οτάτου άφθεντό; θαλασσιάρχου καί K<r- 
πιτάν Γενερ.άλε Αυγουστίνου 2αγρέδου κοινή χαρά 
έστχθη είς τα ΐς ευλαβές καρδιές πάντον τον υπή
κοον οί όποιοι εΰθΰ; έδιέλισαν τα ΐς γλόσαις είς έ -  
δικήν του ϊΰφημ ίαν κα ί έπενον βλέποντας τον σε- 
σημειο>μένον άπό τήν Γαληνοτάτην αριστοκρατίαν 
μέ τήν πλέον ΰπερτιμον άξίαν όποϋ νά έπιχορη- 
γ ή  κα ί νά δίνη ή Αύγούστη έδική του Πατρίδα. 
“Αραξε τότες μέ δλλον τό θαλάσσιον στόλον κα ί 
άρμάδ* τον έκλαμπρον βενετικόν κυβερνισμενη ά
πό τίν  έδικίν του έξουσίαν έδώ είς τό  Νισι είς 
τοΰ; 1 7 1 1  Αύγουστου 6 καί μέ προπομπήν πολλά  
μεγάλιν εόρτασε τ τν  είσοδον της αξίας του έκ* 
λάμπουσ’ είς τήν δόξαν ή κοινή Μεγαλειότης καί 
ή Εϋρέπια. ’Α λλ ’ έπειδή ή χαρά έβρίσκεται π άν
τοτε έσμιμένη μέ την λ ίπ ιν  ανάμεσα είς τα ΐς 
κοινές χαρές, πικρία μεγάλη περιέλαβε τους υπη
κόους διά την άσθένιαν τότε τοϋ έξοχοτάτου 
άφθεντός άπό την όποιαν έπερικρατίθι δχι χωρίς 
ολίγον τόν κίνδυνον. Είς τόν λόγον της κινδυ
νώδους του άσθενίας ή όποία ητον βλάβης δχι 
μικρας είς τήν κυβέρνησιν της αρμάδας εί; τό Νι- 
σίον έτοϋτον. Ό λο ; ό λαός έδό της πατρίδο; έ -  
δοκίμασεν υπερβολικήν τήν πικρίαν ανάμεσα εί; 
τού; οποίους σημάδια μεγάλις Ολίψεος έ’δοσαν οί 
αδελφοί της εκκλησίας μας τοϋ ‘Αγίου Νικολάου
διά τό κινδυνώδες της υγείας τοσούτου έδοξοτά-
του ήρωος καί καβαλιέρου. Διά τόν όποιον πόθον 
έξόχος καί εϋλάβια πρός τέτιον άφΟέντην έπαρα-
κινήθη τότες ή ένορία κα ί αδελφότης μας νά 
πίμψουν εί; τόν Θεόν καί ουράνιον ιατρόν θερμας 
καί ΐκετηρίου; εΰχάς μέ πάνδημον λιτανίαν διερ- 
χόμενι εος είς τ ’ άφεντικά π α λά τ ι*  μέ τήν ίεράν 
εικόνα τοϋ ‘Αγίου μας παρακαλόντες όπώς δια
πιεσβιόν τοΰ θαυματουργοΰ μας Νικολάου νά  ϊθελε 
γένι έλεο; ή θεϊκή εΰσπλαγχνία νά τοΰ χαρίσι τήν 
πολυπόθιτον ύγίαν τήν οποίαν καί έλαβε διά ι 
κεσίαν τοΰ θαυματουργοΰ μας Νικολάου άπελπιζό- I 
μενο; τότε άπό τους ιατρού;· ΌΟεν όπός τέτιον θαϋ- 
μ α νά μήν μέν/) τεθαμένον άπό τήν άλεσμονίαν 
τόν μεταγενέστερον άδελφόν άλλά  νά φένεται π άντα  
εί; τΛν ένΟύ.’/,ησίν του; τέτιον θαυμχτοΰργημα έςέ- 
σιον τοΰ ‘Αγίου μας. Εκρίνάμεν ίδιον ημείς οί πα- 
ρόντες τής εκκλησίας έ-ίτροπι τοΰ σεβασμίου θείου 
καί ίερ >0 ο’ίκου τοΰ θχυματουργοΰ Ν.κολάου τοΰ

Μόλου τουτέστιν Θομάς ό Ζογράφος κα ί κ α ντζ ι-  
λιέρης Γκενεραλίτζιο; Δημήτριος Βενετάντο; κ α ί 
Γεώργιος Σκιάβο; καταγόμενος άπό τό ρένιο τή ;  
Κρήτης ίΓτι κράζοντες καί προφονόντες καπίτολον 
νά τυχενι νά βάλομε πάρτε δπος τ ’ άνοθεν νά  
γραφθοΰν κα ί σημιοθοΰν είς τά  β ιβλία  τή ; έκ- 
κλησίας καί άδελφότητο; τής όποία; έπιθιμά ό 
έξοχότατος άφθέντις, δχι μόνο νά συναρυθμηθή 
διά αδελφός είς τήν εκκλησίαν ταύτην ά λ λ ’ ευχα
ριστείται άκόμη νά έ/.λεχθή καί γραφθί άπό έμάς 
διά Προτετόρος καί Προκουρατόρος τής ανοθεν κα ί 
τις άδελφότις μας δχι μόνο είς τ ά  μέρη έτοΰτα  
τοΰ λεβάντε ά λλά  καί είς αΰτήν τήν πατρίδα του 
τήν Βενετίαν καί δλλην του αΰτήν τήν ζο>ήν, κα ί 
τοΰτο διά ν ’ άνταποκοιθί μέ γνόμιν εΰχάριστον 
πρός τόν ένδοξον άνωθεν άγιον Νικόλαον διά με
σιτείας τοϋ οποίου έγνόρισε άπό τον μέγαν Θεόν 
τήν χάριν τής ιδίας του υγεία ; ώς μαρτυρεί & 
αΰτός έξοχότατος άρχοντας καί άφθέντης, ό όποι
ο; έχει ολον τόν ζίλόν διά τήν αΰςησιν τής λ α 
τρείας τοϋ Θεοΰ διά τήν διατηρησιν τών δικεο- 
μάτον μου κα ί προβιλέγιον καί διά τόν στολι
σμόν καί ευπρέπειαν τοΰ άνω είρηθέντος ναοΰ διά 
τοΰ όποιου προβάλομεν καί προπονέρομεν είς ολους 
τήν παρούσαν πάρτε ο~(ύ; μένοντας νά γρ αυίί είς 
τό βιβλίον τις  άδελφότιτος ό άνοθεν εκλαμπρό
τατος καί έξοχότατος άφθέντης Γενεράλες Αΰγους-ί- 
νο; ό Σαγρέδος διά άδελφός τή ; εκκλησίας μ α ; 
Προτετόρο; καί Προκουρατόρο; τής αΰτής τον ό- 
ποίον ό μέγας Θεός διά πρεσβιόν τοΰ Οαυματουρ- 
γοϋ μας καί άγίου Νικολάου νά δ ιαφυλάτη με 
άκρίβιαν είς έτη πολλά μέ αυξισιν τιμήν περισο- 
τέραν καί δόξις καθός όμόψιχο; δλοι μ α ; τοΰ εΰ- 
χόμεθα έξ ούρανοΰ.

Έμετρίθισαν οί προκαλεσμένοι είς τό Καπίτο- 
λον καί ήσαν είς τόν αριθμόν 8 6 .

Έ διαβάστι μεγαλοφώνως είς τό Καπίτολον οί ανω· 
ιριμένι Ιΐάρτε καί προφονεμένι διά νά υπάγ ι » 
μπούσουλας περιτρίγιρα οί άδελφί είς σιμίο·; εΰλαβίας 
όλλοι μέ μίαν φωνίν είπον δτι βεβεόνουν τήν αυτιν 
Πάρτε μέ μπάλε; δμιαι; καί αΰτό πρά; δο;χν του 
Καπίτολου μεγαλοτέραν οΟεν διαβασμένα καί άνα- 
γνοσμένα άπό λόγον εί; λόγον τά  παρόντα Γραφό
μενα με αλαλαγμόν Εορτιόν τήν έ^εβέοσαν οί α 
δελφοί βάνοντα; τό ρεγγίστρο -εί; παντοτινήν εν-
Ούμισιν.

r
ΙΣΤ\ 

(Τ. Σ. )

Ό γαληνότατος πρίγκιψ κάμνει νά Ιξεύρουίΐ 
και είναι διά προσταγής τών εκλαμπρότα
των, καί Έ'οχωτάτων Κυρίων] ΙΙροβλέπτων 

έπάνω si; τά Λάδια.

Ό τι φθάσασα σχεδόν εί; τήν έξέτασιν τή ; 
’Ε γκληματικής Δικαιοσύνης τοΰ Κριτηρίου των ή πα- 
ράβασις κάποί'· ν Καπιτανίο>ν, όποΰ έρχονται μέ φορ
τώ ματα  Λαδίων άπό τά  Νησία τοϋ υποκειμένου 
Λεβάντε, καί ξεχωριστά άπό Κορυφούς, κα ί Πχξοΰς 
οί όποιοι καταβαλμένοι άπό τάς έρωταποκρίσεις των 
τής φανερώσεως εί; τό ’Εςοχώτατον Κριτήριον τής 
Υ γεία ς διά τήν φόρτωσιν τών Παραθέσεων, ήτοι 
Τραμέσσων, Λαδιού είς περισσότερον άριθμάν ά
πό τα  περασμένα εϊς τά  Αΰθεντικά Βιβλιάρια, φαί
νονται π τα ΐσ τα ι μ ιας κακοτρόπου κρύψεως τόσον 
είς τό τέλος τής πεπραγμένης αποστερήσεις είς 
τά  ϊδ ια  Δοσίματα, ήτοι Δ άτζια, τής Αεκατίας, 
καί Δογάνας, δσον είς βλέψιν τής λογιζομένης μη- 
χανευτής ύποχωρήσεως τοΰ έρχομοΰ είς τήν Κυρι- 
εΰουσαν ένός τόσον αναγκαίου έπ ιζητήματο;, δθεν 
είς πρόβλεψιν τοσαύτης χρείας γνωρίζοντες άναγκαΐ· 
ον ή ’Εξοχότητες αΰτών νά άνακαλέσουν εις τήν 
εΰλαβή τήρησιν τους Νόμους, καί τάς παιδείας έκ- 
δεδομένας εϊς τήν ϋπόθεσιν, κάμνουσι μέ τά παρόν 
δημοσίως γνωστόν.

Ό τ ι κάθε Καραβοκύρις, η Καπιτάνιος, όποΰ θέ
λει φορτώΐει Τραμέσσα Λαδίου εί; τά  Νησία τοΰ 
Λεβάντε, καί ξεχωριστά εί; Κορυφούς, κα ί Παξοΰς, 
καθώ; άκόμι εί; κάθε άλλην ’Επαρ/ίαν ύποκειμε- 
νην πέραν τή ; θαλάσσης, χρεωστεϊ πριν φορτώ
σει νά δώση είδησιν είς τάς Καγκελλαρίας, ή είς 
τά  άνήκοντα Ό ρφίκια  καί άκόμι δσον εί; Κο- 
ρυφοΰς, καί ΓΙαξούς εϊς τόν Αυθεντικόν Δεκατιστήν 
δλας τ ά ;  Παραθέσεις ήτοι Τραμέσσα, όποΰ θέλει 
νά  φορτώση γράφωντάς τα  παρομοίως καθαρά είς 
τό Αυθεντικόν Βιβλιάριον, καί αύτά υποκάτω είς δ
λ α ; τάς ποινάς, είς περίστασιν παραδρομής, όποΰ 
’Επαπειλοΰν οί νόμοι είς τήν ΰπόθεσίν τοΰ φορτώ
ματος τών Λαδίων τής Κρυφοκλεψίας, ήτοι Κον
τραμπάντο.

’Εκείνοι οί Καπιτάνιοι, καί Καραβοκύριοι, όποΰ 
είς τά φθάσιμόν τους έν τή Κυριευούση ήθελον φα- 
νερωθή είς κάθε τρόπον νά έφερον Τραμέσσα πε
ρισσοτέρου άριθμοϋ έκείνων, όποΰ νά έγράφησαν εϊ; 
τ ά  Αΰθεντικά Βιβλιάρια, έξω άπά τόν χαΐμόν τοΰ

Λαδίου, τό όποιον θέλει άπεράσει εί; τήν Αογα- 
νέτα διά τήν συνηθισμένην μοιρασίαν διά τά  Λά
δια τοΰ Κοντραμπάντου, θέλουσι κρατηθεί εί; τήν 
πλήοωσιν τοΰ διπλοΰ Δοσίματο;, ήτοι Δάτζιου, άπό 
έκεΐνο τή ; Αεκατίας, καί Δογάνας, έάν ήθελ εν έλ- 
Θλ άπο Τοπου;, όποΰ νά έδιωρίσθησαν τά  αΰ- 
τ ά  Δ άτζια, κα ί είς έκείνας άκόμι τάς περισσοτέ- 
ρας λυπηρας ποινας, όποϋ κα τά  τά  συμβεβηκότα, 
και περιστάσεις τής παρακοής ήθελον κρίν^ αρμό
διας.

Τά δέ παρόν ά φ ’ ου έπικυρωθή παρά τής Έ ξο- 
χω τάτης Γερουσίας, 3-ίλει δνιμοσιευΟή είς τ ά ;  Α ρ 
χ ικά ; Α ςια ;, ήτοι Κ άρικα; δ:ά τήν έκπλτρωσίν 
του. Έ π ιςάλ. κτ.

’Από τό Κριτήριον ‘Ημών τών ΙΙροβλεπτών Ε 
πάνω τών Λαδίων. 2 4  Μαρτίου 1789 .

Πέτρο; Άλοΰζιος Βραγαδΐνος Προβλεπτής
‘Ρενιέρ Ζένος Ηροβλεπτής
’Αλοΰζιος ‘Ρενιέρης Προβλεπτής
Τή 2 8  Μαρτίου 1 7 8 9 .

Έπικυρώθη μέ Ψήφισμα τής έξοχω τάτη; Γερουσία;

Φραγκίσκος Ιναππελλάρης Νοτάριος.

T'j πρώτ/ι Άπριλλίου 1 7 8 9

Έκηρύχθη έπάνω εί; τα ϊ;  Σκάλαι; τοΰ ‘Αγίου 
Μάρκου, καί τοΰ ‘Ριάταυ παρ’ έμοΰ -Ιωάννου Βαπ- 
τ ΐ7 θϋ Πάτζε Αΰθεντικοϋ Κομανταδόρου. ( 1 )

ά̂κολουθεΐ)

(1) Πολλοί τών "Ελλη ων ίδίω ; τών μή γνωριζόντων 
τήν έπτανισιακήν ί^ορίαν έπί ενετοκρατία;, λέγου- 
σ·.ν δτι ή Κυβέρνησι; εκείνη πολλά επραττεν δπως 
σβεσθή καί αύτή  ή ‘Ελληνική γλώσσα έν ‘Επτα- 
νήσω καί έν άλλοις έλληνικοΐ; μερεσι, ών ήσαν κυ- 
ριάρ/οι, καί δτι ούδέν δ ιάταγμα  οΰδέ“ οτε έγράφη 
έλληνιστί, δπερ είνε ψευδές, καθότι καί ί )  τώ  ενταύ
θα άρχειοφυλακείω ύπάρχουσι καί πολλοί κυβερνητικά! 
δ ια τά ξε ι; έλληνιστί, αίτινε; έν χειρογράφω έτοιχο- 
κολοΰντο. Α λλά  ένίοτε κα ί διά τοΰ τύπου έδημο- 
σίευοντο έλληνιστί δ ια τάγμ ατα , έξ ών περιεργείας 
γ  χριν δημοσιεύομεν τά κνωθι τών προβλεπτών 
«επάνω  είς τά  λάδια»j ήτις έτυπώθη έν τ<ν Τυ
πογραφείο} τών υιών ποτέ ’Ιωάννου ’Αντωνίου Πινέλλι 
τών τής ’Αριστοκρατίας Τυπογράφων.
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ΤΗι ΠΡΟΣΦΙΛΕΣΤΑΤΗ^ ιΜΟΙ ΑΔΕΛΦΗ'. 

Α Γ Α Π Η Τ Η ?

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΙΜΕΡΑΝ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΑΤΤΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΪ Κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ RAPBEAAA 

( 7  ’Ι ο υ λ ί ο υ  1 8 8  5 )

Ά π ’ τήν ήμερα τή οχληρή, άπό τή μαύρη 
ΙΙοϋ τή μανούλα έχάσαμε άπό τήν άγκαλιά μας,
Σ’ εσέ— ορφανή χι’ ανήξερη— εύρήχαμε μητέρα
Είς τή δεινή μας «υφορά, είς τήν πικρή όρφανιά μας.

Είχαν γ ιά  σένα τά πουλιά χαρούμενα τραγούδια,
Κα'ι’ςέ σκοπό νεκρώσιμο έφθάσανε ’ς τ ’ αΰτιά σου !
ΣοΟ *χε ή ζωή χαμόγελα καί τρυφερά λουλούδια,
Γιά νά στόλισες, κόρη μου, νά πλέξης τα μαλλ ιά  σου.

Κ.* έσΰ μ£ τάνθη, ποΰ ή ζωή είχε γ ιά  σε θερίσει,
Κι* όιίοδ ό θεός τούς έσταζε τή σπλαχνική δροσιά του} 
Έ βτόλιζες τήν πένθιμη έτηά, τό κυπαρίσσι,
IIcO έφύτεψε 'ς τόν χήπο μας τό χέρι τοΰ θανάτου.

Μά τά  λουλούδια, πώκρυψαν γ ιά  λ ίγο  τήν έτηά μας,
Τά μάσει ό Γάμος σήμεοα νά πλέξη δυο στεφάνια·
Τό μαΰρο δένδρο ολόγυμνο φανίζεται μπροστά μας,
Και βρίσκουμε ’ς τόν "Ερωτα τοΰ Χάρου τ^ν όρφάνια.

Κ.’ 6ΐν’ ό πικρός μας χωρισμός, γηορτή μας και γηορτή σου» 
Κλαΐμε ’ς τή λύπη άπό χαρά· και τό σκληρό μας χέρι,
Τή θύρ’ ά οίγει τοΰ κλουβίοΰ, ποΰ έμάγευε ή φωνή σου,
Γιά νά μδς φύγη τό πουλί, τό ά^προ περιστέρι,

'  Ποΰ άφίνει ερμα τά πουλιά, καί πέρνει ’ς τά φτερά του
Τήν ϊ,ύτυχία, r.cO ’ς τά φτωχά, έκΰνο, είχε χαρίσε ·
OcO παραιτεΐ χαρούα,ενο τήν παλαιή οωληά του,
Γιά τή . καινούργια τή φωληα, ’ποΰ ‘ nisi νά κατοικήση.—

Είς τό καλό, νύφουλα μου ! καί πάντοτε ή ψυχή σου 
Ά π ίκρ ατη  νά γεύεται τής ευτυχίας τή γλύκα- 
Τής Μάνας, π' αγίασε γιά  ’μάς, πάρ’ τήν ευχή μαζί σου,
Ποΰ δέ μετρηέται δμπρός ’ς αύτή βασιλοπούλας προίκα !

Μ& φεύγεις.... ‘γειά σου, ’ς τό καλό! κι’άνίσως ή καρδιά σ cw 
’Σ εκείνον, όποΰ έδιάλεξες, γ ιά  τ«ΐρι, άπαρθενεύει,
Φύλαξ' αγάπη χαί γιά ’μας, τά δύστυχα παιδιά σου,
Γιά τό φτωχό τό γέρο μας, ποΰ δυό φοραίς χηρεύει.

Ποτέ του δέν θ’ άγάπησε, ποτέ δέν θ' άγαπήθη,
"Οποιος σοΰ λέει ν’ άπαρνηθής άδέΧφια καί πατέρα*
Κεφάλι δέν τοΰ έθέρμανε, αγαπητό, τά στήθη,
Πόνο δέν είχε ’ςέ άδελφή, ’ςέ γυιό, ’ςέ θυγατέρα. *)

Ζητ’ ευτυχείς ! καί ’ς τό κρασί αύτό τό ευλογημένο,
Ποΰ ενας θεός, παράνυφος, τώρα κ ερ νά  γιά σένα,
"Οχι· μήν πιής τή λησμονιά, κοράσι άγαπημένο,
Γιά τά όρφανά, π’ άνάστησες, κι’ άφίνεις πικραμμένα !—

Κ ’ έσύ, άδελφέ μου, τ ί άποκτας, μή λησμονης· ’θυμήσου 
Πώς ‘βρίσκεις ’ς τήν όρφάνια μας έσύ τήν εύτυχιά σου·
Μέ τό ’δικό μας θησαυρό, καλότυχε, στολίσου,
ΙΙοΰ θήκη σύ ολοζώντανη τ ’ ανοίγεις τήν καρδιά σου.

Τό ’ξέρεις-ε^χ’ ε ξ  η καρδιών άγάπη γ ιά  τροφή της,
Καί πρόσεχε τό άχεΐλι της ποτέ να μήν ά/νίση !—
Χαρά ’ς έκείνη τήν ψυχή ποΰ, ’ντυέται τήν ψυχή της·
Ιΐίκρα ’ς τ ό ν  κόσμο, στεναγμό ποτέ δέν θά γνωρίση.

ΑΝΛΡΕΑΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ.

*) Οί στίχοι ουτοι ύπαινίσσοντβι τού; έν τ?ί προς ’Εφεσίους επιστολή λο- 
γο υ; τοΰ ’Αποστόλου Παύλου" ((’Αντί τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πα
τέρα αύτοΰ κ τ λ .»

0 1  ΚΙΝΕΖΟΙ

ΤΠ’ ΑΤΤΩΝ ΤΩΝ ΙΛΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟΙ 

ύπό

'τοΰΣυνταγματάρχου ΤΣΕΓΚ-Κΐ-ΤθΓΚ

"Ε/ομεν άνά χειρ ας ττ,ν δεκάτην εκδοσιν τοϋ 
ύπό τοΰ συνταγματάρχου Κινέζου f ( (T c h e n g -Iv l-  
Tongs γα λλ ισ τ ί έκδοθέντος, ύπό τον τίτλον
«Les Chinois peints par eux mfimesa ε γ 
γράμματος, περί ού θά προσπαθτ,σωμεν να έλθέ- 
σωμεν σύντομον άνάλυσιν, η περίληψιν, «φοΰ δ 
εύίωπαϊκός τύπος τοσοΰτον πεοι τοντου έποιν,- 
σατο λόγον.

‘Ο Κινέζος συγγραφεΰς, καίτοι εντελώς κάτοχος 
τ7,ς γαλλικής γλώσσας, τών γαλλικώ ν ευφυολογι
ών καί τοΰ γαλλικοΰ άλατος, καίτοι γράφων ώς 
εύρωπαϊος, δέν επαυσε νά σκέπττ.ται ώς κινέζος

μανδαρίνος έκθειάζων κα ί έπαινών τον κινεζικόν 
πολιτισμόν, τόν κοινωνικόν, πολιτικόν καί^ οικογε
νειακόν κινεζικόν βίον. Είναι δμως άνεπιδεκτον αμ
φιβολία ότι έάν ούτος δέν διέμενε έπί δεκαετί
αν δλτ,ν έν Εύρώπνι, έάν δέν έδιδάσκετο τ ά  ευ
ρωπαϊκά γράμματα  κα ί τάς εΰρωπαΐκάς γλώσσας, 
έάν δέν ήθελε μελετήσει τά  φιλολογικά εργα τών 
ευρωπαϊκών γλωσσών, δέν θά έγραφε μέ τόσην χάριν 
τό πόνημά του, δπερ έν μικρω χρονικώ διαστη- 
τ ι  ήζιώθη δικάκις νά έκΟοθΐτ τοΰθ’ δπερ και 
αύτός ό ίδιος ομολογεί δτι «έγραψε διά γραφϊδος 
ϊ κ α ί  ούχί διά χρωστηρος (ο ί κ ι ν έ ζ  ο t γ  ρ ά- 
© ο υ σ ι δ ι ά  χ  ρ ω σ τ  η ρ ο ς), κα ί έτι έμα
θε νά  σκέπτηται καί *νά γράφη ευρωπαϊκά.τ> 

Κ α ί δμως δ Μανδαρίνος δέν άφίνει περιστασιν 
δπως μΐι ψέζ-n καί διά σπανίας ευφυολογίας μη  
σκώψη τόν εύρωπαι'κόν πολιτισμόν, ένω άπ εναν
τία ς δράττεται πάσης περιστάσεως, έστω και άσχε
του, δπως άναφέρη πλειστάκις έν τώ  βιβλίω του 
δτι ή Κ ίνα iy  ει τετρακοσίων εκατομμυρίων πληθυ
σμόν καί δτι ό πολιτισμός α ύ τ ίς  χρονολογείται



προ εΐκοσιν αιώνων ποίν τοΰ χριστιανισμού. Φαί
νεται μεν ούτος οίλο; τ ή ;  ελευθερία; καί τϊί; 
προόδου, ά λ λ ’ άντιφάσκων προ; εαυτόν, έςαίρει τόν 
δεσποτισμόν καί τήν δουλείαν τοΰ πνεύματο;, ύπο- 
στηρίζων την στασιμότητα.

Τό σύγγραμμα διαιρείται εί; πλεΐστα  κεφάλαια  
έν οί; πραγματεύεται περί τη ; οίκογενεία;, τ ί ;  
θρησκεία; καί τη ; φιλολογία; τών Κινέζων.’Αφοΰ 
δμω; ούτο; λέγει δτι πανθ1 δσα έν Εύρώπη έ- 
δημοσιεύθησαν περί Κ ίνα; κα ί τών κατοίκων αύ- 
τή ; ύπό τών διαροροιν περιηγητών προσέρχονται έκ 
ψευδών πληροφοριών καί λελανθασμένων μονομερών 
εντυπώσεων, θά ήτον έπιθυμητόν να έπραγματεύε- 
το ό συγγραφεΰ; λεπτομερέστερον καί είδικώτε- 
ρον περί πολλών αντικειμένων, περί ών σπουδαία 
χάσμ ατα  ό εύρωπαίο; αναγνώστη; έν τφ  συγγράμ- 
μ ατ ι άνευρίσκει, κα ί περί πολλών ζητημάτω ν ά -  
περ μένουσιν ά λυτα . ‘Η οικογένεια εν Κίνα. είναι 
τό π ά ν ,  άποτελεϊ κυβέρνησιν έν μικρογραφία, είναι 
εί; λίαν εύρυτέοαν έκτασιν ή g e n s  τών Ρωμαίων, 
μέ την διαφοράν δτι εί; την πολυάριθμον κινεζικήν 
οικογένειαν υπάρχει εΐδό; τ ι  κοινοκτημοσύνη; δλω; 
ασυμβίβαστο; πρό; την 'ιδίαν της άναπτύςεως τοΰ 
ατόμου καί της κοινωνική; προόδου. Κ ατά  τό ύπό τοΰ  
Μανδαρίνου έκθειαζόμενον ίδιον οικογενειακόν σύ
στημ α  της Κίνας, δλαι α ί πρόσοδοι της οϊκογενείας, 
της όποιας κα ι α ί οικίαι είσί βυγκεντρωμέναι *χαί 
αί ίδιοκτησίαι συσσωματωμέναι, συλλεγονται εις τ ι  
γενικόν ταμεϊον ές ου δ γενάρχης η ό άρχηγό; της 
οίκογενεία; διανέμει είς έκάστην χωριστήν οικογέ
νειαν τά  αναγκαία, καί έξ ού δμως τά  θηλεα ούδέν 
έχουσι μέρισμα, διότι καθ’ άπαντα τόν κινεζικόν 
βίον ίσότης μεταξύ άρρένων καί θηλέων δέν υ 
πάρχει. ‘Ο αρχαιότερος της οίκογενείας, δ Γενάρχης 
διέπει τά  πάντα, ούτος αποφασίζει, ούτος διευθύνει 
καί Οπό τούτου υπογράφονται έν όνόματι της οίκο
γενείας άπασαι αί τοΰ βίου ποικίλα: πράξεις. ’Εν Κί
να αί διάφοροι οίκογένειαι άποτελοΰσι διάφορα 
Κράτη έν τ φ  Κράτει· εκάστη δέ οικογένεια εχει ίδια 
τθη καί έθιμα ές ών άποτελοΰνται οί γραπτοί 
αστικοί καί ποινικοί νόμοι αύτής. Δεν μ2; λέ
γει δμως ό έπικριτής τοΰ εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού, 
έντός τοΰ χάους τούτου της άπεράντου χολυνομίας, 
τ ίν ι τρόπο* δικάζονται « ί  άστικαί κα ί ποινικαί 
διαφοραί μεταςύ τών μελών διαφόρων οικογενειών, δ
ταν οί b'.αφοροι τών διαφόρων οικογενειών αστικοί 
και ποινικοί νομοί μεταξύ των συγκρούονται κα ί 
τ ί  γ ίνετα ι είς τό χάος τοΰτο τής πολυνομίας τών 
Εκατομμυρίων οικογενειακών νομοθεσιών τών τετοα -  
κονίων εκατομμυρίων κατοίκων τής άπειάντου ού-

ρανίου αυτοκρατορίας. ’Ενταΰθα σιωπά ά κινέζο; αίυγ- 
γραφεύ;, ένώ ήδύνατο νά διαφώτιση τό ζήτημα. ’Εν 
τούτοι; δμιλών περί τής γυναικός, ούδόλως επήρεά- 
σθη ύπό τοΰ έν τώ  εύοωπαϊκώ πολιτισμώ πνεύματος 
τής ίσότητος μεταςύ άρρένων καί θηλέων, διότι 
αναχωρεί έκ τής άρχής δτι ή καλητέρα υπηρε
σία ην δύναταί τ ις  νά προσφέρν) είς τήν γυναίκα εί
ναι νά  τήν διευθύνη—-οτι ό άνήρ πρέπει νά γ,ναι ό 
διευθύνων κα ί ή γυνή ή διευθυνομένη —  καί δτι ό 
σκοπός τοΰ γάμου είναι ή παιδοποιία, (έν Κίνα δέν 
είναι άσύνηΟες νά έχη τις έγγόνους εί; ηλικίαν τρ ιά -  
κοντα έτών), Έν Κίνα οί γάμοι συνομολ ογ οΟν τ  α ι 
μεταςύ τών γενητόρων τών μελλονύμφων οιτινε; είσί 
πρό; άλλ ήλου; πολλάκι; άγνωστα πρόσωπα- τά  δέ 
γαμικά  συμβόλαια συντάττουσιν οί άρχηγοί τών οι
κογενειών άνευ τή ; συμπράξεως ληξιάρχων, συμβολαι
ογράφων, ιερέων καί άνευ θρησκευτικών τελετών. 
Κ α τά  τόν γενικόν νόμον τής Κίνας οί γάμοι διαλύ
ονται κυρίως ένεκα δύο λόγων, ένεκα άσεβασίας τοΰ  
ένό; τών συζύγων πρός τούς συγγενείς τοΰ έτέρου καί 
ένεκα άτεκνίας. Ή  μοιχεία έν Κ ίνα  δέν θεωρείται 
λόγος διαζυγίου, διότι ό σύζυγος δικαιούται να φο- 
νεύγ) τήν μοιχευομένην σύζυγόν του. “Ολα τα ΰ τα  ό 
σοφός Μανδαρίνος έπαινεϊ καί εκθειάζει, άλλά  
πλέον παντός άλλου έπαινεϊ καί έκθ3ΐαζει το έ- 
θιμον η  τόν νόμον καθ’ δν ή γυνή έν Κ ίνα όεν εχει 
κληρονομικά δικαιώματα· τοΰτο δέ θεωρεί ΒΠβ d&S 
in stitutions les plus heureuses d e  la C h i
ne. Τιαωοεΐται μεν έν Κ ίνα ή πολυγαμία, άλλα  
επιτρέπεται ή ποόσληψις έταίρας έντός τής οικογενει
ακής οικίας, δταν μ άλιστα  ή σύζυγος είναι στείρα, 
τ ά  δέ έπιγεννώμενα τέκνα είσί νόμιμα, έχουσι δη
λαδή  τ ά  αύτά  δικαιώματα τών νομίμων τέκνων. 
Τοΰτο δέ τό σαλεΰον τάς βάσεις τής οικογένεια, 
βάρβαρον έθιμον ό συγγραφευ; ευγλω ττω; δικαιολογεί, 
τό θεωρέ! πανάρχαιον, επικαλούμενος μ άλιστα  το τής 
Παλαιάς Γραφής χωρίον κ α θ ’ δ ή στείρα Σαρρ* έ- 
πίτρεψεν είς τόν σύζυγόν της ’Αβρααμ να τεκνοποι
ησ/ι μ ετά  τής ες Αιθιοπίας δούλης ’Αγαρ. Αλλως α· 
θεωρίαι αύτα ι είσί σύμφωνοι πρός τά ς περί γάμου 
καί περί γυναικός θεωρίας τών Κινέζων, τάς όποιας 
συμμερίζεται ό κινέζος συγγραφεύς. Α λλά πρ^.ει 
τις νά είσδύσ/ι έντός τών σπλάγχνων τής κ ινεζική , 
κοινωνία; καί τών κινεζικών οικογενειών, δπω; ίόο 
τ ά ;  άσχημ ία ; καί τ ά ;  ρυπαρότητα; γεννώμενα; έκ 
τοΰ τοιουτου βαοβάρου έθίμου—  όπως ιόνι τ α  σκαν- 
δαλα  κα ί τ ά  εγκλήματα γεννώμενα έκ τοΰ τοιού- 
του άνηθίκου έθίμου. ’Α λλ ’ ό Μανδαρίνο; άνευρίσκει 
προτιμωτέραν τήν πρόσληψιν τής εταίρας έντο; τής 
κινεζικής οίκογενείας, τή  συναινέσει τής συζυγου, π α 

ρά τήν διατήρησιν τή ; έταίρα; έκτο; τή ; οικογενει
ακή; οικία; καί άγνοούση; τής συζύγου, ώς σ υ ν- 
ε ι θ ί ζ ε τ α ι  έ ν  Ε ύ ρ ώ π ν )  καί δπερ έπιφέρει 
τό άτοπον τής έπιγεννήσεως τέκνων μή νομίμων καί 
έχθρών πρός τά  άποκληροΰντα αύτά, πρός τά  έκ νο
μίμου γάμου γεννώμενα τέκνα. ‘Π; δέ ειπομεν άρ- 
χόμενοι, ό ήμέτερο; Μανδαρίνος ακροθιγώς άπ τετα ι 
όλων τών σπουδαίων κοινωνικών ζητημάτω ν, τά  όποια 
άλλως εξετάζει έν γενικότητι οσάκις πρόκειται περί 
Κίνας, δέν εισέρχεται δε είς τά  καθέκαστα καί είς 
τάς λεπτομερείας, είμή όσάκι; όμιλεΐ περί Εύρω- 
πης, τής όποίας δλα ευρίσκει έλαττω ματικά  καί ά 
σχημα, άκόμη καί τον καλύ,ττοντα τήν κεφαλήν 
τώο. άνδρών υψηλόν πίλον καί τόν μέλανα ιμ α τι
σμόν αύτών κοινόν μ ετά  τών υπηρετών τών ςενοοοχει- 
ων καί τών θαλαμηπόλων.

(επεται συνέχεια) ^

ΦΤΣΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ  

( συνέχεια )

Ή  φ ύσ ις , δ π ω ; δ ιά  τ ά  φ υ τά  κα ί τ ά  ζώ *  κ η  τά  
π τ η ν ά , οΰτω  κα ί δ ιά  τόν λογικό ν άνθρωπον κρα
τ ε ί  κλίμακα·. Καί δ ίδ ει μέν ή φ ύσ ις , / * ρ ίζ :ι ,  
ά λ λ ’ ούχ ί εξ ϊαου εις όλους, ουτε ε ί ;  δλουί έξ όλω ν, 
οΰτε ε ίς  τούς μέν κα ί τ ο ύ ; δέ τά  α ύ τά , τή ν  ά γά -  
* η ν , τή ν  ε ιλ ικρ ίνε ια ν , τόν ζήλο ν , τό ενδιαφέρον, 
τή ν  α ύτα π ά ρ νη σ ιν , κα ι τ ά  π α ο α π λή σ ια  το ύ τω ν  
εΰν-ενή α ισ θή μ α τα , ε ’ξ μ ά τη ν  ήθελε νά ζητήσωυ.εν 
ε ’.ς όποιονδήτοτε* τά ς  το ια ύτη ί φύσ*ως αοετάς δεν 
εύρίσκομεν ε?ς όλους. Ο ΰτω ; εις μάτ/,ν ήθελε ζη- 
τώ μ εν ίχ νη  κ α λ λ ιτεχ ν ικ ο ύ  γοωστήροϊ έκ ε ΐ δπου 
ή ά φ υσ «6 τγ ,ς  ςυπ να  τή ν ά ·-ατάκτησ ιν·

'U ζω γρ αφ ική  ε ίνα ι ή τέχνη  τοϋ ά ντ ιγρ ά φε ιν  
τή ν φ ύσ ιν . 'η  μουσι/.ή παρωαοίως ε ίνα ι τ) τέχνη  τοϋ 
π ισ τ ώ ; διερμηνεύειν κα ί αισθητόν πο ιε ϊν  τό ν κ ε- 
κρημμένον τή ς φύσεως μ αγ ικόν χ ίσ μ ο ν .

Αί τρεις α υτα ί τ ή ; κ α λ λ ιτ ε χ ν ία ; κόοαι, η ζ ω 
γραφική , fj μουσική, κα ί ή πο ίη δ ις , είνε ώ ί  τ ?'·α 
διαφίρου είδους κ ά το π τρ α , τώ ν όποιων τ ε λ ικ ο ί προ
ορισμός εινε ή e —\ τό  π ιστότεοον ά ντ ικ α τό π τρ ισ ις  
τή ς φυσεως* δ ιά  τ  -υτο δίακριτι/.όν π α ντό ς  κ α λ 
λ ιτ εχ νή μ ατο ς  ίΐ ,ε  ή φ υ σ ι κ ό τ  η ς. Έ / .τελε ί δέ 
τόν προορισμόν του , έργον τ ι κ α λ λ ιτ εχ ν ικ ό ν , orav  
εν α υ -ώ  π ερ ιεχ ω ντα ι τά  στοΐ'/εΐ* το ΰ  φ υ σ ι κ ο ύ .

11 φ ύσ ι; δ ιδάσκει τή ν τ έ χ νη ν , δ ιά  δέ τή ς  άπό 
τοΰ φυσικού πηγαζούσης τέχ νη ς , εύρίσκομεν τή ν  ο 
δόν τή ς  φόσεω ς.

'Ο σον άπομα^ρίνεται ή τ έ / ν /j τή ς  φ ΰσ εω ; (το ΰ  φ υ 
σικού) τόσον η τέχ νη  κ α ζ ίσ τ α τ η  ά σ θ ενεττέρ α , ν ε 

κροτέρα, ανούσιος άχρεία προσπεποιημένη,τέχνη κακή" 
' ί ΐ  καλή φύσις προϋποθέτει ζιοήν, ί; ζωή προϋπο

θέτει καλήν φύ-jiv* δ ιά  τούτο κ » ί ή καλή τέχνη  
ε’.σάγει, δ ιατηρεί ημάς έν τή ζωή/ ένώ η κακή τ έ 
χνη, ή τέχνη ή ψευδής η εκ διεφθαρμένης ή αχ ρεί
ας φυσεως ποοερχομένη, εισάγει ήμας είς τήν φθο
ράν. Κ,αί διχκρίνε-.αι ή διεφθαρμένη φ ύσ ιί έκ τής  
ά φ υ σ ι κ ό τ η τ ο  ς ένώ τήν καλήν τέχνην δ ια 
κρίνει ή φυσι κότης.

"Οτι ό καλλ ιτέχ νης είνα ι κάτοπτρον, έντός τοϋ 
οποίου α ντ ικα το π τρ ίζε τα ι, δπως ή καλή οΰτω καί 
η κακή φύσις, ούδεμίαν έχει σχέσιν μέ τήν ιδ ιότη
τα , ή< πρέπει νά έχη ό κ α λλ ιτέχ νη ;, τού νά κέκτη*  
τ α ι τά  στο ιχε ία  τής εΰγενούς φύσεως καί ο^χ} 
τής αχρείας.

'Η ψυχή τοΰ καλλ ιτέχνου  εί'/at κάτοπτρον άν- 
τικατοπτρ ίζον, τό φυσικόν κάλλος, οπω; καί τ *ς 
ασχήμιας, τάς |άρετάς δπως καί τάς κακίας* δ ιά  
τούτο τό κάτοπτρον αυτό πρέπει νά ηναι φ ΰ σ ε 1 
κ α λ ό ν ,  δ ιά  νά ήναι καί σαφές, ϊνα  σαφώς, ή'τοι 
π ιστώ ς μεταδίδ·/) τά ς  εικόνας.

' ί ΐ  μετάόοσι; τών εικόνων, έχει ανάγκην τέχνης 
καί ιδού ή ή:εμοϋσα φύσις δ ιά  τής θαυμασίας  
τοϋ νοός ίδ ιότητος, τ ίθ ε τα ι εις ενέργειαν, κα ί διά  
τή ς  τέχνη ; εκτυλισσόμενη άπ ο καλό π τετ* ι μέ δλας 
αύτής τλ ς  καλλονάς κα ί τά  μ υστήρια .

(επεται τό  τέλο ;) ΠλΝΟΣ ΙΩΝΑΣ
■ο > θΟ ^:Βο·θ | ■—

Α. Κ. ΔΑΜΒΕΡΓΗ
(ΚαΟ. τ ή ;  χημεία;)

‘Η επιστήμη σου δείχνει κ’ έξετάζει 
Τή ν ο θ ε ί α  ’ς ταις τροφαις xai τά ποτά· 
¥Αχ, έκείνη γ ια τ ί δεν ξεσκεπάζει, 
‘Οποΰ κρύβει ή ανθρώπινη καρδιά !

ΤΑΚ.ΙΝΘΟΣ.

ΤΩι ϊλΚίΝΘΩι. 

Ή επιστήμη {ίου δείχνει χ’ έξετάζει 
Τή νοθεία 'ς ταις τροφαις xat τά ποτά· 
Ή δέ π ο ίη σ ι. . .  έκείνη άς ξεσκεπάζν^, 
"Οσα κρύβει ή άνΟρώπινη καρδιά. *)

*) Τήν εί; τό άνωθι επίγραμμα του ήμετέρ ου 
‘Τ α  κ ί ν θ ο υ άπάντησιν, ην κα τά  παράκλησιν τοΰ κ. 
Αααβέργη, έποίησε κα ί έδημοσίευσεν έν τώ  ύπ ’ άρ ιθ . 
2 0  τοΰ Δελτίου αύτή ; ή Έ β δ ο μ ά ς ,  ίύχαρίστως 
μ.εταφέρομεν έν τί> Κ υ ψ έ λ  ij.



Ευχαρίστως καταχωρίζομε'.» κατωτέρω καί έτέραν 
ιταλικήν μετάφραιιν τοϋ έν τώ προνιγουμένω ήμών 
φυλλασίω δημοσιευθέντος άρίττου ποπτίματίου τοΰ φί' 
>.0'} καί συμπαθούς ποιητοϋ ’Ανδρ. Μαρτζώκη, «Ή 
'Κλλάς πρ6ς τήν ’Ιταλίαν•,φ'.λοιτον/,θεΓιαν ρ,ετά πολ
λής άκριβείας καί έν τω αύτω τοΰ πρωτοτύπου μέτρω 
br,o τοΰ έκ, Κέρκυρας διακεκριμένου λογίου καθηγ.
Φραγκίσκου As Μέντου, καί δτιμοσιευθεΐσαν εν τω

is-' άρ·.0. 18 (12'Slaiou) φύλλω τ ί ;  έν Παν»ρ- 
μω έκδίδομένης φιλολογικής έφημερίδος « Hi vista 
llaliaua.n Χαίρομβν δέ μανθάνοντε;, δτι τό έν λό
γω «οίηα*, άλλως τε έτυχε τ ί ;  ^"iSor.iaa-
σίας o jy 1. ολίγων έν ’Ιταλία λογιών, ζω/,ρόν ένε- 
ποίτ,σεν ένθουσιασμάν εί; του; άναγνώβτϊς τή; aR l-  
vista Italiana.»

G RECIA A  IT A LIA  

In occasione del monumento da erigersi da quest’ ultim a 

AD UGO FOSCOLO.

T rad uz io n t Omoritmica d a l grcco d i A ndrea Marzocchi,

Di g io ia  p iansi, a l i i ! lassa, quando appresi, o suora amata, 
Che al nostro illustre  figlio  aderger bram i monumentoj 
E quasi in  sen balzare la  m ia prole m ’ ό sembrata,
C ui Γ Orto culto e gloria  Γ Occaso dar b intento.

Ed ora, ahim£, la  misera, la gen itrice afflitta,
L ’ orfana cu lla  serbo del figliuolo mio soltanto!
0  fida arnica, invidia  a te non porto io derelitta,
Se n el tuo grem bo accogli le sante ossa con tuo vanto.

Un sol desir io sento·, da te ch ieggo un  sol fayore,
E  tu  deb ! non niegarm elo ·, no, dolce m ia diletta·,
Del figlio  al soave plettro io t i scongiuro per 1’ amore ! 
D alle sue labbra udresti cio cbe i l  cor cbiede e m i detta,

Vorrei quel sim ulacro cbe tu  bram i in  quest' etade 
S u l monumento erigere cbe infiamma il nostro affetto, 
D alla tua mano esperta, ravvivato da deitade,
Sia di Penteli o Paros desso sculto in marmo eletto.

Che madre u n ’ altra volta  del mio figlio  dirm i ve gg a , 
A  cui il  mio latte e il  tuo, o Italia, diede nutrizione·,
Che dal mio sen la luce, come un di ei ancor rivegga,
Ed ambe ricongiunte siamo in  ta l nuova creazione.

Corfu, M arzo  1887.
Prof. F rancesco Di Mento,.

(Dalla <Riv. I ta t la n a > di Palerm o, No. 18J


