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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

Τήν έπιούοχν, 5 Γεώργιο; έζηχολουθΓ,τε τί,ν 5 ηγη. 
« » του, ώ; έξις.

Ο Κορίάδο: παρεμυθιίτο διό τάς θλίψει- τάςόεοι- 
α ; ϊ)«μξχνεν, υπό τών {ΐλω< μετά τών ό.τοίων ουνε- 
διαιτατο. Ή  Ίωοηρίνα τ:ν  ή/.ουε πάντοτε μετά πολ 
Αή; π :5?ο·/Γ,;. τϊ< «»έκρινε π « 6ύμω; καθ’ όλα χαί 

Π λΝΛΟΡΑ ’

τόν χαρεχαλει νά την διορία»; διδαοχάλτοσαν εις τά 
νέβν αύτοΰ οχολεϊον.

’Αλλο, έλεγε» ή Κ. Βαλτέρου, ή ραπτική δέ» ©9ά- 
ν«· οί χωριχοί μα; δέ» ήξεΰρουν ούτε τού; χήπους των 
νά χαλλιεργήοωοι, ούτετό μαγειρείόν τω» *α ιπιμελή- 
δώαιν ά; άποπέμψωμεν λοιπόν τού; μαγείρους μας 
χαί ά; παραλάβωμεν άντ' αύτών τάς θυγατέρας τών 
χωρικών μας, εγώ βέλω τούς διδάξει χαί τή» μαγει
ρικήν χαί τή» κηπουρικήν άς προς δέ τά λοιπά, ή δι- 
όρθωοι; είναι εύκολος· μικρό» τ ι κέρδος, έ» μικρόν ψά- 
6ι»ον σχιάδιον χαί εν χαινούριον περίζωμα θέλει θαυ- 
μααίως διεγείρει ιόν ζήλο» τώ» ανθρώπων αυτών, 
τόν όποιο» θέλει έπειτα συντηρήβιι ή ριλοχαλίαχαί 
τ ι; τώ* γυναικών ματαιότης, διότι άνευ τής ματαιό
τατο; τών γυναικών μήν έλπίζιτε τίποτε άπό τού; 
ά'δρα,· δ πρός τήν καλλονήν έρως είναι ή πηγή παν
τός ΰπ αιτώ» πραττομένοο καλού. Ή  καλλονή του; 
ϊξανερονεΓ ά; ώρεληθώυε» λοιπόν άπό τήν αδυναμίαν
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ταύτη» τή: χαρδιας των, ά; χαταστήτωμεν τά ; χω - 
ριχαομας β εχ τχ ά ς , χαί ai χωρικά ί μας ευκόλως 0έ- 
λουσι μετοβ'.ηθή.

Τοιτΰτα εχεγϊ περί τού αντικειμένου τούτου, μέ 
τήν συνήθη αυτή; έρασμιότητα, ή Κ. Βαλτέρου. Ό  
Ko¡fp»3o;, οειλιώ», ερ’ριπτε λαθρα τά βλέμματά του 
πρός T9 μέρ>; της Ίωσ»φι»α:, ήτι; έσν παοετήρησες 
τοΰτο, ήνύνατο ιΰχολω; να ευρη έπι τοΰ προσώπου -του 
τήν χ.-όύιξι» τών λόγων 7? ; μητρός τη;· αλλ έλα 
οοά χαθώ; ή rov, «μαΐνετο οτι δέν ένόει τίποτε άπό 
τήν ιυγλωττον εκείνη» διδαχήν, χα> ήγωνίζετο να δια 
λύση ε»α χουβόδεμα, πειραίουσά συγχρόνως το·» οι
κονόμο». O Κορένοο; πσσέ δέ» ήςιώΐη τή: εύτυ /α ς 
ταΰτης· ή Ίωσηφι-α έφαινίτο ά;απώσα τόν οίχονό 
μον καί εις τόν πε.ίπατον πάντοτε επί του βραχίο
να; αύτοϋ έσττ,ρίζετο, ό δέ Κορράδος προσεψερε ουνή 
βω; τον ίδ χβ* τον εΐ; τήν μητέρ*.

T i  σχολεία τής ραπτικής, 7τ'; μαγειρική; χαί τής 
κηπουρική; μετ' όλίγον ώργονίσβησαν, ai διδασκαλία- 
cat ϊ,σαν επιμελείς, χαι τά καράτια τον χωρίου, aya 
ηχούταν να γίνεται λόγο; περί ερυθρών ταινιών, ψκ- 
βίνων οχιαδιων, χαι νέων περιζωμάτων, εφιλοτιυήθηιαν 
παίον νά πρωτοευδοχιμήση περί τήν οικιακήν οίχονομι 
βν. Μάτη» ό εφημέριος έμυχάτο χατά τών άρειανών, 
τά κοράσια ερραπτον, οί παίοε; έδιδάσχοντο . . . .  τά 
πάντα έ»ί λόγω ευδοκιμούν.

Μόνος ό Κοόραοο; δεν είχε χαλώ:. Ενώ όλοι οί 
χωρικοί ένητχολοΰντο εΐ; τό νά έμβαλώσωσι τά ; τρύ 
πας τών άγχώνων αυτών, αυτό; ιΓχε μίαν μεγάλη·» 
τρύπα» χαί 3έν ή-ευρε τ.ώ; νά τήν φράξη.

Ό θεν άιεμαζρύνβη aró  τήν Ιωσηφίνα» όσον ήδύ- 
νατο. Ωφελείτο σπανιωτερον άπό τήν συναναστροφήν 
τη;. Ήγάπησε πάλιν τά βιβλία. Έπολλαπλασιαζε τά; 
βελτιώσεις εί; τό χτήμα του όποιου είχε τήν ανώτα
τη» έ; ιττααιαν* άνελαβε» αυτοπροσώπως, ύπέρ τών 
συμφερόντων τού Α. Β/λλενροθου, τήν οιεζαγωγήν 
διχη; τίνος ώ ; έχ τή ; όποια; ή/αγχάζετο νά απέρχε
τα ι πολλάχι; το'· χτήματος- ένί λόγω ήγωνίσθη παν- 
τ ί  σθε’νει ν’άναλάβη τήν προ-ίραν αύ:οΰ ισ .ρροπίαν,άλλά 
δέν ήόύ»ατο να έπιτύχ καθ όλοχληρίαν τού σχοποϋ.

Ή  ’Ιωσηφίνα οΰοέ παρετήρει, χατά τό οαινόμενον 
τήν άπαυαίαν ταυ, χα διετελει χρό; αϋ:όν ό,τι ήτα 
πάντοτε, εύγενή; χαί ψυχρά* ή μήτηρ ττ,; Χαι αυτή 
ίλεγον πολλάχι;, άτι άμα έλβ:ύτης τή ; άνοίξεως, νέ. 
λουν μεταβξ έτ;! τινα χρόνον εις μεμαχρυτμένην τινά 
πόλιν. Ή  Ίωαηρίνα έτρελαίνετο άπό τήν χαράν τη; 
όταν έαυλλογίζετο αυτό τό ταξεϊδιον- καί ό Κα^ράδο; 
έραίνετο ότι τό έγχρίνει. Μίαν ήμε'ραν ή Κ. Βαλτέρου 
{λαβεν ε’πιατολ.ήν, μετά τήν άνάγνωαιν τή ; όποια; 
ήτοίμασε τήν αυαχευήν αυτής, χαί άνήγγειλεν ότι α 
ναχωρεί τήν έπιουααν.

—  Μέ τόαην /.αιχαν άδιαρορίαν, φιλτάτη Ίωοη- 
φίνα, άρίνετε τόν ήτυχό» μα; αύτόν τόπον . . . .  ήρώ- 
τηαιν ό Κα^άάδος.

—  Τοιαύτην ήτυ·χίαν τήν εύρΐσχω παντεύ, άπήν- 
τηοεν Ιχείνη γελώτα.

—  άέν άμρ.βάλλω* χαί ίτως ατοχάζεαβε ότι δέν 
αξίζει T¿y xóxov νά μα; εν0ιμεΪ3βε.

—  Μ έ  ά ϊ ι χ ε ί τ ε ,  τή ά λ η β ι ί α  * Σ α ς  β ιβ α ιώ  ότι έ -
πογωρίζαμαι μέ βλίψιν τά άνβη μου, τό σχολειό» μοο* 
αλλά τέαααρες εβδομάδες παρε'ρχονται τόϊον γλήγο- 
ρα. Ύπετχεβςν νά φέρω εις τή»* Λπιμιλιατέρα» τώ» 
μαθητριών μου κάτι τ ι ώραιον.

—  Άμμ* εις έμε'να τ ι θά μέ δώαετε ; έχρόοβισεν 
exfivo;, συγκεκινημένος ύπό τή; θλίψεως, χαι λαβών 
μέν τή- χιϊρά τη ; εις τάς χείρά; του, οτήαας δέ τό- 
β/.έμμα ταυ έκί τών βλεμμάτων της.

Έ 'ΐίνη  οέ γελώτα,
—  Καί τ ι Οελετε νά δοίτω εις ύμας, κύριέ μου 

ΊδαύΓ ά/ επιμεληΟήτε χαλώ; τά  άνδη μ;υ, 0ά σάς 
φε’ρω έ ' χαι-ούριον ποτιστήριον.

Καί είπαΰϊα ταϋτα,, άπήλΟε χορεύαυαα. Ό  δέ Κορ* 
ράαας έμεΐνεν άφωνος χαί χαταπεχλ.ηγμένος.

Ά χοχαιριτίαας τήν Κ. Βαλτέρου, άπήλΟεν εις τόν· 
άγράν διά νά μή ιδη τήν Ιωσηφίναν αναχωρούσαν. Καέ 
πορευάμενος είδε τήν φύσιν μαύρην χαί σχοτεινήν, ένώ 
έριρεν ή'η τό λαμπρόν τής άνοίςεως ένδυμα- τά πάντα 
παρίσταντο εις τούς όφβαλμούς του άψυχα και νεχρά- 
τά δινδρον δεν τόν έφάνη είμή πράαινος ογχος ξύλου" 
ή αηδών έ:ύριζεν ή περίφυτος χαί χαριεατάτη λίμνη 
μετεβλήΟη εις ελος μέγα- ό χόαμος όλος τόν έπροξένει 
βλίψιν, χαί τόν «φαίνετο έστιρημένος νεότητος χαί φαι- 
ϊ,ότητο;, ώς Ιναυμα πιλαιόν. Αυτή ή παίητις δέν ή- 
τον ήδη ίχανή νά χινήτη τήν φαντασίαν του δαον ουτος 
έπεΟύμει καί εΰρισχε τούς μέν άοιδαύ; τής φύσιως 
άηδεϊί, μωρούς δέ τούς του έρωτος άοιδούς.

« Ά  ! ή αιτία όλης αΰτή; τής άλλοιώσεως eivac 
επί τέλους έν έμαυτώ, Ιλίγε χολλάκις άναστενά- 
ίων. Κοόράίε! Καρράδε! έχ ιις  εις τόν αγκώνα σοι* 
τήν μεγβλητέραν τρύπα» του κό»μου! · Καί έλεγε* 
όρδά, δ ότι έγνώριζεν εαυτόν.

Αί τίσσαρες έχεΤναι εβδομάδες τόν εφάνησαν τε'σ- 
ααρα Ιτη. Τελευταιαν έπανήλδεν ή ’Ιωσηφίνα χαί ή, 
μήτηα τη;. Ό  Καρψάδος είχεν αποφασίσει νά τήν ίδη 
μέ αδιαφορίαν ίσην τή; έδιχής της, χαί ή άπόφασις 
χύτη χαδησύχασεν όπωςοϋν τήν καρδίαν του. Ά λλ’ ή 
χαριεστάτη έχείνη χάρη ήτα λαμπρότερα παρά ποτέ, 
χαί τοσαύτην έςίζρτζι χαράν διότι έπανήλβεν εΐ; τήν 
εξοχήν εκείνην 1 Έρριψε 3έ πρός τόν Κορράδον βλέμ
μα έν ο  άπεχαλύπτετο άπασα αυτή; ή ψ»χή> έτεινε 
πρός αυτόν λάθρα τήν χεϊρα, επίσης καί πρός τόν Κ. 
Οίκονόμον, τόν έξελβόντα τής οικίας διά νά τήν βοη- 
θήτη νά καταβή τής άμάξης, ώρμησεν έπάν» του, τόν 
ήσπάσΟη καί ήρχισε νά χλαίη.

Ό  Κορράδις είδεν όλα ταϋτα διά μια; χαι έταραχ- 
θη· χαί καυστικόν τι δηλητήριο·» ήσβάνθη παρεισδυον 
εις τήν καρδίαν του.

Μίαν πρωίαν, ένώ έπρογευμάτιζον, εί;ήλΟεν εις τό 
δωμάτιον ταχυδρόμος έκτακτος σταλείς ύπό τού τρα
πεζίτου Σμιοιου. Ό  Κορίάδος. άναγνούς τήν πα^ αύ- 
του χομισΟεισαν επιστολήν, ώχρίασεν* οί δέ περιεσ-  
τώτες παρετήρουν αυτόν έν σιωπή, άγνοοϋντες τ ί έπέ- 
ecpe τήν άλλοίωσιν ταύτην τή ; όψεως του. Ό  νέος μας 
άπέττεμψε τον ταχυδρόμον, άνέβηείς τόδωμάτιόν tou, 
ίχλείσθη έ» αύτώ χαί δέν έφάνη περί μεσημβρίαν ιΐς τή»
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χοινήν τράπεζαν. Ή  Κ. Βαλτέρου τόν ΰπήγε μόνη της 
τό γεΰμά ταυ, χαθά έζήτησεν ούτο;, διά νά μή ίιαχό. 
ψη τήν έργασίαν του. Εί;ήλ0ε δέ ή χυρία έχείνη έν 
ειωπή, μή τολμώσα νά τόν άπευθύνη τήν έλαχίστην έ 
ρώτησιν. Ε ις τό πρόςωπόν τη; μόνον έφαίνετο μικρά 
τι; άνησυχία.

Ό  Κορράδος ένόησε τήν θλιψιν της, καί λαβών 
τήν χειρα ιή ; αγαθής γυναικός,

—  Αίίριαν πολλά πρωί αναχωρώ, εΐπεν- τήν εδώ 
θέσιν μοβ θέλει τήν λάβει άλλος. Σ5; εύχαριστώ διά 
τήν φιλίαν σας . . .  σήμερον δέν είμπορώ νά σά; ει.τώ 
πλειότερα.

—  ΙΙώς! μάς άφίνετε, άνέχραξεν ή Κ. Βαλτέρου. 
ϊρά γε διά πάντοτε;

—  Ιΐιθανώτατα.
—  *Ώ θεέ μου? . . .  χαί δ ια τ ι; μήπως καί ó Κ 

Βαλλενρόθης . . . .
—  Μή μ' έρωτατε σήμερον πλειότερα . . . .  Ή  Κ. 

Βαλτέρου άπήλθε σιωπώσα χαί χλαίουσα. Ό  δέ Κορ 
ράδο; έςηχολούθησε τήν έργασίαν του, δ ότι ειχεν α
ποφασίσει περί τού πρακτέου. Γνωρίζων εις τήν 
«αραχειμένην πόλιν νέον τινά νομικόν ιχανότατον, έξε- 
λέξατο αύτόν ώς διάδοχόν του, έπιφυλαττομένης τή; 
«πικυρώσεως τοΰ Κ. Βαλλενρόθου. "Οθεν έγραιύε 
πρό; τε τόν νέον διχαστήν χαί πρός τόν Οίχονόμον ό 
δηγίας μαχράς περί τών μάλλον κατεπειγουσών υποθέ
σεων- Έ πειτα  δέ περί δυσμάς ήλίου, έσυνύρυε τά  α
ναγκαιότερα πράγματα καί εφόδιά του, διότι έμελέτ« 
ίδοιποριαν μακράν, έμελέτα νά άπέλθη εις Ί·δι*ήν.

Ό  Κ. Σμίδιος τόν είχε διαβιβάσει επιστολήν τού 
Κ. Μαρβελίου έν ή ουτος, άπό τής χώρας εκείνης, 
τόν διεμήνυεν ότι έστερήδη ά τάσης αύτοΰ τής περι
ουσίας, ότι διετέλει έν πολλή αμηχανία, ότι δέν ήόό- 
νατο ούτε συνήγορον νά πληρώση πρός άνάκτητιν του 
δικαίου του, ούτε νά ζήση πλειότερον εις το αντην θ-:- 
βιν, ότι ή9ελε μέν νάέπανέλθη εις τήν Ευρώπην, άλλ» 
δέν είχε τά πρός τούτο αναγκαία χρήαατα, ότι είχε 
μέν διάθεσιν νά πορισβή τά πρός τό ζην χρε·ώ?η έρ'γα- 
ζόμενο;, άλλά (στερείτο καί αύτό τό χαταφυγ ον, καόό 
γέρων, αδύνατος καί μή είδώ; αρκετά τήν 'Αγγλικήν 
γλώσσαν. ‘Οθεν παρεχάλει τόν Κ. Σμίδιον νά έξετάοη 
πού ευρίσχεται έ Κο^όάδος Έ χχιος, τόν ίκοίον άλ
λοτε άνέθρεψι, νά δηλώση εις αύτόν τήν παρούσαν 
χατάστασι'ν του καί νά τόν είπη ότι άλλην ελπίδα π 7ρ 
α ύ τ ό ν  3έν εχει. Ό  Κ. Σμίδιο; τόν ήρώτα λοιπόν ά» 
σκοπεύη νά ύπάγη νά ευρη τόν Κ. Μαρβέλιον, 8ιά νι 
ίιεξαγάγη τή» δίκην του χαί νά περίθαλψη τόν γέροντα 
έχείνον διά τή; ιδίας εργαοία;, ότι ά» άποφασίση νά 
■άπελθη, 5 Τραπεζίτη; είχε παρά τού Κ. Μαρβιλίου 
τήν άδειαν νά τώ χορηγήοη τά  αναγκαία πρό; τή·» οδοι
πορίαν του Ιξοδα εΐ; λογαριασμόν τών διακοσϊων φλω- 
¿ίων, τά δποία ήσαν ώρισμένα εΐ; άποκατάστασίν του.

« Ίσ ω ; δ Κορράδος (ουτω; έ-.ελείω»ε< ή επιστολή) 
βέν άποφασίση νά έλθη· ι'σως δέν (¡μπορέσετε νά τόν 
εδρετε, ισως ούδέ ζή πλέον. Τότε λάβετε, παραχαλώ, 
«ιχτον πρός έμέ, χάριν τή; άρχα·α; ήμών φιλία; καί 
στείλετέ με μερικά χρήματα, διότι Εσ» διέσωσα δέν 
■άρχοϋσιν εις συντήοησιν τών δλίγων χρόνων τού; ό

ποιου; έχω ακόμη νά ζήσω εΐ; τόν κόσμον αυτόν!»
Εΐ; τήν λυπηρόν ταύτην επιστολή», ό Κ. Σμίδιος 

προςέθηκεν όλίγας τινάς'Λεξεις, τάς οποίας άναφέρο- 
ιεν ενταύθα έν περιλήψει.

α Μήν άνητυχήτε, φίλε μου, περί τή ; τύχης τού 
αγαθού Μαρδελίου, δ.ότι τό κατ’ έμέ δέν θεΛω τόν 
έγκαταλείψει όλως ά"επιχούρητο», ενθυμούμενος τήν 
άρχαίαν φιλίαν μας. Εννοείται ότι δέν θέλετε αφήσει 
τήν θέσινσαςδιο νά τρίξετε εί; τήν Ινδικήν επί τώ σκο
πώ τού νά βοηθή;ετε άνθρωπον γέροντα (Κύριος οΐδε 
ά» τόν εΰριτε έ» τοϊ; ούειν ;) εί; επιτυχίαν μ»ταία; 
δίχη; καί νά οώοετε αύτώ διά τή; ξυλουργική; ερ
γασία; σα; πόρον ζωή; τόν όποιον στερείται. Δέν ή* 
ξεύρω πώ; δ καλός αυτός άνθρωπος ύπέπεστν εί; τό- 
οη» δυςτυχιαν. ϊόρα πρέπει νά ή·»αι ϋ I ή C2 ετών 
αί θλίψεις ο.αί τά άποτυχόντα σχιδιά του π.θανώτατα 
τόν έγήραοαν. Ό ,τ ι  μάλιστα πρέπει νά οά; άποτρί* 
ψη άπό τήν έκπλήρωσιν τής επιθυμίας του, ιίναι ή 
μετά τοΰ Κ. Βαλλενρόθου συμοωνία σα;, ό ;τ ι; ιύρί- 
σκεται κατά τό παρόν εΐ; Ρατισβό-ην, μέλλον νά 
διατριψη έχει, ώ ; νομίζω, μέχρι -.ή; 29  τοΰ τρέχον- 
το;. Μετ' αύτού πρεπει νά ουνοννοηθήτε περί τής ύ" 
ποθέσεω; ταύτη;, διότι αύτός μό»ο; έχει τά διχαίωμβ 
νά σα; άταλλάξη άπό τάς υποχρεώσεις τάς οποίας 
έ ελαβ-τε- άνθρωπος τίμιος, οίος είσθε ύμεϊ;, £έν πα
ραβαίνει τον λόγον του. Έ ν τούτοι;, ά» επιθυμητέ 
»ά πέμψετε εΐ; τόν Κ. Μαρβέλιον μερικά χρήματα, 
είμαι πρόθυμος νά τά διαβιβάσω εΐ; ούτάν διά ουναλ- 
λαγματιχή;- σημειώτετέ με μόνον αμέσως τό ποσό», 
διότι τό πράγμα φαίνεται χατεπείγον. Είμπορώ συγ
χρόνως νά είπ ο εί; τόν Μαρβέλιον, οτι άγνοώ μέχρι 
τουδε πσΰ εύρίσχεοθε, καί νά σά; δικαιολογήσω οδ- 
τω άπογρώντώς. »

—  Κύριε Σμίδιε, άνε'κραςεν ό Κο^ψάδος μέ χείλη 
τρέμοντα χαί μέ οφθαλμού; δαχρύοντα,', Κύριε Σμί
διε, είσθε άνθρωπο; κακοηθέστατος, έξ εκείνων οί ό
ποιοι σήαιρον κατά δυςτυχιαν εύδοκιμοΰσιν εις τόν 
κόσμον, άνθρωπο; οΰταδανο; φέρων τήν πρσςωπίδα τής 
αρετή;. Έ γώ  είμαι υίός τοΰ Μαρβελίου, είμαι οφειλέ
τη; του, διότι χάρις εί; αύτόν έγινα άνθρωπος. Έ λ α , 
Κοδραδε, δπαγε εί; τή» Ινδικήν, ύπαγε εις βοήθεια» 
τοΰ πατοό; σου.

Ό  Κ-ορράδο; έδωχεν εί; τόν οίχονόμον τ ά ; άναγ- 
χαία; οδηγία; ώ ; πρός τάς μάλλον χατεπειγούσας 
ύποθέοεις, διά νά μή συμβήή ελάχιστη ζημία άπό τή; 
εσπευσμένη; άναχωρήσεώς του.

—  Υ πάγω εΐ; 'Ρατισβόνην, τόν είπε, διά νά ζη
τήσω τήν παραίτησίν μου άπό τόν Κ. Βαλλενρόθην 
καί νά τόν παρακαλεσω νά διορίση άλλον άντ’ έμού 
ο καστή».

Ό τα »  ό Κορράδος εί;ήλθεν εις τήν κοινήν αί
θουσαν, ή Κ. Βαλτέρου έκλαιεν απαρηγόρητα, ή δέ 
Ιωσηφίνα έχάθητο περίλυπος χαί σκυθρωπή ει’ς μίαν 
γωνίαν.

—  ί Τωό»τι λοιπόν αναχωρείτε; ήρώτησεν ή Κ- 
Βαλτέρου

—  Βεβαίως, άνάγχη νά άναχωρήσω. . . καί ίϊ*Κ 
διά παντός. 'Γπάγω εις τήν Ινδική».
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—  Εϊς τήν Ινδικήν ! άνέκραξεν ή Κ. Βαλτέρου.
Καί έν τώ άμα ή Ιωσηφίνα £γιν* χάτωχρος ώ;

νεκρά, τό δέ έργόχειρόν της καί αί ψυχραΐ αύτή; 
χεϊρες κατέπεσον έπί τών γονάτων αύτής.

Ό  Κσ^άδος, χατεχόμενος όλος υπό τής ιδέας των 
συμφορών τού πατρός αυτής, 8έν έπρόςεχε παντά- 
πασιν εί; την ’Ιωσηφίναν, ούδέ είδεν αυτήν χατακλι- 
θιίσαν, ώς χρί*ον μαραμμίνον, επί τού άνα/.λίντροα, 
ασθενή, άφωνον, άδάχρυτον χαί άτενίζουσαν επ' αύτοΰ 
οφθαλμού; νεχρώδεις. Ό  Κορράδος διηγήθη την μετά 
τού Κ. Μαρβελίου σχέσιν του, τά δυςτυχήματα τού 
ευεργέτου αύτοΰ, τήν όλεθρίαν τού Κ. Σμιδίου συμ
βουλήν καί τήν άπόφασίν του νά έκπληρώση δλόχλη- 
ρον το καθήκον τοο.

—  ί Δέν εΐναι άληθές ; Ήθελον είμαι τέρας εάν 
έμενον ενταύθα, καί άν προέχειτο εδώ μέν νά ευτυχή
σω, έκεΐ δε νά άποθάνω . . .

—  Αί ! Α ί! έλεγεν δ οικονόμος, τό πράγμα είναι 
σρόδρα ριψοχίνδονον,

—  Ό χ ι ,  είπεν ή Κ. Βαλτέρου δλολΰζουσα- ό χ ι !
, .ό  σκοπός σας είναι καλός. . . άλλ’ ίσως έπ^σπεύ- 
δετε πολύ τήν έκτέλεσίντου. ’Αναβάλλετε τήν ά
πόφασίν σας ίπ ί μίαν τούλάχιστεν ημέραν . . .  ή νύξ 
είναι αγαθός σύμβουλος . . .

Καί τό βλέμμα της έστράφη πρός τήν ’Ιωσηφίναν, 
τής όποιας ή ώχρότης ηυςανεν ή δέ Ίωοηφίνα, βιάσα- 
σα εαυτήν όσον ήδύνατο, άνέκραξε μέ ρωνή» όξεΐαν.

—  Μήτέρ μου, μήτέρ μου, μή θλίβης πλειότερον 
τήν χαρδίαν του" άνάγχη νά αναχώρηση, ανάγκη, δέν 
είμπορεΐ νά μείνη . .  .

Ό  Κορράδος, καταχλεισθείς εις τό δωμάτιόν τοο, 
έπεσεν εί; τήν κλίνην του καί έμεινεν άγρυπνος ύπό 
του πυρετού Σι’ όλης τής νυκτός. Τά έζημερώματα, 
ή άμαξα έρ’ ής έμελλε νά αναχώρηση έστάθη εμ- 
προςθεν τής οικίας καί οί κάτοικοι του χωρίου, δρα 
μόντες περιεστοίχισαν τό όχημα διά νά ίδωσι καί 
εύλογήσωσιν ακόμη μίαν ροράν τον εύιργετην των. 
Έ ν διαστήμετι ένό; έτους, δ Κο^άδος κατέστη α 
γαπητός εις όλους τούς κατοίκους του χωρίου- αί 
πολλαί εύεργεσίαι τάς όποιας έκαμε δέν ήσαν γνω- 
σταί είμή εις τούς ευεργετούμενους- τότε δέ κατά 
πρώτον οί άνθρωποι εκείνοι διηγούντο δακρύοντες πώς 
εδώ μέν ΐδωκεν ιατρικά εις τούς νοσοΰντας, εκεί δέ 
ένδόματα εις τούς γυμνητεύοντας καί άρτον εί; τού; 
πεινώντας, καί εγγυήσεις εις τούς ύπό τών όρειλε- 
τών βαοανιζομένους. Έκαστος οικογενειάρχης ένό* 
μιζεν ότι αυτόν καί τούς περί αύτόν προ πάντων ή- 
γάπησεν ό Κορράδος, καί πρό πάντων έβοήθησε- διότι 
έκαστος ήξευρε μόνος τάς πρός αύτόν ιδίως γενομένας 
άγαθοεργίας, μόνη δέ ή κοινή θλίψις ή ύπό τής άνα- 
χωρήσεώς του προξινηθεϊσα εΐυσεν όλων τήν προτί- 
ραν σιωπήν.

Ό τα ν  δ Κορράδος είςήλθεν εις τό έστιατόριον διά 
νά προγευματίση τελευταίαν ροράν μετά τών ρίλων 
του, ευρε τον οίκονόμον καί τήν Κ. Βαλτέρου κλαίον- 
τας απαρηγόρητα. Ό  Κο^άδος έπροσπάθησε νά πα- 
ραμυθήση τήν θλίψιν των- ελθούσης δέ τής ώρας τής 
άναχωρήσεως, ήγέρθη πρώτος, έσριγξεν εν σιωπή τούς

δυο έκείνους φίλους εις τήν χαρδίαν του, τού; παρε- 
κάλισε νά. τόν «νθυμώνται καί εξήλθε. Δέν έτόλμησε 
δέ νά έρωτήση πού είναι ή Ίωοηρίνα- άλλά καθ’ ή* 
στιγμήν έμελλε νά άποχωριοθή άριό τήν Κ . Βαλτέ
ρου, λαβών αύτήν τό δεύτερον από τήν χειρα, τήν εί
πε μέ ρωνήν διαλείπουσαν.

—  ’Ανακαλέσετε με εις τήν ένθύμησιν τής Ίωση· 
ρίνα; !

Άπήλθε δέ πρός τήν άμαξαν, καί κατόπιν του 
αμέσως ήοχοντο δ Οικονόμος καί ή Κ. Βαλτέρου. Οί 
κάτοικοι τού χωρίου, καταβεβλημένοι ύπό τής θλίψιως 
κλαίοντες καί θρηνού*τες. ύψωναν τάς χείρας πρός 
τόν ρίλον των. Ο Κορράδος, τεταραγμένος ήδη ών, 
καί θέλων νά κατίσχυση τής συγκινήσεώς του, έπή- 
δηοεν εί; τό όχημα καί έτοιμάζετο νά ϊιατάξη τήν 
άναχώρησιν, ότε είδε τήν ’Ιωσηφίναν ώχράν, έχουσαν 
ερυθρούς τούς όρθαλμούς ύπό δακρύων καί βρίθοντας 
θλίψιως άρατου- έπειτα έκάλυψεν αΰτη τό πρόςωπόν 
της καί είςήλθεν έν οπουίή . . . .

—  Μεσάνυχτα I άνέχραξεν δ συνταγματάρχης, ί- 
δών κατά τύχην τά ώρολόγιόν του. Ένόμιζα ότι είναι 
μόλις δεκάτη ώρα.

—  Δεκάτη ώρα ! τή άληθεία καί δέκατη μόνον άν 
ήτο, ήθελεν είσθαι έξώρας διά νά πλαγιάση άνθρωπος 
άσθενής. Λοιπόν, καλήν νύκτα σας καί εί; αυριον πά
λιν τό λοιπόν τής διηγήσεως.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

Έ>· φ άηνρίσκομεν άρχαΐοτ ψί-lor.

—  Ένθυμεϊσθε, είπε τήν επιούσαν 5 Γεώργιος είς 
τούς έπανελθόντας πάλιν φίλους, τήν θλίψιν τήν δποίαν 
ήσθάνθη ό Κορράδος άναχωρών.

Ό  Κορράδος κατέπισεν είς τό βάθος τής άμά- 
ξης, τήν όποια* δ ηνίοχος ώδήγει βραδέως άναμέ- 
οον τού πλήθους- αναίσθητο; δέ καί έστηριγμένος 
είς μίαν τώ» γωνιών, έσταυρων» τούς βραχίονας επί 
τού στήθους του, ώς άν θέλων νά κατακλείση έν αύτώ 
συγχρόνως καί τόν έρωτα καί τήν θλίψιν, ένω τό ό
χημα, άπαλλαγέν ήδη παντός προςκόμματος, έμαχρύ- 
νιτο ταχε'ως από τού χωρίου

Περί τήν έσπέοαν φθάσας εί; Β . . .  έδραμεν αμέ
σως εις τόν Κ. Σμίδιον, όστις ίοώ» αύτόν έδειξεν εύ- 
χαρίστησιν άμα καί απορίαν.

—  Σας ρέρω δ ίδιος τήν άπάντησιν εις τήν επιστο
λήν σας.

■—  Καί ί τ ί . . .  άπεφασίσετε.
—  Νά υπάγω είς τήν Ινδικήν- όρείλων τό παν είς 

τόν πατέρα μου, ήθελα είμαι επικατάρατος έάν τόν 
άφινα, γέροντα καί αδύνατον, είς τήν δυςτυχίαν. ’Α 
πελπισία τωόντι μ’ έρχεται όταν φαντάζωμαι τόν α
γαθόν καί δυςτυχή έκεΐνον γέροντα τιίνοντα είς μά- 
την τούς βραχίονας του πρός μ ε !

—  Καλόν τούτο, ρίλτατε κύριε, άλλά δέν πρέπει 
νά κάμωμεν τίποτε άπερισκέπτως- τό ταξείδιον ιίς 
τήν ’Ινδικήν δέν είναι περίπατος. Τ ις σέ έγγυατε ÓTt 
θέλεις φθάσει; θέλεις άραγε ευρει τούλάχιστον ευκαι
ρίαν καί δέν είμπορεΐς καί νά άποθάνης καθ’ δδόν, τά 
πλοϊον σου νά συντριρθή, νά καταπόντισή;

—  Δυνατόν τούτο, άλλά θέλω εκπληρώσει τό χρέος 
μου καί θέλω λάβει όλας τά; ένδεχομένας προρυ- 
λ*;«ις.

—  Πολλά καλά, άλλ’ άν ό αγαθός Μαρβίλιος (ή. 
ξεύρεις ότι ιίναι γέρων) άποθάνη πριν ρθασης είς τήν 
Ινδική*, είς τι θέλει σε χρησιμεύσει δ γύρος αυτός τού 
κόσμου, ιίς τί θέλει σέ ώρελήσει νά έγχαταλίπης τό 
στάδιον οου, νά θυσιασης τό μέλλον σου;

—  Δεν εγκαταλείπω τό στάδιόν μου. Τό στάδιον 
εί; ο υποδύομαι όνομάξετκι καθήκον! καί θέλω άποδει- 
λιάσει ώς άνανδρος ! όχι, θά ζήσω, είμαι νέος. Ά ρε 
τέ με μόνον ν ί αναχωρήσω, οα; παρακαλώ. Δότε με 
μίαν συναλλαγματικήν άντί όλων τών μετρητών μου, 
καί άν προαιρήσθε νά προςθεσετέ τ ι είς αύτά χάριν 
τού Κ. Μαρβελίου, θέλω σας είμαι εύγνωμονέστατος* 
σάς εγγυώμαι εγώ διά τά ποσόν τούτο, ύποσχόμε- 
νος νά σας τά αποδώσω έπανελθώ* μέ τόκον και 
τόκον τού τόκου, καί άν χρειασθή νά έργασθώ πρό; 
τούτο ώς κατάδικος! . . .

—  Ολ αύτά έχουοι καλώς ! άλλ’ άς όμιλήσωμεν 
με ψυχρότερον δπωςουν αίμα. Ε ίς τόν Μαρβέλιον 
είναι βεβαίως άδιάρορον τού νά σας ευρη ή νά λάβη 
άργΰριον αρκετόν πρός διεξαγωγήν τής δίκης του καί 
τήν είς τήν Ευρώπην επάνοδον αΰ*ού- άρκεϊ νά λά 
6η τό άναγχαιον άργύριον, καί ιδού αυτός εύχαρι 
στημένος, ή παρουσία σου τόν είναι δλως άχρηστος. 
Είπέ με τώρα πόσα νομίζεις ότι πρέπει νά προςθέσω 
είς τά ποσόν τό δποΓον θέλεις νά τόν στείλης- αί ου- 
ναλλαγματικαι σήμερον μεταβαίνουσιν είς τήν 'Αγ
γλίαν εύκολώτερον ή οί άνθρωποι- ακολούθησε, σέ λέ
γω, τήν συμβουλήν μου.

—  Ό χ ι ,  κύριε Σμίδιε, δέν δύναμαι. Ή  παρουσία 
μου θέλει είναι χρησίμωτερα είς τόν πατέρα μου, άπό 
τό άργυριόν μου καί τό (δικόν σας άργύριον- έ άνθρωπος 
είναι γέρων καί αδύνατος, έχει χρείαν υίού άγαπώντος, 
ύπερασπίζοηος καί ύποστηρίζοντος αύτόν.Είς τοιαΰτην 
περίστασίν, δ φίλος είναι πολυτιμότερος τού χρυσίου, 
παραμυθία δέ φιλόστοργος δραςΊχωτέρα τάσης μισθω
τής υπηρεσίας. Μή μέ λέγεις λοιπόν νά μή* υπάγω, 
διότι ή άπόφασίς μου είναι άμετάκλητος. Αυριον ανα
χωρώ διά Ρατισβόνην, παραδίδω είς τόν Κ. Βαλ- 
λενρόδην τούς λογαριασμούς καί τήν παραίτησίν μου. 
θέλετε νά μέ αποδείξετε ότι μέ αγαπάτε, καί ότι α 
γαπάτε τόν Κ. Μαρβέλιον; δότε με, παρακαλώ, εν 
συστατικόν ιδιόχειρόν σας, διότι ήξευρω πόσον ισχύε
τε παρά τώ Κ. Βαλλενρόθη.

Ο Κ. Σμίδιο; τόν έκυτταξε πολλήν ώραν, Ό  Κο^ 
ράδος, τού δποίου ή μπόρασις ήτο σταθερά, ίστατε 
ίρθιος ενώπιον του, μέ ΰφος έμφαίνον, ότι εξέφραζε τά 
άληθή τής χαρδίας του αισθήματα. Ό  τραπεζίτης έ· 
οάνη έπί μίαν στιγμήν χατανυχθείς άπό τό μέγεθος 
¿κείνο τής άγάπης καί τή; ευγνωμοσύνης . . .  άλλ’ I- 
πείτα ¿δοκίμασε διά νέων επιχειρημάτων νά τόν άπο- 
τρέψη πάλιν τού σκοπού του.

—  Είναι μάταιον νά μέ λέγετε όλα ταύτα, άνέκρα · 
ξεν δ Κορόάδος. Έ άν ήδυνάμην νά πράξω άλλως, δέν 
ήθελον στερηθήπρός τούτο επιχειρημάτων πολλών. ’Α
γαπώ κόρην χαρίιστάτην (ή ς ε ύ ρ ε τ ε  τήν Κ. ’Ιωσηφίναν

Βαλτέρου), τήν στιγμήν τού χωριστού μας, Ιμαθα 
κατα πρώτον ότι μέ αγαπά καί αύτή, καί όμως . . .  
προτιμώ τήν έκπλήρωσιν τού καθήκοντος άπό τήν ευ
τυχίαν μου. Τήν συναλλαγματικήν μου λοιπόν, κύριε 
Σμίδιε, τήν συναλλαγματικήν μου διά νά αναχωρήσω.

Ο Κ. Σμίδιος εδάκριισε άκούσα; τόν Κορράδον ό- 
μιλοΰντα οϋτω.

—  Έ λα  νά σέ άγκαλιάσω. Ζηλεύω τόν Μαρβέλιον 
διότι εχ·ι τοιοϋτον υίόν, τοιούτον φίλον. Πόσοι πα
τέρες είναι όλιγώτερον αύτοΰ ευτυχείς I Σέ δίδω τήν 
συναλλαγματικήν τή* οποίαν έπιθυμιΐς καί οέ υπόσ
χομαι νά μήν άπαντήση; κανέν κώλυμα άπό τόν Κ. 
Βολλενρόθην, έρχομαι έγώ μαζό σου είς Ραζαβόνην.

Ο Κο^άοος ήπόρησεν ολίγον διά τήν αϊφνιδίαν 
ταύτην του Κ. Σμιδίου ματαίολήν.
« 'Υπάρχει λοιπόν, είπε καθ’ έαυτόν, υπάρχει είς πάν
τα άνθρωπον οίοςδήποτε καί άν ήναι ό βίος τόν όποιον 
διάγει, καίά» έσκωρίασεν άπό τάς τραπεζιτικά; εργα
σίας, καί άν έςηράνθη ώς μωμία, καί άν έσχληρύνθη 
ώς λίθος, υπάρχει λοιπόν θείός τις σπινθήρ ουδέποτε 
σβεννύμενος καί παραγόμενος άπό τής διδούσης είς η 
μάς τό είναι πνοή;· ή αρχική φύσις εγείρεται έπί τέ
λους έν ήμίν δραστηριωτάτη. Τό εμπορικόν εϊοδ>-α< 
καί ,ίαΰιΐ’· δέν είμπορεΐ νά τήν πνίξη, τά θεολογι- 
κά συστήματα δέν είμπορούν νά τήν διαστρέψωσιν,ούδ’ 
ή διπλωματία καί ή πολεμική, νά τήν σφανισωσιν. άλλ’ 
υπάρχει έν ήμίν . . . .  άσβεστος καί αδιάσειστος. Ή  
δ’ αρχική ημών φύσις, τ ί άλλο έστίν είμή ή θιότη; . . .  
Καλόν τη αλήθεια τό είναι άνθρωπον!

Ο Κορράδος μετ’ ολίγον έλησμόνησε καί τήν έπισ- 
τολήν τού Τραπεζίτου, καί τάςσυμβουλάς τάς όποιας 
παρ’ αυτού δια ίωσης έλαβε- τον εσυγχώρησε πάσαν 
εκείνην τήν συνήθη εις τόν κοινόν βίον αθλιότητα, ήτις 
οΰδέν άλλο είναι ή πλαγία κατά τή; ανθρώπινης ®4- 
σεως προδοσία, καί τόν ήσπάσθη άλλη* μίαν φοράν, 
διότι εσωζεν Ιτι τήν ευγένειαν εκείνην τοϋ αισθήμα
τος, τήν δποίαν είς τόν συνήθη βίον όνομάζομεν ευ
αισθησίαν παράλογον, έτι δέ καί τήν μεγαλοψυχίαν 
τήν τοσουτον μέν παρά τοϊς άνθρωποι; τής αρχαιότη
τας θαυμαζομένην υφ' ημών, άπό δέ τού πραγματικού 
βίου είς τήν ποίησιν ήδη διαβιβασθεΐσαν.

Καί ό μέ* Κορράδος έβιάζετο, ό δέ Σμίδιος ανέ
βαλε τή* άνεχώρησιν έπί οκτώ περίπου ημέρας.

—  Δέν είχα παντάπασι κατά νουν νά σέ συνοδεύσω, 
ελεγεν ό Τραπεζίτησ, καί έν τούτοι; τώρα πρέπει νά 
έλθω μαζύ σου- άφ’ έτέρου αί υποθέσεις μου είναι το- 
σούτον περιπεπλεγμένοι, ώστε άν δέν τάς τακτοποιήσω 
όπωςούν, ή απουσία μου δΰναται νά μ’ έπιφέρη πολ
λήν βλάβην- δέν εϊμπορώ δέ καί νά χωρισθώ άπό σέ. 
Ό  Κ. Βαλλενρόθη; έλαβεν επιστολήν μου, ήξεύρει ότι 
μέλλομεν ν' άναχωρήσωμεν καί μάς περιμένει. - . .

—  ’Αλλά, έΐεγεν ό Κο^άδος άναστενάζων, πάσα 
ήμερα αναβολής αυξάνει τούς κινδύνους του ωκεανού 
καί τήν στενοχώριαν τοϋ έγχαταλελειμμένου εκείνου 
γέροντος.

Τελευταίονήλθεν ή ημέρα τής άναχωρήσεως- άλλά 
τότε ό γέρων Σμίδιος, όστις ήγάπα τή* άνισιν αύτοΰ, 
ήθελε νά ταξιιδιύη τήν ήμίραν μόνον, ούχ_ί δέ καί

. .
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τήν νύχτα. ‘Ο Κο^άδος δέ» είχεν ούδέ ήουχίαν, ούΐέ 
όπομονήν. Ένώ δ Κ. Σμίδιος έρριγχιν, εκείνο; έγρα- 
φιν ήμερολόγιον των αισθημάτων του, τό όποιον ήθελε 
πιθανώτατα νά στείλη εί; τήν Ιωσηφίναν πριν η έγκα- 
ταλιπών τήν Ευρωπαϊκήν παραλίαν άπελθηείς ’Ινδικήν.

Έφθασαν τελευταιον εί; 'Ρατισβόνην, άλλ’ δ Κ. 
Βαλλενρόθη; δέν είμπόρεσε νά τού; δ-χθή τή» πρώ
τη» ήμέραν. Ό  Κορράδο; ήρχιτε νά οί-ονίζεται άπαί 
σια, διότι δέν άμφέβαλλεν ότι δχύριο; εκείνος ήτο εί; 
τοιαύτην μετά τού Τραπεζίτου σχέσιν, ώστε πάντο- 
τε ήδύνατο νά τόν δεχθή. Εντεύθεν ύπενόει συ»εν- 
νόησίν τινα. Είναι αληθές ότι ό Κ. Σμίδιο; επανήλθε 
τό έσπέρα; εύθυμος, άλλ’ ό Κορράδο; ίιπώπτευσε καί 
αυτήν έχείνην τήν εΰδυμίαν.

Τήν επιούσα» ό Κ. ΒαλλενρόΟης διεμήνυσεν εί; τού; 
δύο φίλου; ότι του; περιμένει εις τό γεύμα. Ό  Κορ’ρά- 
δο; έπέμενενά ύπχγωσι·» όσον ενδέχεται γληγορώτερον 
καί ειχεν αποφασίσει, έάν τυχόν ό κύριο; εκείνο; πα- 
ρεμβάλη κώλυμά τ ι εί; τήν άναχώρησίν του, νά α
ναχώρηση τήν αυτήν έχείνην εσπέραν, μή παρενο/ λώ» 
αύιόν πλειότερον.

Ό  Κ. Βαλλενρόδη; τόν ύπεϊέχδη χάλλιστα. Μετά 
δέ τά ; συνήθεις πρώτα; φιλοφρονήσει;, ό Κορράδο; 
τόν έξήγησε μέ πυρετώδη ζωηρότητα διατί ήλθε καί 
πώς αναγκάζεται νά παραίτηση τήν υπηρεσ αν αυτού 
ύπέβαλε τόν λ.ογαριασμόν του χαί έξέθεσεν έν συνάψει 
τά υπ' αυτού εν τώ κτήματι έκείνω πραχθέντα.

—  Έπράξετε, τόν ίίπεν ό Κ. Βαλλενρόθη; πάντα 
δσα ΰπεχρεώθητε χαί μάλιστα ύπερέβητε τά ; προ;- 
δοχία; μου, έκτος μόνου του ορσυ του άφορώντος 
τήν Κ. Βαλτέρου- ή αγαθή αΰτη γυνή είναι δυςτυ- 
χής . . . χαί ύμεΐ; είσθε . . .

Ό  Κορράδο; έρυθρίασεν ώ ; πυρ . .  .

~  : ’Κγώ;—  “Ελαβα προχθές επιστολήν της, λέγουσαν δπόσον 
έγίνετε αγαπητό; εις τό χωρίον χαί πόσον πάντε; εί<α: 
τεθλιμμένοι διά τήν ά<αχώρησίν σα;" μέ όμιλεΐ δέ καί 
περί νέας τινδς καί χαοιεστάτη; κόρη;, χαλουμε'νη; 
Ιωσηφίνας, ήτις τήχεται ώ ; κηρό; . . .

—  ί Σάς γράφει τούτο ;
—  Βέβα ιος, ή μήιηρ κ ιί  ή θυγάτηρ Ιχουσι» άρ 

χετά εύγενή αισθήματα, έπιδσκιμάζσυσι τήν άπόφα 
σίν σα: τού νά μεταβήτε εί; τήν ’Ινδικήν, άλλα ή μή- 
τηρ φοβείται ότι ή χόρη τη; κινδυνεύει . . . .

Ό  Κορράδο; ώχρίασεν.
Ο δέ Κ. Βαλλενρόθη;, άπελθεονπρός στιγμήν, έπα- 

νήλθε φέρων επιστολήν τή; Κ. Βαλτέρου, τήν όποιαν 
δ Κορράδο; άνέγνωσεν. ‘Η Κυρία εκείνη περιέγραφε 
τήν έσπευσμένην του δικαστοΰ άναχώρησίν, καί προς- 
έθετεν ότι είχε πρό καιρού παρατηρήσει μέ ανησυ
χίαν τινά τήν εντυπωσιν τήν όποιαν ουτο; επροξέ>ει 
«ίς τήν Ιωσηφίναν, ήτι; ήδη έμαραίνετο έν σιγή- ότι 
οί Ιατροί υψοναν τού; ώμους, ουνιβούλευον διασκεδά
σεις, ταςείδια, άλλ’ ότι ή Ιωσηφίνα δέν ήθελε νά ά- 
ναχωρήση άπό τό κτήμα1 καί έπειτα ήτο τόσον αδύνα
τος, ώςτε δέν ήδΰνατο νά ΰποφέρη τόν κόπον τής ο
δοιπορίας. Άπασα δέ ή έπ στολή ¿νέφενε τήν θλίψιν 
μητρός άπαραμυδήτου,

Ό  Κο^ρα'δος χατέπεσεν έπί ενός καθίσματος, ¿κά
λυψε τό πρόςωπόν του μέ τό χειρόμκχτρόν του καί δέν
ήδυνήθη νά χρατήση τού; στεναγμούς του1 πλησία
σα ντο; δέ τού Κ . Βαλλενρόθου, · άνέλαβεν όπωςούν
θάρρος

—  'Εννοώ τόν σπαραγμόν τή ; χαρδία; σας, τόν 
ειπεν ό Κ. Βαλλενρόθη;, χαί τά δάχρυά σας δικαιολο
γούσα ο,τι επραξα. Γνωρίζω τήν Ιωσηφίναν; καί ποθώ 
τήν ευτυχίαν της, διότι έχει ψυχήν αγγελικήν . . . 
ί Τήν αγαπάτε ;

—  Ώ  ! βιβαίω; 1 ά'έ/ροξεν ό Κορράδο;.
—  Ησυχάσετε λοιπόν διότι τοσούτον κήδομαι 

περί τή; υγεία; τή; Ιωσηφίνα; καί περί τή; ευ
τυχία ; τή; μητρό; τη :, ώ ;τε άμα λαβών τήν επι
στολήν εκείνην, ε'σπευσα νά απαντήσω. « Ό  Κ. Έ κ - 
κιο; επανέρχεται εις τό χτήμα μου. » Ή  επιστολή 
μου είναι ήδη βέβαια εί; τάς χεΐρα; τή ; Κ. Βαλτί- 
ρου. ί Καλά έκαμα, είπέτε με ;

—  Καλά εκαμετε, είπε» ό Κορράδο;.
—  ! Καί δέν θά ύπάγε-ε εί; τήν ’Ινδικήν;
—  Καλά έχάμετε, οά; λέγω· διότι καλόν πάν

τοτε είναι τό νά σπογγίζη τις τά  δάκρυα τών πα- 
σχόντων, έστω καί μέ τό κάλυμαα τής πλάνη;. Σας 
ευχαριστώ, κύριέ μου, θέλω γράψει και εγώ διά νά 
ύποθαλψω τήν έλπίδκ των· ό χρόνος ιατρεύει πολλ.ά 
πράγματα. Ό  χρόνος είναι ισχυρότερος άπό τόν άν
θρωπον καί ή μέν Ιωσηφίνα σώζεται διά τής άδώας 
ταύτης απάτης, εγώ δέ ύπάγω οΰδέν ήττον εις τήν 
Ινδικήν.

—  Καί πώ ; ! κύριέ μου, ! θέλετε νά μέ άναδεί- 
ξετε ψεύστην ;

Ο Κορόαδος ύψωσε τούς ώμους*
— ! θ :λετε, κύριέ μου, νά μέ καταστήσετε άγνώ- 

μονα πρός τόν άνθρωπον εί; τόν όποιο* όφιίλω τό 
παν.

—  Ο χι, άνέκραξεν ό Κ. Βαλλενρόθη;· έννοώ ότι 
είναι φοβερόν νά βιίζεταί τ ις  νά έκλέξη μεταξύ χατρός 
ή ευεργέτου έχοντσ; άπαντα τού πατρός τα δικαιώ- 
ματα κχί τή ; μνηστή; του.

—  Τά διχαιώκατα τού πατρό; είναι αρχαιότερα, 
ίεοώτερα παρά τά  τή; μνηστή;* ό μέν ήθελε παύσει 
μόνον τού νά μέ άγαπα έάν ήνην ικανό; νά πράΕ» 
τοσούτον άγενή πράξιν, ή δέ ήθελε μέ αποστροφή, 
έάν . . .

—  Ά ς θεωρήσωμεν τό πραγμα υπό άλλην έπσ- 
ψ ν, άπή-τησεν ό Κ. Βαλλενρόθη;- ύμ ιΐ; θέλετε νά 
δράμετε εί; βοήθειαν γέροντος, τόν όποΐον άξιόλογον 
χρηματικόν ποσόν δϋ<αται νά βσηθήση ταχύτερον καί 
οραστικώτιρον άπό ύμαε. καί ν άρήσετε έδώ κατατε- 
θλιμμένην κόρην τήν όποιαν όλοι οί θησαυροί τής γής δέν 
δύ/ανται νά άποζημιώσωσι δ α τήν στέρησίν σας* θέλετε 
νί υπάγετε εί; τήν Ινδικήν δ.ά νά έτιιμεληθητε τάς 
ολίγα; ημέρας όσα; έχει νά ζήση ακόμη άνθρωπος έ- 
ξηντλημένο-, ίσως διά νά ίοήτε αυτόν θνήτκοντα καέ 
άφίνετε εδώ £όδον χινδυνεύον νά μαρανθή ώ ; έχ τής 
άναχωοήσεώ; σας.

—  Τό αξίωμά μου είναι, άπήντησεν ό οεδος, 
νά μή φροντίζω περί τών λεγομένων η.'ρισ:άσιντ
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*«  drayxur, όταν πρόχηται νά εκπληρώσω τό χα-1χει τόν Κ. Σμίδιον, 8i i  νά χρύψητά δάχρυά του, τά 
θήχόν μου. Ή  ζωή τής Ιωσηφίνας χαί ή ζωή τού όποϊ* δέν ήδύνατο πλέον νά χρατήση.
πατρό; μου είναι εί; χεΐρα; τού θεού* άλλ’ έξαρταται 
¿χό εμέ νά πράξω πράξιν αγαθήν χαι θέλω πράξει 
ό.τι μ ' επιβάλλει το καθήχον, τό δέ λοιπόν άπόκειται 
ιί; τόν τά πάντα διέποντα επ' άγαθώ χαί όχι εί; έμέ.
1 Είμαι βέβαιο; 2τι θέλω παρατείνει τήν ζωήν τής 
Ιωσηφίνα; διά πράξεω; αγενούς;

-— Δεν μέ άφήσετε νά τελειώσω τόν λόγον μου Κ. 
Έ κχιι, ά-έλαβεν ό Κ. Βαλλενρόθη;. “Εγραψα ότι αι 
περιστάσεις μετεβλήθησαν καί τωόντι μετεβ/.ήθησαν, 
ώςτε στοιχηματίζω ότι δεν θέλετε υπάγει ε ί; τήν 
Ινδικήν.

—  Τ ί ! μήπως άπέθανεν ό Κ. Μαρβέλιος; μή 
πως μέ άπατατε; άνέχραξεν ί  Κσ^όαδο; έντρομος, ή 
μήπως έλάβ-.τε δ.ά νεωτέρων έπιστολ.ών τήν εϊόησιν, 
ότι ό ευεργέτη; μου επανέρχεται εί; τήν Ευρώπην; 
Σδ; ικετεύω, μή μέ βασανίζετε πλειότερον, είμαι ήδη 
άρκετά δυςτυχής;

—  Ούδέν τούτων ουνε'βη, άπήντησε γελών ό Κ. 
ΒαλλενρόΟης. θ ά  άποσήσετε τώρα βέβαια όταν μά
θετε ότι είοθε ύμεΤ; ήδη ό ιδιοκτήτη; τού κτήματό 
μου. Τό κτήμα τούτο δέ» μέ ά·ήκει πλέον, δ Κ. 
Μαρβέλιο; το ήγόρασεν άπό έμέ διά νά οδ; τό δώση 
άλλ' ήθελε προηγουμένως νά πληροφορηθή μέχρι τ ί
νος ώφελήθητε άπό τά ταΐείοιά σας. Ό  Κ. Σαιδιο; 
ΰπήρξεν ό εκτελεστή; τή ; θελήτεω; τού Μαρβελίου' 
ή δοκιμασία σα; ετελείωσεν ήδη καί έτελείωσεν υπέρ 
ύμών άνεδεί/θητε τοιούτος, οΤο; οα; έπεθόμει ό Μαρ 
βέλιος. Σήυερο» θέλω σδ; παραδώσε·. τά επίσημον 
δωρητηρίου, σδ; συγχαρώ δέ άπό τοΰοε διότι έφά- 
νητε ά;ιο ; τή ; τύχη: σας.

Ό  Κσρροίοος Ιμεινεν εκστατικό; καί δεν ήξευρε τί 
νά πιστεύση. Τελευταίον ανέκραξε μέ φωνήν τρε'μου · 
σαν καί μέ οφθαλμού; δακρύοντας καί πρό; τόν ου
ρανόν ¿στραμμένους,

—  Γενναίε Μαρβέλιε ! Πάντοτε περί τών άλλων 
φροντίζει;, ποτέ περί σού ! Δεν είσαι λοιπόν πλέον έν 
αμηχανία ! Επειδή λοιπόν ούτως έχει (διότι ελπίζω. 
Κύριε Βαλλενρόθη, ότι δέν μέ εμπαίζετε είο τήν επί
σημον ταύτην περίστασιν) σα; παρακαλ.ώ είτε ύυα; 
είτε τόν Κ. Σμίδιον νά συνομολογήσετε μετ’ έμού 
τήν £;ή; εί; άμφοτέρου; συμφερουσαν συμοωνίαν. ϊ ό  
περί ού δ λόγο; κτήμα έχει είςόδημα 2 0 0 ,0 0 0  πε 
ρίπου δραχμών, μετ’ όν.ίγου; δέ ενιαυτούς θέλε; δίδε:
3 5 0 ,0 0 0  δραχμών κατ' έτος. ί Μέ δίδετε λοιπόν 
τήν αξίαν του εί; συναλλαγματικά; διά τό Λονδΐνον;

—  Πριν επιχειρήσετε τήν τ.ώλησιν, είπεν S Κ. 
Βαλλενρόθη; μέ πρόδηλον ταραχήν, ανάγκη νά Ιχετε 
άνά χεΐρα; τό δωρητήριον* καί εξήλθε διά νά το ζη- 
τήση.

Ό  Τραπεζίτης, άμα έπανελθόντο; τού Κ. Βαλλεν
ρόθου μέ τό έγγραφον ε;ς τά ; χώρα;, άγκαλίασε τόν 
Κο^ράδον καί τό» έσφιγξεν έν σιωπή εί; τήν καρδιαν 
του· οί οφθαλμοί του ήταν ύγροί και έξήλθε τού δω
ματίου.

Ούδ’ ό Κ. Βαλλενρόθη; ήτο ήσυχος, και δού; τό 
σύμβολα,ον εί; τόν ¿ο^ράδον, παρηκολούθησεν έν τα-

Ό  Κορράδο; δέν ήίύνατο νά έννοήση τ ί τρέχει, 
α Τ ί έχουν οί άνθρωποι αύτοί; έλεγε καθ’ έαυτόν, 
παοακολουθών αύτού; διά τού βλέμματος* φαίνονται 
τεταραγμένοι. Ή  άπόφασί; μου τού νά ύπάγω εις 
τήν ’Ινδικήν έγκρίνεται προδήλω; δπ’ αύτών. ί διατί 
Ιρα ήθελον έ»αντιωθή εί; αυτήν; Τ ι τού; μέλει άν 
ύπάγω ή άν μείνω, άν χερδήσω ή άν χάσω ; διότι διά 
τεύ; ανθρώπου; τών όποιων ή ψυχή έσκωρίασεν άπό 
τήν τριβήν τού βίου, τά πάντα έπί τέλους καταν
τώ σι ν ε ί; τά  κέρδη χαί ζημίας εις τό δούναι χαί 
λαβεϊν.

Ιναθήσα; δέ πλησίον ένό; παραθύρου, άνοιξε τό 
συμβό/.αιον* όταν έφθασεν εί; τό όνομα τού Μαρβε
λίου ίδιοχείρω; ύπό τού ευεργέτου του γραφέν, ¿φί
λησε τό μέρο; όπου έστηρίχθη ή φιλτάτη αυτη χειρ.
. . . έπειτα δέ άνέγνωσεν. Ή τ ο  δέ τωόντι παραχω- 
οητήριοι τακτιχώτατον ύπέρ τού Κορράδου Έχχίου, 
τόν όποιον έχάλει θετόν υιόν. Ά λλ’ ή υπογραφή τό* 
έποοξένει τοιαύτην απορίαν, ώςτε ύπέλαβε τά έγγρα
φον πλαστόν, διότι ήτο συντεταγμένο'» έν ‘Ρατισβόνη 
πρό δυο μόνσν ημερών, ί Πώ; λοιπόν έφερε τήν υπο
γραφήν τού Κ. Μαρβελίου, άν τωόντι ή υπογραφή ή- 
τον έδική του;

Ό  Κσρράϊο; έχοιμάζετο νά ύπάγη νά εύρη του; 
δυο οίλου; του, ότε δ Κ. Βαλλενρόθη; επανήλθε μέ 
φαιδρότατον πρόςωπον, χαί,

ρ α  

Δέν
δική», ότι μένομε·»; Αί;

—  ’’Ο χι βέβκια, τό έγγραφον αύτό είναι πλα- 
• τ ό ν  . . . .

—  !Τί λέγετε; είναι γνησιώτατον, ε ι ς  τήν τιμήν μ ο υ .

—  Άλλα φέρει προχθεσινήν ημερομηνίαν . . . .
—  Μάλιστα.
—  ί Τ ις λοιπόν έπέθηκε τήν υπογραφήν τού πα

τρό; μου ;
—  Τ ί; ; . · .  τ ί ;  ; άλλ’ δ Κ .  Μαρβέλιο;· δέν γνω

ρίζετε τήν υπογραφήν του;
—  Βεβσίω; τήν γνωρίζω- άλλα π ό τ ε  ό π ε γ ρ ά φ η  

τό έγγραφον τούτο ;
—  Δέν τό βχέπετε ; διαβάσιτέ τ ο . . .  προχθές!. . .
—  Προχθές ;  μ έ  υπολαμβάνετε παράφρονα ;  Πώς 

τό υπέγραψε» έδώ, έ« ώ  είναι εις τ ή ν  Ι ν δ ι κ ή ν ;  Έ κ 
το; αι έπανήλθεν . . . .  Ε ί π έ τ ε  με, ε ξ η γ ή σ ε τ ε  με τ ί

Τ*έ* ί1 ; , .—  Δ έ ν  επανήλθε·» .

—  Ό ποία απάτη ! . . - .
—  Ό χ ι ,  ά π α τ η  δ έ ν  υ π ά ρ χ ε ι ! δ ι ό τ ι  δ έν  υ π ή γ ε  π ο τ έ  

ε ί ;  τ ή ν  Ι ν δ ι κ ή ν ,  α ν έ κ ρ α ξ ε  φ ω ν ή  τ ι ς  ά π ό  τ ο ύ  π α ρ α κ ε ι 

μ έ ν ο υ  δ ω μ α τ ί ο υ ,  κ α ί  ά ν ο ιχ θ ε ίσ η ς  τ ή ς  θ ύ ρ α ς ,  ε ί ς ή λ θ ε »  

ό  γ έ ρ ω ν  Μ α ρ β έ λ ιο ; ,  κ ρ α τ ώ »  ά π ό  τ ή ν  χ ε ΐ ρ α  τ ό ν  Κ. 
Σ μ ίδ ιο ν ·  τ ε ί ν α ;  δ έ  τ ο ύ ς  β ρ α χ ίο ν α ς  π ρ ό ς  τ ό ν  Κ ο |5 ό ά ?ο ν . 

« * Ω ! τ έ κ ν ο ν  μ ο υ  I  ·  ε ίπ ε ν  ά γ χ α λ ι ά ζ ω ν  τ ό ν  ν έ ο ν  2 ς -  

τ ΐ ς  ι σ τ α τ ο  α κ ίν η τ ο ς  ώ ς  ά γ α λ μ α ,  χ α ί  δέν  ή ξ ε υ ρ ε  τ ί
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νά στβχασ0?) περί τών όσων έβλιπεν* 5 Μαρβέλιο; έ- 
χλαιεν.

—  Ό χ ι ,  φίλβ μου, όχι τέκνον μου, δέν υπήγα 
ποτέ εί; τήν Ινδικήν. "Ελα, σφίγξε με εις την εύ- 
γενή χαρδίαν σου· είσαι ή χαρά τής ζωής μου ! . . . 
Δόξα σοι ό βεός! Έ γινε; όποίο; έπρεπε νά γείνη;. . .

Ή  χαρά τοΰ γέροντος δεν ήτο μικρότερα χή; του 
Κορ^άδου, οςτες έμεΐνεν επί πολλήν ώραν άφωνο; χαί 
μή εύρίσχων λέξεις διά νά έχφράση τήν απορίαν του. 
Τόσα τον είχαν εΐπει περί της αποδημίας εκείνης χαί 
τόσον είχε πεισδή περί αυτής, ώςτε μετά τινας ώρας 
δέν κατελάμβανεν άχόμη τ ί  σημαίνουσιν όλα ταΰτα.

—  Έ λα , τέκνον μου, είπεν δ Κ. Μαρβέλιο; νά 
σέ διηγηδώ όλα; τά ; ύποδέσεις σου χατά τά ξ ιν  χά - 
δησε. Είναι άληδέστατον ότι Ιλαβα πολλά; άφορμά; 
θλίψεως εις τήν πόλιν Β . . . Δέν ήξευρω πόδεν έ 
πήλδεν εις τον νοΰν τοΰ ήγεμόνο; νά μ ί χολλήση εις 
τήν ψάχιν μου ενα τίτλον εύγενείας. Σέβομαι τήν τών 
ευπατριδών τάξιν ή κοινωνία έχει χρείαν τών βα 
θμιδών τούτων, αν καί το πρόβατον διακρίνεται άπό 
τοΰ τράγου πολύ μάλλον διά τοΰ μαλλίου ή τοΰ 
ονόματος. Ό  δημόσιος υπάλληλος, δ απολαμβάνω» 
τήν εύνοιαν τοΰ ήγεμόνος καί έπιδυμών νά μεταχει- 
ρισδή τήν εύνοιαν ταότην διά νά αύξηση τά ; άρορ 
μάς τών ευεργεσιών, δ τοιοΰτος ά; λάβη τίτλου; εύ* 
γενείας- δ τοιοΰτος πράττει τή άληδεία καλώ; και 
καταλείπει εί; τά τέκνα του άγαδάν χαί χρήσιμον 
κληρονόμημα. ’Αλλ' άνθρωπος δςτις ούδέ τέχνα έχει, 
ούδέ τήν εύνοιαν τινές επιζητεί, ουδέ αξίωμά τι, ός- 
τ ις  είναι εύχαριστημένο; καί έχει δ,τι οΐ ηγεμόνες 
δέν δύνανται νά δώσωσι, δηλαδή χαρδίαν χαδαράν, 
όςτις ευεργετεί το κατά δύναμίν, εις τοιοΰτον, λέγω, 
άνθρωπον άτιτλος τής εύγενείας φέρει δυσκολία; μάλ
λον ή πλεονεκτήματα. Επειδή δέ πολλάκις μέ συμ
βαίνει νά υπολαμβάνω ώ ; σπουδαία πράγματα άσή- 
μαντα, φαίνεται δτΐ έπείραξα τον ήγεμόνα, άποποη- 
δείς τήν πρότασίν του, ή μάλλον έπείραξα τού; αύ- 
λιχού;, οί δποΐοι ήρχισαν νά ζητοΰν νά μέ έχδ-.κηδώ- 
σιν ix παντό; τρόπου. Τοΰτ-ο υέ ήνώνλησε καί δια 
δίσας τά πράγματά μου, άπήλδα άπό τή; πολεως 
εκείνη;. Τότε σέ έγραψα νά μέ άναγγέλλτ,ς τακτιχώ; 
τά  χατά σέ, χαί άν δέν ήδελες λάβει άπάντησίν μου- 
διότι τά γράφειν μέ προξενεί πολύν κόπον . . .

Άπήλδα δέ εί; μικρόν τινα εξοχήν, όπου έζησα 
έν ειρήνη χαί σιωπή. Μ ετ’ ολίγον όμως ό Θεάς μ ’ ε* 
δωχε νά εννοήσω ότι εύτυχία εί; τόν κόσμον αύ·έν 
δέν υπάρχει, προςεδλ.ήδην υπό πυρετοΰ τυφώδου; καί 
έκίνδύνευσα· ό μή ών κατά πάσαν {¡μέραν καί ώραν 
έτοιμο; νά άπο?ά>η, έχει τή άληδεία μίαν τρύπαν εί; 
τάν άγκώνά του. Μέ έ-νοείς Κορόάδε ; . . .

Ά λλα, δυςτυχή; έγώ, τέκνα δέν έχω ! Ιχω  δ’ αν
τ ί τούτων αρκετού; μεμαχρυσμένόυς συγγε»εϊς, οΐτι 
νε; περιμένουσιν ανυπομονώ; τον δάνατόν μου, διά νά 
μέ κληρονομήσωσιν, άγνοοΰσι δ’ άπαντες τήν καλήν 
τοΰ άργυρίου χρήσίν* ή μάλλον άπατώμα·, ήξεύρου- 
σι κάλλιστα τού; κανόνας τοΰ συμφέροντος,είναι φιλό 
δοξοι, μάταιοι, τρώγουν χαλά καί δεωροΰν ώς τρέλα» 
νά στερηθώ« το παραμικρόν διά νά τό δώτωσιν εις
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τούς μη έχοντας τίποτε. ΟΙ άνθρωπο: αύτοί, είπον 
κ ατ' έμαυτόν, δέν έχουσι χρείαν τών χρημά-ων μου. 
Ά φ ' έτέρου ανάθρεψα πολλούς παΐδας, αλλά μήπως 
ήξεύρω άν κατάστησαν όποιοι έπρεπε νά κατασταθώ- 
σιν- όλοι έχουοίν άπό μίαν τρύπαν επί τοΰ αγκώνες 
των. ’Ας άφήσω όμως εις έκαστον ίσην ποσότητα, 
διά νά τού; χρησιμεόση εις το μέλλον- τόσω χειρότε
ρα άν τήν χακομεταχειρισδώσίν.

Ό ταν ήσδένησα καί είδα έμαυτόν δεραπευόμενον 
ύπά μισδωτών άνδρώπων,ήσδάνδην μάλλον παρά ποτέ 
τήν ανάγκην τοΰ νά άγαπηδώ δι’ έμέ αυτόν σέ έν- 
δυμήδην τότε καί έπόδησα νά σέ Γίω πάλιν. Έπανελ- 
δοντα δέ ήδέλ.ησα νά σέ υποβάλω εί; δοκιμασίαν, διά 
νά μάθω αν δέν έχης κάμμίαν τρύπαν εις τόν άγκώνά 
σου. Ε ίχα  αγοράσει τό κτήμα τό όποιον γνωρίζεις, 
άληδή φω/ε»ν άθλιότητος. Ιδού, είπα κατ’ έμαυτόν, 
καλλίστη δοχιμαοί-ι, διά νά πληροοορηΟώ άν έχη άγα- 
δήν χαρδίαν καί ύγειή κεφαλήν. Ό  Κ. ΙίαλλενρόΟη; 
μ ' έκαμε τήν χάριν νά μέ δανείση το όνομά του, ό 
δέ Κ. Σμίδιος σέ έπρότεινε τήν Οέσιν τοΰ δικαστοΰ- 
τά λοιπά τά  ήξεύρεις.

Ο Κ. Βαλλενρόδης κατεχώρισεν εις τό συνταχδέν 
τότε συμβόλαιο* όρον τινά υπέρ τής δυςτυχους χ ή 
ρας άνδρώπου τόν όποιον πολύ έγνώρισα. Ό  άνθρω
πο; ουτο; υπήρξε φίλο; μου έκ παίδων ή σύζυγό; του 
ήτο άγγελο; ανθρωπόμορφος- άν δέν ϋπανδρεύετο τόν 
φίλον μου Βάλτερον, ήδελ* τήν νυμφευδή έγώ. Κό
ρην ούσαν, τήν ήγάπησα έν άγνοια της, οιότι μόλις 
μέ έγνώριζεν. Ή γάπα δέ, καδώς σέ είπα, τόν Βάλτε- 
ρον. Άπεμακρύνδην καί έπολέμησα τό αίσθημα έ κεί
νο, τό όποιον ομολογώ ότι είγεν ανοίξει εί; τόν άγ
κώνά μου τρύπαν σχεδόν άδιίρΟωτον. Εκ οιαλιιμ* 
μάτων μόνον έλάμβανα διά του Κ. Βκλλενρόδου ειδή
σεις περί τή; αγαπητής εκείνης γυναικό; κοί όταν 
ό αγαθός Βάλτερος άπέδανι πένηί, έβοήδησα τήν χή
ραν του,διά τοΰ Κ.Βμλλενρόδου, καταστήσας αυτήν είς 
τό κτήμα μου. ο Ή  γυνή σύτή είναι άγγελος, έλεγον 
προ; τόν ΒαλλενρόΟην.—  Ά ναύτή ε'ναι άγγελο;, μέ 
άπήντησεν, ή κόρη της ’Ιωσηφίνα βεβαίως μετέχει 
τής άνωτέρας εκείνης φύσε »ο:. —  Ά ν έχη οΰτω τό 
πράγμα έσυλλογίσδην, καί ό Κορράίο; ήναι αγαθός 
άνήρ, δέ; ιίμπ·-.ρ!Ϊ παρά . . . .  II Κ. Βαλτέρου χα- 
Ιτώκει μετά τής δυγατρός τη; είς τό κτήμα έκεϊ-ο, 
όΟεν σέ μετεφέραμεν είς αύ*·ό.

’Οσάκις ήρχεσο είς Β . . .  . διά νά καραδώσης τούς 
λογαριασμούς σου εί; τόν Κ. Σμίδιον, ήρχόμην έγώ 
άγνωστος εί; τό κτήμά μου, διά νά χαοώ τάς προό
δους σου. Έ παδε; δέ καί έού τήν τρύπαν σου είς τόν 
αγκώνα! .  . . 'Εντός ένός έτους κατώρδωσες πολλά 
πράγματα* τότε άπεφάσισα νά σέ υίοδετήσω καί νά 
σέ καταστήσω γενικόν κληρονόμον μου, διότι, ιίπ*  
κατ’ έμαυτόν, ό Κορόάδος ακολουθεί τά βήματά μου, 
είνα: άγαδό; νέος. Ά λλ’ αράγε μέ αγαπά ώς πατ 
τέρα ; Ιδού τό ζήτημα. Διά νά βεβαιωδώ περί τούτ 
του, σέ ».αδυπέβαλα εί; τήν πλαστήν εκείνην Βοκιμα- 
τασίαν, ώ ; εκ τή ; όποια; ύπέφερες τοσοΰτον φοβερόν 
άγώ»α. Μ ή λυπήσαι διά τοΰτο, διότι μέ ίπρομήδευ- 
σε; φοΰλάχιστο» περί ϊυσμά; βίου τόν παράδεισο*
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τον οποίον ε!χα άπολέσει. Άκουσε τήν λύσίν τοΰ 
οράματος, θ ά  υπάγω μαζί σου είς τό κτήμά μου, καί 
δέν δέλομιν πλέον χωρεσδή . . .  ή όρδότερον . . .  δέ- 
λομεν βεβαίως χωρισδή, άλλ' όσον ένδέχεται βραδύ- 
τερον...*0  Μαρβέλιο; έσπόγγ ισεν εν δάκρυ του. Ά λλ’ 
άςμή συλλογιζώμεδα περί τούτου. Ά ;  χαοώμεν κατά 
τό παρόν τήν ευτυχίαν μ α ς . . .  Καί έγο> μέν δέλω 
εξηγήσει εί; τήν Κ. Βαλτέρου όλην τήν αγάπην τήν 
όποιαν ήσδανδην πρό; αύτήν . . .  Σύ δέ, Κορόάδε, ‘ δέν 
έχει; τίποτε να είπης εί; τήν ’Ιωσηφίναν, τόν άγγε
λόν σου ;

Μετ' ολίγον έτελέσδη ό γάμο;. ‘Ο Κορόάδος, ή 
Ιωσηφίνα, ό Κ. Μαρβέλιο;, ή Κ. Βαλτέρου έπανήλ 
δο< άπαντε; εις τό κτήμά των, τοΰ όποιου όλοι οί 
κάτοικοι ύπιδεχδησαν αυτού; μετά κραυγών άγαλ- 
λιασεω;.

—  Τό διήγημά σα; ιΐναε βεβαίως κατανυκτικίυ, 
είπιν ό συνταγματάρχη; οπογγίίων εν δάκρυ τό ό
ποιον είχε κατατέσει άπό τών βλεφάρων του- «ελλά 
μετά τό φανταστικόν μέρο; έρχεται τό πραγματικόν 
ϊ Υπήρξαν άραγε ιύτυχείς ;

—  Εύτυχείς ώ : οι άγγελοι τοΰ παραδείσου! άνέ- 
κραξεν ή Μαρία.

—  Ά !  Ά !  είπεν ό συνταγματάρχης, τώρα έβε 
βαιώδην περί τοΰ ότι ΰπώπτευον ό Κο^ράδος είσδε ύ 
μεί:, φίλτατε Γεώργιε, καί ύπό τό όνομα τή; Ίωσί- 
φίνας μάς είκονίσετε ^ή·» Κ. Μαφίαν. ΕΤναι βέβαιον 
ότι ή τύχη σας μα: φέρει είς άλλα συυπερασματα 
παρά τήν ιστορίαν τή; ξυλί-.ης κνήμης. Τ ί 0ά κάμετε 
τώοα, φίλτατε Άνδρέα μου , τί άποοασίζετε; Ναι 
ή 'Ο χ ι ;

—  Ναι, συνταγματάρχα, δέλω νυμφευδή τήν Λουΐ- 
ζαν Βλοϋμ !

—  Τή» Λουίζαν Βλοϋμ! έπανέλαβεν ό συνταγμα
τάρχη; μέ απορίαν- νέαν ξανδήν, είκοσαέτεδα, τής ό 
ποια; ή μήτηρ είναι χήρα γενναίου αξιωματικού φο- 
νευδέντος είς τού; κατά τής Γαλλία; π ο 'έμ ου ;;

—  1 Πώς τά ήξεύρευτε όλα ταΰτα ;
—  Τά ήξεύρω, διότι ή Λουίζα Βλούμ είναι ανε

ψιά μου, κόρη τής αδελφής μου, τήν όποια» ήρχόμην 
νά ίδώ ματά μακράν είς Αμερικήν περιήγησιν. Ε π ε ι
δή δε άγαπώ τό* περίπατον, έπροτίμησα νά διέλδω 
πεζός τάς έξ λεύγας αϊτινες μέ διεχώριζον έτ: άπό 
τό Μόναχον· δ περίπατος ουτος άτιέβη κατ’ άρχάς 
όπωσοΰν ατυχής, άλλ' ή έκβασίς του μέ φαίνεται ή
δη εύτυχεστάτη διότι ή ένταΰδα διατριβή μου διήλ- 
λαξε μέ πολλά άγαδά αίσδήματα καί μέ πολλά; γλυ 
κείας πνποιδήσεις τήν χαρδίαν μου, τήν όποιαν είχαν 
συντρίψει αί παρότεράι πλάναι, διότι ιδού έγώ συμ- 
βιβασδεί; μέ τόν γάμον, οχι βέβαια έμοΰ αύτοΰ, διότι 
είμαι γέρων,αλλά μέ τόν γάμον τής ά»εψιάς μου. Διά 
κόπων πολλών, άπέκτησά τινα περιουσίαν ά» θέλετε, 
ό γέρων στρατιώτης δέλει τήν μοιράση μαζί σας, 
κύριε Ά »δρεα καί μέ τήν ανεψιάν του.εί; άγτολλαγήν 
δέ δέν σά; ζητεί είμή μία» όέσιν παρά τή εστία σας, 
δέσιν όμοια* εκείνης τήν όποίκν εμρεν ένταΰδα.

—  θέλετε έχει εκτός τούτου καί πάσαν υ’.ϊκή» 
στοργήν, άνέκραξιν ό Άνδρίας.

Ήσπάσδησαν δέ άλλήλους, και τήν έπιοΰσαν τό 
πρωί, ή μήτηρ τής Αουίζης, ολίγον άλειψε νά τρελαδή 
άπό τήν χαράν της βλέπουσα τόν αδελφόν εκείνον τόν 
όποιον ένόμιζεν άποδανόντα εις 'Αμερικήν ή δέ Λου
ίζα οέν συνεκινήδη όλιγώτερον, όταν ό δεϊός της, πα
ρουσίασα: είς αύτήν τόν Άνδρέα·», τήν είπεν 

—  ’Ιδού σύζυγος- ί τον θέλεις, Ναι ή οχι ;
Τ Ι Λουΐζα έρυδριώσα καί τεταοαγμένη, δέν άπήν- 

τησεν ούτε ναι ούτε όχι, άλλ' έοωκε τήν χείρα είς 
τόν δεΐόν σης καί έτεινε τήν έτεραν εί; τόν Ά  »δρέαν.

Α Λ Ε Ξ Α Μ Ρ Ε ΙΑ ,
Χ Α ΡΑ Κ ΤΗ Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Τ Η Σ  ΑΡΧΑΙΑΣ 
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Τό εμπόριο» τοΰτο μεταξύ τών ξένων δυνάμεων 
'καί τοΰ σουλτάνου τής Αίγυπτου ε:»ε με’γα συμβε- 
βηκό; είς τήν ιστορίαν τοΰ μεσαιώνος- αί σταυροφο
ρία: ιίχον προσέγγιση τήν ’Ανατολήν καί τήν Δύσιν 
δ.ά τοΰ πολέμου, τό δέ εμπόριο» τάς προσήγγισε δια 
τής ειρήνης, καί τοΰτο έγένετο δεύτερον βήμα πρό; 
τόν αύτόν σκοπόν «Γ εναντίας όδοΰ. Έγίννήδη δε 
μετ’ ό 'ίγον σύγκρουιι; μεταξύ τών δύο τάσεων τού
τον». Τό παλαιόν πνεύμα τοΰ πολέμου καί τοΰ ένδου- 
σιασμοΰ εύρεδη εί; πάλην προς τάς νέας «»άγκας τής 
ανταλλαγής καί τής εύζωίας- λαό; καί κυβερνήσεις ε'* 
πειράοδησαν πολλάχι; ύπό ωφελημάτων α·τερ άπελάμ- 
βανον ο ά ζημία; τή ; χριστιανοσύνης, ποτέ μέν έμ
πορο; Γενουήνσιοι έγίνοντο προμηδευταί δούλων τοΰ 
σουλτάνου τή; Αίγυπτου, ποτέ δέ οί βασιλείς ύπε* 
σχοντο νά μή βοηδήσωσι τάς επιχειρήσεις τοΰ πά
πα, τώ» Φράγκων ηγεμόνων καί τών ναϊστών κατά 
τής Όδωμανικής έπικρατείας* έφερον πρό; τό» σουλ
τάνο·/ όπλα καί ποΰεμεφόοια «περ έδυναντο νά -/ρ η -  
σ».υεύ7ο>σι κατά τών χριστιανών, οί πάπαι άγρυπνοι 
ύπερασπισταί τοΰ χριστιανικοΰ πνεύματος δπερ κα- 
τεβάλλετο ύπό τό εμπορικόν πνιΰμα, άπηγόρευσαν τό 
αίτιον τοΰ χαχοΰ έμπόριον. ό Σουλτάνο; άπεχρί ετο 
είς τά άναδέματα τοΰ πάπα, χορηγών βραβεία είς 
τήν εξαγωγήν τών άπηγορευμένων έντικειμένων. η 
Ένετιχή πολιτεία προέχρινε νά λαμβάνη τά βρα
βεία παρά νά υποτάσσεται είς τά ; απαγορεύσεις χαί 
ευρισχεν ήδιχούς θεολόγους διά νά τή» δικαιώσω- 
σιν. ενίοτε οί χριστιανοί ήγεμόνες έμπόδιζον τού; 
υπηκόους των νά έμπορεύωνται μετά τής Α λε
ξάνδρειάς- αλλά υετ’ ολίγον τό έμπόριον άνελαμ- 
βάνετο ύπό τών ιδίων εκείνων ηγεμόνων έπί προοχή- 
ματι έξα-ρορας δούλων ή έπέ προφάσει ύποδίσεων ά- 
ναγομένων είς τήν έξύψωσιν τής πίστεωε- καί αύτοί 
δέ οί ίδιοι πάπαι έχορήγουν άδειας τοΰ έμπορεύεσόαι
μεςά τών απίστων- ό Ιάκωβος Καρδίας χατηγορη-
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θείς ότι άπέχτητε πλούτον διά τού τοιοΰτσυ εμπο
ρίου, άπελ.ογήθη προτείνας τήν άδειαν Εύγενείου τού 
Δ-, καί Μαρτίνου τού Ε'. άν δέ και συνέβαινο» αξιο
κατάκριτοι καταχρήσεις, το έμπόριον τβΰτο ήν ε .ω  
φελές, διότι έξήλειφε τάς έκ της φυλής καί της θρη* 
σκεία; έχθροπαθεία;- οί Ευρωπαίοι έβλεπον ότι δέν 
ήταν τα  πάντα κακά παρά τοΓς ’Οθωμανοί;, οί δε 
'Οθωμανοί έσυνήθιζον νά φερωσιν ύπόληψιν τινά πρός 
πρός τούς χριστιανού;- καί ίν τινι συνθήκη οί Κατα- 
λάνοι ονομάζονται στύ.Ιοι έύραΐυι των βαπτισμίγωγ' 
ώστε τοιουτοτρόπως έβάδιζον πρός τήν χατεδάφισιν 
του φραγμού τού περικλείοντας καί διαχωρίζοντας 
τούς ανθρώπους εις έχθρικά τμήματα, καί ουπερ μέ
ρος φαίνεται καθημερινώς καταπίπτον' πασίγνωστον 
είνε δτΐ μετά τήν άνακάλυψιν τού διά τού Ωκεα
νού δρόμου των Ινδιών τό έμπόριον έγκατέλειπε τόν 
διά τής Μεσογείου καί τΰς Έρυθρας θαλάσσης- καί 
τούτο έπέφερε τόν θάνατον τής ’Αλεξάνδρειάς- ή πόλις 
αυτή, ώς και ή λοιπή Αίγυπτος, χατακτηθείσα υπό 
τών 'Οθωμανών, καταπιεζομε'νη υπό των μαμελού- 
κων, κατήντησεν έκ τών έξακοσίων χιλιάδων κατοί
κων νά έχη μόνον έξ χιχιάδας, όπόταν οί Γάλλοι 
παρουσιασθεντες υπό τά  τείχη της, τήν ¿κυρίευσαν 
μετά τινων ωρών πολιορκίαν- ό Λεϊίνίτιος ειχεν ήθη 
διευθόνη πρός Λουδοβίκον τόν Ιλ ' υπόμνημα περί τής 
κατασχέσεως καί τού άποικισμού τής Αίγυπτου, καί 
παρώτρυνε τήν Γαλλίαν εις τήν κατάκτησιν ταύτην. ή 
συμβουλή αΰτη ήτις άπώλετο διά Λουδοβίκου τόν Ιδ ' 
δέν έμελλε νά άπολεσθή διά παντός, ό Βοναπάρτες 
έξετέλεσε τό σχέδιον τού Λεϊβνιτίου.

Πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι νέαι τινές ενθυμήσεις 
δέν έξαλείφουσι τάς παλαιάς, καί δέν δύναμαι νά άρ- 
νηθω οτι άν καί εις άκρον ένησχολ.ημένος εις τήν στή
λην τής ’Αλεξάνδρειάς ώς έμφαίνουσαν τήν θέσιν τής 
αρχαία, άκροπόλιως καί τού Σεραπείου καί ώς ά 
ποδεικνυουσαν -ήν αλήθειαν τού συστήματος μου περί 
τής Ελληνικής της άρχής, άνεκάλουν εις τήν μνήμην 
μου ότι δ Α’λέβερ πλησίον τής στήλης ταύτης τρω- 
θείς τήν κεφαλήν, έν ώ άνέβαινεν είς τήν έφοδον, ή 
σθάνθη τότε κατά πρώτον τό ’Οθωμανικόν ξίφος υφ δ 
επέπρωτο νά πεση- ότι είς τούς πόδας τής στήλης 
ταύτης ειχον ίνταφιασθή οί Γάλλοι δσοι άπέθανον έ- 
πιβαίνοντες τά τείχη τής Αλεξάνδρειάς, καί ότι δια
ταγή τού στρατηγού Βοναπάρτε ειχ* διορίση ότι έπί 
τής βάσεως τής στήλης νά χαραχθώσι τά  ονόματα 
τών Γάλλων έκιίνων άπερ όμως εγώ δέν ευρον και 
άπερ θά προετίμων τών Ά γγλων Οβαέθΐΐηειι ών ή 
σκοτεινή ματαιοφροσύνη κατέστη μάλλον γελοία διά 
τής άυτιθέσεως.

Προτιμώ τήν γνώμην ταύτην τού Βοναπάρτε τής 
ιδέας του εκείνης ήν συνέλαβεν εις τούτον τόν ίδιον 
τόπον τού νά πείση τούς ’Οθωμανούς ότι είμεθα με
γάλοι φίλοι τού ’Αλλάχ, καί ότι επειδή ¿πολέμησα- 
μεν τόν πάπαν, ήν επόμενον νά μας άνοιξη τάς άγ- 
χάλας του δ μουφτής- ή κωμωδία αΰτη είς ήν ή φι
λοσοφική αδιαφορία τού καιρού έδιδε κάποιαν ειλι
κρίνειαν ήν αδύνατον νά ευδοκίμηση παρά τοίς ’Οθω
μανοί;· ποτέ, τοδλάχιστον διά πολύν καιρόν Ό θωμα-
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νός δέν θά πιστίΰση ότι Φράγκος δύναται νά γί„3 
ελευθερωτής του καί σύμμαχός τσυ- τό βλέπομεν ι(’; 
-ήν ’Αλγερίαν, όπόταν οί ήμέτερσι πιστοί φέροντες 
έπί τού στήθους τόν λεγεώνα τής τιμής, λειποτα- 
κτούσι, διά νά έπιστρέψωσι» είς τόν Αβδουλκαδέρην. 
τό αύτό ήν καί είς τήν Αίγυπτον- αί διαβεβαιώσεις ή- 
μών περι τής πρός τόν Σουλτάνον ειλικρινούς φιλίας, 
καί περί τής πρός τόν Μωάμεθ εύλαβείας ολίγον έπι. 
στεύθησαν- είς έκ τών μελών τού διβανίου τού Κάι
ρου οστις έγραψεν άραβιστί τήν ιστορίαν τής έκστρα. 
τείας τής Αίγυπτου παρεισήγαγε καί τήν έξης άξιο- 
μελετητον φράσιν. » Τό γελοιωδέστιρον δέ πάντων 
ήν όταν ό Βοναπάρτες είπεν. Είμε φίλος τών Οθω
μανών καί θέλω τά καλόν τής Αίγυπτου » [J).

Καί όμως ήν αληθές ότι ήρχόμεθα διά τό καλάν 
τής Αίγυπτου- έφέράμεν εις αύτήν τόν νέον έξευγε* 
νισμάν καί έπι τής όδοΟ αυτού ήν πεπρωμένο-/ νά βα· 
Οιση αύτή πρά τών άλλων ανατολικών έθνών, ώς ¿βά
δισε ποτέ μεταξύ τών πρώτων έπί τής όδοΰ τού αρ
χαίου πολιτισμού, ή Αλεξάνδρεια πρό πάντων οφεί
λει είς τούς Γάλλους τήν αρχήν τής άναγεννήσεώς 
της- οί Γάλλοι έπεσκεύασαν τά  οχυρώματά της, έ - 
καθάρισαν τούς λιμένας της, ει’σήγαγον εις τόν διορ
γανικόν της μέτρα τινά ύγιεινότητος, συνέλαβον- 
τήν ιδέαν τού νά άνοίξωσιν έκ νέου τόν συνδέοντα τήν 
Αλεξάνδρειαν μετά τού Νείλου αύλακα όστις είνε 0Γ 
αύτήν έγγύησις ύπάρξεως- έν γίνει δέ οί Γάλλοι προε
τοίμασαν τό έργον του Μ εχμέτ-’Αλή καί παρ’ αυτών 
μόνων ένεπνεύσθησαν είς έκεϊνον απασαι αί περί με- 
ταβ^υθμίσεως ίδέαι του- δι’ ημών ό δυτικός έξευγενι- 
σμός ¿πάτησε τά έδαφος τής γηοαιας γής τής Αίγύ- 
πτου έξ ής ουδέποτε πλε'ον θά έξε'λθη.

Ο Μ εχμέτ-Ά λής, πρέπει νά τά όμολογήσωμεν, 
έγε'νετο ό δεύτερος θεμελιωτής τής Αλεξάνδρειάς, ά- 
ποπερατώσας τόν αύλακα οΰ τόν σκοπόν ημείς συνε- 
λάβομεν. οί λιμένες έπληρώθησαν ώς άλλοτε πλοίων 
άριθμουμένων μέχρι χιλίων, ώςτε δυνάμεθα νά εί- 
πωμεν ότι είς τά Λιβόρνον, είς τήν Μασσαλίαν, είς 
τό Πλυμούθ δέν περιέχονται περισσότερα (2)- ό στό
λος τού Μ εχμέτ-Ά λή ήν συγκείμενος κατά τό 183S 
ές έννε'α πλοίων καί έννέα φρεγατών- ώστε κατέχει 
τήν έβδόμην τάξιν μεταξύ τών θαλασσίων δυνάμεων- 
ή Τουρκία, ή ’Αουστρία καί ή ’Ισπανία έρχονται ύ
στερον διά νά πραγματοποίηση τήν δημιουργίαν ταύ
την ήτις κατέταξεν άπλοΰν σατράπην μεταξύ τών δυ
νάμεων, 5 Μ εχμέτ-Άλής έβοηθήθη ύπά Γάλλων ών 
τά  είς άκρον αξιότιμα όνόματα πρέπει νά καταχω- 
ρηθώσιν ενταύθα“ οί ΚΚ. Δέ Σεριζώ και Βεσόν ¿δη
μιούργησαν έκεϊνον τόν στόλον καί έκεϊνον τον ναύ
σταθμον, δημιουργία, ώς λέγει ό στρατάρχης Μαρ- 
μόντος, καταπληκτική καί σχεδόν άκατανόητος“ αί 
δυσκολιαι παντός είδους ήσαν απέραντοι, καί έχρειά- 
βθη σπανία επιμονή καί έπιτηδειότης διά νά τάς νι-

11) Έ.,μ. «3 Άμ*τοι*ό^*χ|ωνη Γα6αρσ?. — Μι l?n¡ufls Ά- 
n i t .  1 5 ’ ,  1 8 5 ,

(2) QipOtl. *«ρ<ηγ. 1. i.
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κήτη- «λλ·? πάλιν Γάλλος ό Κ. Μουγέλ ¿τελείωσε πρό 
¿λίγου δεξαμενήν ής ή κατασκευή ύπέκειτο ώσαύτως 
«ίς μεγάλα εμπόδια“ οσάκις είς τούτον τόν τόπον πρό
κειται λόγο: περί δυσχερών εργασιών περί επωφελών 
-τελειοποιήσεων ακούεται νά άντηχή τό ονομα τής 
Γαλλίας.

Δέν ήθέλησα νά αναχωρήσω άπό τής Αλεξάνδρειάς, 
χωρίς νά περίέλθω τον περίβολόν της- άφήσας κατ’ 
αοιστεράν τόν μέγαν κίονα, έξήλθον διά τινο; πύλης 
πρός το δυτικό' τής πόλεως, καί ό δρόμο: μου μέ ί 
οερεν έπί τής όχθης τού αύλακος δι ού έμελλον νά 
κσταοώ είς τόν Νείλον- έκεϊεύρον κατά πρώτον όχλον 
κατεπειγόμε-ον, λέμβους τεταγμένας ή μία παρά τήν 
άλλην, καί πάσαν τήν κίνησι» λιμένο; πλήρους ζωής 
καί θορύβου- εξακολουθώ·/ δέ τήν πορείαν μου, έξηλ- 
6ο» τού τόπου τής ταραχής, και άντ’ αύτής άπήντησα 
σιωπήν βαθείαν καί έβλεπον μό/ον τό ύδωρ τού αύλα- 
κος άποτόαους τινάς καί μεμονωμένα; πέτρας, γαϊας 
γυμνάς και πλατεία; καί καμήλους βαδιζούσας έπί 
στενού χώματος" ή θέα αϋτη ήν ά/.ρως έπα-χθής δι’ 
εμέ, διότι έφανταζόμην τά πέριξ τής Αλεξάνδρειά; 
τοιαύτα οια τά ζωγραφίζουσιν οί άρχαΐοι κεκοσμημέ 
*α ύπά κήπων καί αγροικιών, εύωδιάζοντα έκ τών 
ρόδων έξ ών κατεσχευάζοντο τά αρώματα τής Αλε 
¿ανδρείας καί περιπεφυτευμένα υπό αμπέλων έ ; ών 
εγεννατο ό υμνηθείς υπό τού Όρατίου οίνος τής Μα 
ρεώτιδος- αλλά ό Μωάμεθισμός έξεδόίζωσε τάς αμ
πέλους, καί τά ρόδα δέν καλλιεργούνται πλέον ειαή 
μόνβν είς τήν επαρχίαν τού Φαΰούμ. πολλάκις έπαρ 
ρησιάζετο είς τού; οφθαλμού; μου έ/τασ-.ς μόνον άμμου 
λευχής,ή οί χυματισμοί ύποςάνθου έδάφους- κατα τινας 
στιγμάς υποκλέπτω·/ τήν θέαν μικρότατου μέοου; τής 
εολεως, έβλεπον ώ: κορωνίδα είς Ιΐιμιήγησιι· τ:]<; άι·α. 
εο.έής, θόλον τι*α κεχρωματισμένον ή στέγην άνακε- 
χωσμένην μεταξύ πλήθους φοινίκων οιαφόρως κεκ/.ι- 
μενω/, ή καϋσις τού ήλιου καθίστα πολύτιμον δι’ έμέ 
το ισχνόν φύλλωμα τών ακακιών, και ευφρόσυνο/ τήν 
πυκνήν σκιάν τών συκομορεών. Τέλος μίτά πολλών ώ- 

-χαρίεσσαν π-εοιοδίαν επί τών μικρών εκείνων καί 
ζω ηρών όνων, τών συνήθων πρά; ιππασίαν ζώων τού 
τόπο«, είσήλθον καί ,πάλιν εί; τήν Αλεξάνδρειαν ο ά 
τής πύλης τής Φοσέττης, απέναντι τή: πύλης δι’ ή; 
έξήλθον. άν ή Αλέξανδρέ α έκέρδισε ναύσταθμο-/ καί 
στόλον, έζημιώθη όμως ώ ; πρό; τά έ:ε·π·.σ. Ο πε· 
ριηγητής δι ερχόμενος τόν Αραβικόν περίβολον, δεν 
δύ/ατα: πλέον νά εϊπη ό>; ό Βο/.νέϋ. ■ Διατρέχει τις 
μεγάλη·/ έκτασι·/ εσωτερικήν πλήρη άνασκαφίον, φρεά · 
*πν, κιόνων ττ/ών άρχομω-/, τάφων νιωτέρων, φο·.·/'.- 
λων καί Ίνδοσυκώ/. » Καθ όλον μου τό / δρόμον δέν 
βπήντησα άλλας αρχαιότητας είμή κίονας τινάς έκ 
*οχκωτού λίθου, τούς μέν ορθούς, τού: δέ κατακειμέ- 
-<ους είς τό έοαφο:. μηδέν οέ ιερογλυφικό-/ περιέχον. 
τος, τέλος ό θεέ:, διά νά παρηγόρηση τήν αμηχανίαν 
μου, μοί Ιπεμψε καλό/ τινα σαρκοφάγον Αιγυπτια
κό», τεθειμένο/ κατά τήν είσοδον τού κήπου πλουσίου 
τινάς έμπορου ο/ομαζομένου Γ βάρρα- έόρίφθην έπί 
τής βοράς ταύτης, τής μόνης δοθείσης τροφής είς τήν 
άρχαιολογικήν πεινάν μου καί άναβάς έπί τού πώ

ματος ή γονατίσας παρά τά πλευρά τού σαρκοφάγου·, 
έπασχον νά ά/αγνώσω τά όνόματα καί τό έπάγγελμα 
του άποθανόντος. Ώνομάζετο Πέτπαπι,όνομα όπερ δέν 
άπηντησα μέχρι τοΰδε επ’ οΰδενός επιτύμβιου μνη- 
αείου, καί συ/έλεςα ήδη μέγαν αριθμόν κυρίων Αιγύ
πτια κώ» ονομάτων- τό επάγγελμά του γράφεται κατά 
διαφόρου; τρόπους- λέγεται διωρισμένος ή προσηλω
μένος εις- τά ; δύο έδρας ή είς τούς δύο θρονους, ύπη- 
οεσία ήν ούδέ αύτήν είς ούδέν μέρος άπήντησα- ή νύξ 
διεχοΦε τήν αντιγραφήν μου, ήν σκοπεύω νά έπα- 
ναλάβω είς τήν επιστροφήν μου. σήμερον τό πρωί τό 
άτμόπλοιον αναχωρεί διά τό Καϊρον- άφινω άνευ λύ
πης τήν Αλεξάνδρειαν δΓ ής πρέπει ά»αγκαίως νά 
διέλθω καί πάλιν, ό αναγνώστη; θά ει'πη Γσω; οτι τόν 
έκράτησα πολύ είς τήν Αλεξάνδρειαν, καί δτι «οδοιπό
ρησε πολύ μετ' έιιού χωρίς ν’ άλλάξη τόπον, τούτο 
προήλθεν έκ τού οτι έν τή πόλει τούτη ής ή ιστορία 
είναι τόσον μεγάλη καί ή περιοχή τόσο-/ μικρά ύπαρ
χον περισσότερα άξιομελέτητα παρά αξιοθέατα πράγ
ματα, περισσότερα ζητήματα άξια έρεύνης παρά αντι
κείμενα άξια περιγραφής, περισσότεοαι αναμνήσεις 
παρά λείύανα- ά/.λά ή Αλεξάνδρεια η-/ μέγα όνομα 
καί μέγα πραγμα, καί ήν άξία όπωσουν βαθείας με
λέτης- τρός τούτοι; ώφε/ήθην έκ τής φυσικώς παρ- 
ρησιασΟείσης ταύτης περιστάσεως διά νάάφαιρέσω άπό 
τή; Αύγύπτου, πριν είσέλθω είς αύτήν πολλά άπεο δέν 
πρέπει νά ελπίσω νά ευρω. μένουν,δέ ε ίτεπ  πολλά άλλα 
ικανά νά ευχάριστησωσι τήν μεγαλητέραν περιέργειαν, 
μετά τούτο ά; έξακολουθήσωμεν τήν όδόν μας- άπό 
τών συζητήσεων άς έπανέλ.θωμεν είς τήν οδοιπορίαν 
ή μά'λον άς άρχίσωμεν πραγματικώς τή/οδοιπορίαν, 
μέχρι τούοε εύρισκόμην είοέτι είς τήν Ελλάδα- μέλ- 
ίο  νά είσέλθω είς τή·/ Αίγυπτον- αυριον Οά ίδω τσ; 
πυραμίδα:.

Άλεξάνορ"·«, Ιό  Δεκεμβρίου.
/ .  7 .  Λμπίρο'.

Γ Α Λ ΙΛ Α ΙΟ Σ  ΓΑΛΙΛΛΙ01Γ.

Ό  μ έ γ α : οϋτος άνήρ έγεννήθη ε ί;  ΙΙίσαν τή; Ι 
τα λ ία : πή 15 Φεβρουάριου 1 5 6 4 ,  έκ νομίμου γάμου 
τού ΟύΤνκεντίου Γαλιλαίου, ευπατρίδου Φλωρεντινού, 
λογίου ίέ  άνδρός, καί Ιουλίας ΆμμανάτιΒος, (εύγε- 
νούς έπ ίο η : γυ/αιχό; τής έν Τοσκάνη ΓΙετκίας- ή δέ 
γνώμη, οτι ήτο  νόθος, είναι όλως ανυπόστατος. I ο- 
σοΰτον οέ σφοδρώς έκ πιίδων ήράοθη τή: Μαθηματι
κής, ώ ςτε  ου/αταί τ ι ;  είπεϊν, ότι έγεννήθη φιλόσοφο; 
Σπούδασα; είς Έ /ετίαν, οιωρίσθη κατ’ άοχάς καθηγη
τή; τής βιλ.&σο*ίας είς Πάοουαν, καί ¿ξεπλήρωσε-/, 
έπί 1S έτη, τά ε'ργα ταϋτα μετά πλείστης έκιτυχια ;- 
άλλ’ έπειτα, Κοσμάς Β '. ό μέγας δούξ Τοσκάνης, 
παοέλαβε τό-/ άνδρα παρ έαυτώ είς Φλωρεντίαν, καί 
Ιδωκεν είς αύτό-/ τό αξίωμα τού πρώτου αυτού φιλο
σόφου καί τού πρώτου αυτού μαθηματικού. Ό  Γ α λ ι
λαίος, έτ ι ώ» είς Ένετίαν, Ιλαβεν αφορμήν νά ίδη εν 
τών τηλεσκοπίων τά  όποια δ ’Ιάκωβος Μετιος ειχεν 
¿πινοήση είς ’Ολλανδίαν- καί θαύμασα; τήν άνακάλυ-
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ψ ν, έ/η »χο/ήθη περί τήν κατασκευήν άμσίου εργα
λείου. Ο μέν Μετιο; ώφειλε τήν άναχάλυψίν του έν 
μέρει εί; τήν τύχη*· ό δέ Γαλιλαίο; εις μόνην τήν 
«υναμί» τή; μεγαλοφυίας του· καί διά τού εργαλείου 
έχεινου, εΤδε πρώτο; αύτά; πολλού; μέχρι τή; έπο- 
χ ή ; ¿κείνη; αγνώστους αστέρας, τούς τίσσαρας δο 
ρυφορους του ^«ός, κληθέντας χατ’ άρχάς αστέρας 
τώ* Μεδίχων,τάς χηλίδα; του ήλιου, τή; σελήνης χ-λ. 
Εΰχής άξιον ήτο προς τήν ίδιαν αυτού ησυχίαν, άν 
περιωρίζετο εί; τάς ουρανίας ταυτας παρατηρήσεις, 
άλλα ήθέλησε νά άκολβυΘήση σύστημά τ ι  χαί προετί- 
μητε τό του Κοπερνίχου. Ο αστρονόμος ουτος είχε συ- 
ζητήσει τό σύστημά του μετά Γερμανικής άφελείας 
χαί ψυχρότητος, άποφυγών έπιμελώς νά άναμίςη εις 
τά ; είχάσίας του τάς ίιρά; Γραφάς. Ό  δέ Γαλιλαίος,

ζωηρότερος, φιλονει/.ότερος καί οιλοδοξότερος ών, δέν 
περιωρίσθη εις τά νά άσπασθή τά σύστημα εκείνο, 
άλλα, μέ πολλήν ζέσιν, έπεχείρησε καί νά συμβιβάση 
τάς αστρονομικά; γνώμας του μετά τών ιερών πα
ραδόσεων. Καταγγελθείς τούτου ενεκεν εις τά έν 'Ρ ώ  
μη έδριΰον δικαστήριον τής ιερα; έξετάσεω;, κατά τό 
έτος 1615 , έγραψεν επανειλημμένα υπομνήματα επί 
τώ  σκοπώ τού νά χαταπείση τάν Ιΐχπαν νά άποοαν- 
θή τά σύστημα τού Κοπερνίχου, ώ; έπί τή; Γραφή; 
έρειδόμενον. ’Αλλά επιτροπή ΰπά τού έν ’Ρώμη άρ. 
χιερέως διορίσθεισα, άπεφάσισε τά εναντίον, χαί ό Γ α
λιλαίος, τού όποιου πάντες έσέβοντο τήν μεγαΛο- 
φυίαν, άν χαί πολλοί δέν παρεδέχοντο τάς δοξασίας, 
δέν ϋπέστη τότε τιμωρίαν τινά, οΰδ’ όπεχρεώθη νά 
παλινωδήση, άλλα μόνον άπηγορευθη αΰτώ τού νά ΐ 
σχυρίζεται τού λοιπού, είτε προφορικώς, είτε εγγρά
φω;, ότι ή περί τής χινήσεω; τή; γής γνώμη συμβι
βάζεται μέ τά; Γραφάς. Ό  Γαλιλαίο; ύπεσχεθη τού
το χαί έφύλαξε τάν λόγον του μέχρι τού 1632. ’Αλλά

τότε, επειδή εξέδωκε τού; Jta.lôyovc του, « p is  άπό- 
δειξιν τής ακινησίας τού ήλίου <αί τής περί αύτά» 
χινήσεω; τή; γής, έχλητεύθη πάλιν ενώπιον τού Δι
καστηρίου τή; ιερά; έξετάσεω; χ μ ί  παρέστη εις αύτά 
μετά βάθους. Τά δικαστήριον τάν’υπίμνησε τάς υπο
σχέσεις αυτού, αυτές δέ, ώ; λέγεται, δέν άπηλογήθη 
εύστόχως χαί κατεδικάσθη, τή 21 ’Ιουνίου, δι* άπο- 
φατεω; ύπά 7 καρδιναλίων ύπογραφιίσης, ώς δες έξα- 
μαρτήσας, εις τά νά φυλαχισθή χαί νά άπαγγέλλη 
άπαξ τής έβδομάδος, έπί τρία έτη, του; έπτά ψαλ- 
μοίι; τής μετανοίας. Τά δέ σύστημά του άνεχηρυχβη 
παράλογον μέν και σφαλερόν έν φιλοσοφώ, ήμαρτη- 
μένον δέ ώς πρές τήν πίστιν, χαβά £ητώς άντιχιί- 
μενον εις τήν ίεράν Γραφήν . . . Ό  Γαλιλαίος, εβδο
μηκοντούτη; ήδη, έζήτησε συγγνώμην διότι ίιπεστή- 
ριξε τήν παρ' αυτού νομιζομένην αλήθειαν, χαί την 
ιξώμοσε γονυπετή; χαί Οείς τάς χείρας έπί τού Εύαγ- 
γελίου, ώς παρα.Ιογισμίγ, ώ ; πΛάνηχ, καί αίρεσιν» 
Λέγουν δέ, ότι καθ’ ήν στιγμήν άνέστη, τεταραγμέ- 
»ος έτι ών διότι παρά τήν ουνιίδησίν ήναγκάσθη νά 
όμολογήση τοιαύτα καί κυττάζων κατά γής, έκτύπη- 
σέν αύτήν διά τού ποδάς καί είπε' Λ’αι ό'μως xirtî- 
ται (Ε p u r si muove) ! Οι ίεροδικασταί, εΰχιριστη- 
θέντες διά τήν εύπείθειάν του, τάν άπεπεμψαν εις τήν 
επικράτειαν τού δουκάς τή; Φλωρεντία; καίέμετρία- 
σαν τήν αύστηρότητα τή ; έπιβληθείση; ποινή;, διά 
πολλής περί τή; έκτέλεσιν α υ τ ί; πρφότητος· διότι 
έλαβε τή; άδειαν νά πιριπατή καί κατώκησεν ιίς  τά 
παλάτιον τή; tΑθήνα;, οΰχί ώς κατάδικος, άλλα ώς 
επίσημο; ξένος. Ώ ;τε  δέν είναι αληθές τά παρά πολ
λών λεγόμενον,ότι ή εκκλησία ¿βασάνισε σκληρώ; τά» 
Γαλιλαίον. Βεβαίως ή Ρωμαϊκή έχκλησία άπεκάλυ- 
ψεν έπί τού προκε·μέ<ου άπασαν αυτής τήν τυφλωσι» 
καί τήν πρόλίψιν* άλλ’ ίσω; ή δικαιοσύνη απαιτεί νά 
όμολογήσωμεν ότι καί ό Γαλιλαίος δέν έδειξε φρόνη- 
σιν αξίαν φιλοσόφου, μετά πλείστης έπιμονής και όρ- 
μήΐ ζητήσας νά μεταβάλη είς ζήτημα δογματικόν τή» 
περί τής χινήσεως τή; γής θεωρίαν.

Έ παθε ίέ καί έτερον περί τά γήρας αυτού δυςτυ- 
χημα· άπέβαλε τήν όρασιν αυτού τριετίαν πρά τού 
θανάτου του, συμβάντος έν Φλωρεντία τη 8  Ιανουά
ριου 1 6 4 2 , είς ηλικίαν 7 8  έτών. Έκηδεύθη δέ έν τη 
έχχλησίοι τού Σταυρού, έν ή καί μαυσωλείον ήγέρθη 
αάτώ τώ 1 7 3 7 , αντίκρυ τού μαυσωλείου τού Μιχαήλ 
Αγγέλου.

Ό  Γαλιλαίος είχε φυσιογνωμίαν προςηνή καί ομι
λίαν ζωηράν καί φαιδρόν, ένησχολιϊτο πολύ περί πάσα; 
τάς ωραίας τέχνας καί ιδίως περί τήν αρχιτεκτονικήν 
καί τήν ζωγραφικήν Οι μοθηταί του τάν έλάτρευαν, 
καί διά νά είμπορή νά έμπνέη τοιαύτα πράς έαυτάν 
αισθήματα, άναγκαίως έπρεπε νά ήναι αξιαγάπητος. 
Ως φιλόσοφος θεωρούμενο; ήτο άνώτερος του αιώ- 

νος καί τή; πατρίδος του, χαί άξιος τής φήμη; ής 
μετά θάνατον ήξιώθη· διότι λογίζεται ώ ; εις τών 
πατέρων τής νεωτέρας φυσικής· καί ή μέν γεωγραφία 
οφείλει πολλά είς αΰτάν διά τάς αστρονομικά; πα- 
ρατηρήσεις, ή δέ μηχανική, διά τήν θεωρίαν τής προς- 
θιτικής τών πλανητών κινήσεως. Τά συγγράμματα
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τον Γ.ληρούσι 3 τόμους είς 4ον καί, έγράφησαν έν μέρει 
Λατινιστί, έν μέρει Ίταλιστί, καταδεικνύονται απαν
ταχού άνθρωπον ίκανάν νά μεταβάλη τήν οψιν τής φι
λοσοφίας, καί νά χαταπείση οϋ μόνον δια τή; δυνά- 
μεω; τών επιχειρημάτων αυτού, άλλά καί διά τής 
χάριτος δΐ’ ής ή φαντασία του έκότμει τά έπιχειρή 
ματα ταϋτα. ’Ήτο δέ οΰ μόνον πολυμαθής, άλλά καί 
σαφής καί εμβριθή:, τούτο δε μάλιστα διακρίνει τάν 
μεγαλοφυή ά;δρα. Κατά δυςτυχία» πολλαί τών συγ 
γραφών του. χαί τοι κατ’ ούδέ» τήν θρη-κ-:ίιν έγγί- 
ζουσαι, άπωλεσθησαν, διότι εί; τώ ; ανεψιών του, άνήρ 
ήκιστα φιλόσοφος, τάς έδωκεν εις τάν πνευματικόν 
του διά νά τάς καύση.
1 ‘Ο υίάς τού Γαλιλαίου Ούίγχέντιος ένησχολήθη ε
πίσης περί τήν μαθηματικήν καί δέν ΰπήρξεν άνά 
ξιος τού πατρικού ά·όματος· αύτάς πρώτος έφήο- 
μοσεν είς τά ωρολόγια τό υπό τού πατρός του διά 
τά ; αστρονομικά; παρατηρήσεις έπινοηθέν εκκρεμές" 
εις δέ τήν έφαρμογήν εκείνην τού υ’.ού οφείλει ή ώρο- 
λο,οποΐία τήν τελειοποίησίν της.

ΛΕΟΝΑΡΑΟΣ Φ ΙΛΑΡΑΣ
Σ Ο Φ Ο Σ  Α Θ Η Ν Α ΙΟ Σ Ι Ο Σ  Ε Π Τ Α Κ Α Ι- 

Δ Ε Κ Α Τ Η Σ  Ε Κ \Τ Ο Ν Τ Α Ε Τ Π Ρ ΙΔ Ο Σ .

Έχ τώΥ χριτιχΰ»- χαί φι.Ιο.Ιογιχών Συμμίχτω/ 

τον Γά.Ι.Ιου ΧαρόώΥος ‘Ροχετζΐου. 

ύπά  
Α . Γ . ΓΕΝΝΑΛΙΟΓ.

Ούτε τών ίς-οριχών ημών λεξικών οΰδέν,ούτε βιογρά 
®ος ούδείς ¿μνημόνευσε τού άνδράς τούτου, ό ίΐς  όμως 
έξεπλήρωσεν έν Ευρώπη άποστολάς άξιολόγου;, ήγά* 
πα δέ καί ¿θεράπευε τά  γράμματα καί έκοινώνει μετά 
τών επιφανεστέρων τών συγχρόνων του(1)· Καίάλίγας 
μέν έχομεν περί τού άνδράς τούτου ειδήσεις, άλλά 
τούτου ένεκα μάλιστα όφείλομεν νά τάς συλλέξωμεν 
έπιμελώς. Αί πρώτισται ευρίσκονται έν περιέργω τινί 
επιστολή τού περιηγητοΰ Κορνηλιου Μάγνου πράς τάν 
καρδινάλιον Άχχιαγιόλην (Αοοία^οΐϊ) έξ ’Αθηνών 15 
Δεκεμβρ. 1674 , καί έν έγχωμίω, λατινιστί συντεταγ 
μένωέν είδει επιγραφής, όπερ διετήρησεν ήμϊν ό Κοτ- 
τούνιος έν τή Συλλογή τών επιγραμμάτων, θέλομεν 
δέ παραθέσει μετά τήν επιστολήν ταύτην.

» Ήχμασε κατά τάν αιώνα τούτον, λέγει ό περιη
γητής εκείνος, Αθηναίος, όστις διά τή ; μεγάλη; αυ
τού παιδείας διέπρεψεν έν Ευρώπη, εί; ‘Ρώμην, είς

(1) Σΰζον tai ¿1 χαί oûat ·α·ρίιργοι ir.utoXal, ti; όποιο; σο3 Ιγρα- 
έ Ηίλτυν, tv ijj όοχιτά οπκία  αυλλογΐ), τΐ) «πιγεγραμμί’ΤΙ Jo- 

Milton1*, Angli. epistolarnm  fomiliarium lib e r unus. L o n  liol 

167A. .1; 8.

Παρισιού;, εις Ένετίαν καί άλλαχού. Ό  μέγα; καρ
δινάλιος ‘Ριχέλεος τάν προσήλωσεν είς τάν ψείμνης-ον 
δούκα τής ΓΙάρμας ΌόοάρΛοΥ Φαργίσιο>·, ώς άνθρω
πον άξιον τής προσοχή; αύτοΰ. ‘Η δέ αύτού ΰψηλό- 
τη; ένιπιστεύθη εί; αϋτάν διαφόρου; άποστολά;· άλλά 
κοί έπί τού νύν ήγεμονεύοντος δουκάς διετέλεσεν 
έν Ένετία άντιπρέσβυς. Ώνομάζετο δέ Λεονάρδος Φ ι- 
λαρας, άλλά κατά παραφθοράν τάν έ*εγον συνήθως 
Μοπδίι νίΙΙΟΓέ. ’Ενθυμούμαι ότι τάν είδα έν Ένετία, 
έπί τής τελευταίας αυτού πρεσβείας, καί επίσης άρι
στα ένθυμοΰμαι, ότι κατείχε τά πρώτα παρά τοις 
λογίοις,ώς πράς τά ‘Ελλη;ΐκά μάλις-α γράμματα,ένεκα 
τής βαθείας αύτσύ μελέτης, περί τά κατά τάς συνό
δους καί τά  κείμενα τής αρχαίας έκκλησίας· έν γένει 
δέ ¿θεωρείτο ώς άνήρ διακεκριμένος. Έμαθον ενταύ
θα, ότι άπέθανε μετά λιθοτομίαν, κατά τά παρελθόν 
έτος είς Παρισίους. Ήρεύνησα περί τών βιβλίων του, 
διότι είχον ίδει τινά εκλεκτά καί σπάνια έν Ενετία 
είς τήν βιβλιοθήκην αυτού. Μάλιστα δέ άνεζήτησα τά 
χειρόγραφα αύτοΰ, τά οποία έπραγματεύοντο, καθώς 
γνωρίζω, περί τοΰ υπουργείου τού καρδιναλίου ‘Ρκχε- 
λίου· άλλά. έμαθον, ότι, άναχωρών έξ Ιταλίας ενδεής 
χρημάτων, ήναγκάσθη νά/τά πωλήση. Καί όμως ε&- 
ρον δύο τόμους τού Γεωγραφικού Άτλαντος. Δέν ά- 
νικάλυψα ένταύθα άλλον απόγονον αυτού είμή ανεψιόν 
τινά έξ αδελφής, Αεονάρδον ωσαύτως άνομαζέμονον, 
όκταετή περίπου, όστις φαίνεται ευφυής· ελλείψει ό
μως διδασκάλων θά μείνη αμαθής, ή θά παιδευθη έν 
τη κακίοί. Καί δέν άνήκει μέ; είς τάς πρώτιστας οικο
γένειας, τών δνομαζομένων αρχόντων,όχι όμως καί εί; 
τά; έσχάτας· άλλως δέ άλίγον εΰμοιρεϊ τών αγαθών 
τής τύχης, τών άγαθών εκείνων, άτινα άνοίγουσι και 
εΰρύνουσι τήν άτραπάν,καί τότε όταν ή όδάς καθίστα
ται δυσχερέστατη » (2 ).

Η  επιστολή αυτη μας διδάσκει τήν εποχήν τού 
θανάτου τοΰ Αεονάρδου Φιλαρα, συμβάντος τά 1673 ' 
άγνοοΰμεν όμως τή; τής γεννήσεως αυτού. Πιθανόν 
έν τουτοις είνε, ότι ίγεν/ήθη περί τά τέλη τού έκτου 
αίώνος, καθότι περί τά 1640 έπέμφθη άπά τάν Δού
κα τής Πάρμας εί; Γαλλίαν, καθώς καταδεικνύεται 
έκ τής προσφωνήσεως τής Ελληνικής αυτού ωδής είς 
τήν άγαμάρτητον σν.Ι.ίη̂ ιχ εής Θεοτόκον, στεφα- 
νωθείσης ύπά τής έν ‘Ρουένη ακαδημίας τών Παλίνίρ- 
δών, καί τυπωθείσης έν Παρισίοις εν Ιτει 1644 εί; 
8 . ‘II  Ελληνική αυτη προσφώνησις είνε τού μοναχού 
διακόνου Καρόλου, έκ Χίου, έπιγέγραπται δέ πρά; 
τάν Φραγκίσκον Άρλάϊον, αρχιεπίσκοπον ‘Ρουένης. 
« ‘Ο γαληνότατος δοΰξ Πάρμας, λέγει ή προσφωνη- 
τήριος επιστολή, εΰνούστατα διατελέσας, χαθώ; άπαν- 
τες γνωρίζουσι, πράς τήν τής Γαλλίας αυλήν, θέλων 
νά καταπαύση τάς τού πολέμου ταραχάς καί σπου

δαιότατα καταγινόμενος περί τά μέσα τή; άποχατα- 
σσάσεως τής ειρήνης, μετεχάλεσε πρά μικρού έν Πάρ-

[ 2 ]  *Η ο ΐχ ο γ ίν ε ι*  « ο ν  ΦιΧ*ρ3 σ ΰ ^ ιτ α ι  μ ίχ ρ ι  ι χ ;  o r.aep s»- « λ « ι> -  

τ»Ιβ; άπίγοιβ; «Ν« ό Χρή«Τ3ς Άλιζαν̂ ρί BlXjpî;, Ιχτρό; Ajxncipt-
* ο ; .  Σ· το ν  Μ.
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μα τόν καρά τή Χ·Α. Μεγαλειότητι άπεσταλμένοναύ- 
του, τον έντιμότατον Αεονάρδον Φιλαράν,όπως,μάρτυς 
αυτόπτης γενόμενος ούτος πάντων τών γεγονότων 
δυνηθή έπειτα έπιστρέφων καρά τφ  βασιλεϊ νά οώση 
ασφαλείς πληροφορίας είς τήν σύνοδον ήτις μέλλε: νά 
ουγχροτηθή πρός συνομολόγησιν τής ειρήνης.

‘Ο Φθοράς, όν οί Γάλλοι ώνόμαζον. y iila rs  χαί 
V illeret, άναχωρών, άφησε, χορό τφ  μοναχώ Κυ- 
ριλ>ω, τίνάς τών χειρογραφων αύτοΟ ποιήσεων, μετα
ξύ τών όπσίων ήν ή προαναφερθείσα ωδή. Μετετυπώ* 
6η δέ αυτί) ‘Ελληνιστί, Λατινιστί χαί Γαλλιστί μειά 
τής προσφωνήσει»»; τού Κυρίλλου χαί τεμαχίου δέκα 
tAe-j«ιαχών στίχων, (εν οίς ό Φιλαρά; ευχαριστεί τον 
Φρ. Αρλαϊον διά τήν πρός αυτόν αποστολήν τοΰ ά- 
ζαδημιαχοΐβραβείου) έν τφ  Recueil des pièces, lues 
d am  les séances publiques de l'académ ie, é ta 
blie à Rouen, sous le titre  de l'im m aculée cou 
cepliou, pour les aim ées 1771 —  81 . Rouen, 
1784, εις 8  558  σε/.ίοων.

‘Ο σοφός άβόά; Μσρέλλιο; εν τφ  πρώτω τόμω, 
σελίδι 111 τού άξίοχόγου αΰτοΰ καταλόγου τή; τοΰ 
Ι1:νελ/.ίοιι βιβλιοθήκης, αναφέρω* το έπιγραφόμχνον 
σύγγραμμα ; D octrina chçistiana, graecovulgari 
idiom ate alias trac ta ta , nunc vero  la tin is liltens 
m andata per L. V. A lheniensein G r. la t. P a ri-  
siis, 1633 in  8 ., έπισημειοί*. A uctorem  esse puto 
Leonardum  y illa rè  A theniensein, Bibliothecae 
yenetae U.Marci eustodiendae olim  praefectum .

'Α ν α γ ν ω σ α ;  δε ό  είρημενο; Α β β ά ; έν τ ω  Ma
gasin encyclopédique τήν περί τοΰ Φιλαρά το ύ 
την βιογραφίαν, μοί έγραψε φιλικώς, ότι το ά- 
ναγχάσαν αύτόν νά έχφέιη τήν ανωτέρω είχασί- 
αν, ήν χωρίον τ ι τού ΕΰγοΑογίου τοΰ Π. Γοα- 
ρου, σελίί 124  τής πρωτοτύπου έκδόσεως έν ΓΙα- 
ρισίοις IG47, είς φύλλ., ένθα ό πατήρ ούτο:, ά- 
οου άνεοερε χωρίον τι του Κεορηνοΰ, προστιδησι ; 
Cedreno assen litu r L udo ¡eus l 'h ila ras  A thenien- 
sis in  sua χριστιανική διδασκαλία vernacule e t con- 
cinne s rip ta  ’() l’oepoç γράφει ενταύθα Λουδοβίκος 
Φιλαρά;, αμφιβολία όμως δεν ει»·, ότι ή διπλή εκείνη 
μετάφρασις είνε ή -où Λεο-,άρδου. Ή  εν τή κοινή Ε λ 
ληνική έξιδόθη έν ‘Ρώμη το 1616 , καί έγένετο κατά 
τό Ιταλικόν σύγ.γαμμα,έπιγραιόμενον: O ichiaratione 
piùcopiosa délia do ttrin a  christianu  com posta dal 
Cardinale ü o b erto  Bellarm inn per o n lin e  di 
Clem ente V lU  R om a, 1 6 0 3  καί 1 (> 13  εις 4 . Ί  ο 
Ιταλικόν κε μενον συνήοθη τή Άρμενιακή μεταφρά

σει τοΰ Π. Φρ. Μέτρου (Iούλου, 'Αρμενίου, ' Ρώμη 
τΰπο'.ς της Προπαγάνδα:, 1630. χοί 4 . ‘Ο Λεο 
νάρδος Ψ.λαρά; μετέφερε Λατινιστί την εις την κοι
νήν ‘ Κλληνι>ήν μετάρρασίν του, καί τή< αφιέρωσε τφ 
‘Ρισχελιιρ· ομολογεί όμως έν τή προσφωνήσει τούτη, 
ότι ή ‘Ελληνική μετάφρασις έγε'νετο ju x ta  rilum  ο 
ritn ta lis  ecclesiae.

Ex τίνος καταλόγου τη; βιβλιοθήκης τοΰ ‘λ γ . 
Μάρκου βλέ-ουεν, ότι οιωρίϊθη φύλας τή; βιβ/.ιοθή- 
χη: ταύτη.-, «αί ά.τέθάν,εν έν Παρισίοις, πριν ή «υνη- 
ίή  ν*ϊ i ζλιβν την ν:αν αΰτοΰ υπηρεσίαν. Έ ν τφ  '2-

ταλόγφ έχεήω, σοντετανμέιω τδ 1679 υπό τοΰ Ά -  
λουίσου ’.Αμβροσίου Γραδενίχου, φέρεται: Un l i 
bre tto  m anuscritto  donato  dal giá Leonardo yi_ 
la ré  Ateniense, ía tto  g ia  detlo. uom o custode 
delta lib rería  : nía nun venne m ectre  m orí 
in P arig i nel qual lib retto  sono sc ritte  diverse 
orazioni in  greco, in  latino  ed in Tráncese *0 K. 
άββάς Μορέλλιος, δ ειδοποίησα; μοι τοΰτο, μέ ση- 
μεισί, ότι τό μ  χρόν τοΰτο χειρόγραφον δέν υπάρχει 
πλέον εν τή ¡¡¡ιβλιοθήχη. ‘Η ζημία ευτυχώς όέν είναι 
μεγάλη.

Ίέν τιν: συλλογή έλλη.ιχών επιγραμμάτων ΰπό I - 
ωάννου Κοττουνίου Μαχεδόνος (Graecorum  ep i- 
g rainm atuni libri duo, au c to ie  Joanne  C ottnn io  
y e riensi, ect. cum ejusdein versione latina Pa- 
tavii, IG33, εί; 4 .), προσριονηθείση Λουδοβίχω τφ  
ΙΛ , χαί τήν όποιαν δρειλω εί; τήν οιλική> πρός έμέ 
οιάθεσιν του Κ. άββά Μορελλίου, ό συγγραοεύς λέγει 
σελίδι 91 καί έο . ότι του Ιπεμψαν εκ ‘Ρώμη; τήν 
15 Νοεμβρίου τρία φύλλα τυπωμένα έν Παρισσίοις. 
’Κν τφ  πρώτω τού tip ήν ή είχών τοΰ Λεονάρδου Φ ι- 
λαρά μετα τή; έπιγραοής τ?ύττ,ς:;ί>η>·άριΙοί <¡>t.Íapñcr 
iiiúc 7ωά»νοιι, 'Λβηναιικ' τό δεύτερον πεοιειχε 
γράμμασι κεοαλαίο·.; τόν έπαινον αΰτοΰ Λατινιστί, 
(6ά τόν ίδωμεν κατωτέρω), κα: π'νακα ίιρογ/υριχόν, 
άσχετά παράδοςον, έν μέσω τοΰ όποιου μονογραρή, 
άριστα σχεδιασθατα, παρίστησι τά  γραμματα άπαν
τα, τά  άποτελοΰντα τό ονομα τοΰ σόγγραφέως. Ό  
Κουττούνιος μα; διδάσκει, ότι τά μονογράμματα 
ταΰτα λέγονται έν τή κοινή Ίϊλληνιχή μοι ιιχυηίv.itá' 
κάτωθεν δέ άναγινεόσκεται : ¡Snv.iou rar rixiirat, 
t//c «>'f r//C ν.τόμιΊ)/ι i ji/i./.luf η top σώμαζης xa~ 
za.h.ieh·, χαί μετά ταΰτα ό γράμμασι χεραλαίοις 
έπαινο-, περί ού πσό uixsoü.

LEONARDUS P H I L \R \S
Athenis natus. τών εΰπι-ρτδω». Rom ae e d u c a - 

tus τών φ:/.οσόσων, Pariáiis u rcupn tus τώ< πολιτι
κών, pueritiau i in U raecia cum  caris parenlibus, 
ju v en ta tem  in Ita lia  lite ra ru m  stud iis incum btns, 
virilis ae ta tis  partem  in G allia publieis rebus 
operam  navails xegit, nobili pa triae  libertatis 
desiderio arceDsus, p iures anuos in te r e h r i- tia -  
i ae m ilitia* m iliU s, apud C arolum  N ivernensi. 
uni ducem  tra d u x it ; m issusque a ll eo n iagnis 
de rebus ad  G rcgcrium  el b cb an u ia  VIII·· 
Rom anos Pontifices, p lu rim um  eaindem  m ilitim u 
suis ofliciis jn v it. N unc p ro  serenissirno Ouco 
Parm ensi in  au la residens « ra tor, Ludoyico ju s . 
to e t G ir to n i A urelianensiuni duci apprim e uo- 
tu s, C ard inali R ichelio ceterisque regni p ruce 
ribus ob  ex im ias v irtu les carissim us, hpnora le  
vilain  d e g it.y ir  vcre illustris t t  ad pr(scam  illam 
suorum  glo riam  adspirans.

Μ) Ιν&υττούνιο; μετέφρασε τόν έπαινον τοΰτσν εις 
στίχους ‘ Ελληνικού; καί Λατινικούς.

Τ ο  τρίτο* ού/./.ον τέλος έπαναλαμβάνει τήν έ* τφ  
ίευτέρω περιέχομένην ςίκό.α, ή ; τήν έςήγησι» κσλί* 
§3 ητο νά έ<αμνοι· έ· τφ  μέσω κείτσι παμμέγεθε;
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κράνος, μετά μεγα'λου πτερωτού λόφου, εντός τοΰ ό
ποιου διακρίνεται είς αίγωλιός. Δεζιϊ χαί αριστερά 
είνε δύω έλαϊαι, έχουσαι τήν κορυφήν κεκομμένην χαί 
άναδίδουσαι ενα μόνον χλαδον άνατεταμμένον πρός τόν 
ουρανόν. Κατωτέρω δέ ένθεν μέν είνσι άλεκτρυφν, 
ένίεν δέ ιππόκαμπος. Προσέτι δέ χηρύκειον, σύριγξ 
τοΰ Πανός, οημαϊαι, τρίαιναι, κανόνιον χαί επί τού 
κράνους τά ανωτέρω μονογράμματα. Έ π ιτ α ι τούτοι; 
επίγραμμα «ί: τήν κοινήν ‘Ελληνικήν γλώσσαν άπο- 
τεινομενον άπό τόν Φάλαραν προς τήν μητέρα αϋτοΟ, 
καί τό έήής Λατινικόν επίγραμμα, διά να τεθή κάτω
θεν τής εϊκόνος αύτοΟ :
Nobilis huic fausto ded it om ine tellus

Attica; doctrinara  Rom a secunda paren». 
Quera,varias postquam  placuit cognoscere gente», 

G ra ta  suo re tinet Gallia n o stra  sinu  
‘O Κοττούνιος σελίδι 37  και 3 8  χατεχώρισε τρία 

επιγράμματα έγκωμιαστικά τοΰ φίλου του.
Έ ν αρχή ποιημάτων τινών τοΰ Φιλαρα, ευρισκο

μένων εις τό τέλος έ»ός χειρογράφου τδ όποιον θά 
περιγράψω κατωτέρω, ύπαρχε: αίνιγμά τι τοΰ όποιου 
αύτός έδωκε τήν έζήγησιν.
Aiorápioi) 4η.lapa ζοΰ 'Αθψ-αΙου, γρίγος, ζοι"- 

νπμα χαί ζο γίνοη αΰτοΰ atrmdfuroc. 
θήρ κεφαλήν τελέθω βλοσυρώτατος. ύπνον άέςω 

ΉτορΓ κάν μηροί; ιδπνουν άνθος Ιχω.
'Γώνδε διατροχάασκε μεσαίτατος δδο; έσί» 

"Γδασιν έμμίσγων θύμβριδος άενάου.
Ένθεν έρος περόων, πολυκαμπία τόςα τανυσας, 

Πήξεν έμοί «υρίπνους ota βέλεμνα πόδας.
Λέων Léo
Όναρ Som nium .
Νάρδος N ardus.
Νάρ N ar, flum en, qu i T hiberi

(sic) im m iseetur (a). 
Έ ρως Am or, qui to tu m  nom en

p e rc u rrit e t  genus P h i 
îa reo rum  dénotât.

Τό χειρόγραφον τούτο, μεταβιβασθέν έκ τής βι
βλιοθήκης τοΰ Σεγυϊέρου (Séguier) είς τήν τοΰ Κοι- 
σλίνου (Goislin), χαί μετά ταΰτα είς τήν τοΰ Αγίου 
Γερμανού (S ain t G erm ain de Prés), αποτελεί νΰν 
μέρος τής μεγάλης δημοσίας Γαλλικής βιβλιοθήκης. 
Ιδού ή σημείωσις ήν δίδει ό Μοντεφαλχόνιος έν τή 
αντοΰ B ibliotheca C oisliniana, Παρισίοις, 1715, 
«ν φύλ. σελ. 519 .

C o d e x  c c c l u  O lim  l x x v i i .  In  ch a rta  vulgari 
papyrea, om nino recen». Leonardi Philarae, 
vulgo y ille re t, Athe’niensis, m a n a  scrip tas, fo 
liorum  133.

A nécdota Anthologiae graecae. Sic scrib itu r 
initio, U trum  vero sin t anécdota inquirendum . 
Sunt au tem  epigram m ata ex  variis auctoribus 
collecta ab eodem L eonardo  P liila ra , qu i m ulta  
in fiaem  ab se ad o rn a ta. in i t io : Χαίρ» θεά Πα-

(α) L a  Ñera.

φίη· σήν γάρ άεί δύναμιν. Auctorcm  autem  nom i
na  haec fe ru n tu r "Επεται ό κατάλογος τών έν τώ 
χειρογράφω τούτο» ά·*αφερομένων ποιητών.

Τό χειρόγραφον τοΰτο είναι είς μικρόν 4ον, 133 
φύλλων, γραφής καθαρωτατης- περιέχει δέ ζήν Έ.Ι- 
.Ιηνιχψ Α/θο.ΙογΙαν, τήν υπό τό ονομα τής άπχ· 
ΰόζον άλλοτε γνωστήν καί τι*ας τοΰ συγγραφέως, ή 
πρός αύτόν απευθυνόμενα; ποιήσεις. Είνε δέ πλουσιό
τερα τή ; τοΰ Γυϊέτου (Guyet). περιεχούσης 9 5  επι
γράμματα- πλουσιωτέρα δέ επίσης καί τής του Boui- 
épou.

Έ ν  τώ  χειρογράφω τοΰ Φιλαρά ή τάξίς τών 
βιβλίων, τών συγκροτούντο»·/ τήν κοινώς όνομαζομέ- 
νη» άκέχΰοζον Άνθο.Ιογίαν, δεν είνε ούτε ή τοΰ 
ΓΙαλατίνου χειρογράφου ούτε ή τοΰ Γυϊέτου, ούτε 
ή τοΰ Βουϊέρου κλ. Ή  του Φιλαρα είνε ή έςής: Ε
πιγράμματα άιαγάρων μίζρων. —· Ερωτιχά. —  ’.·/ -
ναθηματιχά. —  Έ.-ζιτι'μό'ια. ---  ΠΙρ/γραψιχά. —
Στράτωνοζ,. Έ πονται τούτοι; 69  επιγράμματα, ά- 
νήκοντα εις διαφόρους βίβλους, χαί πιθσνώς άνα- 
κα/.ηφθέντα έν δευτέρα μελέτι τοΰ πρωτοτύπου χε ι
ρογράφου. Μεταξύ τούτων όκτώ εύρίσκονται ήδη καί 
έν ταις προηγηθιίσι βίβλοι;, φέρουσιν όμως διαφόρους 
γοαφάς, καί δύνανται νά θεωρηθώσιν ίο; δευτέρα 
εκδοσις· αί επαναλήψεις αύται υπάρχουν καί έν τώ 
Παλατίνω χειρογράφω, καί πολλάκις είνε ώφελι- 
μώταται, ώς συμπληροΰσαι τά χάσματα, ή άποκα* 
θιστάνουσαι τήν αληθή γραφήν. Ό  Φιλαρά; έν γένει 
μετά πολλής άμελείας άντέγραψεν ή δέ αμέλεια αΰ- 
τη είνε τόσον όλιγώτερον συγχωρητεα, καθόσον αν
τέγραφε βεβαίως κατά τόν ΣαλμάσιΟν, τών διορθώ
σεων τοΰ οποίου μέρος είσήχθησαν έν τφ  κειμένω 
αΰτοΰ. Ό  Δορουίλλος ειχεν άντίγραφον τοΰ χειρο
γράφου τούτου. Έν τώ  126  ά. φύλλω άρχονται τά 
επιγράμματα τοΰ Φιλαρά, έπιγραφόμενα. Αιονάρ- 
ίοο 4‘t.lapCi τον ’Αθηναίου ίπιγράμματα. Το πρώ
τον ει»ε ό £πΐ τοΰ. ονόματος αύτοΰ γρίφος· τό δεύτε
ρον δέ έπαινος του Καρδιναλίου ’Ρισχελίου. Οί εξ 
Ελληνικοί στίχοι είνε μεταφρασμένοι δι’ εξ Λατι
νικών. Αναφέρω ένταΰθα τούς μέν καί τούς δέ, διά 
νά δυνηθή έκαστος νά εκτίμηση τήν περί τήν ελλη
νικήν καί λατινικήν ποίησιν δεινότητα τοΰ συγγρα
φέως.

Εγκωμιαστικόν εί; τόν έξοχώτατον καρδινάλιον
Δοΰκα τόν Ριχέλιον. 

Τού; νικώντας καί νικάν αιτίους οί ’Αθηναίοι 
κρίνοι; ήμείβοντο. 

Κλεινός έής πραπίδεσσ: 'Ριχείλιος ές πόλον αίρει 
Χρύσεα κυδαλίμων άνθεα Βορβονίων.

Φλάνδρια δειμαίνει' χεϊνται Λοθαρίγγοι- Ίβήροι 
Ήρίπον, αίνεσίης 'Ρ ιχελ ίΐΝ Ο  πρόμου.

Τού/εχά μιν Λοδοΐκος κοίρικος άμφαγαπάζει 
Τίει τ ’ ένδικαίως άντιχαριζόμενος.

IDEM LATINE.

Ad E m inentitsim um  C ardinalem , Ducem  de
Richelieu.

Athenienses v ictorias liliis com penaabant



πανδώ ρα

Richelii v irlu te  ducis red iv iva trium phan t,
L i.ia , e t au ra tu m  culm en ad as tra  ferunt. 

F lan d ria  ja m  ti tu b â t;  victa est L olharing ia  ;
Ib an ,

G erm anique ru u n t undique praecipiles 
U inc quoque Borbonio regis m icat ille favore.

Q uodque dedit, m érito  nunc habet ille decus.
To τρίτον επίγραμμα καδιέρωται εις έπαινον Γιλ-Ι 

βέρτου Γωλμίνου. Τό τέταρτον είνε ερωτικόν έπί- 
γοαμμα, γι.Ιιχο· ââep/ia. Τό πέμπτον είνε έπιτύμ- 
6ιον εις τον φίλον t o u  Δημησιανόν. Το ε*τον είνε ή 
Oui·/ ¿δίγραμμα εις ξώδιζα στίχους.

ΗΘΙΚΟΝ.

Έσκε «άρος μερόπεσσι Οεηλατον ήθος άπάζειν 
Où πλούτω τιμά;, άλλ’ άρετή μεγάλη-

Του/εκ’ έη» πάντισσι μόνον τόδε χρήγυον ελδωρ, 
Πάγ χλέο; έξ αρετή; έχ καμάτων τε φέρειν.

Ουτο; ίψ κείνοι; άφενος πολύς, ούδ’ άλέγιζον 
Των χρυσέων ύπατων μάλ'ο- ίσο^ροπίης.

‘Αρτι Si' ύπερμενέω/ χρυσό; χαλά πά»τα -χα/.έπτει 
Έρριπται § αρετή κείραμένη πλοκάμους.

ΙΙάντες άολλίζονσι χρυσόν, χαί γάρ έχιίνω 
Ώνηταί τιμαί, άχρι τε κοιρανίης,

Κει-όν τις οαίη χρυσοΰν χρόνον, αυτά? Ιγωγι 
ToDtov, to’ ω νικά χρυσός άπαντα μόνος.

Το έβδομον ¿v i ή ερμηνεία τοΰ Πυδσγορικοΰ τρι
γώνου. Τό όγδοον ή μετάφρασις τού έπιγράμματο; 
τού Βεζου. Το έννατο/ εινε ή των στίχων τοΰ Σε- 
νέχα μετάφρασις. Έ πονται μετά ταΰτα·ά ή τυπωμέ 
νη ωδή χαί ή αποστολή· άνευ όμως τή; άφιερωτηοίσυ 
επιστολής τού μοναχού Κυρίλλου, β'. Εξ επιγράμ
ματα ε’ς τόν Φιλαραν ανώνυμα.

Π ΕΡΙ ΜΕΛΙΤΟΣ.

Τις άγνοεϊ ότι μέλι ονομάζεται ή γλυχεια εκείνη 
ούσία, τήν όποιαν αί μέλισσα: συνάγουσιν άπό των ρυ
τών χαί τώ'< δένδρων · αΰ-.ή έχιίνη περί ή; 5 Ό μη
ρος ρΒατρ. 89 ) είπε τό διαδρύλλητο» εκείνο 

a . . . .  τό χαί υάχαρες -οδεουσν »’ 
τό άληδώ; dulce του 'Ροιυαϊου Ομήρου, περί ου ό 
Ούϊργίλιος έγραψε βιβλίον όλον· ή ουσία ίχείνη, τήν 
όποιαν μετά μεγίστου πίθου έζήτουν χαί αυτοί οί 
• ολύμπια δώματ’ Ιχοντες Οΰρανίωνες », χαί προς 
ήν οί Πυθαγόρειοι ετρερον ιδίαν χλίσ-.ν;

*Αν τις μόνον έ/δυμηδη, ότι ό Όμηρο;,, δελων νά 
έγ*ωμιάση τ3’̂ ϊ λόγους τοΰ Νέστορος,πρός ούδέν άλλο 
έδεώρησε προςφυές νά τούς. παρομοίωση ή πρόςτό μέλι, 
είπώ»,

« τοΰ χαί άπό μέλιτος γΐυχίω* £έων αΰδή· · 
ότι ό Ξενοφών ώνομάσδη Αττική μέλισσα, · τή γλυ- 
χύτητι τής ερμηνείας», ώς λέγει Διογένης ό Λαέρτιος, 
ότι χαί περί τοΰ Πλάτωνος έμυδολογήδη φ-ι yέλj?»

σα έπεχάδησεν επί των χιιλέων αύτίΰ βρέφους έτι 
όντος· ότι μέλισσα διεδρεψε τόν Δια, (Vlrg . Georg. 
IV. ) δτι επί τούτοι; πάσίν ό Ούϊργίλιος,—  ό έπιτ 
κουρείο; Ούϊργίλ.οι;— έδεώρει τάς μέλισσας θείου νοό; 
μετόχους, δέλει πεισδή περί τής υπολήψεω: ήν είχον, 
περί τοΰ μέλιτος οί αρχαίοι. Τό καθ’ ήμά; άπορου- 
μεν πώς διέφυγε τόν νοΰν τοΰ Λιβα/iou τό άντιχεί- 
μενον τοΰτο, χαί πώς ό Λουχιανός, έγχώμιον περί 
Μυίας συντάξας, άπηςίωσε νά γράύη *αί περί μελίσ- 
σης· διότι βεβαίως, άν ή μέν Ά τδις τοΰ Σαμο-ατε'ως 
περιήο'χετο καί τών μελισσών τά ; κυψέλας καί έγρα
φε διά τό χάλλιστον προϊόν τής Ατδίδος , ό δέ άπό 
Κυρή-η; σοφιστής ηΰδόχει νά έξασχήση χαί έπί του 
αντικειμένου τούτου τήν δεινήν ούτοϋ ρήτρα*, γρά
φω·/ χαί περί τοΰ · τίνα ά> τις.εγκώμια είπεϊ» έ 
χ οι επί μέλιτι ή έπί μίλίττί) β, ήδε/.ομεν εύχόλως 
άρυσδή άπό τβιούτων πηγών νάματα πλούσια’ άμοι - 
ροΰντες όμως τοιούτου ßor,βήματος, δέλομεν πεοιορι- 
σδή εις όλίγα μόνον περί μέλιτος τά μάλλον άςιοπε* 
ρίεργα.

ΤΙ γεΰσις χαί ή ποιότης τοΰ μέλιτος παραλάσσει 
/.ατά τά διάοορα είδη τών άνδέων, τών όποιων τού; 
•χυμού; άπομυζώσιν αί με'λισσαι. Διά τοΰτο, οσάκις 
αύτάί άπεκμυζώσι τούς χυμού; τής λιβανωτίδος, τή; 
σπάρτου κ ιί τοΰ δύμου, ή διατρέφωνται ένδιαιτώ- 
αεναι. όπου αυξάνει ι) χ.Ιί/já κασσ/α, χαί η) ινω- 
■ h’uTiizo) ¿¡'Trv-Lh r, ΐ) άι θίΐ ¿ιγθίη oic ή /'¡άνιιρ/κ c 
tirj/ß[ia, χαί xataj/pvravc πηγάί xal xfi/raζ .Tici.r-
ιην ¿ω»·χή.-ιοι (y irg- ibid. v. 3 0 — 33) τό υέλι
γίνεται γλυκύ χαί εύωδεοτατον. ΟΟεν τό τών Βαλ
εαριδών νήσων, τή ; Ναρβό-νης καί τοΰ ΊΓμηστοΰ 
είναι γλυχύ χαί εύώδε;, διότι χατασκευάξεται έχ χυ~ 
μών τοισύτων άνδέων. Παρομοίως χαί τά μέλι τής 
ΙΙροβηγχίαό, όπου επιχωριάζει ή νάρδος, φημίζεται διά 
τήν εξαίρετο· αυτού γεΰσίν, χαθώ; χαί τό τής νήσου 
Κύόης όπου άχμάζουσιν αί πορτογαλλέαι. Τουναντίον 
δέ όπου φύο<ται έν άφδο/ία φυτά πίχρά χαί φαρμα
κώδη, τό μέλι έχε: γεΰσιν δυσάρεστο/, έν'οτε δέ καί 
έπιβλαόή. Έντεΰδεν τό τής Τραπεζοΰ/τος, τής ’Αμι- 
σοΰ. τής Σινώπης χαί πολλά άλλα άχλω/ τόπων είναι 
πιχρά καί β·απτιχά.

Διαχρ’νονται δέ δύω είδη μέλιτος, τό έχ τών δια
φόρων άνδέων χαί δένδρων χατασκευαζόμενον, ώς 
ποοειπομιν, καί τό έκ δαμνωδών τινων οντών. Τό 
πρώτον είναι γλυχύσερον, εχον τόν κηρόν διαυ
γέστερο/ χαι απαλότερο·/· τό ά ιστον, ϊέ  έχ τώ» 
τοΰ εϊδ:υς τούτου είναι τό λεγόμενον π α ρ θ έ ι  o r  ή 
τοι τό έχ τ.αρδενων μελισσών χατασκευαζόμενον. Τό 
χαλόν μέ/ι ιϊ/α ι πα-χύ, διαφανές χαί χαδαρόν, κατά 
δέ τόν ’Αθήναιον (ßiSx. Β'. 2 6 )  χαί είδικώς βαρύ- 
τερον τών άλλ.ω·/’ διότι »μέλι» λέγει j χρηστόν, χεί 
οο-ι ε’πιχεόμενρν εές τά χάτω βιάζεται ». Τό πολλά 
πυκνόν μέλι νοθεύεται, ώς γνωστόν, χαί μαλνστα δ;ά 
του αλεύρου. Έ χ  τοΰ μέλιτο; δύναταί τις νά κατα- 
σχευάση άξιόλ.ογον οί/ο·/, όξος καί αίραιον, γνωστά όέ 
τά  έν τή Φαρυαχευτιχή διάιορα αύτοΰ είδη, οίον τό 
έώημένον (mel despum atum ), τό άπλοΰν οξύμελ’. 
'oxim el sim plex), τό μέλι τής γλυχορριζης :me\
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îiquiritiar), τό ροδωτόν (mel rosatum ) καί τό ύδρό- 
μελι \hydrom el).

Παρά τοϊς αρχαίοι; τά μέλι ύπήρχεν ανέκαθεν γνω
στόν. Έ π ί τής βασιλείας του Έρεχδέως, ή εις τήν 
Άττιχήν περαιωδεϊσα άποιχία τοΰ Κέχροπος έστρεψε 
πρωΐμως ήδη τήν προσοχήν της πράς τάς μέλισσας, 
καταστήσασα τήν γενεάν αυτών ανεξάλειπτο·/ άπό του 
Υμηττού. Έ χτός δέ τής ’Αττικής ή μελισσουργία 
άναφέρεται έκπαλαι άκμάήουσα έν τε τή Κρήτη καί 
τή Κύπρω καί κατά τόν Βόσπορον, όδεν φαίνεται ότι 
εγίνετο μεγάλη εξαγωγή μέλιτος χαί κηρού’ πρός Σε 
τούτοι; καί έν τή Σικελία παρά τή Τβλη, τή Καλύ- 
μ\ω, τή Κέω χαί χατά τής Κυχλάδος. Α ν  δέ δώσω- 
μεν πίστιν εί; τόν Στράβωνα (βιβλ. I’ ^ 2 0  σ. 298)
• άπαν τό νησιωτικόν μέλι ώ; έπί τό πολύ άστεϊό·/ 
έστι και ένάμιλλον τώ Αττιχώ, τό δέ έν ταίς δε ταΐς 
νήσοι; διαφερόντως· μάλιστα δέ τό Καλύμνιον. t Ύ 
πέρ πάντα όμως ταΰτα έξενίχησε τό Ύβλαιον λεγό
μενον μέλι, χαί ιδίως τά Αττικόν, τό διά τοσούτων 
επαίνων άναφερόμενον παρά τοϊς αρχαίοι;. Ιδού τι 
περί του πρώτου λέγει ό Στράβων (βιβλ. ς-'. ^  5 . σ 
360) « τούς μέν ουν Χαλχιδέας χτίσαι (έν Σικελία) 
Νάξον, τού; δέ Δωριέας Μέγαρα τήν 'Γβλην πρότε- 
ρσν καλούμενη*. Αί μέν ου/ πόλει; ούκέτ' είπε* τό δέ 
τής "Τβλης ό/ομα συμμενει διά τήν αρετήν του Ύ - 
β/.αίου μέλιτος. ·

Περί δέ τοΰ δευτέρου, τοΰ Άττιχοΰ, έχτός πλεί- 
στων άλλων δμιλουσιν ό Πλίνιος, ό Αβήναιος, ό Ησύ
χιος, δ Στράβων, δ Πλάτων καί ο Ξε/οοώ». Έ ξαι- 
ριτως δέ άριστον έδεωρεϊτο τό έν το!: άργυρείοις 
(διότι υπήρξα* τό πάλαι, ώς γνωστόν, πλούσια έν τή 
’Αττική μεταλλεία) έξαγόμενον, τό όποιον χαί ιδίως 
άκάπηστο/' εκαλείτο όπως και σήμερον (Στραβ. βιβ. 
θ . ¿ 2 3  σ. 163). Τό μέλι τοΰτο ήτο περίφημον καδ 
όλην τήν ‘Ελλάδα (Πλιν. β.βλ. ιά. χεφ. ιγ '. καί παρ’ 
άλλοι;) καί ό Φοινιχίδης (παρ’ Άδην. βιδλ. ιδ'. 67.) 
μεταξύ τών προπυλαίων καί τών περίφημων τής Ά τ  
τιχής ίσχάδων, αί δποϊαι, ώ ; γνωστόν, παρετίδεντο 
καί εις αυτήν τήν τράπεζαν τοΰ Μεγάλου Βασιλέως, 
συγκαταλέγει καί το ’Αττικόν μέλι. »

» Μύρτων λέγουσι καί μέλιτος εγκώμια 
» Καί τώ / προπυλαίων καί τέταρτον ίσχάδων.
» 'Γούτων έγευσάμην καταπλεύσα; εύδεως κτλ.» 

Τό μέλι τοΰτο μιτιχειρίζοντο κατ εξοχήν εις 
τό κατασκευάζει·/ πλακούντια καί καρυκεύματα.(’Αδη/, 
βιβλ. γ .  κεφ. κέ. καί βιβλ. ιδ.). ’Εντεύθεν δέ δύναταί 
τις νά συμπεράνη πςρί τής ύπερόγκου τιμής, εί; 
,ήν έπωλεϊτο καί περί τοΰ έξ αύτοΰ κέρδους τών 
Αδηναίων, ο ίτ ίν ε ς  «καρπουντο κατ έτος υπερβάλλου* 
σαν ποσότητα μέλιτος άπό τών απείρων αυτών κα
τά τόν Υμηττόν μελισσοτροφείων.

Τά μελίσσοτροφεϊα ταΰτα, ώ; είδομεν ανωτέρω, 
άπό τοΰ Ερε-χβέω; έτι είχον κατσπλουτισει τό 5 
ρος τοΰτο δι’ άπειρων σμηνών. Τοσοΰ- ον δέ είχον 
πληΟυνδή, ώςτε δ Ξενοφών λέγει ότι, καέώς οί 
Λδηναϊοι, οϋτω καί αί μελυσαι αί Ά ττ:καί είχον

ζώ. Ε'. κεφ. κα'.) ό βασιλεύς ιών μελισσών, έσχη- 
μάτιζεν έκάστοτε άπό αύτών σμήνος καί τάς ήναγ- 
καζε ν’ άποξενώ*ται τή; πατρίδος ύπό τήν οδηγίαν 
τής έκλελεγμένης παρ' αύτοΰ μελίσσης. Έ λάμβα- 
νον δέ τήν τροφήν αύτών αί μέλισσα! τοΰ Υ μητ
τού άπό τοΰ καδ όλον τό όρος έν αφθονία άναβυο- 
μενου έρπύλλου, του δενδρολιβά/ου, τής σπάρτου 
καί τοΰ δύμου. (θεόφρ. Ί ς \  ουτ. βιβλ. ς·’. κιφ. ζ'. 
ΙΙλίν. βιβλ. ιδ'. κεφ. ε. Άντιφ. παρ’ Άδην. αύτόδι). 
Ητο δέ δ δόμος ούτος περίφημος εις τούς άρχαίσυς, 

καί δ Αλεξις (παρ’ Άδην. ιδ’. 67) μεταξύ τών πα
ρασήμων τής ’Αττικής προϊόντων συγκαταλέγιι καί 
τόν Ουμον.

»  Είςέβαινον ΐσχάδες
» Τό παράσημον, καί δόμου δέσμαι τινες. »

Τό Ύμήττειον μέλι ήτο λευκόφαιο·/, έμελαίνετο 
δέ, άν έφυλάττετο πολύ·/ καιρόν, διετήρει όμως 
πάντοτε τήν ρευστότητα του. “Ισως έμελαίνετο τό 
έκ τών μόρων μόνον χατασκευαζόμενον, διότι ό Κλέ
αρχος (παρ’ Άδην. βιβλ. β’. 3,) λέγει ότι « τό έν 
Κλείτορί μ έλ ι. . .  χλωρόν, τό δ έχ τών μύρων ί . .  
μέλαν. » Εκτός δέ τών είρημένων, τό ’Αττικόν 
μέλι είχε τήν έξοχον καί άξιόλογον αρετήν ότι συν- 
έτει/ιν εί; μακροζωίαν καί ώ ; τοιοΰτον εΐχεν α 
ποκτήσει πολλήν καί μεγάλην παρά τοϊς άρχαίοις 
φήμην. Εκ τών πολλώ* περί τούτου, άναφέρομεν 
τά έξής τοΰ ’Αδηναίου (βιβλ. β'. 26 ), τό μάλλον α 
ξιοσημείωτο·/ « Δημόκριτόν δέ τόν 'Αβδηρίτην λό
γος εχε: διά γήρας έξάξαι αύτόν διεγνωκότα τοΰ 
ζή/, καί ύφαιρουντα τής τροφής καθ' έχάστην ημέ
ρα», έπεί αί τών θεσμοφορίων ήμέραι ένέστησαν, 
δεηδεισών τών οικείων γυναικών μή άποΟανείν κα
τά τήν πανηγύρι·/, όπως έορτάσωσι, πεισδήναι κελεύ- 
σαντα μέλιτος άγγεϊον έν τώ πλησίον παρατεδήναι, 
χαί διαζήσαι ημέρα; ίχανάς τόν άνδρα, τη άπό τοΰ 
μέλιτος αναφορά μό*η χρώμενον, καί μετά τάς η 
μέρας, βασταχδέντο; τοΰ μέλιτος, άποδανειν. » Καθ' 
όλου δ ' είπεϊν δ Δημόκριτος ήγάπ* πολύ τδ μέλι, 

ρός τόν πυδόμενον, πώ: άν ύγειώς τις διάγοι,και «
Ιφη, εί τά μέν εντός μέλι τ ι βρέχοι, τά δ’ εκτός έ
λα· ω. (Άδην. αύτόβ.) » Καί οί ΙΙυδαγόρειοι δέ, οί 
έχβροί «κείνοι τών οσπρίων, οί μυσαττόμενοι τά  κρέα
τα καί β ελυσσόμενοι τούς κυάμους, ήγάπων υπερβαλ
λόντως τά μέλι καί τροφή σύτών ήν άρτος μετά 
μέλιτος, ώς φησιν ’Αριστόξενος (Ά 6η*. αύτ.), τούς 
προςφερομένους αύτά άεί έπ’ άρίστω λέγ'ων άνόσους 
διατελεϊν. Έκτο; δέ τούτου χαί οί Κύρνιοι, οί περί 
Σαρδόνα οΐχοΰ/τες, λέγει ό αύτός Άδή»αιος, ήσαν 
περίφημοι διά τήν πολυχρονιότητα τήν όποιαν πε- 
ριιποίουν εις εαυτούς τρώγοντες μεγάλην ποσότητα 
μέλιτος.

Όσον δέ άφορά τό άλλαχόδι γινόμενον μέλι τοΰτο 
μειονεχτεϊ του Ύμηττεΐου. Είπόντες δέ περί τών 
χυριωτέρων έξ αύτών ανωτέρω, δέλομεν ήδη μετα
φέρει τόν λόγον εις μέλι άξιοσημείωττον διά τήν 
«αχήν αύτοΰ γεΰσιν ή τά χαχά αποτελέσματα τά 
όποια επιφέρει εις τούς έξ αύτοΰ άπογευομένους

περιιλδιϊ είς τήν άνάγχην τοΰ άπεχπέμπειν άποιχίας |’Εν πρώτοι; δ Στράβων λέγει ότι τό μέλι τής Σι-
3
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Όθεν ή βασίλισσα ή 'α τά  τον Άριστοτέ'.ην (Τς-ορ. 
νώπη; τή; έντεύθ-ν τού Ά λυος χαί τής πέραν αύ· 
-.où Άμισσού ήτο υπόπικρο·· έπειτα ό Διοσκορίδης 
λχλεϊ itest άλλου μέλιτος. το οποίον καθιστα πα- 
ράφοονσς τού; άπογευομένοος. Ό  Στράβων ώ;αύ- 
τω ; ο.ηγεϊται ότι /.ατά τάς νήσους τή; Εύβοια; 
ύπήρye μ έ 'ι το όποιο* καδίστα σκυθρωπού; χαί μα
νιώδεις τού; έξ αύτού έσθίοντα:. Καί ή Κολχίς oi, 
χατά Διόδο'ρον τόν Σικελιώτην, έξηνεν είδος με'λι- 
τος, έ ; ου όσοι άπεγεύοντο έβυδίζοντο είς δεινήν ά- 
0υμίαν. Τό μάλλον άξιοσημείωτον διά τήν τοιαύ- 
την ιδιότητα μέλι είναι τό τής Τραπεζούντος, περί 
ου όμιλεί ό Ξενοιώ* χαί ό Στράβων, χαί τά όποιον 
καί οήμερον ακόμη, κατά των νεωτερων περιηγητών 
τάς μαρτυρίας, διατελεί ε’χον τάς αύτάς ιδιότητας 
καί έπιφέρ-ν τά αυτά ώς χαί πάλαι αποτελέσματα. 
Ιδού τι λέγει δ Ξενοφών, (Κυρ. άναβ. βιβλ. Δ - χειρ. 
ή, 2 0 — 2 1 ) « χαί τά σμήνη πολλά ή* αυτόθι ^ούω 
σταθμούς, έπτά παρασάγγας μεσογαιότιρον τη; 
Τραπεζούντος) χαί τών κηρίων όσοι εφαγον τών 
στρατιωτών πάντε; άφρονές τε έγίγνοντό τε και 
ήμουν, χαί κάτω διεχώρι*. αύτοίς, χαί δρθός ούδείς 
ήδόνατο ίστασδαι άλλ' οί μέν ολίγου έδηδοκότες, σοό- 
δρα μεθύουσιν ίωχεσαν, οί δέ πολύ μαινομένοις, οί 
δέ χαί άποΟνήσχουσιν. Έκεΐντο δέ ουτω πολλοί, ώ; 
περ τροπής γεγενημένης, καί πολλή ήν ή άθυμία. Τή 
δ' υστεραία άπεΟανε μέν οΰδείς, άμφί δέ τήν αυτήν 
που άνερρδνουν· τρίτη δέ καί τέταρτη άνίσταντο 
ώςπερ έχ φαρμακοποσίας. » Περί του αύτού μέλιτος 
λέγει καί ό Στράβων (βιβλ. ιβ'.) « Οί δ’Έπτακωμήταί 
(οί τής Τραπεζούντος υπέρκεινται χαί τή; Ψαρνα 
χίας) τρεις Π ομ.πφυ σπείρας κατέκοψαν, δεξιούσας 
τήν όρεινήν, κεράσαντες κρατήρας εν ταΐς όδοίς του 
Μαινομένου μέλιτος, S φέρουσιν οί άκρέμονες τών 
δένδρων- πιοΰσι γάρ καί παραχόψασιν έπιβέμενοι 
ραδίως διεχειρίσαντο τους ανθρώπους. » Καί δ Πλί- 
νιος (Lib. χ χ ΐ ,  13) δέ ονομάζει διά τής αυτί.ς λέ· 
ζεως το μέλι το 'το  χαί λέγει ότι εγίνετο παρά τοις 
Σάννοις. Καί οήμερον δέ άχόμη, ώς καί ανωτέρω 
εΓπομεν, χατά τους αυτούς τόπους γίνεται τό αύτό 
μέλι, καί οί εγχώριοι, ώς σημειοϊ ό Κοραής, τή τώ 
Τούρκων φωνή διλί-μπάλ αύτό καλοΰσι, ταύτόν ει- 
πεϊν pairôperor \iJ.h. Τό μέλι δέ τούτο υποτίθεται 
ότι συνάγεται έκ τής Ποντικής Αζαλέας, διότι τό φυ- 
τόν τούτο, τό όποιον άλλως αποπνέει τερπνήν εύω- 
δίαν, φύεται εν άφδονία κατά τό μέρος εκείνο, Καί 
οί νεώτεροι 3έ πιριηγηταί συμφωνοΰσιν έντελώς πρός 
τάς άνωτέρω μαρτυρίας τών αρχαίων, καί δ Κείθ- 
Ά βόττης εί; έπισ-ολήν γραφεΐσαν πρό; τήν Ζωο
λογικήν ‘Εταιρείαν τού Λονδίνου. « Τά αποτέλεσμα 
τα , λέγει, άτινα έπιφέρει εις τούς άσθίοντας το μέ
λι, τό εξαγόμενον κατά τίνα πλησιόχωρα τής Τρα- 
πεζούντος μέρη, συμφωνοΰσιν έντελώς, ώς καί εγώ 
αύτός περί τούτου έβεβαιώδην, πρός τά συμπτώμα
τα  τσ περιγραφέμενα υπό του Ξενοφώντος. Ό  ό* 
λίγο» έξ αύτού άπογευθείς, καταλαμβάνεται αίφνης 
δπδ σφοδράς κεφαλαλγίας καί δπό έμέτου, καί δμοιάζει 
μιθύοντι. ΙΙεγαλειτέρα δέ έξ αύτοΰ ποσότης ήθελεν

αποστερήσει παντσπασ: τόν έσδιοντα τών 3»να:αιω* 
καί τού λογικού έπί πολλσς ώρα:. »

Παρά τοίς άρχαίοις ήτο γνωστόν χ»ί τό σαχγα- 
ροχάλαμον και το έχ τούτου πολύ'χρηστον σήμεοον 
σαχχαρον, χαί ό Νέαρχος (παρά Στράβ. ΙΕ ’. 20. 
σ. 93 .) ε είρηχε χοί περί τώ» χαλαμω* (τών έ, 
Ινδική), ότι ποιούσι μέλι, μελιοσών μή ούσών » 'Ο 

αυτός δέ Στράβων (βιβλ. 6 . ο. 94) λέγει χαί περί 
άλλου είδους μέλιτος εν τή ‘Ιρκανία γινομένου, τό 
όποιον σμηνουργεΐται εν τοΐς οίνδρεοι, χαί απορ
ρέει απ' αύτών. Τά αύτά δέ λέγει χαί εν τώ ΙΑ', 
βιβλίο» β 2. σ. 3 2 7 . Ό  αύτός Στράβοιν λαλεϊ (1Σ Τ . 
β 17. σ. 216 .) χαί περί άλλου είδους μέλιτος <ι ά- 
πό άνθους τίνος εχ πιεζομένου » ουτινος τό μελιχρά - 
τον επινον συνήθως οί τύραννοι τών Τρωγλοδυτών. 
Ήκτός δέ τούτων όλων οί αρχαίοι εξήγον (δ αύτός 
1ΣΤ'. ^ 14. σ. 166 μέλι χαί έχ τών φοινίκων, α
πό τών όποιων κατεσκεόαζον καί άρτον, καί οίνον, χαί 
άλφιτα, καί δξος. Δ. Ν. Τ .

Είναι περίεργος ή φορά τών ανθρωπίνων πραγμά
τω ν  δτε τό πρώτον ή αίρεσις αυτή, ή πολυάριθμο - 
τέρα σήμερον όλων τών άλλων τής βορείου Α μερι
κής, κατέφυγιν έχει χατα3ιωχομέ·*η ύπό τών Ά γ 
γλων, έξωστρακισδη διά νόμων αυστηρότατων ως άν- 
τιχριστιανική καί παράλογος, καί, τό παραδοξότερον, 
έξωστρακισδη ύπ’ αύτών εκείνων, —  ύπό τών Καθα
ρών, —  οίτινες έγκατέλειπον τήν ’Αγγλίαν καταρώ 
μενοι τήν μισαλλοδοξίαν τών ίδίω* δμογενών ! Ετι- 
μωροΰντο διά προστίμων άδροτάτων χαί αύτοί οί 
μεταβιβάζοντες είς Αμερικήν τού; πρεσβεύοντα; αύ- 
τήν πλοίαρχοι, οί δέ Κονύχ(ρ<·ι έμαστιγούντο δη- 
μοσ α, εφυλακιζοντο χαί κατεδιχάξοντο εί; έργα ε
παχθή. Άλλά καί έπί τών άπλώ; μόνον προστα 
τευόντων αύτού; έπεβαλλετο πολλακι; χαί ποινή έ- 
ξσρια;, ώ ; επί καχούργων !

‘Π παρούσα είχών παριστα πώς, ώ ; ιιπομεν, δο-

ξάζουσι τόν θεόν τρε'μοντες καί δρχούμενοι' «λλ 'δ- 
λίγαι τινές διασαφήσεις δέλουσι καταστήσει πλέον 
εύχατάληπτον τήν περίεργον αύτήν τελετή».

Συναδροιζόμενοι άνά πασαν χνριακήν έντός ναού ή 
χαί εύρυχώρου αίδοΰσης χάδηνται επί βραν ων, οί άν- 
δρες κατέναντι τών γυναικών, καί γνόνυ πρό; γόνυ ¿>ς 
ό μαγνητίξων πρό τού μαγνητιζόμενου. Εχαστος δέ 
αύτών φέρει έπί βραχίονος μανδύλιον λ.ευχόν, καί πε- 
ριτοίβων πρό; άλληλους τούς δυω άντίχειοας, άνυψοί 
τούς οφθαλμούς πρός ουρανόν.

Μετ’ ολίγον άνεγείρεταί τις τών πρεσβυτέρων, και 
ψάλλει ύμνον τόν όποιον επαναλαμβάνουσι χοροστα- 
τούντες όλοι οι παρεσ-.ώτε; Μόλις δέ τεκειοίσει ή 
ψαλμωδία, καί παραμερίζοντες συγχρόνως τά θρανία 
παρατασσοντα: άνά δέκα χατά μέτωπον, εξ περίπου 
πόδας άπέχοντε: ο: άνδρι; τών γυναικών. Συνθήματος 
δέ τίνος δοβέντος άρχίζουσιν όλοι νά προχωρώσ^

Κ Ο Π Κ Ε Ρ Ο Ι .

Ή  αγγλική λέξις Q uaker σημαίνει ακριβώς ε 
κείνον τόν όποιον ή χυδαία γλώσσα όνομάζει παρ’ ή- 
μΐν τρεμου.Ιιάρψ-  διακρίνονται δέ ιδίως St’ αύτής al 
οπαδοί αίρέσεώς τίνος τής θρησκείας τών διαμαρτυ- 
ρουμένων, διότι αίνούσι τόν Θεόν ιρέμοντες καί χ ο -  
ρεύοντες.

Φαίνεται ότι ή αίρεσις αΰτη έπήγασεν έκ τής πε
ρικοπής εκείνης τής θείας Γραφής τής λεγουσης ότι 
ό Δαυίδ « άνεκρούετο έν όργάνοις ήρμοσμένοις ένώ- 
πιον Κυρίου, » κσί ότι ήν « άνακρουόμενος καί ύρχού- 
perce ενώπιον Κυρίου. » Βασιλ. Β'. Κεφ. Στ. 14 —  
16- ‘Η έρμηνεία αυτή άς μή φανή παράδοξο; είς κα
νένα ' διότι οί διαμαρτυρούμενοι, ώς μή διατελοΰντες 
υπό κυριαρχίαν έκκλησιαστικήν, μηδέ διοικούμενοι ώς 
ήμεΐς ύπό κανόνων καί νόμων έκκλησιαστικών, όδη- 
γόν μόνον εχουσι τήν Γραφήν, καί έξηγούσιν αύτήν 
έκαστος κατά τήν ιδίαν άντίληψιν. Εντεύθεν έγεννη- 
δη χαί τών Kovaxépur ή αίρεσις, καί μυρίαΐ άλλαι, 
περί ών διέλαβε βιβλίον άξιον λόγου έκδοδέν πρό τ ι-  
νων ετών έ* Σμύρνη, ου τίνος όμως έλησμονήσαμε» 
τήν επιγραφήν. Ή  βλάστησις τών αιρέσεων τούτων 
έξαχολουδει καρποφόρος καί οήμερον έν τή άρχτωα 
μάλιστα Αμερική, όπου δ αριθμός τών θρησκευτικών 
συλλόγων ανέβαινε πρό τεσσάρων ετών, κατ' άπα- 
ρίθμησιν γενοαένην έν Χεοεβοράκω, είς είκοσιδύω περί
που χ ι'ιά δχ ; ! Δέν εΐχεν άρα άδικον ό ΒολταΓρος ό
ταν έλεγε» ότι, · to u t p ro testan t est pape u n e  
Bible à la m ain , » έκαστος διαμαρτυρούμενος, έχω» 
τήν Γραφήν άνά χείρας, γίνεται πάπας, ο Δυνάμεθα 
δέ καί ήμείς νά είπωμεν δτί οί διαμαρτυρούμενοι 
είναι λαός σχολιαστών, καθώς οί "Ελληνες είναι λαός 
ύπουργηματικών, είτε γινώσχουσιν είτε μή γράμματα.

αο;
ιτα.

υχιρτδντες χαί νά δπίσθοδρομώσιν ενίοτε ώς 
φευον διγορίαν, διγορίαν όυως άκομψον καί 
άγοντες πάντοτε τούς μέν βραχίονας συνεστα, 
πρός τό στήθο:, τάς δέ χεΓροες κρευαμένας 
άρκτοι, ότε ίστάμεναι έπί τώ* δύω δπισθιω* 
χορεύουσι».

Ή  προκαταρκτική ουτη όρχηστριχή 
χεί ώραν ίχα-ήν χ α θ ΐ μ ε ν ο ι  δέ έχ νέου 
οΰτω τόν Κύριον, άπουάσσουσ: τόν ίδρώ-.α αύτώ» 
τών ιια'ίυλίων πιρί ¿)ν ώμιλήσαμε», και
VÎOV Juvív.

Μετά μιχράν τι*α ά*άπαυσ*ν έπα*αλα δ ί ουσι 
f έτερον τού;ορχηστικούς αύτών έξε'ΐγμσύς· 
τώσιν έλαφρώς ώς προτερο», άλλά χρατσύντε; ο 
Τ.Ζ άλλου τό.; χείρας τιεχο-σ: κυ*.λ;τ(:ώ: περί

καί πέντε γυναίκα; ίσταμένους κατά δυβ στοί- 
ψάλλοντας εν μέσω τής αιθούσης, καί κσ-

σι προσαρμοζόμενοι πρός τόν ^υθμόν τής^ψαλ- 
Διαοκούσι δέ χαί δ χορός χαί ο αίνος ενόσω 
χαί αί δυνάμεις τών ψαλλόντων χαί όρχου-

Καί τοιαύτη μέν έν συντόμο ή θρησκευτική τών 
τελετή, δ δέ βίος αύτών λέγεται χρηστο- 

χαί ανυπόκριτο;. Επάγγελμα συνήθως έ- 
τήν εμπορίαν, χαί δέν αναμιγνύονται πώποτε 

τά δημόσια. Διαχρίνονται δέ εύχόλω; όλων τών 
ίυογενών αύτών διά τής συμπεριφοράς και 

ένϊύματος· διότι, οί μέν άνδρες οορούσι* ιμάτ·ον 
ρά*ον■ σχήματος απηρχαιωμένο καί πίλον π»α- 

σί δε γυ α ΐ-ι; πασης ηλικίας, εσθήτχ; βρα-
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χείας καί στενάς, πλατυτέρας μόνον περί τους βρα. 
χίονας. Ή  έπωμίς, ή τό ΰά.Ιιυγ αύτών, όπισθεν μέν 
εί»αι βραχεία, μόλις εφαπτομένη τής μέσης, έμπροσθεν 
δέ συσταυρούται έπί του στήθους. Ό  πέτασος αύτών 
έχει σχήμα έξαλλον, πλατύ χαί ανοικτόν έμπροσθεν, 
στενόν δέ όπισθεν χαί ομοιάζει μάλλον χ ο υ χ ο ύ . Ι . ία ι .  
Τό ύφασμα όλων τών ενδυμάτων είναι άπλοόστατον 
χαί βαθΰχρουν, καί όσω πλούσιαι καί αν ώσι δέν φο 
ροΰσι κοσμήματα πολυτελή. Το χρώμα τών ανδρι
κό)·» φορεμάτων είναι πάντοτε μαΰρον.

Είπομεν ότι τά ήθη τών Κουαχέρων είναι χρη 
στότατα’ αί γυναίκες όμως, ώς πρός τή» κοσμιότητα, 
ύπερδαίνουσι πάντα όρον λογικόν καί καταντώσι γε- 
λοιαι. Ηίδον ίδίοις όμμασιν έν Αγγλία τούς πόδας 
τών κυμβάλων αύτών περιβεβλημένους μέ άναξυρίδα: 
όπως μή προσβάλλεται ή αιδώς 1 Έρυθριώσι καί συνο 
φρυοΰνται εάν ποτ« προφέρης παρουσία αύτών τό 6- 
νόμα τών ποδών τούτων! (Ι.-^δ).

Ν. Δ. *

A A E I T Û P .

Είχον τό ξυλογράφημα τής είκόνος ταύτης του 
άλέκτορος πρό όφθαλμών, καί ήτοιμαζόμην νά 
γράψω τι περί αύτού, 
ότε νέος τ ις  φίλος μου, 
βουλευτής τό επάγ
γελμα, (άπορώ χαί έ 
γώ πώς έτυχε νά μ 
Ιχη  βουλευτής οίλο·» !) 
καταφλεγόμενος άπό 
ά/.ράτητον επιθυμίαν 
του νά άναβή είς έδραν 
υπουργού, δ ί  ήν, ώς 
πολλάκις μέ είπε με- 
γαλαυχών, παρεσκεύ- 
ασεν έπιμελώς εαυτόν, 
είσελθών είς τό πενι
χρόν σπουδαστήριόν 
μου, καί ίδών τήν ει
κόνα,

—  Πώς ! ανέκρα
ξε μετά τόνου κατα- 
φρονήσεως, τόν πετει
νόν έδιάλεξες νά γρά-
Ψϊ« ;

-— Καί διά τί νά 
μή τόν διαλέξω ; ήρώ- 
τησα.

—  Μπά ! έπανέ- 
λαβε* ποιος αφού έξήλ· 
θε·» έκ κοιλίας μητρος 
του, ή καί “ ρίν άκό

μη άν θελης,— επειδή οί έγγυοι, διά νά ενδυναμώσουν,, 
τρώγουν συνήθως πετεινούς,—  έπρόσθεσε συντοράξας 
ελαφρώς τά δύω άκρα τών χειλέων του, έναβρυνό- 
μενος βεβαίως διά τό εύφυές τή ; ποί^τηρήσεως, δέν 
είδε, δεν έγνώοισε, δέν έφαγε μυριάκις κοκόρους ; 
Νεα πράγματα νά μάς διδάςηο, χύριε- ειδεμή πετει 
νούς καί χόττας . . . .

Καί διεχοψε τήν φράσιν γελώ» καί μυκτηρίζων βε
βαίως τή» αμάθειαν μου·

Προσποιηθείς ότι μέ κατήσχυνεν ή πορατήρησις 
ε·ευσα τήν κεφαλήν καί έσιώπων, ώ; εάν άνεζήτου» 
ά»,λο άντικείμενον ομιλίας, πραγματιχώς όμως σκε- 
πτομενος πώς νά καταβάλω τήν άφρύν τού μέλλοντος 
ύπουργοΰ.

Ευτυχώς έδραμεν είς βοήθειάν μου ό αγαθός Σω- 
κράτης. Ό  Σωκράτης είναι οικειότατος φίλο; μου, όχι 
ώς εκ τής άναγνώσεως τής.διδασκαλία; του, (ση
μειωτέο·» έν παρενθε'σει ότι έ νομοθέτης καί μέλλω·» 
υπουργός μου μ ’ έλεγε μίαν ημέραν ότι άνέγνω τά 
συγγρο/ιρατα του ¿ακράτου;,) διότι είς τί χρησι
μεύει αύτή σήμερον μετά τήν γέννησιν καί τήν διά- 
δοσιν τή ; μυθιστορίας, ά 'λ ’ έκ τής γειτονίας τής 
κατοικίας μου πρός τήν φυλακήν του. IIοσάκις τόν 
κοτέ/ρινα διά τί νά μή δοαπετεύση, άφοΰ εγνώριζεν 
ότι ή καταδίκη του ήτο άδικος, *«ί το: γενομένη δια- 
κοσιαις όγδοηκονταμια πλείοσι ψήφοι; τών άπολυου* 
σών ! Μήπως τό προ σημαίνον μέλλοντα δαιμόνιόν 
του, προϊδόν ότι αί Άθήναι έμελλον νά άναδειχθώσι 
τόπος αμνηστιών, τόν ¿συμβουλέυσε νά περιμείνη καε

αύτό; αμνηστίαν ;
Ό  Σωκράτης λοι

πόν, ευγνωμοσύνη φε. 
ρόμενος, διότι μόνος 
ίσως μεταξύ τών α
πογόνων του ’Αθηναί
ων επισκέπτομαι ενίο
τε τό δεσμωτήριό»· 
του,, διεσκέδασε τήν 
αμηχανίαν μου, έπεν- 
θυμίσας με τόν με
ταξύ αύτού καί τού 
Γλαύκωνος διάλογόν 
του.

—  Ή  σημερινή σου· 
έπίσχεψις, είπον προς 
τόν μέλλοντα υπουρ
γόν, μ’ εύηργέτησεν

ΙΠ υπέρ ποτε, διότι έχω  
ανάγκην αναπόφευκτο* 
τής συνδρομής τών 
φώτων σου.

Ό  μέλλων υπουρ
γός έκαλοκάθησεν ά μ ' 
άχούσας με επικαλού- 
μενον τά φώτά του.

—  Ήξεύρεις, έξη- 
κολεύθησα, ότι προ 
χρό*ω·» ζώ μακράν τών

ΠΑΝ ΔΩΡ Α

κσάγμάτων, καί, τά χειρότερον, ζώ ώς αληθής ερη
μίτης, χωρίς ποτε νά εξετάζω περί αύτών, χωρίς νά 
βναγί'ώσκω εφημερίδας, καί επομένως χωρίς νά γνω 
ρίζω περί αύτών παρά ό,τι πρό έπτά έτών έγνώριζα· 
καί όμως έκτοτε πόση Ϊιαφορα ! . . .

—  Πόση πρόοδος, λέγε, ύπέλαβεν έντόνως δια- 
χόύας με ο νομοθέτης. Σέ βεβαιόνω, αδελφέ, et; δύω 
περιόδους μ' έχλεξεν ό λαός τής έπαρχίας μου νό
μιμον αντιπρόσωπόν του, καί όσάχις τύ-χη νά φυλλο- 
λογήσω τά πρακτικά τή; βουλής' θαυμαζω, —  έπρό- 
σθεσε μ' ευστροφίαν γ/ώσσης άπαραδπγμάτιστον, — 
πόσους νόμους έσυνταξαμεν, πώς έιακτοποιήσαμεν τά 
οικονομικά τού Κράτους, τόν στρατόν, τά δικαστή
ρια, τήν εκκλησίαν, είς ενα λόγον όλου; τούς κλά
δου; τής δημοσίου υπηρεσίας !

—  Περί αύτών έχω ίσια ίσια νά σέ ζητήσω πλη
ροφορίας* διότι, ώς πρός τά πολιτικά, δμοιάζω τόν 
Έπιμενίδην, (ίσως διότι υπήρξα μίαν φοράν αντιπρό
σωπος τών Κρητών,)ό όποιος έχοιμήθη πεντήκοντα καί 
δύω χρόνους, καί όταν έξύπνησεν εΰρηκεν άλλον κόσμον* 
ενώ σύ προετοιμάζεσαι, ώς τοσάκις μέ είπες, νά τε- 
θης έπί ΚΕΦΑΛΠΣ τών πραγμάτων, καί έχεις παν- 
τοίας γνώσεις.
. —  Εννοείται, άπεκρίθη κομψευόμενος ό μέλλων 
υπουργός.

—  Δέν αμφιβάλλω, έπανέλαβον, ότι γινόμενος υ
πουργός, καί τούς φίλους σοο θά ώφελήσης, καί τόν 
πατρικόν οίκον θά τιμήσης, καί τήν πατρίδα θ’ αύ 
ζήσης, καί σύ 0’ άποχτήσης ύπόληψιν ευρωπαϊκήν

Ταύτα άκούων έμεγαλύνετο ό μέλλων υπουργός, 
καί ανυπόμονος έπερίμενε ν’ άχούση χαί άλλα.

—  Πρό πάντων όμως ελπίζω ότι. θά καταβάλης 
πολλούς αγώνα; είς τό νά ώφελήσης τήν πατρίδα.

—  Εννοείται, αγαπητέ . . . τήν πατρίδα* χαί έ- 
λαμποκόπουν οί οφθαλμοί του.

—  Είχε με λοιπόν, σέ παρακαλώ, ποια θά ήναι ή 
πρώτη ευεργετική πράξίς σου δι’ αύτήν ;

Καί επειδή ό μέλλων υπουργός έσιώπα άπορων τί 
ν’ άποκρεθή ,
,· —  Νομίζω, έξηκολούθησα, ότι καθώς δπόταν έ- 
πιθυμή τις ν’ αύξήση τόν οίκον φίλου του, επιχειρεί νά 
καταστήση αύτόν πλουσιώ-ερον, οΰτω χαί ού θά φρον- 
τίτης νά χλουτίσης τήν πατρίδα,

—  ’Εννοείται, φίλε μου, αύτό ήθελα κ’ έγώ νά σέ
ειπώ.

—  Τότε λοιπόν θ’ αύξησης τάς δημοσίας προ
σόδους »

—  Ça va sans dire, μέ άπεκρίθη γαλλιστί κατά 
τόν άθηναΐο» συρμόν.

—  Είπε με λοιπόν, σέ παρακαλώ, ποϊαι είναι αί 
σηιιεριναι πρόσοδοι, και πόθεν άλλοθεν νομίζεις νά 
«ροσπορισθής νέας ;

—  Είς ταύτα, φίλε μου, θά έπιστήσω συντόνως 
*ήν προσοχήν μου, άμ’ άναβάς είς τήν έδραν τού ύ
πουργοΰ.

—  Περί δέ τών δημοσίων εξόδων όποιαν ιδέαν 
ίχεις* θά τά ίσοσταθμήσης μέ τά  έσοδα ;

—  Μόνον νά τά ίσοοταθμήσω ! θά έχω καί περισ
σεύματα.

—  Πίθεν ; παρακαλώ.
—  ’Από τών πολεμίων.
—  θαυμάσια* εάν ήσαι ισχυρότερος αύτών έάν 

όμως είναι αύτοί ισχυρότεροι σου, τότε θά χάσης καί 
ό,τι έχεις. Διά τούτο βέβαια θά ήξεύρεις καί πόση 
είναι τών εχθρών ή δύναμις.

—  Πολλάκις ήθελησα νά τό μάθω* πλήν ήξεύρεις 
ότι οί φυσικοί μας εχθροί δέν έχουν άκφιβεί; στατι
στικά;, καί επομένως δέν ήμπορεΐ τις νά λάβτ, άπο- 
χρώσας πληροφορίας.

—  ’Ας ήναι* είπε με έν τοσούτω, εως πόσον στρα 
τόν πρέπει νά έχωμεν διά νά προφυλαττώμεθα άπό 
τάς επιδρομάς τών εχθρών καί τών ληστών, καί 
πόσην δύναμιν ναυτικήν, χαί άν έν καιρώ πολέμου μδς 
άρκή ό εγχώριος σΐτος, καί πώς πρέπει ν’ άσφαλίσω- 
μεν τά όριά μας . . . .

Τό πρόσωπον τού νομοθετου καί μέλλοντος υπουρ
γού έγεινεν εν τοσούτω κατακόκκίνον, καί οί όφθαλ- 
μοί του έχαμηλώθησαν επί μικρόν* άλλ’ ή οίησίς του 
ϋπερενίκησε.

—  Ί'ώρα εννοώ, μέ είπε, κύριε* διότι έζήτησα νά 
σ’ άποτρέψω άπό τό νά γράψης περί πετεινού, ή- 
θέλησες νά μ’ έκδικηθής καί νά μ’ απόδειξης τά χα  ότι 
δέν γνωρίζω τά ίδιώματά του* όσω διά πετεινούς, 
κύριε . . . επάνω εις τά δάκτυλά μου . . .

—  Σέ ήρώτησα, είπον διακόψας αυτόν άποτόμως, 
διά πράγματα τά όποια μ’ έβεβαίωσας πολλάκις ότι 
έμελέτησας έπιμελώς προετοιμάσα; σεαυτόν διά νο- 
μοθετην καί υπουργόν, καί δέν ήξευρες τ ίπ ο τε ; καί 
πώς ήξεύρεις τά περί πετεινών, τού; όποιους ήρκέ. 
σθη; μόνον νά τρώγης . . .

Ά λλ’ ό καλός μου μετ’ ολίγον μέλλων υπουργός 
άνοιξα; τήν Ουράν μου έγεινεν άφαντος.

Πρός τί, θέλετε βεβαίως μ’ έρωτήσει, κύριοι άνα- 
γνώσται, τό διεξοδικόν τούτο προοίμιο» ; τ ί μας δι
δάσκει περί άλέκτορος ; Δέν ««έφερε καν, αφού ¿»μί
λησε περί Σωχράτους, τού; πτερυξαμέ«ους άλεκτρυό- 
νας τού χουρεως Μίδου, τούς οποίους δείξας δ σοφάς 
τών Άθηνώ» είς Ίφιχράτην τόν στρατηγόν έπήρε τό 
φρόνηαα αύτού, ή καί τόν θυσιασθεντα παρ’ αυτού 
άλεχτρυόνα ότ’ επρόκειτο νά πίη τό κώνειον.

Τό προοίμιόν μου, αποκρίνομαι, κύριοι άναγνώσται, 
δεν σας διδάσκει τίποτε περί άλέκτορος* είναι, άν 
θέλετε, ώς ποοοίμιον στερεότυπον τό όποιον χολλώ- 
σιν οί Ιεροκήρυκες έπί κεφαλής τών επικήδειων λόγων 
των, είτε προσαρμόζεται είτε μή. Έ χ ε ι όμως τον 
σκοπόν τού νά σάς προδιάθεση ώστε νά μή φερθήτε 
ώς ό μέλλων υπουργός, καταφρονοΰντές τό άρθρο» 
μου έξ αυτής τής επιγραφής. Πετεινόν καί σεις κ’ 
έγώ εφάγαμεν πολλάκις* έξητάσαμεν όμως καί τάς 
ιδιότητας,καί τόν εμπόλεμον, ή καί τόν συμβολιχόνχα- 
ρακτήρά του; "Ομολογήσατε, κύριοι, ώς τ ’ δμολογώ κ’ 
έγώ έν κατανύξει, ότι πολλά τών πραγμάτων άτινα 
βλέπομιν, άχούομεν, γευόμεθα, όσφραινόμεθα καί έγγί- 
ζομεν καθ’ έκάστην, άποροΰμεν πώς νά τά έρμηνεύ- 
σωμεν( διότι, άναζητούντες τά δυσχολώτερα, άμί-
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λοδμε» νά μελετησωμΒν το πρό ποδών. ’Εγώ, πα
ραδείγματος χάριν, άναγινώσχω ενίοτε τήν φιλοσο
φίαν τοΰ Καντίου, χαί ώς έγγιστα έμβατεόω είς 
τον νοΰν αύτοΰ' καί όμως, ποτέ μου δέν ίμαθον νο 
εύρίσχω τήν Ιεοχή» καθ’ η» γίνεται νέα σελήνη· 
ένώ ή μάμμη μου, ήτις μόλις άνεγίνωσχε, δέν έν- 
δυμοΰμαι όποιους υπολογισμούς έχαμνε μέ τά δοέ 
χτυλά ττ,ς, χαί εΰρισχεν ακριβέστατα τήν εποχήν ώς 
εάν ήτο καθηγητής αστρονομίας. ’Αχούσατε λοιπόν 
τά ολίγα όσα θέλω σδς είπεϊ περί τοΰ κατοικίδιου άλέ 
κτορος, ί χ ι  όπως τά έγραψα έγώ, επειδή φυσιολόγος 
δέν είμαι, ά/.λ’ όπως τά αντέγραψα άπό άλλου; έπιστή· 
μονας, καί ίσως μάδετέ τ ι νέον. Λεν δέλωοά; όμιλή 
σει ουτε περί των δακτύλων, ούτε περί των ούρων, ούτε 
περί τής διαίτη:, αυτών όχι μόνο« διότι δέν είμαι δρνι 
θρλόγος, άλ·.ά χαί διότι, άλλοι μέν εχουσι τεσ- 
σαρα; όπλά:, ά·λοΐ Β» πέντε, άλλοι είναι ο όρο- 
φόροι καί άλλοι κολοβοί, ά ’λων τά πτερά στολί- 
ζουσι μόνον τό σώμα, άλλων οέ χαταβαίνουσι χαί 
μέχρι των δακτύλων αυτών, άλλοι τρώγουσι κριδήν 
χαί άλλοι ορέγονται σχωλήκων, χαί χολικών προ 
σέτι τού; όποιου; χωνεύουσιν ά/όπως. Λεν θέλω έ 
πιση; σα; είπεϊ ούτε ότι έχουσι τό βάδισμα άρβενω 
πόν χαί μεγαλοπρεπές, ή τό βλέμμα ιύτο·ο< χαί 
ύπεροπτικόν, ή ότι όταν κοιμώνται χρατοΰσι τον ε»χ 
τών ποδώ' υψηλά, ούτε ότι ό μηρός έφ’ ου συ.ήδω; 
άναπαυουσι τό σώμα είναι πα/ύτερος τοΰ έτερου, και 
διά τοΰτο τόν προτιμώσιν οί κοιλιόδουλοι, διότι χαι 
αύτά όλα τά γνωρίζετε. "Ο,τι ίσως αγνοείτε εί' 
ναι τό, διά τί εχουσιν αρρενωπόν χα: μεγαλοπρεπές 
τό βάδισμά, καί εύτονον χαί μεγαλόπρεπες το βλέμ
μα ; Τάχα διά >α έχφοβίσωσι κανένα;

Γοΰτο, χυριοι ά<αγνώ;ται δεν είναι πιστευτόν 
διότι, ποιας φοβείται ενα πετεινόν;—  ϋ  αίτια /.οι 
πόν;— Ή  αίτια είνα δ ά ν’ ά.έση είς τάς πολυαριθ 
μους κατοίκους ~νίχαριμίυυ του' διότι καί αύταί, χα 
δώ., ά / δεν λανθάνωμαι, καί τών άνδρωπων αί 
γυναίκες, αισθάνονται μίαν τ>νά χλίσιν ή συμπαδειαν 
πρό; τού: ωραίους χαί γε-ναίου: ά/έχτορας.

Ά λ /ά  μή νομίσετε ότι μό«αι αί όρνιδες νοστι
μεύονται τό» αλεχτορα' χαί αυτός, μαλίσ α πο/.ύ 
πλέο» εκείνων, τάς νοστιμεύεται, χαί τά; περιποιεί 
τα:, χαί τάς δωπεύέι ώ; άλλος φιλέρως χαί ®ι»ο 
γυνής νεανίας τών ΙΙα :ι;ω ·. Ιός προστάτευε·, τά: 
προσκαλεί εί; τό γεύμα, «αί δέν άπτετα: εύχαρ— 
στως τροφή; είμή σφοΰ συμπαιαλαβι; καί ταύτα; 
συνδαιτυμόνας, εάν ?έ ποτε χωρισόή άπ’ αύτών δ.δ.ι 
σημεία προφανή 'ύπης. Τήν ερωτ «ήν ταυτην φ:·οφρο 
σμνην μαρτυοοΰσι καί οί διάφοροι τόνοι τής φωνή; μεδ" 
ω / αποτείνεται πρός έκάστην τώ» γυναικώ» του" 
διότι, χαί τοι ά'.τ,δής σουλτάνο:, άγα-.α μέ·» όλος, 
προτιμά δέ μίαν όλων τών άλλων, χαί απει/.εΐ με< 
αύτάς εάν ποτέ ύποπτευδή απιστίαν, δέν τάς χα 
χομεταχειρίζεται όμως τ.ώτςοτε.

Λύναοδε, κύριοι φιλέρωτε:, νά >α. χηδήτε ότι έχε
τε το αροτ'οήκατα ταΰτα τοΰ πετεινού.

Μισώ έκ φύσεω; τήν ζηλοτυπία» τών ά-Ορώπων* 
ΐίναι παδρ; προ αλοΰ. ώ; επ| τό πολύ φ,τ; ςκοπον

έχει »ά προλάβη· άλλ’ ή ζηλοτυπία τΛ  αλέχτορος δί* 
μέ ταράττει- διότι, έάν ποτε είσχωρήσωσιν άλλοι ό- 
μοφυεΐς του είς τόν γυναιχωνίτην του, δέν διαχέει 
τό» ιόν τοΰ πάδους του, ώς τα λαγιχά 0·<τα, χατά 
τών γυναικών του, χαί άν αύταί Ισαοδεχδώσιν, ώ; 
συμβαίνει κατά δυστυχίαν ουνήδως, μέ ίμμα ιλαρό» 
τού; νεή-υδας, άλλ’ έφορμών κατά τών παρειοα- 
χτων, τό βλέμμα εχων φλογερό' καί τα πτερά ά- 
νωρδωμένα, αγωνίζεται ν» τούς χαταβαλη. Φαν- 
τάσδητε τήν όδύ·ην του, έάν ποτε δριαμβεύσωσιν οί 
αντίπαλοι ! . . . Εν ριπή όρθαλμοΰ στερείται χαι 
γυναικών, καί γυνβιχωνίτου, και νεύων χατηοχυ- 
μένος καί περίλυπο; τήν προ μιχροΰ άγέρωχον χαι ε- 
τγρμένην κεφαλήν, απέρχεται . . . .  δια νά καμη 
όμως καί αύτό., χατά τήν παροιμίαν, ό,τι τόν έ
καμα».

’Αλλ’ ή εύγενής αυτή ζηλοτυπία εχει καί τίνα ύ- 
ποο.αίρεσιν «ι; άκροντωόντι άγε-ή καί άποτρόπαιον 
όρμώμενοι άπό περιφιλαυτιαν άκατονόμαστόν φονευ- 
ουσι τού; νεοσσού; τών γυναι»ών των, διά ν’ άπο- 
λαύουσι μόνο» αύτοί τή; συμπάθειας τών μητέρων !

Ιου άκέχτορο; τό φιλοπολεμο» και ανένδοτον ε- 
τίμων πσλ/ά έδνη άργοϊσ, ώς οί ‘Ρόδιοι, οί ΙΙιογα- 
μηνοί, καί αύτοί οί Αθηναίοι. Οι τελευταίοι ούσοι 
είχον θεσπίσει καί εορτήν καδ’ ήν έτελοθντο ά/.εχτο- 
ρομαχίαι.

‘Αλλά καί οήυεοον τών άλεκτρυόνων αί μάγαι κα
τατάσσονται, παρά τ·.ϊ; "Αγγλοι; ίδίω:, μεταςύ τών 
άσπαστοτέ.ων εντρυφημάτων, καί πανηγυρίζονται καί 
ίιά σττιχημάτων. Γνωστή είναι ή ε’κφυτος, ούτως 
είπεί·. κνισις τοΰ Βρετανικού έθνυς πρός τ ό σ τ ο -  
χηματίζε'.ν· άοχίζ.υσιν άπό τοΰ πηδήματος τοΰ ψύλ
λου (I)  καί καταντώ *' είς αυτή» τώ» άνδρώπων τήν 
ζωήν. Μετά τήν έν Νεοκαστιω ναυμαχίαν τήνσώ- 
σασαν τό Ελληνικόν έβνος, άτε ρα στοιχήματα έγε- 
νο-το έν Λονδι-.ω τών μέ» διισχυριζομενων ότι αί 
τρ-ίς σύμμαχοι Δυνάμεις ήΟελον άποδόκιυάσει τή» 
διαγωγήν των παρά τή Οδωμανική Κυβερνήσει 
πρέσβεων τω·», τών Βέ ά?ΐ:ύντων τά εναντία. "Α ν
ότε, πεσων τ  :  εί; Ταμκσαν έκταυγαζε ζητών βοή

θειαν π/ήδο; μεγα ουνέρρευσε πε;ί τήν όχδην. Ένω 
σέ επάλαιε πρός τό άκατασγ ετον ρεΰυα. πολλοί τών 
δεχτών έστιιχη νατιζον -:άν ήδ,λε σωδλ ή όχι !

Αί άλεκτοοομσχιαι ι ί ν ν ι  λοιπόν έ·» Άγ-,λία Ο σμα 
περ σπούδαστον ο^ι κατώτερον τών ιπποδρομιών. Εά»
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J βουλευτής μου^βλιπεν είς τά R o ja l Cockpírt τήνιματι τών Αιβυκών θηβών), πάπυρον, δν ουτος έβε- 
ήυεραν τής μάχης πόσα σμήνη συσσωρεύονται, καί βαίου ότι ευρεν έντό; τάφου, κεκλεισμένον ι ί ;  δήκη* 
συμπιέζονται, χαί παραγκωνίζονται δια να είσδύσωσίν ξυλίνην. Ό  πάπυρο; ένων μήκος 12. ποδών, είναιΓυμπιε,ονται, και παραγχω 
είς τό άλεκτρυονιχόν εκείνο τέμενος, καί πόσον χειρο- 
κροτοΰν-αι καί βραβεύονται οί κύριοι τών ν.κητών, αυ
τός, ουτινος δ ενθουσιασμός έξαπτεται καί διαπυροΰ- 
ται ή φαντασία όσάκις, διαχέων τόν χρυσοβρόαν νεί- 
λον τής εύγλωττίας του, βλέπη πλήρη τα θεωρεία 
τών άχροατώ-, φοβούμαι μή ήδεκεν αποφασιση νά με- 
ταβληθή άπό νουιμου αντιπροσώπου τή; επαρχίας 
του είς διατροβέα πετεινών. Και σημειωτέο» ότι δέν 
ήδελε μείνει ορφανός καί σταίιου ¿ίουλευτιχής συζη- 
τήσεως' διότι ύπάρχουσι πολλά συγγράμματα περί 
αγωγής, περί έξασχήσεως, χαί περί διαίτης τών μαχη
τών τούτων πραγματευόμενα, καί σύνταγμα όγχωδέ- 
βτερον τοΰ ήμετέρου, περιέχο» τούς νόμους,τάς διατά
ξεις, καί τά έθιμα καθ’ά πρέπει νά γίνωνται αί μάχαι!

Άλλ’ ό αλέκτωρ δέν χρησιμεύει μόνον ώς άνσικεί 
μενον τέρψεως καί κέρδους, άλλα καί ώ; σύμσυλον 
ανδρείας, καί εύσταδίας, καί προσοχ_ής άγρύπνο». Οι 
Δάρδανοι, έθνος άρχσίον τής Μοισίας, έπέστεφον δΓ 
αύτοΰ τάς πολεμικά; των σημαίας, έπί δέ τών νομι- 
βμάτων έχάρασσον άλεκτρυόνας άλληλομαχομενους. 
Οί προπάτορες μας, οί Έλληνες, ίτίμων καί αύτοί τό 
ίρνεον τοΰτο, καί ό “Αρης, ή Εννυώ, ή Άδηνά. καί 
ό Ερμής, άλέκτορας ιΐχον δπαοπιστάς.

Τάχα διά μόνον τόν λόγον τούτον τόν παρεδέχθησαν 
χαίοί Γάλλοι ώς σύμβολον εθνικόν; (1) τοΰτο τουλά
χιστον φρονοΰσι πολλοί, έγο> όμως πιστεύω ότι υπάρ
χει καί δεύτερος- οί Γάλλοι δέν είναι μόνον ατρόμη
τοι, άλλά καί φιλέρωτες, καί φιλογύναιοι, χαί κομψο- 
πριπιΐς· ό άλέχτωρ δέν αντιπροσωπεύει άξίως χαί τά 
προτερήματα τα ΰτα ;

Άφοΰ έτελείωσα τό παρόν άρθρον μου, παρετήρη- 
σα ότι όλιγώτερα ειπον περί άλέχτορος χαί πλειότερα 
περί τοΰ βουλευτου. Ν’ αλλάξω λοιπόν τήν επιγραφήν 
χαί νά γράψω Βοο.Ιεντής αντί Λ.Ιέχτωρ; Καί τ ί νά 
γείνη τότε ή είχών ; Ό νεώτερός μου υίός διέλυσε τήν 
απορίαν μου· έγραψες, μέ είπε, πρό ¿λίγου ότι 
πετεινός είναι χαί τής αγρυπνίας σύμβολον άλλά χαί δ 
βουλευτής, ώς νομοδέτης, δέν πρέπει νά χοιμαται παν- 
νδχιος. 'Αφες λοιπόν τόν πετεινόν έπί κεφαλής τοΰ 
βουλιυτοΰ.

Καί ήκουσα τήν γνώμην του. Ν. Δ.

Π ΕΡΙΕΡΓΟ Σ ΑΝΑΚΑΛΪΨ1Σ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ.

Ό τα ν άσχήμονες ψ^υδολογίαι περί ανυπάρκτων 
Ανακαλύψεων άσυστόλως διαδίδονται παρ’ ήμΐν, ΰβριν 
»1;  τό Ιθνος προστρίβουσαι, χαί πάντα φίλον τής εθνι- 
*ής αξιοπρέπειας βαθέως λυποΰσαι, θέλει, έλπίζομεν, 
?ανή εύπρόσδικτος αγγελία είς τούς φιλολόγους ή τοΰ 
ακολούθου πολυτίμου χαί φερεγγύως μαρτυρουμένου 

. «»ρήματος.
Ο Ά γγλος Κ. Άρδην ήγόρασεν έν |Ίανουαρίω 

1δ47 πβρ’ ένός Άραβος έν Γουρνάλ (τώ δυτιχώ τμή-

( 1 )  Κ·0«ρώ5τι ύ {  «¿(ΐδβΧο» ΙΟναδ» ϊ ι ί  «ήν c u j íh t - j iv  i n X i f  «3»  
W · Xa iitu -v  x lítm ,  galla·, i\U xu f¿ u l  galla*, Γαλάτβε.

πάπυρος εχων μήκος 
άριστα διατετηρημένος, πλήν τή; άρχής, ή τις είναι 
έλλειπής, καί περιέχει 49  σελίδας ώραιοτάτης Έ /  λη- 
νικής γραφής, ών έχάστη έχει μήκο, μέν 7 , πλάτος 
ίέ 8ύω δακτύλων, καί σύγχειται χανβνιχώς έξ είκοσιε- 

πτά γραμμών,Τόν πάπυρον τούτον παρουσίασεν είς τήν 
Ακαδημίαν τοΰ Λονδίνου δΓραμματεύς αύτός, μετά 

κριτικής επιστολής τοΰ σοφού Κ. Βιρχίου, όςτις. παρών 
εις τήν συνεδρίασιν, Ιδωκε καί προφορικά; περι αύτοΰ έ- 
ίηγήσεις. Μετά τάς πρώτας δεκαέξ σελίίας επεται ό 

τίτλος α Απολογία Αυκάφρονος. ■ Τοΰ δέ δευτέρου καί 
έντελεςέρου μέρους,προηγείται,ταχυγραφιχώς γε ρραα- 
μέ»ος, ό τίτλος; α υπέρ τή; Εύξενίππου γραφής χατά 
Ιίολυευχτου · .  Ο πρώτος παράγραφος τοΰ δευτέρου 
τούτου μέρους άναφέρει γνωστά; τινας περιστάσεις 
τής ίττορίας τών ’Αθηνών, όταν τήν έσχάτην ήγωνί- 
ζοντο πάλην κατά τών Μαχεδόνων, περιέχει όμως καί 
τινας νέας πληροφορίας. Τοΰ παπύρου τούτου ή 
δημοσίευσις θέλει άναμφιβόλως διευκρινίσει διάφορά 
τής πολιτικής διαγωγής τών ’Αθηναίων κατ’ εκείνην 
τήν έποχήν. Έ κ  τής μέχρι τοΰδε γενομένης έξετά- 
νεως του άξιολόγου χειρογράφου τούτου, φαίνεται ότι 

εριλαμβάνει δύω άπολεσδέντας λόγους τοΰ Ύπερί- 
ίου, ώ» ό είς είναι κατηγορία τοΰ Εύξενίππου, τής 
άντιμακεδονική; φατρίας, ήν ύπεστήριζεν δ Πολύευ- 
κτος, συμπρεσβευτής τοΰ Δημοσθένους πρός τόν Φ ί
λιππον, καί συγκατηγορηθείς ώ ; δωροδοκηθείς 6πό τοΰ 
Άρπάλου. Έ κ  τής ιστορίας ούδέν γνωρίζομεν πιρί 
τοΰ Εύξενίππου, έχτός άν είναι αύτός τώ έπωνύμω 
άρχοντι τοΰ 305  έτους π. χ .  (Όλ. 107,3). Λυκόφρο- 
νας δέ αναφέρει πολλούς ή αττική Ιστορία τών χρό
νων εκείνων, άναμιγέντας είς τά πολιτικά πράγματα 
καί εις τάς φατρίας. Ό  δέ καθ’ ου εγενετο ή κατη
γορία, χαί υπέρ ου έγράφη ή παρούσα άπολογία, είναι 
ίσως δ πατήρ τοΰ βήτορος καί πολίτικου Λυκούργου.

*Η ακαδημία έκρινε τό χ*ιρόγραφον τοΰτο άξισν 
μεγίστης προσοχής, καί ώς ένδιαφέρον τήν φιλολο
γίαν έν γένει,άπεφάσισιν,άμα άποπερατώσασα τάς περί 
αύτοΰ εξετάσεις, νά τΰ δημοσίευσή άνευ άναβ·λής. 
Ι νωστόν δέ είναι ότι κατά τό παρελθόν έτος ό Κ. 
Αρβις έπρόσφερεν «ίς τήν αύτήν ακαδημίαν λαμπρό» 

χειρόγραφον τοΰ Υπερίδου, πολύ πληρέστιρον τών 
μέχρι; έκιίνου γνωστών, καί ότι βοήθεια αυτής αύτός 
μέν έδημοσίιυσεν πανομοιότυπο» αύτοΰ διά τής λιθο
γραφίας, τό δέ κείμενον έξέδωχεν 6 Κ. Βαβιγκτών.

Π Ε Ρ Ι ΤΗ Σ ΚΑΤΑ Τ Η Ν  ΙΣΠΑΝΙΑΝ 
ΛΑΘΡΕΜ ΠΟΡΙΑΣ (1)

‘I I  Γιβραλτάρη πρό τινω» έτών ·!χ» καταστή 
γενική αποθήκη τώ» προϊόντων τών δύω Κόσμων, δι
ότι, χιιμένη χατά τήν είσοδον τώ» ‘Ηρακλείων στη
λών, δπάρχει ώς κλείς τής εισόδου χαί εξόδου τής 
μεταξύ τής Μεσογείου καί τοΰ Άτλαντιχοΰ’συγκοι- 
νωνίας. Τό έμπόριον ήχμαζεν, 6 3έ χρυσός ήτο διε-

(1) Κ»1 τ?)ί ·Ι«αι 4 «iî oif »ίο<
t i »  Χ « ϊ « - τ ,  i  f f i y a ;  ώ  W f l  tUrytlífm SfifOy-TU I U v * .  φ » Χ .  3 1 .
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σπαρμένος άπό τού πλουσίου μέχρι τού πένητος. 
Δυστυχώ; όμως σήμερον ευρίσχεται εις άθλιεστά- 
την κβτάστασιν, χαί χαθ έκάστην οί κάτοικοι με- 
τοιχοΰσιν εις απώτερα μέρη, προς πορισμόν του ε
πιούσιου. Η διατηρούσα άλλοτε πρώτιστη αιτία 
τήν πόλιν ταύτην εί; άκμαιαν χατάστασιν, ήτο 
ή διά των 'Ισπανών ένιργουμενη λαθρεμπορία από 
Γιβραλτάρης χαθ’ όλην τήν 'Ισπανίαν. ’Αλλά σήμε
ρον διεχόπη εντελώς, διότι ή λαθρεμπορία έγίνετο 
τότε διά πλοίων ιστιοφόρων, ενώ εξ αίτια; τών α τ
μόπλοιων, καθίσταται π>έον άδυ/ατο;.

II Γιβραλτάρη είναι υψηλό; βράχος, πανταχό- 
θεν απότομος, έκτά; μικροί επιπέδου πρός τό μέ- 
ρο; τής πόλεω;, ώχυρωμένος διά τριπλών προμα
χώνων υπέρ τά -/ίλια τηλεβόλα έχόντων, χαί πε 
ρικυχλωμένη άπό σύριγγα; χαί υπονόμους’ ένοΰται 
δέ ό βράχος ουτος με τήν ξηράν τη; Ισπανία; δΓ 
έ-ιπέόου γ/ώσσης, ίση; μέ τήν επιφάνειαν τής θα 
λάσσης. Εντός αυτή; διατηρεί πάντοτε ή ’Αγγλία
6 ,0 0 0  στρατιωτών, όχι μόνον διά νά προλάβη πά 
σαν έπίθεσιν έκ μέρους τών Ισπανών, αλλά χαί διά 
νά γυμνόν} τήν γείτονα Ισπανίαν τών θησαυρών τη; 
εισάγουσα λαθραιως τά προϊόντα τών βιομηχανικών 
εργοστασίων της. Ο τρόπος δΓ ου τά απηγορευ· 
μένα ταΰτα εμπορεύματα είσάγονται είς Ισπανίαν 
είναι εις άχρον τολμηρός, αντάξιος, τής ανδρεία; 
τών Ισπανών δΓ ών ένεργείται ή λαθρεμπορία. Νο 
μίζομεν δέ ότι οί άναγνώσται θέλουσιν εύχαριστη- 
θή έάν άναρέρωαεν ολίγα τινα έχ τών αναρίθμητων 
περιστατικών, άτινα συχνάχι; συνίβαιναν πρό ¿· 
λίγων ετών.

Πρός μεταροράν τών εμπορευμάτων τούτων οί 
Ισπανοί μεταχειρίζονται είδος τι ταχυτάτων πλοίων 

μοναδικής κατασκευής, τά  όποΐα, κατ’ αναλογίαν του 
μήκους των, μόλις είναι χωρητικά του τεταρτημόριου 
τού φορτίου πλοίου άναλόγου μεγέθους. Έχουσι 
μόνον ενα ιστόν, καί εν μέγιστον τρίγωνον ϊστίον 
ώ ; «ί παρ’ ήμΐν έπακηρίοες. Διό καί αΰτή ή Ισ π α 
νική χυβερνησις μεταχειρίζεται του αυτοί είδους 
πλοία, ισοδύναμα κατά τήν ταχύτητα, πρός κατα- 
δίωςιν τώ ' λαθρεμπόρων τούτων. Αί ένεργοίσαι τά; 
τοιαύτας λαθρεμποοίας έταιρίαι, συμφωνούσι μέ τού; 
έμπορου; τών μεσογείων τή; Ισπανίας καί συγ 
κοινωνοίσι συναλλήλω; τό σύνθημα τής συννενοή- 
σεω;, ότι κατά τήν δείνα ημέραν τοΰ μηνά; εις τό 
δείνα άκρωτήριον θέλει οανή πυρά, ή τόσα φώτα, ή 
καί μόνον καπνός. Τά είρημένα πλοία φορτισμένα 
έχ Γιβραλτάρης καί έχοντα τά εμπορεύματα έν- 
τός μικρών τετραγώνων δεμάτων, πρό; εύχιρεστέραν, 
μεταχόμισίν, εξέρχονται λαθραίω; τήν νύκτα, μ’ 
όλην τήν άγρυπνον επιτήρησιν τών βασιλιχών Ισ π α 
νικών Πλοίων, χαί πλησιάζουσιν εί; τό ποοσδιορηθεν 
μέρο;. Ά μ α  δέ ίδόντα τό σύνθημα άμέσω; έλλιμε- 
νίζουσιν. Έτοιμοι όντε; οί εκ τή; ξηρα; συνε
ταίροι, ευάριθμοι μέν άλλ’ ώπλισμένοι χαί εφωδι- 
ασμενοι μέ τ ' άναγχαιοίντα πρό; μεταχομισιν ζώα, 
άρχίζουσι νά εκφορτώνωσι τά εμπορεύματα. ΙΙολ- 
λάκις ειδοποιούμενοι οί υπάλληλοι τή; Εξουσίας 
τρέχουσι, συμπλέκονται, τραυματίζονται, ή χαί ρ?τ

νεΰονται, άλλά πάντοτε σχεδόν οΐ·«ιρώτοι μένουσι 
νιχηταί, διότι οί Ισπανοί προτιμώσι νά σοαγώσι 
παρά νά συλληφθώσι μετερχόμενοι λαθρεμπορίαν ή- 
τ ι;  τιμωρείται αυστηρότατα.

ΪΙλήν τών άγχεβόκων όπλων τά πλοία ταΰτα 
φέρουσι καί τρία ή τέσσαρα τηλεβόλα ικανοί μεγέθους 
καί ώς έπι τό πλεΐστον ανά 50  ή 6 0  ναΰτα;, τούς 
όποιου; ή έλπίς τοΰ κέρδου; καθιστά άτρομήτους, 
διότι όχι μόνον άντιπαρατάσονται πρός τά κατα- 
διώκοντα αυτούς βασιλικά πλοία, άλλ’ ενίοτε καί κα- 
ταδιώκουσιν αύτά. Μεταξύ τών άλλων άναρέρεται 
συμβεβηκός τ ι περί τίνος λαθρεμπορικοΰ πλοίου, ε
ξαίσιας ταχύτητος, 85  ποδών μήκους, φέροντας έξ 
μέγιστα τηλεβόλα, 9 0  ναύτα;, καί όνομαζομένου 
ό Τρομερός. ( ΓοΓί’ίΠίΙβ). Αποβίβασαν ποτέ τό φορ- 
τίον του κατά τάν ανωτέρω τρόπον, έπέστρεφαν 
εις Γιβραλτάρη», ότε άπήντησε καθ' οδόν δύο πο
λεμικά πλοία τής αύτή; κατασκευής, άτινα έπεχό- 
ρισαν αμέσως νά τό κεραυνοβολώσίν. Ο Πλοίαρ
χ ο ; διέταξε καί ά<επέτασαν όλα τά  ίστία καί διά 
τή; εξαίσιας του ταχύτητος άπεμακρύ.θη τών κα
ταδιωχτώ» του. Άλλά τό πλήρωμα ινθουσιών, ή- 
ρώτησε τάν πλοίαρχον, διατί εφευγον ώς δειλοί,

—  Βλέπετε, ειπεν ό πλοίαρχος, ότι δέν δύναν- 
ται νά μας φθάσουν, καί έπειτα τις ή ανάγκη νά 
πολεμήσωμεν άνωφελώ; ;

—  Ο χι, εφώναξεν όμοφώνως τό κλήρωμα, εί; ο 
προηγουμένως ειχε βεβαίως κυκλοφορήσει ό Ισπανι
κός οίνος, είσαι δειλός.

Ό  πλοίαρχος ήθέλησε νά τούς παραστήση τό 
μάταιον τοΐς άμύνη;- οί ναίται όμως έπίμενον λέ- 
γοντες ότι δέν είχε τήν γενναιότητα νά πολεμήση. Τέ
λος ΐ?ών ότι ούδέν αποτέλεσμα ένήργει ή ομιλία του, 
ήσθάνθη κατά τήν στιγμήν εκείνην άναπτερουμέ-ην 
όλην τήν ανδρείαν του, και

—  θέλετε νά πολεμήσωμεν ; ειπε.
—  Ναι. άπεκρίθη τό πλήρωμα.
—  Υψώσατε ιόν πόδα τού ιστίου, διέταξε» ό 

πλοίαρχος, καί εκ«σ-ος εις τή» θέσιν του.
Τό πλήρωμα ώπλισθη αμέσως, καί έτέθη εις 

θέσιν άυύνης. Τ ά  καταδρομικά πλοία έπλησίαζον 
ταχε'ως- άμα δέ οθάσαντα έντός βολής κανονιού, ήρ- 
χισαν νά σφαιριβολώσι τάν Τρομερόν, ενώ ούτος ά- 
οήκ* νά πλησιάσωσι διά νά τά προσβάλη άθρόως έκ 
τού πλησίον. Άλλά δυστυχώς ή πρώτη σφαίρα τών 
καταδρομικών πλοίων έφονευσε τον δυστυχή πλοί- 
αοχον καί δύω ναύτας, καί τότε χαταπτοηθέν το 
πλήρωμα παρεδόθη εις τούς χαταδιώκτας του, οι- 
τινες τό μετεχειρίζοντο έπιίτα πρός καταδίωξιν άλ
λων λαθρεμπόρων.

Όσά/.ις τά μετερχόμινα τήν λαθρεμπορίαν πλοία, 
φθάνουσι καταδιωκόμενα πλησίον τού φρουρίου τής 
Γιβραλτάρης, τούτο ειδοποιεί διά βολής κα/ονίου τούς 
καταδιώκοντας ότι δέν εχουσι δικαίωμα νά προ’χω- 
ρήσωσι περαιτέρω, και ότι οί καταδιωκόμενο*. εύρίσκο»- 
ται πλέον ύπά προστασίαν Αγγλικήν. Εντός μάλιστα 
τού κόλπου υπάρχει σημαντήρ, οιαχωρίζων τό όριον 
τής ξένης καί τής αγγλικής θαλάσσης.


