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Α π ό  τ ιν ω ν  ετ ώ ν  ή  Γ α λ λ ία  έσ τρ εψ εν ίδ .α ζό ντο » ; 

τ ή ν  π ρ ο σ ο χή ν  α υ τ ή ;  ε ις  τ ή ν  Α να το λ ή ν , κ α ί δ ιά  συν

τ ό ν ω ν  ερευνώ ν α γ ω ν ίζ ε τ α ι  νά άνευρη κ α ί  τ ά  ε λ ά χ ισ τ α  

μ α ρ τ ύ ρ ια  τ ώ ν  σ χέσ εω ν , ό σ α ι υ π ή ρ ξα ν  μ ε τ α ξ ύ  τ α ύ τ η ;  

κ α ί  εκείνης έ π ί τή ς  β υ ζ α ν τ ιν ή ; α υ το κ ρ α το ρ ία ς  κ α ί 

υ .ετ ’  α υ τή ν . Ε π ί  τ ο ύ τ ω  π ο λ λ ο ί π ε π α ιδ ε υ μ έ ν ο ι Γ ά λ -  

λ.οι π ερ ιή λ θ ο ν  τ ά  μέρη  τ α ϋ τ α ,  κ α ί έ π ιδ ο θ έ ν τ ε ; έ π ι-  

μ ε λ ώ ς  εις μ ν η μ ε ίω ν  κ α ί επ ιγ ρ α φ ώ ν  μ ε λ έ τ α ς , κ α ί 

ανορ ύξεις  κ εκ ο ν ια μ ένω ν  α ρ χ ε ίω ν  κ α ί π ε π α λ α ιω μ έ 

νω ν εγγρ ά φ ω ν  α να κ α λ ύ ψ εις , έξέδ ο ντο  σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α  

ά τ ιν α , κ α ί τ ο ι  ώ ρ ισμ ένον έ χ ο ν τ α  ά ν τ ικ ε ίμ ε ν ο ν , οΰδέν 

ή τ τ ο ν  ώ ;  ά π ο β λ έ π ο ν τ α  ε ΐ ;  χ ώ ρ α ς  έλ λ η ν ικ ά ς , π ο λ -  

λ ή ν  π ο λ λ ά κ ις  έ χ ο υ σ ι τ ή ν  ά ξ ία ν . Τ ο ια ΰ τ α  θεω ρούμεν 

τ ά  γ ν ω σ τ ά  σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α  τ ο υ  Buchón, κ α ί ά λ λ α  

π ε ρ ί Π ά τ μ ο υ , Χ ίο υ ,  Ν ά ξο υ , Σ ά μ ο υ , Κ ύ π ρ ο υ  κ α ί ε

τέρ ω ν μ ερ ώ ν, οΰ προ π ο λ λ ο ύ  δ η μ ο σ ιε υ θ έ ν τα .

Α λ λ ’ ε ίν α ι τ ά χ α  ό σ κοπός τ ώ ν  ερευνώ ν τ ο ύ τ ω ν  

ά π λ ώ ς  ισ τ ο ρ ικ ό ς ; α π λο ύς άρα ϊρ ω ;  α ρ χ α ιο λ ο γ ία ς  ά -  

ν α φ λ έγ ε ι τή ν  κ α ρ δ ία ν  τ ή ς  εξο υσ ία ς  ή τ ις ,  δ ιά  δ α π ά 

νης α δ ρ ά ;,  έ ξ α π ο σ τ έ λ λ ε ι τ ο ύ ;  π ε ρ ιη γ η τ ά ς  κ α ί εκ δ ίδ ε ι 

τ ά  π ο ν ή μ α τ α  α ύ τώ ν  ;

Ε ά ν  π ρ έπ ε ι νά π ισ τ ε ύ σ ω μ ε ν  τό ν  έ ζ ισ τ ο ρ ή σ α ν τ α  τ ά

τ ή ς  νή σ ου  Κ ύ π ρ ο υ  έ π ί τ ώ ν  Λ ο υ σ ιν ια νώ ν , (κ α ί ν ο μ ί-  

ζο μ ε ν  ό τ ι  δεν ε χ ο μ ε ν  λ ό γ ο ν  νά δ υ σ π ισ τ ή σ ω μ ε ν  πρός 

α υ τ ό ν ,)  φ α ίν ετα ι δ τ ι  υπ ό  τ ή ν  τ ό σ η ν  ισ το ρ ικ ή ν  κ α ί 

α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ή ν  μ έ ρ ιμ ν α ν  κ ρ ύ π τ ε τ α ι τ ι  ά λ λ ό το ιο ν  τ ή  

ε π ισ τ ή μ η . « Ο ί γ α λ λ ικ ο ί θ εσ μ ο ί, λ έ γ ε ι  π ου  δ μ ιλ ώ ν  

π ερ ί Κ ύ π ρ ο υ  ε π ί τ ώ ν  Ε ν ε τ ώ ν , κ α ί τ ο ι  τ ρ ο π ο π ο α ι-  

θ έντες , δ ιετη ρ ή θ η σ α ν  ό μ ω ς  κ α ί έ π ί τ ο ύ τ ω ν ' έ ξ η λ ε ί-  

φ θησαν δε άλω ς έ π ί Τ ούρκ ω ν. Α λ λ ά  κ α ί μ ε τ ά  τ ή ν  

κ α τα σ τρ ο φ ή ν  τ α ύ τ η ν  α ί ελ π ίδ ες  κ α ί τ ά  δ ικ α ιώ μ α τ α  

το ΰ  λ α τ ιν ικ ο ύ  π ο λ ιτ ισ μ ο ύ  έπ έζη σ α ν  ικ α νό ν  χρ ό νο ν , 

έ γ ύ  δ έ  κ α τ έ δ ε ιξ α  το ύ ς  α γ ώ ν α ; όσους ο ί α λη θείς  

κληρονόμ.οι κ α τ έ β α λ α ν  έ π ί έκ α τ ό ν  κ α ί έπ έκ ε ιν α  έ τ η  

όπο>ς π ερ ισ ώ σ ω σ ι τ ά  δ ικ α ιώ μ α τ α  τ α ύ τ α .  Ε π ε ιδ ή  

δέ έ ν δ έ χ  ε τ α ι τ ό  ζ ή τ η μ α  τ ο ύ τ ο , ε !  κ α ί πρό π ο λ λ ο ύ  

έσ β έσ θη , νά  ά ν α ζω π υ ρ η θ ή  έ π ί τ ώ ν  κ α θ ’  η μ ά ς  χ ρ ό 

νω ν , ό τ ε  φ α ίν ε τ α ι έ π ικ ε ιμ έ ν η  ή  ά λ λ ο ίω σ ις  τ ή ;  οθω 

μ α ν ικ ή ς  χ ώ ρ α ς , κ α λ ό ν , π ε ρ ιο ρ ιζό μ εν ο ι ε ις  τ ά  τ ή ;  

ισ το ρ ία ς , νά δ ε ίξ ω μ ε ν  ο τ ι  τ ά  έ π ί τ ή ς  Κ ύπ ρο υ  δ ι

κ α ιώ μ α τ α  τ ο ύ  Σ α β α υδ '.κού  ο ίκ ο υ  ε ίν α ι π ο λ ύ  β α σ ι-  

μ ώ τ ε ρ α  κ α ί ισ χ υ ρ ό τερ α  τ ώ ν  τ ή ;  Ν εα π ό λ εω ς κ α ί 

έ ν ε τ ία ς  » ( 1 ) .

Κ α ί  τ α ύ τ α  μ έν  έν π α ρ ό δ ω  χ ά ρ ιν  τ ώ ν  έ π ιτ ε τ ρ α υ .-  

μ ένω ν τ ά ς  τ ύ χ α ς  τ ή ;  Ιλ λ η ν ίδ ο ; φ υλ ή ς ' ή μ ε ϊ ;  δέ

(1 ) H isl. de Γ lie de Chypre sous le règne des princes de lu 
maison de Lusignan, par M . L . de Mas Latrie, cte. Paris 
1851. Τ ό μ . Γ '.  σελ. τ.
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τραπέντες επί τά  ταπεινότερα δεύτε σταχυολογήσω- 
μεν περίεργα τινχ άναγόμενχ εις τε  τήν ιστορίαν 

καί την γλώσσαν, άκρω ποδί διχνύοντες τό πέλα
γος τών τριών παχύτατων τόμων ταύτη; τής περί 
Κύπρου ιστορίας.

Εκ τών τόμοιν τούτων οί δύο, οί καί ογκωδέστε
ροι, περιέχουσιν έγγραφα ανέκδοτα υ.έχρι τού νύν, 

λατινιστί, γαλλιστί, ΐταλιστί καί ελληνιστί γεγραμ- 
μένχ" ετάξαμεν δε ταύτα τελευταία, επειδή πολύ 
πλέον ευάριθμα τών άλλων είναι.

Ίο  πρώτον τών Ιλληνικών έγγράφοιν είναι συνθήκη 
όμολογηθεΐσχ τό 1 4ο0 έτος μεταξύ τού βχσιλέως 
τής Κύπρου ίωάννου τού Β' καί τού Εμίρου τής τότε 
Κανδελόρας, κειμένης κατά τά  παράλια τής Μικρά; 
Ασίας, πρό; τήν Αττάλειαν, ώς υποθέτομεν. Δυνάμει 
τής συνθήκης ταύτης οί ηγεμόνες τής Κύπρου υπε- 
στήριξαν πολλάκις τόν Εμίρην δι’  αποστολής άνδρών 
καί εφοδίων κατά τών Τούρκων, έως ου επί τέλους 
κατεβλήθη καί ούτος ΰπό τών άηττήτων οπλών 
Μωάμεθ τού κατακτητού.

Τήν συνθήκην ταύτην παραθέτοντες καί ημείς 
ενταύθα, κρίνομεν άναγκαΐον νά προσθέσωμεν καί 
τινας διασαφήσεις. Προ έπτά περίπου ετών (1 ) δη- 
μ.οσιεύσας ο ήμέτερος Κ. Σπ. Ζχμπέλιος συνθήκην 
γενομένην το 1 482 μεταξύ τού Μεγάλου Matστο- 
ρος τής Ρόδου καί τού σουλτάν Βαγιαζήτου τού Β', 
ελεγεν ότι αύτη ήτο ή πρώτη τουρκοφραγκική. Σή
μερον όμως μανθχνομεν ότι ή μεταξύ ίωάννου καί 
τού Εμίρου τής Κανδελόρας είναι άρχαιοτέρα τριά
κοντα δύο έτη εκείνης, προγενεστέρα δε καί τής ά- 
λώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως.

Μετά τήν παρατήρησιν ταύτην έπικαλούμεθα τήν 
προσοχήν τού αναγνώστου εις όσα περί γλώσση; έ- 
γραφεν δ Κ. Ζαμπέλιος έκδίδων τήν ανωτέρω συν
θήκην καί τινα άλλα έγγραφα μετ’ αυτής" «  Εχουσι 
δε, έλεγε, καί ετέρχν αξίαν τά  περί ών ό λόγος έγ
γραφα. Πρώτον μεν έρχονται πρύς στήριξιν τής α
λήθειας ότι ή ελληνική υπήρξε κατ’ άρχάς ή μόνη 
διπλωματική γλώσσα τών κατακτητών Οθωμανών 
περί τάς σχέσεις αυτών μετά τών Γραικών καί τών 
Φράγκων" δεύτερον δε παρίστανται ώς μνημεία άξιό- 
κτητα τής Ελληνίδος βχρβχριζούσης κατά τήν ΙΕ' 
εκατονταετηρίδα. »

Μετά τήν συνθήκην ταύτην εκδίδομεν καί άλλα 
τινά, έξαγαγόντες έκ τού αυτού συγγράμματος" έ- 
τηρήθη δε εις πάντα ή αυτή γραφή καί στίξις τού 
πρωτοτύπου. Εϊ; τήν ερμηνείαν τών λέξεων δεν 
παρηκολουθήσαμεν πάντοτε τόν Γάλλον μεταφρα
στήν, διότι πολλαχού σφάλλει, δι’ άγνοιαν βεβαίως 
τής χυδαίας.

(1) "Opa Ιΐανδ. Του.. Σ Τ  φυλλαδ. 442, 15 Νοευβρίου 
1856, σελ. 563.
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«  Εις τύ όνομα τού Θεού.

»  Εις τούς αυν', σεπτεμβρίου ζ'.

»  Αυτό ένεν ή άρχή τής αγάπης μέσα εις τον υ
ψηλότατου καί δικαιότατου ϊζονάν ρήγαν τής Κύ
πρου, καί τού εΰγενικωτάτου καί ευτυχιμίνου Αου- 

φτούμπεη, άμηράν καί αφέντην τού Καντηλόρου" 
άπό τήν ποίαν αγάπην έγίνετον, έτελειώθην εις τήν 
τάξιν καί μανιέραν ( I )  τοιούτην"

»  ότι πρώτον ό άφένθης έ ρήγας τής Κύπρου προ- 
μετιάζει (2 ) καί τάση τού καί ώμόνει άπύ τήν σή
μερον καί νά πάγη (3) νά έχη καλήν αγάπην καί 
φιλίαν μέ τον αυτόν αφέντην τού Καντηλόρου" καί 
άπ εδώ καί έμπροσθεν νά τόν έχη καλόν γείτονα καί 
αδελφόν" καί μηδέν ένοιασθή, ουδέ νά γυρεύση, ουδέ 
νά θελήση νά κάμη ζημίαν τού αυτού αφέντη τού 
Καντηλόρου ουδέ τοΐς άνθρωποι; του, ουδέ τά  πρά
ματά του, ουδέ τά  καράβιά του, ουδέ ταΐς πραμα- 
τίαις τους" άμή νά έμπορούν νά έρχωνται είς τό νησί 
τής Κύπρου είς τούς λ.ιμένα; του καί είς τήν γήν 
του, νά έμπαίνουν καί νά εύγαίνουν εκείνοι καί οί 
πραματίαι; τών άκωλύτως. Καί έτζι προμετιάζει 
αυτός ό ρήγας τής Κύπρου ταύτα όλα νά τά όμόση 
καί νά τά  κράτηση. Καί ακόμη άνέν καί ένι κάνμία 

ζημία τού αυτού αφέντη τού Καντηλόρου άπό έξ 
αυτού τής άφεντείας του, ή άπό κανέναν άνθρωπον 
υποτακτικόν του, ό άφέντη; ό ρήγας νά ένεν κρα
τούμενος νά τήν πληρόνη τήν αυτήν ζημίαν.

»  Καί τότσαι (4 ) καί ό αύτό; άφέντη; Λουφτού- 
μπεης, καί άφέντη; τού Καντηλόρου προμετιάζει 
του καί τάση του καί όμ-όνει του άπό τήν σήμ.ερον 
ήμέραν καί εμπρός, νά τόν έχη καλόν γείτονα καί 
αδελφόν" καί νά έχει καλήν άγάπην καί φιλίαν μέ 
τόν αυτόν άφέντην τόν ρήγαν τής Κύπρου, καί άπώ- 
δε καί εμπρός νά τόν έχει καλόν γείτονα καί άδελ- 
φόν,καί μηδέν ένοιασθή ουδέ γυρεύσει ουδέ νά θελήση 
νά κάμη ζημίαν τού αυτού άφέντη τού ρηγός, ουδέ 

τοΐς λαοί; του, ουδέ τοΐς άνθρωποι; του, ουδέ τά 
πράμ.ατά τού, ουδέ τά  καράβιά του, ουδέ ταΐς πρα- 
ματίαις τους" αμέ νά έμπορούν νά έρχωνται είς τό 
Καντηλόρος καί είς όλην τήν γήν τής άφεντείας του, 
καί είς τούς λιμένα; του νά έμπαίνουν καί νά εύγαίνουν 
έκεΐνοι καί οί πραματίαις τους άκωλύτβς. Καί έτζι 
προμετιάζει ό αύτός άφέντη; τού Καντηλόρου τούτα 
όλα νά τά  όμ-όση καί νά τά  κρατήση. Καί άκόμη 
άνέν καί γένει καί κάνμία ζημία τού αύτού άφέντη 
τού ρηγός, άπό τόν άφέντην τού Καντηλόρου, ή άπό 
κανέναν άνθρωπον έδικόν του, ό άφέντη; τού Καν-

(1) Manière, τρόπον. (2) Promet, υπόσχεται. (3) Άπό 
τήν σήμερον καί να πάγη, ήτοι εί; τό έξής, τού λοιποΟ, 
απ’ έίώ κ’ έμπρός, ώ; λέγομεν κοινώς σήμερον.

( i )  Τότε;
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τηλόρου νά ένεν κρατημένος νά πληρώ ση τήν αυτήν 1 

ζημίαν.

» Ακόμη ό αύτός ρήγας αν νοιώση τ ι  καί μάθη 
ϊ  καί κανείς έχθρό; τού άφέντη τού Καντηλόρου θε- 1 
λήσει νά έλθη νά τόν κάμη ζημίαν, νά τόν κάμνη | 
νοίωσιν (1 ) τό έγρηγορώτερον όπού νά ήμπορέστ. 
Καί έτζι ό αύτός άφέντη; τού Καντηλόρου όμόνει 
καί προμετιάζει ότι καί άν νιώση καί μάθη ότι κα
νείς έλθη ή θελήση οπού νά τόν κάμη ζημίαν, νά τόν 
κάμνει νίωσιν τόν αύτόν ρήγαν τής Κύπρου.

»  Καί διά καλήν φερμ.άτζιαν (2 ) καί μέ τό θέλη
μα τών δύο κεοών (3 ), τουτέστιν τού αύτού άφέντη 

τού ρηγός καί τού αύτού άφέντη τού Καντηλόρου, 
έποιήκασιν τό  αύτό γράψιμον καί έδώκαντο είς τά 

χέρια τού άφέντη τού μ.εγάλου μάστρου (4). καί έ- 
βάλασίν τον κριτήν, εϊτις έλθει παρακάτω άπό τά 
στοιχημένα τής άνωθεν γραφής, ό αύτός άφέντη; μ.έ- 
γα ; μάστορη; νά τούς κρίνη" καί οί αύτοί άφέντες νά 
ήναι κρατημένοι είς εκείνην τήν κρίσιν τήν θέλει κά- 
μειν ό άφέντη; ό μέγας μάστορης.

»  Καί έτζα ι τό δμόσασιν. »
ίδού καί πρόσταγμα τού βασιλέω; δι’ ού έπιτάσ- 

σονται οί δραπετεΰσαντε; μή ελεύθεροι νά έπανέλ- 
θωσιν είς τού; κυρίου; αύτών"

«  Πιστοί καί ήγαπημένοι μας, μηνούμεν σας καί 
όρίζομέν σε μόναυτα καί τόν αύτόν μα; ορισμόν σας 
περιλάβης (5 ), νά ποιήσης ένα διαλαλημόν καί ορι
σμόν άπό τήν μεριάν μας είς όλα τά  χωρία καί ποο- 
άστεια, μοναστήρια, άμπελικαΐς καί μονίκια όπου 
είναι είς τήν κοντράδα (6 ) τής χώρας τόπος" οί τ ζ ι-  
βιτάνοι καί παρατζιβιτάνοι (7) των αύτών χωρίων 
καί προαστείων νά γυρεύαουν όπου εδρουν ανθρώπους 

καί γυναίκας καί κοπέλια οπού δέν είναι άπό τού; 
τόπους όπου ευρίσκονται καί δέν είναι γνωρισμένοι 
πώς είναι ελεύθεροι, νά τούς πιάνουν καί νά τού; 
δένουν έξάγκοονα, καί νά σού τού; πρεζεντιάζουν (8). 
Καί εσύ νά τούς πέμπη; είς τόν Συγγρίτον μας (9) 
νά τούς θοροΰν, άν είναι παροικοί μα; νά τούς παι
δεύουν, καί τούς πέμπουν είς τά  χωριά μας" καί άν 
είναι πάροικοι άλλης, νά τού; παιδεύης εσύ καί νά 
τούς παίρνουν οί αύθένται των. Καί άνίσως καί οί 
άντιτζιβιτάνοι καί παρατζιβιτάνοι πείσουν ( 10) τόν 
κατάδικον, θέλουν πληρώνει πένα (11 ) ό πασαγεί;

( I )  Νά τόν είδοποιή. (2) Έκτου affirmer, ήτοι βεβαιό
τητα, έγγύησιν. (3) Κυρίων, ( ί )  ΤοΟ έν "Ρόίιρ διαμένοντος 
Grand-Maîlre. (5) Μόνατα καί. . . περιλάβης, ήτοι άμα λα
βών. (6) Contrée, χώρα, τόπο;. ΆμπελικαΤ;, είναι oi αμπε
λώνες- άλλά τί τά μονίκια ; (7) Civilains καί paraci vilains, 
δήμαρχοι καί ο! τούτους άναπληροΟντες πάρεδροt.

(8) Présenter, παρουσιάζουσι. (9) Secrétaire, έξ απορρή
των. (10) Πόθεν και τί τό πείσουν; ό γάλλος μεταφρα
στή; έρμηνεύει αύτό διά τοΟ laissent échapper. (H ) Peine, 
πρόστιμον.

(1 ) οπού νά φαλιάση (2 ) είς τήν τζάπρα μας (3) 

δουκάτα εκ) καί κιβέτζιμο (4). όμοίως πας άνθρω
πος τοιούτης λογή; καί νατούρα; (5) όπού νά ή
ναι, καί έχωντας έσω τού; ήξεύρει πού είναι, ή φεύ
γει καί δέν τού; ομολογεί, θέλει πληρώνει πένα ό 
πασαγεί; είς τήν τζάπρα μα; δουκάτα εκ, ¿πού νά 
φαλιάση. Καί διαβαίνωντα; όλίγαις ήμέραις θέλομεν 
πέμψει καί ένα πιστόν καί ήγαπημένον μας νά ίδή 
καί νά έξετάση άν έποίησαν οί άνωθεν τζιβιτάνοι 
καί παρατζιβιτάνοι τό ντέβεο των (6). Καί όποιος 
εΰρεθή φαλισμένος, θέλει πέφτει είς τήν άνωθεν πένα. 

Πρέπει οί τζιβιτάνοι καί παρατζιβιτάνοι νά παρου
σιάζουν πάντα είς τοιαύτην μανιέρα. Ετος τή δ 

Μαρτίου, I 468 άπό Χριστού. »
Διά δέ τού επομένου βασιλικού προστάγματος α

παγορεύεται ή παρ’ άξιωματικών αγορά άποάίί£(ώΐ' 
τινων"

« Πιστοί καί ήγαπημένοι μα; συμβουλάτορες. Μη
νούμεν σας ότι άπ’ ώδε καί εμπρός μηδέν σουφριά- 

σετε (7) κανένα μας όφισιάλε (8 ) τοιούτος, κουντε- 
σίους όποιος νά ήναι (9) νά τρεμετιασθή (10)  είς 
καμμίαν άγοράν σιτχρίου ή κριθαριού ή κρασιού ή 
κχμμιάς άλλης μέντας τής ρεγάδας ( I I ),  ή μηνιαίου 
είς ταΐς σορδάται; ρ.ας (12 ) ή άσενιασμένους (13). 
Καί εϊ τις εΰρεθή καί ποιήση το, θέλει πέφτει νά 
πληρώση πένα είς τήν τζάπρα μας δουκάτα 50, καί 
θέλει είσθαι (14 ) πριβάτος (13 ) άπό τά καλά μας" 
διά τούτο μηνύομεν καί όρίζομέν σας νά τούς τό ά- 
νουνσιάσετε ( 16) όλου; αντάμα, καταπείσουν (1 7) 
τόν κατάδικον νά μάς τό άνουνσιάσετε νά παυσουν 
βιχζόμενοι. Καί άνίσως καί κανείς άπ’ ώδε καί εμ
πρός έβάλθηκε τήν χρονιάν όπού έδιάβη 1467 άπό 
Χριστού, καί άγόρασε καθώς άνωθεν δηλοΐ, νά έλθη 
νά τό δμολογήση τή  αΰθεντεία σου εί; τέρμα (18) 
ήμερων δέκα. Καταπείσουν τόν κατάδικον θέλομεν

( I )  "Εκαστος. Πασα—  εΤς μετά διγάμματος έν μέσω. 
Ούτω λέγουσι καί σήμερον oi χυδαίοι- « ό Θεός νά σέ φυ- 
λάγη άπό πάσα κακόν ». (2) Faillir, ττταίσει. (3) Chambre, 
δικαστήριον. (4) ΆγνοοΟμεν τήν λέξιν- καί ό Γάλλος έρμη- 
νευτής δέν έζηγεΤ αύτήν. (5) Nature, είδους. (6) Devoir, κα
θήκον. (7) Ne souffre« pas, μή άνεχθήτε. (8) Officier, αξιω
ματικόν. (9) Kai κόντες— κόμης αν εΐναι. Ό  γάλλος έρμη- 
νευτής δέν έξηγεΤ τήν λέξιν. (10) S" enircmeltc, νά έπεμβή.

( I I )  Renie de régale, εισοδήματος του  στέμμ ατος.

(12) ΆγνοοΟμεν τήν λέςιν. (13) Assignés. (|4) Καί είς 
άλλα άρχαΤα έγγραφα παρετηρήσαμεν ότι τά θέλει είσθαι, 
θέλει γ ί νεσθαι  καί τά τοιαΟτα δέν έφευρέθησαν, ώ ; τινε; 
υπέθεσαν, ύπό τοΟ Κοραή. (15) Privé, έστερημένος.

(1 6 )  Annoncer, ειδοποιήσετε αυτούς.

(17) Ό  Γάλλο; καί ένταΟθα καί κατωτέρω έξηγεΤ τήν 
λέξιν διά τοΟ laissent échapper, ώ; καί έν τή σημειώσει 10 

τής απέναντι στήλης. Όπωςδήποτε περίεργος ού μόνον ή 
λέξις άλλά καί ή σύνταξις.

(1 8 )  Term e, délai, προθεσμία, τ ό  άρχαΤον τέρμα.
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ποιήσει χαθώ; άνωθεν δηλοΐ. Εγράφη τή  7 Μαρτίου 

1 468 άπό Χριστού..»
ίδού καί. αναφορά ίερέοι; αίτοϋντος άπαλλαγήν

φοοου'
« Tpi; υψηλότατε καί τρισεκλαμπρότατε μέγα 

Ρήξ Ιεροσολύμων, Κόπρου καί Αρμενίας, Κύριο; δ 
θεό; να αΰξγ τά  έτη τη ; μεγάλη; σου Βασιλεία;. 
Γεράσιμο; καθηγούμενο; τού Μοναστηριού του άγιου 
Σάββα τη ; Καρόνο;, μικρό; δούλο; καί ευχέτη; τη; 
μεγάλη; σου Βασιλεία;, ταπεινά αναφέρω τή μεγά
λη σου Βασιλεία ότι τό αυτό μοναστήρι τή; Βασι

λεία; σου είναι .καί ή άβαντούρα ( I ) έφερε ότι τόν 
διαβάντα Δεκέμβριον μήνα et; τά ; 7 του μηνό; όπου 
ή τον ή μεθαύριον (2 ) του Αγίου Νικολάου. Τήν νύ

κτα έπεσε λαμπρός συναφουρμή; (3) όπου έπυρώ- 
νετο όλο; από τήν μεγάλην αγριάδα, καί έκάη όλον 

τό μοναστήρι δποϋ οΰδέν ¿γλύτωσε παρά ή έκκλη- 
σία καί μερικά σπήτια ώστε έκάησαν άνώγαια καί 
κατώγαια, σιτάρι, κριθάρι, τά  ρούχα μα;, τά  βιβλία 
μα; καί έτερα, δποϋ έγένετο μία μ.εγάλη ζημία καί 
έξολοθρευμ.ός τέλειο;. Λοιπόν τό  αυτό μοναστήρι έχει 
μίαν γήν δνόματι Λακρίδα, ή όποια πληρώνει εί; τόν 
Σύγγριτον τής Βασιλεία; σου σιταριού μόδια εννέα, 

καί κριθαριού μόδια I G. Καί προσπίπτω, καί πα
ρακαλώ, καθώ; τά  ψυχικά τή ; βασιλεία; σου είναι 

εις περισσού;, καί παρακαλώ διά τήν μακροζωίαν 
σου, οΰτως νά φθάση τό  ψυχικόν σου καί τό αυτό 
μοναστήρι. Καί δ υψηλό; σου δρισμό; νά ηναι νά ά- 
φήσουν τό άνωθεν σιτάρι καί κριθάρι, καί 4 πτ (4) 
τά  πληρώνει, ψυχικόν εί; τό άνωθεν μοναστήρι διά 
£οήθ ειαν, δποϋ νά εμπορέσω νά κτίσω καί νά άνα- 
στήσω άπό εκείνα δποϋ έκάησαν. Καί πολλώ μάλ
λον αυτό τά ψυχικόν θέλει είσθαι διά μακάρησιν τού 
κάποτέ μου αΰθέντου τού μακαρίτου Πατρό; τή; 
Βασιλεία; σου, καί όιά τά  πολλά καί καλά έτη τή; 
Βασιλεία; σου. »

Καί δ βασιλεύ; καμφθεί; είσήκουσε τήν αϊτησιν 
τού Αγίου καθηγουμένου καί έξέδοτο τό εφεξής 
πρόσταγμ.α-

«  όρισμό; μα; είναι- Πουρβεορίδε; (5 ) καί το - 
πάρχαι ! Τά εννέα μ.όδια σιταριού καί δεκαέξ μόδια 
κριθαριού, καί τέσσαοα πτ  τά  πληρώνει δέκατον εις 
τήν ρεγάλα τό αυτό μοναστήρι διά τήν γήν τή ; 
Λακρίδα;, νά μηδέν έκζητήση; τίποτε πλέον, διά

(1) Aventure, τύχη, δυστυχία. (2) Ό  άγιο; καθηγούμε
νο; από τήν παραζάλη·/ του έλησμόνησεν ότι ή 7 τοΰ Δε
κεμβρίου είναι ή αϋριον και 5χι ή μεθαύριο·/ τή; εορτής τοΰ 
Αγ. Νικολάου. (3) Έκ τή; έννοια; τοΰ ί’λου εξάγεται ά— 
ριδήλω; ό’τ·. 6 συναφουρμη; είναι κεραυνό;· άλλα πόθεν ή 
λέξι; άγνοοΰμεν αί τελευταία’. δύο συλλαοαί ύποδεικνύουσιν 
ϊσως τό fulmen των Λατίνων. Ό  Γάλλος έξηγεΤαυτήν orage.

(4) Bcsants,είδος νομίσματα;. (5) Provédileurs, διοικηταί
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ψυχικόν περπέτουο (1) τό πολομοϋμεν (2 ) καί χα- 
ρίζομεν εί; τό  αυτό μοναστήρι διά τήν ψυχήν μα;. 
Καί τόν αύτόν μα; δρεσμόν γράψετέ τον ει; τό βι- 
βλίον τό  ρεμ.ένπρασο (3 ) τού Συγγρίτου μας. È- 
γράφη τή 25 φευρουαρίου 1468 άπό Χριστού. 
Confermé »

Περίεργα διά τήν γλώσσαν φαίνονται καί τά  έςή; 
δύο προστάγματα-

«  Πιστοί καί ήγαπημένοι μα; πουρβεορίδε;. 0- 
ρίζομέν σα; ότι εκείνο τό ζαβοκολίκε (4 ) τού Κ ι- 
τίου εί; τόν Μονόβον, διά τόν καιρόν δποϋ τό κρατεί 
ή ρεγάδα, νά μηδέν τή ; ζητήση; τίποτε διά γρά" 
σια (5 ) δποϋ έποιήσαμεν τού Χαρίου Ντελοζένια. 
Εγράφη είςτήν Λευκωσίαν τή έσχάτη Απριλίου 1 468 
άπό Χριστού. Conferme. »

«  όρισμό; μα; είναι- οί πουρβεορίδε; καί δ πρά- 
χτωρ νά γράψουν εί; τό  στάτο (6 ) τή ; ρεγάλλα; 
νά έχουν κάθε χρόνον καί δύο μιλλίται (7) χίλια 
σφακτά, φραγκοματιασμένα άπό τό μαρτζασίο (8) 
τους, καί άν έχουν περίτου νά πληρόνουν. Τό δποίον 
φραγκοματίασμα (9 ) άρχίζει τόν αυτόν χρόνον 
1468 άπό Χριστού. Εγράφη τή 4 Ιουνίου 1468 
άπό Χριστού. Confermé. »

Περίεργο; είναι καί ή διαθήκη τού βασιλέω; Ια
κώβου Β*. τού έπιλ,εγομένου νόθου, ώ ; άναφέρει αυ

τήν εί; τό  ίδιον χρονικόν δ Γεώργιος Βύστρων, σύγ
χρονο; τοΰ ήγεμόνο; τούτου (1 473).

«  Καί γνώθωντα; τό κορμί του κακά, ήθέλησε 
νά ποιήση διαθήκην, καί νοτάρη; δ μισέρ Τουμάζος 

Φικάρδος, δ καντζηλιέρη; του.
»Καί δρδινίασε (10) κουμ.εσάριδες (11 ) εί; τό ρι- 

γάτο τόν Τζάν Ταφουρές, τόν κόντε τή ; Τρίπολη;, 
καί ήτον καί καπετάνο; τής Αμοχούστου, καί τόν 
μισέρ Τζάν Περές τόν κόντε τε Τζάφ καί Καρπασίων, 
καί καπετάνον τών κατέργων, καί τόν κόντε τε  ί ’α- 
χάς, τόν Μορφούτε Γρινιερ, καί τόν μισέρ Ανδρέα 
Κορνάρ, Αδετούρην (12)  τή ; Κύπρου, δ όποιο; ήτον 
θείο; τή ; Ρίγαινας, καί τόν μισέρ Τζουάν Αρονιών, 
καί τόν μισέρ Ρίτζον Μαρηνόν τόν τζαμ.περλά- 
νον ( I 3), καί τόν Πέτρον Ταβίλα, τόν κοντοσταύ- 
λην, του; δποίόυ; δρδινίασε κουμεσάριδες. Καί είπεν 
άνίσω;- «  Καί δ θεό; ποιήση τό θέλημά του, καί ά- 
»  ποθάνω, άφίνω τήν γυναΐκά μου κυράν καί ρίγαι-

(1) Perpétuel, αιώνιον.
(2) Πολομοϋμεν. "Αγνωστον. Ό  Γάλλο; σιωπ?.
(3) Livre des remembrances, ύπομνηματιστήριον.
(4) Τί καί πόθεν το ζαβοκολίκι ; ό Γάλλος λέγει ότι ήτο 

μάνδρα εί; ή·/ περιεκλείοντο τά γεωργικά κτήνη. (5) Grâce, 
χάριν. (6) Étal. (7) Τά; δύο μιλλίτα; έξηγεΤ ό Γάλλος δύο 
λεύγα; περί τήν πόλιν. (8) Franches du droit de maréchaussée.

(9) Franchise, άτέλεια. (10) Ordonna, διώρισε.
(11) Commissaires, επιτρόπου;, άντιβασιλεΤ;.
(12) Auditeur. (13) Chambellan.
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»  vxv τή ; Κύπρου, ή όποια ευρίσκεται έγγαγοωμένη.
»  Καί άνίσω; καί ποιήση κληρονόμον, τό  παιδί 

»> μου νά έχη τό ριγάτον, καί αν τού έλθη θάνατος, 
»  νά τό  έχη τό ριγάτο δ πάσταρδος, δ Τζένιος, καί 
»  άν άποθάνη δ Τζένιος, νά τό έχη δ Τζίας, καί άνί- 
»  σως δ)ν ζήση ούτε εκείνο; νά τό  έχη ή παστάρδα 
»  μου, καί άνίσω; καί ποθάνη καί εκείνη, νά τό έχη 
»  δ κατώτερο; κληρονόμο; τών τε  Λαζανιάδων. Καί 
»  ούτω; είναι τό θέλημά μου. Ακόμη άφίνω ενα 
»  μέγαν τριζόρην (1) τόν δποίον έπήρα μέ πολλαί; 
»  στράτας. Καί τά  κάτεργα τά  έκράτουν άρματω- 
»  μένα, όλα νά τά αρματώσουν μέ τά  δποία έκρά- 
»  τουν του; λαού; πολλά κριταρεμένα » (2).

»  όποιο; άπέθανεν Ιουνίου αυογ άπό Χριστού. 
Καί υπήγαν καί έθαψαν τον εί; τήν Αμάχουστον εί; 
τόν Αγιον Νικόλαον. Καί εΰγαλαν τά  άντερά του, 
καί έβαλσάμωσάν τον. Καί εΰγαλαν του; άνθρώπου; 
άπό τά  κάτεργα, καί εΰγαλαν καί τους άρχοντας 
δποϋ ητον κτισμένοι (3). »

Τοιαύτη ή γλώσσα ή μάλλον ή γλωσσική έωλο- 
κρασία τών Κυπρίο>ν κατά τήν ΙΕ' εκατονταετηρίδα, 
άκόλαστον μίγμα βαρβαρισμών, σολοικισμών, ξενο- 
φωνία; καί άλογία;. Τετρακόσια περίπου έτη διοική- 
σαντε; οί Γάλλοι καί οί Ενετοί τήν νήσον, πλήν 
τή ; γλωσσική; ταύτης διαφθοράς καί τινων ερειπίων, 
ο.ύδέν άλλο κατέλιπον. «Αέν βλέπω, λέγει δ συγγρά
φει/; τή ; άνά χείρα; ιστορία;, τ ί  ¿κληροδότησαν οί 
Γάλλοι εί; τήν Κύπρον. Οΰτε ένταϋθα, οΰτε εί; Συ
ρίαν, οΰτε εί; Κωνς-αντινούπολιν ούδεμίαν νέαν άρχήν, 
πολιτικήν ή θρησκευτικήν μετέδωκαν εί; τού; κα
τά  τήν Ανατολήν, οΰδ’ εις αυτούς τούς χριστιανούς.

»  Γενόμενοι δεσπόται τών ήττηθέντων, έζησαν 
καί ¿κυβέρνησαν δπω; καί εί; τήν Αύσιν, τηρήσαντε; 
καί γλώσσαν καί λατρείαν καί νομοθεσίαν καί τάς 
τέχνα; αυτά;, κυρίους χαρακτήρα; τού έθνισμοϋ 

καί δρατά σημεία τής έζουσίας αυτών. Ελάχι- 
σταί τινε; μεταρρυθμίσει; έγένοντο εις τά έθι
μα- κατά δέ τά  λοιπά ουδόλως συνανεμίχθησαν οί δύο 
λαοί, πάσαν υποχώρησιν νομιζοντε; έςευτελισμόν ή 
άσέβειαν. Μόνοι οί Αρμένιοι συνηνώθησαν κατά τε τό 
θρήσκευμα, τό αίμα καί τά ; τύχας μετά τών Λατίνων. 
Πολλοί υπήρξαν οί μεταξύ Αρμενίων καί Ευρωπαίων 
γάμοι κατά τόν μεσαιώνα. Οί Ελληνες όμως ¿τήρη
σαν πάντοτε ¿λπίδας καί κατά τά ; μετά τών ξένων 
σχέσεις έδείκνυον υπεροψίαν. Καί λυπούμεθα μέν διά 
τούτο, δέν Ιχομεν ομω; καί τό  δικαίωμα νά κατα- 
κρίνωμεν τήν ίσχυράν καί έντιμον άντίστασιν λαού 
ποοσδοκώντο; άείποτε εΰτυχέστερον μέλλον »  (4).

(1) Trésor, θησαυρόν. (2 καί 3) Τήν μέν πρώτην λέξιν 
έξηγεΤ ό Γ  άλλος en respect- « j'ai tenu les peuples en respect,* 
τήν δέ δευτέραν en prison· άλλά πόθεν και διά τ! άγνοοΰμεν.

(4) Hist, de l'Ile de Chypre, etc. χόμ. A', σελ. *, « .

Δ ΙΗ Γ Η Σ ΙΣ  Σ Υ Ν Ο Π Τ ΙΚ Η

Π ε ρ ϊ  τ ή ς  ¿ κ  Ί ε ρ ο υ σ α -Ι Ι^ ι  π υ ρ χ α ΐά ς  

τ ο ν  Ά γ Ι ο ν  Τ ά φ ο ν .

(Τέλος. "Ιδε φυλλάδ. 304.)

καί ουτω πάλιν ϊγεινε συνέλευσι; μεγάλη, 
συνήλθον οί έφέντιδε; καί όλον τό ριτζάλ.Γ 

κι’  άνέγνωσεν έμίν πει; όλον του τό  ’ΐλάμι, 
άβούλωτον κ’  έρώτησεν άν είν’ κατά μ.εράμΓ 

καί πρώτον ώμολόγησαν όλοι οί άρμ.εναίοι, 
ευχάριστοι πώς έμειναν όμοίως κ’ οί ρωμαίοι- 

καί έπειτα βουλλώθηκεν ο>ς έθος έσφραγίσθη, 
καί τότε εί; τό κράτος του έστάλη έκομίσθη- 

ήγέρθησαν ουν άπαντες κατευχαριστημένοι, 
κάκείθεν διελύθημεν όλοι μας μαζωμένοΓ 

μ,άλιστα ένώ φεύγαμεν ειπεν ένα ριτζάλι, 
άστείον τ ι  κ’ ¿γέλασαν όλοι μικροί μεγάλοΓ 

ώ φίλοι άν μ.’ άκούσετε έσεί; οί άρμεναΐοι·, 
έλάτε όλοι σα; κοινώς νά γίνετε ρωμ,αίοΓ 

διά νά λείψουν άφ’ υμών καυγάδες καί νιζάδες, 
νά ήσυχάσωμ.εν κ’  ήμεί; άπό τού; μουραφάδε;- 

δ μ.ουραφάς δέ άρχησε τέλη τού Ιουλίου,
καί μόλ.ις τέλος έλαβεν άρχάς τού σεπτεμβρίου- 

πλήν μ.ήν νομίζει; φίλε μου, πώς μ’ έν μόνον μπιζλήσι, 
όλα έκατορθώθησαν μέ μίαν μόνην κρίσΓ 

πέντε μ.πιζλήσία έγιναν μεγάλα κορδωμένα, 
κίάν έλειπε τό δίκαιον τά  εϊχαμεν χαμένα" 

άλλ’  δμ.ω; οί αΰθέντες μας δέν άδιαφοροϋσαν, 
άπό τό δίκαιον ποτέ δέν ¿παραστρατούσαν- 

ήμεί; ουν ά; άφήσωμεν αυτούς κι’ άς πορευθώμ-εν, 
καί δ μ-ακαριώτατος τ ί  κάμνει άς ίδώμεν- 

ούτος θαρρεί; άμεριμνεΐ τήν έγνοιαν μόν’ έχει, 
τού μουραφά τών μπιζλησιών τά  δ’ άλλα παρα-

/τρέχει-
κοντά σ’ αύταί; τα ΐ; λύπαι; του κοντά σ’ αύταί;

[τα ί; ζάλαι;,
είχε καί άλλαις έγνοιαις πάμπολλαι; καί μεγάλαι;- 

μαστόρου; προητοίμασε καί κιερεστέν καί άλλα, 
τά  αναγκαία τού πινά μικρά τε καί μεγάλα- 

ναυλ.ώθη καί καράβιον διά τά  φροντισθέντα, 
καί εις αυτό έβάλθηκαν όλα τά προδρηθέντα- 

είς τό καράβι δέ αυτό ήν τό τε έπιστάτη;,
δ καμαράση; δ γνωστός δ θερμουργό; προστάτη;- 

περί τά  μ.έσα μ-ίσευσαν μηνός τού σεπτεμβρίου, 
καί εί; τό κάίφα έφθασαν άρχά; τού όκτωβρίου- 

κ’ έκείθεν μ.’ άλλα έξοδα μέ άκριβού; κιράδες, 
στο γιάφα έκατήντησαν μέ άπειρους μπελάδε;- 

τής Ιερουσαλήμ λοιπόν ά; πιάσωμεν τήν στράτα, 
κ’ εί; τόν ναόν ά; πάγωμεν νά διοϋμε τ ί  μ,αντάτα-
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τεχνϊται καί μαΐστορες δουλεύουν ησυχάζουν, 
ή πάλιν οι άρμένιοι συγχίζουν, τούς πειράζουν, 

μάθε πώς είναι προσταγή παρά τών ήγεμόνων, 
ούδείς νά έμ,βη εις ναόν έκτος εργατών μόνον" 

καί οί τεχνϊται ήσυχα δουλεύουσι και κτίζουν, 
καί οί αχρείοι έπαυσαν άπό του νά συγχίζουν" 

διότι ό παγκάκιστος και ή αύτοκακία,
χασάν έφένδης ό μουφτής πεσών έν άόδωστίφ" 

εϊς ήμερων διάστημα ολίγων διεόόάγη,
καί τήν ψυχήν έχοέμψατο εις αδου καθηρπάγη" 

ενώ δε τύν ¿πήγαιναν οί συγγενείς νά θάψουν, 
εκλαιον οί άρμένιοι, καί πώς νά μήν τύν κλάψουν; 

αυτόν γάρ είχον αυτουργόν εις κάθε σκευωρίαν, 
καί δι’ αυτού τελείωναν τήν κάθε τους κακίαν" 

μετά τόν θάνατον δ’ αυτού τινες τών εντοπίων, 
ζορπάδες καί σεφίληδες καί άλλοι τών αχρείων" 

μέ τόν άπουγός ( I )  ήθελον αυτοί νά συμφωνήσουν, 
καί κατά τού γιουσούφ πασά (2 ) αυτοί ν’ άπο-

[στατήσουν
όμως ή συμφωνία των έγνώσθ’ εϊς τούς άγάδες, 

στόν μουσελίμην καί μ-ουλλάν καί εις τούς ούλα-

[μάδες"
καί τρόποι ¿διέλυσαν αυτών τήν συμφωνίαν, 

τήν ήν ¿προμελέτησαν κακήν αποστασίαν" 
καί ταύτα μέν συνέβησαν μέσα τού σεπτεμβρίου, 

στρατοπεδεύει δ’ ό πασάς έννάτη όκτωβρίο'*, 
πρός 8ν οί άρμενόφραγκοι κάμνουσι σικιαγέτι, 

λέγοντες τό κουβούκλιον δέν θέλει μ.εραμ.έτι" 
κι’ άσπρα πολλά τόν έταξαν πλήν δέν είσακουσθήκαν, 

καί ούτως οί αναίσχυντοι πάλιν ¿ντροπιασθήκαν" 
λαβόντες ούν τήν άδειαν ήμ.εις τού κουβουκλίου, 

άρχίσαμεν νά κτίζωμεν αυτό έκ θεμελίου" 
μέλων δέ ό γιουσούφ πασάς πλέον ν’ άναχωρήση, 

από τήν πόλιν Ιερουσαλήμ στό σάμι νά γυρίση" 
αγάδες οί ¿ντόπιοι θερμ.ώς παρακαλούσι,

νά τούς άφίση μερικόν στράτευμα τόν ζητούσι" 
ό δε λαβών από αΰτοός έγγραφον βουλωιιένον, 

στό κάστρον λίγον στράτευμ,α άφηκε διαλεγμένου" 
καί ούτως άνεχώρησεν ¿πέστρεψε στό σάμι,

αυτοί όμως τά  χείριστα τό τε μ,άς ε'χον κάμει" 
οί γάρ βρωμοαρμ-ένιοι πάλιν δεν ησυχάζουν,

πουγγεία αναρίθμητα τοϊς ¿ντοπίοις τάζουν" 
διά νά έφορμίσωσι καί νά γιαγμαλατίσουν,

καί τόν πινάν εϊ δυνατόν όλιος νά ¿μποδίσουν" 
λοιπόν άντεπανέστησαν καί εις ναόν έρμήσαν, 

δυω μαστόρους λάβωσαν καί έναν τουφεκήσαν" 
στον μύλιγκα τόν έλαχαν στόν τόπον τόν άφήκαν,

(1) Οΰτος ήν σέχης, ήτοι πρωτεύων πολλών άλλων α
ράδων τής Παλαιστίνη; έχων πολλά ορεινά χωρία, και κω- 
μοπόλεις ύποκειμένας αύτφ έκουσίως.

(2) Οΰτος ήν τότεήγεμών Δαμασκού.
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κι’ άφού τόν ¿θανάτωσαν δλοι έσκορπισθήκαν"
5 δε άποθανών ταστζής ήτον ανατολίτης?

χατζή γαβριήλ ήκουεν δ όντο>ς μακαρίτης" 
άλλοι στόν ίδιον ναόν τά  μάρμαρα τζακίζαν,

άλλοι τά τώ ν  πατέρων μας κελλιά γιαγμαλαδίζαν" 
άλλοι πάλιν ¿πήδησαν μέσα στό μοναστήρι, (1) 

τόν δραγουμάνον γύρευαν κάλφαν καί μουπασίρη" 
καί δραγουμάνου τζάκισαν Ινός έδά τήν θύραν, 

καί δσα ήτον έν αΰτώ δλα τού τά  ¿πήραν" 
άλλοι πάλιν άπέξωθεν τουφέκι έκτυπήσαν,

καί τού όδά πού κάθητο τήν πόρταν έτρυπήσαν" 
καί τό μολύβι πέρασε μέσα στήν μαξιλάραν, 

ας συμπεράνη ούν καθ’ εις ¿κείνην τήν τρομάραν" 
άλλοι δε γιαγμαλάδιζαν τά  άλλα μοναστήρια, 

καί βέβαια τά έκαιον άν δέν ήτον γκιαργκίρια" 
καί είχασιν άπόφασιν, δλα νά τά  χαλάσουν,

καί τούς πατέρας σύμπαντας σχεδόν νά θυσιάσουν" 
όθεν έκ τών πρώτων μας άλλοι μέν ¿κρύφθηκαν, 

κι’ άλλοι μακράν κι’ άλλοι έγγύς εφυγον σκορπι-
[σθήκαν"

δ δραγουμάνος ώντας δέ κατακεκρατημένος, 
από ποδάγραν προ καιρού κατακυριευμένος" 

όχι νά φύγη νά κρυφθή καί νά άναχο>ρήση, 
άλλ’ ούτε κάν έδύνετο όρθιος νά πατήση" 

λοιπόν οί δούλοι ελκοντες βαστάζοντες επ’ ώμων, 
εις άλλον τόν κατέβασαν όδάν μέ πολύν τρόμον" 

έξ ού δ δουβαρτζίπασης χατζή  λάζος τόν πήρε, 
καί σηκωτόν στούς ώμους του στού κάλφα τόν

[¿πήγε"
κάκεϊθεν τόν κατέβασαν εις άλλο σπήτι πάλιν, 

καί άπ’ έκεΐ πάλιν αλλού, κάκεϊθεν άλλού πάλιν" 
έκεϊθεν δέ διά νυκτός εις τήν ραμάλαν φεύγει, (2) 

ημιθανής πλήν έμεινε έως όπούνά εύγη" 
ό μπέϊς καί ό κάλφας δέ άλλού έφυλαχθήκαν, 

καί έ τζι μόλις γλύτωσαν καί μ,όλις Ισωθήκαν" 
διότι άν τούς τύχαιναν βέβαια τούς σκότωναν, 

έξάπαντος τόν θάνατον κι’ οί τρεις δέν τόν γλυ-
[τώναν.

οί δ’ άποστάται οί καλοί μέ τ ’ άρματα γύριζαν, 
άλλους μέν ¿ξεγύμνωναν άλλους δ’ ¿φοβέριζαν" 

λέγοντες άν δέν βγάλετε τό στράτευα άπ’ τά  κάστρα, 
έ'άπαντος σάς κάμνομεν δλους θυσία πάστρα" 

δ πέτρας ούν έπίτροπος κι’ άλλοι άρχίμανδρΐται, 
ήτοι δ κύρ γεράσιμος κι’ άλλοι άγιοταφΐται" 

προσέδραμον εις τόν μουλλάν μουφτήν καί τόν να-
[κίπη,

καί εις τόν σέχ άποσοούτ καί μεχεμέτ γιακούπη" (3)

( ! )  Ή τοι εϊς τό Πατριαρχείου.
(2) Χωρίον χριστιανικόν.
(3) Οΰτοι οί 8ύο έλογίζοντο παρά τοΤς Ίεροσολυμΐταις, 

έβλιάδες καί κερεμέτ σαχαπίδες.
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Ικλαιον καθικέτευον, έλεος τούς ζητούσαν, 

δύω ημερονύκτια έξω έξενυκτούσαν"
¿κείνοι δέ στά σπήτια συνόδους ¿κροτούσαν, 

τίς ϊξευρε τ ί  έψηναν καί τ ί  ¿συμφωνούσαν" 
μ.όν’ έλεγον συστέλλονται κ’ ¿κείνοι τούς φοβούνται, 

διό καί τρόπους σωστικούς νά ευρουν συλλογούνται" 
καί τέλος μάς έπρόβαλον πώς μόλις έφευρήκαν, 

ενα καί μόνον σωστικόν τρόπον έστοχασθήκαν" 
ήτοι νά δώσωμεν αύτοϊς ήμεϊς δμολογίαν, 

τής κοίσεως χοτζέτιον, δτι εις διορίαν" 
τριανταυ.ίκν ήμερών νά γράψωμεν ¿ν γράμμ.α,

πρός τόν πασά τής δαμασκού νά βγάλη έν τώ  αμ.α" 
όλον τό στράτευμα αυτό πού έχει εϊς τά  κάστρα, 

είδε δέν ευγει άπ’ έκεΐ νά κάμουν ημάς πάστρα, 
ίδές τρόπον σωτήριον, ίδές παρηγοριάν,

άκόμη γΐά νά ζήσωμεν μάς δίδουν διορίαν, 
άπελπισθέντε; ούν ήμεϊς έπήγαμεν στήν κρίσιν, 

κ’ έκλαίομεν ποταμηδόν δάκρυα σάν τήν βρύσιν" 
άλλ’ ενώ αύτοί έγραφον ¿κείνο τό χοτζέτι, 

καί ήθελον νά πάρωσιν άπό ημάς σενέτι" 
ανέλπιστα έλύτρωσεν ήμάς έκ τών κακίστων, 

θεός δ παντοδύναμος κ’ έλπίς τών άνελπίστων. 
δ ήγεμών γάρ δχμασκού προεπιγνούς τά  πάντα, 

τά  όσα διεπράξαντο καί όλα τά  συμβάντα" 
ευθύς τόν άρχιστράτηγον κράζει άπουζαρίαν,

καί στέλλει εις Ιερουσαλήμ κρυφίως καί μέ βίαν" 
8ς μεχεμέτ έλέγετο άφρικανός τόν τόπον,

περίφημ,ος έπαινετός στά έργα καί στόν τρόπον, 
αίφνης δ’ αυτό; έπιδραμών χωρίς νά τό  νοήσουν, 

οί άποστάται καί κακοί ταϊς πόρταις νά μ.ήν κλεί
νουν"

εόρέθη μέσα έξαφνα χωρίς οχλαγωγίαν,
χωρίς νά πάρη είδησιν κανένας ούδεμίαν" 

άλλ’ όντως εις τόν μεχκεμέν ήκουσαν πώς εμ.βήκαν, 
στρατεύματα καί έφυγον όλοι τους έκρυφθήκαν" 

όμ,ως εις μάτην κρύφθηκαν γιατί τούς ξετρύπωσαν, 
καί δώδεκα μέν έπνιξαν τούς δ’άλλους έσκοτώσαν. 

καί ούτω πάσα έλαβεν ή πόλις ησυχίαν,
καί οί μ.αστόροι ήρχισαν οικοδομήν τήν θείαν. 

ή δ έπανάστασις αυτή άρχισε δεκεμ-βρίου, 
δεκαεπτά έως όκτώ τού ϊαννουαρίου. 

έξαφνα δέ ¿φύτρωσαν ήμέρα τή ιδία, 
καθ’ ήν τό πρωί έγινεν ή αιματοχυσία, 

μεχμέτ άγάς τού πεϊλικτζή λέγω δ χχζναδάρης, 
μ.ατθχϊος πρωτοσύγκελλος τεπτήλι ώς τατάρης" 

8ς έφερε μεθ’ εαυτού ενα καινούριου χάτι,
κ’  ευθύς τό πήγε στόν μουλλάν έγινε κιραάτι" 

είχε δέ κι’ άλλον δρισμ-όν δεύτερον τού χατίου, 
αύτός δέ διελάμβανε περί τού καϊδίου" 

ίνα τό  χάτι δηλαδή κάϊδι γένει εις όλα,
τά  τών κριτών σιτζίλικ χωρίς καμμία φόλα" 

πρώτον ούν άνεγνώσθησαν καί κάϊδι έγινήκαν,

εις τά  ίεροσόλυμα πρώτον ένεργηθήκαν" 
ύστερον δ’ δμεχμέταγας τά  πήγε εις τό σάμι, 

καί εις τό άκρι έπειτα κάϊδι γιανά τά  κάμη. 
τό νόημα κατάλαβα φίλε τού φερμανιού,

είπέ μοι πλήν παρακαλώ τήν έννοιαν χατίου. 
στήν λέγω πλήν υπομονήν κάμε δλίγην ώρα, 

διότι ήλθον γράμματα άπό τό γιάφφα τώρα" 
καί θέλω πάγω νά ίδώ ταϊς νοβιταϊς ν’ άκούσω, 

καί στόν ριτζάν πού μ’ έκαμες θέλει σε υπακούσω, 
έβεβαιώθην τό λοιπόν φίλε εκ τών γραμμάτων, 

τό πλέον έπιθυμητόν μήνυμ,α μηνυμάτων, 
χαίρω ούν καί ευφραίνομαι κ’  ή λύπη μ.ου συκώθη, 

γιατί στό γιάφα έφθασεν αισίως εύοδώθη" 
έκεϊνος δ προκόπιος δ άγιοταφίτης,

8ν λέγουσιν άράπογλου καί τοι ανατολίτης" 
τρεις δλοκλήρους έκαμεν μήνας έν τή θαλάσση, 

καί όλοι τόν έκλαίομεν πώς είχαμεν τόν χάση" 
εκ πόλεως έμίσευσεν είκοσι ¿κτοβρίου, 

καί έφθασε τή  εικοστή τού ϊαννουαρίου" 
ήτον δέ έφορος αυτού τού τρίτου καραβιού, 

καί άναγκαϊα πράγματα έφερε τού γιαπιού, 
δστις κυρίου άέίίογή μ.έ τό  καράβ έσώθη, 

καί εις τό γιάφφα έφθασε αΐκίως εύοδώθη" 
γένημα δ’ εστιν δ ψηθείς ναζιανζού χ&)ρίου, ( I )  

καί δραγουμάνου τερπιές κυρίου άβερκίου" (2) 
τό  κατευόδιου αυτού λοιπόν μάς έδηλοϋσαν,

τά  έξ ίώππης γράμματα καί μάς χαροποιούσαν" 
άς έχη ούν δ κύριος δόξαν ευχαριστίαν,

δπού μάς τόν ¿φύλαξε ζώντα  καί μέ υγείαν" 
ούτος ούν ώς προείρηται ώντας εις τό μετζλήσι, 

ήξεύρωντας καλλίτερα τά  τρέξαντα στήν κρίσι" 
έστάλη έξ επίτηδες γιά νά πληροφόρηση,

τά  τρέξαντα τόν μουραφά καί νά μάς δμολογήση" 
κι’ άν κάμη χρεία νά σταθή κ’ έδώ νά δμιλήση, 

ώς ιδεάτος τού ταβά καί νά μάς βοηθήση. 
άλλ’ έπί τήν παράκλησιν καί εις τό ζήτημά σου, 

άς έλθωμεν τώρα ήμεϊς καί άνοιξαι τ ’ αύτιά σου. 
θέλεις ήξεύρεις φίλε μου, ότι μετά τό τέλος,

(1) Χωρίον υπό τήν μητρόπολιν καισαρεία; καππαδο
κία; διατελοΰν, τήν σήμερον δέ βαρβαρικώς λέγεται σινασόν.

(2) Ούτος ό άβέρκιος ήν δραγουμάνο; το·3 έν 'Ιερουσα
λήμ πατριαρχείου μοναχό; καί ιδιώτης καλόγηρος, οΰτινος 
έθους έκπαλαι έπικρατήσαντος είναι τόν δραγουμάνον των 
ρωμαίων καλόγηρον, τόν ρηβέντα ούν προκόπιον τφ 1784 
έτει παραλαβόντες οί γονεΤ; αύτοϋ άπήλΟον εις 'Ιερουσαλήμ 
χάριν προσκυνήσεως, και ο! μέν άφε’ντες αύτάν οκταετή 
σχεδόν οντα παρά τφ ρηΟέντι κύρ άβερκίω δραγουμάνψ έπ- 
έστρεψαν εις τά ίδια, αύτός δέ παιδαγωγήσας καλΟς, έδιδά- 
ςατο τοδτον τήν έλληνίδα φωνήν, πρός δέ καί τήν άραοικήν 
και τουρκικήν, 8; λίαν ήμΤν έχρησίμευσεν εϊς τήν παροΟααν 
ύπόΟεσιν τών άρμενίων, ών τότε παρά τφ μακαριωτάτιμ 
πατριάρχη 'Ιεροσολύμων κυρίψ πολ.υκάρπφ έτών ώς τριά
κοντα τεσσάρων.
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του μουραφά πού έδωκε τό  τών ρωμαίων γένος' 
μετό ρηζάν τών δυώ φυλών έγινε έν ίλάμι, 

εκείνο δ ώς προείπομεν τό τε είχον τό  κάμει.
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Λιήγημα ζωσιχόν.

( Ί δ ε  φυλλάδ. 298, 299, 300, 302, 303 καί 304.)

“«8 0

—  Είπέ με τώρα σύ τήν άλλην ιδέαν.
—  Ιδού . . . ήθελα νά σέ καταφέρω νά διηγηθής 

τι, πρώτον μεν διότι είναι όλιγώτερον κοπιαστικόν 
τό ν’ άκούϊ) -ης παρά νά όμιλή, δεύτερον διότι μ'ε 
είναι αδύνατον νά ομιλήσω, τρίτον διότι ήθελα νά 
μάθω τό  μυστικόν ενός άλλου, καί τελευταΐον διότι 
οί φρόνιμοι όπως σύ προτιμούν ν’ άκούωνται παρά 
ν’ ακούουν. Ας Ιλθωμεν τώρα είς τήν ύπόθεσίν μας' 

τ ί  σέ είπε δι’ εμέ ή πριγκήπισσα Σιγόβσκι;
—  Είσαι βέβαιος ότι μέ είπεν ή μάνα καί δχι 

ή κόρη;
—  Βεβαιότατος.
—  Καί διά τ ί ;
—  Διότι ή κόρη σέ ώμίλησε διά τόν Γρουσνίσκη.
—  Είσαι αυτόχρημα προφήτης! ή κόρη μέ είπεν 

ότι ήτον βεβαία ότι ό νέος εκείνος μέ τήν καπόταν 
ΰπεβιβάσθη ένεκα μονομαχίας.

— · Ελπίζω ότι άφήκες νά τό πιστεύση.

—  Βέβαια.
—  ίδού δεσμός, ανέκραξα χαίρων. Θά ένασχο- 

ληθώμεν εϊ; τό νά λύσω μεν αυτήν τήν κωμωδίαν. 
Τωόντι ή τύχη εργάζεται εις τό νά μέ διασκεδάση.

—  Προβλέπω ότι ό ταλαίπωρος Γρουσνίσκη; θά 

γείνη θύμά εου.
—  Λέγε, ιατρέ.
—  1Ϊ πριγκήπισσα λέγει ότι δέν τήν είσαι πάντη 

άγνωστος. Εκαμα τήν παρατήρησιν ότι πιθανόν νά 
σέ είδεν άλλού . . .  είς την Πετρούπολιν . . . άνέφερα 
τό όνομά σου καί τό γνωρίζει. Φαίνεται ότι έκαμε 
κρότον ή ιστορία σου. Η πριγκήπισσα ήρχισε νά τήν 
διηγήται, προσθέτουσα βέβαια εις τάς συκοφαντίας 
τών άλλων . . .  I I  κόρη τήν ήκουε μέ περιέργειαν 
Σέ θεωρεί ώς ήρωα μυθιστορήματος νέου είδους. Τό 
κατ’ εμέ δέν άντέτεινα διόλου εί; τήν μητέρα, άν 
καί ήμην βέβαιος οτι όσα λέγει είναι χίμαιρα·..

—  Σ’ ευχαριστώ, φίλε μου, είπα τείνων τήν 
δεξιάν' ό δέ ιατρός σφίγξα; αυτήν εξηκολούθησεν'

—  Εάν θέλη; σέ παρουσιάζω.
—  Πώς ! ανέκραξα, οί ήρωες έχουν ανάγκην πα- 

ρουσιάσεως; γνωρίζονται σώζοντες τήν φιλτάτην 
άπό βέβαιον θάνατον.

—  Θέλεις τορόντι νά ΰποβάλης τάς υποκλίσεις 
σου είς τήν νέαν;

—  Βέβαια, όχι. Θριαμβεύω όμως, ιατρέ, διότι 
δέν μέ ένόησες. Μέ κακοφαίνεται' δέν λέγω ποτέ 

τά  μυστικά μου. Επιθυμώ όμως νά τά  μαντεύσουν' 
διότι εν περιστάσει ήμπορώ ν’ άρνηθώ . .'·« άλλ’ άς 
ίδώμεν . . .  περίγραψέ με τήν μάναν καί τήν κόρην.

—  É  μάνα, είπεν δ Βέρνερ, είναι περίπου σαραν- 
ταπέντε ετών' έχει άξιόλογον στομάχι, αλλά αίμα 
κακόν, κοκκινάδαις είς τό πρόσωπον, καί πάχος τό 
όποιον άπέκτησεν είς Μόσχα», όπου έπέρασεν είκοσι 
χρόνους. Αγαπά πολύ τά  σκανδαλώδη ανέκδοτα, 
καί ένίοτε μάλιστα λέγει πράγματα άτοπα, ποτέ 
όμως έμπρός εί; τήν κόρην της τήν οποίαν λέγει 
άθώαν ώς περιστεράν. Τί με μέλει; . .  . ήθελα νά 
τήν άποκριθώ ότι ή μπορεί νά είναι ήσυχος, ότι δέν 
θά τά  είπώ εί; κανένα. Η  πριγκήπισσα λέγει ότι 
έχει ρευματισμούς, καί ή κόρη της, δέν ήξεύρω τί. 
Τάς παρήγγειλα νά πίνουν άπό δύο ποτήρια θειώδους 
νερού τήν ήμέραν, καί νά κάμουν δύο λουτρά τήν 

εβδομάδα. Φαίνεται ότι ή πριγκήπισσα δέν έχει τήν 
συνήθειαν νά διοική' υπολήπτεται πολύ τήν κόρην 
της, ή όποια άνέγνωσεν άγγλιστί τον Βάΐρον καί ή- 
ξεύρει άλγεβραν' ή μάνα αγαπά πολύ τού; νέους' ή 
κόρη εξ εναντίας τούς βλέπει μέ καταφρόνησιν. Είναι 

συνήθεια τή ; Μόσχας. Είς τήν Μόσχαν αί γυναίκες 
συνειθίζουν πολύ νά μή νυμφεύωνται άνδρας νεω- 
τέρους τών σαράντα χρόνων.

—  t πήγες είς τήν Μόσχαν, ιατρέ ;
—  Να!' μετήλθα μάλιστα καί τον ιατρόν.

—  Εξακολούθει.
—  Είπα ό,τι είχα νά είπώ . . . Α, ναι, ακόμη 

ενα πράγμα. Η πριγκήπισσα Μαρία άγαπά τάς 
συζητήσει; περί τών μεγάλων αισθημάτων, περί τ ί ) »  
παθών, κλ. έπέρασεν ένα χειμώνα είς Πετρούπολιν, 
ή όποία δέν τήν άρκεί . . .  θά τήν έδέχθησαν μέ 

ψυχρότητα.
—  Δεν είδες κανένα σήμερον είς τήν οικίαν των;

—  Ητον εκεί ένας άνθυπολοχαγός, τσιτωμένος 
τσιτωμένος, καί μία συγγένισσα τής πριγκηπίσσης 
εκ μέρους τού άνδρός της. Είναι πολλά καλά, αλλά 
φαίνεται άσθενή; . . .  Δεν τήν είδες είς τήν πηγήν; 
Εχει μέτριον ανάστημα, ξανθά μαλλία, τακτικά χα
ρακτηριστικά, όψιν φθισικής, όλίγην κοκινάδα είς τό  

δεξιόν μάγουλον.
—  Είναι δυνατόν! έψιθύρισα.
Ó δέ ιατρός άτενίσας με, έθεσε τήν χείρα είς τό 

στήθος μου καί μέ ήρώτησε'
—  Τήν γνωρίζεις;
Βέβαιον είναι ότι ή καρδία μου έπαλλε ταχύτε- 

ρον τού συνήθους.
—  Τώρα σό θριαμβεύεις, άπεκρίθην,ελπίζω όμως

ότι δέν θά με προδώσης. Δεν τήν είδα ακόμη' άλλά 

άπό τήν περιγραφήν σου συμπεραίνω ό τι ήσθάνθην 
άλλοτε κλίσιν πρός αυτήν . . .  Εάν σ’ έρωτήση είπέ 
κακόν δι’ εμέ.

—  Οπως θέλεις, άπεκρίθη ό Βέρνερ.
Οτε δέ άνεχώρησε λύπη κατεσπάραξε τήν καρ- 

δίαν μ,ου. Κατά τύχην άράγε ήλθομεν καί οί δύο είς 
τόν Καύκασον, ή ήλθεν επίτηδες έλπίζουσα νά μέ 
άπαντήση; . . . Πώς θά τήν ίδώ; . . . άλλ’ άράγε 
αυτή νά είναι; . . . Τά προαισθήματά μου όμως δέν 
μέ ήπάτηταν ποτέ! Ενθυμούμαι όλα τά  παρελθόντα" 
ή ένθύμησι; καί τή; λύπη; καί τή ; χαρά; μένει άν- 
εξάλειπτος εί; τήν καρδίαν μου . . .

Μετά τό  γεύμα, περί τήν έκτην ώραν, μετέβην 
είς τόν τόπον τού περιπάτου' ήσαν εκεί πολλοί, ΐί 
πριγκήπισσα καί ή κόρη της έκάθηντο, πέριξ έχου- 
σαι άπειρους νέους. Εγώ δέ έκάθησα πο^ωτέοω, 

καί συνωμίλησα μέ δύο αξιωματικούς, πρός τούς ό
ποιους διηγήθην ιστορίαν περίεργον, ώς φαίνεται, διό

τ ι  εξεκαρδίσθησαν γελώντες. II περιέργεια έφερε 
πλησίον μου τινά; έκ τών περί τήν πριγκήπισσαν, καί 
εντός ¿λίγου τούς παρέσυρα όλους. Εξηκολούθουν 
δέ λέγων μικρότατα άνέκδοτα καί σκώπτων τούς 

διαβάτας. Ουτω πως έτερπα τούς περί εμέ μέχρι 
νυκτός. ίΐ  πριγκήπισσα διέβη πολλάκις έμπροσθέν 
μου μέ τήν μητέρα της καί συντροφευομένη άπό 
χωλόν γέροντα' τό βλέμμα τη ; έπεσε δίς καί τρις 
επ’ ¿με, καί, άν καί φαινόμενον άόιάφορον, ήρμήνευεν 
όμως δυσαρέσκειαν.

—  Τί σάς διηγείται', ήρώτησέ τινα τών νέων οί- 
τινες τήν ¿πλησίασαν' καμμίαν ιστορίαν γελοίαν ή 
τά  ανδραγαθήματα του ;

Είπε δέ ταύτα με υψηλήν φωνήν, σκοπόν Ιχουσα 
νά μέ προσβάλη.

—  Ά.’ ά ! είπον κατ’ έμαυτόν' άδημονείς βλέπω, 
ώραία πριγκήπισσα" τ ί  θά κάμη; μετά ταύτα;

Ο Γρουσνίσκη; τήν ήκολούθει ώ ; θηρίον σαρκο- 
βόρον' στοιχηματίζω δέ ότι αΰριον θά παρουσιασθή 
είς τήν πριγκήπισσαν' αυτή δέ Οά τόν δεχθή ευχαρί
στως, διότι στενοχωρεΐται μόνη.

Τά κατ’ εμέ φαίνεται ότι προώδευσαν άπό δύο 
ημερών, διότι ή πριγκήπισσα Μαρία μέ μισεί. Μέ 
είπαν δύο τρεΐς φράσεις έδικάς τος περί εμού πολλά 
δηκτικά;, αί όποΐαι κολακεύουσι τήν φιλαυτίαν μου. 
Τή φαίνεται παράδοξον, άφού είμαι οικείο; τών 
θείων καί τών έξαδέλφων τη ; είς Πετρούπολιν, πώς 
δέν παρουσιάζομαι καί εί; αυτήν. Απχντώμεθχ καθ’ 
έκάστην είς τόν περίπατον καί εί; τήν πηγήν' κατα
βάλλω όλον μου τό πνεύμα είς τό νά Ιλκύω τούς 

λάτρας της, καί επί τέλους επιτυγχάνω. Δέν ήγά- 
πων ποτέ άλλοτε νά δέχωμαι ξένου; είς τήν οικίαν 

μου, καί σήμερον άπό πρωίας μέχρι; εσπέρας είναι
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γεμάτη. Γευόμεθα, δειπνούμεν, πα’ζσμεν, καί ό 

καμπανίτης μου έχει περισσοτέραν δύνχμιν καί τών 
οφθαλμών της.

Τήν άπήντησχ χθες είς τό έργαστήριον τού ίου- 
σλακόφ' ή μήτηρ τη; έζήτησε ν’ άγοράση ώραΐον 
τάπητα περσικόν, τόν όποιον έπεθύμει διά τόν θά
λαμόν της. Επρόσφερα 40 ρούβλια περισσότερα καί 
τόν έπήρα' μ’ άντήμειψε δέ διά βλέμματος όσον 
ενδέχεται οργίλου. Περί τό  γεύμα, είπα καί έφεραν 

επίτηδες ΰπό τά  παραθυρά τη ; τόν κιρκάσειον ίππον 
μου σκεπασμένου μέ τόν τάπητα. 0 Βέρνερ, ό όποίος 
ητο τότε μέ τά ; κυρίας αΰτάς μοί εί.τεν ότι επέτυχα 
λαμπρά. II νέα κηρύττει σταυροφορίαν εναντίον μου, 
καί παρετήρησα ότι οί δύο ύπασπισταί, ο! όποιοι τήν 
άκολουθούσι πάντοτε, μόλις μέ χαιρετώσιν, άν καί 
συντρώγωμεν καθ’  έκάστην.

0  Γρουσνίσκη; άπέκτησεν ήθος μυστηριώδες' περι- 
πατεΐ έχων τάς χείρας όπισθεν συνεσταυρωμένας 
χωρίς νά γνωρίζτ) κανένα' ό πού; του ίατρεύθη διά 

μιάς. Κατώρθωσε νά όμιλήση τήν μητέρα καί νά 
φερθή φιλοφρονώ; πρό; τήν κόρην, ή όποια ώς φαί
νεται δεν δυσηρεστήθη, διότι τόν άντιχαιρετά πάν
το τε μειδιώσα ευχαρίστως.

—  Δέν θέλεις νά γνωρίση;, μέ ήρώτησε χθες τό 
εσπέρας, τά ; πριγκήπισσα; Σιγόβσκη;

—  όχι. _
—  Καί διά τ ί ; Εδώ είναι ή πλέον ευχάριστο; 

συναναστροφή.
—  Τό κατ’ εμέ, φίλε μου, ή πλέον ευχάριστος 

συναναστροφή εί; τά  λουτρά μέ στενόχωρε!. Καί σύ 
πηγαίνεις εκεί ;

—  Οχι άκόμη, δίς ώμίλησα μέ τήν κόρην' άν καί 
είναι εδώ συνήθεια, ευρίσκω πολλά δύσκολου νά ζη
τήσω νά γίνω δεκτός είς μίαν οικίαν . .  . Εάν εφό- 
ρουν έπωμίδα; θά ητον διαφορετικόν . . .

—  Καί πώς ! δέν εννοείς τήν θέσιν σου ! . . . 
είσαι πλέον έπιζήτητος παρά όσον υποθέτεις . . .  ή 
καπότα σου σέ κχτασταίνει άλλον ήρωα, μάρτυρα . . .

0  Γρουσνίσκη; έμειδίασεν' ήτον ευχαριστημένος 
δι’ εαυτόν.

—  Τί τρέλα ! είπεν επί τέλους.
—  Είμαι βέβαιος, έπανέλαβα, οτι ή νέα πριγκή- 

πισσα σέ ΰπεραγαπά.
0  Γρουσνίσκη; ήρυθρίασε καί έστέναςεν.
Π φιλαυτία ! σύ είσαι ό τόπος εί; τόν όποίον ί- 

στάμενο; ό Αρχιμήδη; θά έκίνει τήν γήν.

—  Αιωνίως άστειεύεσαι, μοί είπεν . . . μέ γνω ιί- 
ζει τόσον ολίγον !

—  Αί γυναίκες άγαπούν εκείνου; τους όποιου; 
δέν γνωρίζουν.

—  Δέν έχω τήν άξίωσιν νά αρέσω* επιθυμώ μό
νον νά ΰ.τάγω είς εύχάριστον συναναστροφήν. Μόνον
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σεί; οί νικηταί τής Πετρουπόλεως έχετε τό δικαίωμα
νά αρέσετε. 6ταν φαίνεσθε ολαι αί γυναίκες λειπο- 
θυμοΰν . . .  Ηςεύρει;, Πέσσοριν, δτι ή πριγκήπισσα 

μέ ¿/μίλησε διά σέ;
—  Πώς! δι’ εμέ ;
—  Μήν πολυχαίρεσαι. Μίαν τών ημερών τήν 

¿πλησίασα εΐ; τήν πηγήν καί πρώτός της λόγος η- 
τον' « Ποιος είναι δ κύριος ¿κείνος δ δποίος έχει τό 
σον άγριον βλέμμα ; ήτον μαζή σας δ ταν.. .

Καί ήρυθρίασε μή δελήσασα νά ειπη περισσότερα 

. . . Μή χαίρεσαι λοιπόν, δέν σ’ έχει εί; τήν εύνοιάν 
τη;, καί λυπούμαι διότι είναι ωραιότατη.

Σημειωτέου ένταϋθα δτι δ Γρουσνίσκη; είναι έξ ε

κείνων οΐτινε; λέγουσιν ή Μαρία μου, ή Ιουλία μου, 
διά γυναίκα τήν δποίαν μόλι; ¿γνώρισαν.

Εγώ δέ σκυθρωπάσα; άπεκρίθην"
—  Ναι . . .  δέν είναι άσχημη . . .  πλήν πρόσεξε 

εις αΰτά τά  δποία Οά σέ είπώ. Αί Φώσαι μόνον εί; 
πλατωνικόν έρωτα παοαδίδονταΓ ιδέαν δέ περί γά- 
μου ούτε συλλαμβάνουν. I I  πριγκήπισσα εχει α
νάγκην διασκεδάσεως. Εάν στενοχωρηθή δύο λεπτά 
τή ; ώρα; μέ σέ, έχάθη; διά παντός. II σιωπή σου 
Οά έρεθίζη τήν περιέργειάν τη:, καί ή συναναστροφή 
σου δέν Οά τήν ευχάριστή δλω; διόλου. Εάν θέλ,τ,; νά 
μήν τήν χάση;, φρόντιζε νά διατηρή; πάντοτε ζωη- 

ράν τήν περιέργειάν τη;. Δεκάκις θά κατεφρόνει διά 
σέ τήν κοινήν γνώμην, έπειτα θά παρουσιασθή ως 
θύμα καί θά παρηγορηθή βασανίζουσά σε. Ισως θά 
καταντήση νά είπή δτι ούτε σέ υποφέρει. Εάν δέν 
άποκτήσης δλω; ιδιαιτέραν έπιρδοήν έπ’ αυτή; θά 
σέ περιπαίζη κάμποσον καιρόν, καί μετά ταϋτα θά 
όπανδρευθή κανένα τέρα: υπακούουσα εί; τήν μητέρα 
της. Θά σέ είπή δτι είναι δυστυχή;, δτι έπί ζωή; της 
ένα μόνον ήγάπησεν, άλλ’ δτι δ θεό; δέν ήθέλησε νά 
σέ κάμη άνδρα τη ;, διότι ¿σκέπαζε; τήν εύγενή σου 
καρδίαν μ.έ στρατιώτου καπόταν.

0  Γρουσνίσκη; ¿χτύπησε μέ τόν γρόνθον τήν 
τράπεζαν καί ήρχισε νά περιπατή δρομαίος.

Εγώ δέ ¿γέλασα κατ έμ.αυτόν, βλέπων δτι είναι 
ρωτευμ.ένο; βαθύτατα. Τό δακτυλίδιον τό  δποίον 
κατεσκεύασεν έντχύθχ, φέρει έγκεχαραγμένον όπι
σθεν τό όνομα τή ; Μαρία; καθώς καί τήν ήμέραν 
καθ’ ήν τώ  έδωκε τό πεσόν ποτήριον. Δεν τώ  είπα 
δτι παρετήρησα ταϋτα' διότι προτιμώ νά μέ έκμυ- 
στηρευθή πρώτος αυτό; . .  .

Εξύπνησα σήμ,ερον αργά, καί δτε υπήγα εί; τήν 
πηγήν κανείς πλέον δέν ήτο εκεί. ό  καιρό; ήτο θερ
μός, καί σύννεφα λευκά καί θυελλώδη κατεφέροντο 
άπό τά ; χιονοσκεπείς κορυφάς τών βουνών. Τό Μα- 
σιούκ ¿κάπνιζε περικυκλωμένον άπό ομίχλην. Εγώ 
δέ είσδύσα; εί; δενδροστοιχίαν φέρουσαν πρό; σπή- 
λαιον, άνεπόλουν περίλυπο; τήν νέαν ¿κείνην γυναίκα

περί ή; μέ είχεν ¿μιλήσει δ ιατρός. «  Διά τ ί  ήλθεν 
έδώ; έλεγα κατ’ έμ.αυτόν' άρα γε ¿κείνη είναι; »  Τοι- 
αϋτα είχον κατά νουν προχωρών πρός τό σπήλαιον. 
Καθ’ δδόν άπήντησα γυναίκα φορούσαν μαϋρον έπεν- 
δύτην, ή τι; έκάθητο κύπτουσα' δ ψάθινος πίλό; τη; 
έκρυπτε τήν κεφαλήν της. Ενώ δέ ήτοιμαζόμην νά 

¿πιστρέψω διά νά μή τήν ενοχλήσω, αυτή άνεσή- 
κωσε τήν κεφαλήν.

—  Βέρα ! ανέκραξα.
Καί ¿κείνη έγινε κάτωχρος.
—  Μξευρα, μοί είπεν, οτι ήσο ¿δώ.
Καί καθήσα; πλησίον τη ; έθλιψα τήν χείρά της. 

Παλμό; πρός πολλοϋ καθεύδων συνετάραξε τήν καρ
δίαν μου δτε ήκουσα τήν προσφιλ.ή φωνήν τη;. Αυτή 
δέ προοήλωσεν εί; έμ.έ βλέμ.μα μακρόν καί ήσυχον, 
έμφαίνον δυσπιστίαν άμα δέ καί έπίπληξιν.

—  Πρό πολλοϋ δεν ένταμώθημεν, είπα.
—  Καί βλέπω δτι άλλάξαμεν καί οί δύο.
—  Λοιπόν δέν αισθάνεσαι πλέον τίποτε δι’ ¿μέ ;
—  Είμαι ΰπανδρευμ.ένη.

—  Εκ νέου;
Αλλ’ αυτή δέν άπεκρίθη, άπέσυρε τήν χεΐρα καί 

έστρεψε τό  πρόσωπόν της-
—  Είναι ζηλότυπος ;
Αλλ’ οΰδεμία φωνή.
—  Είναι νέος, εύμορφος, πλούσιος;
11 Βέρα όμως ¿σιώπα πάντοτε' τό  πρόσωπόν τη ; 

έδείκνυεν άπελπισίαν καί οί οφθαλμοί τη ; ήσαν πλή

ρεις δακρύων.
—  Είπέ με, έψιθύρισεν ¿πί τέλους, ποίαν εύχαρί- 

στησιν ευρίσκει; νά μέ τυραννή; ; Επρεπε νά σέ 
μισώ' διότι άφ’ οτου γνωριζόμεθα, πάντοτε λύπην 

μέ προξενεί;.
1Ϊ φωνή τη ; έτρεμεν δτε έλεγε ταϋτα.
ϊσω; διά τούτο αισθάνεται άκόμη κλίσιν τινά, 

είπα κατ’  έμαυτόν' διότι αί μέν ήδοναί λησμ.ονοϋνται 

αί δέ θλίψει; ποτέ.
Εμαθα λοιπόν δτι σύζυγό; τη ; ήτο δ χωλός ¿κεί

νο; γέρων τόν δποίον είχα ίδεί μέ τήν πριγκήπισσαν. 
Είναι πλούσιος καί πάσχει ρευματισμούς. II Βέρα τόν 

σέβεται ως πατέρα της. Ονομάζεται δέ Συμεών Βα- 
σιλιέβιτς. . .  είναι συγγενής τή ; πριγκηπίσση; Σιγόβ- 
σκη καί κατοικεί πλησίον τη ;' ή Βέρα συχνάζει έκεί, 
καί διά νά τήν βλέπω τή όπεσχέθην νά πηγαίνω καί 
έγο>, καί νά φαίνωμαι μ,άλιστα φιλόφριον πρός την 
πριγκήπισσαν Μαρίαν.

Η Βέρα πάσχει, καί πολύ, άν καί δέν θέλει νά τό 
δμολογήση. Φοβούμαι δτι είναι προσβεβλημένον τό 

στήθό; της.
Μετ’ δλίγον έχωρίσθημεν καί έπιστρέψας εί; τήν 

κατοικίαν μου άνέβην εί; τόν ίππον. Αγαπώ πολύ 
νά τρέχω μέ ίππον ζωηρόν ει; τά ; πεδιάδα; καί τά ;

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

ερήμους. Τότε όποιανδήποτε λύπην καί άν έχω, δια
σκεδάζεται ¿ν άκαρεί. Λησμονώ καί τάς ώραιοτέρας 
γυναίκα; δσάκις μάλιστα τύχη ν’ ακούσω τόν κρότον 

καταρράκτου πίπτοντος άπό βράχου εί; βράχον.
Περί τήν έκτην τό εσπέρας ένΟυμήθην δτι ήτο 

καιρό; γεύματος' έστράφην λοιπόν δι’ οδού διερχο- 
μένη; μεταξύ κοιλάδων, εί; ά; ρέουσι μετά κρότου 
νερά. Καί πεζεύσα; ¿πότισα τόν 'ίππον μ.ου. Συγ
χρόνως τότε είδα λαμ.πράν συνοδίαν ιππέων, άνδρών 
καί γυναικών. Αί κυρίαι έφόρουν αμαζόνας μαύρα; 
ή γαλανά;, καί οί κύριοι ένδυμα ρωσικόν ή κιρκά- 
σειον. Πρώτος δέ ήρχετο δ Γρουσνίσκη; μετά τή; 
πριγκηπίσση; Μαρίας.

Αί κυρίαι δσαι έρχονται εί; τά  λουτρά φοβούνται 
άκόμη τού; Κιρκασίου;' διό δ Γρουσνίσκη; έφερε μα
κράν σπάθην καί δύο πιστόλια, ίστάμενος όπισθεν 
βάτου έβλεπα έν άνέσει διά τών φύλλων, δτι ή συνο
μιλία είχε τόνον υπέρ τό δέον φιλόφρονα. Μετ’  ο
λίγον ¿πλησίασαν. Ο Γρουσνίσκη; έλαβε τού; χαλι
νού; τού ίππου τής νέα; διά νά τόν βοηθήση κατα- 
βαίνοντα, έγώ δέ ήκουσα τό τέλος τή ; συνομιλίας.

—  Καί έχετε σκοπόν νά έγκαταβιώσετε εί; τόν 
Καύκασον; ήριότησεν ή πριγκήπισσα.

—  Τί νά κάμ.ω εί; τήν Ρωσίαν ; άπεκρίθη δ 
Γρουσνίσκη;. Είναι τόπο; εί; τόν δποίον άπειροι πλου- 
σιώτεροί μας νομίζουν δτι έχουν δικαίωμ.α νά μ.έ 
καταφρονούν. Ενώ έδώ ή χονδροκαπότα μου δέν 
εμπόδισε τήν πολύτιμον γνωριμίαν σας.

—  Βέβαια, είπεν ή πριγκήπισσα έρυθριάσασα.
Τό πρόσωπόν τού Γρουσνίσκη ής-ραπηβόλει χαράν.
—  Εδώ ή ζωή μου, έπανέλ.αβε, πέρνα γρήγορα 

μεταφύ τών σφαιρών τού έχθροϋ' καί άν δ θεό; μ.’ έ- 
στελλε κατ’ έτος ένα μειδίαμα γλυκύ ώ ; ¿κείνο . .  .

Τήν στιγμήν ¿κείνην ήσαν πλησίον μου' ¿μάστισα 
τόν ίππον μ.ου καί ¿ξήλθα άπό τήν βάτον.

—  Θεέ μου! Κιρκάσιος! άνέκραξε περίτρομος ή 
νέα.

—  Μήν φοβήσθε, κυρία, είπα γαλ.λ'.στί διά νά 
τήν καθησυχάσω έτι μάλλον, καί κλίνας τήν κεφα
λήν, μήν φοβήσθε, δέν είμαι πλέον έπικίνδυνο; άπό 
τόν σύντροφόν σας.

0  Γ  ρουσνίσκη; ερριψεν έπ’ έμέ βλέμμα δυσαρέ
σκειας.

Τό Ισπέρας περί τήν ένδεκάτην ¿ξήλθα ¿κ νέου εί; 
τόν περίπατον. 11 πόλις έκοιμάτο' μακράν έφαίνοντο 
αί τρεί; κορυφαί τού Μασιούκ,ή σελήνη άνέτελλε καί 
ήστραπτον τά  γιονοσκέπχστα βουνά. Αί φωναί τών 

φρουρών διέκοπτον ένίοτε τόν θόρυβον τών θερμών 
ύδάτων τά  δποία ρέουσι τήν νύκτα έλεύθεοχ. Καθή
σα; εί; Ορανίον παρεδόθην εί; λογισμούς. Επεθύ- 
μουν νά είχα φίλον διά νά τώ  έμπιστευθώ τά  μυ
στικά μου . . .

Απροσδοκήτως ήκουσα βήματα ταχέα καί άνό- 
μοια, καί είδα μετ’ ¿λίγον τόν Γ  ρουσνίσκη·/.

—  Πόθεν έρχεσαι; ήρώτησα.

—  Από τή ; πριγκηπίσση; Σιγόβσκη. Νά ήξευρε; 
τ ί  ωραία τραγουδεί ή κόρη της! . . .

—  Να σε είπώ ένα πράγμα, Γρουσνίσκη; . . . 
στοιχηματίζω δτι δέν ήξεύρει δτι είσαι άνθυπασπι- 
στής, καί δτι νομίζει πώς έχασες τόν βαθμόν σου.

—  Πιθανόν. Τί μέ μέλει', Ιΐξεύρει; δτι τήν δυσα- 
ρέστησε; σήμ.ερον, καί πολύ; . . . Μέ είπεν δτι είσαι 
πολλά αυθάδης, καί είδα κ’ έπαθα όσον νά τήν κα- 
ταπείσω δτι είσαι πολλά καλοαναθρεμμένος* αΰτή 
δμως έπιμένει καί λέγει δτι έχει; τό  βλέμ.μ.α αύθα- 
δε;, καί υπέρ τό δέον καλήν ιδέαν διά τόν εαυ
τόν σου.

—  Καί δέν άπ α τδτα ι. . .  Καί σύ διά τ ί  δέν έσυμ- 
φώνησες μέ αυτήν;

—  Κατά δυστυχίαν δέν έχω τό δικαίωμα.
—  I I ! ώ ! είπα κατ’ έμαυτόν, φαίνεται δτι έχει 

έλπίδα;.
—  Τώρα πλέον μέ φαίνεται πολλά δύσκολον νά 

παρουσιασθή; εις τήν οικίαν των. Καί λυπούμαι, 
διότι είναι αξιόλογοι άνθρωποι.

Εγώ δέ μειδιάσας'
—  Τό κατ’ έμέ, άπεκρίθην χασμό/μενο; καί ση- 

κωθείς, τό πλέον άςιόλογον τήν στιγμήν αυτήν είναι 
τό κρεββάτι μου.

—  όμ,ολο’γησε δτι μετανοεί; . . .
—  Τί άνόητο;! . . . άν Οέλοι αύριον μέ βλέπεις 

εί; τήν οικίαν των.
—  Νά ίδώμεν.
—  Καί διά νά σέ ευχαριστήσω, θά φανώ καί 

πολλά φιλόφρων πρό; τήν νέαν.
—  Μάλιστα . . . φθάνει νά θέλη νά σέ όμιλήση.
—  Θά περιμένω δταν βαρυνθή τήν ¿δικήν σου 

ομιλίαν . . . 1'γίαινε.
—  Εγώ δμως δέν επιστρέφω άκόμη. Δέν ήμπορώ 

νά κοιμηθώ. Ελα εις τήν αίθουσαν όπου συνάζονται 
δλοι, παίζουν . . .

—  Σέ εύχομαι νά χάση;.
Μία έβδομάς παρήλθε καί δέν παρουσιάσθην άκό

μη εί; τήν πριγκήπισσαν' περιμένω κατάλληλον ώ
ραν. 0  Γρουσνίσκη; είναι άδιακόπως ¿κεΐ' πότε θά 
τόν άηδιάση; 11 μήτηρ δέν άνησυχεϊ διότι ό Γ  ρουσ
νίσκη; δέν είναι κατάλληλο; γαμβρός.

11 Βέρα ήλθε χθέ; πρώτην φοράν εί; τήν πηγήν. 
Εάν πηγαίνης, μέ είπεν, εί; τή ; πριγκηπίσση;, Οά 
βλεπώμ,εθα.

Αύριον γίνεται χορό; δι’ έράνου εί; τήν μεγάλην 
αίθουσαν τών ξένιον. Θά υπάγω καί Οά χορεύσιο 
μαζούρκαν μέ τήν πριγκήπισσαν Μαρίαν.

(Έ π ε τα ι συνέχεια.)
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Ϊ Γ Ρ Α Κ Ο Τ Σ Α Ι ,

-*-000—

Ή  νυν άσημαντος τώ ν Συρακουσών πόλις 
ύπηρξεν άλλοτε μεγάλη και πρωτεύουσα της 
Σικελίας, πεντακοσίας χιλιάδάς κατοίκων πε

ρίπου εχουσα· τήν σήμερον όμως μόλις 15, 
000 χιλιάδες ψυχών κατοικοΟσιν έν αυτί] καί 
μόνον ερείπια τής παλαιας οόξης βλέπει ό εις 
αυτήν εισερχόμενος.

Α ί Συρακοϋσαι κεϊνται έπί τ7,ς δυτικής α

κτής τής Σικελίας έν νησΐδι άλλοτε Όρτυ- 
γία  καλούμενη. Λέγετα ι ο ό τι έΟεμελιώΟη υ
πό τού Κορινθίου Ά ρ χ ία  κατά τό  735 π. X. 

έτος.
Γνως-αί εΐσιν αί μεταξύ τώ ν  Ε λληνικώ ν απ

οικιών τή ς  Σικελίας άντιζηλίαΐ καί ή συμπερι
φορά τώ ν Συρακουσίων προς τούς Αθηναίους 
κατά τήν εις Σικελίαν έκς-ρατείαν τούτων. Γ νω 

στός δέ καί ό μεταξύ 'Ρωμαίων καί Καρχηδο- 
νίων περί τής πόλεως ταύτης πόλεμος. Γ νω 
στά καί τά  κατά τούς Διονυσίους, τούς Ά γ α -  
Οοκλεΐς καί τούς Ίέρωνας. Ά λ λ ά  τό ιδίως δό

ξασαν τά ς Συρακούσας είναι ή κατά τό 212 
πολιορκία καί άλωσις αύτής υπό τού Μαρκέλ- 
λου, διά τήν ηρωικήν καί θαυμασίαν τού Ά ρ -  
χιμήδους άντίστασιν.

Έ κ το τε  ή ιστορία τώ ν  Συρακουσών ούδέν 
έξαίρετον περιέχει. Τ ώ  878 κατεστράφη ύπό 
τώ ν  Σαρακηνών καί μόλις άνορΟωθεΐσα κατε- 

στρα'ση σχεδόν εντελώς τό 1 757 ύπό σεισμού.

Σώ ζοντα ι δέ μεταξύ άλλω ν αρχαίων ερει
πίων έν Συρακούσαις έν Οέατρον, έν αμφιθέα
τρου, εΐς ναός τής ΆΟηνας μετασχηματισΟείς 
εις μητρόπολιν καί τά  μέγιστα^λατομεΐα.

Α ί Συρακούσαι έγέννησαν τόν Θεόκριτον, 
τον Άρχιμήδην καί άλλους πολλούς γ ν ω 
στούς άνδρας. Έκεΐ δ’ ύπηρχεν ή περίφημες 
κρήνη Άρέθουσα, περί ής έλέγετο ότι τά  ρι- 
πτόμενα εΐς τον έν ’Ολυμπία τής 11ελοποννή- 
σου ’Αλφειόν άνεφαίνοντο εις αυτήν.

II A Ν Δ Ω I» Α.

Ρ Ο Σ Μ Ο Ν Δ Η .

Πολυχρόνιο; αιματηρό; πόλεμος, μετά τής αύτής 
πάντοτε λυσσώδους παραφορά; καί τού αύτοΰ αδιαλ
λάκτου μίσους επαναλαμβανόμενος, έστρώννυε τά 
διάφορα τής μάχης πεδία διά τών πτωμάτων τών 
άνδρειοτέρων καί γενναιοτέρων μαχητών δύο όμορων 
λαών, τών Γεπιδών καί τών Λομβαρδών, εκείνων 

μέν την Λακίαν, τούτων δε τάς όχθας του ϊστρου 
ποταμού οίκούντων. Καί ΐστατο μέν ή νίκη σχεδόν 
πάντοτε αμφιρρεπής, κλίνουσα δτέ μέν ύπέρ τούτων, 

¿τέ δ’ ύπέρ εκείνων- άλλά τέλος οί Γεπΐδαι, στρα- 
τιωτικην επικουρίαν σχόντες παρά τού αύτοκράτορος 
τών Ρωμαίων (1 ), εις Οέοιν τοσούτον δεινήν καί α
πόκρημνοι ώθησαν τόν βασιλέα τών Λομβαρδών, 
καλούμενον Αλβοΐνον, ώστε ούτος ήναγκάσθη ΐνα 
αίτήσηται τήν αρωγήν τών Αβάρων (2 ), όπως έξέλ- 

Οη τή ; δυσχερούς ταύτης Οέσεως, εΐς ήν περιήλθε διά 
τήν έξή; αιτίαν. Ó Αλβοΐ«ος, πριν ή άνέλθη έπί τόν 
θρόνον τού πατρός του, τροπωσάμενος τούς Γεπίδας 
έν διαφόροις μάχαις, ίδίγ. δε χειρί κτείνα; τόν υιόν 
τού βασιλέα»; αύτών, έκτήσατο μεγίστην ύπόληψιν 
παρά τοΐς όμοεθνέσιν αύτοΰ" τοσαύτη δέ δόξα καί 
φήμη, ών τινων τοσούτον προώρως άπήλαυσεν ό νεα
ρό; ήγεμονίπαις, έπί τοσούτον έσκότισαν τόν νούν 
αύτοΰ, ώστε άπετόλμησε νά άποβλέψη εΐς τήν επί
σημον τιμήν τού νά καθίση παρά τήν βασιλικήν τρά
πεζαν. Αλλ’ 5 πατήρ αύτοΰ, αύστηοότατο; τών εθί
μων τηρητής, άντέστη ύποδείξας τό τών προγόνων 
αότού έθιμον, τό άπαγορεύον ήγεμονόπαιδί τινι νά 
καθίση παρά τήν τράπεζαν τού πατρός του πριν ή 

ίπλ'.σθή ύπό τή ; χειρό; ξένου βασιλέως. Τό αύστη- 
ρόν καί άκαμπτον τού γηραιού βασιλέως ύπεχρέω- 
σαν τόν νεαρόν Αλβοΐνον, καί το ι άπλετον δρεψάμε- 
νον δόξαν έν τα ΐ; διάφοροι; κατά τών Γεπιδών μά- 
χαις, ΐνα προσκαίρως παραιτήσηται τής ύπ’ αύτοΰ 
διακαώς έπιδιωκομένης τιμής, όπως μετά μικρόν 
απόκτηση ταύτην συμφώνως τώ  ύπό τού πατρός 
ύποδειχθέντι αύτώ προγονικό» έθίμω. Σκεψάμενος 
ούν τό τε ό Αλβοΐνος, άπεφάσισεν ΐνα τήν εξής 
παράβολον διαπράξηται έπιχείρησιν. Ακολουθούμε
νο; ύπό τινων πιστών καί ατρόμητων αύτοΰ φίλων, 
απέρχεται κατ’ εύθεΐαν εί; αύτήν τού βασιλέως τών

(1) Ο! κάτοικοι τής μετά ταϋτα έπικληΟείση; « Βυζαν - 
τινή; Αυτοκρατορίας » ώνομάζοντο 'Ρωμαίοι, άχρι τής έπί 
τόν θρόνον τής αυτοκρατορίας αύτής άναγορεύσεω; τοΟ 
Μαυρίκιου, 6; γενικώς θεωρείται ώς ό πρ&το; ίλλην αύτο- 
κράτωρ (Έν ετει 582. μ. X.)

(2) 01 "Αβαροι ήααν έθνος νομάδων, ών ή μόνη ασχολία 
καί οιασκέοασι; ήν ά πόλεμος, πολλάς έπενεγκόντες ζημίας 
τή αυτοκρατορία τ&ν 'Ρωμαίων, έπί τής βασιλείας του 
Ιουστινιανού, άλλά ταπεινωΟέντες ύπό τοϋ διαδόχου τοΰ 
Ιουστινιανού Ιουστίνου.

Γεπιδών τήν αύλήν, αϊτών τόν γέροντα τούτον ηγε

μόνα νά ίπλιση αύτήν έκείνη· τήν χεϊρα τήν άρτίω; 
στερήσασαν αύτόν προσφιλέστατου υιού. Ó Γεπίδης, 
σεβασμώ αγόμενος πρός τήν ξενίαν έκείνην τήν το 
σούτον προσφιλή τοΐς ξένοι; τώ  πολιτισμό» λαοΐς, 
κατανεύει εΐς τήν αΐτησιν τού Αλβοΐνου, ουτινος έ(5- 
ρύσατο καί αύτήν τήν ζωήν, ήν είχεν ούτος, διά 
τών εαυτού κομπο^ρημοσυνών, εΐς προφανή έμβάλει 
κίνδυνον.

Μ ή αρκεσθεΐ; ότι τήν τεθλιμμένην πατρικήν ψυ
χήν τού γηραιού Γεπίδου κατεσπάραξεν, ό Αλβοΐνος 
έπειράθη ΐνα τήν κόρην τού αδελφού τού θύματός του 
πάση μηχανή φρεναπατήση έξω φρενών γεν ό μένος ύπό 
τή ; απερίγραπτου καλλονή; καί τών χαρίτων, αΐτινες 
έζωγραφούντο έπί τού προσώπου τή; παρθένου ταύ- 
τη;" απάντων όμως τών δελεαστικών μηχανηαάτων, 
οί; πρός τόν σκοπόν τούτον ό Αλβοΐνος έχρήσατο, 
άποκρουσθέντων μεθ’  όπερηφάνου άγανακτήσεώ; τε 
καί περιφρονήσεως ύπό τή ; άγνή; καί άκλονήτου 
τότε εί; τά  τής τιμή; καθήκοντα Ροσμόνδης (ούτως 
εκαλείτο ή εγγονος τού γηραιού τών Γεπιδών βασι- 
λέως), έγνο» ΐνα τή βία χρήσηται κατ’ αύτής, Ó δή 
καί άνερυθριάστως διεπράξατο, παραβάς οδτω τούς 
νόμους τής ξενίας, καί άγνωμων καταστάς πρός ε
κείνους, οί; οφειλέτη; κατέστη άπεριορίστου ευγνω
μοσύνης. Αχαριστία δέ τοσούτον στυγερά καί προ
φανής άμεσον άπήτει έκδι ίαν" δθεν οί Γεπΐδαι, ά- 
θρόοι έγερθέντες, έστενοχώρησαν τόν άρπαγα τή ; 
Ροσμόνδης, Αλβοΐνον, τότε βασιλέα τών Λομβαρ
δών, ΐνα έγκαταλίπη τό άσθενές καί άθώον θήραμά 
του, σφαδάζον εις τού; γαμψούς όνυχα; τού άνθρω- 
πομόρφου τούτου γυπό;.

ό  θηρόθυμος Αλβοΐνος, μανιώδη; γενόμενος τότε 
έπί τή ήττη ταύτη, ήν Ιιεφλ.έγετο ύπό τής επιθυ
μία; νά επανόρθωση, καί άνηλεώς ύπό τού νέου πά
θους του δεσποζόμενος, έτυχεν αΐτησάμένος τή ; τών 
Αβάρων συμμαχίας, επί βαρείαις όμως συμφωνίαις, 
ας άπάσας, παρά τήν πάντο»ν προσδοκίαν, άκριβέ- 
στατα έξεπλ.ήρωσε μετά τό αίσιον τέρμα τής κατά 
τών Γ  επιδών εκστρατείας του. Ούτοι, καί το ι έγκα- 
ταλειφθέντες ύπό τών συμμάχων των Ρωμαίων, έ- 
πάλαισαν έν τή  περιπτώσει ταύτη μετά τού θάρρους 
έκείνου, όπερ ή άπελπισία έμπνέει- άλλ’ ούδέν ήττον 
ή ττήθησαν κατά κράτος. Ο πατήρ τής Ροσμόνδης, ό 
έπί τού θρόνου διαδεξάμενος τόν γηραιόν αύτοΰ πα
τέρα καί βασιλέα τών Γεπιδών, έφονεύθη έν τή  μά
χη" ό δέ θηριώδης Αλβοΐνος κατεσκευάσατο έκ τού 
προσενεχθέντος αύτώ κρανίου τού φονευθέντος βασι- 
λέως κύλικα, ή έχρήτο έν τοΐς βακχικοί; αύτοΰ πό- 
τοις. Μετά τήν νίκην ταύτην, οί μέν σύμμαχοι τού 
Αλ.βοΐνου Αβαροι έκγατεστάθησαν έν τή  Δακία κατά 
τινα όρον τών συμπεφωνημένων, ό δ’ Αλβοΐνος έβίασε
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τήν Ροσμόνδην ίνα δεχθή τήν χεΐρα τήν κτείνασαν 

τόν τε θειον και τον πατέρα της, καί άρδην τό  έθνος 
αυτή; καταστρέψασαν. (Év έτει 507. ¡a . X.)

Ειτα, ηγούμενος πολυαρίθμων ετερόγλωσσων ε
θνών, ό Λλβοΐνος κατέρχεται εις τά ; εύφορους έκεί- 
νας τής Ιταλίας πεδιάδας, τάς υπ’ αυτού κληθείσας 
«  Λομβαρδία »,πρδς αίωνίαν μνήμην τών πρώτων 
πολεμικών επιτυχιών του' προέβη δε, ανευ τής ελά
χιστης άντιστάσεως, άχρι τών πυλών τής Ρώμης 
καί τής Ραβέννης’ ούδείς δέ δύναται νά προΐδη άχρι 
τίνος θα έξετείνοντο οί φιλόδοξοι σκοποί του ευτυ
χούς τούτου κατακτητοΰ, εάν ό θάνατος δεν κατε- 
λάμβανεν αύτδν έν τώ  μέσω τών θριάμβων του. Ó 
θάνατος ουτος ήν τό  αποτέλεσμα τής έκδικήσεως, 

ήν κατ’ αύτού υπέτρεφεν ή γυνή τού ίοσμόνδου, ή 
μηδέποτε δυνηθείσα ίνα συγγνώμην αύτώ παράσχω 
βιάσαντι αυτήν, έν στιγμή βακχικού πότου έν Βε- 
ρόνη ποιουμένου, ίνα πίη διά τού κρανίου τού πα- 

τρός της, αύξάνοντι μάλιστα τήν ωμότητα τής πρά- 
ξεως ταύτης διά χλευασμών έσι ώμοτέρων.

Ευθύς έκ τής στιγμής ταύτης ή Ροσμόνδη τόν 
καταχθόνιον συνέλαβε σκοπόν ίνα, διά τού στυγε- 
ρωτέρου τών έγκλημάτων, έκδικηθή διά τήν δημο
σία γενομένην αυτή υβριν κατά τού απηνούς και 

κτηνώδους αύτής άνδρός. Επί δέ τώ  σκοπώ τούτω, 
ή Ροσμ.όνδη άπετάθη πρός υπασπις-ήν τού Αλβοΐνου, 
έραστήν αύτής εύνοούμενον, αίτήσασα τήν σύμπραξίν 
του εις τό  στυγερόν καί άπάνθρωπον έργον, δ άνε- 
κύκλου είς τόν νούν της. Ουτος, άνανεύσας 'ίνα αμέ
σως μετάσχη πράξεως τοσούτον φρικώδους καί κα
ταχθονίου, έπειράθη εις αυτήν νά π ¡.στρέψη άλλον 
τινά, ω ήν όνομα Περεδαΐος. Καί ουτος μέν τό πρώ
τον δεν συγκατετέθη εις τήν προκειμένην άνοσιω- 
τάτην πράξιν, δείσας βέβαιον; τους αιωνίους τής 
συνειδήσεώς του έλέγχους, καί του; τρομερούς τής 
νυκτός όνείρους. άλλ’ ή Ροσμόνδη ήτις, διακαιομένη 
υπό τής έπιθυμίας τού νά κορέση τό θυελλώδες τής 
έκδικήσεως πάθος, τό  δίκην τυράννου δεσπόζον αύ
τής, ήν έτοιμη οίονδήποτε κακούργημα νά έπιτε- 
λεση, ήνάγκασε τόν άσθενού; καί δειλού χαρακτήρος 
ΙΙερεδαΐον νά κατανεύσει ίνα γένηται συνένοχος μάλ
λον ή θύμα τής θηριώδους ταύτης γυναικός. Ούτως, 
έν στιγμή, έν η 5 Λλβοΐνος εις άνήγερτον ήν βεβυ- 
Οισμένο; ύπνον, προσελθών έκ τής κραιπάλης, εις 
ήν έπεδίδετο άχαλινώτως, ή άπιστος αύτού γυνή 
ΰπεισήγαγεν είς τόν θάλαμόν του τους δολοφόνους, 
ών τά  αμείλικτα κτυπήματα άφήκαν αύτόν άσπαί- 
ροντα έπί τής κλίνης του καί κιλινδούμενον έντός 
τού χειμάξου τού κοχλάζοντο; αύτού αίματος. 
(573. μ. X .) Έ κ  ΚεφαΛ.Ιψία.

Σπυρίδω ν Α . Σερεμέτης.
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Σ Υ  Α  Α  Ο Γ  Η

λέξεων φράσεων καί παροιμιών.

(Συνέχ. Ίσε φυλλάό. 303.)

—οοο—

Κ.Ιίδωνας. Καλείται ή κατά τήν εορτήν τού 
αγίου ϊωάννου, (ίουνίου 24) τού λεγομένου φιζιχάρη 
ή τού χ.Ιύδωνος έξαγωγή τών ρ(ο)ιζικών (τής τύχης 
ή μοίρας), Συνίσταται δε ό κλύδωνας είς πήλινόν τι 
σκεύος, πλήρες υδατος, κεκλεισμένου καί έμπεριέχον 
τά έξ αγόμενα μήλα ή άλλα παραπλήσια, έφ’ ών τ ί 
θενται κοσμήματα, ή χαράσσονται διάφορα έμβλή- 

ματα τής μοίρας ή τού ρ(ο)ιζικού.
Κ.Ιεισούρα. Μέρος οικοδομής ή τύπου κεκλεισμέ- 

νου καί ζοφερού. «  Εις τ  οσπίτι είναι πολλή κλει

σούρα. »
Κ.Ιήρα. 0  κληρονόμος « Λεν έχει κλήρα »  Λεν ε- 

χει τέκνα ήτοι κληρονόμους.
ΚΛικερός. 0  κλινήρης ή κατάκοιτος έπί κλίνης 

ένεκα παραλύσεως ή άλλων χρονίων νοσημάτων.
Κ.ίοκέας. Λέγεται ό ξυνίσας οίνος ή κομμένος.

« Κλονίζει τό κρασί »  τουτ. ρέει έν εϊδει κλωνιά; ή 

κλωστής (ΠΙλπ Ι).
Κ λον ί. Εν ψήγμα ή μικρόν τεμάχιον, «  Λεν έχει 

κλονί »  καί «  Κλονί κλονί μαζεύει. »
Κ λόσσια  (τά). παρ’ άλλοις κρόσσια. Εκ τού αρ

χαίου χροσσός (ΙΥβι^ε).
Κ.Ιωθω  (τό). Περιφρονητ. έπίθετον τών κορασίων·
Κλωθογυρίζω . Ταυτόσημον τώ  στρηφογυρίζω ' 

καί ή φρ. «  Τί τά κλωθογυρίζεις; »  τουτ. τ ί  περι

στρέφεις τά  λόγιά σου καί δεν λέγεις τήν αλήθειαν.
Κλωσταρίδες. Τεμάχια μικρά κλωστού νήματος.
Κ.Ιώστης. Είδος ατράκτου χρησίμου πρός κλώσιν.
Κ οτσ ία  καί Α α γτία . Τό λάκτισμα ή κτύπημα 

διά τού ποδός ζώου ή ανθρώπου.
Κ.Ιωτσοσχοϋπι. Τό άπορριφθέν σκύβαλον. Με- 

ταφορ. «  τόν έκαμε κλωτσοσκούπι »  : =  τόν πε.- 

ριεφρόνησε.
Κκησάρα. Παρ’ άλλοις κρησαρα, ή κρησερα, κοι

νώς σήτα.
Κνησάρι (τό). Μεταφορ. καλείται τό έπίπλοον, 

ήτοι ή στεατώδη; σκέπη τών έντέρων τών ζώων. 

παρ’ άλλοι; τό ξυγγάρι.
Κοδεσπότης. Αντί τού οικοδεσπότης, καί χοδε- 

σποινα αντί οικοδέσποινα, ό έχων οικίαν καί κτή
ματα ό εύπορος άνθρωπος’ ές οΰ και η λέζ. Λ οδε- 
σποτείο (τό ) σημ. τήν ιδιόκτητον περιουσίαν. «  Ε- 
γεινε σωστός ’κοδεσπότης» (είροινικ.) άντί τού κατ- 

εστράφη.
ΚοχχαΜ άζει καί χοχχαλιασμέκο κατωτ. λέγε

ται παν ό,τι άπεξηράνθη ώς τό  κόκκαλον’ « κοκ- 

καλιάζει τό ψωμί »  κτλ.

Ω Ρ Α .

Κοχχιιρι (τό). 0  έν είδει κρίκων λεπτός σπόρος 
τώ ν κρομμύων.

Κοχχινελι. Είδος σταφυλή; έρυθροειδούς. ΓΡ ο δ ί
της παρ’ άλλοις.

Λ οχχινόη (ή)άντί κοκκινόγη— είδος κόκκινη; γής, 
ώ ; άσπρο η είδος λευκή; καί χοχχινάτσα είδος αμ
μώδους γή; πρός οικοδομήν, ώ ; ή πορσελάνα.

Κ οίλ ισμα— «κάμ.νω κοίλισμα »  τουτ. άνακοιλώ, 
άνασκάπτω γην εργάσιμον.

Κ οίτα  (ή). Εκ τού κοίτη τών άοχ.— τό μέρος ο 
πού αναπαύονται τήν νύκτα αί όρνιθες— τό κουυ.άσι 
ή παρ’ άλλοις κάτοικας καί κοτέτσι καί μήμα 
χοιτά,ζω.

Λ ολοΰόνωμαι =  άλικοντίζομ.αι ή χρονοτριβώ. 
«  Κολοβώσου ολίγον νά πάμε μαζή » , τουτ. έμπο- 
δίσου, περίμενε ολίγον.

Κο.ΙΑόη άντί χολλόγη—  είδος κολλώδους γής ή 
πηλώδους. Κυρίως λέγεται ή εύφορος γή.

Κολλητσιάνια. Είδος θαλασσίου προϊόντος—  ό 
κολλητσιάνος. (ύαίιίαηο.

Κολοχάτσια—  Τά κολοκάσια —  είδος γεωμήλων 
χρησίμων πρός τροφήν.

Κολυμπάδες —  αί κολυμβάδες έλαΐαι τών αρ
χαίων, αί πλέουσαι είς τήν άλμην.

Κομηνό χαΐ χομηνά (πλθ.). Είδος σταφυλής, έ- 
χούσης χονδρά; καί φαιάς τάς ράγας.

Κόμματός, ό  ψωμοζήτη; ή ζήτουλας μεταφ. 5 
ρακένδυτη; καί χυδαίος άνθρωπος (Τ ο ^ ο ιιβ  ίταλ.).

Κονεύω =  Οίκονεύω= κατοικώ εϊς τινα οικίαν- 
σημ. καί τό ξενίζω τινά είς τόν οίκόν μου. «  τόν 
έκόνεψε ».

Α  ύνιδα χαί κόνιδες. —  ή κόνις τών άρχ. ή κονίς
ιδο; τά  αύγά τών ψηρών κτλ. χονιδο.Ιύγος δέ 

το κήνιον δι’ οΰ εξάγουν τάς κόνιδας.

Κοντακιανός.—  άνθρωπος μικρού αναστήματος’ 
μάλλον κοντός.

Λ οκτύΰραδο (επίρ.) πρός τό βράδυ, πρός τό ε
σπέρας—  χυντοήμερο— τό βραχύ τής ήμέρας.

Κοντο.Ιέω— «Κοντολέωνά κάμω τι ή όχι», τουτ. 
λέγω μετ’ αμφιβολίας, τό συλλογίζομαι—  λογαρι
άζω νά κάμω τι.

Λ  οντοστέχω  καί κοντοστέκομαι, εύρίσκομαι άυ.- 
φι^ρεπής είς τό νά πράξω τι.

Κοντοσύ.Ι.ίαΰα (έπίρ.) είς ολίγα λόγια, είς βρα
χυλογίαν.

Κο>Ύ0ψθα.Ιμος καί κοντότα τος ό μύωψ δστις 
άμβλυωπεΐ.

Α  όντυ.Ιας ό ανωφερή; λαί πετρώδη; καί δύσβα
το ; δρόμος. Β. Ινόντυλα; πρός τούτοις λέγεται τό 
χονδρόν ή κονδυλώδες μέρος τών λικνισθέντων άχύ- 

ρων. Καί τό  κάτωθεν μέρος τού κονδυλίου τό  πρός 
γραφήν χρησιμεύον.
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λοντυ.έιζομαι. Λέγεται δταν άπαντά τις πρόσ

κομμα είς τόν λάρυγγα καταπίνων τεμμάχια κοκ- 
κάλου ή άλλου σώματος, δπερ προξενεί βήχα ή λυγ
μόν γαργαλίζον τόν οισοφάγον.

Κοπανέα. « Μία κοπανέα »  τουτ. διά μιάς, ώς 
τό τών Γάλλων « t o u l - d ’ un-coup» .  (ίδε καί μο- 
νοκοπανέας.)

Α ο π  ατό (έκ τού άρχ. κοπετό,) «  έγεινε πολύ κο- 
πατό » θρήνο; μετ’ όλολυγμών. Κοπατό  σηυ.αίνει 
πρός τούτοι; τήν στενοχώριαν τού άσθμαίνοντος ή 
πάσχοντο; δεινώς. Ö ά ζω στος έχει πολύ κοπατό.

ΚοπεΜάρης— ό νεανία; ό έρωτόληπτος ό Νάρ
κισσος, καί χοπέ.Ια ή χοπε.Ιούδι ή νεάνι; καί κοπέλι 
(τό ) ό υπηρέτης.

ΚάπιΛα  (τά ) καί χοπιΜ,χΙα. Τά ξυλάρια διά 
προσάναμα.

Κοπρύ.Ιαχχος καί προχό.Ιαχχος κατ’ αναγραμ
ματισμόν. Ö λάκκος οπού έναποταμιεύονται οί κό
προι (cloaca).

Κοπρόσχυ.Ιο καί κοπρίτης. Περιφρ. έπίθ. τού ρυ
παρού καί χυδαίου ανθρώπου.

Κοραχόΰηχας. Ó λεγόμενος κοκκίτη; (coquelu
che) καί Σχυ.Ιόΰηχας.

Λ ορασίδα (ή) τό κοράσιον.

Κορίθι (τό ) είδος σταφυλή; χονδρά; καί φαιά; 
έχούσης τά ράγας (ίσως έκ τού Κορίνθιον).

Κοριά  (ή) πατσαβούρα, κουρέλλι, χανκαβάτσα.
Κορχάτο. Σταφυλή έχουσα τά ; £άγας ώς τόν 

κορκόν αυγού καί ευθραύστους.

Κορχίδα. ( έκτο  ύ άρχ. κροκίς— ίδ ο ;=  κλώσι, 
ξανθόν) ή χονδροκλωστή τού λιναριού, καί χορχιδό- 
πανο τό έκ καννάβεως χονδρόν ύφασμα.

Κορχοσονρίαις.—  Α ί φλυαρία·., τά  ραδιούργα ψι- 
θυρίσματσ τών γυναικαρίων τά  διεγείροντα έειδα; 
μεταξύ οικογενειών (petegolezzi) (ϊδ. Κουσέγία)—  
καί χορχοσούρης δ φλύαρος καί ραδιούργος, ό δια- 
σπείρων λόγια.

Α ορμός— καλείται ό θνησιμαίος νεοσσός καί μή 
έςελθών έκ τού ώού, καί ρήμα χορμίάζω. Κοίτεται 
καί κορμ,ίάζει— τουτ. διατελεί ώς έ κορμός νεοσσού 
στενοχωρημένος καί ακίνητος.

Κόρφος—  ό κόλπος, τό εξωτερικόν τού στήθους 
ή τό έξόγκωμα πρό τών μαστών τών γυναικών (le 
sein). Καί τό πρό τού στήθους έμβαδόν τών φορε
μάτων· « Τάβαλε μέσ’ στον κόρφο του ».

Λ ορφή άντί κορυφή καί χορφαϊς ή κορφάδες 
\.πληθ.) αί κολοκυθοκορφάδες, αί κορυφαί τών φυτών 
έξ ου καί χορφο.Ιογίο καί κορφολόημα τό κόπτειν ή 
συλλέγειν τάς κορυφά; τών λαχάνων.«’£ χορφιο.Ιόησε 
τ ’  άμπέλια » . κορφή λέγεται καί τό κατακόρυφον 
τής άνθρωπίνης κεφαλής, ή τών μαλλιών, έξ ού καί 
β Δίκορφος κεφαλή » , ή έχουσα δύο κορυφάς.
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Κοσν,ινίάΐα καί άποχοσχινίάΐα. Τά σκύβαλα τού 

κοσκινίσματος. Λέγονται καί ,πισάσωρα==  τα  έπι- 

σωοεύματα.
Κοσμαγάπητος—  ό άγαπώμενος καί ευνοούμε

νος παρά πάντων διά τά  πλεονεκτήματά του.
Κοσπωμένος σάκκος σημ. τό  γεμάτος έως άνω. 

Κοσπωμένος (μεταφορ. δ οίηματίας, δ άναχαπαράω- 
μίνος. ϊδε τήν λέξιν.

Κ ο τσ Ιζε ι (τριτοπρόσ.) ίσως εκ του άρχ. κοστίζει, 
τό  παρ’ άλλοις χοστιρίζεΓ «  Εκότσισε τό βόϊδι », 

τουτ. έξιππάσθη, αφήνιασε.
K oza ifà .h  —  είδος σταφυλής. «  I I  κα'ίμένο κο- 

τσιφάλι που νά σ’ άναδίάσω πάλι »  !
ΚοτσυφόμυαΛος —  δ κουφόνους, δ παρ’ άλλοις 

κουρουνόμυαλος ή πετεινόμναλος. (ϊδε καί Τ ζιτζ ι-  

κόμυαλος.)
Κούΰ.Ιης καί χούβΛαινα— Λέγεται καί χοντρής, 

ό έλαφρόνους, τρελούτσικος.
Κοΰΰος —  0  κούρκος παρ’ άλλοις. Ινδιάνος καί 

Γάλλος. (Dindon.)
Κονχχο.Ιογώ— Συνάζω τους κόκκους τών έλαιών' 

καί χονχχο.Ιόγια τά  μαζεύματα τών κόκκων.
Κ ουχχ ίζζι —  Λέγεται μεταφορ. επί τών καρπο

φόρων δένδρων «  Τά έλχιόδενδρα κουκκίζουν »  τουτ. 
φέρουν καρπόν σποράδην ή έδώ κ’ εκεί.

Κουχχουβίά (τρ. προσ.) παρ’ άλλοις χονρχουρια. 
Λέγεται επί πτηνών νοσαύντων καί μή^δυναμένων νά 

πτερυγίζουν.
ΚουχχουΧόνω —  ομαι. Σκεπάζομαι, περιτυλίσ- 

σομαι' καί ή φράσ. «  έκουκκουλώθη τόν άνδρα » 

τουτ. τόν έφορτώθη, ή ύπανδρεύθη διά τής βίας.
Κυυχχον.Ιόρασο. Είδος χονδροράσου κοντού μέ 

κουκούλαν (capuccio) καποτάκι.
Κου.Ι.Ιός η χου.Ι.Ιοχίρης—  ό κολοβός κατά τήν 

χείρα (manchot) δ ακρωτηριασμένος.
Κουμίάζω  (τό ’ρίφι) λέγεται επί έρίφου δστις ά- 

πογαλακτισθείς κλείεται διά τούτο εις ιδιαίτερον 
σηκόν ή δπό κόφινον, οπερ όνομάζεται καί ’ρίφι τή; 
τρύπας (Σηκίτης).

Κοΰμος. Τό παρ’ άλλοι; κουμάσι— μικρά καλύβη 
ή μάνδρα όπου περικλείονται τά  ζώα.

ΚούμουΛος— γεμάτος εως άνω' «ένα κοιλό κού

μουλο σιτάρι», ή έν άγγεϊον κούμουλο λάδι κτλ., 
τό δε περίσσευμα καλείται χουμον.Ιάάα.

Κούναυ.Ια (τά ). Τά γλουτία, κοινώς τά  κωλο- 

μήριχ.
Κουνέ.Ιία. Είδος μικρών σύκων έκλεκτών, καί 

καλών εις γεύσιν.

("Ε πετα ι συνίχεια )
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.
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Τερά Κατήχησις, ήτοι έξήγησι; τή; θεία; χα>. ίερδς λειτουρ
γία; και έξέτασι; τών χειροτονούμενων, συνγραφεΤσα ΰπό 
τού αοιδίμου Νικολάου τού Βουλγάρεως,νύ·» δε διαακευα- 
σθεΐσα έπΐ τό έκαΟαρώτερον 'ύφος, έκδίδοται δαπάνη τών 
Κ. Άνανιάδη καί Κ. Πολυτάκη εί; κοινήν τών ορθοδόξων 
ωφέλειαν. Έν Κωνσταντινουπόλει 1861.

Πάντοτε μέν καί πανταχού ή άγνοια έν γένει 
τή ; αλήθειας έγένετο παραίτιος πολλών παραλογι- 
σμών καί ηθικών ατοπημάτων, ιδίως όμως ή τών 
θρησκευτικών αληθειών έπήγαγε καί έπάγει δσημέ- 
ραι αλγεινά όντως καί άνήκεστα αποτελέσματα, ό  
άγνοών τήν θρησκείαν υπό δύο μεγάλων κινδύνων 
έπαπειλείται. Αν μέν δ άνθρωπος ουτος, άνήκων 

ταΐς κχτωτέραι; τής κοινωνική; κλίμακος βαθμίσε 
ζή διά μόνη; τή ; πίστεως, μηδέποτε τήν θρησκείαν 
αυτού ερεύνησα;, μηδέποτε αυτήν έξετάσας, δ το ι- 
ούτος, εί καί στηρίζεται επί τού αρχικού τής θρη
σκείας θεμελίου, επειδή όμως δέν δύναται διά τή ; 
πίστεως μόνης όπως διακρίνη, τήν αλήθειαν τής πλά
νης, λεληθότω; πολλάκι; πιστεύει καί ¿σπάζεται ού 
μόνον πολλά έκτος τών γνησίων τής θρησκείας αυ
τού δογμάτων καί διατάξεων όντα, άλλά καί άλλα 
τινά, άπερ διαρρήδην άντίκεινται πρός τό αληθές καί 
τήν ουσίαν τή ; θρησκεία; αυτού. Καί τότε πίπτει εϊ; 
τό  όλέθριον τού φανατισμού πάθος, ού περ τά  στυγε
ρά αποτελέσματα μετά φρίκης αναφέρει ή τής αν
θρωπότητας ιστορία. Αν δέ τουναντίον, άνήκων ταΐ: 
άνωτέραις τή ; κοινωνία; τάξεσιν, εΰρίσκεται συνε
χώς είς συνάφειαν καί συγκοινωνίαν μετ άνθρώπων 
διαφόρου άγωγής καί θρησκεύματος, πολλακις μά
λιστα διεστραμμένων τά  ήθη καί τήν καρδίαν, δ 
τοιούτος, ώς άπαγή; περί τήν θρησκείαν αυτού, άπο- 
σβεννυμένης βαθμηδόν τή ; έν αύτώ πίστεως, καθί
σταται μετ’ ού πολ.υ όλως ψυχρός πρός τήν θρη
σκείαν αυτού, καί τελευταίον, ώς έπίμετρον τών 
δυστυχημάτων, τόξον μιαιοφόνον έντείνει άναιδώς 

καί άναισχύντω; κατ έκείνης τή ; θρησκείας, ήτις 
έγαλούχησεν αύτόν μητρικώς καί έθήλασεν αύτόν 
διά τών σωτηρίων αυτή; διδαγμάτων.

Τήν διπλήν ταύτην αλήθειαν καθορώμεν οί πάν- 
τε ; έν τή ένεστώση κοινωνία. Ολίγοι τών χριστια
νών εϊσιν άληθεί; λάτρεις τή ; θρησκείας αύτών. Τε- 
νές μέν είσίν όλως φανατικοί καί θρησκομανείς, πι- 
στεύοντες πολλάκις καί αύτά τά  γελοία καί παρα- 
τράγωδα, τινές δέ, ώς ήδη είπον, ψυχροί, σκώπτοντες 
του; αληθείς πιστούς, καί γελώντε; σαρδόνιον έπί τή 
ειλικρινείς έκείνων. Πόθεν δέ τα ύ τα ; Εκ τής παν
τελούς άγνοια; τή ; θρησκείας. Οσω πλέον τις εννοεί

δ,τι πιστεύει, τοσούτω καί ζήλον πλείονα έχει υπέρ 
αύτού. Πολλοί τών χριστιανών δυσανασχετούσιν ό
πως μεταβαίνωσι συνεχώς εί; τόν τόπον τή ; δημο

σίου λατρείας, τήν Εκκλησίαν, καί άκροάζοινται τή; 
θείας καί άναιμάκτου Μυσταγωγίας. Αλλά διά τ ί ; 
διότι ουδόλως καταλκμβάνουσι τήν άληθή τών έν 
αύτή τελουμένων έννοιαν, καί επομένως δεν δύνανται 
ΐνα κρίνωσι κατά πόσον άςια λόγου καί υποχρεωτικά 
είσι τοΐς άκροωμένοις αύτά. Ισως πρό τίνος χρόνου 
ήδύνατο ΐνα δικαιωθή κατά τ ι  ή άγνοια αυτη τής 
θρησκείας, καθότι ήν σπάνις έν τή καθομιλουμένη 
ημών γλώσση τών άναγκαίων πρός γνώσιν αύτή; 
διδακτικών βιβλίων. Αλλά σήμερον, ότε άπό ήμέρας 
είς ήμέραν τό  έθνος ημών πλουτεΐ καί άλλων πολλών 
διδακτικών βιβλίων, καί ιδίως θρησκευτικών, ούδευ-ία 
εύλογοφανή; πρόφασις λείπεται δικαιούσα τήν περί 
τήν θρησκείαν άγνοιαν ημών καί ολιγωρίαν. Καί ώς 

έν τών πρό; τούτο άναγκαιοτάτων βιβλίων συνις-ώμεν 
καί τό σύγγραμμα, τό περιέχον έν τή  ήμετέρα καθο
μιλουμένη γλώσση τήν έξήγησιν τή ; θείας καί ιερά; 
λειτουργίας. Τού συγγράμματος τούτου συγγραφεύς 
έστιν δ μέγας έκεΐνο; καί δεινός περί τε τήν φιλοσο
φίαν καί τήν θεολογίαν Νικόλαος δ Βούλγαρις δ άπό 

Κέρκυρας. II έπιγραφή τού συγγράμματος έστίν ή 
επομένη 'Ιερά Κατήχησις, ήτοι τής θείας χαί ίεράς 

.Ιειτουργίας ίζήγησις, χαί έζέτασις τώ ν χειροτο - 
r ου μ ίτω ν .

Κατά πόσον τό σύγγραμμα έστίν άξιον λόγου, 
τό όνορ.α τού συγγραφέως άρκεί ΐνα κατάδειξη. 
Αλλά πρό; πλείονα διασάφησιν, παρατίθεμεν ενταύθα 
άπόσπασμά τ ι  τής επιστολής, ήν δ διάσημος τής 
Κέρκυρα; άρχιατρός Ιάκωβος άπηύθυνε πρός τόν 
συγγραφέα, τόν σοφώτατον Βούλγαοιν περί τού συγ- 
γράμμ.ατο; τούτου. «  Ανέγνων που, γράφει δ ·ά- 
»  κωβος, καί έπανέγνων τήν ίερωτάτην Κατήχη- 
»  σιν, θαυμαστέ Νικόλαε, κάν τε  πολιός τό  παρά- 
»  παν, κάν τε γήρους εσχάτου, πολλήν δι’ αύτή; ε- 
»  καρπωσάμην, ομολογώ, τήν ώφέλειαν. Διά τε τών 
»  τύπων πάσι τό  κατ’ εμέ καί ψυχοτερπή καί ψυ- 
»  χοσωτήριον το ί; έντευξομένοις. Εν ταύτη γάρ 
»  τών Μυστηρίων τά  άδυτα, τών ιερών έντεύξεων 
»  αί διαταγαί, τής στολής τής ιερατικής τά μυστή- 
»  ρια, τή ; έκκλησία; οί όροι, τών θείων αί έρμη- 
»  νεΐαι Ναών, τών τή ; Εκκλησίας ιεραρχιών αί δια- 

»  κοσμήσεις, δ νούς τής Γραφής δ τετράμορφος, 
» Χριστού τού άληθινού Μεσσίου αί διά τών Γρα- 
» φών άποδείξεις, τό κήρυγμα τών Μαθητών τό 
» πολύβροντον, α! είσφοραί τή ; θείας χάριτος αί 
»  πολυπλάσιοι, τών συμβολικών άρθρων αί παρα- 
* φράσεις, τά  τών Συνόδων τών Οικουμενικών άπαν- 
»  θίσματα, αί φάλαγγες τών αίρεσιχρχιών αί ίοβό- 
»  λοι, τής θεομ.ήτορο; ή υπεροχή ή άσύγκριτος, τά
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» τάγματα τών ιεραρχιών των έπουρανίων, αί τά - 
»  ξει; τή; βασιλίδος τών πόλεων αί θεοσεβείς, τών 

» μεγαλείων τού Θεού, καί διά τού άγιου άρτου τών 
»  τερχτουργιών τά  άπόρρητα ! Καί τ ί  έτι λέγω ; 
» Πάσης τή ; θείας καί ιερά; Λειτουργίας τά  ΰπο- 
» μνήματα καί ζητήματα. »

Δια τή ; επιστολής ταύτης καί ή άξία τού συγ
γράμματος καταδείκνυται, καί τό  σύνολον τώ ν έν 
αύτώ περιεχομένων διευκρινεΐται. Τού συγγράμμα- 
τος τούτου πολλαί καί επανειλημμένα·, έκδόσει; έ- 
γένοντο. Ύστάτη δέ πασών έστιν αυτη, ήν καί συνι- 
στώμ.εν άπασι τοίς ρρθοδόξοις ημών άδελφοΐς. Δύο 

τών φίλο μουσών δμογενών, ηγούμενοι έπιβλαβεστά- 
την τήν έλλειψιν τοιαύτη; βίβλου, μήτε πόνων μήτε 
χρημάτων φεισάμενοι, άνέλαβον τήν έκδοσιν ταύτης. 
Τό όφος τού συγγράμματός έστιν άπλούστατον, κα
ταληπτόν εί; πάντα χριστιανόν Ελληνα' ούτε εί; τό 
βάρβαρον καί χυδαΐον καταπίπτει, ούτε είς τό δυσ- 
νόητον καί γριφώδες άποπλαναται. Γλώσσα γλα
φυρά προσιτή τοΐς πάσι. Μάλιστα πρός πλείονα τών 
αναγνωστών εύχαρίστησιν, τό σύγγράμα, βαδίζει 
κατ’ έρωταπόκρισιν. Ερωτά δ έξεταστής, άπαντά, δ 
υποψήφιος. Αναγκαιότατον διά πάντα χριστιανόν. Τό 
μόνον, όπερ άφευκτο»; πρέπει νά ΰπάρχη έν πάση 
δρθοδόξω οικογένεια. ό ,τ ι απαιτείται ΐνα γνωρίζη 
περιληπτικά»; πά; έρθόδοξος χριστιανός, καθόσον 
άφοργ είς τήν πίστιν αύτού καί τά  έν τή  Εκκλησία δι’ 
όλου τού έτους τελούμενα, τούτο διδάσκεται σαφώς 
έν τώ  συγγράμματι τούτο». Τά δλίγα ταύτα άρ- 
κούσι πρό; σύστασιν τού συγγράμμ.ατος. όθεν συνι- 
στώντες καί αύθις αύτό πάσι τοί; όρθοδόξοις πεοαί- 
νομεν τόν λόγον.

X.
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ΠΕΡΙΕΡΓΟΤΑΤΙΙ ΑΝΑΚΑΛΤΨΙΣ ΚΛΟΠΗΣ (*).

Τό περιστατικόν τό πλέον κοινόν έχει πάντοτε 
μίαν αιτίαν. Διά ν’ άνακαλυφθή δέ δέν πρέπει νά 
παραβλεφθώσιν ούτε α! παραμικρότεραι λεπτομέ- 
ρειαι, αΐτινες προηγήθησαν τού άποτελέσματος' πρέ
πει δι’ έπαγωγή; λογική; νά φθάση τις εί; τήν άλή- 
θειαν, έξετάζων τά  πιθανά αίτια καί τάς δυνατά; 
συνέπειας των. Εφαρμόζων τό σύστημα τούτο κατ- 
ώρθωσα νά παραδοισω εί; τάς χείρας τής δικαιοσύ-

( ’ ) Έκ τών υπομνημάτων τού ΟαηΙΐΊ·, μυστικού πάλα·, 
αστυνόμου έν Παρισίοις. Τά υπομνήματα ταύτα τοσούτω 
συνετάραξαν δημοσιευθέντα τήν Γαλλίαν, ώστε άπηγορεύΟη 
ή κυκλοφορία αύτών.
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νη; πλήθος κακοποιών, μεταξύ δε τών άλλων καί 
τού; λαβόντα; μέρο; εί; τήν επομένην πραξιν.

Κλοπή μετά ρήξεως έτελέσθη νύκτωρ ει; το  έρ- 
γαστήριον Κυρίου τινο; Σ . . . ώρολογοποιοϋ, κατά 
τήν όδόν Σαινδενί. Κατά τά  φαινόμενα οί κλέπται 

είσελθόντε; εί; τήν δίοδον τή ; οικία: είσέδυσαν εί; 
το έργαστήριον διά τινο; Ούρας. Ί'πεξήρεσαν δέ πο
σότητά τ.να ωρολογίων χρυσών καί αργυρών κρεμ.α- 
μένων εί; σιδηράν ράβδον, καί μετά ταϋτα άπεσύρ- 
θησαν άφέντε; επί τού πεδίου τών κατορθωμάτων 
αυτών μοχλόν σιδηροϋν μέ ξυλίνην λαβήν, τόν οποίον 
μετεχειρίσθησαν διά νά παραβιάσωσι τήν θΰραν, καί 
τεμάχιον κηρίου κεκαλυμμένον μέ χάρτην ίσον πρός 
τό  ήμισυ τή ; χειρό;.

6  Κύριος Σ . . .  δέν είδε τήν κλοπήν ή; έγένετο 
θϋμα, είμή τό πρω'ί ότε κατέβη εί; τό  κατάστημά 
του. Εγώ δέ μ.όνον τήν 10 ώραν έμ.αθον τήν τόλμη 
ράν ταύτην πράξιν. Κατευθύνθην άμέσω; μ.’ ένα α
στυνομικόν κλητήρα εί; τό  έργαστηριον του ώρολο- 
γοποιοϋ, διά νά συλλέξω τεκμήρια ικανά νά συντε- 
λέσωσιν εί; άνακάλυψιν τών κλεπτών. Οΰδέν όμω: 
ΐ/νο; υπήρχε, καί οΰδεί; τού; είχεν ίδεί. Εκτο; δέ 
τών δύο ανωτέρω πραγμάτων ,ούδέν άλλο έμ.ενε 
κατάλληλον νά εύκολύνη τά ; ερεύνα; μ.ου.

Εν ελλείψει λ.οιπόν πάση; πληροφορία; άπεφάσισα 
ν απευθυνθώ πρό; τόν αστυνόμον τής συνοικία; Σαιν
δενί, όστι; ώ ; συντάξα; ήδη πρωτοκολλάν είχεν ί 

σως ενδείξεις ακριβέστερα;' ούτος ομ.ω; μ.οί είπεν ότι 
οΰδέν ητο δυνατόν νά γίνη πρό; τό παρόν, καί οτι 
προτιμ-ότερον ήτο νά ήσυχάσωμεν, διότι αί ένέργειαί 
μα; ήθελον καταλήξει εί; απώλειαν χρόνου καί εί; 
κόπου; περιττούς. Μετά ταϋτα ήλλαξεν ή ομιλία' 
καί ένώ συνδιελεγόμεθα περί διαφόρων πραγμάτων 
έλαβον εί; χείρα; μηχανικώς τό  χαρτίον, τό  όποιον 
πεοιετύλισσε τό κηρίον, καί τοϋ όποιου τό  μ.ήκο; 
ήτο τριών δακτύλων τό πολύ. Εξ αίφνης άκτί; έλπί- 
δο; έλαμψεν επί τών όμμάτων μου,όιότι παρετήρησα 
Οπό τον ρύπον τόν όποιον άφήκαν εί; αΰτό οί δάκτυ- 
λ.οι ήμικεκρυμμένα; τά ; τρεί; ταύτα; λέξεις'

«  δύο λίβραι βουτύρου », 
γεγραμμενας κατά τρόπον όυσανάγνωστον, καί μέ 
μελάνην τή ; όποία; ή κακή ποιότη; τά ; καθίστα έτι 
πλέον δυσανάγνωστου;.

—  ί ΐ ! ώ ! ανέκραξα, ιδού σύμπτωσι; θαυμασία' 
πρέπει νά άνακαλύψω τόν γράψαντα τά ; ολίγα; ταύ 
τα ; λέξεις, καί δταν τόν εϋρω, ίσοι; άνακαλύψω καί 
τού; κλεπτας.

—  Φίλε μου, μ.οί άπεκρίθη μ-ειδιών ό αστυνόμος, 
πολλούς ήκουσα φανταζομ.ένους φούρνου; καί καρ
βέλια, άλλ’  ούδενός μ.’ έφάνησαν τόσον άπίθανοι δσον 
οί ¿δικοί σου.

—  ϊσω;, ίσωςϊ'Γ ί; οίδεν άν δέν επιτύχω; άλλά
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πρό; τούτο πρέπει νά μέ παραχώρηση; τό  χαρτίον 

τούτο.
—  Προθύμω;' μόνον σέ προσειδοποιώ δτι εί; 

τά ; τέσσαραςθά κλείσω τό πρωτοκολλάν μου, καίθά 
πέμψω δλα ταϋτα τά  τεκμήρια εί; τήν άστυνομίαν.

—  Εχει καλώς, θά σπεύσω. ,
—  Εμπρός λοιπόν, θάρρος καί καλή τύχη!
Καί άνεχώρησα μέ τόν κλητήρα φέρων τό  μικρόν 

χαρτίον. Εί; μάτην άναβάς εί; όχημα έπεσκέφθην 
όλου; τους βουτυροπώλα; τή ; μεγάλης άγορα:, τής 
άγορά; τοϋ Αγίου Γερμ.ανοϋ, Αγίου όνωρίου, Αγίου 
Ιωσήφ κλ. έπανηρχόμην δέ άπηλπισμ.ένο; εί; τό 
γραφεί ον τοϋ άστυνόμ.ου, δτε διαβαίνων άπό τήν 
όδόν Aubry-le-Boucher παρετήρησα ένα άλλον 
βουτυροπώλην, πρό; 8ν παρουσίασα τό χαρτίον μου 
έπαναλαβών τήν αΰτήν ερώτησιν. Αφού έγύρισε 
καί έξαναγύρισε τό χαρτίον καί τό παρετήρησε μ.ετ’ 
επιστασία; μοί άπεκρίθη.—  Εγώ είμαι ό γράψα; τά ; 
λέξεις ταύτα;' αγνοώ μ.όνον πρό; τίνα τά ; άπεύθυνα' 
θά τά ; έβαλα επί δύο λιτρών βουτύρου πωληθέντο; 
εΐ; τινα διαβάτην ή εί; πελάτην μου.— Ταύτα άκού- 
σα; ένόμισα δτι έπεσα άπό τού εβδόμου ουρανού.

Δυοϊν θάτερον διελογίσθην ή ή κλοπή έγένετο 
περί τά μέσα τής νυκτός τούτέστι περί τήν μίαν ώ- 
ραν τή ; πρωί'α;, ή οί κλέπται έπερίμεναν νά προχω- 
ρήση περισσότερον ή νύξ" ή τελευταία ορ.ω; ΰπόθεσις 
είναι απαράδεκτο; διότι περί τήν 3 ή 4 ώραν τής 
πρωία; ή όδό; Σαινδενί βρίθει άμαςών φορτηγών, 
διευθυνομένων πρός τήν κεντρικήν άγοράν, καί εργα
τών μεταβαινόντων εί; τά  έργα των. όθεν ή κλοπή 
έτελέσθη περί τήν 1 ώραν τή ; πρωίας. Εάν έχη ού
τως, οί κλέπται διά νά μή διεγείρωσι τά ; ΰπονοία; 
τών οίκούντων έν τή  αύτή με αυτού; οικία, δέν θά 
έπέστρεψαν νά κατακλιθώσι' θά διήλθον τήν εσπέ
ραν εΐ; τινο; οίνοπώλου, ή εΐ; τ ι  καταγώγιον, εί; 
τήν Κουρτίλ λόγου χάριν, δθεν κατερχόμενοι εί; τό  
προάστειον τοϋ Ναού (Tem ple) Οά ήγόρασαν πρό; έκ- 
τέλεσιν τή ; κλοπή; των τό  κηρίον άπό παντοπώλην 

τούτου τοϋ προαστείου.
Συνδυάζων ουτω τά ; περιστάσεις αΐτινε; πρέπει νά 

προηγήθησαν τή; κλοπής, έφθασα εί; τό  Boulevard 
(lu Tem ple, έκεΐ δέ μετέβην άπό παντοπώλου εί; 
παντοπώλην, έρωτών έκαστον αΰτών^αν ¿γνώριζε τό 
χαρτίον μ.ου' αΰτό ήτο ό φανός μ.έ τόν όποιον ό Διο
γένη; έζήτει άνθρωπον. Τέλος έφθασα καί εί; τόν 
αριθμόν 62 πλησίον τοϋ στρατώνο; τή ; Courtille, 
καί πρό; μεγάλην μου εΰχαρίτησιν εκείνο; πρό; 8ν 
άπετάθην άπεκρίθη εί; τήν ερώτησιν μ.ου’

—  Τωόντι, Κύριε, χθες τό εσπέρα; περί τήν 1 I 
καί I ¡ 2  έπώλησα κηρίον ενός σολδιοϋ, περιτυλιχθέν 
εί; τό χαρτίον τό όποιον μέ δεικνύετε, εί; δύο νέου; 
κατοικοϋντα; εί; τήν γείτονα οικίαν.

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

—  Τί κάμνουν αυτοί;
—  Α ! Κύριε, είναι ήσυχοι ωσάν τ  άρνία' γρα

φεί; εμπορικοί καί οί δύω, ευρισκόμενοι πρό; τό πα

ρόν χωρίς θέσιν, κάμνουν τό λαθρεμπόριον τών δαν
τελών μέ τό Βέλγιον' είναι δμως φρόνιμοι ώς δύο 
κοράσια, μά τό ναι! μή βλέποντε; κανένα, μή πη- 
γαίνοντε; εί; καμμίαν κακήν συναναστροφήν, ποτέ 
εί; παραλυσίας, ποτέ φιλονεικία; . . .

Ευχαρίστησα; τόν παντοπώλην διά τά ; πληροφο
ρία; ταύτα; καί είπών δτι δέν ήσαν αΰτοί οί άνθρω
ποι τούς όποιου; έζήτουν, άνεχώρησα. Αλλ’ επειδή 
έφοβούμην μ.ή ειδοποίηση τού; κλέπτα;, ή μή διά 
τή ; φλυαρία; του διεγείρη τά ; υποψία; των, έστειλα 
τόν κλητήρα νά συμ.παραλάβη ενα τών συναδέλφων 

του. Εν τώ  μεταξύ δέ συνδιαλεγόμενος μέ τού; γεί
τονα; έμάνθανον ακριβώς τού; χαρακτήρα; τών δύο 
κακούργων, ό ταν έφθασαν οί άστυνομ.ικοί κλητήρες 
τού; διέταξα νά παραμονεύσουν, καί άν οί κλέπται 
έςέλθωσι νά τού; συλλάβωσι. Τήν δ’ επαύριον τήν 4 
τή ; πρωίας παρουσιάσθην εί; τό οΐκηυ.ά των καί τού; 
συνέλαβον εί; τήν κλίνην των. Οΰδέν όμως’υποπτον 

έφαίνετο εί; τό δωμάτιόν τιον" έστειλα κ’ έκραξα τόν 
αστυνόμου καί έπεχειρήσαμεν έρευναν άπό τή ; ό
ποία; οΰδέν προέκυψε. Τότε ήρχισα νά φοβώμαι, 
όχι οτι ήπατήθην, άλλ’ δτι, επειδή έφθασα άργά, τά 
ωρολόγια θά έκαμαν πτερά. Εί; τό δωμάτιον υπήρχε 
μέγα παράθυρου βλέπων εί; τήν αΰλήν τοϋ οίκου. 
Ανοιξα; δέ αΰτό διά νά άερισθή τό δωμάτιον, παρε
τήρησα έργαστηριον σιδηρουργού.

—  Τή άληθεία, είπον κατ’ έμαυτόν, τ ί  παράδο

ξον άν δ σιδηρουργό; ούτο; κατεσκεύασε τόν μ.οχλόν, 
άγνοών εί; τ ί  έμ-ελλε νά χρησιμεύση. Καί λαβών τό 
εργαλείου, τό όποιον εΐχομεν φέρει μεθ’ ήμ,ών, κατ- 
έβην εί; τό σιδηρουργείου καί ήρώτησα τόν εργαστη- 
ριάρχην άν τό κατεσκεύασεν αύτός.

—  Οχι, Κύριε, μοί άπεκρίθη, εγώ μόνον προσάρ
μοσα εί; αΰτό λαβήν πρό; χρήσιν ένό; τών νέων, εί; 
τώ ν όποίοιν τόρα εΰρίσκεσθε. Μέ είχον είπεί δτι τού; 
χρησιμεύει εί; τό νά μετακινούν τά ; δέσμας τών έμ.- 
πορευμάτων.

Οΰδεμία πλέον άμφιβολία δτι αΰτοί ήσαν οί κλέ- 
πται. Μετά σπουδή; λοιπόν έπέστρεψα επάνω καί 
διέταξα συντονωτέρα; ερεύνα;. Τά στρώματα έξη- 
λώθησαν, τό έν αΰτοί; χόρτον έκενώθη, οί τοίχοι 
έξητάσθησαν, τά ΰαλία τών παραθύρων έξεκολλήθη- 
σαν, καί θϊρμάστραι καί σκευοθήκαι ήρευνήθησαν 
λεπτομερώς. Απελπίσθημεν δέ μηδέν εΰρίσκοντε;, καί 
μετά άνωφελεί; ερεύνα; τριών τετάρτων τή ; ώρας, 
άπεφασίσαμεν ν’ άναχωρήσωμεν. Τήν επιούσαν όμ.ω; 
νέα πάλιν έρευνα έγένετο εί; τό δωμάτιον. Εξετά- 
ζοντε; τήν οροφήν παρετηρήσαμεν δτι άνωθεν τή; 
κλίνη; ΰπήρχέ που λεπτοτάτη καί σχεδόν άόρατος

διαφορά χρώματος. Αναβάς δέ τ ι ;  εί; τήν κλίνην 

έκτύπησε μέ στιβαράν χείρα τό  μέρος εκείνο, καί 
άνοιχθείση; οπή: κατέπεσαν φύρδην μίγδην έπί τοϋ 
εφαπλώματος ωρολόγια άργυρά καί χρυσά, μέ κυ
λίνδρου;, μέ άγκύρας, δλα τέλος τά κλαπέντα. Οί 
κλέπται, διά νά τά  κρύψουν είχον ανθίζει τρύπαν 
εί; τήν όροφήν, καί μετά ταϋτα τήν έφραξαν μέ 
χονδρόν χάρτην, τόν όποιον ¿χρωμάτισαν. Καί έπει- 
δή δεν είχεν άκόμη στεγνώσει έφαίνετο ή διαφορά.

Μετά τινα χρόνον οί δύο κλέπται ένεφανίσθησαν 
ει; τό κακουργιοδικείον, τό  όποιον τού; κατεδίκα- 
σεν εί; δέκα έτών δεσμά.

Εκ τίνο; δέ προήλθεν ή έπιτυχία τή ; άνακαλύ- 
ψεως; άπό τεμάχιον ρυπαρού χαρτιού εί; 8 οΰδεμία 
εδίδετο προσοχή.

Γ. Μ.
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Πολλά καί τώ  όντι ποικίλα ήδυνατό τ ι ;  νά γράψη 
άπό τή ; παρελθούση; πρώτη; όκτωβρίου, καθ’ ήν 
έγράφησαν αί τελευταΐαι ημών λεσχηνεΐαι, αί πολυ
ποίκιλου μέν, πολύθυρον δ’ έσθήτα περιβεβλημέναι. 
Αλλά πρώτον ό μέλλων νά γράψη αύτά έπρεπε νά 
μ.ή είχεν υπεσχημένου δτι περί πολιτικών δεν όμι- 
λεΐ —  δέν γράφει δηλαδή, διότι πώ; είναι δυνατόν 
νά μή όμιλήση τ ι ;  έν ’Αθήναι; περί πολιτικών;—  
Αρκοϋσιν αί έφημερίδες, ΐσο>; δέ καί περισσεύουσιν, 
άφοϋ μάλιστα τή ; «Αύγή; » μ.όνη; καταδυσάση; εί; 
σκοτίαν νύκτα καί εντελώς διαυ.ελισθείση;, πολλοί 
άλλοι άνεφάνησαν δημοσιογραφικοί κομήται, ών τό 
άστεροσκοπείον διαγράφει τήν τροχιάν. Αλλ’ οί α
στρονόμοι, ώ ; άλλοτε ποτε οί άστρολόγοι, άπατών- 
ται πολλάκι;" πολλάκι; ό κομήτης, άλλην γνώμην 
έχων περί τή ; όδοϋ ήν πρέπει νά π/ρήση, παραιτεΐ 
τήν ΰπ’έκείνων δεικνυμένην όδόν καί πλησιάζει πρό; 
άλλο τ ι  άστρου τή ; ημέρα; ή τή ; νυκτός, καί, ή κα- 
ταστρέφεται, ή καταστρέφει, ή χωνεύεται δίκην σι
δήρου, ·διασπάται καί διαμελίζεται ύπό τοϋ γείτο- 
νο; άστρου καί δ ιασχορχ ίζο ιτα ι τά διάφορα αύτοΰ 

στοιχεία, ή νικηφόρο; πυρπολεί καί γήν καί υδωρ. 
Επειτα, έρωτήσειεν άν τις, τ ί ;  είναι ό δεύτερο; λόγο; 
διά τόν όποιον δέν έγράφησαν ποιχί./α τήν α! Νοεα- 
βρίου ; —  Ελλειψι; ησυχίας, τάξεω; καί έλευθερία; 
τοϋ νοό;;— Καί διατί άφού υπάρχει τά ξι; πραγμά
των ;— Ελλειψι; δλη;;— ίσοι; ... άλλ’ δμως ήδυνάμην 
νά ύ.Ιοτομήσω καθ όλον τοϋ Κέκροπο; τό άστυ . . . 
Εί; τήν άγοράν άνεφάνη ό αστείος καί ενώννμος καί 
έ.Ι.ίηπχώτατος καί εύφημος Καραγκιόζη; (πότερον(



Π  Α  Ν  Δ  Ω Ρ  Α.

Αλλά βλέπω δτι άπό αστρονομίας εις αστυνομίανώ άνδρε; γραμματικοί, δυο γ  ή γ κ ; )  όχλου δέ και 
παιδιών σμήνη συρρεουσιν άθρόα περί τήν, ώς μή 
ώφελε, στενήν θύραν του εις Οέατρον μετασχηυ.α- 
τισθέντος άλευροπωλείου.— Ó Θέσπι; έχριε τδ  πρόσ- 
ωπόν του διά λάσπης οίνου' ό Καραγκιόζη; δι’ άλεύ- 
ρου' πόσον ομω; ώφελιμ.ώτερον θά ',ήτο εί; αυτόν 

τό νεωστ’ι έν Πειραιεί άνεγερθέν άτμοκίνητον άλευρο- 
ποιεΐον ! Εκεί ήδύνατο νά άναβαίνη καί καταβαίνη 
ατμοκίνητος, ώ ; θεό; έκ μηχανή;. —  Ευτυχή; δ’όέ- 
χων μίαν ή δύο δεκάρα; καί δυνάμενο; νά δαπανήση 
αυτά; εί; τό ωφέλιμον καί τερπνόν τούτο θέαμα, ευ
τυχής ό δυνάμενο; νά συλλέξη τους πρώην άπηγο- 
ρευμένου; υπό τής άστυνομ.ία; άβρού; καρπού; τή; 
καλλιλογία; τοϋ Καραγκιόζη! Δυστυχή; δέ καί τρισ
άθλια ή απορούσα χρημάτων μοσχομάγκα, ή διά 
τήν ένδειαν καί τήν εί; βώλου; καί κάρυα καί 
άλλα; παιδιά; ύ.Ιευθέραν σπατάλην τή ; περιουσία; 
της, εί; μ.όνην τήν θέαν τή ; υπέρ τήν θύραν άνηρτη- 

μ-ένη; είκόνο; περιοριζομένη, είκόνο; γραφείση; υπό 
Λ πελείου χειρό;. Κατακηλείται μελαγχολική, ή κα
κοδαίμων! υπό τοϋ κατ’ ασθενεί; δονήσει; φθάνοντο; 
εί; τά ; άκοάς αύτή; ήχου τοϋκαπυροϋ δαερέ καί τού 
¿μπΛέ/χτου ταμπουρά, διότι τ ί ;  αγνοεί δτι τό πλήκ
τρου τών αρχαίων εφθασε καί μέχρι; ημών;

Ε ν  δ έ  τ ή  π ό λ ε ι, α ΐ μ.έν έ λ λ η ν ικ α ί π α ρ α σ τ ά σ ε ις  έ -  

σ π ά ν ισ α ν ,α ί δέ ίτ α λ ικ α ί έξα κο λουθ ούσ ι χ ω λ α ίν ο υ σ α ι. 

Κ α τ α π ε σ ό ν τ ο ; τ ο ϋ  Ά ρό .Ιύου  κ α ί π ο δοκρ οτη θέντω ν 

κ α ί κ α τα σ υ ρ ιχ θ έντιο ν  ά δ ίκ ω ; τ ώ ν  έν τ ώ  E l i x i r  

d ’a m o r e  υ π ο κ ρ ιτώ ν, δ ιε δ έ ξ α τ ο  α ύ τ ά  ή γ α λ λ ιτ α λ ικ ή  

T r a v i a t a  κ α ί α ύ τ ή  υ π ο σ κ ά ζο υ σ α .

Εσχάτως άνηγγέλλομεν τήν επιτυχίαν έλληνο; 

αξιωματικού κατά τά ; έν Παρισίοι; αυτού σπουδάς, 
σήμερον δέ χαίρομεν μεγάλην χαράν βλέποντε; καί 
έτερον ειδικόν άνδρα προστιθέμενον εί; του; ολίγους 
έν Ελλάδι. Ημεί; ειδικών κυρίως ανθρώπων στερού- 
μεθα, ένεκα τοϋ μικρού πληθυσμ.οΰ, τή ; πενία; καί 
τώ ν στενών δρίων' άλλά πρό τινων έτών βλέπομεν 
φανερού; αγώνας τινών ιδιωτών δπως καί κατά τού
το τιμ.ήσωσι τήν πατρίδα καί τό ελληνικόν όνομα. 
Καί τώ  όντι οποία καί όπόση τιμή! καθ’ολην τήν 
Ανατολήν ει; μόνο; οφθαλμ.ιατρό; καί αΰτό; Ελ- 
λην, ό Κ. λναγνωστάκη:, καί εί; αυτήν τήν £*περίαν 
Ευρώπην γνο/στός. Τοιοϋτον λέγομ.εν καί τόν Κ. 

Κωνσταντίνον Κασαβετην, έσχάτο/; έκ Παρισίων έλ- 
θόντα, δπου έπιμελώ; ¿σπούδασε τήν ιατρικήν, ίδιους 
δέ τά  τών όδόντων, τή ; τε ελληνική; καί τή ; εγ
κυκλίου παιδεία; κάτοχον. Λόικον θά ήτο βεβαίως 
νά μή άναφέρωμεν ενταύθα τόν μ.εταφραστήν τών 
Στο ιχε ίω ν  τής Γεωμετρίας Αεγένάρου, Κ. Δαμα
σκηνόν, 8ν έγνωρίσαμεν επιμελέστατα ασχολούμενου 
έν Παρισίοι; εί; τά  μαθηματικά καί ιδίως εί; τά 
τής Αγρονομίας.
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καί άπό ταύτης πάλιν εί; αστρονομίαν κατηντή- 
σαμεν.

Εχει δμως καί ή μ.ή ειδικό τη ; τό  καλόν της' π. χ. 
ένώ εί; τά ; πόλεις τή ; δυτική; Ευρώπη; οί έμποροι 
τών λεγομένων Ιίοιίνββΐιΐΰβ μ,όνον τώ  υπό τό γενι

κόν όνομα ενδύματα περιλαμβανόμενα πωλοϋσιν, 
έδώ ύπαγε εί; τοϋ Γάλλου καί δύνασαι νά άγοράση; 
μεταςύ άλλο>ν τά  έξής'ά. τά  λεγάμενα ενδύματα, πα- 
νικά κτλ. β-'. δπλα παντός είδους καί έως έδώ ύπάρ- 
χει σχέσις, διότι δπ.Ιον τή ; σεμνότητο; είναι καί τά 

ενδύματα’ γ'. σανδάλια καί υποδήματα, ήτοι άνθρου- 
πίνου; ύπ.Ιάς' δ', σφραγίδας, χαρτοφυλάκια, ράβδου; 
καί βακτηρία; κτλ. ε', καί οΰτω καθεξής, ίίστε δέν 
έχει κανείς ανάγκην νά τρέχη εί; πολλά μέρη διά νά 
άγοράζη έκαστον είδος. Εί; τού Μαυρίκιου μάλιστα 

ευρίσκεις καί μ.ϋρα καί σοκολάταν καί κηρία καί 
κλοιβία καί εί τ ι  άλλο. Οί παντοπώλαι δικαίως δύ- 
νανται νά κινήσωσιν άγωγήν κατά τών έμ-πόρουν 
τούτων, ώς εί μή λόγω, τουλάχιστον έργω σφετερι- 
ζομ,ένων τό επάγγελμα αυτών.

Είσήλθομεν τέλο; καί εί; τόν χειμώνα' όρθρου 
βαθέω; έτι σέ έξυπνίζουσιν αί μελφδικαί καί έρρινοι 
φωναί τών σαΛεχοπω.Ιών. Δέν είξεύρω άν τόν πα

λαιόν καιρόν οί Μακεδόνε; άπέστελλον εί; τά ; ’Αθή
να; σαλεποπώλα;' τούτο μόνον είναι βέβαιον δτι, άν 
αί θεραπαινίδες τή ; φιλεργοΰ χήοα; τοϋ Αισώπου 
(δηλαδή τή ; άναφερομένη; υπό τοϋ Αισώπου) έζων 
τήν σήμερον, άόίκως θά άπέκ-εινον τόν άλεκτρυόνα 
αυτής, διότι ή κυρία των θά τά ; έξύπνει ένωρίτε- 
ρον, έννυχώτερον, ώ ; λέγει ό Αϊσο/πος, ούχί αγνοούσα 
τήν τών άλ.εκτρυόνων ώραν, άλλά γινώσκουσα τήν 
τών σαλεποπωλών. Περίεργον! εί; τήν Γαλλίαν, δπου 
τό  κλίμ.α είναι ψυχρόν, δέν πωλοϋνται τόν χειμώνα 
θερμαντικά καί ζέοντα ποτά, τό δέ θέρος πωλείται 
τό λεγόμενον Κοχό, ποτόν έκ γλυκυ^ίίζη; κατα- 
σκευαζόμενον καί εί; τήν οίχογένειαν τών δροσιστι
κών κατατασσόμενον. Εί; δέ τήν Ελλάδα τήν άπαύς-ως 
αίθριου καί γλυκύν έχουσαν ουρανόν καί χειμώνα; 
ψυχρούς σπανίως ίδοϋσαν, άλλ’ έξ εναντία; τό θέρο; 
θερμότατου έχουσαν, τόν μέν χειμώνα θερμαίνεσαι 
διά σαλεπιού, ώ ; οί έν Ρωσία διά τεΐου, τό  δέ θέ
ρο; . .  . πού τό αντίστοιχον τοϋ Κ «κό ; Οπως πότ’ 
άν ή, δστι; ήναγκάσθη ποτέ νά έξέλθη περί τήν 4 ή 
ο τή ; πρωία;, δέν εύρε βεβαίως εντελώς άμοιρα ρο- 
ρ.αντισμοϋ καί ποιήσεω; τά  σύμ,βολα τή ; αγρυπνία;, 
τού; σαλεποπώλα;, οίτινε; εν χερσίν έχοντε; τόν πε- 
πυρωμ.ένον αΰθέψην καί περί τήν κοιλίαν τά ; κύλι
κα; καί τήν πεπεόρόριζαν περιέρχονται δρομαίοι έν 
τώ  σκότει τά ; τριόδου; καί τά ; στενωπούς τώ ν Α
θηνών.

Ούχί τρίοδον ή στενωπόν άλλά τήν μεγάλην

όδόν τού Αιόλου εϊδομεν επί σκηνή; φωταγωγημένην 
κ’ έστολισμένην διά ταπήτων, επιγραφών καί δαφ
νών υπό τοϋ επιτηδείου σκηνογράφου Κ. Ρώτα. Η 

σκηνογραφία παρίστησι τήν διά τήν πολλήν συρροήν 
τοϋ πλήθους στενήν αιολικήν όδόν,άπό τή ; γωνίας τοϋ 
φαρμακείου τοϋ Καβάκου μέχρι σχεδόν τή ; Χρυσο- 
σπηλαιωτίσση; καί τοΰ άρίστου ζαχαροπλαστείου καί 
σοχο./ατοχοιείου τοϋ Κ. Σπυρίδωνος Παυλίδου. Τό 
καφφενείον τή ; όραία; Ελλάδος φαίνεται κάλλιστα 
καί έσωτερικώ; καί έξωτερικώ;, ώ ; καί αί απέναντι 
οίκίαι μετά τών εργαστηρίων, καί ή Αγία Ειρήνη 
άπαστράπτουσα υπό φωτοχυσίας, καί ή παρ’ αυτήν 
πρωτοφυλακή. Καί τοιαύτη μέν ή σκηνογραφία' τό 
δέ παρίΓ-ώμενον είναι σύνθεσι; καλή ίταλοΰ μουσικού, 
ψαλλομ-ένη ΰφ’ απάντων τών υποκριτών τού θεάτρου 
ελληνικά ένδεδυμένων ένδύμ,ατα,πλήν ολίγων φορούν- 
των τά  στενά διά τό πιθανόν' ένό; μ,όνου ένδύμ.ατο; 
τήν έλλειψιν παρετηρήσαμ.εν τών 6ραχών. Καί δμ.ως αί 
βράχαι ή βράχες είσίν άρχαιότατον ένδυμα, τοΰ γα .ί- 

Λιχοΰ μά,Ιιστα συρμόν, άφ’ ού καί μ.έγα τής Γαλλίας 
μέρο; Gallia braccala, βράκα; φέρουσα, ή, άν επι

τρέπεται νάκατασκευάσωμεν,ώςή συνήθεια, ρήμα καί 
παρακείμενον βεβραχωμένη Γα.ΙΜ α  καλείται. Καλόν 
λοιπόν είναι νά διατηρηθήήλέξι; βράχα,βράχος, βρα- 
χ ίονβ ιά νά μή χαθή καί ή άρχαιοτάτη παροιμία « δέν 
είξεύρει νά δέση τά βρακία του » , «  ούκ έπισταμένης, λέ

γει ή Σαπφώ, βράκεα έλκειν επί τών σφυρών». Πώ; 
θά μείνη ή λέξι; άνευ τού πράγματος, καί πώ; ή πα
ροιμία άνευ τή ; λέξεοι; ; ήμεί; τουλάχιστον διαμαρ- 
τυρόμεθα κατά τή ; πρό; τά ; βράκα; άσεβείας ταύτης.

Επέπρωτο λοιπόν καί εί; γραμματιαήν καί ετυ
μολογίαν νά φθάσωμ.εν ·, Φοβοϋμ,αι μ.ήπω; οί σχολα- 
στικόφοβοι άναγνώσται άποστρέψωσι τό πρόσωπόν 
των άπό τών ποικίλων μου. Καί δμως πόσον διαφέρε1 
σχολαστικότης άπό σχολαστικότητο;! Αναγνώσατε 
π. χ. τό  εξής σχολαστικόν γράμμα τό  όποιον έλαβον 
πρό ¿λίγων ήμεμών.

«  Εν Μεγάροι;, τή I I ’Οκτωβρίου, έτου;
σιοτηρίου 1862.

»  Κύριε Συντάκτα τής Πανδώρα;,
»  Εάνκακώςμου τήν γυναίκα οΰτω λέγης, τόν πα

τέρα καί σέ, τού; τε σού; εγώ πλυνώ. Μέ συγχωρεί; 
διότι σέ ενέβαλον εί; άνησυχίαν' μ.ή ταράττεσαι' ή 
φοάσι; αΰτη δέν αποτείνεται ει; σέ' είναι φράσι; 
τοϋ Αριστοφάνους έν Αχαρνεϋσιν άποτεινομένη πρό; 
άλλον. Είμαι βέβαιο; δτι άμ’ άναγνώσα; τήν ε- 

πιστολιμαίαν μου άρχήν, παρετήρησε; ευθύ; τό 
ύπογεγραμμένον όνομα, διά νά βεβαιωθή; άν τώ  
όντι ύβρισε; τήν γυναίκα κάνενός. Αλλά πρό; τ ί  ή 
φράσι; αΰτη έν αρχή γράμματος ;

»  Ακουσίω; ήλθεν εί; τόν νοϋν μου,μέλλοντος ν’ αρ
χίσω τήν έξήγησιν τοϋ παραδόξου μου προοιμίου, ά-

Π Α Ν ;

κουσίω; μ’  ήλθεν εί; τόν νοϋν ή εύφυεστάτη τοϋ Ρα- 
κίνα κωμωδία, τήν οποίαν καί δικηγόροι καί δικα- 
σταί έπρεπε νά έχωσιν έγκόλπιον"

L ’ INT IM É.

Avant la naissance du inonde . . .
D a .NDIN, bâillant.

Avocat, ah! passons au déluge.
L ’ IN T IM É .

Avant donc 
La naissance du monde, et sa création, 
Le monde, l'univers, tout, la nature entière 
Était ensevelie au fond de la matière ; 
Les élemens, le feu, l ’ air, et la terre et l’ eau 
Enfoncés, entassés, ne faisaient qu'un monceau, 
Une confusion une masse sans forme,
Un désordre, un chaos, une cobüe énorme: 
U n is  e r a t  t o t o  n a t u b a e  v c l t d s  in  o r b e ,  

Q c e m  [ g r a e c i ]  d i x e r e  c h a o s ,  nrms i n d i g e s t a

[ q u e  m o i .e s ]
(Dantlin endormi se laisse tomber) ( ‘ )

»Καί  έφοβήθην μήπως,άκούσας έτυ'μολογία;πρό 
τοϋ κατακλυσμού αυτού πηγαζούσας καί έν τή Κ ι- 
βωτώ διασωθείσα;, άποκοιμ.ηθής, ώ ; ό Δανδϊνος, καί 
πεσών πάθη; κάνέν κακόν κτύπημα. Παραλείπω λοι
πόν καί τού Αδάμ καί τοϋ Δευκαλίωνος τόν κατα

κλυσμόν καί συντέμνων φθάνω εί; τήν Ελλάδα 
καθ 8ν καιρόν άκμάζει.

»  Οί προπάτορες ημ.ών (καί μή νομίσης οτι κομ
πάζω έπί τα ί; πατραγαθίαι;) οί προπάτορες, λέγω, 
ημών έπί μέν άψύχων έχόντων ανάγκην καθαρισμ.οΰ 
έλεγον π.Ιύνω, έπί δέ έμψύχων .Ιοΰω. *Επ.Ιυνον 

λοιπόν τά  σπάργανα τών νηπίων καί ι./ουον τόν ε
αυτόν των καί τού; σκύλλου; το/ν.— Αλλά παρατή- 
ρησον δποία ασυνέπεια— νομ.ίζο> δτι τήν λέξιν αυτήν 
άνέγνο>σα εί; ελληνικήν έφημερίδα— ' έλουον τά  έμ

ψυχα καί έν τοσούτω μεταφορικοί; έπί έμψύχων έλε
γον π.Ιϋνω i ' i - l . /ούω. Εάν κακό»; μ.ου τήν γυναίκα οΰ
τω  λέγης, τόν πατέρα καί σέ, τούς τε σού; έγώ π./υνώ. 
Αλλ’ ό λαός, δστι; ποτέ δέν έδιδάχθη τά ; άνόστου; 
γραμματικά;, διώρθωσε τό  γλωσσικόν αμάρτημα. 
Οθεν εί; τήν αυτήν φράσιν πώ; λέγει ή συνήθεια; 
Εάν κακολογή; κατ’ αυτόν τόν τρόπον τήν γυναίκα 
μου, θά σου Λούσω τόν πατέρα καί σέ καί δλου; τού; 
συγγενείς σου.

» Χαίρω δτι κατώρθωσα τέλο; πάντων καί έγώ 
μίαν άνακάλυψιν' σέ άσπάζομ.αι δέ φιλικώς, πιστεύων 
δτι άρκετά είργάσθην, ώστε νά μείνη τό όνομά μου 
άν όχι εί; τήν τών άνθρώποιν, τουλάχιστον εί; τήν 
τών γραμ-μάτων ιστορίαν.

»  Ε^ωσο.
»  Κ. Κ. »

Ο  Les Plaideurs.
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Ταϋτα μεν ό φίλο;' εγώ δέ ; —  Μένω άφωνο; 
ύπό Θαμβού;, άφ’ ου μάλιστα άλλο; τις φίλος παρών 
και άκούσα; τά  εν τή επιστολή, ήρώττ,σε μήπως ό εν 

Μεγάροις έχη μάλλον αξιώσεις νά στ.μειωθή εις ττ,ν 
φυσικήν ιστορίαν.

V
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'Εκ  ΚωνστανηνουπόΑει. 

Πρύ(· τον Κύριον Κ . Ζ . ( * )

—000—

Έσίγησεν, ώ φίλ’, έδώ ή τρυφερά μου Μοίσα 
Άντί ήλΙου φωτεινοί σκότος παχύ εύροίσα 

Κι’ αντί γλυκέος έαρο; χειμώνα κρυερόν.
Ημιτελές τό άσμα τη; άφήκ’ έπί τη; λύρας,
Κι’ ώς πρός τά νέφη τό πτηνόν φεύγει τήν λύσσαν Οήρας, 

Ούτω ν’ έκείνη έφυγε πρός άλλον ουρανόν.

Ένφ καρδίαι ττέρις μου αναίσθητοι εδρεύουν,
Λ'ίτινες μέ τόν βόρβορον της 'ύλης φαρμακεύουν

Τήν ποίησιν, άνθος τερπνόν καλλύνον τήν ζωήν,
Κ ’ ένφ πυκνή προλήψεων δυσώδης άτμοσφαΤρα 
Μολύνει τόν Οωπεύοντα τήν λύραν μου αέρα

Καί πήγει τών Ασμάτων μου τήν πάλλουσαν φωνήν,

Θέλεις έδώ ή Μοίσά μου οϊστρήλατος νά ψάλλη 
’Εδώ, στήν γήν τοί υλισμοί, έδώ, έδώ νά Οάλλη 

Ύπό τό κάλυμμα νυκτός τοσούτω παχυλής!
Ινυπάρισσοι μόνον έδώ σκιάζουν παν μου βήμα 
Καί άπ’ αυτοί τοί όρθρου του έως τό κρύον μνήμα 

Κράμα Οά ήν’ ό βίος μου δακρύων καί χολής.

Τί πρός έμέ ποιητικός όρίζων καί ώραΤος 
Καί ουρανός γλαυκονεφής και πόντος γαληναΤος 

Καί φύσις διαλάμπουσα τόσον πολυτελώς,
Έάν έγώ κυλίωμαι εις τρύγα άδοξίας,
Δεσμώτης δυσανασχετώ·/ κοινωνικής δουλείας,

Καί α! καλαί μου φεύγωσιν ώραι άνωφελώς;

Λεν προσποιεΐ τό πλαίσιον άξίαν εις εικόνα,
Ή ;  πεφυρμένα χρώματα άποτελοίσι μόνα

Τήν έγγραφείσαν άτεχνώς πολύπλοκο·/ σκηνήν,
Ούτε άρέσκει ό καρπό; ό έξωθεν ώραΤος,
Σκώληξ ένφ στά σπλάγχνα του φωλεύει πειναλέος 

Λυμαίνεται τήν γύρω του λευκόχυμον τροφήν I

Μάτην ό νοί; μου καί ποτε ύψοίται στους αιθέρας 
Καί μάτην στρέφω τ’ όμμα μου πρός λαμπροτέρας σφαίρας

Υψηλότερων τών ψυχρών τοί όχλου ιδεών,__
Τό πίρ, σπερ αισθάνομαι έντός μου ϋποκαίον,
Δέν θέλει χύσει ζωηρόν πώποτε καί γενναΤον

’Εκλάμψεις δόξης διαυγεΤ; στήν πρό έμοί όδόν.

Ο  Ό  φίλο; οΰτος μοί έγραφε ποτε έξ ’Αθηνών . Δέν 
αμφιβάλλω ό'τι ή Μοίσά σου άναζωπυρουμένη υπό τών 
καλλονών τής Έπταλόφου καί τοί ποιητικοί αύτή; όρίζοντος 
οίστρηλατεΤται καί έξεγείρεται » Άπάντησις δ’ εις ταίτα 
εΐνε ο! άνω στίχοι.

"ίίλιος δόξης δι’ έμέ ποτέ δέν Ο’άνατείλη,
Αλλά θολό; καί άγνωστος ό βίο; μου οφείλει

Νά άπορρεύση βαθμηδόν ώς ονειρον σκιά; . . .
Ώ  σεΤ; χρυσαΤ ελπίδες μου τής πρώτης ήλικίας,
Ώ ; έλαφράν σάς ήρπασε πτέρωμα μετά βία;

Ό  τής πραγματικότητο; ακάθεκτος βορράς,
ι

Κ ’ ήδη, ώ φϊλ’ έσίγησεν ή νεαρά μου Μούστε 
’Αντί ήλιου φωτεινοί σκότος έδώ εύροίσα 

Κι’ αντί γλυκέος έαρο; χειμώνα κρυερόν.
Ημιτελές τό φσμα τη; άφήκ’ έπί τής λύρας 
Κι’ ώ; πρός τά νέφη τό πτηνόν φεύγει τήν λύσσαν Οήρας 

Έντρομος ύπεςέφυγε πρό; άλλον ουρανόν!

 0 0 0 ----

Τ Ο  Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν .

Προc γολ- Κύριον Φ,—  //,— ·

Ε ίc Παρισίονς.

Could I remount llie river of my y cars 
To the first fountain of our smiles and tears,
I would not trace again the stream of hours 

Between their outworn hanks of wither'd flowers. 
But bid it flow as now—until it glides 
Into the number of the nameless tides .. .

BYRON-

Ένφ ακόμη ό άστήρ τοί βίου μα; αύγάζει
Καί έπί τοί μετώπου μα; άκτίς του παίζει μία,

Ένφ τά βλέφαρά μας νύξ ά/.όμη δέν σκιάζει
Κ ’ ή λίμνη έφ’ ή; πλέομε·/ εΐν’ ήρεμος καί λεία, 

Άνάσχες, φίλε, πρό; στιγμήν τής λέμβου μα; τόν δρόμον 
Καί πρός τό φείγον Παρελθόν ας ρίψωμεν 6ν βλέμμα, 

Πριν τόν σκληρόν του ό χειμώζ μάς έπιοάλη νόμον 
Ή  κλύδων εί; τά; φλέβα; μα; παγώοη τις τά αΤμα. 

Βραδύτερο·/, απαίσιος, τις οΐδ’ ; Γσω; τι; τύχη
Τά σκάφος μα; τά εύθραυστον πρό; τρίμματ’  άναμένη. 

Ή  αύρα α'ΰτη ήτις νίν τά; πτέρυγά; του λείχει 
Μή Οάρόει— αύρα πάντοτε τερπνή δέν θέλει μένει.

Καί πρώτον επί τής λευκής έκείνη; παραλίας
Τών βρεφικών μα; ϊό’ εκεί τά ίχνη τών βημάτων, 

Όπότ’ άκόμη νήπιοι παίδε; μετά δειλία;
Τήν νάρκην άπερρίπτομεν τών πρώτων κινημάτων. 

ΈκεΤ, πριν ετι στή; ζωή; τό πλοΐον έπιβώμεν
Ναίται, κ’ ή πείρα μ’ αλμυρού; άφρούς μάςπεριλούση. 

Παρά τήν όχθην εύθυμοι κι’ αμέριμνοι έζώμεν
ΙΙρίν τι; φροντίς τοί λογισμοί τά ρόπτρα έτι κρούση. 

Καί άν τυχόν έβλέπομεν τό κίμα ποτ’ εί; ζάλην
Κι’ άν καί μακράν, στά στήθη μα;ή φόβο; είσεχώρει, 

Έτρέχομεν πρός άσυλον— τήν μητρικήν αγκάλην 
K ’ tv φίλημα τοί τρόμου μα; τό δάκρυ ’παρηγόρει!

Είπέ, δέν βλέπεις νέφαλον επίχρυσο·/ έκείνα 
Τά έτη τά εύδαίμονα κι’ άθώα περιβάλλον,

Δέν βλέπει; ρόδ’ αμάραντα, λευκά δέν βλέπει; κρίνα 
Έκεΐ στήν όχθην πέλαγος δέν βλέπει; Των Οάλλον; 

"Ω, μόνον παίδε; πέπρωται νά παίζωμεν μέ βόδα,
Καί, παΐίες, τά ήδέατων δέν έκτιμώμεν μί?α,

Άλλ’ αλαζόνα έπ’ αύτών φέρομεν φεί! τόν πόδα 
’Ενώ κάν Εν βραδύτερου δέν μάς δωρεΐ ή Μοίρα.
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©•/ητοί! ή ευτυχία μα; στήν ήλικίαν μόνον 
Τήν παιδικήν, τής έντελοίς άγνοια; αναθάλλει.

Ό  νοί; μα; μάτην τήν ζητεί στόν μετά ταίτα χρόνον 
Καί μάτην τέλος αν ποσώς ύπάρχη αμφιβάλλει.

Ίδε κατόπιν,—  δρχεται ή πρώτη άηδία
Κ ’ ή τών πτερύγων δεξιά τοί όλβου μα; έκόπη.

Τά άνθη διεδέχθησαν τά σκυθρωπά βιβλία
Καί διδασκάλου ή μορφή, βρυκόλαξ, καί οί κόποι.

Άντί αίθριου ουρανοί πνιγώδη; άτμοσφαίρα 
Ήδη Σχολής τά στέρνα μας τά νεαρά βαρύνει,

Κ ’ εις τή; ξηρά; Γραμματική; τάς Κλίσεις ή προτέρα 
Άμεοιμνία έντρομος ταχέως μά; άφίνει.

Έδώ, τραχεία “Αλγεβρα μ’ άνίσου; έξισώσεις,
Ζοφώδης έκεί Τάκιτος μέ σιγηλά; έκφράσεις,

Στρυφνά κατόπιν σχόλια,—  παρέκει σημειώσεις,
’Ιδού καί ταύτης τής ζωή; τά τέταρτα κ’ αί φάσεις

Τήν έποχήν όμως αύτήν καί τι; άκτίς φωτίζει 
’Απαύγασμα άειλαμποίς ήλιου—  ή φιλία,

Αίσθημα ώ ! παρήγορον, ό’περ άνακουφίζει
Τά; θλίψει; μα; όταν έντός στενάζη ή καρδία.

Τά; χείρας τότε έτείναμεν, ώ φίλε, πρό; άλλήλους 
Κ ’εί; λέμβον μίαν άδελφοί έκτοτ’  ο! ξένοι τέως 

Τόν βίον οιαπλέομεν καί πρό; άκτά; άδήλους 
Συνναίται τά πηόάλιον στρέφομεν Οαρραλέως.

’Ίδε παρέκει, —  τή; χολής έκτείνεται τά μέρος 
"Οπου πυκνοί εκφύονται τών θλίψεων οί κλώνε;.

Έκεί μά; οίνοχόησε τό νέκταρ του ό 'Έρως
Κ ι’ άνίΐ’ ήόανής τά ‘χείλη μα; έβαψαν άλγηδόνε;.

Δέκα καί πέντ’ ή μην έτών μόλις έξαίφνης ότε
Σ’ τήν νύκτα τή; καρδία; μου άνέτειλαν αί πρώται 

'Ροόόχροε; τοί έρωτος αύγαί καί Οερμόγονοι.
ΟΤμοι ! παρήλθον έκτοτε πικροί καί μαίροι χρόνοι, 

Παρήλθον μήνες τιναγμών, νύκτες κλαυθμών παρήλθον 
ΙΙαρήλθον άπελπιστικώ; οδύνης πυκνά νέφη,

Άλλ’ εί; τόν νοίν μου αί στιγμαί, ώ όχι! δέν άπήλθον 
Έκείναι ό'σα; 6 άγνό; έρω; μου περιστέφει.

“ Οχι, δέν έλησμόνησα τήν έκστασιν τήν Οείαν 
Εί; ήν μεθύων έπλευσα ό'τε τά πρώτον πάλ.λων 

Τό στήθος τό έφηβικόν καί πάλλων τήν καρδίαν 
0 Τήν άγαπώ » κ’ έγώ αυτός άκόμη άμφιβάλλων 

Πρός έμαυτόν έτόλμησα δειλώς νά ψιθυρίσω 
Καί τά πτερά τών πόθων μου έλεύθερα ν’άφήσω·

*Οτε εις τέως άγνωστον ζωήν είσήλθον πρώτον 
Καί εΤδον γλυκύ άπασαν τήν φύσιν μειδιώσαν 

Κ’ένόμισα Παράδεισον τήν γήν χαρά; κ’έρώτων 
Κ ’ήσθάνθην τήν καρδίαν μου ύφ ηδονής σκιρτώσαν! 

’Όχι, δέν έλησμόνησα τ ’άστράπτον της τό βλέμμα 
Τό χύνΟι λάβας ρύακας ς-’άκράτητάν μοβ αΤμα 

Καί τάς τοί έγκεφάλου μου έξάπτον φαντασίας 
Ώς έλαιον φλογιστικόν πυρκαϊδ; θρασεία;·

Άκόμη μένει ζωηρόν τό φάσμάτη; έμπρό; μου,
’Ιδού, έμπρό; μου τήν όρά έδώ ό οφθαλμό; μου 

’Ώ  ναι, τήν βλέπω . . . μειδιά ώ ; έμειδία πάλ.αι·
Τήν θελκτικήν τη; κεφαλήν στόν ωμόν μου έρείδει 

Κ ’έμέ πάλιν τά ομμά της έμέ στρέφει νά Τδη
Καί πάλιν α! ευώδεις της μέ θλίβουσιν άγκάλαι.

Εί; αύραν πάλιν αί πνοιαί μας μίαν συγκιρνώνται 
Καί πάλιν αί καρδίαι μας θιγόμεναι συμπάλλουν 

Καί πάλιν εί; τά χείλη μου τά χείλη τη; κολλώνται 
Κ ’εί; τήν ψυχήν μου ήδονάς τών ουρανών έμβάλλουν ! 

Ώ  Χερουβείμ σείς άγγελοι, ώ άγια σεΐ; όντα 
Ατινα εί; αιώνιον πλέετ’ εύδαιμονίαν,

Ε'ιπέτ’ ήσθάνθητε ποτέ τά στήθη σα; έρώντα,
’Ησθάνθητέ ποτ’ έρωτος φιλήματος μαγείαν ;

Είπέτ’ !. άν όχι, άπρεπώ; σείς άγγελοι καλείσθε.
“Αν όχι, όχι ουρανόν άλλ’ Έρεβος οίκείτε,

Ά ν  όχι, ά Παράδεισος έπί τή; γήςμας κείται
Κ ’ήμείς, ήμείς οι άγγελοι καί οί θνητοί σείς εΤσθε! . . . 

’Αλλά τί λέγω! . . . λησμονώ, ό άφρων, τόσα; θλίψεις, 
Τήν μετά ταίτα άκρατον τοί χωρισμοί πικρίαν,

Τό βάσανοντό άσβεστο·/ τή; μετά ταίτα δίψη;
"Ητις σφοδρώς τά σπλάγχνα μου μ’έξαψιν όλεθρίαν 

Διέφλεγε τήν φίλην της εικόνα κάν πρός μίαν 
Μόνην στιγμήν πλησίον μου νά έπανίδω πάλιν 

καί κλείσω τήν άγκάλην τη; εις τούτην τήν άγκάλην . . .

Τοί παρελθόντος φάσματα μακράν, ώ άνσμνήσει;
Μή τάς πληγά; μου ξέετε, τά; μόλις ούλωθείσα;

Μή μόλις τών δακρύων μου τά; στειρευσάσα; βρύσει; 
Νέα; πηγά; προσφέρετε εις λύπα; άντληθείσας !

’Αρκεί! θυμίαμ’  άφθονον έκαυσα στόν βωμόν σας 
Κ ’ ήδονή; ώρας ποθητά; προσέφερον Ουσίαν.

Άκόμη ζή στά χείλη μου ήχώ τών στεναγμών σα; 
Κ ’έντό; μου ύπό τήν σποδόν τρέφω άπελπισίαν.

’Αρκεί ! Μή πλέον κόπτετε τοί 'ύπνου μου τά νήμα, 
Άρπυία; μή τοί λογισμοί, άπατηλούς ονείρου;,

Μή πλέον! ήδη ήρχισα εί; λήθην ώ; εις μνήμα 
Νά θάπτω τά; ελπίδα; μου τά; πρό μικροί άπειρου;.

Τά βλέμμά μου τό κεκμηκός άλλοΟ Οά στρέψω ήδη.
Τά παρελθόν άν δάκρυα, τό μέλλον κάν τί δίδει;

Φίλ’ έγγυτέρω ϊδ’ έκεί—ύπό σωρείαν φύλλων 
Τύμβου στήν όχθην μάρμαρον καλύπτει ένα φίλον. 

Ένφ τερπνή περί αύτό ή φύσις έκδιπλοίται,
Μονήρες καί σιωπηλόν μνημείον άνυψοίται 

Σώμα άψύχου σώματος άλ.λ’ άσπλαγχνον καί κρύον, 
Θηλάζον καί τρεφόμενον μέ γάλα τών δακρύων.

”Ω, ευτυχής ϊστις ποτέ τοί βίου τήν σελίδα
Άναγινώσκων ονομα γνωστόν μέ τήν σφραγίδα 

Τήν μελανήν τοί Χάρωνος δέν είδε σφραγισμένο·/
Καί φίλον Ό ν δέν έκλαυσεν εί; τάφον έρριμμένον ! 

Τρισευτυχής ό’στις ποτέ τ’ΰνομα τοίτο κράζων 
Θανάτου μόνου σιωπήν δέν ήκουσε στενάζων 

Ή  φιλοπαίγμονα ήχώ γειτονικής Ερήμου
Εις τήν φωνήν του ν’ άπαντδ διά φωνής πένθιμου ! . . 

Ίδε, κισσός τό μάρμαρον αύτό περικαλύπτει
Καί έπ’ αύτοί μακρόφυλλος κλάδος ιτέας κύπτει,

Άλλ’ ϋπ’ αύτό ; —τό παν χειμών, τό πάν νύξ ερεβώδη;
Καί τή; έκμηδενώσεω; ό τύπο; ό ορικώδης.

Μάτην τοί. βίου έξωθεν περιφλοισβεΐ τό κίμα
Καί μάτην πρός τήν ϋπαρξιν έν μόνον φέρει βήμα. 

Άφοί ά λίθος ό βαρύ; μετέβαλεν έκείνην
Τήν τάφρον εί; αιώνιον καί τελευταία·/ κλίνην 

Σιγή έντός άπαίσιο; μονάρχης βασιλεύει
Καί τοί θανάτου ή σκιά ατάραχο; φωλεύει.

Θάνατε! είσαι άχαρις καί μάτην ώ; έσπέρα;
Σέ παριστώσιν ήσυχο·/ στά τέρμα τή; ήμέρα;.
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Μάτην τόν φόβον ή έλπι; Οέλουσα νά κσλύπτη 
Μέ άνθη άσμενίζεται τά; φρίκαςσου νά κρύπτη 

ΕΓσ’ άχβρι;, ώ θάνατε, άχαρι; καί φρικώδης
KV, μυσαρά αγκάλη σου σκληρά καί παγετώδης I . . .

Λέγουν ίτι ό θάνατο; συντρίβει τάς άλύσει;
Δι’ών στο σωαα τήν ψυχήν προσέδεσεν ή φύσις 

Κ ’ ελευθερίας κομιστής πρός κόσμον φωτός άλλον
Στήν ύλην άπροσπέλαστον και ζένον πρός τόν σάλον 

Τής γής, ό'στις ώ; χείμαρρος στ’ ορμητικόν του ρεύμα 
Συτρέφων φύλλον προσριφΟέν άπό χειμ&νος πνεύμα 

Άκαταπαύστως των θνητών τόν βίον στροβιλίζει 
Εις τά πτερά του τήν ψυχήν ταχύ; μετακομίζει.

Λέν εΤν’ ό τάφος, λέγουσιν, είμή άπλήτι; κλίνη ;
"Οπου τό σώμ’  ατάραχος περιφρουρεΤ γαλήνη 

Καί ύπνος είν’ ό θάνατο; βαθύ; καί στιγμιαίος 
"Ον διαδέχετ’ ήλιος άλλη; ζωής ωραίος,

Μετ' ευφροσύνης ή ψυχή 8τ’  άφυπνιζομένη
Εύθύ; πρός τήν αθάνατον πηγήν της άναβαίνει 

Καί έλευΟέρα του λοιποϋ έκείΟεν έκτών νόμων
Τού χρόνου καί του. σώματος στών ουρανίων δόμων 

Τάς αιθέριου; φωτεινή περιπλανάτ’ εκτάσεις
"Η εί; τοΰ θρόνου τού Θεού παρίστασται τάς βάσεις. 

Λέγουν .. . άλλά τις οΐδε άν τά πάντα ίίκασΐαε 
Δέν εΤναι καί παρήγοροι ελπίδων όπτασίαι;

Τί; οΤδ’ Sv τά δεσμά αυτή; άντί νά διαλύη 
Ό  θάνατος καί τήν ψυχήν στόν τάφον δεν έγκλείη 
Άνεπαισθήτως έως οΰ ό χρόνος άναλώση 
"Γλην καί πνεύμα ένταοτφ καί πάντα μηδενώση ;

—  Τά πνεύμα είν’ αιώνιον !—  "Εστω, άλλ’ άν όμοιο»;
Ή  νύς τοΰ τάοου έπ’ αύτοΰ έπίκητ* αιωνίως ¡

—  Τό πνεύμα εΐνε φωτεινόν, ή νύς δέν τό σκιάζει.
—  Άλλ ’ άν τό φ(ός του τής δαδό; τήν φλόγα ομοιάζει 

Καί ϊλων των αισθήσεων τήν ύλην κατακαύση 
Στόν ζόφον τών τριγύρω του νά διάφεγγη παύση ;
Εΐτα, τί; οΐδ’ άν φοβεραί καί τών νεκρών έπίσης 
Τούς ύπνους Οέν ταράσσωσιν ονείρων εμφανίσεις ;
Τί; οΐδ άνίσω; καί άφαϋ τό αάβανον καλύψη
Τό σώμα καί ή αΐσθησις ή έςωτέρα λείψη 
’Αφού στήν έ'δραν τής ζωής άποσβεσθή πας ήχος 
Καί τό έπιθανάτιον τήν περισφίξη ψύχος,
Ζώσαι εις τόν εγκέφαλον δέν μένουν έτι θλίψεις 
Ή  καί τά φρικωδέστερον άν συνειδότος τύψεις 
Μέ όνυχα άκάματον ώς ήπαρ Προμηθέως 
Αιώνια τά σπλάγχνα του δέν σχίζωσι βαθέως 
Τ ί  ώς μέ σφΰραν πλήττουσαι τά ένδον τοΰ κροτάφου 
Άπαύστως δέν τρομάζωσι τήν σιωπήν τού τάφου ;

Φίλε, έμπρός ! τά; κώπας σου καί κωπηλάτει πάλιν.
Τό παρελθόν μας Ολιβεράν προρρίπτει καί μεγάλην 
Σκιάν καί μόλις άμυδραί τής πρώτη; ήλικία;
Αύγαί τινε; τού βίου μας χρυσόνουν τάς πρωίας. 
’Εμπρός I Εμπρός ! τήν λάμψιν μας μή πλέον τις άνέχη. 
Πρός τά; άκτά; τού μέλλοντος πλησίστιος άς τρέχη!

Καί σύ, ώ λίμνη τής ζωής, πολύααλε, βαθεία,
Κύλα περί τά σκάφος μα; τά κύματά σου λεία,
Έως οΰ όόςης φθάσωμεν άκύμαντον λιμένα 
Καί βάλωμεν τήν άγκυραν εις ασφαλή πυθμένα.

Σ. 2.

ΠΕΡΙ TOT TE ΡΕ-ΡΕ. Το εν έκκλησί* ψαλλό- 
μενον Τέ fî~fs, αρχήν εσχεν επί των τελετών, έθι- 
μοταςιών καί παρατάςεων τώ ν έν τή  τής Κωνσταν
τινουπόλεως Αυτοκρατόοων Αυλή τελόυμένων.

Το Τέ ρέ-£έ, εστι λέξις Λατινική, σημαίνουσα Βα
σιλέα, δι’οΰ δνόματος έπισταμένων τών πανηγυρικών 
καί λαμπροφόρων εορτών καί τών έπικρότων πομπι
κών εκείνων έν αΰταΐς τελουμένων Βασιλικών προε
λεύσεων, οί τοΰ Παλατίου ψάλται όμοΰ μετά του 

λαού έπευφήμ.ουν τον Αύτοκράτορα πολυχρονοΰντες, 
καί ψάλλοντες έφύμνια ταΐς εορταΐς κατάλληλα" οΐον 
έν μεν τη  τών Χριιγουγέννων εψάλλον έπί τών τελε
τών τής αυλής έν ήχοι Γ ' τόδε. «  Τον έν Έδέμ Πα
ράδεισον ήνέορζεν έν Βηθλεέμ ή Παρθένος, έξ ής Χρι

στός δ Θεός ήμών ηύδόκησε τεχθήναι. »  ’Εν δε τή 
τών Φώτων, έν ή/ω Πλ: Α' «  Χριστό; ένδύεται φιλ- 
ανθρώπως ρείθρα του ’ΐορδάνου. »  ’Εν δε τώ  ΓΙά- 
σχ%, έν ήχω Α ' «Χριστός έν τάφο) νεκρός ώφθη, θα- 
νάτω θάνατον θανατώσας. »  Έν δε τώ  τέλει τών 
άσμάτων τούτων παρέτεινον οί ψάλται τό  κράτημ,α 
τερερεμτίζοντες, ανακαλούμενοι διά τής Λατινίδος 
τερώδου; φωνή; ταύτης καί τήν ακοήν πληττούση; 

λέξεως ρε- ρέμ (Βασιλεύ) τήν τοΰ Ανακος προσηγο- 
ρίαν ενδελεχούς.

Σημειωτέον ου μόνον Ελληνιστί (έξ δτου τά  σκή
πτρα τής Μοναρχίας έκ τής παλαιάς Ρώμης μ.ετη- 
νέχθησαν εις τήν Νέαν), άλλά καί Λατινιστί εψαλ- 
λον οΐ ψάλται πολυχρονοΰντες του; Αύτοκράτορα; ού- 
το»; «Christus Deus noster conservât Imperium 
vestrum per multos anuos et bonos »  τουτέστι, 

Χριστός δ Θεός ημών φυλάςαι τήν υμών Αυτοκρατο
ρίαν έπ’ ετεσι πλείστοις καί άγαθοΐς.

ίστέον δ’ ετι, δτι,καθάπερ τό Τε- ρε- ρε έτερερέμτι- 
ζον, ουτω καί Νανέ-νανά (λέςις Εβραϊκή δηλοΰσα 
« Σώσον δή (Θεέ) σώσον») έν τώ  τέλει τών ασμά
των καί πολυχρονισμών εψαλλον έφ’ ικανήν ώραν 

νενανατίζοντες.
Οι δέ πρό τής άλώσεω; καί μ.ετά ταΰτα Μουσι

κοί, διαφόρων ασμάτων ποιηταί, ενοΰντες τών παρ’ 
αυτών φιλοπονηθέντων, προσέθεντο καυτοί επίσης 
τότεΝενανέ αυτό καί τό  Τέ-^έ-ρέμ^έν τοΐς μ.ελωδή- 
μασιν ώς λιγύφωνα.

Είχον μ,έν καί οί τών Ελλήνων αρχαίοι τά  τών 
Φορμιγγών αυτών ή Κιθαρών τερετίσματα, καί λιγυ- 
ρώς έτερέτιζον άδοντες, άλλ’ οι τής Βυζαντείου Αύ- 
τοκρατορικής αύλής άοιδοί, τά  τών ¿ρχαίων ταΰτα 
τερετίσμ.ατα μετηλλάξαντο πρός εύαρέστησιν τών 
κρατούντων, εις τό ρέ-ρέμ, Βασιλέα. [Εκ τών ανεκ
δότων Κοινσταντίου τοΰ από Σιναίου.] ( 'O jióroca. )
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