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Η ΕΜΑΗ.
ΑΡΘΡΟΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ.

(Συν^χίΐχ· i£a φυλλάδιο λϊ )

Την δεκάτην αύγήν μετά τήν άφιξιν τοΰ Βοβλαίϋ’ 
μεγάλη ταραχή έπεκράτει έντός τοΰ ΓΙ α. Ολοι ο1 
άνδρες έτρεχον θορυβωδώς πρός τό περίφραγμα, καί 
ποός τήν όχθην τοΰ βράχου, μετά ταΰτα δ’έπιστρέ 
ψαντες είς τάς οικίας των, ήρπασαν τά δπλα τ.ων, 
καί άνεχώρησαν μετά βίας, άφήσαντες μ ικράν φυλακήν 
είς τό φρούριον. 0 Αλβέρτος είδε τά κινήματα 
ταΰτα μέ μεγάλην ανησυχίαν, καί δέν ήξϊυρεν άν 
πρέπη ελπίδα ή φόβον ν’άρυσθή έζ αύτών. Δι’δ καί 
δταν ήλθεν ή Εμάη φέρουσα τήν τροφήν του, καί 
κατά πρώτην φοράν εύρέθη μετ αύτής μόνος, τήν 
έρώτησε ποΰ άπήλθον οί άνδρες, άν καί σχεδόν 
πεπεισμένος δτι δέν θέλει λάβει άπόκρισιν. Παρά 
“ασαν όμως ελπίδα ή κόρη τφ άπεκρίθη·

— Μακράν εις τήν θάλασσαν, είπεν, έφάνη τ ε- 
πάϊ ( πλοΐον), καί έτρεςαν νά τό κατασκοπεύσουν 
άπό τό πέραν άκρωτήριον, φοβούμενοι μή είναι 
πλοΐον ερχόμενον ν’ άνακαλύψη τό τελευταΐόν των

καταφύγιον, μ.ή είναι πλοΐον τών αδελφών σου έε- 
χόμενον νά σέ σώση.

— Καί μελετώσι τώ οντι νά μέ φονεύσωσιν ; 
Δεν με κρατοΰσιν άρά γε διά νά ζητησωσι πλούσια 
λύτρα; έρώτησεν ό Βαβλαίϋ.

— Δυστυχή, δυστυχή Πακέκα, είπεν ή Εμάη 
δακρύουσα. II έλπίς είναι άπατηλή σύντροφος. Οταν 
ούϊ) ό εικοστός ήλιος, σέ, τόν υιόν τής ανατολής, σέ 
τόν λευκόν ώς αύτόν τόν ήλιον, θά σέ σφάξη ό υιός 
τοΰ Χουράκη, νά θρέψη μέ τό πνεΰμά σου τοΰ πατρός 
μ.ου τό πνεύμα.

— Αλλ’ άν είναι αληθές δτι μ’ εύσπλαγχνίζεσαι, 
καί άφ’ού είναι άδελφός σου ό Βίδης, δέν δύνασαι 
να μεσιτεύσης υπέρ έμοΰ πρός αύτόν ;

— Η φωνή τοΰ αίματος τοΰ πατρός μου είναι 
τής φωνής μου ίσχυροτέρα, είπεν ή Εμάη περίλυ
πος. Η αιχμαλωσία σου πανηγυρίσθη ώς έορτή.. 
Οί αδελφοί σου έκρέμ,ασαν τόν γέροντα Χουράκην, 
οί αδελφοί σου έφόνευσαν τούς νέους πολεμιστάς 
μας. Η έκδίκησις είναι’ τών Νεοσεελανδών ή ύπερ- 
τάτη τρυφή. Καί άν δέν σ’έφόνευεν ό Βίδης δ αδελ
φός μου, είσαι πάντοτε κτήμα Κάϊ Κούμ-ου τοΰ# 
αίμοπότου, δστις έπρόσφερε δι’έμέ είς τόν αδελφόν· 
μου τοΰ μνηστήρος τά δώρα.

— Πώς ! άνέκραξεν ό Βοβλαίϋ. ό θηριώδης εκείνος,.
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δ α'ιμοβόρος, ό άγριος, θά γίνν) έδικός σου σύζυγος, 
ώ Εμάη; Σύ ή ώραία, σύ ή γλυκεία, ήτις έχεις 
βλέμμα αγγέλου καί ούρανίαν καρδίαν θά συζήσν,ς 
μ’αύτόν δστις τόν φόνον έχει χαράν του, καί τάν 
έκδίκησιν έχει άπόλαυσιν ;

— Οί Α ρ ί κ α ι σας (οί ιερείς σας) , άπεκρίθη ή 
Εμάη, μ’έδίδαξαν ένα Ατού αν, δστις αγαπά τούς 
άνθρώπους, καί άποστρέφεται το αίμα καί τήν άνθρω- 
ποφαγίαν. Αλλά κόρη τών έρήμων, είς τάς έρήμους 
είυ,αι προωρισμένη νά ζήσω, καί τών άδελφών ριου 
τά έθιμα πρέπει, άν καί τά άποστρέφωμαι, νά τά 
στέργω.

— Αιατί νά ζήσης είς τίν έρημον, ειπεν δ Αλ
βέρτος, λαριβάνων περιπαθώς τήν χεΐρά της. Ελθέ 
είς τήν κοινωνίαν, έλθέ είς τάς πόλεις μάς, καί θά 
είσαι ή στολή καί τό καύχημά των. Ας φύγωμεν 
άπό τόν βράχον αύτόν τοϋ ολέθρου, βοήθησόν με νά 
δραπετεύσω, όδηγησόν μ.ε είς τάς άγνωστους αύτοΰ 
άτραπούς, καί άντί καλύβης θά έχης χρυσοΰν οίκον 
νά κατοικής, καί άντί νά περιφέρησαι είς τά δάση , 
θά έχγ,ς λαμπράς άμάξας νά σέ σύρωσιν.

— Η εύτυχία, άπεκρίθη στενάζουσα ή νεάνις, δέν 
εύρίσκεται είς πλουσίους οίκους καί είς ωραίας άμά
ξας, άλλά ...

-τ- Αλλά ,· έρώτησεν ό Αλβέρτος.
—· Αλλά, άπεκρίθη έκείνη μετά δισταγμού άπο- 

δεικνύοντος φυσικήν αισθημάτων λεπτότητα, παρά
δοξον είς άγρίαν· άλλά... κατοικεί είς τάς καρδίας, 
είς τάς καρδίας, αϊτινες άγαπώνται.

— Καί πού, φιλτάτη κόρη, έκραξεν ό Βοβλαίϋ 
πλήρης συγκινησεως, καί ποΰ θέλεις εύρει καρδίαν 
αύτής θερμότερον πάλλουσαν άπό άγάπην καί άπό 
εύγνωμοσύνην ;

Καί τήν εϊλκυσεν εις τάς άγκάλας του, καί έκλινε 
τό πρόσωπόν του πρός τό πρόσωπόν της, καί αί δύω 
πνοαί των συνανεμίγησαν είς μίαν, δπερ είς τά μέρη 
έκεΐνα είναι τής άγάπης τό ύπέρτατον δείγμα, καί 
έπέχει τόν τόπον τοϋ έκεΐ άγνώστου φιλήματος.

Αλλ’έν τώ ά'μα ή Εμάη άνεσκίρτησε καί άπήλθε, 
διότι ή γεγυμνασμένη άκοή της εννόησε τό βήμα τών 
άγριων προσερχομένων. Καί τώ δντι μετά δύο 
λεπτά οί είς κατασκόπευσιν άπόντες έπέστρεψαν χαί- 
ροντες, καί κηρύττοντες δτι τό πλοϊον έφερε γαλλι
κήν, δχι άγγλικήν σημαίαν , καί διευθύνετο πρός 
άλλας θαλάσσας.

Μετά την συνδιάλεξίν ταύτην ό Αλβέρτος έμεινε 
πεπεισμένος δτι ή Εμάη τόν οΐκτιρε καί έτι πλέον 
δτι μάλιστα τόν ήγάπα. Αλλά τί τό δφελος; Αύτή 
μόνη πώς νά τόν βοηθήση κατά τόσων άγριων, 
περιμενόντων άνυπομόνως τήν ώραν νά τόν κατα- 
©άγωσι; Καί αύτήν καν μήπως έδύνατο νά τήν 
ΐδή, πλέον, νά τήν όμιλήση έλευθέρως, άφ ού οί 
άγριοι έπέστρεψαν είς τό Πά; Τί άλλο λοιπόν τφ 
έμενεν είμή νά μέτρα τάς στιγμάς δ'σας είχεν άκόμη 
νά ζήση;

Μέ τοιούτους θλιβερούς στοχασμούς κατέπεσεν 
είς τήν σκληράν κλίνην του, άλλ’ό ύπνος δέν κατήλ- 
θεν είς τά κεκμηκότα του βλέφαρα, είμή άφ’ ού ή 
σελήνη διέτρεξε τό ήμισυ τής πορείας της. Καί 
τότε δέ ήλθε μέ συνοδείαν αγρίων καί άσυναρτήτων

ονείρων, παρις-ώντων τήν ιδίαν αύτοΰ άνθρωποθυσίαν, 
καί τούς αγρίους ύπό μορφήν δαιμόνων, σπαράττοντας 
μέ πυράγρας τά μέλη του, καίτην Εμάην ύπό σχήμα 
αγγέλου πλησίον του καθημένην καί κλαίουσαν, καί 
έπειτα άρπάζουσαν αύτόν έκ τής κόμης, καί μεταφέ- 
ρουσαν αύτόν έναέριον είς τήν εσπερινήν συναναςφοφήν 
τοϋ συνταγματάρχου Ούϊντερβίλου. Αλλ’έν ω ούτως 
έτερατούργει ή φαντασία του, καθ’ήν στιγμήν έβλεπε 
καθ’ύπνον δτι ό Καϊ-Κούμους έξεε τό όστοϋν τού βρα- 
χίονός του διάνά κατασκευάση αύλόν, αίφνης ήσθάνθη 
δτι συνελαμβάνετο άπό αύτόν τόν βραχίονα , καί 
άνεπήδησεν, άνοίγων τό ςόμα διά νά φωνάξη. Αλλά 
πριν ή προφθάση, χειρ τρυφερά τώ τό έκλεισε, καί 
έγερθείς είδεν έμπρός του γυναίκα κρατούσαν πτηνόν 
είς τό στήθός της. Κατ’άρχάς τεταραγμένος ό Αλ
βέρτος, άμφίβαλλεν άν είναι αύτή ή Εμάη, διότι τό 
σκότος έσκίαζε τό πρόσωπόν της καί ήλλοίου τούς 
χαρακτήράς της. Αλλά τέλος καθησυχάζουσά τον,

— Εγώ είμαι, τώ είπεν αύτή. όταν κοιμάται 
τό Πά, καί μόνη άγρυπνεΐ ή σελήνη, ήγέρθην άπό 
τήν κλίνην μου, καί ήλθα πρός σέ τόν φίλον μου διά 
νά σέ σώσω. Αν μέ έννοήση ό άδελφός μ.ου θά μέ 
σφάξη είς τοϋ πατρός τήν ούδούπαν (τόν τάφον), 
άν μέ ΐδή ό μνηστήρ μου, θά ροφήση τών φλεβών 
μου τό αίμα. Αλλ’άς μέ σφάξη ό Βίδης, άς ροφήση 
ό Κάϊ-Κούμους τό αίμάμου, δέν τρομάζω τόν Τ ι- 
πόκον (τόν θάνατον), άρκεϊ νά σέ άποσπάσω άπό 
τάς χεΐρας τής έκδικήσεως.

— Νά μέ σώσης ήλθες, ώ Εμάη ! άνεφώνησεν ό 
Αλβέρτος. Αέν είναι πλάνη τής άκοής μου, δέν 
είσαι άπατηλόν όραμα κατερχόμενον έκ τοϋ ούρανού 
νά μέ παρηγορήση ; Νά μέ σώσης, Εμάη, νά μοί 
άνοιξης τάς πύλας τούτου τού Πά ! Αλλά, φίλη, 
ματαία ή άγαθότης σου. Τά άκατοίκητα ταϋτα 
δάση, αί άγριαι αύταί έρημοι μοί είσίν άγνωστοι 
εντελώς. Θά πλανηθώ είς αύτάς άνοδήγητος, καί 
θά μέ θανατώση ή πείνα, ή θά μέ συλλάβωσιν οί 
συμπατριώταί σου.

— Οχι, είπεν ή Εμάη. Θά σ’ οδηγήσω έγώ, θά 
άφήσω τήν πατρικήν καλύβην, θ’άπαρνηθώ τούς συμ
πατριώτας μου, καί θά ύπάγω όπου μέ φέρης , να 
ζήσω έκεΐ οπού ζής, νά βλέπω μαζή σου τόν ήλιον 
καίνάχαίρωμαι,ή πνοή μου ν’άπαντά τήν πνοήν σου, 
καί ό τάφος μου νά σκάφη πλησίον τοϋ τάφου σου.

— Ω ! έλθέ, φιλτάτη Εμάη, εϊπεν ό Αλβέρτος περι- 
παθώς, καί έγκλείων αύτήν είς τάς άγκάλας του· 
έλθέ έκεΐ όπου ζώσιν ήμεροι άνθρωποι, έκεΐ ό'που 
άγαπώνται ώς αδελφοί, ©ά σέ θαυμάζωσιν ώς την 
γλυκεΐαν κόρην τών θαλασσών, θάσέ λατρεύωσιν ώς 
τήν ώραίαν ήγεμονίδα τών νήσων, ώς τήν κόρην τοϋ 
σοφού Ραγκατίρα.

— Μοί άρκεΐ ή μήτηρ σου νά μ’έχη ώς θυγατέρα 
της, καί νά είμαι ώς αδελφή σου πλησίον σου· διά δε 
τόν κόσμον καί διά τόν θαυμασμόν του άδιαφορώ , 
είπεν ή Εμάη μέ φωνήν έκ τής καρδίας έξερχο- 
μένην.

— Αοιπόν έλθέ, ώάδελφή τής καρδίας μου, είπεν 
εγειρόμενος ό Βοβλαίϋ, καί θέλων νά διευθυνθή πρός 
τήν πύλην τού Πά. Ελθέ, άς φύγωμεν πριν σβε-

σθώσιν οί αστέρες τού ούρανού, πριν ή αύγή προ- 
δώση τά βήματά μας.

— Οχι, άπεκρίθη έντρομος ή Εμάη. Μείνε, πρό
σεξε μή κινηθής, ή έχάθης. Νομίζεις οτι άρκεΐ νά 
θέλωμεν διά νά διαφύγωμεν; Αφρον! εύκολώτερον 
φεύγει ή έλαφος άπό τό άντρον τού λέοντος. Οί 
οφθαλμοί τών υιών τού Χουράκη είναι άγρυπνοι ώς 
οί άστέρες τοϋ ούρανοΰ. Αλλά καί άν διαφύγωμεν, 
οί πόδες τών υιών τοϋ Χουράκη είναι ώς οί άνεμοι 
είς τά δρη ταχείς, καί θέλομεν συλληφθή πριν φθά- 
σωμεν είς τάς κατοικίας τών άδελφών σου.

— Αοιπόν άπελπισία, πανταχόθεν άπελπισία!
— ΐδού, δυςυχή ξένε, τί άπεφάσισα_διά σέ. Αν 

έγκλημα πράττω, ό ισχυρός Ατούας τών Πακέ- 
κ ω ν (θεός τών χρις-ιανών) άς μοί τό συγχωρήση. Οταν 
μετ’ όλίγας στιγμάς άνατείλη ό ήλιος, πολλαί τής 
φυλής μας γυναίκες θέλουσιν. άπέλθει είς μεμακρυ- 
σμένον Π ά, διά ν’άνανεώσωσι τάς ζωοτροφίας μας. 
Μέ αύτάς θ’ άπέλθω κ’ έγώ, ώστε κάνεις δέν θέλει 
μέ ύποπτεύσει. Είς τό άντιπέραν όρος γνωοίζω θέσιν 
μεμονωμένην όπου, προσπαθών νά διδάξη είς τούς 
συμπατριώτας μου τήν ήμερωτέραν θρησκείαν σας, 
πολλάκις άποσύρεται είς τών έδικών σας Α ρ ί κ ω ν 
(ιερέων), εκείνος δστις καί τήν γλώσσάνσου νά ομιλώ 
μοί έδίδαξε, καί τοϋ θεού σου νά γνωρίζω τήν δύναμιν. 
Καθ’όδόν θά διαφύγω κρυφίως μίαν στιγμήν πρός 
αύτόν, θά τώ είπώ τόν κίνδυνόν σου,’καί θά τώ δηλώσω 
τό μέρος δπου είσαι αιχμάλωτος, διά νά τρέξη δπου 
ήξεύρει δτι κατοικοϋσιν οί άδελφοί σου, καί νά φέρη 
τα στρατεύματα των έως τήν όχθην τήν πέραν τής 
νήσου ταύτης. Θέλω τω δώσει αύτήν τήν Κ ο υ κ ο ύ
π α ν ( περιστεράν ) ήν φέρω είς τάς άγκάλας μου. 
Αυτή τρώγει άπό το στόμα μου σίτον καί πίνει ύδωρ 
άπό τήν χεΐρά μου· άμα δέ φθάσωσιν οί συμπατριώταί 
σου είς τήν πέραν άκτήν, άν δέσωσιν είς τόν πόδα της 
φύλλον φιλύρας, καί τήν άφήσωσιν έλευθέραν, αύτή 
θελει πεταξει εύθύ πρός έμέ νά μάς άναγγείλη τήν 
άφιξίν των. Τότε, άν μόνον κατορθώσωμεν νά φύγωμεν 
μέχρις αύτών, έσώθης, καί είσαι ελεύθερος! Αλλ’ ίδέ, 
τοϋτο πράττουσα,γίνομαι προδότης τών άδελφών μου· 
παραόίόωμι είς τούς έχθρούς των τά τελευταϊόν των 
ασυλον. Είπε μ-ot οτι, ήδη σωθείς, δέν θέλεις επι
τρέψει είς τούς πολεμιστάς σας νά προχωρήσωσι 
πρός τό Πά τοϋτο, ούδέ νά βλάψωσι κάνένα τών 
υιών τού Χουράκη.

0 Αλβέρτος ύπεσχέθη δ,τι ήθελεν ή Εμάη, καί 
μετ’ολίγον αύτή άνεχώρησε μετά πολλών άλλων 
γυναικών τού Πά. Θανάσιμοι ήσαν διά τόν Αλβέρ
τον αί τρεις ήμέραι τής άπουσίας της. Κατώρθωσεν 
άοάγε αύτη νά ύπεκφύγη τάς συνοδοιπόρους της καί νά 
έλθη πρός τόν ιερέα, τόν εύρεν είς τό άναχωρητήριόν 
του, ήθέλησεν ούτος ν’άναλάβη τήν αποστολήν; δλα 
ταύτα ήσαν δι’αύτόν ζητήματα ζωής ή θανάτου, 
καί ό Αλβέρτος έφαίνετο ούκ ολίγον έκτιμών τής 
πρώτης τά πλεονεκτήματα.

Τέλος ή Εμάη έπέστοεψε καλών άγγελος. Ευρε 
τόν Α ρ ί κ η ν είς τό δάσος, καί ό άγαθός ίερεύς 
άνέλαβε προθύμως τήν άποστολήν. ίί πλησιεστέρα 
άγγλική άποικία ήτον είς Κοροράϊκαν, άπέχουσαν 
τρεις ημέρας περίπου, ώστε σπεύδουσα τ βοήθεια,

δέν ήτονάδύνατον νά φθάση καί μίαν ημέραν πρό τής 
προσδιωρισμένης διά τήν ίλαστήριον θυσίαν τού Αλ
βέρτου. Ούτω παρήρχετο ή μετά ταύτα έβδομάς 
μεταξύ έλπίδος καί φόβου, καί πάσα τιγμή της ήτον 
αιώνων βάσανος διά τόν Αλβέρτον. Καί τήν μέν ήμέραν 
ή Εμάη, δτε τώ έφερε τήν τροφήν του , προσήρχετο 
είς αύτόν σιωπώσα καί μέ τά πρόσωπόν σκυθρωπόν. 
Τήν δέ νύκτα, δταν ό ύπνος έκλειε τά δμματα τών 
υιών τού Χουράκη, τούς εύρισκον ηνωμένους άνα- 
τέλλουσα ΐ σελήνη, καί δύοντες οί άστέρες.

Αλλά παρήλθον αί έξ ήμέραι, άνέτειλε δέ καί ή 
έβδομη, μεθ’ ήν άλλη διά τόν Αλβέρτον δέν έμελλε 
ν’ άνατείλη , καί ή περιμενομένη βοήθεια δέν έφαί
νετο. Τήν έπαύριον, άμα ή αύγή διεγέλα, ή β α ι
δού α τοΰ Χουράκη έμελλε νά καταβή έπί τής 
πρώτης άκτΐνος, διά νά τραφή μέ τήν ψυχήν τοϋ 
ςένου. Αί προπαρασκευαί τής μεγάλης θυσίας, με
γάλης διότι ήτον ή πράξις τής έκδικήσεως, ήρχισαν 
ήδη νά γίνωνται· δλα τά ξόανα έβάφοντο μέ 
νέαν μίλτον· νέαι ψίαθοι ήπλώνοντο είς τήν ού- 
ό ο ύ π α ν ( τό κενοταφεΐον ) τοΰ άπαγχονισθέντος 
γέροντος άρχηγοϋ, καί ξύλινον ήγείοετο τό ικρίωμα 
τής θυσίας. Κάτωχρος ό Αλβέρτος παρίστατο είς 
τάς έργασίας ταύτας, καί έκαστον κτύπημα τού 
πελέκυος άντήχει θανατηφόρως είς τή/ καρδίαντου. 
Κατά τήν μεσημβρίαν 1 ή Εμάη, τω προσέφερε τήν 
τροφήν του , τήν τελευταίαν ής έμελλε νά γευθή. 
Στιγμής; δέ δραξαμένη καθ’ ήν δέν παρετηρειτο , 
έπλησίασε πρός αύτόν, καί

— Αδελφέ, θ’άποθάνω-μαζή σου, τώ είπε 
Μετά δέ τήν μεσημβρίαν ήρχισαν οί άγώνες δι’ ών 

προοιμιάζονται αί επίσημοι θυσίαι παρά τοΐς άγρίοις. 
Είς τήν πλατείαν τοϋ Πά, συνηγμένης δλης τής φυλής, 
καί παρόντος καί αύτού τοϋ θύματος, πρώτον αδοντες 
οί πολεμιςαί έχόρευσαν τόν Π έ-Χί. Μετά ταϋτα ό έπί 
αύλών κατεσκευασμένων άπό έχθρών όστά εψαλον· 
πένθιμα ελεγεία νεκρώσιμα, καί είς αύτά νικητής άνε- 
δείχθη ό Κάϊ-Κούμους. Επειτα δ’είς τήν πάλην άπε- 
πειράθησαν τής σωματικής ρώαης, καί ό Βίδης άνεκη- 
ρύχθη άνδρειότατος πάντων. Μετά τούτο έγινε τοϋ 
Μέρε άγων, καί ό μέν Καϊ-Κούμους έθραυσε μέ 
τήν πρώτην πληγήν τοϋ ροπάλου του δένδρου κορμ.όν 
έχοντα παχύτητα σχεδόν ανθρωπίνου σώματος· 
ό δέ Βίδης κατέφερε τό ρόπαλόν του είς βράχον 
ογκώδη, καί ό βράχος συνετρίβη ώς ύαλος. Κατόπιν 
τούτου ήγωνίσθησαν είς τό τόξευμα. Είς τήν άλλην 
άκραν τοϋ Πά ΐστατο είς τών αγρίων, φέρων κατά 
τό έθος αύτών όρθόν πτερόν έπί τής κεφαλής, ό 
Βίόης έλαβε τό τόξον, κμί πριν ό άγριος προφθάση 
καν νά ΐδή δτι περί αύτοΰ πρόκειται, έτόξευσε, !καί 
έκοψε τό πτερόν είς τήν μέσην. Τοϋτο έκίνησε γενι
κόν γέλωτα είς τό Πά.

— Ωραίον ! είπεν ό Κάϊ-Κούμους. Αλλά βλέπεις 
τό μέλαν έκεΐνο σημεΐόν είς τόν ούρανόν;

— Το βλέπω, άπεκρίθη ό Βίδης, άλλά δέν ήξεύρω 
τί είναι. ,

— Ας ίδώμεν λοιπόν τί είναι, άπεκρίθη αύτός , 
κοί έτόξευσε κατά κάθετον.

Τό μέλαν σημεΐον, διευθυνόμενον πριν όριζοντίως, 
ήρχισε διά μιάς νά κατέρχηται, ταχέως αύξάνον
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είς όγκον, καί μετ’ ολίγον έπεσε κατά γης λευκή 
κουκούπα (ή εγχώριος περιστερά), φέρουσα είς 
τό σώμάτης βαθέως έμπεπηγμένον τό βέλος.

lli άγγε.Ιιαφόρος χονχοΰ.τα.

— Τί ώραΐον πτηνόν ! άνέκραξεν ή Εμάη, καί 
ριφθεΐσα έπ’αΰτού, τό έλαβεν εις τάς χεϊράς της ώς 
διά νά τό θαυμάση· στραφεΐσα δε άφανώς πρός τόν 
Αλβέρτον, καί δεικνύουσα εϊς αύτόν τόν πόδα τής 
περιστεράς,—Τής φιλύρας τό φύλλον ! είπε κρυφίως. 
0 Αλβέρτος άνεσκίρκησεν είς τό άκουσμα τούτο, καί 
έφλογίσθησαν αί πελιδναί παρειαί του.

Το δέ άθλον τού τοξεύματος έλαβεν ό Κάϊ-Κούμους.
Ο ήλιος είχε δύσει έν τούτοις, καί οί άγριοι έσκορ- 

πίσθησαν εϊς τάς καλύβας των, περιμενοντες άνυπο- 
μόνως τήν νέαν αύγήν, καθ ήν ήθελεν εξακολουθήσει 
ή φοβερά τελετή.

Αλλά περί τό μεσονύκτιον ή Εμάη ήλθε πρός τόν 
Αλβέοτον, όστις εννοείται ότι δέν έκοιμάτο. Είς τούς 
ώιιους του ερ^ιψε μανδύαν όποιοι οι τών άγριων, 
καί λαβούσα αύτόν έκ τής χειρός, τώ ένευσε σιω
πηλής νά την άκολουθήση. Η πανσέληνος έφεγγε 
λαμπρά είς μέσον τόν ούρανόν. Οταν ό εφθασαν είς 
τάν άκραν τού Πά, εϊς άγριος, κοιμώμενος παρα τόν 
φραγμόν, ήγειρε τήν κεφαλήν καί ήρώτησε·

— Τις πορεύεται ;
— Κοιμήσου , Κάρε-Τέτε , είπεν η έμάη. Εγώ 

είμαι, είμαι ή Εμάη. Καί έν ώ έλεγεν , έτρεμεν ή 
χειρ της είς τού Αλβέρτου τήν χεΐρα.

— Καί έκεϊνος τίς είναι; ήρώτησεν έπιμένων ό 
άγριος. ,

— Εδικός μου άνθρωπος, άπεκρίθη ή Εμάη. Κοι
μήσου, Κάρε-Τέτε.

ίίς πρός τήν Εμάην βεβαίως ούδεμία υποψία έδύ- 
νατο νάύπάοχη, ούό ήθελεν έπέλθει είς κάνένα άγριον 
νά τήν έμποδίση νάύπάγη όπου ήθελεν. Ουτω λοιπόν 
όπερέβη τόν φραγμόν τού Πά μετά τού Αλβέρτου. 
Επειτα δέ ήρχισαν νά καταβαίνωσι βράχον από
τομον καί κρημνώδη, όπου άνευ τής χειραγωγίας καί 
τής βοήθειας τής Εμάης, ήθελεν άφεύκτως κατακυλι- 
σθή είς τό χαϊνον βάραθρον ό Αλβέρτος. Τέλος δ έφθα- 
σαν είς μέρος οπού έκοιλαίνετο ό βράχος είς μικρόν 
σπήλαιον, μη φαινόμ.ενον άνωθεν άπό τού Πά τόν 
φραγμόν. Εδώ δέ σταθεϊσα ή Εμαη,

— Δεν δύνασαι νά μ’ άκολουθήσης περαιτέρω, 
τώ είπε, χωρίς μυριάκις νά συντριβής κατά τών 
κρημνών.

Δέσασα δέ αύτόν ύπό τάς μασχάλας διά στερεού 
σχοινιού, καί μετά ταύτα προσδεθεΐσα ή ιδία έκ τού 
σώματος είς έκεΐ που παραφυόμενον ισχυρόν κορμόν 
πίτυος, έλαβε τό σχοινίον είς τάς χεϊράς, τόν έκρέ- 
μασεν έπί τού βαράθρου, καί ουτω βοηθούμενον διά 
τών χειρών καί διά τών ποδών έπί τών προεχόντων 
λίθων, τόν κατεβίβασε μέχρι τού παραλίου. Μετ’όλί- 
γας δέ στιγμάς ίδεν ό Αλβέρτος καταβιβαζόμενον 
διά τού αύτού τρόπου έτερόν τι σώμα, καί έξεπλήτ- 
τετο τίνα είχε βοηθόν ή Εμάη όστις έκράτει τό 
σχοινίον διά τήν κατάβασίν της. Αλλά ταχέως έγνώ
ρισεν ότι τό κατερχόμενον άντικείμ.ενον δέν ήτον 
ή Εμάη, άλλά δέρμα βοός συνερραμένονκατάτά άκρα, 
ού τίνος αύτός δέν έδυνήθη νά έννοήση τήν χρήσιν. 
Τέλος εις τό φως τής σελήνης ίδε μετά θαυμασμού 
καί τήν Εμάην έρχομένην πρός αύτόν,παρακολουθούσαν 
μ’ έλαφρόν καί άσφαλή πόδα ό'λας τού κρημνού τάς 
καμπάς, καί συνελισσομένην μέ τούς έλιγμούς αύτοΰ, 
ώς όόφιςκαθέρπων σύρει έπί τών καθέτων βράχων τούς 
δακτυλίους του. Οταν δ’έφθασεν ή νέα κόρη πλησίον 
του, δεικνύουσα είς αύτόν τήν θάλασσαν ήτις ένταύθα 
ήτον στενή, άλ.λά κατ’ αύτήν τήν ώραν έκυμάτει 
σφοδρώί,
— Αύτός ό πορθμός, τώ είπε, σέ χωρίζει άπό τήν 

σωτηρίαν σου· νά καταβιβάσω π ιρ όγα ν (πλοιάριον) 
μόνη καί χωρίς νά προδοθώμεν δέν δύναμαι. Δύνασαι 
νά τόν όιαπλεύσης ;

— Αύτά τά κύματα! άνέκραζεν ώχριών ό Αλ
βέρτος. Αλλά τούτο είναι άφευκτος θάνατος.

— Φοβείσαι νά δοκιμάσης ,· τόν ήρώτησεν ή 
Εμάη.

— Δεν φοβούμαι, άπεκρίθη αύτός. Ο θάνατος 
μ.έ περιστοιχεΐ πανταχόθεν. Ισως ή θάλασσα είναι 
ήμερωτέρα τών άδελφών σου. Καί έρρίφθη είς τήν 
θάλασσαν εύτόλμως, κατόπιν δ’ αύτού καί ή Εμάη, 
έλκουσα τό δέρμα τού βοός διά σχοινιού δεδεμένου 
εϊς τούς όύω της ώμους.

Κατ άρχάς ό Αλβέρτος έπάλ,αισε ρωμαλαίως πρός

τα άφριζοντα κύματα. Ακλ’ή διεύθυνσις αύτών ήτον 
έναντία, καί ή όρμή των μεγάλη· δι’δ καί ήρχισε 
ναπαυδή μετά τινα ώραν, καί έν ω άσθμαίνων ήγω- 
νίζετο, τά κινήματάτου έγίνοντο ταχέα καί άτακτα.

Αναοα είς το δερμ,α εκείνο, τω είπεν ή Εαάη, 
ν άναπαυθής.

0 Αλβέρτος ανέβη είς αύτό, εχον, ώς ήν έρραμ- 
|ΐενον, σχγ)ΐΛα <7ζα<ρτις, xat r, εύρωστος xopyj, πλεουσα 
ώς ή φώκη τής Πολυνησίας, ή ώς Νηρηΐς άρχαία , 
τόν έρυμούλκει μέχρις ού_ άναπαυθείς έδύνατο νά 
καλυμβα πάλιχ μόνος του. Ούτως έξηκολούδησαν 
έφ ικανόν χρόνον, καί ή αύγή ήρχισεν ήδη νά ύπο- 
φώσκ’ρ. όταν ή Εμάη,

— Γαχυνε, ταχυνε ! είπεν είς τόν σύντροφόν της, 
διπλασιαζουσα ή ίδια ταχύτητα. Τάχυνε! τούς 
ακούω.

— Ποιους ακούεις ;
—— Μάς έννοησαν, έρχονται οί υιοί τού Χουράκη. 

Τους άκουω, καταβαίνουσι τούς βράχους, θά ριφθώ- 
σιν είς π ι ρόγας, καί μετ’ ολίγον θά μάς προφθά- 
σωσι. Τάχυνε, νά ευρωμεν τούς συμπατριώτας σου 
πριν ή έλθωσιν.

Οί λόγοι ούτοι τής Εμάης, άντί ν’ αύζήσωσι τήν 
δραστηριότητα, παρέλυσαν έξ εναντίας τάς δυνά
μεις τού Αλβέρτου, ώστε ήναγκάσθη νά κρατηθή 
πάλιν άπό τά δέρμα, καί τρομερά ήτον ΐ σκηνή 
καθ ήν οί άγριοι, είς τάς ταχείας πιρόγας των είσ- 
πηδήσαντες, έόίωκον διά κώπης καί δι’ίστίων τούς 
δυω φυγαόας, αύτοί δ’ έκινδύνευον νά βυθισθώσιν είς 
έκαστον κίνημα. Αί πιρόγαι έπλησίαζον ώς πτηνά 
ένυδρα, καί τήν Εμάην τούτο μόνον παρηγόρει άκόμ.η, 
οτι είς τού λυκαυγούς τά άμυδρόν φώς ή διεύθυνσις 
της δεν ειχεν είσέτι άνακαλυφθή, διότι τά πλοία 
βτρέποντο πρός νότον μάλλον, ένω έκείνην ή βία 
τών κυμάτων τήν ωθεί πρός βορειοτέραν ακτήν. 
Πρός ταύτην λοιπόν έσπευσε παντί σθένει, καί άπέβη 
μετά τού Αλβέρτου τινά λεπτά μόνον πριν αί πιρό
γαι προσορμισθώσιν ώς εξακόσια βήματα δεξιώς 
αύτής. Ποιαν δ εντεύθεν έπρεπε νά λάβωσι διεύθυνσιν 
δέν ήξευρον οί φυγάδες, διότι οί Αγγλοι, όπως μ.ή 
τους κατανοήσωσιν οί έγχώριοι δέν άνήψαν φώς, 
ούδ άλλο τι σημεϊον έδωκαν δυνάιχενον νά τούς ποο- 
οωση. Το μ,ονον δέ προφανές είς αύτούς ήτΟν ότι 
ωφειλον όσον τάχιον καί ό,τι πλεΐστον νά μακρυν- 
θώσιν άπό τό μέρος όπου έπλησίαζον ν’άποβώσιν οί 
υιοί τού Χουράκη, καί τραπέντες επομένως πρός 
βορράν , έβυθίσθησαν είς τό δάσος, πριν δυνηθή τις 
νά τούς άνακαλύψ·/).

Μετ ολίγον κραυγαί μεγάλαι ήκούσθησαν πέραν 
πρός νοτον, καί όπλων κλαγγή, καί πυροβόλων αδιά
κοπος κροτος. Η Εμάη έκρεμάσθη άπό τούς κατω
τέρους κλάόους μεγάλου δένδρου , καί έκεΐθεν μέ 
σκιούρου ελαφρότητα καί χάριν άνερριχήθη μ,έχρι 
τής κορυφής. Μετά έν δέ λεπτόν κατέβη μετά τής 
αυτής πάλιν ευκινησίας·

— Νά φύγωμεν, είπε. Δεν υπάρχει έλπίς άπ’έδώ. 
Δέν δυνάμεθα νά φθάσωμεν είς τούς συμπατριώτας 
®ου, χωρίς νά διέλθωμεν διά τού στρατού τών έδικών 
μου συμπατριωτών, πδη άπηντήθησαν, καί ήρχι- 
ςαν οί άκοοβολισμοί. Ας ελπίζομεν ότι θά μάς λησ-

μονήσωσιν εις τής μάχης τήν έξαψιν* καί έν ώ 
απασχολούνται, άς μή χρονοτριβώμεν, άς φύγωμεν.

Καί έπροχώρησε μετά τού Αλβέρτου πρός τά 
ένδον τού δάσους, προτιμώσα τά πυκνότερα μέρη, 
οπού το φώς τοΰ ήλιου μόλις είσέδυεν έξασθενού- 
μενον είς σκιάφως αμφίβολον, καί τάς μάλλον άβά- 
τους διοόους, οπού επρεπε νά έρπη πολλάκις ύπό 
θάμνων άδιάσχιστον πλέγμα ή ν’ άναρόιχάται είς 
βράχων πλευράς καθέτους, καί άπέφευγε τά ξηρά 
φύλλα, μή ό θόρυβος αύτών τούς προδώση, και άνώρ- 
θου τόν κλάδον όστις έκάμφθη ύπό τόν πόδα της, 
μή ή πίεσίς του γίνη μηνυτής τής φυγής των. Αίφνης 
δέ έμεινεν άκίνητος, καί τείνουσα τό ούς, έθεσε τόν 
δάκτυλον είς τά χείλη της.

— Σιωπή, έψιθύρισεν. Ακούεις ;
— 0χι, άπεκρίθη ό Αλβέρτος. Τίποτε δέν 

άκούω.
— Σιωπή ! Διωκόμεθα.
— Καί τίς, έρώτησεν ό Αλβέρτος, έδύνατο ν’ ά- 

νακαλύψϊ) τόν δρόμον μας;
— Οί υιοί τών έρήμων, άπήντησε ταπεινή τή 

φωνή ή Εμάη, έχουσι τήν ακοήν τού όφεως καί 
τήν όρασιν τού αετού. Ελθέ ! διωκόμεθα.

Καί, λαβούσα αύτόν έκ τής χειρός, ήρχισε νά 
τρέχφ μέ μεγάλην ταχύτητα, έως ού έφθασεν είς ύψη- 
λόν κρημνόν καθέτως έπικρεμάμενον είς χείμαρον 
βαθύν καί ορμητικόν.

— Τά ίχνη μας άνεκαλύφθησαν, είπεν. Οσω ταχύ
τερου φεύγομεν, τόσω ταχύτερον διωκόμεθα, άλλ’ό 
διώκων μας είναι είς.

Καί, εύρούσα στενωπόν έλισσομένην περί τόν 
βράχον, κατήλθε δι’αύτής είς τά χείλη τού ποταμού, 
ον έζεύγνυε μακρός κορμός δένδρου έν είδει γεφύρας. 
Διαβάντες δ’άμφότεροι έπί τής έπισφαλούς ταύτης 
οδού, συνήνωσαν τάς δυνάμεις των, καί κατεκύλισαν 
τόν κορμόν είς τόν χείμαρον, όστις έν ριπή οφθαλ
μού τόν παρέσυρεν είς τάς δίνας του. Επειτα δέ, ώς 
δορκάς δρομαία, καί πάντοτε παρακολουθουμένη ύπό 
τού Αγγλου, άνέβη ή Εμάη τής άντιπέραν όχθης τό 
μέτωπον, έπίσης καθέτως ύπερτεΐνον ύπέρ τά ρεύμα. 
Αλλά μόλις έφθασεν είς τήν κορυφήν αύτού, καί 
ήκουσε φωνήν ήτις τήν έκάλει όνομαστί· μεταςφα- 
φεΐσα δέ, είδεν απέναντι της, έπί τού βράχου ον είχε 
πρό ολίγου έγκαταλείψει, ίστάμενον τάν Κάϊ-Κού- 
μουν.

— Εμάη, τή έλεγε , πού φεύγεις Εμάη ; διατί 
ακολουθείς εκείνον τόν ξένον; έλησμόνησας ότι έγώ 
σοί έφερα τού μνηστήρος τά δώρα; Επίστρεψε , 
Εαάη, εις τό Πά τών πατέρων σου καί είς τόν οίκον 
τών συγγενών σου.

— Τπαγε, Κάϊ-Κούμου, άπεκρίθη ή Εμάη. Τπαγε 
όθεν ήλθες. Η έδική μου τύχη άπεφασίσθη· έγώ 
πλ,έον δέν επιστρέφω. Τό έδικόν μου Πά; θά είναι ό

Τ Ζ ~ ' ·: 1 ~ '
οιζ-ος τουτου του ςενο*υ, συγγενείς {λοΜ slvxs οι
συγγενείς του.

— Καί δέν ήξεύρεις, έμάη, ότι καί άν τρέχγ} 
ώς τήν δορκάδα είς τά βουνά, ώς τήν αλκήν είς 
τά δάση , δ Κάϊ-Κούμους όμως τρέχει ώς ό βορέας 
είς τάς'κορυφάς ; Δέν ήξεύρεις ότι δέν δύνασαι νά 
τάν φύγης;



‘Ο Κάϊ-Κούμους'

— Τό ήξεύρω, άπεκριθη ή κόρη, καί διά τούτο 
βλέπεις δτζ δέν φεύγω, άλλά σοί λέγω, Καϊ-Κούμου, 
ύπαγε όθεν ήλθες.

— Οχι, Εμάη, είπεν αύτος πικρώς μειδιών, άλλά 
σοί λέγω οτι με είκοσι βήματα θέλω φθάσει σέ καί 
τόν άχρεϊόν σου άρπαγα.

— Καί έγώ σοί λέγω, άπεκριθη ή κόρη, έλθοϋσα 
είς τού βαράθρου τό χείλος, δτι έν βήμα άν προχώ
ρησες, ρίπτομαι είς τούτον τόν ποταμόν, καί δύ- 
νασαι νά λάβης τό πτώμά ριου.

0 άγριος έμεινεν είς τάς λέξεις ταύτας έκπεπληγ- 
μένος , διότι έννόει δτι δέν ήσαν μάταιαι άπειλαί. 
Μή τολμών έπομένως νά προβϊ) έπί τά πρόσω,

— Εμάη, τή είπεν, ούτως εγκαταλείπεις λοιπόν 
εκείνους οΐτινες σέ άνέθρεψαν διά τών φροντίδων 
των, άρνεΐσαι τήν πίστιν τού Ατούα σου, τήνάγάπην 
τού άδελφού σου , φεύγεις εκείνους, είς ούς τό μει
δίαμά σου ήτον άκτίς ήλίου, ή κατήφεια σου ήτον 
ομίχλη χειμώνος. Θά σέ κλαίει τό Πα δπου έβα- 
σίλευες , καί θά σέ ζητούν τά δάση δπου έτρεχες 
έλευθέρα καί φαιδρά ώς ή αύρα , οί ποταμοί δπου 
έλούεσο ώς ό κύκνος. Θ’άκολουθήσης αύτόν τόν ξένον

είς τήν πνιγηράν πόλιν του, δπου η ελευθερία δεσμεύε
ται, δπου αί καρδίαι είναι διεφθαρμέναι, δπου δ Πα- 
κέκας θά σέ χλευάζη καί θά σέ περιφρονή, σέ τήν 
άγρίαν, σέ τήν κόρην τού Ραγκατίρα ; Ελθέ, 
Εμάη, έπίστρεψον μετ’ εμού είς τά μέρη δπου σέ 
προστατεύει ή μνήμη τού πατρόςσου καί τής μ.ητοός. 
σου η Βαϊ'δούα.

— Σοί είπα, Κάϊ-Κούμου, τήν άπόφασίν μοβ. οί 
λόγοι σου δέν θέλουσι τήν μεταβάλει. Μή μάτην 

τούς νάς.
— Καί είναι λ,οιπόν αύτή ή σταθερά σου άπό- 

φασις; ήρώτησεν ό Κάι-Κ θύμους μέ φωνήν άπό 
δάκρυα πνιγομένην. Μάς εγκαταλείπεις, Εμάη, σύ 
ή χαρά μας, σύ ή δόξα μας, μας εγκαταλείπεις διά

τούς ξένους αύτούς;
— Είναι ή άπόφασίς μου, είπεν αύτή.
— Η άμετάτρεπτός σου άπόφασίς ;

* — Αμετάτρεπτός, άπεκριθη ή Εμάη. Αν θέλης,
δύνασαι βεβαίως νά έλθης νά μέ συλλαβής, άλλά θά 
μέ συλλάβης νεκράν. Ειδεμή έπίστρεψον πρός τούς 
υιούς τού Χουράκη, καί φέρε τοις τόν τελευταϊόν 

μου άσπασμόν.
— όχι, άπεκριθη ό Κάϊ-Κούμους, κινών τήν κε

φαλήν μέ παράδοξον έκφοασιν. Δέν θά έλθω νά σέ 
συλλάβω νεκράν· άλλ’ ούτε πρός τούς υιούς τού 
Χουράκη δέν θά έπιστρέψω. Αφ’ού έφύσησας είς τήν 
χαράν τής ζωής μου καί μοί τήν έσβυσας, άφ’ ού μέ 
άφήνεις έρημον είς τόν κόσμον καί φεύγεις καθώς 
άφήνει τό σώμα δταν φεύγη ή β α ϊ δ ο ύ α (ί ψυχή), 
έγώ σοί εύχομαι δλην τήν εύτυχίαν δσην μοί άφαιρεΐς, 
καί ιδού πού υπάγω.

Καί, τούτο λέγων , μ’ έν πήδημα έρρίφθη άπό 
έκατόν ποδών δψους είς τόν ορμητικόν χείμαρον, 
δς-ις άμέσως τόν περιεκάλυψεν είς τόν άφρόν του και 
τόν παρέσυρεν.

— Ω! κατάραεΐς έμέ ! άνέκραξεν ή Εμάη, ύψούσα 
τάς δύω της χεΐρας είς τόν ούρανόν. ό Κάϊ-Κούμους 
ήτον ό άνδρειότερος τών άνδρείων, έφθονεΐτο άπά 
τούς νέους, ήγαπάτο άπό τάς νεάνιδας. Κατάρα εϊς 
έμέ διότι έπρόδοσα τήν εμπιστοσύνην τών άδελφών 
μου. Αλλά διά σέ τό έπραξα, άγαπητέ ξένε. Είς 
τήν όδόν αύτήν έπιστροφη δέν ύπάρχει.

Καί έξηκολούθησαν τήν οδοιπορίαν των. 0 Αλ
βέρτος έτρεμεν άπό βαθεϊαν συγκίνησιν, καί ή φωνή 
τω έκόπη. Η δέ Εμάη ήτον ωχρά ύπέρ τό σύνηθες, 
καί συνεχώς ή κεφαλή της έκλινε πρός τό στήθος 
της, ώς ύπό βαρείας πιεζομένη τύψεως συνειδότος. 
Αλλά καθ’ δσον έπροχώρουν καί έμακρύνοντο τής 
κατοικίας τών αγρίων, κατά τοσούτον διεσκεδάζετο 
ό κίνδυνος, τό δάσος ήραιούτο, τά άντικείμενα έφαι- 
δρύνοντο, καί ή έντύπωσις τού θανάτου τού Κάϊ- 
Κούμου έξηλείφετο , τούλάχιστον είς τού Βοβλαίΰ 

τό πνεύμα.Μετά μίαν άκόμη ήμέραν έφθασαν είς πεδιάδας 
καλλιεογημένας, φερούσας ίχνη τού πολιτισμού τών 
άποίκων. Μετ’όλίγον άπήντησαν γεωργούς Αγγλους 
διεσπαρμένους είς τούς άγρούς, καί είς τήν φίλην 
ταύτην θέαν ήσθάνετο ό Αλβέρτος ίσχυρώς πάλλουσαν 
τήν καρδίαν του , καί αί άρχαΐαί του άναμνήσεις 
έπανήρχοντο σωρηδόν, συνδέουσαι τήν διατμηθεΐσαν

ίλυσιν τής ζωής του. Τέλος έφθασαν είς Κοροράϊκαν, 
καί έδώ ίδε μετ’άπροσδοκήτου χαράς τήν Αμφιτρί- 
την, ώς έλαφράν πυραμίδα ταλαντευομένην έντός 
τού λιμένος . Μετά μίαν δέ στιγμήν άπήντησεν 
όλους τούς αρχαίους συντρόφους του, καί έρρίφθη είς 
τάς άγκάλας αύτών μετ'άνεκφράστου άγαλλιάσεως, 
καί είς τό κοινόν ξενοδοχεΐον δπου τούς ήκολούθησε, 
μεταξύ τών άλλεπαλλήλων προπόσεων τού καμπανι- 
κοϋ καί τού ζύθου, ών είχεν άκουσίως άπογαλακτισθή 
ύπέρ τάν ένα μήνα, τοΐς διηγήθη τέρατα καί σημεία 
περί τών συμβάντων του, περί τών κατορθωμάτων 
του, περί τής έπιτηδειότητος τής φυγής του, καλλω- 
πίζων τήν άλήθειαν, ώς όνομάζουσιν οί μυθιστοριο- 
γράφοι κατ’ εύφημίαν τό πράγμα.

Επί δέ τής Αμφιτρίτης ούδεμίαν εύρε μεταβολήν, 
έκτός δτι ό φίλος του Πουλλρόπ, άπελπισθείς άπό 
προβιβασμόν , 8ν περιέμενε πρό εικοσαετίας, έξετέ- 
λεσε. τέλος τό άρχαΐόν του προσφιλές σχέδιον, άγο- 
ράσας γαίας είς τήν νήσον, διά ν’άποκτήση δι’αύτών 
πλούτον, δν ίσως έμελλε νά περιμείνη έπί άλλην 
εικοσαετίαν ή Αμφιτρίτη δέ είχε καταπλεύσει άπό 
τής προτεραίας είς Κοροράϊκαν δπως μεταφέρη τόν 
άρχαΐον άξιωματικόν της είς τά νέα του κτήματα, 
κείμενα είς τήν κώμην ταύτην.

Από αύτόν ό Αλβέρτος έμαθε περί τών κατοίκων 
τού νέου Πλυμούθ ειδήσεις λίαν εύχαρίστοϋς, συγκε- 
φαλαιουμένας είς τά ακόλουθα.

Η Μίς Ούϊντερβίλη, μετά τήν άναχώρησιν τών 
στρατευμάτων, άπό εύθύμου καί φαιδράς έγινε σκε
πτική καί περίλυπος, έν ώ ό ύπολοχαγός Φραϊζερ 
άπό μελαγχολικού καί κατηφούς, έγινε ζωηρός καί 
φαιδρός, όταν δέ μετά τρεις ήμέρας τά στρατεύ
ματα έπέστρεψαν νικηφόρα, καί ό Αλβέρτος δέν 
έπέστρεψεν, ή μέν Μίς Ελισάβετ έκλαυσεν άναΦανδόν 
καί σχεδόν έπενθηφόρησεν, δ δέ λοχαγός Φραΐζερ 
έγινεν ύπέρποτε εύθυμος, καί μετά μίαν έβδομάδα 
τήν έζήτησεν έπισήμως είς γάμον, άλλ’ ή ισαβέλλα 
έπισήμως τόν άπεποιήθη. Δύω δέ ήμέρας μετά ταύτα 
ήλθεν ή εϊδησις δτι ό άδελφός τού συνταγματάρχου 
Ούϊντερβίλου, άποθανών εϊς Ινδίας, άφήκε κληρο
νομιάν είς την άνεψιάν του δύω έκατομμύρια· άλλά 
τούτο δέν παρηγόρησε τήν ισαβέλλαν. Τέλος δ’δταν 
πρό τινων ήμερων διεδόθη ή φήμη δτι ό Αλβέρτος 
έζη καί θά έπανέλθη, ή χαρά τής Ισαβέλλας δέν 
έγνώρισεν δρια, καθώς ούτε η λύπη τού Φραΐζερ.

Αί ειδήσεις αύται ήσαν είς τόν ύπέρτατον βαθιών 
σπουόαϊαι, καί έκορύφωσαν τήν ανυπομονησίαν τού 
λόρδου Βοβλαίύ δπως έπιστρέψη είς Νέον Πλυμούθ.

— Αλλά είδα , τώ είπεν ό Πουλλρόπ, δτι συνο
δεύεσαι άπό μίαν άγρίαν. Δέν έχεις βεβαίως σκοπόν! 
νά παρουσιασθής είς τήν Ελισάβετ μέ γυναικωνίτην 
δλον έφωδιασμένον. Η πολυγαμία είναι ίσως επιτε
τραμμένη είς τών άγριων τά Πά, άλλ’ είς Νέον 
Πλυμούθ δέν είναι τούλάχιστον νομιμοποιημένη, καί 
δέν πιστεύω τ Μίς Ελισάβετ νά παραβλέψη πρόςΙ 
χάριν σου τού νόμου τήν αύστηρότητα.

— Αλλ’ ή δυστυχής αύτή δέν δύναται νά έπι-' 
στρέψη είς τούς οικείους της, άπεκριθη ό Βοβλαίύ! 
με ταραχήν προφανή. Θά τήν κατασπαράξουν καί 
θά τήν φάγουν άν τήν συλλάβουν ποτέ.

— Ω τούς άγριανθρώπους! άνέκραξεν ό Πουλλ
ρόπ. Ας είναι δά πάλιν, έγώ νά σέ βοηθήσω καί 
τώρα, φίλε Βοβλαίύ. Είς τά κτήματά μου έχω 
άνάγκην καί γυναικών νά υπηρετούν. Πώλησέ μοι την.

— Ω ! τί μοί προτείνεις !
— Σοί προτείνω νά μοί τήν πωλήσης, καί σοί 

υπόσχομαι νά μή τήν φάγω. Εκτός δμως άν προ
τιμάς νά τήν προσφέρης είς τήν Ελισάβετ, έκπλη- 
ρών τήν παλαιάν σου ύπόσχεσίν.

— Αλλά θά συγκατανεύση ποτέ νά μείνη, είπεν 
ό Αλβέρτος διστάζων.

— Ω! άν θά συγκατανεύση 1 Μεγάλη δυσκολία 
τώ δντι! Πώλησέ μοι την, σοί λέγω.

— Δύω έκατομμύρια, εϊπεν ό Βοβλαίΰ, κληρο
νομεί ή Ελισάβετ. Δέν σοί τήν πωλώ, σοί τήν χα
ρίζω, Πουλλρόπ.

Τήν εσπέραν ή Αμφιτρίτη είχεν άνασπάσει τήν 
άγκυραν, ό Αλβέρτος έξήλθε νά περιδιαβάση, έπειτα 
είσήλθεν είς τήν λέμβον ν’άναπνεύση τήν θαλασσίαν 
αύραν, έπειτα άνέβη είς τήν ’α μφιτρίτην, ήτις άνεπέ- 
τασε τά ιστία της , καί άπέπλευσεν είς Νέον Πλυ
μούθ. Ενταύθα ή έπιστροφή τού λόρδου Βοβλαίύ 
πανηγυρίσθη ώς κοινή έορτή, καί μάλιστα είς τού 
συνταγματάρχου τήν οικίαν έσφαξαν τόν μόσχον τόν 
σιτευτόν. Μετά τινας δ’ ήμέρας έζήτησε τήν χεΐρά 
τής Ελισάβετ, καί έγινε προθύμως δεκτός. Η δέ 
τελετή τού γάμου προσδιωρίσθη είς τήν έπομένην 
Κυριακήν, δταν έμελλε νά φθάση άπό τήν εύσεβή του 
περιοδείαν καί ό αίδεσιμώτατος Κ. Δανιήλ Ριγγβέλλ 
διά νά τήν εύλογήση.

Κατά τόν ήμέραν έκείνην τό Νέον Πλυμούθ ήτον 
δλον είς κίνησιν. Πάντες έπευφήμουν καί έσχολίαζον 
διαφόρως την τελουμένην εύτυχή συζυγίαν μεταξύ 
τού εύγενούς λόρδου καί τής ώραίας καί πλούσιας 
κληρονόμου. Πρό πάντων δέ πολυπραγμονούσα περί 
αύτής έφαίνετο γυνή τις τών έγχωρίων, ήτις πρό 
ολίγου είχεν άποβή έμπορικού πλοιαρίου, καί πολ
λάκις έζήτησε νά τη δειχθη ή οικία δπου έμελλεν ό 
γάμος νά τελεσθή.

Περί δέ τό δείλι δλη ή άριστοκρατία τού Νέου 
Πλυμούθ, καί οί άξιωματικοί τής Αμφιτρίτης, καί 
οί δύω νυμφίοι ήσαν συνηγμένοι είς τό έστιατόριον 
τού συνταγματάρχου , θάλαμον πρόσγαιον καί εύρύ- 
χωρον, κοινωνούντα διά τής πρώτιστης του θύρας 
μετά τού κήπου, καί ένταΰθα περιέμενον τόν αίδε- 
σιμώτον Κ. Δανιήλ διά ν’άρχίση ή τελετή.

Αίφνης ή θύρα άνεπετάσθη μέ βίαν, καί είσώρ- 
μησειΐ ό ίερεύς είς κατάστασιν μεγάλης έξάψεως·

— Δέν εύλογώ τόν γά»ον τούτον, άνέκραξε· τόν 
γάμον τούτον τόν καταράται ό ούρανός.

Ολοι τόν περιεστοίχισαν άμέσως ζητούντες τών 
παραδόξων καί άπρεπων τούτων λέξεων τήν έξή- 
γησιν.

— ΐδού ή έξήγησις·, εϊπεν ό Δανιήλ ί>ιγγβέλλ, 
καί μέ ορμήν ήνέωξε τά δύω θυρώματα τής 
θύρας τής πρός τόν κήπον. Οίκτρόν δέ καί φοβερές 
ίθέαμα παρέστη είς δλων τάς όψεις. Νέα κόρη άγρια, 
ώραιότητος έξαισίου, έκρέματο άπηγχονισμένη είς 
τήν φιλύραν, ήτις έσκίαζε τής θύρας τήν είσοδον, 

ί — Τί δηλοΐ τούτο ; άνέκραξεν ό συνταγματάρ-
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χης Ούϊντερβίλος, έν ώ ό λόρδος, ώχρός ώς τόν κηρόν, 
ήρείδετοείς την τράπεζαν διά νά μή πέση.

— Τοϋτο δηλοΐ , άπεκρίθη ό ίερεύς, ότι ή άγαθή 
αυτή κόρη, είς ήν εΐχον διόαζει ποτέ τοϋ ευαγγε
λίου τάς άληθείας. ήλθε πρός έμέ διά [χορίων κιν
δύνων νά ζητήση βοήθειαν υπέρ τού ανθρώπου τούτου 
( καί έδειξε μέ τάν δάκτυλον τόν βοβλαίϋ), OTt 
δι’ αύτόν έγκατέλιπε τόν οΐκόν της, τούς συγγενείς 
της καί τό έθνος της, όπου ήτον ή πρώτη μεταξύ

Ζ / £ , χ * 1 ~τών πρωτων, ηνεωζεν εις τους Αγγλους των συμπα
τριωτών της τό ασυλον, ήψη'φησε μυρίους θανάτους 
διά νά τόν σώση. ότι ό άνθρωπος ούτος τή ύπε
σχέθη προστασίαν, άγάπην, τη ύπεσχέθη νά τήν 
λάβη σύζυγον καί σύντροφον τής ζωής του, καί άντί 
τούτου, έλθών τήν έπώλησεν είς Κοροράϊκαν, όπου 
τήν εύρον δουλεύουσαν, καί όπου οί δύω της οφθαλμοί 
ήσαν δύω κρήναι δακρύων. Τέλος ότι ή εύγενής 
αύτη κόρη, ήτις έξ ήγεμονίδος έγινε δούλη, ήτις 
άντί εύγνωμοσύνης έδρεψε τήν αίσχροτάτην άχαρι- 
στίαν, έν όλεθρία στιγμή άπογνώσεως έλθούσα άπηγ- 
χονίσθη έξωθεν τοΰ θαλάμου όπου ό λόδος Βοβλαίϋ 
ετοιμάζεται νά τελέση γάμους.

Είς τάς λέξεις ταύτας ή Ελισάβετ έλειποθύμησε, 
καί η συνέλευσις διελύθη ταραχωδώς. Τήν δ’ έπαύ
ριον ό λόρδος Βοβλαίϋ έλαβε ψυχράν έπιστολήν τού 
συνταγματάρχου Ούϊντερβίλου, άναγγέλλοντος αύτω 
ότι είναι περιττόν νά έπαναλάβη τάς επισκέψεις 
του τού λοιπού'. Οί δέ άξιωματικοί τής ’Αμφι
τρίτης άνέφερον είς τόν πλοίαρχον ότι δέν δύνανται 
νά συνυπηρετήσωσι τούντεύθεν μετά τοϋ Βοβλαίϋ.

Ματά έξ μήνας ή Μίς Ελισάβετ ένυμφεύθη τόν 
κατά πάντα λόγον άξιόλογον λοχαγόν Φραΐζερ. Περί 
δέ Βοβλαίϋ ούδείς πλέον ήκουσέ τι. Μετά τινα δέ 
έτη μόνον είς τούς καταλόγους τών απλών στρατιω
τών, οΐτινες έφονεύθησαν είς τάς Ανατολικάς Ινδίας 
πολεμοϋντες κατά τών Σείκων, άνεγινώσκετο καί τό 
όνομα Λ. Αλβέρτος Βοβλαίϋ.

A. Ρ. Ρ.

II ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ.

Η τυπογραφία είναι έξ εκείνων τών εφευρέσεων , 
αϊτινες διά μιάς μετέβαλον τού κόσμου τήν οψιν, 
καί όμως έπί μάκρους αιώνας ήσαν γνωσταί είς τήν 
Κίναν, χωρίς κατ’ ούδέν νά ταράξωσι τήν αίωνίαν 
ηρεμίαν τοϋάκινήτου έκείνου λαού. Κατά τάς πιθα- 
νοτέρας ειδήσεις, τρεις ποό Χοιστοϋ εκατονταετη
ρίδας ύπήρχεν έκεΐ ή ξυλοτυπία, καί ούτε αύτή άνε- 
πτύχθη περαιτέρω, ούτε είς τήν άνάπτυξιν συνετέλεσε 
τών εφευρετών της. Είς δέτήν Εύρώπην μήτηρ τής τυ
πογραφίας λέγεται ή ξυλογλυφία, καί τήν έφεύρεσίντης 
αντιποιούνται έπίσης οί Γερμανοί καί οί Ολλανδοί. 
Τά παιγνιόχαρτα έφευρέθησαν κατά τόν ιδ'. αιώνα, 
καί τά πρώτα πάντων έχαοάχθησαν έπί ξύλου έν 
1400. Τούτο δέ ύπήρξεν ή πρώτη άφορμή, καί 
έ'όοσε την πρώτην νύξιν τής έφευρέσεως τής τυπο
γραφίας.

Μετά τά παιγνιόχαρτα οί ξυλογράφοι ήρχισαν νά

κατασκευάζωσι καί νά έκτυπώσιν εικόνας αγίων, 
είς δέ τό περιθώριον αύτών έπρόσθετον έπεξηγητικη'ν 
τινα έπιγραφήν, καί πολλάκις έ'γραφον λόγια εντός 
ταινιών έξερχομένων άπό τό στόμα τοϋ λέγοντας, ώς 
άπαντήται πολ,λάκις τοϋτο είς τάς εικόνας τών ήμε- 
τέρων αγίων, τάς ζωγραφουμένας είς τό άγ.ον όρος. 
Τοϋτο ήτον αύτόχρημα τύπος, καί μετ’ ού πολύ 
έδωκε τήν ιδέαν νά γλυφώσιν ολόκληροι πίνακες 
γραμμάτων, δι ών έτυπώθησαν μικραί τινες συλλογαί 
προσευχών, αί ξ υ λ ο γ ρ α φ ι κ α ί λεγόμεναι έκόόσεις, 
ών ολίγα τινά φύλλα διατηρούνται είς μεγάλας 
βιβλιοθήκας ώς σπανιότητες.

Αλλ’ ό τρόπος ούτος τής τυπώσεως εΐχε τόσας 
δυσκολίας καί τόσα, ελαττώματα, ώστε είς αύτόν 
άν εΐχε. περιορισθή. ή τέχνη, ποτέ, δέν ήθελε συντε- 
λέσει τόσον έπισήιχως είς τοϋ ανθρωπίνου γένους τόν 
φωτισμόν. Η γλυφή έκαστου πίνακας ήτον έργασία 
έπίπονος καί μακρά. Τά λάθη τοϋ γλύπτου ήσαν 
όυσδιόρθωτα· τά γράμ-ματα δέν ήσαν όμοια ούδέ 
ισα· ή άδιάκοπος μεταβίβασις τών ξύλινων πινάκων 
άπό τής ύγρασίας είς τήν ξηρασίαν, τούς κατέςφεφε 
καί τούς έρρήγνυε τέλος πάντων, δι’έκαστον βιβλίον 
άπητούντο άλλοι πίνακες, καί τοσοϋτοι όσας σελίδας 
είχεν αύτό. Τού τρόπου τούτου προτιμωτέρα ήτον 
ή διά χειρογράφων.διάδοσις τών βιβλίων.

Τότε έπήλθεν εϊς τινας ή ιδέα νά γλύψωσιν έκας-αν 
γράμμα είς ιδιαίτερον ξύλον, καί ούτω νά στοιχειο- 
θετώσι τό κείμενον διά κινητών χαρακτήρων. Καί 
δικαίως θέλει άποοήσει πώς νά μήν έπινοηθή τούτο 
πολύ πρότερον, όστις ένθυμεΐται ότι ό Κουϊγκτι- 
λιανός όμιλεΐ περί έλεφαντίνων γραμμάτων διόο- 
μένων είς τά παιδία, όπως παίζοντα διδάσκωνται 
ένταύτω τήν άνάγνωσιν, καί ότι ό Πλάτων αύτός (εν 
τοΐς Δόμοι;) είχεν ή'η προτείνει τήν μέθοδον ταύτην. 
Οί Ολλανδοί διηγούνται ότι ό συμπατριώτης των 
Λαυρέντιος Κόστερος έξ Αρλέμης πρώτος εφεύρε τά. 
ξύλινα γράμματα, καί ότι έπελέκα αύτά μέ τήν 
μάχαιραν περιερχόμενος είς τάς έξοχάς. Διά τών 
χαρακτήρων τούτων έτύπωσε τήν Κυριακήν προσευχήν 
καί άλλα τινά μικρά κατ’άρχάς· άλλ ό,τι τόν άνεχαί- 
τιζε πρό πάντων ήτον ή δυσκολία τοϋ νά συνεχή ολας

z e *** \ \ λ ζ5* I ιζ Α ζαυτας τας σφήνας ομου, και να τας πιεζη μετ ίσηςουνα- 
μεως έπί τοϋ χάρτου, ότε τό μάγγανον τοϋ ληνού 
εϊλκυσε τήν προσοχήν του, καί κατ’αύτό κατεσκεύασε 
τό πρώτον πιεστήριον.. Διά νά μένωσ.ι δέ τά στοι
χεία είς τήν θέσιν των καί νά μή μετακινώνται είς 
τήν πίεσιν, έπενοήθη νά τρυπώνται κατά τό πάχος 
των, καί ολα τά στοιχεία έκάστου στίχου νά δια- 
περώνται καί νά συνδέωνται διά λεπτού σχοινιού , 
δπερ έπέφερε πολλήν άναμφιβόλως άργοπορίαν, καί 
πρό πάντων μεγίστην δυσκολίαν είς τας διορθώσεις. 
Κατ’ αύτόν δέ τόν τρόπον έτυπώθ.η κατά πρώτον ή 
Λατινική γραμματική τού Δ ο ν ά τ ο υ, καί άλλα 
τινά όλίνου λόγου άξια καί μικρας έκτάσεως βιβλία, 
όντα έν χρήσει κατά τόν δέκατον πέμπταν αιώνα* 
καί τόσον πολύτιμα έθεωροϋντο τά έντυπα ταύτα , 
ώστε πολλάκις ώς βασιλικά έδίδοντο δώρα.

II κοινοτέρα όμως γνώμη δίκαιοί τούς Γερμανούς 
λέγοντας ότι τούς ξυλίνους τούτους χαρακτήρας έφεϋρον 
είς Στρασβούργον ό Γουτεμβέργος μετά τοϋ Ιακώβου

Μεντέλου , έν ώ έξ έναντίας οί Ολλανδοί δΐίσχυρί- 
ζονται ότι ό Γουτεμβέργος έμαθε τήν κατασκευήν 
αύτών άπό τινα I ω ά ν ν η ν, ύπηρέτην τοϋ Κοστέ- 
ρου, κλέψαντα τούς χαρακτήρας τού κυρίου του, καί 
έλθόντα είς Μαϊνσίαν, τήν πατρίδα του καί πατρίδα 
τοϋ Γουτεμβέργου.

Οπως δήποτε, ό Γουτεμβέργος (Ιωάννης Ερρίκος 
Γενσφλεϊσ Σουλγελόχ ή Σοργενλόχ, επονομαζόμενος 
Γούτεμβεργερ ή Γουδενβούρχή Γουδινβέργ,ή Γουττεν-

,ατ.ά τόν άνδριάντα του.)

βέργ), είτε αύτός έπενόησεν, είτε ύπό τοΰ. ί ω ά ν ν ο υ 
έμαθε τήν χρήσιν τών ξύλινων κινητών χαρακτήρων, τό 
βέβαιον είναι ότι συνρσθάνθη τό άνεπαρκές, τά δύσ- 
χρηστον αύτών καί τό ευφθαρτον, καί έν 1449 
παραλαβών ώς συνεργάτην καί σύντροφον τόν συμ
πατριώτην του χρυσοχόον Φούστ ή Φάους·,. άνδρα

(Φυλλάοιον 3ο τόμ. Β'.)

δραστήριον καί μεγαλοφυή, κατεσκεύασε χαρακτή- 
?ας γεγλυμμένους έπί μετάλλου, μεθ’ών άοχεται ή 
δεύτερα έποχη καί ή άληθής πρόοδος τής τυπογρα
φίας. Ο τρόπος ούτος εΐχε δυσκολίας έπίσης, καί 
δυσκολίας μαλιστα, αϊτινες κατ’ άρχάς έφαίνοντο 
άνυπέρβλητοι, διότι άπητεΐτο κόπος καί χρόνος άπέ- 
ραντος πρός γλυφήν τών χιλιάδων χαρακτήρων όσοι 
άπαρτίζουσιν ολόκληρον σύστημα, καί ή δαπάνη τής 
προμήθειας, τής ύλης καί τής έργασίας ήτον έπίσης 
μεγίστη. Επειτα δέ ήρχισαν καί αί παντοϊαι άντε- 
νέργειαι τής φυλής τών άντιγραφέων, οΐτινες διά 
τής νέας εφευρεσεως εστεροϋντο όλων τών μεγάλων 
ωφελημάτων αύτών· διότι πρό τής τύπο· οαφίας τά 
χειρόγραφα ήσαν πολύτιμα άντικείμενα· ό Πλού
ταρχος έπί έπαραδείγματι έπωλεϊτο έβδομήκοντα 
χρυσούς, ό δέ Τίτος Αίβιος έκατόν εΐκοσιν.

Αλλ ούχ ήτον έπέμεινον οί δύω μεγαλουργοί συν- 
εργάται, καί μετά μεγάλους άγώνάς κατώρθωσαν , 
ώστε οί χαρακτήρές των τόσον όμοιοι ήσαν ποός τούς 
ώραιοτέρου.ς τών καλλιγράφων, ώστε πολλά άντί- 
τυπα τής λατινικής ίεράς. Γραφής ήν έτύπωσαν έν 
1450, έπωλήθησαν είς Παρίσια ώς άληθή χειρό
γραφα. Οταν δ’έγνώσθη ή άθώα αυτή άπατη, οί έξ 
έπαγγέλματος άντιγραφεΐς , έκπλαγέντες διά τήν 
έντέλειαν τής νέας τέχνης, καί έκδίκησιν πνέοντες 
κατά τών απροσδόκητων κληρονόμων αύτών, τούς 
ένήγαγον είς τά δικαστήρια ώς διά μαγείας τά 
τοιαϋτα κατορθούντας, καί ό Φούς· ήναγκάσθη νά 
φύγη άπό τά Παρίσια καί νά έπανέλθη είς Γερμα
νίαν. Αλλά τό δικαστήριον μετά μακράς έρεύνας 
τούς έκήρυξεν αθώους τού έγκλήματος τής μαγείας.

Πεντε έτη μετά τήν μεγάλην ταύτην έφεύρεσιν, 
ής ή μνήμη θέλει σβεσθή μόνον όταν έκλειψη πάν 
’ίχνος έξευγενισμού έκ τής γής, οί δύω ένδοξοι συνερ- 
γάται διηνέχθησαν, καί τής άτελείας τής άνθρωπί- 
νης φύσεως δείγμα δίδοντες καί αύτοί, έδικάσθησαν 
πρός άλλήλους, καί ό Γουττεμβέργος ήττηθείς έγ
κατέλιπε τήν τυπογραφίαν του είς τόν Φούς·, και 
άπήλθεν είς όλλάνδαν.

Αλλά μετ’ού πολύ ό Φούς· εύρε σύντροφον αντά
ξιον τοϋ Γουττεμβέργου, καί είς δν έπεφυλάττετο 
νά έπιθέση τήν κορωνίδα έπί τών μεγάλων εφευρέ
σεων τών προκατόχων του. ό Φούς- είχεν ύπηρέτη 
όστις παραμονεύων τάς μυστηριώδεις έργασίας των 
κυρίων του, ύπέκλεψεν αύτάς μάλλον ή ότι τάς έδι - 
δάχθη, καί κατανοήσας τά έλαττώματα τής μεθόύ. υ 
αύτών, έδοκίμασε νά χαράξη χαρακτήρας έπί χά- 
λυβος, έπειτα ένετύπωσεν αύτούς είς ύλην μάλακω- 
τέραν, καί είς τάς μήτρας ταύτας έχυσε μετάλλου 
συγκείμενον έκ μολύβ^ου, χαλκού καί κασσιτέρου, 
καί κατεσκεύασε στοιχεία τυπογραφικά όποια _ά 
ριέχρι τούδε άκόμη έν χρήσει. ό ύπηρέτης ούτος 
εκαλείτο Σαΐφερ· ό δέ κύριος αύτού Φούς- -ο/ 
έδέχθη ώς σύντροφόντου καί τώ έδωκε τήν θυγ 
τέρα του Φουστίναν. · ,,

Τό άρχαιότερον τυπογραφικόν προϊόν τών νέ.υ, 
τούτων, χαρακτήρων είναι ή έπετηρίς τών 14/57 
τυπωθεΐσα άναμφιβόλως έν 1456. Οτε δέ έν 1162 
Α,δόλφος ό έκ Νασσάου έκυρίευσε καί έλεηλάτησε 
τήν Μαϊνσίαν,, τότε έχωρίσθησαν ό Φούς· καί

32.
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Σαΐφερ, καί δ μ.έν, ώς φαίνεται, άπελθών είς Παρι- 
οίους, απέθανε μετά τέσσαρα έτη άπό πανώλιν, δ 
δέ έμεινε καί έξηκολούθησε τάς εκδόσεις του εις τήν 
πατρίδα του, δπου απέθανε έν 1491. Οί δέ έργά- 
ται τοΰ τυπογραφείου των διεσπάρησαν καθ’ δλην 
τήν Εύρώπην, καί οι σπινθήρες οΐτινες άνεπήδησαν 
ά-ό τής εστίας έκείνης, άνήψαν πανταχοΰ τούς με 
γάλους φανούς τούς άπαυγάσαντας λαμπρόν το φώς 
τής παιδείας κατά τούς τέσσαρας τελευταίους αιώνας. 
Τότε άρχεται μνημονεύουσα ή ίς-ορΐα ολην τήν φάλαγκα 
τών εκδοτών, οΐτινες έδείχθησαν οί πρωταγωνισταί 
τής παιδίας, όποιοι ήσαν εϊς Ιταλίαν ό Αλδος Μανού- 
κιος, ό καί Βασάνος επικαλούμενος, μετά τοΰ υίοΰ καί 
τοΰ έγγόνου του, οΐτινες άπέσπασαν τής λήθης καί 
κατέστησαν κοινούς τούς θησαυρούς τής αρχαίας φιλο- 
λογίας,ό Ροβέρτος καί μάλιστα ό ανεψιός του ’Ερρίκος 
Στέφανος εις Γαλλίαν, ού ό θησαυρός τής Ελληνικής 
γλώσσης άπεθανάτισισε τό όνομα, (ικτοτε δέ ή 
τέχνη έξηκολούθησε μόνον τελειοποιούσα καί καλλω- 
πίζουσα τών μεγάλων τούτων άνδρών τήν έφεύρεσιν, 
καί τό γόνιμον σπέρμα δπερ ούτοι, νέοι Τριπτόλεμοι, 
έρριψαν ούρανόθεν έπϊ τής γής, παρήγαγε καρπούς 
πολυτίμους καί πολύ άφθονωτέρους άφ’δ,τι ίσως οί 
ίδιοι έφαντάζοντο. δστις δέ φέρει κατά νοΰν δτι ή 
έξαισία αΰτη έφεύρεσις έγίνετο κατ’αύτόν έκεϊνον 
τόν χρόνον καθ’ 8ν έπιπτεν ή Κωνσταντινούπουλις , 
δτι έν ω άνεσπατο πρόρριζον τό δένδρον τής αρχαίας 
παιδείας, καί ή γή όλόκληρος έκινδύνευε νά μετα- 
βληθή είς μακράν έρημον βαρβαρότητος, τότε άπε- 
καλύπτετο είς τούς άνθρώπους ό τρόπος τής μετά 
φυτεύσεως καί είς τό έπ’ άπειρον πολλαπλασιά- 
σεως τών εύγενών τοΰ δένδρου έκείνου θαλλών,έκεΐνος 
θελει πεισθή δτι υπάρχει πρόνοια διέπουσα τά άνθρώ- 
πινα πράγματα, καί δτι ή πρόνοια αΰτη άσπάζεται 
καί προστατεύει τοΰ ανθρωπίνου γένους τόν φωτισμόν.

Αλλά τό άνθρώπινον πνεΰμα δέν ηρεμεί, καί ή 
ϊ»ρόοδος γίνεται πάντοτε ένδόσιμον νέας προόδου.

Μηχα^ τοϋ ηοιχιιοθηΛΓ,

Επί τών ημερών ήμών, δταν ή τέχνη φαινηται τά 
αδύνατα φιλοτιμουμένη νά κατορθώση, καί τών θαυ
μάτων αύτών νά δειχθή κρείττων, δταν βλέπωμεν 
τόν Ούάττ δεσμεύοντα τόν άτμόν καί τόν Δαγέρρον 
μεταβάλλοντα εϊς γραφίδα του τό φώς τοΰ ήλίου, 
άξιοι καί ή τυπογραφία νά φθάση επίσης είς βαθμόν 
έντελείας μυθώδους. Καί πρώτον μέν έφευρέθη ή 
στερεοτυπία, ήτις είναι μέν ώς έπάνοδός τις είς την 
δι’ άδιαλύτων πινάκων τύπωσιν, άλλ’ ύπερτερεϊ 
άπεράντως τής μεθόδου έκείνης, διότι οί πίνακες 
ούτοι ούδεμίαν έχουσι δυσκολίαν κατασκευής, έχουσιν 
δλην τήν ακρίβειαν καί δλην τήν χάριν τών κινητών 
χαρακτήρων, διατηρούνται οσον καί εκείνοι καί 
περισσότερον , καί διά βιβλία , ών γίνεται μεγάλη 
καί συνεχής χρήσις, έχουσιν ύπέρ τούς κινητούς 
χαρακτήρας τό μέγα πλεονέκτημα δτι δι’ έκάστην 
μετατύπωσιν δέν άπαιτοΰσι νέαν στοιχειοθεσίαν. 
Γνωστόν είναι ήδη δτι διά τήν στερεοτυπίαν, άφ’ού 
συντεθή τό έκτυπωτέον κείμενον κατά τό σύνηθες, καί 
διορθωθή άκριβώς, τυποΰται μετά ταϋτα έπί παχέως 
χάρτου, καί δτι έπ’αύτού κατόπιν ώς έντός μήτρας 
χεΐται η τυπογραφική ΰλη είς όλίγων γραμμών πάχος, 
καί ουτω σχηματίζονται οί μόνιμοι έκεΐνοι καί αδιά
λυτοι πίνακες. Τόν χρησιμώτατον τοΰτον^κλάδον τής 
τέχνης είσήγαγε πρώτος παρ’ήμΐν έκ Γαλλίας ό Κ. 
Ανδρέας Κορομηλάς. Αλλη τής τυπογραφίας τελειο- 
ποίησις οφείλεται είς τόν Γερμανόν Κοίνιγ,δς-ις έφεΰρε 
τά ήδη πανταχοΰ έν χρήσει βντα ταχυπιεστήρια, 
ών τά έντελές-ερα, ώς φέρ’εϊπεΐν τό έν τή ένταΰθα Β. 
Τυπογραφία, δύνανται είς δεδομένον διάστημα χρόνου 
νά χορηγήσωσιέργασίαν τεσσάρων συνήθων πιεςυιρίων, 
τυποΰντα ένταύτω καί άπό τάς όύω όψεις. Δύω δέ 
ή τρία τοιαΰτα ταχυπιεστήρια δύνανται νά κινώνται 
ύπό μικράς μηχανής άτμοκινη'του , καί είς όλίγας 
ώρας νά παράγωσι μέ πολλήν κομψότητα καί άκρί- 
βειαν άριθμόν άντιτόπων δσος άλλοτε άπητει ήμέρας 
διά νά τυπωθή.

Εσχάτως δέ 
έγινε καί άλλη 
παράδοξος ά·Ι 
πόπειρα. H έπί- 
πονος καί μα
κρά έργασίατής 
στοιχειοθεσίας 
έπενοήθη νά έκ- 
τελήται διά μη 
χανής. Διάφο- 
pot δέ μηχαναί 
τοιαύται κατε- 
σκευάσθησαν , 
καί ή έντελε- 
στέρα πασών εί 
ναι ή ένταΰθα 
άπεικονιζομένη 
τοΰλοχαγοΰΡο- 
σανβόργου. έ
χει δέ αΰτη 
σχήμα κυμβά
λου, καί έκαςον

τών κοκκάλων αύτοΰ έχει έν γράμμα ή άλλον τυπογρα
φικόν χαρακτήρα έπιγεγραμμένον. Η στοιχειοθέτις 
γυνή, διότι είς γυναίκας δύναται ν’άνατεθή ή εύκολος 
αΰτη ένασχόλησις, έχουσα τό χειρόγραφον έμπρός της, 
έγγίζει διά τοΰ δακτύλου άλληλοδιαδόχως τό κόκ- 
καλον τό φέρον τό γράμμα 8 βλέπει γεγραμμένον , 
καί άμέσως τό γράμμα δι’άγχινουστάτου μηχανι- 
σμοΰ ολισθαίνει διά τίνος οπής, καί τίθεται αύτο 
μάτως είς τήν θέσιν του έπί τής σανίδος τής στοι
χειοθεσίας· ώστε άν ή γυνή έχη όλίγην έξιν καί 
κινή τούς δακτύλους της ταχέως, ώς ή μετρίως κυμ- 
βαλίζουσα , δύναται νά στοιχειοθέτη μέ τήν αύτήν 
ταχύτητα μεθ’ ής άναγινώσκει, καί βεβαιοΰται δτι 
θά έστοιχειοθετοΰντο κατ’ αύτόν τόν τρόπον έντός 
μιάς ώρας, μέχρι 86 χιλιάδων στοιχείων, δηλαδή 
μέγα φύλλον συντεθειμένον πυκνότατα, άν μόνον 
ήτον δυνατόν ν’άναγνωσθώσιν είς τόσον βραχύ διά
στημα χρόνου. Ετι δέ παραδοξότερον είναι δτι 
άλλη μηχανή σχεδόν όμοια χρησιμεύει είς τήν διά- 
λυσιν τών στοιχείων, καί ώς άν ήτον έμψυχος, παρα- 
λαμβάνει έκαστον καί τό έναποθέτει είς τό οίκεϊον 
κιβώτιον είς θέσιν τοιαύτην, ώστε νά είναι πρό
χειρον δι’ άλλην στοιχειοθεσίαν, ή έφεύρεσις αΰτη 
τιμά άναμφιβόλως είς ύπέρτατον βαθμόν τήν εύ- 
φυΐαν τοΰ έπινοητοΰ· άλλά μέχρι περαιτέρω τελειο- 
ποιήσεως φαίνεται δτι έξ αιτίας τοΰ πολυδαπάνου 
αύτής, καί τοΰ δτι έκάστη μηχανή είς ενός μόνου 
είδους γράμματα δύναται νά χρησιμεύση, δέν θέλει 
γίνει κοινώς δεκτή , τούλάχιστον είς τά μεγάλα 
τυπογραφεία. Ρ.

Ο ΥΠΟΚΟΜΗΣ 
ΤΗΣ ΒΡΑΖΕΑΟΝΝΗΣ.

ΜϊΘΙΣΤΟΡΗΜΑ. λ’ΕΩΤΑΤΟΝ.

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

(ϊυ»·χιι«. ’Ιίί φυλλάίι?» Αά'.)

ι ΑΚΡΟΑΣΙΣ.

— Αι λοιπόν ; ήρώτησεν ό Αθως μέ τόνον γλυ
κείας έπιπλήξεως, δταν ό ’Αρτανιάν άνέγνωσε τήν 
πρός αύτόν έπιστολήν τοΰ Μώγκ.

— Αι τί; είπεν ό ’Αρτανιάν κατακόκκινος άπό 
χαράν καί όλίγην έντροπήν, διότι έσπευσε παραπολύ 
νά καταδικάση τόν βασιλέα καί τόν Μώγκ· Είναι 
φιλοφροσύνη .. ήτις δέν υπόσχεται τίποτε βέβαιον, 
είναι άλήθεια .... Αλλά τέλος πάντων είναι φιλο
φροσύνη.

—— Ητον άδύνατον νά πιστεύω τόν νέον βασιλέα 
τόσον άχάριστον, είπεν ό Αθως.

—, Η αλήθεια είναι δτι μένομεν άκόμη μέ τήν 
έλπίδα, έπανέλαβεν ό Αρτανιάν ώστόσον, έως τώρα 
τά φαινόμενα δλα μοΰ έδιδαν δίκαιον.

— Συαφωνώ, άγαπητέ φίλε, συμφωνώ. Α ! ιδού

έπανήλθε τέλος πάντων τό καλόν σου βλέμμα. Δέν 
ήμπορεΐς νά φαντασθής πόσον είμαι εύτυχής.

— Βλέπεις λοιπόν, είπεν ό Αρτανιάν, δτι ό βα
σιλεύς Κάρολος δέχεται τόν κύριον Μώγκ είς τάς 
έννέα ώρας· έμέ θά μέ δεχθή είς τάς δέκα* είναι 
άκρόασις μεγάλη, καθώς δταν λέγωμεν είς τό Λοΰβρε 
δτι μοιράζεται τό άγιασμα τής αύλής. Πηγαίνωμεν 
νά σταθώμεν ύποκάτω τής ά)ΐα<κήρΛ<;, άγαπητέ 
μου φίλε, πηγαίνωμεν.

Ο Αθως δέν άπεκριθη ποσώς, καί οί δύω δμοϋ , 
ταχύναντες τό βήμα, διευθύνθησαν πρός τό παλά- 
τιον τοΰ Αγίου Ιακώβου, δπου έσυσσωρεύετο άκόμη 
ολόγυρα τό πλήθος , κυττάζον είς τά ύαλία τών 
παραθύρων τάς σκιάς τών αΰλικών, καί τ άπαυγά- 
σματα τοΰ βασιλικού προσώπου. Εσήμαιναν αί οκτώ, 
δταν οί δύω φίλοι έμβήκαν είς τήν στοάν, πληρη 
ούσαν αύλικών καί άπαιτητών διαφόρων, όλοι 
έστρεψαν τά βλέμματα πρός τά άπλά έκεΐνα καί 
ξενοειδή ένδύματα, καί τάς δύω εύγενεϊς καί πλήρεις 
χαρακτήρος καί σημασίας κεφαλάς. 0 δέ Αθως καί 
ό Αρτανιάν, άφοΰ μέ δύω βλέμματα έκαταμέτρησαν 
τήν όμήγυριν δλην, άρχισαν πάλιν νά συνομιλούν 
μεταξύ των.

Θόρυβος μέγας ήγερθη διαμιάς είς τά άκρα τής 
στοάς' έμβαινεν ό στρατηγός Μώγκ, παρακολουθού- 
μενος άπό είκοσι καί περισσοτέρους αξιωματικούς, 
ίχνεύοντας άπλούν μειδίαμα εκ μέρους του, διότι 
χθες άκόμη ήτον κυριάρχης τής Αγγλίας, καί ώρα'.α 
ύπετίθετο ή έπιοΰσα τού έπανορθωτού τού Οίκου 
τών Στουαρτών.

—· Κύριοι, είπε, στραφείς πρός αύτούς, ό Μώγκ, 
σάς παρακαλώ νά ένθυμηθήτε δτι δέν είμαι πλέον 
τίποτε. Πρό όλίγου άκόμη, ήμουν αρχηγός τού 
πρώτου στρατού τής δημοκρατίας· τώρα ό στρατός 
αύτός είναι τού βασιλέως, καί είς χεΐρας αύτού, 
κατά διαταγήν του, πηγαίνω νά έναποθεσω τήν 
χθεσινήν μου έξουσίαν.

Εκπληξις μεγάλη έζωγραφήθη είς δλα τά πρόσ
ωπα, καί ό κύκλος τών κολάκων καί απαιτητών, 
δστις πρό μιάς στιγμής έπεριστοίχιζε στενά τόν 
Μώγκ, ήλατώθη ολίγον κατ’ ολίγον, καί τελευ- 
ταΐον διελύθη είς τούς μεγάλους κυματισμούς τού 
πλήθους, ό Μώγκ ήρχετο νά περιμείνη είς τόν προ
θάλαμον καθώς καί όλοι οί λοιποί" ό δέ Αρτανιάν 
έκαμεν εύθύς τήν παρατήρησιν ταύτην είς τόν κόμητα 
τής Φέρας, δστις καταίβασε τά όφρύόια. Εςαφνα, η 
θύρα τοΰ δωματίου τού-Καρόλου άνοιξε, καί ό νέος 
βασιλεύς ένεφανίσθη, προπορευομένων όύω αξιωμα
τικών τού βασιλικού οίκου.

— Καλή εσπέρα , κύριοι , είπεν· ό στρατηγός 
Μώγκ είναι έδώ ;

—γ- Είμαι παρών , βααιλεύ , άπεκριθη ό γέρων 
στρατηγός. , %

0 Κάρολος έδραμε πρός αύτόν, καί έλαβε τάς όύω 
του χεΐρας δεικνύων θερμήν καί διάπυρον πρός αύτόν 
φιλίαν.

— Στρατηγέ , είπε μεγαλοφώνως ό βασιλεψς , 
αύτήν τήν στιγμήν ύπέγραψα τό δίπλωμά σου. Είσαι 
δούξ τής Αλβερμάλης, σκοπός δέ καί θέλησίς μου 
είναι κάνεις νά μή σέ όμοιάζη κατά τήν δύναμιν καί
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τά πλούτη είς τό βασίλειον τούτο, όπου, τοΰ εύγε- 
νοϋς Μοντρόζ έζαιρουμένου, κάνεις εφάμιλλος σου οέν 
έφάνη κατά την πίστιν, την ανδρείαν καί τήν εύ- 
φυίαν. Κύριοι, ό δούζ είναι αρχιστράτηγος τών κατά 
ζηράν καί θάλασσαν βρεταννικών ^δυνάμεων προσ- 
φέρετε'λοιπόν τό σέβας σας, ώς είς τοιοΰτον.

Ενώ ό'λοι έσπευδαν νά πλησιάσουν τόν στρατηγόν, 
όστις έδέχετο όλας τάς λατρείας ταύτας χωρίς νά 
χάση μήτε στιγμήν τήν συνήθη του απάθειαν, ό Αρ- 
τανιάν είπε πρός τόν Αθωνα·

— Οταν συλλογισθή κάνεις ότι αύτό τό δουκάτον, 
αύτή ή αρχιστρατηγία τών κατά ζηράν καί θάλασ
σαν δυνάμεων, αύτά όλα τά μεγαλεία τέλος πάντων, 
έκλείσθησαν είς κιβώτιόν έζ ποδών μήκους καί τριών 
ποδών πλάτους ... !

— Φίλε, άπεκρίθη ό Αθως, πολύ άνώτερα μεγα-, 
λεία περικλείονται είς μικρότερα ακόμη κιβώτια· 
καί κλείονται διά πάντα ...

Εζαφνα, ό Μώγκ έπαοατήρησε τούς δύω τούτους 
κυρίους, οϊτινες έστεκαν μακράν, περιμένοντες ν’άπο- 
συρθή τό κϋμα τοΰ πλήθους. Επέρασεν εύθύς είς τό 
μέσον των, καί τούς κατέλαβεν άκολουθοΰντας τάς 
φώ,οσοφικάς των σκέψεις.

— ίύμιλεΐτε περί έμοΰ; είπε χαμόγελών.
— Μυλόρδ , άπεκρίθη δ Αθως , ώμιλοΰμεν καί 

περί τοΰ ©εοΰ ...
0 Μώγκ έσυλλογίσθη ολίγον, καί έπανέλαβεν εύ- 

θύμως·
— Κύριοι, άς όμιλήσωμεν ολίγον, καί περί τοΰ 

βασιλέως , άν θέλετε- διότι καί σείς, νομίζω, θά 
λάβετε άκρόασιν άπό τήν Αύτοΰ Μεγαλειότητα.

— Είς τάς εννέα, είπεν ό Αθως.
— Είς τάς δέκα, είπεν ό Αρτανιάν.
— Ας έμβωμεν εύθύς είς τό δωμάτιον τοΰτο , 

άπεκρίθη ό Μώγκ, νεύσας πρός τούς δύω συντρόφους 
του νά προπορευθοΰν· άλλ’είς τοΰτο ούτε ό είς ούτε 
ό άλλος ήθέλησε νά ύπακούση.

0 βασιλεύς ,- διαρκούσης της φιλοφρονητικής 
ταύτης καί όλως γαλλικής διενέζεως, είχεν έπανέλθει 
είς τό κέντρον τής στοάς.

— Ω ! οί Γάλλοι μου , είπε μέ τήν άφροντιν 
έκείνην φαιδρότητα, τήν όποιαν, καί μετά τόσας 
λύπας καί δυς-υχίας, δέν έχασεν. Οί Γάλλος ή παρη
γοριά μου !

Ο Αθως καί ό Αρτανιάν έπροσκύνησαν τόν βα
σιλέα.

— Δούζ, οδήγησε τούς κυρίους τούτους είς τήν 
αίθουσαν τοΰ σπουδας-ηρίου μου. Ερχομαι μετ’όλίγον, 
κύριοι, έπρόσθεσε γαλλιστί. Καί απέλυσε ταχέως 
τήν αύλήντου, θέλων νά συνομιλήση μέ τούς Γάλλους 
του, καθώς τούς ώνόμαζε.

— Κύριε Αρτανιάν, είπεν έμβαίνων είς τήν αί
θουσαν, έχω πολλήν εύχαρίστησιν ότι σ’ έζανα- 
βλέπω.

— Μεγαλειότατε , εύρίσκομαι είς τόν κολοφώνα 
τής χαράς, διότι προσφέρω τό σέβας μου είς τήν 
Μεγαλειότητά Σου έντός τοΰ παλατιού τοΰ Αγίου 
Ιακώβου. -

— Κύριε, ήθέλησες'νά μέ ύπηρετήσης μεγάλην 
υπηρεσίαν, καί σοΰ χρεωστώ ευγνωμοσύνην. Αν δέν

έφοβούμουν μή σφετερισθώ τά δικαιώματα τοΰ αρχι
στρατήγου μας, θά σοΰ έπρόσφερα θέσιν άζίαν τοΰ 
χαρακτήρός σου, πλησίον τοΰ βασιλικού μου προσ
ώπου.

— Βασιλεύ, έπανέλαβεν ό Αρτανιάν, έπαραίτησα 
τήν υπηρεσίαν τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας, ΰποσχεθε'ς 
είς τόν κυριαρχην μου νά μην υπηρετήσω κάνένα 
άλλον βασιλέα.

— Ελα δά, είπεν ό Κάρολος, αύτό μέ λυπεί 
κατάκαρδα· έπεθύμουν νά κάμω πολύ διά σέ, διότι 
μοΰ άρέσκεις.

— Μεγαλειότατε ...
— Ας ίδοΰμεν, είπεν ό Κάρολος χαμόγελών, δέν 

ήμπορώ νά σέ κάμω νά παραβής τήν ύπόσχεσίν σου; 
Δούζ, βοήθησέ με. Αν σοΰ έπρόσφερε κάνεις, δηλαδή 
άν σοΰ έπρόσφερα έγώ, τήν γενικήν αρχηγίαν τών 
δορυφόρων μου ;....

0 Αρτανιάν έπροσκύνησεν ακόμη βαθύτερα παρά 
τήν πρώτην φοράν, καί είπε·

—- Μέ πολλήν μ,ου θλίψιν θ' άπεποιούμ-ουν τήν 
προσφοράν τής Χαριεστάτης Μεγαλειότητός Σου* ό 
εύγενής άνθρωπος δέν έχει τίποτε άλλο είς τόν κόσμον 
παρά τόν λόγον του, καί ό λόγος αύτός, καθώς έλαβα 
ήδη τήν τιμήν νά τό είπώ είς τήν Μεγαλειότητά 
Σου, έδόθη είς τόν βασιλέα τής Γαλλίας.

— Ας μήν όμιλήσωμεν λοιπόν πλέον, είπεν ό 
βασιλεύς, καί έστράφη πρός τόν Αθωνα.

Καί άφησε τόν Αρτανιάν βυθισμένον είς τήν βαθυ- 
τάτην θλίψιν τής αποτυχίας.

— A! καλά τό έλεγα, έμουρμούρισε· λόγια! 
άγίασμα τής αύλής ! Οί βασιλείς έχουν πάντοτε 
τήν θαυμαστήν εύφυΐαν νά μάς προσφέρουν ό,τι 
ήζεύρουν πώς δέν θά δεχθοΰμεν, καί νά φαίνωνται 
γενναίοι χωρίς ζημίαν των. Ανόητος ! ... τρισανόη- 
τος ότι έφθασα μίαν κάν στιγμήν νά έλπίσω !

Είς τό μεταζύ τοΰτΟ, ό Κάρολος έλαβε τήν χεΐρα 
τοΰ Αθωνος.

— Κόμη , τοΰ είπε , ύπηρζες είς έμέ δεύτερος 
πατήρ· ή πρός έμέ ύπηρεσία σου δέν ήμπορεΐ νά 
πληρωθή. Εστοχάσθην νά σ’άνταμείψω μολαταύτα. 
Ο πατήρ μου σέ άνέδειζεν ιππότην τής Περικνημΐ- 
δος, παρασήμου τό όποιον όλοι οί βασιλείς τής Εύ- 
ρώπης δέν ήμποροΰν νά τό φορέσουν ή δέ άντιβα- 
σίλισσα σέ άνέδειζεν ιππότην τοΰ Αγίου Πνεύματος, 
παρασήμου οχι όλιγώτερον ένδόζου· προσθέτω καί 
εγώ τό Χρυσοΰν τοΰτο Δέρας, σταλέν είς έμέ άπό 
τόν βασιλέα τής Γαλλίας, είς τόν όποιον ό πενθερδς 
αύτοΰ βασιλεύς τής Ισπανίας είχε δώσει δύω, τόν 
καιρόν τής ύπανδρείας του· είς άμοιβήν όμως έχω 
νά σοΰ ζητήσω μίαν υπηρεσίαν.

— Βασιλεύ , είπε πλήρης ταραχής ό Αθως, τό 
Χρυσοΰν Δέρας είς έμέ ! ένώ μόνος ό βασιλεύς είς 
τήν πατρίδα μου τιμάται μέ τό παράσημσν τοΰτο !

— Θέλω , καί είς τήν πατρίδα σου καί παντού , 
νά ήσαι ίσος μέ όλους όσους οί βασιλείς θά τιμήσουν 
μέ τήν εύνοιαν καί έμπιστοσύνην των, είπεν ό Κά
ρολος, έβγάζων τήν άλυσιν άπό τόν λαιμόν του· καί 
είμαι βέβαιος, κόμη , ότι ό πατήρ μου προσμειδιά 
διά τήν πράζίν μου ταύτην άπό τά βάθη τοΰ 
τάφου του.

— Είναι παράδοζον έν τούτοις, έλεγε καθ’έαυτόν 
δ Αρτανιάν ένώ ό φίλος του έδέχετο γονατιστός τό 
έζοχον παράσημον τό όποιον ό βασιλεύς τοΰ έπρόσ- 
φερεν, είναι άνήκους-ον έν τούτοις ότι είδα πάντοτέ 
νά πίπτη ή βροχή τών εύτυχιών είς όλους τούς 
περιστοιχίζοντας με, καί ούτε μία ρανίς νά μή πέση 
έπάνω μου ! Μά τήν τιμήν μου , άν ήμουν ζηλό 
τύπος, έπρεπε νά μαδίσω όλας μου τάς τρίχας.

Ο Αθως έσηκώθη, καί ό Κάρολος τόν ένηγκαλίσθη 
τρυφερά.

— Στρατηγέ , είπε πρός τόν Μώγκ, καί έπειτα 
έστάθη χαμογέλών , μέ συγχωρεΐς , δούζ ήθελα νά 
είπώ ... βλέπεις, άν σφάλλω, τοΰτο προέρχεται διότι 
ή λέζις δού ζ είναι παραπολύ κοντή δι’έμέ ... ζητώ 
πάντοτε τίτλον νά τήν μακρύνη ... Επεθύμουν νά 
σέ βλέπω τόσον πλησίον τοΰ θρόνου μου, ώστε νά 
ήμπορώ νά σοΰ λέγω, καθώς τοΰ ΙΑ' Λουδοβίκου· 
Αδελφέ μου. Ω! τό ηύρα, καί θά ήσαι σχεδόν άδελ
φός μου, διότι σέ διορίζω αντιβασιλέα τής Ιρλανδίας 
καί τής Σκωτίας, άγαπητέ μου δούζ ... Κατ’αύτόν 
τόν τρόπον, είς τό έζής δέν θά σφάλω πλέον.

Ο δούζ έλαβε τήν χεΐρα τοΰ βασιλέως, άλλά 
χωρίς ένθουσιασμόν, χωρίς χαράν, καθώς εκαμνεν όλα 
του τά πράγματα. Εν τούτοις, ή καρδία του είχε 
πολύ συγκινηθή διά τήν τελευταίαν ταύτην χάριν. 
0 Κάρολος, φειδωλευόμενος έπιτηδείως τήν γενναιό
τητά του, εΐχεν άφήσει είς τόν δοΰκα καιρόν νά 
έπιθυμήση ... μολονότι αδύνατον ήτον νά έπιθυμήση 
τόσα όσα τοΰ έδιδεν.

— Ω ! διάβολε ! είπε μεμψίμοιρων ά Αρτανιάν, 
ιδού πάλιν αρχίζει ή ραγδαία βροχή, ίί! είναι νά 
χάση κάνεις τάς φρένας του !

Καί, ταΰτα λέγων, έςφάφη μέ ύφος τόσον κατηφές 
καί τόσον κωμικώς έλεεινόν, ώστε ό βασιλεύς δέν 
ήμπόρεσε νά μή χαμογελάση. ό Μώγκ,ήτοιμάζετο 
νά λαβή τήν άδειαν τοΰ βασιλέως καί ν’άναχωρήση.

— Καί πώς Γ πιστέ μου, είπεν ό βασιλεύς 
πρός τόν δοΰκα, άναχωρεΐς;

— Αν τό συγχωρής, Μεγαλειότατε, διότι, μά 
τήν αλήθειαν, είμαι πολύ κουρασμένος ... Αί συγ
κινήσεις τήςήμέρας ταύτης μ’έζησθένισαν· έχω άνάγ- 
κην άναπαύσεως.

— Αλλά δεν θ’ άναχωρήσης είπεν ά βασιλεύς, 
χωρίς τόν κύριον Αρτανιάν, έλπίζω.

— Διατί, βασιλεύ ; είπεν ό γέρων ς-ρατηγός.
— Τό όιατί τό ήζεύρεις πολύ καλά, είπεν ό 

βασιλεύς.
0 Μώγκ έκύτταζε τό Κάρολον έκθαμβος.
— Ζητώ συγχώρησιν άπό τήν Μεγαλειότητά Σου, 

είπε, δέν έννοώ ... τί θέλεις νά είπής.
— ίί! πιθανόν, άλλ’ άν σύ λησμονής, ό κύριος 

Αρτανιάν δέν λησμονεί βέβαια.
Η αύτή έκπληζις έζωγραφήθη καί είς τό πρόσωπον 

τοΰ ύπολοχαγοΰ.
— Ας ίδοΰμεν , δούζ, είπεν ό βασιλεύς, δέν κα

τοικείς μαζί μέ τόν κύριον Αρτανιάν ;
— Ελαβα τήν τιμήν νά προσφέρω είς τόν κύριον 

Αρτανιάν κατάλυμα· ναι, βασιλεύ.
— II ιδέα αύτή σοΰ ήλθεν οικοθεν, καί είς σέ 

μόνον ;

— Οικοθεν, καί είς έμέ μόνον· ναι, βασιλεύ.
— Πολύ καλά! καί ήτον αδύνατον νά γείνη 

διαφορετικά ... ό αιχμάλωτος μένει πάντοτε είς τό 
κατάλυμα τοΰ νικητοΰτου.

0 Μώγκ έκοκκίνισεν.
— A! άλήθεια , είπεν , έγώ είμαι ό αιχμάλωτος 

τοΰ κυρίου Αρτανιάν.
— Αναμφιβόλως, Μώγκ, έπειδή άκόμη δέν έζα- 

γοράσθης· μή σέ μέλη όμως, έγώ σ’έβγαλα άπό τάς 
χεϊράς τοΰ κυρίου Αρτανιάν, έγώ θά πληρώσω τά 
λύτρα σου.

Οί οφθαλμοί τοΰ Αρτανιάν άνέλαβαν τήν φαιδρό- 
τητα καί τήν λάμψιντων· δ Γάσκων άρχιζε νά 
καταλαμβάνη. ό Κάρολος έπλησίασε πρός αύτόν.

— 0 στρατηγός , είπε , δέν είναι πλούσιος, καί 
δέν ήμπορεΐ νά πληρώση ό,τι άζίζει· άλλά τώρα , 
έπειδή είναι δούζ, καί, άν όχι βασιλεύς, τούλάχις-ον 
ώσά>· βασι.Ιιυς, έχει άζίαν τήν όποιαν καί έγώ αύτός 
αδυνατώ νά πληρώσω. Ελα λοιπόν, κύριε Αρτανιάν, 
φάνου συγκαταβατικός, τί σοΰ χρεωστώ;

Ο Αρτανιάν, γοητευθείς άπό τήν στροφήν ταύτην 
τοΰ πράγματος, άλλά μένων εντελώς κύριος τοΰ 
έαυτοΰ του, άπεκρίθη·

-— Μεγαλειότατε, αδίκως τρομάζεις, δταν έλαβα 
τήν τιμήν νά αιχμαλωτίσω τόν Εζοχώτατον έδώ, 
τότε ήτον μόνον στρατηγός· μοΰ χρεωστοΰνται λοιπόν 
μόνον λύτρα στρατηγού. Ας θελήση όμως ό στρα
τηγός νά μοΰ δώση τό ζίφος του, καί λογίζομαι 
καλά πληρωμένος, διότι δέν ύπάρχει πράγμα είς 
τόν κόσμον άζίζον τόν ςφατηγόν, παρά τό ζίφος του.

— Odds·fish! καθώς έλεγεν ό μακαρίτης πατήρ 
μ.ου, άνέκραζεν ό Κάρολος· ' ιδού λόγος εύγενής, καί 
εύγενής άνθρωπος· δέν είναι άλήθεια, δούζ;

— Είς τήν τιμήν μου, άπεκρίθη ά δούζ· ναι, βα
σιλεύ.

Καί έζέζωσε τό ζίφος του.
— Κύριε, είπε πρός τόν Αρτανιάν, ιδού ό,τι μοΰ 

ζητείς. Πολλοί έφόρεσαν καλήτερα ζίφη, άλλ’όσον 
ταπεινόν καί άν ήναι τό έδικόν μου, δέν τό παρέδωκα 
ποτέ είς κάνένα.

0 Αρτανιάν έπήρε μέ υπερηφάνειαν τό ζίφος 
τοΰτο, τό όποιον έδημιούργησε βασιλέα.

— Ω! ώ! έφώναζεν ό Κάρολος· πώς ! τό ζίφος 
τό όποιον μοΰ άπέδωκε τόν θρόνον μου νά έζέλθη 
άπό τό Κράτος, καί νά μήν άποτελή μέρος τών κει
μηλίων τοΰ στέμματός μου ! όχι, μά τήν ψυχήν μου, 
όχι! Αύτό δέν γίνεται! Λοχαγέ Αρτανιάν, προσ
φέρω διακοσίας χιλιάδας φράγκων διά τό ζίφος τοΰτο· 
άν ήναι ολίγα, zvizi μου ite.

— Είναι πολλά ολίγα , βασιλεύ, άπεκρίθη ό Α ρ - 
τανιάν μέ άμίμητον σοβαρότητα. Πρώτον μέν, δέν 
θέλω νά τό πωλήσω· άλλ’ ή Μεγαλειότη Σου τό 
επιθυμείς, καί ή έπιθυμία σου είναι δι’έμέ προσταγή. 
Υπακούω λοιπόν· άλλά τό* σέβας τό όποιον χρεως-ώ 
πρός τόν άκούοντά με ένδοζον ήρωά μέ βιάζει νά 
εκτιμήσω έν τρίτον περιπλέον τό ένέχυρον τοΰτο τής 
νίκης μου. Ζητώ λοιπόν τριακοσίαε χιλιάδας φράγ
κων διά τό ζίφος αύτό, ή τό προσφέρω είς τήν Με
γαλειότητά Σου χάρισμα.
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Καί, κρατών αύτό άπό την κόψιν, τό έπαραυσία· 

σεν είς τόν βασιλέα.
0 Κάρολος έξεκαρδίσθη γελών.
— Εύγενής άνθρωπος καί χαριέςατος σύντροφος ! 

Odds-fish, δέν είναι αλήθεια, δούξ ; δέν είναι αλή
θεια, κόρη ; ρού άρέσκει καί τόν αγαπώ, ιδού, ίπ
πότα Αρτανιάν, είπε, λάβε τοϋτο.

Καί, πλησιάσας είς τάν τράπεζαν, καί λαβών 
κονδύλων , έγραψεν ένταλρα τριακοσίων χιλιάδων 
φράγκων πρός τόν ταρίαν του.

0 Αρτανιάν τό έπήρε, καί, τραφείς σοβαρώς πρός 
τό Μώγκ, είπε·

— Καί πάλιν πολύ ολίγα έζήτησα, τό ήξεύρω· 
άλλά πίστευσέ ρε, κύριε δούξ, προτιρώ ν άποθάνω 
καλήτερα, παρά ν’άφήσω νά ρέ κυριεύση ά φιλαρ-
Yy?fa· , , ,

Ο βασιλεύς άρχισε πάλιν νά γελά ώς ό ευτυχέ
στερος χαροκόπος τοϋ βασιλείου του.

— Νά έλθης νά ρέ ίδής πριν άναχωρήσης, ίπ
πότα, τού είπεν· έχω άνάγκην άπό προρήθειαν εύθυ- 
ρίας τώρα, άφού οί Γάλλοι ρου θ’άναχωρήσουν.

— Α ! βασιλεύ, άπεκρίθη. Δέν θά κάρω ρέ τήν 
εύθυρίαν ό,τι έκαρα ρέ τό ξίφος τοϋ δουκός· θά τήν 
δώσω είς τήν Μεγαλε-.ότητά Σου χάρισρα.

Ενφ δέ έλεγε ταύτα, οί πόδες του δέν ήγγιζαν 
πλέον τήν γήν.

— Καί σύ, κόρη, έπρόσθεσεν ό Κάρολος ςραφείς 
πρός τόν Αθωνα, νά έλθης έπίσης· έχω έντολήν σηραν- 
τικήν νά σού έρπιστευθώ. Τήν χεΐρά σου, δούξ.

0 Μώγκ έσφιγξε τήν χεϊρα τοϋ βασιλέως.
— Γγιαίνετε , κύριοι , είπεν ό Κάρολος έκτείνας 

τάς χεϊράς του πρός τούς δύω Γάλλους, οΐτινες ρέ 
σέβας τάς έφίλησαν.

— At λοιπόν ! είπεν ό Αθως πρός τόν Αρτανιάν 
έξω τοϋ παλατιού, είσαι εύχαριστηρένος ;

— Σιούτ! είπεν ό Αρτανιάν συγκινούρενος όλος 
άπό χαράν , δέν έπέστρεψα άκόρη άπό τόν ταρίαν · 
ή αγιαστήρα ήρπορεΐ νά ρού πέση είς τήν κεφαλήν,

Ζ.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΤ ΠΛΟΪΤΟΪ.

0 Αρτανιάν δέν έχασε καιρόν, άλλά, ρόλις ηύρεν 
ευκαιρίαν, έπεσκέφθη τόν κύριον ταρίαν τής Αύτού 
Μεγαλειότητός.

Ελαβε τότε τήν εύχαρίς-ησιν νά δώση κορράτιον 
χαρτιού, γραρρένου ρ,έ χαρακτήρα άσχηρότατον, 
καί νά λάβη τεραστίαν ποσότητα σκούδων λαρπρών, 
νεωστί χαραχθέντων, ρέ τήν εικόνα τής Χαριετάτης 
Αύτού Μεγαλειότητός Καρόλου τοϋ Β*.

0 Αρτανιάν έγίνετο ευκόλως κύριος τοϋ εαυτού 
τον άλλ’είς τήν περίστασιν ταύτην δέν ήρπόρεσε 
νά ρή δείξη χαράν άρετρον, τήν όποιαν ό αναγνώ
στης θά έννοήση ίσως, άν καταδεχθή νά φανή όπωσοϋν 
συγκαταβατικός πρός άνθρωπον δστις, άφού έγεν
νήθη, δέν είχε ποτέ ίδει τόσα νορίσρατα καί τόσους 
κυλίνδρους νορισράτων , άραδιασρένους κατά σειράν 
είς τρόπον όντως εύάρεστον είς τήν όρασιν.

0 ταρίας έπερίκλεισεν όλους τούς κυλίνδρρυε 
τούτους εϊς σάκκους, καί έσφράγισεν έκαστον σάκ- 
κον ρέ τόν τύπον τών παρασήρων τής Ανγλίας-

χάριν τοιαύτην οί ταρίαι δεν κάρνουν είς τόν 
τυχόντα.

Επειτα, άπαθής , καί τόσον ρόνον περιποιητικός 
οσον έπρεπε νά ήναι πρός άνθρωπον τιρώρενον ρέ 
τήν εύνοιαν τού βασιλέως, είπε πρός τόν Αρτανιάν’

— Λάβε, κύριε, τά χρήρατά σου.
Τά χρήρατά σου! ό λόγος ούτος έβαλεν είς 

κίνησιν ρυρίας χορδάς, τάς όποιας ποτέ ό Αρτανιάν 
δέν είχεν αίσθανθή είς τήν καρδίαν του.

Εφόρτωσε τούς σάκκους είς ρικρόν άράξιον, καί 
έπέστρεψεν είς τήν οικίαν του συλλογιζόρενος βαθέως. 
Ανθρώπου έχοντος τριακοσίας χιλιάδας φράγκων 
δέν ήρπορεΐ πλέον νά ήναι όραλόν τό ρέτωπον άνά 
ρία ρυτίς είς έκάστην χιλιάδων φράγκων εκατον
τάδα δέν είναι πολ.ύ.

0 Αρτανιάν έκλείσθη είς τόν κοιτώνά του, δέν 
έγευράτισεν, είπε νά ρήν ανοίξουν τήν θύραν είς 
κάνένα, καί, ρέ τόν λύχνον άναρρένον, ρέ τό πιστο
λών γεράτον έπί τής τραπέζης, έρεινεν όλην τήν 
νύκτα άγρυπνος, συλλογιζόρενος πώς νά έρποδίση 
ώστε τά ώραία ταύτα σκούδα, τά όποια άπό τό 
ταριεΐον τού βασιλέως έπέρασαν είς τό ταριεΐόν του, 
νά ρή περάσουν άπό τό ταριεΐόν του είς τό πουγγίον 
όποιουδήποτε κλέττου. ό,τι καλήτερον ρέσον έφεύ- 
ρεν ό Γάσκων ήτον νά κλείση πρός ώραν τόν θησαυ
ρόν του ρέ κλείθρα άρκετά στερεά ώστε κάρρία 
χειρ νά ρή τά συντρίψη, καί άρκετά πολύπλοκα 
ώστε κάνέν κοινόν κλειδίον νά ρή τ’άνοίξη.

Ενθυρήθη ό Αρτανιάν ότι οί Αγγλοι είναι τεχνΐ- 
ται έξ ακουστοί είς τήν ρηχανικήν καί τήν συντη
ρητικήν βιορηχανίαν· άπεφάσισε λοιπόν νά πηγαίνη 
είς ζήτησιν ρηχανικού, καί νά παραγγείλη σιδηροϋν 
κιβώτιον.

Δέν έπήγε πολύ ρακράν. ό κύριος Γουίλλ Γιώρ- 
ψων, κατοίκων είς τήν όδόν Πικαδίλλην, ήκουσε τάς 
προτάσεις του, ένόησε τάς έπιθυρίας του, καί ύπε
σχέθη νά τού κατασκευαση κλεΐθρον ασφαλές, τά 
όποιον νά τόν άπαλλάξη άπό πάντα φόβον είς τό 
χέλλο-ν.

— Θά σοϋ δώσω, τού είπε, ρηχανήν νεωτάτην. 
Είς τήν^πρώτην όπωσοϋν σοβαράν κατά τού κιβωτίου 
σου άπόπειραν , πλ,άξ άόρατος θ’ άνοιξη , καννόνιον 
ρικρόν, έπίσης άόρατον, θά ξεράση ώραίον σφαιρίόιον 
χάλκινου, όκτώ ούγγιών βάρους, τό όποιον θά ρίψη 
κατά γής τόν άνεπιτήδειον κλέπτην, ρέ κρότον ση- 
ρ,αντικόν. Τί σού φαίνεται ;

— Λέγω ότι ή έφεύοεσις είναι εύφυεστάτη, έφώ- 
ναξεν ό Αρτανιάν τό ρικρόν χάλκινου σφαιριδίου 
ρού άρέσκει τώ όντι. Λοιπόν, κύριε ρηχανικέ, τάς 
συρφωνίας ;

— Δεκαπέντε ήρέρας διά τήν έκτέλεσιν, καί 
δεκαπέντε χιλιάδας φράγκων πληρωτέας εϊς τήν 
παράδοσιν, άπεκρίθη ό τεχνίτης.

0 Αρτανιάν καταίβασε τά όφρύδια. Δεκαπέντε 
ήρέραι ήσαν προθεσρία άρκετή, έντός τής οποίας 
όλοι οί κλέπται τοϋ Λονδίνου ήδύναντο νά ραταιώ- 
σουν τήν άνάγκην τής ασφαλούς ρηχανής. Δεκα
πέντε χιλιάδες φράγκων ήτον πληρωρή ολίγον 
άκριβή διά πραγρα τό όποιον, ρέ όλίγην έπαγρύ- 
πνησίν, ήδύνατο νά κατορθώση χάρισρα.

— Θά σκεφθώ, τοϋ είπεν· εύχαριστώ, κύριε.
Καί έπέστρεψεν είς τήν οικίαν του πηλαλών· 

κάνεις άκόρη δέν είχεν έγγίξει τόν θησαυρόν του.
Τήν αύτήν ήρέραν, ό Αθως έπήγε νά έπισκεφθή 

τόν φίλον του, καί τόν ηύρε τόσον σκεπτικόν, ώστε 
τού έφανέρωσε τήν περί τούτου άπορίαν του.

— Καί πώς ! είσαι πλούσιος, τού είπε, καί δέν 
είσαι εύθυρος ! Σύ , όστις έπεθύρεις τόσον τόν 
πλούτον ! ...

•— Φίλε ρου, αί ήδοναί είς τάς όποιας δέν είναι 
κανείς συνειθισρένος τόν σνενοχωροϋν περισσότερον 
άπό τά βάσανα είς τά όποια είχε συνετίσει. Σέ, 
παρακαλώ νά ρού δώσης ρίαν συρβουλήν, καί σέ 
ερωτώ διότι είχες πάντοτε χρήρατα· όταν έχη 
κανείς χρήρατα, τί κάρνει;

— Κατά τάς περιστάσεις.
— Τί έκαρες ρέ τά έδικά σου, ώς-s νά ρή γείνης 

ρήτε φιλάργυρος ρήτε άσωτος ; διότι ή φιλαργυρία 
ξηραίνει τήν καρδίαν, καί ή άσωτία τήν πνίγει· δέν 
είναι άλήθεια;

— Ο Φαβρίκιος αύτός δέν ήδύνατο νά λαλήση 
άκριβέστερον. Πλήν, ρά τήν άλήθειαν, τά χρήρατά 
ρου δέν ρ’έστενοχώρησαν ποτέ.

— Ακούσε· τά ένδύεις είς δηρόσια δάνεια ;
— όχι. Ηξεύρεις ότι έχω άρκετά ώραίαν οικίαν, 

καί ή οικία αύτη είναι τό καλήτερον κτήρά ρου.
—· Τά ήξεύρω.
— Είς τρόπον ώστε θά ήσαι τόσον πλούσιος ώς 

έγώ, καί πλουσιώτερος άκόρη άν θέλης, ρέ τό αύτό 
ρέσον.

— Αλλά τά είσοδήρατα τ’ άποταριεύεις ;
— θΖ1·
— Τί νορίζεις περί κρυψώνος ρέσα είς τόν 

τοίχον.
— Δέν έκαρα ποτέ χρήσιν.
— Τότε θά εϊπή ότι έχεις άνθρωπον πιστόν, επι

στάτην άσφαλή, όστις σοϋ πληρόνει τόκον ρέτριον 
καί τίριον.

— Καθόλου.
— Καί τότε λοιπόν, τί κάρνεις ;
— ΐϊξοδεύω οσα έχω , καί δέν έχω περισσότερα 

παρ οσα έξοδεύω, φίλτατέ ρου Αρτανιάν.
.— Α ! ίδςύ ! Αλλ είσαι όλ,ίγον πρίγκιψ σύ , φίλε 

ρ.ου,και δεκαπεντε η δεκαεξ χιλιάδων φράγκων είσό- 
δηρα χάνεται είς τά δάκτυλά σου· καί έπειτα, 
έχεις βάρη, έξοδα παραστάσέως ...

— Αλλα δεν βλέπω νά ήσαι όλιγώτερον άρχων 
άπ ερέ, φίλε ρου· οθεν τά χρήρατά σου θά σοϋ έλθουν 
ίσα ίσα.

I . —Τριακόσιαι χιλιάδες φράγκων ! Καλέ, τί λέγεις;
Τά δύω τΓίτα είναι περιττά.

— Μέ συγχωρεΐς· πλήν ρού έφάνη ότι ρού 
είπες ... ένόριζαότι ήκουσα, τέλος πάντων ... έθάρ- 
ρευσα ότι είχες σύντροφον ...

— Α ! διάβολε ! αλήθεια, έφώναξεν ό Αρτανιάν 
κοκκινίζων, έχω τόν Πλανσιέ. Εξέχασα τόν Πλαν
οιέ, είς τάν ζωήν ρου ! ... Α’ί λοιπόν , ιδού έκατόν 
χιλιάδες φράγκων επέταξαν ... κρϊρα, ό άριθρός 
ήτον στρογγυλός, ήχητικώτατος ... Αλήθεια, Αθως,

δέν είραι πλέον πλούσιος καθόλου. Τί ένθυρητικόν 
έχεις !

— Αρκετά καλόν, δόξα σοι ό θεός.
— 0 καλός αύτός Πλανσιέ, έρουρρούρισεν ό Αρ- 

τανιάν , δέν εκαρε κακόν όνειρον. Τί κερδοσκοπία , 
διάβολε ! Τέλος πάντων, ό,τι είπα είπα.

— Πόσα τού δίδεις ;
— Ω! είπεν ό Αρτανιάν, δέν είναι κακόν παιδίον, 

συρβιβάζοραι πάντοτε καλά ραζί του. έγώ ύπέ- 
φ.ερα βάσανα , βλέπεις , έξοδα .... όλα αύτά πρέπει 
νά έρβοϋν είς τόν λογαριασρόν.

— Φίλε ρου, είραι βεβαιότατος περί σού, είπεν 
ήσύχως ά Αθως, καί δέν φοβούραι διά τόν καλάν 
αύτόν Πλανσιέ· τά συρφέροντά του είναι καλήτερα 
είς τάς χεϊράς σου παρότι είναι είς τάς έδικάς του· 
τώρα όρως, έπειδή δέν έχεις πλέον τίποτε νά κάρης 
έδώ, άς άναχωρήσωρεν άν ρ" άκούης. Πήγαινε νά 
εύχαριστήσης την Μεγαλειότητά Του, νά λάβης τάς 
διαταγάς του, καί, είς έξ ήρέρας, ήρπορούρεν νά 
άγναντεύσωρεν τούς πύργους τής Παναγίας τών Πα
ρισίων.

— Φίλε ρου, φλέγοραι τώ δντι άπό έπιθυρίαν 
ν άναχωρήσω, καί τρέχω εύθύς νά προσφέρω τό 
σέβας ρου είς τόν βασιλέα.

— Εγώ, είπεν ό Αθως, πηγαίνω νάποχαιρετήσω 
ρερικούς κυρίους είς τήν πόλιν, καί έπειτα είραι 
ραζί σου.

— Μοϋ δανείζεις τόν Γριρώ ;
— Εξ όλης ρου καρδίας ... Τί θέλεις νά σού 

κάρη ;
— Πραγρα άπλούς-ατον καί άκούραςον δι’αύτόν 

θά τόν παρακαλέσω νά ρού φυλάξη τά πιστόλια, τά 
όποια είναι είς τήν τράπεζαν πλησίον τών κιβω
τίων.

— Πολύ καλά, άπεκρίθη άταράχως ό Αθως.
— Καί δέν θ’άπορακρυνθή καθόλου· δέν είναι 

άλήθεια ;
— Οσω θ’άπορακρυνθοΰν καί αύτά τά πιστόλια.
— Πηγαίνω λοιπόν είς τήν Αύτού Μεγαλειό

τητα· καλήν άντάρωσιν.
0 ’Αρτανιάν έφθασε τώ όντι είς τό παλάτιον τού 

Αγίου ’Ιακώβου, όπου Κάρολος ό Β’, καταγινόρενος 
τότε είς τήν άλληλογραφίαν του, τόν έκαρε νά περι- 
ρείνη είς τόν προθάλαρον ολόκληρον ώραν.

Ο Αρτανιάν, περίπατων είς τήν στοάν, άπό τάς 
θύρας είς τά παράθυρα, καί άπό τά παράθυρα είς 
τάς θύρας, ένόρισεν ότι είδε ρανδύαν ώς τόν τοϋ 
Αθωνος διερχόρενον τά προπύλαια· άλλά τήν ς-ιγρί^ 
καθ’ήν ήτοιράζετο νά έξεΊάση καλήτερα τό πραγρα, 
ό κλητήρ τόν έπροσκάλεσε πλησίον τής Αύτού Με- 
γαλειότητος.

Κάρολος ό Β’ έτριβε τάς χεϊράς του ένω έδέχετο 
τάς εύχαριστίας τού φίλου ρας.

— ίππότα, είπεν, έχεις-άδικον νά λέγης ότι ρού 
είσαι εύγνώρων διότι δέν έπλήρωσα ούτε τό τέταρ
τον τών όσα άξίζει ή Ιστορία τού κιβωτίου, όποΜ 
έβαλες τόν γενναΐον αύτόν στρατηγόν ... θά είπώ 
τόν άριστον αύτόν δούκα τής Αλβερράλης.

Καί ό βασιλεύς έξεκαρδίζετο γελών.
0 Αρτανιάν ένόρισεν ότι δέν έπρεπε νά διακόψη
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τήν Αύτοΰ Μεγαλειότητα, χαί έκαμάρωσε σεμνο
πρεπούς.

— Αληθινά, ήκολούθησεν ό Κάρολος, σ’έσυγχώ- 
ρησεν εΐλικρινώς ό αγαπητός μας Μώγκ ;

— Μ’έσυγχώρησεν ! Ελπίζω, ναί, βασιλεύ.
— Αϊ! ... Τό παιγνίδιον βλέπεις ητον σκληρόν ... 

Odds-fish ! νά βάλγς είς τόν κάδον ώσάν άρέγκαν 
,τό πρώτον πρόσωπον τής άγγλικής έπαναστάσεως ! 
Αν ήμουν είς τήν θέσιν σου, θά είχα υποψίας, ίπ
πότα.

— Βασιλεύ ...
___ Ηξεύρω πολύ καλά δτι ό Μώγκ σέ ονομάζει

φίλον του ... πλήν έχει τό βλέμμα πολύ βαθύ, ώς-ε 
πρέπει νά έχη πολύ ένθυριητικόν, καί τά όφρύδια 
πολύ υψηλά, ώστε πρέπει νά η ναι πολύ ύπερήφανος 
ήξεύρεις; grande snpercilium.

— Θά μάθω βέβαια τά λατινικά, είπε καθ’έαυτόν 
ό Αρτανιάν.

— Ακούε, έφώναξεν ύπερχαρής ό βασιλεύς· πρέπει 
νά κατορθώσω τήν συμφιλίωσίν σας, καί θά μετα- 
χειρισθώ μέσον ώστε ...

0 Αρτανιάν έδάγκασε τόν μύστακά του,
— Μέ συγχωρεΐς, Μεγαλειότατε, νά σοΰ είπώ τήν 

αλήθειαν;
— Λέγε, ίππότα, λέγε.
— Λέγω λοιπόν , βασιλεύ , ότι μού προζενεις 

φόβον μέγιστον ... Αν ή Μεγαλειότης Σου θελήσης νά 
διορθώσγς τήν ύπόθεσίν μου, καθώς φαίνεται δτι έπι· 
θυμεϊς, είμαι χαμένος άνθρωπος· ό δούξ θά βάλη νά 
μέ δολοφονήσουν,

0 βασιλεύς έξεκαρδίσθη καί πάλιν γελών, καί ό 
γέλως ούτος μετέβαλε τόν φόβον τοΰ Αρτανιάν είς 
φρίκην.

— Βασιλεύ, σέ παρακαλώ νά μοΰ ύποσχεθής δτι 
θά μέ άφήσης νά διαπραγματευθώ τήν ύπόθεσίν 
αύτήν μόνος μου· καί έπειτα, άν δέν έχης πλέον 
ά/άγκην άπό τήν υπηρεσίαν μου

— όχι, ίππότα. Θέλεις ν’ άναχωρήσης; άπε
κριθη ό Κάρολος μέ φαιδρότητα έπί τό μάλλον αύ- 
ξάνουσαν τήν ανησυχίαν τοΰ Αρτανιάν.

— Αν ή Μεγαλειότης Σου δέν έχης τίποτε πλέον 
νά μέ διατάζης,

0 Κάρολος έπανήλθε σχεδόν εϊς τήν σοβαρότητα,
— Τούτο καί μόνον, ΐδέ τήν αδελφήν μου, τήν 

λέδυ Ερρικέταν. Σέ γνωρίζει;
— Οχι, βασιλεύ, πλήν ... στρατιώτης γέρων ως 

έγώ δέν είναι θέαμα εύάρες-ον είς νέαν καί φαιδράν 
βασιλόπαιδα.

— Θέλω, σοΰ λέγω, νά σέ γνωρίση ή άδελφή μου 
θέλω εϊς ώραν άνάγκης νά ήναι βεβαία περί τής 
συνδρομής σου,

— Βασιλεύ, δ,τι είναι εύάρεστον είς τήν Μεγα
λειότητά Σου, είναι ιερόν είς έμέ,

— Πολύ καλά ... Παρρύ ! έλα, αγαθέ μου Παρρύ,
Η πλαγία θύρα άνοιξε, καί ό Παρρύ έμβήκε μέ 

πρόσωπον άκτινοβολούν άπό χαράν δταν είδε τόν 
ιππότην.

— Τί κάμ,νει ό Ροτσές-ερ ; είπεν ό βασιλεύς. μεγάλη. Επειδή, δτε ό Ζώσιμος έγραφε τήν ίστο- 
— Είναι είς τήν διώρυγα μέ τάς κυρίας, άπεκριθη ρίαν αύτοΰ, ικανά έτη άφού ό Αλάριχος άπήλθεν έζ 

;ό Παρρύ. Ελλάδος, ή Πρόμαχος Αθήνα, κολ,οσσός τοΰ Φειδίου

— Καί ό Βώκκιναμ ;
— Καί αύτός.
— Τόσω καλήτερα. οδήγησε τόν ιππότην είς τόν 

Βίλλιερς, — είναι ό δούξ τοΰ Βώκκιναμ, ίππότα,— 
καί παρακάλεσε τόν δούκα νά παρουσιάση τάν κύριον 
Αρτανιάν είς τήν λέδυ Ερρικέταν.

0 Παρρύ έπροσκύνησε τόν βασιλέα, καί έχαμογέ- 
λασε πρός τόν Αρτανιάν.

- ίππότα , ήκολούθησεν ό βασιλεύς, ή άκρόασις 
αυτή είναι άκρόασις άναχωρήσεως· ήμπορεΐς λοιπόν 

άναχωρήσης δταν θέλης.
— Εύχαριστώ, βασιλεύ.
— Φιλιώσου δμως πρώτα μέ τόν Μώγκ.
— ί’> ! βασιλεύ ...
— όξεύρεις δτι έν άπό τά πλοία μου είναι είς 

τήν διάθεσίν σου.
— Βασιλεύ, δέν είμαι άξιος τόσης εύνοιας, καί 

δέν ύποφέρω ποτέ ώστε οί άξιωματικοί τής Μεγα
λειότητός Σου νά ενοχληθούν δι’έμέ.

0 βασιλεύς έκτύπησε τόν ώμον τού Αρτανιάν.
— Κάνεις δέν ένοχλεΐται διά σέ, ίππότα , άλλά 

διά τόν πρέσβυν τόν όποιον στέλλω είς τήν Γαλ
λίαν, καί είς τόν όποιον θά χρησιμεύσης, εύχαρίςαος, 
νομίζω, ώς σύντροφος, διότι τόν γνωρίζεις.

0 Αρτανιάν έκύτταξε τόν βασιλέα έκθαμβος.
— Είναι κάποιος κόμης τής Φέρας ... έκεΐνος τόν 

ποιον ονομάζεις Αθωνα, έπρόσθεσεν ό βασιλεύς, τε- 
λειώσας τήν ομιλίαν καθώς τήν είχεν άρχίσει, μέ 
οαιδρά δηλαδή καί δυνατά γέλια, ίγίαινε, ίππότα, 
ύγίαινε" άγάπα με καθώς σ’άγαπώ.

Καί, ταύτα είπών, καί νεύσας πρός τόν Παρρύ, 
ώς έρωτών αύτόν άν τόν έπερίμενε κάνεις είς τό 
πλησίον δωμάτιον, ό βασιλεύς έμβήκεν είς τό δωμά
των τούτο, άφίνων τόν Αρτανιάν έκθαμβον δλον διά 
τήν παράδοξον ταύτην άαρόασιν.

0 γέρων έλαβε φιλικώς τόν βραχίονα τού Αρτα
ν ιάν καί τόν ώδήγησε πρός τούς κήπους.

(Ακολουθεί.)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ.
ΙΙερί τής τύχης τών ’Αθηνών καί τών έν αύταΐς 

μνημείων έπί 'Ροομαίων καί κατά τον με. 
σαιώνα. Κατά τόν Συνταγματάρχην Λήκιον

Έκ τοϋ ’Αγγλικού· ύπό I. Καρατσοΰττα.

(ΣνΑχΕίχ· ΐ·ϊί φυλλάδιον λύ'*.).
Μολαταύτα ολίγοι στίχοι τού- ποιητού Κλαυ- 

διανού καί ρητορικόν τι γύμνασμα τού Συνεσίου 
έδωκαν είς τινας άφορμήν ν’ άμφιβάλλωσι περί 
ταύτης τής ύπό τού Ζωσίμου ίστορουμένης έπιει- 
κείας τοΰ Αλαρίχου στερί τάς Αθήνας. Αλλ’ ό ιστο
ρικός προσθέτει παρατήρησιν τινα ήτις άποδεικνύει 
δτι ή βλάβη τών Αθηνών καί άν έπαθέ τινα, δέν ήτο
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ύπερέχων είς ύψος τόν Παρθενώνα, ίστατο έτι έν τή 
Ακροπόλει, ώς καί άλλα έκ μετάλλων άγάλματα. 
Αν οί περί τόν ’Αλάριχον βάρβαροι διεπόρθουν τάς 
Αθήνας, ήθελεν ή απληστία τών κατακτητών παρα 
βλέψει τήν μεταλλικήν τών λαφύρων τούτων αξίαν; 
ή είναι πιθανόν δτι ,οί εχθροί τής είδωλολατρείας 
Γοτθοι ήθελον αφήσει ορθόν άντικείμ.ενον τόσον απε
χθές είς αύτούς, οίον τό άγαλμα τής Προμάχου 
’Αθήνας; ώστε, άν ή χριστιανική πίστις τοΰ ’Αλα
ρίχου όέν ώπλιζεν αύτόν κατά τών τοιούτων δειυ.ά- 
των, ίσως ή θέα τού κολοσσαιου άγάλματος, πλ.ήτ- 
τουσα τήν ψαντασίαν τού βαρβάρου, συνέτεινεν είς 
τό νά παραλύση τά κατά τής πόλεως σχέδιά του.

Η ακόλουθος έπί τήν Ελλάδα έφοδος τών βαρ
βάρων έπήλθεν άπό δλως αντίθετον μέρος, τήν Αφρι
κήν. Μεσούντος τού πέμπτου Μ. X. αίώνος οί μετά 
τού Γενσερικου Βάνδαλοι μετέβησαν, σιμά τών 
άλλων περί τήν Μεσόγειον χωρών, καί είς τήν Ελ
λάδα* άν δ οί τα κατα τούς χρόνους εκείνους ίστο- 
ρήσαντες δέν άναφέρωσι ρητώς τήν ’Αττικήν, δύ- 
σκολον είναι νά πιστεύσωμεν δτι δέν ένέσκηψε καί 
έδώ ή καταιγίς. Πλήν έπειδή αί ’Αθήναι ήσαν τετει- 
χισμέναι, ώς ήσαν καί μετά ένα αιώνα, δτε ό ’Ιου
στινιανός διέταξε νά γίνη τις επισκευή τών τειχών, 
πιθανόν ή πόλις νά έμεινεν ανεπηρέαστος. Οί λη
στρικοί ουτοι βάρβαροι έθος είχον νά έπιχειρώσιν 
αιφνίδιους καί ταχείας καταδρομάς είς τάς χώρας, 
διό καί έφερον άεί μεθ’ εαυτών ίππους· σπανίως δέ 
ήρχοντο είς μάχην έκ τού συστάδην, καί όλιγώτερον 
ετι προσέβαλλαν φρούρια και τόπους οχυρούς.

Τόσον οί πολέμιοι τών ειδώλων χειςαανοί, καθώς 
και των εθνικών αύτών οί φιλοχρημ-ατοότεροι, έχώ- 
νευσαν άναμφιβόλως, χάριν τοΰ μετάλλου, πολλά 
τών χαλκών έργων τής αρχαιότητας, καί εντεύθεν ή 
ύπερβολική τήν σήμερον σπάνις εύμεγέθων όπωσουν 
μεταλλικών έργων, ά τινα ήσαν τά κάλ,λιστα τής 
γλυπτικής τών Ελλήνων, καί άπετελουν μίαν τών 
έπισημοτέρων τής τέχνης τάξεων. Τών δε λίθινων 
χαί ρ/η τταρεχ^οντων τοιαυτνιν ο3ζ)έΛειζν, ττολλά ιχέν, 
ζήλω φερόμενοι θρησκευτικώ, έσύντριψαν οί χοιγι- 
avot· άλλα οί διωκόμενοι εθνικοί κατέχωσαν είς τήν 
γήν επ έλπίόι καιρών βελτιόνων μηδέποτε έπελ- 
θοντων, καί πολλά τέλος πάντων άλλα, δέν άυ.τι- 
βάλλομεν, άι.ένουσιν είσέτι τεθαμμένα ύπό τά πολυ
πληθή ερείπια των αρχαίων πόλεων, τά καλύπτοντα 
τό έδαφος τής Ελλάδος.

Πιθανώς περί τάς άρχάς, ή μάλλον τά μέσα τοΰ 
έκτου αίώνος μ. X., οι ναοί μετεβλήθησαν τά πρώτον 
είς έκκλησίας τών χριστιανών. Κατά τόν αύτόν 
αιώνα έκλείσθησαν καί τά σχολεία τών φιλοσόφων 
δια θεσπίσματος τοΰ Ιουστινιανού, ό Παρθένων τότε 
άφιερώθη είς τήν άγίαν Σοφίαν τού Θεού, πρόσωπό- 
ποιησις τής οποίας ήν ή πάλαι έν αύτή λατρευομένη 
παρθένος θεά, καί ό ναός τού Θησέως έδόθη είς τόν 
ήρωα τού Χρις-ιανισμού άγιον Γεώργιον τόν έκ Καπ
παδοκίας.

Μετά την κατάργησιν τών έν Αθήναις σχολών , 
και τόν διασκορπισμόν τών όλίγων έτι λάτρεων 
τής αρχαίας σοφίας καί θρησκείας, ή ελληνική φιλο
λογία περιωρίσθη είς τήν Θεσσαλονίκην καί Κων- 

/Φυλλάδιθν 35, τόμ. Β'.)

σταντινούπολιν ή κατέφυγεν είς τά μοναστή:', α, 
δπου τά ζώπυρα αύτής διετηρήθησαν κατά τό διά
στημα τών τεσσάρων σκοτεινών αιώνων, οΐτινες 
έπήλθον μετά τήν βασιλείαν τοΰ Ηρακλείου, έπί 
τής θανής τοΰ όποίου ή Ανατολική Αυτοκρατορία 
συνεστάλη είς τά στενά έκεΐνα δρια τά μηδέποτε 
πλέον έπεκταθέντα. Επειδή δε έπί τής έποχής 
ταύτης μόλις εύρίσκεται ιστορικός τις, δστις νά 
διηγηθή τάς τύχας αύτής τής βασιλευούσης πόλεως, 
ούδέν θαυμαστόν άν δεν άπαντώμεν τονοιχα τών 
Αθηνών, πόλεως ήδη γενομένων έπαρχιώτιδος καί 
γυμ-νών παντός ίχνους τής αρχαίας σοφίας.

Τά 250 έτη, κατά τό διάστημα τών όποιων οί 
Φράγκοι είχον τήν κυριότητα τής Ελλάδος, ήτοι άπό 
τάς άρχάς τοΰ ιΓ. αίώνος μέχρι τών μέσιον τοΰ 
ΙΕ, δεν ήτο χρόνου περίοδος εύτυχής ώς πρός τά 
λείψανα τής αρχαίας τέχνης δσα έτι τυχόν έσώ- 
ζοντο. Π θλιβερά τοΰ Νικήτα διήγησις, δπου βλέ
πομεν τούς Φράγκους κκτακτητάς τής Κωνσταντι
νουπόλεως χωνεύοντας είς τό πΰρ τό μεταλλον τών 
αγαλμάτων, διδάσκει ήμάς πόσον ολίγον εύαίσθητοι 
περί τά άρχαϊα ήσαν οί προπάτορες τινων τών τά 
μάλιτα πεφωτισμένων λαών τής παρούσης Εύρώπης, 
καί πόσον μικρά έφρόντιζον έκεΐνοι περί τών τεχνι
κών αριστουργημάτων, δσα είς τούς Ελληνας ήσαν' 
έτι άσπαστα, καθώς καί τά κάλλη τής προγονικής 
των γλώσσης.

Κατά τάς μετά τήν άλωσιν τοΰ Βυζαντίου συν
θήκας τών Φράγκων Σταυροφόρων ή ιδίως Ελλάς 
έδόθη έξ ήμισείας είς τόν Βονιφάκιον, μαρκήσιον 
τοΰ Μοντεφιρράτου, καί είς τούς Βενετούς· είς τούτους 
υ.έν ή Πελοπόννησις μέ τάς νήσους , είς εκείνον δε 
όλα τά πρός βορράν τοΰ Ισθμού με πρωτεύουσαν 
τάν Θεσσαλονίκην. Αλλ, ή κατοχή τών χωρών 
τούτων δεν ήτον εύκολ,ος’ έπειδή τινες μεν τών 
υ,εταξύ έπαρχιών κατείχοντο ύπό φυλών άνεςαρ- 
τήτων· είς άλ.λας ήρχον συγγενείς τών βασιλικών 
οίκων τοΰ Βυζαντίου, ή μάλλον μαχαιρόβιοι τυχο- 
διώκται άοπάξαντες αύτάς καί δυνάμενοι νά πας 
ύπεσασπίσωσι τή βία τών ό'πλ.ων. Ούτω, λογου 
χάοιν, τήν Ηπειρον καί Αιτωλίαν είχεν ό Ιωάννης 
Δούκας· οί Βλακιώται είχον τό ορος τόν Πίνδον οί 
Ελ.ληνες τών Αγραφων έξουσίαζον τόν Ασπροπόταμον 
καί τά Καρπενήσι, τά μεσογαιότερα τής αρχαίας 
Δολοπίας καί Αίτωλ,ίας. Εις τήν Πελοπόννησον, ή 
Μωρέαν, -^Μεσσηνία ύπέκειτο είς την οικογένειαν 
τών Μελισσηνών, έλκόντων τό γένος έκ τής αδελφής 
τοΰ πρώτου Αλεξίου τοΰ Κομνηνού. Η Λακωνία είχε 
κύριον τόν Λέοντα κΐιμάρετον, ή δέ Κορινθία καί 
Αργολίς άλλον Λέοντα τόν Σγουρόν. Οί Βενετοί 
λοιπόν κατέλαβαν μέν τήν Κρήτην καί τών άλλων 
νήσων τινάς , άλλ’ έβλεπον εαυτούς πάντοθεν άπο- 
κεκλεισμένους τής Πελοπόννησου. Δύω Γάλλοι έκ 
τού Γένους τών Σαμπλΐτών καί τών Βιλλαρδουΐνων 
προλαβόντες κατέσχον δσα μέρη τής Χερσοννήσου 
δέν ύπέκειντο εϊς Ελληνας ηγεμόνας, κ’ έξ αυτών 
έσχημάτισαν τό Πριγγιπάτον τής Αχαίας.

Ο Λέων Σγουρός, γαμβρός τού έκθρονισθέντος 
αύτοκράτορος Αλεξίου, έσπευσε νά καταλάβη τά
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οί πρόγονοί του, έπί Περοών καί Γαλατών, καί έμ- 
ποδίση τήν εις τήν Ελλάδα είσοδον του Μαρκησίου 
Μοντεφεόέάτου, άλλ’άπέτυχεν ώς εκείνοι, ίου Σγου
ρού γι άτοπο; διαγωγή συνέβαλε πολύ εις τήν εϋκο- 
λον έν Ελλάδι έπικρχτησιν των Φράγκων. Επειδή, 
νομίσχς τήν αμηχανίαν καί τάς δεινάς τού Βασι
λείου περιστάσεις καιρόν αρμόδιον πρός τήν ιδίαν 
εαυτού ύψωσιν, έπειράΟη νά κυριεύση τό φρούριον 
των Αθηνών, άποτυχών δέ έλαφυραγώγησε τήν πόλιν, 
ένέπρηζε τάς καλύβας των χωρικών, καί άπήγαγε 
τά κτήνη αύτών. Τά ου.οια κατορθώματα έπραξε 
καί εις Θήβας, ώστε, άμα ύπερβάντες τήν Οίτην, 
εύρον οί Φράγκοι τούς Βοιωτούς προθύμ.ους νά δε- 
χθώσι τήν κυριαρχίαν αυτών.

Τάς Αθήνας ειχεν υπερασπίσει κατά τοϋ Σγουρού 
Μιχαήλ ό Χωνιάτης, επίσκοπος Αθηνών, καί αδελ
φός τού όυ.ωνύυ.ου ιστοριογράφου. Αλλά τώρα ή.ναγ- 
κάσθη νά ύποχωρήση είς τάς δυνάμεις τού Μαρκη- 
σίον ΛΙεντεφερράτου. Τόν Μιχαήλ Χωνιάτην αντι
κατέστησε τότε επίσκοπος δυτικός σταλείς παρά 
τού Πάπα, ό δέ Μαρκήσιος εδωκεν, ώς βασιλεύ; 
τής Θεσσαλονίκης, τό δουκάτον Αθηνών εις ένα των 
οπαδών αύτού, τόν Βουεγονδιανονόθωνα δέ λά Ρόχε.

Μετά τά έργα ταύτα ό Μαρκήσιος έλαβεν έκου- 
σίως ύποταχθέντας είς αύτόν τούς Εύβοεϊς, οΐτινες 
μάλιστα καί γέφυραν έστησαν επί τού Εύρίπου, 
όπως διαβώσι τα στρατεύυ.ατά του. Ολιγώτερον 
ύπήρξεν εύτυχής κατά τήν Πελοπόννησον , όπου 
πολιορκήσας τόν Λκροκόρινθον καί τό Νάύπλιον 
ήνα-κάσθη ν’άποχωρήση άπρακτος

Τήν ύπό τού Μιχαήλ. τού ιίαλαιολόγου άνάκτη- 
σιν τής Κωνσταντινουπόλεως ένέ'ει 1261 προελαβε 
καί ήκολούθησεν ή άπό πολ.λά μέρη τής Ελ.λάδος 
έκδίωξι; τών Φράγκων. Π Μακεδονία καί Θεσσα 
λία συνηνώθησαν έκ νέου υ,ε τήν πρωτεύουσαν πόλιν. 
καί τά πολ.λά τής Πελοπόννησου έπανήλ.θον εϊ; τούς 
Ελ,λ.η ας, προσωρινώς όμως, επειδή, μετά ταύτα, ή 
μεσημβρινή Ελλ.ά; έξηκολ.ούθησε νά ύπάρχη, διηρη 
μένη άναμέσον Φράγκων καί Ελλήνων όπως ήτο 
πεείπσυ καί κ'ατ’άρχάς τής τών Φράγκων επικρατή 
σεως. Ολα μέν τά μεσημβρινά τής Πελοπόννησου 
ειχον Ελληνες ηγεμόνες, ώς καί τήν λεγομένην δε
σποτείαν τής Δύσεως, πρωτεύουσα τής όποιας ήσαντά 
Ιωάννινα μέχρις ού,’περί τά μέσα τής ΙΔ’ έκατονταε- 
τηείδος κατεκτήθη ύπό τών Σέρβων ή δέ λοιπή 
Ελ.λ.άς καί αί νήσοι ήσαν ύπό τούς Φράγκου;, πάσα 
τών όποιων ή πολιτική ενέργεια ελατήριον είχε την 
επιρροήν τού Πάπα, τών βασιλ.έων τής Νεαπόλεως 
καί τών δύω θαλ.ασσοκρατόρων πόλεων Βενετίας καί 
Γενούας. Περί δέ τών Αθηνών ή τύχη ήθέλησε νά 
μ.ήν έπανέλ,θωσι ποτέ πλέον εις τάς χεϊρας τών Ελ
λήνων , άλ,λ’ άπό τού 120-4 , ότε οι φράγκοι τάς 
έκυρίευσαν, έμειναν εις αύτούς μέχρις ού οί Τούρκοι,
πεοί τά μέσα τοϋ 17’ αΐώνος, έγιναν κύριοι καί 
αύτών καί τής λοιπής άπάσης έλλάδος. Εκ τής 
μακράς ταύτης τών Φράγκων έπικρατήσεως έν Ατ
τική, αί πολλαί ΐταλικα’ώλέξεις, όσαι έμειναν εις τόν 
■όχλον τής Αττικής, καί οΐτινες αλλαχού δέν άπαν 
τώνται είμή είς τάς νήσους, ένθα επίσης οί Φράγ 
χ.οι διέμειναν έπί μακρόν^

Τό δουκάτου Αθηνών, έγκλεΐον τήν Αττικήν, 
Βοιωτίαν καί μέρος τής Φωκίδος καί τής Εύβοιας, 
έμεινε» είς τήν οικογένειαν δέ λά Ρόχε κατά τό 
πλεΐστον τής ΙΓ' έκατονταετηρίδος· έπειτα περι- 
ήλ,θεν είς τόν Ουγον δέ Βριέννε νυμφευθέντα τήν 
μονογενή κληρονόμον τοϋ δέ λά Ρόχε. Ο υιός τοϋ 

υγου, Ούάλτερ βοηθούμενος άπό μισθοφόρους Φράγ
κους Καταλανούς, έςέτεινε τά όρια τοϋ δουκάτου , 
προσλαβών τήν Κόρινθον, τά Αργος καί άλλα τινά 
τού Μωρέως φρούρια, όθεν έξεδίωξε τούς Ελληνας 
ηγεμόνας. Αλ.λά τού Ούάλτερ οί θρίαμβοι έγιναν 
αιτία τού άφανισμοΰ του. Επειδή αμήχανων νά 
εύχαριστήστ, όλους τούς τυχοδιώκτας συμμάχους 

ου Καταλανούς, οΐτινες δέν ήρκοϋντο είς τίποτε 
μέτρων, έβιάσθη νά στρέψη τά ό'πλ.α κατ’ αύτών, 
καί μάχης γενομένης παρά τήν Κωπαίδα , λίμνην 
τής Βοιωτίας, έστερήθη καί τά δουκάτον καί την 
ζωήν. Τότε οί νικηταί ύψωσαν είς τό αξίωμα του 
δουκός τόν έκ Ροσσιλ.ώνος Ρογήρον Δεσλάου, ζωγρη- 
θέντα κατά τήν μάχην, καί άναδείςαντες αύτόν 
στρατηγόν ώρμησαν εϊ; νέας κατακτήσεις. Απέ
σπασαν άπό τήν δεσποτείαν τής Δύσεως άλλα τε 
χωρία καί τάς Νέας Πατρας (τήν Υπάτην) ήτις πόλις 
εζηκολούθησε μετά ταύτα νά ήναι προπύργιου τού 
δουκάτου πρός βορράυ, μέχρις ού καί αύτη μεθ’όλης 
τής Θεσσαλίας καί τής κοιλάδας τοϋ Σπερχειού 
έπεσευ είς χεϊρας τών Τούρκων.

Μετά τόυ θάνατου τού Ρογήρου οί Καταλ,ανοί 
στερούμενοι αύθις αρχηγού άξιου καί ίσχύουτος υά 
συντηρή είς εύταξίαν καί ενότητα τούς διαφόρους 
μικροηνεμόνας φυ έκαστος είχε τό φρούριον του, 
έθεσαν άπό κοινού δόγματος τό δουκάτον ύπό τήν
προστασίαν τού οίκου Αρραγώνος. Εκ τούτου , έπί 
τών εφεξής εξήκοντα ετών ή Αττική, ή Βοιωτία, τ 
Φωκίς καί ή κοιλάς τού Σπερχειού, ύπό τόνομα Δου
κάτον Αθηνών καί Νέας Πάτρας, συναπήρτιζον τόν 
κλήρου τών νειοτερων υιών τοϋ βασιλικού γένους 
τής Σικελίας. Εστελλετο δέ τοποτηρητής , όστις 
εκυβέρνα εν όνόματι τοϋ εν Σικελία ήγεμόνος. Περί 

ά τέλη ταύτης τής περιόδου τό αξίωμα τοϋ δουκός 
Αθηνών περιήλθεν είς τήν Φλωρεντινήν οικογένειαν 
τών Ακκιαγουόλι.

Πρώτος τούτων ύπήρζεν ό Νέριος ή Ρενέριος, 
ανεψιός τοϋ Νικολάου όστις ήν μέγα; Σενεσάλιος 
τού βασιλείου τής Νεαπόλεως. Κατά τό έτος 13G1 
έδόθη είς τόν Νέριον παρά τής τιμητικής Αύτο- 
κρατορίσσης Μαρίας τής Βουρβωνίδος τό πριγγι- 
πάτον τής Βοστίτσας (τού Αίγιου). Μετ’ όλίγα δέ 
έτη κατ’ άληθή ή πεπλασμένην άδειαν τής αυλής 
Νεαπόλεως επέβαλε χειρα καί είς τήν Κόρινθον καί 
είς τό Αργος. Καθ’ δν δέ χρόνον οί στρατοί τής 
ίεράς συμμαχίας ήν συνέδεσαν πρός άλλήλας ή Γαλ
λία, λ Νεάπολις, ή Βενετία καί ή Γένουα, καί ψυχή 
τής οποίας ήτον ό Πάπας Βονιφάκιος ό ©', μετέ- 
βησαν είς τήν Ελλάδα, όπως δήθεν καταπαύσωσι. 
τούς εσωτερικούς σάλους τού βασιλείου, καί ζησωσα 
τήν περαιτέρω τών Τούρκων προόδευσιν, ό -Νέριος 
έτάχθη' νά πολεμήση τούς. Καταλανούς, Ναβαρραίους 
καί άλλους άρπακτήρας, χαταλκώόντας καί έχοντας 
πολλά μέρη που δουκάτου Αθηνών. Ηνονε δε ούποί 
ό άνήρ σιμά εις τάς άλλος προσ<·κπικάς άρετάς xxl

την έκ τών έπιγαμιών έπιρροήν , νυμφευθείς μέν 
αυτός Γενουηνσίαν τινά δέσποιναν έξ Εύβοιας, έκδούς 
δέ τ-ήν μίαν τών θυγατέρων είς τόν Κάρολον Τόκκον, 
δούκα τών ΐωαννίνων, τήν δέ έτέραν εις τόν δεσπότην 
τού Μωρέως Θεόδωρον Παλαιολόγον, αδελφόν τού 
Ελληνας Αύτοκράτορος.

Καθυποτάξας λοιπόν όλον τό δουκάτον ό Νέριος 
έλαβε κατά τό 1394 τό δίπλωμα καί αξίωμα 
δουκός Αθηνών παρά Λαδισλάου βασιύ.έως τής Νεα
πόλεως καί Ούγγρίας. Τελευτήσας δέ μετ’ού πολύ, 
κατέλιπε διά τής διαθήκης αύτού τάς Αθήνας είς 
τήν Βενετίαν, τάς Θήβας εις τόν νόθου υιόν του Αν
τώνιον, καί τήν Κόρινθον είς τόν γαμβρόν του τόν 
δεσπότην τού Μωρέως. Αλλά προλαβών τούς Βένε
τους, κατέσχεν ό Αντώ-ιος καί τάς Αθήνας, καί διά 
τής έμφρονος διαγωγής του άμφότερον πρός τε τούς 
Ελληνας καί τούς Τούρκους, κατώρθωσε νά χαρή 
μακράν καί .ανενόχλητου βασιλείαν. Επειδή δ ούτος 
ό Αντώνιος λέγεται ότι έκόσμησε τάς Αθήνας μέ 
διαφόρους οικοδομάς, πιθανόν έργου αύτού νά ηναι 
και ό κατά τήν νότιον πλευράν τής άκοοπόλεως 
ίστάμενος ύψηλός πύργος, όστις έχρησίμευε βεβαίως 
ώς σκοπιά κατά τήν συνήθειαν τών χρόνων εκείνων.

Τελευτήσαντα τόν Αντώνιον, έζήτησε νά δια- 
δεχθή ή χήρα γυνή του. Επειδή δέ οί Τούρκοι έγκατα- 
σταθέντες ήδη έν ©ράκη, έξέτεινον έκεΐθεν τάς έπι- 
δρομάς αύτών εΐ; τήν Ελλάδα, εστάλη παρ αύτής
με δώρα Λαόνικος ό Χαλκοκονδύλης, αδελφός τοϋ τέλος νά κύψωσι τόν αυχένα
ιστορικού, είς Α,δριανούπολιν πρός τόν ΣουλτάνουΑσιανού βαρβάρου, τόν όποιον επικείμενον άνε7ΐλλεν 
Μουράτ τόν Β , όπως ζητήση καί λάβη την κύρωσιν|έπί εννέα όλους αιώνας ή υπεροχή τών Ελλήνων είς 
τών άζιώσεώντης. Αλλ’έν τούτω τώ μεταξύ δύιυ πάν ό,τι καθιστά ισχυρά τά έθνη, αΐ ’Αθήναι έλο- 

γίζοντο έαυτάς είς τεσσάρων αιώνων διάστημα μα
καριό; ότι έδέχοντο τάς διαταγάς καί τήν προσ
τασίαν τοϋ ’Ασιανού δεσπότου διά τής μεσιτείας 
τοϋ μαύρου εύνούχου τοϋ γυναικώνός του. Τό επί
ζηλον τούτο προνομίου έλαβεν αρχήν έπ αύτών έτι 
τών χρόνων τοϋ κατακτητοΰ , όστις ίδών καί θαύ
μασα; τό φυσικόν κάλλος τής χώρας, τήν εύουά

συγγενείς τοϋ Αντωνίου, οί αδελφοί Νέριος καί Αν
τώνιος κατέλαβον τήν Ακρόπολιν, όπερ εδωκεν εις 
τόν Σουλτάνου αφορμήν νή στείλη τούς Τούρκους 
του, οΐτινες ελθόντες κατελεηλάτησαν τήν Βοιωτίαν.

Μετ ολίγον ό Νέριος άπήλθεν είς Φλωρεντίαν 
παραχωρών άπασαν τήν αρχήν είς τόν αδελφόν Αν
τώνιον ώς άξιώτερον καί πλέον δραστήριου. Αλλ’ό 
Αντώνιος δεν έπέζησε πολύ νά χαρή τό άπόκτημ.ά τών λιμένων διάδεσιν, τό οχυρόν τής ’Ακοοπόλεως , 
του. Αποθανόντος αύτού, τώ 1435, ή σύζυγός του,!καί τήν λαμπρότητα τών έν αύτή αρχαίων μνημ.είων 
Ελληνίς τό γένος καί μόνη κληρονόμος τοϋ οίκου!δέν ένόμισε τόν o?.ov τόπον ανάξιον νά γίνη, έξάρ- 
των εν Μεσσηνία Μελισσηνών, ήθέλησε νά μ.εταβι- τημα ιδιαίτερον τού βασιλικού οίκου του. Κατά τήν 
βάση όλας τάς κτήσεις εκείνου, έν αίς ήσαν καί
Θήβαι καί Αθήναι, είς τόν Παλαιολόγον δεσπότην 
τοϋ Μωρέως. Αλλά πριν τό σχέδιον τούτο κατορ- 
θωθη, τάς μέν Θήβας έφθασε καί κατέλαβεν ό Τουρα- 
χάνης στρατηγός τοϋ Σουλτάνου Μουράτ· συγχρόνως 
δ ό Νέριος Ακκιαγουόλι ό δεύτερος , έπανακάμπτων 
έκ Φλωρεντίας, άνεδείχθη δούξ Αθηνών πληρόνων 
φόρον είς τόν Σουλτάνου.

Επί τής αρχής τούτου ό Σουλτάνος εΐσήλασεν είς 
τόν Ισθμόν τής Κόρινθου , έκυρίευσεν έξ εφόδου τά 
όχυρώματα τοϋ Εξαμιλίου, καί έλαβεν υπηκόους καί 
φόρου υποτελείς τούς ηγεμόνας τού Μωρέως. ’Αλλ η 
κατάστασις αύτη διήρκεσεν έφ’όσον χρόνον τά τουρ
κικά στρατεύματα διέμειναν αυτόθι. Οί Γραικοί δε- 
σπόται τοϋ Μωρέως δέν ϋπετάγησαν καθαυτό, είμή 
δτε Μωάμεθ ό Β' έξεστράτευσε κατ’αύτών, έτη δηλ. 
^εντε μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως.

Μετά τού Νερίου τόν θάνατον ή χήρα γυνή του 
«υβερνησεν έπί τινα χρόνον τάς Αθήνας ώς επίτροπος

τοϋ ανήλικος υιού της. Λαβούσα δ’ έπειτα είς δεύ
τερον γάμον σύζυγον ευπατρίδην τινά έκ Βενετίας , 
πρός ήν δημοκρατίαν ειχον ήδη οί Τούρκοι σφόδρα 
ύπόπτως, ήρέθισε τόν Σουλτάνου ούτως ώστε ν’άπο- 
στείλη δούκα Αθηνών τόν Φραγκίσκον, υιόν Αντω
νίου Ακκιαγουόλι τοϋ δευτέρου, ό νέος ούτος 071? 
είχε κατά τό έθος τό τουρκικόν άνατραφή είς τήν 
αυ’.ήν τού Σουλτάνου μετά τών θε;αΓ.ό',των αύτού, 
ώς όμηρος τής πίστεως τοϋ πατρός, μόλις άναλαβόιν 
τάς ήνίας τής έςουσίας, έσπευσε νά δώση δείγμα 
τής έζαιρέτου ανατροφής του, θζνατόνων τήν χήραν 
τού θείου του Νερίου, ένώ ούτ’αύτή ούτε ό Βενετάς 
σύζυγός της ουδόλως άνιετειναν πρός τήν έν τη, άρχή 
καθίόρυσιν αύτού.

Τό άνόμημα τούτο παρέσχεν ευπρόσωπον αφορ
μήν είς τόν δοςομ.α.νή '.’ωάμεθ τόν Β , τόν ήδη δια- 
δεξάμενον τό ξίφος τού Αλή όσμάν, ν’άποστείλή 
τόν στρατηγόν του όμάρ, υιόν τοϋ Τουραχάνου, και 
έπιβάλη είς τάς Αθήνας, ό Φραγκίσκος ώχυ-
ρώθη είς τήν Ακρόπολιν, έπειτα δέ παρέδωκε τήν 
πόλιν διά συνθήκης, ήτις άφινεν είς αύτόν τάς Θήβας. 
Καί ούτως ό όμάρ κατά μήνα Ιούνιον τοϋ 1456 
παρέλαβε τάς Αθήνας, τάς όποιας έπεσκέφθη έπειτα 
αύτοπροσώπως καί ό Μωάμ,εΟ ό Β’ ότε έπανέκαμ.πτεν 
έκ τής κατακτήσεως τού Μωρέως.

Π πατρίς τοϋ Περικλέους κατήντησε τώρα είς τό 
μή περαιτέρω τής έξουδενώσεως. Αναγκασθεϊσαι 

ς τόν ζυγόν τού

ίσκεψίν του ταύτην ό Σουλτάνος έκόλασέ τινας 
τών ’Αθηναίων διότι, ή μέ πρόφασιν ότι, συνωμο
τούν έπί έπανόδω τοϋ Φραγκίσκου. Επειτα δέ διέ- 

άπό Κωνσταντινουπόλεως καί αύτού τοϋ 
Φραγκίσκου τόν θάνατον, ό Παρθένων τότε μετε- 
σκευάσθη άπό χριστιανικής εκκλησίας είς τουρκικόν 
τσαμίον. Είς τήν νοτιοδυτικήν αύτού γωνίαν ύψώθη 
μιναρές, καί κατά τψ είσοδον τής ’Ακροπόλεως 
έγιναν μετασκευαίτινες άναγκαϊαι διά την πρόσ
φατον τών τηλεβόλων έπείσαξιν είς τά πολεμικά.

Κατά τό τέλος τής μεγάύ,ης εκείνης χρονικής 
περιόδου , ότε , αφού οί βάρβαροι τής άρκτου λαοί 
κατέκλυσαν πρώτον -τήχ Ευρώπην καί πάντα τόν 
άρχαϊον πολιτισμόν, έπειτα δ' ήσπάσθησαν τόν χρι
στιανισμόν, ήρχισαν βαθυ.ηδόν νά έξέρχωνται/τοϋ 
σκότου πρός νέον βίον, καί νεον βελτίονα πολιτι
σμόν, τ’ αποτελέσματα τής ευρωπαϊκής μεταβολής 
έγίνόντο ήδη έπαισθητά και είς τήν Ελλάδα , οπού 
βραχύ τι έαρ γραμμάτων ΰπεφάνη μικρόν προ τις
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κατακτήσεως, πλήν έπελθόντες οί Τούρκοι έβίασαν 
τήν έλλάδα νά μείν/ι στάσιμος καί βεβαρβαρωμένη 
εις τό διάστημα των αιώνων καθ’ δ ή Ευρώπη όλονέν 
προώδευε και έβελτιοΰτο.

0 τρόμος τον όποιον ή δύναμις των Τούρκων 
ένεποίει εις τά έθνη της Εύρώπης, καί ή ανέκαθεν 
των εθνών τούτων πρός άλληλα αντιπάθεια, διέ- 
ζούαν εις 'ΐοιοΰτον Βαθμόν την συγκοινωνίαν της 
Ελλάδίς καί της Εύεώπης. ώττε τό όνου.α τών Αθη
νών σβεσθέν άπό τήν μνήυ.ην τών άνθρώπων, ύπηρχε 
μόλις γνωστόν εις τούς άναδιφώντας τά άρχαΐα 
βιβλία, καί απαντώντας κατά τύχην αύτό. Τόσον 
μεγάλη ήτον ή κατά τούτο άγνοια εις διάστημα 
250 ετών, έν ώ τά ελληνικά γράμματα έκαλλιερ- 
γοΰν-ο μετά ζήλου εις τήν Εσπερίαν Εύρώπην, ώγε 
ήγνοεΐτο γενικώς Sv ύπήρχεν έπί γης τόπος κατοι- 
κούυ.ενος με τό'νομα Αθηνών, καί πολύ έτι όλιγώ- 
τεοον αν αί Αθήναι έσωζον μνημεία τινα άρχαιότητος. 
Αλλ’ή μικρότης καί άφάνεια τών ’Αθηνών αύτη δέν 
έστεε-ιΐτο καί τίνος καλού, επειδή συνέτεινεν, όμού 
μ.ε τό ισχυρόν τής ’Ακροπόλεως, καί τήν άπό τής 
θαλάσσης άπόστασιν, νά προφυλάττη αυτήν άπό τούς 
επιπολάζοντας τότε εις τό Αίγαΐον καί κακουργοΰν- 
τας τά παραθαλάσσια τών πολισμάτων πειρατάς 
Τούοκους, Βενετούς, καί Γενουηνσίους. Μολαταύτα 
δίς άπό τής κατακτήσεως τών Τούρκων ό πόλεμος 
ήλθε φέρων εις τάς ’Αθήνας καταστροφήν καί λεη
λασίαν, τήν δευτεραν δε φοράν καί μέ μεγάλην καί 
άθεράπευτον ζημίαν τών σωζομένων λειψάνων τής 
έλλην κής τέχνης.

Εν έτει 1464 οί Βενετοί προσορμισθέντες εις Πει
ραιά κατέλαβαν τήν πόλιν καί άπήγαγον αιχμαλώ
τους καί λάφυρα εις Εύβοιαν. Μετά δύω δ έκτοτε 
εκατονταετηρίδας ό αύτός πάλιν λαός έζέσεισε τον 
μακρόν ληθαργικόν ύπνον, ον ύπνωττον αί Αθήναι.

Περί τό τέλος τής έν έτει 1687 έκστρατείας 
τών Βενετών καθ’ ήν Φραγκίσκος Μοροσίνης, ό μετά 
ταύτα Λόγος, έκαμε κατά τόν Κορινθιακόν κόλπον 
καί τήν Πελοπόννησον τάς περίφημους έκείνας κατα
κτήσεις, δι’ ών οί Βενετοί έμειναν είκοσιοκτώ έτη 
κάτοχοι ταύτης τής Χερσοννησου, ό Βενετικός πόλος, 
πλέων άπό τής Πελοποννήσου έπί τήν Εύβοιαν, είσ- 
ήλθεν έν τώ παράπλω εϊς τόν Αϊγινητικόν κόλπον. 
ΙΙν δέ φθινόπωρον, καί ό Μοροσίνης βλέπων επικεί
μενον τόν χειμώνα, ανέβαλε μέν τόν εις τήν Εύβοιαν 
πλ,οϋν, έπεχείρησε δέ νά καταλάβη τάς ’Αθήνας, 
όπως έχη τούλάχιστον ό στόλος ασφαλή προσόρ- 
μισιν καί χειμάδια έν Πειραιεΐ. Καί μίαν μέν 
μοίραν τού στόλου έστειλεν εις τά στενά τού Εύ- 
ρίπου, όπως απασχολούσα τούς Οθωμανούς τής Εύ
βοιας, έμποδίζη αύτούς τού νά βοηθήσωσι τούς έν 
Αθήναις ομοθρήσκους, αύτός δέ έπροχώρησε μέ τόν 

έν Αΐγίνη στόλον εϊς Πειραιά. Εκεί έδέχθη τούς 
δημογέροντας τών Ελλήνων προσελθόντας καί ύπο- 
σχομένους αύτώ ύπακοήν καί συνδρομήν, παρ’ ών 
έμαθεν ότι οί Οθωμανοί προσέφυγον εϊς τήν ’Ακρό- 
πολιν, καί ότι ήσαν καλώς έφωδιασμένοι μέ τά πρός 
ύπεράσπισιν χρήσιμα, καί ότι έστειλαν ζητοΰντες 
βοήθειαν παρά τοΰ έν βήβαις Σερασκέρη (αρχιστρα
τήγου).

Κατά τήν 21 καί 22 Σεπτεμβρίου ό στρατός

τής ξηρά? διοικούμενος αμέσως υπό τοΰ Σουηδού’ 
Κόμητος Κονιγσμάρκ, καί συμποσούμενος εις 8000 
πεζούς καί 870 ιππείς, άπεβιβάσθη εις Πειραιά.

Τήν 25 έστησαν κατά τοΰ φρουρίου τέσσαρας 
εύμεγέθεις όλμους καί οκτώ τηλεβόλα, μέρος εις 
τά πρός δυσμάς τοΰ ’Αρείου Πάγου υψώματα, τά 
δέ λοιπά πρός τά νότια καί τά ανατολικά τής ’Ακρο
πόλεως. Τήν δέ 26 τοΰ μηνός ήρχισε τό πΰρ.

’Απόσπασμα έκ τοΰ ιππικού τοΰ Σερασκέρη έπι- 
φανέν εϊς τήν πεδιάδα έπέφερε βραχεϊαν διακοπήν 
εϊς τά έργα τών πολιορκητών· άλλά τό σώμα τούτο 
έκτυπήθη καί διεσκορπίσθη ταχέωςύπό τών Βενετών. 
Τήν 27 οί πολιορκηταί ήρχισαν νά πλησιάζωσι πρός 
τά εξωτερικά οχυρώματα, άλλά τό έ'ργον προύχώρει 
δυσκόλως διά τό ανώμαλον καί κρημ.νώδες τών 
τόπων. Εν τούτοις οί Βενετοί έζηκολούθουν νά 
καταπυροβολώσι τήν ’Ακρόπολιν. ό Παρθένων ώς 
σώμα μέγα καί περίοπτον καί πολύν καταλαμβάνον 
χώρον ήτον άδύνατον νά μή βλαφθή· άλλ’ ή βλάβη 
ήθελεν είσθαι σχετικώς έλ.αχίστη καί ασήμαντος, 
αν οί Τούρκοι, κατά κακήν τύχην, δεν ήθελον έναπο- 
θέσει έν αύτή, όμού μέ τά πολυτιμότερα πράγματά 

μεγάλην ποσότητα πολεμεφοδίων καί πυρο- 
κόνεως. Τήν 28, ήδη εσπέρας, βόμβα καταπεσούσα 
εις αύτό τό κέντρον τοΰ οικοδομήματος άνεφλεξε 
τάν πυρίτιδα, ήτις κειμένη εις τό πρός άνατολάς 
δώμα, άνέστρεψεν έν τή έκρήξει όλον τούτο τό μέρος 
τοΰ σηκού, τούς έν έκατέραις ταϊς πλευραΐς ίστα- 
μένους κίονας τοΰ περιτυλίου, καί όλους, έκτος ενός, 
τούς κίονας τοΰ προνάου· άφήκε όε ορθόν μ,έρός 
τοΰ όπισθοδόμου, τά δύω μέτωπα τοΰ ναού, χωρίς 
νά βλάψη πλήν δύω ή τρία τών έν τοϊς άετώμασιν 
αγαλμάτων, ό έμπρησμός τής πυρίτιδας έπενεμηθη 
καί τά έν τή άκροπόλει οικήματα τών όθωμανών· 
άλλη βόμβα έφόνευσε τόν Πασαν καί τόν υιόν του· 
καί τότε οί Τούρκοι έπρότειναν λόγους περί παρα- 
δόσεως. Τήν 29 Σεπτεμβρίου ύπεγράφη συνθήκη 
ύποχρεούσα τούς Τούρκους ν’ άφήσωσι τό φρούριον 
έντός πέντε ήμερών, άποφέροντες σκεύη όχι δέ καί 
όπλα, ν’ άποδώσωσιν όσους εΐχον αιχμαλώτους χρι
στιανοί ς, καί άπέλθωσι μετά τών οικογενειών αύτών 
καί’υ.έ έξοδά των εϊς Σμύρνην, ή όπου αλλού βούλωνται.

Τήν 4 Οκτωβρίου λοιπόν 3000 Οθωμανοί, έν οίς 
500 στρατιώται, έξήλθον έκ τής ακροπόλεως καί 
έπεβιβάσθησαν εϊς τά πλοία. Οί Βενετοί εύρον έν 
τή άκροπόλει δεκαοκτώ τηλεβόλα, άτινα διένειμαν 
εϊς τρία μεταξύ Πειραιώς καί ’Αθηνών έγερθέντα 
οχυρώματα, όπως προφυλάττωσι τήν οδόν άπό τούς 
ιππείς τοΰ Σερασκέρη. ’Αλλά φοβερώτερος άλλος 
έχθρόί έπήλθεν, ή πανώλης. Τό νόσημα έφάνη πρώτον 
εις τούς έν τή άκροπόλει στρατιώτας· διά νά μή 
μεταδοθή δέ εις τόν έν Πειραιεΐ στόλον καί τό έν 
Μουνυχία στρατόπεδον, ό Μοροσίνης διέταξε νά δια- 
ζωσθή μέ χαράκωμα ό μεταξύ των δύω λιμένων 
ισθμός. ’Ακολούθως συνιδών καί ότι τό πόλισμα 
τών ’Αθηνών, άτείχιστον ον, είχε χρείαν όχυρώσεως, 
καί ένω έγίνοντο αί πρός τήν εκστρατείαν τής Εύ
βοιας προπαρασκευαί , κατά τόν χειμώνα , έννοήσας 
ότι ή έπιχείρησις αύτη άπήτει όλον τόν στρατόν, ή 
δέ φρουρά ή έν ’Αθήναις δέν ήδύνατο χωρίς έμμονου 
ισχυρόν σώμα επικουρικόν, νά έχη, άπό θαλάσσης

τον άναγκαΐον επισιτισμόν· διά τούς λόγους τούτους 
ό Μοροσίνης άπεφάσισε νά εγκατάλειψη τάς ’Αθήνας, 
καταλύων τά οχυρώματα τής ’Ακροπόλεως. Μάτην 
οί έλληνες τών ’Αθηνών, προβλέποντες τήν τουρ
κικήν έκδίκησιν, έζήτουν νά μεταπείσωσι τόν Μορο- 
σίνην, προσφέροντες αύτώ 20,000 δουκάτα, καί 
άναλαμβάνοντες νά διαθρέψωσιν αύτοί τήν φρουράν. 
Κατά τόν Μάρτιον τοΰ 1688 κατεβιβάσθησαν είς 
Πειραιά τά κυριευθέντα τηλεβόλα, καί οί Ελληνες 
έπηκολουθουν μεμφομενοι τούς ομοθρήσκους Βενετούς 
ότι άλλο έκ τής φιλίας αύτών όφελος δέν είδον 
είμή τήν άπώλειαν τών κτημάτων καί τής πατρίδος.

Γην 4 Ατέριλιου ή Βενετική φρουρά έξεκένωσε 
τήν ’Ακρόπολιν, προσδιατρίψασα δέ τρεις έτι ημέρας 
είς τά εν Μουνυχία χαοα,ζ.ωυατα, (ζετά ταύτα έτε 
β’.βάοθχ είς τά πλοία καί άπέπλευσεν. Εκ δέ τών
φυγάόων Ελλήνων οί μέν άπήλθον, έπί Βενετικών 
πλοίων είς Σαλαμίνα, Αίγιναν καί τάς νήσους τοΰ 
’Αρχιπελάγους- άλλοι δέ είς τήν Κόρινθον καί τό 
Ναύπλιον. Σιμά τής τελευταίας ταύτης πόλεως είς 
τό Ιρι, τήν παλαιάν ’Ασίνην, ή Σύγκλητος τής Βενε
τίας έδωτεν είς τινας τών φυγάδων τούτων οίκησιν 
καί γήν ιά καλλιεργώσιν είς άλλους δέ τινας άπέ- 
νεψ.ε Αλ?». αί ζΑεΙσται τών οίζογενεδών
έλαβον μετ ολίγα έτη άπό τούς Τούρκους τών ’Αθη
νών άδειαν νά έπανέλθωσιν οίκαδε.

— - ------ --- · · I ■-'’a Wlivy w'.uij'Jiy
ήτις καί είς τά λείψανα τής αρχαίας τέχνης ύπήρξί 
καταστρεπτικωτατη, καί ώς έργον στρατιωτικόν 
ματαία. Διότι ούτε πρός τήν κατάληψιν τής Εύβοίαι 
συνέτεινεν, ούτε τήν κατάκτησιν τής Πελοποννήσοι 
έστερρεωσεν. Εν τρισίν ήμέραις τά έργα τοΰ Περι
κλεούς έπαθον υπο έθνους έγκαυχιομένου έπί προσ
τασία τών τεχνών, καί είς τήν ζωγραφικήν εύδο- 
κιμησαντος μαλιστα έναμ,ίλλως πρός τούς άρχαίους. 
μειζονα βλάβην η όσην επήνεγκαν είς αύτά μακρο 
αιώνες άμαθείας καί βαρβαρότητας (1).

Ολίγα έτη πριν τής έκστρατείας τών Βενετών 
ότε οί περιηγηταί Ούέλερ καί Σπών καί ύ Δενσατέύ 
έ..;,σζ.εφθί·,σαν τάς Αθήνας, τα προπύλαια έφερον έτ 
τάάέτωμάτων· ό ναός τής ' α πτερού Νίκης έσώ· 
ίετο τέλειος· ό μέγας ναός τής ’Αθήνας, ό Παρθένων 
ήν άκήρατος καί εντελής, εκτός μόνης τής οροφής 
τών έν τώ ανατολικώ αετωματι κεντρικών ζωδίων 
καί δύω ή άριών τών έν τώ δυτικώ. Τό Ερέχθειοι 
τόσον ολίγον είχε βλάβη, ώστε παρείχε χρήσιν χαρε
μιού (γυ·ζαικωνίτου εις μια> τουρκικήν οικογένειαν 
έσώζοντο δέ καί οϊκοδομαίτινες καί αγάλματα έπί 
τά μεσημβρινά τοΰ Παρθενώνας. II πολιορκία τών 
Βενετών όχι μόνον έφερε τά μνημεία τής Ακροπό- 
λεως εις ήν βλεπομ.εν αύτά τάν σήμερον κατάστασιν, 
άλλ’ί κατερείπωσις έκείνη διευκόλυνε μεγάλως τάς 
μετά ταύτα διαρπαγάς τών Εύρωπαίων. *

Τήν άφαίρεσιν τών έν τώ δυτικώ άετώματι τοΰ 
Παρθενώνας μεγάλων άγαλμάτων, άτινα ούδ’άσφοδρά 
&ρηξις δέν ισχυσε νά διασείση, έπεχείρησεν αύτός

(1) Φαίνεται ότι ό Μοροσίνης πρ-εΐόε κως τό άποτέ- 
Αεηια του καταβομβισμοΰ ίπε,ο'ή Σουηδή τις κυρία συν- 
«<υουσα την σύζυγον τοΰ Κόμητος Κονισγμίρκ γράφει 
«Λω-αρος τον άοελφόντης· II rtSpugnait a son excellence 
•>e aetruire le beau temple, mais en vain.les bombes fireul 
«W efffet: ainsl jamais dans ce monde le temple ne pourra

rwmp^ce.

πρώτος ό Μοροσίνης, ύπολαβών βεβαίως ότι το; 
μεγαλοπρεπές άρμα τής Νίκης, τό όποιον έσύρετο 
άπό ίππους έχοντας φυσικόν μέγεθος καί τόσον ήτο 
τέλειον καί θαυμαστόν ώστε έξέπληξε μεγάλως τούς 
αύτόπτας Βενετούς, ήθελεν είσθαι καλός κόσμος τοΰ 
είς Βενετίαν θριάμβου του, καί λαμπρόν τής τών 
’Αθηνώνκατακτήσεως τρόπαιον. ’Αλλ’έκτής έσχατης 
άόεξιοτητος τών Βενετών μηχανικών τό όλον σύμ
πλεγμα πεσον έν τη καταβιβάσει μετεβλήθη είς 
λεπτά θρύμματα (2).

ΤΕΛΟΣ.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΪ.
Αθήναι, τή 29 Ιανουάριου 1849.

Τά Εύρωπαϊκά.— Τί και όν έν Έλλίδι;—Κ. θ. Κολοκο- 
τρώνης. ΙΙανοϋτσος Νοταράς.—Ό χρυσός τής Καλλιφορ- 
νίας καί ό χρυσούς αιών.—ΊΙσίοδο; καί τά νεωςί άνακα- 
λυφθέντα Σιγαλόεντα έπη του.— Εφημερίδες είς Επτά
νησον. Τό άναγνωστήριον τής Βουλής κοί τά εύωδικά 
ρόδα.—Ά ν έ κ δ ο τ α.—Ή χήρα, ή θυγάτηρ της, καί 
ό μνηστήρ αυτής.—Ό μελάγχρους πρίγκιψ καί ό ξενο
δόχος το..

Κατά πρώτον ήδη, άφ’ής γράφομεν τά Εργα 
καί τάς Π μέρας, δένέχομεν συμβάν τι έκτακτον, 
άξιοσημείωτον, κατά τόν πολιτικόν κόσμον νά διη- 
γηθώμεν. Ο παρών μήν διήλθεν ειρηνικός πανταχοΰ 
σχεδόν τής Οικουμένης ... άλλά δυνάμεθα νά προΐγ· 
δωμεν τί τέξεται ό έπιών ;

Εσταμάτησεν ό τοΰ παρελθόντος ενιαυτού ροΰς 
τών πραγμάτων, όστις έν τή όρμή αύτοΰ πολλά 
θεμέλια έκλόνισε, πολλά δέ καί άνέτρεψεν, άλλ’έςα- 
μάτησεν, οΐονεί θέλων νά λάβν· αναψυχήν καί νά 
άρχίσγι ίσως όρμητικώτερος.

Καί, ΐνα καταστή ή εικασία μας αυτή βεβαιότης, 
άρκεΐ νά στρέψωμεν τά βλέμματά μας πρός τήν 
Ιταλίαν, τήν Ούγγαρίαν , τήν Τρανσυλβανίαν, τήν 
Γερμανίαν, τήν Γαλλίαν αύτήν.

Ο Πάπας άναγκασθείς νά εγκατάλειψή τήν Ρώμην, 
διατρίβει πάντοτε εϊς Γαέταν τής Νεαπόλεως, όθεν 
ματαίως εκτοξεύει τάς διακηρύξεις του καί τούς 
άφορισμ,ούς του. ίσως τά απροσδόκητα τής επι
κράτειας του συμβάντα πείσωσι τέλος πάντων τήν 
Παπωσύνην, ότι δεν ήτον αύτη ή νοητή έπί γης 
Εκκλησία τοΰ Χειστοΰ, καί ή Επίτροπος αύτοΰ, ώς 
έν τοΐς βαρβάροις καιροις τοΰ Μεσαιώνος έτιτλοφο- 
ρήθη καί έπιστεύετο μέχρι τής σήμερον ύπό τοΰ 
Δυτικού Κόσμου!

Δέν απώλεσεν όμως είσετι πάσαν έλπίδα ή ύπό- 
θεσις τής παπωσύνης. II Αυστρία νικηφοροΰσα ήδη 
κατά τών Μ αγυάρων, προτίθεται, λέγουσιν, νά ς-ρέψή, 
τό έαρ, τάς δυνάμεις της κατά τοΰ παπικού κράτους, 
συγχρόνως μετά τής Νεαπόλεως, ήτις θέλει φέρει 
τόν Πάπαν διά τών δΐτλο^ είς Ρώμην, ής λέγεται

(2) Ό Βενετός αξιωματικός, τοΰ όποιου τό σώμα έφρού- 
ρει έν τή Άκροπόλει διηγείται τό συμβάν ουτω πώς" 
Sopra l’eutrata eravi l’effizie di Giove, i trionfi delle nas- 
cit» di Minerva, e molti (due) cavalli cbe tiravano il carro, 
ove essa sedeva. L'eccellentissimo Capitan Generate roan- 
do a levare quei cavalli. ma la poca accortezza di alcuni 
gli fece cadere e si ruppero uou solo, ma si difecero ia 
Oftlvere.
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χαϊ ή Γαλλία άπεφάσισε νά έπεμ.βίί, άλλ’ έπί ποίω 
•τελεί αγνοείται.

ή Ιταλία έν τούτοις συγκινεϊται ύποκώφως καί 
ζητεί πρώτη» περίστασιν, ϊνα έπαναφέρη τόν πό
λεμον , ενώ άφ’ ετέρου ή Γαλλία , ένθα τά πράγ
ματα έχουσιν επιφάνεια» ησυχίας, μετά την άνα- 
γόρευσιν του προέδρου της δημοκρατίας της Λουδο
βίκου Ναπολέοντος , οι λευκοί δημοκράτα'., ώς 
λέγει γαλλική τις έφημερίς, συνομώττουν την παλι- 
νόρθωσιν των Βουρβόνων, έλπίζοντες νά έπιβάλωσιν 
εις την Γαλλίαν τον Ερρίκον Ε', δτε νέος συμμαχικός 
στρατός θέλει εύρεθη εις τά μεθόρια.

Το ύπουργεϊον Βαρώ, τά όποιον έθεωρήθη τον 
Φευρουάριον ά άγκυρα, έφ’ ής έσάλευεν ή σωτηρία 
της Μοναρχίας, έλδόν εις τά πράγματα επί της Δημο
κρατικής Προεδρείας, δεν γνωρίζομε» άν δυνηθή καν 
ταύτην νά σώσή ... βπαθε καί τά ύπουργεϊον τοΰτο, 
6,τι δλα του Κόσμου τά ύπουργεια. Ηγειρε κατ’αύτοΰ 
σφοδράν άντιπολίτευσιν, άφ’ής μάλιστα παρουσίασεν 
είς την συνέλευσιν νόμον περί καταργησεως των 
Κ λ ιό β. Εϊς Παρισίους υπήρχε μέγας αναβρασμός 
καί φόβος νέων ταραχών.

Θέλατε δένά μάθετε τί έγένετο καί ή πολυθρηλλ 
τος Γερμανική Λύτοκρατορία; Πέντε περί του έσομένου 
αύτοκράτορος γνώμαι έσυζητηθησαν είς τήν Εθ»ο- 
συνέλευσιν του Φραγκοφόρτου. Καί αί πέντε άπερ 
ρίφθησαν καί άπέβη τά αποτέλεσμα—έν μηδέν.

Καί αυτή μεν έν γένειά παρούσα ά'ψις των πραγμά
των τής Εύρώπης. έν δέ τη Ελλάδι έγένετό τι xairsr ;

Αν δέν έγένετο καινόν τι, έγένετο δμως κ ε ν όν 
είς τά ύπουργεϊον μετά τόν θάνατον ενός των άρίς-ων 
τής πατρίδος πολιτών, τοϋ Κωνσταντίνου Θ. Κολο- 
κοτρώνου, ύπουργοϋ των Εξωτερικών, αποβιώσαντός 
έν ηλικία 38 έτών,τήν τελευταίαν του 184S ημέραν· 
καί τά κενάν τοΰτο συνεπληρώθη διά τίνος ύπουρ 
γικής τροποποιήσεως, ύπουργοϋ μέν των Εξωτερικών 
διορισθέντος τοϋ πρώην τών Εσωτερικών Κ. Α.Λόντου, 
των Εσωτερικώνδε τοϋ γέρο υσιαγοϋ Κ. Γ.Γλαράκη.

Πάσα ή ένεργητικότης τής Ελλάδος περιωρίσθη 
σήμερον εις τάς συνεχείς ταύτας τροποποιήσεις 

Αλλά μετά τάν θάνατον τοϋ Κολοκοτρώνου ή 
πατρίς έπένθησε τήν τελευτήν ετέρου μεγάλου καί 
διάσημου πολίτου της, τοϋ γηραιού Πανούτσου Νο- 
ταρα, άγοντος τά δέχατον καί εκατοστόν έτος τής 
ηλικίας του. ό αοίδιμος ούτος άνήρ, ό έλκων τά 
γένος άπά μεγιστάνας τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
καί αριθμών είς τήν οίκογένειάν του δύω τής Εκκλη
σίας μας ιερομάρτυρας, τάν Αγιον Γεράσιμ.ον τή 
Κεφαλληνίας καί τάν Αγιον Μακάριον τής Χίου 
διεκρίθη μεταξύ τών ίλ,ληνών έπί αρετή καί ελλη
νική παιδεία. Υπήρξε δέ κατά τάν αγώνα πρόεδρος 
μ,ιάς Συνελεύσεως καί δύο Βουλών, καί έπί τέλους 
τά έθνος τάν έτιμησε, διά τήν πράς αύτόν αγάπην 
καί τάν σεβασμόν, άναδεϊξαν αύτάν πρόεδρον τής έν 
Αθήναις Εθνοσυνελευσεως.

Αλλ’άφέντες τά λυπηρά ταϋτα ας διακοινώσωμεν θυγάτηρ αύτής έδέχοντο τάς έπισκέψεις φιλοπά-
είς τούς άναγνώστας μας εϊδησιν εύάρεστον, περί ής 
ήκουσαν ήδη βεβαίως, τήν άνακάλυψιν νέου τινάς 
πακτωλού χρυσορρόα έν Καλλιφορνία τής Αρκτώας 
Αμερικής, τοΰ ποταμού Σακραμεντου, όστις αντί

ύδάτων κυλύει χρυσόν, καί περικυκλοΰται άπά μεταλ
λεία χρυσοϋ, κατέχοντα έκτασιν πεντάκις μεγάλη- 
τέραν όλης τής Πελοποννήσου.

Η αφθονία τοϋ χρυσοϋ, τάν όποιαν μηνύει ή άνα- 
κάλυψις αυτή, υπόσχεται ταχεϊαν τήν έπάνοδον τοΰ 
Χρυσοϋ Αίώνος, δν άλλοτε τοσΟϋτον εξύμνησε» ό 
πατήρ τών Εργων καί Ημερών Ησίοδος, ό 
χρυσός θέλει καταστή εύτελές μέταλλον, όσον καί ό 
χαλκάς, καί τά πεντάλεπτα έσονται τότε όχι πλέον 
χαλκά αλλά χρυσά, ώστε επόμενον είναι νά μήν ύπάρχη 
πλέον πτωχός, όλοι δε Οελομεν εϊσθαι πλούσιοι, όέν 
θε'»ομεν έχει αναγκην τών δάνειων τών αλλοδαπών, 
ούδέθέλομεν πίπτει μανιωδώς άπαντες είς τάύπουρ- 
γήμ.ατα ....

Αλλ’ όνομάσαντες τόν Ησίοδον, ένεθυμήθημεν ότι 
έκαυχήθη τις ένταϋθα, ότι κατέχει παναρχαΐά τινα 
χειρόγραφα, έν οίς ύπάρχουσιν ανέκδοτοι στίχοι τοϋ 
Ησιόδου : Ε π η Σ ι γ α λ ό ε ν τ α έπιγραφόμενοι, αντί
γραφα τοϋ Ομήρου τών χρόνων τοϋ Πεισιστράτου, 
τά έλλείποντα βιβλία τοϋ Λρριανοϋ , ανέκδοτοι τρα- 
--ωδίαι τοϋ Αισχύλου ! κτλ.

Συνεκινήθη άπας ό φιλολογικός ημών κόσμος, 
άκούσαντες ταϋτα, πανεπιστήμιοι, λόγιοι, δημο
σιογράφοι' σοφοί έξ Ευρώπης ήσαν έτοιμοι νά κινή- 
σωσι διά τήν Ελλάδα, διότι τοιαύτη άνακάλυψις 
δέν ήθελεν είσθαι κατώτερα τών μεταλλείων τής 
Καλλιφορνίας — καί τί τέλος πάντων άπεδείχθή ; 
—Οτι τά πάντα ήσαν ... μ.ηδέν.

Αλλά πλησίον τοϋ λυπηρού τούτου, έχομεν χαρ- 
χόσυνόν τι ν’ άναγγείλωμεν , τήν έκδοσιν δύο πολι
τικών έφημ.ερίδω» είς τήν αδελφήν μας Επτάνησον, 
τής Πατρίδος έν Κερκύρα καί τού Μέλλοντος 
έν Ζακύνθω. Η λαλουμένη σήμερον ελληνική γλώσσα 
λαμβάνει νέον στάδιο» άναπτύξεως καί ένεργείας , 
καί έλπίζεται νά φέρη αγλαούς κατά τούτο καρπούς 
ή πατρίς τού Εύγενείου , τοϋ Θεοτόκου, τού Μου- 
στοξύδου, τοΰ Κάλβου, τοϋ Σολωμοϋ.

Καί παρ’ήμ.ϊν δέ έγένετο καλή τις αρχή, ής αί 
συνέπειαι δύνανται νά ήναι άρισται. 0 φιλότιμος καί 
εύμαθής Κ. Γ. Τερτσέτης δύο ήδη κατά συνέχειαν 
Κυριακάς απαγγέλλει λόγον, έν τή βιβλιοθήκη; τής 
Βουλής, ένώπιον ακροατηρίου κυοιών, τών εύ ωδι
κών τούτων, κατ’αύτόν , ρόδων, διά τάς όποιας 
καί γίνονται αί άγορεύσε ς του. Παρευρέθημεν είς 
άπάσας τάς συνεδριάσεις καί είδομεν πάντοτε τάς 
πρώτος τής πρωτευουσης κυρίας σπευδούσας νά 
άκροασθώσι τάν ρήτορά των. Καλάν ήτον, έάν. ό 
ρήτωρ ένθυμεΐτο ένίοτε περισσότερον, ότι όμιλεί ένώ
πιον εύωδικών ρόδων, τά όποια άπαιτούσιν είς τάς 
έκφράσεις πλειοτέραν αβροφροσύνην, διότι δύνανται 
άλλως νά μαρανθώσιν.

Αλλά καιρός ή'δη νά διηγηθώμεν πράς τάς καλάς 
άναγνώστριας καί τινα ανέκδοτα εύρωπάΐκά, έν έλ- 
λείψει ελληνικών.

Πτωχή τις χήρα , κάτοικος τοϋ Λονδίνου , καί ή.

τριδος τινάς (gantelman), όστις καθ’ όλα τά φαινό
μενα ήτο πενέστερος αυτών, ήνομάζετο δέ Κ. 
’ΐώνες, καί ή κόρη τής χήρας ένόμισεν έαυτήν γεν- 
ναιοτάτην δεχόμενη ώς μνηστήρα της τόν έκπεσμ.ένον
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τούτον εύπατρίδην , γεννόμενον ξένον τής μητρός 
της J— όμως μήτε ένοίκιον, μήτε διατροφήν πλη- 
ρόνοντα. Αλλ’οϊμοι * μια ημέρα ό Κ. ’ΐώνες απο
θνήσκει· έρχονται δέ νά είδοποιήσωσι τήν πτωχήν 
-της χήρας οικογένειαν τήν λυπηρά» ταύτην εϊδη- 
•σιν, καί συγχρόνως ότι άφήκεν είς τήν διαθήκην 
του υπέρ αύτών κληρονομιάν σημαντικήν ! Τά όψι- 
γ·ενές τούτο έγγραφον αποκαλύπτει αύταΐς κατά 
πρώτον, ότι ό Κ. Ιώνες, ό ένοικάτωρ, όστις έχρεώς-ει 
δύω έτών ένοίκιχ καί έξοδα διατροφής ήτον ό πλου- 
σιώτατος λόρδος Πορταρλιγκτών !

Τι συνέβη όμως; ό άποθανών έϊχεν αδελφόν, ός-ις 
μή εύχαριστηθείς, ότι έ'γεινε λόρδος καί ιδιοκτήτης 
λαυ,ποοΰ υποστατικού έν Ιρλανδία, έκρινε νά δια- 
φιλονεικήση τά κληροδότημα τών 40,000 λ. σ.
(πλέον τοϋ ένάς εκατομμυρίου δραχμών !) τάς οποίας 
ό μακαρίτης αδελφός του άφήκεν είς τήν χήρα καί 
τήν θυγατέρα της, έπί λόγω, ότι τά ένοίκιον καί ή 
τροφή δέν ’ πληρόνονται τόσον ακριβά είς τά προά- 
στειον τοϋ Λάμπεθ. Η πτωχή χήρα καί ή θυγά-ίηρ 
της αναγκάζονται νά όμολογήσωσιν έπί δικαστηρίου, 
ότι ό Κ. ’ΐώνες εύρισκε παρ’αύταΐς κάτι τι περισ
σότερον άπά κατοικίαν καί τράπεζαν.

Καί έτερον περίεργον ανέκδοτον. Η σκηνή διαδρα
ματίζεται ένώπιον τού πταισματοδικείου τοΰ Ας·3ως 
είς Γουϊλδάλ. Είς ξενοδόχος προσέρχεται άπαιτών 
4 λ. σ., τάς οποίας τώ οφείλει πρίγκιψ τις, όστις , 
άφιχθείς εϊς τοϋ ξενοδόχου τούτου μέ μικροτάτην 
αποσκευήν, ματαίως περιέμενεν αύτού τά πράγματά 
του. ό πρίγκιψ εμφανίζεται ένώπιον τοϋ δικαστοϋ 
αύτοπροσώπως καί σύν αύτω ή πριγκιπέσσα γυνή 
του, καί ό ή-εμονίδης υιός του. Ομολογούν, ότι 
έξώδευσαν εϊς τού ξενοδόχου τάν καλήτερον οίνον 
του, μολονότι ήδύναντο, λέγει ■!> πριγκιπέσσα, νά 
εύχαριστηθώσι καί μέ άπλοϋν ζύθον, άλλ’επειδή 
έζησαν είκοσιν έτη είς τήν αύύ,ήν τού βασιλέως άδελ-
φοϋ των, απέκτησαν αύτού τήν γεϋσιν τών καλών 
πραγμάτων. Δυστυχώς τά κιβώτιά των άποπλα- 
ν/.θησαν, κιβώτια, άτινα έμπεριεΐχον τά λ.είψανα 
βασιλικού θησαυρού! Ενόσω τά κιβώτια ταϋτα δέν 
άνευοεθώσιν, εϊς μάτην Οέλουσι τούς καταδικάσει, 
είναι φανερόν ότι δέν θέλουν δυνηθή νά πλ,ηριόσιυσιν 
α Ούκ άν λάβτ,ς παρά τοϋ μή έχοντος. s Αλ.λ’ ένιϋ ό 
δικαστής ήν είς αμηχανίαν περί τού άποφασιστέου 
μάρτυς τις προσελ,θιύν αμφισβήτησε» εϊς τάν πρίγκιπα 
τήν ιδιότητά του <ος αδελφού βασίλέως ... ίΐ επα
ναστάσεις ! — πού κατηντήσατε τήν ανθρωπότητα ! 
ΐδού, ότι διά νά δικαιολαγήση τις ήδη τά άναξιό- 

χοβώντου, ένδύεται ψευδώς τάν τίτλον ήγεμόνος ' 
Αλ.λ’ ό καταδιωκόμενος ύπά τοϋ ξενοδόχου πρίγκιψ 
επειδή ήτο μαύρος, είπεν εαυτόν απλώς αδελφόν 
τής Λ. Μ. τού μ.αζ.αρίτο.υ βασιλέως Χριστόφορου 
τοϋ Αιτίου ... Μ’όλ,ον τά μελανόχρουν τού αδελφού 
τής Α. Μ. τοϋ βασιλέως Χριστοφόρου, είναι όμως 
δύσκολος ή θέσις αύτοϋ, είναι άζίχ' τής' συμπάθειας 
πολλών αδελφών, υιών καί ανεψιών βασιλέων, τούς 
όποιους οί κάτοικοι τοϋ Λονδίνου είναι εκτεθειμένοι 
καθ’έκάστην νά διαγκωνίζωσιζ έπί τών λιθοστρώτων 
Της αητροπόλ.εως τής Αγγλίας..

ΓΟΡΓΙΑί.

Τάδημώοη όισματα αιι μιΛιςορικά ίμμετρα όιηγημά- 
-ια τών πβρελθόντων χρόνων γίνονται είς δλα σχεδόν τά 
έθνη άντικέίμενον ώιιμελοΰ; έρεόνης καί σπουδής. Προϊ
όντα έποχής στείρας ώσεπιτοπολύ ουσιωδέστερων άλλων 
φιλολογικών έργων, ενίοτε μέν σαφηνίζουν διάφορα σκοτεινά 
μέρη τής ιστορίας, αφορώντα τά ήθη, τά έθιμα, τόν πολι
τισμόν τών πάτερων μας, άλλοτε δέ,καΐ συχνότερον, μας βοη
θούν εις την σπουοήν τής καθομιλουμένης γλώσσης, παριστά- 
νοντα τάς διαφόρους φάσεις καί μεταβολάς, διά τών όΧοίων 
κατά μικρόν έμορφώθη. Ή Εύτε'ρπη θά προσφέρη άπά 
καιρόν εις καιρόν ύλην τοιαυτην είς τούς φιλοπερίεργους 
τών αναγνωστών της, αν τό κατωτέρω ποιημάτων δέν 
εϋρεθή όλωσ-'· όλου άνάςιον τής προσοχής των.

Η 'Λ IΟ Γ Ε Ν Ν Η Γ Η.

Ο Κωσταντής ό ’μορφονΐός) ό μικροκωσταντΐνος 
Μιά1 'μέρα’ ’θέλησε νά όγή νά λαγωκυνηγήση,
Κ έδιάδαινε καμαρωτός άπ’ τήν πλατεία’ τή’ ρ-,ΰγα’· 
Εκ’ είδε τή’ 'Λςογέννητη’ με ταΐς τρακόσ’αις σκλάδώις· 
Δέ κρεμεζςα’.τρανταφυλλιά’ ήταν άκουμδισμένη,

Καί ’ς τό μικρό’ τό δάχτυλ,ο’ είχε τό δαχτΟλίδι'
Κάλλιά ’λα μπε τό δάχτυλο’, πάρα τό δαχτυλίδι.
'Ωσάν τήν εϊδ’ ό Κωσταντής, άφίνει τό κυνήγι’
— Μάννα, ψωμί, μάννα, τυρί, μάννα, ταγή’ τ’άλογου, 
Γιατ’ είδα τή’ 'Λιογέννητη’, καί τώρα τώρα σκάζω. —
— Στείλε νά κράξης -t-’ς άρχοντες, τούς μητροπολιτάδες  ̂
Νά παν νά κάμουν προξενιά’, γυναίκα νά τήν πάρης. — 
Κράζει τρακόσ’ους άρχοντες καί μητροπολιτάδες,
Καί τ’ς ορμηνεύει τί νά ποΰν, καί πώς νά τής συντύχουν* 
—Ό Κωσταντής μάς έστειλε δυώ λόγια νά σοΰ ’πούμε’- 
Ήθέλησε κι αγαπησε γυναίκα νά σέ πάρη. —

Έχ-ύπησαν οί άρχοντες τήν αργυρή τήν πόρτα’.

— ’Ανοίξετε ’ς τούς άρχοντες,’ς τούς μητροπολιτάδες* 
Φέοτε τρακόσςα στρώματα, φέρτε τρακόσ’τ -εύ.'.χα,
'ί’ ρτε Μονε'ίατςά’ κρασί νά πςοΰν οι άνδρίωμένοι. — 
Εμπαίνουν τότ’ οί άρχοντες κ οί μητροπολιτάδες,
Καί τήν ευρίσκουν κ’ έπλεγε τ’ όλ.όχρυσο’ γαϊτάνι.

/τή; μας έστειλε δυώ λόγ’α να σοΰ ποΰμε’^ 
αγάπησε γυναίκα νά σέ πάρη. —

— Ό Κωστι 
ίίθελησε κι’
Σάν τό ’κο.σ’ ή ’Λιογέννητη,-ν-ε’χτύπησε τά γέλ’α.
— Δέ’ θέλω τον, δέ’ χρήζω τον, δέν καταδέχο;ααί τον. 
Δέ’ θέλω γώ τά μάτια του φεγγίτες ς τό κατώγι*
Δέ’ θέλω τό κορμάκι του κούτσουρο’ ’ς τήν αύλή’ μου,
Ν ά κουτσουλοΰν ή κότταις μου, νά σκίζω τό δαδί μου* 
Δέ’.Οέλω τά ποδάρια του τούς σταύλους μου παλούκια, 
Νά παλουκόνου / τ άλογα, νά δένουν τά μουλάρια"
Δέ’ θέλω :γώ τά χγρία του σκοΰπαις ’ς τόν όβορό’.μου. 
Δέ’ Οελώ τον, δέ’ 'χρήζω τον, δεν καταδέχομαι τον. — 
"έάν ήκουσαν οί ά'υχοντε; κ ο! μητροπολιτάδες,
Τούς κακοφά-ηκέ πολύ, κ’ έσκυψαν τό κεφάλι.
Κι’ αυτή τότε τούς εδιοκε τ’ όλ.όχρυσο γαϊτάνι·
— Όοίστε τήν πλεξίδα μου. τόν έδικό’ σας κόπο . —-

Έκίνησαν κ’ έπήγαιναν πικροί καί μαραιχμένοι·
Κι’ό Κωσταντής καρτέρειγε ’ς τήν αργυρή’ του πόρτα’*
— Καλώς ήρθαν οί άρχοντες μέ τά καλά τά λόγια.—-
— Κικώς ήρθαν οί άρχοντες μέ τά κακά τά λάγίχ.
Δέ’ θέλει σε, δέ' χρήζε·- όέν καταδέχεται σε.
Δέ’ θέλ’ αύτή τά ’μάτια σου φεγγίτες ς το κατώγι*
Δέ! θέλει τό- κορμάκι σου κούτσουρο’ ’ς τήν αύλή’ τής, 
Νά κουτσουλοΰν ή κόττατς της-, νά σκίζη τό δαδί της* 
Δέ’ θέλει τά ποδάρ’α'σουι’ς τούς ςαύλους της παλούκ-α^ 
Νά παλουκόνουν τ’ άλσ-ρα, νά δένουν τά μο.λάρίαζ 
Δέ’ θέλ’ αύτή -i χέρια σου σκοΰπαις ’ς τόν όβορό’ τή?, 
Δέ’ θέλε·, σε, os’ χρήζει σε, δέν καταδέχεται σε. -έ- 
Ό Κωσταντής 'σάν τ’ ακούσε, μέγας καύμός τόν ’πήρρΊ 
Κ’ εζήτησι καί, τ’ οδω*αν τ’ όλοχρυσα’ γαϊτάνι.
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— Μάννα, τοϋ κά*ου-ή προξενιά, μάννα, τοϋ κάζ’ό λόγο;, 
Μάννα, τού κχκου-οί άρχοντες κ’ οί μητριπολιτάδες 1
Δέ’ θέλει με, δέ’ χ.ρήζει με, δέν καταδέχεται με.
Δέ' θέλ’ αύτή τά 'μάτ’α μου φεγγίτες *ς τδ κατώγι- 
Δέ’ θέλει τδ κορμάκι μου κούτσουρο’ ’ς την αυλή’ της, 
Νά κουτσουλοδν ή κότταις της, νά σζίζη τδ δαδί της- 
Δε’ θέλει τά ποδάρια μου ’ς τούς ςαύλους της παλούκια, 
Νά παλουκόνουν τ’ άλογα, νά δένουν τά μουλάρια- 
Δέ’ θελ’ αύτή τά χέρια μόυ σκοΰπάις ’ς τδν όβορο της- 
Δέ’ θέλει με, δέ’ χρήζει με, δέν καταδέχεται με.—
—·Σύρε νά'βρής ταΐς μάγισσαις, 'πού ’ξέρουν άπδ μάγ’α.— 
’Πήγε νά 'βρή ταϊς μάγισσαις, 'πού ’ξέρουν άπδ μάγια.

Ωσάν τδν είδε κ’ έρχονταν τής μάγισσας ή κόρη-
— Μάννα μ’ Ο νΐύς όπ δρχεται τοϋ κάμπου καδαλλάρης 
Παίρουν τά δοϋχά του δροσιά, καί τά λυχνά του πάχνη’, 
Κι’ό γύρο; τού προσώπου του γιά κόρ’εΐναι θλιμμένος.—
— ’Σ τά μάγ’α γώ ’γεννήθηκα, ’ς τά μάγια θά πεθάνω 
Κ έγώ δέν τδν έγνώρισα, καί σύ τδν έγνωρίζεις ; —
— Καλή σου 'μέρα, μάγισσα, μ’ δ’λο’ σου μέ τήν κόρη’! 
Δέν έχεις μάγια τής καρδιάς καί μάγ’α τής αγάπης, 
Νά κάμης τή Ά’ογέννητη’ νά’ρθή ’ς τήν άγκαλ’ά’μου;— 
—’Άνέ’χης «ράμμα τ’ς άρε,’δς, καί πράμμα τοϋ χεριού της, 
θά κάμω τή’ Ά’ογέννητη’ νά ’ρθή’ς τήν αγκαλιά’ σου. —
—Έγώ ”χω πράμμα τ’ς άρεσ’άς καί πράμμα τού χερ’οΰ της, 
Έγώ ’χω τήν πλεξίδα της, τ’ ολόχρυσο' γαϊτάνι —

.— Σύρ’ άνοιξε τήν πάρτα ’σου καί δέσε τά θηρ’ά σου,
Καί κάβου καί καρτέρει τη’ νά ’ρθή 'ς τήν άγκαλ’ά’σου.—

'Σάν ήρθαν τά μεσάνυχτα, τή’ σκότισαν τά μάγ’α-
— Μωραϊς βάγ’αις, μωραΐς ντάνταις, μωραϊς σκλάοαις τοΰ
' πατρός μου 1
Άνάψτε πράσινα κηρ’ά, καί κόκκιναις λαμπάδες, 
Τ'έσ/μαιν’ή Παντάνασσα, νά πά’ νά προσκυνήσω.—
— Κυρά, τα ’ρνίθ’α οέ’ Λαλούν, ή έκκλησ’αΐς δέν ψέλλουν 
Κή έδ.κή σ’ ή έκκλησ’ά, νέ ψέλλει, νέ σημαίνει.—
—Μπάτοΰ πατρός μου τδ ψωμί’ς τά’μάτ’χ νά σΐςπιάκη! — 
Κ’ ετσ’ έσηκώθη μοναχή, κ’ έοήκε ’ς τδ σκοτάδι.

,Μ’ά δούλα δέν τήν άιοηκε, κι’ άπδ κοντά της ’πήγε.
'Σάν εφτακε, 'σά’ ’ζύγωσε ’ς τή’ μέσ’ άπδ τδ’ δρόμο',
Έκεΐ τής ήρθ’ όλ(γ’ ό νους, κι’ άρχίνησε νά λέγ;·
— Πο’δς είδε ήλιον τήν αυγή’, κι' άστρι τδ μεσημέρι ; 
Πο’δς είδε τή’ 'Λιογέννητη’ νά περπατή ’ς τούς δρόμους, 
Ξεσκούφωτη’, ξυπόλητη’ καί ξεμαντσουκλωμένη’;—
— Εγώ ΐδα ήλιον την αύγή’, κι’ άστρι τδ μεσημέρι- 
Εγώ ’ΐδα τή’ 'Λιογέννητη’ ιά περπατή ’ς τούς δρόμους,

Ξεσκούφωτη’, ξυπόλητη’ καί ξεμαντσουκλωμένη’ . —
— Θέ’ μου! κι’ αν ήμαι καθαρή, κι’αν ήμ’ έγώ παρθένο’, 
’Άστραψε καί μπυυμπούνιξε νά χαλαστούν τά μάγια.— 
Άστραψε καί μπουμπού-ιξε, χαλάστηκαν τά μάγ’α.
Ό Κωσταντής όλ-.νυχτής καρτέρειγε ς τδ σ.τίτι- 
ΚΓ αύτού ’ς τά ’ξημερώματα, τδ’ μαύρο” του σελλόνει-
— Ανάθεμά σε, μάγισσα, 'πού μάγ’α δέ’ γνωρίζεις !
— 'Σάν ήν’ ή κόρη καθαρή

Ξουρίστηκε ’ς τά φράγκικα, καί ’ντύθηκε γυναικεία,
•Κ’ έχτύπησε ’ς τήν αργυρή’ πόρτα’ τής μαυρομμάτας.
---- Πο’δς’χτύπησε ’ς τήν άργυρή’πόρτα τή; μαυρομμάτας;—
—Έγώ’ϊμαι ή ’ξαδέρφη σου άπδ τδν Α'ί Δονάτο’,
Όπου πλουμπί δέν ήξερα, κ’ήρθα πλουμπί νά μάθω.—
— Καλώς ήρθ’ ή ’ξαδέρφη μου άπδ τδν Αΐ Δονάτο’,
Ό «οϋ πλουμπί δέν ήξερε, κ’ έγώ θά τής τδ μάθω. —

'Σάν_ άρχισε κ’ ένύχτονε, ’πήρε νά σκοτεινιάση, 
Ό Κωσταντής έσκώθηκε τάχα πώς θέ νά φύγϊ). 
—Ένύχτωσε κ’έβράδυασε,’πήρε νά σκοτείνιασε;, 
Πίνουν τ’ άηδόν’α ’ς ταΐς φωλ’αΐς, καί τά πουλ’ά ’ί ταΐς

κίσσα£• εγω.το έρμο’ τδ πουλί μέ πο’δν νά μείνω βράδυ;—

—Σώπα, σώπα,’ξαδέρφη μου,καί μένεις μέ ταϊς σκλάοαις.—■
— Έγώ τού βασιλιώς παιδί, τοΰ βασιλ’ώς άγγόνι,
Καί τώρα μ’ έκατάντησες νά μείνω μέ ταϊς σκλάβαις !—
—Σώπα,σώπα,’ξαδέρφη μου, καί μένεις μέ ταϊς δούλαις.—
— Έγώ τοΰ βασιλ’ώς παιδί, τού βασιλιώς άγγόνι,
Καί τώρα μ’έκατάντησες νά μείνω μέ ταϊς δούλαις I— 
—Σώπα, σώπα,’ξαδέρφη μου, καί μένεις μέ ταϊς ντάνταις.—
— Εγώ τού βασιλιώς παιδί, τοΰ βασιλ,’ώς άγγόνι,
Καί τώρα μ’ έκατάντησες νά μείνω μέ ταϊς ντάνταις.—
—Σιόπα,σώπά,'ξαδε’ρφη μου,καί μένεις μέ ταΐς βάγ’αις !—
— Έγώ τού βασιλιώς παιδί, τού βασιλιώς άγγόνι,
Καί τώρα μ’έκατάντησες νά μείνω μέ ταϊς βάγ’αις !—
— Σώπα, σώπα, ’ξαδέρφη μου , καί μένομε' τά δυώ μας. 
Γιά στρώστε πάτους βασιλκδ’ καί πάτους μαντζουράνα1, 
Καί πάτους δεντρολίβανο’ νά κοιμηθοΰμ’άντάμα. —

'Σάν έ'φεξε, ξημέρωσε , 'σάν ήρθ’ή άλλ’ ή νύχτα,
οτ άνοιξε την πόρτα 

Κ έκατσε 
Κ’ έκεΐ

του, έδεσε τά θηρ’ά τθυ,
ε καί καρτέρειγε νά ’ρθή ’ς τήν αγκαλιά ιου. 
'σάν ήτα- ά-ύπνος, τδν ’πήρ’όλίγος ύπνος"

— Μάννα μου, κάθου φύλαγε, τώρα θά σ’ορθ’ ή νύφη,
Κ’ έγώ 'σάν ήμουν άύπνος, μέ ’πήρ’όλίγος ύπνος.—
— Σύρε, παιδί μου, πλάγιασε, κ’ έγώ θα σε ξυπνίσω. — 
Κϊ αύτ ή σκύλα ή άνομη δέν εκαμ'όσα εΐπε-
Μόν' έκλεισε τήν πόρτα’της, κ’έλυσε τά θηρ’ά της, 
Κ’έβαλ’ δμπρδς 'ς τή’ βοϋγά’ της γούρνα’ φαρμακωμένη*.

Έπλάγ’ασ’ή Ά’ογέννητη ’ς τήν αργυρή’ της κλίνη’, 
άν ήρθαν τά μεσάνυχτα, τή' 'σκότισαν τα μάγ’α-

— Μωραϊς βάγ’αις, μωραΐς ντχ-τα'.ς, μωραΐς σκλάβαις τού 
πατρός μου!

Άνάψτε πράσί'-α κηρ’ά, καί κόκκιναις λαμπάδες, 
Τ’έσήμαιν’ ή Παντάνασσα, νά τ.ά νά προσκυνήσω.—
— Κυρά, τά’ρνίθ’α οέ’ λαλούν, τ, έκκλησ’αΐς δεν ψέλλουν- 
Κ’ή εδϊκή σ’ ή έκκλησ’ά, νέ ψάλλει, νέ σημαίνει.—
— Μπά'τυύ πατρός μου τδ ψωμί,’; τά μάτια νά σά; πιάκη ι- 
Κ’ ε-.σ’ έσηκώθη μοναχή, κ’ εβήκε τδ σκοτάδι.
Μ’Χ δούλα δέν τήν άφηκε, κι’άπΟ κοντά της 'πήγε.
'Σάν έφτανε, 'σά' ’ζύγωσε, ’ς τή’ μέσ' από το δρόμο , 
Έκ<.ϊ τής ήρθ’ όλίγ’ ό νους, κι άρχίνησε να λεή"
— Πο’δς εΐοε ήλ,’ο- τήν αύγή’, κι ά'σιρι το μεσημέρι ; 
Ιίο’ος είδε τή’ 'Λιογέννητη’ να περπατή ς τους δρόμου;, 
Ξεσκούφωτη’, ξυπόλητη’ καί ξεμαντσουκλωμένη' ;—
— Εγώ ’ίδα ήλιο-, την αύγή’, κ·ϊ άσιρι το μεσημέρι" 
Έγώ ’ΐδα τή’ 'Λιογέννητη’ νά περπατή ’; τ.ύ; δρόμου;,

σκού.ωτη, ξυπόλητη’ και ξεμαντσουκλωμένη’. —
— θέ’ μου! κι’ αν ήμαι καθαρή, κι άν ήμ’έγώ παρθένο'. 
Άστραψε καί μπουμπούνιζε, να χαλαστούν τά μάγια I — 
Δέν άσιραψε, δέ’ ορόντηξε, δέ’ χάθηκαν τά μάγ’α- 
Κι’ άρχίνησε κ εχτύπαγε τού Κωσταντή τήν πόρτα "
—Άν-ιξε, μάγισσα; παιδί,
Μ έβούρλισαν τά μάγ’α σου,

καί μάγισσα; άγγόνι! 
κ’ήρθα κατά τ’εσένα ! —

— Ρο-άνισε τδ σίδερο’, ’σά’ σκύλα τή' μαγγούρα’,
Καί π’έ τής γούρνας τδ νερό , κ’ύστερα νά σ’ανοίξω.—
— Άνοιξε, μάγισσας παιδί, και μάγισσάς άγγόνι!
Μ έβούρλισαν τα μάγ’α σου, κ’ήρθα κατά τ’εσένα ! —
— 'Ροκάνισε τδ σίδερο’, 'σα' σκύλα τή' μαγγούρα’,
Καί π’έ τής γούρνας τδ νερό , κ' ύστερα να σ’ανοίξω.—.
— Άνο ξε, μάγισσας παιδ , καί μάγισσα; άγγόνι!
Μ’ έβούρλισαν τά μάγ’α σου, κ’ήρθα κατά τ’ εσέ -α !—
— 'Ροκάνισε τδ σίδερο’, 'σα’ σκύλα τή’ μαγγοΰοα’,
Καί π’έ τή; γούρνας τδ νερό’, κ’ύστερα νά σ’ανοίξω.—

'Ροκάνι,ε τδ σίδερο, 'σά’ σκύλα τή’ μαγγούρα’,
Κ’ επ’ε τής γούρνας τδ νερό’, κ’έσκασε σάν τδ ψάρι. 
Κι’αύτοΰ ’ς τά ’ξημερώματα, ό Κωσταντής ’ξυπνάει*
— Μάννα, δέν ήρθ ή νύφη σου , δέν ήρθ’ή μαυρομμάτα;—
— Γ’έ μου, δέν ήρθ’ή νύφη μου, δέν ήρθ’ ή μαυρομμάτα.—' 
'Σάν έκα-.έβ’ ό Κωσταντής^ 'σάν άνοιξε τήν πόρτα,’
'Σάν είδε τη’ 'Λιογέννητη’ ’ς τδ’ δρόμο’ ξαπλωμένη’, 
Ψιλή φωνίτσα’-ν- έβγαλε, ψιλή φωνίτσα’ ’βγάζει-
— Μάννα, ’φαγες τή’ νύφη’ σου, φάγε καί τδν ΰγ’ό’ σου !
Κ’ επ’ε τής γούρναΐ τδ νερό', κ έσχασε 'σαν τδ ψάρι I ““


