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Α*

Καί τό Άρχειοφυλαζεΐον τής πόλεως καί τ’ έν Κερκύρορ αρχειοφυ

λακεία τών Βενετικών αρχών, οιον τοΰ Γενικού Προβλεπτου καί τοΰ Βζίλου, 

νέας περιπετείας ύπέστησαν, καταπεσούσης τής αριστοκρατικής τών Βενε» 
τών κυριαρχίας, ήν έπί βράχύν άλλά πολυκΰμκντον χρόνον, άπό ’Ιουνίου 
1797 μέχρι Μαρτίου 1799, διεδέχθησαν οί Δημοκράται Γάλλοι, αδιάλλα

κτοι καί ορμητικοί πολέμιοι τών παλαιών καθεστώτων.
Ή έν ζωηρώ πνεύματι πολιτικής καί κοινωνικής άνακαινίσεως ιδρυθεΐσα 

τότε έν Κερχύρ^ρ Προσωρινά) Δημαρχία ήτις συνήλθε τό πρώτον έν τφ 
Παλατίφ τοϋ πρώην Βαίλου, συνέστησεν έκ τών μελών αύτής όκτώ έπιτρο· 
πας, καί εις τήν σπουδαιοτέραν τούτων τήν τής Δημοσίας σωτηρίας, έξα- 

σκοΰσαν εκτελεστικήν εξουσίαν καί έχουσαν τήν πρωτοβουλίαν πάσής ση· 
μαντικής ύποθέσεως, καί εντολήν τήν δημοσίαν άσφκλειαν καί ήσυχίαν, άνε- 
θεσε τήν φύλαξιν καί διαχείρισιν τών άρχειοφυλακείων. Συνάμα δέ διά του 

ψηφίσματος αύτής φέροντος χρονιάν 6 Ιουλίου 1797 Έλλ. έτους, πρώτου 

τής Κερκυραϊκής ελευθερίας, προσέταττε τήν καταστροφήν τών Βενετικών 
σημάτων, έτλ δέ τήν έν τή Πλατείς Κέρκυρας ένώπιον τοΰ δένδρου τής 

ελευθερίας πυρπόλησιν απάντων τών έγγράφων τών. άφορώντων είς διακρί
σεις καί προνόμια εύνενείας 2. ’Εννοείται έντεΰθεν ύπό ποιον πνεΰμα ή τής . 

Δημοσίας σωτηρίας έπιτροπή αμέσως παρελάμβανε τ’ ’Αρχειοφυλακεία διά 

τοϋ Γραμματέως αύτής πολίτου Νικολάου Αοβέρδου 3. Τότε έπί τοΰ ’Αρ
χειοφυλακείου τής Πόλεως βλέπομεν έξασκουμένην πράγματι έπιθεωρητικήν 
καί εξελεγκτικήν έξουσίαν ύπό τοΰ παρά τής Δημαρχίας διορισμένου είς τήν
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άναθεώρησιν τών αρχειοφυλακείων Νικολάου Κόντη Μπούκα, δστις κα'ι εί^ 
άφαίρεσιν εγγράφων προέβη, κατά τήν έξάσκησνν' της τοιαύτης εξουσίας, 
δπερ έμφαίνουσι καί τινες σημειώσεις αύτοΰ- άπαντώμ.εναι· » εις τινας τόμους 
τών διαφόρων αντικειμένων τής πόλεως Κερκύρας, olov η άπό 20 ’Ιουλίου 

1797 έν τόμφ πεντηκοστώ εκτφ έπί της ένδεζάτης δεσμίδος, περί άφαι- 
ρέσεως -τής δεκάτης δεσμίδος, καθ'δ περιεχούσης ’Αρχιεπισκοπικόν τελετι- 
κόν 1 περί τής συνεντεύξέως τώ.ν δύο θρησκευμάτων, δηλαδή τών δύο κλήρων 

’Ορθοδόξου καί Λατινικού., συμμετεχόντων έπ'ι Βενετοκρατίας εις επισήμους 
τινάς εκκλησιαστικής κά'ι πολίτικάς τελετάς. 2

Είχε δέ προστάξτ), τή 6 ’Ιουλίου, 1797,. ή ’Επιτροπή τής Δημοσίας σω

τηρίας νά καή πανδήμως έν τή Πλατείς τής πόλεως τό έν τφ Άρχειοφυ- 
^ακείφ. σωζόμενον .αυθεντικόν, πρφτότυπον τής λεγάμενης χρυσής βίβλου, έν 

ύπήρχον καταγεγραμμέναι αί τών Εύπατριδών οικογένειαν, δηλαδή οί α^- 
,ρενες αύτών, ων οί ένήλ.ιζες έδεζαΛιΰντο νά. συγκαταριθμώντας έν τφ Γένι· 
χ’φ Συμβουλίφ, ? Είς ταύτην δέ τήν διαταγήν ύπήχων παρέδιδε τό α,ΐτη- 

θέν βιβλίον, ό εισέτι φό ’Αρχειοφυλαζε.ϊον αύτό κατέχων Καγζελλάριος. τής 

πόλεως, ό τελευταίος ως τοιοϋτος έπί Βενετοκρατίας διορισθείς, Γεώργιος 
.’Ιωάννης βαπτιστής. Καλογερας π. Βενεδίκτου- Ό αύτός διετάχθη πρόςτού- 

(τρις προφοριηώς τε. κα'ι έγγράφως ύπό τής τότε λεγομένης ’Επιτροπής τής 
Οικονομίας και ύπό τής Προσωρινής. Δημαρχίας Κερκύρας τή πέμπτνγΠα- 
χνώδους, έτους έκτου Δημοκρατικοΰ (Νοέμβριος 1797) νά διόσ-ρ τά είς χε®. 

_ράς ταυ, ως Καγκελλαρίου τής πόλεως ευρισκόμενα άργυροΰν μελανοδοχείο» 
καί λύχνον κα'ι τούς δύο κώδωνας, τόν μέν τοΰ Συμβουλίου τής πόλεως, οπερ 
.τό πάλαι διά κωδωνοκρουσίας είς συνεδρίασιν συνεζαλεΐτο, τόν δέ τοΰ Βαϊ- 
λαρχείου' εις ταΰτα δέ έπίσης ύπήζουσε, 4.........................

.1 Cereigopiale. · ............. ■ . .
2 Vol; 56. Arg. Div. Δέσμη 11η έπ'ι τοΰ εξωφύλλου. "Ορα και Vol. 57 Δέσμη 4ηκαι 

' Vol. 73 Δέσμη 18 έπί τοΰ Εξωφύλλου.
· . 3. Ιπάρχει- νΰν έν τώ Άρχειοφυλαχείω βιβλίοντι έκ ζοινοΰ χάρτου μέ έξώφυλλαν έφ’ ο» 
Λ έτςιγροιφέ;, ήτις ώς φαίνεται έγράφη μετά τήν. πτώσιν τής Βενετοκρατίας.

. . , Libro di oro.
■ Libro dei Cittadini Corciresi con gli anni delle loro nascile e matrimonii, che al tempo 
"ΦΙΓ Aristocrazia Veneta avevano I’esclusivo ingresso nel Consiglio della Citta di Corfii Co- 
,si detlo de.Nobili.

"Εσωθεν δέ έν μια γωνία τοΰ έξωφύλλου γεγραμμένα-ελληνιστί δι’ ώραίου μιχροΰ χαρα
κτήρας άναγινώσχονται τά έξής-1 "

«Άπόγραφον έξαχ&έν έκ τοΰ Βιβλίου.^πάρχοντος έν τιΰ Άρχεωφυλακείφ τούτω καί όπερ. 
φέρει τήν άκόλουΟον έπιγραφήν.» .

Καί εις το πρώτον φ'ΰλλον ώς,προμετώπων είναι τ,ώ ό’ντι ώς έπιγραφή τοΰ βιβλίου δι’άρ- 
■χαιοτέρού χαρακτήρος ή έξής· Aggiunta del Libro dei Cittadini Corciresi.

Ώς δηλαϊ ή έπιγραφή αδτη, ,τό βιβλίον. τοΰτο. δέν δύναται νά Οεωρηθή άντίγραφον : τής 
’πυρποληθείσης Χρυσής βίβλου, άλλ’Απλώς ’Αλφαβητική καταγραφή μελών τινων διαφόρων, 
’ο’ικογενειών έξαχθεΐσα έζ τίνος προσθήκης -γενομένης διά τήν (ίηΟεΐσαν Χρυσήν βίβλον.. 
‘ - 4 Δεμάτων Άριθ, 117. Άριθ. 2. Terzo. Deputazioni e Presidenze di Corfii. Temina··

Καθώς λοιπόν καί. τά ετεοά παλατά άρχειοφυλακεϊα διετηρήθησαν έκα
στον ύπό ιδιαιτέραν διέύθυνσιν, ουτω φαίνεται συνέβη καί ώς πρός.τά βιβλίά 

καί έ'γγραφα τής παλαςάς Καγζελλαρίας τής πόλεως, τά συνιστώντα τό 
’Αρχειοφυλακείου αύτής άτινα έμ.ενον είς χεϊρας τοϋ μνησθέντος πρώην Καγ
κελλαρίου αύτής, δστις καί πιστοποιητικά έξέδιδεν έκ τών παρ’ αύτφ τη- 

ρουμένων έγγράφων, έν οΐς ρητώς τή 20 Σεπτεμβρίου 1798 μ.νημονευει καί 
.τά βιβλία τοΰ συμβουλίου τής πόλεως, άτινα, ώς είναι γνωστόν ήσαν. ή'δη 

.πρό έτών συνερραμμένα είς τάς δεσμίδας τών Τόμων τών διαφόρων Αντικει

μένων. *
Ούδέν γινώσκομεν περί τοΰ πώς καί ποΰ ευρίσκετο τό ήμέτερον άρχειοφυ· 

λαζειον, δπερ καίτοι ύπό τοΰ πρώην Καγκελαρίου τής πόλεως κατεχόμενον, 
διετέλει ομώς ώς εί'δαμεν ύπό τήν έξουσίαν τής προσωρινής Δημαρχίας, ή'τις 
όλίγας ημέρας έδρεύσασα έν τφ παλατίφ τοΰ πρώην Βά'ίλου, ό'περ δέν έθεω· 

ρήθη κατάλληλον διά τάς συνεδριάσεις αύτής, διά ψηφίσματος .άπό 4 ’Ιου
λίου 1 797, συμφώνως τή προτάσει τής ύπ’ αύτής έντεταλμενης, ’Επιτροπή; 
περί δεόντων οίκημ,άτων διά.-τάς διαφόρους-’Αρχάς, αποφάσισε νά μετοικήσει 

μετά τών άλλων ’Αρχών τοΰ λαοΰ είς τό πρώην Παλάτιον τοϋ ’Αρχιεπισκό

που είς οί'κημα τής Κοινότητας μετατοεπόμενον, ν’ άφηση δέ τό ήδη ύπ’αυ
τής κατεχόμενον παλάτιον τοΰ πρώην Βαίλου διά κατάλυμα τόΰ ’Αρχιε
πισκόπου, ύποχρεουμένου νά μετοικήσγ, είς τοΰτο έντός πέντε ημερών, Κατά 
δέ τήν μνησθεϊσαν πρότασιν, εΐ'τε έ'κθεσιν τής έπί τών οικημάτων ’Επι
τροπής ή Δημαρχία έν τώ πρώην Άρχιεπισζοπείφ έλάμ.βανε τήν μεγάλην 
Ισόγειον αίθουσαν καί παρακείμενα δωμάτια διά τάς Έπιτροπάς, δυο δέ 

μικρά δωμάτια τής τρίτης οροφής εις εν συνενούμενα έ'μελλον νά χρησιμευ- 
σωσι πρός φύλαξιν τών έγγράφων τής Δημαρχίας. 2

Ούδεμίαν έχομεν βεβαιότητα Αν είς τά έκεΐ έναποτιθέμενα έγγραφα τής 

Δημαρχίας έπρόζειτο νά περιληφθώσι καί %·ά τοΰ πρώην ’Αρχειοφυλακείου 

τής πόλεως.
zioni del 29 Maggio 4799 al 24 Aprile 1801 — Βιβλ. 4. φύλλ. 17. Terminazione 45 Ι-ψ· 
glio 1799.

Δεμάτων Άριθ. 127. Atteggio dell’Onoranda Generale Deputazione di Corfii No 11 
.Terzo Δέσμη: 7 Memorie 1801— 1802. Φυλλ 199. Αναφορά 1802 22 ’ίανουαρίου προσά- 
χΟεΐσα,ε’ς τόν Τιμιώτατον Πρόεδρον τής Γενιχής Δεπουτατζιώνος τών Κορυφών ύπό Γεωργίου 
Ίωάνίωυ Βαπτωτοϋ Καλογερα. Καί εις φύλλ. 198 συνημμένη ή περί ής σ λόγος διαταγή 
τής Προσωρινής Δημαρχίας. ’ '

. "Οτι ύπό ’ιδιαιτέραν διεύΟ.υνσιν διε,τηρήθησαγ τά παλαιά ’Αρχειοφυλακεία έξάγεται ώς έκ 
τής άπαντωμένης ύπογραφής, ϊν τινι Πιστοποιητιχφ ύπό χρονιάν α’. Βλασταίου, έ'τους ς'. 
Citt. Dom. Alberghini Arehivista sostit.uto degli' Atti Generalizii (Δεμάτων Άριθ. 102 

..Municipalita di Corfii. Leltere Diverse. L797—1798. Δέσμη. 1.<)
4 Δεμάτων. ’Αριθ. 102 Municipality di Corfii. Lettere Diverse Δέσμη 2. Πιστοποιητι

κού 20 Σεπτεμβρίου 1798.
2 Δεμάτων Άριθ. 107 Municipality di Corfii Δέσμη άριθ. 10. Fondamenti dell’ Amminis- 

'trazione Central?. 17.97-^1798· φυλλ.T 43,
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Άγνοοϋμεν δέ τίνα ήσαν τά έγγραφα τά έν τφ παλατίφ τοδ πρώην 

•Βαϊλου ευρισκόμενα, των όποιων ολίγον μετά ταΰτα, την άλλαχοΰ μετά- 
. κόμισιν άπητει δ Γάλλος Ταξίαρχος καί φρούραρχος πολίτης Καρβών καί 

περί ων άπηντα αύτφ τή 23 ’Ομιχλώδους έτους έκτου (Νοεμβρίου 1797) η 

επί τής ’Αστυνομίας ’Επιτροπή, δτι δέν είναι τόσον εύκολος ή έκκένωσις των 
δωματίων εκείνων ένθα πεοιέχονται τοσαΰτα έγγραφα καί τηλικαύτης σή- 
μ.ασίας. Ύπέσχετο δέ έν τοσουτφ ή ’Επιτροπή νά έρευνήση τδ κατά δύνά- 

.μιν δπως εύρη κατάλληλον μέρος διά τά έγγραφα εκείνα. Ούδέν γινώ- 
σκομεν περί έκτελέσεως τοΰ αίτουμένου μέτρου.

Β'.

ΛΑφοδ κατά Νοέμβριον 1797 άφιχθέντος είς Κέρκυραν τοϋ Εύγενείου Βωαρ- 

ναΐ υπασπιστοΰ τοϋ έν Ίταλίιγ Γάλλου ’Αρχιστράτηγου Βοναπάοτου, έκη- 

ρυττετο η ενωσις των νήσων μετά τής Γαλλικής Δημοκρατίας, νέος έπήρ- 
ίχετο διοικητικός οργανισμός, καθ’ δν ή Κέρκυρα άπετέλει μετά τών Παξών, 

τοϋ Βουθρωτοΰ καί τής Πάργας, ένα νομόν παρέχουσα είς αυτόν τ’ όνομά 

της. Επομένως την Προσωρινήν Δημ.αρχίαν διεδέχετο ή Διαχείρισις τοϋ 
νομ.οϋ, εί'τε ή Κεντρική Διαχείρισις, έντεταλμένη την γενικήν τοΰ νομοΰ 
διοίκησιν, υφ’ ην συνιστώνται αί Δημαρχίαι, διά την πόλιν καί διά τάς ποω- 

τευούσας κώμας τής νήσου.

Εν τούτοις καί έν τφ πρώην Παλατίφ τοΰ Βα’ίλου νέαι συνέβαινον μετα- 
’βολαί καί άλλαι άρχών έγκαταστάσεις, άποπεμφθέντος έκεϊθεν τοΰ Λατίνου 

Αρχιεπισκόπου Φραγκίσκου Μαρία Φέντση, δστις μετά μικρόν καί έκ τών 
νήσων εξωριζετο ύπό τοΰ Γάλλου ’Αρχιστράτηγου Chabot, ώς έπικίνδυνας 

πολέμιος τών καθεστώτων περί άρχάς ’Απριλίου 1 798. 3
Κατά Μάρτιον τοΰ αύτοΰ έτους είς έκ τών8τής Δημαρχίας έπιτετραμ- 

μενος τά περί καταλυμάτων δι’ έγγραφου ύπό χρονιάν 26 Άνεμώδους 
~έτους c7· Δημοκρατικού, ένθα ποιείται σαφώς διάκρεσιν μεταξύ οικίας της 

Κοινότητος .καί οικίας τοΰ πρώην Βα’ίλου, λαλών περί τής έν ταϊς οίκίαις 

ταυταις νεάς τοποθετήσεως διαφόρων αρχών, ένφ σύν τοΐς άλλοις άναφέρει 

καί τό έν τ-Jj οίκίιγ τοΰ Βα’ίλου δωμάτιον τό χρησιμεϋον άλλοτε ώς Καγκελ-

1 Δεμάτων. Άριθ. 112. Municipal, di Corfii. Βιβλ. Άριθ 23. Beggistro lettere scritte 
dalComitato di Polizia. Επιστολή άριθ» 79 — 23 Brumaire Anno 6. Al Cit. Carbon Capo 
di Brigata e Commandante di piazza.

2 Lunzi. gloria κ.τλ. Κεφ, η’. σελ. 79 κα'ι Κεφ. ια'. σελ. 199.
3 Δεμάτων Άριθ. 102. Munirip. di Corfu ’Επιστολή 23 Germinal an 6. Le general de 

Division Chabot aux Administrateurs du Departement de Corcyre.
Δεμάτων Άριθ. 112. Mun. κ,τ.λ. Processi Verbali Lihro 1mo φυλλ. 69. Άντίγραφον 

τής ανωτίρω επιστολής Ικοινοποιήθη δπό τή; Διαχειρίσεως τοϋ Νομοΰ δι’Επιστολής αύτής 
πρό; τήν Δημαρχίαν Κερκόρα; κατά τήν σννεδρίασιν 24 Βλασταών ετον; ς’.

"λαοίου της πόλεως (Cancellaria dell’ ex citta) έκφράζει την γνώμην, δτι έν τίί 
«ύτη οικίφ δύνανται νά συναχθώσι τά έγγραφα τά διεσπαρμένα έν τοΐς δια- 

φόροις άρχειοφυλακείοις της πόλεως καί τοϋ φρουρίου ύπό την άμεσον έπιτή- 

ρησιν τών αρμοδίων άρχών. * . .

’Αλλά μετ’ολίγους μήνας, περί Αύγουστον 1798, άλλαι πρόκεινται περί 
συγκεντρώσεως τών άρχειοφυλακείων αποφάσεις τής Κεντρικής Διαχειρί-, 
σεως, λαμβανούσης αφορμήν έξ αναφοράς Γεωργόυλ» τίνος γραμματέως (gref·<- 
fier) τοΰ τότε Προσωρινού Κακουογειοδικείου τοΰ Νομοΰ Κέρκυρας. Μή δυ- 

νάμενος, ώς λέγει ούτος, νά έξακολουθή περαιτέρω φυλάττων την εις αύτόν- 
παραδεδομένην πληθύν έγγράφων έν οΐς καί δικογραφία1, παλαιαί τής πρώην 

Κυβερνησεως, α'ίτινες ήσαν άλλοτε έν ταϊς καγκελλαρίαις τοΰ Γενικού Προ- 
βλεπτοΰ καί τοϋ Βα’ίλου (cancellarie ex Generalizia, ex Prettorea ed ex Pref- 
fettizia) άπετείνετο πρός την Κεντρικήν Διαχείρισιν, δπως έπίτρέψγι αυτή·’ 

τινά τών δημοσίων Άρχεωφυλάκων η έτερον πρόσώπον, εις δν αύτός ό Γέωρ-’ 
γουλάς νά παραδώση διά καταγραφής άπαντα εκείνα τά έγγραφα, δσα δέν 

άνήκουσιν είς τό Κακουργείοδικεϊον τοΰ νομοΰ ούτινος διετέλει γραμματεύς 

(ministro). 'Η περί τής αναφοράς ταύτης συνημμένη σχετική έκθεσις, έφ’ής 

σημειοΰται χρονιά 13 Καρποφόρου έτους ς·'. σκοπούσα είς τόν τρόπον, καθ’.’ 
δν δόνανται νά ένωθώσιν είς ένα μόνον χώρον τά έν τοΐς διαφόροις ’Αρχειο
φυλακείου διεσπαρμένα έγγραφα, περιλαμβάνει ούσεωδώς τά επόμενα.

«Χρήζει σοβαρωτάτης σκέψεως τό περί φυλάξεως τών διαφόρων ’Αρχείο-·" 

<5·>φυλκκείων, άστυκών, ποινικών, συμβολαιογραφικών, διοικητικών, άτινα 

ύπάρχουσι νΰν διεσπαρμένα εις διαφόρους τόπους, είς θέσεις ύγράς καί Ακα

ταλλήλους πρός τήν ακριβή διατήρησιν ύπομ.νημάτων τοσαύτης σημασίας, ’ 
άνευ τών μεθόδων, τών κανόνων καί τών διατάξεων, αϊτινες έγγυώνται τήν 
δέουσαν Αγνότητα καί έπεμέλείαν κατά τήν διαχείρισιν τών Δημοσίων ’Αρ

χειοφυλακείων. "Οπως άρθώσι τά τοιαϋτα άτοπα, συνενωθώσιν είς ένα μόνον 

χώρον τά ρηθέντα ’Αρχειοφυλακεία, εύρεθώσι τόπος στ-ηγνοί και κατάλ· 
ληλοι διά τήν άλύμαντον τήρησιν τών έγγράφων και δπως έκλεχθή αρμό
διον πρόσωπόν ινα παραλάβ·/) τά πάντα προτείνομεν τό σχέδιον τοϋ επομένου 

θεσπίσματος (arretd) '
«Ή Διαχείρισις τοϋ Νομοΰ άκουσασα τήν έκθεσιν τοΰ Γραφείου τής Γε

νικής Διαχειρίβεως θεσπίζει: Τά βιβλία καί πάντα τά έγγραφα τών δικα

στηρίων τής πεσοόσης Κυβερνήσεως καί *τοΰ  κατηργημενου πρώην Κακούρ- 
γειοδικείου (Camera Criminale) μέ πάντα τά έρμάριά των τά χρησιμεύοντα 
εις τήν έναπόθεσιν καί φύλαξιν τών έγγράφων διαβιβασθήσονται, δσον ένεστι

1 Δεμάτων. Άριθ. 107. Munie. κ.τ.λ. Filza col No 10. Fondamenti dell’ Amniini- 
strazione Cenlrale φνλλ. 77 Corfii 26 Ventoso anno 6to Rep. Il Membro Municipale Nocca 
Deputato agli alloggi all’ Atnminislrazione Municipale di Corfii.
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τάχιόν, εις την κατηργημένην μονήν έπιλεγομένην της Τενέδου' άναλώ-"
μασί τοΰ ταμείου τοΰ Νομοΰ. Παραδοθησονται τά πάντα ύπό τοΰ πολίτου 

Γεωργουλά εις τήν πολίτην Μαρμοράν, φύλακα τ·ης έν τγί αύτγ μονίϊ ύπαρ- 
χούσης ’Εθνικής Βιβλιοθήκης, καταγραφομένου παντός πράγματος έν διπλώ 

καταλόγφ ,πρός άσφάλειαν τών δύο είρημένων πολιτών. 'Ο πολίτης Μαρμα
ράς θέλει τοποθέτηση άπαντα τά έγγραφα καί τά βιβλία εν τοϊς ύποδειχθη-; 
σήμένοις αύτφ δωματίοις υπό της Διαχειρίσεως. ’Επιτρέπεται εϊς.τόν αύτόν 

Μαρμορά να έκδίδη πάν αϊτούμενον άντίγραφον καί νά έκτελ$ πάσαν έργα·» 

Ο.ιαν προσηκουσαν εις τόν Άρχειοφύλακα, λαμβάνων την ύπό της νομίμου 
διατιμησεως· διατεταγμένην άμοιβην. ©έλει δέ σημειοϊ εις έπί.τούτωβι- 

βλίον παν έκδοθέν άντίγραφον καί πιστοποιητικό» καί την διά ταΰτα εΐσπρα-*  
& καί τ’ δνομα τού ενδιαφερομένου καί πληρώσαντος, προσυπογράφοντος καί 

τούτου. ’Οφείλει δέ κατά παν. δεκαήμερον νά είσφέοη εις το Ταμεΐον. 

του Νομοΰ πάν τό διά τ’ άνωτέρω είσπραχθέ,ι ποσόν, λαμβάνων έκάστοτε 
4πόδειξιν των μετρηθέντων. ...

1 Δεμάτιον Άριθ. 106 Mun. κ.τ λ. Atti diversi 1797—1798. "Εγγραφον δπ’άριδ. 130. 
φ?ρον χρονιάν ξγγραφής (enregistre) 13 Καρποφόρου £τους <7. σχετικόν προς αναφοράν το» 
μνημονευομένου Γεωργουλα άπό 7 Καρποφόρου έλους Τ ' πρός τήν Κ εντρικήν Διαγ είρισιν τοΰ 
ΝομοΟ καί παρά ταύτης δΓ ότισΒογραφήσεως παραπεμπομόνη ε’ςτήν Γενικήν Διαχείρισιν,1 
όπως ποίηση,.τήν ϊκβεσίν της περί τοϋ τρόπου της εις ένα χώρον συνενώσεως τών ?ν διαφά- 
ροις Άρχ^ειοφυλακείοις διεσπαρμένων έγγραφων. Ή Γενική Διαχείρισις Υπάγεται ώς φαίνεται 
ε’ς την Κεντρικήν Διαχείρισιν τοϋ Νομοΰ.
-2 Δεμάτιον Άρι9. 112. Muri, κ.τ.λ. Βιβλ. -26 φυλλ. 83. Ό’Ιωάννης Μαρμόρας είχε 

διορισΟή. φύλαξ της ’·Ε9νικης Βιβλιοθήκης 11 Δέιμων’ιου (Prairial) έτους ς’. δηλαδή προς 
τά τέλη Μαίόυ 1798. ' . · . .. ' . -

; «Εις την Γενικήν Διαχείρισιν .παραγγέλλεται νά προτείνη άκολούθως τάς 
ίδεας περί τών παραδεκτέων ζαλητέρων συστημάτων,, ώς προς τά ’Αρχειο

φυλακεία, '
. .«Περί δε τών λοιπών ’Αρχειοφυλακείων καί περί τ·ης έγκαταστάσεως-.'· 

καί φυλάξεως αύτών έν τοϊς δωματίοις της μνησθείσης μονής προνοηθητω 

προσεχώς κατόπιν τ$[ς έκθέσεως της Γενικές Διαχειρίσεως.» I
... Ταΰτα περιέχει τό σχεδιασθέν θέσπισμα. Κατά δέ τάς τελευταίας αύτοΰ 
διατάξεις, δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν οτι έμελλεν άκολούθως νά γίνη πρόνοια 

καί περί, το'ΰ ’Αρχειοφυλακείου της πόλεως, οπερ ώς ανωτέρω εΐδαμεν ητο- 
έρ>ς τότε εις χεΐρας τοΰ πρώην Καγκελλαρίου αύτ-ης, καθ’ ά έκ τοΰ άπό 20 
Σεπτεμβρίου 1798 πιστοποιητικού αύτοΰ θετικώς προκύπτει. Ούδέν όμως 

φαίνεται πραγματαποιηθεν τών προτεινομένων είτε μελετωμένων μέτρων 
περί συγκεντρώσεως. τών ’Αρχειοφυλακείων έν τη πρώην Λατινικί) μονή τ·ης 
Τενέδου. . Μετ’ολίγον τον Βιβλιοφύλακα Μαρμοράν διεδέχθη ό ’Ιταλός 'Ρου- 

σκόνης, μηνί Όκτωβρίιρ 1798, εις δν ούδεμία προκύπτει δοθεϊσα εντολή, 
είμη περί της Βιβλιοθήκης, ούδενός γενομένου λόγου περί εγγράφων. ?.
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: ’’Ήγγιζεν έν τούτοις η πολεμική κατάιγίς ητις καί τά βραχυχρόνια έκε^ 
Δημοκ{Λιτικά καθεστώτα έμελλε βιαίως ν’ άνατρέψγι καί έν τ^ άνατροπ·?Γ 
έκείνη έμελλον ν’ άναφανώσι τά ί'χνη τοΰ παλαιού ’Αρχειοφυλακείου τ·?ίς 

πόλεως· '
: ί · ‘ Γ'ί · ■'

Μηνί Νοεμβρίφ τοϋ αύτοΰ έτους 1798, πολιορκηθέντων τών Γάλλων ύπόί 

τών συμμαχικών στρατιών 'Ρωσσίας καί Τουρκίας, έίς μέγιστόν περϊηλθο^ 
κίνδυνον τά ’Αρχειοφυλακεία. Αί τότε την πόλιν διέπουσαι Γ'αλλικαί άρχαίς1· 

ποίν η παραδώσωσι ταύτην 22 Φεβρουάριου 1799,· έΐχόν διασζόρπί.σ·/],· · 

ούχί μόνον τά βιβλία καί τά ' έγγραφα αυτών, άλλα καί τά μάλλον επί-· 
ζηλα της πρώην Βενετικής. Κυβερνησεως. Ταΰτα'δέ πάντα έσπευσαν νά διά- 

σώσωσιν η άμα τγί έξώσει τών Γάλλων, προσωρινώς επί τών πραγμάτων»'·' 
της πόλεως. συστηθεΐσα έξαμελης^’Επιτροπή καί η κατά την ΐδρυσιν τ·ης 

νέας μονίμου τάξεως της νεόδμητου Επτάνησου Πολιτείας άντικαταστησάσό^1 
εκείνην Έπίτο.οπεία καί^Προεδρίκ τοΰ Έλάσσονος Συμβουλίου της Κερκύρας.” 
(Deputazione e Presidenza del Minor Consiglid); Κατά την διάσωσίν ταύτην' 

αναφαίνονται τέλος τά βιβλία καί τά έγγραφα της πόλεως καί ό επί Βε··’ 

νετοκραΐίας Καγκελλάριος αύτ·ής, μετέχων τ·ής διασώσεως πρώτον μέν ώς' 
Καγκέλλάριος της άμα τ-^ έξώσει τών Γάλλων συστηθείσης Προσωρινής Έπϊ-'/ 
τροπ-ης, έπειτα δέ ώς^Καγκελλάριος της ρηθείσης ’Επιτροπείας καί Προεδρίας.·' 

■ Καθ’-ά έκτίθενται έν πω άπό 11 ’Ιουνίου 1799 δρισμώ νίτοι θεσπίσματα 
τών ’Επιτρόπων καί Προέδρων τοϋ Έλάσσονος Συμβουλίου Κερκύρας, τγί συ-1 

νεργεάρ τών γραμματέων εκείνων οιτινες καί επί της πρώην Γαλλικές άρχ^ς 
εΐ/'ον την φύλαξιν τών ώς είρηται διασκορπισθέντων παντοίών εκείνων έγ-· 
γράφων, έναπετέθησαν συγκεχυμέναις είς έν τών ισογείων δωματίων τοΰ Δη- 

μ.οσίου παλατιού (πρώην άρχιεπισκοπείου) δσα βιβλία καί έγγραφα έλευθερω- 
θείσής τ·ης πόλεως, εΰρέθησαν έν διαφόροις δωματίοις τοΰ αύτοΰ παλατιού, 
άποτελοϋντα τά πρακτικά της παυσάσης Γαλλικές Κυβερνησεως, έν οΐς καί' 

τ’άνήκοντα είς την τότε Κεντρικήν Διαχείρισιν, την Δημαρχίαν καί την’Ε
πιτροπήν της δημοσίας σωτηρίας. Έκεΐ δέ ύπηρχον έπίσης οί τόμοι καί δ,τι- 
άλλο ζτο έν τφ πρώην Άρχειοφυλακείω της πόλεως. Τό δέ δωμάτιόν ένθα 
ταΰτα πάντα έναπετέθησαν έκλείσθη διά κλειδός.κα'ι έσφραγίαθη ενώπιον, 

τών οικείων γραμματέων.

Δεμάτων. Άριθ. 109 Mun. κ.τ.λ. Carte Diverse 1797—1798. Θέσπισμα τής Κεντρικής- 
Διαχειρίσεως τοΰ Νομοΰ Κερκύρας άπό 3 ’Ομιχλώδους έτους Ζ'. (Όκτωδ. 1798) διορίζον 
άν,τι τοϋ Βιδλιοφύλακος Μαρμορά τόν πολίτην 'Ρουσκόιήν άπλοόν φύλακα (gardien) τής Βι
βλιοθήκης.—Αύτόθι. "Εγγραφον άπό 6 'Ομιχλώδους έτους Ζ' δΓ ού ό 'Ρουσκόνης άναγγίλ- 
λει προς τό ΓραφεΙον τής Γενικής Διαχειρίσεως Κερκύρας ότι παρίλκίε' παρά τοΰ Μαρμόρδ 
τήν Βιβλιοθήκην. . . .. .7
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-■ Άλλ’ «ί καδ’ ημέραν παρουσϊαζόμεναι αιτήσεις περί άντιγρκφων έκ [Λερούς 

*των πολιτών δέν έπέτρεπον νά μεινωσιν ούτως έγκλειστα τ’ αρχεία Εκείνα. 
*Ο0εν διά τοΰ άπά 11 ’Ιουνίου 1799 ορισμού, διωρίσδη ό Σπυρίδων Γα λ Μέ
λος Άρχειοφύλαξ ούχί μόνον των έν ρήδέντι έγκλείστω δωμκτίφ βι
βλίων, δεσμίδων καί έγγράφων, άλλά καί εκείνων άτινα έν αύτφ δέν ένα· 

πετεβησαν, συν τοΐς άλλοις δέ τών τόμων καί λοιπών εγγράφων άτινα εν~ 
ρίσκονται εν τοΐς ερμαρίοις τοϋ πρώην άργεεοφς.Ιακείου τής πόλεως τόυτέίχτε 
Των άνηχόντων εις τούς ενιαυσίους διχαστάς (Giudici annali) έπι της πρώνην 
Βενετικής Κυβερνήσεως’ ώς επίσης πάντων τών ιδιωτικών έγγραφων συναλ
λαγματικών καί άλλων*  τοσον ελευδ τρων οσον ΰπό κατάσργεσιν*  άτινα ν*  
πάρχουσιν έν τή πρώην Καγκελλαρία, .πό.Ι'εωσ, άφείλοντος τοδ ώς

1 Δεμάτων. Άριθ. 117. Άριθ- 2. Terzo. Deputazione e Presides?» di Corfii, I Libro 
Terminazioni (φνλλ, 7, 8 καί 9.) . ■

είρητοιι διοριζόμενου νά παραλαβή πάντα ταδτα παρά τών οικείων γραμμα
τέων δι’ ά-κριβοϋς άπογραφ·ής κατατεΘησομένης έκ τ$ Καγζελλαρίφ τ^ς 

ταυτα οριζουσης Επιτροπείας και Προεδρίας, χορηγούμενου δέ, διά την ένα*  

σςόθεσιν και φυλαξιν τών έγγραφων τούτων, τοδ ιχικροϋ δωματίου τοΰ χ_ρη- 

σιμευοντος ποτέ ώς Πραιτωρικ^ς άντικαγκελλαρίας, ύπό τό παλάτιον τών 
πρώην Βκΐλων. Οφείλει δε ό ρηθείς Γαλλιελος, ώς άρχειοφύλαξ, νά έςάγνι 

παντά ΐα αιτουμενα αντίγραφα και νά συντάττ-ρ τάς εις τά μέρη δέουσας 
πράξεις, απολαμβανων δια ταυτα τάς έπί Βενετοκρατίας ύπό τών Αρχείο*  

φυλάκων εισπραττομενας άμοιβάς. Έπί τούτφ δέ εΐδοποιηθησονται οί οικείοι 

πρωνιν γραμματείς περί τής όρισ&ησομένης ημέρας, δπως άνοιχΟγί τό ρηθέν 
δωμάτιον καί γίνη ά παράδοσις. Έν τέλει δέ λέγεται, δτι τά επίλοιπα βι

βλία και έγγραφα, ατινα ανήκοτ είς τήν πόλιν Οέλονσι ριείνει είς τήν έ-' 
ζουσίαν τοϋ παρόντος Καγκελλαρίου τής ’Επιτροπείας κα\ Προεδρίας ε
πειδή ό αυτός υπήρζεν ό φύλαζ τούτων κα'ι υπό τήν παρελδοϋσαν Γα.Ι.Ιι- 
κην Κυβερνησιν, οστις Οελει φροντίσγ νά συνάξν) άπαντα τά βιβλία καί τά 
έγγραφα τ’ ανηκοντα είς τάς έπί Γάλλων Άρχάς Κεντρικήν καί Δημοσίας 
Σωτήριας καί Δημ,αρχίαν, δηλαδη δσα ηδυνηθη νά ευρφ μετά την παράδασιν 
τής πόλεως. 1

Ταΰτα άπαντώμεν άφορώντα είς τό παλαιόν Αρχειοφυλακείου τής πόλεως 

Κέρκυρας, εις τόν μνησθέντα 'Ορισμόν τής 1 1 ’Ιουνίου 1799. Άποδεικνυεται 

λοιπόν Οετικώς δτι τά είς τό πρώην Άρχειοφυλακεϊον της πόλεως ανηκοντα- 
βιβλία καί έ'γγραφα τών έπί Βενετοκρατίας ενιαυσίων δικαστών εύρίσκοντο 
είσέτι έν τοΐς έρμαρίοις τοΰ αύτοΰ πρώην ’Αρχειοφυλακείου· ταΰτα δέ μέ άλ

λα έ'γγραφα ΰλης, φρονοΰμεν, δικανικης, ευρισκόμενα έν τή πρώην Καγκελ- 

λαρία τής πόλεως, παρεδίδοντο είς τόν Σπυρίδωνα Γαλλιέλον τόν συγχρόνως 
διορίσΟέντα Άρ^ειοφύλακα τών παντοίων βιβλίων καί έγγράφων τών συνα- 
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χ.θέντων, ώς είδαμεν είς έν τών ισογείων δωματίων τοϋ δημοσίου παλατιού,' 

καί έχορηγεϊτο διά τήν φύλαξιν καί έναπόθεσιν τών άύτών βιβλίων καί εγ

γράφων, τό μικρόν δωμάτιον τό χρησιμεΰον ποτέ ώς Πραιτωρική άντικαγκέλ- 
λαρία ύπό τό παλάτιον τοϋ πρώην Βαίλού. 1 Τά δε λοιπά βιβλία και έγ

γραφα τά όποια άτοκον είς την πάλιν άφίνοντο .είς την εξουσίαν τοΰ Καγκελ
αρίου της Επιτροπείας καί Προεδρίας, δστις υπήρξε φύλαξ γούτων καί ύπό 
την παρελδοϋσαν Γαλλικήν Κυβερνησιν. Ούτος δέ ήτο αύτός ό έπανειλημμένως 

μνησΘείς Γεώργιος Ιωάννης Βαπτιστής Καλόγερος,, ό πρώην Καγκελλάριος 

τ,ής Πόλεως έπί Βενετοκρατίας ό καί άμα ,τί| έζωσει τών Γάλλων Καγκελ
λάριος χρηματίσας τής'τότε Προσωρινής. εξαμελούς Επιτροπής. 2 Εννοείται 

δέ δτι. τά είς τούτον εμπιστευόμενα βιβλία καί έ'γγραφα ήσαν κυρίως ρί! 

Τόμοι τών διαφόρων αντικειμένων καί τ’ άλλα τά είς την πρώην Καγκελλα· 
ρ'ιαν τής πόλεως άνήκοντα, τά πρός την διοίκησιν αύτης αμέσως σχετιζό*  

μενα, τά κυρίως άποτελοΰντα τό παλαιόν Άρχειοφυλακεϊον αυτής.
, Αρμόζει δέ νά μνημονευσωμεν ένταϋΟα δτι ό αύτός Καλογεράς δι’ετέρου 

άπό 15 ’Ιουλίου 1799 'Ορισμού τών μνηΟέντων Επιτρόπων καί Προέδρων, 

έπεφορ'τίζετο επίσης την κατάρτισιν τής έπί Επτάνησου Πολιτείας συστη- 
Φείσης τότε νέας Χρυσής βίβλου, ήτις ώς άνανεωσις της υπο τών Γάλλων, 
πυρποληθείσης παλαιάς εύλόγως έπρεπε νά ήναι έργον άνδρός έ'χοντος άνά 

ί χεϊρας τά κυριώτερα έ'γγραφα τοΰ παλαιού ’Αρχειοφυλακείου της πόλεως. ®
Έκ τών ανωτέρω εέδομεν θετικώς οτι τά βιβλία τών ενιαυσίων δικα

στών υπάρχοντα είσέτι καί μετά την έςωσιν τών Γάλλων είς τό εν τδ» Πα- 
λατίω τοϋ πρώην Βα’ίλου παλαιόν Άρχειοφυλακεϊον της πόλεως και άλλα 
είς την αυτόθι Καγκελλαρίαν ταύτης, έναπετέΟησαν είς έν δωμάτιον τοΰ αύ*  
τ,οΰ Παλατιού. Άλλ’ άν καί ούδέν λέγεται ποΰ έτέθησαν τ’ άλλα βιβλία ■ 

τις πόλεως τά έμ-πιστευΟέντα .είς τόν Γεώργιον Ίωάννην Βαπτιστήν Καλο- 
γεράν, ώς τότε Καγκελλάριον τις προϊσταμένης'τών εγχωρίων πραγμάτων 
Επιτροπείας καί Προεδρίας τοϋ Έλάσσονο; Συμβουλίου Κέρκυρας, ήτις είχε

1 Σημειοδμεν ΙνταΰΟκ ώ; πρός τόν Σπυρίδωνα Γαλλιέλον δτι τ| 22 ’Ιουλίου 179? διω- 
ρίσθη Άρ-χειοφύλαξ τών Ποινικών καί Άστυκών Πράξεων τοδ πρώην Δικαστηρίου τοδ Γεν... 
Προβλεπτοΰ (Coro ex Preffetizio). 'Γή 7 Σεπτ. διετάττετο νά έκτελέση'τήν διάσωσιν καί πα
ραλαβήν τούτων έκ τών μερών οπού ησκν. ζΛεματιον. Άριθ. 1ι9. No. 4 Depots? e Presid. 
di Corfii Ιΐιβλ άριθ. 20 Mandali del 1799 al 1801 φυλλ. 1.) Τή δέ 14 Αύγούστου 1800 
ή αύτή Αρχή, ώ; Άρχειοφύλακα ύπ’αύτής έκλελεγμένον παρήγγειλεν αύτόν νά έκκενώση 
τά ε’ς άλλας δημοσίας άνάγκας προωρισμένα δωμάτια, όπου ύπήρχον τά ε’ς αύτον έμπεπι- 
στευμένα β.βλία και μεταφέρη αύτά ε’ς·ίν δωμάτιον έν τή δρρφή τού πρώην Παλατιού τοϋ 
Βαίλού τό ήδη έπί τούτφ παρασκευασθέν. (Αότόθι φυλλ. 2?) Άδηλον άν προέκειτο περί 
τών ε’ς αύτόν. έμπιστευθίντων έγγραφων τοδ πρώην ’Αρχειοφυλακείου τής πόλεως ή μόνον, 
περί τών άλλων. ■*

2 Δεμάτων άριθ. 117. άρ·.θ. 2 Terzo ώς άνω. ’Αναφορά τοδ Γ. I. Β. Καλογερ®.
j Αύτόθι φνλλ. 47. ;· 
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•τίΐν εόραν της εν τω πρώην Λατινίζω Άρχιεπισζοπείω τω έπί Δημοκρατικών’ 

Γάλλων μετατραπεντι εις οϊκημα τής Κοινότητας τώ τότε έπ'ι Έπτανήσου 
Πολιτείας δημΟσιφ παλατιφ λεγομενω, ήτο επόμενον νά τηρώνται ζαϊ ταΰτα 

TOcpsc τή αυτή Επιτροπειιγ ζαϊ Προεδρεία έν τώ οίκήμάτι έκείνιρ, ως υπα

γόμενα εις την εγχώριον Διοικησιν, οίαδήποτε &ν ύπήρχεν ή επωνυμία και 
η; διοργανωσις,αυτής, είτε επί 'Επτάνησου Πολιτείας, εΐ’τε έπ'ι τής ταυτην 

μετ’ ολίγα έτη διαδεξαμένης δεσποτίας τών Αύτοζρατοριζών Γάλλων. Ση-’ 

μειωτεον δε ως προς τους χρονους εκείνους τής Έπτανήσου Πολιτείας, δτι- 

ετερος δρισμος των ’Επίτροπων καί Προέδρων του Έλάσσονος Συμβουλίου 
XP^vtstv 15 Ιουλίου 1799 άφορών κα'ι ουτος εις τήν διάσωσιν τών έν τω 

Παλατιφ της Κυβερνησεως ευρεθεντων, ώς. ανωτέρω εΐρητάϊ, έγγράφων, δέ

χεται την πρ,ότασιν ετερου Ίωάννου Καλογερα Καγκελλαρίου τοϋ Καζουργιο- 
οδιζειου προσενεχθεντος άνευ άξιώσεως αμοιβής νά έξετάση έπιμελώς τά έγ*  

γραφα εκείνα, διαλογήση κα'ι ζατατάξγ αύτά πρός διευζόλυνσίν της εΰρέσέως.' 
πασης πραζεως αναγκαίας εις τας ίδιωτιζάς υποθέσεις, δπως έν τάζει αύτά 

ζατατεθώσιν εν τή Καγκέλλαρία τής ’Επιτροπείας ζαϊ Προεδρίας χάριν-τών 
ενδιαφερομένων,' Και εντεύθεν αύζάνει η πιθανότης οτι ζαϊ τά είςτόν Γεώρ

γιον Ιωαννην Βαπτιστήν Καλογεραν έμπιστευθέν.τα βιβλία ζαϊ έ’γγραφα της 
πόλεως εναπετεθησαν εν τω αύτφ οίζήματι τής τότε προϊστάμενης Έγχων· 

ρνου Αρχής τής Κέρκυρας. Έζεϊ δε έπρεπε νά μ.ένωσιν, έκτος άν ουτος, δστις· 
έγενετο βραδυτερον ζαι φυλαζ τών βιβλίων τών τεθνεώτων συμβολαιογρά
φων, μη έτηρησε μετά τούτων ζαι τά. εϊς αυτόν, έμπιστευθέντα παλαιά βι
βλία ζαι έγγραφα της πόλεως ί'σως ζαϊ έν τ-vj ίδίιρ οίκίρρ αυτά περισώσας.

Θελο'ζεν πρόσθεση ενταύθα δτι ζατά τάς συμβάσας έμ.φυλάους.ταραγάς. 
έπϊ Επτάνησου Πολιτείας, ένεκα τοϋ Άριστοζρατιζοϋ αυτής Συντάγματος, · 
Χήθ’·.&« έπϊ τό δημοτιζώτέρον συνεζροτήθη ή Γενική ’Επιτροπεία της Πό

λεως τών προαστίων ζαι τών ζωμών τής Κερζύρας, ητίς άπό τής 16 Νοεμ.- 
βρίου 1801 ζατέλαβεν έπί ολίγους, μήνας την Θέσιν τών προηγουμένων Έγ.< 

χωρίων ’Αρχών, μέχρι μηνάς Μαρτίου 1802, αύτός ό Γεώργιος ’Ιωάννης Βα
πτιστής . Κάλογεράς, δι’ αναφοράς προσαχΟείσης τή 24 ’ίανουαρίου 1802 
πρός τήν Προεδρίαν τής αύτής Γενικής ’Επιτροπείας, ώς διαταχθεϊς νά έγ/ει- 

ρίσγ εις αύτήν τήν άργυράν λαμπάδα ζαϊ τό μελανοδοχείων, άτινα ύπετί- 

θετο δτι είχεν εισέτι είς χεϊράς του, ώς ύπάρξας έπ'ι Βενετοζρατίας Καγζελ
λάριος τής πόλεως, απολογούμενος δτι είχεν ή'δη παραδώση ταΰτα είς τήν 

έν έτει 1797 ζαθεστηζυΐαν έπί Γάλλων’Αρχήν έπέλεγεν: «'Η τιμιότης σας 
ήζεύρετε μέ ποιαν θερμότητα ένήργησα τάς προσταγάς σας ϊνα εγχειρίσω 

ευθύς δ,τι είχα είς χεϊράς μου ταυτην τήν υστέραν φοράν.» ’ Διά τών έζ-’

1 Αύτόίι. φίλλ. 18. ■·'■;.
2 Δεμάτων άριθ. 127, Atteggio dell’ Onoranda Generale Deputazione di Corfu—No 1L.
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φράσεων αύτών, αί’νίττέται ουτος γενομένην τινά παράδοσιν έγγράφων $· 

μάλλον πραγμάτων είς χεϊράς του εύρεθέντων ώς πρώην Καγκελλαρίου’ τής ’ 

πόλεως; "Οπως δήποτε, ή γενομέ,νη αΰτη πρόσζλησις είς τόνΚαλογεράν;* 
έχει μίαν σχέσιν πρός τό Παλαιόν Άργειοφυλαζεϊον τής πόλεως, καθ’ β μαρ~· 

I τυροΰσα δτι ουτος εισέτι ζαϊ τότε, έθεωρεϊτο ώς έχων είς χεϊρας του πραγ-
μ,ατα άνήζοντα είς τήν έπ'ι Βενετών Καγζελλαρίαν τής πόλεως,· δπ-ερ ένισχυει· 
έτί μάλλον-τήν ήμετέράν γνώμην δτι αύτός ήτο πράγματι ό •'κάτοχος·' τοϋ 

παλαιού’Αρχειοφυλακείου. ; y

: Δ'.

. Διάδοχοι τής έν Έπτανήσφ 'Ρωσικής κατοχής έπήλθον έν τούτοις μετά

τήν έν ,Τιλσϊτ ειρήνην, οί αύτοζρατοριζο'ι Γάλλοι ών τά πρώτα τάγματά- 
άφιζνοϋντο είς Κέρκυραν τή 7 Αύγουστου 1807 καϊ τή 13 ό Άρχιστρά·* ’ 

τ,ηγος αύτών. Εύθύς. δέ. τή 14)26. Αύγουστου ή Επτανησιακή Γερουσία έφα- 
νέρονε πρ&ς. τούς κατοίκους τήν,.έπελθοΰσαν μεταβολήν ζαι δι’ ετερας αυτής· 

i π,ροζηρ.υζεως τή 23 Αύγουστου) 4 Σεπτεμβρίου άνήγγελλε τήν ύπό' τοΰ 1'άλ-

I λου’Αρχιστρατήγου, ζαϊ Γενικού Κυβερνήτου Κερζύρας ζαϊ έζαρτωμενών χω

ρών Καίσαρος Βερθιέ, έπιδοΟεϊσαν αύ.τή έν όνόματι τοΰ Αύτοζράτορος τών 
Γάλλων.ζα'ι Βασιλέως τής Ιταλίας Ναπολέοντος Α'. ύπό χρονιάν ά. Σεπτεμ.- 

ί βρίου 1807 Ε., Ν. Προσωρινήν Διοργάνωσιν ζαθ’ ήν ή 'Επτάνησος Πολιτεία ’.
( περιελαμβάν.ετο είς τάς. ύπό τήν Γαλλικήν Αύτοζρατορίαν ύπαγομένας Κΰ-’

βερνήσεις, 1 -
(/ , Περί τάς ημέρας έζείνας σημαντικόν μέρος τών έγγράφων τοΰ ΠάλαιΟ’Τ

’Αρχειοφυλακείου τής πόλεως, ήτοι οί. Τόμοι τών διαφόρων αντικείμενων, τή- 
λεγόμενον Βιβλίον τοΰ Χρυσοβούλλου ζαϊ αί πρεσβεϊαι εύρεθησαν έν τω Δη- 
μοσίφ Παλατίφ όπωσοϋν συγζεχυμένα/καϊ έπεφορτίσθη τή 12 Σεπτεμβρίου 

1807, ύπό τοΰ τότε έπ'ι τής Δικαιοσύνης ζαϊ Γενικής ’Αστυνομίας· Γραμμα- 
τέως τής ’Επικράτειας νά συνάζγι κα'ι διάσωσή αυτά, αύτός ό πρώην Καγζελ

λάριος Γεώργιος ’Ιωάννης Βαπτιστής Καλογεράς δπερ αύτός ουτος μαρτυρεί.'· 
L Κα'ι έντεΰθεν δεν φαίνεται ουτος ζατά τήν τεταραγμένην εκείνην περίοδον

τών Κυβερνητικών τής Έπτανήσου μεταβολών δλως παόσας τόΰ ίά έπιμε-·

j Terzo. Filze No 7. Memorie da 4 Nov. I80l[12 Feb. 1802’ φυλλ. 199. Ή tv τ-fj Δίσμη-
’ ταύτη εόρισζομένη αναφορά τοΰ Γ. I. Β. Καλογερα, περί. ή;, ό λόγος, φίρει χρονιάν 1801.·.

22 Ίανουαρίου. Άλλ’ ή σημε.ίωσις τοΰ ϊτους είναι προδήλως γραφικόν λάθος, διότι ή Άρχή- 
τιρός ήν αποτείνεται δέν δίτήρχεν ΐορύμί'νη είμή άπό Νοεμβρίου 1801. Διό πραγματικήν χρο- 

: νίαν παραδεχόμενα τήν 22 Ίανουαρίου 1802.
; 1 I.e Tie Costituzioni (18Q0, 1803, 1817 ) ijelje Se.lte Isole. Ionie ed i relativi. docu

ment!. Corfu Tipografia Mercurio 1849’ σελ. 121, μόχρις 125.
,-Χρονικόν Ν. Άρλιώτ.ου ίκδοθέν ;ύπό Ν.. Β. Μάνεσή. Σελ. 105'. ΊΙ ύπό τ<5ν άναχωρούντων 

'Ρώσων είς τούς Γάλλους παράδοσις τής Κερζύρας ίτελειοδτο την 16 Σεπτ. 1807. ·
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λ^ται καί έπιτηρ·?| τά έκπαλαι είς την δικαιοδοσίαν του υπαγόμενα έγγραφα 
τ?!ς πρώην Καγκελλαρίας τνίς πόλεως, τουτέστι τοΰ Αρχειοφυλακείου αύτ-ης.: 

Καί η περίστασις της έν τφ Δημοσίφ Παλατίφ έν έτει 1807 εΰρέσεως τών 
βιβλίων τί|; πόλεως συνηγορεί ύπέρ τ·?ίς γνώμης δτε έκεΐ έτηροΰντο ταΰτα 

καί προηγουμένως παρά -τ-Jj επί 'Επτάνησου Πολιτείας προϊστάμενη Άρχνί 
τ·ης έγχωρίου διόικησεως Κέρκυρας.

Άλλ’ ολίγον διετέλεσεν. έν τφ οίκηματΐ έκείνφ ό άμα τγ έλεύσει τών Αύ- 

τοκρατορικών Γάλλων διορισθείς Διαχειριστής Κερκύρας (Amministratore di· 

Corfu) τούτέστι προϊστάμενος της εγχωρίου Δίοικησεως Στυλιανός Βλασόπου- 
λος, δ καί βραδύτερον μετά την έλευσιν των ’’Αγγλων έξακολουθησας τοι- 

οΰτος. ’Αναφέρει ούτος προς τόν Γραμματέα τνίς ’Επικράτειας τίί 26 Ιανου

άριου 1 808, δτι. τό γραφεϊόν του μετετέθη έκ τοΰ Δημοσίου Παλατιού, εις 
την οικίαν τών αδελφών Πολίτη. * Ιδίως δέ περί τοϋ παρά τνί Διαχειρίσει 

αύτοΰ ’Αρχειοφυλακείου ποιούμενος λόγον τγ 7 Μαρτίου αύτοΰ έτους, γράφει’ 
πρός τόν Πρόεδρον τ·ης Γερουσίας της 'Επτάνησου οτι «τοιαΰτη είναι ή ατα
ξία τοΰ ’Αρχειοφυλακείου, ώστε πρός ευρεσιν οίουδήποτε εγγράφου δέον νά 

έξετρισθώσι πάσαι αί πράξεις τών παρελθουσών Κυβερνήσεων. 1 2

1 Διμάτιον άριΟ. 30 Amministratore Sr. D. Vlassopulo. Reggislro Imo Dispaoci at 
tre Sig. Secretarii ΣΑ. 97.

2 ASro9t. Regg’stro II Dispacci a S, E. il Presidente del Senato delie Seite Isole
Σε λ. 20.

Ταΰτα έξηγοΰσι πιθανώς διά τί έν έτει 1807 τά έγγραφα τοΰ Παλαιοί! 

’Αρχειοφυλακείου τά εύρεθέντα έν τώ Δημοσίφ Παλατίφ όπωσοϋν συγκεχυ
μένα, ένεπιστεύθησαν εις τόν μνησθέντα άρχαϊον Καγκελλάρων της πόλεως, 
δατις, ώς θέλομεν ίδεϊ κατωτέρω άποδεδειγμένως εΰρίσκεται κάτοχος αύ

τών άπό_μηνός Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 1807, μέχρι της μεθ’ ικανά έτη έ 

ναποθεσεως αύτών είς τό επί τοΰ ύπό την Βρεταννεκην Προστασίαν Ίονίου 

Κράτους άνακαινισθέν Τοπικόν Άρχειοφυλακείον Κερκύρας*

’ - Ε'.

Πρός διευκρίνισιν τοΰ ημετέρου θέματος διά βραχείας παρεκβάσεως θέλομεν 

βημειώσν; ένταΰθκ έν παρόδφ ότι έπΐ 'Επτάνησου Πολιτείας ύπηρχεν ηδη έν 

Κέρκυρα καί έν Άρχειοφυλακείον τ^ς Γενικές Κυβερνησεως, ώς καί προηγου
μένως έπί*Βενέτοκρατίας  τό της ύπερτάτης έν ταϊς νησοις Βενετικής Άρχης 

τό έν τφ Παλαιφ φρουρίφ Άρχειοφυλακείον τοΰ Γενικοΰ Προβλεπτοΰ της θα
λάσσης εί’τε τών της ’Ανατολές νήσων λεγομένου. ’Άδηλά είσι τά κατά 

την είκοσάμηνον κυριαρχίαν τών Δημοκρατικών Γάλλ.ων, ών η έπ’ι τών επτά 

Νήσων υπέρτατη Άρχη ητο κυρίως στρατιωτική. Έπΐ Επτάνησου Πολι-
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τείας βλέπορ,εν τό Άρχειοφυλακείον τνίς Γερουσίας μνημονευόμενον έν έπι- 
σημφ τινΐ έγγράφφ υπό χρονιάν 11 ’Οκτωβρίου 1804 τοΰ τότε Γραμματέως 
της ’Επικράτειας Ίω. Καποδιστρίου, τοϋ μετά ταΰτα αοιδίμου καί πολύ- 
κλαύστου Κυβερνήτου της 'Ελλάδος. Είς εκείνο δέ τό Άρχειοφυλακείον της 

Γερουσίας εί'τε της Γενικής Κυβερνησεως, δίδει έπισημοτέραν καθιέρωσιν καί 

διοργάνωσιν, ό κατά την 3 Ίανουαρίου 1807 ψηφισθείς ύπό τοΰ τότε Νο

μοθετικού Σώματος’Οργανικός νόμος περί της ΊΙγεμονικίίς Άρχίς τί!ς Επτά

νησου Πολιτείας.
Διαλαμβάνει ό Νόμος εκείνος έν άρθρω ιβ'. ό'τι υπάρχει Γενικός ’Αρχείο· 

>φύλαξ, έκλεγόμενος παρά της Ηγεμονικές Άρχ-ης, δστις φυλάττει άπαντα 
τά δημόσια έγγραφα τά ύπό τών Υπουργών είς αύτόν παραδιδόμενα καί πα· 

ραλαμβάνει έπίσης καί φυλάττει τό Άρχειοφυλακείον τών προηγουμέων 
Διοικήσεων τ^ς Εκτελεστικές Άρχ·ης. .'Ορίζει δέ ό νόμος αύτός (έν άρθρφ 

ιγ'.) δτι ιδιαίτερον Άρχειοχυλακεΐον^φυλάττει τά έγγραφα τ’άφορώντα είς 
την ίδρυσιν της Πολιτείας, την άναγνώρισιν αύτης ύπό τών ξένων Δυνάμεων, 

τάς διαπραγματεύσεις, τάς συνθηκας, την εξωτερικήν αλληλογραφίαν, ην η 
■'Ηγεμονική Άρχη κρίνει άξίαν έπιζηλοτέρας περιφρουρησεως, ώσαύτως τά 
/πρωτότυπα τών νόμων και άπαντα τά έγγραφα έφ’ ών οΰτοι στηρίζονται. 

Κλείεται δέ διά τριών κλειδών, ών μίαν έχει ό ΊΙγεμών, μίαν ό έπΐ τών 
Εξωτερικών 'Υπουργός καί μίαν ό Γενικός Άρχειοφύλαξ. *

Τούτου δέ τοΰ ’Αρχειοφυλακείου της Γενικής Κυβερνησεως την ύπαρξιν 

άνεγνώρισε καί τό Σύνταγμα τοΰ 'Ηνωμένου Ίονίου Κράτους έν έτει 1817, 
ποιούμενον ρητώς λόγον τοΰ Άρχειοφύλακος τ'ΐίς Γενικής Κυβερνησεως τοΰ 
'Ηνωμένου Ίονίου Κράτους. 2 ’Αλλά τό ίδρυμα τούτο, τό γνωστόν καί σή

μερον ώς Άρχειοφυλακείον της Ίονίου Γερουσίας, άνηκον είς την Γενικήν Κυ- 
βέρνησιν τόΰ Ηνωμένου Ίονίου Κράτους, ούδέν έχει κοινόν ού'τε μετά τοΰ πα

λαιού Αρχειοφυλακείου της Πόλεως Κερκύρας, ούτε μετά τοΰ νΰν Τοπικού 
Αρχειοφυλακείου.

ΣΤ'.

Μετά την ίδρυσιν τοΰ 'Ηνωμένου Κράτους τών Ίονίων νήσων ύπό την Βρε- 

ταννικήν Προστασίαν, τό Σύνταγμα τοΰ έτους 1 81 7. αναγνωρίζει την προ- 

γενεστέραν ύπαρξιν τοΰ έγχωρίου Αρχειοφυλακείου Κερκύρας, δρίζον είς τάς 
περί τών Τοπικών Διοικήσεων διατάξεις, δτι ό τϋς Τοπικής δίοικησεως 

προϊστάμενος ’Έπαρχος έκάστης νήσου θέλει έχει ύπ’ αύτόν τόν Άρχειοφύ
λακα ύπ’αύτοΰ δωριζόμενον, τ$ έγκρίσει της Γερουσίας καί όντα τ^ς νήσου 

ιθαγενή. 3 Συμφώνω; δέ πρός τάς διατάξεις ταύτας διορίζεται δ πρώτος

1 Le Tre Costiiuzioni delle Isole Jonie. Σελ. 114, 116 καί 117.
2 Κεφ. Γ'. Τμήμ. γ'. άρθ. 23.
3 Σύντχγμα το5 έτους 1817. Κε®. Α'. Τμημ. Β'. άρ9. 4. Τμςμ. Γ’. άρθ. IS.
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- Άρχειοφύλαξ καί άναφαίνεται τό νϋν Τοπικόν ^Αρχειοφυλακεϊον έν ετέι 

,1818, τό όποιον έγκατεστάθη τότε παρά τώ Έπαρχείφ Κερκύρας, έν τϋ 
. κατά

έπί

ήν αγοράν τίίς πόλεως οίκίγ τών Κομητών Φλαμπουρνάρη, πρώην 

,οΐκι^. Κομπίτση, έν ή συνάγονται, τά έγγραφα τών πρώην διαφόρων 
Γάλλων καί Ί’ωσων διοικήσεων άπό τοΰ έτους 1799, άτινα ύπέρ- 

-Χον παρά τή Γραμματείς τοΰ πρώην Διαχειριστοϋ Κέρκυρας Στυλιανού Βλα- 
.σοπ,ουλου. 1 Τότε δέ ό μνησθείς Γεώργιος ’Ιωάννης Βαπτιστής Καλόγερος έν 

έτει 1819 χρηματίσα; τέως ύποφύλαξ (vice custode) τών, βιβλίων τών τε- 
θνεώτων Συμβολαιογράφων, ών προηγουμένως είχεν ύπάρξν) καί φύλαξ, πα- 

.ρίσταται άρχόμενος της παραδόσεως τών παρ’ αύτφ Συμβολαιογραφικών 
.Πράξεων πρός τόν τότε τοπικόν Άρχειοφόλακα Σπυρίδωνα Βαρλάμ. 21 Έν 

νΙ,τει,,δε 1.822 τή 5. Αύγουστου ως πρώην Καγκελλάριος της πόλεως έκτβ- 
(λεϊ τήν πρός τόν αύτόν Άρχειοφόλακα παράδοσιν τών Τόμων οΐτινες ύπηρ- 

.χον εν τφ Άρχειοφυλακείφ της πόλεως διά τακτικού καταλόγου, μεθ’ών 
παραδιδει καί τό έκ μεμβράνης βιβλίον τό έπικαλοόμενον χρυσόβουλλον, άτινα 

,-π,αντα εσωζοντο παρ’ αύτφ. 3 Έν έτει δέ 1825 κατόπιν τές ύπ’άριθ. 3 

^καί ύπό χρονιάν. 25 Ιουλίου Κυβερνητικές πράζεως, δημοσιευσείσης τή 5 
Αύγουστου, ή.τις διέταττε, τήν είς τό Έπαρχεϊον προσαγωγήν τών παρά 

μδιώταις υπαρχόντων δημοσίων έμγράφων ϊνα κατατεθώσιν έν τφ Τοπικφ 

Άρχειοφυλακείφ,. ό αύτός. Γεώργιος Ιωάννης Βαπτιστής ΚαλογερΧς δι’ άνα- 
,.φοράς προσαχθείσης τή 20 Σεπτεμβρίου πρός τόν ’Έπαρχον Κέρκυρας παρου- 
σίαζεν έ,τερα έγγραφα, άτινα ήθελε. νά παραδώσγ. Καθ’ α δέ έξέθετεν έν 

τή άναφορίή καί άκριβώς διελαμβάνοντο έν τή κεφαλίδι τοΰ προσαγομένου 
.καταλόγου δστις έχρονολογεϊτο άπό 20 Αύγουστου.1825, τά έγγραφα έκεϊνα 
.«άνήκον είς τό πρώην Άρχειοφυλακεϊον της πόλεως καί συνεπείφ της άπό 
.12 Σεπτεμβρίου 1807 διαταγές τοΰ τότε έπί τές Δικαιοσύνης καί έπί τές 

-Γενικές Αστυνομίας Γραμματέώ; τές Επικράτειας είχε διασώσει αύτά 
έκ τές αιθούσης τοΰ Δημοσίου Παλατιού οπού ήσαν διεσκορπισμένα μετά 
πολλών άλλων άτινα ήδη παρέδωκεν, είς τόν τότε Άρχειοφόλακα νΰν δέ 

Γραμματέα τοΰ ’Επαρχείου Σπυρίδωνα Βαρλάμ» Ήσαν δέ ταΰτα τά βιβλία 
Άών Πρεσβειών καί άλλα τινα. Καί τό σπουδαϊον τοΰτο μέρος τοΰ πρώην 
* - Λ*·

1 Δεμάτων Άριθ. 2289. Atteggio Sig. Spiridione Varlamo era Archivista Locale e ad- 
detto alia Revisione de’ Notaj. Reggistro Letters, 26 Febb. 1818.

2 Αύτόθι. ’Επιστολή πρός τόν ’Έπαρχον 7 Μαίου 181,9.
3 Δεμάτων, άριθ. 97 Inventarii di Documenti consegnati in Archivio delle different! 

AutorilA in diverse epothe.
- 4, Έν τω ύπ’ άριθ. 28 άπό 29 Σεπτεμβρίου 1825 Πρακτικώ του Έπαρχου ή χρονία τής 
διαταγής ταύτης φέρεται 12 Νοεμβρίου 1 807. Θεωρούμεν όμως άζριβή τήν χοονίαν 
12 Σεπτεμβρίου 1 8.0 7, ήν μνημονεύει ό Κατάλογος, ώς έπίσης τό άπό 5 Δεκεμβρίου 
1825 ϊγγραφον τοΟ Έπάρχου ύπ’άριθ. 273, διαβιβάζοντος πρός τήν Γερουσίαν τόν ρηθε’ντα 
Κατάλογον.; ■.■./. , . . ■ ■ - . ■ - 

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΪΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7^9

'Αρχειοφυλακείου -ίής πόλεως, παραδοθέν τακτίκώς τή ά. Νοεμβρίου 1'825 

ύπό τοΰ πρώην Καγκελλαρίου αυτές είς τόν τότε Γραμματέα τοΰ Επαρχείου 

.Σπυρίδωνα Βαρλάμ,. συνεπείς τών έπί τούτφ αποφάσεων τές Γερουσίας τή 

.,8)20. ’Απριλίου 1826, παρεδόθη παρά τοΰ ρηθέντος Γραμματέως είς τόν Άρ- 
,χειοφύλακα Ίωάννην Κασιμάτην, δστις παρά πόδα τές γενομένης αύτφ 
, παραδόσεως διαδηλοΐ δτι πρόκειται νά ένωθώσι μετά τών λοιπών, τών ήδη 

έν τφ Δήμοσίφ Άρχειοφυλακείφ εύρισκομένων, άτινα άνήκον είς τό πρώην 

.Άρχει’οφυλακέϊον τής πόλεως, οδτινος έπίαηςδ ρηθείς Καλογεράς είχε πραγ- 

.ματοπ.οιήσγΐ: τήν-παράδοσιν,. 1

. Εντεύθεν όπως- δήποτε προκύπτει θετικώς οτι μέχρι τές είς τό Έπαρ- 
χεϊον παραδόσεως καί έν τφ νϋν Άρχειοφυλακείφ καταθέσεως άπάντων των 
μνησθέντων έγγράφων τοΰ πρώην.Αρχειοφυλακείου τές πόλεως, πρώτον μέν 

τών τόυ.ων τών διαφόρων αντικειμένων.τής πόλεως Κέρκυρας και τοΰλεγο'” 
μένου βιβλίου τοϋ Χρυσοβούλλου, έπειτα δέ των τομιδίων τών Πρεσβειών καί 

.τών συν αύτοϊς συγκαταλογιζομένων,. είς τήν διάσωσιν καί, διατηρησιν αυτών 

ούσιωδώς συνέτεινεν ό τελευταίος Καγκελλάριος τές πόλεως Γεώργιος Ίωάν- 

.νης Βαπτιστής Καλογεράς., Προκύπτει δ’ επίσης έντεΰθε,ν τό. κυριώτατον δτι, 

.άπό τοΰδε τό έπί . Βενετοκρατίας. Άρχειοφυλακεϊον τές πόλεως συνταυτί
ζεται πληρέστατα, μετά τοΰ από της ίδρύσεως αύτοΰ, κατά φυσικήν διαδο

χήν πηγάσ,αντος τοπι,κοΰ Αρχειοφυλακείου Κερκύρας. ' -

: , 7'·

Την κατάστασιν τοΰ έν έτει 1818 Τοπικού Αρχειοφυλακείου οπερ ώς εέ· 
πομεν, έγκατεστάθη παρά τφ Έπαρχείφ, έν τή οικίιγ Φλαμπουριάοη κειμέ- 

,'VV] κατά τήν άγοράν τές; πόλεως, καί τών συνηγμένων ήδη έν αύτφ έγγρά- 
φων έκ τών διαφόρων προϋπαρχόντων, τμημάτων Αρχειοφυλακείων ιδού πώς 

;έξεικονίζει, τή 26 Φεβρουάριου 181.8, γράφων πρός τόν "Επαρχον Κέρκυρας, 
ό πρώτος λαβών τό. ύπούργημά Τοπικού Άρχειοφύλακος. Σπυρίδων Βαρλάμ.

«Άπασών, λέγει, τών πραξολογί'ών ή κατάστασις δέν είναι οΐα έπρεπε, 
πλεϊστα δεμάτια χαρτιών άπαιτεϊται έπειγόντως νά τακτοποιηθώσιν είς δε-

1 Δεμάτων άριθ. 97. Inventarii di Documenti consegnati in Archivio κ,τ,λ.. Κατάλογος 
20 Αύγούστου 1825.

Δεμάτίον άριθ. 255. Reggenza Pres. Cav. Sfamo Calichiopulo. Reggistro 3 Processi 
Verbali. Πρακτικόν άριθ. 28 τής 29 Σεπτ. 1825. Πρακτ. άριθ. 65 τής 5 Δεκεμβρίου 1825 
καί άριθ. 352 τής 30 Μαρτίου 1826.

Δεμάτων άριθ. 256 Reggenza ώς άνω Reggistri Leltere ed Uffizi al Senato· άριθ. 273 
έγγραφον 5 Δεκ. 1825.

Δεμάτων άριθ. 258. Reggenza ώς άνω. Lettere ed Uffizi della Reggenza ad autorita 
diverse. Άριθ. 48 Ιπιστολή 5 Αύγούστου 182A πρός τούς τότε Άΐνυνόμους, ■ 
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■σμίδας’ τό οίκημα δέ όπου ύπάρχουσιν είναι πολύ επικίνδυνον ένεκα των ύπ*  

αϋτδ υπαρχόντων μαγειρείων έν ύπαίθρφ (focolai) καί τοΰ από τούτων άνα- 
πεμπομένου καπνοΰ, διά την παλαιότητα τοϋ κτιρίου καί διά την όλίγην στε

ρεότητα των δυρών καί τών κλείθρων. Εις ταΰτα δέ πάντα προσθετέον την 
.έ'λλειψιν έρμαρίων πρός έναπόθεσιν τών εγγράφων». Υποβάλλει έν τέλει την 
άνάγκην άλλαγ'ής οικήματος και άποκτησείς έρμαρίων, τραπεζών καί με
λανοδοχείων, πρόκειμένου περί ’Αρχειοφυλακείου ό'ντος έν τη συστάσει αύτοΰ, 

erda μέΈΙουσι νά συναχθωσιν δριοΰ άπαντα τά διάφορα, τιιήιιατα 'Λρχειο- 
φυ.Ιαχείων της πό.Ιεως των οποίων γνωστή υπάρχει εις τε την Γερουσίαν 
και τον 'Έπαρχον, ή κατάστασις και ό τρόπος καθ' δν ετηρονντο τά ίγγρα- 
φα εκείνα έζ ών κρεμαται ή τύχη πύ.Ι.Ιων οικογενειών.
ί Άπό τοϋ έτους 1 81 8 μέχρι τοΰ έτους 1833 μεγίστη ύπηρζεν ή ασχολία 
τουτε μνησθέντος Αρχειοφύλακος, καί τοΰ έν έτει 1823 κατά μ^να Μάρτιον 

. διαδεχθέντος αύτόν επιμελούς καί'φιλοπόνου Ίωάννου Κασιμάτη. 2 Διά την 

κατα τους χρονους εκείνους πληδύν τών εις τό. Άρχειοφυλακείον συγκομιζο— 
μενών παντοίων βιβλίων καί εγγράφων τών προηγουμένων εγχωρίων πολι
τικών Αρχών καί τών δικαστηρίων, καί μάλιστα διά της έν αύτφ συνενώ- 
?εως τών βιβλίων καί εγγράφων τών τεθνεοιτων Συμβολαιογράφων, άτινα έπΐ 

Β.ενετοκρατίας άπετέλουν, ώς άλλαχοΰ έρρέθη, ιδιαίτερον Άρχειοφυλακείον 

την λεγομενην φυλακήν (Custodia) τών βιβλίων τών τεθνεώτων Συμβολαιο
γράφων. Ό Άρχειοφύλαζ Κασιμάτης είχε παραλάβει παρά τοϋ προκατόχου 

του εν ετει 1823 μηνί Μαρτίφ 17303 βιβλία άπαρτίζοντα τάς πραξολογίας 
579 Συμβολαιογράφων. Μετά ταΰτα δέ συνεπείς τη; 35ης πράξεως της.Δευ- 
τερας ΙΙερίόδου τοΰ Ίονίου Κοινοβουλίου (14 Μαρτίου 1825) κανονιζούσης τά 

κατα τους Συμβολαιογράφους, καθ’ ην αί Πραςολογίαι πάντων τών τεθνε- 
ωτων Συμβολαιογράφων δεν ήδύναντο νά μένωσι πλέον παρ’ ίδιώταις, αλλά 
νά κατατεθώσιν εις ίδιον Άρχειοφυλακείον παρά τώ Τοπικφ Άρχειοφυλα- 
,κείφ έκάστης νήσου, παρέλαβεν ου-ιος έτέρας 42 πραξολογίας, ήτοι έτερα 
βιβλία 1370, ώς άπαντα ταΰτα άναφέρει πρός τόν ’Έπαρχον είς τό λεπτο- 

,μερες ύπόμνημά του ύπό χρονιάν 2 Νοεμβρίου 1826. Έν τφ ύπομνημ-ατι 
έκείνφ μνημονεύεται άπαν τό τότε περιεχόμενον έν τώ Τοπικφ Άρχειοφυ- 

λακειφ, είς δ άπό της συστάσεως αύτοΰ, έγένετο κατά διαφόρους έποχάς ή 
παράδοσις τών έίς χεΐρας πλείστων, ώς εί'πομεν, περισωδέντων παντοίων δι

οικητικών καί δικαστικών Αρχειοφυλακείων της Βενετικής εποχής, ώς περ

1 Δεμάτων άριΟ. 2291. Atteggio Sig. Spiridione Varlamo era Archivista Locale κ.τ.λ. 
Beggistro lettere. ’Επιστολή 26 Φε6ρ. 1818.

2 Δεμάτων άριθ 2291. Atteggio Sr. Giovanni Cassimati Archivista Locale addetto 
ancho alia Revisione dei Notaj.

3 Δεμάτων άριΟ. 2291 Beggistro Lettere.

καί τών Τόμων τών διαφόρων άντιάειμένων τ^ς πόλεως καί των Πρεσβειών, 

<ως εΐ'ρηται. V
Πριν γ) προβδμεν παραιτέρω, ώς είς συμ.πληρωσιν τών περί ’Αρχειοφυλα

κείου διατάξεων, θελομεν σημ.ειωσ'{1 ενταύθα τα ουσιωδέστερα τοΰ μ.ερους 

τίίς άνω μνησθείσης Κοινοβουλευτικής Πράξεως, άπό 1 4 Μάίου 1825, 'όπερ 

άφορεϋ είς την έν τφ Γοπικφ Άρχειοφυλακειφ εναποθεσιν τών Πραζολογιων 
τών τεθνεώτων συμβολαιογράφων, καθ’ οσον τοΰτο ^ρυθμίζει τόν είς τό ημε- 
Λερον’Αρχειοφυλακείου προστεθέντα σπουδαΐον εκείνον κλάδον.2

Τά βιβλία και έγγραφα τών άποβιωσάντων Συμβολαιογράφων περιλαμβά

νονται είς έν επί τούτφ Άρχειοφυλακείον προσηρτημενον εις το Τοπικόν εκα- 

στης νήσου, κανέμ.πεπινευμένον είς τον Τοπικόν Άρχειοφυλακά' υποχρεουμ.ενον 
νά φυλάττγι «ύτά έν άσφαλεί? καί τάξει τοποθετημένα είς τάς οικείας θέσεις 

κατά χρονολογικήν τάξιν, είς τρόπον ώστε ν’ άνευρισκηται ευκόλως πασα 
πράξις καί πασα εί'δησις τυχόν ζητούμενη. Έπΐ τουτφ δε πρεπει να τηρών- 

ται δυο γενικοί ’Αλφαβητικοί Πίνακες, ύ μέν περιέχων τά ονόματα τών Συμ
βολαιογράφων, ό δέ τά ονόματα τών έν ταϊς παρ’ έκάστω Συμβολαιογράφφ 
πράξεσϊ συμβαλλόμενων μερών. ’Εντός τριμηνίας άπό της δημ.οσιεύσεως τοϋ 

κανονισμοΰ τούτου ύποχρεοΰνται άπαντες οί διάδοχοι ει'τε κληρονόμοι τών 

άποβιωσάντων Συμβολαιογράφων, η πόίν;άλλο πρόσωπον % σωματείου :κα- 
τέχον οίωδηποτε δικαιώματα Συμβολαιογραφικά βιβλία καί έγγραφα, 

νά προσαγάγωσιυ αύτά είς τόν Άρχειοφύλακα έπΐ άποδείξει, επί ποιυ$ κα- 

ταδιώξεως ποινικές καί κατά νόμον τιμωρίας διά την ύπεξαίρεσιν vj άπό- 

Μρυψιν αύτών. Έίς τόν Άρχειοφύλακα άνατίθεται ή ίκδόσις άυτιγράφωυ έκ 
τών παρ’ αύτφ Πρκξολογιών καθ’ ου τρόπον γίνεται ύπό τών Συμβολαιο

γράφων διά τάς παρ’αύτοίς πράξεις.
' Τοιαΰται είναι αΐ της Κοινοβουλευτικές έκείνης πράςεως κύριαι διατά

ξεις, αΐ τά περί Συμβολαιογραφικών βιβλίων ρυθμίζουσαι, ών την έκτέλεσιν 

κατά τά ένόντα πρώτος άνέλαβεν ό τότε Άρχειοφύλαζ Ιωάννης Κασιμάτης, 
έν μέσφ τών άλλων έπιπόνων εργασιών, διά την έν τφ Τοπικώ Άρχειοφυλα- 
κείφ συνάθροισιν καί κατάταξιν παντοίων διοικητικών καί δικαστικών' έγ-

γράφων.
Ένφ ύ Άρχειοφύλαζ ’Ιωάννης Κασιμάτης πρός την 17 Δεκεμβρίου 1832 

είχε προσβληθώ έξ αποπληξίας, έξ ·ης μηνί’ Ιανουάριου έπιόντος έτους έτελευ- 

τησε καί καθ’ θν χρόνον έξετέλει χρέη ’Αρχειοφύλακος 0 άπό τόϋ έτους 1818 
άρχαϊος τοϋ ’Αρχειοφυλακείου βοηθός ’Αθανάσιος Ίατράς, έγένετο πολύ ά-
καίρως ή τοΰ καταστήματος μετακόμισις είς μίαν πτέρυγα τοϋ διά τούς’Αρ-

μοστάς καί την γενικήν Ίόνιον Κυβέρνησιν νεόδμητου Πάλατίόυ τών 'Αγιών

4 Δεμάτων άριθ. 97. ΜνησΟίν άνωτε'ρω.
2 Πραξις 35ν) 14 Μαίον 1825 τής Δευτέρας Βουλευτικής Περιόδου. Τίτλος 5'. άρθρα 77, 

78, 79, 80, 81, 82 καί 83.
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Μιχαήλ κα'ι. Γεωργίου, τήν παρά τδν κήπον, δπου βλέπομεν τδ Αρχειοφυλα
κείου η'δη εγκατεστημένου τή 31 ’Ιανουάριου 1 833, δτε είχε διορισθή Άρ- 

χειοφυλαξ ο Κόμης Άνδρέας Θεοτόκης Άνδρουτσέλης, 8ν μετ’ ολίγον διεδέ- 

χΟη ά Σπυρίδων Παλλαδας, δ'στις μβτά την υπό τοΰ προκατόχου παράδοσιν' 

τοζί ’Αρχειοφυλακείου, άνέλαβε τά καθήκοντα του από ά. Μαίου 1833. 1 '

(Έπεται τό τέλος) Ν. Τ. ΒΟΪΛΓΑΡ11Χ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ

VII. ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ*

’Ανεμοστρόβιλος*  Άνεμογαζοΰόες· άνεμικαί. — Κακοποιό πνεύματα έν ανεμοστρο» 
βίλφ. — Διάβολος άνεμος. — Νεράιδες έν άνεμοστροβίλιρ— Νεράιδες χορεύουν. ,' 
Προσκύνησις και προσαγορεύσεις κατά την δίοδον ανεμοστροβίλου. —■ Προσφορά!

' και μείλίγματα. — Συνέπαρμα*  άνεμος ψυχοπομπός. — Άρπυιαι. — Νυμφική. 
- πομπή έναέριος. ι— Μανική στρατιά. ;

Ή. έν τή άτμοσφαίρρρ ταραχή, προκαλοΰσιν άντίπνοα πνεύματα, άποκοε-· 
λεϊται διά λέξεων τής ίδιώτιδος, αΐτινες άπαντώσι παρά βυζαντιακοΐς συγ- 

γραφεΰσιν ά/εγεοεά^αζες ή άνεμοταραχη, συνηθέστατα δέ, διά λέξεως κοι-; 
νοτάτης’, απανταχού τής Ελλάδας νϋν άκαυομένης, άΓεμοζά.Ιη, γί παραβλη- 
τέαι αί άρχαϊκι ζά.Ιη ή ζά.ίος, τδ ρήμα ζα,Λάω καί τδ επίθετου ζαλόεις. ’Ι
διαίτατα δε ή τδν-άνέμων συστραφή, ή παρά των αρχαίων και οΐρόβιΛος 
£καΐ ποιητικώς στρόβος ή στρόμβος), καλείται Ανεμοστρόβιλος, κατά παρα* ’ 
φθοράν δέ άνεμοστροβι.Ιας, άνεμοστρόιρι.Ιας, άνεμοστρούβι.Ιος, άπμοστρού- 
</>ιλος, άνεμορρούιρόυ.1ας, άνεμορρούφου.Ιυς, αΐεμοοτρίφτου.Ια.ς.'*·  'Ο Δουκάγ- 
γιος έν τφ Γλωσσαρίφ παρατίθησιν έν μόνον παράδειγμα ένδ,ς των ανωτέρω 
τύπων έκ Θεοφύλακτου τοΰ ίεροδιακόνου*  σφορτοΰνα μεγάλη έσηκωθη με- 

?arfj<or δυνατόν και άνεμοστρόφιλοτ καί έσύντριψε τά μονόξυλά τους.»
Κοινώς πιστεύεται, δΐι ό Ανεμοστρόβιλος προέρχεται έκ δαιμονικής δυνά- 

μ,εως, κά'ι δτι δι’αύτοϋ κακοποιά πνεύματα μεταβαίνουσιν από τόπου εις. 

τόπον. Έν Γορτυνία, τά τε έν τούτφ πνεύματα, κα'ι αυτός ά άνεμοστρόβι-

* Συνέχεια Ϊ8ε προηγούμενόν τεύχος."
• 1 Αεμάτιαν άρι9. 229). AtteggioSr. Giovanni Cassimati κ.τ.λ. Reggistro Let'tere 2d<>«., 

Δεμάτων 2294. Atlegg'o del Conte Andrea Teotochi Andruzzellie Spiridione Pallada 
erano Archi visti Locali di Corfu. No 1. Letters. 'Ο διορισμός too Παλλαδά ενεχρίθη παρα 
tjft‘Γερουσίας τέλη Μαρτίου 1833. *

2 01 τρεις τελευταίο! τύποι έν Κεφαλληνία Μ. /· *.  ο\'ίδ1. 
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λ^ς όνδμάζοντάι άήμογα^οΰ, πληθ. ΰκ^μογ'άζοΰδ ες. * Έν δέ Μακέδόνί^ 

άνεμικαΐς. 2 Έν Κορινθίερ, οπού τη'» στρογγυλήν δίνην άνεμου καλόΰσι σΊ2- 
γάτ,άχία (πινάκια), νομίζ’ουσιν, δ'τι άκούουσεν εύκρϊνως έν τώ άνέμοστροβίλφ 
τάς φωνάς καί την ταραχήν, ήν ποιοϋσιν οί δαίμονας*  συγκάταλέγουσί δέ 

καί τδν Ανεμοστρόβιλον μεταξύ τδν συρμών fvi ννρμοι^,) ώς Αποκ'αλεϊταΐ’ 
ή δίοδος Στοιχείων ή φαντασμάτων, ή τά μέρη βπου τάΰτα έπιφαίνονται, 

καί νομίζουσιν, ότι ή κατάρα πιάνει (εισακούεται), καί πάραχρήμά πλιηρόΰ- 
ται, εκφωνούμενη καθ’ήν ώραν πνέει Ανεμοστρόβιλος. Καΐά τΐΫίΖ κορινθια
κήν παράδοσιν, μήτήρ κατηρκτο μίαν φοράν τδ παίδίον τής*  καί μία κακή 

γειτόνισσα, δτέ κατόπιν έίτέρναγίν μέ τδν ανεμοστρόβιλον τά εξωτικά, τής 
έφώναξεν Αμέσως. «Γειτόνισσκ, γειτόνίσσα, Αν θέλγιξ τώρα' νά καταρασθ^ζί 

τδ πάιδί σου, ποΰ είναι συρμοί καί θά πλάση ή κατάρα σου !—Μπά, ’ποϋ νά 
πέσουν τά ’μ άτλα σου καλλίτερα, όχι θά καταρασθ© έγώ τ'δ παιδί μ.ου ! » 

άπέκρίθη ή μητέρα’ καί τά-’μάτία τής κακής γειτόνισσας έχύθηίαν Αμέ
σως εκείνην τήν στιγμήν. 4

"Ένεκα τή'ς δοξασίας ΐαυτ'ης, δτι δ Διάβολος προξενεί ιούς άνεμοίτροβ'ι- 

λους, ή λέξις άνεμος είναι πολλάκις έν τ$ γλώσση τοΰ λαοϋ ταυτόσημος- 
τή Διάβολος·.Έν Κωμηλλφ Λευκάδας, ό Διάβολος καλείται άΫεμορΛή 
(|1πή άνεμου) καί-άνεμος ® «είναι τΑνέμου καί τοΰ γυΐοΰ του», λέγουσι- 
παροιμιακώς έν Λευκάδι, 7 προς δήλωσιν π’ονηροτάτΟυ Ανθρώπου. Ή γνω
στότατη παροιμία «’Ανεμομαζώματα, άνεμ.οσκοριίίσματα»' λέγεται καί

4 H. Πϊπάζσφεφοπούλου, Γλωσσάριου Ιν βύρωνι ΐ. Β’. σ. Β. Και μετάφορικιδς κ«λεϊται., 
άν'εμογαζοΟ, «άταχτον ζχί Ανήσυχου παιδίον, στρεφόμενο» συνεχώς, ώς ό άνεμος.» — Η Ιτυ- 
μολογία της λέξεως μοι είναι άγνωάτοςι :

ι 2 Χαρισ. Μεγοάνβυ, ό λύχνος ττΰ Διογένους, ή ,ήθιζοι χαραχίήρες, 1818 4. 262.
3 Ή λέξις, εδρηται παρά τοϊς άρχαίοις έπ’ι άναλόγου σημασίας· «συρμώ Ανέμων» (Άν-·- 

τίπατρος % Σιδώνίος ίν ’ΑνΟολ·. ΙΙαλ. Ζ', 498, 4)’ «νιφετών συρμούς.» (’Αντίπατρος αύτ.
8, 4'. «χ_αλαζήεντα συρμόν". (Λ'εωνίόίς αίιτ. VI, 221, 1), «Πρησ^ρών ^αισίους iup- 

(τούς». ([Πλάτων.] Άξίοχ. σ, 370 ο.) «Τοΰ χεψώνβς έπίΐασιίτλαμβάνοντος ?πΕγεννν[Οή(' 
^/ευρ,άτων ριέγεΟρί |χετα πολλές χαλάζης, ώστε, τοΰ συρμοΰ κατά -πρόσωπον ό'ντος. ά-ΐ*  
ναγκασ^ηνάΓκάΟ'σαί την δ5ναμιν απασάν»» (Διοδωρ. Σικελ, ΙΛ\ 28). Τδν κατά πρόσωπον 
συρμόν, όταν μάλιστα συνοδεύηται ύπδ νιφετοΟ ή Ζ.®λάζη;·, καλοΰσιν έν Θεσ'στλί^ Φθιώ- 
τιδι, Φωκ.ίδι, ΙΙαρνασίδι, ’ίσως ^ε και άλλαχ^οΟ τ^ς Έλλάδο;, τ δ φ i δ (ofιν).

4 Παρά τοΰ κ. 1. Εταματούλη. - ;
5 Πρβλ. τδ ίρχαΓον Τυφών η Τυφώς’ «ανέμου συστροφη ή πυρ^ς.« (~χολ> *Αρι$ϊοφ.  *ίπ'π·  

δΐΐ) ό δει.νδζ οφιόπους δαιριων, δ κατά των θειΰν-πολέμησα;, συνεταδτι&θή μετά τοΰ άνέ- 
μου, προ πάντων τοΰ στροβ-.λώδους’ και έφορος τούτου έλέγετο. (Σ^ρλ. ’Αριςοφ. Β$ΐτρ. 847)·

6 Ό Ιν Κωνσταντινουπόλει φιλ. σύλλογο;, τ. Η' σ. ;456. ’Εν..·Κ<φ^λλ>|νί^ λέγόυίίιν 
άνεμορπή και άνεμορρι.πή και φράσεις «σΰρε« ή «’πήαινε ’ς την άνεμορπη» (χάβο*  
άφανίσου)’ «ποΰ την άνεμορπή ήάουνε;» Νεοελλ. άνάλ. τ. II σ. 161. Πρ£λ. καί σ.,412).

7‘αδτ. σ. 395. Πρβλ. την άρ’/^ίαν παροίμιΛν «’Ανέμου ^αιδίον' έπί τών εύμεταβόλων 
ζατ κούφων.» (Παρο μ. Βοδλ. 12?. 205 σ. 12 20 ed. Gaisford.—άιογεν. 122 (Gaisf.). 
Διογεν. ΑΛ 22, Α.', 47. ed Leutsch τ. II σ. 8 — Γρηγορ. Κυπρ. (Λουγδ.) Α', 54. Μά- 
καρ. Β', 22. Άποστολ. Γ, 14 —Σουίδα;). Εσφαλμένος έν πολλοΐς τών άπογράφων κάτ 
fv τισιν εκδύσεσι φέρεται «πεδιον» άντι παιδ'ου. — Πρβ. Πολυδευκ. Α', 196 «εϊποι άν ά^τδν 
(ίππον) "Ομηρος αύρας η άνέμου παΐδα’» τδν ταχύποδα δηλαδη Γππον.' ■ · *·  *
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τοϋ άνεμοστροβί-

δτι έν

πνεύματα*  κατά τάς πα-

«’Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα» ή «Διαβολομαζώματα κτλ. 5> 
‘Η δέ κατάρα «Νά σέ πάρη ό διάβολος» λέγεται ύπό τινων εύφημότερον 
« Νά σε πάρη ό άνεμος!» (μερικοί προσθέτουσι, «Καί νά σ’ άλεση ό μύ
λος !) Έκ τών Λατίνων πατέρων τίίς .έκκλησίας Γρηγόριο; ό Πάπας ό 
Διάλογος άποκαλεΐ τόν δαίμονα ventus urens κα'ι aquilo ’, κα'ι οί Γερ-: 
μανοί άναλόγους μεταχειρίζονται λέξεις 2 καί τάς ύπό ,· 
λου προξενουμένας ζημίας έθεωρουν διαβολικόν έργον, Teufelswerk. 3 Καθ’ 
δλου δ’ είπεϊν παρ’ άπασι τοΐς εύρωπαϊκοΐς λαοϊς φέρεται ιό δοξασία, 
τφ άνέμοστροβίλφ οίκοΰσι πονηρά καί κακοποιά 
ραδόσεις γαλλικών τινών τόπων, οί ανεμοστρόβιλοι έγκλείουσι δαίμονας % 

μάγους. Αί γερμανικα'ι δοξασίαι είσί ποικίλαι καί πολυπληθείς’ έν τφ 
άνέμοστροβίλφ περιάγεται κολαζομένη ή θυγάτηρ τής Ήρωδιάδος. a Έν 
Κάτφ 'Ρήνφ νομ.ίζεται, δτι κάθεται έν αύτφ κακά) μάγισσα, ® έν Lechrain, 
δτι πολλαί μάγισσας. 7 Έν Βεστφαλία λέγουσι περί ανεμοστροβίλου : «da 
fliegen die Buschjungfer.» 8 "Οταν άνεμος πνέγ έπι τών σπαρτών λέγου- 
σιν έν Γερμανία’ «Die Kornmutter geht uber die Getreide.» 9 Κατά τόν 
Mannhardt, ό στρόβιλος, ί θύελλα κα'ι ή καταιγ'ις, είσίν έν. τγ δημώδει μυ
θολογώ παραστάσεις έξωτεοικής ένεργείας του αύτοΰ δαιμονίου, δπερ έν ήρέ- 
μ.φ καταστάσεί νομίζεται ένσεσαρκωμένον έν τοΐς δένδροις τών δασών.
Οί Λΐέσσοι, πνεϋματών δασών κατά τάς προλήψεις τών 'Ρωσσων, ύποτί- 
θενται έβτιν δτε πνέοντες μετά τοϋ άνεμοστροβίλου. Έτέρας παραπλή
σιας δοξασίας Γερμανών, Δανών, Σουηδών καί Βοημών, αναφέρει ό αυτός 
συγγραφεύς. 12 Οί Σουηδοί νομίζαυσιν, δτι ό προηγούμενος καταιγίδάς ανε
μοστρόβιλος είναι Τρόλλ καταδιωκομένη ύπό τής βροντής’ 13 έν δέ γερμανς-. 
κοΐς καί σκανδιναυικοΐς μύθοις άναφέρεται καταδίωξις τών Τρόλλ, τών 
Holzfraulein, τών Λευκών γυναικών κλπ. ύπό τοΰ άγριου κυνηγοΰ, τοϋ Oden 
κλπ. άνάλογος είναι ό ελληνικός μύθος περί καταδιώξεως τών Άρπυιών ύπό- 
τών πτερωτών υιών τοΰ Βορέου. Ο Κατά τούς σλαβικούς μύθους ό ανεμο
στρόβιλος νομίζεται χορός τοϋ πονηρού πνεύματος’ κλείουσι δέ έπιμελώς έν

- 1 Gregor. Magn., I, 247, 570.
2 Βλ. Grimm, Α. Μ. σ. 951—-952. Πρ6λ. και σ. 262. 599.
3 Schwartz, Naturan. II. 74—75.
4 Βλ. Moqnier, Tradit. popul. coinparies 1854 σ. 28—30.

■ 5 Zeitschrift f. deulsche myth. u. siltenk. τ. 1 σ. 102.—Grimm. D. M. a. 262,
. 6 Kuhn, Westf. Sagen. II, 93,
• 7 Leoprechting, Lechrain σ. 15, 101. r
•‘8 Montanus, Die deutschen Volksfeste. Iserlohn, 4851- II σ. 403.
9 Mannhardt, Wald-u. Feldkulte, τ. I σ. 611. Τοϋ αύτοΰ, Korndamonen σ. 2. 49.
16. Mannhardt, Wald-u. Feldk. I. σ. 149.

. 11 αύτ. I, 139.
12 αύτ. 1, 149.

.13 αύτ. I, 128.
" 14 αότ. τ. Il σ. 95,
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ταϊς καλύβαις πάντα τά ανοίγματα, ΐνα μη είσδύσγ τό κακόν ' κατά 
δέ τάς δοξασίας τών Βοημών, έν τώ άνέμοστροβίλφ ύπάρχει ό διάβολος $ 
μία μάγισσα’ 2 οι δέ 'Ρωμ.οΰνοι τής Τρανσυλβανίας πιστεύουσιν δτι έν τφ 
άνεμοστροβίλω χορεύει τό πονηρόν πνεϋμα. 3 Τέλος οί χωρικοί τής έν Γαλ
λία Βρετανίας καί Πικαρδίας λέγουσιν, δταν πνέγ ανεμοστρόβιλός’ «δ περί- 
πλανώμενος Ιουδαίος περ^.» *

Έκ πάντων δέ τών πονηρών πνευμάτων κατ’έξοχην είς τάς Νεράιδας άπο- 

δίδωσιν ό καθ’ ήμ4ΐς λαός τήν γένεσιν τοϋ ανεμοστροβίλου. Έν Γορτυνία. λέ- 

γοντες ’ΑΐεμογαΛ,οΰδες καί άλλαχοϋΆκειιιχάς,τί έν τφ άνέμοστροβίλφ δαι
μόνια, ώς ανωτέρω έρρήθη, έννοοΰσι κυρίως Νεράιδας.Ή αυτή καθαρώς δοξα
σία διετηρήθη και παρά τισι κελτικοΐς λαοϊς’ ούτως οί Βρετοίνο'ι έν Γαλλίφ 
νομίζουσιν, δτι ό άνεμοστρόβιλος έγκλείει Fies 5, καί οί Ιρλανδοί Έλφ’ ® 
παρά δέ Γερμάνοϊς, παραφθαρείσης τής αρχικής ιδέας, άντικαθιστάσι ταύ
τας μάγισσα» (Hexen.), ώς ειδομεν ανωτέρω. — Έν Ζάκύνθφ, οσάκις πνέγ 
άνεμοστρόβιλος, λέγουσι «|·<γ>ί&>ι>Γ« y Άχεράζ^ες'» τούς δέ κύκλους, οίτι- 
νες χαράσσονται έν τ^ κόνει ή έν τίί άμμφ έκλαμβάνουσιν ώς ίχνη τών 
ποδών τδν Άνεράϊδων. 7 Οί παλαιότεροι Γερμανοί έπίστέυον ομοίως, δτι 
έν τφ άνέμοστροβίλφ χορεύει ή Ήρωδιάς’ 8 έν Innthal τής Τιρολίας ό ανε
μοστρόβιλος καλείται Ilexentanz (χορός μαγισσών), διότι όρχοΰντάι έν αύτφ 
αί μάγισσαι. 9 ’Ανωτέρω έμνήσθημεν όμ.οίων σλαβικών καί ρουμουνικών μύ
θων’ κατά τινα δέ πολωνικήν δοξασίαν, δταν πνέγ άνεμοστρόβιλος, όρχεϊται 

τό πονηρόν πνεϋμα
"Οπως μή έξοργισθώσιν αί Νεράιδες, όφείλει έκαστος κατά την δίόδοή 

Ανεμοστροβίλου νά πέση πρηνής κατά γής, μέχρις ου παρέλθη τό κακόν. Τα 
παιδία κωλύουσιν έπιμελώς άπό τοΰ νά έξέλθωσιν έκ τής οικίας, ή δσάκις 
τοΰτο είναι άδύνατον καθίζουαι ταΰτα χαμαί; Κατά τινα ηπειρωτικήν πα- 
ράδοσιν μ.ία μητέρα έθέριζε μέ τήν κόρην της" τότε έσηκώθη ένας μεγάλος 
άνεμοστρόβιλος, καί ή μητέρα έ'σκυψε, δσφ ’ποΰ πέρασε’ ή κόρη δμως δέν 
ήθελε νά σκύψη. Τήν έπηραν λοιπόν αί Νεράιδες' καί τήλ ύπηγαν είς έν βου4 
νόν καί την έκράτησαν μαζί τρυς. -Οί ’Ιρλανδοί πιότεύούσιν δτι ”Ελφ με*

1 Ilanusch, Slawische Mythologie σ. 185,
2 Grohmaun, Sagen aus Bahmen σ. 111.
3 W. Schmidt, des Jahr u. seine Tage σ. 16, ,
4 P. L(acroix) Jacob bibliophile, Curiosites de Γ histoire des croyances populates au 

moyen ige: 1859 σ. 119.
5 More, Coutumes etc. des provinces de France, σ. 216—217.—Έν Bearn της Γαλλίας 

πιστεύουσιν ίτι αί Fees διεγείρουσιν ή κατευνάζουσι καταιγίδας· (αύτ, σ. 125).
6 Nore σ. 216—217.—Grimm, Irische Rlfenmarchen <r. X, Deutsche Myth, σ. 590.
7 Schmidt, Volksl. σ. 124.
8 Grimm, D. .M. s. 262 σςρ.
9 Zingerle, Sitten n. Gebr&uche des Tiroler Volks. Innsbruck, 48a7c
10 Woycicki παρίι Grimm. D. Μ. σ. 599. .
it Bahn, Gr, n. glban. Marchen άρ. 81 τ, II σ. 86.
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-εοικουσε καί δ,Γ ανεμοστροβίλου μεταβαίνουσιν εις τάς νέας αυτών κατοικίας·,, 

§ιά τοΰτο, προσκλίνουσι, πρό, τοϋ άνεμοστροβίλου. οί: άπαντώντες. 1 Έν τοϊς 
Βο.σγίοις ό,ρεσι υπάρχαυσι μέρη,ων ύπερ.άνω, διέρχεται χορεία μουσικών (Mouhir 
heuken,) ήν επικίνδυνον είναι νά συναντήσ·/) τις' όπως μή τόν κατασπ.αρά- 
ξωσιν,οφείλει νά πέσφι, πρηνής'^ Παραπλήσια; έποίουν ένιαχοΰ τής Γερμανίας 

οί χωρικοί, οσάκις ένόμιζον δτι ήκουον κατά τήν. νύκτα διερχομένην τήν άγρίαυ 
Θήραν (die Wilde Jhgd)' ώφεΓλον νά κατακλιθώσι τό πρόσωπον πρός τήν,, γήν 
έστραμμένοηέ'χοντές, όπως μ,ή κακοποίησή αυτούς ό άγριος κυνηγός' ήν δ’ ό άί- 

γρψς κυνηγός, αυτός ό ύπατος τών γερμανικών μύθων θεός Wuotan, η δέ καί 
παρά το.ϊς εκχριστιανισθεϊστ γερμανοϊς περισωθεϊσα δεισιδαιμονία ήν ίσως λεί

ψανου τής παλιάς λατρείας, τοΰ θεοΰ· τούτου,' τανϋν έν Βο.ημί^, πίπτουσυν 
επίσης πρηνείς, οσάκις νομίζουσιν, δ.τι ύπεράνω. του φυλώματος τών δασών 

άκούουσι τούς καλπασμούς τών ίππων καί τάς ΰλακάς τών κυυών, τών φαν

ταστικών. Θηρευτών, και μένουσιν. έν. τγ, αύ,τη Θέσει μέχρις ου έπέλθτ) ησυχία, 
έμφαίνουσα τήν ,άπομά.κρυνσιν τής άγριας Θήρας.,1 2 3 4·

1 Grtmm, Irfeche Elfenrn. * 1 — Βλ. κκί Resie, Histoire des sciences occultes .τ. I- 
σ. 463.

2 Usages el superstitions dans les Vosges ?v Magasin pilloresque 1866, σ. 135,
3 Grohmann, Sagen aus Bbhmen σ. 77 80.
4 -Έν KopivOiij πολλάκις διαδκίνοντ,ος τοϋ άνεμοστροδίλου, Ιπιφωνοΰσι πτύοντες' «Σκατβ 

’ς τα γένεία σου.Ι» κατ,αρώμενοι καί ύβρίζοντες ουτω τόν έν τω άνε’μω διάβολον.
5 ρ,ιττάκιςς έν,.Άρχαι'ολογικ.5 Έφημερίδι 18,52 σ. 6.47,,.—■ Βλ. και Wachsmuth, das ajto 

Gjiech. im neuen σ. St. 56.—Σ. Καρτεσίου, δ Καρπάθιος' κωμωδία σ. 31.
6 Χαρισ. Μεγδανοδ, Λύχνος Διογένους σ. 263.
7 Βλ. Πολίτου, ό περί Γοργόνων μύθος σ. 8. κι.
8 Schmidt, Volksl. a. 425.
9 Ί«. Μιχαήλ, Μακεδονικά σ. ^9,·

Έκτό,ς δε τής ύποκλίσεως πρό τοϋ άνεμοστροβίλου, συντελεστικωτάτας 
π,ρός αποτροπήν τών ά·πά τούτου δεινών ηγοϋ-νται επωδής τινας, ας εύφήμφ 
τφ στ.όματι καί μικρά άπαγγέλλουσιν. ό. Έν Ά.θήναις καί μ.άλιστα

πλησίον τοΰ λόφου τών Νυμφών, διερχομένου, ανεμοστροβίλου, αί γρ/.ϊκι κύ. 

π.τουσι χαμαί την κεφαλήν αυτών, έπιφωνοΰσαι. Me.li χαι γάΛα,,'ς τ,ό,όγιότ 
go σας ( 5 6 7 8 9 Τούτου ένεκα καί. τά εξωτικά πολλά,κ,ις έν, Μακεδονί^ κατ’ ευ

φημισμόν καλούνται Γ.Ιυχά καί Έν Κεφαλληνία, έν τγί έπαρχίφ
ίΣ,άμης, άπαγγξλλουσι μακροτέμκν, επωδήν, έν ή άναφέρεται καί ή σχέσις 
τών Νεράιδων πρός τόν ’Αλέξανδρον^ περί ής αλλαχοΰ ποιούμεΘα λόγον. ? 

(ΐ,ΛέαίράιΛίναίς·, χαΛΛχαμδαις ! Μέ.Ι,ι, χαι, γά.Ια ’ς τον βασιλέα τ·ην. τάβΛα! 
*Χτηνψυχή ,ΐθΰ βα,σιΛ.έα& tfiv ΆΛ^αχδρον,. χαχδ μή μου χάμε-τείν § 

ΙΙολλαχοΰ της Μακεδονίας,, εγειρόμενης σφοδρας θ.υέλλης, ής πρόξενοι νομί- 

ζονται Νεράιδες, ψιθυρίζουσν πρός κα ®αστολήν, τούτης». Μέ.Ιτ χαΐ γάΛα (τρις)» 

χάπ άπ έδω ή^βααιΛ,ενς Ά^ΐζατ.δ^ος' ζιχ χαι. βαοι.Λεΰει ζτρίς). $

’Μπί τών Π.ιερίων όρέων υπάρχει μέγα σπήλαιον, έν ω, ώς οι ποιμένες καί 
οί χωρικοί τών πέριξ δοξάζουσι, κατοικοϋσιν ίξωτιχαΐς' ούδεις τολμά νά
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πλησιάσνι είς αυτό, ούδέ νά άποκόψρ δένδρον έκ τών εγγύς δασών" δσάκις 
δ’αί γυναίκες τών παρακειμένων χωρίων βλέπουσιν έγειρομένας θυέλλας έν 

ταϊς πέριξ κορυφαϊς, δπως έξορκίσωσι τά φοβερά πνεύματα, άναφωνοΰσί 
Μέ.Ιι,καΙ γάΛα! ■ Αί έπωδαι αύται ύποδεικνύουσιν, δτι έν έποχή παλαιό**'  

τέργ προσέφερον πράγματι ταϊς Νόμφαις, αΐς άπέδιδον την αιτίαν τών Θυελ

λών, προςφοράς έκ μέλετος καί γάλακτος. Έν οΐκείφ τόπφ θά διαλάβωμεν 
έκτενώς περί τών συνειθιζομένων έ'τι προσφορών πεμμκτων καί μέλιτος καί 

γάλακτος πρός έζιλασμόν τών Νεράιδων ή τών Μοιρών. Αλλά καί έν δμοίαϊς 

περιπτώσεσιν, έπί άνεμοστροβίλου, ώς βέβαιοί ό Θεοτόκης έν τώ περί Κερ-ι 

αύρας συγγράμματίω του, συνείθιζον οί χωρικοί, τουλάχιστον κατά τού; χρό
νους αύτοΰ, πρό 60 περίπου ετών, νά προσφέρωσιν είς τάς Νερά’δας χαΐ 

γάΛα, οσάκις, κατά τήν γνώμην ειδημόνων γυναικών, διήρχοντο διά τοΰ 
μέρους, έν ω οί προςά-^οντες τήν προσφοράν εύρίσκοντο, δπερ άκρφ ποδί-μό'- 

λις θίγουσιν' ένομίζετο δέ δτι προήγγειλε πάντοτε τήν δίοδον αυτών αιφνί- 
διος στρόβιλος κονιορτοϋ, κατά τό μάλλον ή, ήττον σφοδρός Καί οί άρχαΐοϊ 

^Ελληνες συνείθιζον ενίοτε νά θύωσιν άρνα μέλαιναν τώ Τυφώνι, πρός απο
τροπήν τών καταιγίδων. Τό έθος τοΰτο υπαινίσσεται καί ό ’Αριστοφάνης, 

καί πλατύτερου άναφέρουσιν οί Σχολιασταί αύτοΰ. 3 Άπαράλλακτον-δ’έθι- 
μον διατηρείται μέχρι τοΰ νΰν έν ΚαρινΘίιφ (Karnten) καί έν τισιν άλλαις 

γερμανικαΐς χώραις. Σφοδρού άνεμου πνέοντος, πρό πάντων κατά τά δωδε^ 

παήμερα, πρός εξιλασμόν τοΰ ανεμοστροβίλου,, θέτουσι πρό τών θυρών έν 
Q-τράκοις φών, ή έν μικροΐς πινακίοις,. γάλα ή άλλα έδέσματα' ταΰτα δέ 
πολλάκις ή οικοδέσποινα τίθεισι ούχ.1 πρό τίίς θόρας, άλλ’έπί τίνος δοκού, 

τςρός τον σκοπόν τοΰτοιν προφξεχαύσης μικρόν κατά τήν γωνίαν τίίς στέγης.
Τόν μ.ή ουτω τιμώντα καί έξορκίζοντα τόν άνεμοστρόβιλον, αί Νεράιδες $ 

©ίονδήποτε άλλο δαιμόνιου, έν αΰτώ ζέγκρύπτεται,συναρπάζουσι καί είς άπω- 

τάτους μεταφέρουσι τόπους, ’Ανωτέρω, παρέθεμεν τοιαάτην τινά ηπειρωτικήν 
παράδοσιν, έν δέ τφ. περί Νεράιδων κεφαλαίο) τής Νεοελληνικής ημών μυθο

λογίας ποιου,μέθα έκτενεστερον λόγον περί τοΰ συτε.τάρματος γυναικών πρ® 
εήντων ή κο.ρασίων ή παίδων ύ,πό Νεράλδω,ν. Ιδίως δέ ό άνεμοστρόβιλος, ·ή

1 Rouqueville, Voyage de la Grece τ. HI σ. 88.—^-Τό σπήλαιονά ναι ίσως τό άύτό και 
τό ΰ-ό τοϋ lleuzcy (Le moot.Olympe et l’.Acarnanie σ. 204.) άναφερόμεν.ρ.ν, ώς κείμενον 
?πι ταϋ ό'ροος «Φλάμπορο» ούο ώρας κάτωθ,εν. της κορυφής. Οι χωρικοί νομίζουσιν, ότι ό 
πλςσιάζων ε’ς αότό εξίαταται τών φρένων. “Ισως ήν τό πάλαι ίερδ.ν ταΐς Πιερίσ,ι Μούσαις, 
ων εύκολος ή μετάπτωσις ε’ίς Νεράιδες, άφ’ου καί αί Μοΰσαι ήσαν Ι,κ τοϋ γόνους τών Νυμ
φών. (Πρ6λ, καί Schmidt, Volksl. σ. 125.).

2 Theatoky, Details sur Corfou. Cdrfou, 1826 σ. 123.
t 3 Σχόλ. ’Λρ.'.ατοφ. Βατρ. 847· ‘αρν’αρνα μόλαιναν : Ώς τοιαύ,της γεν,ομένης Ουσίας τω 
Τυφώνι έπί τω λήξαι τα; καταιγίδας.—Τοιαϋτα γάρ εΟ,υον. τφ Τυφώνι, δ π ό τε σ τ ρ ο βιτ 
λ ώ 3 η ς ίκινήΟη άνεμος, τών. γαρ τοιούτων ουτός ίστιν ϊφορο;' εικότως δέ μέλαι- 
ναν καί οδ λευκήν, επειδή και δ Τυφώ; μίλας. »

4 Germania. 186.6 τ. XI σ, 75, ένθα καί πολλοί συγγραφείς άναφύρονται, μαρτυροΰντες 
'περί τής διαδόσεω.ς το,ϋ έΟ,'μου ά'να τήν λοιπήν Γερμανίαν. 
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καί ό άνεμος άπλώς άρπάζουσι. χαί απώτατα μετακομίζουσι.. Ανωτέρω' 
παρέθεμεν την κατάραν «Νά σε πάργ ό άνεμος !» έντονωτέρα ταύτης είναι 

έν- Κεφαλληνία συνειθιζομένη. 'Λ.νεμορρούγου.Ιος κι άνεμοκάπνισΐος (ένθα 
δπανοεϊ.ται «Νά· γίνγις» η. «Νά σ’ακούσω-άνεμμορρούφουλων» ζ.λπ.) ' Κατά 
τι θηροίίκόν ανέκδοτον παρ,αμ.ύθιρ·ν Βασιλοπούλα, φοβούμενη. τόν πατέρα ΤΚΪ». 

άναβαίνει είς ηλιακόν-α»ί περιτριγυρίζει, φωνάζ'ουσα. «Αέρα-μου, άνεμο- 

στρόφιλά μου, έλα νάμε πάργς ί— ’Έρχεται ένας άνεμοστρώριλο;,. σηκώνει, 
τό- παιδί καί τ& ’παίρνει, ’πάει ’ς τάν άβυσσο .... ό άνεμος. ύπ*ηε  καί τώρ· 

(ρςξε ’ς τάν έρημο, ’ςέ μ’ά βασιλικά «ύλη.» Οί άπρ.οσδοκητω; βλέπον.τές 

τινα έρωτώσιν ενίοτε, αυτόν,. εΠοιος αέρας σ',δρερες —ποιος αέρας- σ’έρρηξε 
εδώ;» τοιαϋται δέ φράσεις άπαντώσιν εν παλαιοί; γαλλικοί; ποιημασι 

«quel vent vos quie?» «quel vent vos maine?» «quel vent vos msee et 

quel ογ4?.·»Λ Μέ τάν φράτιν. τούτη?; παίζει δημώδές τι ανέκδοτον, καθ’Ά.εϊς 
λα-χανοκλέπτης, καταληφθείς έπ’ αύτοφώρφ·. τάν. νύκτα ύπό τοΰ ιδιοκτήτου· 

τοϋ κάπου, καί έρωτηθείς; «ΙΙώς εόρέθης εδώ.·,» άπεζ.ρίθη’ «'Λίρας μ' ερ· 
ρηζε.— Καλά, καί τα λάχανα τί θέλουνε, ’ποϋ είναι ξεκωλωμένα;.— Έπιά.- 
οτηκα άπ’αύτά, νά μη πέσω.—Άμμά αυτά, ποϋ είναι ’ς. τό σακκοΰλι, πώς 
εΰρέθησαν έκεϊ μέσα ;—-Αύτό δά θαμμάζομαι κ’ εγώ! 4»

'Η δοξασία,, ατι δ- άνεμος άναρπάζει έ'στιν οτε. ανθρώπους δέν είναι βε

βαίως εντελώς άβάσιμος’ αί νεότεροι μετεωρολόγοι άναφέρουσιν ίκανα πα
ραδείγματα ανθρώπων, ο'έτινες ύπό δεινό® τυφώνας, καταληφθέντες άνυψώ- 

θησαν μέχρι δύο μέτρων υπέρ τό Ιδα-φος.,. καί μετά ταχύίτητος καταπληκτι

κά; μετηνέχβησαν■ είς τόπους. πόρ.ρω απέχοντας. Άλλ’εκτός των. σπανι-ω- 
τέρων τούτων καί παράδοξον έρων φαινομένων, καί μόνη ά καθημερινά παρα- 

τηρησι; τοϋ άνεμου, άάϊ ιδίως τοΰ ανεμοστροβίλου,. άναρπάζοντος καί έν ώ-κα- 

ρεί παρασύροντος. μακράν κουφότερα πράγματα ηρκει νά π.αράσχή άφορμά*  
είς τάν διάπλασιν ικανών, μύθων παρά τοΐς πρώτοις άνθρωποι;. Οί τοιοΰτ.οε 
μΰθοι διετυπώθησαν εριστικώς βραδύτερου^ οπότε έμορφώθησαν αί «:ρί ψυχΐ); 

ιδέαι, καθ’ ά; ά ουσία ταύτης. ην ά αυτή καί ά τοϋ- άνεμου, καί ών ένεκοί 
διά τών αύτών λέξεων, άμφότερα έδηλοϋντο />*■«·/«*,  anima,,. Minnas). ’Εν
τεύθεν.· καί οί άνεμοι ύπελαμβάνοντο ψυχοπομποί δυνάμεις ® καί (κ τούτο»

1· ΝεοΑλ. Άνάλ. τ. Π σ. 161. 412. .
2 Ή Ι’ουροΟνα ,κχί ί> Τρίποδης. Άρ. 48 της ίνιχδότο». συλλογής Πεταλ®.
3 ΙΙαρλ Grimm, D. Μ. δ' ΐζ3. τ. Ill σ. 179.
4 Το άνέχδο,τον. τσΟτο παρενόβαλεν ε’ς το ποίημά του, Στράτιν Κ αλοπίχειρον.,. 8 »,

Στέφανος Κουμ»νόΰδης' άλλά πολλώ πρότερον. περ'ι τάς άρχάς της ΙΑ'. 4ζ.χτον.τ»ετηρ;3ος, 
ίστιχούργ-ησεν αδτα κα,ι ό βυζαντινός Μανουήλ ο Φιλής (Man., Philae, Carmine ed... 
Miller 1 σ. 213.) -

5 Βλ. Zurcher et Marcotte, Trombes el cyclones. Paris, 4876 a. 121-122. CO.—Τώ» 
αδτών, Les meteores., 4η ίχδ. P. 1875 σ. 132 κε. 135.

6 Βλ. Roscher, Hermes der Windgott. Lpz. 1878. σ. 54*».  H»pt τής σχε’σεως τοΟ άέρος 
και ψυχών βλ. αύτ.—-’Αλλαχού τής ήμετε'ρα; Νεοελληνικής . μυθολογίας (έν τοΐς κεφαλαίοις 
περί Δημώδους ψυχολογίας καί. περί Λιαδόλου) Ο’α δ-.αλάβωμεν έν.τινέστερον περί τής βχέσιως 
ταύτης. 

7.Μ

εξηγείται, διατί έν τ.$ 'Ελληνικήμυθολογίας ό Έρμάς, δστις έν άρχ·$ ην πι

θανώς προσωποποίησες τοϋ άνεμου, μετεπεσεν, ίσως πολλφ πρό τοΰ Όμηρου, 
είς θεόν ψυχοπομπόν.. Προδηλως δέ η βυνταδτισϊς τών άνεμων ταϊς ψυχο

πομπούς Οεότησι καταφαίνεται έν τοΐς περί Άρπυιών μυθαλογημασιν. At 
■*Αρπυιαι  $σαν άμα καί αί πτερωτοί θυελλαι, καί δαίμονες το,ϋ. ταχέως έ*  

περχομένου θανάτου. 1 Έν τη Όδυσσεί^ ό· Τηλέμαχος καί δ Εύμαιος λεγου· 
σιν ό'τι τόν Όδυσσέα «άκλειώς ‘ΆρποιαΛ άνηρείψκντρ.»^ Άλλαχοϋ τά; Όδυσ- 

σείκς αί/Αρπυιαι ταυτίζονται καθ’ ολοκληρίαν ταϊς θυελλαις' ά Πηνελόπή 
εύχεται νκναρπκσ·/) αυτήν θύελλα, ώς άνηρπκσε τάς Πανδαρέου πούρας*

επειτά μ’ ά ν α ρ π ά ξ α σ α θ' ό ε λ λ » 
οίγετο προφέρουσα ζ.ατ’άερόεντα κέλιιΛα, 
έν προχο^ς δέ βάλοι άψ,ορράου Ώκεανοΐο. 
*Ως δ’οτε Πανδαρέου ζ.οόράς άνέλοντο θΰελλαι. . . » 
τάφρα δέ τάς κουράς. Ά ρ π υ ι α ι ά ν η ρ ε ί ψ α ν τ ο. 3. -

Έν Ίλιάδι άναφέρεται άπλώς θύελλα άνεμου, άνευ σχέοεω; πρός τά; Άρ- 

πυίας' η Έλένο) καταρκται έαυτάν’

‘Ως μ’ δφελλ’ ηαατι τω, οτε με πρώτον τέζε μητηρ. 
οίχεοΟαι προφέρουσα κακή άνέμοιο θύελλα 
είς ό’ρος $ είς κϋ.μα πολυ,'ρλοίσόοιο θαλάσσης. 4

Ταΰτα δ’είσίν ομοιότατα τ·^ πολλάκι; μνημονευθείσγ δημώδει κατάρφ- «Νά 

σε πάρτ) δ άνεμος! », γ καί ανάλογος υπάρχει άρχαία παροιμία' «άνεμοι; 
παραδοΰναι» (ventis dare aliquid). 5—Αί Άρπυιαι άπεικονίζοντο παρά τών 
άρχαίων, ότέ μέν ώς πτηνά, ότέ δέ ώ; πτερω,ταί γυναίκες, 6 ώ; έν τφ 

γνωστφ μνημείφ τών Άρπυιών έν Αυκίφ. Νΰν δ’ έν ΤΙπείρω αί '^ουθεΐαίις 
ά 'ζω&εϊαις (έξωτικκίς, Νεράιδες), νομίζοντας, «εναέρια σώματα, ά μεταμορ- 
φούμενα μάνικά itovdia."» Άξιον σημειώσεως τοΰτο, άποδεκνών ό'τι αι 
“Άρπυιαι, αΐτινες παρά τών αρχαίων έσχετίζοντο παλλαχώ; ταΐ; Νύμφαι; ®, 

συνταυτίζονται μέ τά; Νεράιδας,, ού μόνον διά τ·ής αναφορά; αύ,τών πρός 
τάς θύελλας, άλλά καί στενώτερον, έν Ήπε'.ρω>, διατηρηθείσης τ·7,ς παρκ- 

βτάσεως αύτών,. ώ; ορνίθων.

1 Βλ. Luynes, SUmoire stir les Harpyes ίυ Amiali det Instil,, di cor. arch.. Rd.ma 1815 
τ. XVII σ 4 κε.—Gerhard, Iv Arch. Zig. τ. I σ. 9i.—Preller, Griecb., Myth I σ. 458 
(436) II 331 Mannhardt, Wald u. Feldk. τ. II σ. 91 κέ. Αί 'Άρπυιαι παρ’’Απολλώνιοι 
τώ 'ί’οδίο, (Β. 276), έρχονται ε’ς τδν Φινέα νηύτ’ αελ.λαι άοευκίες» Πρ6λ. καί Vergil, Aen;. 
ΧΙΙ 855. «Hla (Megaira) volat, celerique ad terran) turbine fer'tur.»)

2 Οδ, A, 241. T, 371.—-ΙΙερί τών ταιούτων φράσεων βλ. καί Roscher, ένθ. άν. σ. 3>9.κ.β
3 Οδυσσ. Υ, ®3 κ. ε. '
4 Ίλ Ζ, 345.—ΙΙρίλ. Απόλλων. 'Βόδ, Δ, 1112 « ”Π αδτψν με τάχεΐαν ύπέρ πόντοι» 

φέροιεν ίνΟένδ! εις Ίαωλκδν ά να ρ πάξ α σα ι άελλαι.»
5 Roscher, έ»θ άν. σ, 39 καί τοΰ; συγγραφείς εις ο3; παραπέμπει.
6 Βλ. Ο. Jahn, Archaeolog. Beitraege σ. ΙΟΙ κε.
7 Χασιώτης ίν Χρυσαλ.λίδι τ, 1”, σ. 9.
8 Πρβλ. Ε. Curlius ίν Gerhard’s Denkmacler u. Forschungen-1855 άριθ. 73 σελ. 8. —· 

Schmidt, Volk. σ. 126.
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-...Τάς δοζασ(«$ περί συκπάρματας ύπό ανεμοστροβίλου, η ύπό τών εν αύτώ 
δαιμόνων άνευρίσκομεν καί παρ’άλλοις λαοϊς, Έν τφ Παλατινάτω πιστεύε

σαι, δτι ό άνεμος αρπάζει ανθρώπους καί φέρει αυτούς μακράν, 200- ωρών 
δρόμον. * Ή Polednice μεσημβρινόν δαιμόνων των Βοημών, αρπάζει έν άνε- 

μοστροοιλφ λεχώνας, αν εζελθωσι των οικιών αυτών. Κατά τι σερβικόν 
εςαραμυθιον, τρεις δράκοντες άναρπάζουσιν, ώς ανεμοστρόβιλος, τρεις ωραίας 
βασιλοπούλας χορευουσας. Ό ή'ρως άδελφόί, των., (ππεύων πτερωτόν ίππον·, 

φυτρώνει αύτάς, παλαίσας κατά των δρακόντων κα'ι νικήσας αύτούς. Οί 
δράκοντες είναι άνθρωπόμαρφοι, άλλ’έζερεύγονται φλόγας από τοΰ στόματος. 3

Ενδιαφέρουσα λίαν φαίνεται ήμΐν σφακιωτική τις παράδοσις, έν γ προ- 
δήλως ή έν τοϊς ά'ρεσι κατά τήν νύκτα ένσκήπτς,υ.σαθύελλα παρίσταται ώς 

νυμφική πομπή. «Μία φόλα*  μοϋ έκαμε νάκλι.**  ςνας άνθρωπος, δπως 
έίσασι ’παγομένοι δύο άνθρωποι ’ς τά ’ψηλότερα βουνά, οπού κατοικοΰσιν α

γρίμια*  καί έκεϊ άκούσασι τραβάλίον * * * πολύ, και έθαορέύασιν δπως νά 
*ήσαν άνθρωποι διά νά φορτώσωσι χϊόνι, διά νά τό ’πάγουσι ’ς τά Χανιά. 

Κα'ι άπ’ ής έσιμώσασι κοντήτερα γρικοΰσι βιόλαις, καί λύραις κα'ι ρογήσιμα 

παιγνίδια*  διά τούτο, έγνώρισαν καί αυτοί, δπως δεν ήσκνι άνθρωποι, άρρά 
ήσαν δαιμονικό συνέδριον*  καί τούς (ω,οΰσι καί πέρνουσιν από κοντό διά

στημα από έκεϊ άποΰ έκάθοντο, μέ ρογιορογής ψ. φορέματα^ καί άρροι μέ 
ψαρά άρογα, άρροι με ρογήσιμα, καί τούς έδειξεν δπως ή'σασι κα'ι γυναίκες 
καί άνδρες, πεζοί και καβαλλάροι, πλήθος πραμμα*  καί οί άνδρες ήσασιν 

άοποοι ώς τά περιστέρια, καί αί γυναίκες πορρά ώφαίαις, ώς αί ακτίνες τοΰ 

ήλιου*  εΐ'όασι καί έβαστοϋσαν ένα πραμμα, ώς καθώς κα'ι βαστοϋνι τό.ν άπο.· 
θαμενον νεκρόν, μεταότως αποφάσισα/ καί αυτοί, νά τούς βαρέσου,σι κάμμίαυ 
μπαρουτίά, άπ’ ή; εμπρός περάσανΓ είχαν ,κ.αί (να τραγούδι άκουσμ,ένο, κ«Λ 
έλέγασιν, όπως

Νύφην π?’ να πάρωμε, νύφην κόραν, 
από τό κρημνισμένο, νύφη μονάχην, 

καί άποφασίσασι καί τσςϊ έπαίξασι μιά' μπαρο,υθλά*  δ.ιά ταύτως καί αυτοί 
έφωνάξασι, οί προσθινοί, μΐά φωνή*  «τ-ί είναι;» κ.αί οί όπισινοϊ άποκριθήκανι, 

«Τόν γαμπρό μας έσκοτώσασι, τόν γαμπρό μας έσκοτώσασι,» καί έκλατγαν, 
καί έφωνίάςασι κα'ι έφύγασι.» 4

Παρόμ,οιαι παραστάσεις τής θυέλλης ώς γάμου $ νυμφικής πομπής άπαν,- 

τώσιν έν τ·?ί μυθολογία πολλών λαών,· γερμανικών προ πάντων καί σλαβν

1 Sebonwerth, Aus der Oberpfalz Η 112 —Mannhardt, Wald, u, Feldk. II, 93, 
, .2 Grohmann. Sagenaus Brehmen σ. 113.

3 Wuk Steph. Karadsehitsch, Volksmaerchen der Serben άρ, 5.
* Φορά. ** διήγησις· λ. τονρκ. *** θόρυβον- λ. ίταλ. (travaglio) f Λογ.’ών 

λογης' παντοειδή· σημειωτέον ότι εν Σφακίοις τό λ μεταβάλλεται πολλάκις ε’ς ρ.
■- i Paffrlrv, Travels ■ in Crete τ. II σ. 232—234 Βλ. καί Άντωνιάδου, Κρητηΐοα σ. 
1.9 '. .'.I. ' 
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κών. ’Εν Masuren λέγουσιν έπί άνεμοστροβίλου, δτι «δ διάβολος όχεϊταί προς 

γάμον.» * Έν Βοημίι^ πιστεόόυσιν, δτι έν τφ άνεμοστροβίλω εποχείται ή 
νύμφη, ήν ό διάβολος, αρπάζει έκ τής γής. % Οί Λι,έσο,ι τών ρωσσικών μυ- 
θων άρπάζου,σι γυναίκας κα'ι νυμφεύονται ταύτας. Όπόθεν δε ή θορυβώδης 
πομ,πτ) τοΰ γάμου αυτών διέρχεται,έγείρεται σφοδρά.καταιγίς.Άν εις τόν δρό

μον των έπιπροσθήση χωρίον πολλαί οίκίαι καταστρέφονται, άν δάσος πολ
λά δένδρα έκριζοϋντα,ι. Έν δέ τ$ διοικήσει ’Αρχαγγέλου, ό άνεμοστρόβιλος 

θίωρεΐταε χορός το,ΰ Λιέσι μετά της νύμφης του. Έν Γερμανίγ. τέλος ό ά- 
νευ.οστρόβιλος, δστις προηγείται καταιγίδας, καλείται συνήθως «Άνεμου νυμτ 

φη» (Windsbraut Wind^prut), ενίοτε δέ ή «όχουμένη γυνή», (Das fehtende 

Weib). Α ’Ίσως δ’ ού,χΐ δλως άσχετος ταις τοιαύταις παραστάσεσιν; έστ'ι καί 
ό. αρχαίος αττικός μύθος περί, αρπαγής τής Ώρειθυίας ύπό τού Βορέου. '

Έ κρητικη παράδοσις αναφέρει δτι οί ϊδόντες την. νυμφικήν των δαιμόνων 

πομπήν «πυροβόλησαν κα'ι άπέκτειναν τον γαμβρόν. Τοιαύτα-επεισόδια :άνατ 
φέρονται συχνότατα έν ταϊς γερμανικαϊς και σλαβικαϊς παραδόσεσι περί τής 

νυκτερινής άγριας Θήρας*  ό βλέπων ταύτην διερχομένην πυροβολεί καί φο

νεύει μ.-ίαν μάγισσαν, η άναρρίπτει μάχαιραν, καί πίπτει αυτή αίματοστα- 

γης. Κατά τάς βοημικάς παραδόσεις, δταν πυρ.οβολησγ τις κατά της άγρια? 
Θήρας άκούεται μεγάλη βοη κ,αί ταραχή, και καταπίπτει νεκρά μία γλαύξ,.? 

’Εν γένει δέ, έν τοϊς μύ.θοις καί ταΐς παραδόσεσι πολλών λαών άρχα'ίών 
κ,αί ν.εωτέρων άναφέρονται τοζεύματα ή πυροβολισμοί κατά τών νεφών, $ 
τοΰ ουρανού η τών ουρανίων σωμάτων*  ί αλλά ταΰτα διάφορον ,έχουσιν εκά.· 

στοτε έννοιαν καί έκ διαφόρων ιδεών πολλάκις άπορρέουσι. , 
γ ΊΊ περί νυμφικές πομπής πμράδο,σις δύναται νάναχθή ει'ς τόν γενικώτεφον 
κύκλον τών πολυαρίθμων, άνά πάσαν, σχεδόν, τήν Ευρώπην, διαδεδομένος 

παραδόσεων περί τής /ιατικής ατρχ-ζίας ή περί τής άγριας Θήρας' (La mes- 
nio furieuse; le grand veneur κλπ.γαλλ. — Das -wuthende Heer; die wilde Jagd 
γερμ). ΎΗσαν δ’ αί παραδόσεις αυτκι άρχικώς μυΟικαί ίσως παραστάσεις τή^ς 

εις δάση ένσκηπτούσης θυέλλης, έκπαλαι άναμιγεΐσαι μετ’ άλλων μυθολο
γικών στοιχείων, ΈνΓερμ.ανία, συνεδέοντο στενωτατα τή λατρείορ, τοΰ.’Οδί- 

νου, 8 άλλ’ ού σμκκράν έσχον πρός αύτάς ροπήν αί χριστιανικά! ϊδέαι, διότι 

νυν αντί θεών ή ήρωών άναφέρονται έν ταϊς γερμανικαϊς παραδόσεσιν, ώς ά-

1 Toppen, Aberglauben aus Masuren; εζδ. 2. σ, 34, Παρά Mannhardt, Wald-u.. Eel.dk. 
τ. II σ. 96. . * '
. .2 Grohmann, Aberglauben aus Bowmen σ,. 35. 95,.

3 Mannhadt αύτ. τ. I. σ. Vi3. ■
4 Grimm, D. Myth. σ. 525—526.
5 Mone, Anzeiger τ. IV σ. 309.
6 Grohmann, Sagen aus BBhmen a. 78. ;

■ 7 Βλ. iv Ικτάσει Rochholz, Deutscher Glaube τ. I. σ, "44 κ. ε.
. 8 Si'mrock, D, Myth, g 71 σ. 191' 3' L.3. ■ uJ 
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ποτελαΰντες τήν μκνικήν στρατιάν ή ώ; συνθηρευταί του αγρίου κυνηγοΰ δι
άβολοι, μάγισσαι, φάσματα, νεκροί, αβάπτιστα παιδία κλπ. 1 ’Ίσως ό πρώ

τος πυρήν τοΰ μύθου πρέπει νάναζητηθή έν τοϊς Βεδικοϊς υμνοις περί διώ- 
ξεως τών πονηρών δαιμόνων ύπό του (Ίνδρα ρυνοδευομένου ύπό τάς στρατιάς 
τών Μκρούτ (άνεμων), έν ή καί πνεύματα τεθνεώτων. Βεβαιότατου δμως 

δτι οί παλαιοί ‘Έλληνες είχον όμοια μυθολογήματα. 2 Τούτων κυριώτατα εί« 
σί τα περί Ώρίωνος διώκοντας τάς Πλειάδας, ή συνθηρεύοντος μετά τής 
Άρτέμιδος. 3 Ό δέ καθ’ ημάς λαός διηγείται πολλάς παραδόσεις εμμέσως 
%. άμέσως σχετιζομένας ταΐς περί «μάνικά; στρατί®;», ών τάς πλείσταςς 
Ιδίως δέ τάς διαλαμβανούσας περί αγώνων φασμάτων, ψυχών τεθνεώτων καί 

τελωνίων πρός άλληλα, θά έ'ετάσωμεν εκτενέστερου έν τώ περί Δημώδους 
ψυχολογίας κεφκλαίφ τάς Νεοελληνικά; ημών μυθολογίας. Ενταύθα περια- 
ριζόμεθα ν’ άναγράψωμεν λακωνικήν τινα παράδοσιν, διότι αυτή άναφέρει 

καί περίεργον λεπτομέρειαν καταδεικνΰσαν την σχέσιν τοΰ καρκίνου πρός τά 

τοιαυτα μυθολογήματα : Έν Τρινάσω, γέρων τις, φυλάττων αγρόν αραβοσί

του, ήκουσε περί τό μεσονύκτιον μέγαν θόρυβον καί εΐδ? πολλούς ιππείς' δτε 
έπείσθη, ό'τι δέν ήσαν άνθρωποι, έτράπη είς φυγήν, άλλα κατεδίωξεν αυτόν 

ϊγας μεγά.Ιος κάβουρας, ό όποΐ.ς τόν κατέφθασεν είς τό χωρίου, ήμίσειαν 
ώραν άπέχον τοϋ άγροΰ, και τόν έδάγκασεν, ότε έπάτησε τό κατώφλιαν τάς 

οΙκίας αύτοΰ’ έκ τοΰ δήγματος ήσθένησεν έπί πολλάς ημέρας ΰ γέρων, προσ
βληθείς ύπό πυρετού. Κχτά τού; αρχαίους ελληνικούς μύθους ό άγριος θη

ρευτής Ώρίων θνήσκει δηχθείς ύπό σκορτίου, ώς δ’ ό τά μάλιστα διαδεδο
μένο; χιακός μΰθο; άναφέρει, έδήχθη ό'τε άπεπειράθη νά βιάσγ την συγκυ- 
νηγδν Άρτέμιδα.6 ’Αλλά καί έ'ν τισι γερμκνικαΐ; παραδόσεσιν ύπεμφαίνεται

, σχέσις τοΰ καρκίνου ή σκορπίου πρός την άγρίχν θήοαν. 7

VIII Σ1ΦΩΝΕΣ
Διάβολος προςενεϊ σίφωνας. — Λάμ’α. -—Δεισιόαίμονες τρόποι πρός αποτροπήν 

ιών σιφώνων. — Σύννεφα ροφοΰσι νερόν.

Τό φαινόμενου τοΰ θαλασσίου σίφωνος, 8 φοβερώτερον μέέν άλλ’ ήττον

1 Air. σ. 192—193.—Έν γένει περί ιών παραδόσεων τούτων βλ. Simrock | 71—73.—
Grimm, D. Μ. σ. 807—902,F. Ljebrecht, des Gervasius Otia s. 173—211 (La mesnse 
furieuse)__ Kuhn έν Haupt’s Zeitschr. f, Deutsch. Alterthum τ. VI σ. 1(7 z. ε. — Groh-
mann, Sagen aus Hiihmen σ. 74—86 (Βοημικάί παραδόσεις περί άγριας δήραςί.

2 Βλ. ίν έκτάσει Dilthey, Die Artemis und die wilde Jagd έν Rhein. Museum f. Philo- 
logio N. 2. 1870 τ. XXV. σ. 3’1 z. ε.

3 Πρβλ. Preller, Gr. Myth I. σ. 367 (351) 371—372 (355).
4 ΓΙαρά τοϋ z. Πουλίζου N Πουλιζάζου, έζ. Τρινάσου.
5 Κατά τινα δημώδη πρόληψιν ό καρκίνος ίφεΟε'ις ε’ς τήν ξηράν μεταβάλλεται είς σζορ- 

πΐον It γίνει 3’ έν πολλοί; άναγνο ρ ζει ό λαός σχέσιν τοΰ καρκίνου πρός τόν σζορπίον,
6 Βλ. Preller, Gr. Myth.. II σ 371—372 (355) ζαί τούς συγγραφείς, ε’ς ου; παραπέμπει. 

—Ίσως ό μύθος είναι μεταγενέστερο; καί αστρονομικός, έπινοηΟείς έκ τής παρατηρήσεων, 
ότι δ Σκόρπιός έπιτέλει, ότε δ ’Ορίων πλησιάζει είς τήν δύσιν αύτοΰ.

7 Πρβλ, Simrock, D. Myth. § 73 σ. 201—202.
8 Κοινώς σίφουνας' λέγουσι προσέτι «σιφουνίκΰ» τήν ύπό σφοδρού συνοδευομένην άνέ- 

μου ρχγδχ'αν βροχήν, καί «σιφουνιάζουν, ή σιφουν'ζουν» έπί υγρών υφασμάτων, άτινα ξη
ραίνει ό άνεμος.

γνωστόν τών τυφώνων άποδίδουσιν επίσης είς δαιμονικήν έπήρδιαν, πι- 
βτέύοντες ότι ό Διάβολος προξενεί αυτό, 1 ένιαχοϋ δέ, ότι αί Νεράιδες, καί 
ίδίως ή βασίλισσα αύτών, ή «Λάμ’α τοΰ πελάγου». Έν ’Έλιδι άναφέρουσιν 

έίς την Λάμ’κν την αιτίαν τών σιφώνων καί παντός άνεμοστρηβιλου, ύπο- 
λαμβάνουσε δέ ταύτην δυςμενά τοϊς. ναυτιλλομένοις καί έν γένει τρομεράν. 2 

‘Οσάκις δέ πλοϊόν τι κινδυνεύει έκ σίφωνος πυροβολοΰσι κατ’αύτοΰ διά τη
λεβόλων, η διά τών πλατύστομων rpounortoir, όπως διαρρήξωσιν αύτόν*  
καί τοΰτο μέν είναι ορθότατου καί άπεδείχθη πολλάκις λίαν τελεσφόρον. ® 

’Αλλά τό πράγμα μετέπεσεν είς δεισιδαιμονίαν, καί πολλοί, άγνοοΰντες τόν 
φυσικόν λόγον αύτοΰ, διαβλέπουσιν έν αύτφ μόνον είδος απειλής κατά 

τοΰ ύπερφυοΰς φαινομένου, καί άντί πυροβολισμών επίσης συντελεστικύν 

νομίζουσιν, ότι είναι, άν έμπήξωσι την αιχμήν μαχκίρας έπί ενός τών 
ιστών τοΰ πλοίου. 4 Οί δέ παρά τήν νότιον τοΰ Εύζείνου άκτήν οίκοΰντβς 
‘Έλληνες, όταν ΐδωσι σίφωνα (κοινώς ζ/μηχ/ λαμβάνουσς μάχαιραν και,ποί- 

οϋσι τό σημείου τοΰ σταυρού, λέγοντες’ «άναστήτω ό Θεός κλπ.» ή «έν 
άρχγ ήν ό λόγος κλπ.» καί ουτω νομίζουσιν ότι τόν κόπτουσι. 5

ΓΙολλαχοΰ τάς Ελλάδος έξηγοΰσι τό φαινόμενου τοΰ σίφωνος, λέγοντες 
οτι είναι νέφη, κατερχόμενα, όπως άντλησωσι τό άναγκαιοϋν αύτοΐς πρός 
βροχήν ύδωρ.— Έν Κύπρω πιστεύουσιν, OTt μετά τήν βροχήν τά σύννεφα 

καταβαίνουν είς τήν ακροθαλασσιά, διά νά ρουφήξουν νερόν’ καί εκεί, ’ποδ 
σταθούν καταπίνουν ότι εΰρουν, ή άνθρωπος είναι ή ζφον, καί πέτραις. άκό- 

μα,. Πολλαί γραϊαι άκούουσι μάλιστα είς άπόστασιν πολλών ωρών, τόν φο
βερόν κρότον, τόν όποιον ουτω προζενοΰσι. G Αί ίδέαι δμως αυται προήλθαν 

μάλλον έξ ατελούς καί έπιπολαίου παρατηρήσεω; τοΰ φαινομένου, καί ούχΐ 
έκ δεισιδαιμονίας,

Ν, Γ. ΠΟΑΙΤίΙΣ.

1 Βλ. καί Schmidt, Volksl. 1. σ. 178.
2 Wachsmuth, das alte Grieiherlaud σ. 30-31.
3 Πρ6λ. Fonvielle, Eclairs et tonnerres. Paris, 1874 σ. 77 z. s.
4 Pegues, Histoire du volcan de Sanlorin. σ. 543.
5 Πανδωρ. τ. ΙΓ' σ 505.
6 Myriantheus, Die Alvins, σ. 141. .
7 Πρ6λ. Marcolle et Zurcher,Les meteores; 4η έκδ. σ. 124. «Les trombes font presque, 

toujours entendre un bruit assourdissant, un sifflement etrange, qui augments ou diminue 
suivant que le terrain au dessus duquel elles passent est plus ou moins humide.»

ΣημΕίωσι;.—Ό έν τώ ΊϊΟνιζώ Πχνιπιστημ'ω διαπρεπής καθηγητής κ. Κωνσταντίνος 
Κόντος, παραζληΰεΐ; ύφ’ ημών, έποιήυατο, πρός αποκατάσταση) τοΰ κειμένου τών έν τη πα« 
ρούση πραγματεία δημοσιευθέντων χωρίων βυζαντιαζών συγγραφέων, κριτικός τινας παρα
τηρήσεις, ά; εύγνωμόνως καταγωρ-ζομεν ώδε

Παρνασσού σ. 589—590 ^ραπτέον ϊσω; «τό δί ύπό τοΰ πνεύματος βιαζομένου (=ίναγ- 
κάζοντος) κατενεχβέν έπί τής γής. — σ 590. σ;. 'Ό γρ ·ύπέστησίίν » - στ. 22—23. Γρα- 
πτέον 'έσω;' «διαιρείται τα σώματα, ε’ίτις ψαύσει.« —στ. 25 γρ. »άλώμενον. “ — φτ. 29 γρ. 
«μέρη νέμεται.»—στ. 30 γρ «of λεγόμενοι.··'—στ 3i γρ «μανδτέραν » ·— σ. 591 σ 2. 
άντι πεποιημένος γρ. «π=ποιωμέ«ος» (=ποιύς τις γεγονο»;). — στ 5 «μηκάζ.ον» —,-τ 48; 
γραπτέον ’έσω;’ «δικαίως κατά τούς δφεις— έξολοΟρεύεται, φλεγομένη μέν ζτέ « - σ 591 
στ. 7. γρ. «άπέρριπτε.»



ΌΑΙΓΑ ΠΕΡΙ ΒΟϊΑΒΕΡ ΑΥΤΤΩΓΐ
ΤΟΓ ΣΥΓΓΡΑΦΕΊΣ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΜΣ ΤΗΣ ΛΥΩΝ.

ZBTTL-VSrEIB- LYTTON

'Ο Έδουάρδος Βοΰλβερ Λ ύΐτων, μυθιστορίογράφδς καί δραματικός ’Άγγλος^ 

έγεννήθη έν Heydon Hall τό 1 805. Δεκαπενταετης έδημοσίευσε διήγημά 
ανατολικόν ύπό τδν τίτλον «Ισμαήλ», έσπούδαζε δ’ έτι έν τφ πανεπιστη- 

μίω τής: Κανταβριγίας δτε έβραβεύθη τό περί «Γλυπτικές» ποίημά του. 
’Έκτοτε έπεδόθη.εις τό φιλολογικόν στάδιον δημοσιεύσας κατά τό 18’26 

συλλογήν στίχων υπό τόν τίτλον «Φυτά άγρια καί άνθη τοΰ άγροΰη καί 
βραδύτερου τά ποιήματα «Ό Neil καί Falkland» κατά μίμησιν τοΰ Βύρωνος. 

Κάτά την έποχήν εκείνην έδημοσίευσε τό μυθιστόρημα «Pelham» δι’ου 
πολλήνέκτήσατο δόζαν’ έν τω μ-υθιστοοήματι δέ τούτω, οπερ εΐνε τύπος τής 

τότε ονομαζόμενης φιλολογίας της ’Αριστοκρατίας, διακωμοδοϋνταΐ μετά 

πολλής εύφυ’ίας τά έλαττώματα καί αί προλήψεις της ’Αγγλικής άριστο- 
κρατίας. Κατά τό 1829 έδημοσιεύθη τό μυθιστόρημα «Devereux» καί τό 

έπιόν έτος ό «Paul Clifford». Τό 1831 έζελέγη μέλος τής βουλής τών κοινο
τήτων, και τό 1852, συμετέσχε τοΰ ύπουργέίου Δέρβυ ώς υπουργός τών 
Αποικιών. Ή ρητορική επιτυχία τοΰ Βοΰλβερ. δέν άπέτρεψεν αυτόν από τών 
φιλολογικών του σπουδών. Τό 1832 έδημοσίευσε τόν «Ευγένειαν Άράμ,» 

μελέτην ψυχολογικήν επί τίνος έγκληματίου διαπράζαντος φόνον πρός άπό- 
κ-τησιν πλούτου καί δαπανήσαντος είτα αύτόν εις διάφορα ευεργετικά έργα, 
ϊ’ό 1834 έδημοσιεύθη σαν οί «Ποοσκυνηταί τοΰ ‘Ρήνου,» καί αί «Τελευ

ταίο» ήμέραι της Πομπηίας,» ζωηρά εικών τής ‘Ρωμαϊκής κοινωνίας, και 
τό 1835 δ «'Ριένζης η ό τελευταίος δήμαρχος», ό'περ θεωρείται ώς το άρι-” 

στούργγιμά του. ’Από τού 1837 μέχρι τοΰ 1850 έδημοσιεύθησαν τό μυθιστό

ρημά του «Ernest Maltraves. Ό «αύλικός Κάλδερων», Alice «δ τελευταίος 
τών Βαρόνων» καί οί Κάξτωνες». ’Εκτός τών άνωτέρω μυθιστορημάτων 
έδημοσίευσε και κριτικά δοκίμια εις διαφόρους έποχάς*  'Γην «’Αγγλίαν καί 

τούς ’Άγγλους τοΰ 1833, τόν «Σπουδαστήν» τό 1835, καί σειράν ιστορικών 

μελετών διά τής «Νέας μ.ηνιαίας έπιθεωρησεως» ή; ΰπήοζε διευθυντής από 
τ'οϋ 1 832. Συνέθετο δέ καί σατυρικά καί κωμικά ποιήματα «Τούς διδύμου^ 

τής Σιάμ.ης» τό 1831, τόν «Νέον Τίμονονα» τό 1846 κάΐ τό έπικόν ποίημα 
«Βασιλεύς Άρθοΰρος τό 1848», πλην δέ τούτων καί τάς ίστορικάς μελε

τάς «Άρόλδον τόν τελευταΐον βασιλέα τών Σαξώνων», καί τάς «’Αθήνας 

κατά τό 1837, Τέλος δέ έπεχείρισε δ Βοΰλβερ ν’ανύψωση τό παρηκμακός 
άγγλικόν θέατρον, Τό δράμα αύτοΰ «‘Η δούκισσα της Βαλιέρης» άπέτυχε 

παρασταθέν τό 1837, άλλ’ ικανοποίησαν αύτόν αρκούντως «‘Ο ‘Ρισελιέ» 
καί «Ή δέσποινα τής Λυών». Άπέθανε τό 1873.'

Ό Ηίΐαφραοτής ,' ·. ;

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΗΣ ΑΥΠΝ
II

ΕΡΩΣ ΚΩΑΙ ΕΠΑΡΣΙΣ

ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΕΕΙΣ ΠΕΝΤΕ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ ΕΚ THS ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΥΠΟ

Μ. Ν. ΔΑΜΙΡΑΛ1Ι
ΚΑΙ Δ1ΔΑΧΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΟΡΦΕΩΣ

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

ΒΟΖΙΝΤ1ΟΣ πλούσιος εϋγενής της Λυών άποκρουσθείς έραστής τής Παυλίνας.
ΚΑΡΟΛΟΣ φίλος του, άπερριμμένος καί οΰτος έραστής τής Παυλίνας. ,
ΔΑΜΑΣ συνταγματάρχης (εΐτα στρατηγός τοΰ Γαλλικού στρατού) έξάδελφος τής Κυ

ρίας Δεσαπέλ.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ τοΰ Χρυσοΰ Δέοντος·
ΓΑΣΠΑΡ.
ΚΛΑΓΔΙΟΣ ΜΕΛΝΟΤΟΣ έραστής τής Παυλίνας
Πρώτος, δεύτερος, τρίτος αξιωματικός. 'Γπηρέται. Εις συμβολαιογράφος.
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΕΣΑΓ1ΕΛ, έμπορος έν Λυών,
Η ΚΥΡΙΑ ΔΕΣΑΠΕΛ σύζυγός του.
Γ1ΑΥΛΙΝΑ θυγάτηρ των.
ΧΗΡΑ ΜΕΛΝΟΊΌΓ, μήτηρ τοΰ Κλαυδίού.
ΓΙΑΝΝΟΓΛΑ, θυγάτηρ τοΰ ξενοδόχου.
ΜΑΡΙΝΑ, υπηρέτρια τής Παυλίνας.

Ή σκηνή: er Λυών χαι τοϊς ,περί^'ω/>οί< κατά -τό 1 79 5 —1798.
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Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΗΣ ΛΥΠΝ

ΠΡΑΞΙΣ Α'.

ΣΚΗΝΗ Α'.

Δωμάτιον έν τή οικία του Κυρίου Δεσαπέλ έν Αυών. 'Η Παυλίνα άναγινώσκει έπί 
'Ανακλίντρου, ή Μαρίνα αερίζει αύτήν. ’Άνθη καί σημειώσεις διάφοροι έπί τής παρά 
τδ ανάκλιντρου τραπέζης. Ή κυρία Δεσαπέλ καθημένη. Έκ τοϋ άνοικτοϋ παραθύ
ρου φαίνεται ό κήπος. . .

Κυρία Λεσάπ'ε.Ι

Διόρθωσον ολίγον τό τριαντάφυλλον εκείνο (ή Μαρίνα Αλλάζει τήν θέσιν τοΰ 
έπί τής κεφαλής τής Παυλίνας ρόδου) —Ναι, έ'τση. φαίνονται ωραιότερα τά μαλ
λιά, τό σχήμα, τό δλον: Βεβαιότατα είσαι πολύ εύ'μορφη κόρη μου — απα
ράλλακτη ή μητέρα σου. Δεν παραξενεύομαι ποσώς διότι γίνεται τόσον λό
γος περί σοϋ. Νέοι και γέροντες, πλούσιοι και πτωχοί, ό'λοι λατρεύουσι την 
ώραίαν τής Λυών, — Τω ό'ντι άναγεννώμεθα διά -τών τέκνων μας καί μά
λιστα δ'ταν έίχωσι τούς όφθαλμ.ούς και τήν ιδιοσυγκρασίαν μας.

ΙΊαυίίίυα

Κοτκοσυνετθίζεις τήν Παυλίναν σου αγαπητή μου μ-ητέρα. (Κατ’ ιδίαν) Έπε- 
θύμουν νά ήξευρα ποιος έστειλε τά άνθη ταΰτα.

Κυρία Λ εσαπεΛ.

’Όχι κόρη μου ! Σέ επαινώ διά νά σοί έμπνευσω τήν πρεπουσαν φιλοδοξίαν. 
®1σαι προωρισμένη διά τήν καλλιτεραν άποκατάστασιν. Μάθε κόρη μου δτι 
-η ώραιότης' έκτιμάται άναλόγως τής ώφελείας τήν όποιαν θά σοί προξενήση 
—·- Μαρίνα πήγαινε νά στγ5ς νά ετοιμάσουν τήν άμαξαν. ( Εξέρχεται ή Μαρίνα)

ΠαυΛίτα
Ποϊος νά μοί στέλλη καθ’ήμέραν τά ωραία ταΰτα άνθη ; Είνε ευωδέστατα!

1 (Εισέρχεται ό υπηρέτης)
'· «Λ/*  >1 πηρετης

Κυρία, ό κύριος Βοζίντιος.

Κυρία ΛεααπΙΛ

’Άς είσέλθη. Είμαι βέβαιαΠαυλίνα δτι καί δ κύριος ,ούτος θά κάμη καμ-- 
μίαν πρότασιν. 'Ο πατήρ σου πρέπει νά προσλάβη ύπάλληλον διά τό λογι- 
στικόν.βιβλίον τών κατακτήσεών σου. (Εισέρχεται ό Βοζίντιος)·

Bo'Clruot;

Χάίρω πολύ,κυρίαι, δτι ήδυνήθην νά εδρω άμφοτέρας! -—■ (Κατ’Ιδίαν) Τί 
εύμορφη ποϋ είνε I — Είνε βεβαίως μεγάλη θυσία δι’ εμέ νά νυμφευθώ τήν 
θυγατέρα τ°ϋ εμπόρου καί δέν αμφιβάλλω δτι θά μοί όφείλωσιν αίωνίαν»' 
ευγνωμοσύνην ! (Μεγαλοφώνως) Θά μοί εΛιτρέψητε κυρία ν’ άποτείνω τόν λό
γον είς τήν ώραίχν θυγατέρα σας ; (Πλησιάζει πρός τήν Παυλίναν ήτις εγείρεται 
άγερώχως) Έτόλμησα δεσποινίς, νά σας έπισκεφθώ, έπί τη έλπίδε, δτι πρό 
πολλοΰ έμαντεύσατε τόν λόγον τής έπισκέψεώς μου. Χθές δέ τό εσπέρας έπι- 
σκιάσασα δλας τάς καλλονάς τής πόλεως μας, κατεκτήσατε όλοσχερώς τήν 
καρδίαν μου. Γνωρίζετε δτι ούδείς έν τή έπαρχίσρ ταύτη είνε πλουσιωτερός 
μ.ου, καί δτι θά ήμην εύγενής, άν ή Έπκνάστασις δέν άφήρπαζε τούς τίτ 
τλους μου. Δύναμαι λοιπόν νά πιστεύω δτι δέν θέλετε άπορρίψει τήν πρό-> 
τασίνμ-ους Σας προσψέρω τήν χεΐρα καί τήν καρδίαν μου.

ΠάυΛΐνα κατ’ ιδίαν

’’Εχει ύφος άνθρωπον χορηγοΰντος χάριν, (Μεγαλοφώνως) ΕΪσθε πολύ συγ
καταβατικός κύριε — επιτρέψατε μοι νά ευχαριστήσω ύμας μετά σεβασμοδ 
και νά προσθέσω δτι, αίσθανομένη τήν θέσιν μου καί έκτιμώσα τήν περιω- 
πήν υμών, δέν δύναμαι νά δεχθώ τήν πρότασιν σας. (Χαιρετίζουσα αύτόν 
Απέρχεται)

Βοζίπινς

Νά άρνηθή ! Αδύνατον ! Βεβαίως δέν σπουδαιολογείτε ’— Κυρία,επιτρέ
ψατε μοι νά έπικαλεσθώ τήν συνδρομήν σας. Ζητώ τήν χεΐρα τής θυγατρόζ 
σας, καί βεβαιώ ύμάς, δτι θά λάβω αύτήν ύπό δρους ανταξίους τής ωραιό
τητάς της καί τής κοινωνικής μου θέσεως. Δύναμαι νά ομιλήσω μετά τοϋ 
κυρίου Δεσαπέλ;

Κυρία jsaant.l
Ό κύριος Δεσαπέλ δέν αναμιγνύεται ποτέ είς τάς οίκιακάς υποθέσεις,— 

εισθε πολύ εύγενής. "Αν τουλάχιστον είχατε τόν τίτλον τοΰ μαρκησίου, ή 
αν ή θυγάτηρ μου ήτον αποφασισμένη νά νυμψευθή πολίτην, 'ίσως τότε ήθέ- 
λομεν σάς προτιμήσει.

Βοζίττιος

Πολίτην ! Άλλά σήμερον εΐ'μεθα δλοι πολΐται είς τήν Γαλλίαν!

Κυρία ΛεσαπεΛ

Είς τήν Γαλλίαν ναι, άλλ’ εις άλλας εύρωπαικάς χώρας, οί τίτλοι καί οι 
εύγενεΐς διατηρούνται άκόμη. Γνωρίζομεν κάλλιστα τάς άρετάς ύμών καί δέν 
άμφιβάλλομεν δτι θά τύχετε συζύγου άνταξίας τής θέσεως καί τών απαι
τήσεων σας. Μετά χαράς θά σάς βλέπωμεν πάντοτε ώς φίλον, κύριε Βοζίντιε 
•— "Έλα Παυλίνα μ.ου, ετοιμάσου, ή άμαξα θά έλθη μετ’ ολίγον.

βοζ/rrioc
’Αρκεί κυρία ! άρκεϊ. (Κατ’ ιδίαν) ν’ απόρριψη τήν πρότασιν μου! ή κόρη 

τοΰ εμπόρου ! Νά άρνηθή ! Πριν δύση ό ήλιος, θά τό γνωρίζη δλη ή πόλις ! 
-—Θά κλεισθώ είς τό'μέγαρόν μου, θά έπιδοθώ είς τήν σπουδήν τής φιλο
σοφίας, καί θά γίνω μισογύνης. Νά άρνηθώσι! Αύταί πρέπει νά εινε τρελλαί 
— Κυρίαι, έ'χω τήν τιμήν νά σάς χαιρετίσω. (’Εξέρχεται)

ΤΟΜΟΣ Δ’, 10 — ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1880 ' 54
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Κυρία ΛισαπΙΛ

; : Πόσον τολμηροί ειν’ αυτοί οί άνθρωποι 1 Νομίζω Παυλίνα, δτι έφυλάξαμεν 
την αξιοπρέπειαν μας. Κάθε κόρη,· όσον άπειρος καί άν είνε, γνωρίζει πώς 
πρέπει νά δεχθ·7, μίαν: πρότασιν, απαιτείται δμως μεγάλη έπιτηδειότης διά 
νά άπορρίψν) αύτην μετά τής δεούσης εύγενείας καί ύπερηφανίας.'Τό πείραμα 
τούτο έσυνείΟιζον νά κάμνω εις τό σχολεΐον μετά τοΰ χοροδιδασκάλου.

(Εισέρχεται ό Δάμας.)
ζ/άμας·

Καλ’ ημέρα έξαδέλφη, ’Έ τί κάμνεις Παυλίνα;:Συνήλθες άπό τόν τελευ- 
ταϊον χορόν; Τόσοι θρίαμβοι πρέπει αληθώς νά είνε κουραστικοί. Καί αύτός 
δ Κάρολος έφαίνετο μελαγχολικός καί συχνά έστέναζε μετά την άναχώρησίυ 
&ου’ άλλ’ ίσως το αποτέλεσμα τοϋ δείπνου

II αν.lira
“Οχι δά, και ό Κάρολος !

■ Κυρία Λεσαπε.Ι

'Ο Κάρολος ;■ απορώ,πως γίνεται Λόγος·, ουδέποτε. έσκέφθη περί αύτοΰ η 
Ουγάτηρ μου.

Λάμας
Μπά !— διατί δχι ; ό πατηο του τφ άφήκε σημαντικήν περιουσίαν, η δε 

καταγωγή του είνε ανώτερα της ΐδικής σας έξαδέλφη-, Άλλ’ίσως έποφθαλ- 
μιάτε τόν κ. Βοζίντιον. ταΰ όποιου ό πατήρ ^το μαρκησιοςπρό τής έπανα*  
στάσεως. .. , .. ■ <■- .
■ ΙΙαυΛίνα

Τόν κ. Βοζίντιον 1 Βλέπω ότι ό έξάδελφός μας άγαπφ- νά μάς πειράζη,

, , ·■ - ί .. Κυρία ^εσαηεΐ. ,

, “Αφησε τον Παυλίνα — Βλέπω έξάδελφε δτι δέν εχεις καμμίαν λεπτό
τητα, άπ’ εναντίας παρα.τηρώ. . ελλειψίν τινα αβρότητας εις δλας τάς ιδέας 
σου. *0  κ. Βοζιντιος γνωρίζει ηδη δτι δέν εινε κατάλληλος διά την θυγα
τέρα μου.

• ’....... Λάμας . , t, .

Μπά ί μπά ! Σκοπεύετε, φαίνεται, νά δώσητε κανένα πρίγκιπα ,είς την 
Θυγατέρα σας, : .

Κυρίά Λεσαπε.Ι·

, Μάλιστα*  καί τί μέ τούτο ;— Πολλοί ξένοι πρίγκιπες.

^αιιας διακόπτων αυτήν 1 - -

Ηενοι πρίγκιπες ? ξένες κουταμέρες ! ’Εντροπή εις αυτήν την ηλικίαν νά 
λέγνις τοιάύτας ανοησίας.

Κυρίά ΛεσάπΙ.Ι

.... Εις τοιαυτην ηλικίαν ! 'Η, φράσις αυτή ουδέποτε λέγεται είς γυναίκα πριν 
$ σίυ^Κ^ϊίξί’><?ϊ· εξηκοστόν ένατον . έτος καί- εννέα μήνας τοΰ βίου της·*,  καί 
τότε παλιν υπό μ-ονου τοΰ εφημερίου τής ενορίας. (Εισέρχεται, ό ύπηρέτης)

Ύ.-ιηρίτην
. ( *Η  άμαξα περιμ.ένει» .< '.

Κυρία ΛεσαπίΛ

“Ελα Παυλίνα, φόρεσε τ'ο καπέλο σου — πράγματι έχεις ύφος άριστοκρα- 
τικόν — δέν ομοιάζεις ποσώς τοΰ πατριός σου, (Περιπαθώς) ”Α φιλάρεσκος I 
“Όταν ή κόρη άρχίζγι νά πειραζτ; είνε σημεϊον άλάνθαστον ότι βαδίζει εις τκ 
ίχνη της μητρός της.- ■

ΠαυΛίτά
Ύγίαινε, έξάδελφε Δάμα, σοί εύχομάι καλλιτέραν διάθεσιν (Επιστρέφει καί 

λαμδάνουσα τά έπί της τραπέζτ,ς άνθη) Ποιος να μοι εστειλε τα άνθη ταΰτα j 
(’Εξέρχονται ή Παυλίνα καί ή κύριοι Δεσαπέλ)

Θά ίτο λαμπρά κόρη άν δέν της είχε γυρίσει τό κεφάλι, και φοβούμαι δτι 
είνε άδιόρθωτος τώρα. Μά τόν Θεόν είμαι πολό έύτυχής διότι έμεινα άγα
μος. "Ας λέγουν οσα θέλουν περ; της άφοσιώσεως τής γυναικος—ή πιστά· 
τέρα άφοσίωσις έν τφ κόσμφ τούτφ είνε γυναικος άγάπώσης “ τόν εαυτόν 

ιης.

ΣΚΗΝΉ Β’.
Τό έςωτερικόν μικροϋ έξοχικοϋ ξενοδοχείου—έπιγραφη «ϋ Χρυσούς Λέων» ολίγας 

λεύγας απέχον. τής Λυών ήτις φαίνεται-πόρρωθεν*

Βοζιντιος όπισθεν τών παρασκηνίων

Ναι, πότισε τόν ΐππον, θά μείνωμεν εδώ ολίγον.
(Εισέρχονται ό Βοζιντιος καί ο Κάρολος)

ΚάροΛος ' ■
Ναι, φίλτατε Βοζίντιε, ύπεσχέθήν νά διέλθωμίαν δύο Ημέράς είς τό 

μέγαρόν σου— είμαι είς την διάθεσίν σου — καί έν τούτοις σε βλέπω σκυ
θρωπόν καί σιωπηρόν ώς βωβόν πάρακολουθοΰντα κηδείαν, η ώς άγγλον είς 
διασκέδασιν.

. Βοζιντιος . /

’Μη μ.ε παρεξήγησές, φίλτατε Κάρολε — είμαι δυστυχής.

. ΚάροΛος

Συ δυστυχής;— ό εύθυμότερος, ό πλουσιότερος, νέος της Λυών;

Βοζιντιος

’Ακριβώς, ενεκα τούτου, είμαι δυστυχής.—· Γνωρίζεις την.Παυλιναν, την 
μονογενή θυγατέρα τοϋ πλουσίου έμπόρου Δεσαπέλ;

ΚάροΛος..

·:.. "Αν 'την γνωρίζω; Καί τίς δέν γνωρίζει την ώς“Ηραν ύπερηφανον ταύτην 
Άφροδίτ,ην, ‘ , - "J
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Βοζΐντιός

Είνε μόνον Αλαζών, Αλλά καί πάντη Απειρόκαλος. (Εγειρόμενος) Γνω
ρίζεις, Κάρολε ; δτι άπέρριψε την πρότασίν μου !

Γ Κάροίος κατ’ιδίαν

■■■ "Οπωςκαί την ίδικήν μου. Αύτό τουλάχιστον είνε πάρήγορον. *Οταν  κά
νεις φάγη τή χειλόπητα, παρηγοοεΐται άκουων δτι και άλλοι την. έπαθαν. 
(Μεγαλοφώνως) Άπερριψε την πρότασίν σου ; καί διά τίνα λόγον ;

.· Βοζΐντίΰς . > '
• Δέν ηζεύρω, ίσως διότι είμαι Απλούς πολίτης, του πατρός μου άπωλέ- 
σαντος ώς ηςευρεις τόν τίτλον τοΰ μαρκησίου. Τώρα δέ, δτε δέν ύπάρχουν 
.πλέον εύγενεΐς έν Γαλλίας, και εΐ'μεθα δλοι ί'σοι, περιμένει φαίνεται μιλόρδον 
τινα άγγ,λον. ή κομητα γερμανον, δστις άψηφών πάντα κίνδυνον, θά σπεύση 
έΐς Λυών δια νά ζητηση την χεϊρα της θυγατρος τοΰ εύτελοΰς τούτου. —— 
Ναι, ·ήρνηθη καί μετά περιφρονήσεως ! Μά τόν θεόν, θά τό μετανοήση' πυ- 
ρεσσώ από οργήν καί άγανάκτησιν. -τ—‘Νά άπορρίψγ) την πρότασίν μου!

Κάρολος

Ήσύχασον φίλε μου— ©ά σοί εί'πω μυστικόν τι.’Ακριβώς διά τδν αύτόν 
λόγον άπέρριψε καί την ίδικήν μου·

; Βοζίττιος
Την ίδικην σου ! — τό πράγμα είνε πολύ διάφορον! — ’Αλλά δός μοι την 

χεϊρά σου, Κάρολε' πρεπει νά εΰρωμεν τό μέσον νά έξευτελίσωμεν αύτήν.— 
Μά τόν Θεόν έπεθύμουν νά την έβλεπον σύζυγον γελωτοποιού τίνος !

(Εισέρχεται ό Ιδιοκτήτης μετά τής θυγατρος του)

'Ιδιόκτητης
Δούλος σας, πολίτα Βοζίντιε —·■ δοΰλος σας κύριε. Ίσως θά προγευματίσετε 

^Χ,ομβν Αρκετά φαγητά. ' '

. Βοζΐντιος
' ' Δέν έχω δρεξιν.

Κάρο.Ιος

Ουτ’ έγώ’ εντούτοις δέν είνε καλόν νά όδοιπΟρνί τις μέ κενόν στόμαχον.
Τι έχετε; (’Εξετάζει τόν κατάλογον τών φαγητών)

Φωται ΐζωθεν

Ζητώ δ πρίγκιψ ! ζητώ ό πρίγκιψ !

Βοζί,ττιος
Ό πρίγκιψ I Ποιος πρίγκιψ; ένόμιζον δτι δέν ύπάρχουν πλέον πρίγκιπες 

εις την Γαλλίαν.
Ίδ ιοκτήτης

•; . Λ»; 4,· τά παιδίά -τόν" όνόμάζουν πάντοτε πρίγκιπα.Έκέρδισε τό βραβείου 
εις Τ'ίιν σκοποβολήν, καί τόν συνοδεύουν έν Οριάμ.βφ εις την οικίαν.
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Βοζΐπιος
Καί ποιος είνε αυτός ό κύριος';

Ιδιοκτήτης
Ποιος άλλος παρά τό καύχημά τοΰ χωρίου ·, δ Κλαύδιός Μελνοτος; Βεβαίως 

θά ηκούσατε περί αύτοϋ;

ΚΑροΛος έπιστρέφων τόν κατάλογον

Δέν είχα ποτέ την τιμήν. — Σοϋπα, λαγώς σάλτσα, κοτόπουλο ψητό/ 
καί τίποτε άλλο.

- Βοζΐντιος

Ό υιός τοΰ γέροντος κηπουροί! Μελνότου ;

'Ιδιόκτητης

Αυτός, μάλιστα, "Ένα αξιοθαύμαστο παιδί.

Βο'ζΐττιος

Δίατί Αξιοθαύμαστο; Μήπως διαφέρουν τά λάχανά σου Από τών άλλων

Ιδιοκτήτης

“Α,-αύτός δέν εργάζεται πλέον εις τό περιβόλι. Αυτός είνε πνεμά.

ΚΑροΛος · ' * ' ;
Τίείνε; ·

Ιδιοκτήτης

Πνέμα μονάχο! “Ανθρωπος δ όποιος είμπορεΐ νά κάμν) δ,τι θέλει, εκτός 
ωφελίμων πραγμάτων" αύτό σημαίν'έ^πνεϊλα.

ΒοΙ,ίντιος , ..................1

Διηγειρες την περιέργειάν μου" έξακΰλούθει.

···.■. <■· - - - : 'Ιδιοκτήτης

Τέσσαρα έτη Απέρασ'αν άφότου άπέθανεν δ γέρο Μελνότος δ όποιος άφη*  
σεν Αρκετήν περιουσίαν εις τό παιδί ίου. Παρετηοήσαμεν τότε δλοι μεγάλην 
μ.εταβολην εις τόν Κλαύδιον' ηρχισε νά σπουδάζη Λατινικά, έπήρε ένα’ κα
θηγητήν τής Λυών δ όποιος είχε τόσα πολλά εις τό κεφάλι του ώστε έφό- 
ρεσε.μίά-μεγάλη-περούκα διά νά τά χωρέσ·/), Έπήρε δάσκαλον τής ξιφα
σκίας, τοΰ χοροΰ καί τής μουσικής, έπειτα έμαθε καί ζωγραφικήν. Τέλος 
έλεγαν, δτι ό νέος Κλαύδιός θά ύπάγή ’ς τό Παρίσι νά άποκατασταθη ώς ζω
γράφος. ’Στάς άρχάς.τά παιδιά έγελ.οϋσαν μαζί του, άλλ’ έπειδή είνε πολύ 
χεροδύναμος τά έμαθε πώς πρέπει νά φέρωνται, καί. τώρα ορκίζονται όλά 
εις τό δνομά του. "Όλα τά κορίτσια' τοΰ χωρίου τρελλαίνονται γΛ’ αύτόν.

Βοζΐττιος ■ ' ■ ■■· ·
Βεβαίως δ νέος οδτος έχει μέλλον !—Καί διατί τδν ονομάζουν πρίγκιπα ς

.. Ίδιοκτιήίης

Πρώτον μέν διότι είνε πάντοτε Αρχηγός'των, δεύτερον διότι εΐνέ ύπερή-
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φανός, και φορεϊ πάντοτε κενούργία φορέματα, κα'ι τρίτο» διότι έ’χει άέρα- 
πρίγκιπας. ........ Λ .

Βοζ,ίντιος

Καί ποϊος, υποθέτεις, έγύρισε τό κεφάλι τοΰ τρελλοΰ’τούτου ; "Ισως 
η Έπανάστασις;

'Ιδιοκτήτης

ΝαΙ η έπαναστασις εκείνη η οποία. μάς κάμνει δλους άνω κάτω, η έπ®· 
νάστασις τοΰ έρωτας.

Βοζίντιος

Πολύ ρωμαντικός νέας πρέπει νά είνε! — Και ποιαν νοστιμεύεται;
Ιδιοκτήτης.

*Α ! — Αύτό είνε μυστικό, κύριοι.
Βοζίντιος

Βεβαιότατα-!
/' Ιδιόκτητης

’ΊΓκουσα άπό την μητέρα του, καλή γυναίκα ! δτι νοστιμεύεται, τιπα,τ® 
όλιγώτερον, άπό την ώραίαν τ$ίς Λυών, την Παυλίναν Δεσαπέλ.

Βοζίντιος και Κάροίος
Χάχα!—Λαμπρά !

* 'Ιδιοκτήτης

Μη γελάτε, είνε αλήθεια δπως σας βλέπω καί μέ βλέπετε.
Βοζίντιος λ

Καί τί τοδ λέγει η Ωραία της Λυών ς
'Ιδιοκτήτης<

*Ώ, ούτε κατεδέχθη νά τδν ζυττάξνι ποτέ, μολονότι δταν ητα παιδί ειργά- 
ζετο είς τό· περιβόλι τοΰ πατρό; της. '

Βοζίντιος
Είσαι βέβαιος;

Ιδιοκτήτης

..Ή'μητέραζτου·-λέγει, οτι ιό Παυλίνα δέν■ τδν είδε ποτέ κατά πρόσώπον·.
Βοζίντιος σύρων τόν Κάρολον κατ’ ιδίαν

.. Εύρον. τδν. τρόπον τόϊς έκδικησεως.— Ιδού, πρίγκιψ, διά την υπερήφανο» 
Παυλίναν. Μέ έννοεϊς;

. » .■<■“■·' Κάροίος ■’ >■"

Νά μέ πάρν) ό διάβολο; άν έννο,ώ-τίποτε.
-ί; Βοζίντιος ■ ·

Είνε άπλούστατον άνόητε ! — Δέν σύμφωνε^ νά κάμωμεν τδν κομψευό- 
μενον τοΰτον γελωτοποιόν νά περάστ) ,ώ; .πρίγκιψ; .τ— νά τφ δανείσωμεν χρη*

ματα, φορέματα, καί ό',τι άλλο χρειάζεται ; Νά τόν κάμώμεν νά ζητησνϊ 
καί νά νυμφευθφ την Παυλίναν. Δέν θά $τθ λαμπρόν ; Γ ®

Κάρο.Ιος " ‘

”Α.! θαυμάσιον αληθώς ! ’Αλλά πώς θά ύποστώμεν τά; αναγκαίας δατ 
πάνας της Α. Ύψηλότητος; ‘

Βοζίντιος ■ , *■

Μπά! Χάριν τ$ί; έκδικησεως πρέπει νά Ουσιάσωμεν καί περισσότερα των 
χιλίων λουδοβίκειων' ώς πρός τάς μικρά; δέ δαπάνα; της Α. Ύψηλότητος 
δ ύπηρέτης.μ,ου .είνε πιστότατο; καί δόναται νά φροντίσ-ρ περί αύτών. ”Ας 
σπεόσωμεν λοιπόν νά ίδωμεν αύτόν, άν πράγματι είνε δπως μάς τόν παρε- 
στησαν.

ΚάροΛος ' ■ .
Εύχαρίστως’ άλλά τό γεύμα;

Βοζίντιος*
"Εχεις πάντοτε τόν νοΰν σου είς τό γεΰμα !—Ακούσε, (άποτβινδμ»νο«;«φδ< 

τόν Ιδιοκτήτην) Πόσον απέχει ή καλΰβη τοϋ νέου Μελνότου ; Έπεθόμου.ν νά 
έβλεπον τόν άξιοθαόμαστον τοΰτον νέον. - ,Λ <·..·. ■

Ίδ ιοκτήτης

Πάρτε κατ’εύθεϊαν τδν μικρόν δρόμον, στρέψατε έπειτα εί; τδν μεγά- 
λον, καί θά ί'δητε την καλύβην τ·ης μητρός του.

’Αλήθεια; κατοικεί λοιπόν μετά της μητρός του ; (Κατ’ΐδίαν) Δεν πρ.ε-, 
πει νά έμπιστευθώμεν είς την έχεμυθίαν της γραίας'’καλλίτερα να' στειλω- 
μεν νά τόν ζητησωμεν. Πηγαίνω μέσα νά τοϋ γράψω δυο λέξεις. — ’Έλα 
Κάρολε.

·. .■ ΚάροΛος

Ναί, — Βοζίντιος Κάρολος και Σ«, έργοστάσι'άρχαί πριγκίπων χονδρικώς 
καί λιανικώς. Εύγενέστατον είδος εμπορίου.—Άλλά διατί τόσον σαβαρός ;

Βοζίντιος

Σύ σκέπτεσαι μόνον περί του αστείου, άλλ’εγώ περί τίίς έκδικησεως!

ΣΚΗΝΗ Γ.
Τό .Εσωτερικόν της καλυβης τοΰ Μελνότου. ■’'Ανθη τοποθετημένα, Εδώ και Εκεϊ· ■ κιθά

ρα Επ! δρύινης τραπεζης, χαρτοφυλάκων. Ε’ικών Επί δκρίβαντος κεκαλυμμενη διά 
παοαπετάσματος. Διάφορα ξίφη .Επί τοΰ; μαρμάρου της 'Εστίας. Τάσις. πρός^ φι- 
λόκαλον διευθέτησίν τών χονδροειδών επίπλων κλίμαξ πρός τα δεξιά άγουσα εις 
την άνω οροφήν.

Φωναί εζωθεν ι
Ζητώ ό Κλαυδιος Μελνότος.! Ζητώ ό πρίγκιψ! ' -
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ΊΙ _^ήρα' ΜεΛνόΐου

“Ακούσε J είνε τό-άγαπηΐό μου παιδί- — είμαι βεβαία ότι έκέρδισε τό 
βραβείου καί τώρα πρεπει νά τούς περιπβιηθοιμεν όλους.

.^ίΛαν^ιΟζ άνοίγων τήν Οόραν-

Βως! Δεν ερχεσθε μέσα; Καλά*  καλά, τότε Θά διασκεδάσωμεν άλλοτε» 
υγιαίνετε, υγιαίνετε. , > t

ΦωναΙ : ... ’ ■·■■»*
Ζητώ ό πρίγκιψ Κλαύδιος! Ούρα!'

(Εισέρχεται ό Κλαυτοί κρατών δόλον...

Κ.Ι',ινδιος

Χαϊρε, άγαπητή μήτερ, πρέπει-.:μέ συγχαρής, δέν έχασα ούτε μίαη 
βολήν. Δεν δίνε ώραϊαν· τά δπλον ; .

. Χήρα
Σάμ! Καί παία είνε ή ..αξία του Κλαύδΐε ; ■.. . ,.

ΚΛαύδιος
Αξία! Ποιαν αξίαν έχεε ή ταινία διά ταν στραπώτην ; Αξίζει τά πάντα, 

ή δόξα είνε άνεκτίμητας. .

’Άφησε τήν δόξαν εις τούς μεγάλους; παιδί μου. Πληρόνεε πολύ ακριβά 
οποίος κτίζει σπίτΙα ’ςτήν άμμον ! Πώς Θά τελειώσουν αυτά τέλος πάντων- 
Τί σε ωφελούν τά Λατινικά, τά τραγούδια, ή κιθάρα, ή ξιφασκία, ό χορός 
και ή ζωγραφική; *Ολά  είνε πολύ καλά αλλά τί έκέρδισες άπ’αυτά ;

. ΚΛαύδιος. .

Πλοϋτον ! πλούτον μητέρα. Πλούτον πνεύματος—πλοϋτον τής καρδίας—* 
νψηλάς ιδέας—ωραία όνειρα—ελπίδά >>©ημης, καί την Φιλοδοξίαν νά κα
ταστώ άξιος τοϋ έρωτος τής Παυλίνας.

Χήρα ■ ,
Ταλαίπωρε Κλαύδιε! Δέν Θά σκεφθ^ ποτέ περί σου η νέα αυτή.

< -; K.lacdioq
Σκέπτονται ποτέ περί ημών τά άστρα ; Και δμως Sv ό φυλακισμένος ΐδη 

τό φως αύτών εντός της φυλακές του, δύνασαι ποτέ νά τόν διατάξγς νά 
στρεψφ τό πρόσωπον άπό την, λάμψίν; ίάόϊών; Τοιουτοτρόπως κ’ εγώ άπό 
την μικράν ταύτην καί πενιχράν καλόβην ύψόνω τούς όφΟαλμ,ούς πρός την 
Βαυλιναν και λ,ησμ.ονω .τα δεσμ.α μου. (Βαδίζει πρός την εικόνα και σύρει τό 
•παραπέτασμα) Ίδέ την εικόνα της—τήν έζωγράφισα έκ μνήμης. Ώ πόσον 
την αδικεί'ό χάρτης! (Λαμβάνει τόν χρωστήρα καί εϊτα ρίπτει αύτόν κατά γης) 
Δεν Θά γίνω ποτέ ζωγράφος ! Μίαν μόνην δύναμαι νά ζωγραφίσω, και αύτη 
είνε υπέρτερα πάσης τέχνης. Καλλίτερα νά έγενόμην στρατιώτης—"Εχει 
ανάγκην στρατιωτών η Γαλλία ! — ’Αλλά ν’άφήσω τόν άέρα τόν όποιον 
άνάπνεει ή Παυλίνα!—ι ψί·ώρα είνε ; ΐόσον .άργά ; Θά σοί εί'πωίένα 

μυστικόν μητέρα. Γνωρίζεις δτι κατά τάς τελευταίας έξ εβδομάδας Ιστελ·»' 
λον τακτικώς καθ’ έκάστην είς την Παυλίναν τά σπανιώτερα άνθη — Τά 
άνθη ταΰτα τά φορεϊ, τά είδα, έπΐ, τοϋ, στήθου της. Κα'ι τότε, ώ τότε μοί 
έφάνρ, δτι όλη ή οικουμένη άνέδιδεν ήδυτάτην εύωδείαν. Τώρα έγινα τολ
μηρότερος- έξέφρασα την λατρείαν μόυ'είς στίχους τούς όποιους τ^ έστειλα» 
καί τούς υπέγραψα διά τοϋ ονόματος, μουι Ό απεσταλμένος μου έπρεπε νά 
είν’εδώ αύτην την ώραν, Τώ είπα νά περιμένη. άπάντησιν, <

Χήρα ■ ■·. ·. .

Καί ποιαν άπάντησιν περιμένεις· νά λάβγς Κλαύδιε ;

ΚΛαύήιος
’Εκείνην την οποίαν εστειλεν είς τόν πτωχόν τροβαδούρον η βασιλισσοε 

τής Ναβάρας. β’Άφες με νά ί'δω τό Μαντείαν έκεΐνο τό όποιον αγγέλλει 
» έίς τά έθνη τήν ωραιότητά μου !» Θά μέ δεχθή. θ’άκούσω τήν φωνήν 
της —i Θά συναντήσω τό βλέμμα της —· Θ’ άναγνωσω έπΐ τών παρειών της 
τάς γλυκείας έκείνας σκέψεις αίτινες έκφράζονται διά τοϋ έρύθήματός'ι Τότε 
—τότε, ώ τότε—ί'σως λησμονήσ-/) δτι είμαι υιός χωρικοϋ ! „

λονής. 
μόνον 
πόσον

Νομίζεις δτι θά καταδεχθγι ποτέ νά,-σέ άκούση;

- ΚΛαύδίος*.

ς. ευγένεια*  
Ώς ένθύμημα θά μοΐ δώσν) μικρόν τι δώρον,. άνθος, ή χειρίδα ’— ’Ώ παρα
φορά ! Θά καταταχθώ εις τόν στρατόν της δημοκρατίας. — Θά προαχθώ. 
Τό όνομά μου δέν θά· πρακαλ.^ πλέον, τό ερύθημα έπΐ τών παρειών τής Καλ- 

Έπανελθών θά έχω τό δικαίωμα νά τή εΐπω. «Ίδέ, δτι ό έρως όχι 
δέν ταπεινόνει τόν ύπερηφανον, άλλ’άνυψοΐ καί τόν ταπεινόν! ’Ώ 
ή καρδία μου πάλλει ! ”41 πόσον ένδοξοι τοϋ μέλλοντος πρόφήτοά.

είνε ή έλπΐς και ή νεότης! . , , ,
(’Ακούεται κρότος εις τήν Ουράν)

■ . ,-·< >. κ’λ ,’

’Ορίστε.
. ΚΛαοδιος

Καλώς ήλθες Γασπάρ·- Που είνε ή επιστολή:; ; Διατί δέν απαντάς; 
(Ο Γασπάρ τφ εγχειρίζει γράμμα). s Αύτή-;. Αυτή, είνε ή ίδική μου, εκείνη τήν 
όποιαν σοί έδωκα. Διατί δέν τήν άφήκες; ;

Γασπάρ
Ναι, τήν άφήκα. . .

z ΚΛαυ^ιος

Μοί έπέστρεψαν τούς στίχους μου. Τίποτε άλλο! ' Γ

Γασπάρ

Θά ΰπερηφανευθ^ς βέβάίώς' μανθάνων ποιας τιρ.ής 'ήξιωΘή'ό άπείΐαί’μέ- 



Η ΔΕΣΠΘΙΝΑΚΤΗΪ ΛΥΩΝ78Q ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ.

νοζ σου. Πρός χάριν σου, Κλαύδι®, ύΐιέφερα ό',τι ούδείς Γά'λ'λας $0ελεν ύπο- 
μ.είνη άνευ καταισχύνης.

ΚΙαΰδιος

Καταισχύνης Γασπάρ! Καταισχύνης! ■

Ραοιτάρ
Ένεχείρισα την επιστολήν σου εις τον θυρωρόν, καί άπό υπηρέτου εις υπη

ρέτην έφθασε.ν. ®ίς τάς χεϊρας εκείνης εις, την όποιαν έστέλλετο,

Κ.1ανδιο$

Την έλαβε; Είσαι βέβαιος; Αΐ, έπειτα ;

7’αοττάρ ■■■'■<■■ ... ·■'·<.

Την έλαβε, άλλα μοί έπεστράφη. μετά ραβδισμΰν. ’Ακούεις φίλτατε 
Κλαύδιε; Μετά ραβδισμών. Μά τί διάβολο, δοϋλοι εΐμεθα ακόμη ήμεϊς οι 
δυστυχεί; χωρικοί καί μάς μεταχειρίζονται ως κτήνη ;

Κ.Ιάΰδιος ■'
'Ραβδισμού;; οχι, Γασπάρ, άδύνατον !

. '■ ■ ■' Γασπιϊρ
"Αν δεν ήσθκνόμην τα αίσχος τοϋ νά φέρω αυτά; ήθελον σοί δείξει καί 

τά σημεία. 'Ο υπηρέτης εκείνος ό όποιος έρριψε την επιστολήν σου εις ,.την 
λάσπην είπεν ότι, κυρία καί η μητηρ της τό έθεώρησαν μεγάλην προσβα 
λήν,“ Τί περιεΐχεν ή επιστολή σου Κλαύδιε;

ΚΛαύδιοζ (Παρατηρών την επιστολήν)

’Επιστολήν τοιαύτην ήδύνατο νά στείλη και δούλος εις μίαν αύτοκρά- 
orfipay. Ούδεμία άπρεπής.λέξις έν αύτ·^.. .........

Γ ασπαρ

. Είπον δτι καί σύ θά πάθης τά αυτά άν ποτέ περάσης άπδ τον δρόμον 
έκεϊνον. Θά άνεχθώμεντην προσβολήν1 «αυτήν Κλαύδιε;

Κ.ΙανδιΟζ (όλίδων την χειρ» τοΰ Γασπάρ)

'■ Συγχώρησήν μοε. Τό σφάλμα είνε ίδικόν μου, εγώ είμαι ό αίτιος τής προ
σβολής ταυτης.· Δεν Θά. τό λησμονήσω. Θά εκδικηθώ την άσπλαγχνον καί 
αλαζόνα ταύτην, Θά σ® ικανοποιήσω Γασπάρ.

Γασπάρ
Έταράχθης Κλαύδιε' μή σκέπτεσαι περί έμοϋ. Χάρίν σου είμαι πρόθυ

μος νά ύποστω πάντα κίνδυνον. ’Αλλά ραβδισμούς ’ Δεν μέ ερεθίζει το 'κτύ- 
πζμκ Κλαύδιε, ή καταισχύνη.

. Κ.Ιαήδιος

».«^Ρ.^·^ι«τί..πρρ^λήΘη«αν.! Καί ποία ή προσβολή ;;
»

Γασπάρ
Δεν έγραψες εις την Παυλίναν Δεσαάέλ, την Θυγατέρα τοϋ πλουσίου 

έμπορου ; -
Κ.Ιαύδιος

Ναί. ’ -
Ρασπάμ

Δεν είσαι· χωρικός, υιός κηπουροϋ; —Ιδού ή προσβολή. Ποτέ, ποτέ μη 
λησμονήσης Κλαύδιε, την εις πολίτην γάλλον γενομένην ταύτην προ,σβάλή*  

·■ (’Εξέρχεται)
Χήρα ,

Πιστεύω δτι ίατρεύθης τώρα Κλαύδιε.

Κΐαύδΐίβς (Ξεσχ'ζων την Επιστολήν)

Οδτω Θά ξεσχίσω καί την εικόνά της—-Θά σταματήσω αύτήν εις τον 
δρόμον -—θά την υβρίσω—Θά ραπίσω εις τό πρόσωπον τούς φαύλους ύπη- 
ρότας της—Ναί, ναι— (Στρέφεται προς την χήραν) . Είπε μοί είμαι δύσμορ
φος-— κυρτός .— ειδεχθής ; · . . :

Χήρα

Κ.Ιαύδιος

Είμαι άνανδρος—κλέπτης, ψεύστης;

Χήρα ;
Σύ!

ΚΛαδδιος
Κτήνος, βλάξ, κοϋφος, μάταιος;

Χήρα
”<WZi.

» Κ,Λαδδιος

Τί είμαι.λοιπόν—Χειρότερος ό'λων τούτων;-
Είμαι άπλοϋς χωρικός ! Τί κοινόν μεταξύ χωρικού καί έ'ρωτος...; Μάταιαι 

έπαναστάσεις, διατί επιδαψιλεύετε δλην σας την θηριωδίαν επί των μεγά
λων; ”Ω είθε όλοι ημείς οί έργάται καί χειρόνακτες ν’ άπαλειφθώμεν από 
τοϋ προσώπου τής γής, διά νά μάθωσιν οί αλαζόνες τί Θά ήτο ό κόσμος, ή'νευ 
ημών! (Εισέρχεται ό δπηρέτης έκ τοΰ ξενοδοχείου) ,

’Γπ>ιρά[ης - ■ .·

"Ενα γράμμα διά τον πολίτην Μελνότον.

ΚΛαύδιος

Γράμμα ! ’Ίσως είνε ίδικόν της — ποιος σέ έστειλε ;

'Γπηράτης ‘ "

*0 κύριος — Με συγχωρεϊτε, ό πολίτης Βοζίντιος ό όποιος Θά γευματίση 
®ίς τον «Χρυσοϋν Δέοντα». _ ■ , , .
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ΚΛαύδιος
Βοζίντιος! (άναγινώσκει)
«Νέε, Γνωρίζω ιό μυστικόν σου — ερασαι νεάνιοος τάξεως άνωτερας τής ΐδικής σου- 

» δν φανής γενναίος, ευφυής και εχέμυθος, θα κατωρθώσω τήν πραγμάτωσιν, τοΰ όνεί- 
» ρου σου· ο μόνος όρος ον σοί ζητώ είνε νά ακολούθησες καρτερικώς τό σχέοιόν σου. 
« ’Απαιτώ νά όρκισθής έπισήμως art θά νυμ.φευθής εκείνην ήν περιπαθώς αγαπάς, καί 
» οτι κατά τήν ήμέραν τών γάμων θά όδηγήσης αυτήν εις τόν οίκον σου. Δέν άστεΐ- 
» ζομαι — "Αν θέλγ,ς πλειοτέρας πληροφορίας μή χάσης ούτε λεπτόν" άκολοόθησον 
» τον κομιστήν τοΰ παρόντος δστις θά σέ όόηγήστ, εις τόν φίλον καί πάτρωνα σου » Άδόλφον Βοζίντιον,«

Κίαύδιος

Εινε δυνατόν; Μήπως τά πάθη μας εινε μάγισσαι στέλλουσαι ήμΐν ά- 
γαθά ή κακοποιά πνεύματα; Θά υπάγω αμέσως.

Τί είνε Κλ.χΰδιε;
ΚΛαύδιος

«Νά νυμφευθής εκείνην ήν περιπαθώς άγαπάς, νά'όδηγήσγς αυτήν εις 
» τόν οίκον σου» — ’Έρως καί έκδίκησις 1 Τίς τδν ,δόο είνε ισχυρότερος' j 
(Παρατηρεί τήν εικόνα.) Μοί μειδιάς γλυκεία μορφή...πόσον μωρός είμαι1 αγα
πώ λοιπόν αυτήν άκόμη; ’Όχι, τήν οπτασίαν μόνον τοΟ μυθιστορήματος μου 
έλάτρευσα, δώτι εις τήν πραγματικότητα άπέδωκα περιφρόνησιν άντί περι- 
φρονήσεως. Ύγίαινε μήτερ. Θά έπανέλθφ ταχέως. ‘Ο νους.μου ζαλίζεται,— 
'Η γή στρέφεται (Παρατηρεί καί πάλιν τήν εικόνα) "Οχι, δέν είνε έμπαιγ- 
μός1 δέν ονειρεύομαι.

rzz3 jk-Sjis zer? "·

ΣΚΗΝΗ A'.
*0 κήπος τοΰ Κου Δεσαπέλ έν Λυών — Ό οίκος φαίνεται εις τό βάθος 

τής σκηνής. (Εισέρχονται ό Βοζίντιος καί ό Κάρολος.)

■ Βοζίντιος

* Λοιπόν, πώς σοί φαίνεται τό σχέδιόν μου; Δέν επέτυχε θαυμασίως; Άφ*  
•ης στιγμής έπαρουσίασα τήν Α. ‘Υψηλότητα, τόν πρίγκιπα τοΰ Κόμου εις 
τήν κομπορρήμονα μητέρα, καί τήν υπεροπτικήν θυγατέρα, τά πάντα έτε- 
λείωσαν" ήλθεν1 είδε1 κατέκτησε. — Μολονότι δέ ολίγαι παρήλθον ήμέραι 
άπό τής άφίξεώς του, ούχ’ ήττον τφ ύπεσχέθησαν ήδη καί τήν χεΐρα τής 
Παυλίνας.

Ευτυχώς ανήγγειλες είς αύτούς ό'τι ό., πρίγκιψ περιηγείται incognito, διότι 
άλλως, δαπανών πόσον αφειδώς .τά χρήματά μας, διά νά κρατήσγ φαίνε- 
ται τήν θέσιν του, διέτρεχε τόν κίνδυνον νά ανακαλυφθώ ύπό τοΰ Διευθυντη
ρίου, (το όίϊοϊον δέν άγαπά πολύ τού; πρίγκιπας.) ............. 1

του ενδύματα,

Βοζίντιος
Είνε τφ δντι πολύ παράδοξος, καί φοβούμαι ότι τδ κάμνει επίτηδες ό 

πανούργος,—Μόλα ταΰτα, πρέπει νά όμολογήσωμεν, δτι περιποιεΐ, τιμήν είς 
τούς ύπηκόους του, καί οτι κάμνει τό μέρος του πολύ καλά, κρατών έπι- 
χαρίτως τήν αδαμαντίνην ταμβακοθήκην μου και φιλοκάλως φέρων τά νέα 

του ενδύματα.
, Κάρο.Ιος

Καί τδν άδαμάντινον δακτύλιόν μου. Άλλα, φρονείς, δτι θά έπιμείνν; μέ
χρι τέλους ; νομίζω οτι βλέπω ήδη συμπτώματα ύποχωρήσεως” δέν θά δυ- 
νηθώ νά κρατήσν; τήν θέσιν του άν ή συνείδγσις άρχίσγ νά τόν τύπτιρ.

Βοζ,ίντιος
Τόν δεσμεύει δ όρκος του ! δέν δύναται νά ύποχωρήσή χωρίς νά παραβή 

αύτόν, καί οί μικροί ουτοι άνθρωποι εινε πολύ δυσειδαίμονες ! Άλλά καί 
τώρα τρέμω μή άνακαλυφθή1 φοβούμαι δτι ό άξεστος εκείνος συνταγματάρ
χης, δ έξάδελφος τής Κυρίας. Δεσαπέλ, ήρχισε. νά τόν ύποπτεύγι1 πρε'πει νά 
σπεύσωμεν νά τελειώσωμεν τήν κωμφδίαν1 έχω κατά νοΰν ένα σχέδιον διά 

τοϋ οποίου δλα τελειόνουν σήμερον.

• Κάρο.Ιος
Σήμερον ! Δυστυχής Παυλίνα1 ταχέως θά διαλυθώ τδ δνειρόν της.

Βοζίντιος
Ό γάμος θά τελεσθή σήμερον1 απόψε δέ κατά τδν όρκον του, θά φέρν) 

τήν νύμφην είς τόν «Χρυσοΰν Λέοντα,» καί πότε πομπή, θεραπεία και’τί
τλοι, εξαφανίζονται διά μιας1 ή δέ Α ύτής Ύψηλότης, ή πριγκίπισσα θά 
ε'δγι δτι ήρνήθη τόν υιόν τοΰ μαρκησίου διά νά συζευχθή τόν . υιόν τοΰ κη
πουρού ’. — άλλοτε μέν προσφιλής, νΰν δέ μισητή, άλλ’ ούχί καί λησμο- 
νηθεϊσα Παυλίνα ! Μέχρι τρυγάς θά πίγς τό ποτήριον! — Θά μάθγις τί ση
μαίνει έξευτελισμός ! ■
(Εισέρχονται έκ τής οικίας ό Κλαύδιος ώς πρίγκιψ τοΰ Κόμου οδηγών τήν Παυλίναν. 

ή κυρία Δεσαπελ κρατοΰσα ριπίδων, και ό συνταγματάρχης Δάμας. Ό Βοζίντιος 
., καί δ Κάρολος χαιρετώσι μετά σεβασμού· ή Παυλίνα περιπατεϊ κατ’ Ιδίαν μετά 

τόΰ Κλαυδίου).
Κυρία deaaxsJ.

, Κκλημέρα κύριοι1 τή άληθείφ έγέλασα τόσον πολύ ώστε δέν άντέχω 
πλέον1 είνε τόσον διασκεδαστικός ό φίλτατος πρίγκιψ. ’Έχει τόσον πνεϋμα 1 
Φαίνεται αμέσως δτι διήλθε τόν βίον του είς τάς αύλάς.

Λάμας

Καί ποΰ διάβολε έ'μαθες σύ περί αύλών έξαδέλφη ; Σείς ή γυναίκες κρί
νετε περί τών άνθοώπων ώς καί περί τών βιβλίων — δέν φροντίζετε ποτέ 
περί τοΰ περιεχομένου, άρκεΐ νά ήνε καλοδεμένο.

Κυρία ΛισαπίΛ
Είσαι πολύ χυδαίος εξάδελφε, δλως διόλου χονδρός^ Νομίζει τις OTt δένκατάγεσαι έκ τής οικογένειας μας. Μετά τούς γάμους τής Παυλίνα; θά δςα- 
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κόψω πάσαν σχεσιν μετά σοΰ. Δέν δόναμαι νά προστατεύω συγγενή δ όποιος 
^μπορεί να όυσφημισ·ρ τόν μέλλοντα γαμβρόν μου, πρίγκιπα τοΰ Κόμου.

ΚΙαυδιός προχωρών

Είνε ωραιότατος ό κήπος κυρία, ποιος τον έσχεδίασε ;

Κυρία ^Ιεσαπε.Ι

Ό κηπουρός μας Μελνότος εξοχότατε, ένας τίμιος ’άνθρωπος, δ όποιος 7)- 
ζευρε την θεσιό του. Δεν δύναμαι όμως νά εί'πω τό αύτό καί περί του υίοϋ του 
-τ-είνε ένας αυθάδης νέος ό όποιος — Χά ! χά · έ'γραψεν εσχάτως κάτι 
ελεεινούς στίχους είς την θυγατέρα μου.

ΠαυΛίνα

·.' ; ΙΙοσον ηθελατε γέλαμει Sv τούς έβλέπετέ πρίγκϊψ ! σεις 0 όποιος γράφετε 
πόσον ωραίους στίχους!

ΚΛαΰδιος
- Πρέπει νά είνε αναιδέστατος ό Μελνότος ουτος! ·

Λάιιας .
Είνε εύμορφος; ,

Κυρίν. Λεσαπε.1
Δεν είδα ποτέ μου τοιοϋτον κάθαρμα, άσχημος καί πρόστυχος γελωτοποιός 

Sv ένθυμοΰμαι καλώς.
; ζ/άμας · · ·,.<- ;· - 'γ''

Και όμως δ θυρωρός έλεγεν ότι ομοιάζει πολύ μέ την Λ. Υψηλότητα.

ΚΛαυδιος λαμδάνωνιαμ,β^χον
Είσθε πολύ υποχρεωτικός.

Κυρία Λεσαπε.Ι
Πρός Θεού έςάδελφε!... Εντροπή! Τοΰ πρίγκιπος ομοιάζει!

ΠαυΛίνα

: ' Τοΰ πρίγκιπος ! τοΰ ωραίου μας πρίγκιπος ! . Δέν. θά σοί ομιλήσω ποτέ 
πλέον έξάδελφε Δάμα.

ΚΛαύδιος κατ’ ’ιδίαν

Μά τον Θεόν, πολύ εύμορφαίνει η ευγένεια ! Δέν έθαυμ.άσθη ποτέ η ω- 
ραιάτης μου εφόσον ημην χωρικός. Φαντάζομαι τί θά ή'μην ώς αύτοκράτωρ 
άφοϋ είμαι τόσον ωραίος ως. πρίγκιψ ! (Μεγαλοφώνως) Κύριε Βοζίντιε, δ!ν· α
γαπάτε (τφ προσφέρει ταμβάκον)

Βοζίντιος
Ευχαριστώ ύψήλότατε, δένέ'χω τοιαΰτα ελαττώματα.

ΚΛαύδιος ~ ■ ,

"Αν ητο ελάττωμα βεβαίως θά τό είχατε κύριε Βοζίντιε.
Κυρία ΛεσαηεΛ

- "Α πόσον αυστηρός! καί πόσον εύφυης! ... ’ί * '

Βοζίντιος χηζ ιδίαν -
Μπά τόν αύθαδέστατον ! < ·

Κυρία ΛεσαπίΛ
Τί λαμπρά ταμβακοθηκη!

ΠαυΛίνα
Τί ώραϊον δακτυλίδιον !

ΚΛαύδιος . . . . ’
Σάς άρέσκει. η ταμβακοθηκη,—Μικρόν πράγμα—’Ενδιαφέρον ίσως £νεκ*  

τ·ης άναμνησεως—Είνε δώρον τοϋ Λουδοβίκου 14°“ είς την προμητορά μου 
Μεγάλην μ.ου τιμήν θά τό θεωρήσω Sv δεχθ^τε αυτήν, Κυρία. .

Βοζίντιος (σύρων; αυτόν έκ τοΰ φορέματος)

Πώς! Τί διάβολο! την ταμβακοθηκην μου — έτρελλάθης; Κοστίζει πεν
τακόσια λουδοβίκεια.

ΚΛαύδιος (Μη προσεχών εις τον Βοζίντιρν, στρέφεται προς την Παυλίναν)

Σοί άρέσκει, τό δακτυλίδιον; Νεαν άληθώς άπέκτησε λάμψιν άφότου 
έλαμψεν έπ’ αύτοϋ τό βλέμμα σου (Θέτει αύτό έπι του δακτύλου της) ’Από 
τουδβ δέ γλυκεία γόησσα θά είμαι ό Δοΰλος τοΰ δακτυλιδιού. ' a

ΚάροΛος σύρων αυτόν

Στάσου, στάσου,— Τί κάμνεις; Την κληρονομιάν τνίς θείας μου —Δια
μάντι πρώτης'ποιότητος. Θά σέ κρεμάσουν ως απατεώνα.

, . , , ΚΛαύδιος προσποιούμενος ατι δέν αχόοέο,
Είνε τώ δντι πολύ πεοίεργον τό δακτυλίδιον τοΰτο’ είνε αύτό εκείνο διά 

τοϋ οποίου δ πάππος μου, Δόγης της Βενετίας, ένυμφεύθη την Άδριατικην. 
('Η Κα Δεσαπέλ και ή Παυλίνα έςετάζουσι τό δακτυλίδιον)

... ΚΛαύδιος; πρός τον Βοζίντιον καί Κάρολον

' Εντροπή κύριοι! Οί πρίγκιπες πρέπει νά είνε γενναίοι (Στρέφεται πρός 
τόν Δάμαν δστις τόν παρατηρεί μετά προσοχής) Οί καλοί ούτοί φίλοι ένδιαφε*  
ρονται τόσον πολύ περί έμοΰ, ώστε φροντίζαυσι περί της περιουσίας μου ως 
καί περί της ΐδικης των. ,

Βοζίντιος ΚάροΛος τεταραγμένοι .

ΛΑ ! ά ! Εύφυέστατον ! *
(Φαίνονται δέ έπιπλήττοντες χαμηλοφώνως και δια χειρονομιών τον Κλαύδιόν)

■Λάμας

Τί εϊν’αυτά τά ψιψί; Μά τόν Θεόν κάτι τρέχει εδώ’ νά μέ πάργι ό 
βολος Sv είνε ’Ιταλός. Θά ιδητε. Servitore umilissimo Excellenza.

ΚΛαύδιος
' Τί λεγει ό κύριος ;

ΛάμαςGodo di voderyi in buona salute.

διά-
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Κ,Ιαύδιος
Πώς; πω;;

ντάμας

Fa bel tempo—che si dice di nuovo?

Κ.Ιαύάιος

”E, λοιπόν τί είν’ αύτά τά άλαμπουρνέζικα κύριε ;

Λάμας

’Ώ ! Ω! Είνε ιταλικα 'Υψηλότατε ! Ό πρίγκιψ του Κόμου νά μ.ή έννοή 
την γλώσσαν του !

Κ.Ιαΰάιος

ν 'Όχι, όπως την προφέρετε' σάς βεβάϊώ :δτι κάνεις δέν θά σάς έννοήσν;.

Κυρία Λεσαπε.Ι
’Ά, έξάδελφε Δάμα, ποτέ νά μή άναμιγνύεσαι εις δ,τι δέν ήξεύρεις.

ΠαυΛίνα

Λοιπόν καί, ιταλικά έξάδελφε Δάμα, δέν τό ή'ξευρα (Σκώπτα «δτβν 8ii 
χ ιιρονομίας.)

Βοζιντιος προς τον Κάρολον

Εινε πολύ ευφυής ό διάβολος!
Κάρο.Ιος

Ναί, αλλά μ.έ τό' δακτυλίδιόν μου. Κακόχρονον νάχη καί αύτός καί ή ευ
φυΐα του.

. Λαμας

Νά μέ περιπαίξη! —- Νά περιπαίξη συνταγματάρχην τοΟ γαλλικού στρα
τού ! Χωρίς άλλο είνε άγύρτης. Θά ΐδώ άν ήξεύρη νά μονομαχώ τόσονκαλά 
οσον εννοεί καί τα ϊταλικα (πλησιάζει προς αύτόν) Κύριε είσαι αγύρτης!— 
Καταλαμβάνεις τί σημαίνει τοΰτο !

Κ.Ιαύδιος
’Όχι, κύριε, δέν εννοώ ποτέ ύβρεις ενώπιον κυριών, άλλά θά χαρώ πολύ 

άν μετ’ ολίγον δυνηθώ νά λάβω—ή νά δώσω κανένα μάθημα.

Λάμας ■

Μένε ήσυχος’ θά εύρω την ευκαιρίαν νά αέ ικανοποιήσω.

Κυρία Λεσαπε.1
Που πηγαίνεις έξάδελφε ;

Λάμας

Νά διορθώσω τά ’Ιταλικά μου (’Εξέρχεται.)

Βοζιντιος προς τόν Κάρολον

Πρέπει νά τόν καθησυχάσωμεν, διότι ή'ρχισε-νά τόν ύποπτευνι. '
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Κάρο.Ιος
Νάί,^τ-’Αλλά τό δακτυλίδιόν μου !

Βοζίντϊος
Καί η ταμβακοθήκη μου! Πολύ βαρείς φόρους έπέβα’λεν ή Α. 'Υ'ψηλότης 

εις τούς ύπηκόους της· πρέπει νά παύσωμεν πάσαν χορηγίαν καί νά έλθρό- 
νίσωμέν τόν πρίγκιπα.

Κάρο Ιος

Τόν πρίγκιπα! Αυτός έπρεπε νά είνε διάδοχος τού Κροίσου.
(’Εξέρχονται· ό ΒοζΟτιος κα'. ο Κάρολος)

Κνρία ΛεσαπεΛ
Όά λάβω τό θάρρος νά παρακάλέσω τήν Α. Ύψηλότητά νά συγχωρήσνϊ 

τήν άνυπόφορον βαναυσότητα τοΰ έξαδέλφου μου.

.... ίίαυίίτα ■ ·: > s
*β, ναί! Συγχωρήσατε τόν τρόπον του χάριν τής καρδιάς του»

Κ.Ιαύδιος
Και χάοιν της έξαδέλφης του *Α, κυρία, αυτή είνε ή μόνη παρηγόρ(ιχ 

τών έύγενών^είμεθα τόσον βέβαιοι περί τής κοινωνικής μ.ας θεσεως, ώστε 
δέν δεχόμεθα ευκόλως προσβολάς. ’Άλλως τε δέ ό .Κύριος Δκμας άπεκτησεν. 
ήδη τό δικαίωμα τής έπιεικείας τών φίλων^ φανείς άειποτε άκαμπτος πρός 
τούς έχθρούς.

■ ·. . ΰαυ.Ιίνα ·..■

Είνε πράγματι άνδρέΐος όσον καί άπότομος. Έν διάστήματι δυο έτών’ 
προήχθη εις τόν βαθμ-όν τοΰ συνταγματάρχου άπό άπλοΰ στρατιώτου.

ΚΛαΰόιος ■ ·
‘Εντός δυο έτών ! Δυο ετών ; ;

Κυρία ΛεσαπεΛ κα^ίδίϊύ
Δέν μ’άρέσει νά μένουν τά κορίτσια μόνα μέ τούς μνηστήρας των, άλλά 

μέ τόν πρίγκιπα ή αύστηρότης αύτη Οά έθεωρεΐτο άτοπος (άναχωρεϊ)

ΚΛαΰδιος '.
Πρέπει νά υπερηφανέυεσθε διά τήν συγγένειαν Οας μέτ*  άνδρός όφείλοντος 

τήν θέσιν του εις τήν προσωπικήν τού άξίάν, — όχι εις τήν καταγωγήν του.

' ΤΙαυ.Ιΐνα ■ '
Ναι, άλλά ... ' · '

■■ Κ.Ιαύδιος -
Άλλά τί, Παυλίνα! -

‘ ' Παυ.Ιίνα

'Υπάρχει τι ένδοξον εις τήν κληρονομιάν του τίτλου. *0 έχων προγόνους 
θεωρείται Α* άντιπρόσω.πος τοΰ παρελθόντος^ ' ■■ .... . ·
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γενεκς.

ΠΑΡΝΛΣΣΟΖ

ΚΆαύδιος
Nisei, άλλ’ ώς πολλοί άλλοι είνε βωβός καί άφώνος ’άντ'ιπρόσώιτος.·'"Α, 

ΤΙαυλίνα ! "Οχι, εις τό’παρελθόν- άλλ’.είς τό μέλλον αποβλέπει ή αληθής 
ευγένεια, κληρονομούσα την δόξαν αυτής και εύκλειαν εις τάς έπερχομένας

ΠαυΛίτα '
’Επειδή γνωρίζεις ότι στερούμαι.ιίρογόνων ευκλεών λέγεις ταΰτα πρός χά- 

ριν μου' άλλα, σύ, πρίγκιψ πρέπει. να καυχασαι διά την επιφανή καταγω
γήν σου. ’ ' ' '

, ~ "ΚΛαύίιος
’Όχι, όχι I Ουδέποτε θά ήνέιχόμην καί ό εύγενέστερος Sv ήμην των πριγ

κίπων νά γίνω υπότροφος νεκρών^ Τιμώ τό γένος · καί την προγονικήν .εύ
κλειάν δίαν ταΰτα χρησιμεύωσιν ώς τίτλοι προαγωγές καί εύγενοΰς άμίλ; 
λης, άλλ’οχι ώς πιστοποιητικά κτηνώδους άργίας/ΙΊμώ καί σέβομαιτάς δά- 
φνας αί όποϊαι καλύπτουσι τούς ’τάφους των πατέρων μας*  — ζηλωτής δέ 
τής τύχης αυτών επιθυμώ όπως καί τά οστά μου ., ταφώσιν ύπό τό ύπ’έμοϋ 
φυτευθέν άειθαλλές εκείνο δένδρον I "Ω φιλτάτη I Sv ήδύνασο νά έδής διά 
των οφθαλμών μου !

.... Παυ.Ιίνα. 'λ-·."·"
' Δεν δύναμαι νά περιστείλω τήν ύπερηφάνειάν μου όταν στρέψω τό βλέμ- 
μα πρός σέ καί σκεφθώ δτι μέ αγαπάς. Είπε μου πάλιν, φίλτατε πρίγκιψ, 
περί τοΰ παρά την λίμνην'τοΰ Κόμου μεγάρου σου, μοί είνε τόσον ευχάριστου 
ν’ άκοόω περί του πλούτου καί τοΰ μεγαλείου σου, άφ’ ου ώρκίσθης δτι όλα 
θά είνε έρημα άνευ τής Παυλίνας*  περιέγραφες δέ ταΰτα μέ λεπτήν ειρω
νείαν καί εύγενή ούτως εΐπεϊν περιφρόνησιν, ώσάν νά σέ έκαμε η συνήθεια 
νά καταφροννίς τό μεγαλεϊον.

. ■ ΚΛαύάίός
Ιδού φιλτάτη τίνι τρόπφ θά ζωγραφίσώ τδν οίκον εις τόν όποιον θά σέ 

ώδήγουν Sv αί εύχαί τοΰ έρωτος ήθελόν ποτέ έκπληρωθή. ”Ακουσον.
«Μακράν τοΰ θορυβώδους κόσμου έν τίρ μέσ<μ της κοιλάόος εκείνης ήν 

περιβάλλουσιν οί λόφοι των ’Άλπεων καί παρά τάς όχθας της μαγευτικής 
καί ζαταφύτου λίμνης τοΰ Κόμου επί τής οποίας άνταναζλαται αίθριος καί 
άνέφελοζ ούρανός — ούτω δέ άνέφελον σοί εύχομαι την τύχην.

ΟάυΛΙϊά
■ ’Αγαπητέ μοι πρίγκιψ !

, ·. . . ■ ,ΚΛαύύιος ■·
Έκεΐ λοιπόν μακράν δλου τοΰ κόσμου έν μέσω χλοερών δασών Θά ανεγείρω 

άνάκτορον λευκόν ύψούμενον έν μεσφ θέρους αιωνίου· ’Εκεί εντός λαμπρών 
άνθώνων πτηνά μυρία έναρμονίως· κελαδοΰντα θά προφέρουν τδ όνομά σου! 
Καθημενοι δέ μόνοι ύπό πυκνάς σκιάδας θ’ άπορώμεν δικαίως πώς είνε δυ
νατόν νά ύπάρξν) ποτέ δυστυχία έπΐ τής γής, εφόσον η νεότης άκμάζει, εφό
σον ό έρως ύφίσταται. ©ά έκλέγωμεν τούς φίλους μας μεταξύ των εραστών, 
άλλ’ήμεϊς πάντοτε θά έχώμ.εν έν τω έοωτι τά πρωτεία*  βιβλία μόνον όσα 
έρωτας άφηγοΰνται θ’άναγινώσκωμεν, καί θά μειδιώμεν, βλέποντες δΉίτό- 
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δόν εκφράζει άτελώς την ποίησίν έκείνήν τών καρδιών ήμών, ή δύναμις τοΰ 
λόγου. "Οταν ή νύξ έπέλθφ έν τφ μέσψ τοΰ σίγήλοΰ ουράν,ρΰθάβλέπωμέν 
τά άστρα, καί εκεί μεταξύ πάντων θά προσπαθώμεν νά μαντεύσωμέν ποΰ 
η τύχη θέλει τάξει την μέλλουσαν ημών κατοικίαν, όταν ποτέ-καταστή 
αθάνατος ό έρως ημών. Έκ τών αλαβάστρινων λαμπτήρων φώς ευώδες θά 
διαχέηται, πυκνή δέ καί βαρεία θά ήν’ ή ατμόσφαιρα από τών αρωμάτων 
τών πορτοκαλλε.ών^ καί γλυκείς, θ’άντηχώσιν οί φθόγγοι τοΰ αύλοΰ^ καί 0*  - 
άντηχή μακράν γλυκύς μ ψίθυρος του. ρύκκος άνά μέσον τών ρόδων άνά μέ-’ 
σον τών άνθέων !. ·—Σοί ά.ρεσκει η είκων ; ■

Hav.llra
"Ω, ώς ή μέλισσα επί τοΰ άνθους ούτω καί εγώ προσκολλώμαι επί τοΰ 

μ,έλιτος τής μελιρρύτου σου γλώσσής. "Ω πόσον είμαι εύτυχης ! ’Ίσως είνε; 
παράφορος ό έρως μου, αλλά τίς δέν Θά σέ ήγάπα ώς ή Παυλίνα ;

. Κ.Ιαύδνος μεΐ& πικρίας
("Α, ύποκρίτρια !) Τόν πρίγκιπα άγαπας, όχι τόν άνδρα’ έάν άντι πολύ*  

•τελείας καί πλούτου κάί τιμών, έζωγράφιζον πενίαν, κόπους^ καί φροντίδας, 
δέν θά ευρισκες μέλι επί.τής γλώσαης μου*  ό έρως ούτος δέν είνε ερως, Παυ- 
λίνα!

ΐϊαν.Γινα,
Με αδικείς, σκληρέ πρίγκιψ ! Είνέ άληθές κατ’ άρχάζ,' κολακεύω? 

την ΰπερηφάνέιάν μου ήδυνήθης νά μέ κατακτησης*  άλλά τώρα, —’Ώ! πι
στευτόν μέ,—-καί την ίσχόν σου ιόλην $ν έχανες, καί ό υιός άκόμ,η Sv ήσο...

Κ.Ιανδιος .

Τοΰ πτωχοΰ έκείνου κηπουρού ό όποιος έτόλμησε νά ύψωση πρός σέ τούς 
Οφθαλμούς;

ΙϊαυΛίτα
Ναι, κάί αυτός άκόμ.η. Νομίζω μάλιστα οτι θά μοί ίσο προσφιλέστερος, 

διότι θά προσεπάθουν ν’ αποδείξω πόσον ειλικρινής είνε τής γυναικός ό έρως! 
ΌμΛίάζομεν πρός’ τά έντομα· εκείνα τά όποια συλλαμ-βάνονται ύπό: τής' 
άσθενοΰς λάμψεως της φλογός. Άλλ’ ό'ταν άπαξ αί πτέρυγες ημών καώσι, 
ούδ’ ό φαεινότερος άστήρ δύναταΊ πλέον νά μας έλκύσρ καί μέχ,ρι θανάτου 
προσΖολλώμεθα έίς την όλεθρίαν πυοάν !

Κ.Ιαύόι,ος'
"Αγγελε! (Κατ’ιδίαν.) "Ω ! συνείδησις ! συνείδησις ! "Οχι τοιαυτην δια

γωγήν, άδόνατον* —Ό έρως της κατέστη δι’ εμέ οδυνηρότερος.τοΰ μίσους της« 
©ά ευρώ αμέσως τόν Ιϊοζίντιον. Καί—-/'Λ! Ιδού αυτός (Μεγαλοφώνως) 
"Αφες με διά μίαν στιγμήν φιλτάτη μου. Πρέπει νά ομιλήσω μετά τών κυ
ρίων: τούτων — ©ά έλθω---- ©α έλθω άμέσως.

Ifav.lha
Μή βραδόννις πολύ. (’Εξέρχεται)

(Εισέρχονται ό Βοζίντιος και ό Κάρολος) ι · . ’
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. ' ’ ΚΛαύδιός -'‘■-l·

’Απαλλάξετε με από τόν δρκον μου — Δέν θέλω νά την νυμφευθώ.
Βοζίντιος

' Τότε είσαι έπίορκος.
ΚΛαύδιός

’Όχι, δέν ειχον τάς αισθήσεις μου όταν ώρκίβθην νά την νυμφευθώ ? Ή 
περιφρόνησές της, τό πάθος μου, η όργη μου, μέ είχον καταστήσει τυφλόν 
πρός όλα καί άναίσθητον ί Άπόδοτέμοι· την πενίαν-καί την τιμάν μου!

, . ’Βοζίντιος

Είνε,πολύ άργα, πρεπει νά την συζευχθγς καΐ σήμερον μάλιστα. ’Επενόη- 
σα ενα μΰθον ό οποίος θά διαδοθώ παντοΰ. 'Ο Δάμαςουτος σέ ύποπτεύει,· 

Θά θέσνι εις ενέργειαν την Αστυνομίαν. — θά άνακαλυ,φθ-ρς—'II ΙΙαυλί- 
νάθά σε περιφρονησ·/), θά σε άποστραφ·^—Σύ δέ θά φυλάκισές ώς άπατεών.

■ ΚΛαύδιός

μ..· - Βοζίντιος

• Κατά τάν στιγμήν τ^ς έκδίΖησεώς της (και γνωρίζεις μέχρι τίνος σημείου 
δύναται νά φθάσ·/)), και της καταισχύνης των γονέων της, θά ένδώση νά 
νυμφευθώ τόν πρώτον παρουσιαζόμενον ένώπιάν της — Ίσως δέ και τόν τχ- 
πεινον δούλόν σας.

ΚΛαύδιός

.. Σε ΕΠοτέ’ θά άτο φοβερώτεραν—-Διότι είσαι άνηλεης ! Θά την νυμφευ
θώ — Θά κρατήσω τόν δρκον μου. Τελείωσε λοιπόν τό μισαρόν σχέδιον τό 
όποιον μηχανάσαι. Τελείωσε διότι άλλως ά θά σέ φονεύσω η θά φονευθώ·

ΚάροΛος

Τί τίγρις ί Πολύ άγριος πρίγκιψ’ αυτός έπρεπε νά ηνε Σατράπης.
. ·. Βοζίντιος " '

: ’Αρκεί — Έτοιμάσθητε, πρέπει νά σπεύσωμεν (’Εξέρχεται δ Βοζίντιος καί 
ο Κάρολος.) (Εισέρχεται, δ Δάμας κρατών δύο ξίφη·)

"■'· ' - Δάμας

'"Λοιπόν, κύριε, δέν έχεις τώρα την πρόφασιν: των κυριών. Σοί έφερα ,έν? 
ζεύγος λεξικών διά νά ί'δω άν η 'ϊψηλότης σου θά δυνηθγ νά εύργ την ση
μασίαν της Λατινικές λέξεως bilbo,

ΚΛαύδιος '

. *Αφες  με ησυχον κύριε δέν έχω διάθέσιν δι’Αστειότητας.
Δάμας

' "Βλέπω δτι κάτι καταλαμβάνεις από γραμματικήν" . κλίνεις ευκόλως, ,τ\ 
ουσιαστικόν όνομα «σπαθί !» Αλλά δέν αρκεί τοΰτο, πρέπει νά λάβγς καί 
κανένα τεχνολογικόν μάθημα.

ΚΛαύδιος
Είσαι μωρός. Ε..-Ε. ..

Ώς επί τό πλεϊστον οΓυίοί όμοιάζουσι την μητέρα των, εκείνος δέ ό όποιος 
μέ ονομάζει μωρόν υβρίζει την μητέρα μου" δέν υπάρχει άλλη διέξοδος,τ-’λ 
θά μονομάχησες, η. κ

ΚΛαύδιος
’Αρκεί, αρκεί! Λάβε θέσιν. ■'

(Μονομαχούν, δ Δάμας άφοπλίζεται. Ό Κλαύδιος λαμβάνει 
τό ξίφος του και τοΰ τό επιστρέφει λέγων) ■ ·

Δικκία τιμωρία διά γενναΐον στρατιώτην στεροΰντα την πατρίδά ΐοδ 
Αποκλειστικού δικαιώματος της έπι τν5ς Ανδρίας κάι της ζω?ίς αυτού,

Δάμας

Μονομαχείς λαμπρά κύριε’ πρέπει νά είσαι έντιμος άνθρωπος. Δέν μέ μέλ
λει ποσώς άν είσαι πρίγκιψ- άλλ’ δστις κρατεί τό ξίφος ώς σύ πρέπει νά είναι 
εύγενης.

ΚΛαύδιός κατ’ ιδίαν ■ ■ . -

Εύγενης! Ναί, η μην εύγενης πρίν γίνω συνωμότης* διότι όί τίμιοι είχε οι 
εύγενεΐς της φύσεως! Μέ είπαν, συνταγματάρχα, οτι προηχθης είς τόν βαθ
μόν τούτον από απλού στρατιώτου. · '

Ναί.
ΚΛαύδιός .

Έν διαστηματι δύο έτών.
Δάμας

’Αληθές, άλλά τούτο δέν είνε θαύμα διά τόν σημερινόν στρατόν μας. Ό 
Αρχαιότερος των έν ύπηρεσίιγ στρατηγών είνε τριάκοντα δύο έτών, έχομεν 
δέ τινας είκο<?ι δύο μόνον έτών !

ΚΛαύδιός
Είκοσι δύο έτών!

Ναί, σήμερον είς τόν Γαλλικόν στρατόν η προαγωγή δέν' είνε πλέον ζη- 
ζημα χρημάτων. Εΐ'μεθα όλοι ηρωες διότι ολοι δυνάμεθα νά γίνωμεν στρατη
γοί. Έλπίζοντες όλοι είς την άπόκτησιν της δάφνης δέν φοβούμεθα πό,ν 
θάνατον.

ΚΛαύδιός . "

Στρατηγός είκοσι δύο έτών! (στρέφεται πρός τόν Δάμαν) Δύναμαι συν
ταγματάρχα νά σοί ζητησω μίαν χάριν ;

Δάμας

Είμαι προθυμότατος νά σέ ύπηρετησω. Είνε παράδοξον πόσον Αγαπώ εκεί
νον μετά τοΰ οποίου μ.ονομαχώ. (κρύπτει τα ξίφη)

(Εισέρχονται ή Κυρία Δεσαπέλ καί δ Βοζίντιος)

• . Κυρία ΔεσαπΙΛ . .·

Τί Ακούω πρίγκιψ! Θά αναχωρησγς; Θά μάς άφησγς!
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ΚΙαύδιος
.’Εγώ!. _ - . ,

Βοζιντιος

Ned, πρίγκιψ' άνάγνωσον τήν Ικνίτοώρ ταύτην ήν προ ολίγου, ελαβον έή 
Παρισίων παρά τίνος φίλου μου, μέλους τοΰ Διευθυντηρίου· σέ ύποπτεύουσιν, 
ώς συνωμότην κατά τής Δημοκρατίας’ δυσπιστοΰσι πολύ εΐ; τούς πρίγκιπας, 
•Si δέ οικογένεια σου εργάζεται ύπερτών Αυστριακών. Γνωρίζει & φίλος μου ότι 
ίίσήγαγον τήν Υψηλότητα «ου «Ις Λυών και μ.α'ι γράφει. ξτι πρέπει νά έγκα- 
παλείψης τήν πόλνν αύθωρεί, διότι κινδυνεύεις νά συλληφθ^ς,—«νάφυλχκι- 
σθής και ΐ'σως νά καρατομηθ^ς. Μή χάσης στιγμήν, πρίγκιψ, ;Σ.ά?.ΰ.σον. ·;είς 
Μασσαλίαν όπόθεν δύνασαι νά μεταβής είς Λιβόρν.ον,

Κυρία Λεσαπί.Ι

Και τί θά γίνη ή Παυλίνα ; Δέν θά γίνω τέλος πάντων μήτηρ πριγ*  
αίπισσης ; (Εισέρχεται ή Παυλίνα και ό, Κύριος Δεσαπέλ)

ΠαυΛίνα ρ.ιπτομένη, είς τας άγκάλας τοΰ. Κλαοξίο»

Θά μάς. άφήσης ! Θά άφήσης τήν Παυλίναν!
Βοζιντιος

Ούτε στιγμήν δέν πρέπει νά χάνη.
Κύριος Λ.εαΌ,ιτιΛ.

0ά. υπάγω νά έρωτήσω τάς άρχάς.
βοζιντιος

■' Τότε τετέλεστάι, διότι όταν αί άρχαΐ μάθωσιν ότι είνε ύποπτος θά- δι.«« 
τάξφσι τήν σύλληψίν του.

Κυρία deoa^t.i

?ί!στε δέν θά γίνω μήτηρ πριγκιπίσσης ’
Βοζιντιος

Διατί ζν[ΐ; Ιδού τί πρέπει νά κάμώμεν r νά ζητήσωμεν ενα ίερέα —νά 
γίνη άμέσως ό γάμος, καί μετά ταΰτα ό πρίγκιψ νά όδηγήση τήν νύμφην 
είς τόν οϊκόν του.

Κΐαύδεος ’

Αδύνατον, (κατ’ιδίαν) Αισχρέ.
Κυρία τ/εσαπε.Ι

ΙΙώς νά χάσω τό παιδί μου ;
Βοζιντιος

Άλλά θά κερδίσης τόν πρίγκιπα.
Κυρία τΐεσαπε.1

"Εχετε δίκαιον κύριε Βοζίντιε, εϊσθε πολύ καλός· δέν πρέπει νά εΓμεθα 
έγωϊσταί, βλέπετε ότι κινδυνεύει ή ευτυχία τής θυγατρός μου. Θά άναχω 
ρήση λοιπόν μέ άμαξαν μέ έξ άλογα.
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Παυ.Ιίνα

• ’Εδώ είσαι άκόμη φίλτατε μου. —- Δέν δύναμαι νά χωρισθώ άπό σρΰ.τ— 
*Η καρδία μου θά συντριβή. . ,1

Κΐα,ύδιος

Συναινεΐς εις τόν εσπευσμένον.. τοΰτον γάμον μεθ’ ενός έςοριστου, ενός 
πρόσφυγος; ' ' ■ -■ -· * '

Παυ.Ιίνα ?

Καί τίς άλλος έκτος τής Παυλίνας οφείλει νά συμμετάσχη τών κινδύ
νων σου; ’ " ~ ’

Κίαύδιος

Όποια παραζάλη ! είθε ή γή νά μέ κατέπιε. ; ύ - /
■·' ' ■ . Κύριος 4εσάπεΛ ; ''

Πολύ καλά, πολύ καλά ! Αοιπόν τό συμβόλαιον —- Και τήν προίκα τής

Κ.Ιαύδιος

-Προίκα — Δεν είμαι τόσον ποταπός’ ούτε λεπτόν.
Βοζιντιος πρός τήν Κυρίαν .

Πολύ εύγενής· άληθώς ό σύζυγός σας είνε πάρα πολύ εμπορικόν πνεύμα; 
Κύριε Δεσαπέλ, ήκούσατε τήν Υψηλότητα του’ δυνάμεθα κά'ι δν επιτρο
πείας νά συντάξωμεν τό συμβόλαιον όπως συνηθίζεται εις την άνω τέραν 
τάξιν.

Κύριος Λεσαπϊ.Ι
Άλλά... ■ ■' 7 ' ~ '

Κςρία' JtaaaLl
■ Σιώπα μήν εκτίθεσαι.

> Βοζιντιος

θά φέρω άμέσως τόν Ιερέα’ έτοιμάσθητε, ή άμαξα θά περιμενγ πριν ή 
τελείωση ή τελετή τοΰ γάμου.

Κυρία Λεσαπί.Ι

Άμαξα μέ έξ άλογα. Είσθε πολύ καλός νά μή μνησικακήτε διά τήν 
άρνησιν τής Παυλίνας’ άλλά βλέπετε, πρίγκιψ. . . .

Βοζιντιος

Καί τοιοΰτος πρίγκιψ ! Σάς βεβαιώ κυρία δτι δέν μνησικακώ διά τήν ευ
τυχίαν τόσον επιφανούς άντεραστοΰ. (Κατ’Ιδίαν)’ Τώρα θα τούς ακολουθή
σω εις τό χωρίον, θά άπολαύσω τόν θρίαμβόν μου, καί αύριον κατά την 
στιγμήν τής καταισχύνης και τής λύπης, θά προτίμησης, ω υπερήφανος κό
ρη, τόν βραχίονα μου άπό τόν τοΰ υίαΰ τοΰ κηπουρού. (’Εξέρχεται)

Κυρία Λεσαπε.Ι

Δύσατε κύριε Δεσαπέλ τόν. βραχίονα είς τή» μέλλονταν πριγκίπισσαν.
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Κύριάς Λεσαπε.Ι

Δεν μέ άρέσουν τόσον βιαστικαί επιχειρήσεις. Δεν έ>χει τοιαύτην συνή
θειαν τδ κατάστημα Δεσαπέλ και Σ«·

Κυρία 4$οαη&Λ

Μήπως νομίζεις §τι, εύρίσκεσαι εις τδ κατάστημά σου $. (τόνσπρώχνει προς 
την Παυλίναν..) , :

Κ.Ι'αύδιος

Στάσου, στάσου Παυλίνα — μίαν λέςιν. Δέν έχεις κανένα δισταγμόν, v-of 
νένα φόβο,ν ; δμίλησον, δ|ν είνε άργά. -

HavJUra

Σέ αγαπώ, φίλτατε πρίγκιψ, καί θά συμμε,τάσχω τής τύχης σου, τοΰ Θρι
άμβου καί ταϋ κινδύνου*  τής χαράς καί τής λύπης.

Μριας

Τή άληθεί^ι είσαι ευτυχής πρίγκιψ άγαπώμενος τοιουτοτρόπως. Μέ δλας 
■τάς άδυναμίας της είνε. πολύ, καλή κόρη ■— κατάστησον, αύτ-ήν εύ,τυχή τό
σον, ώς νά μή έπρόκειτο νά γίνη πριγκίπισσα ..(τ,όπτων αύτδν έλαφρώς έπί τοΰ 
ώμου). Σοί εύχομαι, φίλε μου, πάσαν ευτυχίαν —νέα—τρυφερά — ωραία. 
·?— μά τόν θεόν σέ ζηλεύω. ·

Κ.1αύδιος δστις έφαίνετο βεβ'υθισμένος εις σκέψεις.

’Αληθώς; πολύ ευκόλως κρίνομεν περί τών άλλων. αΝάάγαπήσγς, νά συι 
ζευχθής καίνά δδηγήσγς αύτήν εις τόν. οίκάϋ σου ! Ιδού ό δρκος δστις ικέ 
δεσμεύει — Καί έπειτα, τί έπειτα ; Μακράν — "Οπως τά παιδία: εις· τα 
σκότος, οΰτω καί εγώ δέν θέλω- νά στρέψω τά βλέμματά μου δπισθεν, δέν. 
τολμώ νά άτενίσω τάς πέριξ συσσωρευομένας σκιάς. Μέ ζηλεύεις. Σέ’ευχα
ριστώ. Τήν χαράν μου δύνασαι νά άναγνώσγς επί τοΰ μ,ετώπου μου — Σε 
ευχαριστώ, κύριε' άν ώμίλουν αί καρδίαι θάήκουες τίθά ά^εκρίνετοή ί.δική 
μου όταν μοΰ λέγεις οτι μέ ζηλεύεις »

UPASIZ Γ·'.

ΣΚΗΝΗ A'.

(Τό εξωτερικόν τοΰ χρυσοΰ Δέοντος. Λυκαυγές. Ή σελήνηΑνατέλλει κβτό τήν fiicfp- 
, κειαντής σκηνής ταυτης.—Εισέρχεται δ ιδιοκτήτης μετά τής θυγατρός του έκ τοΰ 

ξενοδοχείου.

Χά. Χά. Χά. 
pet δ νοϋς μου: 
Χά?ΧάΊ·'·

’Ιδιοκτήτης
Ό Κλαύδιος νά-, γίνγ'πρίγκιψ^ καί νά έκδικηθή! Δεν τδ χω- 
Ή άμαξα τον έσπασεν,είς τήν πόρτα τοΰ ξενοδοχείου μου
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. Γ ιαννυϋ.Ια '

Καί είδες τί αέρα ποΰ είχεν ή γυναϊκά του! Αυτό είνε τό καλλίτερου 
δωμάτιόν σας, κύριε ; ,μέ ήοώτησ? μέ ,πολλήν υπερηφάνειαν».

Ιδιοκτήτης

Καλά πήγαινε τώρα ®ά φραντίσγς διά τδ δείπνου’ πρέπει νά δειπνήσουν 
ον ύπηρέται πριν νά επιστρέφουν οί κύριοι, (εξέρχονται.)

(Εισέρχεται ό Βοζίντιος καί δ Κάρολος.) .

Βοζίττιος ■ .

Έτοποθετήθη' τέλος πάντων δ πρίγκιψ — μετ’ ολίγον θά φθάσγ. εις τλ 
τέρμα τής πορείας του.-— Εις τό.παρά τάς υπώρειας τών ’Άλπεων ώραϊον 
μέγαρόν του! Χά· Χά.

ΚάροΛος · \ ?

Τή άληθείι^ λυποΰμαι τήν δυστυχή Παυλίναν, μάλιστα άν δειπνήσγ) εις 
τόν Χρυσδΰν Λέοντα’ δέν θά λησμονήσω ποτέ τό ελεεινόν έκεϊνο φαγητόν,

■ ’ (Εισέρχεται ο Κλαύδιος έκ τοΰ ξενοδοχείου.) - ·,

Βοζίκτι&ς . . ■ '■ ..

Τά σεβη μου πρίγκιψ ! έβασιλεύσατε λίαν, άξιοπρεπώς’ συμμερίζομαι τήν 
λύπην σας επί τή παραιτήσει υμών’ φοβοΟμαι δέ δτι οί θεράποντες τής υ- 
μετέρας ύψηλότητος δέν είνε πολύ πιστοί, καί δτι θά σάς έγκαταλείψωσι 
κατά τήν στιγμήν τής πτώσεως—■ τοιαότη ή τύχη τών ισχυρών. Εύχαρί/ 
στως δμως θά σάς άφήσωμεν τά νέα ταΰτα ενδύματα σας καί τήν άδαμαν- 
τίνην ταμ’βακοθήκην, ήν Λουδοβίκος δ δέκατος τέταρτος έδωρήσατο εις τήν 
προμήτορά σας.

Κάρο.ίος - ι

Καί τόν δακτύλιον διά τοΰ δπαίου δ προπάτωρ υμών δόγης’ τής Βενετίας 
ένυμφεύθη τήν Άδριατικήν.

Κ.Ιαύδδιος '

βά δμολογήσητε, κύριοι, δτι έτήρησα τόν δρκον μου.
Βοΐ,Κτιος . -

Μετά θρησκευτικής εύλαβείας !
ΚΛαύδιος

"Ωστε τώρα δέν έχετε τίποτε μετ’ έμοΰ’ κατά συνέπειαν δύνασθε νά άπ- 
έλθητε.

Βοζΐκτιός
Πώς ! Ουτιδανέ I .

Κ.Ιαύδιος <·.■ ώ'
. Ώς βλέπετε ή ύποχρέωσις έτελείωσε’ εί'μεθα νικηται υπερήφανοι, ώς νι- 
κήσαντες άθώαν κόρην — έκθέσαντες τήν τιμήν της —r ποτίσαντες αύτήν μέ 
πικρίας καί καταστρέψαντες έν τώ έ'αρί των τά άνθη τής νεότητόζ της. 
Ιδού δ θρίαμβός σας— καί ή καταισχύνη μου ! (Στρεφόμενος πρός τόν Βοζέ-ντιάΆ) 
(Λπύλαυσοχ τοΰ θριάμβου σόυ, δχι ένώπΐόν μούΛ εγώ έπρψδώγα ι^ύτήν 
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— εγω θά t-Jjv προστατεύσω ! Μη τόλμησες νά την πλησικσης ■—ούτε λέ· 
ζιν υβριστικήν, _$ βλέμμα .περιφρονητικόν, ■—, άλλ’,οδτε.-μίαν χλ-ευαστικήν 
κινηόιν των χειλεων, διότι μά τόν Θεόν θά σέ διδάξω την λέξιν εκείνην ην 
ΐόσον βαθεωςένεχάραξες εις την καρδίαν μου — την μετάνοιαν !

Βοΐ.ίντιος
- Είνε έμφαντικώτατος ό πρίγκιψ.' :

ΚΛαύδιος
’Άφες πλέον τόν τίτλον τού πρίγκιπας· πρόσεξόν, διότι ή τύψις τού συνέι- 

δότος με εκαμεν άλλον $ς άλλου' φυγετ’ άπ’ εμπρός μου, φύγετε διότι κινδυ
νεύετε ! ‘ . ■ '

Κάρο.ίος, Κατ’Ίδίαν. -

Πηγαίνομεν, πηγαίνομεν, δέν είνε φρόνιμον νά μείνωμεν, διότι δεν άστείεύ- 
<ται. -.. . ‘

Βοζίκτιοζ ' .
Γνωρίζω τόν πρδς τους πρίγκιπας όφειλόμενον σεβασμόν. Χαϊρε πρίγκιψ ! 

Εχετε καμμίαν διαταγήν διά την Λυών; άλλα ύπεσχέθην νά σας δώσω 200 
λουδοβίκεια κατά την ημέραν τοΰ γάμου σας. Λάβετε τα.

Κ.Ιαίΰιος. 'Ρίπτων κατίί γης τό θυλάκων,

Σε ικανοποίησα, δεν έπωληθην. Λζίβε τό άργύριόν σου Ιούδα. Λάβε το.— 
Έ καλόν είνδ νά μάθγ,ς νά κλίνγς τόν αυχένα.

< ΒοζΙντιος *
* Θά ζητησγς ποτέ συγγνώμην διά τούτο (Κατ’ Ιδίαν π?ό« τόν Κάρολον) έλθε 

εις τό μεγαρόν μου. — Θά έπανέλθω αΰριον διά νά μάθω πώς διάγει η 
Παυλίνα μετά τ·7,ς ύψηλότητός του. ■

Κ.Ιαύύίβζ
’Ακόμη είσαι εδώ ;

Βοζίντιος
Εΐ'μεθα τ·?ίς αυτού ύψηλότητός πιστότατοι, ύποκλινέστατοι.

Λ’άγοά’ος·.
Καί ταπεινότατοι θεράποντες. Χά. Χά.

(’Εξέρχεται ό Βοζίντιος μετά του Καρόλου.)

ΚΛα,δδώς

Ευτυχώς δέν έφερα δπλον, άλλως ηθελον τούς φονεύσει' ώ άθλιε Κλαύδιε! 
Τι νά εΐ'πω; πού νά διευθυνθώ; Παντού ειρωνεία — καί αύτοΐ ακόμη οί χω
ρικοί (άκοΰονται γέλωτες έκ τοΰ ξενοδοχείου.) Μήπως άνεκάλυψαν τίποτε κατά 
την σύντομον ταύτην απουσίαν της ! Θά την ΐδω αμέσως.

. Πρέπει αμέσως νά φύγωμεν απ’ εδώ» ’Έστειλα ηδη εις την μητέρα μου 
ά.θρωπον τ$ίς Εμπιστοσύνης μου. Δύναμαι νά εμπιστευθώ εις την κατοικίαν 
Λ.'όί μητρόςμου, ’Εκεί τουλάχιστον ούδείς θά όνειδίστ] την συμφοράν της^

Ζ

η. νά·, χαρίί επί τ·ρ. καται.σχύνγι της. Έκεΐ δύναται μόνη νά μάθη'οίίοϊον φαΰ· 
λον ώρκισθη νά αγαπά,. ' ;

(Καθ’5)ν -στιγμήν διευθύνεται προς την θυρ«ν συναντ^ τήν Πβυλίναν έξερχομέ'νην το»·, 
ξενοδοχείου.)

ITav.lira. ..." "

Ά ! εις ποιον μέρος εύρισκόμεθα, φίλ<ατέ μου ■! Ούδέποτε είδον τόσον ά·» 
γροίκους ανθρώπους, πάρατηροΟσιν άσκαρδαμικτί.καί ύποκλείουσι τούς οφθαλ
μούς. Νομίζω δτι μόνη η παρου.σ(α πρίγκιπος, δν καί ταξιδεύομ,εν ilicognito. 
τούς έτάραξε. Τί κρίμα νά σπάση ή άμαξα εις. τιούτον μέρος. Δεν ’ είσαι, 
καλά, ό ίδρώς ρέει έκ τού μετώπου.— . αί χεϊρές σου πυρεσσουσιν, Λ

Κ.Ιαύδιος

Είνε σπασμός, παροδικός’ ό άηρ. . , . _\\·;·

ΐΐαν.ΐίκα. ......

Μήπως ό γλυκύς άηρ τίίςγενεθλίου χώρας.··—Πόσον ώχρός'εί.νε! Βεβαίως, 
δέν είσαι καλά. Που είνε οί ύπηρέται μας; Νά τούς κράξω ;

,; ■ ΚΛαύδιος

Στάσου ’ Είμαι« . είμαι καλά· :

Παν.ϊίνα.

Νκί! Ναι τό γνωρίζω. Νομίζεις, φίλτατέ μου πρίγκιψ, δτι οί μαύροι τοίχοι 
αί βάναυσοι άμιλίαι, τά πλίνθινα πατώματα και τό. άθλιόν φαγητόν έτάρα- 
ξαν την Παυλίναν. "ίσως' αλλά είσαι πλησίον μου, καί λησμονώ τά πάντα.

(Εισέρχεται ό ιδιόκτητης καί οί ύπηρέται γελώντες όπισθεν αϋ,τοΰ καί παρατη- 
ροΰντες άνωθεν τών ώμων του.)

’/διρχτήΐης
Κύριε — υψηλότατε — επιθυμεί η αυτού ύψηλότης νά εκλέξ'ρ.

ΚΛαύδιος
Φύγ’ άπ’ έδώ. (Ό ιδιόκτητης Εξέρχεται γελών.)

' Π'ανΜϊα·

Πώς κατόρθωσαν νά μάθουν τόν τίτλον σου ; είνε τόσον μάταιοι αυτοί οΐ 
ύπηρέται! άλλα μη ταράττεσαι, άγαπητέ μοι πρίγκιψ. Μετ’ όλίγας ημέρας 
,θά ίδωμεν τά πλησίον ,τ$ς άργυράς εκείνης λίμνης άνάκτορόν σου. Καί — *β  
άσωτε, εδαπάνησες πλέον τον πλούτον δλων τών μειδιαμάτων σου, ΐέ υπο
κρίνεσαι τόν φιλάργυρον; /?

ΚΛαύδιος

Και εις την έρημον αυτήν οί οφθαλμοί σου θά προκαλώσι τό μειδίαμα, 
ωραία μου Παυλίνα. "Ας άφησωμεν τούς άγροίκους τούτους’ εδώ πλησίον υ
πάρχει μικρά καλύβη δπου διέταξα νά μάς έτοιμάσωσι νυκτερινόν κατάλυμά· 
Άπλη μέν καί άλως χωρική καλύβη, κατοικουμένη όμως άπό ειλικρι
νείς καί άφελεΐς χωρικούς, καί δπου ό Ερχομός μάς δέν θά γίνρ άντικείμενον 
σκωμμάτων καί λοιδοριών τών βαναύσωνεκείνων, άών όποιων η γλώσσα επι
φέρει θανατηφόοον τραύμα εις τόν άληθίξ έρωτα I θεία νύξ ! <Ο ζωογόνος
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^ήρ καί ή λαμπρά σελήνη μάς προσκαλοΰσι. θά ήμπορέσ'/;; νά περιπατήσ^ς’ ; 
‘ΕλΟέ φιλτάτη.— Γνωρίζω κατά σπιθαμήν δλον τόν δρόμον.

ΠαυΛΐνα ' *

ΤΙώς συ! ένόμιζον, δτι είσαι ξένος εις τά μέρη ταΰτα; ’Ά ’ άπιστε, ίσως 
Λαμμία εύμορφη χωρική σέ παρέσυρε. — θά είσαι τώρα πιστό; ;

ΚΛαΰδιος
*Εχε πεποίθησιν είς. έμέ. '

ΤΙ αν Λίγα,

Εϊνε τόσον άστατοι οί πρίγκιπες ;
ΚΛαΰδιος

Έλθέ φιλτάτη, έλθέ. '
ΤΙαυΛΙνα

Νά φωνάξω, τού; ύπηρέτας νά άνάψωσι φώτα;
ΚΛαΰδιος

Άντ'ι λαμπάδων Οά έχωμεν τά άστρα τοϋ ούράνοϋ, δέν εϊνε μακράν. 
ΤΙανΛίνα , >

Ή νυκτερινή αύ'ρα μέ παγόνει.
- ΚΛαΰδιος . '

’Άφες μέ νά σέ σκεπάσω διά τοϋ επανωφοριού μου — δέν εϊνε ψύχος.
ΠαυΛΐνα

Ποτέ, υπό τό μειδίαμά σου.
ΚΛαΰδιος Κατ’ ιδίαν

’ΏΟύρανέ συγχώρησόν μοε ! ι''

ΣΚΗΝΗ Β'.
Ή καλόδη τον Μελνότου. — Ή χήρα διευθετούσα μετά σπουδής τά τοΰ οίκου. 

Τράπεζα όστρωμένη πρός δεΐπνον.)

Αώ/ρα
"Ετσι νομίζω είνε πολύ καλά. Μοϋ έ'στειλεν ένα γρκμματάκι τόσφ κακο

γραμμένου, ώστε μέ πολύν κόπον κατόρθωσα νά τό διαβάσω, μοϋ γράφει 
πώς Οά έλθ·/] αμέσως. Πρέπει νά τόν ήγάπησε πολύ διά νά λησμονήση τήν 
καταγωγήν του, διότι, μολονότι- έπαρουσιάσθη εις αύτην μέ ψευδές όνομα, 
ελε τόσον τίμιος ώστε Οά τής έφανέρονε τό τέχνασμα. Μόλα ταΰτα δέν μοϋ 
'φαίνεται πολύ παράδοξον.Ό υιό; μου δέν είνε πρίγκιψ, άλλά έπρεπε νά είνε, 
τό όποιον είνε σχεδόν τό ίδιον. (Κρότος είς τήν θύραν.)

(Εισέρχεται ό Κλαύδιος και ή Παυλίνα.)

Καλώς ήλθε; παιδί μου, καλώς ήλθες Κλαύδιέ μου !
ΠαυΛΐνα ■ , /

ί Κ;ιλη γρκΐζ. -— Πραγματικός ίΐοία εϊνε πρίγκιψ ; Σε γνωρίζει ή γραϊα;
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*Ω ! εννοώ Οά τί! προσέφερες καμ.μίαν έκδούλευσιν. —· "Αλλη άπόδειξις τής. 
εύγενοΰς σου καρδίας. — Δέν είνε αληθές;

ΚΛαΰδιος

Ναι, τής εύγενοΰς μου καρδίας.
ΤΙαυΛΙνα '

Γνωρίζεις, λοιπόν τόν πρίγκιπα ; , ,... : /
β Χήρα

"Αν τόν γνωρίζω κυρία ; "Α, αρχίζω νά φοβούμαι δτι ή κυρία δέν τόν γνω
ρίζει. · ■

ΠαυΛΐνα

Δέν σοΰ φαίνεται τρελλή; Είνε δυνατόν νά μείνωμεν εδώ πρίγκιψ ; Βλέ
πω κάτι τι άγριον εις αύτην.

ΚΛαΰδιος

Έγώ κυρία! δχι δέν δύναμαι νά το εί'πω’ τρέμουν τά γόνατά μΦόιλπόσον 
άνανδρος εϊνε δ άπολέσας τήν τιμήν του ! Όμίλησον είς αύτην, είπε αύτή 
δτι—ώ θεέ νά εϊχρν άποθάνει.

ΠαυΛΐνα

Πόσ'ον τεταραγμένος είναι!.. . Τό παράδοξον τούτο μέρος' αυτή ή γυ-’ 
ναϊκα. Τί σημαίνουν ταΰτα ; άρχίζω νά ύποπτευω— Ποία είσαι κυρά; ποια 
είσαι; Δέν ,όμιλεϊς ; έχασες τήν φωνήν σου; ’

Μήπως την έξηπάτησες Κλαύδιε; ώ, αίσχος! ένόμιζα πώ; θά τής εφά- 
νέρωνε; τά πάντα, πριν τελεσθή ό γάμος.

ΠαυΛΐνα ■ '

Τά πάντα ! Τί ! —-Τό αίμα παγόνει εις τάς φλέβας μου ί
Χήρα

Δυστυχισμένη κόρη ! Νά τολμήσω νά τό εί’πω Κλαύδιε; (ό Κλαύδιος κά- 
μνει σημεΐον συναινέσεως) Δέν γνωρίζεις λοιπόν κυρία δτι ό νέος ούτός κατάγε
ται άπό πτωχούς άλλά τίμιους γονείς; Δέν γνωρίζεις δτι ό σύζυγός σου εϊνε 
δ υιός μου ό Κλαύδιος Μελνότος; '
..... i? ΠαυΛΐνα

Ό υιός σου ! σιώπα —4 σιωπά I Μη με δμιλεϊς, άστειεύεται, δέν εϊνε άλη- 
Οές; -είμαι βεβαία, άλλ’ όμίλησον μίαν λέξιν — έν βλέμμα —— έν μει
δίαμα. Δέν δύναμαι νά πιστεύσω. — έγώ ή όποια σέ ήγάπων τόσον — δχι 
δέν θά σέ άδικησω έκφέρουσα ύβριστικήν λέξιν— όμίλησον 1

ΚΛαΰδιος

"Αφες μας - λυπήσου αύτην, λυπήσουμε ~ άφες μας.
Χήρα .. . . ■

"Ω Κλαύδιε, έπέπρωτο νά ζησω διά.νά ΐδω τήν καταισχύνην τοϋ vio-J 
μού, διά τόν οποίον ήμην τόσοη όπ^>ηφ«νος1 (έ|έρ-χετίΐί ώά τήί κλ!μακό;)1'- '
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Tlav.ltra — .■■■

Ό υΙός-της — δ υιός της!
Κ.Ιανδιος

’Άζουσόν με τώρα κυρία. .

Παν.Ιϊχα ~
. Νά $έ ακούσω ! . . . Νζ'ι, δμίλησον—■ ό υιός της! ίχουσιν οί δαιμόνεςγο
νείς ; δμίλησον.! Διά νά έπιβάλγ,ς σιωπήν εις την 'καμάραν μου — δμίλησον!

Κ.Ιαύδιοε " ·,
' ”Θχι, ζαταράσθητι, ΰβριστιζωτέρα θά ήτο §ι’ εμέ ή συγχώρησις άπό.τάςι 

άράς σου.

ΊΙαυΛΙκα γελώσα ίΐγρίως
*«Αύτό είνε τό άνάζτορόν «ου όπου, έζ τών αλαβάστρινων λαμπτήρων φώς- 

ευώδες θά διαχέηται; πυκνή δέ καί βαρεία θά είν’ ή ατμόσφαιρα άπό τών 
άρωμάτων των πορτοκαλλεών, γλυζεΐς δέ θ’ άντηχώσιν οι φθόγγοι τοΰ άύ- 
λοΰ, καί-θ’ άντηχγ] μακράν γλυκύς ό ψίθυρος τοΰ ρύακος άνά μέσον των ρό- 
δμίν; άνά "μέσον τών άνθέων!» 'Σοΰ άρέσζει τι εϊζών ; · Αυτός είνέ,ό.νυμφών, 
μου, σύ δέ δ σύζυγός μου ; ώ ! μωρά,.. — ώ! άθλίά.,. ώ! βλάξ !. . . τώρα 
εννοώ τά πάντα. — Περίγελως καί σκώμμα δλης τές Αυών’είν’ εντελώς άναί- 
σθητος ήίκαρδία «ου πρός την άνθρωπίν.ην αγαθότητα; ’’Αν όχι, φόνευσόν με, 
καί σώσον άπό την παραφοράν την σύζυγόν σου.... "Οχι δεν είνε δυνατόν' 

■^είμαι ΰιτδ την έπενέργειαν φοβερού ονείρου . . Θκέξυπνήσω ταχέως .-·.■ ·.■ 
(ίγγίζουσα αύτδν) ’’Άγζν; αχχ/,κ ; είσαι άνθρωπος ; . . . ή αί σζιαΐ τάς οποίας 
βλέπομεν καθ’ ύπνον ; . . . Είνε πραγματικό/ τι; ! ! ! Τί σοί έκαμα ; εις τί 
έπταισα καί.ϊμέ συνετριψές κατ’ αύτον τον τρόπον ; < . . · < ;

Κ.Ιάΰδιος
"Ενεκα της υπερηφάνειας κατέπεσαν καί άγγελοι άπό την θέσιν των πρό 

σοΰ ΓΙαυλίνα" ένεκα τές υπερηφάνειας: πού μ.όνου τούτου ελαττώματος" τής. 
εύγενοΰς σου φύσεως, σέ έπηρέασεν ό κακός δαίμων δηκτικού έρωτος καί εκ
δικητικές καρδίας" από της παιδικές μου ηλικίας η διάνοια μου εστρέφετο 
πρός σέ’ απαρατήρητος σέ εβλεπον μεταξύ των άνθέων τές πτ,ωχές άνθο- 
πώλιδος,; Πνοή άνθους, χαράς, δρόσου, καθώς η άνοιξις αυτή ήτο έμψυχόν τι 
■φέρρνί/,την?μορφήν,σου ! Σέ είδον καί ή καρδία εμπαθούς άνδρός εϊσηλθεν εις 

;/τό' στήθος παραφόρως όνειροπόλου παιδός . . . Καί από'της στιγμής εκείνης 
έγινα . . . καί θά είμαι μέχρι -τέλους τές ζωές μου — ό λάτρις σου ! Λοι
πόν ό έρως ούτος ό μάταιος, ό παράφορο;,, ό ένοχος, άν θέλης, κατέστη πηγή 
φιλοδοξίας καί χρυσών ελπίδων" άνεπόλουν έν τή μνημν) τάς παρά την εστίαν 
διηγήσεις των γερόντων — πώς φέρ’ είπεΐν βασιλέων κόοαι κατέλθον της 
υψηλές τωΟ,σφαίρας, καί πώς ό έρως καθώς ό θάνατος εξισώνει, τούς, παν-, 
τας εις ί’σην θετών μοίραν τόν ποιμένα καί τόν άνακτα. Τοιουτοτρόπως «- 
σχεδίαζον τόν οικόν μου εις την λαμ.πράν'σφαίραν γοητευτικού μέλλοντος. 
Άπέθανεν ό πατήρ^μου,. εγώ δε υιός χωρικού έγενόμην κύριος έμαυτοΰ. Προ- 
σεπάθησα τότε νά ελευθερωθώ εκ τές φυλακές τές άσημου Οέσεώς μου, καί 
διά των άδαμάντων εκείνων τούς- οποίους τό ερευνητικόν πνεύμα άντλεΐμκ 

•Ιξών, πηγών,:τής γνώσεως, νά πληρώσω νά λύτρα εις τούς διδΰμ,ους εκείνους 
δεσμοφύλαχας ι τής εύτολμου καρδίας-ήτοι ·είς την άσημον" κάτάγω-’ 
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γην καί τήν σιδηράν' τύχην. Ή ωραία σόυ μορφή κατοπτριζομένη έν τέ 
ψυχ?ί μου περιεβάλλετο τα χρώματα τές δόξης, καί μέ παρώτρυ.νεν ε.ϊς'τά 
δυσχερέ εκείνα έργα, διά των οποίων ό άνήρ άνάδείκνυται υπέρτερος τών7 
άλλων. Χάριν σοΰ πόλλάςδιήλθον νύκτας σπουδάζων τών σοφών συγγραμ
μάτων τά αινίγματα. Χάριν σοΰ προσέπάθησα νά προσλάβώ έκ τών Μουσών 
καί Χάρίτων τάς ιδιότητας έκείνας αί όποΐαι προσθέτουσιν εις τόν εϊλίκρινέ 
έρωτα θέλγητρα ιδανικά. Περί σοΰ έσκεπτόμην, καί τό πάθος μέ έδίδαξε 
την ποιησιν, περί «Ου καί ένεφύσησα ζωήν εις τόν χάρτην τοΰ ζωγράφου. 
Ή τέχνη κατέστη σκιά, τοΰ γλυκερού φωτός τών διωκόντών μέ οφθαλμών 
σου. Οί άνθρωποι μέ ένόμ-.ζόν μάταιον,— τρελλόν.—— Δέν έδιδα προσοχήν... 
έξηκολούθουν εργαζόμενος, έλπίζων — διότι δεν μ.όί ήτο τερπνόν, άν ούχί" 
νά σέ άπολαύσω> άλλά νά κατασταθώ μάλλον άζιος διά «έ ;

Uav.lira
Μήπως έ'χει μαγικήν δύναμιν μέ την όποιαν «ξορκίζει τό μίσος;

K.laidtoc
Τέλος έν στίγμέ, παραφοράς έτόλμησα νά έκφράσώ εις $σματα τά πλημ.- 

μ.ύρόΰντα την καρδίαν μου αισθήματα, καί νά σοι τά πέμψω—φόρον τοιού- 
το·ν κυρία, όποιον «πανίως καταφρονεί η καλλονή, όποθενδηποτέ και άν προ
έρχεται— Τόονομα δέ έκείνο —- τό συ/δεόμενον μετά τές τϊυρεσαούσης καφ·; 
δίας η όποια έπόθει διακαώςνά δείξ-ρ εις τό εέδωλόν της όποια λαμπρά έργοί 
κατώρθωσε, —- ναι, τοΰ λάτρου σου,— εκείνου τό ό'νομα τό περιεφρόνησες 
αντί νά τό Οεωρήσγς θρίαμβόν .σου !.— άπό τές στιγμές εκείνης -^τ.,ό'τέ" τύ 
πάθος μεταβαλλόμενον εις όργην ομοιάζει μάλλον πρός μίσος — δτέ ή περί- 
φρόνησις μετέβαλεν εις χάος την ψυχήν μου — άπό τές στιγμής εκείνης ευ- 
ρεν έν έμοί ό πειρασμός κατάλληλον ό'ργανον έκδικήσεως! έπάτησες τόν όφιν 
— ούτος δέ. έσήκωσε την κεφαλήη καί σέ έκέντησε !

Παυ.ΙΙγα
Δεν έχει κύριε κέντρα ό έλως. — Καί τί είνε ή περιφρόνησις πτωχές καί 

ασθενούς κόρης παραβαλλόμενης πρός τό μέγα άδίκημα τές αΐσχράς ταύτης 
έκδικήσεως; ώ πόσον ήγάπών τόν άνθρωπόν τούτον.1 ένα είλωτα . , . ενα 

δοΰλον! .
Κ.Ιαΰόιος

Στάσου κυρία! οχι, οχι δοΰλον! είνε έλ,εύ,θέρος ό άπελπισμός IΔενθά σοί 
εΐ'πω τάς όδύνας— τούς αγώνας— την άγωνίαν π— την τύψιν τής συνει- 
δήσεως ! οχι, 2ς άφήσωμεν αυτά ! είπε μοι τίνι τρόπφ δύναμαι νά; σέ έ|ι~. 
λεώσω, Παυλίνα (/Ζ.έζ/σιάζει ρξ>ος αίτήν' χαι ετοιμάζεται χά ,ld6y z^r χεϊ-. 
ξ>ά,τιις).

IJav.llra
·. Μή ,μέ ,έγγίξγς. Γνωοίζω την. τύχην μου. Κατά τον νόμον εΐσαι τύραννός 

Η,ου. Και έγώ - ίϋ.0εε !. ...«υζυγος χωρι/.οΰΘά έργασθώ■*■*>  θά κοπιάσω 
— Θα κάμω ό',τι θέλεις— ’Αλλά μη μέ έγγιξγς. "Ας μέ έξαγιάσ-ρ τό άδί- 

κημα τούτο. . - ' 1
Κ,Ιαύ^ιος ' "Μη μέ φοβείσαι. Δέ-ν.-μέ γνωρίζεις .κυρία*  έίς τόν'βωμόν έ'παυσεν ή έκδί·· 
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κησίς μου— Διελύθη ό φόβερός μου δρκος! άπό τουδε κατέστης ίερά, .ίερώ- 
τέρα καί,τών εικόνων τών άγιων, είμαι σύζυγός σου. —■ ’Αλλά, μη φρίττγφ 
— Καταθέτω είς τούς πόδας σου τά συζυγικά μ.ου δικαιώματα.

Κατά τόν Γαλλικόν νόμον, γάμος άσεβής, δεσμός δόλιος, εϊνε άκυρος. Κοιτ 
μ.ησου ήσυχος. Δυριαν δέ αγνήν· παρθένον ώς κατά τήνπρω'ίαν εκείνην καθ’ 
ην ροδόχρουν σέ ώδήγουν έπΐ τοϋ βωμοΰ, αί πατρικαι άγκάλαι Οά σέ δεχθώ- 
αιν είς τόν οϊκον σου. Ό νόμος θά σοί άποδώσιρ δικαιοσύνην και συνάμ,α τό 
δικαίωμα τοΰ νά καταστήσεις άλλον ευτυχή διά τοΰ έρωτός σου, 
,-"Οταν δέ ευδαιμονούσα λησμόνησες εκείνον δστις σέ ήγάπα — καί σέ 

ηδικήσε τόσον, ένθυμ.οϋ τουλάχιστον δτι ό ουρανός έχάρισεν είς την χωρικήν 
εκείνην φύσιν, δόσιν τινά εύγενείας. "Ε μητέρα! (εισέρχεται ή χήρα)
"‘Οδήγησον τήν κυρίαν, δέν εϊνε σύζυγός μου. Τήν ξενίζομεν— Εϊνε ή 

σεβαστή μας ξένη, μητέρα είς τό μικρόν δωμάτων δπου τής αρετής ό ύπνος 
δέν έταράχθη ύπ’ούδενός ύπό τήν στέγην τοϋ πατρός μου! Τώρα κυρία, 
τώρα νομίζω δτι μέ-πιστεύεις. Πήγαινε μητέρα.

.. ,Δέν εϊνε σύζυγός σοί»ς !! . ■

ΚΛαΰδιος

Σιώπα, σιώπα πρός Θεοΰ. Μή όμιλεϊς. Πήγαινε (ή χήρα ivaSatvei τήν 
κλίμακα, η Παυλίνα άζόλουθει. κλαίουσα στρέφεται δέ "να παρατηρήσιρ όπισθεν)

ΚΛαΰδιος πίπτων κατά γης
”Ω άγγελοι, φυλάξατε καί ευλογήσατε την.

ΣΚΗΝΗ Α'.

: ('Η «δτη καλυβη.—'Ο Κλαύδιος κάθηται ένώπιον τραπέζής γράφων· Χαράγματα^

ΚΛαΰδιος

Σούτ, Σούτ ! — κοιμάται τέλος πάντων ! Θεία χάρίτι θά λησμονήσνι δι*  
ολίγον δτι ύπάρχώ. "Επαυσαν οί στεναγμοί της εκείνοι, οί οποίοι έσπάραττον 
την καρό ίαν μου καθ’ δλην τήν πένθιμον καί μακράν ταύτην νύκτα —"’Άκρα 
γαλήνη -βαθέια σιγή ? Θά ύπάγω τώρα νά στείλω τήν επιστολήν ταύτην 
εις τον πατέρα τής Παυλίνας. "Οταν έλθγι θά’τφ εγχειρίσω έγγραφον τήν 
συγκαταθεσίν μου περί τοΰ διαζυγίου τής Παυλίνας, καί τότε δέχθητι, <54 
Γαλλία πατρίς μου καί τόν υιόν τοΰ γεωργού μεταξύ τών προμάχων ύπερα- 
«πιστών, σου. Δεν εϊνε τόσον άλαζών ή Γαλλία, ώστε νά άρνηθί]-τό αίμα 
την καρδιαν και- τον βραχίονα τοΰ πτωχού. (Εισέρχεται ή Χήρα.)

Χήρα
, Εφερθης κακά υ'ιέ μου, καί θά τΐμωρηθή’ς διά τό σφάλμα σου" άλλ’ ή 

δέν θά σέ, έΐϊΐ^λήξνι κατά: τήν στιγμήν τής μετάνοιας.

II ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΗΣ ΛΥΩΝ ®09

; Κ.Ιαύδ ιός

ΛέΌ γέγονε·, γεγονε.. Εϊνε ευρύ τό μέλλον είς ιόν έχον-ta τήν; αρετήν τής 
μ.ετανοίας και τό θάρρος , τής έζιλεωσεως. θά υπερηφανευθής καί παλιν δια 

’ τόν υιόν σου-, έν τούτοις μή λησμονεί δτι ή άτυχής αυτή κυρία προσεβλήθη 
καιρίως. Χάριν τής συνενδήσεως καί τής τιμής τοϋ υίοϋ σου ε'σο ύπομονητίκη 
μετ’αυτής. Ιίαρηγόρει αυτήν &ν κλαί/).-—Σιώπα άν .μεμψιμοιρώ- Θά στείλω 
ταχυδρόμον «είς τόν πατέρα της' ύγίαννε Οά έπανελθω ταχέως.

' Χήρα.

Αυτή εϊνε ή μονή-διέξοδος. — Έπλανήθής;, άλλά δέν διεφθάρής. 'Η καρ- ' 
δία σου εϊνε άκόμη εύγενής’ διατηρείς ακόμη τό εύγενές εκείνο φρόνημά σου 
δτε μέσα είς τά φιλόδοξα σχέδιά σου δέν ήσχύνεσο διά τήν πτωχήν σου 

μητέρα.
ΚΛαΰδιος.

Νά αίσχύνωμαι διά σέ ! "Οχι, δ λόγος δια τόν οποίον υποφέρω, ζώ, ελ
πίζω, εϊνε δτι δέν θέλω νά άποθάνω πρ'ιν ή εξαγοράσω τήν εύγενή κλήρο- 
νσμίαν τήν όποιαν έχασα -—· τήν κληρονομ.ίίιν'τήν όποιαν παρά σοΰ καί-του 
μακαρίτου πατρός μου παρέλαβα άκηλιδωτον" συνειδησιν δηλαδή υπερηφα- 
νον και δνομα έ'ντιμον. Θά τά αποκτήσω καί τά όύο. Ύγίαινε (Εξέρχεται.)

Αγαπητέ μόυ Κλαύδιε ! πόσον ή καρδία μου πάλλει,
('Η Παυλίνα παρατηρεί άνωθεν καί μετά τινα παΰσιν καταβαίνε·.,)

ΠαυΛΐνα
Δέν εϊνέ εδώ ! Δέν δοκιμάζω τουλάχιστον αυτήν τήν πικρίαν*  εϊνε άρκετά 

συνετός ως πρός,.τοΰτο’ έν ,τούτοες. δ τόπος φαίνεται έρημότερος άνευ αύτοϋε 
— "Ω είθε νά ήδυνάμ,ην νά τόν μισήσω — τόν υίόν τοϋ κηπουρού I —— κα. 
δμ,ως ,πόσον εύγενής εϊνε. — "Οχι ~— ®χι '— δχι, δέν έϊμ,αι ποταπή ώστί 
νά τδν'συγχωρήσω.'

Χηρά
Καλημ,έρα κυρία! Θά άνέβάινα έίς τό δωμάτϊόν σου άν ήξευρα δτι εϊχες 

■; σηκώθή.
Παυ.Ιίνα

-Δέν πειράζει κυρά, ή σύζυγος τοϋ υίοϋ σου πρέάεί νά ύπηρέτήται μόνη'. ,

Χήρα

■ - '.‘Η., σύζυγος τοϋ υίοϋ'μου *— μή σέ ταράτ’τε.ι η-σκέψις αυτη κυρίά '—μέ 
εϊπεν δτι θα λάβης το διαζύγιόν σου; καί ελπίζω δτι θά τόν ί'δω φαιδρόν 
καί μειδιώντα πάλιν. ‘Υπάρχουν είς τό χωρίον νέκι καί εύ'μορφοι κόραι αί 
όποΐαι.ήμποροΰν. άκόμη νά τόν παρηγορήσουν. . . ,ν

ΠαυΛΐνα ,. ;;

Δέν αμφιβάλλω — εϊνε χαρίεσσ.αι — καί άφοϋ δοθώ τό διαζύγιφν — θά
■νυμ.φευθώ .καί πάλιν. Εϊμ,αι ,βεβαία. (Κλαίει.) ’ :

ΤΟΜΟΣ Δ', 10 τίτ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1880 56
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Χήρα «

Ήμπορουσε νά νυμφευθγί την πλουσιωτέραν κόρην τ·ης επαρχίας Sv $θελε*  
άλλά είχε γυρίσει τό κεφάλι του, τοΰ δυστυχισμένου ! Μόνον διά σέ έσκέ- 

πτετα. (Κλαίει.)
ΙΙαυΜνα,

■Mi κλαίγς μητέρα.
Χήρα

*Α, έφέρθη πολύ κακά, τό γνωρίζω, άλλ’ είνε τόσον ισχυρός ό έρως εις 

τους νέους. Mi κλαίεις κυρία.
ΠανΛΙτα

< Τί έλεγες λοιπόν— εξακολουθεί. ■■·

Χήρα
*Ω δέν δύναμαι νά τον συγχωρήσω κυρία — δέν $το ’στα σωστά το».

ΤΙ αν Λίνα

Άλλα πάντοτε — πάντοτε (άλολόζουσβ) μέ ηγάπα — ηγάπα λοιπόν ;

Χήρα
Τίποτε άλλο δέν είχεν εις τόν νουν του. Κύτταζ’ έδώ—έμαθε νά ζωγρα

φίζει διά νά κάμγ την εικόνα σου (αποκαλύπτει την εικόνα.) Τώρα όμωςετελειω- 
σαν δλα —πιστεύω πώς έθεράπευσες την τρέλλαν του..— .... άλλα δέν 
^προγευμάτισες Ακόμη άγαπητη μου κυρία !

ΠαυΛίνα

Δέν δύναμαι νά πάρω τίποτε*  μη’τάράττεσαι!

Χήρα

"Σέ βέβαιώ κυρία, δτι ολίγος καφές θά σέ ώφελησιρ’ έχομεν ωραίο γάλα 
καί καλά αύγά. Θά φέρω τό φλυτζάνι τοΰ Κλαυδίου μου—είνε καθαρό φαρ- 
φουρί —τό ηγόρασε προ τριών ετών μέ τά χρήματα τά όποια έφύλαττε, 
έπειδi ητο γραμμένο επάνω εις αυτό τό όνομα «Παυλίνα».

ΠανΛίτα
Πρό τριών ετών ! Δυστυχή Κλαύδιε! Σέ ευχαριστώ, νομίζω ότι θά πάρω 

ολίγον καφέ. — *Ω  3ν ητο τουλάχιστον πτωχός εύγενης, καί έμπορος ακό
μη· άλλα υιός κηπουρού — Καί τί σπίτι! ”Ω όχι εινε φοβερόν !

(ΚάΘηνται εις την τράπεζαν ό Βοζίντιος άνοίγών τας κιγκλίδας παρατηρεί έντός)

Βοζίντιος
Ίδου κατάλληλος εύκαιρία 1 είδα τόν Κλάύδιον εις τον δρόμον (κλείει 

τάί κιγκλίδας καί κτυπά εις την Αύραν).

ΪΙανΛίνα σκιρτώσα

Μήπως είνε ό πατήρ μου; Μήπως έστειλε νά τόν ζητησγ ; "Οχι δίν 
πιστεύω νά έχγι τόσην βίαν νά μέ ξεφορτωθεί.

. Χήρα
Δέν έχει καιρόν νά έλθγ ό πατήρ σου*  ί'σως εινε κανένας γείτονας.· .

HavTira
Μή δεχθ^ς κανένα. (*Η  χήρα ανοίγει τήν Αύραν, ό Βοζίντιος ώΑών αυτήν εισέρ

χεται) Ά Θεέ μου ! ό μισαρος Βοζίντιος ’. Είνε φοβερόν αληθώς! ,

Βοζίντιος
Καλ’ ημέρα κυρία! Ό υίός σου, χήρα, σέ πκρκκαλεΐ νά λάβης τόν κόπον 

νά τόν άνταμώσγς εις τό χωρίου — επιθυμεί νά σέ όμιληση δι’ ΐδικάς σας, 
υποθέσεις· Θά τον εύργ,ς εις τό ξενοδοχεΐον, η εις τό παντοπωλείων, i εις τό 
Αρτοποιείων, η εις κανένα άλλον φίλον τνϊς οικογένειας, σας— τρέξε γρήγορα.

Π αν.lira
Μή μέ άφησγ,-ς μητέρα! μή μέ άφησγς. '

Βοζίνττος μετά σε-δασμοϋ

Μή φοβήσαι κυρία. Είμαι φίλος—Είμαι δοΰλός σου.

Ιΐαν.Ιίνα ,
Δέν σέ φοβοΰμαι, κύριε, καί εις αυτόν ακόμη τόν οίκον ! Πήγαινε, κυρία, 

2ν σέ ζητή ό υιός σου- δέν θά παρακούσω τάς διαταγάς του εφόσον, τουλά
χιστον δικαιούται νά εΐσακούηται. ° .

Χήρα
Δεν καταλαμβάνω τί τρέχει' θά επιστρέφω όμως γρήγορα. .

HavMra
Μαντεύω, κύριε, τόν σκοπόν τής έπισκέψεώς σου — επιθυμείς νά ί'δης τε- 

ταπεινωμένην εκείνην η οποία σέ περίεφρόνησεν/’Έστώ. Άπεφάσισα νά υπο
φέρω τά πάντα—καί αύτην ακόμη την παρουσίαν σου!

Βοζίντιος
Με Αδικείς, κυρία — Παυλίνα, μ.έ αδικείς ! ”Ερχομ.«ι νά σοί προσφέρω 

την περιουσίαν-μου ! ©ά άπεγοητεύθης ήδη άπό τόν Απατεώνα εκείνον*  
τοίχοι τοιοΰτοι εινε Ανάξιοι ν’ άγιασθώσι διά τής ώραιότητός σου J Θά έναγ- 
καλισθώσι δε την αγγελικήν ταυτην μορφήν βραχίονες χαμερποΰς χωρικού ; 
Ελθε μετ εμοΰ αγάπητη, ώραϊα Παυλίνα—ή αμαξά μου περιμένει εις την 

Ουράν—Θα σέ*όδηγησω  είς οίκον άνταζίόν σου. Πλούτη, πολυτέλεια, κοινω
νική θεσις υλα είνε είς την διαθεσίν σου. Λησμονώ την περιφρόνησιν — Έν*  
θυμ.Ουμαι μ.ονον τό κάλλος σου και τόν Ακατάσχετου έρωτά μου.

ΠαυΛίνα
Εξελθε, κύριε, , άπό τόν οίκον τοΰ,τον ·π~ Είνε. πενιχρός*  άλλ’ή συζυγική 

στέγη οσον μικρά και Sv είνε, είνε, ενώπιον Θεοί» καί άνθρώπων} ναός τής 
τιμής τής συζύγου !. Μάθε ρΐι θά προειίμών ν’ Αποθάνω τής πείνης —· ναί 
μετ εκεινου.ό οποίος με επρόόωκε, παρά νά δεχθώ την νόμιμου ‘χείρά σου, 
και Αν ησο ακόμη ο πρίγκιψ εκείνος τοΰ όποιου έφερε τό δνομ,α! Φύγε.

ΒοζίντιοςΙΙώς, δέν κάτέπεσεν ακόμη ή- ύπερηφάνειά σου;
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Π αν.lira

*Η υπερηφάνεια, κύριε, εις την ευτυχίαν καθίσταται άρετή .είς την συμ
φοράν.

Βοζίντιος

Παρατήρησαν τό πάτωμα, τούς γυμνούς τοίχους, την πενίαν, την γυμνό
τητα τοΰ οίκου τούτου, καί παράβαλε ταϋτα πρός την πολυτελείαν, την με
γαλοπρέπειαν, καί τά πλούτη τά όποια ό πλουσιότερος έμπορος της Λυών 
πρρσφέρει είς την ώραιοτέραν κυρίαν τής πόλεως. ”Α άκουσόν με.

ΠάνΛίνα

’Ώ δίατί νά σέ άφήσω πάτέρ μου ! Διατί νά μείνω μόνη άνεΰ φίλων; Κύ
ριε, βλέπεις ενώπιον σου άΟλίαν γυναίκα, ύβρισθεΐσαν, καί προσβληθεϊσαν ! 
Σεβάσθητι την άγωνίαν μου. .

(Ό Κλαύδιας ανοίγει σιωπηρώς την Ουράν καί "σταται προ τοΰ κατωφλιού) 

Βοζίντιος

*Οχι, άφες μάλλον νά σέ παρηγορήσω. *Αφες  με νά άποπνεύσω την-εκ 
τώνχειλέων εκείνων έξερχομένην άρωματώδη πνοήν η όποια ουδέποτε έπρεπε 
νά χάνεται επί του αγροίκου συζύγου σου.

ΠανΛίνα

Βοήθεια ! Κλαύδύ ! Κλαύδιε ! Δέν θά μέ βοηθηση κανείς!

Βοζίντιος

ΊΙσύχασον, (τη δεικνύει πιστόλιον) Βλέπεις ότι δέν έρχομαι απροετοίμαστος. 
0ά τούς περιφρονήσω όλους — τόν σύζυγόν σου κα'ι όλην,. την γενεάν, του 
πρός χάριν σου. Ουτω λοιπόν σέ άσπάζομαι.

ΚΛανδιος ρίπτων αυτόν εις την άλλην άκραν, τής σκηνής.

Παυλίνα —- ίδέ— έσώθης.

Βοζίντιος στρέφων τό πιστόλιον πρός τόν Κλαύδιον.

Τολμάς, αισχρέ, νά προσβάλγς τοιουτοτρόπως άνδρα ώς εμέ;

ΪΙανΛίνα
' ' ’Άφες τον σύζυγόν μου, τόν σύζυγόν μου! Βοζίντιε — Κλαύδιε — οχι, 

οχι. (λυποδυμεΐ).
ΚΛανδιος

‘ Δέν άϊσχύνεσάι, άθλιε, άπατεων! Νά προσπαθείς νά έκφοβίσνις γυναίκα ! 
άνανδρε !:— τρέμεις, — παρέβης τούς νόμους — γνωρίζεις ότι τά όπλα σου 
.είνε ακίνδυνα, — τό θάρρος σου είνε θάρρος άγύρτου, ούχί άνδρείόϋ. Μή φο 
βήσαι Παυλίνα, δέν είνε κίνδυνος.

. .· Βοζίντιος

Έπεθύμουν νά ήσουν εύγενης, διότι τώρα είσαι κατώτερός μ.ου — Χαίρε
τε, σόσς εύχομαι εύτυχή την σελήνην τοΰ μέλινος (κατ’ ιδίαν) δέν θ’αποθάνω 
πριν εκδικηθώ. ,

Π ΔΕΣΠΟΙΝΑ THS ΛΥΩΝ 813 ,

ΚΛα υδιος

Την θλίβω είς τάς άγκάλας μου —— ό τελευταίος εναγκαλισμός ! Ποτέ ά, 
ποτέ πλέον δέν Θά στηριχθ-ρ η άγαπητη αυτή κεφαλή επί τής καρδίας ήτις 
έπρόδωκεν άντ'ι νά προστατεύσει αύτήν ! Σιωπή — σιωπή ! έν φίλημα —- 
δυστυχής) Δέν μοί τό Απαγορεύει, τώρα περιφρόνησις επί τών ωχρών εκείνων 
χειλεων ! έν φίλημα — ούτω τελειονει πχσα άνάμνησις τοΰ έγκλήμ.ατός μου ! 
Είνε ή σφραγίς επί τοΰ τάφου τής ελπίδος παρά τόν όποιον ώς έκπεσών καί 
θρήνων άγγελος κάθηται αιωνίως ή θλιβερά άνάμνησις’—: αναπνέει — κι
νείται-— Έξυπνεϊδια νά περιφρονησν), νά μισήσν), οχι όμως καί νά φρικιάσν) ■' 
υπο την αφην του βδελυρου έρωτος μ·ου. (τοποθετεί αυτήν επί καθίσματος) Λύ
του :—- Τώρα εί'μεθα ξένοι!

ΠανΛίνα ,. ' ■ .

‘'Ολα παρήλθον — άκρα ησυχία — Πώς, όλα είνε ό'νειρον ; Είσαι καλά," 
δέν έπαθες τίποτε — Δέν σέ αγαπώ- άλλα —— είμαι γυνή. Και—-καί δέν ■ 

* έχύ,θη αίμα;
'■ . ΚΛανδως ' . · Ί"

κυρίά, ό'χϊ· ·Τδ έγκλημά μου δέν μοί παρέσχε την ευτυχίαν νά κιν
δυνεύσω ύπέρ σοϋ. (εισέρχεται ή χήρα).

J . . ..

’.Επήγα παντού, παιδί μου, είς άναζήτησίν σου’ διατί έστειλες νά μέ ζη- 
τήσνις ; . . . . . - ύ j

ΚΛανδιος
Έγώ δέν σέ έζήτησα.

Xηρα

’Όχι! Μάθε λοιπόν; ότι ό ταχυδρόμος σου έπέστρεψε.

ΚΛανδιος ·. ■■.",■·
Τόσον ενωρίς; Αδύνατον. -

Χήρα

Ναι, άπήντησεν είς τόν δρόμον τούς γονείς τής κυρίας οΐ όποιοι έπήγαίναν-· 
είς την εξοχήν. Εϊπεν ovt ό κύριος Δεσαπέλ «θύμωσε τρομερά όταν έδιάβασε 
τό γράμμα σου. Θά έλθουν Αμέσως καί ποϊός ήξευρει τί θά πάθ·ρς παιδί μου. 
’Ώ ! αρχίζω νά τρέμω ! ά! κυρία μή τούς άφήσης νά τόν κ.τυπήσουν—σ„άν 
ήξευρες πόσον σέ ηγάπα. ■......... ' ’ '

ΠανΛίνα

Νά τόν κτυπήσοΰν ! ό'χι, κυρία, μή φοβείσαι, — Ό πατήρ μου ! Πώς !θά 
τόν ί'δω ; πώς θά έπιστρέψώ είς Λυών-; ό περίγελώς όλης τής ·πύλέώ'ξ'!'Σκλ·ή-' 
ρέ, σκληρέ Κλαύδιε. (λίαν τεταραγμένη) \ Έφέρθης προδοτικώς, κύριε.

. ΚΛανδιος
Τό γνωρίζω κυρία.

ΪΙανΛίνα' κατ’ Ιδίαν

• (?Αν τουλάχιστον έζήτει συγχόρησιν !)—-Ούδέποτ'ε^κύρ.ιε,Οά^έ
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ΚΛαύύιος

Ουδέποτε έτόλμησα νά το ελπίσω.
ΠαυΛΐνα

.Άλλά τώρα είσαι σύζυγός μου, καί ώρκί,σθην νά — νά- σέ αγαπώ.-
ΚΛαύ&ιος

Άπατηθεΐσα επραζες τούτο.. Ή θρησκεία κ-αϊ α νόμος..θά σέ άπαλλάξωσέ 
τοΰ όρκου σοικ

ΠαυΛΐνα . ' - ζ 1
Θά μέ τρελλάνν; f Άν Siv ·ητο τόσον υπερήφανος—”· άν μέ παρεκ-χλει νά ' 

μείνω—σιωπή— σϊωπά. ’Ακούω- τούς τροχούς της άμάξης. Κύριε — 
Κλαύδιε, έρχονται.· δέν έχεις τίποτε νά πρόσθεσής...τώρα δ.τ.ε.εί.νε ακόμη *<*»-  
ρός ; Ταχέως. — Όμάλησαν·.

Ά.&ι'Λος· , . .

"Εχω μόνον νά σέ συγχαρώ διά την άπελευθέρωσίν σου.’ϊδού οί γονείς σο®. 
(Εισέρχονται ό-Κύριος καιή Κυρία Δεσα-πελ μετά τοϋ. συνταγματάρχου Δάμα)

Κύριος ΛεσαπεΛ
■ Παιδί μου I παιδί μου-!

Κυρία, ΛώταπΙ Λ

Άγαπήτη μου Παυλίνα! —Τί ρυπαρά καλύβήΓ Δό'ς.'μοί'γραΐκ &ο\ κά
θισμα — Θά λιποθυμήσω — Χωρίς άλλο — Τί Οά εΐπ·ρ: ό κόσμος ; Είσά^ 
τρελλη κόρη μου. Δέν γνωρίζεις τί ύποφέρεί η μητρική. καρδία..

βάριας ', ;

Χά χώΐ εύγενέστατε πρίγκιψ. Λυπούμαι βλέπων, εις, τοιαύτην κα-τάστα— 
βιν άνδρα τάς τάξεώς σου. Φοβούμαι δτι ή, ‘Τψηλότης σου. θά αταλφ είς τάς 
φύλακας.

ΚΛαύι^ιος

Σκώπτε, κύριε,, σκώπτε" έγώέφέρθην επιεικώς προς σέ καθ’άν στιγμή*  
^00-άοπλος — Είμαι κ’έγώ είς τό αύτό σημεϊον τώρα. Ό μή δυνάμενος 
ν’ άπολογηθή διά τόέγκλημά ταυ είνε όντως απροστάτευτος.

’ 1 ' ■ Λάριας ' ~ , . ·
"Εχει τι τό εύγενές ό πανούργος.

Κύριος' ΑισαπΙΛ

Ποϋ είνε δ άπατεών ; -— Είσαι τόσον αναίσχυντος, πραδότα ·, Τολμάς νά 
παρομσιασθης ενώπιον τοΰ πατρός τής κόρης ταύτης ; ·

..........  ΚΛάύύιος ~ "

'Ράπισόν με, Sv θέλγις— Είσαι-πατήρ της.
ΠαυΛΐνα

"Οχι, οχι,.-πρδς χάριν μου’ οίονδηποτε καί Sv είνε το έγκλημά του έφέρ- 
θή έυγένώς’ πρός έξιλεώσίν του.
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Κυρία ΛεσαπεΛ

Ευγένώς; Έτρελλάθης, κόρη μου ; Δεν σέ υποφέρω πλέον — νά- δυσφη- 
μήσρ την -οικογένειαν σου ! — Εύγενώς 1 "Α Αποτρόπαιε, ουτιδανέ, ηλίθιε, 
άσχημε 1

Λ άριας

"Ασχημος! Άλλά χθές άκόμη ήτον ωραίος!
Παυ.Ιίνα, 1

Αυτή είνε η καλύβη του, κυρία, οδτος δέ σύζυγός μου. Σεβάσθητι την 
Θυγατέρα σου, ή αυτήν μόνην κατηγόρησαν.

Κυρία ΛεσαπΛΛ
Σύ—Συ—· Ά θά πνιγώ. ,

Κύριος ΛεσαπεΛ

Είνε ίσκοπον κύριε, νά επίπληξη τις άνθρωπον τής συνείδήσεώς σου — 
«αραιτεΐσαι πάσης άξιώσεως έπί τής κόρης ταύτης;

ΚΛαύδιος

Ναι. (τώ Εγχειρίζει έγγραφον) ’ιδού ή συγκατάθεσίς μου διά τό διαζύγιόν, 
— ή πληρης έξομολόγησίς μου περί τοΰ δόλου δστις άκυροι τόν γάμον. 'Η 
Θυγάτηρ σου ήδικήθη αΐσχρώς —— Τό ομολογώ κύριε' άλλά, θά σοί όμολο- 
γησγ) η ίδί$, ότι, άφ’ής στιγμ.ής είσήλθεν είς τήνκαλύβηνταύτην,,άνέλα- 
€ον την πρώτην μου θέσιν, καί έσεβάσθην την ΐδικήντης. Σοί την παρά” 
δίδω αγνήν καί άσπιλον ,ώς ήτο χθές καθ’ ην στιγμήν ηύλόγησες αυτήν. 'Γό 
κατ’-εμέ -‘θά σάς απαλλάξω τής παρουσίας μου διά παντός. Άπόπεμ.πτος 
και εγκληματίας, θά φύγω μακράν, εις ξένην γην, όπου θά δυνηθώ ναθρη
νήσω τό αμάρτημά μου, καινά δεηθώ υπέρ τγς ευτυχίας.τής θυγατρός σου. 
‘Υγιαίνετε, υγιαίνετε όλοι, διά παντός!

Χήρα - ;

Κλαύδιε, Κλαύδιε που άφίνεις την γραϊαν μ.ητέρα σου ; Δέν ,σέ άφινε εκεί
νη εις την λύπην σου — όχι, ούτε εις την ενοχήν σου. Δέν’ύπάρχέι διαζύγιόν 
δυνάμενον νά χωρίσν) την μητέρα άπό τόν υιόν της.

ΠαυΛΐνα

Ή δυστυχής αυτή χήρα μη διδάσκει τό καθήκον μου. "Οχι, μητέρα —- 
ορι, διότι τώρα είσαι καί ίδικη μου μητέρα ·— Ούδεις νόμος, Ανθρώπινος ή 
θείος δύναται να χωρίση την σύζυγον άπό τών θλίψεων τοϋ συζύγου. Κλαύ
διε — Κλαύδιε —■ τά πάντα Αλησμόνησα — τά πάντα έσύγχώρησα — Εϊ- ■ 
μαι διά παντός ίδικη σου ! ’

Κυρία, ΛεσαπεΛ

Τί άκούω; ή έλα μαζύ μου, % μη παρουσίασές ποτέ ένώπιόν μου.
Κύριος ΛεσαπεΛ

‘Ημείς ουδέποτε σέ εκακομ.εταχειρίσθημεν, καιμάς εγκαταλείπεις χάριν 
’αύτοΰ; /, . ' Λ ' ζ. .■
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Hav.llrci έπιστρέφουσα προς τον’ πατέρα τη?.

"Ω οχι—^-άλλά, θά τόν βυγχωρησητε*  θά ζησωμεν. μαζύ—θά ηνε υιός σ«$»

Κύ^ιβς ζΝσαπίΛ

Ποτέ I Νά άκολουθησης αυτόν χα·ί νά εγκατάλειψης τούς γονείς σου! ‘θ
εϊκός του θά ^νε ίδικάς σου, — περιουσία του, ι-δικη σου — και η-τύχη του. 
τύχη σου. Δεν θά πλβυτίση άτιμον άνδρα ό, πλούτος το,ν όποιον δι’ εντίμου, 
έργασίας άπέκτησα..

' ■■ Hav.li’ra
"Ηθελες σύζυγον ζώσαν έν τρυφ-Tj και πολυτελεία ένφ δ σύζυγός της κοπι^( 

καί εργάζεται ς. Μαζί σου, Κλαύδιε, -μαζί σου’ δεν δύνασαι. μέν νά μο) δώσης 
πλούτη κα'ι τιμάς, — αλλά δύνασαι νά μ,ο'ι προσφέρης-ειλικρινή-καοδίαν. Θά 
ίργασ&ώί θά- ύπομείνω, θά σε άνακουφί,σω, και., ποτέ, πο.τε τά χείλη. ταΟ,ταί 
θά σ’ έπιπληζωσι διά τό παρελθόν.

■ς/ιψαιτ . , ,.._ , . .. . .

Μά τον Θεόν θά μέ πάρη τδ παράπονο, i

, Κ·1αί’δ'ΐ0£ί .■
Αυτή εινε η σκληρότερα μου δοκιμασία. Όποιαν εύγεν-/! καρδίαν ηδίκησχ. ' 

— Μη φόβου κύριε’ δεν ώπέσκληρόνθην επί τοσούτφ. Δεν θά τ’ϊί ά-ρπάσω έ
ρωτά άγιώτερον τοΰ ίδικόΰ μόυ. ϋαυλίνα ? —"Αγγελέ άγάπης καί ελέους ? 
Ή*άνάμνήσίς  σου θά μέ έπαναφέρντ είς την άρετην.Δυνατόν’ό σύζυγος-* — όσον 
ωραίας καί εύγενοΰς ύπάοξεως, νά εινε εύτελοΰς καταγωγές (ούδέν τό ένοχον,· 
είς τάς άπόφάσεις τ·^ς θείας πρόνοιας !}τ—πρέπει όμως νά εινε τοιοΰτος,,ωστε- 
νά δύνηται νά σέ άτενίση χωρίς νά έρυθρι^·—νά μάν αϊσθάνηται τύψιν συ-νει-- 
δότος διά τ,άν έρωτά σου, καί ό'στις περίπτυστων σε διά των βραχιόνων του 
νά λέγη — είδε δέν υπάρχει δόλος!» — Δέν είμαι τοιοΰτός έγω !·.: ;

ΛάμαΓ (Κατ’ίδιαν πρός τόν. Κλαόδιον,.)

Είσαι εύγενης έν τούταις, και Οά έγίνεσο λαμπρός στρατιώτης. Κατατά- 
χθητι εις τό σύνταγμά μου. —"Ελαβον' επιστολήν τοΰ διευθυντηρίου — δ. 
νέος μας στρατηγός αναλαμβάνει την άρχηγιορ τοΰ στρατού της ’Ιταλίας— 
Διετάχθην νά. τον συναντήσω είς Μασσαλίαν *—■ αναχωρώ σήμερον*  ά.ν θ§- 
Κνίς, έλθέ μετ’ έμοΰ.

Κΐάύδιος' '
Την χάριν ταύτην ηθελον σέ ζητησει άν έτόλμων. Κατάταξόν με, εις τάς 

μάλλον επικινδύνους θέσεις.’Εκεί, ό'που η Γαλλία απαιτεί τάς μεγαλητε*  . 
ρας θυσίας. ., . ..

"Εσο βέβαιος δτι δέν θά φεισθώ της ζωνίς σου.

Κ.Ιαύδιος
'Τγίαινε μητερ ! Την εύχηνσου 1 Θά σέ ίδιο καί πάλιν, θά επιστρέφω καλ· 

λίτέρΐς πρίγκιπός, άνηρ οστις διά τών εύγενών κατορθωμάτων του θά’έχν) * 
τό δικαίωμα νά όψηλοφρον-Τί. Σύ δέ ! σύ ! ή τόσον παραφόρως λατρευθέϊσα"
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- καί τόσον ένάχως προδοθείσα — δέν άπωλέσ&ησαν είσέτι τά -πάντα ! -—; ’ 
διότι η άνάμνησίς σου τουλάχιστον Οά 'δνε κτήμα μου μέχρι θανάτου !·—. ·' 
"Αν ζησω, τό ονομα εκείνου τόν όποιον ποτέ ηγάπησας δέν θά μείν-ρ κηλι- 
δωμένον. "Αν δέ πέσω έν τφ μέσιρ τ-ης σφαγής και τοΰ άλλαλαγμοΰ τ-Ρίς 
μάχης, τοΰ τελευταίου μου στεναγμοΰ θα συμμετάσχη ό έρως και ό θάνατος ! 
Πλειότερα, πλειότερα έπεθύμουν νά σοί εί'πω ! — Νά δεηθώ-----νά εύλογη-
σφ ! ,Άλλ’ οχι — όταν καταστώ όλιγώτεραν ανάξιος, θά τά προφέρω εις τούς 
ούρανούς ! — Δεν δύναμαι νά έμπιστευθώ (στρέφει πρός τον Δεσαπέ.λ)·Συγ-ίί 
γνώμην, κύριε.—Εινε ό τελευταίος αποχαιρετισμός μου—ύγίαινε (έςέρχεται.)

Λνψας ί Γ

Πηγαίνω μαζύ το,ν. ΊΙ Γαλλία .θά μέ εύγνωμονη διά τοΰτο (εξέρχεται.}

ΙΐαυΆΙκα (Άφίνουσα του.ς βραχίονας τοΰ πατρός της.}

Κλαύδιε!— Κλαύδιε!— σύζυγέ μου.

Κι'βιυς ΑισαιτΙΛ
"Εχεις τόν πατέρα σου άκόμη..

' II I? Jk. ΞΙ S3.·.. Έ*·.

., SKHNII Λ'., · ,

Πλατεία.Εισέρχεται πρώτος, δεύτερος και τρίτος αξιωματικός. . .■ ■

^ ·... .Πρώτος Άζιωματιιώς ’ . ·
Ιδού τέλος πάντώνϊέφθάσαμεν εις Λυών, μετά τοΰ άνδρείου καί γηραιοί/' 

Δάμα, είς την γενέθλιον χώραν του.

7>’· ' Αξιωματικός

Προηχθη κατά ένα βαθμόν άπό της τελευταίας έκ Λυών άναχωρησεως. 
Αί πατριώτισσαί του πρέπει νά καυχώνται διά τόν ρωμαλέον στρατηγόν 
Δάμαν. ·. ' , '

Γ'. Άζ, ιαψατίκδς
Είνε ταχεία η προαγωγή είς τόν γαλλικόν στρατόν. 'Ο μυστηριώδης/- 

κείνος Μοριέ, ό ηοως της Λοδη και ευνοούμενος τοΰ αρχιστράτηγου, ίίρο*  
ηχθη είς τόν βαθμόν τοΰ συνταγματάρχου έν διαστηματι δύο καί ήμίσεος 
?τών. (Εισέρχεται ό Δάμας ώς στρατηγός.) .: ■·

/ίά^ας
Καλημ,έρα σας κύριοι. Ελπίζω οτρ θά διασκεδάσετε κατά την βραχεΐαν 

έν Λυών διαμονήν μας. Είνε λαμπρά πόλις, ευρίσκω μεγάλην πρόοδον, άφ’ .δάδυ’ άνε^ώρήσάί Αληθώς αισθάνεται τις’ έΰχάρίστησιν γηρά^>κων όταν τά 
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παρερχομενα-ε'τή έπιφερουσι την ευημερίαν τήςπατρίδος «.ας. Μήπως είδατε 
τον Μοριε ;

Α'. ' Αξιωματικές
Q'jC πρό ολίγου, ώμιλοΰμεν περί αύτοΰ.

Β'.'Αξιωματικές
Με συγχωρεΐτε, στρατηγέ, δύνασθε νά μάς εί'πητε τίς πράγματν είνε'δ 

Μοριε ουτος ; ’ 41

Αάμας
Τίς εινε ! — διατί ;· Συνταγματάρχης είς τόν γαλλικόν στρατόν.

Γ. Αξιωματικές
ΝαΙ, άλλα τί ήτο πριν ;

Αάμας
Κανένα παιδακι υποθέτω με μακρυά φορέμ.ατα.

Α'. Αξιωματικός 
^χ> ί.χ' Πάντοτε αστείος ό στρατηγός.

Β'. Αξιωματικές (πρός τόν Γ'.)

Φαίνεται ότι θυμόνει δ στρατηγός όταν τόν έρωτώσι περί αύτοΰ.—■ "Ε
χετε καμμιαν διαταγήν στρατηγέ. -

Αάμας
Οϋδεμίαν. Ύγίαινε. (’Εξέρχονται ό Β'. καί ό Γ'. άξιωματικός.) Οί σύντροφοί 

μας εινε πολύ περίεργοι. Ό δυστυχής Μοριέ είνε τό άντικείμενον τνίς περιέρ
γειας των.· · . ' Γ

A. Αξιωματικές
Ενδιαφέροντος μάλλον στρατηγέ. 'Η διαρκής μελαγχολία, δ μονήρης βίος 

του, τό^ατρομητον θάρρος του, η καταπληκτική προαγωγή του έν τφ στρα- 
τφ —- η πρός αύτόν φιλία σας, ή εύ'νοια τοΰ αρχιστρατήγου — ταϋτα πάντα 
συντεινουσιν εις τό να καταστήσωσιν αύτόν άντικείμενον γενικής ομιλίας καί 
θαυμασμοΰ. ’Αλλά ποϋ είνε στρατηγέ. Δεν τόν είδον σήμερον.

Αάμας
Θα σοι ειπω ενα μυστικό λοχαγέ. Ό νέος μου φίλος ήλθε μαζί μου εις 

Λυών, ελπιζων νά ΐ'δη ενα θαΰμ,α.

/ . Α', 'Αξιωματικές
"Ενα θάϋμα 1

.. , ■ Αάμας
ί Ναι θαϋμα ! ήτοι γυναίκα πιστήν. . , .·. 

Α' Αξιωματικές
tfiy f _ 'h > r ■ *U υπονεσις ερωτική !

Αάμας

.. Ακριβώς, · ."Αμα είσελθων, είς την πόλιν} μέ άπεχαιρέτισεν, έπήδησεν έκ

τοΰ ΐππου και στοιχηματίζω δτι τώρα έρωτ^πάντα γνωρίζοντα την ύπόθε- 
σιν ταύτην, εάν ή κυρία εκείνη εμμένει ακόμη πιστή είς τόν έρωτά,της!

Α' Αξιωματικές

Τώ εύχομαι επιτυχίαν ! — και δέν έχω καμμίαν αμφιβολίαν περί τού
του. — ‘Ο άνδρεΐος συνταγματάρχης Μόρίέζ ό ήρω; τής Λοδή δύναται. νά 
έκλέζη τήϊ/ σύζυγόν του έκ τών μάλλ,ον ύπερηφάνων^οίκογενειών τής Γαλλίας.

Αά^.ας '

Άν ή υπερηφάνεια είναι συστατικόν, ή κυρία εκείνη καί ή κόρη της έ
χουν άρκετήν. Άκουσον, λοχαγέ, αν κατά τύχην συνάντησης τόν Μοριε, είπε 
αύτφ δτι θά μέ εύρη είς τό ξενοδοχεϊόν.

Α' Αξιωματικές
Προθύμως στρατηγέ. (έξέρχεται)

Αάμας
Τώρα πρέπει νά ΐδω τούς Δεσαπέλ: διά νά άναγγείλ.ω τά τής έπισκέψεώς 

μου εις,τόν νέον μου συνταγματάρχην, ά! ·— δ κύριας Βοζίντιος (εισέρχεται 
δ βοζίντιος) Καλ’ ημέρα κύριε Βοζίντιε, πώς έχεις ;

Βοζίντιος (κατ’ΐόίαν)

Ό Αάμας! άτυχία'— άν ή εκστρατεία τής ’Ιταλίας έπλήρωσε τά θυλά
κιά του θά ματαίωση τόν σκοπόν μου κατά την στιγμήν τής επιτυχίας. 
(Μεγαλοφώνως) Προσκυνώ στρατηγέ, — άύτός είνε νομίζω ό νέος βαθμός σου! 
Πότε έφθασες;

Αάμας
Μόλις προ μιάς ώρας. "Ε, λοιπόν πώς έχει ή οικογένεια Δεσαπέλ, Σε έ: 

συγχώρησαν διά τήν ύπόθεσιν εκείνην τοΰ νέου Μελνότου ; Είχες νομίζω τήν 
ουράν σου είς τό τέχνασμα εκείνο, — έ;

Βοζίντιος
"Οχι τόσον, ό'σον νομίζεις! Μέ είχον άπατήσει, άλλα τώρα έδιορθώθήσαν 

δλα, Τί άπέγεινεν αύτός; Δέν πιστεύω νά κατετάχθη είς τόν στρατόν' δέν 
υπάρχει τοιοΰτον όνομα είς τά βιβλία.

Αάμας

Δέν γνωρίζω τίποτε περί τοΰ Μελνότου' . δπως είπες ποτέ δέν ήκουσα τό 
όνομά του είς τόν στρατόν.

Βοζίντιος
"Ε ! δέν ένυμφεύθης στρατηγέ ; .

Αάμας ■■■■'■ ··..:

"Εχω ύφος εγγάμου; — "όχι χάριτι θεία! ή τέχνη μου είνε νά κάμνω 
χήρας, όχι συζύγους? ■ ·;·:: ν; >' . ■.'··■■

Βοζίντιος ■ - < c
Πρέπει νά ηδρατε πολλά λάφυρα είς τήν ’Ιταλίαν. Ή Παυλίνα είνε κλη

ρονόμος σου, δένείν’άληθέςγ. ·■ ’· .. ,γ.
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z/«/zac ■

Αζφυρα ! ’Όχι έγώ.! Κληρονόμος τίνος πράγματος ; Δυο οδοιπορικών σάκ— 
κων, ενός επανωφοριού, τεσσάρων ίππων, τριών ξιφών καί δυο ζευγών πι- 
στολίων ! Λαμπρά περιουσία διά κόρην.

Βοζιντιος; κατ’ ιδίαν %

Δέν υπάρχει κίνδυνος; (μεγαλοφώνως) Χά ! χά Δύτη είνε πραγματικώς 
δλη σου ή περιουσία στρατηγέ ; Ένόμιζον δτι η ’Ιταλία Οά ητο δεύτερον 
Νεξικόν διά τόν στρατόν.,

Λάμας

Αύτό είνε παιγνίδι. Έγώ δέν ή'μην. άπό τούς τυχηρούς. 'Ο φίλος μου Μυ- . 
ριέ οίκονόμησεν αρκετά. 'Ο Αρχιστράτηγος έφρόντισε περί αύτοΰ, άλλά καί 
αύτός εϊνε ολιγαρκής καί πολύ οικονόμος’ — ό'χι δπως οί άλλοι στοατιώται 
οί όποιοι εσκορποΰσαν τά χρήματά μας, τόσον ασυλλόγιστα ώς νά ητο γαλ
λικόν αίμα.

: ' Βοζιντιος ' ■■

Καλά, δέν μέ μέλλει ! Μέ την Παυλίναν δέν έχω άνάγκην περιουσίας. 
Εευρεις στρατηγέ, δτι η ωραία έξαδέλφη σου συγκατεΐέθη έπ'ί τέλους, νά ' 
άνταμείψη την μακράν καί ένθερμον άφοσίωσίν- μου;

Σέ !—-Τί διάβολο ! αυτή είναι ήδη πανδρευμένη ’. Δέν ύπάρχέι διαζύγιόν ;

Βοζιντιος 1

Να'ι, αλλά σήμερον θά ληφθώσιν δλα τά αναγκαία μέτρα, -—σήμερον Οά 
ύ.πόγράψη τό συμβόλαιον δυνάμει τοΰ όποιου θά γίνη σύζυγός μου εντός μιάς 
έβδομάδος άπό της ημέρας τής άκυρώσεως τοΰ πρώτου αυτής γάμου.

Λάμας

Αυτά είν’ αληθώς θαύματα ! Τίποτε όλιγώτερον.! δέν έχω καμμίαν εμ
πιστοσύνην ! — δχι.

Βοζιντιος
Χαϊρε στρατηγέ.

(Καθ’ ην στιγμήν έξέρχεται ό Βοζιντιος εισέρχεται ό κύριος Δεσαπέλ).

■ Κύριος ΛεσαπεΛ

"Ω φίλτατε, Βοζίντιε. ’Άς ύπάγωμεν άμέσως είς τόν συμβολαιογράφον.,

Λιιιιας πρός τόν Δεσαπέλ .<
Τί καμνεις έξάδελφε ;

Κύριος Λεσαπε.Ι
Καλώς ήλθες, Δάμα. Έλα είς τό ’σπίτι σέ παρακαλώ, ή σύζυγός,μου ,θά. 

χκρ·?ί πολύ νά σέ ίδη..

■ Λάμας ;«
ΤΙ σύζυγός σου — την εύχαριστώ διά την καλω.σύνηόΆης!. Άλλά.χλαμή 

βάνων αυτόν κατ’ ιδίαν) Τι άκούω ; Αλήθεια συγκατετέθη ή θυγάτηρ σου νά 
λάβη διαζύγιόν; καί δτι θά νυμφευθ*η  τόν κύριον Βοζίντιον ;

Κύριος ΛιααπεΛ
Βεβαίως ! τί κακόν ευρίσκεις είς τοΰτο; Νέος εύγενοΰς καταγωγής, πλού

σιος καί έντιμος. Δέν εί'μεθα τόσον ύπερήφανοι, δπως άλλοτε, καί αύτή ά
κόμη η’σύζυγός μου-ηρχισε νά βαρύνεται τούς πρίγκιπας καί τούς εύγενεϊς I 

Λάμας .

Άλλ’ή Παυλίνα ήγάπα περιπαθώς τόν νέον εκείνον.

Κύριος- Λεσαπε.Ι λαμβάνων ταμβάκον ■ ,;

ΤοϋΛ πρό δύο καί ήμίσεος ετών. ) -

4άμας
’Ακριβώς. Κακόμοιρε Μελνότε.

Κύριος Λεοατιι.Ι
.’Άς μη γίνεται λόγος περί τοΰ άπατεώνος εκείνου. Ελπίζω δτι Οά άπέ- 

Οανεν ή θ’ άνεχώρησεν έκ Γαλλίας. ’Αλλά καί έδώ άν ήτο κατά τήν στιγμήν 
ταύτην, έπρεπε νά χάρη βλέπων οτι, διά τοΰ έντιμου τούτου καί καταλλή
λου γάμου θά δυνηθή ή θυγάτηρ μου νά λησμόνήση τά δεινά της καί τό 

έ'γκλημά του.
Λάμας

”Αν έτελίωσαν ό’λα δέν έχώ νά είπω τίποτε’ δ Κύριος ΒοζίντιΟς με είπεν 
δτι τό συμβόλαιον Οά υπογραφή σήμερον.

Κύριος Λεσαπε.Ι
Εις τήν μίαν ακριβώς. Θέλεις νά παρασταθ^ς ώς μάρτυς ;

Λάμας
Έγώ ! — "Οχ. Δηλαδή — ναι, βέβαια !— Είς τήν μίαν . θά έλθωείς 

τό σπίτι. e.
Κύριος /ίεπαπεΛ

Λοιπόν, καλήν έντάμωσιν — έλθέ Βοζίντιε.
(’Εξέρχεται ό Βοζιντιος και ό Κύριος Δεσαπέλ.)

Λάμας
"Οστις έμπιστεύεται τήν καρδίαν του είς γυναίκα είνε χαμαιλέων βαυ 

καλιζόμενος μέ κενάς, ελπίδας, 
ή φθίνει, άλλοτε μέν τρεφόμΐΐνο

■ ταβιβρωσκόμενος ύπό , τής ζηλοτυ' 
ώς αύρα μεταβάλλεται άπό βορρά 
”12 γυνή ! γυνή ! ’Ολίγων μόνον

'Π ζωή του είνε μετέωρος

ήί'Ζ’ζ
είς
άάζρτημάτων σου Μ -

’ ; — άκμάζει
της έλπίδος, άλλοτε δέ κα- 

καί ώχριών ύπό απελπισίας —> 
νότον, — άπό ψύχους είς θάλπος. 

' > έπρεπε νά φέ'ρης
τήν ευθύνην!.Είς τοσαύτάς παραφοράς ύπέπεσεν ένεκα σοΰ ό άνθρωπος, ώστε 
άπαιτοΰνται όλων τών άγγέλων τά δάκρυα διά νά έξαλείψωσι τήν άνα- 

, μνησιν των. (Εισέρχεται ό Κλαύδιος ώχρός καί τεταραγμένος)
Δέν έχω άνάγκην νά σοί :τό είπω ! ήκουσας. Τό άπελτπστικωτερόν. ”
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ΚΛαύδιος •κ

Ναί.
da μας

Ήσυχασον ύπάρχουσι καί άλλαι ώραΐαι I .

Κ.Ιαύδιος
’Άλλαι! ό κόσμος βλος κατέπέσεν είς τούς πόδας μου’ αύτη ήτο ό ΐδι- 

κός μου κόσμος' έπλήρου τό σόμπαν, έμειδία κατά τήν ανατολήν — πέρίε- 
πάτει επί τής γή; μας —■ κατείχε τήν καρδίαν μου — ήτο ή γλυκεία έλπίς 
τοΰ βίου μ,ου ·— Τό παρελθόν τή άνήκε, τό δέ μέλλον, τό μέλλον εκείνο τό 
όποιον ώνειροπόλουν, περιέβαλλεν ή μορφή της. Άπώλέσθη ή έλπίς παρήλ- 
θεν ή άνάμνησις. ’Άπιστος είνε ή Παυλίνα ! Άπό τοΰδε τό σύμ.παν είνε 

έρημον.

’Έλπιζε άκόμη!
Κ.Ιαΰδιος

’Ελπίζω ναι —μία μόνη άπέμεινεν ελπίς — του στρατιώτου ό τάφος ! 
*Η δόξα άπέθανε μετά τοΰ θανάτου*  έν τή κάρδί$ μου τήν θέσιν τής Παυ- 
λίνας κατέχει τώρα ό θάνατος ! (μετά παΰσιν) ’Αλλά μήπως με ή'πάτησαν! 
έπίστευσα τήν διαδοθεΐσαν φήμην' ή φήρ’.η είνε άπατηλή- έ'σπευσα πολύ; 

ποιον είδες Δάμα;
da μας

Τόν πατέρα της καί τόν άντεραστήν σου' οπλίσου νά άκούσης τήν α

λήθειαν.
Κ.ίανδιος

Ουδέποτε θά μάθη πόσον περιπαθώς τήν ήγάπων. Ή ευσπλαγχνος εκείνη 
νύξ ή διά χρυσών ονείρων παρηγορούσα τήν ήμ,έραν συνεδέθη άπό τοΰδεμετά 
τής συμφοράς 1 Χαίρετε χρυσαΐ ελπίδες καί τόν κόσμον άς κάλυψη τώρα νύξ 
παντοτεινή ! ώ I νά άφυπνισθή, τις έκ τής απατηλής λήθης, νά ί'δη τόν 

■ήλιον καί νά μάθρ ότι αυτή ανήκει είς άλλον !

ζ/ά/ιας

Κ.Ιαύδιος
ώς ή ΐδική μου μάς λέγει δτι εΐ'μεεθα άν

"Εσο άνήρ !

Είμαι ! Ό πόνος συμφορά; 
θρωποι !

Ίίτο άναξία σοΰ ή άπιστος.

I

Λάμας

ΚΙαύδιος

Διά ποιον λόγονΣιώπα ! Λέξιν εναντίον της. 
σον χρόνον κατά τόν όποιον

νά τηρήσ.η πίστιν, έπΐ τό
σον χρόνον κατά τόν όποιον διετέλει είς παντελή άγνοιαν περί έμ.οΰ ; διά 
ποιον λόγον νά άφιερώση τήν αγνήν καί παρθενικήν της καρδίαν είς έκεϊνον 
δστις έπρόδωκεν αύτήν ; ”ii ό'χι. Δεν είνε άξια μομφής ! Θά μοί ήτο οδυ
νηρότερου νά θεωρήσω αύτήν άνάξίαν, παρά, νά ήμαι,.. δ,τι είμαι!. Σήμερον 
~ σήμερον! Τήν τόσον άνυπομόνως περιμενόμένην ταύ την ημέράν έξέλεξεν

• II ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝ’
*

ή ψυχή μου έκ τοΰ χρόνου όλου εύδαίμονα καί εύτυγή ! Σήμερον ! 
ήδυνάμην νά τήν ί'δω, αγνώριστος, μ.ίαν φοράν άκόμ.η, άλλα ν’ άκούσω

— — δ.κ_. Λ -'ς μ.ουσικής της θά μετριάση τήν φρίκην

ζ/άγιας

μαζύ μου είς τό σπίτι' ή στολή σου — ό 
οί κόποι μετέβαλον είς φαιόν 
ότι άνεχώρησες,

, · , · >ς — ’ > ■ *
ελπίς; 'Η Παυλίνα είνε ακόμη τόσον νέα.
Λ '_ 5 \ A · * « ·

φωνής της — διότι ή ήχώ τή 

καταστροφής έν τ$ σιωπή.

Άν 
τής 
τής

t -Αυτό είνε εύκολον I ’Έλα | 
σταξ τόν όποιον δ χρόνος καί ο 
όποιον φέρεις — ή πεποίθησις c 
πάσαν υποψίαν -— Μείνε άγνωστο; 
ελπίς; 'Η Παυλίνα είνε ακόμη τόσον νέα. 'Ίσως οί γονείς της

• θέντες άπό τόν ψευδή εκείνον έ’ρωτα, τήν ήνάγκασαν νά έλθγι 
τερον γάμον.

Κ.ίαΰδιος
’Όχι, μή μέ δίδγς έλπίδας. Δέν θά δυνηθώ νά ΰτ.'οφέρω καί δευτέραν 

πτώσιν έκ τοιούτου ούρανοΰ ! Μία άκτις ήλιου δόναται νά θραύση τόν πά
γον καί τότε τετέλεσται!’Ελλείπει, ώ Δάμα, τό θάρρος άπό τόν άνδρα. Ό 
ούτιδανότερος δούλος ό άνάνδρως φεύγων τόν κίνδυνον δύναται τώρα νά μέ 
περιφρόνηση. * “Όταν τό πρώτον έ'χασα αύτήν, Δάμα, τό.ΰπέφερα, δέν είνε 
άληθές; Είχον, άκόμη έλπίδας.—’Αλλά τώρα έγώ — έγώ — (ρήγνυται εις 
αγωνίαν λύπης.)

' Λάμας
Πώς, σύντροφε, δλαι όμοΰ αί γυναίκες δσαι διά τοΰ μειδιάματος των κα- 

τέστρεψαν εύγενεϊς καρδίας είνε άνάζιαι τοιοότων δακρύων.

Κ.Ιανδκς ’
Ίίαρήλθον όλα— Λησμόνησε τα— Είμαι έτοιμος. Δέν υπάρχει έν τω 

βίω μεγαλήτέρα οδύνη. Τό νέφος διερράγη είς θυελλώδη βροχήν, καί μόνος 
έγώ μετά ίοΰ ούρανΟΰ ίσταμαι έν τω μέσω τής καταστροφής.

di'iiiac.
Καί αύτό τό πρόσωπόν του ήλλοιώθη' καρδία πονοδσα επιφέρει ταχεϊαν 

άλλοίωσιν ! — Έλθέ, Κλαύδιε, θάρρος, θά τήν ί'δης καί πάλιν.

ΚΛαύδιος
Θά τήν ίδω ! καί είς αύτήν άκόμη τήν άπλήν φράσιν περιέχεται πάθος 

τό οποίον μεταβάλλει είς χάος τήν δύναμιν δλην τοΰ λογικού.

ζ/ίψα<· '

Ό καιρός παρέρχεται. Έλθέ, έλθέ, διά νά μή φθάσωμεν πολύ αργά.

ΚΛαΰδιος
Δ'η λέξεις φοβεραί. «Πολύ αργά». ’Εμπρός έν βλέμμα άκόμη, καί τότε...'

Λάμας

μύ- 
τό δνομα τό 

ταϋτα πάντα θ’ άποδιώξωσν 
Ελα, έλα, πιθανόν νά ύπάρχη άκόμη 

-γ ------ν- ----- άπατη-
εις δεύ"

Τήν λησμονείς.

Τήν λησμονώ ! Ναι, - Κ.Ιαύδιος■ διότι ό θάνατος επιφέρει τήν λήθην (έξέρχοντβι)

ί
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SKUNK B'.
(Δωμάτων εν τη οικία του κ. Δεσαπέλ. 'Π Παυλίνα κάδητΛι περίλυπος.) .

ttav.Ura
Τδού λοιπόν το ζήτημ.α. ΊΙ πρεπει να προδωσω τον έρωτα μ.ου, η να 

θυσιάσω τον πατέρα μου ! Ό Κλαύδιε μου, έραστα μου και σύζυγε!,. . . 
" έπέπρωτο λοιπόν, νά ζήσω καί νά σοί εύχηθώ τύχην .περισσότερόν εύδαιμο- 
1 να από την πίστιν τής άφοσιωμένης ταύτης καρδιας, πιστιν μέχρι τοΰύε 

,'άκλόνητον, τώρα δέ θραυομενην ; _

Κύριος deaanl.t
’Αγαπητή μοι κόρη, τίνι τρόπφ νά σέ εύχαριστησω ; τινι τροπφ νά σε 

·. -ευλογήσω ; ’Έσωοας — δέν θέλω -νά έίπω την περιουσίάν μου — ήδυ,νάμην 

μ.έ θάρρος νά υποφέρω πάσαν καταστροφήν — άλλά τόν μάλλον υπερηφάνον 
εκείνον πλούτον τόν όποιον οί έμποροι έκτιμώσι τόσον, τό ονομα, την υπό- 
ληψιν, την διά πολλών αγώνων άποκτηθεϊσαν ταυτην τιμήν τοϋ επιμόχθου 

.. βίου. Αυτά έσωσες κόρη μου I
llav.Urct

Αυτή είναι ή μόνη απολειπόμενη ελπίς; δεν ύπαρχειαλλη;

Κύριος Λεσαπί.Ι
Ούδεμί'α, άν παρέλθ·/) η σημερινή ήμερα άνευ του ποσοΰ τό οποίον Προσ

φέρει ό Βοζίντιος διά νά λάβνι την χεΐρά σου τετελεσται, αυριον κατα- 
στρεφόμεθα ! “Όλοι δέ εκείνοι τούς οποίους θά παρ.ασύρν) η καταστροφή θα 

' καταρώνται τόν χρεωκόπον έμπορον, καί τό σμήνος των δανειστών τους, ό- 
1 ποιους άλλοτε εύεργετήσαμεν θά φωνάζν) περιφρονητικός « Ποσον ηατεπεσ,εν 

ή όφρύς του.ο Κάτω ό χρεωκόπος. Μάς έ'σωσες τέκνον μ.ου, μάς εσωσες.

ITai-.Ura
ι Καί έχάθην. «

Κύριος .dica^'t.l
Όχι,—φιλτάτη μου, ελπίζω ότι-ό έρως τοΰ Βοζιντιόυ. ...

; Παυ.ΙΙνα
Ό έρως του ! Μην όμιλεΐς περί έρωτος. Δεν είνε εγωιστής ό ερως! Ο 

έρως, θυσιάζει τά πάντα χάριν τής ευτυχίας τοϋ ερωμένου ! Δεν αισθάνεται 
έρωτα. Ό έρως του, πάτερ,—-είνε μίσος—έλπίςτου ή εκδίκησις! Ια ,δακρυκ 
μ.ου, ή αγωνία μου καί ή τυψις τοΰ συνειδότος δια την α..κτην, είνε η 
χαρά την οποίαν άποσπιΖ έκ τής άπελπιδος θεσεως μας.

> ' Κύριος Λεσαπί.ί
’Άν οΰτω νομίζης, άπόρριψον αυτόν ! Προτιμότερον τό αίσχος και η κα

ταστροφή από τήν δυστυχίαν σου- μή σκέπτεσαι πλέον περί τουτευ.- Ο βιος 
μου παρήλθε σχεδόν — άλλως τε εις τι χρησιμεύει όταν απολεσθ/) η ευ 
τυχία ; Θά άκυρώσωμ.εν τό συμ.βόλαιον, καί άν αΰριρν το ασθενες τοΰτο-σώμα 

δδηγηθή εις τάς φύλακας, θά πάρηγοροϋμαι σκεπτόμενος δτι έσωσα τήν Θυ
γατέρα μου, καί. ατάραχος θά περιμένω τήν σώτειραν εκείνην ώραν, .ή'τις 
έςισοϊ τούς πάντάς τοποθετούσα τόν επαίτην παρά τφ βασιλεΐ.

ΤΙάυΛίνά
‘Όχι — °Χι “ σ'υγχώρήσόν μοι! Τόν σεβαστόν κάί άγάπητόν μου πατέρα-, 

τό'ΰ όποιου τά χείλη ούδέποτε έπρόφεράν τραχείαν λέξιν ! Δεν είμαι ά*  
γνώμων. ‘ Είμαι κ’ έγω άνθρωπος ! Σιωπή ! 'Ετοιμάσατε τά τοϋ γάμου — 
Βλέπεις δτι είμαι έτοιμη — μή κλαίεις πάτερ — ήσύχασον άλλά μήν 
δμιλής πλέον περί έρωτος. "

Κύριός ΛεσαπίΛ
,'Υπέρνίκήσον τήν αγωνίαν ταύτην κόρην μου. Είνε νβος πλούσιος έύγενής. 

θά καταλάβνίς τήν πρώτην Θέσιν μεταξύ των κυριών τής Αυώ'ν. ‘Όταν δέ 
ό πατήρ σου δέν θά δύνάτάι πλέον νά σέ προφυλάττή, ή νεότης σού θά έ'χη 
προστάτην ισχυρόν. ‘

ΠαυΛΙνά, .
Τους πόδάς μου θα ζευξω εις τό αροτρον — Θα ύποστώ τήν. φόβεράν δο

κιμασίαν. (Κατ’ιδίαν.) Βοήθησόν με πολυέλαιε Θεέ, κά'ι φώτιζον διά τοϋ 
φωτός εύτυχεστέρων άστρων τά βήματα τοϋ άπόντος πλάνητος' —- άπωλέ- 
®θη διά παντός δι’ εμέ !

(Εισέρχονται, ή κυρία Δεσαπελ, ό Βοξίντιός^ ό Κάρολος και ό συμβολαιογράφος.)

μετά τόν θάνατόν του. Όλαι αί άλλαι’ λεπτομέρεια! διορθόνονται μεταξύ

ευτυχή,

Κυρία ΛεσαχεΛ ' Χ
Διάτί Παυλίνα είσαι ακόμη άσύγύρίστ'ή; επρέπέ νά είσαι ,έΰθυμοτέρα κατά 

%ην ευτυχή ταύ,την στιγμήν. Είνε αληθές δτι άλλοτε εί'χαμέν μεγάλειτέρας 
Ιδέας, άλλά βλέπεις τέλος πάντων-, δτι ό πατήρ τοϋ κυρίου Βοζιντίου ήτο 
μαρκησιος, και τοΰτο είνε άρκετη ίκανοποίήσις. Καταγωγή, καί κλήρόνο- 
μια ! —’Έχει καί τά δύο αυτά προσόντα ό κύριος Βοζίντιος. Νέα καλή^ 
άνατροφής οφείλει δυο μόνον νά λάμβάνγι ύπ’ ό'ψιν είς τήν εκλογήν τοϋ συ
ζύγου : πρώτον άν είνε εύγενοϋς καταγωγής, καί δεύτερον άν θά ώφεληθή 
μετά τόν θάνατόν του. Όλαι αί άλλαι λεπτομέρεια! διορθόνονται Τ 
των γονέων.

Βοζίντιος πλήσιάζων νεύει τή κυρία Δεσαπελ να παραμερήσή.

Α Παυλινα ελπίζω οτι συνηνεσες τέλος πάντων νά μ.έ κατήστήσής

ΠαυΛίνά
Γπεκυψα εις τήν μοϊράν.

Βοζίνίίος
Είνε τραχεία ή λέξις -μοίρα, άγαπητή κυρίά. - :

ΤΙιιυ.ίίνα καί’- Ιδίαν.

θά συγκινήται.καί ό άνθρωπος ουτος — δέν είνέ:δυνάτόν νά έ)χνι 
καρδίαν (μεγαλοφώνως) ’Έσο δίκαιος — ’Έσο γενναίος κύριε ! Άρκέσθητι είς; 
ευγενή θρίαμβον - είς τήν έκδίκησίν.! Σώσον τόν πατέρα καϊ φείοθητι τοϋ 
τέκνου. ‘ . ■. · ’

ΤΟΜΟΣ Δ', ίθ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1880

^ιθίνήν
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Βοζιντιος κατ’ ’ιδίαν.

Xaipot — χαρά όμοία πρός τό μίσος καί τό πάθος μου! Ή ύπερήφανός 
Παυλίνα κατέστη έπί τέλους ΐκέτις μου. (Μεγαλοφώνως.) Ζητείς παρ’έμοΰ έ- 
κεϊνο τό όποιον δέν έχω την άρετήν νά χαρίσω — άρετήν οποίαν μόνον ό 
υιός τοϋ κηπουρού έχει! Δεν δύναμαι νά παραιτηθώ τών έλπίδων μου κατά 
την στιγμήν της έκπληρωσεώς των ! ’Επιμένω εις τήν υπογραφήν τοΰ συμ
βολαίου — ή τήν χεϊρά σου, ή ό πατήρ σου καταστρέφεται.

ΠαυΛΐνα
Λοιπόν, δέν υπάρχει άλλη διέξοδος.—-Είμαι έτοίμ.η, κόρτε.

(Τό ώρολόγιον σημαίνει μίαν — Εισέρχονται ό Δάμας και ό Κλαύδιος)
*

5 Λάμας

Προσκυνώ, έξαδέλφη. Έπίτρεψόν με νά σοί παρουσιάσω τόν συνταγμα
τάρχην Μοριέ.

Κυμΐα νίεσαπεΛ ποιούσα βαΟεΐαν ύπόκλισιν

Πώς, τόν όνομαστόν ή'ρωα ; Μεγάλη τφόντι τιμή δι’·ήμάς.
('Ο Κλαύδιος χαιρετίζων μένει εις τό βάθος της σκηνής)

νΐάμας προς τήν Παυλίναν

Σέ συγχαίρω, άγαπητή έξαδέλφη. Πώς, δτατί μελαγχολική ; Συ έπρεπε 
νά είσαι ευτυχεστάτη, άφοϋ πρόκειται νά διαζευχθνίς τόν πτωχόν Μελνότον 
διά νά συζευχθίίς τόν πλούσιον τοΰτον εύγενή.

ΠαυΛΐνα
Ευτυχεστάτη

/Ιάμας

’'Ω'! πόσον ωχρά είσαι ! — Δυστυχής Παυλίνα ! Σιωπή ! —- έμπιστεύ- 
βητι εις εμέ ! Μήπως σέ άναγκάζουσι νά πράξής τοϋτο;

ΠαυΛΐνα
"Οχί.

Λάμας
Συγκατετέθης λοιπόν ;

ΠαυΛΐνα
Συγκατετέθην — ναί.

Λάμας

Τότε είσαι — Δέν θέλω νά εΐ'πω τί είσαι.

ΠαυΛΐνα

Νομίζεις δτι πταίω —— έστω —· καί δμως άν έγνώριζες τί συνέβη.

Λ άμ α ο.

Έδώ ύποκρύπτεται μυστήριον — όμίλησον, Παυλίνα, άποκάλυψον τά 
πάντα.

ΠαυΛΐνα αΐφνιδίως
’Ώ, ίσως δυνηθνϊς νά μέ σώσνις! είσαι συγγενής μας — φίλος μας. 'Ο 

πάτήρ μου κινδυνεύει νά χρεωκοπήσή, σήμερον έχέι άνάγκην άρκετών χρη
μάτων πρός πληρωμήν χρεών τά όποια δέν δύναται ν’ άναβάλη' τά χρή
ματά θά τά καταβάλη ό Βοζιντιος, ύπό τόν όρον τοΰ νά λάβί) τήν χεϊρά 
μ.ου είς άντάλλαγμα. Σώσόν με, άν δύνασαι σώ’σόν με-, καί θά άνταμείφθ-Ρ,ς 
είς τούς δόρανούς!

Λίάμάς κάτ’ ιδίαν

’Ανακαλώ τον λόγον μου I — Δέν είνε τόσον κακαί αΐ γυναίκες ! (μεγα
λοφώνως) Χοποϋμάι πολύ, δέν δύναμαι, παιδί μου, νά σέ βοηθήσω —- είμαι 
πολύ πτωχός.

ΠαυΛΐνα

’Απωλέσθη καί ή τέλέυταίά μ.ου ελπίς.

Φτάσου—· βλέπέις τόν φίλον μου Μοριέ’ό Κλαύδιος έίνέ στένός του 'φί
λος — έπολέμησαν μαζί — έκοιμήθησαν είς τήν αύΐήν σκηνήν —· Δέν έχεις 
άαμμίαν παραγγελίαν νά τφ κάμης; καμμίαν λέξιν παρηγορητικήν ;

ΠαυΛΐνα

ϊ’νωρίζει τόν Κλάύδιον ! Θά τόν ί'δγ) —θά τοϋ εί'-η τόν τελευταϊόν μου 
αποχαιρετισμόν, (πλησιάζει πρός τόν Κλάύδιον) Τό δφος του είνε σοβαρόν — 
μέ άποφεύγει — μέ περιφρονεΐ ! — Κύριε, μίαν λέξιν σάς παρακαλώ*

ΚΛαύδιος

*Β φωνή τής πάλιν ! "Ω πόσον τά παρελθόντα επανέρχονται έίς τήν μνή
μην μου 1

Λάμα,ς πρός τήν κυρίαν

Μή τούς διακόπτες. Θά τής εΐ'πρ τί πανούργος είνε εκείνος δ Κλαύδιος 
&έ βεβαΐώ δτι τόν γνώριζε.; πολύ καλά.

Κυρία ΛεσαπΐΛ

Είσαι πολύ προσεκτικός, έξάδελφε Δάμα*
(*Ο  Δάμας πλησιάζει τόν Δεσαπελ και συνομιλεί μέτ’ αύτοΰ κατ’ ιδίαν Si3t σχη*  

μάτων — Ό Δεσαπελ τφ δεικνύει έγγραφον τό όποιον έξετάζει). .

ΠαυΛΐνα

Τρεις φόραΐς άπέφάσιόα νά δμιλήσω’ άλλά δέν έχω τό θάρρος. Είνέάλη- 
θές κύριε, δτι έγνωρίσατε — δτι είσθε' μάλιστα φίλος τοϋ Κλάυδίου j

ΚΛαΰδιος

Ναί κυρία —· Έγώ καί ή συμφορά τόν γνωρίζομεν.

ΠαυΛΐνα

Θά τόν ίδητε, θά θελήσητε νά τφ έί'πηΐέ, — άλλά —λέξιν πρός λέξιν 
όλα δσα θά τω στείλη διά τέλευταίαν φοράν ή καρδία εκείνη, ή'τις συντρί
βεται χωριζομένη άπ’ αύτοΰ ;

ΚΛαΰδιος
Μέ είπεν ό'τι έχετε τό δικαίωμα νά έκλέξητε οίονδήποτε θελήσητε σύ· 
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ζυγόν’ παραινείται παντός δικαιώματος και αύτής άκόμη τής μεμψιμόιρίας 
επί τί; καταδίκη του.—'Ομιλήσατε!

ΠανΛίνα

Εί'πατε εις τον Κλαύδιον δ,τι επί έτη έσκεπτόμην περί αύτοΟ’—δτι νυχθη
μερόν κλαίουσα, έδεόμην τοΰ Ύψίστου νά τόν προφυλάττη είς τάς περιπλα
νήσεις του, "Οτι θά προετίμων νά συμμετάσχω τών δεινών του όλων, καί 
άπόπεμπτος, νά πλανώμαι μετ’ αύτοΰ, νά έργάζωμαι ύπέρ αύτοΰ, νά έπαι- 
τώ μαζί του νά ζώ έκ τοΰ φωτός τοΰ γλυκοΰ του μειδιάματος, παρά νά 
φέρω τδ στέμμα τό όποιον άπώλεσαν οι Βουρβόνοι.

ΚΛαύύιος κατ’Ιδίαν

Μήπως έτρελλάθην ; Καί προφέρει ή τρέλλα τόσον γλυκείας λέξεις είς τό 
ούς όνειροπώλου ; (Μεγαλοφώνως) Τόν αγαπάτε λοιπόν τόσον καί έν τού- 
τοις τόν εγκαταλείπετε.

ΠανΛίνα, '

Εΐ'πατε είς τόν Κλαύδιον, δτι άν ήδύνατο νά ΐ'δη τούς αγώνας,—-τούς πει
ρασμούς της καρδίας μου, καί αύτός ό έρως του ήθελε συγχωρήσει την-λι
ποταξίαν ταύτην ’. Ίδέτε τόν γέροντα έκεϊνον,—είνε ό πατήρ μου. Εύρίσκε- 
ται επί τοΰ χείλους της αβύσσου ! — Προσκαλεϊ τό τέκνον του νά τόν σώση! 
Νά έγκαταλείψω εκείνον είς τόν όποιον χρεωστώ την ζωήν; Νά άποσύρω 
την χεϊρά μου και νά τόν ΐ'δω καταστρεφόμενον, ’Αναγγείλατε ταϋτα είς 
τόν Κλαύδιον καί προσθέσατε δτι θά συναντηθώμεν είς τούς ούρανούς! -

Κ^αόδιος·

Κυρία.-— ’Εγώ —■ Έγώ — ποϊον είνε τό αίνιγμα ; ποιον τό είδος τ-ής θυ
σίας ; " . ■

ΠανΛίνα, δεικνύουσα τον Δάμαν
Έρωτήσατε αύτόν.

Βοζίντιος Ιχ τής τραπέζης

Τά έγγραφα, είνε έτοιμα — λείπει μόνον ή υπογραφή σου καί η σφραγ’ί·

ΚΛαύϋιος

• Στάσου, κυρία — μίαν λέξιν άκόμη. ”Αν κατωρθόνετο νά συμβιβασθη τό 
καθήκον, μετά τής πρός τόν εραστήν σας πίστεως, θά έδέχεσο την χεϊρα τοΰ 
άγενοϋς εκείνου χωρικοΰ;

ΠανΛίνα

”Αν έδεχόμην ; Προτιμότερος ό θάνατος μετ’ εκείνου τόν όποιον αγαπώ, 
άπό όλην την μεγαλοπρέπειαν τοΰ κόσμου —· ή όποια δέν είνε άλλο η άνθη 
καλυπτοντα τό θΰμα ! — (Στρέφουσα) — Είμ,αι έτοιμη’ (ό Κλαύδιος τρέ
χει πρός τόν Δάμαν.)

Βάριας■: Ιδού— Ιδού ό'λόν τό ποσόν. . ·,.ί 

δεικνόων γραμμάτια ε*ί  τόν Δεσαπέλ

"Ολα ταϋτα είνε ίδικά σου άμα υπογράψη. ©ά διατήρησές άκόμη τόν 
μεγάλον ’Εμπορικόν Οίκον τής Αυων. 3

(ΚαΘ’ην, στιγμήν, ά συμβολαιογράφος δίδει, τό συμβολαίου εις τήν Παυλίνριν
Ο Κλαόδιος αρπάζει καν- ξεσχίζει αυτό.)

Βοζίντιος
Έτρελλάθης. ,.

Κύριος ΒεσαπΛΛ ' · ·>
Πώς, κύριε ! Τί σημαίνει η προσβολή αδτη ς

■ ί :
, ΚΛαύύιος »

Σιώπα, γέρον 1 Τό δικαίωμά μόύ, είνε άρχαιότερον’ — τό διεκδικώ ενώ
πιον ©εοϋ καί ανθρώπων’ πληρόνω περισσότερον τοΰ χαμ.ερποΰς εκείνου με
ταπράτου διά τόν άνεκτίμητον άδάμ,αντά σου, (τω Εγχειρίζει χαρτοφυλάκων)

Ιδού τό ποσόν διπλάσιον ! Αάβε'τό ύπερηφάνως. Μέχρι τοΰ τελευταίου 
οβολαϋ ή.ήοράσθη ;διά τοΰ αίματος τοΰ στρατιώτου καί έξηγιάσθη έ_ν τφ 
ίερφ ύπέρ τών έθνών άγώνι, - - · '

• Βοζίντιος
: "Ω κόλα σις, &. λύσσα |· . - ■

HavUvag
ΤΙ φωνή του.! Είσαι, ... - ...

■ ΚΛαύύιος

'θ σύζυγος σου. ) (ή Παυλίνα .όρμα εις τάς άγκάλας του) Στρέψον πρός μ.ε τδ 
βλέμμα σο.υ Παυλίνα !. διότι. δύναμαι τώρα ν’, άτενίσω τούς οφθαλμούς σου. 
’Απέπλυνα τόν ρύπον τοΰ ονόματος μου. Έξηγόρασά τήν τιμήν μου. Δύναμαι 
νά έπικαλεσθώ τήν μαρτυρίαν τή.ς Γαλλίας, πρός έπικύρώσιν τής θείας συγ- 
χωρησεως σου ! ’Ώ χαρά ! ώ παραφορά ! Σέ είδον έν τφ μέσφ. τών νυκτερι
νών φυλακών, καί προεϊπον τήν στιγμήν ταύτην ! Έν τφ μέσω τοΰ θορύβου 
τών μαχών ήκου,ον τήν καρδίαν σου πάλλρυσαν επί σης ίδικής μου !:

Βοζίντιος
Π.εριπάϊχθεΙς, άπατηθείς καί ήττηθείς κατά τήν στιγμήν τής νίκης ! Ε

πικατάρατοι νά.είσθε καί οί δύο !’ Είθε νά φυτρώσουν άκανθαι επί τής νυμ
φικής σας κλίνης, καί ό έρως σας νά μ.εταβληθή είς αδιάλλακτον καί μαϋ- 
ρον μίσος, ώς εκείνο τό. ό.ποΐ.ο.ν κατατρώγει τήν καρδίαν μου !

Βάριας
’Άφες τάς βλασφημίας καί άκουσε, Βοζίντιε, τήν αραβικήν ταΰτήν παροι

μίαν «"Οποίος άλλου λάκκον σκάφτει
»τό, κορμί του μέσα θάφτει.»

Βοζΐντως

‘Η ευτυχία των μέ τρελλαίνει ! Δέν έχω ίσχνν, δέν έξεδικήθην !
(Πρός τήν Κυρίαν) Σάς εύχομαι πάν άγαθόν ί Χά! Χά ! τόν υ.ίόν τοΰ κη- 

πουροϋ ! (Εξέρχεται).



§3® ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Α’άριας προς τον Κάρολον,

Ό φίλος σας φαίνεται σκοπεύει νά-κρεμασθ·?)·' νομίζω, δτι πρέπει νά τέ,ν 
συνοδεύσετε,

Κάρο.ίνς .

Είσθε πολύ ύποχρφωτικος, κύριε’ (έξέρχετατ\

Ηαυ.Ιίγα

Έσώθης πατέρα μου.— καί, τΑ*  σύζυγόν μΟυ !; ό,ποί'α εύτυχί® ί

ΚΛ,ηύΰιος·

Καί δμως κλαίεις ακόμη,. Παυλίνα ! *

ΠαυΛίκα,
.· * "

Άλλ’ επί· 'ίΟδ στήθους σου τά δάκρυα ταΰτα εινε ί'εράι.

Κύριος Αεσαη'ε.Ι Λ
Εύγενώς άπέκτησας τιμνρν, καί εύγενής ύ.πήρ.ξέν, ό, έρως.σορί' 'Λάβ&τήη 

χεϊρά της, Ζητε ευτυχείς !;
Κυρία Λεααπί.Ι

ΙΙολύ. παράξενον μ,οΰ φαίνεται I*  Ποιος είνε λοιπόν δ,συντάγματάρχ-ης Μοριέ»;

ΚΛαύδτος

Ό δοϋλός σας. Εΐ’χον αποφασίσει ν’ άλλάξω τό πατρικόν μου όνομα εως 
δτου δυνηθώ νά φέρω αυτό άκηλίδωτον !> ’Έφθασεν η ώρα ό, ουρανός έβοη- 
θησε την αγνήν. συνείδησιν. Πόσον δά ιερά ή.τον ·η φημη εκείνη '4τις,_ έξ*·  
λείφουσα τό. έγκλημα έφερεν εγγύτερόν, σορ .τόν: στρατιώτην, καθόσον ο^το,ς 
προηγδτο άπό,. βαθμού είς βαθμόν.

Κυρία Αίσαπε.Ιί

Συνταγματάρχης καί. ·$ρω.ς, είνε κάτι τι.

ΚΛαΰδιος

“Α, ό έ'ρως εκείνος ό, όποιος μάς ωθεί εις τό, άμάρ τημα, δν είνε άλκθνις 
εργάζεται καί πρός έ.ξιλέω,σιν αύτοΰ, 'Ο, δέ ζητών μετάνοιαν διά τό, παρελ
θόν,, οφείλει νά θωπέύγ είς τό. μέλλον, τόν. ’Άγγελο.ν της ’Αρετής,.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΕΙΡΑΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕί..

Α’. ΆκάγΛυφον άΐαθηματικότ.

Άπό τοϋ παρελθόντος ήδη μηνός έπί τής τοϋ Πειραιώς χερσονήσου ήτις 
Άκτη συνήθως ακούει, καί πρός την ΝΑ αύτής όψιν την πρός τόν άνα- 
πεπταμένον πόντον άποβλέπουσαν έπΐ της θέσεως ητις Σταυρός κοινώς άπο· 
καλείται, εργάτης λατομείου τινός τών έκεΐ άνευρε μέρος άναγλύφου έκ τών 
μικρών άναθηματικών τών έν σηκομόρφφ έγγλυφγί την παράστασιν την εί- 
κονιζομένην φερόντων. Αευκαϋ μαρμάρου τό άνάγλυφον, ύψος μέν έχει 0,2 ί, 
πλάτος 0,27 καί πάγος 0,03, ώστε είχε περίγραμμα ορθογωνίου περίπου 
παραλληλογράμμου. Δυστυχώς δέν διεσώθή ολόκληρον ενεκα παλαιοτέρας 
βλάβης, ύφ’ ης άπεκόπησαν ή άνω δεξιά καί η κάτω άριστερά γωνία μετά 
πολλοδ μέρους τής παραστάσεως καί τής ύπό ταύτην έπιγραφής. "Οπως δ*  
έχει νΰν δεικνύει μικρόν γεΐσον μετ’ ακροκεράμων έξεχουσών άπό διαστή
ματος είς διάστημα*  μετά τό άπλοΰν τοΰτο γεΐσον, έπιστύλιον έπακολουθεΐ 
στηριζόμενον κατά τά άκρα έπί δύο παραστάδων, αίτινες μετά τοϋ έπιστυ- 
λίου άπετέλουν τό πλαίσιον έν ω η είκων, τερματιζόμενον κάτω ύπό τής 
έξεχούσης.ταινίας έφ’ ης η επιγραφή.

Έν τφ ούτως άπαρτιζομένφ πλαισίφ πρός άριστεράν τφ όρώντι νεανίας 
έστραμμένος πρός τά δεξιά, κάμπτει τόν πηχυν μετά τεταμένης τής άκρας 
χειρός είς ένδειξω εύχής, διά δέ τής ταπεινότερου ταύτης άριστεράς φαίνε
ται συνεχών τό άπό τοϋ άριστεροΰ ώμου κατερχόμενον καί έκ τών όπισθεν 
έπί τοϋ σημείου τούτου έπιρριπτόμενον ίμάτιον δπερ άφίνει γυμνήν δλόκληρον 
την δεξιάν μετά τοϋ ομολόγου μέρους τοϋ στήθους. Μετά τής άποκοπείσης 
άριστεράς κάτω γωνίας έξέλιπον καί τά άπό μέσου που τοΰ κορμοΰ καί έξης1 
πρός. τά κάτω μέρη, 1

’Αντίκρυ τής νεανικής ταύτης μορφής καί πρός δεξιάν τφ όρώντι, ού σμι- 
κρου δ’ έν μέσφ καταλειπομένου διαστήματος, φαίνεται πρός τφ σωζομένφ 
μέρει τής δεξιάς παραστάδος ό'φις υπερμεγέθης πεοιελισσόμενος είς δύο ίόχυ· 
ράς σπείρας, την μείζω ύπέρ την έλάσσω, την αύραν έν έλαφροτάτοις έλι- 
γμοϊς καταπίπτουσαν έ'χων έπί τοϋ έδάφους τής παραστάσεως. Τοΰ όφεως 
τούτου.τά άνω έλλείπουσι, δέν φαίνεται δέ καί πώς έξεγηγερμένος ούτως 
έστηρίζετο καί όποιαν ή κεφαλή διεύθυνσιν είχε. :

Έπί τής κυρίας έπκρανείας τής βάσεως άναγινώσκονται περισωθέντα τής 
λοιπήί βλάβης τά γράμματα: .. · · · · ΕΙΛΙΧΙΛΙ, 
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άπερ άνευ άμφιβςλίας τινός συμτςληβοβνται δι’ ενός Μ έν άρχ$> Όποια tykQn 
η μειλίχια θεότης τςτις πρέπει: νάτεθί) πρό τούτων δλως άδηλον.

Εκτός της βλάβης τ-ης π%ΪΜοίί, ην έπαθε τό ανάγλυφου, καί κατά την 
ανεύρεσιν έχωρίσθη κατά τό, μέσον πλαγίως εις δύο υπό της αξίνης τοϋ εύ- 
ρόντος έργάτου Άνδρέου Νικολάου.

"Εχει δε τό ξλον αύτοϋ κατά τό έξης που όχημα ··

fr
Β*.  ,Β'Λΐγξ>α^η επί τ<>ν βράχου ϊής Μ'οννι^Ιας.

Κατά την χερσόνησον της Μουνιχίας καί την πλευράν, την πρός ,τ4,· 
ΝΑ έξέχουσαν, έκεϊ ό'που εύρίσκονται πάλαιαί λατομίαί, εν τινι των ά- 
νοιγμάτων πρός Α άποβλέποντα, ύπεδείχθη μοι υπό τοΰ κ. Κ. Γεννάδη ε
πιγραφή μεγάλο,ις. γράμμασιν επί τοϋ. λίθου έγκεχαραγμένη, π,λην λίαν δυσα
νάγνωστος καί έκ τ·ής δέσεως, καί έκ της άλλοιώσεως τοΰ σχήματος τώη 
γραμμάτων καί. έκ τ^ς άποτριβης. τοϋ βράχου πρός τό φαιν.όμενον- τέρμα 

αυτής.
'Η επιγραφή αδτη η λίαν περίεργος παρουσιάζει άναμφισβητητως έπτά; 

γράμματα έν τω πρώτφ στίχφ καί πέντε μετά ίχνους τινός έκτου έν τω, 
δευτέρφ, μεθ’ δ είνε άπεσπασμένος έ) έλαφρφ στρώματι πλην άποτόμως ό 
βράχος. "Ανωθεν εινε τεχνικώς περιωρισμένη ώς καί πρός τά άριστερά.Ό 
πρώτος στίχος έχει πλάτος ενός περίπου μέτρου, πών δέ γραμμ.άτων τό ύψος 
0,15—0,16. ,’Εν. τφ πρώτφ στίχ.ω δυσδιάκριτοι τό τρίτον. ; σογχεόμενρη- 

τά κάτω μετά το,ΰ κάτωθεν αυτοϋ επίσης δυσανάγνωστοι) τρίτου γράμματος 
τοϋ δευτέρου στίχου. Ί.’αύτην ως έχει ςςιστώς αποδοθεϊσςί,ν παρατίθημι ςις 
έξέτασιν καί μελέτην,

"V

’Ακριβώς αντίκρυ τ^ς επιγραφές ταύτης έκειτο τό σηκόμορφον έκεΐνο ά
νοιγμα, περίου άλλοτε έγραψα, καί δ'περ νΰν έν συντρίμμασι κείμενον χα
μαί, είς φόβους εμβάλλει καί περί της έπιγραφης, ητις δέον διά τοϋτο νά 
διασωθη $ έπί τόπου προφυλασσομένη, οπερ δυσχερές η άποκοπτομένη κα
ταλλήλως από τοΰ βράχου, είς 8 μεγάλην ευκολίαν παρέχει ή Θέσις έφ’ ης 

»εϊται, ' ΙΑΚ. X. ΑΡΑΓΑΤΪΟΣ
^γ·"1...j
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ΒΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑβΡΎΜΩΝ ΤΗί KAPIAI

Ό έν Σύμη εύπαίδεντος κ. Δημοσθένης Χαβιαράς άντεπιστέλλον τοΰ 
Συλλόγου μέλος ήνεκοινωσεν είς τήν επιτροπήν τοΰ Περιοδικοί} τήν κατωτέ- 
ρω σημείωσιν ήν προθύμως καταχωρίζομεν,

«Σπεύδω νά άνακοινώσω ύμϊν έπιγρχγχ; τινας, άρτίως άνακαλυφθείσας 
είς τό παράλιον κτήμα, τό έν τφ μυχώ, ή'ται πρός δυσμάς, τοΰ έσωτερικοΰ 

λιμένας των άρχαίων Λωρύμων τής Καρίας.
«Ό λιμήν των Λωρύμων καλείται τανΰν Άπλοθήκα. Τίνές θεωροΰσιν ότι 

τό ονομα τοΰτο παρέφθαρται έκ τοΰ δπλοθήκη. Δεν γνωρίζω δέ αν ή εικα

σία αΰτη έ’χη τήν αρχήν έκ παραδόσεώς τίνος. "Αλλως ό λιμήν λέγεται 
και porto cavaliero, διότι ήτο λιμήν τών ιπποτών τής 'Ρόδου,

«Τά Αωρυμα σωζουσι πλεϊστα έρείπια. Ήμίσειαν δε ώραν μακράν τοΰ λι
μένας πρός δυσμάς υπάρχει χωρίον άσήμανταν, καλούμενον Καοάμακκα, έκ 

τριάκοντα μόλις οικιών, αποικία Συμαίων. "Αλλο χωρίον μέχρι άπαστάσεως 
τεσσάρων ωρών δέν υπάρχει.

«Αί τρεις πρώται έπιγραφαί μετακομισθεϊσαι κεϊνται νΰν. έν τφ ένταΰθα 

Άναγνωστηρίφ A'lyJrf, καί τούτων εγκλείω πανομοιότυπα» Τήν τετάρτην 
άντεγραψα αυτός έπιτοπίως. Εύρηται δέ έπί βάθρου έκ πέτρας, μένοντος έν 

υμοις, θέλω δέ φροντίσει ν’ άποστείλω ύμϊν καί ταύτης πανομοιότυπου.

α*  &

KACYAi Α ΑΕΙΊΓ
XAliPjE ΟΚΠ/.

γ’ -

Τ1Ο ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ EPANICTAN ΤΩΝ 
ΑΛΩΝΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ETIMACE 

ECTAN ΤΕΛΕI ΩΝΟ< Κ AC ΑΡΗ
Ε1ΥΕΡΓΕΤΑΝ ΑΤΕΑΕΙΑΙ PACAI ΕΙ 

ΜΕΝ ΔΕ ΑΥΤΟΝ KAI ACYMBOAON ΚΑΙ
CTE0ANOYCOAI ΘΑΛΛΟΥ ^ΤΕΦΑΝΩ1 
ΚΑΘ EKACTA ΑΔΩΝΙΑ KAI ANAKAPYCCEC0AI

σοφών σωτειραι 
Α θ α ν α δ ω ρ ο ς 

ε· π ο ι η σ ε.

«Έν τελεί οφείλω, νά σημειώσω δτι της άριστερΚς πλευράς τής Γ' επιγρα

φής οΰ.σης βεβλαμμένης, τών μεν άλλων στίχων αι άρχαι ευχερώς παρατη- 
ροΰνται έν τφ πρωτοτύπφ έχου,σαι όπως άντεγράφησαν άνωθι" μόνου, δε τοΰ 
φέροντος τό όνομα τοΰ τιμωμένου ή άρχή άποβαίνει έντελώς δυσανάγνω

στος. Τό δέ λοιπόν τοΰ ψηφίσματος τυγχάνει εύανάγνωστον καί δή κάί Α 

λίξις ΚΑΣΑΡΗ. .
Έν Σύμη τή 26 Σεπτ εμβρίου 1880

ν ' ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣ,

Ε I ΔΗίΕ 11

Έπανελήφθησαν έν Όλυμπίγ. αί ήνασκαφαί α'ί,τινες ώς καί έν ,προηγουμε'νφ 

τεύχει έμνημον,εύσαμεν θέλουσι, διαρκέσει μόνον, μέχρι τοΰ μηνός Ιανουάριου-.

— Ό ένταΰθα άπό μακρο.ΰ χρόνου εταίρος τής Γερμανικής αρχαιολογικής 
σχολής κύριος Αρθούρος Μιλχαΐφερ κατέλιπε τάς ’Αθήνας απελΟών είς Βε- 

ρολΐνον δπου διωρίσθη βοηθός τοΰ άρχαιολογικοΰ τμήματος τοΰ-βασιλικό® 

μουσείου τοΰ διευθυνομένου ύ.πό τοΰ κυρίου Έρνεστου Κουρτι.ου. Η αναχω- 
ρησις. τοΰ τοσοΰτον τάς ’Αθήνας άγαπήσαν,τος Γερμανού λογίου άφιησι λύπην, 

έν γένει μεν ιδία δ’ είς τόν ϋαρτασσδκ είς δ,ν πολλάκις προσήνεγκεν εύγενή 

τήν αύτοΰ συνεργασίαν, . . »
■—τ Έ αυτοκρατορική αρχαιολογική επιτροπή τής 'Ρωσίας έδημοσίευσε 

τέλευταΐον έν όγκώδει τόμφ μετά πινάκων τήν λογοδοσίαν αυτής τών 
κατά, τό έτος 1877 πραχθέντων. ’Εν τφ προλόγφ τοΰ. τόμου τούτου, δη

μοσιεύονται αί. έργασίαι. τής επιτροπής κατά τό έ'τος τοΰτο, περιορισθεϊσαι 
ιδίως είς άνασκαφάς διαφόρων, περί τό Κέρτζ (τό άρχαΐο,ν Παντικάπαιον) 

μερών. Έπεται δέ παράρτημα έν φ δημοσιεύονται διάφοροι διατριβα'ι περί. 

τώ9 γένομένων ευρημάτων τέχνης υπό τοΰ κ. Λουδ. Στέφανι. Έπ,ί τών έργων 

τούτων τής τέχνης ών πολλά προ,σομο,ιάζαυσι πρός τά Μυκηναϊ,α καί έπί τών, 
άνευρεθεισών ιδίως επιγραφών θέλομεν. προσεχώς ποιήσει έκτενέστερον λό

γον τόσφ μάλλον προθύμως οσφ. ή Αύτοκρατορική Αρχαιολογική 'Ρωσική 

επιτροπή μετά πολλής εύγενείας ού παύεται άποστέλλο.υσα τάς δημοσιεύσεις 

αύτής τφ ήμετέρφ Συλλόγφ.
—- ’Απεβίωσεν ό ’Ιταλός άρχαιολόγος Έννιος Κουϊρϊνος Βισκόντης υιός 

του μεγάλου Βισκόντη, έφορος των, έν 'Ρώμη άνασκαφών,
—- ’Απεβίωσεν όμοίως έν Παρισίοις ό F. de Saulcy γνωστός αρχαιολόγος καί. 

νομισματολόγος Γάλλος μέλος τής Άκαδημείας τών ’Επιγραφών και.Γραμμά- 

των διαδεχθείς έν τή εδρ^ αύτοΰ τόν περίπυστον Μιοννέ.'Ο Saulcy πολλά συ,- 
νέγραψε νομισματικά καί αρχαιολογική, έργα, δΓ ημάς, δέ τούς Έλληνας 

,πλείστην άξίαν έχει τό σύγγραμμά αύτοΰ περί τής νομισματικής τών Σταυρο
φόρων καί τών έν τή ’Ανατολή Φράγκων κατακτητών, ή,ν πρώτος έσυστημα- 
τοποίησε καί κατέταξε μεθοδικώς....Τό τελευταϊον αύτοΰ σύγγραμμα ην η
«Νομισματική τής Αγίας Γης».
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;. 'Π τακτική μηνιαία συνεδρία συνεκροτηθη τ$ 27 τοϋ ληξάντος {Λν>ν^ς. Τα 
Αναγνώσματα χχ\ δημόσια μαθήματα άρχονται εντός τοϋ Νοεμβρίου,

’Αντιπρόεδρος τοϋ. Συλλόγου έξελΑχθη άντί τοϋ- κ. Βλ. Σκορδέλη διορι-- 
σθέντος διευθυντοϋ τοϋ έν Τριπόλει διδασκαλείου ό κ. Α. Προβιλέγιος.

’Απεστάλησαν αί. έκθέαεις πε^Ι’ τών εργατιών πασών τών έν ταΐίς έπαρ.-- 
χίαις Σχολών των άπόρων“παίδων.

ι; ’Έφορος της έν Ζακύνθφ, Σχολής των άπόρων’παίδων έξελέχθη ό κ. Δ, Σω-: 
μ.ερίτης, γραμμκτευς ό κ. Γ. Νέγκας καί ταμίας ό κ. Φ. Καρρέρ. Τές.έ,νι 

ίΙάτραις έφορος ό. κ. Κ. Γκολφινόπουλος, γραμματείς ό κ. Γ. Τζίνης καί τα
μίας ό κ, Α. Μαργαρίτης, της δ’ έν Συρφ έφορο,ς μέν ό άρχιμανδρίτης κ. 
Μεθόδιος Παπαναστασό,πουλο.ί> γραμματεύς δ κ. Μ. Ναύτης και ταμίας ό κ._ 

Ν. Παπαδάμ' των άλλων Σχολών έμειναν αί αύταί καί μέχρι τοϋδε άρχαί,'

Διευθυντής τοϋ έν Άθηναις 'Υπνωτηρίου της Σχολές των άπορων παίδων, 
έξελέχθη ό έκ των κοσμητόρων κ, Μ. Κατσίμπαλης, δ.στις καί προ,σηνεγκεν;, 

είς τό. 'Υπνωτηρίου ώραίαν εικόνα τοϋ ’ίησοϋ Χρίστου καί άργυροΰν κανδηλιον.
Κατά τόν ληξαντα μήνα δ Αριθμός τ.ών *μεν,  ξν τ$ Σχολγϊ τών άπορων, 

παίδων’Αθηνών φοίτώντων παίδων άνηλθεν είς 244 τώ.ν δε έν τ$ Πρακτική 

δημοτικνί Σχολγ τοϋ Συλλόγου εις 4 1.

■ Ό κ. Κ. Δ. Διγενές εΐσηγητης τές εξελεγκτικές επιτροπές άποτελο.υμένης 
έξ αύτόΰ τε καί τών κκ. Μ. Σαπουντζάκη και Ε. Εύγενειά.δου. υπέβαλε τφ 

Συλλόγφ την έκθεσιν ’της έξελέγξεως τέ,ς παρελθουσης. εφορείας, έξ ης εξά
γεται η άρίστη κάτάστασι.ς έν γένει μέν τοϋ Συλλόγου ΐδί^ρ δέ τών. ταμείων 

τές Σχολές και τοϋ Συλλόγου. Ό Σύλλογος έξέφρασεν έπί τγί καλνί ταυτγς 
καταστάσει τά εύχαριστηρια αύτοΰ.
Ό Σύλλογος έξέφρασε τά συλλυπητήρια αύτοΰ έπί τώ θανάτω, τοϋ δια·· 

πρεποϋς ‘πολίτου Φραοΐ>βοΰλθΐ> Za'fjAvj καί έψηφίσατο δπως τά μέλη, 
παρακολουθησωσι την κηδείαν του.

• Έξελέχθησαν τακτικά ενεργά μέλη οί κκ. Ά. Λιακ.όπουλος, Ν. Αουριώ." 

της, Δαμιανός Βορές, Ά. _Μαρι.νόπουλος, Μ, Δαμηραλης καί Α. δΐηλιαράκης.·, 
’Επίτιμα οί κκ. Ίδομ. Βιτώρης έν Άλεξανδρεί^, Ί. Τέλ.φυς έν Π.έστορ, Ύά-γ 
κινθος ΙΙατζιότη καί I. Παουλούτζη έν 'Ρωμγ, Θ. Μαλάρσε έν Παρισίοις, άν- 
τεπιστέλλοντα δέ οί κκ. Έμμ. Ίωαννίδης έν Άμοργω, Γ. Τζίνης έν Πάτρας 

γ.αι Ίάκ. X. Δραγάτσης έν Πειραιεν.

Άθωνεζά ευρήματα*  — 'Ο είς τό άγιον “Όρος άποσταλέίς ύπό τές 
Βουλές ύφηγητης κ. Σ. Π. Λάμπρος έπανελθών έκεΧθεν έδημοσίευσεν έκθεσιν 
περί τές αποστολές άύτοϋ, έξ ης άναγράφομεν ένταΰθα τά κυριώτερά των 

ευρημάτων αύτοΰ, δι’ ών πολλαχώς θά πλουτισθ^ η τε κλασική και η έκκλη" 
σιαστικη καί νεωτέρα ημών Φιλολογία, θά διαλευκανθγ ,δ’ έν πολλοϊς η 

μεσοχρόνιος τοϋ έθνους ιστορία. Τά ευρήματα ταΰτα εισί τά έξης’

1) Γρηγορίου τοϋ θεολόγου λόγος ανέκδοτος ΖΖγδσ Πα^θίπον π aria ι·
τιτιχδς έκ χειρογράφου κωδικός έπί περγαμηνές γεγραμμενου κατά τόν / 

αιώνα. ’ ■ . ■ ’,ν
2) Διάφοροι συλλογαί ανέκδοτοι αρχαίων παροιμιών έκ διαφορών χαρ- 

τωων χειρογράφων τοϋ ιδ', ιε' και ι?' αίώνος, η νέας άθησαυρίστους παροι
μίας περιέχουσαι η κατά νέου τρόπον έρμηνεύουσαι παροιμίας ηδη γνωστάς. 
Αί συλλογαί αυται είνε συμπλήρωμα αξιόλογου της σπουδαίας διτόμου συλ

λογές τών Paroemiographi Graeci, τών έκδεδομένών έν Γοτίγγν) τφ 1851 

ύπδ τοϋ καθηγητοΰ Έρνέστου ν. Leutsch.
3) «Συναγωγή περί ζφων ιστορίας χερσαίων θαλαττίων καί πτηνών ποτ

νηθεΐσα παρά βασιλέως κυρου Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου και έ» 

διαφόρων βιβλίων έρανισθεϊσα» έκ βομβυκίνου κωδικός τοϋ ιγ' αίώνος. Τό εύ
ρημα τοΰτο εΐνδ. σπουδαιότατον, αναγόμενου είς την σειράν τών άξιων λό

γου Απανθισμάτων έκ τών Αρχαίων κατά τόν δέκατον αιώνα έτι περισωζο- 

μενών συγγραφέων, άτινα συνετάχθησαν κατά διαταγήν τοΰ μεγαλεπ οβό

λου αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου. Ή Συναγωγή αυτή, 
δυστυχώς μένουσα κολοβή έν τφ άγιορειτικφ κώδικι, άπηνθίσθη έκ τών ζφ· 
ολογικών καί άλλων συγγραφών τοϋ Άριστοτέλους, Αΐλιανοΰ, Άγαθαρχίδου, 
Καλλίου, Κτησίου, Άριστοφάνους, Εύδημου, Τιμοθέου, Άπίωνος, Νυμφοδώρού’ 

καί άλλων. / '
. . 4) Γραμματική πραγματεία έπιγραφομένη «Σολοικοφανέ τινα φαινόμενα 

κατά τάς διαλέκτους» έξ ης πολλούς διαλεκτικούς ιδιωτισμούς μανθάνομεν.
5) Δεκατρία δημοτικά άσματα μετά τές μελφδίας αύτών γεγραμμένης 

διά τών σημείων της βυζαντιακές παρασημαντικης. Τό εύρημα τοϋτο 
άξιον πολλοΰ λόγου έν ώ χρόνφ καταβάλλονται μέγισται φροντίδες πρός έξε-; 

ρεύνησιν τοϋ τεχνικού συστήματος τές βυζαντιακές μουσικές καί ζφοποίησιν 

τές παρ’ ημΐν δημώδους μελφδίας. Γνωσταί δέ εινε αί περί ταΰτα μελέται 
τοΰ έν Παρισίοις κ. Bourgault Ducoudray καί τοΰ ημετέρου κ. Ίω. Τζέτζη 

καθηγητοΰ.
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6) Διάφορα ποιήματα ,τΟΰ κατά τόν ιζ' αιώνα άκμάσαντος καί.μέχρι τοΰδε 

μόνον έκ τοϋ ονόματος γνωστού λογίου Γεωργίου τοΰ Αίτωλοΰ, λυριώτατά δέ 

συλλογή εκατόν τεσσαράκοντα καί τριών αίσωπείων μύθων τοΰ αύτοϋ, γε- 
γραμμένων είς πολιτικούς στίχους όμοιοκάταλήκτους, λίαν δέ περιέργων.

7) «Μανουήλ τοϋ μεγάλου ρήτορος τής έν Κωνσταντινουπόλει άγιωτάτης 
τοΰ Θεοϋ μεγάλης εκκλησίας διήγησις περί της σεβασμίας είκόνος τής δε- 

σποίνης ήμών Θεοτόκου κα'ι αειπάρθενου Μαρίας της έν Άσγορίφ και τών 
ύπ’ αυτής γεγονότων θαυμάτων κατά διαφόρους καιρούς» έξ ής πολλά μαν- 

θάνομεν περί τής σχέσεως τών Βυζαντινών πρός τούς οίκοΰντας τήν Έώαν 
Ίβηρίαν και περί τής ιστορίας τής Ίβηρίας καί τής των Περσών έπ'ι Για- 

γούπ Χάν.

·,8) «Βίος καί πολιτεία τόΰ όσιου πατρός ημών καί θαυματουργού Νίκωνος 

τοϋ Μετανοείτε τοΰ έξ’Αρμενίας καί έν ·τ·7ι περιφήμφ Λακεδαιμόνια τελειω- 
θέντος». Ό βίος τοΰ οσίου Νίκωνος, άθλήσαντος έν Λακέδαίμονί κατά τόν 

ι' αιώνα, είνε μία των έπιφανεστάτων πηγών τής μεσαιωνικής ημών ιστο
ρίας, ής πολλήν έποιήσαντο χρήσιν οί μεσαιωνολόγοι, είσηγησαμένου τοϋ 

Hopf. Άλλ’ ώς πηγή τών σπουδαίων έκ τοΰ βίου τοΰ οσίου Νίκωνος άντλή- 
θεισών ειδήσεων δέν εχρησίμευσέ τό πρωτότυπόν, άλλ’ ή τφ 1729 ύπό Mar- 

ίέηβ καί Durand έκδοθεΐσα λατινική μέτάφρασις τοϋ βίου (Veteriim ^cripto*  
rum amplissima collectio. Tom. VI. σ. 850. κ. έ.), ήτις πολλαχώς είνε διε

φθαρμένη, μάλιστα δέ περί τά κύρια ονόματα. "Ωστε τακτέον μεταξύ τών ά- 
νεκδότων τό πρωτότυπον τοϋ διά τήν μεσαιωνικήν ημών ιστορίαν σπουδαιό

τατου βίου τούτου.

9) «’Αρσενίου άρχιεπισκόπου Κέρκυρας έγκώμιον είς τόν άγιον θερινόν τόν
μάρτυρα» δπερ άνέκδοτον Sv άντεγράφη ού μόνον ώς έργον γλαφυρόν έπιφα- 

νοϋς ιεράρχου, άλλά μάλιστα ώς περιέχον ίστορικάς ειδήσεις περί Κέρκυρας 
και ’Ηπείρου, \ '

10) «Μάρκου μοναχοΰ Σερρών ζήτησις πέρι βονλκολάκων πώς κά’ι διά τί 
φύ δέχεται ή άγία τοϋ Θεοϋ εκκλησία άτι ύπ’ αύτών γίνονται τά θανατικά 

καί ύπολαμβάνομεν ημείς οτι ύπ’ αύτών έσθιόμεθα» έκ χειρογράφου τοΰ ις1* 

αίώνος, εύπαρρησίαστος καί πεφωτισμένη κρίσις κατά τών περί βρυκολάκων 
κοινών προλήψεων, άξία προσοχής και μελέτης, δταν άναλογισθώμεν μάλι- 
στα τούς χρόνους καθ’ οδς έγράφη.

11) «Πστορία μερική τής Ινδίας» άξιον λόγου άπόσπασμα γεωγραφικής 

συγγραφής, άντιγραφέν μέν έκ χειρογράφου τοΰ ις·' αίώνος, άλλά προφανώς 
μεταγεγραμμένον έκ κωδικός παλαιοΰ,

12) Συλλογή αινιγμάτων βυζαντιακών έμμετρων Ίωάννου τοΰ Εύγενικοϋ 

’Ισαάκ τού ’Αργυρού, Μιχαήλ τοΰ Ψελλοϋ, Βασιλείου τοϋ Μεγαλομύτου καί 
αλ-λων Βυζαντινών.

13) Διάφορόί συλλδγάί δημωδών παροιμιών μετά ερμηνειών θεολογιάών
έν χειρόγράφοις τοΰ ις' κα'ι ιζ' αίώνος. . !

14) Δύο περιεργόταται σημειώσεις περιέχουσαι μέθοδον «του έυρεΐν ώραν

τής ημέρας άπό σκι£ς τοϋ ήλιου». Τούτων ή έτέρα είνε άναγεγραμμένη έν 

κώδικι τής περγαμηνής τοΰ ια' αίώνος, έν ώ ευρηται καί άπεικόνισις τοΰ βυ· 
ζαντιακοΰ ωρολογίου ή ώροποδίου, ήτις έπεξηγεΐ δύο σωζόμενα εκ λίθου 

τοιαϋτα ωρολόγια (meridiana), ών τό μέν άπόκειται έν τφ μουσείφ τής ’Αρ
χαιολογικής εταιρίας τώ έν τφ Βαρβακείφ, τό δ’ έτερον έν τφ μουσείφ ©η- 
βών. 'Η μελέτη τούτων πάντων θά διευκολύνη σπουδαίως τάς περί ωρολο

γίων παρά Βυζαντίνοις έρεύνάς. .

15) Μία έπιστολή τοϋ Φωτίου.
16) Διάφορα μικρά χρονικά άναφερόμενα κυρίως είς τούς περί τήν άλωσιν

τής Κωνσταντινουπόλεως χρόνους, άργυρόβουλλα και χρυσόβουλλα, ίστορικαί, 
βιβλιογραφικαί, γεωγραφικα'ι σημειώσεις αίσώπειοΓ μΰθοι, έν πεζω μέτρφ, 
καί χωλιάμ.βοις κατά τούς τοΰ Βαβρίου, δημώδεις μϋθοι καί λόγοι, ποιήμα

τα, έπιστολαΐ, έγγραφα άναφερόμενα είς τήν ιστορίαν τ ών άθωνικών μονών 

καί παντοϊζι άλλαι βραχεΐαι πραγματεϊαι φιλολογικού ή ιστορικού περιεχο

μένου. . -
’Αλλ’ εκτός τής έρεύνης τών χειρογράφων ό κ. Λάμπρος παραλαβών μεθ’ 

εαυτού τόν δοκιμώτατον καλλιτέχνην κ. Gillieron κατέγεινε καί περί τήν με
λέτην τής βυζαντιακής τέχνης. Κατώρθωσε δέ διά τοϋ τεχνίτου τούτου νά 

έτοιμάση αντίγραφα επιτυχέστατα τών άξιολογωτερων τοιχογραφιών τού 
ΙΙανσελήνου έκ τής έκκλησίας τοΰ έν Καρυαϊς Πρωτάτου έν χρώμασιν ή διά 

μόνης τής μολυβδίδος κα'ι άντιγραφάς τών άξιολογωτέρων ιστοριών (minia

tures) έν χειρογράφοις, δσα ύπήρχον έν ταΐς βιβλιοθήκαις τών μονών. Άπει- 
κονίσθησαν δέ ή έφωτογραφήθησαν καί άλλα τινά έργα τέχνης καί σκεύη 

ιερά καί κατωρθώθη ή φωτογράφησις διαφόρων σελίδων έκ χειρογράφων^ 

αϊτινες ήσαν άξιαι λόγου.
* * "

*

Πίνακες τοΰ Έλληνεσμοΰ. — *Ως  γνωστόν δ Σύλλογος πρός διά- 
δοσιν τών 'Ελληνικών γραμμάτων άνέλαβε τί| φιλοτίμφ δαπάνη τοΰ άρω- 
γού τής έθνικής παιδείας κ. Στεφάνου Ζαφειροπούλου τήν έκδοσιν έφορικών 

πινάκων ους συνέταξεν ό έν Βερολίνφ πολύς πινακογράφος Ε. Κϊπερτ. ’Εκ 
τών πινάκων τούτων έπεξεργασθέντων έν τφ γνωστφ καταστήματι τού κ. 
Διτερίχου 'Ράϊμερ έκομίσθησαν ήδη οί δύο ών ό μέν α' είνε πίναζ. του 

Ελληνισμού κατά τήν s' π. X. εκατονταετηρίδα, ό δέ β' τού Μακεδονι
κού Ελληνισμού ήτοι τών χωρών δσαι έξελληνίσθησαν διά τε τοΰ μεγάλου 

’Αλεξάνδρου καί τών διαδόχων αύτοϋ.
'Ο χ,' πίναξ περιλαμβάνει τάς Έλληνικάς πόλεις καί άποικίας τάς τε
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Ίωνίκάς, τάς Δωρικά; καί τάς Αιολικά; καί μικτά; έκ διαφόρων φυλών' 

έτι δέ τάζ Φοινικικά; πόλεις καί αποικία; καί τάς χώρας τάς ύπηκόους το3 
μεγάλου Βασιλέως. Εΐκονίζεται δ’ έν τω χάρτη διά γραμμές ιδιαιτέράς ή 
οδός τίίς άναβάσεως τών κυρίων υπό τόν νεώτέρον Κϋρον καί της κατά- 

βάσεως αυτών υπό τόν Εενοφώντα, καί η άπό ’Εφέσου εις Σοΰσα βασιλικέ) 
οδός καθ’'Ηρόδοτον. 'Η κλϊμαξ τοΰ πίνακος είνε 1: 2,500,000. Έν ιδιαι

τέρά δέ γωνίίκ αύτοΰ εΐκονίζεται καί ό της Δυτικής Λιβύης αΐγιαλός κατά 

τόν τών Φοινίκων περίπλουν.
Ό β' δέ πίναξ περιέχει έκτος της Πορείας τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί 

τών εθνών όσα ύπηκοα άλλοτε τών πρώτων Περσών βασιλέων έγένοντο αύ- 
τόνομα επί τ'ίς έκστρατείας τοΰ μεγάλου . ’Αλεξάνδρου τό βασίλειον της 
Μακεδονίας καί τάς χώρας τάς θρ^κικάς τάς υπηκόους τοΰ μεγάλου 
’Αλεξάνδρου καί κατόπιν τοΰ Λυσιμάχου, τόν κατακερματισμόν τόν 

έπιγενόμενον του βασιλείου αύτοΰ μετά τόν θάνατόν του. Οΰτω περιέχει 
ό πίναξ τό βασίλειον τών Σελευκιδών ήτοι τη; Συρίας, ’ τό Ελληνικόν βασί- 
λειον έν Βακτριανή άποσπασθέν άπό τοΰ τών Σελευκιδών περί τό 250 έτος 
π. X. καί τάς Ίνδικάς χώρας τάς κυριευθείσας άπό τοΰ 140 π, X. υπό Με-*'  

νάνδρου καί άλλων Βακτριανών βασιλέων, τό βασίλειον τών Άρσακιδών τ^ς 

Παρθυαίας άπό τοΰ 250, τό βασίλειον τών Άχαιμενιδών τ·?)ς Άτροπατην^ς 
Μηδίας, τό βασίλειον τϋς Μεγάλης ’Αρμενίας, ίδρυθέν καί αύξηθέν ύπό Άρ- 

ταξίός άπό τοΰ 180 π. X., άτινα ώς γνωστόν ησαν πρότερον σατραπεϊαι υπή

κοοι τών Σελευκιδών' έ'τι δέ τό βασίλειον τών Πτολεμαίων ήτοι της Αίγυ

πτου, τό βασίλειον τών Άτταλιδών, vivot τ·?5ς Περγάμου, καί τάς πολιτείας 

τάς Ελληνικά; κατά τό μάλλον καί ηττον αύτονόμους. 'Η κλϊμαξ τοΰ πίνα
κος είνε. 1:3,000,000 έν δέ παραρτήματα καθ’ήμίσειαν τοΰ μεγάλου πί
νακος κλίμακα ύπάρχει συνοπτική παράστασις τών άποικιών ό'σας 'ίδρυσαν' 

οί Πτολεμαϊοι περί τόν ’Αραβικόν κόλπον.
Άμφότεροι οί πίνακες έ'χουσιν αναλογίαν μυριαμέτρων κάί χιλιομέτρων^ 

μιλίων ναυτικών καί σταδίων ’Ολυμπιακών, ό δέ β' καί τούς Περσικούς πκ- 

ρασάγγας.

Έν τγ περί 'Αντιγόνης ΐοϋ Σοφοκ.1έονς διατριβή του κ. Ν. Πετρη γυ
μνασιάρχου έν Κορίνθφ τγ καταχωριαθείαν) έν τφ τευχει τοΰ Μα'ιου άνά- 
γνωθι έν σελ. 337 στ. 12 καί σελ. 344 στ. 2Γ. άνά μέσον—339, 13; 
έζ δτου 18: έςαΰθις — 342, 13: ώφελε 28: τάχέος 33:έ'τεσιν~--345, 40:, 

προκαλέΐται.


