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ΠΕΡΙ ΔΩΔΩΝΗΣ.

ΡΟΣ συμπλήρωσιν τών όσων εν τή περί Δω
δώνη; βιβλιογραφία (1) έγράψαμεν νομίζομεν δτι 
κάί τά έξή; συνοπτικώ; περί αυτή; έκτεθησόμενα 
άρκοΰσιν ίνα δώάωσιν εί; τού; άναγνώστα; τή; 
Χρυσαλλίδο; ιδέαν τινα περί τοΰ Δωδωναίου ζη- 
τήμκτο;.

Η πόλι; Δωδώνη κατά τήν μαρτυρίαν τών άο- 
χαίων άνήκεν εί; τήν Ηπειρον μεταξύ τή; Θε
σπρωτία; καί Μολοσσία; κείμενη, διδ πολλάχις 
ύπδ τών ποιητών καί συγγραφέων Θεσπρωτική 
χα1. Μολοττική, ενίοτε δέ καί Χαονική καλείται 
καθόσον συμπεοιελαμβάνετο εϊ; μίαν τών τριών 
τούτων χωρών ύπδ’ τήν εξουσίαν τών κατά και
ρού; Ηγεμόνων’ έκειτο εί; τδ έσχατον τή; Ελ- 
λοπίας χώρα;, ήτι; έπειτα Δωδωναία ώνομάσθη- 
διά τδ έν αύτή δ’ αρχαιότατου του Διδ; μαντείαν 
θεωρείται ή αρχαιότατη κατοικία τών Πελασγών, 
ως έκ τούτου και ύπδ τοΰ ’Αριστοτέλόυ; (ΛΙετεωρ. 
I, 1 4) καλείται άπασα ή περί αύτήν χώρα μέχρι 
τοΰ Αχελώου Ελλά;" καί τδ τών ύποφητών τοΰ 
μαντείου όνομα Σελλοί Ελληνε; δεικνύει τοΰτο.

- (έ) Χρυσαλ, φυλλάϊ. Μθ. και Ν.

Καί έν Θεσσαλία κατά τδν Ομηρον Ελλά; πρότε- 
ρον εκαλείτο τδ Πελασγικόν Αργος, ή πάτοι; τοΰ 
Αχιλλέως,καί Ελληνε; οι περί αύτδν έν τώ Τρωϊζώ 
πολέμιο’ ’Εκ δέ τοΰ τή; ίλιάδος χωρίου (Π, 233' 
προήχθησαν ήδη εί; τού; υστέρου; χρόνους ό 
γραμματικό; Φιλόξενος δ τήν οδύσσειαν ύπομνη- 
ματίσα; ει; τδ συμπέρασμα δτι καί Θετταλική 
Δωδώνη ύπήρξεν, ή; τδν Δίαν επικαλείται δ Α- 
χιλλεύς' ή γνώμη τούτου μ.ή στηριζομένη εις 
μαρτυρίας ιστορικά; καί γεωγραφικά;, ούδ’ εί; 
παραδόσεις, καί έπινοηθεΐσα πρδς λύσιν τή; πα- 
ρουσιαζομένη; απορίας διατί ό ’λχιλλεύ; επικα
λείται τδν Δωδωναϊον Δία έγένετο άσπαστη κατά 
μέν τού; αρχαίου; χρόνου; ύπδ τοΰ Σουίδα καί 
τού Θετταλοΰ συγγραφέως Κινέα, οΰ; ό Στράβων 
(VII, 7, 12) άνήρεσεν είπών ότι π?ο;εχαρίσθη■ 
σαν τοϊς Θετταλοϊς, νυν δέ καί ύπδ τών πλεί- 
στων νεωτέρων μυθολόγων (F. G. Welcber, 
Griecbische Gotlerlehre Gottingen 1857.σελ. 
199 κεξ. L. Preliter, Griechiscbe Mylhologie. 
Beilin 1860. σελ. 96). Καί δτι ή γνώμη καί ή 
εικασία τοΰ Φιλοξένου καί τών τούτου οπαδών 
δέν ϊνε αληθή; αύτη ή αρχή αύτή; άποδεικνύει 
καί ί Οέσι; τή; Δωδώνη; φανερά εί; τήν Θεσπρω
τίαν ύπ’ αύτοΰ τοΰ όμηρου έν τή ύδυσσεία (a, 
327. Τ, 296), ένθα [όχι πλέον γενικώ; ώ; έν
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ΐλιάδι γίνεται περί Δωδώνης λόγος, άλλά συσνε- 
τιζόμενος μέ την εις Ηπειρον τοΰ ’οδυσσέω; έλευ- 
σιν’ Εκτος δέ τής ύδυσσεία; καί άλλοι ποιηταΐ 
και συγγραφείς, εϊς οΰς μνεία γίνεται ταύτης, 
Ηπειρωτική* μόνον Δωδώνην άναφέρουσι μέχρι 
τών χρόνων τοΰ Φιλοξένου. Οτι όμως μεταξύ 
τίς Θεσσαλίας και τίς Ηπείρου καί άλλων τινων 
χωρών, ένθα κατώκουν Πελασγοί, ύπήρχε στε
νή σχέσις καί όμοιότη; μεταξύ τών θρησκευτικών 
καί πολιτικών καί άλλων Ιδεών δέν δυνάμεθα νά 
το άρνηθώμεν,δέν έπεται δμω; έκ τούτου δτι καί 
Δωδώνη Θετταλική ύπήρξεν.

Εκτος τίς άναφυείσχς διπλής Δωδώνης ό Ηρό
δοτος (βιβλ. ΤΙ, 53 κεξ.) κατά τούς αρχαίους έτι 
χρόνους καί άλλο είς τδ μέσον ζήτημα έφερεν ά- 
ποφηνάμενος δτι τό έν Δωδώνη μαντεΐον έσχε 
τήν αρχήν του έκ τοΰ έν Θήβαις τίς Αίγυπτου 
ίεροΰ τοΰ Διός’ καί τότε μέν δέν ήτο καθόλου ά
πορος καί ανεξήγητος ή γνώμ.η αύτη, άλλά κατά 
τούς ήμετέρους χρόνους, οπότε διά της συγκρι
τικής γλωσσολογία; καί τή; επιστημονικής έκα
στου τών έθνών προς παν, δ,τι διανοητικόν έρεύ- 
νης έλύθησαν πλεϊστα τοιαϋτα σκοτεινά ζητήμα
τα καί άπεδόθησαν πάσι τά οικεία δέν πιστεύο
με* νά ύπάρχη κάνεις δυϊσχυριζόμενος τήν άλή- 
θειαν ταύτης (4)' ήδη ίκανώς άπεδείχθη όποιοι 
οί Πελασγοί καί οί Ελληνες καί τίνα τά στοιχεία, 
ατινα μεθ’ εαυτών έφερον ώ; κοινόν γνώρισμα 
πάντων τών όμοφύλων έθνών, καί πότε καί κατά 
ποιους χρόνου; μέ τού; Αιγυπτίους καί άλλα έθνη 
άνεμίχθησαν, καί οποία ή φύσις τών θεών καί τή; 
λατρείας αύτών- τούτου δ’ άποδειχθέντο; καί τό 
ζήτημα τή; Δωδώνη; διευκρινήθη καί πλεϊστα 
άλλα τοιούτου είδους.

Αλλ’ όποϊα ήσαν τά μαντεία παρά τοϊς άο- 
χαίοις Ελλησι; Τά άρχαιότατα ώς ήδη είπομεν 
έν τώ 50 φυλλαδίω τί; Χρυσαλλίδος ήσαν εις 
τόπου; ένθα εύρίσκετο έκτακτόν τι καί ιδιαί
τερον, όποϊα ήσαν καί τά μαντεία του Απόλλω
νος, έν οί; είς χάσματα κατήρχετο ή ιέρεια, ή έ- 
κάθετο έπί τρίποδος καί έκ τοΰ έξερχοαένου κα
πνού έκ τοΰ χάσματος ένεπνέετο καί προέλεγε 
διά φθόγγων ασυνάρτητων τά μέλλοντα’ άλλά 

τό μαντεΐον τής Δωδώνης, καί μάλιστα δλα 
τά τοΰ Διός μαντεία διέφεοον τών τοΰ Λπόλ- 
λωνο; καί διά σημείων ή, συμβόλων έχρησμοδό-

(1) Ένταϋθα οεν συμπεριελάβαμεν ούτε τόν F. Cordes 
ούτε τον Creuzer κτλ. διότι ουτοι έγραψαν πριν ή ή θρη
σκεία τών Ελλήνων έ;ετασύή αρκούντως. 

τουν’ έντεΰθεν όρνς ή φηγός πλησίον τοΰ μαν
τείου ύπήρχε, καί πηγη κάτωθεν αύτής, έν δέ 
τοϊ; ύστέροι; χρόνοι; χα.Ιχεΐο? ή Λέβητες ή, τρί- 
.τοάεο, τό δέ μετά ταΰτα καί κ.ΐηρομακτεΐα. Καί 

κατά μέν τούς άρχαίους χρόνου; εϊς δλα τά μαν
τεία άνδρες ήσαν οί έρμη,νεύοντες τά σύμβολα καί 
τούς χρησμούς, ύστερον δ’ άδιαφόρως καί άνδρες 
καί γυναίκες, ιδία δ' εϊς τινα έπεκράτησαν αί 

γυναίκες, άτε καί εύκολώτερον έμπνεόμεναι καί 
έπιτηδειότερον μαντεύουσαι' καί έν Δωδώνη άν
δρες ήσαν πρώτον οί προφητεύοντε; καθώς μαρ
τυρεί ό Στράβων (VII, 7, 42.) ύστερον δέ γυ
ναίκες, ών τά ονόματα καί τόν αριθμόν κατά 
τού; χρόνους τοΰ Ηροδότου αύτός ό Ηρόδοτος 
διέσωσεν ήμϊν καί τοιαύτη τοϋ μαντείου ή φύ
σις· καί κατά μέν τού; άρχαίους χρόνους μετά 
τό έν Δελφοί; μαντεΐον τά μέγιστα έτιματο, 
κατά δέ το 220 Π. X. ό Δορύμαχος στρατηγός 
τών Αίτωλών κατέσκαψε καί τήν ίεράν οικίαν 
έμπρήσα; τά; στοάς- τοΰτο δέ μετά ταΰτα άνοι- 
κοδομηθέν ϊσως κατεστράφη όχι εντελώς κατά 
τό 166 Π. X. ύπό τών Ρωμαίων, ώς ύπό τοΰ 
Στράβωνος λέγεται «έκλέλοιπέ πως καί τό μαν- 
τείον τό έν Δωδώνη. . . καί άπογόνους εϊναι τά; 
νΰν προφήτιδας τών παλαιών-» και ύπό τοΰ Παυ
σανίου δτι «έστιν ιερόν Διό; έν Δωδώνη καί ίερά 
φηγό;'8 περί δέ την τρίτην ή τετάρτην εκατον
ταετηρίδα ούδεμία περί αύτοΰ μ.αρτυρία απαντά
ται, καί κατά την πέμ.πτην εύρίσκομ.εν έν αύτη 
τή Δωδώνη επισκοπήν. 'Γοιοΰτον ύπήρξε καί το 
τέλος τούτου τοΰ μαντείου, ώς δλων σχεδόν τών 
Ελληνικών μαντείων καί ναών- άλλά καί η πόλις 
Δωδώνη ούκ ολίγας περιπετείας ύπέστη, ώ; αί 
πλεϊσται έλληνικαί πόλεις, μάλιστα δέ αί Ηπει- 
ρωτικαί, ών έβδομήκοντα άνετράπησαν ύπό τοΰ 
Αίμ.υλίου Παύλου μετά τη,ν Μακεδόνων καί Περ- 
σέως κατάλυσιν, ώ; μαρτυρεί δ Πολύβιος (ϊδε 
Στραβ. VII, 7, 3), έν αις καί ή Δωδώνη πιθανώ- 
τατα, ούκ δλίγαι δέ εϊτε αί παλαιαί άνοικοδομη* 
θεΐσαι, εϊτε νέαι κατά τη,ν ςίςβολ-ςν τών Γότθων 
καί Σλαύων.

Ούτω δέ τοΰ μαντείου καί τή; Δωδώνης πρωϊ- 
μώτατα καταστραφείσης καί όλιγίστων μαρτυ
ριών περί αύτής σωζομένων τίς έλπίς ύπολείπε- 
ται ΐνα μετά βεβαιότητας άποφανθή τις δτι εί; 
ώρισμένον τινα τόπον έκειτο ή Δωδώνη έντός τή; 
οποίας ή περί τήν οποίαν ύπήρχε τό Δωδωναϊον 
μαντεΐον; Ιΐδτ, προ πολλοΰ πολλοί έπεχείρησαν 
νά εύρωσι τή* θέσιν τής πόλεως Δωδώνης, καί 

τινέ; μέν έκ παντελούς άγνοια; τών περί Δωδώ
νη; μαρτυριών άπεμακρύνθη,σαν πολύ τή; αλη
θούς δέσεως έν τε Μακεδονία καί Ιλλυρία, περί 
τά μεθόρια τή; Θεσσαλίας καί έν τή Θεσσαλία 
δρίσαντε; τήν θέσιν αύτής, άλλοι δέ παρανοήσαν- 
τε; τά χωρία τών συγγραφέων έν τή Χαονία και 
πέραν τή; Θεσπρωτίας καί Μολοσσία; έθεσαν αύ- 
τή,ν, ενώ τό μόνον δπερ μάλλον πιθανώς δυνά- 
μεθχ νά εϊπωμε» δτι έκειτο μεταξύ της Μολοσσίας 
κα! Θεσπρωτίας τίς τόπον εύλείμωνα καί είς τήν 
ύπώρειαν τοΰ Τομάρου δέν μάς άφίνει ν άπομα- 
κρυνθώμεν πολύ τή; κοιλάδος τών Ιωαννίνων, 
διότι ή κοιλάς αύτη έχει δλα τά ύπό τοΰ Ησιό
δου είς τη,ν Ελλοπίαν αποδιδόμενα καΐ τό πλη
σίον όρο; Μιτσκέλι τά ύπό τοΰ Πλινίου περί Το
μάρου λεγάμενα’ άλλ’ έκτος τούτου καί εί; έτερον 
ύπέπεσαν μεγαλείτέρον σφάλμα άναγκασθέντε; 
ίσως έκ τής φύσεως τή; Καστρίτσας, ένθα θέτου- 
« τδν Δωδώνην τινες, καί τών περί τήν κοιλάδα 
τών Ιωαννίνων ενιαχού ευρισκομένων ερειπίων 
καί μαγευτικών τοποθεσιών ν’ άποχωρήσωσι καί 
τδ μαντεΐον τή; πόλεως Δωδώνης, δπερ έν Δω
δώνη ήτο καί Δωδωναϊον εκαλείτο, ώς μανθάνο- 
μεν έξ δλων τών διασωθέντων μέχρι; ύμών μαρ
τυριών. Καί ταΰτα μέν περί τής πόλεως Δωδώνη; 
καΐ τοΰ έν αύτή μαντείου, έρχόμεθα δέ τώρα καί 
είς άλλα τινα ζητήματα συσχετιζόμενα μέ τήν 
Δωδώνην καί τδ μαντεΐον καί συναποτελοΰντα τδ 
Δωδωναϊον ζήτημα.

Εν τοϊ; έμπροσθεν είπομεν δτι η, Δωδώνη ποτέ 
μέν άνήκεν είς Θεσπρωτίαν καί άλλοτε είς Μο- 
λοσσίαν, άλλ’ ό Pouqueville (voyage d. J. Gr. 
Τομ. Α. κεφ. XI, σελ. 9i) τά αύτά λέγων περί 
Δωδώνης προςθέτει καί τι νεώτερον ύπ’ ούδενδς 
αρχαίου συγγραφέως άναφερόμενον, δτι ένίοτε ά
νήκεν είς άμφοτέρας τάς χώρα;’ πρδ; ύποστήριξιν 
δέ τούτου παρουσιάζει έν χωρίον τοΰ Αισχύλου 
(Προμ. 828)’ τούτον καί άλλοι ϊσως Ακολούθη
σαν, καί τι; ήμέτερος θεωρήσα; τοΰτο δτι συν
τείνει πρδς πλείονα ύποστήριξιν τή; γνώμης του 
έτι πρδς προέβη καί έθεσε τήν μέν πόλιν Δωδώ
νην εί; Μολοσσίαν, τδ δέ μαντεΐον είς Θίσπρω* 
τίαν (ύπερπηδήσας, ώ; φαίνεται, μέγιστον περί
φραγμα, ένα σύνδεσμον (1). ϊν’ άποδείξωμεν δτι 
δεν έχουσι δίκαιον άναγκαζόμεθα τώρα νά έξη- 
γήσωμεν τδ χωρίον’ ιδού ίδίαις λέξεσι τί λέγει

(1) Πραγμ. Δωδ. II. ’Αραβαντινοϋ σελ. 46, 6. πάμ- 
?ί Δωδώντ,ν ...ϊνα μαντεία κτλ.» 

ό Pouqueville, «et par fois, comme il fait 
Eschyle, a ces deux peuples a la fois.a έν δέ 
σημειώσει- dans les vers suivants, on doDne 
a la ville le nom de Molossique, eta Jupi
ter celui de Thesprotien ;

έπεί γάρ ήλθε; πρδ; Μολοσσά δάπεδα 
τη,ν αιπύνωτον τ άμφί Δωδώνην, ΐνα 
μαντεία, Θάκό; τ’ έστι θεσπρωτοΰ Διός. 

quand vous serez arrive (sic) dans la terre 
Molossiqne de la haute Dodonc(!)ou il ya un 
oracle et un temple de jupiler Thesprotien- 
ϊνε μέν άληθές δτι ενταύθα γενικώς πως αναφέρει δ 
Αισχύλο; περί Δωδώνη; άφοΰ πρώτον λέγει Μολοσ
σά δάπεδα ούχ’ ήττον δμω; έκ τού έν τή Δωδώνη 
Διό; τοΰ καλούμενου Θεσπρωτοΰ καί έκ τή; Θε
σπρωτίας,ήτι; πλησίον τή; Μολοσοίδο;ήτο πις-εύο- 
μεν 6τι ή Δωδώνη κειμένη μεταξύ τών δύο τούτων 
χωρών ανήκε τότε εις τη,ν Θεσπρωτίαν, καθότι καί 
ό Στράβων, δστι; είχε τότε πλείω ή ήμεϊ; χωρία 
τών τραγικών έν οι; άνεφέρετο ή Δωδώνη, μαρτυ
ρεί (VII, 7, 41) οτι «ή Δωδώνη τδ μέν παλαιόν 
ύπδ Θεσπρωτοϊς ήν ... καί οί Τραγικοί καί Πίν- 
δαροι Θεσπρωτίδα είρήκασι τήν Δωδώνην» (πρβλ. 
Εύριπ. Φοινισ. 989’) ύπδ Μολοττοϊς δέ κατά 
τού; ύστερον χρόνου; έγένετο’ καί οί αρχαίοι 
σχολιασταί (ίδέ έκδοσ. Αίσχ. Frid. Both καί 
Christ. God. Schulz) θέσαντες μετά τά δάπεδα 
κόμμα κάλλιστα ήρμήνευσαν τδ χωρίον, άποδώ- 
σαντες μέ τοΰτο εί; τήν Θεσπρωτίαν τήν πόλιν 
Δωδώνην, ένθα ήτο τδ Δωδωναϊον μαντεΐον* τοΰ
το δέ παραδεχόμενοι δέν έχομεν ανάγκην τή; 
τοΰ Pouqueville εικασίας δτι άνήκεν καί εί; τάς 
δύο χώρα; εφάπαξ.

Μεταβαίνομεν τώρα είς έν άλλο ζήτημα τδ 
τής Ελλά; έξ ού καί νέα πόλις έν Ηπείρω προέκυ- * 
ψε, καί έν τή οποίοι ή καί πλησίον αύτή; έτέθη τδ 
Δωδωναϊον μαντεΐον’ πρδς τούτο δ’ ούκ όλίγον 
συνέτεινε καί τι; έν Ηπείρςα-έπισκοπή (Βελλά;) 
φέρουσα όνομα κατά μέν τήν μορφήν μικρόν τι 
διαφέρον καί εύκόλως έξηγούμενον, (4) κατά δέ 
τήν αρχήν καί τήν άκριβεστέραν τοΰ Ονόματος 
έρευναν πάντη άλλοϊον τής Ελλάς’ ή νέα αυτή 
εικασία προήλθεν έκ τοϋ Ησυχίου, δστι; άναφέ- 
ρει δτι Ελαν ή Ελλάν έκάλουν τδ μαντεΐον τδ έν 
Δωδώνη οί Λάκωνε; (ί, 1I 59 14 80). Εκ τής λέ- 
ξεω; δέ καθ έδρα, ήτι; μετά τήν Ελλάν έρχεται, 
ό Pouqueville ύπετόπασεν δτι αύτη ήτο ή πρω

ί!) Δ-ημ. Σεμιτέλου Ήπειρωτ. σελ· 57. σημ, 46.
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τεύουσα τών Πελασγών. Ιδού τί λέγει εις τον 
πρόλογον (preface) σελ. XV. τοϋ μνημονευθέν- 
τος συγγράμματος'- «j® crus reconnailre dans 
facropole de Castritza, ou Ton voit une ar
chitecture militaire en polygones,! a cap i-
la! des Pelages, qni flit primirtvement ap- 
pelee Bella, Ελλά καθεδρα'» τά αύτά λέγει καί 
έν κεφ. XI, σελ. <37 τοΰ αύτοΰ τόμου, πρδς 
μ.αρτυρίαν τών οποίων φέρει τον λεξικογράφον Β. 
Φαβωρϊνον, δστις έν λέξει Ελλά σελ. 256 απέ- 
γοαψε τά τοϋ ήσυχίου" άλλ ή λϊξις χαθιδρη- 
μετά τήν Ελλάν έρχομένη και ούδέν άλλο ση- 
μαίνουσα ή , τδ έδρα, κάθισμα, καθώς σημείο! 
καί ό σχολιστής Sella, και καθώς έκ τής φύ- 
σεως τοΰ πράγματος συνάγεται διότι δέν έχει 
τίνος καθέδρα, δέν δύναται νά σημαίνη τδ νεώ" 
τερον πρωτεύουσα, καθέδρα βασιλείου τίνος ή έ- 
παρχίας. Επειτα καί ί, λέξις καθέδρα καί αλλα
χού παρ’ Ησυχίς) άπαντώσα σημαίνει αύτδ τοΰτο 
χαθέδρα λόγου χάριν εις αύτδ τδ γράμμα Ε, ίνα 
μη άνατρέξωμεν περισσότερον, 1085 ο'ίύςια’ βά- 
σις, καθέδρα ή συνέδρα » 1086 «εάρακοκ- δίφρον, 
καθέδραν-» και άλλαχοϋ- ούτω δ’ δ Ησύχιος, 
δστις δέν έχει μόνον τάς εις ποιήτάς καί συγγρα
φείς άπαντώσας λέξεις, άλλά καί τοπικάς καί 
διαλεκτικάς, δποία ϊνε καί ή Ελλά παρά Λάκω- 
σι, τήν μίαν κατόπιν τής άλλης γράφει τάς ση
μασίας τών λέξεων- καί ό’Ερρ. Στέφανος είς τδν 
θησαυρόν τής Ελληνικής γλώσσης έν σελ· 755 
ιδού τί λέγει’

«Ελλά Hesychio teste, Laconibes est καΟέ
δρα Sella- el ίερδν έν Δωδώνη καί οί ιερείς Ελ- 
λοί"» δπου δ’ άνατρέξαμ,εν είς τούς άρχαίους ού- 

#δαμοΰ εϊδομεν σημειωμένην πόλιν Ελλάν έν Ηπεί- 
ρφ- μόνον δ’ ό Πολύβιος (XVI, 41,5) καί Στέ
φανος δ Βυζάντιος έν λεξ. Ελλά τοιούτω δνόμ.ατι 
δνομάζουσι χωρίον Ασίας, Αττάλου βεσιλέως έμ- 
πόριον.

Εκ τών είρημένων ήδη φαίνεται έναργώς πό
σον ήμεϊς πρέπει τά ύπδ τών ξένων λεγόμενα καί 
γραφόμενα νά δεχώμεθα μετά υ-εγίστης έπιφυλά· 
ξεως, άν θέλωμεν νά μή περιπίπτωμεν είς τοιαΰ- 
τα σφάλματα, καί νά τά βκσανίζωμεν μετά προ- 

έκ τοϋ βασανισμού δέ τούτου πλεϊστα ζη
τήματα διευκρινοΰνται- μάλιστα δέ πάντων είς 
τδν Pouqueville δέν πρέπει νά δίδωμεν πολλήν 
πίστιν, διότι καί τδ ύφ’ ω Τομάρω κεϊται τδ έν 
Δωδώνη ίερδν είς Sur Tomaros μετέφρασε, καί 
τδν ναόν έθεσεν εις μίαν τών ύπδ τών άρχαίων 

καλούμενων πωχζώχ (Σκυλ.32), ήτις συμπεριελαμ- 
βάνετο πιθανότατα εις τάς έβδομήκοντα τοΰ Πο
λυβίου πόλεις, καίτοι τούς πρδ αύτοΰ περί Δω
δώνης άποφηναμένοος μετά πολλής ειρωνείας ά- 
ποδοκιμάζει καί επικρίνει. Καί ταΰτα περί τού
του, άς είπωμεν δ’ ολίγα τινα τελευταϊον καί 
περί Δόδωνος ποταμού τού ύπό τινων κατά τούς 
άρχαίους ακόμη χρόνους καί έτι καί νΰν Σελλήεν- 
τος καλούμενου.

ότι δ Σελλήεις καί Δώδων ποταμδς δέν ίνε οί 
αυτοί τοΰτο καί ύπδ τού Στράβωνος (VII, 7,1 0) 
μαρτυρεϊταϊ- ή δέ σύγχυσις προήλθεν έκ τοΰ έν 
Ιλιάδι (β, 659) μνημονευομένου παρά τήν Εφύραν 
Σελλήεντος καί τών περί τήν Δωδώνην Σελλών- 
ποοςτίθεται όμως ύπδ τοΰ Σκηψίοΰ οτι ούδείς πο
ταμδς έν Θεσπρωτοϊς ούδ’ έν Μολοττοϊς φέρει τα 
όνομά Σελλήεντος άλλ’ έν τοϊς Ηλείοις, δπερ ίσως 
δέν εχεται πολλής πιθανότητος περί τοΰ έν II- 
πείρω Σελλήεντος,υποψία δέ γεννά ται μή τδ παρά 
Στράβωνι λεγόμενον άποδίδηται είς τόν περί τήν 
Δωδώνην ποταμόν, δν άναφέρουσι μόνον ολίγοι 
τινες μεταγενέστεροι (πρβλ. τήν τελευτ. έκδ. 
τοΰ Στεφ. Βυζ. Aug Meinekii έν σελ. 247 
σημ·).

έν Αθήναις, τή 12 Μαρτίου 1865. 

Γ. ΧΡ· ΧΛΣΙΛΤΗΣ.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΟΡΟΖΙΝΗΣ

ί) ΗΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ.

(Συνίχιια άπό φνΖΛαί- S3.) 

Το όνομα τής περιφανούς τών ’Αθηνών πόλεως 
έν τφ μεσαίων. σχεδόν έλησμονήθη, μέχρις οΰ ή 
πόλις τοϋ Θησέως έγενετο έρμαιον τών διαμοιρα- 
σθέντων τήν βυζαντινήν αύτοκρατορίαν σταυρο
φόρων, καί είς τά περιφανή αύτής μνημεία άγε- 
ρώχως προσετρίβοντο οί πτερνιστήρες τών λυ
μεώνων ιπποτών. Αφ’ οτου δέ δ Μωάμεθ β’. 
έπνιξε τόν τελευταϊον τών’Αθηνών δούκα (1460), 
πέπλος λήθης έ^ίφθη έπ’ αύτής, μέχρις οΰ ή εκ
στρατεία τού Μοροζίνη άνήγειρε κατά πρώτον 
αύτδν, καί ή πόλις τής Παλλάδος ένεφανίσθη πε- 
πτωκ.υϊα, αίματοβαφής,διεφθαρμένη ύπδ,τού πυρδς 
καί τοϋ σιδήρου καί πάντη ήλλοιωμένη είς τούς 
οφθαλμούς τών αρχαιολόγων έκπλαγέντων διότι 
ήκουον είσέτι προφερόμενον τδ λησμονηθέν qvo- 
μά της.

Η έν ’Αθήναις τουρκική φρουρά, άμα έπληρο- 
φορήθη τή* κατ’ αύτής μελετηθεϊσαν έκστρατείαν, 
προητοιμάσθη πρός ζωηράν άντίστασιν. Προσε- 
-άθπ ίνα δχυρώσϊι τήν ’Ακρόπολιν’ καί άναμφι- 
βόλως τότε κατεστράφη δ ναός τής ’Απτέρου νί-: 
κης, τοϋ οπαίου ή ύλη έχρησίμευσε πρός κατα
σκευήν τών έγεοθέντων νέων τειχών. : ’Επί τής 
θέσεώς του έστήθη κανονοστοιχία έπιβοηθητική 
τής πρδ τών προπυλαίων. Εν τή Άκροπόλει συνε- 
βωρεόθησαν τά όπλα, τά πυροβόλα, τά πολεμε- 
φόδια, καί δ Παρθενών μετεβλήθη είς αποθήκην 
οπλών καί πυρίτιδος.

Οι έν ’Αθήναις Ελληνες άπεφάσισαν ίνα ύποδε- 
χθώσι τούς Ενετούς. Πρεσβεία συγκείμενη ύπδ τού 
αρχιεπισκόπου καί τών προύχόντων κατήλθεν είς 
Πειραιά ίνα διαπραγματευθή μετά τών καταχτη
τών. 0 Μοροζίνης έστειλε τήν έμπροσθοφυλακήν 
συγκειμένην έκ πεζών Σκλαβούνων καί Γερμανών 
διοικουαενων ύπδ τοΰ συνταγματάρχου ’Ραουγρά- 
φου Δερφάλζ, ήτις κατέλαβεν άμαχητί τήν πό
λιν. ‘θ στρατηγός Καινιξμάρκ έπί κεφαλής 10, 
000 άνδρών έπελθών έξητήσατο τήν παράδοσιν 
τής άκροπόλεως, καί, άρνηθέντων τών τούρκων, 
ήτοιμάσθη πρδς βομβαρδισμόν αύτής. ’Επί τοΰ 
λόφου τών Μουσών οί μηχανικοί έτοποθέτησαν 
Χανονοστοιχίαν έκ δεκαπέντε τηλεβόλων, σκο- 
πεύουσαν τά Προπύλαια. Επί τής Πνυκδς ήγέρθη 
δευτέρα κανονοστοιχία έξ δκτώ τηλεβόλων. Τέσ- 
σαρες όλμοι 500 λιτρών έτέθησαν είς τούς πρό- 
ποδας τοϋ Αρείου Πάγου, πλησίον τοΰ άρχιεπι- 
σκοπικοϋ, κεραυνοβολοϋντες τήν άκρόπολιν. Τήν 
25 Σεπτεμβρίου βόμβα έπεσεν έπί τής έν Προπυ- 
λαίοις μικράς πυριταποθήκης- Οι πυροβολισταίε 
έσκόπευον ιδίως κατά τοϋ Παρθενώνος, δπου έ- 
γνώριζον δτι οί Τούρκοι είχον έναποταμίεύσει πάν
τα τά πολεμεφόδια. Τήν 26 Σεπτεμβρίου, περί 
τό εσπέρας, βόμβα δλεθρία ριφθεϊσα ύπό Γερμα
νού άξιωματικοϋ έκτύπησε τδ θαυμάσιου έκεϊνο 
οικοδόμημα, καί ήκρωτηρίασε τδ άριστύοργημα 
τού Φειδίου, άθικτον διατηρηθέν έπί δύο χιλιάδας 
έτών. Η βόμβα έκρηχθεϊσα έν μ,έσφ τηί πυριτα- 
ποθήκης παρήγαγε τρομερώτατον πάταγον. Οί 
τοίχοι τοϋ θυσιαστηρίου άνετράπησαν- ολαι αί 
οτήλαι τοϋ προνάόυ, έκτος μιάς, δκτώ κίονες τοϋ 
περιστυλίου πρός άρκτον καί 8ξ πρδς μεσημβρίαν 
κατέπεσαν. Κατά τήν καταστροφήν, εκείνην άπω- 
λέσθησαν ό πασάς μετά τοΰ υίοΰ του καί 300 
«νδρες τής φρουράς· Οι έπιζήσαντες δέν έσκόπευον 
περί παραδόσεως, διότι θα^δοϋντες είς τήν έπι-

κουρία* τοΰ άνμμενομένου σερασκέρη, παρέτειναν 
τήν ύπεράσπισιν διπλασιάσαντες τό πΰρ τών κα- 
νοστοιχιών-Μετ ολίγον αί έμπροσθοφυλακαί ανήγ
γειλαν τήν έλευσιν τού σερασκέρη. ό Καινιξμάρ 
έςήλθεν άμέσως.κατ’ αύτοΰ, δστις ύπεχώρησεν 
άνευμάχης, οί πολιορκούμενοι πάσαν έλπίδα βοή
θειας άποβαλόντες, έστησαν τήν λευκήν σημαίαν 
καί τήν πρωίαν τής 29, έγένετοή παράδοσις τής 
άκροπόλεως.

0 Καινιξμάρκ έχορήγησε τοϊς Τούρκοις τήν 
ζωήν μετά τής ύποχρεώσεως ίνα έξ ιδίων ναυλώ- 
σαντες πλοϊα άπέλθωσι τής Ελλάδος φέροντες 
έκαστος έκ τών ύπαρχόντων δ,τι ήδύνατο ίνα με
τακόμιση έπί τών ώμων είς Πειραιά, ό Μοροζί
νης μετά λύπης έπεκύρωσε τούς λίαν έλαφρούς 
έκείνους ορούς, οιτινες δμως κατά γράμμα δεν 
έτηρήθησαν. Οταν τήν 4 Οκτωβρίου έξήλθον οί 
Τούρκοι άπδ τής Ακροπόλεως μετά τών οικογε
νειών, προσεβλήθησαν έν τή ίδώ τοϋ Πειραιώς 
ύπδ τών μισθωτών Ενετών, οιτινες τοϊς άφήρεσαν 
δ,τι πολύτιμον εφερον.

Τή αύτή ημέρα, οί Ενετοί έλαβον κατοχήν τής 
Ακροπόλεως. ό Μοροζίνης άνήγγειλεν ώς έξής 
τήν κατάκτησα είς τήν Γερουσίαν. «Δέν ζητώ ίνα 
»παραστήσω μεγάλας τάς εύτελεϊς μου ύπηρεσίας. 
»Μοί άρκεϊ, οίαιδήποτε καί άν ώσι, νά τάς γνω 
’ρ(σρ) ό κόσμος, καί έπινεύση ή πατρίς μου. Αί 
»’Αθήναι έκυοιεύθησαν- αί *Αθήναι, ή τόσον περι- 
»φανής καί περιλάλητος πόλις είς ήν άναφέρονται 
»τόσαι μεγάλαι αναμνήσεις τής ιστορίας καί τής 
«σοφίας, έξθυσιάζεται υφ’ ημών.»

όταν ό Πελοποννησιακός, έν μεγάλη πομπή, 
είσήλθεν είς τήν πόλιν έφάνη, λέγει ό Laborde, 
δτι αί ’Αθήναι άνελάμβανον νέαν ζωήν καί ή 
τέως λησμονημένη εκείνη πόλις έπανήρχετο 
είς τδν πολιτισμόν. ’Αναβάς άκολούθως »'ς τήν 
’Ακρόπολιν καί ίδών τήν μεγάλην καταστροφήν 
τών άρις-ουργημάτων,κατενύγη συγκινητικότατα- 
καί οί οφθαλμοί έκεϊνοι οιτινες διηύθυνον τάς βο- 
λάς τών καταστρεπτικών τηλεβόλων, προσηλώ- 
θησαν έκ θαυμασμού πρδς τά έναπολειφθέντα,καί 
αί χεϊρες, αίτινες τοσαϋτα κατέστρεψαν, συνέλε- 
γον μετά θρησκευτικής εύλαβείας καί τά ελάχι
στα συντρίμματα. Ολοι οί στρατιώται έκεϊνοι, 
μελάνες έτι έκ τού καπνού τής μάχης, καθημε- 
ρώθησαν είς τδ θέαμα τών . ύψηλών έκείνων ώ- 
ραιοτήτων. ό Μοροζίνης πρώτος διεκηρύχθη 
υπέρ τής άθωότητός του, διότι άπ’ άρχής ήναν- 
τιώθη είς τήν κατά τών ’Αθηνών εκστρατείαν
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• άρχαιότητος άτινα ήδύναντο ΐνα περιποιήσωσε 
«τιμήν είς τήν δημοκρατίαν. Προσεπάθησα ναπο- 
“σπάσω έκ τής προμετωπίδας τοΰ Παρθενώνος 
•τδ άγαλμα τοΰ Διδς (Ποσειΰώνος) καί τά ά- 
•νάγλυφα δύο λαμπροτάτων ίππων. 'Αλλά μόλις
• ηρχισαν ΐνα έργάζωνται πρδς άπόσπασίν των,
• και τδ παν καταπεσδν άπδ τοϋ μεγάλου εκείνου 
•ύψους, ούδέν δυστύχημ.α έπροξένησεν εύτυχώς 
“είς τούς έργαζομένους ... ’Αδυνατών ϊν’ άνεγεί- 

8 ρω παραπήγμαπα μεταφέρω·/ έκ Πειραιώς τούς 
“ιστούς τών γαλερών, έγκατίλιπον τήν δύσκολθν 
“καί κινδυνώδη ταύτην απόπειραν, καί διότι,
• καταστραφέντος παντός άξιου λόγου, τά άναπο- 
“λειφθέντα μοί έφάνησαν μικράς άξίας. ’Απεφά- 
“σισα μόλον τοϋτο ΐνα παραλάβω μαρμάρινον λέ- 
“αιναν, καλής κατασκευής, άφ’ής έλειπεν ή κεφα- 
“λή, τήν οποίαν ιύχό-Ιως δυνάμεθαϊν’ άντικατα- 
“στήσωμ.εν δι’ όμοιου μ.αρμάρου, δπερ ελαβον.»

’Αφήρεσε πρδς τούτοις έτέραν λέαιναν, άρχαίας 
κατασκευής, ένα λέοντα κοιμώμενον καί ίστάμε- 
νον έπί τής όδού τής ’Ακαδημίας, καί τδν έν τω 
λιμένι Πειραιώς, έφ’ ού έχαράχθη λατινιστί ή εξής, 
έπιγραφή. «Φραγχϊσχος Μοροζίνης ό Πε^οπον· 
νησιαχύς ά.ί<ύθεισών τών Αθηνών,τόν τοϋ l[ ει- 
ραιώς μαρμάρινον Λέοντα, όιά θριαμθευτιχής 
χειρός άποσπάσας, είς την πατρϊόα μετήνεγχε 
χ.Ιπ. ’Επί δέ τής λεαίνης τάδε. «’Αθηναϊκά τον 
ένετιχοϋ στό-lov τρόπαια., χατ άπόφασίν τής ίνε· 
τιχής γερουσίας είς τόν ναύσταθμον έτίθησαν.1»

Αμα τά λάφυρα ταϋτα έπεβιβάσθησαν, δ Μο
ροζίνης διέταξε τήν έκ Πειραιώς άναχώρσιν (ί> 
’Απριλίου 1688), καί διηυθύνθη είς Πόρον. ’Εκεί 
ίέμελλενϊνα όργανισθή ή κατά τής Χαλκίδος έκς-ρα* 
τεία. Η Ενετία άποφασίσασα νά καταφέρη μέγα 
κατά τής Τουρκίας κτύπημα έπεμψεν εις τδν Πε- 
λοποννησιακδν μεγάλας έπικουρίας, προβιβάσασα 
είς τδ αξίωμα τοΰ δόγη. II Σουηδή Αννα έκτίθη- 
σιν ουτω τάς ύπδ· τοΰ στόλου γενομένας τελε- 
τάς. «όάρχιστράτηγος ήμών ιονομάσθη δούξ τής 
“Ενετίας. Οταν έλαβε τήν εΐδησιν, εύρίσκετο επί 
“τής γαλέρας του. ‘Ο στρατηγός Καινιξμάρκ με- 
•τέβη παρ’ αύτώ μετ’ άκολοθίας ΐνα τδν συγχαρή, 
«δταν δέ δ Γερμανός στρατηγός τώ έξέφρασε την 
“χαράν ήν ήσθάνετο διά τδν προβιβασμόν ταυ, 
»δ δόγης τή άπεκρίθη. «Εάν εύχαριστήσθε διά 
“τάς άποδιδομένας μοι τιμάς, έχω κάγώ καθή- 
“κον νά σάς εύχαριστήσω, έπειδή ώς έπί το πλεϊ- 
“στον οφείλω τήν φήμην ταύτην είς τήν άνδρία* 
»σας.“ ’Επί τρεις ήμ.έρας διήρκεσαν αί τελεταί,

όΚαινιξμάρκ ένιπτε πάσαν τήν βύθύνην τής 
καταστροφής τοϋ Παρθενώνος έπί τοϋ Μοροζίνη, 

καί έκαστος προσεπάθει ΐνα μή φανή ένοχος τής 
γενομένη; ιεροσυλίας. Ενετός τις άξιωματικδς 
διϊσχυρίσθη, δτι ή άδεξιότης τών Τούρκων ίπέ- 
φερε την καταστροφήν, καί έτι αί χριστιανικά! 
βόμβαι δεν έβλαψαν τόν Παρθενώνα ! Μ δε σύγ
χρονος Σουηδή Αννα ’Ακερχέλμ έν τοϊς εξής συγ- 
κεφαλαιοϊ άπλούστατα καί συγκινητικότατα τήν 
γενικήν τοϋ στρατού ιδέαν, προ τών ιερών έκεί
νων έρειπίων. «Ουδέποτε εις τόν Κόσμον ό ναός 
»τής Αθήνας θέλει άντικατασταθή.»

Κύριος τών ’Αθηνών δ Μοροζίνης γενόμ.ενος 
ήσχολήθη περί τά μέσα τής διατηρήσεως. Παρα- 
χρήμα έπρότεινε τολμηράν κατά τής Εύβοιας εκ
στρατείαν. Τόσχέδιον τοϋ Πελοποννησιακοϋ άπε· 
κρούσθη ύπό τοϋ Καινιξμάρκ, και τό πολεμικόν 
συμβούλιον άπεφάσισε τήν έν ’Αθήναις διαχεί- 
μασιν.

Πρός έξασφάλισιν τής μετά τοϋ Πειραιώς συγ
κοινωνίας κατεσκεύασαν τρεις προμαχώνας, και 
ένίσχυσαν τον λιμένα. 0 Μοροζίνης κατανοών α
κολούθως το άνάρμοςον τής έν ’Αθήναις διαμονής 
είσήγαγεν εις τδ πολεμικόν συμβύλιον τδ περί 
έγκαταλείψεως σχέδιόν του, δπερ και έπεκυρώθη. 
Μή θέλω·/ δέ ΐνα έγκαταλίπη εις τήν άγρίαν τών 
Τούρκων έκδίκησιν τούς ’Αθηναίους, οϊτινες τδν 
άπεκάλεσαν τούς προέτεινεν ΐνα
μεταναςεύσωσιν είς Πελοπόννησον όπου ήθελε τοϊς 
δωρήσει γαίας κλπ. Οί ’Αθηναίοι διεμαρ τυρ-ήθη - 
σαν κατά τής αδίκου έκείνης εξορίας, ύποσχεθέ- 
τες πάσαν θυσίαν πρδς δίατήρτσιν έξ ιδίων τής 
φρουράς, καί πληρωμήν μεγάλου φόρου. Τδ πο
λεμικόν συμβούλιον έκώφευσεν είς τάς ικεσίας καί 
τά δάκρυα των. Σποραδικά κρούσματα πανιόλους 
φανερώθέντα μεταξύ τών κατοίκων ήνάγκασαν 
τδν Μοροζίνην ΐνα έπισπεύση τήν έξ ’Αθηνών άπο- 
φασισθεϊσαν άναχώρησιν. Επροτάθη ύπό τινων η 
καταστροφή τής πόλεως καί τών τειχών τής ’α- 
κροπόλεω;’ ή βάρβαρος δμως αύτη πρότασις «πο- 
δοκιμασθεϊσα, ώς ανωφελής, ίσωσε τάς ’Αθήνας 
άπδ παντελούς έλέθρου. ό Μοροζίνης άναχωοών 
έξ Αθηνών ήθέλησεν ΐνα παραλάβη καί τινα τών 
άριστουργημάτων τής άρχαιότητος ένεκα δέ τής 
απροσεξίας τών έργασθέντων, κατεστράφησαν αρ
κετά τούτων’ ιδού ή περί τούτων έκθεσις τοΰ 
Μοροζίνη είς τήν Ενετικήν γερουσίαν. «Μέλλων 
»ν’αναχωρήσω έξ’Αθηνών άπεφάσισα ΐνα παρα
κλάδι·) τινα τών ώραιοτέρων κοσμημάτων τής 

»τινάδέτώνκατασκευασθέντων πυροτεχνημάτων ; 
»ήσαν ωραιότατα’ έν έκ τούτων παρίστα έπί τοϋ ! 
»υδατος φρούριον μ.ετά τσαμιού έν μέσω. Δεν t 
«γνωρίζω άν διά τούτου παρίστων τδ φρούριον · 
»τής Χαλκίδος. Ολα τά έξάρτια καί οί ιστοί I 
»τών γαλιοτών ήσαν πλήρη φανών, καί ήδύνατο
• τις άπδ τών φανών νά διακρίνη τδ σχήμα τοϋ
• πλοίου. ’Επί τρεις ημέρας όλος δ στρατός έπυ- 
«ροβόλει δίς τής ημέρας' τήν δέ τελευταίαν τρις, 
»ώς καί δ στόλος’ άμφότεροι ήσαν κατενθου- 
“σιώντες.®

Στόλος καλώς κατηρτισμένος, στρατός τριά
κοντα χιλιάδων άνδρών. στρατηγοί ικανότατοι 
πρδς ού; τέως ή τύχη έφαίνετο μειδιώσα, ήσαν 
στοιχεία ικανά πρδς άναμφισβήτητον έπιτυχίαν, 
είς έποχήν μάλιστα καθ’ ήν έξ άρκτου ίσχυρώς έ- 
πληττον τήν Τουρκίαν ή Αύστρία καί ή Πολωνία. 
’Αλλ’ δ δόγης παρά πάσαν ελπίδα έσχε δύο αντι
πάλους, τρομερωτέρους τών Τούρκων’ τήν πανώ- 
λη, καί τήν άπείθειαν τών ύπδ τών διαταγάς του 

μισθοφόρων.
Τά ύπδ τήν σημαίαν τον Αγίου Μάρκου ύπη- 

ρετοΰντα έθνη, ώς άπεκαλοϋντο οί μισθοφόροι, 
άδιακόπως ήτιώντο τήν γλισχρότητα τής Ενετι- 
χής κυβερνήσεως, τάς πρδς πληρωμήν τοΰ μισθοΰ 
παρεμβαλλομένας βραδύτητας, τδ ύπέρογκον τής 
διατιμήσεως καί τήν κακήν ποιότητα τών τροφί
μων. Πρδς τάς μεμψίμοιρους αιτιάσεις των δ Μο
ροζίνης άπήντα δι’ αύστηρών έπιπλήξεων. «Τά 
• Αννοβερικά στρατεύματα, λέγει τις αύτόπτης, 
•έστοίχιζον θησαυρούς εις τήν δημ-οκρατίαν, ήτις 
•ούδεμίαν καλήν ύπηρεσίαν άπήλαυσεν ή προσε- 
•δόκα άπ’ αύτών, διότι ταϋτα ούδέ τόν έλάχι- 
•στον ζήλον έξεδήλουν ύπέρ αύτής, άμεριμ.νοΰντα 
•άλλως τε περί τής αίσιας έκβάσεως τοΰ πολέμου. 
•Ουδόλως έσυλλογίζοντο ότι ύπηρέτουν τήν δη
μοκρατίαν, ήτις τόσον άδρώς τά έμισθοδότει 
“Τούναντίον ειχον τήν άξίωσιν νά ζώσιν οί Γερ
μανοί ούτοι άνεξάρτητοι, νά κατοικώσιν είς ά- 
•νάκτορα, νά εύωχώσι, νά μή συνεισφέρωσιν άν- 
•δρας είς τάς ημερήσιας φύλακας, είς τρόπον 
“άστε ολίγον δεϊν δ δόγης αύτδς νά φυλάττη ώς 
•σκοπός κλπ.· ’Ητιάτο πρδς τούτοις τούς άλλους 
Γερμανούς ώς άνάνδρους, καί τούς έκ Φλωρεντίας 
μισθωτούς, οϊτινες είς τήν έμφάνισιν τοΰ εχθρού 
άφινον τά οχυρώματα των καί φεύγοντες έπέτων 
τ“ς σημαίας των. ό Μοροζίνης βλέπων τήν κακήν 
^ιοργάνισιν τοΰ στρατοΰ του, δστις εκτός τών 

«λλων έλαττωμάτων είχε καί τδ τής απειθαρ

χίας, άπεφάσισεν ΐνα στρατολογήση Ελληνας. 
Συνάθροισε νεοσυλλέκτους έξ Ηπείρου, καί έσχη- 
μάτισε πέντε πλήρεις λόχους. Εκ Πελοπόννησου 
όέν ηθέλησεν ΐνα στρατολογήση, διότι τήν Μονεμ- 
βασίαν διετήρουν έτι οί Τούρκοι, καί άνάρμοστον 
έκρινε·/ ϊν άπεκδύση τήν χώραν έκείνην άπδ τών 
υπερασπιστών της. Οί κάτοικοι τής Εύβοιας, μό
νοι έξ δλων τών Ελλήνων, ούδεμίαν ύπέρ τών Ε
νετών έξεδήλωσαν συμπάθειαν, καθ’ δλην δέ τήν 
διάρκειαν τοΰ έπιγενομένου πολέμου έμειναν ά
πλοι θεαταί τής πάλη; δύο ξενικών σημαιών.

II κατά τής Εύβοιας έκστρατεία εϊν’ έν τών 
λυπηροτέρων επεισοδίων τοΰ τοσοΰτον ένδόξως 
άρξαμένου καί άπροσδοκήτως έπί τά χείρω 
τραπέντος πολέμου. Τά κατ αύτήν θέλομεν ά- 
ρυσθή έκ τοϋ ημερολογίου τή; Σουηδής Αννης ‘λ- 
κερέλμ, παρακολουθούσης αύτήν, παρατιθέμενοι 
τά οικεία αποσπάσματα :

«Τήν 28 Ιουλίου (1688) ήλθομεν είς Χαλκίδα 
μετά τοΰ στόλου. 6 εχθρός ούδόλως προσεπάθησε 
-ρδς άπόβασιν, διότι εύρίσκεται είς τόσον ώραίαν 
θέσιν ώστε άφρων ήθελε λογισθή εάν τάν άφινεν. 
ί’ϊχυρώθη πλησίον τής πόλεως έπί δύο γηλόφων 
έφ ών κατεσκεύασε προμαχώνας έχοντας κανό
νια μεγάλης ολκής καί άφ’ ών δυσκόλως ηθελεν 
άποδιωχθή. Επί τοϋ πορθμού ύπάρχει φρούριον 
καλούμ-ενον ύπδ τών Τούρκων Καραμπαμ,πά. Αί 
κανονοστοιχίαι έτελείωσαν τήν 30. Αδιακόπως 
μάς κεραυνοβολοϋσι διά δεκαοκτώ κανονιών με
γάλη; όλκής, καί δκτο> όλμων ^ιπτόντων βόμβας, 
ό Θεός, ό τής νίκης χορηγός, θέλει επινεύσει είς 
τήν ευλογίαν τών χριστιανικών δπλων διά τήν 
αγάπην τοΰ ’ΐησοΰ Χριστού. Είς πολλούς έφάνη 

: τδ σχέδιον τής προσβολής έλλειμματικόν' δ στρα- 
■ τηγδς Καινιξμάρκ τδν τόπον έπιθεωρήσας, έγνω- 

μοδότησεν δτι μόνον δ στόλος ήδύνατο νά κωλύ- 
ση πάσαν έκ τής ς-ερεάς έπικουρίαν τοΰ φρουρίου’ 
άν καί δ ναύαρχος Βενιέρος ήγκυροβόλησε μετά 
πολλών γαλερών έν τώ πορθμώ, άοκοΰσκ επικου
ρία είσήλθε διά τοΰ Καραμπαμπά. Τδ χείριστον 
δέ δ στρατός μαστίζεται άπδ άσθενείας. Μεταξύ 
τών ιπποτών τής Μελίτης εξήκοντα ήσθένησαν, 
ώς καί δ στρατηγός των. Οί άλλοι στρατηγοί 
ομοίως ποοσεβλήθησαν άπδ έξεις πυρετούς, είς 
τρόπον όύστε ή θέσις ημών ούδέν αίσιον παριστά. 
0 στρατό; άδιακόπως έργάζεται ΐνα προσέγγιση 
τήν πόλιν. Οί Τούρκοι ποιοΰσιν εξόδους πάσαν ε
σπέραν άνευ άποτελέσματος. ό,τι συμβαίνει 
ταϋθα εινε τςοόντι πρωτοφανές. Τούρκοι τινες

εν-
ηύ-
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τομόλησαν πρός ήμάς θί ίσχάτως προσελθόντες 
μάς διηγούνται,ότι οί πόλιορκούμενοι δέν διαγου- 
σιν έν άρμονί?, ότι οί μισθοί των καθυατεροΰνται 
έπί μήνας, καΐ ότι τά πυροβόλα μας προξενοΰσι 
μεγάλην φθοράν εις τδν εχθρόν" οί αύτοΐ βε- 
βαιούσιν ότι υπόνομοι δέν κατεσκευάσθησαν, άλλά 
δέν πρέπει τόσον πολύ νά τούς πιστεύσωμεν" ό 

ζήσων δψεται.
• Ο στρατηγός Καινιξμάρκ ένδεκάκις κατελήφ- 

θ·/ι υπό πυρετού . . . Αί πολιορκητικά! έργασίαι 
έποοχώρησαν μέχρι τών χαρακωμάτων τών Τούρ
κων" άπεφασίσθη ή προσβολή τοΰ ποοαστείου. θί 
έπιφορτισθέντες τήν έκτέλεσιν αύτής ήλθαν είς 
τδν Καινιξμάρκ ΐν’ άκούσωσι τάς συμβουλής του 
άπεφασίσθη ΐν’ άναβληθή εις άλλοτε ή προσβολή, 
διότι ό έχθρδς έξερχόμενος πάσαν νύκτα έπροξέ- 
νει μεγάλας ζημίας είς τούς Χριστιανούς. Μίαν 
νύκτα, οί Τούρκοι έξελθόντες ήνάγκασαν τούς 
Φλωρεντινούς ΐνα έγκαταλίπωσι τά δχυρώματά 
των" πλεϊστοι έφονεύθησαν καΐ έπληγώθησαν. Οί 
ημέτεροι έπελθόντες άπέκρουσαν τδν εχθρόν μέχρι 
τού φρουρίου. Τήν 20 Αύγούστου, μίαν ώραν πρό 
τής ανατολής τοϋ ήλιου, εμελλεν ΐνα γίνη ή κατά 
τοϋ προαστείου προσβολή, {.θί Τούρκοι κατεϊχον 
τρεις λόφους (οχυρωμένους διά πυροβόλων, ό 
στρατηγός Καινιξμάρκ δέν άνέ^ρωσε". διέταξε 
τήν γαλέραν του ΐνα προσπέλασή δσον τδ δυνα
τόν έγγυτέρω ΐνα ΐδη, άμα τή ημέρα, τήν κατά- 
στασιν. Οί Τούρκοι διετήρησαν τρομερόν τουφε
κισμόν, είς δν οί ημέτεροι έξετέθησαν έπί μίαν 
ολόκληρον ώραν, ’Αλλά, τή βοηθεί? τού Θεοΰ, 
έκυριεύσαμεν τό προάστειον, όπου οί ημέτεροι 
διέπραξαν μεγάλην σφαγήν.. Ενώ προσεβάλλετο 
τδ προάστειον, οί διοίκησα! τών πλοίων ελαβον 
διαταγήν πρδς έφοδον καθ’ ένδς όρους κειμένου 
εγγύς τοΰ λιμένας, έφ ού οί πολιορκούμενοι έστη
σαν μίαν κανονος-οιχίαν.ΙΪ έφοδος, δόξα τώ θεω! 
επέτυχε καΐ ό έχθρδς έτράπη είς φυγήν" πολλοί 
έξ αύτών έφονεύθησαν, άλλοι δέ έπεσαν εις τήν 
θάλασσαν" πλέον τών χιλίων Τούρκων άπωλέσθη- 
σαν, χριστιανοί τριακόσιοι, πολυάριθμοι δ’ έπλη
γώθησαν μεταξύ τών τελευταίων και ό πρίγκιψ 
Δαρκούρ πληγωθείς είς τδν βραχίονα καΐ τήν 
χεΐρα. Οί ημέτεροι έκυρίευσαν τριάκοντα εννέα 
κανόνια.

«Τήν 22 Αύγούστου οί Τούρκοι έποίησαν με
γάλην έξοδον" έπετέθησαν κατά τών Φλωρεντι-

δλίγον κατελάμβανε μίαν τών έπισημοτέρων θέ
σεων, άλλ αίέπελθοΰσαι έπικουρίαι τον έτρεψαν 
είς φυγήν. Οταν δ κόμης Καινιξμάρκ έμαθε τήν 
κινδυνώδη θέσιν τών στρατευμάτων, δέν ήθέλησεν 
ΐνα μείνη έπί τοϋ πλοίου, καίτοι λίαν έξησθενη- 
μένος. Απέβη είς τήν ξηοάν. Οταν ό στρατός τδν 
είδε, μεγάλη χαρά έξεδηλώθη. Περιήλθεν δλας 
τάς ζανονοστοιχίας, έπιθεωρήσας καί πάσας τάς 
άκροσφαλεΐς θέσεις. Μαθών την 24y δτι έμελετα- 
το έξοδος, ΐππευσε καί έτέθη έπί κεφαλής τών 
στρατευμάτων, άλλά μετ’ ου πολύ έγένετο γνω
στόν δτι ητο μάταιος φόβος. Μετά τούτο ό πυρε
τός πάλιν τδν προσέβαλλε, καί έπανήλθεν είς τήν 
σκηνήν του δλως έξησθενημένος" έπεσε είς τήν 
κλίνην, και δ πυρετός έξηκολούθησεν έφ ’δλας τάς 
ημέρας. 0 δόγης τόν ύπεχρέωσεν ΐνα έπιβιβασθή 
είς οϊόν του’ επραξϊ δέ τοΰτο τήν_28 έξα- 

σθενήσας παντελώς.
«Τήν 25 Αύγουστου, τδ πΰρ μετεδόθη είς τήν 

πόλιν τής Χαλκίδας. ύ.Βενιέρος αναχωρεί σήμερον 
ΐνα παρεμποδίση τάς πρδς βοήθειαν τών Τούρκων 
έρχομένας βοήθειας, αΐτινες, ώς λέγεται, συμπο- 
σοΰνται είς δεκατρείς γαλέρας. Τήν 26 Τούρκοι 
άποπειρωνται ΐνα φύγωσιν έκ τής πόλεως. Στίφος 
καταβαίνων άπδ τοΰ Καραμπαπά, καί έπί τής 
γεφύρας άπαντήσαν τούς προσβάλλει. Ενεκα τής 
συσσωρεύσεως τοΰ πλήθους τούτου ή γέφυρα συν 
τρίβεται, καΐ πολλοί έπεσαν είς τήν θάλασσαν" 
τριάκοντα έξ’ αύτών έπνίγησαν, οί δ έτεροι κο- 
λυμβώντες εξέρχονται είς τήν πόλιν" άκολούθως 
έτουφεκίσθησαν.Ο: κατοικοϋντες τδν Καραμπαμπά 
έχουσι τάς ιδιοκτησίας είς τήν πεδιάδα, καΐ διά 
τοΰτο θέλουσιν ΐν’ άναγκάσωσι τούς έν τή πόλει 
πρδς ύπεράσπισιν. Η πυρκαϊά έζακολουθεϊ νυχθη
μερόν. Τήν 27, οί Τούρκοι ελαβον έπικουρίαν 
1,500 άνδρών. Τήν 6 Σεπτεμβρίου, πειραθέντες 
νέαν έξοδον άπεκρούσθησαν παραχρήμα.

. «Τήν 8 Σεπτεμβρίου, κατά τήν θέλησιν τοϋ 
δόγη, οί ημέτεροι δφείλουσιν ΐνα δι’ εφόδου κυ- 
ριεύσωσιν ένα πύργον τής πόλεως. Πρδς τοΰτο, 
τεσσαράκοντα άνδρες έξελέχθησαν έξ έκαστου 
τάγματος/Ο κόμης Βάλδεκ διωρίσθη αρχηγός των.

«Τδ κατ’ άρχάς ή έφοδος έπέτυχεν" οί Βυρ- 
τεμβέργιοι έπηξαν τήν σημαίαν, των έπί τοΰ τεί
χους" άλλ’ οί Τούρκοι έν σώματι δρμήσαντες τούς 
ήνάγκασαν ΐνα οπισθοχωρήσωσιν. Απωλέσθησαν 
έκ τών ήμετέρων περί τούς 400 άνδρας" ό στρα
τός έδειλίασε διά τήν άποτυχίάν. θί Τούρκοι άπ 

ις παρ’ I έναντίας τόσον έ.Ιύσσαζαν·, ώστε περιεφράνου·» 
νΰν, ο'ίτινες διά τδ έλ·-γάρι0^ον, ήναγκάσθησαν 
ΐνα έγκαταλίπωσι τήν θέσιν των. ‘θ έχθρδς παρ’ I

καΐ σφαίρας καΐ βόμβας. Είς τδ Γερμανικόν στρα- 
τόπεδον έψιθυρίζετο. «Εάν ό πατήρ (1) ήτο έν
ταϋθα, τδ πράγμα δέν ειχεν ουτω"®

«ή Αύτοΰ έξοχότης (ό Καινιξμάρκ) ούδέ λέ- 
ξιν είπε" δέν άκούει ούδέν, ό Θεός νά τδν βοηθή- 
ση .. . Η εύγενής κόμησσα τδν έπεριποιήθη τό
σον καλώς νυχθημερόν κατά τήν ασθένειαν του, 
όσον ούδέποτε σύζυγος ήδύνατο νά πράξη. Μήτε 
έκοιμήθη» μήτε έφαγε" τά δάκρυα, οί στεναγμοί, 
«ί πρδς τδν Θεόν ίκεσίαι, εϊσίν ό έπιούσιος άρτος 
αύτής. Επικρατούσι πολλαΐ άσθένειαι παρά τοϊς 
ημετέροις, ώστε περισσότεροι άπέθανον έξ αύ
τών ή άπδ κτυπήματα τού έχθροΰ.

« U 1 5 Σεπτεμβρίου ύπήρξεν ή άποφράς ήμέ
ρα ήν δι’ ήμάς έπεφύλαξεν ό Θεός" ήμέρα έν η ή 
Αύτοΰ έξοχότης ό κόμης έγκατέλιπεν ήμϊν πάσι 
τδν κόσμον τούτον, άποδούς τήν εύγενή ψυχήν 
του πρδς τδν θεόν, τήν τετάρτην ώραν μετά με
σημβρίαν. Αποδος, δψιςε Θεέ, είς τδν άείποτε έν 
τή πίστει τοϋ Σωτήοος βιώσαντα άνάστασιν μα- 
καρίαν έν τή τελευταία: τής κρίσεως ήμέργ. 11α- 
ρηγόρησον τήν πριγκηπέσσαν, καί δώρησον αύτή 
τήν χάριν ΐνα έγκαρτερήση έν τή μεγάλη ταύτη 
συμφορδί.

« Τήν ί όκτωβρίου, οί Τούρκοι έπυροδότησαν 
μίαν δπόνομον έγγύς τοΰ τείχους, δπου οί ήμέ- 
τεροι στρατιώται εύρίσκοντο" έπειδή δ’ αυτή ού
δέν δυστύχημα έπέφερεν, οί Τούρκοι ερριψαν μ.ε- 
ταξύ αύτών σάκκους πυρίτιδας, έξελθόντες ταύ
τοχρόνως. Οί ήμέτεροι ύπεχώρησαν" άλλ δ το- 
ποτηρητής Γυλλεγκοάτζ μείνας μόνος άντέστη 
εις τήν έξοδον" οί Τούρκοι άπέκοψαν τήν κεφα
λήν του. Τήν 12 οί ήμέτεροι τρις πειραθέντες 
τήν έφοδον, τρις άπεκρούσθησαν" πολλοί έπληγώ
θησαν καΐ μεταξύ τούτων ό πρίγκηψ τοϋ Δαρμ- 
στάδ.

« 0 δόγης έπεθύμει ΐνα τά στρατεύματα δια
χειμάσουν ένταϋθα, καί όχυρώσωσι τδ στρατό- 
πεδον" άλλ οί πρίγκηπες δέν συνήνεσαν, ιδίως 
δε ό τοϋ Δαρμστάδ, διοικών τέσσαρα ή πέντε 

τάγματα, ϊσχυρίζετο, δτι κατά τάς δδηγίας τοϋ 
δουκός ώφειλεν ΐνα όδηγή τά στρατεύματα είς 
ασφαλή χειμαδιά" επομένως δ δόγης ήναγκάσθη 
ίν άναχωρήση. Τήν 17 ήρχισεν ή έπιβίβασις 
τών πυροβόλων καΐ τών άσθενών. Τήν πρωίαν 
τής 2! δλα τά στρατεύματα είχον έπιβιβασθή, 
Λϊ· αμα τή ανατολή τού ήλιου εγκατέλιπον 
την ακτήν. Οί Ελληνες έγκατελείφθησαν είς τήν

(I) Ό στρατηγό; Καινιξμάρκ. 

ξηράν" οί έχοντες πλοία, ή οί προφθάσαντες νά 
έπιβιβασθώσι μας ήκολούθησαν. Εΐδομεν Τούρκους 
τινας έφιππους καλπάζοντας’ οί Ελληνες τούς 
ήνάγκασαν ΐνα έπαναστρέψωσιν είς τήν πόλιν. II- 
κούσαμεν πυροβολισμούς εις Χαλκίδα" άναμφιβό- 
λωςήτον έκδήλωσις τής χαράς τών Τούρκων.. (4)»

Ούτως έπεραιώθη ή κατά τής Εύβοιας εκστρα
τεία έπιληφθεΐσα μετά τοσαΰτης πεποιθήσεως καΐ 
υπδ τόσον αισίους οιωνούς" τδ κατ’ άρχάς έορταΐ 
πομπώδεις, πυροτεχνήματα κατά γήν καί θάλασ
σαν, ιστοί φανοστόλιστοι σειόμενοι ύπδ τού κρό
του τών αλλεπαλλήλων έκπυρσοκροτήσεων" μετά 
δέ τρεις μήνας ό αγέρωχος τής Ενετίας στόλος 

έπαναστρέφει φέρων τδ πτώμα τοϋ Καινιξμάρκ 
καί τά λείψανα στρατού άρνουμένου τήν μάχην, 
χαιρετώμενος κατά τήν άναχώρησιν είρωνικώς 
δι έκπυρσοκροτήσεων άπδ τών προμαχόνων, οϊ- 
τινες έμηδένισαν τάς προσπάθειας τού Μοροζίνη, 
καΐ ήμαύρωσαν τάς δάφνας τοΰ Πελοποννησιακοϋ 
Μέρος τών στρατευμάτων αύτοΰ άνεχώρησε διά 
Γερμανίαν’τά δέ υπόλοιπα διέμειναν είς Ναύπλιον, 
Μεθώνην καΐ Πύλον. ό γηραιός δόγης πολιορκών 
τήν Μονεμβασίαν ήσθένησε, καί έπανέστρεψεν είς 
Βενετίαν, όπου ούδεμία υποδοχή έγένετο διά τδν 
υπερασπιστήν τής Κρήτης, καί τδν καταχτητήν 
τής Πελοποννήσου. 0 λαός τδ παρελθόν λησμο- 
νήσας, μόνον τδ παρόν ειχεν ύπ όψιν" περί τής 
εκστρατείας τής Εύβοιας οί πάντες ώμίλουν, ού- 
δεΐς δέ περί τών προηγηθέντων άνδραγαθημάτων 
τοϋ Μοροζίνη.

έν ίτει 1690 δ ΙΙελοποννησιακδς διοικών νέον 
στόλον καΐ στρατόν ένεφανίαθη πρδ τής Μονεμ- 
βασίας, ήτις μετά μακρδν άποκλεισμδν ύπετάγη. 
Μετά μικρά δέ άλλα κατορθώματα ό Μοροζίνης 
καταβεβλημένος ύπδ τής ηλικίας καί τών κόπων 
άπεβίωσεν είς Ναύπλιον. ‘θ θάνατος τοΰ Φραγ
κίσκου ύπήρξεν ή παρακμή τής Ενετίας, διότι,

1 Ήσαν άρα διαδήλωσι; χαράς οί πυροβολισμοί εκεί
νοι, ή αίματηρά τις μάχη τών ύπο τών ‘Ενετών α’σχρώς 
έγκαταλειφθέντων Ελλήνων έπί γης άφ’ ής καιησχυμέναι 
αί σημαΐαι τοϊ Άγιου Μάρκου καΐ αί μυριάδες τών μι
σθοφόρων της ‘Ενετίας άνεχώρουν ; “Όταν σννταχθή τδ 
μαρτυρολογιον τοϋ ‘Ελληνισμού, θέλει άποδειχθή εναργέ
στατα ϊτι ot έπί βαρβαρισμω κατηγορούμενο: Τούρκοι υ
πήρξαν φιλανθριαπότεροι τών πεπολιτισμε'νων Ευρωπαίων, 
έκ της κακεντρεχείας τών δποίων ή ‘Ελλάς τοσαϋτα (ιπέ- 
ατη μαρτύρια. Ποοάκις οί φιλέλληνες Φράγκοι, εκμεταλ
λευόμενοι τά φιλελεύθερα αισθήματα του πολυτλήμονος 
‘Εληνικόΰ λαόν ob τδν ^ήγειραν κατά τών δεσποτών του, 
καί αίσχοώς έγκατέλιπον αϋ-όν ε’ις τήν άγρίαν μάχαιραν 
τοϋ εξαγριωθεντος Μουσουλμάνου ;
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ώς λέγει δ Daru, ό Μοροζίχης ητοτ ύ τ.'.Ιευταΐος 
τύχ Έχετώ».

Στερηθεϊσα η δημοκρατία τοϋ εμπείρου καί 
γενναίου στρατηγού της δέν ήδυνήθη 'ίνα διατή
ρηση έπί πολύ τάς καταχτήσεις της. ‘θ μέγα; 
βεζύρης Κιουπρουλη-Μουαταφάς, ίν οί Τούρκοι 
έπωνόμαζον Φαζύλ (ένάρετον) έκήρυξε την ελευ
θερίαν τής χριστιανικής εκκλησίας, έπιτρέψας τήν 
άνοικοδόμησιν τών εκκλησιών και τών μοναστη- 
ρίων’ έπροστάτευσε τούς Ελληνας άπό τών τέως 
διαπραττόμένων ύπό τών ομοθρήσκων του φορο
λογιών καί αδικημάτων’διό δικαίως έπωνομά- 
σθηυπ’ αύτών πατήρ τώχ έκκ.Ιησιωχ. Η πρωτο
φανή; αυτή διαγωγή ενός Μουσουλμάνου άντέκειτο 
προ; τον φανατισμόν τών Ενετών, οιτινες μόλις 
έν Πελοποννήσφ άποκατασταθέντες,διήγειραν καθ’ 
εαυτών άσπονδον θρησκευτικόν μίσος, μεταχειρι- 
ζόμενοι τού; Πελοποννησι'ους ώς ανδράποδα, εί; ά 
προσεπάθουν ίνα έπιβάλοισι τήν θρησκείαν των. 
‘θ προβλεπτικός Κιουπρουλής, ϊνα επιφέρω σπου- 
δαϊον περισπασμόν ήλευθέρωσεν άπό τά κάτεργα 
ένα πειρατήν διαβόητον, έκ Μάνη; καταγόμενου, 
τόν Λιβέριον Γερακάρην, τόν όποιον άπέστειλεν 
εις Πελοπόννησον μέ τίτλον πρίγκηπος τής Μά
χης. Ό διαβόητος τυχοδιώκτης τής Αφρικής Με- 
τσομόρτος έκυρίευσε τήν υπό τών Ενετών κατε 
χομένην Χίον. Ό Γερακάρη; έκυρίευσε πολλά μέ
ρη τή; Πελοπόννησου, περιόρισα; τού; Ενετού; 
εις τά φρούρια. II δημοκρατία φοβηθεϊσα αυτόν, 
διά πολλών δωρεών καί αξιωμάτων τόν έλαβεν 
εις τήν υπηρεσίαν της, άποστείλασα εί; Στερεάν 
Ελλάδα, όπου μετά τών άρματωλών διωργάνισε 
γενικήν έπανάστασιν. Γενομενης δμως τής έν Καρ- 
λοβιτση ειρηνης, οι Ενετοί διέταξαν τον Γερακά

ρην ινα εγκατάλειψη τήν Στερεάν, όπου οί Τούρ
κοι τοσαύτα; διέπραξαν ώμότητα; καί οί άρμα- 
τωλοΐ τοσαϋτα έ7ησαν τρόπαια. Μίσος άσπονδον 
οί Ελληνε; τή; Στερεά; τρέφοντε; κατά τών Ενε
τών διά τήν προδοσίαν, έκαραδόκουν τήν ώραν 
πρό; παραδειγματικήν έκδίκησιν. Εν έτει 171 δ 
κηρυχθεντο; τοϋ μεταςύ Τουρκία; και δημοκρα- 

τιας πολέμου, οι άρίΛ&Τίυλοι ττϊς Στερεας ύτζο τον 
περιβόητου Τοπάλ όσμάνην τόν Λαρισσαϊον εί- 
σήλασαν είς τήν Πελοπόννησον, καί έντός βραχέος 
διαστήματος άπεδίωξαν παντελώς τούς Ενετούς 
άπό '.ή; Ελλάδος.

Κ. ΣΑΘΑΣ.

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ’ 02 Δ1ΠΑΟΜΑΤΑΙ.

(Συνέχεια άπο φυλλαβ. 53) 
Τα προνόμια ταΰτα εδωκαν αφορμήν είς ζωη

ρά; συζητήσει; μεταξύ' τών δημ.οσιολόγων τή; 
δεκάτη; δγδόζς εκατονταετηρίδας, 'θ Μόζερ, δ 
αληθής ιδρυτής τής επιστήμη; τοΰ διεθνούς δι
καίου (καθότι δ Γρότιος ήντλησε τά στοιχεία 
του εί; τά έθιμα τών Ελλήνων καί Ρωμαίων 
μάλλον ή είς τά κατά τήν έποχήν του γινόμενα), 
ό Μόζερ, λέγομεν, έδήμοσίευσεν άζ'.όλ.ογόν τι. σύγ

γραμμα, έπιγραφόμενον ?/ Πρεσβεύτειρα και τά 
όικαιώματά της. Ετεροι τινέ; συγγραφείς έπίσης
αφιέρωσαν τάς μελέτα; των είς τά; κυρία; τοϋ 
διπλωματικού σώματος, άλλ’ οί συγγραφείς τή; 
επομένης έκατονταετηρίδος έφάνησαν ήττον φιλο
φρονητικοί, καθότι μόλις άπαντώμεν έν τοϊς συγ- 
γράμμασιν αύτών μνείαν τινά περί τών είς τήν 
σύζυγον τοϋ πρεσβευτοϋ χορηγούμενων προνομίων. 
II αμέλεια αύτη άποδοτέα έν μέρει είς τήν έλάτ- 
τωσιν τής σπουδαιότητος ήν υπέστησαν αί διπλ.ω- 
ματικαί σχέσεις. Αλλοτε, μέχρι τής έν Αϊξλα ■ 
σαπέλλη συνόδου, αί μεγάλα·, δυνάμεις, έξαιρου- 
μένη; τής Ρωσσίας, άπέστελλον άμοιβαδόν πρώ
του βαθμ.οϋ πρεσβευτάς,δθεν αί γυναίκες τών έξο
χων τούτων πολιτικών είχον μόνα·, δικαιώματα 
έπί έξοχων τιμών καί προνομίων. Αλλ’ άπό τή; 
συνόδου μέχρι τής ήμετέρας έποχής, τά ευρω
παϊκά υπουργεία έλαβον τήν έξιν νά μή μεταχειρί
ζονται είμή πρέσβεις τοϋ δευτέρου βαθμού, ών 
αί γυναίκες δέν έχουσι νά παρουσιάσω σι πολύ 
μεγάλους τίτλους. Ό σημερινός τών Γάλλων Αυ- 
τοκράτωρ πρώτος ήΟέλησε νά άνασυστήση τάς 
πρώτα; βαθμού πρεσβείας καί τό παράδειγμά 
του ήκολούθησαν και αί λοιπά·. δυνάμεις, έξαιρου- 
μ.ένη; τή; Ισπανία; καί τή; Οθωμανική; Πύλης. 
Από τής μεταβολής ταύτης, τά δικαιώματα τών 
συζύγων τών πρεσβευτών έτέθησαν και πάλιν ύπο 
συζήτησιν’ και μόλις πρό τινων μηνών αί £ωσσι·* 
καί έφημερίδες έδημοσίευσαν ήμερησίαν τινά δια
ταγήν τοϋ τή; Αυστρία; υπουργού τού πολέμου, 
παραγγέλλουσαν πάσι τοϊς στρατιώταις, τοϊς έν 
τή πρωτευούση καί ταϊς έπαρχίαις, δπως παρου- 
σιάζωσι τά όπλα εί; τιμ.ήν τών συζύγων τών ξέ
νων πρεσβευτών, όταν αύται μεταβαίνωσιν εις 
τήν Αυλήν τής Αυστρίας. Λέγεται δέ, ότι ή δια
ταγή αύτη έδόθη κατ’ αΐτησιν τοϋ πρεσβευτοϋ 
τής Γαλλία; Δουκός δέ Γραμμόντ, ίο τ,ς ήδη οί 
Παρίσιοι είχον λάβει τήν πρωτοβουλίαν. 

τή; Ρώαης. Αλλά τό αποτέλεσμα υπήρξε στιγ
μιαίου, καί ή κόμησσα απανταχού έχαιρετάτο 
διά τοϋ νέου αύτή; τίτλου. Παραυτίκα τό έθιμαν 
έγενικεύθη, καί τουντεϋθεν έπεκράτησε νά δίδη- 
ται είς τάς γυναίκας τών πρεσβευτών πασών τών 
Ευρωπαϊκών αυλών δ έπίσημο; τή; πρεσβεύτειρα; 
τίτλος. Τόν τίτλον παρακολουθεί δ έπίσημο; χα- 
ρακτήρ’ διότι, έπειδή οί πρεσβευταί τοϋ πρώτου 
βαθμού έκπρασωποϋσι τό πρόσωπον τοΰ κυριάρ
χου των, οί δημοσιολόγοι παρεδέχθησαν οτι αί 
πρεσβεύτειραι έχουσι δικαίωμα εί; τήν συμμετοχήν 
τοΰ έκπροσωπευτικοϋ τούτου χαρακτήρΟς. Ούτως 
εξηγείται ή έπέκτασι; τών μεγάλων προνομίων 
τών χορηγουμένων ταί; γυναιξΐ τών πρέσβεων, 
ένώ αί γυναϊκε; τών απεσταλμένων δευτέρου, τρί
του και τετάρτου βαθμού (οιτινες δέν εκπροσω
πούσε τό άτομον, άλ'ά μόνον τά συμφέροντα 
τού ηγεμόνας) θεωρούνται ώ; αποτελούσα·, μόρο; 
τή; οίκογενεία; τού άνδρός των, καί δέν άπο- 
λαύουσι, τοιαϋται ούσαι, είμή τών προνομίων 
τών χορηγουμένων εί; πάντα τά άτομα τή; οι
κία; ταύτης, είς τά τέκνα, δηλαδή, τού; γραμ
ματείς, τού; ακολούθου; καί εί; τόν Ιερέα τή; 
πρεσβεία;. -

Καθ’ όσον αφορά, τό τή; έθιμοταξία; ζήτημα, 
έν τή αυλή τή; Γαλλίας, έπί τή; βασιλεία; τοΰ 
ΙΑ’. Λουδοβίκου, αί πρεσβεύτειραι εΐδον τά προ
νόμιά των λαμβάνοντατήν μεγαλειτέραν έπέκτα- 
σιν, ένώ, απεναντίας, έν τή αυλή τή; Γερμανία; 
μ.όλι; άνεγνωρίζετο δ έπίσημο; αυτών χαρακτήρ. 
Κυρίως, υπήρχαν μεγάλα·, διαφωνίαι. μεταξύ τών 
διαφόρων τή; Ευρώπης υπουργείων ·<ό; πρός τά; 
σφειλομένα; αύταί; περιποιήσεις. Εν τούτοι;, ίν 
καί μόνον ήτο σαφώς κανονισμένον, οτι δηλαδή ή . 
πρεσβεύτειρα. κατά τε τήν άφιξιν καί άναχώρη- 
σίν τη;, ειχεν, ό άνήρ της, δικαίωμα εί; μίαν 
έπίσημον καί πομπικήν άκρόασιν. Διϊσχυρίσθησάν 

' τινες οτι, πρό άμνημονεύτων χρόνων, αί περί 
i ών δ λόγο; κυρία·, είχον τήν άδειαν νά κάθηνται 

έν τώ κύκλφ τών αϋτοκρατόρων καί βασιλισ
σών’ άλλ’ ή διαβεβαίωσις αύτη δέν είναι ακρι
βής, καθότι τό προνόμιον τοΰτο διεφιλονεικήθη 
αντίκρυ; ύπό τε τοΰ Αύτοκράτορος τή; Αυστρία; 
καί τή; βασιλίσσης τής Αγγλίας, ό Μόζερ δί
δει ημϊν νά γνωρίσωμεν λεπτομερώς τήν παραδε
δεγμένων έθιμοταξίαν έν ταϊ; διαφόροι; αΰλαΐ; τή; 
Ευρώπης. Εν τή Αυλή τή; Γαλλίας, ή πρεσβεύτει- 
οα ώδηγεϊτο ύπό τοϋ εΐσηγητοϋ τών πρεσβευτών, 
καί έπί βασιλική; άμάξηςέφέρετο είςσυηέτευξιντής

Προτού καθιερωθώσιν αί μόνιμοι πρεσβεϊαι, ού- 
δεμίαν είχον αξίαν αί σύζυγοι τών πρεσβευτών, 
ίί μονιμότης αύτη ήρχισε νά λαμβάνη ύπαρξιν 
κατά τήν δεκάτην έκτην εκατονταετηρίδα, ταύ- 
τοχρόνως μετά του συστήματος τή; πολιτική; 
ισορροπία;, δι’ οΰ προσήγγισαν άλλήλου; οί ηγε
μόνες καί τά κράτη τής Ευρώπης. At μεγάλαι ά 
νακαλύψει; τή; έποχής ταύτης, ή είς τό έμπο
ρων δοθεϊσα ώθησις, καί διάφοροι άλλα·. περι
στάσεις, συνεισέφερον δπως Οεμελιωθή τό σύ
στημα τούτο, δπερ δέν ήτο δυνατόν νά δια- 
τηρήθή άλλως ή διά τή; ίδρύσεως μονίμων πρε
σβειών. Τότε μόνον οί διπλωματικοί απε
σταλμένοι ήρχισαν νά λαμβάνωσι μεθ’ εαυτών 
τά; γυναίκα; των έν ταϊ; αΰλαΐ; παρ αί; ήσαν 
διαπεπιστευμένοι. Ούδέν τοιοΰτον απαντάται κατά 
τήν έποχήν τών έκτάκτων πρεσβειών. Παρά τοϊς 
αρχαίοι;, καθόσον αναφέρει ό Τάκιτος έν τοϊς 
Λ'ροπκοΐς αύτοΰ, έθεωρούντο δυσαρέστω; οί ύπό 
τών γυναικών των συνοδευόμενοι πρεσβευταί. Καί 
κατ’ αύτό δέ τό 1638 έτος, ή συνήθεια αύτη 
πολύ απείχε τοϋ νά ήναι γενική’ καθότι άναγινώ- 
σκομεν δτι δ υπουργός τή; Γαλλία;, ευρισκόμενο; 
έν Haye, καί ίδών τόν πρεσβευτήν τή; Ισπανίας 
άφικόμενον μετά τή; συζύγου του ΐύού έ φώναξε 
γελών, μία ίρμαφράδιτος πρεσβεία. Εν τούτοι; 
τό πράγμα φέρει πολύ άρχαιοτέραν χρονολογίαν, 
και έχει βάσιν τόν κατά τινα ημέραν χορηγηθέν- 
τα έπίσημον χαρακτήρα εί; σύζυγον πρεσβευτοϋ 
τίνος, δι’ δν ή άναγνώρισι; αύτη υπήρξε πηγή 
ίτέρων πολυτίμων προνομίων. Τοΰτο συνέβη έν 
ί’ώμη, έπί τή; άρχιερωσύνης Σίξτου τοϋ Πέμπτου.

Κατά τήν έποχήν έκείνην πρεσβευτή; τή; Ι
σπανία; έν ί’ώμη ήν ό κόμη; ’Ολιβάρη;. Η γυνή 
αϋτοϋ, ήτι; συνώδευεν αύτον, κατ’ άρχάς εζη έν 
πλήρει απομονώσει, μέχρι; οΰ έγένετο μήτηρ. 
Τότε ό πρεσβευτής παρεκάλεσε τον Πάπαν νά χο- 
ρηγήση τή κομήσση τήν ευλογίαν του καί τήν , 
χάριν τοϋ ν’ άξιωθή νά άσπασθή τόν πόδα του . 
(άποκλειστικόν προνόμιον έπιφυλαττόμενον διά 
τάς έξ ηγεμόνων καταγομένα; κυρία;, κατά τήν 
στιγμήν τοϋ καθαρισμού των). Σίξτο; δ πέμπτο; 
συγκατένευσεν εί; τούτο κατ’ έξαίρεσιν, θέλων νά 
ΰπόχρεώση τόν πρεσβευτήν τή; Ισπανίας, δθεν, 
Χατά τήν έπίσημον άκρόασιν καθ ήν έγένετο 
δεκτή ή κόμησσα, έκάλεσεν αύτήν μέ τό όνομα 
«Signora Ambassadrice» (κυρία πρεσβεύτειρα). 
Τό συμβάν τούτο πρώτην φοράν ήκούετο ήδη, διό 
Λατεταράχθη απασα ή Αριστοκρατική κοινωνία
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βασιλίσσης, δπου εύρισκε καί τδν βασιλέα, δστις 
ήσπάζετο τότε αύτήν εΐ; τδ μέτωπον. Οταν ή 
πρεσβεύτειρα ΰπήγαινεν είς τά Ανάκτορα, ή φρου
ρά παρουσίαζεν αύτή τά όπλα’ ειτα ώδηγεϊτο έν 
τή αιθούση τών πρεσβευτών, δπου ήρ/ετο πρδς 
συνοδίαν της κυρία τι; τή; τιμή;, ήτι; έφερεν αυ
τήν άκολούθω; εί; τά τής βασιλίσσης δωμάτια, 
βαδίζουσα αριστερά τής πεσβευτείρας. Αμα τή 
είσόδω τη; ή βασίλισσα άνίστατο, ή δέ πρεσβεύ- 
τειρα έκλινε τδ σώμα ώς νά ήθελε νά γονυπετή- 
ση, άλλ’ ή βασίλισσα προελάμβανε τοϋτο, καί 
ήσπάζετο αύτήν εΐ; τδ μέτωπον. Τότε έφερον αύ
τή μικρόν τι Ορανίον έφ’ού έκαθέζετο έν μέσω τών 
παρευρισκομένων δουκισσών.Η αύτή τελετή έγίνε- 
το κατά τάς ακροάσεις τοϋ αποχαιρετισμού, καθ’ 
ά'ς συνήθως έδίδετο καί συμπόσιον. Αφ’ έτέρου 
οί πρεσβευταί ειχον καθήκον νά έπισκεφθώσιν έπι- 
σήμω; τά; βασιλικά; πριγκηπίσσα;, πολλλάκις δέ 
καί αύτδν τδν έπί τών εξωτερικών υπουργόν.

Οί αυτοί τών τελετών τύποι έτηροϋντο καί έν 
τή αύλή τής Ισπανίας, οπού δ ΙΔ’. Λουδοβίκο; 
εΐσήγαγε τήν αμοιβαιότητα τή; έθιμοταξίας. Οί 
αυτοί έπίση; έτηροϋντο καί έν Αγγλία, μέ μόνην 
τήν διαφοράν, δτι έκεΐ ή πρεσβεύτειρα δέν είχε 
τήν άδειαν νά καθέζεται, άλλά πρδ; ίκανοποίησιν, 
άμα τής πρεσβεύτειρα; άφικνουμένης άπέναντι 
τών Βρεττανικών ακτών, μία λιβυρνί; άπεστέλ- 
λετο ΐνα παραλαβή αύτήν. Εν τή αύλή τής Ρωσ- 
σία;, καθ όσον φαίνεται, αί πρεσβεύτειραι δέν ήσαν 
δεκταί εί; έπίσημον άκρόασιν πρδ τοΰ 1762. ’Εν 
τή παπική δμω; αύλή άπασαι αί προνομίαι αύ
τών έτηροϋντο άκρως σεβας-αί. Οτε ξένο; τι; πρε
σβευτή; έλάμβανε τήν τή; άφίξεώ; του συνέν- 

•τευξιν, ό Πάπα; άπές-ελλε τή συζύγω τοϋ διπλω
μάτου τάς προρρήσεις του μετά τών ευλογιών 
του, καί μετά ταϋτα έδέχετο αύτήν εΐ; έπίση
μον άκρόασιν. Τρία προσκεφάλαια διετίθεντο δ
πω; τή χοησιμεύσωσιν άντί έδρας, έλαμβάνετο 
δέ πλείστη πρόνοια δπως καί αί έλάχισται λε
πτομέρεια! τή; έθιμοταξίας τηρηθώσι’ καθότι τδ 
Βατικανδν άνέπτυσσεν άκοιβεστάτην μέριαναν έν 
πάσαι; ταϊ; έπιδεικτικάϊ; ταύταις τελεταϊ; άς έ- 
λαβεν ώ; κληρονομιάν παρά τή; βυζαντινής αύ
λή;, τή; περίφημου διά τάς έν αύτή τή σκαιότη- 
τί των μεγαλοπρεπείς πομ.πάς.

Μολαταύτα έν τή τή; Βες-φαλία; συνόδω ίκα- 
νονίσθησαν δριστικώς αί τών πρεσβευτείρων άξιώ- 
σεις καθ δσον άφορμ τήν έθιμοταξίαν. ίδού τί 
περί τουίου γράφει ό Μόζερ. «Αί πρεσβεύτειραι 

άνεφάνησαν έν πάση τή δόξη αύτών κατά τήν ά- 
ξιοσέβαστον ταύτην συνέντευξιν, καί έφερον έν 
μέσω διαφόρου; αξιώσεις, αϊτινες βραδύτερου μ.ε· 
τετράπησαν εί; κανόνας.» Αί άξιώσει; αυται άνε- 
φέροντο εί; τήν έθιμοταξίαν ήν αί πρεσβεύτειραι 
έπεθύμουν νά ϊδωσι καθιερουμένην έν ταϊ; άμοι- 
βαίαις αύτών σχέσεσι. Χάρις δέ εί; τδ μακροχρό
νιον τή; συνόδου, αί έπί τού ζητήματος τή; έθι- 
μοταξία; συζητήσει; έπήλθον καταλλήλως ΐνα 
πληρώσωσι τδ κενόν 8 έγέννησεν ή τών διασκεδά
σεων απουσία άπδ τών μακαρίων πόλεων τοϋ 
Μούνστερ καί όσναβρούχης. Εκτοτε είσήχθη τδ 
έθιμον, 8 μετά ταϋτα πολλαί άλλαι αύλαί παρε- 
δέχθησαν, τού νά τηρήται, κατά τήν έλευσιν πρε- 
σβευτείρας τινδς, ή αύτή έθιμοταξίσ: ήτις έτη- 
ρείτο καί κατά τήν έλευσιν τοϋ πρεσβευτοΰ. Ού- , 
το; περιέμενεν δπως οί συνάδελφοι αύτοϋ τώ άπο- 
δώσωσι προσωπικώ; ή καί δι’ επισκεπτηρίου τήν
πρώτην έπίσκεψιν, καί έκαστο; έξεπλήρου τδ 
καθήκον τοϋτο δσον τάχιστα, άνευ (ορισμένης σει
ράς. Τά περί προτεραιότητος ζητήματα δέν εϊχον 
είσέτι καθαρώς κανονισθή μεταξύ τών διαφόρων 
ήγεμόνων τή; Ευρώπης’ τούτου ένεκα, συνέβαινε 
πολλάκις, δταν πρεσβευτή; τι; ένόμιζεν δτι εϊχε 
δίκαιον νά παραπονήται διά τινα εί; έτερον άπο· 
δοθεΐσαν έπίσκεψιν, κατά παοάβασιν τών δικαιω
μάτων του, συνέβαινε, λέγομεν, ώστε έπίμονοι 
συζητήσεις έξεγειρόμεναι έπί τοϋ άντικειμένου 
τούτου, νά καταλήγωσιν ένίοτε καί είς αύτδν τδν 
πόλεμον μεταξύ τών δύο επικρατειών ών οί πρε - 
σβευταί είσήρχοντο εί; πάλην. Οπως σχηματίσω- 
μεν ίδέαν περί τών ατελεύτητων τούτων έρίδων, 
αϊτινες ένίοτε έγένοντο άφορμή λίαν περιέργων 
σκηνών, άρκεί νά συμβουλευθώμεν τδν Wicque- 
fori, είτε τδ σύγγραμμα τοϋ Καλλιέρου, Περί 
τοϋ τρόπου τοΰ όιαπραγματεύεσθαι μετά τώτ 
ήγεμότωτ. Οί πάπα·., καί πρδ πάντων Ιούλιος ο 
IBάπεπειράθησαν πολλάκις νά καταπαύσωσι τδ 
σκάνδαλον τούτο έν αύτή τή πηγή του, συντάσ- 
σοντε; πίνακα προτεραιότητος μεταξύ τών χρι
στιανών ήγεμόνων, άλλ’ ούδείς ήθελε νά καθυπο- 
βληθή εί; αύτόν. II πρώτη θέσις άπενεμήθη άνευ 
φιλονεικιών τώ τοϋ αύτοκράτορος τής Γερμανίας 
πρεσβευτή’ άλλά i Γαλλία, ή ίσπανία, ή Αγγλία 
καί μετά ταϋτα καί αύτή ή Σουηδία διεφιλονεί- 

κησαν άπασαι τήν δευτέραν θέσιν.
Αί τών πρεσβευτών συζητήσεις αυται έπανε- 

λήφθησαν έν τή τή; Βεστφαλίας συνόδω ύπδ τών 
γυναικών των, μετά πλειοτέρα; μάλιστα πικρία;

καί παραφοράς. Ο,τι δμω; έπολλαπλασίαζε τά · 
τών έρίδων άντικείμενα, ί,ν δτι έκαστη νεωστί · 
άφιχθεϊσα πρεσβεύτειρα ώφειλε ν’ άποδώση τάς ■ 
πρδς τάς συναδέλφα; της κυρία; έπισκέψει; άκρι 
<ώ; κατά τήν αύτήν τάξιν, καθ’ ήν εϊχε δεχθή · 
αύτάς. Πρδς τούτοι;, επειδή πάντες οί διπλωμα
τικοί απεσταλμένοι ειχον φέρει μεθ εαυτών είς 
Μούνστερ τάς γυναίκα; των, τδ τή; προτεραιότη
τος ζήτημα έχορήγει μυρία; άφορμά; έρίδων έν 
-ή μικρά ταύτή πόλει, δπου έπί τόσον χρόνον 
εσειναν έγκεκλεισμένοι. Ο Μόζερ δίδει έκτεταμέ- 

νον κατάλογον τών παραπόνων τών κυριών τού
των, μεταξύ τών όποίων ή γυνή τοϋ πρεσβευτοΰ 
τή; Γαλλίας Σερβιανοϋ διεκρίθη, καθ’ δσον φαί
νεται, ένεκα τή; πρδ; τδ έρίζειν τάσεώς της. Εν 
οδοιπορία εύρισκομένη έτι, εϊχεν είσέλθη εις ζωη
ρά; συζητήσει;, έν Χάγη, μετά τή; πρη κηπίσση; 
δ’ ’Οράνζης, ώ; πρδς τήν πρώτην έπίσκεψιν, έ
φερε δέ μετά ταϋτα τάς αύτάς καί έν τή συνόδω 
τή; Βεςφαλία; διαθέσει;. Ουτω, μεθ’ ίκανής 
βιαιότητο; συνεπλάκη είς έριδα μετά τής πρε· 
σβευτείρας τής Μαντούης, κομίσση; Σαναζάρ, διό
τι αύτη εϊχεν άποδώσει πρώτην έπίσκεψιν τή 
Κ. Βρούν, συζύγω τοϋ τής Ισπανίας πρεσβευ- 
τοϋ. ‘θ άνηρ αύτής περιέπεσεν &■; δμοίαν λ.ογο- 
μαχίαν μετά τοϋ άντιπροσώπου τών άνσεατικών 
πόλεων, δστις εϊχεν άρχίσει τάς επισκέψεις του 
άπδ τού πρεσβευτοΰ τή; Ισπανίας.Μετά τάς φίλο 
νεικίας ταύτας, τά συμπόσιά κατέληγον συνήθως 
εί; αίματηράς μεταξύ τών υπηρετών συμπλοκάς. 
Η σύνοδος τή; Νιμέγης έγένετο έξοχος δι άναλό- 
γους έριδα;’ δ Μόζερ αναφέρει σκηνήν τινα λα- 
βούσαν χώραν μεταξύ τών πρεσβευτών τή; Γαλ
λία; καί Ισπανίας, έκ τοΰ δτι ό τελευταίος εϊχε 
δεχθή πρώτο; τήν έπίσκεψιν τή; συζύγου τοΰ τή; 
Σουηδία; πρεσβευτοΰ, άφοΰ αυτή εϊχεν άναλάβει 
έκ τοϋ τοκετοϋ. Καί αυτοί οί ίδιοι πρεσβευταί 
δέν έδείκνυον άείποτε τήν άπαιτουμένην φιλο
φροσύνην οπω; άποφεύγωσι τοϋ νά διαγωνίζωνται 
μετά τών κυριών αϊτινες άπήτουν νά προηγώνται. 
Δ κυρία δέ Βρέννη άναφέρει δμοία; φύσεως γεγο- 
>δ;, δπερ έλαβε χώραν μεταξύ τοϋ πρεσβευτοΰ 
τή; Γαλλία; καί τής πρεσβεύτειρα; τής Αγγλίας, 
κατά τούς γάμου; τοΰ ά. Καρόλου μετά τής πρι- 
γκηπίσση;’Ενριέτης. ‘θ Γάλλος δέν έπείθετο νά 
“αραχωρήση είς τήν γυναίκα τοϋ συναδέλφου του 
θέσιν έν τή άμάξη τοΰ βασιλέως, ήν αύτη έκθύ- 
Ι^ως άπήτει. ’Ανεφέρθη δθεν είς τδν Μονάρχην, 
δίτις άπεφάνθη κατά τής άξιώσεώς του, καί ού

τω έθεώρησεν ίαυτδν ίκανοποιημένον. Εν τή ποοη- 
γουμένη έκατονταετηρίδι, ποώσσου τινδ; πρεσβευ- 
τοϋ ή συμπεριφορά άπέναντι πρεσβεύτειρα; τινδ; 
τής Δανιμαρκίας, ύπήρξεν έτι ολιγώτερον φιλό- 
φοων, καθότι ένώ αύτη άπήτει νά προηγηθή, ου- 
το; σπρώξας καί παραμερίσα; άδιαφόρω; αύτήν, 
διήλθε πρδ αύτής.

II έν Βιέννη σύνοδο; άφήρεσεν άπδ τών πεε- 
σβευτειρών πάσαν αφορμήν διενέξεων, είτε μετα
ξύ των, είτε μεταξύ αύτών καί τών πρεσβευτών. 
Διά τήςπράξεως τή; 16 μαρτίου 1815, οί παρά 
ταϊ; διαφόροι; αύλαϊς πρέσβεις θά έλάμβανον θέ- 
σιν καθ’ ήν τάξιν έγένετο ή επίσημος δ^λωσις 
τής άφίξεώ; των. 0 άπλοΰς-ατος συμβιβασμός, 8ν 
παρεδέχθησαν σήμερον πάσαι αί γραμματεία·., 
κατέπαυσε πάσας τά; περί προτεραιότητος πεπα
λαιωμένα; φιλονεικίας, αί δέ πρεσβεύτειραι δέν ή- 
δόναντο νά ποιήσωσιν άλλως ή νά καθυποβληθώ- 
σιν είς τήν νέαν τών πραγμάτων τάξιν. Αλλοτε 
αί άξιώσει; τών πρεσβευτών καί τών συζύγων 
των ήσαν ύπέρ τδ δέον μεγάλαι, καί πλέον ή 
άπαξ συνέβη ν’ άπαιτήσωσι νά προηγηθώσι καί 

αύτών τών πριγκήπων καί πριγκηπισσών τή; αυ
λή; παρ’ ή ηύρίσκοντο διαπεπιστευμένοι. Οί αύ" 
τοκρατορικοί καί βασιλικοί άπεσταλμένοι έθεώ- 
ρουν συνεχώς εαυτούς άνωτέρους τών πριγκήπων 
καί τών υποδεχόμενων αύτού; έκλεκτόρων. Προέ- 
βαινον μ-άλιστα καί μέχρι τοϋ νά θέλωσι νά προη
γώνται τών καρδηναλίων, ό δέ Μόζερ άναφέρει 
τήν έπί τοϋ άντικειμένου τούτου έγερθείσαν έριν, 
τώ 1702, μεταξύ τοϋ καρδιναλίου Γρημ.άν, καί 
τή; πρεσβεύτειρα; τής Ισπανία;, ήν ήκολούθησε 
τρομερά συμπλοκή, συναφθεϊσα εί; τάς τής Ρώ
μης άγυιάς μεταξύ τών υπηρετών τών δύο οικιών. 
Διάταγμά τι δμω; τοϋ Πάπα, έκδοθέν τώ 1750, 
άπένειμε τδ δικαίωμα τή; προτεραιότητος τοϊς 
καρδηναλίοις. Αλλά ταϋτα είναι μεμονωμένα γε
γονότα, γενικώς δ’ είπεϊν, αί πρεσβεύτειραι ήξίουν 
νά κατέχωσι μόνον θέσιν άμέσως μετά τά; έξ 
αίματος πριγκηπίσσα;, ήτι; άνήκεν αύτάϊς. Εν 
£ώμη, έπί πολύ διεφιλονείκουν τήν πρώτην θέσιν 
είς τάς πριγκηπίσσα; τών οικογενειών Κολόνα καί 
Ούρσίνη. II φιλονεικία αύτη, ήτι; έχρονολογείτο 
άπδ τής έποχή; τής πρώτης πρεσβευτείρας, τής 

: κομήσσης Ολιβάρε, έπανελήφθη κατά διαφόρου; 
ι έποχάς, καί ή χώρα αυτή έγένετο τδ θέατρον 
• πολλών τοιούτου είδους συγκρούσεων άναμέσον 
, πρεσβευτειρών καί τών υψηλή; άριστοκρατειας 

κυριών, ό Βικεφώρ αναφέρει τήν γενομένην ρή-
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ξιν μεταξύ τή; κομήσσης Lilierolb, γυναικός 

τοΰ πρεσβευτοΰ τής Σουηδία; καί τή; κομήσσης 
Horn, ής ένεκα διημείφθησαν πικραί διακουνώσει; 
μεταξύ τοϋ άπεσ-αλμένου τούτου καί τών γενικών 
τρατών. Ούδείς κανών σαφής σπωςδήποτε ύπήρ
χεν ώς πρός τήν άνήκουσαν τοϊς πρεσβευταϊζ καί 
ταϊς γυναιξίν αύτών θέσιν, ε! καί πολλάς κατέ- 
βαλον προσπάθειας αί δυνάμει; όπως συνεννοηθώ- 
σιν έπί τοΰ αντικειμένου τούτου ούτως ή 0έ· 
σις τών ποεσβευτειρών, άπέναντι τών εξωτερι
κών σχέσεων καΐ τών γυναικών των, ήτο πηγή 
άένναος δυσχερείων. Η αυλή τής Γαλλίας έθετεν 
αύτάς έν ίση μοίρα' άλλά έν ταϊς ήμέραις ήμών, 
οί υπουργοί απανταχού σχεδόν προηγούνται τών 
πρεσβευτών. Έν άγγλίσ. ά βαθμός τών πρεσβευ- 
τείρων είναι σαφώς ώρισμένος, διότι αύται έπαν- 
ται τών άντικομησσών, εΐ καΐ προηγούνται τών 
υπουργών, τών μή άνηκόντων εΐ; τήν αριστοκρα
τίαν. ■

Ενταϋθα άναμιμνησκόμεθα απλώς προνομίας 
τινάς έπί τής έθιμοταξίας, άποδιδομένα; ταϊς 
πρεσβεύτειρα·.;. Ούτως, ώς έπι παραδείγματι, συγ- 
χωρεϊται αυτάϊς νά μεταβαίνωσιν εί; τήν αυλήν 
έπί έξαΐππου σχήματος, προπορευομένων τών ιπ
πέων, καί νά φέρωσι τόν τίτλον Εξοχότητας. Από 
δέ τή; έποχής Ερρίκου . είχον τό δικαίωμα νά 
είσέρχωνται έποχούμεναι έν τή αυλή τοϋ Λού
βρου. 11 πρεσβεύτειρα τής Βενετία; έχαιρεν έν 
Γαλλία τό ειδικόν προνόμιον, αν τυχόν έγέννα, 
νά έχη ώς άνάδοχον τοϋ τέκνου της τόν Βασιλέα, 
καί έλάμβανε πλούσια κατά τό βάπτισμα δώρα. 
Έν τή αυλή τοϋ Πάπα, ταύτα συνήθως συνι- 
σταντο εϊς άγια λείψανα, ή εί; ένα'.ΐμκοκ, τά 
όποϊα κατά τού; χρόνους έκείνους είχον πολύ 
πλειοτέραν τιμήν ή όσην θά είχον τήν σήμερον. 
Τά υψηλά προνόμια, ά πρό ολίγου άνεφέραμεν, 
εννοείται καλώς ότι δέν έχορηγοϋντο είς τά; συ
ζύγου; κατωτέρα; τάξεω; άπεσταλμένων’ άπα
σαι όμως έλάμβανον πλείστα; φιλοφρονήσεις, μή 
εξαιρούμενων ούδ’ αυτών τών γυναικών τών τής 
πρεσβείας γραμματέων, είς άς έσυγχωρεϊτο ή έν 
τή αύλή είσοδος. Μ όλα ταύτα ή έν τή αυλή 
είσοδος ένίοτε άπηγοοεύετο καί είς αύτάς ετι τάς 
πρεσβεύτειρα;, εϊτε ένεκα ανάρμοστου διαγωγής, 
είτε ένεκα συγκρούσεως εΐ; τά τής έθιμοταξίας. 
Τοιοϋτό τι- συνέβη, τώ 1782, τή πρεσβεύτειρα 
τής Αύστρία; εΐ; Στοκχόλμην. Η κυρία αύτη, 
κατά τήν έν τή άφίξει της άκρόασιν, άπεποιήθη 
ν άσπχσθή τήν χεΐρα τής. βασιλίσσης, ενόσω αύ

τη, δέν συγκατένευε νά τή; άσπασθή τήν παρειάν 
επομένως δέν έπαρουσιάσθη εί; τήν αυλήν. Μετ’- 
ού πολύ, συνέβη νά παρευρίσκεται ή πρεσβεύτει- 
ρα εϊ; τινα χορόν, 6ν τινι τής πόλεως οικία, δπου 
έμελλε νά παρευρεθή καί ή βασιλική οικογένεια’ 
δθεν σ τελετάρχη; προσεκάλεσεν αύτήν ν’ άπο- 
συρθή, διά τόν λόγον ότι, άτομον μή παοουσια- 
σθέν δέν ήδύνατο νά παρευρίσκ'ηται έν συνανα
στροφή τοϋ βασιλέω; ή. τής οικογένειας του. ίί 
αύτοκρατορική αύλή συνησθάνθη βαθέως τήν ΰβριν 
ταύτην, διό άνεκάλεσε τόν πρεσβευτήν, καί ή 
θέσε; έκείνη έμεινε κενή μέχρι τοϋ 1788.

Πολλάκις διηπορήθη άν αί πρεσβεύτειραι, όσα·. 
ομολογούσε διάφορον τών άνδρών των δόγμα, ε- 
χουσι δικαίωμα εϊ; τό νά τελώσιν ιδιαιτέρως τά 
τή; λατρείας των. Τό ζήτημα τούτο έχει πρα
κτικήν τινα σπουδαιότητα ιδίως εί; τάς χώρα; 
οίαι εϊσίν ή Ισπανία, ή Τουρκία κλ. Τό τοιοΰτο 
προνόμιον παρεχωρήθη ταϊ; πρεσβευτείραις παρά 
πάντων τών δημοσιολόγων όσοι ί έγραψαν έπί 
τοιούτου άντικειμένου, λαμβανομένου υπ’ όψιν τοϋ 
άντιπροσωπικοϋ αύτών χαρακτήρος, ένώ κοινή τή 
φωνή άπεποιήθησαν αύτό εί; τάς συζύγους τών 
άλλων άπεσταλμένων. 0 λόγο; δέ είναι ό επόμε
νος' αί δευτέρα^ τάξεως κυρίαι δέν στηρίζουσι· 
τάς αξιώσει; των ή έπί τή; αρχή; δυνάμει τή; 
οποίας τάσσονται έν τή θεραπεία τοϋ άνδρός των 
άπεσταλμένου, εί; ού τό άτομον μ.όνον είναι συγ- 
κεχωρημένον νά τελή τά τής ιδίας λατρείας, έν 
χώρα δπου ή λατρεία αΰτη δέν είναι συγκεχωρη- 
μένη είς τούς ομοθρήσκους αύτοΰ.

Αί τών άπεσταλμένων οίαςδήποτε τάξεως σύ
ζυγοι έχουσιν δμοϋ μέ τούς άνδρα; των τό δι
καίωμα τοϋ νά μή ύποβάλλωνται είς τήν ειδικήν 
νομοθεσίαν τή; χώρας, παρ ή οί άνδρες αύτών 
εύρίσκονται διαπεπιστευμένοι. Συνέβη δμω; πολ
λάκις νά προσβληθή τό προνόμιον τούτο. Ουτω, 
κατά τήν τελευταίαν εκατονταετηρίδα, ή γυνή 
τοϋ έν τή αυλή τής Σαβαυδίας άπεσταλμένου τής 
Ισπανίας έφυλακίσθη διά χρέη' Αμα ομω; έλαβε 
γνώσιν τούτου δ δούξ, έσπευσε νά διαταχθή ή ά- 
ποφυλάκισις αύτής, καί εγραψεν έπιστολήν ιδιό
χειρον αϊτών συγγνώμην άπό τόν βασιλέα τή; Ι
σπανίας. Έπίσης, τώ 1737, κατά τήν πολιορκίαν 
τοϋ φρουρίου τοϋ Nordhansen,ή γυνή τοϋ κόμη
τος Πλεταμβέργ, άπεσταλμένου τής Αυτοκρατο
ρίας, έξυβρίσθη ύπό τοϋ ς-ρατοϋ τοϋ αρχιεπισκόπου 
τής Κολωνίας. 0 αύτοκράτωρ ήρεθίσθη πλείστον 
έκ τοϋ συμβάντος τούτου, καί ’έπεμψε πρός τόν 

Αρχιεπίσκοπον ι 
εκλέκτορα; τοϋ Βρανδεβούργου καί Παλατινάτου, 
διακοινώσεις, όπως άνακαλέση αύτούς είς τήν τή- 
ρησιν τοΰ άλληλεθνοϋς δικαίου. ’Ανωτέρω είπαμεν 
τινά περί τών ώ; πρό; τά; προνομίας έρίδων τής 
κομήσσης Lilienrotb, πρεσβεύτειρα; τής Σουη
δίας Μί τή; κομήσσης Hom. Εν τώ μέσω τών 
φιλονεικιών τούτων, ή κόμησσα Lilienrotb ένο· 
μισεν έαυτήν δεινώ; έξυβρισθεϊσαν υπό έτέρα; κυ
ρίας είποόση; αύτή καθαρώς' « Κυρία, είσθε αύ- 
Οάδη;,» δτε ό άνήρ αύτής, άνέυ αργοπορίας, ά· 
νεφέρθη παραπονούμενο; είς τήν κυβέρνησιν τών 
γενικών κρατών. Αλλοτε, ή ιδία κόαησσα Lilien- 
rolll προσεβλήθη έκ τή; τόλμης νέου τινός α
στείου, όστις έλαβε τό θάρρος νά τή άπευθύνη 
τόν λόγον έσπέραν τινά ότε ΐστατο είς τό πα
ράθυρου της' έπειδή δμω; ούτο; ούδεμίαν μετε- 
χειρίσθη άπρεπή λέξιν, ή κυβέρνησις τών γενικών 
κρατών δέν έθεώρησε δίκαιον νά δώση τώ πρε
σβευτή τήν αίτουμένην ίκανοποίησιν. Τούτου έ
νεκα, ούτος έζήτησε τό διαβατήριό* του καί έ- 
τινήλθεν εί; τήν πατρίδα του.

Ευτυχή; δ πρεσβευτή; ό μή έχων τόσω διά 
τά; προνομία; της ζηλότυπου σύζυγον ώς τήν 
τρομεράν ταύτην κόμησαν, ήτι; έγίνετο καθ’ έ
κάστην ή αιτία ταραχών καί ένοχλήσεων εις τόν 
δυστυχή αύτή; σύζυγον !

Συμβάν τι δυνάμ.ενον νά εχη σοβαρά; συνε
χείας ήκολούθησεν έν Βιέννη, τω 1730, εί; τήν 
γυναίκα ένό; πρώσσου πρεσβευτοΰ, τοϋ κ. δέ 
Βράντη. Η γυνή αυτή εύρίσκετο μ.ετά τής θυγα
τρός της είς τι μ.έρο; δθεν έμελλε νά διαβή θρη
σκευτική τις λιτανεία’ τό πλήθος, κατά προτρο
πή* ίερέως τινός, ήθέλησε νά καταβιβάση άπό 
σής άμάξης των τάς κυρίας αύτά;’ έπειδή δ’ αύ- 

ήρνοϋντο νά καταβώσι, δύο άνδρες ήρπασαν 
«ΰτάς διά τής βίας. 11 αύστριακή κυβέρνησις συ- 
νέλαβεν αμέσως άμφοτέρους, καί έπεμψεν αύτούς, 
δεδεμένους χεΐρας καί πόδα;, οπω; γονυκλιτεϊ; αί- 

τήσωσι συγχώρησιν άπό τόν πρεσβευτήν τήςΠρωσ- 
°ί«ς. ύ ίερεύς δμω; διέφυγε τόν κίνδυνον εύκό- 
•^ως, καθότι ή κυβέρνησις έκηούχθη αναρμόδια τοϋ 
νά τον τημωρήση. Εκ τούτων βλέπει έκαστος δτι 
τό προνόμιον 8 εξαιρεί τάς πρεσβευτείρας άπό 

εγχωρίου δικαιοδοσίας δέν είναι ήττον αναμ
φισβήτητου τοϋ άφορώντο; τό απαραβίαστου τοϋ 

χαρακτήρό; των, καί τό προνόμιον τούτο, ώ; 
“αντα τά λοιπά, τηρείται έτι έν πάση τή ίσχύϊ 
•ώτοϋ, καί μετά τον θάνατον τών άνδρών των·

καί τούς συμμάχου; αύτοΰ τού; Τό έθιμον τοΰτο έτηρήθη μετά σεβασμού έν πά
σα·.; ταϊς αΰλαϊ; καί έν πάση εποχή, εί και πλεϊ- 
σ-οι συγγραφείς άπετόλμησαν νά είπωσιν δτι ά- 
ποθανόντος τοϋ πρεσβευτοΰ, ή χήρα αύτοΰ επα
νέρχεται είς τον ιδιωτικόν βίον. 11 ψευδής αΰτη 
γνώμη στηρίζει τήν αρχήν τη; έν τινι παραδόξω 

·συγΧ^σει τήί εντολής τοΰ πρεσβευτοΰ μετά τών 
προνομιών του. Αναμφιβόλως ή εντολή καταλή
γει έμοΰ μέ τόν βίον,ούχί δμω; καί αί προνομία·.. 
Λν αί τελευταϊαι αύται διακόπτωνται τυχόν πρό 
τή; είς τήν πατρίδα του έπιστροφή; τοϋ πρέ
σβεως, τούτο συμβαίνει ίσως έπί τινα χρόνον 
ώρισμένον είτε διά νόμου, είτε δι’ ειδικού διατάγ
ματος τού αλλοδαπού κυριάρχου. Αί άρχαΐ αύται 
είναι εφαρμόσιμοι είς τάς γυναίκας πάντων τών 
άπεσταλμένων, ιδιαιτέρως δέεις τάς πρεσβευ
τείρας, αΐτινες κατέχουσιν, ώς είδαμεν άνωτέρω, 
δλως άτομικάς προνομίας, άνεξαρτήτους τών είς 
τήν οικογένειαν τού άπεσταλμένου παρομαρτου- 
σών. ό Μόζερ άφιεροϊ έπί τοϋ ζητήματος τούτου 
ειδικήν τινα έρευναν. * Επί πόσον χρόνον δύναται 
άρα ή γυνή τοϋ πρεσβευτοΰ ν’ άπολαύη τών προ
νομιών τοϋ άποθανόντος άνδρός της;» Μεταξύ 
δέ τών λοιπών αναφέρει καί τι γεγονός λίαν πε
ρίεργον. II χήρα άλλοδαποϋ τίνος πρεσβευτοΰ» 
παρά τή αύλή τής Βιέννης, διέτριψε πολύν ετι 
χρόνον, έν τή αύλή έκείνη, μετά τήν χηρείαν της' 
ούδεμία δ’ ώρίσθη αύτή προθεσμία όπως έπανέλ- 
θη είς τήν πατρίδα της, ούτε δπως άπεκδυθή τών 
τιμητικών δικαιωμάτων της, καί έπανέλθη επο
μένως είς τόν ιδιωτικόν βίον. 11 γυνή αΰτη άπέ- 
θανε μετά τινα έτη, έν πλήρει κατοχή τών προ
νομιών της, άς ούδείς ποτέ έσυλλογίσθη νά τή 
τάς άποσύρη. Τότε άνεφύη τό ζήτημα άν αί προ- 
προνομίαι άς είχε τηρήσει, έμελλε νά έφαρμοσθώ- 
σι καί ώς πρός τήν διαθήκην της, τό δέ αύτο- 
κρατορικόν δικαστήριον τής οικονομίας έξέδωκεν 
αποφατικήν έπί τούτου άπόφασιν. ό Μόζερ κα
ταπολεμεί τήν άπόφασιν ταύτην καί διακηρύττει 
δτι τό δικαστήριον ήτο άναρμόδιον νά λύση τό 
ζήτημα, καθότι ένόσςο έζη ή πρεσβεύτειρα δέν 
υπεβάλλετο είς τήν δικαιοδοσίαν του.

Εί; πολλά; χώρας υπάρχει κανονισμένου νά 
χορηγήται τή χήρα διπλωματικού άπεσταλμένου 
προθεσμία τις ώς πρός τήν παράτασιν τών προ
νομίων αύτής. Συνήθως δέ ή προθεσμία αυτή συ- 
νίσταται είς Sv έτος. Τό αύτό συμβαίνει, καί άν 
ή πρεσβεύτειρα εξακολουθεί νά διαμένη έν τή 
πρωτευούση τοϋ ξένου κυριάρχου μετά τήν τοϋ
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στις μάς έξέπληξε. Εάν δλαι αί έπαρχίαι τοϋ κρά
τους ήσαν εί; τόσον άνθηράν ζατάστασιν, οί πόροι 
τοΰ κράτους τούτου θά ήσαν ανώτεροι, καί τδ μέλ
λον τών οικονομικών του όλιγώτερον έπίφοβον’ 
άλλ' ώς μάς είπον καί ώς καί ημείς οί ίδιοι ήδυ- 
νήθημεν νά ίδωμεν, είναι φανερόν ότι ό καλός μας 
άστηρ μάς ώδήγησεν είς Sv τών πλουσιωτέρων καί 
ωραιότερων μερών τής μικρά; ’Ασίας. Μία τών 
κυριωτέρων πηγών τοΰ πλούτου τή; ΙΙρέχ είναι 
τδ έμπόριον τών σταφυλών, έκ τών όποίων κατ’ 
έτος εξάγει πολλά εκατομμύρια. Ουτοι είναι οί 
αμπελώνες τοϋ Τμώλου περί τών όποίων αναφέρει 
ό ’Οβίδιος Vineta Timoli.

Καθόσον έπλησιάζκμεν είς τήν Πρέχ, αληθής 
όδδς άντικατέστησε τά σκολιά μονοπάτια, τά ό
ποια δζηνύσαμεν άπδ τής 'Εφέσου, καί πεδι άδες 
καλλιεργημένοι, κήποι, έξοχικαί οίκίαι άνήγγελ- 
λον μεγάλην τινά πόλιν. Έφθάσαμε» δέ εις τάς 
πρώτα; οικίας τής Πρέχ εις ώραν λίαν ευνοϊκήν. 
0 ήλιος πλησιάζων νά δύση όπισθεν μας προσέ
βαλε διά ζωηρότατου φωτός άκτινοβόλον τινά'σει
ράν μιναρέδων λευκόφαιων μεταξύ τών κυπαρίσ- 
σων, καί τάς οικίας διαφοροτρόπως πεποικιλμένας 
καί έσπαρμένας έν μέσω ώραιοτάτων κήπων έπί 
τοΰ πρασινωπού πλευρού τοϋ δρους καί είς τή» 
γόνιμον πεδιάδα ήτις έξετείνετο μακράν. Όλαι 
αί μορφαι ήσαν άκομψοι, άλλ’ αί ένδυμασίαι ή
σαν μαγευτικοί καί άπέστραπτον εί; τήν λαμ- 
πράν αυτήν άτμ,οσφαϊραν. Ό αστυνόμος άν
θρωπος κακού έξο/τερικοΰ φορών μόνος αύτός 
τό άγεννές φέσιον άντί τής μεγαλοπρεπούς σερβέ- 
τας, μάς ώδήγησεν είς Sv χάνιον, είδος ξενοδο
χείου, κείμενον εις έξαισίαν τινά Θέσιν, νεώτατον, 
καθαρώτατον καί εί; τδ όποιον εύρομεν 
καί τάπητας. "Ολα τά δωμάτια έκοινώνουν μέ 
μεγάλην τινά στοάν ανοικτήν καί ώμοία 
πρδ; τά ύπδ τών Ιταλών καλούμενα loge' δέν εϊ- 
χομεν μέν τά αραβουργήματα τοΰ Ραφαήλου,άλλ’ 
δ όρίζων όστις μάς παρουσιάζετο ενταϋθα δέν ή" 
το κατώτερος εκείνου τόν όποιον θεωρείτε έκ τώ» 
παραθύρων τοϋ Βατικάνου. Μόλις τοποθετηθέντες, 
έτρέξαρεν ταχέως ένόσιρ σ-ιγμαί τινε; ήμέρας εί- 
σέτι ύπελείποντο ν’ άντιγράψωμεν επιγραφήν τινβ 
τήν οποίαν παρετηρήσαμεν έπί τίνος μνημείου 
μαϊκοΰ μεταβληθέντος είς κρήνην. ’Εννοείται δέ 
δτι ή αρχαιολογική έπιχείρησίς μα; έξετελέσθη ΐ* 
τώ μέσω πολυαρίθμου λαοΰ λίαν προσεκτικού’ 
αί μελαγχροιναϊ καί μέλαναι μορφαι έπροχώρΟ»*

περίχωρα είχον τρόπον ευπορίας καί ευτυχίας δ- ' καί έτριγύριζαν πέριξ ήμών μετ’ έκπλήξεως καί

άνδρό; τη; άνάκλησιν, ή καί άν κατοική όμοΰ 
μέ αυτόν. Εκπνεούση; τής προθεσμίας ταύτης, ή 
γυνή τοΰ πρεσβευτοΰ εναπομένει άπλοΰν άτομον, 
ώς εί έπανήρχετο είς τδν τόπον αύτή; μετά τήν 
άνάκλησιν τοΰ άνδρό; της.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ. ΤΟΥ Κ. J. AMPERE-

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ.
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'Τι.τισΓο.Ζή πρός τό>· Κ. Sainte-Beuve. 
(Σννίχιια από φνλλαί. 53·)

Α’Ι’ΟΤ έπί εξ ώρας έτρέχαμεν καλπάζοντες, 

βτάθημεν πλησίον πηγής τίνος διά νά πίωμεν καφ- 
φέ καί νά καπνίσωμεν τόν ναργιλέν. "Οτε δ έ· 
φιππεύσαμεν έκ νέου είδον μακρόθεν τούς μινα- 
ρεδε; πόλεως τίνος ήτις ήτο ή Πρέχ. 6 Λαφονταϊ- 
νο; άφοϋ άνέγνωσε τδν Baruch ελεγεν εις όλους ; 
« Ανεγνώσκτε τδν Baruch;» Καί έγώ είμαι 
πρόθυμο; νά είπω εί; όλους εκείνους, οϊτινες έπε- 
σκέφθησαν τά μέρη ταϋτα τή; Ανατολή;' «Είδα
τε τήν Πρέχ;» 'Ολίγοι δμως νομίζω θά ειχον αύτδ 
τό ευτύχημα, διότι ή Πρέχ είναι εκτός τή; όδοΰ 
τήν όποίαν συνήθως άκολουθοϋσιν’ άλλ’ εΐ; τά; 
περιστάσεις καθώς καί είς τάς τέχνας κερδίζουν 
σχεδόν πάντοτε οί άποκλίνοντες τής μεγάλης ό
δοΰ. Επιμείναντε; πεισματωδώ; νά διευθυνθώμεν 
δεζιόθεν έκ τής Εφέσου πρό; τάς Σάρδεις, είδομεν 
έκ τούτου μίαν πόλιν καθαρώς Τουρκικήν, θέαμα 
τό όποιον ούτε ή Σμύρνη ούτε αύτή ή Κωνσταν- 
τινούπολις μάς παρέσχε. II πόλις αυτή κεΐται εις 
θέσιν θαυμασίαν’ είναι δέ κτισμένη άμφιθεατρο- 
ειδώ; έπί τής κατωφερεία; όρους τινδς, ώ; έκτί- 
σθησαν εϊ; τήν έποχήν των ή 'Εφεσο; καί ή Μα
γνησία' εί; του; πόδα; της εκτείνεται πεδιάς εν
τελώς καλλιεργημένη, άντικρύ ΰψοΰται ή μεγαλο
πρεπή; σειρά τοϋ Τμώλου, όπισθεν τοϋ οποίου είναι 
αί Σάρδεις καί ή Λυδία. 0 Τμώλος, τδ προπύργιου 
τή; Λυδίας,καθώς λέγει ό Αισχύλος μετά μεγάλης 
ακρίβειας· διότι ή σειρά αύτη τόσον μεγαλοπρε
πής είς τήν θέαν, μάς έφαίνετο άληθές τείχος, καί 
έσκεπτόμεθα μ τά τίνος ανησυχίας, πόθεν έμέλ- 
λομεν νά τήν διέλθωμεν.

Η Πρέχ έχει περίπου τριάκοντα χιλιάδας κατοί
κων, τά δύο τρίτα τών όποίων είναι Τούρκοι, τδ 
δ επίλοιπο» σύγκειται έξ ’Αρμενίων, Εβραίων καί 
ως επι τδ πλεϊστον έζ Ελλήνων. II πόλις καί τά 

περιεργείας.Γενικώς ούδέν άλλο αίσθημα κατεϊχεν 
έκείνου;' γριϊά τις δμως γυνή μοί έδειξεν δτι τό 
μίσος καίό φόβος κατά τών Φράγκων ώς μάγων δέν 
ήτο παράδοσι; εντελώς έξηλειμμένη’ τήν είδομεν 
πλησιάζουσαν μετά τινο; προφυλάξεως, όπλιζομέ- 
νην διά λίθου, ούχί διά νά τδν ρίψη έναντίον μα;, 
άλλά διά κάθε ενδεχόμενον ώ; δπλον αμυντικόν, 
δπω; ήμεΐ; έκάμαμεν δτε έμέλλομεν νά δι
έλθωμεν ενώπιον τών αφιλοξενών άγριων τή; ’Α
νατολής. Η καλή γυνή ούτως όπλισθεισα καί προ- 
φυλαττομένη έπροχώρησε πρδς τόν σωρόν, δοτι; 
μα; περιεκύκλου, έδράξατο νέου τινδς δεκαεξαε- 
τοΰς ώ; έγγιστα και τδν έφερεν ούτω σύρουσαν 
αύτδν μέχρι τής οικίας της, ήτις ήτο έκεΐ πλη
σίον, όμιλοΰσκ μέ ύφος πολύ ώργισμένον καί συ- 
νοδεύουσα μάλιστα τά; μητρικά; επιπλήξεις τη; 
μετά τινων κτυπημάτων καλώ; έφαρμοζομένων.Ό 
νέος,έξυπνος ολίγον,ΐγέλα ΰποχωρών καί ές-ρέφετο 
πρδ; τά περίεργα θηρία' άλλ’ ή μήτηρ δέν ήκουε 
τών περίγελων μας.Μοί έφαίνετο δτι έβλεπον τρο
φόν τινα σύρουσαν καί κτυπώσαν παιδίον, τδ ό
ποιον έπλησίασε πολύ πρδς επικίνδυνόν τι ζώόν.

Έσπεύσαμεν μετά ταϋτα νά ύπάγωμεν εΐ; τάς 
κεντρικωτέρας δδούς τή; πόλεως, διά νά ίδωμεν 
τήν στιγμήν καθ’ ήν διακόπτεται ή σκληρά νη
στεία τοΰ ^αμαζανίου, καί νά διασκεδάσωμεν. Τήν 
Τίγμήν έκείνην, τήν όποιαν αναγγέλλει κρότο; πυ- 
ροβόλου, τά καφφενεϊα πληροΰνται ύπό τών πι
στών μουσουλμάνων, οϊτινες τρίχουσι νά άναπλη- 
ρώσωσι διά μιά; τήν έπί τριάκοντα ήμερα; ένεκα 
τ?ς τεσσαρακοστής άπολεσθεΐσκν εύχαρίστησιν 
ταύτην. Έκαθήσαμεν λοιπόν καί ήμεΐ; μεταξ/ 
τοΰ ποικίλου και ήσύχου έκείνου πλήθους τοΰ ρο- 
φώντος μεθ ήδύτητο; τδν καφφέ καί καπνίζοντο; 
τδν άνατολικόν καπνόν, καί προσηλώσαμεν τήν 
προσοχήν μα; εϊ; σωρόν τινα Τούρκων συναθροι
σμένων έπι τή; αύτή; ψάθης καί ποιοΰντα, ώς 
λέγει ποιητικά; ό Κ. Ααμαρτϊνος, «Νά μορμυ- 
ρίζη τό χλιαρόν ύδωρ εί; τόν πυθμένα τοΰ ναργι
λέ.» II νύξ ήτο ευχάριστος, νύξ τής Ιωνίας' όλοι 
οί μιναρέδες ύψωσαν εί; τό σκότος τήν έναέριον 
φωταψίαν των καί έδειδον εί; δ,τι μέ περιεκύκλου 
τό φαντας-ικδν θέλγητρο»/ ενός καφενείου τή; Χα- 
λιμάς.

Τήν επαύριον, έξηπλωμένοι έπί τών έμπροσθιν 
τών παραθύρων μας σοφάδων, διήλθομεν δλην 
σχεδόν τήν πρωίαν διά νά κάμωμεν τό κέφι μα;. 

Αγνοείτε ίσως, φίλε μου, τί σημαίνει ή άνεξήγη- 
εί; τά; εύρωπαϊ'.ά; γλώσσας αύτη λέξις' Τό 

far-niente τών Ιταλών είναι σκιά του μόνον' δέν 

αρκεί μόνον νά μή πράττε, τις τίποτε, άλλά πρέ
πει νά κατέχεταιϋπδ τοΰ αισθήματος τή; απρα
ξία; του. Είναι τι ίμοιαζον πρό; τήν γαλήνην τών 
ευτυχών ψυχών, είναι ή εΰχαρ'στησι; τοΰ νά α·- 
σθάνηταί τις εαυτόν άπρακτοϋντα, μάλλον δέ τοΰ 

νά αισθάνεται τι; εαυτόν μή υπάρχοντα.
Μετά τινα ώρών θυσίαν εί; τήν σπουδαία» ταύ

την ένασχόλησιν ϊιευθύνθημβν εί τό παζάρι. Εκεί 
συνηντήσαμεν έμπορόν τινα Ελληνα δστις μα; 
προσ:κάλεβεν ε’ς τήν οικίαν του διά νά μάς δείξη 
αρχαιότητας, αϊτινες συνέκειντο έκ δύο αναβολέων 
χρυσωμένων καί πεποικιλμένων διά τίνος αύτοκρα- 
τορικοΰ άετοΰ, καί έ» νομισμάτων τινών άνευ ά- 
ζίας.’Ο,τι μάς ένεποέησε περισσοτέρων έντύπωσιν 
κχί τών αναβολέων καί τών νομισμάτων, ήτο 
τδ έσωτερικόν τή; οικίας τοΰ Ελληνος τούτου. 
Υ1 ωραία καί νέα σύζυγό; του ΐστατο ορθή κατά 
τδ έθιμον τή; ’Ανατολής, ένώ ημείς έκαθήσαμεν 
πλησίον του εί; τόν σοφά»' έκείνη μάς έφερε τόν 
καφφέ καί τά γλυκύσματα, ένφ ρωμαλαΐο* τε
τραετές παιδίον, τοΰ όποιου ή θέλησι; έφαίνετο 
αποφασιστική, έπέμενε, μ όλα; τά; πατρι.-.ά; επι
πλήξεις, νά σηκώση καί νά φέρφ τούς παμμεγέ- 
Οει; αναβολείς, οϊτινες είκοσάκις παρ’ ολίγον νά 
τοΰ ζουλίξωσι καί νά τοΰ κόψωσι τού; πόδας. 
Βλέποντες τόν ήλιο» χαμηλόνοντα πρό; τον ορί
ζοντα, έσπεύσαμεν νά άναβώμεν πρδς τά ύψη τά 
ύπερκείμενα τής πόλεως διά νά ίδωμεν τήν ώ- 
ραιοτάτην δΰσιν τοΰ ήλιου. Τά πρασινωπά τκΰτα 
ύψη μοί άνεμίμνησκον έκεϊνα τών Capo ill Mon
te άνωθεν τή; Νεαπόλεω;. ’Εφθάσαμεν δ έκεϊ ά
φοΰ περιεπλανήθημεν εί; τά; κρημνώδεις καί σκα
λιά; έκεϊνα; όδούς, καί άφοΰ είσήλθαμεν δι; καί 
τρ1; άπδ απροσεξίαν εΐ; οικία; Τουρκικά;, τών ό
ποίων αί γυναίκες εξέβαλαν όξεία; φωνά; καί μάς 
άπέτειναν έκ τών παραθύρων, δεά τόνου πολύ ζω
ηρού, ύβρεις πιθανώς πολύ σοβαρά;, τών όποίων 
εϊμεθα πάντη αθώοι, Έπί τέλους έζήλθομεν τοΰ 
λαβυρίνθου τούτου, καί ή πόλις μά; έφάνη ροδό - 
χρους, έξεναντίας δέ ή κεφαλή τοΰ Τμώλου έκα- 
λύπτετα άπδ σκιερά; καί φλο; ώδους όμίχλης. 
Ένώ ό Merim6e ίχνογράφει τό μεγαλοπρεπέ
στατου τούτο πανόραμα, άξιωματικός τις Τούρ
κο; δστις διέβαινεν έσταμάτησε καί μά; άπέτεινε 
λόγους τινας, έκ τών όποίων δέν ήδυνήθην νά εν
νοήσω εΐμί τήν λέξιν Καπετάν, ένεκα ϊσω; τής ε
ρυθρά; ταινία; μου, καί Μασκόο. Πιθανό/; μάς έ;ε- 
λάμβανεν ώ; μηχανικούς Ρώσσους άσχολουμένους
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είς σχεδιογράφησα τοϋ τόπου. Η ‘Ρωσσία είναι
μία πρόληψ-.ς και ανησυχία α ιωνία εί; δλους τούς
προικισμένου; μέτινα πρόγνωσιν.

Αφοΰ τήν πρωίαν είδομεν τό εσωτερικόν τής 
οικίας άπλου τι*ο; £αγιδ, έμέλλαμεν τό εσπέρας 
νά ίδωμεν καί τό εσωτερικόν τής πρώτης Τουρ
κικής οικία; τοΰ τόπου. Είς έκ τών Ιππων τούς ό
ποιους εϊχομεν έκμισθώβει είς Σμύρνην, καί δστις 
κατά την στιγμήν τής άναχωρήσεώς μας ητο προ
φανώς ακατάλληλος διά ταξείδιον, εόρίσκετο ήδη 
εντελώς ανίκανος νά βαδίση" ήθέλαμεν λοιπόν νά 
λάβωμεν παρά τοϋ διοικητοΰ πιστοποιητικού ά- 
ποδεικνύον την ανικανότητά του ταύτην, διά νά 
μάς χρησιμεύσω έν τή επιστροφή, μας κατά τοϋ 
ένοικιαστοϋ τών ίππων, δστις μάς ειχεν άπατήσει. 
Πρός τόν σκοπόν λοιπόν τούτον έζητησάμεν νά 
παρουσιασθώμεν είς τόν διοικητήν, δστις μάς έδέ- 
χθη,ζαί τό εσπέρας τοΰτο θπήοξεν ή αιτία νά γνω- 
ρίσωμεν δ,τι δύναται νά όνομασΟή νομαρχία Τουρ
κική. 4ί1 αυλή έφωτίζετο έκ τίνος τεμαχίου ελα
τής ήτις έκαιεν εί; τό μέσον. Πληθύς ανθρώπων 
προσζεκολλημένων είς τήν δημοσίαν υπηρεσίαν έ- 
πλήρουν στοάν τινα έξωτερικήν" διήλθομεν λοιπόν 
διά τοΰ πλήθους εκείνου καί έφθάσαμεν είς τήν 
αίθουσαν τής υποδοχής τοΰ διοικητοΰ, ένθα τόν 
εύρομεν καθήμενον κατά τό Τουρκικόν έθιμ,ον ούχί 
έτι τοΰ σοφά, άλλά κατά γης έπί πονοκεφάλων" 
τόν έχαιρετήσαμεν καί έκαθήσαμεν έπί τών εδρών, 
μεγάλα δέ κανδηλέρια τεθειμένα κατά γής καί 
φέροντα άλλ’ίματοκήρια μάς έφώτιζον." ό διοικητής 
ευχαρίστως μάς έδωκε τό πιστοποιητ κόν δπερ έ- 
ζητοΰμεν καί μάς έπεριποιήθη πολύ, άλλ' ιδέα τις 
περί τής ‘■Ι’ωσσίας τόν κατείχε, διότι μάς ήρώτη- 
σεν έάν θά μεταβώμεν είς Πετρούπολιν. Τό βέβαιον 
δμως είναι δτι δέν δύναμαι νά σάς δώσω ακριβή 
ιδέαν τή; συνομιλίας μας, διότι έγένετο διά τοΰ 
διερμηνέως Marchand, καί υποψιάζομαι πολύ οτι 
ούτος έπρόσθετεν ιδικά του είς τήν ομιλίαν τοΰ 
διοικητοΰ" δταν δέ ήμεϊ; τόν έπεφορτίζαμεν νά 
μεταδώση φράσεις μας τινάς εί; τόν διοικητήν, ώ- 
μίλει ώς έκ στόματός μας 8ν τέταρτον.

Τήν επαύριον προμηθευθέντε; μέ νέον ίππον 
έξηκολουθήσαμεν τήν οδοιπορίαν μα; πρός τό Βερ
γιό χωρίον κείμενον είς τούς πρόποδας τοΰ Τμώ- 
λου. Τήν ημέραν ταύτην καθ’ ήν ώδοιποροΰμεν 
οιαρκώς είς πεδιάδα δέν είδομεν ούδέν άξιοσημείω- 
τον έκτος τού όρίζοντος εύχαρίστου πάντοτε εις 
τήν όρασιν, ώς λέγει ό Φενελών. ’Αφοΰ διήλθου.εν 
διά τίνος χωρίου δπου είδομεν πλάτανον έχοντα 

σαράντα ποδβν περίπου περιφέρειαν, καί διέβη- 
μεν διά τής μικράς πόλεως Βαϊνδίρ, ή:«ς μάς έ- 
φάνη έμψυχωμένη ύπό ενεργητικού εμπορίου καί 
πλήρης ώς έπί τό πλεΐστον βαφέων, έφθάσαμεν 
περί τήν τετάρτην όίραν είς Βιργίρ. Ενταΰθα 5 
τόπος ήλλαζεν έντελώς δψιν καί οσον έπλησίαζομεν 
πρός τό όρος, έλάμβανε τήν θέαν τής Ελβετίας" 
άλλά ποτέ χείμαρρος τής Ελβετίας δεν έλαβε 
σπινθήρα τινα τής καμίνου ταύτης,ήτις άντανάκλα 
τάς πορφυροειδεϊ; φλό ας της είς τό ρυάκιον τοϋ 
Βεργίρ. Είς τό χωρίον τούτο εϊχομεν είς τήν διάθε- 
σίν μας ολόκληρον τήν οικίαν Ελληνός τίνος. Αί 
γυναίκες δέν ήσαν κεκαλυμμέναι, άλλ’ίσταντο 
παράμερα καί άπέφευγον νά δεικνύουν τό πρόσω- 
πόν των. Δύο πράγματα μέ προσέβαλαν είς ταύ
την τήν οικίαν. Ευρον βιβλίον τι τυπωμένου μέ 
χαρακτήρας Ελληνικούς, τό ήνοιξα άλλά δέν ήδυ- 
νήθην νά έννοήσω λέζιν" παρετήρησα λοιπόν οτι 
τά Ελληνικά ταΰτα ήσαν Τουρκικά" ήτο μετά
φρασες τις τουρκική τών ψαλμών τυπωμένη μέ 
γράμματα Ελληνικά. ‘Υπαρχον λοιπόν έκεϊ Ελ.- 
ληνες όμιλοΰντες τά Τουρκικά καί μή γράφοντες 
αύτά ; ή μάλλον μήπως ήτο ευσεβής τις πανουρ
γία τών ίεραποφ λων, διά νά διαχύσωσιν είς τούς 
ύποτεταγμένους είς τούς οσμανλήδε; τόπους μετά- 
φρασίν τινα Τουρκικήν τών άγίων βιβλίων χωρίς 
νά έφελκύσωσι τήν προσοχήν, καί χωρίς νά προ- 
ξενήσωσιν είς τούς πιστούς τήν δυσαρέσκειαν, τοϋ 
νά ϊδωσι τήν γλώσσαν τοΰ Μωάμεθ μεταχειριζο- 
μένην εί; τήν μετάφρασιν τής Βίβλου ; Τό άλλο 
περίεργον ήτο ιχνογράφημα τι χονδροειδώς είκονι- 
σμένον έπί τοΰ τοίχου καί παριστάνον δύο πλοία. 
Είς τήν πρώραν τοΰ ενός τών δύο άνθρωπός τις ώ- 
πλισμένος μέ σπάθην εθετε πΰρ είς τό άλλο μι
κρότατου πλοϊον, άνήκον είς τούς Τούρκους" άνω
θεν δέ τοΰ πρώτου ητο γεγραμμένον Mayra le 
Magne. Είς τήν χονδροειδή: αύτήν παράστασιν 
τοϋ θριάμβου ένός πειρατοΰ συντρίβοντο; ουτω 
διά τής υπεροχή; του Sv πλοϊον τουρκικόν, ύπήρ' 
χεν αίσθημά τι συμπάθειας προφανούς διά τού; 
παλαιούς αγώνας τοΰ Μάγνου εναντίον τής Πύλης" 
συνεκινήθην.πολύ, εννοείται, ευρών τήν συμπάθειαν 
ταύτην ούτως έκφραζομένην είς τήν καρδίαν τή; 
Τουρκίας. Μοί έφαίνετο δτι άνεγίνωσκον έκεϊ δια
μαρτύρησή τινα καί φοβερισμόν τών ραγιάδοιν τή; 
Ασίας κατά τοΰ ζυγού τών κυρίων των.

Μά; υπελείπετο είσέτι νά διαβώμεν τόν Τ μώ" 
λον καί νάζητήσωμεν πρόςτό άλλο μέρος τά; Σάρ* 
δεις καί τών οποίων μόλις τό όνομα υπάρχει κ?·' 

τοΰτο ήλλοιωμένον εί; Σάρτ'άλλά περί τής θέσεώς 
<ων διαφωνοΰν, καθ’ όσον δέν ύπάρχει ούτε πόλις 
οδτε χωρίον εϊς τήν θέσιν ένθα ύπήρχεν ή πρω
τεύουσα τοϋ Κροίσσου. 'Αφού άνέβημεν έπί τρεϊς 
ώρας διά δρομίσκων λίαν αποτόμων έφθάσαμεν 
είς όροπέδιόν τι, έπί τοΰ όποιου είναι μικρόν τι 
χωρίον ομώνυμον τού όρους αΰτοϋ Ποστ-δαγ. Τό 
εύρομεν όμως δλως έρημον, διότι οί κάτοικοι μόνον 
τό θέρο; μένουν έκεϊ, τόν δέ χειμώνα καταβαίνουν 
ei; τό Βεργίρ, ονομάζουν δέ χειμώνα τήν ώραίαν 
έποχήν καθ' ήν έταξειδεύομεν. Έκεϊ ένόμιζον ότι 
εύρίσκομαι είς Λλπην τινα τής Ελβετίας μεταξύ 
τών καλυβών άλλοτε δ’ έφανταζόμην ότι ήμην 
είς Γαλλίαν έν τώ μέσοι τών λιβαδίων τούτων πε
ριτριγυρισμένων διά ξηρών τοίχων πέτρινων καί 
καταφύτων καρυδιών, λευκών, καί. ιτεών. Π 
ιδέα τής πατρίδο; αύτής τήν όποιαν αποφεύγει τις 
όταν ταξειδεύτ, είναι γλυκεία δταν τήν άνευρίσκη. 
.· ’Ανεχωρήσαμεν αργά έκ τοΰ ΙΙοστ-δαγ, ένεκα 
τοΰ ’Αχμέτ καί τού Marchand οιτινες:ήθελον νά 
μά; βιάσωσι νά σταματήσωμεν καθ όδον, έδυσε 
λοιπόν ό ήλιο; δτε ήρχίσαμεν νά καταβαίνωμεν 
τήν αντίθετον πλευράν τοϋ Τμώλου. Αφού άφήσα 
μεν τούς ίππου; καί τά πράγματά μα; όπισθεν 
ήρχίσαμεν νά προχωρώμεν πεζοί πρός τήν πεδιάδα 
τών Σάρδεων διά μέσου αναρίθμητων ελιγμών ένός 
μονοπατιού ύπερκειμένου διαρκώ; ωραιότατων χα
ραδρών τών σρέων. £Η νύξ μάς κατέλαβεν εϊς δά
σος τι έκ πευκών, τό όποιον ώμοίαζε πολύ πρός 
ώραιότατον αγγλικόν κήπον,έξηκολουθήσαμεν λοι
πόν τήν πορείαν μας, φωτιζόμενοι ύπό τής λάμ- 
,ψεως τή; σελήνης. ’Επί τέλους μάς έφθασαν καί οί 
ίπποι καί δέν ήργήσαμεν νά εύρωμεν σταθμόν τινα 
στρατιωτών δπου δ Marchand προΰτίθετο νά μάς 
κόμη νά διανυκτερεύσωμεν. ’Αλλ εϊχομεν απο
φασίσει νά φθάσωμεν εις τάς Σάρδεις ί ή δπου ή- 
δυνάμεθκ πλησιέστερον, ώστε χωρίς ν’ άκούσωμεν 
τίποτε, έξηκολουθήσαμεν τήν πρός τά έμπρός 
πορείαν μας, έχοντες ιός οδηγόν του δρόμου στρα
τιώτην τινα, δστις ώδήγει τον ίππον μου έκ τοΰ 
χαλινού, καί μοί άπέτεινε συχνά τόν λόγον τουρ
κιστί, χωρίς νά δύναται νά πεισθή δτι δέν ένόουν 
ούδέ λέξιν έξ όσων μοί έλεγε.

Η θέσις μας ητο αληθώς παράδοξος. Βαδιζον- 
τε; είς τάς έννέα ώρας τής νυκτός εί; δρόμον 
Οστι; άπό στιγμή; εί; στιγμήν άνεμ.ιγνύετο μετά 
ίποξηρανθείσης τίνος κοίτης χειμάρρου διά μέ
σου λίθων καί βράχων, έφωδιασμένοι μέ όδηγόν 
τόν όποϊον δένήδυνάμεθα νά έννοήσωμεν, καί διευ-

θυνόμενοι εις άνακάλυψιν τόπου ακατοίκητου, δ
που έμελλομεν νά διανυκτερεύσωμεν, άλλην ελπίδα 
δέν εϊχομεν παρά τήν άβέβαιον φιλοξενίαν τών'Γουρ- 
κομάνων τών οποίων είδομεν τάς πυρά; λαμπού- 
σας έδώ καί έκεϊ έπί τής πεδιάδος, δτε έφθάσαμεν
τέλος πάντων είς τόν σκοπόν μας μετά ταχεΐαν 
καί επίπονον πορείαν πέντε ωρών. Εκεϊ έμείναμε'* 
περιμένοντε; τούς ίππους, τόν αγωγιάτην τόν διερ
μηνέα, τάς μετεώρους κλίνας μας καί τάς προμή
θειας μας διά νά δειπνήσωμεν. ύ Σολιμάν (ούτως 
ώνομάζετο ό Τούρκο; στρατιώτης δστις μάς συνό
δευε), ωραιότατο; καί κάλλιστο; νέος καί τόσον α
κριβής εί; τό έργον του δσον ό ’Αχμέτ ήτο φι
λόσοφος, βλέπων δτι αφιππεύσαμε? έκαμε τό αύτό 
καί μά; άπέτεινε,κατά τήν συνήθειάν του, λόγου; 
τινα; τουρκιστί" μετά ταΰτα, δπερ ήτο καί τό 
καλλίτερον, μάς έδειξε διά σημείων, δεικνύων 
τούς γυμνού; πόδα; του, δτι οί σκύλοι τών Τουρ- 
κομάνων οιτινες έγαύγιζον είς τά πέριξ ήδύναν-ο 
νά φάγουν καί τούς Ιδικούς μας πόδας. ’Αφοΰ μά; 
είπε ταΰτα, τά όποϊα καί ένοήσαμεν έκάθησε παυ- 
ροποδητί καί ήιχισε νά καπνίζη.

’Επί τέλους έφθασε καί ή μικρά μας συνοδεία 
καί συνηντήσαμεν ολίγον παρέκει άλλον σταθμόν 
στρατιωτικόν, άλλ’ ούδ’ έκεϊ έπληροφορήθημεν 
ακόμη ακριβώς περί τή; δέσεως τών Σάρδεων. 
Οί μέν έλεγον δτι τό Σάρτ ητο είς βολήν πιστο
λιού, άλλο; δε οτι απείχε δύο ωρών δρόμον. ’Επί 
τέλους μάς ειπον ότι υπήρχε μ.ϋλ.ος τις ένθα ήδυ- 
νάμεθα νά διανυκτερεύσωμεν. Ταύτην τήν πληρο
φορίαν λαβόντε; έφιππεύσαμεν καί άφοΰ διέβημεν 
πολλούς ξηροχειμάρρους, μετά τήν άποποίησιν κα
ταλύματος παρά τοϊς Τουρκομάνοις, ως καί τήν 
πρωίαν παρά τοϊ; ϊ,αρτάροις, έφθάσαμεν εί; τον 
μύλον. 11 τύχη καί ή επιμονή μάς είχαν καλώς 
οδηγήσει" είμεθα άνωθεν τής άκροπόλεως τή; αρ
χαίας πρωτ?υούσης τής Λυδίας.

‘θ μύλος ούτος άνήκεν εϊς δύο Ελληνας, ό εί; 
τών οποίων κοιμώμενος εί; τό ύπαιθρον έπί μια; 
ψάθης, ώς βεβαίως δέν είχε ποτέ κοιμηθΛ ό προ- 
κάτοχό; του Κροϊσσος, δυσηρεστήθη πολύ άφ·.- 
πνισθείς εις τόν πρώτύν του ύπνον υπό διαβατών, 
οιτινες ήρχοντο τήν δεκάτην ώραν τής νυκτος νά 
κτυπήσωσι τήν Ούραν τοΰ μόλου του, ολίγον εκ
τεθειμένου, ώς έκ τής θέσεώς του, είς τοιαύτας 
έπισκέψεις. Δέν είχε λοιπόν όρεξιν νά μάς δεχθή 
είς τόν μϋλόν του, άλλ’ δ Marchand έθυμωσε και 
τοΰ είπε μετά τίνος σοβαρότητος καί πεποιθήσεω; 
αληθώς κωμικής"· «Πώς τολμάς καί αποποιείσαι
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νά δεχθςς εις τόν μΰλον σου έπί πληρωμή τού; 
ενδόξου; αύτού; ίένους;» Εάν ίσο Τούρκος, ένόουν 
τήν άποποίησίν σου’ άλλ' εί; Ελλην ραγιάς ! Είς 
Ελλην! έπανελάμ.βανε μετ’ άγανακτήσεως. ‘θ 
ξενοδόχος μας ένόησεν ώ; φαίνεται τό δίκαιον καΐ 
όσθόν τού πράγματος διότι μάς διέταξε νά καθή 
σωαεν εί; Sv δωμάτιόν, δπου ό αδελφός του φιλο- 
ξενώτερος αύτού, ή ϊσως εΐδημονέστερος τών κα
θηκόντων τών ψαγιάδων πρό; τού; ενδόζου; ξένου; 
τού; φέροντας μπουγ’ουρδΐ, μά; ειχεν ίδη είσάξει. 
Παρυθύ; ή-αψε πυράν τή; οποίας είχομεν ολοι 
απόλυτον άνάγκην, διότι ε'μεθκ έν -ώ μέσο; βάλ
των, καί ποτέ μου δέν εϊχον ακούσει νά κοάζω* 
σι τόσοι βάτραχοι συγχρόνως' διανείμαντε; δέ εί; 
δλου; σιγάρα, πράγμα τό όποιον είναι άγνωστον 
εί; τά βάρβαρα αύτά μέρη, προσφκειώθημεν μετά 
τών ξενοδόχων μα; καί παρήλθεν ή δυσαρέσκεια, 
ήμεϊ; δέ ήμεθα λίαν εύχαριστημίνοι περατώσαν- 
τε; σχεδόν την εκδρομήν μας και πλησιάζοντας 
εί; τό τέλος εί; τό όποϊον εϊχαμεν άπελπισθή ότι 
6ά έφθάναμεν.

Τήν πρωίαν τή; επαύριον έγερθίντε; ε'.'δομεν 
μετά μεγάλη; χαρά; οτι ό μύλο; έπι τοΰ όποιου 
εΐμεθα έκειτο ακριβώς εϊ; τού; πόδα; τοΰ ύψικο- 
ρύφου δρους έπΐ τοϋ οποίου ύψούνται τά τείχη 
τής άκροπόλεω; τών Σάρδεων. Ηρχίσαμεν λοιπόν 
άναζητοΰντα; οδόν τινα διά ν άναβώμεν έκεΐ, 
έφαίνετο δμως τοΰτο άδύνατον.βοτέ άκρόπολις δέν 
ήδόνατο νά ύπειασπισθή ύπό τή; φύσε»; καλλίτε
ρου έκείνης τοϋ Κροίσσου. Τό δρο; έπι τοΰ όποιον 
είναι κτισμένη είναι έν είδος πλακοϋντος αμμώδους 
μέ πλευρά έντελώ; κάθετα καΐ μεγαλοΰψή. ϊσω; 
δέ ή τέχνη κατέστησεν άποτομώτερα ακόμη τά 
πλάγια τή; άκροπόλεω; τά πρό; τήν πεδιάδα 
τήν διαβρεχομένην ύπό τοϋ Ερμου. 'Οπω; καΐά· 
εχη εόρέθημεν στενοχωρημένοι ένώπιον τοΰ κατά 
πολλάς εκατοντάδας ποδώνυψηλού τούτου τείχους. 
Μετά δέ διαφόρους προσπάθειας ανωφελείς, άνεκα- 
λύψαμεν μονοπάτών τι στενόν τό όποϊον έφαίνε
το ένοΰν όμοΰ πολλάς πυραμίδας έχούσας τοί
χους αποτόμου; καΐ συνήθως καθέτου; ώς έκεί
νου; τοΰ ο.ους. ήκολουθήσαμεν τό είδος τοΰτο τήί 
γέφυρα; τή; άνευ παρατειχίων, καΐ κατωρθώσα- 
μεν ουτω νά φθάσωμεν εί; τήν άκρόπολιν.

Ητο τώ δντι μεγαλοπρεπές θέαμα καΐ λαμ
πρότερου πάντων τών όσων είχομεν {δεϊ, έπομένω; 
δέ κ»ΐ πλέον έκτακτον. Πανταχόθεν ύψοΰντο ύπό 
τού; πόδα; μας κοκκινωπά’, πυραμίδες έν αταξία, 
αί μέν έπΐ τών δ'-, σχεδόν ώ; τ&ρχμ,βες έκ σω

ρών πάγων. Αφ’ ένό; τά πρασινωπά στρώματα 
τοΰ Τμώλου έχαμήλωνον ολίγον κατ’ολίγον πρό; 
τήν πεδιάδα' άφ’ ετέρου έφαίνετο ή πεδιάς έστε- 
φανωμένη έζ ορίων,ή λίμνη τών Ζυγών, και οί γή
λοφοι τάφοι τών άρχαίων βασιλέων τή; Λυδίας/π 
πεδιάς αΰτη, η λίμνη, ό όρίζων, τό πλήθος τοΰτο 
τώ» κορυφών, αΐτινες ώμοίαζον πρό; μεγάλα κύ
ματα έξ έρυθρά; άμμου υψωμένα καΐ συνδεδεμένα 
ώ; έκ θαύματος’εί; τούς πόδα; των δ Πακτωλός 
καΐ έπΐ τών όχθών του τά ωραία έρείπια τοΰ 
ναοΰ τή. Κυβέλης, ημείς αύτοΐ έπΐ τέλους μεμο
νωμένοι καΐ μετέωροι ΰπε.άνω τή; θαυμασία; ταύ
τη; σκηνής, τά πάντα συνέεεινον έπΐ τό ν’ αύξή- 
σωσι τήν έντόπωσιν ήν μάς έπροξένησε κατά πρώ
τον, και έπί τινα χρόνον έμείναμεν ακίνητοι πρό; 
τήν θέαν ταύτην, πριν π.οβώμεν εί; τήν έξέτασιν 
τών έρειπίων τά όποια μά; περιεκύκλουν.

Τά υπάρχοντα τείχει τή; άκροπόλεω; ύψοΰνται 
βεβαίως έπϊτή; αύτής Θέσεως εϊς ήν ήτο ή αρχαία, 
διότι ή θέσις αύτη δέν ήτο δυνατόν ν’ άλλάξη' 
άλλ’ ενταύθα καθώς καί ε ς τήν’Εφεσον τά τείχη 
έκτίσθησαν εί; τού; μεταγενεστέρου; χρόνους έκ 
τεμαχίων έν μέρει άρχαίων. Πανταχοΰ κομμά
τια στηλών καΐ κιονόκρανων είναι προσηρμοσμένα 
εί; τόν τοίχον. Πολλοί δέ τών λίθων τοΰ τείχους 
φέρουν έπιγραφάς. Μία έξ αύτών ήτο χριστια
νική’ άλλη δέ τις, ήτι; μάς έφάνη καί πε
ρίεργος άνέφερε περί τών .Terre ή·ώτωκ τώτάριε- 
ρωμέτωτ tic τητ γ.Ινχβϊαΐ πατρίδα’ ό Merimee 
έλαβεν άντίγραφον ταύτη; καΐ έπραξε καλώς, διότι 
απαιτούνται κνήμαι καλαΐ, τών όποιων στερούν
ται ώ; έπΐ τό πλείστον οί άθροίζοντες έπιγραφάς, 
δεά νά τήν φθάση τις. ’.Αφού περιέργως έζετάσαμεν 
τά τείχη τής άκροπόλεω; κατέβημεν είς τήν πε
διάδα καΐ άπό χαράδραν εις χαράδραν διευθύνθη- 
μεν πρός τά έρείπια τοΰ ναοΰ τή; Κυβέλη;, δπου 
έφθάσκμεν μετά σφοδράν άντίστασιν εναντίον ορ
μητική; προσβολή; πέντε ή St κυνών τών Τουρ- 
κομάνων, οίτινε; έφαίνοντο δτι τά έφύλαττον. 
Οί μεγάλοι έκεϊνοι λευκοί κύνες ήμιάγριοι ώς 
οί νομάδες κύριοί των, ώρμησαν αίφνης έναν- 
τίον μα; άπό διάφορα μέρη. Ή θέα ενός πιστο
λιού διευθυνθίν :ο; καθ’ ενός έξ αύτών δέν τούς 
έσταμάτησε ποσώς, άλλ’ ειδοποίησε τάς γυναίκα; 
τών Τουρκομάνων,αΐτινες ετρεξαν καΐ μάς έσωσαν’ 
ό κύων τοΰ μύλου, είς τόν όποϊον είχομεν διανυκτε- 
ρεύσει, μέ αξιοσημείωτου αίσθημα τών φιλοξενι- 
κών καθηκόντων, μέήρωϊκόν θάρρος, ώρμησ» γεν- 
ναίω; νά μά; ύπερασπισθή' άλλά τι ήδύνατο νά 

κάμη Λ έναντίον έξ ; Ηκούσαμεν τάς φωνάς του, 
άλλά δέν τον είδομεν έπανερχόμενον.

Έπΐ τέλους έφθάσαμεν εί; τόν ναόν. Αί δύο στή- 
ϋ.ιι αΐτινες ϊστανται όρθιοι καΐ τά πολυάριθμα ε
ρείπια τά κατά γής κείμενα παρουσιάζουσιν έντε- 
λή τύπον τής αρχαία; ιωνική; τάξεως. Ούδέν ά 
πλούστερον καΐ ώραιότερον τή; περιφέρειας τών 
κοσμημάτων τών όποιων αί χαρίεσσαι σπειρι ειδεϊς 
γραμμαΐ έκτυλίσσονται είς τά δύο πλευρά Ιωνικού 
κιονοκράνου’ εΐναι τώ δντι άπεικόνισμα στίχου 0- 
•μηρικοΰ.'Ό Merimee ζωγραφίζων αύτά τά κοσμή
ματα μοί έπεδείκνυε τάς λεπτότερα; καλλονές 
τής'Ελληνικής ’Αρχιτεκτονικής,τήν όποιαν εκτιμώ 
υπερβαλλόντως. Εφείλκυσε δέ ιδίως τήν προσοχήν 
μου έπΐ τή; ποικιλία; τών στολισμών έκαστου 
κιονοκράνου τών οποίων ούδέν ώμοίαζεν έντελώ; 
πρός τό άλλο καΐ εί; τόν ναόν τή; Κυβέλης εί; τά; 
Σαρδεις, καθώς καΐ εις τόν ναόν τή; ’Αρτέμιδο; 
είς τήν Μαγνησίαν. Ανευρου έκεϊ τήν έλευθερίαν 
έκείνην τής 'Ελληνικής μεγαλοφυί’ας, ή'τις δέν κα- 
τέστρεφε ποσώς τήν ενότητα, άλλά παρήγεν αρμο
νίαν ζωηράν καί ζώσαν.

Τοιαΰται είναι αί στήλαι τών ’Ιωνικών ναών, 
έκ δέ τοΰ λεπτού τούτου χαρακτηριστικού, ώς καΐ 
έκ πολλών άλλων φαίνεται δτι ή τέχνη τών Ελλή
νων εϊναι έξαίρετον άπεικόνισμα τής ποιήσεώς των. 
Μέ λύπην μας άπεχωρίσθημεν τών ωραίων τούτων 
έρειπίων, διά νά δροσίσωμεν τά χείλη μας έκ τοϋ 
ΰδατος τοΰ Πακτωλού, τό όποϊον ρέει εϊς τούς πό- 
δας τοΰ ναοΰ. Ό Πακτωλός, τόν όποϊον ό Σοφο’ 
Χλής ονομάζει μέγαν εϊναι ρυάκιον σήμερον.

Αφού εϊδομε» τήν Εφεσον, τήν Μαγνησίαν, άφοΰ 
διέβημεν τόν Τμώλον, άνέβημεν είς τήν άκρόπολιν 
τών Σάρδεων, καΐ έπίομεν έκ τοϋ ΰδατο; τοΰ ΙΙα- 
Χτωλοΰ, τό όποιον φοβούμαι δτι δέν Οά μας κά
μει πλουσιωτέρους, έπρεπε νά έπιστρέψωμεν είς 
Σμύρνη- διά νά προφθάσωμεν τό ατμόπλοιου τής 
Κωνσταντινουπόλεως καΐ νά έπανείρωμεν τόν συν- 
ταξειδιώτην μας Κ. Λενορμάν, τοΰ όποιου πολ
λάκις γοθάνθημεν τήν στέρησιν τοΰ βλέμματός 
του καΐ τών γνώσεών του, καΐ τόν λόγιον συνερ
γάτην του Κ. δε Witte. Τούτο λοιπόν έπράξαμεν 
έν μεγάλη ταχύτητι, ώστε μετ’ού πολύ έπανείδο- 
μεν τάς θελκτικά; πεδιάδα τά; ύπό τοΰ Μέλητο; 
άρδευομένας, τά έκ ροιών δάση, θέαμα αληθώς 
τερπνότατου, τά όποϊα άναμιμνήσκουσι τά έκ λε- 
μονεών δάση τοΰ Σορρέντου, έχαιρετήσαμεν έκ νέου 
τόν θαυμάσιον δρμον τής Σμύρνης, τήν μεγαλοπρε
πή κοιτίδα τού ’Ομήρου καΐ άνεχωρήσαμεν.

Π Ο IΗ 31 2.

II ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΡΤΙΟΥ.

ύ Αρη; έσάλπισε 
Τόν μέγαν αγώνα,

Καΐ πάλιν μά; έφερε 
Τής δόξης τόν κλώνα,

Καΐ είπε χαρμόσυνος. 
' Λάβετε αύτόν!

Καΐ εϊπεν'— Είς βάσανα 
Ελλάς, έκοιμάσο, 

Πεινώσα, ρακένδυτος 
Είς δρ’ έπλανάσο,

Τόν τάφον σου έβλεπες 
Εμπρός άνοικτόν !

Πρό; δλου; ίκέτιδας 
Ετεινες χεΐρας, 

θί γόοι σου έφθανον 
Μεγάρων τάς θύρας

Τό δάκρυ σου έλουεν 
Άλύσεις πίκρας.

Πλήν οϊμοι! τήν δύστηνον 
Σέ άφησαν μόνον

Νά στένης, νά τήκεσαι 
Εν μέσ’ άλγηδόνων, 

σ’ έπότισαν κύλικα 
όδόνης, άράς . . .

Ελλάς, δέν άπέθανες, 
11! πνέεις άκόμα, 

Η ώσα σου έφθασε, 
Μέ φλέγον τό δμ.μκ 

Ασπάσου τής πίστεως 
Τόν σωστήν σταυρόν.

Μ’ As ήϊνον σάλπιγγα 
Τά τέκνα σου κράξε,

Λαβέ τήν σημαίαν σου, 
Τά όπλα σου δράξε, 

Καΐ τρέξε, και δρμησον 
Κατά τών εχθρών

ί>.’ δίωκε άφοβος 
Βαρβάρων τά στίφη, 

ίί! κτύπα θανάσιμα 
Μέ ξίφος εις στήθη,

Αγάλλου, θριάμβευε 
Ηρόυων πηγή !
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έλλάς, σύ ή δόξα μου
Καί το καύχημά μου*

Ει; σέ ττ,ν ασπίδα μου,
Εις σέ τ’ άρματά μου,

Μέ σέ τά ούράνια,
Μέ σέ καί ή γή! »—

Κ’ ήγέρθη πανίσχυρος
11 πριν κολασμένη’

Αλύσεις συνέτριψε»
11 ποίν δεδεμένη,'

Κ έφάν’ ή περίδοξο;
Μεγάλη Ελλά: !

Κ’ ή φύσις περίχοσμος
Ευθύ; ένεδύθη’ ,

Πτηνών το μηνύρισμα
Είς κήπους έχύθη,

Τό κΰμα έσάλευσε
Μέ κλίσεις πολλάς.

Καί αίφνης έσείσθησαν
Τά δάση, τά ορζ,

Καί πάντοθεν ώρμησαν
Δεινοί οπλοφόροι

51’ άστράπτοντα ό'μματα,
Μέ ξίφη γυμνά.

Τριγύρω έτάχθησαν,
Είς γόνατα πίπτουν,

Τήν βλέπουν καί έυ.προσΟεν
Αυτή; όλοι κύπτουν,

Εκείνη δ επάνω των
Τό βλέμμα γυρνά.

£1! λάμπει ή όψις
ής άστρον ημέράς,

Καί πλέουν οί βόστρυχοι
Χρυσοί ’στους αιθέρας,

Καί τρέμουν τά’μέλη της,
Τό χώμα κτυπδ.

—Μή πλέον τά δάκρυα,
Γενναίως φωνάζει, 

ϊδού τών τραυμάτων μας
Τό αίμα πώς στάζει,

51’ εμέ δστις άτρομος
Ελλάδ’ αγαπά,.’ ’

»Μακράν ο: άνάλκηδες,
δίε τρέμοντα πόδα

Προσφέρουσιν οϊτινες
Τύραννοι; τά ρόδα

Τής γής τών ηρώων μου,.
Τής γής τ’ ουρανού ’. .

Ζητώ άνδρειόφρονα;
Υιούς τών θυμάτων,

Τυράννου; νά πνίζώσιν
Εντός τών αιμάτων ·.

Μ ίσχύν τοΰ βραχίονα;»
Ms ρώμην τού νοΰ.

»Μ’ έν βλέμμα ίδέτε με
ΓΙληγά; πόσα; φέρω . . . 

Θυσίαν έτέλεσα,
Ευφραίνομαι, χαίρω’ 

H Σάλπιγξ έσήμανε,
Μάς ήλθ’ δ καιρός. 

’Εμπρός οί Θρασύβουλο·.,.
5ί έμέ οί ανδρείοι, 

Το σόμπαν περίφοβου
Τό-βήμά μας σείει,

Ας τρέμουν οι τύραννοι,.
Γενναίοι, εμπρός !

Τόν κΰβόν μου έρριψκ
Θριάμβου, θανάτου, 

Εγράφη ό όλεθρός’
Του πρώτου ζ’ εσχάτου 

Βαρβάρου, μέ αίματα
1ί γή ας βαφή ! 

Βρυχώμεν’ ώς λέοντες,
£! σκύμνοι, πηδάτε’ 

Τήν φρίκην, τόν θάνατον
Σπορπάτε, κτυπάτε 

Είς λήθην, είς βόρβορον
Αύτός.ά; ταφή.

Κ’ ήγέρθησαν άπαντες
5Ιέ λάμποντα ξίφη’ 

Εμπρός της έτάχθησαν
Εί; σύμπυκνα στίφη, 

Τάς χεϊρά; των έτειναν
Πρό; τδν ουρανόν;

Καί είπον βροντόφωνα
’Εζ βάθους καρδίας, 

Μέ δάκρυ εις τ’ ό’μμα των,
Μέ ήθος μανίας,

Καί είπον πυρέσσοντες
£2! όρκον δεινόν.

—Γ»Μά τ’ άγια χώματα 
Αύτά τής Παλλάδα;, 

.·

Μά τ’ άγιον όνομα 
Πατρίδος Ελλάδος, 

Ενόσω ό άπιστος 
ΙΙμάς βεβηλοΤ

Μέ χειρ’ έκδικήσεως
Λυτόν Οά κτυπώμεν,:

Τήν φρίκην τόν θάνατον 
Παντού θά σζορπώμεν,

Εως ου τοϋ Αραβας 
’Εκλείψ’ ή φυλή !» —

Σκιαί τών πατέρων μας, 
Πανόλβιοι σκιρτάτε,

Τό έθνος τό δύστηνον 
ιδού άνιστάται, 

ιδού τών προγόνων μας 
Η φίλη αύγή.

Μά δλα τά βάσανα 
Θυμάτων άθόων,

Μά τ’ άγια αίματα 
Τοσοΰτων ηρώων 

Η τίγρις είς αίματα 
’Ώ ! ναί Οά πνίγη !

Φριζτής έκδικήσεως 
ήγέρθη βραχέων, 

’Εν μέσφ ό βάρβαρος
Θανάτων μυρίων

,Θά εϊπη τό ύστατον ' 
Γκιαούρ φονικόν . . .

Σκιαί τών πατέρων μα;
Πανόλβιοι σκιρτάτε, 

Τό έθνος τό δύστηνον
Κινούν άνιστάται

Ρομφαίαν ελεύθερον 
Φλογών μαγικών !

ΚΛΕΑΝΘΗΣ I. ΠΑΠΠΛΖΟΓΛΟΥΣ.

τάΧΚτϊλοζ εκλογή καί χρήσις λέξεω; έχούση; καί 
άλλην συνώνυμον δέν είναι έργον εύκολου ουδέ 
είς τόν είδότα μίαν τινα γλώσσαν, πολλώ δέ μάλ
λον είς τόν έφιέμενον αυτήν μαθέϊν. Διά τής βοή
θεια; λ.οιπόν τοΰ λεξικού τών συνωνύμων εΰχε- 
ρεστέρα καθίσταται η αποφυγή τών σκοπέλων καί 
σμαλωτέρα ή μέθοδος πρός έκμ.άθησιν τής Γαλ
λικής γλώσσης, ήτι; κατέστη σήμερον γλώσσα 
κοινή πάσι τοϊς πεπολιτισμένοι; λαοί;.

Οί ΕΑΙηνες συγγράφεις· Αημοσθίνους ύ περί 
Στεφάνου Λόγος, μεταφρασθεις ύπό Σ. Παμ- 
πούχη. Έν ’Αθήναις 1865.

’Ολίγιστοι δυστυχώ; τών παρ’ ήμΐν λογίων, ώ; 
καί άλλοτε είπα μεν, συντελούσιν είς τήν διανοη
τικήν άνάπτυξιν καί μόρφωσιν τών συμπολιτών 
των’ οί πλεϊστοι τούτων περιορίζονται είς τάς έν 
τώ Πανεπιστήμιό ή καί έν τοϊς Γυμνάσιο·.; ξηρά; 
παραδόσεις των καί ουδόλως άναλογίζονται δτι 
ύπάρχουσι καί πολλαΐ άλλαι τάξεις ανθρώπων μή 
δυναμένων μέν νά φοιτώσιν ές αεί είς τά σχολεία 
καί τά πανεπιστήμια πρός άκρόασιν μαθημάτων, 
έπιθυμούντων δέ νά έχωσί τι καί έν οίζω πρός 
άνάγνωσιν. Διό μέγα; οφείλεται έπαινο; είς τούς 
άνδρα; εκείνους έν οϊ; καί δ κύριος X, Παμπού- 
κης, δστις καίτοι προβεβηκώ; τήν ηλικίαν, δέν 
διανύει έν αργία τάς γηραιά; ήμέρας του, άλλ 
άσχολεϊται περί τήν συγγραφήν διαφόρων επω
φελών τή νεότζτι πονημάτων. Νομίζομε·/ δέ πε
ριττόν νά είπωμέν τι περί τοΰ παρ αύτοϋ μετα- 
φρασθέντος λόγου. 0 λόγο; ούτος έθεωρήθη ανέ
καθεν ώ; το αριστούργημα τής ρητορικής, έτυχε 
δέ μεταφραστήν ένα τών άξιολογωτέρων διδα 

σκάλων τής εποχής μας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

^εξιχόν. τών συνωνύμων τής ΓαΜιχής γ.Ιώσ- 
' σης, ύπό I. Καρανούτσα, πρός χρήσιν τών 

σγο^εΖωι· χαϊ Γυμνασίων. Er Αθήναις 1865. 

ό κύριος Καρασούτσας διά τή; έκδόσεω; τοΰ 
λεξικού τούτου άνεπλήρωσε τό μέγα κενόν, τό 
όποιον τέω; συνησθάνοντο οί διδασκόμενοι τήν 
Γαλλικήν γλώσσαν, διότι όμολογουμένως ή κα-

ΑΙΙΟΦΘΕΓΜΑΤΑ.

Τό μεθυστικώτερον πάντων τών ποτών, καί εν 
ταϊς χώρα·.; έζείναις ών ό οίνος προςενεΐ πλει* 
στην καρηβαρίαν, είναι αναντίρρητοι; . . . τό ύδωρ 

τή; Αυλής.

*/' Αγχίνοες λόγοι είς τό στόμα ενός μωρού, 
ώς καί τά χρυσά νομίσματα είς τάς χεϊρας τού 
πτωχού, άείποτε γεννώσιν υποψίαν δτι προέρχον

ται έκ κλοπής.
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*,* 0 χαρακτήρ τοΰ ποιητοΰ είναι κράμά τι 
τής αφροσύνης τοΰ άσωτου και τής πλεονεξίας τοΰ 
φιλάργυρου.

Ευοίσκομεν τήν ζωήν τόσω σύντομον, καί 
όμως έπικαλούμεθα ώ; τι ευεργέτημα τόν ύπνον, 
δστι; άφαιρεΐ τό ήμισυ αύτή;.

*„*' Ασεμνο; γυνή είναι φαγητόν άνάλατον.

*/’ 0 έν τοϊ; νεκροταφείο·.; άναπνεόμενος αήρ 
εξαγνίζει τά; σκέψεις μα;.

*„*’ Ούδ’ ή χειρ τόν ριφθέντα λίθον ούδέ τό 
στόμα τόν φυγόντα λόγον δύναται νά κράτηση.

Φοβεοώτερο; είναι στρατό; έλάφων έχων 
στρατηγόν λέοντα, ή στρατό; λεόντων στρατη- 
γούμενος ύπό έλάφου.

%* ό χρυσός είναι καταπειστικότερος των 
ρητόρων, διό καί οί αρχαίοι έλεγον «χρυσού λα- 
λοΰ.ντος, πάς άπρακτεί.τω λόγος.»

ΠΟΙΚΙΛΑ.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΡΛΝΖΕΡΟΐ..

Πτωχός τι; μεταπράτης βιβλίων εισέρχεται, 
μίαν ήμέραν εί; τήν οικίαν τοΰ ποιητοΰ Βεραν- 
ζέρου.

— Κύριε, τώ λέγει, έρχοματ νά σάς παρακα- 
λέσω νά λάβετε τήν καλ.ωσύνην νά μοΰ γράψετε 
δύω στίχου; είς αύτό τό λεύκωμα.

— Ποιος σά; στέλλει ;
— Κύριό; τι; ό οποίο; δεν σά; γνωρίζει μέν 

ποοσωπικω;, άλλά θεωρεί μεγάλην ευτυχίαν του 
νά λάβη έν αύτόγραφον τή; χειρό; σα;.

•— Δέν γράφω ποτέ εί; λευκώματα. Λυπούμαι 
πολύ, άλλά δέν δύναμαι νά κάμω αύτό τό οποίον 
μέ ζητείτε. Υπάγετε εί; τό καλόν.

— Α ! Κύριε πόσον ήθελε χαοή εκείνο; όποΰ 
μ έστειλε .. .

— Πιθανόν, καί τώ είμαι ευγνώμων' άλλά 
δεν ήμπορώ κατ’ ς,ύδένα τρόπον. . . .

Καί όμως ήθέλετε υποχρεώσει πολύ κ’ έμέ 
τόν ίδιον.

— Καί τί ένδιαφέρεσΟε σιίς εί; αύτό τό πράγ
μα ;

— Ω ! καί πολύ, κύριέ μου' είμαι πτωχός· 
άνθρωπος, έχω οικογένειαν, κατ μέ υπεσχέθησαν 
πενήντα φράγκα ά; ήθέλετε νά γράψετε δύω μό.- 
νον στίχους εί; αύτό τό λεύκωμα·

— Πενήντα φράγκα !
— Μάλιστα' κατ επειδή πλησιάζει ή προθε

σμία νά πληρώσω- το ένοίκιον, αύτό· θά μέ διευκό
λυνε.

— Εχετε, είπατε, οικογένειαν ;·
— Μάλιστα, Κύριε.
0 Βερανζέρος λαμβάνει εύθύς τό κονδύλων,, 

λέγων. ίί! τώρα αλλάζει' καί γράφει τά έξής,
«II est un Dieu, devant lui je m’incline,
Pauvre et content sans lui demander rienr 

que la suppression des albums.»
ΪΓτοι

«Τπαρξιν Θεοΰ δοξάζω, πρό αύτοΰ γονυκλιτώ,
Πένης κ εύχαριστημένο; τίποτε δέν τοΰ ζητώ,, 

είμή τήν κατάργησιν τών λευκωμάτων.»
Γνωστόν δ ότι οί δύω στίχοι είναι ή αρχή ένός; 

τών περιφημοτέρων ασμάτων τοΰ ποιητοΰ,.
«Le Dieu des bonnes sens.»D

I. K.

ΙΓΙηθυσμός MavpoGovvboo. — ίίμερολόγιον· 
έκδοθέν τή Πρωτευούση Σεττίυη περιέχει τά; εξής 
στατιστικά; πληροφορία; περί τοΰ Μαυροβούνιου ;■

Κατά τήν άπό 1 I Οκτώ βρίου 1 863 μέχρι 1 4 
Οκτωβρίου 1864 γενομένην άπαρίθμησιν, δλος ό- 
πληθυσμός τοΰ Μαυροβούνιου καί τής Βέρδης. 
συμποσοΰταε είς 196,238 άτομα, ών 96,889' 
άόρενα καί 96,339 θήλεα. 0 αριθμός τών εγγε
γραμμένων στρατιωτών είναι 2ί>,000, καί χρείας 
τυχούσης προστίθενται άλλαι 10,000 άνδρών· 
Αρχηγός τοΰ στρατού είναι, ό βοϊβόδας Μίρκο; 
Πέτροβιτζ Νιεγόσης" 500 άνδρε; ύπηρετοΰσιν ώς 
φύλακες, ό ήγεμών έχει δύο γραμματείς καί 
τρεις υπασπιστές. Η γερουσία, τό άνώτατον δι' 
καστήριον έχει ένα πρόεδρον,· ένα αντιπρόεδρον, 
1 6 γερουσιαστές καί ένα γραμματέα. 6 ετήσιος 
φόρος συμποσοΰται είς 100 χιλ. φλωρίνια. Ο 
κλήρος συνίσταται έκ τριών πρωτοπρεσβυτέρων 
καί 400 ιερέων.. Ενδεκα μοναστήρια συμπεριλαμ- 
βανουσιν ολίγου; μοναχούς. Εν τή πρωτευούση 
υπάρχει σχολεϊον μέ 4 τάξεις, καί είς άλλας 
κώμα; 1 I σχολεία μέ 2 τάξει; έκαστον.

Η EUAYAIS ΤΗ3 ΟΖΕΡΑΙΗ3.
(Συνΐχιια από φυλλάδ. 53).

— Πώς καλή μου μήτερ, έγνωρίζετε λοιπόν. . .
— ότι τόν αγαπάτε ακόμη; Το έμάντευσα, αγα
πητή μου κόρη. Φευ ! δέν έξήρτητο άπό έμέ να σά; 
απαλλάξω τής θλιβερά; ταύτης δοκιμασίας.

Η λδελαί; εκουψε τό πρόσωπόν της είς τό στή
θος τής γραίας φίλη; τη; καί έμειναν ουτω; άμφό- 
τεραι έπί τινα; στιγμές περιπεπτυγμέναι.

Εν τούτοι; ό Αλφρέδος Δουκλέρκ έμεινεν είς τήν 
φλιάν τή; εκκλησία;" άφ’ ού δέ ήκολούθησε διά 
τών βλεμμάτων τά; άπομακρυνομένας γυναίκα;, 
καί είδεν αύτά; χανσμένας δπισθέν τών καλάμων, 
ούδέ ήκουε πλέον τόν κρότον τών βημάτων των 
καί τόν ψιθυρισμόν τών φω ών των, έσρίφθη έπι 
τίνος έδρα; καί έχυσεν άφθονα δάκρυα, νομίζων 

δτι δέν ήσαν έκεϊ μάρτυρες.
Αίφνης σκιά τις παρενέβη μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ 

ζωηρού φωτός, τό όποιον είσήρχετο είς τόν ναΐ
σκον διά τή; ήμιανεωγμέν/ς θύρας καί χονδρά 
σιδηρόηλα υποδήματα αντήχησαν έπί τοΰ έδά 
φους. 0 νεανίας έσπόγγισε ταχέως τού; οφθαλμού; 
•ςου καί έστράφη 'ίνα ιδη τίς ήτον ό ένοχλητικός 
έ-εΐνο; άνθρωπος, δστις ήλθε νά ταράξη τήν λύ
πην του.

0 απροσδόκητο; ούτος νέηλυ; ήν ό αγρονόμος 
Διονύσιος Λαμβέρτος. δστι; ήτον ένδεδυμένος καί 
έφωδιασμένος ώς διά Θήραν, μέ τό πυροβόλου του 
εί; τόν ώμον καί ρέ τόν συνήθη πίλόν του βν έ- 
κράτει είς τήν χεϊρα έκ σεβασμού πρός τήν ιερό
τητα τοϋ τόπου. Τό πρόσωπόν του, τό τοσούτω 
ραδινόν καί φαιδρόν τήν προτεραίαν, ειχεν ύποστή 
έν μια μόνη νυκτί φρικώδη άλλοίωσιν. Ητον ώ- 
"χρότατος καί οί οφθαλμοί του ήκτινοβόλουν τήν 
άπαισίαν εκείνην λάμψιν, ήν προξενεί σφοδρό; πυ
ρετός. Αποθέμενο; δέ τό πυροβόλον του δπισθέν 
τής θύρα;, καί προχώρησα; πρός τόν ’Αλφρέδον, 
τώ είπε μέ φωνήν βραγχνήν καί απότομον, [εί; ήν 
προσεπάθει νά δώση τόνον θυμηδία; ».
•— Λοιπόν τήν είδατε, πτωχέ μου; ύμιλ.ήσατέ μοι 
είλικρινώς καί μή δυσπιστήτε πρός με. Ημην όπι
σθεν τοΰ τοίχου τοΰ έκκλησιδίου όταν έξήλθαν ... 
Η μικρά κυρία σά; είπε κανένα καλόν λόγον τού- 
λάχιστον ;
— Κανένα, ύπέλαβεν ό νεανίας, είς 8ν ή έρώτησις 
®ότη έξήγειρε τήν θλίψιν.
— ’Αλήθεια; ύπέλαβεν ό Διονύσιο; μειδιών" λοι

πόν θά σάς εϊπω έγώ τήν αιτίαν, διότι ή μήτηρ 
μου ητο παρούσα- Η Καλή Γυναίκα έχει ένα τρό
πον νά διαστρέφει τά πράγματα καί νά τά κάμνη 
πάντοτε όπως θέλει. Εμέ δστις σά; όμιλώ χιλιά- 
κις μ' έβασάνισεν ούτως" άλλά τόρα ηλλαξα μέθο
δον, διότι τήν άφίνω νά λέγτ, καί τή υπόσχομαι 
ό,τι ζη:εί, άλλά πράττω κατά τήν διάθεσίν μου. 
όλη» τήν νύκτα απόψε μέ έδίδασκεν, τλλά τοΰτο 
δέν μ’ εμπόδισε νά ... . Στοιχηματίζω δτι η νέα 
κυρία θά σά; εϊπεν δτι ό σύζυγός της είναι πολύ 
λεπτοκαμ -μένος, πολύ κομψό; καί δτι γλαρύνουσιν 
όμοϋ ώ; ζεύγος περιστερών έν τώ περιστερεώνι.
— Διόλου, άλλά μ έκαμε νά έννοήσω. ..

— Λοιπόν ή μήτηρ τοΰ Λαμβέρτου τή ένέπνευσεν 
αύτό. Βλέπετε, ύπέλαβεν ό αγρονόμος σαρδόνιον 
καγχαζων, δέν δύναμαι νά έννοήσω πώς μία γυνή 
άγια ώς- αυτή δύναται νά πείση τού; άλλους νά 
λ έγωσι ψεύδη τοσοΰτον μεγάλα .. . Γνωρίζω τήν 
αλήθειαν έγώ, διότι έκ δ.αληυμίτων μανθάνω τί 
συμβαίνει έκεϊ είς τόν πύργον,καί ήξεύρω δτι ή νέα 
κυρία χύνει περισσότερα δάκρυα άφ’ δσον έπρεπεν.
— Είνε τοΰτο αληθές ; ήρώτησεν ό 'Αλφρέδος μετά 
ταραχής, νομίζετε δτι ή Αδελαΐς μετανοεί ήδη 

δι’ δ,τι έπραξε;.
— Χθές δέν ήμην τόσον βέβαιος, άλλά σήμερον 
στοιχηματίζω δτι φυλάττει διά σάς κάτι αίσθη
μα ερωτικόν. Δέν ήθελε νά εϊπη τοΰτο, διότι ή 
μήτηρ μου ήτο παρούσα καί τήν έτρωγε μέ τού; 
οφθαλμούς, άλλά εινε ολον τό ίδιον. Περί τούτου, 
κύριε Αλφρέδε, είμαι τόσον βέβαιο.·, δσον καί δτι 
μέ λέγουσι Διονύσιον.
— Είθε ! ύπέλαβεν δ’Αλφρέδος μετά θερμότητος" 
καί έν τούτοι; τί θά μέ ώφελήση πλέον αν εκείνη 
συμμερίζηται τόν έρωτά μου ;
— Τί θά σά; ώφελήση ; ύπέλαβεν ό Λαμβέρτος μέ 
τόνον παράδοξον, νά τήν νυμφευΟήτ», δταν ή στιγ
μή έπέλθη.
— Νά τήν νυμφευθώ ; Μήν ε'σθε τρελλός ;

0 Διονύσιος έταπείνωσε τήν κεφαλήν καί έφάνη 
έγκύπτων εί; πένθιμου όνειροπόλησιν' δ δέ νεανίας 
τόν παρετήοησε πρός στιγμήν σιωπηλώς, καί βλέ
πων δτι δέν ώμίλει πλέον, ύπέλαβεν έναγωνίως.
— ’Ανεχωρήσατε έκ τής έπαύλεω; πολύ πρωί, 
Διονύσιε, καί ή μήτηρ σας είχε πολλήν ανησυχίαν 
διά τήν άπουσίαν σας" άλλ’ έπαν.-ρχεσθε έκ τή; Θή
ρας, ώς βλέπω. Εισθε πολύ ευτυχή; διότι δύνα-

| σθε ουτω νά λησμυνήσητε τά; λύπαςσας, παρα<- 
I διδόμενο; είς τά; συνήθεις διασκεδάσεις.
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— Τδ Or,ρεύμα τό όποιον ζητώ δέν εϊνε έκ τών 
συνήθων, άπεκρίθη ό άγρονόμος μειδιώ* μέ w-ρος 
σκυθρωπόν, και ήθελα να καταλάβω θέσιν πρό τής 
ώρωμένηί όίρας, διά νά προσβάλω χατά τήν ! 
επιστροφήν του. Καΐ δμως θά πιστεύσητε, κύριε, 
δτι άφησα τό ζώον νά διέλθη είς μικράν άπόστα- 
σιν άπ έμοΰ, χωρίς νά τό πυροβολήσω ; Ναι, εινε 
αληθέστατου. Οταν έξήλθον άπό τήν επαυλιν σή
μερον τό πρωί, είχον εις τήν κεφαλήν μου μίαν 
ιδέαν τήν οποίαν όλοι οί διάβολοι δέν μοΰ έξέβαλ- 
λον· άλλ’ όταν έμελλαν νά τήν πραγματοποιήσω, 
μοι έπήλθεν αίφνης άλλη ιδέα, καί έ-ρεζα δλην 
τήν πρωίαν διά νά σά; ευρώ καί σας τήν ανακοι
νώσω.
— Κίς εμέ ;
— Ναι, είς υμάς· υπήγα εις τήν ίπαυλιν καί μοί 
είπον δτι είσθε είς τό έκκλησίδιον μετά τής μη
τρός μου. Εγώ δέν είχον απόλυτον ανάγκην νά 
ϊδω τήν Καλήν Γυναίκα, διότι ήθελεν άρχίσει τήν 
διδαχήν, δπερ ούδόλως μ’ εύχαριστεϊ. έν τούτοις 
κατηυθύνθην πρό; τό μέρος τούτο διά τών έλών, 
καί δι’ όδοΰ τήν οποίαν δέν ήθελον συμβουλεύσει 
είς ούδένα μή είδότα τόν τόπον ώς έμέ’ έφθασα 
δέ καθ’ ή* στιγμήν είχετε έκτεταμένας συν,μιλιάς 
μέ τάς κυρίας. Εκρύβην λοιπόν περιμένω* τη,ν ά- 
να/ώρησίν των, διότι έγνώριζον πόσον ή, Σουσάννα 
ήτο φρόνιμος καί εφοβείτο τήν συνάντησιν άλλου 
τινός.. . Βλέπετε ότι δμν ήπατήθη*, καί ή δη έπε- 
θύμουν νά συνομιλήσω όλίγον μαζζσας.
— Λοιπόν όμιλεΐτε, κύριε Διονύσιε, ύπέλαβεν δ 
Δουκλέρκ μετ’ έκπλήξεως’ τί θέλετε νά μοί εϊπη- 
τε; Αλλ.’, έςηκολούθησε ρίπτων περί αύτόν βλέμ
μα ταχύ, δέν αρμόζει νά ταράττωμεν διά λόγων 
εναγών τήν γαλήνην τοϋ ίεροΰ τούτου τόπου, τοΰ 
καθιερωμένου είς τήν άνάμνησιν φίλου μή ΰπάρ 
χοντος πλέον.
— Αφήσατε ! αφήσατε ! εϊπεν ό άγρονόμος στρε
φόμενο; πρό; τόν τάφον μέ είδος παραφοράς, άν 
ό κείμενός έκεϊ δύναται νά μέ άκούση, δέν φοβού
μαι νά τφ δώσω τό μέρος του είς τήν έζομολό- 
γησιν. Γνωρίζει δτι είμαι πιστό; φίλος τών Σαιν- 
σομόν, έγώ, δτι θέλω τήν ευτυχίαν των, καί άν 
πράττω κακόν.. . ’Αλλ* ονειρεύομαι, προσέθηκεν 
άποτόμως, δέν δύναται νά μα; άκούση.

Καί κλείσας τήν θύραν τοΰ έκκλησιδίου επα
νήλθε πρό; τόν ’Αλφρέδον, τοΰ όποιου ή μυστη
ριώδης στάσις τώ ένεπνευσε τρόμον.

0 άγρονόμος έκάθησεν απέναντι αύτοΰ καί έ- 

στήριςεν έπί τοΰ μετώπου του τήν πλατείαν καΐ 
τυλλώδη χεϊρά του μέ ήθος ίδύνη;.
— Ας ίδωμεν είλικρινώς, εϊπεν αίφνης μέ τήν βρα- 
χεϊαν φωνήν του’ πιστεύετε, κύριε ’Αλφρέδε, δτι 
ύπάρχη δίκαιο; Θεός, δστις βλέπει πάν ό',τι πράτ- 
τομεν, καί άνταμείβει τούς άναρέτους, τιμωρεί δέ 
τού; κακούς, ών πολλοί είνε εί; την γήν;
— Και δύνασθε ν’ άμφιβάλητε ; ανέκραξεν δ ΔΟυ- 
κλέοκ έπί τοΰ οποίου αί χυδαϊαι αύται σκέψεις 
έκαμον άνιαράν έντύπωσιν.
— Λοιπόν, καί μή πρός κακοφανισμόν σας, ύπέ-1 
λαβε περιαλγώς δ άγρονόμος, ψεΰδος εϊναι δ,τ 
μάς λέγουσιν οί καλόγηροι.. . Δέν τούς κατηγορώ 
διότι είνε τό επάγγελμά των καί αί άπλαϊ γυναίκες, 
καί η μήτηρ μου μεταξύ αυτών, τοΐς δίδουσι διά 
τοΰτο ώά, σίτον καί χρήματα... ’Αλλά τόρα με
ταξύ μα;, ο'ίτινες εΐμεθα άνδρες, δυνάμεθα νά εί- 
πωμεν δτι δλα αύτά εϊνε παραμύθια.

Ό ’Αλφρέδος Δουκλέρκ δέν είχεν ϊσως ιδέα; 
θρησκευτικά; λίαν βαθέως ίρριζωμένας, άλλ' οί λό
γοι τοΰ Διονυσίου διήγειρον έν αΰτώ αίσθημα πε- 
ριφρονήσεως.
— Κύριε Λαμβέρτε, εϊπεν αύστηρώς, δέν πιστεύω 
δτι έζητήσατε νά μή όμιλήσητε διά νά έπιδείξητ? 
τήν άσέβειάν σας. Σά; παρακαλώ λοιπόν ν’ άπέ- 
χητε τοιούτων βλασφημιών, αΐτινες ούδαμοΰ ώ- 
φελοΰσι... μάλιστα δ’ ένταϋθα.

’Αλλ’ ό άγρονόμος, δλως κατειλημμένος άπό 
τούς συλλογισμούς του δέν τόν ένόησε.
— Διότι τέλος, έξηκολούθησε σφίγγων τά; πυγ- 
μά;, άν ύπήρχεν είς Θεός, δπως τόν λέγουσι, Οά 
συνέβαινον τοιαΰται αισχρότητες, δπως καθ’ έκά
στην στιγμή* συμβαίνουσι πρό τών οφθαλμών μας; 
ϊδέτε, παραδείγματος χάριν, τί συνέβη είς τόν δυ
στυχή έκεΐνον Κ. Γουστάβον, ό όποιος ητο καλός, 
ειλικρινής, γενναίος καί δλοι οί κάτοικοι τής’Ο
ζεραίης άπό τών παιδιών μέχρι τών γερόντων, 
τόν έλάτρευον. Λοιπόν μίαν ήμέραν καθ' ή* έκυ- 
νήγει είς τούς βάλτου; μέ ένα πτωχαλαζόνα ξέ
νον, περί ού ούδείς ποτ’ έφρόντιζε καί δστις χίλια 
κακά έκαμε, πίπτει είς τό γαιωκαυσωρυχ^ν, έκεϊ, 
καί άποθνήσκει’ τό δέ άχρεΐον έκεϊνο άγγείον σώ
ζεται, άλλάσσει ένδυμα καί σοΰ γίνεται κομψό
τερος ύπέρποτε. Εϊνε αύτό δίκαιον ; Δύνανται τό
ρα νά μοί είπωσιν οτι υπάρχει μία θεία Πρόνοια, 
ήτις έποπτεύει τάς τύχας τών άνθρώπων; ’Αλλά 
δέν εϊνε αύτό τό πάν.’ίδού σείς, κύριε’Αλφρέδε,δτι? 
είσθε άναμφισβητήτω; εϊς καλό; καί αξιότιμο; 

νέος, καθώς καί ή κυρία μα; ίτον ωραία καί α
ξιέραστο;' ήγαπάσθε πρός άλλήλου;, εϊσθε μεμνη* 
στευμένοι, ή θέλετε ζήσει ευτυχείς καί όλος δ κό
σμος θά ήτο ηύχαριστημένος. Καί δμω; έκεϊνος ό 
άθλιος ώφελήθη τής απουσίας σας, καί ένυμφεύθη 
τήν Άδελαΐδα. Επανήλθατε, καί θά η,σθε δυστυ 
χεϊς καί αυτή καί σ-.ϊ; καθ’ δλον σας τόν βίον' είνε 
τόρα κα! αυτό δίκαιον; Εγώ, δστι; σάς δμιλώ, 
δέν έκαμα πάντοτε 5,τι καλόν διά τήν βελτίωσιν 
τή; όζεραίη; Γ ίπάρχει άλλοΰ πουθενά εί; τόν τό
πον έδώ, καλλιτέρα κριθή, καλλίτερο; σίτος, πα 
χύτεροι βόε;, ωραιότερα πρόβατα; Η έπάυλις αύτη 
είχον πλέον λησμονήσει, δτι δέν άνήκεν είς έμέ, 
διότι έν αύτη έγεννήθίν καί έσκόπευον ν’ άποθά- 
νω, καθώς δ πατήρ μου άπέθανεν είς αυτήν... Καθ’ 
δλον τό κτήμα δέν υπάρχει είς σβώλος χώματος, 
τόν όποϊον νά μήν έσεισα έγώ δ ίδιο;, ούτε δέν
δρο* τό όποϊον δέν έκλάδευσα ή χόρτο; τόν όποιον 
δέν έκαθάρισα’ είς τά; χεϊρά; μου ή Οζεραίη άξί- 
ζει διπλάσιον παρ’ δ,τι εϊς πάντα άλλον... . Μά 
τήν πίστιν μου, προθύμως συγκατετιθέμη* νά τήν 
καλλιεργήσω άνευ ώφελείας, άν ήθελον νά μοί 
τήν άφήσωσι. Καί δμως ιδού μέ διώκουσιν,έμέ, τόν 
Διονύσιον Λαμβέρτον, διά νά δώσωσι τήν επαυλιν 
είς τόν ϊ’αβινότον, είς ένα οκνηρόν, αμαθή, άγροϊ- 
κον, δστις θ’ άφήση τάς γαία; νά έκχερσωθώσιν, 
δστις θά κόψη τά δένδρα, θά καταστρέψη τού; λει. 
μώνας, καί δςις μίαν ήμέραν θά φύγη, άφοΰ χρεω
θεί τριών μηνών έκμίσθωμα... Τόρα είμπορεϊ κάνεις 
νά εϊπη δτι Θεός δέν ύπάρχει' δχι, δέν ύπάρχει.

Ταΰτα λέγων δ δυστυχής άγρονόμος έτιλλε τήν 
κόρην, έκτύπα τόν πόδα καί έδείκνυεν δτι κατεί- 
χετο ύπό λύπης τοσοΰτον οδυνηρά;, ώστε δ ’Αλ
φρέδος ήσθάνθη άντΐ άγανακτήσεως οίκτον ύπέρ 
αύτοΰ. Ηθέλησε νά τόν έξαγάγφ τή; πλάνης, είς 
ήν ώς έκ τών συμβάντων ύπέπιπτεν, άλλ’ δταν 
ήνοιξε τό στόμα, δ άγρονόμος τοΰ έκοψε τόν λόγον. 
— Δέν σάς εϊπον τίποτε περί τής μητρός μου, 
τής γραίας Λαμβέρτου, τής Καλής Γυναικός, τής 
άγιας ψυχής, είπε μέ τόνον σπαρακτικόν, διότι 
καί αύτή υπήρξε πολύ δυστυχής. Ένόμιζον δτι 
δι αύτήν τούλάχιστον τά πάντα ίτελείωσαν, καί 
έλεγον δτι άν έως τόρα ό βίος τη; δέν διήλδεν α
κύμαντος, τούλάχιστον ήθελεν άποθάνει ήσύχως 
είς τόν οίκόν τη;, περιστοιχιζομένη ύπό τών φί
λων της, καί δλη ή κοινότης, πλούσιοι καί πτω
χοί, μεγάλοι καί μικροί ήθελον έλθει νά κλαύσω- 
«ιν εί; τόν ενταφιασμόν τη; . · · ’Αλλ’ ιδού ει;

τήν μάλλον άπροσδόκητον στιγμήν ό μαθήτρια 
της, ή κόρη της σχεδόν, τήν άπαρνεϊται καί τήν 
αποβάλλει, εί; δέ ξένος, δστις γίνεται κύριος, τήν 
διώκει άπό τής οικίας ταύτης, τήν όποιαν διετή- 
ρησεν άλλοτε είς τή* οικογένειαν Σαινσομόν μέ 
όλους τού; λειμώνας, άγρούς καί τά εξαρτήματα 
τη;" άλλά τί ωφελεί; θί κύριοι εϊνε εϊκών τοΰ 
θεοΰ έπί τής γής, λέγουσιν οί καλόγηροι, καί 
πρέπει νά τοϊ; ύπακούωμεν. 11 πτωχή έκείνη γυ
ναίκα θ’ άποθάνν), τό γνωρίζω καλώς. "Οταν πρό
κειται περί τών άλλων, οί οφθαλμοί της εί-.ε ανε
ξάντλητος πηγή δακρύων, δταν δμως πρόκειται 
περί εαυτή; ούδόλως κλαίει ή παραπονεϊται. Η 
λύπη συγκεντροΰται έν τή καρδία, καί δταν εύ- 
ρεθή μακράν τοΰ τόπου, μακράν τής κυρία; της, 
θέλει άποθάνει έκ τί; δδύνης της.

’Αλλά δέν θά τό ανεχθώ, άνέκραξεν ό άγρονό
μος μέ φωνήν ήχηράν καί «γειρόμενος αίφνης. Δέν 
ύπάρ/ει Θεός, καί άν ύπάρχη, εϊνε κακός καί δέν 
τόν φοβούμαι.

Καί έν τώ έξηγριωμένω παροξυσμώ αύτοΰ πα
ρατήρησα μετά περιφρανήσεω; τόν δρειχάλκινον 
σταυρόν,· δστις έκρέματο άνοιθεν τοΰ τάφου' άλ
λά σχεδόν πάραυτα έχαμήλωσε τούς δφθαλμούς 
καί έστράφη άπ’ αύτοΰ φρικιών. Μετά τινα δέ 
στιγμήν σιγής, ό Αλφρέδος τώ εϊπεν,
— ή λύπη καί ή δργή σάς άποπλανώσι, Διονύ
σιε' δέν δύνασθε τίποτε κατά τών άδικιών περί 
ών παραπονεϊσθε- Είς αύτόν τόν κόσμον δέν τι
μωρεί ό Θεός τούς ενόχους.
— Λοιπόν ύπάρχει καί άλλος κόσμος μετ’ αύτόν, 
ύπέλαβεν είρωνικώς, δ Λαμβέρτος' τότε λοιπόν 
δ φαυλόβιος έκεϊνος έκαμε τόσους άνθρώπους δυ
στυχείς, χωρίς νά τιμωραθή εις αύτόν τόν κό
σμον ; Τί ωραίας ιδέας έχετε ! Άλλ’ έγώ, Κύριε 
Άλφοέδε, δέν βλέπω ύπό τη* αύτήν έποψιν τά 
πράγματα, καί ά; λέγουν 8,τι θέλουν!. Άμα 
μοί κάμωσι κακόν, θά έκδικηθώ δπως δύναμαι 
καί δέν κάθημαι νά περιμένω άλλον κόσμον δι’ 
αύτό.

Ταύτοχρό'ως έκάγχασε πενθίμως καί σπασμω- 
δικώ;' τότε δέ καί δ Δουκλέρκ ήγέρθη·
— Βεβαίως, Διονύσιε, ύπέλαβε ξηρώς, διά νά δ- 
μιλήσο μεν δμοΰ, πρέπει νά περιμένω δπως πραΰν- 
θήτε' άπό πολλής ήδη ώρας μοί λέγετε παράπο
να καί βλασφημία;, καί οίαδήποτε καί άν η ή 
πρός τή* θλίψιν σας συμπάθειά μου, θα σάς δμο-

; λογήσω δτι δέν μοί άρέσκα ή συνομιλία αύτη.
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Α οήσατέ αε λοιπόν ν’ αναχωρήσω, διότι καί η 
μήτηρ σας μέ περιμένει είς τήν έπσυλιν, ζαΐ γνω
ρίζετε οτε πρέπει σήμερον ν' άφήσω τήν Όζε- 
ραίην.
— Μή φύγητε άκόμη, κύριε ’Αλφρέδε, είπε μέ 
τόνον σχεδόν ικετευτικόν' σάς παρακαλώ, μή ί- 
νχχωρήνη-π πριν τής αΰριον.
— Καί διατί, κύριε Διονύσιε ;
— Θά τό μάθατε, άπεκρίθη δ Ααμβέρτος μέ 
φωνήν μυστηριώδη' άλλά πρό παντός άλλου, πρέ
πει νά σάς είπω δ,τι έχω κατά νοΰν, διατί ηλΟον 
έδώ, διατί ήθέλησα νά σάς δμιλήσω άνευ μαρ
τύρων.
— Καί περιμένετε λοιπόν είσέτι;

‘Ο Διονύσιος Εδίστασβ καί έφάνη ζητών έπί 
τινα δευτερόλεπτα τό μέσον δπως εκθέση τήν ά- 
πόκρισίν του.
— 'Ακούσατε, κύριε ’λλφρέδε, εϊπε τέλος, γνω
ρίζω δτι εισθε νέος, καλός νέος, καί δέν εινε άδι
κον νά ησθε πλούσιος υμείς. Mol διηγήθησαν δτι δ 
πατήρ σας ητο μέγα; εργοστασιάρχης, παρά τοΰ 
οποίου έτρέφοντο πλοίονες τών πεντακοσίων εργα
τών, καί οτι εισθε Εκατομμυριούχος. Η χθεσινή 
πρότασίς σας περί τής έπαύλεως ήν δύνασθε 
νά διαθέσητε, μοί έπήλθε κατά νοΰν, και έ- 
σκέφθην δτι έν ώρα ανάγκης, θέλετε εϊσθαι φίλος 
ασφαλής.
— Άναμφιβόλως, Διονύσιε' άλλά τί θέλετε νά 
εϊπήτε;
— Ιδού, πρόκειται περί τής γραίας μητρός μου, 
περί τής Καλής Γυναικός. ’Εδύνατο νά συμβή 
δτι είς λογαριασμός, 8ν έχομεν νά τακτοποιήσω- 
μεν . . . άν δέν ήμην πλέον . . . ’Ημείς δέν εϊμε
θα πλούσιοι καί ίσως η νέα μου κυρία δέν ήθελε 
πλέον νά τήν ίδή ενεκα ΐμοδ .. . Καταλαμβάνετε ;
— Διόλου' Εξηγήθητέ μοι, Διονύσιε. Αν έχητε ά- 
νάγζην χρημάτων διά νά εξοφλήσητε τούς λογα- 
ρασμούς σας μέ τόν κύριόν σας, δύναμαι νά σάς 
δώσω δσα θέλετε' έμιλήσατε άφόβως.
— Δέν είνε αυτό, κύριε ’λλφρέδε, εϊπεν δ Λαμ- 
βέρτος μειδιών μέ ΰφος μυστηριώδες' δέν πρόκει
ται περί τοΰ λογαριασμού αύτού. Διά νά σάς είπω 
αλλέως, υποθέσατε δτι έγώ, ο Διονύσιος Λαμβέρ- 
τος, ένώ έξηρχόμην άπ’ έδώ έπιπτα είς τό γαιω- 
καυσωρυχεισν, έν τώ όποίφ έχάθη δ πτωχός εκεί
νος Κ. Γουστάβος, καί δτι άπέθνησκα. Υποθέσατε 
δτι ή μήτηρ μου δέν θέλει πλέον νά ϊδη τήν Ά- I 
δελαΐδα δέ Σαινσομόν καί ότι πίπτει είς δυστυ- '

χίαν' τούτο δύναται νά συμβή αξιόλογα.. Η μή. 
τηρ μου έδαπάνα υπέρ τών ήνδεών τά ολίγον έ· 

ί κείνο τό όποιον έτησίως έκερδίζαμεν, διότι ή/πί- 
ζαμεν, δτι ουδέποτε θά φύγωμεν έξ 'οζεραίης. Αν 
λοιπόν, έν τοιαύτη περιπτώσει, ή Καλή Γυναίκα 
εϊχεν άνάγκη* συνδρομής κ αΐ παρηγοριάς, δύνα
μαι νά Ελπίσω Εφ’ υμάς ;
— Τήν Κ. Λαμβέρτου εκτιμώ ύπέρ πάντα άλλον 
έν τώ κόσμω τούτω, μ’δλον δτι έκείνη εινε πολύ 
αυστηρά πρός έμέ' άν λοιπόν ήθελε νά δεχθή τάς 
υπηρεσίας μου, έν τή λυπηρά, περιστάσει ήν ανα
φέρετε, θέλω έχει δι’ αύτήν υίικήν αγάπην καί 
σέβας.
— Ευχαριστώ' δότε μοι τήν χεϊρά σας, κύριε 
Λλφρέδε. ’βνθυμηθητε τόν λόγον τούτον, διότι 
δύναται νά φέρη εύτυχίαν.

Ό νεανίας τόν παρετήρησέν άσκαρδαμυκτεί.
— Ούτε ή μήτηρ σας, ούτε οί φίλοι σας έχουσι 
νά φοβηθώσί τι παρόμοιον, εϊπε μέ τόνον βνησυ- 
χίας' θέλετε ακόμη ζήσει πολύ, Διονύσιε, διά νά 
ήαθε τδ στήριγμα καί ή βακτηρία τών γηρατε'ων 
τής Κ. Λαβέρτου.
— Τίς οϊδεν ; Εψιθμρισεν δ άγρονόμος μέ δφος 
περίλυπον.

Ταυτοχρόνως άνέλαβε τό πυροβόλον του,δπερ 
εϊχεν άποθέσει είς τινα γωνίαν τού έκκλησιδίου καϊ 
άνώρθωσε τά πύραυνα αύτού ώ; δεά νά βεβαιωθή 
δτι ήσαν έτοιμα πρός πΰρ. ό Δουκλέρκ παρετήρει 
έκάστην τών κινήσεων του μετ’ αγωνίας.
— Διονύσιε, είπε τέλος δραττόμενος τού βραχίο- 
νός του, μήπως έχης κατά νοΰν άπαίσιόν τι ; Ο 
άγρονόμος δέν άπεκρίθη.
— Διονύσιε, άπεκρίθη δ νέος έξετάζων προσεκτι
κών τό πρόσωπόν του, αποφασίσατε νά έπιβουλευ· 
θέτε τάς ήμέρας σας ;

0 Ααμβέρτος τόν παρετήρησε μετ’ έκπλήξεως.
— Άπατάσθε ..
— Τότε, Διονύσιε, εισθε πλέον ένοχος άφ’ δ,τι 
έφανταζόμην άπεφασίσατε νά έπιβουλευθήτε τάς 
ήμέρας άλλου ;
— Καί άν γείνη τοϋτο ; εϊπεν άποτόμως ό άγρο
νόμος.
— Δυστυχή ! άνέκραξεν ό νεανίας μετ’ όργής, 
τολμάτε; ’ΐδού λοιπόν όποια ήτον ή έξήγησις 
τών πικρών παραπόνων καί τών βλασφημιών σας/ 
Ιδού λοιπόν τό αίτιον τής συστάσεων, διά τήν 
δποίαν ή μήτηρ σας ηθελεν Εκμα'-ή, άν τήν έ- 
γνώριζε. Διονύσιε, άν όχι διά τόν θεόν, άν δχι 

διά τούς ανθρώπους, άλλά τουλάχιστον δι’ ή- 
μάς αύτόν, παραιτήθητε τοϋ φρικτοϋ αυτού 
σχεδίου.
— ’Αδύνατον.
— 'Αλλ’ έγώ θά δυνηθώ νά σάς Εμποδίσω, και 
άν πρόκειται νά φονευθώ έδώ.

ό Ααμβέρτος ώπισθοδρόμησε βήματά τινα καί 
έστάθη είς κατ .-.στάσιν ά/ύνης, είς τρόπον ώστε 
νά μή δύναται νά καταληφθή άπροόπτως.
— Άς παυσουν αί τρελλαι, κύριε ’λλφρέδε, α
νέκραξε, και άφήσατέ με νά πράξω κατ’ αρέ
σκειαν' διότι σείς ίσως θά χάσητε περισσότερον 
άν τό σχέδιόν μου άποτύχη.
—Δέν δέχομαι έγώ ταύτην τήν βδελυράν συνενο
χήν άνέκραξεν έντόνως ό Δουκλέρκ.Δέν επιθυμώ έπί 
τιμή Εγκλήματος νά επιτύχω τήν πραγματοποίη 
σιν τών φιλτέρων Ελπίδων μου, καί ήθελον απω
θήσει καί τήν χεϊρά αυτήν τής ’.Αδελαίδος, άν 
ί χειρ α5τη ητο καθημαγμένη. Διονύσιε, συνέλθετε 
δυστυχή ' τί θά κάμητε ;

‘θ άγρονόμος εφάνη κλονιζόμενος' άποθέμενος 
λοιπόν χαμαί τό πυροβόλον του, ού ή άκτηρΐς 
έπροξένησε κρότον βαρύν έπί το> Εδάφους, εστή- 
ριςε τάς δύο χονδρός του χεϊρχς είς τήν άκραν 
βϋτοϋ μέ ήθος περιαλγές.
— Ενόμιζον ότι τόν «μισείτε περισσότερον, εϊπε 
μέ φωνήν υπόκωφου χωρίς νά ύψωση τούς όφθαλ- 
μοΰς' άλλά βλέπω ότι δέν θέλετε ν’ άναμιχθήτε 
<ίς τίποτε ... Λοιπόν ! τίς σάς όμιλεΐ διά τίπο
τε; Σας εϊπον οτι ειχον σκοπόν νά πράξω κακήν 
τινα πράξιν ;
— Δέν τώ είπατε φανερώς, άλλά δέν μοί μένει 
Καμμία αμφιβολία, ότι έχετε έν τή κεφαλή σας 
ένοχόν ττνα σκοπόν. Διονύσιε, δέν θά σάς διδάξω 
την ηθικήν, τήν όποιαν δέν εισθε διατεθειμένος ν’ 
ίκούσητε' άλλά σάς Εξορκίζω, και δέν θά σάς εγ
καταλείπω πριν ή μοί ύποσχεθήτε δτι θά μετά 
β»λητε άπόφασίν.

' Αότό μόνον; εϊπεν δ άγρονόμος μέ τόνον 
«κεπτικόν. Σάς τό υπόσχομαι' εισθε ευχαριστημέ
νος ;

Όχι, άνέκραξεν ό ’Αλφρέδος, διότι βλέπω 
οτι δέν εισθε δ ιατεθειμένος νά φυλάξητε τόν λό
γον, 2ν μοϊ δίδετε. Λοιπόν, Δαμβέρτε, έγώ Θά 
οϊς Εμποδίσω άπό πάντα τοιοϋτον ένοχον πειρα- 
ομόν . . Σας ακολουθώ, προσκολλώμαι είς τά βή- 

σκς, καί θά εμποδίσω . . .
Ώ ! όσον δι’ αυτό, ύπέλαβεν ό Διονύσιος τρί

βουν τον όφθαλμόν, έκαστος άς βλέπη τάς ϋσο
βήσεις του, Κ. ’Αλφρέδε' ενασχολήθητε περί τώ- 
όμετέοων, και αφήσατε καί Εμέ νά ένα σχολή θώ 
διά τάς έ'άς. Μή δυσαρεστού·.·εθα λοιπόν, διότι 
κατά βάθος δέν σί,ς θέλω κακόν , . τού-αντίον . . 
ένθυμήθητε μόνον τί ΰπεσχέθητε περί τής μητρός 
μου, καί ϋ ιαίνετε.

Εν ταϋ’ώ Εστράφη π.ός τήν θύραν τοΰ έκκλη- 
σιδίου' άλλ ό ’Αλφρέδος ίτρεξε πρός αυτόν μέ 
ύφος αποφασιστικόν.
— Δαμβέρτε, έκραξε, σάς κηρύττω δτι δέν θά 
σάς άφήσω νά πραγμ.ατοποιήσητε τήν φρικώδη 
έκδίκησίν σας, Ενόσω μοί μένει πνοή ζωής δια νά 
τήν Εμποδίσω. Μισώ Εκείνον τόν όποιον ήξεύρετε 
όσον καί υμεϊς, άλλ’ ήτο φίλος τού Γουστάβου, 
εϊνε σύζυγος τής ’Αδελαίδος, καί θά υπ ρασπισθώ 
τήν ζωήν του καλλίτερου παρά τήν {δικήν μ'υ . . 
Ναί, θα σάς ακολουθήσω διά νά ριφθώ πρό τής 
βολής, τήν οποίαν θά διευθύνητε κατ’ αύτοϋ, καί 
άν διαφύγητε τνν έπίβλεψίν μου, θά ύπάγω νά 
τόν ειδοποιήσω περί τής επιβουλής σας.
— Θά τολμήσητε ; ήρώτησεν ό Ααμβέρτος άπο- 
τόμως' θά τολμήσητε νά είσέλθητε είς τόν πύργον 
Εναντίον τής ύποσχέσεως ήν εκάματε είς τήν μη
τέρα μου καί άναμφιβόλως είς τήν κυρίαν ; Θά 
τολμήσητε νά προσέλθητε είς τόν άθλιον εκείνον 
μέ κίνδυνον νά έξεγείρητε κατά τής ’Αδελαίδος 
τάς ζηλοτύπου; υπον.ίας, ά; τώ Εμπνέουσιν ολοι 
όσοι τήν πλησιάζουσι ;
— Θά τολμήσω άνέκραξ: ό ’Αλφρέδος μέ τόνον 
μή Επιδεχόμενον άντίρρησιν.

‘θ άγρονόμος ώπισθοδρόμησεν £ν βήμα, Εστή - 
ρίξε τό πυροβόλον του Επί τοΰ τοίχου, καί έχων 
ούτω τάς χεϊρας Ελευθέρας, έπροχώρησε πρός τον 
νέον λέγ "V μέ φωνήν πένθιμον.
— Τότε, φίλε μου, δέν πρέπει νά παραπονεθίς, 
άνθά λάβω αναγκαίας τινας προφυλάξει:.

Καί πριν ή ό ’λλφρέδος δυνηθή νά μαντεύση τί 
ήθε’1 εν Εκείνος νά κάμη, καί τεθή ούτως είς άμυ
νάν, ό Διονύσιος ώρμησε κατ’ αύτού και τόν συν
έλαβε μέ τού; ρωμαλέους βραχίονά; του. Πάλη 
φρικωδης έπηκολούθησε τότε. Ό Αλφρέδος ήτον 
ώς είπομεν, άναστ/ματος ΰψηλου, άναλόγου, και 
δέν έστερίϊτο δυνάμεως' άλλα τό σώμα του δεν 
εϊχε σκληρυνθή τόσον, όσον τό τοϋ άνταγωνιστοϋ 
του έκ τών καθημερινών Εργασιών καί εκ τής 
επιπόνου σωμασκίας τής αγροτικής ζωής' άντέ- 
στη λοιπόν πρός τούς άγώνας τοϋ Διονυσίου, άλλ
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ή Αντίστασις αύτοΰ δέν ητο μακρά, ώστε ίντό; 
δλίγου τά γόνατά του έκάμφθησαν, καί έπεσε πα
ραθύρων τόν Αντίπαλόν του έν τή πτώσει του. 11 
κεφαλή του έκτύπησεν έπί τοϋ εδάφους τοΰ έκ- 
κλησιδίον, τό αίμα άνέβλυσε καί έμεινεν έσκοτι- 
σμενος έκ τοΰ κτυπήματος.

‘|Ι θέα τοΰ αίματος τούτου έκαμε τόν νικητήν 
νάώχριάσνι, ανέκραξε λοιπόν μετά βαθεϊας έκφρά- 
σεως λύπης’
— Δυστυχής ! τόν έπλήγωσα, έγώ δστις τόν ή- 
γάπων ώ; αδελφόν" άλλά διά τί νά μέ Αναγκάση;

Και έφερε τήν χεϊρα πρός τήν πληγήν, ήτις 
δμως ήτον ελαφρά αμυχή" ωφελούμενος δ’ έκ 
τή; εξασθενίσεις ταύτης τοΰ ’Λλφρέδου, έξη 
γαγε τό ρινόζακτρόν του καί έδεσε σφιγκτά τάς 
χεϊρά; του" έδεσεν έπίσης καί τούς πόδας του διά 
τοΰ λαιμοδέτου, τοΰ τραυματίου άσθενώς Αγωνι- 
ζομένου δπως άντιστή πρός τάς δεσμεύσεις ταύ
τας. Εν τούτοις καί έκ τής ασθενούς ταύτης άν- 
τιστάσεως ό Λαμβέρτος έπείσθη δτι δυσκόλω; 
ήθελεν έπιτύχει, άν ή πτώσις δέν ήθελε καταβά
λει τόν ’Αλφρέδον.

’ΐΐ' έρθη λοιπόν καί λαβών τό πυροβόλον αυ
τού, είπε μέ φωνήν ήλλοιωμένην.
— Δέν ήθελα νά σάς πληγώσω, κύριε ’Αλφρέδε, 
ούτε είνε σφάλμα μου άν ήναγκάσθην νά σάς έμπο- 
δίσω τοΰ νά μέ Ακολουθήσητε. Ο,τι έπραξα μ’έλύ- 
πησε τόσον,δσον δέν θά μ,έ λυπήσουν όλα τά άλλα.

’Εν τούτοις δ ’Αλφρέδος έκυλίετο χαμαί προα- 
παθών νά λύση τά δεσμά του, καί έξεφώνει κατά 
τοΰ έχθροΰ του χιλίας ΰβριις κ»έ μομφάς.
— Ναι, ναέ, φωνάζετε, δσον θέλετε" τοΰτο σάς 
ανακουφίζει, έλεγεν ό άγρονόμος ιδιαζόντως έν 
διαφερόμενο; τήν ςτγμήν ταύτην. Πέριξ υμών δέν 
ύπάρχει κατοικία εγγύτερον τής’Οζερανης φωνάζε- 
τέ με μέ όλα τά ονόματα, διότι είμαι άξιος όλων 
αύτών, άφοΰ σάς έθεσα εις τοιαύτην κατάστασιν.

ή Απίστευτος αύτη ζωηρότης Απήλπισε τόν 
νέον δστις ήρξατο άνανεών τάς ύβρεις καί δίπλα- 
σιάζων τάς προσπάθειας του δπως λύση τάς χεί- 
οας καί τούς πόδας του. ’Επλησίαζε δέ νά έπι· 
τύχη, δτε δ Λαμβέρτος τώ είπε ταχέως,
— Σάς ζητώ καί πάλιν συγγνώμην, κύριε *Αλ- 
ψρέφε" σάς άφίνω . . Δέν θά ίχητε δυσκολίαν νά 
λυθήτε άμα Αναχωρήσω, διότι δέν ήθέλησα είμή 
νά λάβω καιρόν νά έξέλθω άπαξ τοΰ έκκλησι- 
δίου . . Χαίρετε λοιπόν και μή μνησικακήτε κατά 
τοΰ πτωχού Λαμβέρτου. 

Καί ταύτοχρόνως κατηυθύνθη έσπευσμένως πρός. 
τήν θύραν" ό δέ ’Αλφρέδος κατέβαλλε τελευ- 
ταίαν άπηλπισμένην προσπάθειαν καί έπέτυχε νά 
λύση τάς χείράς του.
— Δυστυχή ! καί ή μήτηρ σου! έκραύγασε μέ 
ϋποτρέμουσαν φωνήν.

‘θ άγρονόμος έφρικίασε καί έστάθη είς τό 
κατώφλιον μέ τό πυροβόλον είς τόν ώμον καί 
μέ τήν μίαν χεϊρα είς τό μέτωπον’ είτα δέ έ
στράφη πρός τόννέον, καί τώ είπε μέ ύφος έπί
σημον,
— ‘Η μήτηρ μου! ένθυμήθητε τήν ύπόσχεσιν, ήν 
μοί άπηυθύνατε δι’ αύτήν.

Καί £ιφθείς έκτός, εκλεισεν άποτόμως τήν θύ
ραν, καί ό ’Αλφιέδος ήκουσε δίς τήν κλείδα στρε- 
φομένην εϊς τό κλείθρον.

Τήν στιγμήν έκείνην δ ’Αλφρέδος έπέτυχε ν' 
άπαλλαχθή δλοσχερώς τών δεσμών του, ατινα εί- 
χον δεθή μετά μεγίστης σπουδής, ώστε όί κόμβοι 
δέν ήσαν τόσον στερεοί. ’ίΐγέρθη λοιπόν καί έ- 
δραμε πρός Βν τών χαμηλών καί δεδρυφακτωμέ' 
νων παραθύρων τοΰ έκκλησιδίου.

‘Ο Διονύσιος άπεμακρύνετο ταχέως, άλλά δέν 
διηυθύνβτο πρός τήν μόνην οδόν, ήτις ήγεν είς 
’Οζεραίην, άλλά είσήλθεν είς τά κινδυνώδη εκείνα 
έλη, έν τοϊς όποίοις καθ’ έκαστον βήμα άπηντάτο 
καί μία άβυσσος, καί εϊς τά όποια δ Αλφρέδος η- 
τον αδύνατον νά τόν Ακολουθήση χωρίς νά έκτεθή 
εϊς τούς μεγαλειτέρους κινδύνους. Τόν έφώναξεν 
δσον έδυνήθη δυνατώτερον’ άλλ’ εκείνος δέν τόν 
ήκουσεν ή δέν ήθελησε ν’ άποκριθή καί έξηκολού" 
Οησε τό ταχύ βήμά του, χωρίς νά στρέψη τήν 
κεφαλήν ’Εντός μικρού είσήλθεν είς τόν καλα- 
μώνα, ένθα μόλις ή άκρα τοΰ πσροβόλου του 
έφαίνετο, άλλά καί αύτή έντός δλίγου έγένετο 
άφαντος.

Εξηντλημένος έκ κόπου καί συγκινήσεως, δ ’Αλ
φρέδος έκάθησεν είς τήν θέσιν, ήν κατείχε προητ 
γουμένως καί έμεινεν έπί μίαν στιγμήν Ακίνητος. 
—Επραξα δ,τι έδυνήθην, έψιθ/ρισε, καί ή συ- 
νείδησίς μου δέν μέ έ> έγχει. Ό άνθρωπος ούτος 
έχει τό βλέμμα ασφαλές καί τήν χεΐρα σταθεράν, 
ώστε θά φονεύση τόν Γρανσάμ. .. Η ’Αδελαίς έσε- 
ται χήρα, έλευθέρα. . . μέ αγαπά, Ακόμη καί.. · 

Αίφνης όμως άναπηδήσας.
— όχι, όχι, Ανέκραξε στρέφων πρός τόν έσταυ- 
ρωμένον τούς οφθαλμούξ του, δέν θέλω νά γίνω 
συνένοχος φόνου... θεέ μου, ένίσχυσόν με νά σύ·

ςω τόν άνθρωπον έκείνον, όσττς εινε αιτία όλων 

τών δεινών μου !
Καί παρά τήν πληγήν καί τήν έξασθέν/σιν αύ

τοΰ, ήρξατο ζητών τά μέσα όπως διαφύγη ταχέως 

τήν φυλακήν του. Λ

ινΖ 
Παρήλθεν ήδη ή μεσημβρία, και ή ώρα τοΰ · 

προγεύματος ειχεν έπίσης παρέλθει πρό πολλοϋ . 
πριν ή ή Κ. Γρανσάμ έπιστρέψη είς τόν πύργον. . 
Εννοείται δέ δτι ή μετά τής Σουσσάνης συνέντευ- ( 
ξίςτης θά ήτο σχοινοτενής, ώστε ή ’λδολαΐς έν 
τή ταραχή είς ήν ή θέα τοΰ Δουκλέρκ τήν έρρι- 
ψεν, έλησμόνησε τήν συνήθη τοΰ γεύματος ώραν. 
Εν τούτοις δ σύζυγός της ειχεν ήδη έπιστρεψει, 
συνοδιυόμενος ύπό τοΰ ί’αβινότου, τοΰ νέου Αγρο
νόμου, όπως συμφωνήσει μετ αύτοΰ τήν έκμίσθω- 
οιν τή;’οζεραίης" καί επειδή τάς τοιαύτας συμ
φωνίας οί χωρικοί μόνον έπί τραπέζης κάμνουσιν, 
έπρεπεν ή κυρία νά ηνε οίκαδε δπως περατωθή ή 
ρ^μίβθωσις, κατά τά ήθη καί έθιμα τής Αρχαίας 
Πικαρδίας. Μέχρις οΰ δ’ έκεΐνος ήθελεν έπιστρέ* 
ψειό Κάρολος Γρανσάμ καί’δ μέλλω/ εκμισθωτής 
του, έσυζήτουν μετά θερμότητος έν τψ έστιατο· 
ρίω περί τών προκαταρκτικών όρων τής συνθήκης 
τ«ν, καί δ νέας ιδιοκτήτης τούς συνίταττε ταχέως 
έςπ τοΰ χαρτοφυλακίου του, εφόσον έτύγχανον 
ττ,ς έπικυρώοεως άμφοτέρων τών μερών.

Τό έστιατόριον έκειτο εί; τόν πρόδρου.ον τοΰ 
Ζυργου, δύο δέ παράθυρα διά κλημάτων καί κλη 
ματίδων στολιζόμενα ήνοίγοντο προς θελκτικόν 
κήπον, πεφυτευμένον μέ άνθη καί άλλα εύάρεστα 
φ*τά καί έκτεινόμενον πρός τήν κλίσιν τής κοι 
*άδος. Ραδινή ηλιακή άχτι; είσήρχετο διά τών 
παραθύρων τούτων καί άντηγαύζετο έπί τών έκ 
πορσελάνης καί Αργύρου αγγείων, τά όποια εκά- 
λυπτον τράπεζαν κομψήν κ’ίλαμπρώς κεκοσμη- 
μέ’ην. Αλλ’ όσιο κολακευτικόν και άν ητο τό θέα
μα τοΰτο, όλίγον προσείλκυσε τήν προσοχήν του 
ιδιοκτήτου καί τοΰ αγρονόμου, οιτινες καθήμενοι 
απέναντι άλλήλων παρά μικοάν πολυτελή τρά- 
**ζ»ν, ήτις έχρησίμευεν ώς αναλόγιου εις τόν 
Γρανσάμ, ήμιλλώντο μέ δόλον καί απάτην δπως 
άπατήσωσιν αλλήλους,καί ήτον εΰκολον νά ϊδη τις 

ότι άμφότεροι ήσαν εξίσου έμπειροι είς τήν αί- 

°Ζράν ταύτην άμιλλαν.
Τοιουτοτρόπως δ Γρανσάμ, μέ τούς κομψούς 

T'-υ τρόπους, μέ τήν μειλίχιον καί έπιμεμελημ.έ-

νην γλώσσαν του, ουδόλως διέφερε τοΰ Αγροίκου 
άνταγωνιστοΰ του. 0 κύρ Ραβινότος ήτον άνθρω
πος πεντζκοντα ετών, έπιδεικνύμενος ζωηρότητά 
τινα, Αλλ’ όστις κατ’ Αλήθειαν ήτον δόλιος καί 
στρόφις, όσον ούδείς έτερος αγρονόμος. Οί χονδροί 

οφθαλμοί.του, συσχιαζόμενοι ύπό πυκνών Βλεφά- 
ι ρων, τό ερυθ ούν καί αϊματόχρουν πρόσωπό/ του, 
τό στρεβλόν καί άσχημου στόμα του έξ-φοαζον 
τήν δι ροσωπίαν έκείνην, ήτις είνε ή μό-.η έύφυία 
τινων χωρικών. Η ενδυμασία του έπίσης είχε χα
ρακτήρα τινα ίδ’.άζοντα καί ήτον δλως Αντίθετος 
τής έπιμεμελημένης στολής τοΰ μέλλοντος κυρίου 
του. 0 Ραβινότος, είτε έξ ιδιοτροπία;, είτε έξ 
Αρχαίας έξεως έφερε μικράν, πρασινόχρουν Α -αξυ- 
ρίθα, έσφιγμένην περί τήν κνήμην διά όρειχαλκί- 
νων πορπών, υπενδύτης μέ απείρους γραμμής πε- 
ριεκύκλου τά εύρέα στέρνα τον, καί ίμάτιον μέ 
πλατέα κράσπεδα, χρώματος κυανού, λευκάνθέντος 
δ’ εις τά; ραφάς, άπετέλουν τόν ιματισμόν ασ
τού. Κνημίδ-ς έξ έρίων, καί σανδάλια σηδηοό- 

καρφα έκόσμουν περιπλέον αύτόν, περιλαίμιου 
δέ τοΰ υποκαμίσου το» φρικωδώς μεμαζαλισμένον 
καί βαμβάκινος έρυθιοΰ; λαιμοδέτης, κατεβα- 

σάνιζον τόν πώγωνα καί τά ώτά του. Πρός έπί- 
μετρον δέ τοΰ καλλωπισμού τούτου, κροταλία 
ωρολογίου υπερμεγέθους βάρ'υς, έκτυπων καθ’ 
έκάστην κίνησιν τήν κοιλίαν του. Περίφημου δέ 
τι κάλυμμα τή; κεφαλής έκ χονδοεροιούχου (αμπά) 

ούδόλως άναμιμνησκων τού; κομψούς πίλου; το» 
Γιβοΰ, έκειτο έπί τίνος έδρας, εκ σεβασμού βε

βαίως πρό; τόν οικοδεσπότην.
'Γοιοΰτο; ήτον δ άνθρωπος, όστις μέ αγκώνα; 

έρειδομένου; έπί τή; τοαπέζη; καί μέ πόδα; ές-αυ- 
ρωμένους κάτωθεν αύτής, διημφισβήτει μεθ υπο
μονής καί σπανίας ίκανότητος τάς Αξιώσει; τοΰ 
άνταγωνιστοΰ του, προτάσσω·/ τά; ίδικάς τον. 
Λναμφιβόλως δ Γρανσάμ δέν είχε δυσκολίαν νά 

■ διακρίνη, διά μέσου τή; πλημμύρα; τών λόγων 
τοΰ άνταγωνιστοΰ του, τά κρύφια σχέδια αύτοΰ 
Αλλά πρέπει νά είπωμεν έπίση; οτι καί δ ποικι- 
λόχρους Αγρονόμος, μ’ δλην τήν φαινομίνην αυ
τού Ανοησίαν, έμάντευε τόν Γρανσάμ. εις τήν πρώ
τον του λόγ'ον" Εννοείται δέ δτι είς τοιαύτην πά
λην αί διανοητικοί δυνάμεις άμφοτέρων ήσαν πο
λύ Αφγρημέναι, ώστε νά δύνανται νά έννοώσι τί 
τό ξένον είς τήν συνδιάλεξίν των.

’Εν τούτοι; ούδέν θετικόν ειχεν ακόμη συμφω- 
νηθή, δταν δ Γρανσάμ άπέθεσεν έπί τής τραπέζης
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τό μολυβδοκόνδυλο*, δι’ ου έκράτει σημειώσεις 
διά τήν σύνταξιν τοϋ δριστικού συμφωνητικού, 
καΐ παρατηρών τόν αντίζηλόν του μέ τό βλέμμα 
εκείνο τό ανήσυχο* καΐ έιαστικόν, δπερ κατέ- 
πλησσε πολλούς, τώ είπε μέ τόνον φαιδρόν,
— Α κύρ ‘Ραβινότε, ξεύρβτε δτι είσθε πα
νούργος; ακόμη δέν έδυνήθην νά σά; άποσπάσω 

ούτε έν να1, ούτε έν όχι. Λοιπόν, προτείνατε τάς 
συμφωνίας σας . . · Δέν μοί φαίνεσθε διόλου εύ- 
γνώμων διά τά; μεγάλας ώφελιίας τάς όποιας 
σας παραχωρώ.
— Μά τήν τιμήν μου, κύριε, εϊπεν δ χωρικός έπι- 
βεβαιών δλα τά ψεύδη διά τοϋ λόγου τής τιμής 
του, σας όμνύω δτι δέν καταλαμβάνω τίποτε άπό 
τάς αξιώσεις ταυτας. Πολυλογοΰμεν δύο ώσας τό
ρα, καί δεν ήθελήσατε ακόμη νά μοί είπητε τόν 
τελευτάϊον λόγον τοΰ πράγματος, έν ώ γνωρίζετε 
δτι δέν θέλω τάς λεπτολογίας δταν πρόκηται νά 
συμφω ήσω πρός τοσοΰτον καλόν κύριον ώς υμάς.
— ’Αλλά καΐ έγώ δέν λεπτολογώ τόσον, ‘Ραβι- 
νότε., διότι τέλος πάντων ό Λαμβέρτος εινε τίμιος 1 
άνθρωπος, δστις επλήρωσε πάντοτε καλώς τάς εκ
μισθώσεις του, δστις δέν έχει ελαττώματα, ένώ 
ύμεΐς έχετε εχθρούς, ‘Ραβινότε, καΐ μοι έξέθεσαν 
πράγματα . . .
— Είμαι άνθρωπος τίμιος ! άνέκραξεν δ ‘Ραβι- 
νότος, φέρων τήν χεΐρα πρδς τό στήθος μέ θεατρι
κήν χειρονομίαν. Μέ συκοφαντοΰσιν οι κακοί γεί 
τονες.
— Βέβαια’ άλλά γνωρίζετε τί λέγουσιν; δτι ει- 
σθε μέθυσος.
— Βά! νά πίη τις §ν ή δύο-ποτήριμ, δταν τοΰ 
τύχουν, ·ϊ»® κακόν αύτό ,·
— όκνηρός !
— Γνωρίζω έγώ νά κάυω τούς άλλους νά έργά- 
ζωνται, καΐ ιδού τί άπαιτεϊται δι’ ένα καλόν ά- 
γρονόμον.
— Χαρτοπαίκτης! προσέθηκεν ό Γρανσάμ μέ ΐ- 
δ.άζοντα τόνον, καΐ ήκουσα δτι έχάσατε μίαν ή 
μέραν καί αυτά τά ενδύματα τής άσθενούσή; γυ- 
ναικός σας.
— Καί δέν πρέπει τίς νά διασκεδάσει καί ολί
γον ; Εΐπεν ό ‘Ροβινότος μέ ύφος άδιαφορίας. 
Όταν συναντμ ένα φίλον είς τήν πανήγυριν, τί νά 
πρά;η άφοΰ συνέφαγον δμοΰ εις τό ξενοδοχεϊον; 
Πιάνουν τά χαρτία, νά διασκεδάσωσιν δλίγον. ί 
δού, αύτό δύνασθε νά πράξητε καΐ ύμεΐς.

0 Γρανσάμ δέν έδυνήθη νά έμποδίση έλαφρόν

τινα μορφασμόν, διεγερθέντα έκ τής συγκρίσεω; 
ταύτης. *„
— ’Λναμφιβόλως. ύπέλαβεν, άλλά δέν θά παίξω 
χρήματα ξένα, καΐ μοί διηγήθησαν . . . Τέλος, 
‘Ραβινότε, μή σας κακοφανή, άλλά θά σάς είπω 
δτι πρέπει νά σκεφθή τις καλώς πριν σάς έμπι- 
στευθή κτήμα τοσού-ον εύρύχωρον ώς τήν ’Ο
ζεραίην..
— Λοιπόν τότε διατί μοί τήν έμπιστεύεσθε, αφοί 
δέν πιστεύετε εί; τήν τιμήν μου ; ήρώτησε πο- 
νήρω; ό άγρονόμος. Νομίζετε δτι δέν βλέπω δτι 
έχετε λόγους δι’ αυτό ; Εϊπατέ μοι εϊλικρινώς... 
Είμαι δ άνθρωπός σας, ιδού!

‘Ο Γρανσάμ έταράχθη κατ’ άρχάς έκ τής άγχι- 
νοίας ταύτης, ήτις έδείκνυτο διά τρόπου τοσοΰ
τον άγροίκου’ έκλεισε λοιπόν πρός στιγμήν τούς 
οφθαλμούς, καί ύπέλαβε μετά δισταγμού.
— Λοιπόν ! ναΐ ‘ράβινότε, αν πρέπη νά δμιλή- 
σωμεν εϊλικρινώς, περιμένω άπό σάς πράγματα, 
τά όποια δέν δύναμαι νά έλπίσω παρ’ όλων τών 
άγρονόμων’ σάς νομίζω δέ ύπέρτερον τών κοινών 
προλήψεων, καί . . .
— Τό έγνώριζον, εΐπεν δ χωρικός πλησιάζω» 
πρός τόν κύριάν του. Ας ίδωμεν λοιπόν περί τίνος 
πρόκειται.

‘θ Κάρολος έλυπεϊτο άναγκαζόμενος νά έξακο- 
λουθήση συνδιάλεξιν, άρξαμένην μετά τοσαύτης 
οίκειότητος πρό; κατώτερόν του, διότι τά πάντα 
κατέπλησσον τό χαϋνον καΐ δύσπιστον.αύτοΰ πνεύ
μα. ’Εν τούτοις, μετά μ·'αν στιγμήν, καθ’ ήν πα· 
ρετήο/ισε καταλεπτώς τόν 'Ραβινότον, έμελλε 
τέλος νά έπαναλάβφ τόν λόγον, δτε σκιά τις διήλ
θε ταχέως έμπροσθεν τού παραθύρου τής αιθού
σης καί έγένετο αίφνης άφαντος. Είς τά; κρίσιμους 
περιστάσεις τά πάντα λαμβάνονται ώς πρόφασις 
αναβολή; διά τούς ανθρώπους τού χαρακτήρος τού 
Γρανσάμ, ώστε ήγέρθη καί έτρεξε πρός τό παρά
θυρο* μετά σπουδής.
— Νομίζω, δ Θεός νά μέ συγχώρηση / δτι μάς 
άκούουσιν είπε μετά προσπεπο.ημένης δργής’ ήθε
λα νά μάθω ποιος εινε δ τολμηρό; έκεϊνος δστι; 
μάς κατασκοπεύει οδτω.

Και έκλινε πρός τό παράθυρον, άλλ’ ούδέν είδε 
δυνάμενον νά διεγείρω τάς ύπονοίας του, ώστε έ· 
πέστρεψε πρός τόν χωρικόν, δστις τήν έλαχίστην 
συγκίνησιν δεν έδει'ε.
— Δέν γνωρίζετε π·'σον οι ύπηρέται αύτοΐ εϊ** 
περίεργοι, εΐπεν δ Γρανσάμ, καθήμενος άπέναντ*

(ακολουθεί)


