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Δτμοσιεύσαντε; ίν τώ ΟΕ’ φυλλάδίω ττ,ς Χρυ
σαλλίδα; τδ γράμμα τοϋ αοιδίμου Πατριάρχου 
Γρη,γορίου τοϋ Ε , το έπιζυροΰν τά: ύπέρ τάς έν 
Αθήναις Σχολή; τοϋ Ντέκα πράξεις τοϋ Μοναστη
ριού τών Ταξιαρχών, ύπεσχέθημεϋ νά δημοσιεύ- 
σωμεν κατόπιν καί τινα; «σημειώσει; αναγκαίας 
πρδς πλχίονα διαφώτισιν τοϋ πατριαρχικού γράμ
ματος" καί τής ύποσχέσεω; έκείνης μόλις σή
μερον ζκτωρθώθη ή ΐκπλήρωσις.

Τδ Ελληνικόν γένος κατά τήν παρακμήν του 
έλησμόνησεν ύπδ τδν ξενικόν ζυγόν πολλάς έκ 
τών αρετών έκείνων, αΐτινες άπηθανάττ,σαν τους 
περικλεείς αύτοϋ προγόνους. Ουδέποτε δμω; έ- 
πελάθετο τή; παιδείας, τοϋ πατροπαραδότου 
αύτοϋ κληροδοτήματος, δι ού ήλπιζεν ότι έλεύ- 
σεταί ποτέ ήμαρ ελευθερίας, καί τής ιερά; αύτοϋ 
θρησκείας, ήτις αείποτε πεοιέσωσεν αύτδ άπδ 
τοϋ ναυαγίου. Λιδ έν μέσω τών τελαιπωριών, έν 
μέσφ τής πενία; δύο τινά έφρόντισε πάντοτε νά 
έχη, εκκλησίας ζαΐ σχολεία.

Μεταξύ δέ τών άλλων έλλτ.νίδων πόλεων αί

Λθήνάι ύπερείχον έπί πολλοϋ; αιώνα; 
παιδείαν" έν αύτή αύτοκράτοεες έςεπ 

κατά τήν 
αιδεύΟησαν-

καί πατέρες τής έκκλησία; τήν φιλοσοφίαν έδι- 
δάχθησαν. ’Αλλά μετά τήν επιδρομήν τών σταυ
ροφόρων καΐ τήν βάρβαρον αύτών δεσποτείαν, τήν 
πολλώ χείρονα τοϋ όθωμανικοϋ ζυγού, ώς έπι- 
βουλευθείσαν καί τήν θρησκείαν αύτήν, τά σχο
λεία τών Αθηνών έκλεί'σθησαν, ή παιδεία ά- 
πέδρά καΐ η αμάθεια τά πάντα έκάλυψε διά τών 
μελαινών αύτής πτερύγων.

Μετά παρέλευσιν δμω; αιώνοσν άκτις φωτός 
ηρχισε νά φωτίζτ, τά; Αθήνας, καΐ πολλά αύτή; 
άγλαά τέκνα είς περ·.6>πήν δυνάμεως .ή μαθήσεω; 
άνελθόντα άπέδωκαν μετά τόκου τά τροφεία τή 
μητρΐ αύτών" σχολεία ίδρύθησαν καΐ άνδρες ο- 
νομαστοι άνέλαβον τήν διδασκαλίαν τών τέκνων 
τών ’Αθηναίων. ’Αλλά καΐ αύθις ή εύτυχία αυτή, 
μετ ού πολύ άπεπτη, διότι αιφνίδια δεινοπα- 
Οήματζ. τυραννία; δηλαδή έπίτασις, λιμοί καΐ*  
πόλεμο*,  ηρήμωσζν τήν πίλιν καΐ εις τοιοϋτον 
βαθμόν προήγαγον τήν άπαιδευσίαν, ώστε πολ
λούς έτι χρόνου; μετά τήν άτυχή καΐ άσκοπον 
τοϋ ενετού Μοροζίνη εκστρατείαν οΐ ’Αθηναίοι, 
ούδ αύτών τών προύχόντων εςαιρουμένων, δέν έ- 
γίνωσκον τδ όνομά των καν νά γράύωσιν !

Εις τοιαύτην λοιπόν ελεεινήν κατάστασιν εΰ-
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προσεκάλεσαν δέ άντί τούτου είς τήν διδασκαλικήν 
έδραν Κοσμάν τδν Λήμνιον άξίως μαθητεύσαντα 
είς τήν έν Πάτμω σχολήν ύπδ τδν Μακάριον. Α- 
πελθόντος δέ καί τούτου μετά εξαετή διδασκα
λίαν είς τήν ίδιαν πατρίδα, διαδέχεται τήν δι
δασκαλίαν τώ <740 περίπου ό ιεροδιδάσκαλος 
Αθανάσιος Μπουσόπουλος ό έκ Δημητσάνης τής 
Πελοποννήσου, μαθητεύσας κατ άλλους μέν καί 
αύτός έν τή ΙΙατμιακή σχολή, κατ’ άλλους δ’ 
έν Τριπόλει παρά τώ Παρθενίω (<). Παραιτήθέν- 
τος δέ τού Μπουσοπούλου μετά τριακονταετή 
άοκνον καί μετά ζήλου διδασκαλίαν προσεμλήθη 
διδάσκαλος τώ 1774 ώς έγγιστα (2) ό ές’Ιω

αννίνων Δημήτριο; Βόδας, μαθητής τοΰ περι
κλεούς Μπαλάνου, είδήμων τής Λατινικής καί 
τής θεολογίας. Τούτον δέ πάλιν μετά παρέλευσιν 
.εσσάρων έτών άναχωρήσαντα δεεδέξατο τδ δεύ
τερον 5 ’Αθανάσιος Μπουσόπουλος. *Αλλ ’ ένεκα 
τού γήρατος ή διδασκαλία άπέβαινεν αύτώ δυσχε
ρής καί έπίπονος, οθεν περί τδ 1786 παρητήθη 
καί μετά τέσσαρα σχεδόν έτη έξεμέτρησε τδ ζήν 

εΐς βαθύτατον προελθών γήρας.
Τδν ’Αθανάσιον Μπουσόπουλον τέλος διεδέξα- 

το είς τήν διδασκαλικήν έδραν ό ’Αθηναίος Σα
μουήλ Κουβελάνος, δστις έσχολάρχησε σχεδόν μέ
χρι τοΰ θανάτου του, έπισυμβάντος περί τδ 1810 
έτος (3). ’Εν τώ μεταξύ δέ τοΰ μακροΰ τούτου 
χρονικού διαστήματος ό Κουβελάνος διέκοψε φαί
νεται τήν διδασκαλίαν αύτού έπί τινα έτη καί 
δι’ άλλους ίσως λόγους, άλλά πρό πάντων ένεκα 
τής έλλείψεω; τών αναγκαίων χρημάτων πρδς 
πληρωμήν τής εύ-τελοϋς αντιμισθίας του. Διότι 
μετά τής πτώσεως τής Ενετίας συναπωλέσθησαν 
καί τά ύπδ τών φιλογενών Επιφανίου καί Γού
του, ώς ανωτέρω είρηται, είς τήν Τζίχαν ένα- 
ποτεθέντα κεφάλαια, έξ ών έπληρώνοντο οί μισθοί 
-.ών διδασκάλων’ ούχ ήττον ούτοι φιλοτίμως φε-

(1) "Ορα τήν περί τής ίν Δημητσάνη Έλλ. Σχο
λή; πραγματείαν τοΰ χαΟηγητοϋ κυρίου ΕΰΟ. Καστόρχη 
Σελ. 7. ’

(2) Τόσοι συγκεχυμένα; εύρον τα; τοΰ διορισμού καί τής 
παύσεω; τών διαφόρων τούτων όιοασκάλοιν χρονολογίας 
εΐ; ίσας σημειώσει; ίσνμβουλεύΟην, ώστε δεν τολμώ να 
προσδιορίσω ακριβώς τά ίτη ίνό; έκάστόυ. 'Αλλος άς 
ίξαχριβώση τήν κατά τρία ή 4 έτη φαινομε'νην ταύτην 

διαφοράν·
(3) Τόν Κουβελάνον τούτον μέχρι; σήμερον ένΟυμοΰνταί 

τινεςτών προβεβηκότων τήν ηλικίαν ’Αθηναίων, παρ*  ών 
έζήτησα πληροφορίας περί τή; καταστάσςω; τών Αθηνών 

ί έπί τουρκοκρατία;. 

ρίσκετο ή πάλαι τοτά περικλεής αύτη χώρα, ότι 
δύο αείμνηστοι άνδρες ό μέν περί τας άρχάς, ό δέ 
περί τά μέσα τής Πΐ’ εκατονταετηρίδας έπανέ 
φερον εις ’Αθήνας τάς φυγαδευθείσα; μούσας, δ 
Ιερομόναχος Γρηγόριος Σωτήρης, ό κατόπιν είς 
τδν τής Μονεμβασίας επισκοπικόν θρόνον άνελ- 
θών, (1) κα'ι δ ’Ιωάννης Ντέκα;, είς τών ευκατά
στατων έν Βενετία εμπόρων, άμφότεροι Αθηναίοι 

τδ γένος.
Τούτων δ μέν Γρηγόριος Σωτήρη; έπανακάμ- 

ψας έξ ’Ιταλίας, ήτις ήν τδ κοινότερον τότε τών 
Ελλήνων μουσοτροφεΐον, είδε καί έθρήνησε τήν ά- 
μ.άθειαν τής πατρίδος αύτοϋ, Οθεν θείου έμφορη- 
θεί; ζήλου αυτός πρώτος ίδίαις δαπάναις ώκοδό- 
μ.ησε σχολεΐον καί πρώτος έν αύτώ αμισθί έδί- 
δαξε τά ελληνικά γράμματα. Τώ δέ <728 χει
ροτονηθείς Μητροπολίτης Μονεμβασίας, άφιέρωσϊ 
τδ σχολεΐον, δπερ Φροττιστήφίοχ iJJqrixuv 
ιιαΰηαάτωτ έκάλεσε, κα'ι τήν ιδίαν αύτοϋ βιβλιο
θήκην εΐς τήν κοινότητα τής πατρίδος του’ δύο 
δέ φιλογενέστατοι άνδρες Μέλος Επιφάνιος καί 
Στέφανος Ρούτος άνεδέχθησαν τήν δαπάνην τής 
συντηρήσεω; τής Σχολής, καταθέσαντες έπί τού
τω αρκετά χρηματικά κεφάλαια εΐς τδ ταμεΐον 
τής ένετικής αριστοκρατίας, ΐνα έκ τών τόκων 
αύτών πληοώνωνται οί μισθοί τών διδασκάλων.

II ’Αθηναϊκή λοιπόν κοινότης μ.ετά τήν παραί- 
τησιν τοΰ Γρη,γορίου Σωτήρη προσεκάλεσε δι

δάσκαλον τής σχολής Παύλον τδν ’ΐθακήσιον ει
δήμονα τής ελληνικής και τής φιλοσοφίας (2). 
Μετά παρέλευσιν δέ χρόνου ού μακρού τδν μέν 

Παύλον έςέλεξαν ηγούμενον Καισσαριανή; χειροτο- 
νήσαντες καί μετονομάσαντες αύτδν Παΐσιον, (3)

(1) 'Ο κ. Α Παπα5οπούλος Βρετός έσφαλαίνω; tieτδν 
κατάλογον του σηαειοϊ Sri ό Γρηγόριος Σωτήρης έχειρο- 
τονήΟη μητροπολίτης Γάννου καί Χώρας, αντί Μονεμβα- 

βίας.
(2) Παρά τούτω ΙμαίήτευαΕ καί ό ύστερον ΙΙατριάρ/ης 

Ιεροσολύμων Έφραιμ-
(31 Της συνΐόμου ταύτης πραγματείας πολλάς λεπτο

μέρειας ήρανίσβην καί έκ παλαιού τίνος ανέκδοτον χει
ρογράφου, τό όποιον μετά μεγίστης φιλοφροσύνη; μοί £πέ- 
τρεψε να συμβουλευτώ ό φιλόπατρι; ιατρός κύριος Ιίροχό- 
π·.οςΚ· ΙΙ'.ττάκης. Ίο χειρόγραφον τούτο είδε καί ό J—Λ. 
BucIlOD άλλά φαίνεται λίαν επ:πολαί··>; τό ίςήτασε, διότι 
εΐς τό σύγγραμμά του I.a Grece Contiuantale ct la 
Mortc ίν σελ. 90 άνεμιςε φύρδην μίγδην μετ’ αναχρονι
σμών ασυγχώρητων καί άλλων έσφαλμε'νων καί ανυπάρ
κτων ίν τω χειρογράφ» πληροφοριών, σύντομον; τινΐς 
ειδήσεις περί τών έν Άϊήναι; «χολείων καί τών δια-ρε- 

ψάντων πολ:-ών αυτής.

ρόμενοι άνέλαβον έπί τινα χρόνον αμισθί τήν δι
δασκαλίαν, έωσοΰ έλήφθη μικρά τις περί αύτών 
πρόνοια. Αλλά μετά τδν θάνατον τού Κουβελά- 
νου ή όλίγφ πρότερον διελύθη κ»ί ή «χολή, τδ 
μέν διά τδ ανεπαρκές τών χρηματικών πόρων, 
τδ δέ καί διά τήν κακήν τοποθεσίαν τής σχολής, 
κείμενης πλησίον τών τουρκικών καφφίνείων, ώ- 
«τε οί μαθηταί διαβαίνοντας τό κατώφλιον τής 
σχολής πολλά έπασχον καί ηκουον παρά τώ» 
ασελγών καί άτιθάσσων μωαμεθανών.

Εννενήκοντα περίπου έτη διανύσασα η σχολή 
αΰτη υπό τήν διεύθυνσιν έπτά καλών διδασκά
λων, πολλούς καί καλούς άνέδειξε μαθητά;, καί 
διδασκάλους άξιου; έγύμνασε.

Περί δέ τδ 1750 ί 'Αθηναίος Ιωάννης Ντέκας 
μετερχόμενος, ώ; ΐξ άρχή; είπομεν, τδ εμπορι
κόν επάγγελμα έν Βενετία, ένθα ήν τδ καταφύ
γιου κλειστών Αθηναίων καί πολλών άλλων Ελ
λήνων, έζήλωσε τό εύγενές παράδειγμα τοΰ αοι
δίμου Γρηγορίου Σωτήρη’ εφάμιλλος δέ μιμητή; 
αύτού γενόμενος, ωκοδόμησε καί ουτος ελληνικόν 
σχολεΐον έν ’Αθήναις καί έπλούτισεν αύτδ διά βι
βλιοθήκης ούκ ευκαταφρόνητου. ’Εκ δέ τών χρη
μάτων άπερ έπί τούτιρ κατέθεσεν είς τήν 'Γζίχαν 
τής Βενετίας έκτο; τών άλλων υπέρ τής πατρίδος 
του προσφορών διώρισε νά πληρώνηται ό μισθό; 
τών διδασκάλων δουκάτα διακόσια κατ’ έτος, 
καί άνά είκοσιπέντε έτερα δουκάτα εί; 1 2 μα- 
Οητάς έν τή σχολή διδασκόμενους πρδ; διατροφήν 
αύτών.

Πρώτος διδάσκαλος τοΰ σχολείου τούτου ύπήρ
ξεν 'Αθηναίος Βησσαρίων Ροΰφος, μαθητέυσα; έν 
Ιωαννίνοις υπδ τδν Μπαλάνον.

Τδν δέ Ρούφον μετά δεκαπενταετή άοκνον καί 
καρποφόρον διδασκαλίαν τελευτήσαντά τώ 1765 
διεδέςατο μετά δύο έτη ό μαθητής αυτού Σω
φρόνιο; Μπάρμπανο; 'Αθηναίος καί ούτο;’ έπτά 
δέ δλα έτη δίδαξα;, άπεσύρθη τή; διδασκαλία; 
έλθών εΐ; λόγους μετά τού έφόρου τής σχολής 
Δημητρίου Ντέκα, καί άπεβίωσεν έν έτει 1776.

Μετά τήν παραίτησιν τοΰ Μπαρμπάνου άνέ- 
λαβε τήν διεύθυνσιν τού σχολείου ό έν τώ προδη- 
μοσιευθέντι πατριαρχικώ γράμματι μνημονευό
μενος Ιωάννης Μπενιζέλος, καί κοινότερου Μπε- 
νιζελάκης καλούμενος, μαθητεύσας πρώτον εί; 
τδ σχολεΐον τή; κοινότητος υπό τδν Δημητσα- 
νίτην ’Αθανάσιον Μπουσόπουλον, μετά ταύτα, 
ύπδ τδν Δη,μήτριον Βόδαν, καί τελευταΐον είς τδ 
σχολεΐον τού Ντέκα ύπδ τδν Βησσαρίωνα Ρούφον.

<

V.

0 Ιωάννης Μπενιζέλος έδίδαξε πολλότατα 
έτη έν τή σχολή τοΰ Ντίκα, φαίνεται δμως δτι 
διέκοψαν έπί τινα χρόνον τάς παραδόσεις του λό
γοι άχοηματίας, διότι έπαθε καί ή σχολή αΰτη 
ό,τι καί ή τής κοινότητος’ είς τήν καταστροφήν 
δηλαδή τής Ενετίας άπώλοντο καί τά ύπδ τοΰ 
ίδρυτου Ντέκα κατατεθέντα χρηματικά κεφάλαια 
έκ τών τόκων τών όποιων έπληρώνοντο οί μι
σθοί τών διδασκάλω». Τοΰ μεγάλου δέ τούτου’ 
κακού τήν θεραπείαν επήνεγκεν ή μονή τών Τα
ξιαρχών ή επιλεγόμενη τοΰ Πετράκη (1). ό άξιος 
τωόντι ηγούμενος αύτής Διονύσιος προθύμως κα
τέβαλε τούς μισθού; τών διδασκάλων καί τήν 
δλην έπιτήρησιν καί συντήρησιν τοΰ σχολείου άνε- 
δέξατο, ώς τούτο μκνθάνομεν έκ τοΰ μνησθέντο; 
πατριαρχικού γράμματος.

0 δέ Ιωάννη; Μπενιζέλος εΐς βαθύ προελθών 
γήρα; έτελεύτησε πιθανώτατα περί τδ έτος 1 808. 
Τούτον δέ διεδέξατο ό έκ Ραιδεστού Ιωάννης Τα" 
τλίκαρας ή κοινώτερον Τσελεπή Γιάγκο; καί κα
τόπιν Ειρηναίος μετονομασθείς, τδν όποιον έφερε 
μεθ’ εαυτού έκ Κωνσταντινουπόλεως άφικόμενος 
έν άρχή τού 1800 ό πρώην μέν αρχιδιάκονο; 
τοϋ Τυρνόβου, τότε δέ Μητροπολίτη; Αθηνών, 
κύρ Γρηγόριος, ώ; διδάσκαλον τοΰ άνεψιού του, 
φαίνεται δέ δτι δέν ήτο μεγάλη; παιδείας άν
θρωπος, διότι βλέπομεν αύτδν άναπληρούντα 
προσωρινό»; πάντοτε τάς χηρευούσας τών δι
δασκάλων θέσεις, όχι δμως καί διαρκώς δι
δάσκοντα. Καί τωόντι περί τά 1810 οί Αθη
ναίοι αίσθανθέντε; τήν έλλειψιν καλού διδασκά
λου έγραψαν πρδς τόν έν Κωνσταντινουπόλει επί
τροπόν το»ν νά άνευρη τοιοΰτον, κα'ι εκείνος άπέ- 
στειλεν αύτοί; τδν έκ Μεσολογγίου Ίωάννην Πα- 
λαμάν, ενα έκ τών διάσημων τή; Κωνσταντινου
πόλεως διδασκάλων. Ούτο; συνηργάσθη είς τήν 
σύνταξιν τοΰ πολυθρυλλ.ήτου καί άτυχούς λεξι
κού η Κιβωτός μετά τοΰ Νεοφύτου Βάμβα, Παΐ- 
σίου Καραπατα καί άλλων λογιών’ άλλ’ άπελ- 

: θόντων τού μέν Βάμβα εΐ; Παρισιού; τοΰ δέ Γ1 αι
σίου είς Πάτμον, έδέξατο καί ό Ιωάννη; Παλαμά; 
τήν πεόσκλησιν τών ’Αθηναίων και έλθών άνέ- 
λαβε τήν διεύθυνσιν τή; σχολής τοΰ Ντέκα (2).

Τόν Παλαμάν άναχωρήσαντα περί τδ <817 
άντικατέστησεν αύθις ό Ιωάννη; Τατλίκαρας καί

(1) Ή μονή αΰτη μέχρι σήμερον σωζομενη κεΐται 
παρά τοΰ; πρόποΐας τοΰ Αυκαβητοΰ καί ά·/τικρΰ τής Ί’ι- 
ζαρείου σχολής.

(2) Λόγιο; 'Ερμής τοΰ 1817 σελ. 43.
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ό μετά ίν έτος έλθών Μιχαήλ Μασών (I). Αμ- 
φότεροι δέ ούτοι έδίδαξαν μέχρι τοϋ έτους 1823, 
οτε καΐ άπεβίωσεν ό Μιχαήλ Μασών.

Εν τώ μεταξύ τούτω συνέστη (τώ 1814) ή 
Εταιρία τών Φιλομούσω*  ής πρόεδρος επίτιμος 
έξελέχθη ό Λόρδος Γκύλφορδ, σκοπόν έχουσα τήν 
διάδοσι*  τής παιδείας έν Ελλάδι. Επομένως τή 
συνδρομή αύτή; προσετέθη κα'ι ύποδιδάσκαλος είς 
το σχολεΐον τοϋ Ντέκα (2).

(1) 'Ο Μιχαήλ Μασών ήν έκ πατρός μΐν Γάλλου μη- 

τρος δε ’Αθηναία;.

(2) Τοιοϋτοι διετιλεσαν πρώτο; ό Δαμασκηνός llerpx- 

κης καϊ μετ’ αν-δν ό Στάμο; παπα Σεραφείμ.
(I) Συνεχεία άπσφυλλαο. 83.

Τώ δέ 4 814 επανερχόμενος έξ Ιταλίας διήλ-; 
Οεν έξ Αθηνών ό ιατροφιλόσοφο; Διονύσιος Βόθ
ρος ό θετταλδς, ένώ δέ διέτριβεν αυτόθι τώ 
έπρότεινεν ό Μητροπολίτης Γρηγόριο;, ό ηγούμε
νο; τή; Μονή; τών Ταξιαρχών Διονύσιος Πετρά- 
κη; καϊ ή Φιλόμουσος Εταιρία νά μείνη διδάσκα
λο; τών επιστημών καί τής Φιλοσοφία; έπ α
μοιβή έτησία χιλίων ταλλήρων, τδ Sv τρίτον 
τών οποίων έπλήρωνεν ή Εταιρία τών Φιλομού- 
σων, τά δέ λοιπά ό φιλόμουσος ηγούμενο; τών 
Ταξιαρχών. ’Επειδή δέ είς τό σχολεΐον τοϋ Ντέκα : 
δέν ύπήρχε πλέον χώρος, ένοικιάσθη αντίκρυ αύ-1 
τοϋ έτερον έπΐ τούτω οίκημα έν ω έδίδασκεν ό 
Διονύσιο; Πύρρο;, και έσχτ,μάτισε κα1 2 1. μικράν α· 
ρυκτολογικήν συλλογήν καΐ κηπάριον βοτανικόν.

Τοιουτοτρόπως έν μέσω μορίων προσκομμάτων 
τό σχολεΐον τοϋ Ντέκα διά τής συνδρομής τής 
Μονή; τών Ταξιαρχών καΐ τής Εταιρία; τών Φι- 
λομούσω*  διετηρήθη μέχρι τοϋ 1824. Τώ δέ 
■1825 ήλθεν είς Αθήνας ό αείμνηστο; Γεώργιος] 
Γεννάδιο; καϊ έδίδαξεν έπί τινα χρόνον, επισφρά
γισα; διά τή; πατριωτική; αύτοϋ διδασκαλία; 
τδ έργον τών ποοκατόχων αύτοϋ. — Εκτοτε τδ 
σχολεΐον τοΰ Ντέκα έκλείσθη ζαΐ ούδέποτε πλέον 
ήνοιξε.

Εί; τά δύο ταΰτα σχολεία τοϋ Σωτήρη καΐ 
τοϋ Ντέκα έδιδάσκοντο ή γραμματική τοϋ Θεο
δώραν Γαζή καϊ άλλοτε η τοϋ Λασκάρεως" κεί
μενον δέ είς τήν σπουδήν τών Ελλήνων συγγρα
φέων είχον τήν ελληνικήν εγκυκλοπαίδειαν τοϋ Α
θηναίου Πατούσα τυπωθεϊσαν έν Βενετία; περί τδ 
■1750. Παρεδίδετο πρδ; τούτοι; ή λογική τοϋ ’Α
θηναίου Κορυδαλέως καϊ τοϋ Ερμογένου; ή ρητο
ρική, καϊ οί Ελληνες ποιηταί.

Περίεργος τωόντι είναι η πρδς τήν παιδείαν

τροπή ή γενομένη έν Ελλάδι άπδ τάς 'ίρχάς τοϋ 
4 8 αίώνος. Πάντες ιός' άπδ βαθών λήθαργον έ- 
γερθέντες έσπευδον πρδς τήν μάθησιν μετ’ ακά
θεκτου ζήλου, ώ; άν ήθελον ν’ άνακτήσωσι τδν 
άπολεσθέντα χρόνον. ’Απδ τή; έποχή; μάλιστα 
τοΰ άειμνήστου Κοραή ή περί τά γράμματα ά
μιλλα έφθασεν είς τδν κολωφώνά τη;. Σχολεία 
έπΐ σχολείων ίδρύοντο, βιβλία πανταχού έξετυ- 
ποΰντο, περιοδικά συγγράμματα συνιστώντο, 
μετά ζήλου παρά πάντων ύποστηριζόμενα. II 
Ελλά; (ομοίαζε μέγα χαλκεΐον διανοητικόν, εν 
ω έχαλκεύοντο τά όπλα δι ών έθραυσε κατόπιν 
τάς άλύσιι; τή; δουλείας. Τό σεβαστόν έκεϊνο καϊ 
περικλεές γερόντιο*,  ’Αδαμάντιο; ό Κοραή;, είναι 
άναντι^ρήτως ό πρωταθλητή; τής Ελληνική; εθνε
γερσίας, διότι αύτδς, ώ; άλλος Πέτρος Ερημίτης, 
διήγειοε πανίσχυρου σταυροφορίαν κατά τή; 
άμαθεία;, αύτδ; ολόκληρον τδν βίον αφιέρωσε 
συμβουλεύων, συγγραφών, φωτίζω*  τδ Ελληνικόν 
γένος. Τά χρο.Ιβγύ'ΐ&α τοϋ σοφού τούτου άν- 
δρό; είναι σφοδρότατοι φιλιππικοί έν οί; δέεται, 
συμβουλεύει, απειλεί, προσπαθώ*  παντΐ σθένει νά 
διαλύη τήν άχλύν τής άμαθεία; καΐ »ά έμπνεύση 
τδν έρωτα τή; παιδεία; καϊ τή; έλευθερία; έπΐ 
τοϋ βωμού τή; όποία; ήκονίσθησαν τά ξίφη τοϋ 
4824.

Τήν άναμόρφωσιν τής παιδείας έν Ελλάδι έφερε 
κατά πρώτον Εύγένιος ό Βούλγαρη; καϊ κατόπιν 
αύτοϋ ό Κοραή;, διά τή; εισαγωγής νέων φιλοσο
φικών ιδεών καϊ άπλουστέρα; διδασκαλική; με- 

| θόδου. διότι πρδ τή; έποχή; ταύτη; οί· μαθηταΐ 
1 έξηντλοϋντο καϊ ϋπνωττον τήν ψυχαγωγικήν μέ
θοδον έχοντες προσκεφάλαιον, τά συναξάρια, 
καΐ μηνολόγια κείμενον άναγνόισεω; (I), καϊ τδν 
'ρά.Ιαγχα (2) εύγλωττου μέσον παροτρύνσεων!

(I) Χάριν περιεργεία; παραθέτομε*  ένταϋθα τδ έξης 

χωρίον έ< τής παρ’ ήμϊν άνεκαότου γεωγραφίας τοϋ περι

κλεούς μέν άλλ’ ολίγον δηκτικού διδασκάλου τών ’ Ιωαννί

νων ’Αθανασίου ΙΙίτρου ψαλίδα, άναφερόμενον εΐ; τήν 

κατάστασιν τών Αθηνών · Έδώ (έν Άβήναι;) καί στή 

Λιβαδ-.ά σώζεται καϊ άπδ ενα σχολεΐον Ελληνικό μικρό- 

και τί παραδίδονται σ’ άύτά ; τή γραμματική τοϋ Λάσκαρη 

καί τοϋ Γαζή, καϊ κατήντησαν οί παντεπιστήμονες ’Αθη

ναίοι να μή μανθάνουν τήν σήμερον άλλο τίποτες, παρά 

| τήν ψωροαττική διάλεκτο τοϋ Λάσκαρη καΐ τοϋ Γαζή, και 

! να στοχάζωνται τους Αττικού; συγγράφει; τόσου; χρη

σμού:, καϊ ψελλίζοντας τδν Λάσκαρη. καϊ Γαζή να ευχαρι

στούνται με αυτούς άν βάλουν καϊ ένα φαναρι καλπάκη. ·

(ί) Ίδοδ πώς περιγράφει τόν φάλαρας σΰτόπτης μάρ- 

τν; τή; έποχής εκείνης. « Ό φάλαγκα; ήτον ϊνα ςύλον

ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ.. ·. » ■ -

Τά σχολεία τών ’Αθηνών ώς έν άρχή τοΰ λό
γου εϊπομεν άνέδειξαν μεγάλους άνδρα;, καϊ μέ
χρι τής ύπδ τοϋ ’Ιουστινιανού διαλύσεω; αύτών, 
καϊ κατά τούς νεωτέρους χρόνους. Μεταξύ δέ τών 
τελευταίων τούτων διαπρέπει ό πρωτοαάρτυς 
τή; ελληνική; έπαναστάσεω;, δ Πατριάρχη; Γρη- 
γόριο; ό Ε. Λυπούμεθα μόνον ότι δεν ήδυνήθη- 
μεν νά έξακριβώσωμεν τήν έποχήν καθ’ -?.ν έμα- 
θήτευσεν έν ’Αθήνα·.;’ διότι είναι εσφαλμένα δσα 
περί τούτου άναφέρονται έν τή βιογραφία τοϋ 
πατριάρχου, τή άναδημοσιευθείση υπδ τών Κ Κ. 
Γρηγ. Παπαδοπούλου καϊ Γ. Π. ’Λγγελοπούλου. 
ότι δηλαδή ό πατριάρχη; ήλθεν εί; ’Αθήνα; τώ 

4765 μετά τοϋ ιεροδιδασκάλου Ρουσοπού.Ιου 
καϊ έμαθήτευσε δύο έτη παρά τώ τότε πολυμα- 
θ’ΐ διδασκάλω τών ’Αθηνών Δημητοίω τώ Βόδα, 
καί δτι τώ 4 707 ό ρηθεΐ; ί’ουσόπουλος κατέμει- 
νεν έ*  ’Αθήνα:;, παρακλήσέι τών ’Αθηναίων, δι
δάσκων έν τή σχολή διά βίου- ’Ενταύθα παρα

τηρούμε*  πρώτον, δτι ό άναφερόμενο; διδάσκα
λο; έκαλεΐτο Μπουσόπουλο; κα1. δχι ΐ’ουσόπου- 
λο; καΐ δτι ήλθεν εϊ; Αθήνα; πεοϊ τά 1740 καί 
δεύτερον, δτι έν έτει 4 765 δέν ύπήρχεν ό Δ. 
Βόδα; έν ’Αθήναι;’ άλλ’ έδίδασκον είς τά δύο αυ
τόθι σχολεία ό Βησσαρίων ί’ούφος καϊ ό Αθανά 
σιος Μπουσόπουλο;.

Περαίνοντε; τήν διατριβήν ταύτην προσθέτο- 
μεν ώς έν έπιλόγςο δτι τδ καστάστημα τού σχο
λείου τού Ντέκα, ύπεΐκον εΐ; τή; ειμαρμένη; τδ 
άστατου, καϊ παλίμβουλον, ώ; δλα τά ανθρώ
πινα, έν ήμέραις πονηροί;, έγένετο συνέδριου όχι 
φιλήσυχων νέων όργώντων πρδ; μ.άθησιν’ άλλά 
τεθλιμμένων οικογενειαρχών περιτρόμων ύπδ τοΰ | 
φόβου και άναλογιζομέυων μετά φρίκης δτι ή ζωή, 
ή τιμή, ή ιδιοκτησία αύτών έξηρτάτο άπδ τήν 
Οέλησιν άπλήστου καΐ αιμοχαρούς τυράννου. Επΐ 
τή; διοικήσεω; τςοόντι τοϋ Χατζή ’Αλή, τοϋ ύπδ 
τδν τίτλον Χασεκή κοινώτερον γνωστού, διεπρά- 
χθησαν έν ’Αθήναι; παντός είδους βιαιοπραγία:, 
καϊ έν μιά ήμέρα τδ άπληστο*  τούτο θηρίου συνε-

άπδ ένα μέτρο έως ές ρούπια μαχρυδς με δύο τρύπες εϊ; 

ίνα βοΰπι ή μία άπδ τήν άλλην ίνα σχοινί περασμένου 

έχοντας δύο κόμπου; εί; τε; άκρες νά μή ςυπερνα- αύτοϋ 

έβαζαν του; πόδας και έστριφον τδ ςύλον κα’ι εσφιγγον τά 

πόδια, εϊς τους αστραγάλους άποκάτω, καϊ ό διδάσκαλο; 

έδερνε. Πολλά παιδιά έκατουριώντο άπδ τδν φόόον των δταν 

ό άγριοοιδάσκαλο; έφώναζε τού παιδιού « Β ρ έ θεοκα

τάρατε!· Τοιαύτη ην τής βαρβάρου εκείνης έποχής 

ή βάρβαρο; καϊ άφρων παιδαγωγία ! 

μ‘7 

κάλεσεν έν τή σχολή τοΰ Ντέκα δλου; τούς οί- 
κοκυραίους διά νά τοΐς έπιβάλη τδν έσχατον έ
ρανον, τδν έρανον, ούτως ειπεϊν, τοϋ αίματος.

θ. Ν. ΦΙΑΑΔΕΑΦΕΤΣ.

ΠΟΜΠΗΪΑ.

Ο ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΒΙΟΣ ΕΝ ΤΗ ΡΩ.ΜΑ1ΚΗ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. (Ρ

( Εκ τής ΈπιΟεωρήσεως τών δύο Κόσμων).

Τδ μάλλον άξιοσημείωτον έν τή διοργάνωσες
ταύτη τών ισοπόλεων είναι ό τρόπο; καθ’ 3ν ώ- 
νομάζοντο οί δύαρχοι, οί άγορανόμοι καΐ οί τα
μία·.. Πολλάκι; έπιστεύθη, δτι αί δημοτικά! συνε- 
λεύσει; είχον καταργηθή έν ταΐ; έπαρχίαι;, ώ; εί
χον έν Ρύμη καταργηθή άπδ τού Τιβερίου, ή 
εκλογή δέ τών δημοτικών άρχών ένεπιστεύετο 
τοϊ; δεκαδάρχοις, ώ; ή τών ρωμαϊκών άρχών τή 
γερουσία. Ομολογητέον, δτι ή εικασία αΰτη ήτο 
πιθανή καί καθόλου σύμφωνο; τή ιδία ήν περί 
τή; αύτοκρατορία; σχηματίζομεν. Δέν ήτο αλη
θή; έν τούτοις, καϊ άδύνατον νά ύποστηρίξη τι; 
αύτήν μετά τήν άνακάλυψιν τών διασήμων πινά
κων τή; Σαλ.πένσης καϊ Μαλάγα;, περιεχόντων 
τού; ύπδ τοΰ αύτοκράτορο; Δομιτιανοϋ χορηγη- 
θέντα; εί; τάς δύο ταύτας ίσοπόλεις νόμους’ έ- 
πειδή δέ δύσκολον νά παραδεχθώμεν δτι έξ επί
τηδες δ·.’ αύτά; μόνον έγένοντο, συμπεραίνο- 
μεν, δτι ούτοι διώκουν καϊ πάσα; τά; άλλας. 
Ούδεμίαν άφίνουσ-.ν αμφιβολίαν περί τοΰ τρόπου 
καθ’ δν ώνομάζοντο α: άρχαί. Είς τών έν ενέρ
γεια ύπάρχων προήδρευε τή; εκλογής τών ύπο- 
ψηφίων, έκ προτέρων έγγραφομένων, μή όντων 
δέ τούτων αρκετών διά τά; πληρωθησομένα; θέ
σει;, ό δύαρχο; συνεπλήρου τδν αριθμόν, έκλέ- 
γων οίκοθεν μεταξύ τών έπιφανεστέρων τή; πό
λεως πολιτών. II ψηφηφορία έγίνετο κατά φρα~ 
τρίαν κα: μυστικώς, πάντες δ’ οί κάτοικοι έλάμ
βανον μέρος, καϊ αύτοΐ οί ξένοι, εύθύς ώ; έγίνοντο 

ρωμαίοι πολϊτα·.. Τή ώρισμένη ημέρα, έκάστη 
φρατρία '(παλαιά τών ρωμαίων διαίρεσι;) πρδς 
τδ τών συναθροίσεων ττ.ς έπορεύετο μέρος, καϊ η 
έκλογή ήρχιζεν’ μίγισται δέ προφυλάξεις έλαμ- 
βάνοντο, ίνα έν πάση ειλικρίνεια γένηται . . .

Οΰτο> λοιπόν, έπΐ Δομιτιανοϋ, ο τών ίσοπό-
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:νον λεύγας τινας μακράν τών τει- 
Ιίτο όθεν αξίας πράγμα δπως η τις 

άφού έξελέγετο

λέων λαός εξέλεγε τούς οΰ; ήθελεν ΐνα κυβερνή- 
σωσιν αύτόν. At σκη»αί έκεϊναι τών δημοτικών 
συνελεύσεων, αΐτινες έν ίώμη ώς άπλή τις ά- 
νάμνησις έχρη’ίμιυον μόνον, ζώσαν πραγματικό
τητα έλάμβα· 

χών της.
αρχή καί άγνωστου χωριδίου, 
ύπό τών ελευθέρων ψήφων τών κατοικούντων 
αύτό. Οί ποιηταΐ εϊχον άδικον μέγα δμιλοΰντες 
μετά τοσαύτηί περιφρονήσεω; περί τών πτωχών 
έπάρχων τοΰ Φυνδίου ή περί τών ρακενδυτών ά- 
γορανόμων τών "Γλύβρων' όπως ποτ άν ή, ήτο 
πληρέστερα τιμή νά έκλεχθή τις ύπό τών συμπο
λιτών του, καί έν τοϊς Ϋλύβροις έτι καί έν Φυν- 
δίω, ή νά άξιωθή τής έκλογής τοΰ αύτοκράτο 
ρος, τοΰ αύτοκράτορος καλουμένου Τιβερίου, ή 
Νέρωνο;. Ιδού τίνο; ενεκεν αί τών ισοπόλεων άρχαί 
έπί τοσοϋτον διημφισβητοΰντο, αί φιλοδοξίαι ή
σαν ζωτ,ραί καί οί αγώνες πεισματώδεις. Οι Ρω
μαίοι, έπιθυμοΰντες νά γελώσιν, ώνόμαζον τάς 
έκλογικάς ταύτα; σκηνάς τρικυμίας έν ποτηρίω 
ΰδατος, fluctus in simpuio. Καί αληθώς ήσαν 
τρικυμίαν Η σκευωρία άνεμιγνύετο ένίοτε, αί 
δέ μερίδε; ήσαν έπί τοσοϋτον ήρεθισμέναι, ώστε, 
μή δυνάμεναι νά συνεννοη,θώσιν, ήναγκάζοντο νά 
ζητώσι παρά τοΰ αύτοκράτορος τή,ν αρχήν, ·?,ν 
ήδυνάτουν αύτοί νά έκλέξωσι.

Παρέμειναν έν Πομπηία ίχνη λίαν περίεργα 
τών έκλογικών έκείνων πυρετών. Μή ύπαρχουσών 
τότε εφημερίδων πρός αίνον τών υποψηφίων οΰ; 
έπροτίμα τι; ή πρό; προσβολήν όσων δέν ήγάπα, 
έγραφεν άφέλώ; τά; προτιμήσει; του ή τάς αντι
πάθειας του έπί τών τοίχων, ήτο δέ τούτο έθος 
τοσούτω γενικόν, ώστε οί ΐδιοκτήται έν τισι χώ- 
ραις έφύλαττον πολύ τή,ν λευκότητα τών οικιών 
κατ’ έκείνη; τής δρμής τών έκλογικών αγγελιών. 
« Παρακαλώ, ελεγον, νά μή γράψ-vj τι; ένταύ- 
θα. — Δυστυχία τώ υποψήφιο», ουτινος τό ό
νομα γραφή έπι τοΰ τοίχου τούτου ! είθε μή έ- 
πιτύχοι I

Πιθανόν ότι οί ΐδιοκτήται τή; Πομπηίας ή
σαν συγκαταβατικώτεροί, ευρεθέντος μεγάλου α
ριθμού τοιούτων αγγελιών έπί τών οίκων, και 
καθ’ ήμέραν άνακαλυπτομένων νέων. Τό δφο; δέν 
ποικίλλει' συντεχνία πάντοτε ή απλούς" ιδιώ
τη; ό συνιστών ταϊ; ψήφοι; τών εκλογέων τόν 
προστατευόμενόν του. Αλλοτε μέν ταπεινώς πα- 
ρουσιάζουσι τήν αιτησίν των. α Παρακαλώ υμάς 
νά όνομάσητε άγορανόμον τόν Α. Βέττον Φίρμον'

ό Φέλιξ ποθεί αύτό. ■— Οί όπωροπώ/αι έπιθυ- 
μοΰσι δύαρχον τόν όλκόνιον Πρίσκον ». Αλλοτε 
δέ φαίνονται αποφασιστικοί, ώς νομιζόμενοι α
ξίας άνδρες καί σκεπτόμενοι, ότι τό παράδειγ
μά των θέλει πολλούς παρασύρει. « ό Φίρμος ψη
φίζει τόν Μάρκον όλκόνιον, — οί άλιεϊ; ονομά- 
ζουσι τόν Ποπίδιον Ρούφον ». Δεν λτ,σμονοΰσι 
ν’ άναφέρωσι τάς άρετά; τοΰ ύπ’ αύτών προτει- 
νομένου, έπιβεβαιοΰσι δέ πάντοτε ότι εϊναι δια
κεκριμένος, ακεραίου χαρακτήρος, άξιος τών λει
τουργιών άς έπιζητεϊ, διά τό καλόν τής δημο
κρατίας γεγεντ,μένος, κτλ. « όνομάζομεν, λέγει 
ο ~ε»έκας, τίμιους πάντας τού; υποψηφίους. » 
Τοϋτο ήτο έθος πλέον, οί δέ πρ ός συμφέρον εκεί
νο·. έπαινοι ούδένα έλάνθανον.

’Εν Πομπηία: οί πάντες έχουσι τά; προτιμή
σεις αύτών καί τάς δεικνύουσιν. Υπάρχει ό υπο
ψήφιο; τών πλακουντοποιών, τών μαγείρων, τών 
κηπουρών, τών έμπορων τής ίχθυάλμης. τών 
γεωργών, τών ήμιονάγωγών, τών γναφέων, καί, 
δπερ παραδοξότερον, τών σφαιροπαικτών καί 
μονομάχων. Υπάρχει πρός τούτοι; 
τών διδασκάλων, ών

ό υποψήφιος 
τό επάγγελμα κατ ούδέν 

βοηθεϊ ένίοτε αυτού; ΐνα μή σφάλματα ορθογρα
φικά κάμωσι' τών γυναικών, έν τέλει, τών συνε- 
νουμένων τοΐ; εαυτών συζύγοις καί τοΐ; τέκνοις 
αύτών, ή τολμωσών μάλιστα νά όρίσωσι μόνον τόν 
δν προτιμώσι, κάποτε δέ καί θα^αλέως. Ililario 
cum sua rogat. — Sema cum pueris rogat.— 
Fortunala cupit. — Animula facit. κτλ. Αί 
γυναίκες προφανώς δέν έψήφιζον έν Πομπηία, ώς 
καί οί μονομάχοι' ειχον όμως τόν προτιμώμε- 
νον υποψήφιόν των, χορηγούσα! έαυταΐ; τό δι
καίωμα ίνα συνιστώσιν αύτόν τοΐ; τακτικοΐς 
έκλαγεύσιν. Αί έκλογα'ι λοιπόν θά ήσαν σοβαραΐ 
καί διαμφισβητούμενα·., ΐνα ή τού άγώνος ζωη.ρό- 
τή; μεταδίδεται έκεΐνο·.; μάλιστα τοΐ;' ούδέ κατ’ 
έλάχιστον όφείλουσι νά μετέχωσιν.

At ΐσοπόλει; λοιπόν τών χρόνων έκείνων εϊχον 
διατηρήσει πάσαν τήν έλευθερίαν, ής έπί τής δη
μοκρατίας άπήλαυον, όπερ έπεξηγεΐ ήμϊν τήν 
τοσαύτην εύνοιαν μεθ ής παρεδέχθη,σαν τή,ν αύ” 
τοκοατορίαν. Συλλήβδην, ούδέν άπώλεσαν κατά 
τήν ένθρόνισιν τοΰ νέου τούτου θεσμού' αί έπαρ- 
χίαι ούδενός άπήλαυον δικαιώματος έξ έκείνων, 
άτινα οί αύτοκοάτορες άφήρεσαν παρά τοΰ λαού 
τής Ρώμη;, ήτο δέ εύκολον εΐς τούς Ρωμαίους 
πολίτας, τούς κατοικοΰντας τήν Πομπηίαν ή τάς 
Σταβίας, νά παρηγορηθώσι διά τή,ν κατάργηση» 

τών δημοτικών συνελεύσεων τοΰ πεδίου του Α
ρεως, ών τό άπομεμακρυσμένον τής χώρας ουδό
λως συνεχώρει αύτοϊς νά μετέχωσιν. Ο,τι έμελ- 
λεν αύτοί;, ήσαν αί έκλογαί τή; μικράς αυτών 
πόλεω;, άφοϋ δέν τάς κατη,ργουν, τοΐ; ήτο παντε
λώς άδιάφορον έάν ή υπερτάτη εξουσία ύπήρ

χεν εΐς χεϊρα; ετησίων άρχών, ή άνήρ τι; μόνον 
τήν ύφήλιον έκυβέρνα. Η άρχαιότη,; ούδεμίαν εϊ- 
χεν ιδέαν τή; κυβερνήσεω:, -?,ν αντιπροσωπευτικήν 
όνομάζομεν, έν ή, ή κυριαρχία δι’ απεσταλμέ
νων έζασκουμίνη, άπό τή; πρωτευούσης κατα
βαίνει μεγάλης αύτοκρατορία; μέχρι τοΰ ταπει- 
νωτέρου χωριδίου, καί ήτι; καλεϊ πάντα; τούς 
κατοίκου; απέραντου χώρα; νά λαμβάνωσι μέρος 
εΐς τήν έξάσκησιν τη,; πολιτική; εξουσίας. Τά πο
λυποίκιλα ταύτα ήσαν τότε άγνωστα, δέν έξε- 
τιμάτο δέ εΐμή ή «π*  ευθεία; άπολαμβανόμ.ένη 
άρχή, ούδόλω; έπιβλεπομένων τών δικαιωμάτων, 
άτινα μόνον δι’ απεσταλμένων δυνατόν νά έ 
ξασκηθώσιν. Έπέμενον τούναντίον κύριοι πκρ’ έ- 
αυτοϊς νά ωσιν' έν τώ δήμιο του έκαστος έπόθεί 
νά ή ανεξάρτητος. ’Εκ τών ελευθεριών, αί μάλ
λον καλώ; έννοούμεναι καί άγαπώμεναι λίαν, αί 
δημοτικαί ήσαν έλευθερίαι, ά; ή αύτοκρατορική 
έξουσία τό παράπαν δέν ήγγισε.

Τή; αύτοκρατορία; ένθρονισΟείση;, αί ΐσοπόλει; 
ούδέν άπώλεσαν, ώφελήθησαν τούναντίον, ότι εύ 
ρέθησαν ήττον έκτεθειμένα·. εΐ; τάς πολιτικά; 
ταοαχά; καί άσφαλέστεραι διά τή,ν έπαύριον, η, 
δ’ ασφάλεια αΰτη εδωκεν αύταϊ; τόν πλούτον. 
Σχεδόν πάσαι ήσαν κατεστραμμένοι κατά τά 
τέλη τή; δημοκρατία;" έπί τών πρώτων όμως 
αύτοκρατόρων τά οικονομικά των φαίνονται διορ- 
Οωθέντα. Ιϊ ειρήνη τού κόσμου, καταστήσασα 
τάς συγκοινωνία; καί τάς συναλλαγά; εύχερεστέ- 
ρα;, διέχυσεν έν τη Ιταλία καί ταϊ; έπαρχ;αις 
ευημερίαν τοιαύτη» καί πλούτον, άγνωστα τέω; 
αύταϊ;. ό Πλίνιο; λέγει, ότι οί λαοί πάντες 
αιχμάλωτοι έπί πολύ ελευθερία; διαιρουστ.ς αύ
τούς, άπέδιδον χάριτας τή τοϋ ενός έκείνη έξου
σία, ύφ*  ί.ν ηνωμένοι ήσθίνοντο. ήττον, ή όσον 
νομίζεται, κολακεία ύπήρχεν έν τοΐ; άγάλμασι 
καί τοϊς ναοί;, τοϊς ζώσιν ή άποθανούσιν αύτο- 
κράτορσιν άνυψουμένοις' έτίμων έν αύτοϊς τήν 
κυρίαρχον έκείνη,ν ΐσχύν, ένώπιον τή; όποιας έσιώ- 
πων τά κόμματα καί ήτι; πάσι συνεχώρει τό 
άπολαμβάνειν έν ησυχία έν τη εαυτών πόλει τή; 
έλευθερίας αυτών καί τή; καταστάσεως. Η Πομ
πηία έλάτρευσεν εύλαβέστατα τόν Αύγουστον καί

πριν τή; άποθεώσεώ; του. Τό Ηράκλειον περιέχει 
επαινετικά; λίαν έπιγραφά; διά τόν Τιβέριον καί 
τόν Κλαύδιον" ευρισκομένων δέ τινων καί πρός 
τιμήν τοΰ Νέρωνο;, δέν θέλω παντάπασιν έκ- 
πλαγή- « Η έπιόροή, τών καλών ηγεμόνων, λέγε·, 
ήμϊν ό Τάκιτο;, πανταχοΰ έπιφαίνεταΓ οί κακοί 
ηγεμόνες βλάπτουσι πρό πάντων εαυτών πέριξ.» 
Μικρά τη; πόλι; τής Καμπανίας δέν ύπέφερεν 
ένεκα τών παραφροσυνών των, τών όποιων μόλις 
ό θόρυβο; μ-έχρι; αύτών ίκνεΐτο, τήν προστάτιδα 
δε μόνον αύτών εξουσίαν έγνώριζεν, ύφ' ·?,ν έξη*  

σκουντο αί δημοτικαί αύτής έλευθερίαι. Έσέβετο 
έτίμα, ηύλόγει τό όνομα τοΰ αύτοκράτορος, οίου- 
δήποτε όντος, διότι ήτο τό όνομα, όπερ οί λε

γεώνες έφεραν έπί τών σημαιών των πρό; άγώνα 
κατά τών Γερμανών ή τών Πάρθων πορευόμε- 
ναι, — τό όνομα, όπερ άπό τοΰ Ρήνου μέχρις Εύ- 
φράτου διετήρει τήν ειρήνην τοΰ κόσμου καί έξη· 
σφάλιζε την εύημερία» αύτού.

111.
’Εάν τά έγχώρια αξιώματα έπεζητοΰντο το- 

σούτον έν Πομπηία τό αίηον δέν ήτο τά κέρδη 
άπερ ήδύνατο τι; έν αύτοϊς νά εύρη. Ούδείς τών 
άρχόντων έλάμβανε μισθόν, τούναντίον δέ, έπλή" 
ρονον ΐνα έκλεχθώσιν. Π μεταξύ τών ήμίτέρων 
άρχόντων καί έκείνων διαφορά ώς πρός τούτο 
κάλλιστα καταφαίνεται' ένώ οί ήμέτεροι μισθοΰν- 
ται, έκεϊνοι άπ’ εναντίας έμέτοουν χρήματα, 
honoraria sunima, άναγνωρίζοντε; ότι έτι- 

μώντο εκλεγόμενοι. Τό ποσόν τούτο, δπερ έποι- 
κίλλετο κατά τήν άξίαν τών πόλεων (I), ήτο 
μία τών μικρότέρων δαπανών τών άρχόντων, κα
θότι οί πάντες άλλα πολλά περιέμενον έκ τοΰ 
τών ψήφων τών συμπολιτών του τυχόντος. Οί 
ήττον πλούσιοι, έν ταϊς σμικροτέοαις ίσοπόλεσι, 
προσέφερον άκρατον οίνον καί πλακούντα; πρό; 
τού; έκλογεϊ; αύτών, άπό πρωίας δέ μέχρι; εσπέ
ρα; οί πένητε; εϊχον τό δικαίωμα νά έορτάζωσι 
τού; στόμαχου; αύτών και τού; λάρυγγα; δαπά
νη τοΰ άγορανόμου των ή τοΰ εαυτών δυάρχου. 
« Φίλε, λέγει έπιγραφή τις, ζήτησον πλακούν
τα; καί οίνον' θά σοί δώσωσι μέχρι τή; έκτη; ώ
ρας. Σαύτόν μόνον κατηγόρει, έάν βραδέως ελθης.»

Τού; δεκάδάρχου; φυσικώ; κάλλιον περιεποι-

(!) ’Εν Καλάμω, μικρά πόλει τή; ’Αφρική;, τό επί- 
Ttuov ποσόν 2:χ τκ ΰ-Ιιστα των αξιωμάτων τ,-Μ 3000 
σεστέρσιά (600 φρ)' αί λεπτομε'ρειαι σόται πασαι έ;ή- 
χΟη,σαν έκ τών λατινικών έπιγραφών.
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ΚΥΝΗΓΙΟΝ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ.

('Εκ τών τοΰ Alexandre Dumas.) (I)

Είς τήν απέναντι άκραν τή; γέφυρα; συνηντή- 
τταμεν τέσσαρα; νέους ιππείς. Οί πάντες -ηαεθα 
ένδεκα’ έκαστο; δ ημών ήκολουθεϊτο υπδ τριών, 
τεσσάρων ή και πέντε μαύρων, τής συνοδεία; η
μών συμποσουμένης σχεδόν μέχρι πεντήκοντα α

τόμων.
Ο: κυνηγοί ωδευον έφιππο·., εχοντε; μαϋρον 

έμπροσθεν και έτερον όπισθεν.
Καί οί μέν έμπροσθεν έφαίνοντο κρατούντες 

τδν χαλινόν, οί δ όπισθεν κυματίζοντε; βαμβα
κερών σινδόνα, δι’ ή; έδίωκον τάς μυίας. Ούδείς 
όμως τούτων ένόει νά μεταχειρισθή τήν σινδόνα 
υπέρ αύτοϋ, διότι ούδέποτε μαύρος αισθάνεται 

καύσωνα
Μετά δύο λεύγας, ας διανύει τις εϊς τρία τέ

ταρτα τίς ώρας, φθάνει πρδ τοϋ ναού τοϋ Βοϋδ- 
δα. 0 ναδς δ’ ουτος έκ τών περιφημοτέρων τυγ
χάνει, κατέχων ένα τών χαυλιοδόντων τοϋ ελέ
φαντας τοϋ Θεοϋ. Οθεν, τδ λείψανου τοϋτο κατά 
τοσοϋτον μάλλον πολυτιμότερου, καθ όσον οί ε
λέφαντες τίς Κεϋλάνης δέν έχουσι χαυλιόδοντας.

0 ναδς, οικία άπλουστάτη, μή άνήκων είς ού- 
δένα άρχιτεκτονικδν ρυθμόν.

Εις τά πλευρά τοϋ ναού ΰψοϋται θόλος έκ τε
τάνου άσβεστομένης, παριστών επακριβώς γιγαν- 
τώδες ώδν διακεχωρισμένον κατά μέσον, καί τε

θειμένου κατά γής.
Αι θύραι είσί τετοιχισμέναι, καί τδ μνημείον 

περιτριγυρισμένου ύπδ πεζοδρομίου, έπί τοϋ ο
ποίου ^ίπτΟυσιν άνθη.

Τή εμφανίσει οίασδήποτε συνοδείας, εμφανί
ζεται ό έφημέριος τοϋ Θεοϋ, ένδεδυμένος έσθίτα 
καναοίου χρώματος, αγένειος, πλήν μέ λαμπρό- 
τάτην κόμην άνηρτημένην διά μεγίστου έξ όστρα- 

κοδέρματο; χελώνης κτενιού.
Οί οδηγοί ημών μάς έπληροφόρησαν ότι ού

τος ητο μέγας τις άγιος, δώσας ύπόσχεσίν — 
κοινωτάτην άλλως ύπόσχεσίν — ν’ άφήση έλευ- 
θέρω; ν’ αύξηση δ όνυξ τοΰ μικρού του δακτύλου.

0 δέ δνυς είχε φθάσει τδ μάκρος τριών δα
κτύλων, καί μή δυνάμενο; νά διατηρήση έπί 
πλέον τδ σχήμα αύτοϋ, έμεγεθύνετο εις σχήμα 
έκπωμαστίρος, τής κόγχης πρδς τ άνω βλε- 

πούσης.

ίΐ) Συνέχεια ά.τδ φυλλαδίου 85*

ό ίερεύς ώδήγησεν ήμάς έντδ; τού ναού διά 
μικράς κεκρυμμένης θύρας. Τδ εσωτερικόν ομοιά
ζει, ώς πρδς τάς τοιχογραφίας, μέ τδ έσωτερικδν 
τών αιγυπτιακών τάφων.

Αί τοιχογραφίαι παριστάνουσι τδν βίον τοΰ 
Βούδδα.

Πρδ; ταϊς άλλαις, τδ άγαλμα τοϋ Βούδδα, υπδ 
τδ σχήμα μεγάλης ξύλινη; κιβωτού, δεκαπέντε ή 
είκοσι ποδών υψους, προσφέρεται εις τήν λατρείαν 
τών πιστών. Τούτο εϊναι έγκλειστον έντδς ωρο
λογίου, έχον τήν κεφαλήν έπί προσκεφαλάίου 
σχήματος πίθου.

Τδ άγαλμα, είναι έστ ιλβωμένον καί κεχρωμα- 
τισμένον.

0 δ’ ίερεύς έβεβαίου ημάς οτι όχι μόνον ή 
κιβωτός έκείνη ήτο ή είκών τοϋ Βούδδα, άλλ’ 
ότι προσέτι έδείκνυε καί τδ εντελές μέγεθός του.

Αλλη δέ τι; κιβωτός, κατά τδ ήμισυ μικοο- 
τέρα, παρίστα τήν κυρίαν Βούδδα. Καί τρίτη, 
τοϋ αυτού μεγέθους τη; δευτεύρας, ήτο τδ άν- 
δρείκελον τοϋ Shiva.

Καί μέχρι μέν τούτου, ώ; βλέπετε, ούδέν τδ 
διεγεϊρον τήν φαντασίαν’ δτε δέ ήοωτήσαμεν τδν 
ιερέα τί έσήμαινε τδ γιγαντώδες ώδν, ύπδ τδ κέ- 
λυφος ούτινος μάς ώδήγησεν, άπεκρίθη ήμϊν ότι 
ήτο δ τάφος δ έμπερικλείων τδν λάκκον ένθα ένε- 
ταφιάσθη, εις δέκα λεύγας έντδς τής γίς, δ δδού; 
τοϋ έλέφαντος τοϋ Βούδδα.

Ποοτιμήσαντες κάλλιον νά πιστεύσωμεν τά δσα 
έλεγεν ή νά έπισκεφθώμεν τούτον, καί δώσαντε; 
εις τδν δύστηνον άνθρωπον έν ρούπιον, ίππεύσαν- 
μεν καί έξηκολουθήσαμεν τήν όδόν μας.

Γ*.
— Η δδδς αυτή προσέθηκεν ό όράτιος, είναι 

ή ιδία μέχρι Postage, πλήν, καθ’ όσον άπομα- 
I κρύνεταί τις τής πόλεως, αυττ έοημοΰται άνθρώ- 
I πων, καί πληθύνεται ζώων. Απδ καιρδν δ’ είς 
καιρδν, βλέπει τις, έπί τής άκρας τής δδοΰ, τήν 
ομαλήν καί ώχράν κεφαλήν τών ζώων τούτων 
αίρουμένων έπί τών εμπρόσθιων ποδών καί λιχ- 
μαζόντων γλώσσαν §ξ δακτύλ.ων, άπειρον δέ πλή
θος σαυρών γνωστών ύπδ τ’ όνομα gua’inas, 
παρατηρεί περιέργως τους δδοιπόρους. ϊ’ίπτουσι 
πρδς αύτού; λίθους, ο'ύς έπιδεξίως άποφεύγουσι, 
μολονότι αί κινήσεις των είναι βαρεΐαι καί δ δρό
μο; των όλίγον ταχύς’ συνεχέστερου δέ ούδέ λαμ.- 
βάνουσι τδν κόπον ν’ άποτοποθετηθώσι’ τείνουσι 
τήν £άχιυ, οί δέ λίθο: γλιστσο'σιν ώ; Sftl στέγής.

. όφει; φεύγουσι διά μέσων τών χόρτων, ο'ίτινες 
καί τοι έπιβλαβέστεροι τών αβλαβών γουαϊάνα;, 
δέν προςενοϋσιν, άλλά διατρέχουσι μεγαλήτερον 
κίνδυνον. Αμα τι; μαύρο; ΐδη δ’φιν, πάραυτα τρέ
χει πρδς καταδίωξίν του, τδν συλλαμβάνει καί 
τδν φονεύει, είτε δι ένδς καί μόνου κτυπήματος , 
ράβδου, είτε λαμβάνων αύτδν διά τής ουράς, τι- 
νάσσων καί θραύων τδν ραχιτικόν αύτού σπόν
δυλον είςάπας καί δι’ ένδς κτυπήματος.

Φθάσα; ει; Ινδίας, είχον, ώ; πάντες οί ξένοι, 
φόβον μέγαν διά του; όψεις, δι’ ών, μέ τήν έλευ- 
Οεριότητα πλάστου, δ θεός έπροίκισε τήν άρχαίαυ 
Σήρινδα (Seri nd is). Είκοσι σχεδόν είδη τούτων 
ύπάρχουσι, μεταξύ τών οποίων οί κινδυνωδέ- 
στεροι είσιν δ tipOO-luogO, καλούμενο; και δ κο- 
βροκάπελλο; (cobra-capella).

Λέγω δέ επικινδύνους, 'ίνα υπακούσω εί; τήν 
γενικήν πρόληύιν. Εις Κεϋλάνην, δέν ενθυμούν
ται πρδ άμνημονεύτων χρόνων, νά έδήχθη λευ
κό; τις. ‘Ως πρδς του; μαύρου; δέ, δταν τι; τού
των προσλάβη δήγμά τι τυχαίως, γίνεται άφαν
το; έπί τινα στιγμήν, ειτα έπιστρέφει μέ πτύγ- 
μα έπί τής πληγή; καί μασσών ρίζαν τινα άγνω
στον. Μετά παρέλευσιν δέ εϊκοσιτεσσάρωυ ώρών, 
ουδόλως σκέπτεται τούτο, έξοφλών τούτον τδν 
μικρόν λογαριασμόν δ·.ά τινων λευκών κηλίδων 
άναδιδομένων έπί τοΰ σώματό; του—όλον τδ 
έναντίον τών Ευρωπαίων, εις οδς, εις παρόμοιον 
κίνδυνον, ή παράδοσις λέγει ύτι αναφαίνονται μέ- 
λαιναι κηλίδες.

Μάρτυ; αύτόπτη; έγενόμην τή; μεγάλη; ταύ
τη; περιφρονήσεω; τή; έμπνεομένη; εΐ; τούς ιθα
γενείς τοϋ τόπου, καί είς αύτους είσέτι τούς ξέ
νου; τούς κατοικούντας πρό τίνος χρόνου τάς 
’Ινδίας, ώς πρδς τά ερπετά τά κινδυνωδέστερα. 

Ημέραν τινα, ε'χον γευματίσει εί; Malana-Kau 
da, εί; τήν οικίαν τού ίδίου λοχαγού Williams 
μεθ’ ού ωδευον κατ’ έκείνην τήν στιγμήν.

Μετά τδ γεύμα, ή σύζυγό; του έκάθησεν εΐ; τδ ί 
κλειδοκύμβαλου άδουσα ήμϊν καβατίναν τινα τοϋ 
Ροσσίνη. Είς τ’ όγδοον μέτρον, δ σύζυγός της τή 
λέγει « Μή κιυηθή; ! » Ιί άοιδό; διακόπτεται, δ 
λοχαγός λαμβάνει ράβδον, εισβάλλει αύτήν ύπδ 
τδ κλειδοκύμβαλου, επιφέρει κτύπημα έπί άντι- 
κειμένου, δπερ προξενεί θόρυβον, καί εξάγει έπί 
τής άκρα; τή; ράβδου του οφιν κοβροκάπελλον 
(cobra-capella).

« — Οί διαβολεμένοι ούτοι κόβρα, προσέθετο 
άταράχω; δ λοχαγός λατρεύουσι τήν μουσικήν.»

Καί ή σύζυγό; του έξηκολούθησε τδ άσμα, τδ 
διακοπέν επί τινα δευτερόλεπτα ύπδ συμβάντος 

δπερ έν Ευρώπη, ήθελε θέσει ολόκληρον πόλιν εί; 
έπαυάστασιν·

Περί τά; >ύο μετά μεσημβρίαν, άφίχθημεν εί; 
Postage, τδν πρώτον ημών σταθμόν’ ήτο δέ ημέ
ρα πανηγύρεως.

Η πανηγύρι; τής postage συνίσταται εΐ; δρύ- 
ζια, έγχώριον καφφέ, υφάσματα τή; Trinquc— 
male καί εί; βέταλον .. . Γνωρίζετε τί είναι τδ 
βέταλον (betel) ;

— Ναί, είναι φύλλου συνεστριμμένον.
— Παρουσιάζον πλήθος ωφελειών, υπόξυνον 

τήν γεΰσιν’ μεΟύον, καθιστά τους όδόντας έρυ- 
θρούς, προξενούν τήν πτώσίν των καί άποκαθι- 
στών ηλίθιον τδν λαβόντα τήν συνήθειαν νά μασ- 
σά αύτό.

Αφιππεύσαντες είς τδ ξενοδοχείου καί άφή- 
σαντε; τούς ίππου; ήμών είς τήν περιποίησιν 
τών μαύρων, διετάξαμεν τδ γεύμα’ έως δ' ού έ- 
τοιμασθή, ήρχίσαμεν έπισκεπτόμενοι τήν πόλιν.

Τό πρώτον, δπερ φθάσαντι είς τήν πανήγυριν 
μοί προΰξένησε δυσαρεστωτέραν έντυπωσιν, ώς 
|χον τι τδ προτέρημα νά ημαι μουσικός.. . .

— Υμείς εϊσθε μουσικός, ύμεϊ;;
■— Εδωκα είς παράστασιν έν μελόδραμα είς 

Νεάπολιν’ άλλ έπειδή ήγάπων τήν μουσικήν, 
παρητήθην άπδ τού νά συνθέτω πλέον. — δ
περ μοί προύξένησε τήν δυσαρεστωτέραν έντύ- 
πωσιν’ ώς έλεγον, ητο συμφωνία άποτελουμένη 
ύπδ μονοτόνου βαρυαύλου, κατασκευασμένου έκ 
καλάμου βαμβού διαπερώντο; κάρυον κοκκινο- 
φοινίκου, καί υπδ τυμπάνου έκ δέρματος αίγδς 
εκτεταμένου έπί ήμίσεως κολοκύνθης.

Επλησίασα, τδ δ’ αποτέλεσμα ητο τόσον δυ- 
σάρεστον, ώστε έπεθύμουν νά έμβαθύνω είς τήν 
αιτίαν. Ανθρωποι δύο καθήμενοι σταυροποδητί, 
μουσικοί καί ψαλμφδοί ταύτοχρόνως, προύξένουν 
τδν εμφανή έκεϊνον θόρυβον κινούμενοι έπί τών 
γονάτων αύτών.

Δύο δ’ έτεροι εϊχον καταθέσει δύο καλάθια έξ 
οίσοϋ, διαμέτρου σχεδόν δακτύλων έξ, καί όμοια 
μέ τά διά τυρόν καλάθια ήμών. Κατ’ άρχάς μέν 
έξέλαβον τούς θαυματοποιού; έκείνου;, δι έμπο
ρους πολυτίμων λίθων, οϊον, ρουβίνων, σαπφεί
ρων, μυλικής πέτρας. Η φυλή αύτη επιπολάζει έν 
ταϊ; Ινδίαις.

Θέλετε ίδεϊ δτι ήπατώμην.
’Εν φ έξηκολούθουν νά ψάλλωσι καί μέ πάσαν
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προφύλαξιν, δ είς τών δύω άνθρώπων ήρε τδ 
πώμα τοΰ καλαθιού του, χαί πάραυτα, ώ; διάβο
λός τις εξέρχεται έκ κυτίον διά μηχανισμού, με
γαλοπρεπής κοβροκάπελλος ώρθώθη έπί τής ούράς 
του καί ήρχισε λιχμάζων τδ άνω μέρος τοΰ σώ
ματος, έφούσκωνε τάς παρειάς του — δπερ έδωκε 
τή κεφαλή του τήν θέαν νυκτερίδος — έν ώ τδ 
πρόσωπον διά μεγαλοπρεπούς ρινολαβίδος (pince 
.□ez) ιχνογραφεϊτο έπι τοΰ ίνίου του (occiput).

Εΐς τδ μέρος τούτο ό χοβροχάπελλος φέρει τά 
δμματοϋάλιά του ήτοι τούς οφθαλμούς του. Εί- 
τα ό τερατουργδς, κρατών έν τή παλάμη τής 
χειρό; του τδ πώμα τοϋ καλαθιού ήρχισε, δια- 
γράφων βήματα δπως δήθεν μαγνητίση τδν οφιν’ 
δσάκις δ’ ούτος έδοχίμαζε νά ριφΟή έπ’ αύτοϋ, 
τδν άπώθει διά χτυπήματος διευθυνομένου χατά 
τοϋ ρύγ/ους, μεταχειριζόμενος τδ πώμα τοΰ κα
λαθιού αντί άσπίδος.

Ολίγον θάρίος είχον. ό δφις ίχεϊνος έχράτει τδ 
κατώτερον μέρος περιτετυλιγμένον έν τώ καλα- 
Οίςο, άναμφιβόλως διά προσωπικήν του ήσυχίαν, 
ούδέν τδ άναγκάζον αύτδν εΐς τοϋτο.

Συνέλαβον τήν ιδέαν — κίνημα φόβου μοι επέ
βαλε τήν ελπίδα ταύτην — συνέλαβον τήν ιδέαν 
λέγω, δτι τδ έρπετδν, έχον πιθανώς τούς έδόν- 
τας εκριζωμένους, ήτο έχτδς τής δυνάμεως τοϋ νά 
κακοποίηση τούς θεατάς. Αλλ’ δμως ό σίρ Wil
liams άπέκρουσε τήν σκέψιν μου ταύτην, ώς ου- 
σαν τά μάλιστα έσφαλμένην.

Καθ’ 8ν λοιπδν χρόνον 5 πρώτος δφις ήρχιζε 
τάς κινήσεις του, ό δεύτερος τερατουργδς ήνοιγε 
τδ δεύτερον καλάΟιον, καί έξέθετεν εις δείγμα 
άλλον δφιν μή διαφέροντα τοϋ πρώτου, εΐμή κα
τά ήμισυ μέτρον τδ μάκρος. Ούτος δέ μόλις είδε 
τδ φώς, καί πάραυτα ώομησεν έκτδς τοϋ καλα
θιού άναστρέψας αύτδ καί άναπηδήσας δίς*  άλλά 
λαβών κτύπημα διά τοϋ καλαθιού κατά τδ ρόγ
χος του, περιετυλίχθη ΐνα λάβη νέαν δομήν. 11 
απειλή ήτο αιφνίδιος, διδ, εΐς τήν θέαν ταύτην, 
δ τερατουργδς έδωκε θορυβώδη καί θρηνώδη το- 
νισμ.δν εΐς τδ άσμά του, έν ώ οί μουσικοί έδιπλα- 
σίαζον τήν λεβητοκρουσίαν των. Η παοάστασις έ- 
ςηκολοΰθησεν άνευ απευκταίου τίνος συμβάντος 
άλλ’ δτε τέλος έλαβε, έχοειάσθη νά έκβάλωσι 
τής σκηνής τδν δεύτερον χορευτήν. Η έπιχείρη- 
σις ήτο δύσκολος, διαρκέσασα έπί πέντε λεπτά 
τής ώρας, ό δφις έδείκνυε προφανή απέχθειαν 
διά τδ καλάθιόν του. Τέλος, διά τών απειλών, 
ραβδισμών καί τής μουσικής, ό κοβροκάπελλο;

άπεφάσισε νά είσέλθη έντδς·- τοϋ θεωρείου του*  
έζήτασα τδ μεταχειριζόμενονύπ έκείνων τών έρ- 
γολάβων (impresarii) μέσον- διούνεοσυλλεκτοΰσς 
τούς καλλιτέχνας των.

λπλούστατον τοϋτο.

Ευρίσκοντεςδφιν ψάλλουσι πρδς αύτδν. ασμά τι, 
παρουσιάζουσι σάκκον καί τον έμβάλλουσιν έντδς' 
αύτοϋ.

ό χορευτής ένεγράφη,

Εκτοτε ίγενόμην μάρτυς τοιαύτης συλλήψεως. 
Ημέραν τινα, έν τή οικία έν ή, κατώκουν, 

γειτνιαζούση πεδίςο κιναμοφώρφ, αληθή φωλεάν 
δφεων, διεϊδον tipoo-lungo ωραιότατου άναστή- 
ματος.

Πάραυτα έστειλα ζητών γόητα δφεων. Ελθών 
δ’ ούτος ένέβαλε τδ έρπετδν έντδς. τοϋ σάκκου 
ονπερ, έκ προτέρων, είχε προμηθευθή.

Οφείλω νά είπω δτι ό μαγνητιστής διπλασιά
ζει τδ ρευστόν του τή βοηθεία. ράβδου μεθ ής 
έτοιμος είναι νά θραύση τήν όσφύν τοΰ έρπετοϋ, 
κατά τήν σπανιωτάτην πεοίστασιν, καθ ήν τδ 

έρπετδν φανή άπειθές είς τδν μαγνητισμόν.
Διελθόντες τήν νύκτα εΐς τσ ξενοδοχείων, τήν 

έπαύριον τήν αύτήν ώραν τής προτεραίας άνεχω- 
ρήσαμεν.

Κατά την έκτην πρωινήν ευρισκόμεθα έπί τής 
όδοΰ τής Nuera-Ellia.

‘Εςερχόμενοι τής Postage, έγκατελείψαμεν 
τήν λεωφόρον, καί, μετά μιας ώρας περιοδείαν, 
ήρχίσαμεν άναοαίνοντε; τήν θετικήν κλυτίδα τής 
άλύσεως τών σρέων, τής υπαρχούσης, έν τώ μέσω 
τής νήσου ώς ή ^αχιαία άκανθα έπί τοϋ ιχθύος. 
Εις δέ τήν ύψηλοτέραν κορυφήν, τουτέστιν οκτώ, 
χιλιάδας πάδας ύπέρ τήν έπιφάνειαν τή; θαλάσ
σης, έκτισται ή πόλις τής Nuera-Ellia.

Η συνοδεία ήμών, ήτις, ώς ειπον, συνίστατο.ές 
ένδεκα λευκών και πεντήκοντα ώς έγγιστα μαύ
ρων αίθιόπων ή μαλαβάρων, έςετείνετο άορίστως*  
διότι ή όδδς, άμα έγκαταλείψαμεν τήν λεωφόρον, 
έστενοϋτο καθ’ δσον έποοχωροΰμεν, έτελεύτα δέ 
ούσα τόσον μικρά, ώστε μόλις εις έφιππος ήδύ
νατο νά διέλθη. Η δέ οικονομία αύτη προέρχε
ται έκ τοϋ δτι ή όδδς αύτη παραχωοεϊται ύπδ 
τών φυτευτών, ών τάς φυτείας διαπεοά, καί έκ 
τοϋ ότι οί φυτευτά! άγαπώσι νά φυτεύωσιν δσον 
τδ δυνατδν πλησιέστερον τών οδοιπόρων, τουτέ
στιν δσον τδ δυνατδν ελάχιστου μέρος ν’ άφήνωσ>, 
άφύτευτον, δπερ ώς όδδς χρησιμεύει»

δτε έγκατελείψαμεν τάς φυτείας εΐσερχόμεθα 
είς είδος λοχμών (juncles), έν τώ μέσω τών όποί- 
άναφαίνονται βράχοι γυμνοί, διακαιόμενοι ύπδ 
τοΰ ήλιου καί έχοντες τδ χρώμα τών μαύ
ρων μας, έπειτα έν άκαρεί, εΐσήλθομεν είς α
πέραντα δάση έκ κορύφων καί σιδηροξύλων, καί 
αί μέν κόρυφοι έκίνουν τάς μεγαλοπρεπείς κο
ρυφής των εΐς ύψος έκατδν ποδών άπδ τής γής 
καί άνέλισσον τά δεκαπέντε ποδών μάκρους καί 
πέντε πλάτους φύλλα των, ώς οί φοίνικες καί αί 
άλόαι, τά δέ σιδηρόξυλα άνεδείκνυον τά κλα- 
δία των τά καθαρώς ερυθρά, τουτέστιν αίμα- 
τόχρωμα, έπί τοϋ ύποπρασίνου τών άλλων δέν
δρων.

Σπανιώτατα είδον ώοαιοτέραν δδδν ταύτης.

Κατόπιν ταύτης, τής ούτως είπειν οάσεως, ά- 
φίχθημεν εΐς δασώδη λόφον ή μάλλον δν τδ 
πΰρ ήδη άραίωνεν. Είχε δέ τεθή τδ πΰρ έπί τώ 
σκοπώ νά καλλιεργηθώ ό λόφος κα! έξετέλει 
Οαυμασίως τδν προορισμόν του. ύπόταν Οέλωσι 
νά καύσωσι, καί ώς έκ τούτου νά καταστήσωσι 
καλλιεργήσιμον μέρος τι γης, πριονίζουσι τά δέν
δρα δύο πόδας άνω τής γής, άφίνουσι ταϋτα νά 
ξηρανθώσιν έπί ένα ή δύο μήνας ύπδ τής καυστι

κής ένεργείας τοϋ ήλιου, είτα πλησιάζουσι πυρίον 
εΐς τδν πρώτον τυχόντα κλόνον, καί μία, δύο, 
τρις, δέκα λεϋγαι γής έκκαίονται ώς βόλος πουν- 
τζίου.

11 όδδς λοιπδν ελεύθερα, καί, ώς διερχόμενοι 
τήν ’Ερυθρόν θάλασσαν οί Εβραίοι διήρχοντο άνά 
μέσον δύο τειχών, ούτω καί ήμεϊς διηρχόμεθα 
μεταξύ δύο πυριφλεγών κυμάτων.

ΐϊναγκάσθημεν καλπάζοντας νά προχωρήσω- 
μεν, άλλως ό καύσων ήθελεν είσθαι άνυπόφορος, 
καί ήθέλομεν φθάσει είς τδ άντίπεραν μέρος, άν 
όχι έψημένοι, τουλάχιστον βεβρασμένοι.

Προσπελάζοντες δέ τήν κορυφήν τοϋ λόφου, 
ήν άνεβαίνομεν, τήν σχηματίζουσαν τδν υψηλό
τερου τοίχον έκείνης τής άλύσεως τών δρέων τής 
διασχιζούσης τήν νήσον, προσείδομεν πάραυτα 
πίθηκον διαπερώντα τήν όδδν, ειτα δύο, έπειτα 
τρεις, άκολούθως τέσσαρας, κατόπιν δέ πάλιν 
δέκα, καί έν τέλει ολόκληρον αγέλην άναδίδουσαν 

γοεράς φωνάς, φεύγουσαν τήν πυρκαϊάν καί πη- 
δώσαν διά τών έψημένων ποδών άπδ κλάδον εις 
κλάδον δένδ ρου.

Εδρεψα βολήν έν τώ μέσω τής αγέλης έκεί
νη;, κα! πάραυτα φωναί διαπεραστικώτεραι έκεί

νων άς ήκούσαμεν μο! έγνωστοποίησαν ότι προ- 
σέβαλον τινά έκείνων τών πηδητών.

Τή στιγμή οί Koulis ήμών ώρμησαν έν τώ 
μέσω τοϋ καπνού.

— Στάσου ! τί εϊναι οί Koulis ;
— Koulis ονομάζονται οί μαλαβάροι δούλοι 

οί έργαζόμενοι τήν γήν ή μισθούμενοι ώς άχΟο- 
φόροι.

— Τέλος ιδού με πληροφορημένον.

— Οί Koulis ήμών, λοιπδν, ώρμησαν έν τώ 
μέσω τοΰ καπνού, Οέσαντες είς φυγήν τήν άγέ
λην απασαν, ήτις είχε σταθή καί έπήδα περί 
τδν πληγωθέντα, ώ; ινδικοί άλεκτρυόνες έπί κε· 
καυμένης πλακδς, καί μετέφερον τδ δύστηνον 
ζώον.

’Εάν ποτέ έλυπήθην βολήν, είναι έκείνη. έσχο» 
τήν ατυχίαν νά φονεύσω εΐς μονομαχίαν δύο ή 
τρεις άνδρας*  ή άδιαφορία μου δέ διά τους άπο- 
Οανόντας άντιπάλους μου προέρχεται έκ τής έν- 
τυπώσεως, ήν ένεποίησεν έπ’ έμοί ή άγωνία τή; 
γελοιογραφίας ταύτης τοϋ άνθρώπου, έπονομαζο- 
μένης πίθηξ*  ό πληγωμένος μου είχε τούς δύο 
οπισθίους μηρούς διαπερασμένους καί τεθραυσμέ- 
νους ύπδ τής βολής μου. ής δ’ έκ τούτου ή 
πληγή ήτο θανατηφόρος, καί δέν υπήρχε μέσον 
σωτηρίας*  κα! λοιπδν ούδείς ήμών έσχε τδθάό- 
ρος ν’ άποτελειώση τδ δυστυχές ζώον, ώς φο
νεύει τις άλλοτε λαγωδν, ούδ’ έγώ αυτός πλειό
τερον τών άλλων, καί έν τούτοις, δέν είμαι τό
σον πολύ εύαίσθητος. Εΐς έκ τών Koulis, έπί 
τή προσταγή ήμών, έξελέξατο τδ ήττον κατα- 
καέν μέρος τοΰ λόφου, καί έκεϊ μετέφερε τδν 
πληγωθέντα.

Οί δέ φίλοι τοϋ δυστήνου ζώου — δπερ άπο· 
δεικνύει τήν υπεροχήν τοϋ πίθηκος έπί τοϋ άν
θρώπου ·— ούδόλως άπεμακρύνθησαν τοϋ πίθη
κος, μεθ δσα καί άν συνέβησαν, άλλά προσεπά- 
θουν νά τδν βοηθήσωσι*  δύο προσέδραμον παρευ
θύς πέριξ αύτοϋ, ύποδεχόμενοι αύτδν διά παν- 
τοίων σχημάτων εύχαοιστήσεως έπί τή έπανόδφ, 
καί λύπης έπί τή δυστυχία του.

Ταχέως άπεμακρύνθημεν έκείνης τής οικογε
νειακή; σκηνής. Πιθανόν νά ίαθή, τών μαύρων η
μών διατεινομένων, ότι οι πίθηκε; έχουσιν έξαι- 
οέτους ιατρούς.

Κατά-πάσαν πιθανότητα, δυνατδν ή φιλαυτία
ήμών νά σφάλλη λέγουσα δτι ό πίθηξ είναι ή γε
λοιογραφία τοϋ άνθρώπου, δπίταν τούναντίον, δ
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άνθρωπο; μάλλον δύναται νά εϊναι ή γελειογρα-
φία τοϋ πίθηκος.

. ('Έπεται ή συνεχεία).

Γ. I. ΙΙΑΠΠΑΖΟΓΛΟΤ.

δομένη εις ένα αντίπαλον, έστω καϊ άν ή ούτος 
δυστυχής, ποτέ δέν εϊνε ειλικρινής. ό Ραϋμόνδος 
παρετήρησε μ.ετ’ έκπλήξεως τδ συνεσταλμένου 
καϊ έπιπεφυλαγμένον ήθος τοϋ φίλου του καϊ ήθέ
λησε νά τδν έρωτήση.

—Μάξιμε, είσαι άδιάθετος ή είσαι λυπημένο;;
— Εχω τδ πνεύμα ευχαριστημένου, καϊ είμα» 

αξιόλογα. Πόθεν σοϋ κατέβη ή έρώτησις αύτη ;
— Αγνοώ, άλλά μοί έφάνη ότι τδ βλέμμα σου 

ήτο κατηφές καϊ ή χειρ σου ήτο ψυχρά είς τήν 
ΐδικήν μου.

— Ονειρεύεσαι !.. . τουλάχιστον, προσέθηκεν 
δ Μάξιμος μετά βεβιασμένου γέλωτος, ίσως συ 
διατελείς υπό τδ κράτος χαράς τίνος, ήτις φωτί
ζει τους οφθαλμούς σου, ή θερμού τίνος συλλο
γισμού, δστις σοϊ φέρει συμφόρησιν αίματος, καί 
βλέπεις έμέ κατηφή.

0 Ραϋμόνδος δέν άπήντησεν εις τδν πονηρόν 
τούτον σαρκασμόν τοϋ φίλου του, άλλ’ έδυσαρε- 
στήθη διά τδν πικρόν τόνον αύτού.

Κατά τήν διάρκειαν τού μαθήματος οί δύο νέοι 
μόλις άντήλλαξαν λέξεις τινας, καϊ δταν έτε- 
λείωσεν ό ‘Ραϋμόνδος δέν ώδήγησε τδν Μάξιμον 
είς τήν Ούραν, δπως συνήθως έπραττεν- έκεϊνο; 
δ’ έπεσεν είς πυρετώδη κατάστασιν, διότι ιδίως 
δέν εϊχεν ίδεϊ τήν Βαλερίαν. Τδ αύτδ συνέβη καϊ 
τάς έπομένας ήμέρας.

’Εάν δ Μάξιμος έσκέπτετο απαθέστερου ήθελεν 
εννοήσει οτι ή Οέσις τής Βαλερία; δέν ήτο μετα
ξύ μαθητών τών οποίων δ πρεσβύτερος μόλις ήγε 
τδ εικοστόν τέταρτον καϊ δ νεώτερος τδ δέκατου 
όγδοον τής ηλικίας του έτος. Άλλά τίς τών 
ερωτευμένων κρίνει άπαθώς καί μάλιστα τών 
έρωτευμένων τών έχόντων τδν χαρακτήρα τού 
Μαξίμου.

Έν τή αύξούση αύτοϋ άπελπισία δ Μάξιμος 
άντί ν’ άποδώση τήν μή έμφάνισιν τής νεάνιδος 
είς τήν τύχην ή είς πρόβλεψιν έννομον τοϋ φρο
νίμου κηδεμόνος τη;, εκείνος έπλαττεν εί; τδ 
πνεΰμά του χιλίας χίμαιρα;, φρονών δτι συμ- 
μαχία εχθρική συνωμολογήθη κατ αύτοϋ, ής 
μέλη ήσαν ή Βαλερία, δ Ραϋμόνδος καϊ δ Βρου
νέλλης, τοϋ ούρανοϋ συμπεριλαμβανομένου και 
τού διαβόλου. Δύο δέ πράγματα έπασχον ούσιω- 
δώς έκ τής καταστάσεως ταύτης τοΰ Μαξίμου, ή 
υγεία του καί ή πρδ; τήν μουσικήν διάθεσίς του.

’Εν διαστήματι δλιγωτέρςο τών δύο μηνών εϊ
χε καταστή ισχνός καί ώχρδς ώς σκελετός- τδ 
χαλκόχρουν τοϋ προσώπου του «δείκνυε τά αίσγ 

ΤΟ ΑΙΛΙΝΌΝ ΑΣΜΑ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ. (1)

(ΔΙΗΓΗΜΑ.)
IV.

’Επανέλθωμεν εις τδν Μάξιμον.
Είπομεν δτι ή θέα τής Βαλερία; προυξένησεν 

έπ’αύτοϋ, καθώς και έπϊ τοϋ Ραΰμόνδου έντύ- 
πωσιν ζωηοάν, βαθεϊαν κα: απρόοπτον. Αλλ ό 
έρως παρά τω Μαξίμω ώφειλε φυσικώ τω λόγςο 
νά λάβη τδ χρώμα πού αγρίου χαρακτήρας του. 
’Ενθυαούμεθα δτι τήν εσπέραν έκείνην, καθ ήν 
δ Βρουνέλλης έώρταζε τήν επιστροφήν τής άνε- 
ψιδς του, γεγονδς μικρά; σπαυδαιότητο; έξήρκε- 
σεν δπως διεγείοη τήν τρικυμίαν τής ζηλοτυπίας 
έν τή καρδία τοϋ ορμητικού νεανίου. Τότε, έπέ- 
στρεψεν εΐ; τδν οίκόν του έν καταστάσει σφο
δρά; απελπισίας. 11 ψυχρότη; τοϋ άερος κατα 
τδν δρόμον δέν επέτυχε νά διασκέδαση τήν τα
ραχήν τών αισθήσεων του" δι’ δπερ κατεκλίνθη 

πυοέσσων.
Τήν επιούσαν ήγέρθη μάλλον ήσυχος, διότι δ 

ύπνος είχε καταπραύνει τδ αίμά του καϊ αναπαύ
σει τδ πνεύμα του. ΙΙρχισε νά σκέπτηται, αίσχυ- 
νόμενος διά τήν διαγωγήν του τής προτεραίας. 
Πρώτον ήδη άφ’ δτου έγνώρισε τδν Ραΰμόνδου 
άπεχωρίσθη άπ’ αύτοϋ χωρίς νά τού σφίγξη τήν 
χεϊρα, καί τρέφων έν τή καρδία του αίσθημα δυ
σπιστίας καϊ οργή; κατ’ αύτοϋ.
I Πόθον προήρχετο αυτή ή οργή καϊ αυτή ή δυ
σπιστία ; Διότι ή μουσική τοϋ Ραΰμόνδου, πλή
ρης γλυκύτητος και τρυφερότητας, συνεκίνησεν 
άκακον καϊ ζωηοάν νεάνίδα. όποια άνοησία ! Εΐ; 
άνήρ καί μία γυνή δέν δύνανται λοιπδν έν τή 
μουσική νά δμ.οφρονήσωσ: χωρίς νά έρωτευθώσιν !

Οταν ό Μάξιμος έπαοουσιάσθη εις τήν οικίαν 
τοϋ Βρουνέλλη κατά τήν διωρισμένην τών μαθη
μάτων ώραν, ή γαλήνη εϊχε σχεδδν έπανέλθει 
βαθμηδόν είς τδ πνεύμα καϊ είς τδ πρόσωπον 
του’ κατευθύνθη λοιπόν πρώτο; πρδς τδν Ραϋ
μόνδον και τω έτεινε τήν χεϊρα. Χεϊρ δμως δι-

(4) Συνέχεια άπδ φύλλα?. 85.

θήυιατα άτινα τδν έβασάνιζον. ’Επηύξησαν δέ 
τήν οίκτράν ταύτην κατάστασιν του συμπτώσεις 
τινες,· είς τάς δποίας ή Βαλερία ήτο τδ κύριον 
πρόσωπον. Μιδί τών ήμερών άπαντήσας αύτήν 
καθ’ δδδν τήν έπλησίασεν, ώς ίνα πληροφορηθή 
περί τής ύγείας τοϋ Βρουνέλλη- καϊ άπήντησε μέν 
έκείνη εύγενώς, άλλά προσποιηθεϊσα δτι είχε κα- 
τεπείγουσαν εργασίαν, άπήλθε ταχέως. Αλλοτε 
πάλιν έπέτυχε νά χορεύση δίς τδ αύτδ εσπέρας 
είς τδν οίκον τοΰ Κ. Βρουνέλλη μετά τής Βαλε- 
ρίας, χωρίς έκείνη ν’ άποστή τής ψυχρά; αύτή; 
τυπικότητος. Ταύτα έπηύξησαν τήν δόσιν τού 
δηλητηρίου εί; τά; φλέβας τοϋ Μαξίμου χωρίς 
τίνος ώφελείας.

’Απρόοπτόν τι δμω; γεγονδς έπελθδν κατέδει- 
ζεν είς τους οφθαλμούς του δλα; τά; ούρανία; 
λάμψ&ς τοϋ θριάμβου.

V.

Τήν έπιούσαν τή; εσπέρα; καθ’ ήν ή σφοδρά 
έπιτέμησίς τοϋ Βρουνέλλη κατά τοϋ γάμου τών 
τεχνιτών έκράτησεν εί; τά χείλη τοΰ ί>αϋμόν- 
δου τήν έτοίμην ϊνα έκφύγη δμολογίαν, δ Μάξι- 
μο; εύρίσκετο έκτάκτω; πως εις τήν αίθουσαν 
τοΰ μαθήματος ένθα έγύμναζε τούς συντρόφους 
του. Κατά πρώτον ήδη μετά οκτώ ήμερών άπου- 
αίαν έφαίνετο.

0 Βρουνέλλης παρετήρησε μετά ζωηράς θλί- 
ψεω; τήν οίκτράν μεταβολήν ήτις έπήλθεν εις 
τήν διαγωγήν ένδ; τών μάλλον εύνοουμένων μα
θητών του, καθόσον ή αμέλεια καϊ αί άπουσίαι 
τοϋ Μαξίμου άνέτρεπον τάς ελπίδας αύτοϋ περί 
τοϋ μέλλοντός του· Οπως άναζωπυρήση έν αύτώ 
τδ ιερόν πΰρ, ό άξιος διδάσκαλος προσεπάθησεν 
άλληλοδιαδόχως τούτο δτέ μέν φιλοτιμών, δτέ 
δέ έπιπλήττων, άλλ’ δλαι του αί προσπάθεια: έ- 
ναυάγησαν. ’Εθλίβετο. λοιπόν διά τοϋτο καιρίως, 
έπϊ τοσούτφ μάλλον, έφ’ όσον έβλεπε μαραινό
μενου βαθμηδόν τδν τοσοϋτον ευρωστον άλλοτε 
νέον εκείνον.

Βλέπων τδ πρόσωπον αύτοϋ προώρω; έρρυτι- 
δωμένον, τούς οφθαλμ.οός -κοιλαινομένους, τδ βή- 
μά του ασταθές καί τήν φυσιογνωμίαν του ύπέρ 
ποτέ περίλυπου, συνεκινεϊτο βαθέως τάν καρ
δίαν, καθόσον δ Βρουνέλλη; ήγάπα τούς μ.αθη- 
τάςτου ώ; εΐ ήσαν τέκνα του- ώστε άφοΰ έτε- 
λείωσε τδ μάθημα, άναχωρούντων τών μαθητών, 
είπε πρδ; τδν Μάξιμον-

— Εχωνα σοϊ εΐπω σπουδαϊόν τι. ■ ·

0 νεανία; προησθάνθη νέα; επιτιμήσεις, καϊ 
έδειξε διά χειρονομίας άνυπομόνου δτι δέν ήτο 
τόσω εύδιάθετο; νά δεχθή αύτά;- άλλ’ δ Βρου
νέλλης χωρίς νά λάβη ύπ δψιν τήν χειρονομίαν 
ταύτην, έξηκολούθησε μέ τδν άπότομαν καϊ είς 
τήν πρωτοτυπίαν αύτοϋ άριστα άρμόζοντα τόνον 
του.

— Απδ πότε ήονήθρς τήν εμπιστοσύνην σου 
είς τούς ανθρώπους έκείνους οί όποιοι σέ άγαπώσι 
περισσότερον *

0 Μάξιμος παρετήρησε τδν Βρουνέλλην μέ ΰ· 
φος τεταραγμένον καϊ έγένετο καταπόρφυρος.

— Σάς δρκίζομαι, φίλτατε διδάσκαλε . ..
Τί θά μοί δρκισθή; ; διέκοψεν ό Βρουνέλτ,;. 

Νομίζεις δά δτι είμαι τυφλό; ; Τδ πρόσωπον σου 
έρ^υτιδώθη, τδ σώμά σου έμαράνθη καϊ μ,όλις 
κρατείσαι είς τάς πόδας σου. Δέν έχεις άλλο 
παρά τήν πνοήν, καί λέγεις δτι δέν έχει; τίποτε 
νά μοί εϊπης; Εύγε! Μόνον τδ ηθικόν δταν 
πάσχη -.δύναται· νά καταντήση τδν άνθρωπον τοΐ“ 
ουτοτρόπως. Μάξιμε, πάσχεις τι τδ δποϊον σέ 
κατατήκει;

ό νέος έφρικίασε.
— Μήπως ή κραιπάλη ; μήπως τδ παίγνιον ; 

ήρώτησεν δ γέρων. Ανοιξε μοι τήν καρδίαν σου- 
γνωρίζεις δτι σέ άγαπώ, ώστε θά σέ έπιπλήξω 
μ.ετά πραότητος, θά σοί δώσω συμβουλής, θά β’ 
ένθα^ύνω.

— ’Απατάσθε, διδάσκαλε, άπεκρίθη δ Μάξτ- 
μος" διάγω βίον καλογηρικδν καϊ άποστρέφομα: 
τά παίγν.α.

— Τί έχεις λοιπόν τότε ·, Μήπως έχει; καμ- 
μίαν φιλοδοξίαν παράλογον ή καμμίαν άνυπομο- 
νησίαν ϊσήν μέ τήν φιλοδοξίαν σου ; Μήπως οργί
ζεσαι καϊ άγανακτεϊ; διότι είς τήν ηλικίαν σου 
δέν ύπερέβη; δλους τού; παρελθόντα;, ενεστώτα; 
καϊ μέλλοντας τεχνίτας, καϊ άντί νά διπλασιά- 
ση; προσπάθειαν δπως αύξησης τδ πεδίου τών 
κατακτήσεών σου, ρίπτει; τήν λέμβον τής φαν
τασία; σου εί; τήν θάλασσαν καί καταποντίζε
σαι έν αύτή ;

Μετά ταϋτα δραξάμενος τών χειρών του Μα
ξίμου καϊ σφίγξας αύτά; περιπαθώ; είς τάς ίδι- 
κάς του,

■—Δυστυχές παιδίον, είπεν. Ολοι οί μεγάλοι
τεχνϊται έπαθον τά αύτά έΐς τήν ζωήν των. Διά
νά ύπερβη λοιπόν κανείς τάς δύσχερείας, πρέπει
νά καταβάλη προσπάθειας άνηκούστοϋς. Καί συ
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— Δέν έσυνείθισα δύο τόρα μήνας ί'·ϊ τήν συν
τροφιάν τής ανεψιάς μου διά νά τήν χάβω.

— Νά τήν χάσητε ! διέκοψε ζωηρώς ό Μά
ξιμος. ό θεός νά μέ φυλάξη.

— Πώς! ή Βαλερία και σύ δέν Οά μ έγκα· 
ταλίπητε ! Οά μείνω μαζύ σας ενόσω ζώ;... 
’Απαιτώ τούτο νά γραφή εΐς τό συμβόλαιο».

0 νεανίας παραφερθείς έόρίφθη εις τόν τράχη
λον τοϋ Βρουνέλλη.

— θείέ μου ! πάτερ μου!
■— Καί διδάσκαλέ σου ! πάντοτε διδάσκαλέ 

σου. Α ! λειποτάκτα, θέλεις νά παραίτησής τήν 
μουσικήν διό»ι πρόκειται νά νυμφευθής. Επεσες 
μεταξύ ενός θείου τεχνίτου και μιας ανεψιά; ή- 
τις δέν Αξίξει ολιγώτερον. όταν μείνω μαζί σας 
καί σέ κρατώ υπό τήν χεϊρά μου, τότε βλέπομεν 
Sv σέ άφήσω νά λειποτακτήση;, θά σέ άφήσω 
ένα μήνα νά γευθής τήν συζυγικήν τέρψιν, καί 
μετά ταϋτα θέλοντα καί μή Οά σέ έπαναφέρω 
εΐς τό βιβλίον.

0 Μάξιμος λαβών άδειαν ΐνα άπέλθη άπό τόν 
Βρουνέλλην, δστις τόν έπροσκάλεσε τήν έπιοΰ- 
σαν είς τό γεϋμα, μετέβαλεν αμέσως φυσιογνω
μίαν. Εφερε τήν κεφαλήν ύψηλά, τό χρώμα του 
είχεν έπανέλθει, τό αίμά του εέρεε ζωηρώς εΐ; τάς 
φλέβας του, τά τέως ώχρά χείλη του ήρξαντο 
νά γελώσι, τό βάδισμά του Ανέλαβε τήν προτέ- 
ραν του σταθερότητα, έν ένί λόγω μετεμορφώθη 
καθ’ ολοκληρίαν.

Είς τόν άντιθάλαμον άπήντησε τόν Ραϋμόν- 
δον, και επειδή ή ευδαιμονία εινε άδύνατον νά 
κρατηθή μυστική, έτρεξεν έμπροσθεν τοΰ φίλου 
του. 8ν τοσοϋτον είχε παραμελήσει.

— Εσφαλον πολύ, Ραΰμόνδε, τώ είπε, συγ- 
χώρησόν με.

— Επανέρχεσαι πρός έμέ Μάςιμε, τό πάν έ- 
λησμονήθη ; Και άμφότεροι περιεπτύχθησαν άλ” 
λήλους περιπαθώς.

— Α * ένέκραξεν ό Μάξιμος, πόσον άπό δύο 
μηνών ύπέφερον" έχασα τό λογικόν, χάρις τώ θεώ 
δέ τόρα τό άνεϋοον, ώ ! τόρα πιστεύω εις τήν 
ευδαιμονίαν. Μακράν οί κακοί διαλογισμοί, αί 
σκιώδεις εικόνες τών δυστυχών μου ήμερών. Τί 
δύναται νά φοβηθή τις δταν ό θεός τώ δίδη φί
λον άς τόν Ραϋμόνδον, σύζυγον ώς τήν Βαλερίαν ;

---- Τήν Βαλερίαν ! άνέκραξεν ό Ραϋμόνδο; 

έκπλαγείς.
0 Μάξιμος έν τή παραφορά του ίξηκολούθησί, 
—Φίλε, σύγχαίρέ με, έχω τόν λόγον τοΰ θείου·

θά Οριαμβεύσης, έσο βέβαιος, Οά σέ βοηθήσω, Μά- 

ξιμε, θά σέ βοηθήσω.
—· ’Αγαπητέ διδάσκαλε, καί πάλιν άπατάσθε.
— ’λπατώμαι; ’Επεθύμουν νά σέ θεραπεύσω, ‘ 

αλλά τά αινίγματα εινε Ανίατα.
II περίστασις ητο άρίστη διά τόν Μάξιμον, ώ- ' 

<16 να μή τήν άφήση νά τοϋ διαφύγη.

— Διδάσκαλε, είπε μέ φωνήν ύπέρ τό σύνηθες 
δειλήν, μόνη ή κραιπάλη, τό παίγνιον καί ή άπο- 
θά^υνσις δύνανται νά έπηρεάσωσι τήν καρδίαν 
μας ; Α'! τόρα καταλαμβάνω ότι είχετε δίκαιον 
δταν μάς έλέγετβ δτι δέν έγνωρίσατέ ποτέ τήν 

δύναμιν τοϋ έρωτος.
• . « μ ·— Ανοστε, αγαπας I

0 άγαθός Βρουνέλλη; έμελλεν ίσως νά έπα- 
ναρχίση καί κατά τοΰ Μαξίμου, τά αυτά δσα 
είπε καί πρός τόν Ραϋμόνδον, άλλά ρίψας τά 
βλέμματα έπί τοσούτων ορατών ιχνών τής δυνά- 

μεως τοϋ αισθήματος δπερ κατεκυρίευε τόν νεα
νίαν, έννόησιν δτι οί λόγοι αύτοϋ θά έμενον άνευ 
Αποτελέσματος, καί έτήρησεν έπί τινα χρόνον σι
γήν, ούχί χωρίς νά έκφίρη στεναγμούς εκτετα
μένους, έν οϊς άπεικονίζετο ή θλίψις του. Τέλος 
ύψώσας τήν κεφαλήν ύπέλαβε.

— Σέ νομίζω τώ όντι άθεράπευτον, δυστυχή 
μου φίλε, καί σέ θεωρώ ώς άνθρωπον πλέον νε
κρόν είς τήν μουσικήν’ άλλ’ αν άπελπίζωμαι περί 
σοϋ ώς μουσικού, δέν είνε αύτός λόγος δι 8ν νά 
μή έλθω είς βοήθειαν σου. Ας ίδωμεν, άγαπητέ 
Μάςιμε, χωρίς δυσπιστίας, καί έσο βέβαιος δτι 
θά πράξω διά σέ πάν ο,τι δύναμαι.

—- Δύνασθε πολύ, δύνασθε τό παν ...
■— α' ! δόξα τώ θεώ, μήπως πρόκειται περί... 

ν Πριν δ’ ή προφέρη έτι τό όνομα τής Βαλερίας, 
μία κλίσις τής κεφαλή; τοϋ Μαξίμου τώ άπεκρί- 

Οη ral.
— Διάβολε ! διάβολε ! είπεν ό Βρουνέλλη; τρι

βών τήν κεφαλήν, καί μετά τινα; στημάς προ- 
σέθηκεν,

— Ας μή κάμνωμεν λόγον περί τή; μητρική; 
σου περιουσίας, διότι σύ έχεις ιδίαν πρόσοδον.

— Δύο χιλιάδων φράγκων περίπου.
— Εγώ δύναμαι νά δώσω είς τήν Βαλερίαν 

προίκα είκοσι χιλιάδων φράγκων, ήτοι τό δλον 
πρόσοδον τριών χιλιάδων φράγκων, περίπου. Καί 
δμως μέ τό ποσον τοϋτο δέν είνε πλούσιο; κανείς.

Νέα σιωπή, νέα μελέτη τοϋ Βρουνέλλη έπήλ- 
θε’ τέλος ύπίλαβε.

0 Ραϋμόνδο; ώχρίασιν, έπεσεν επί τοΰ άνα 
κλίντρου καί ελαβε τήν κεφαλήν μέ τάς δύο του 
χεϊρας.

■— Α ! δυστυχή ! · . . δυστυχή ! . . .
Α: επιφωνήσεις αϋται διακοπεϊσαι υπό στε

ναγμών ανέμνησαν είς τόν Μάξιμον τήν πραγμα
τικότητα.

— Ποϋ είχον τόν νοΰν ,’ έσκέφθη απομακρυ
νόμενος. ό Ραϋμόνδο; είνε αντίπαλός μου’ ούδε
μία δύναται νά ύπαρξη μεταξύ ήμών προσέγ-

ό Βρουνέλλης, μ,ακρυνθείς τοΰ Μαξίμου, διηυ- 
. ·5νθή πρό; τό δωμάτιον τής ανεψιά; του, καί 

είσήλθεν έν αύτώ μέ πρόσωπον ραδινόν καί τού; 
βραχίονα; ανοικτούς.

— Βαλερία, έφώνησεν, έναγκαλίσθητί με.
— Εξ δλης καρδίας, Απήντησεν Ασμένως 

τρέχουσα πρό; τόν θειον της καί άσπαζομίνη 
αυτόν-

— Καί ευχαριστήσου μοι, προσέθηκεν ό γέρων. 
Σοί φέρω μίαν εϊδησιν καλήν’

— Μίαν εϊδησιν καλήν, άγαπητέ θείε;
— Ναί.. ό δυστυχή; ήτον είς μίαν κατάστα- 

βιν Αξιολύπητου . . . καί έγώ δέν είμαι άπό μάρ- 
μαρον. ’Από έρώτησιν εΐς άπόκρισιυ καί άπό άπό- 
κοισιν είς έρώτησιν δέν γνωρίζω ποϋ καταντά κά
νεις καί ίδίω; δταν έχη εύαίσθητον καρδίαν. Η 
ευαισθησία είνε πυρετό; σφοδρότατος .. . έν τού
τοι; ύπέκυψα μέ δλην μου τήν αυστηρότητα καί 
βυγκατένευσα.

— Είς τί ; ήρώτησεν ή Βαλερία ρίψασα έπί 
τοΰ θείου τη; βλέμμα έκθαμβου καί περίεργον.

— Τόρα δά μά; κάμνεις οτι δέν εννοείς. Σέ 
ειδοποιώ μόνον δτι έθεσα τάς βάσεις νά μή χω- 
ρισθώμεν-

II οικία είνε άρκούντως μεγάλη διά δύο οικο
γένειας, καί τίποτε δέν θ’ άλλάξώμεν εΐμή τήν 
«πόκτησιν ενός Ανεψιού, καί άντί νά σέ ονομάζω 
δεσποσύνην, θά σέ ονομάζω πλέον κυρίαν.

Η Βαλερία έπήδησεν έκ χαράς καί ήσπάσθη 
μετά παραφοράς τόν θεϊόν της.

— ’Αγαπητέ θείε, είπεν ή νεάνις σφίγγουσα 
τάς χεϊρας τοϋ άγαθοϋ γέροντος, αν έγνωρίζετε 
πόσον σάς άγαπώ άλλά πώ; είχε τό θάρρος νά 
σάς παρουσίαση τό ζήτημα μόνος ;

— Σ’ ευχαριστώ διά τήν φιλοφροσύνην καί 
μήπως είμαι κάνέν φόβητρο»;

— όχι δά, άλλά μεθ’ δσα τώ ειπετε χθες τό 

εσπέρα; . . . διότι χθέ; τό εσπέρα; προσεφέρθη ή 
ευκαιρία καί ή θέλατε μάθει τά πάντα δταν αίφνης 
ώμιλήσατε κατά τοΰ γάμου τόσον αύστηρώς, ώσ
τε καί έγώ έμεινα σιωπηλό:. Φαίνεται δτι τήν 
νύκτα συνήλθευ έκ τοΰ τρόμου του, ώστε δι’ αύ
τό μέ βλέπετε τόσον έκπλαγή δσον καί ευχα
ριστημένου διότι δέν έπερίμενα τό τοιοΰτο ;

— Τί κάθησαι καί μοί λέγεις ; έγώ ώμίλησα 
τ',ΰ Μαξίμου χθές ;

— Οχι τοϋ Μαξίμου, θειε μου, άλλά τοϋ Ραΰ- 
μόνδου.

— Κ σύ είσαι τρελή ή έγώ. Καί τί σχέβιν έ
χει ό Ραϋμόνδο; μέ τό προκείμενον.

II Βαλερία ήτένισε ζωηρώς τόν Βρουνέλλην και 
ή φυσιογνωμία της έλαβεν δφος τής μεγαλειτέ- 
ρας δυσαρέσκειας.

— Δ! Θεέ μου, ανέκραξε, τίνος λοιπόν Οά 
γείνω σύζυγο; . .

— Τοΰ Μαξίμου, διάβολε, τοΰ Μαξίμου είς τόν 
όποιον ύπεσχέθην.

— Αλλ’ αύτό είναι φρικτόν . . . άλλ’ έγώ δέν 
άγαπώ τόν Μάςιμον, άλλά δέν δύναμαι νά νείνω 
γυνή του, διότι άγαπώ άλλον.

Και δάκρυα θαλερά έβρεξαν τάς αίφνιδίω; κα- 
ταστάσας ώχρά; παρειάς τή; Βαλερία;.

—Καί ό άλλο; αύτό;, είνε ό Ραϋμόνδο; ; ύπέ- 
λαβεν ό Βρουνέλλ.η; έτοιμο; νά έκραγή εΐς ύβρεις, 
άλλά συγκινηθείς έκ τών δακρύων τή; ανεψιάς 
του ύπέλαβε.

— Μήπως έγώ, δεσποσύνη, είμαι παίγνιον 
τό όποϊον στρέφει τις κατ’ άρέσκειαν ; όταν κάνεις 
δέν Οέλη τίποτε, τό λέγει προηγουμένως.

Η Βαλερία έννόησεν δτι ό θεϊός της ήτον έξ έ
κείνων τών Ανθρώπων οΐτινες κραυγάζουσι διά 
νά δείξωσι τήν άδυναμ.ίαν των’ έναγκαλισθεϊσκ 
λοιπόν αύτόν, είπε μέ φωνήν ικετευτικήν.

— θεϊέ μου ! καλέ μου θείε !
Λοιπόν τί θέλει; νά κάμω τόν Μάξιμον;
— Νά τώ εϊπητε ... να τώ εϊπητε, θείε μου, 

δτι έδωσα τόν λόγον μου εί; τόν Κ. Ραϋμόνδον.
— Ιδού δικαιολόγημα τό όποϊον δέν θά είπω 

ποτέ, καθόσον ό Κ. Ραϋμόνδο; δέν δύναται νά 
ήνε, ούδέ νά γείνη σύζυγό; σου.

— Καί τί εμπόδιου βλέπετε ποός τοϋτο, α
γαπητέ μου θείε ;

— Τί έμπόδιον · . . Βέβαια εις τήν ηλικίαν
σου ποίησις είνε νά ζή τι; μέ έρωτα καί ψυχρόν
ύδωρ’ Αλλ’ εΐς τήν ίδικήυ μου είνε ή πεζόττς
τής πείρας. Τέλος, τέκνον μου, ό,τι δύναμαι νά

12
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τα όστις κατ’ ούδέν υποχωρεί τοϋ ίδικοϋ σου. 
Η θέσις, τό έννοώ καλώς, δέν είνε ή'αύτή. Σή
μερον τδ πρωί δέν ίβλεπον είμή ένα καταδιώ- 
κοντα, άλλ’ άπόψε εύρον δύο, καΐ ούδεμίαν έχω 
αιτίαν νά προτιμήσω τόν μέν τοϋ δέ. Είμαι λοι
πόν ήναγκασμένο; δπως ίςισάσω τά πάντα έν 
τή υποθέσει ταύτη νά σοϋ αποσύρω τόν λόγον 
μου, ανήκει δέ εΐ; υμάς τού; δύο νά κόψητε τδ 
ζήτημα, ιδού κατά τίνα τρόπον. Μία θέσις κενή 
βιολιού υπάρχει είς τήν ορχήστραν τού Μελο
δράματος, ή δέ θέσις αΰτη θέλει δοθή διά δια
γωνισμού τήν προσεχή εβδομάδα. Εγγραφήτε 
λοιπόν εΐ; τδν συναγωνισμόν, συναγωνισθήτε καί 
δποιο; νικήσει θέλει λάβει τήν χεΐρα τή; Βάλε- . 
ρία;. ίδού τδ τελεσίγραφόν μου.

VII.

Τό τελεσίγραφου τοϋ Βρουνέλλη παρήγαγεν 
εΐ; τού; δύο αντιζήλους έντύπωσίν πάντη διαφέ- 
ρουσαν. 0 Ραΰμόνδος τό έδέχθη μετ’ εύγνωμο- 
σύνης, διότι ήτο δι’ αύτόν τό «ί; πνίγόμενον 
ριπτόμενον σχοινίον μέ τδ όποϊον ελπίζει νά σω- 
θή, άλλ’ ό Μάςιμος δστις είχε φθάσει εί; τόν λι
μένα καί δστις εβλεπεν δτι άπωθεϊτο ύπό μεγά
λου καί άνελπίστου κύματος, δ Μάξιμο; κατ»" 
βλήθη ώ; κεραυνόπληξ ύπό τήν βολήν.

Έν τούτοι; παρελθούσης τής πρώτη; έξάψεως, 
ήγέρθη. Τά πρώτα κινήματα τοϋ πείσματος, τοϋ 
μίσους καΐ τοϋ έρωτος ένέβαλον εΐ; τό αϊμά του 
ζέσιν πυρετώδη. ’Εδέχθη τήν πάλην καΐ έπι- 
στρέψα; οίκαδε, έδράςατο τό βιολίον καί έσπού- 
δασεν δλην τήν νύκτα.

Τήν πρωίαν περί τήν πρώτην ώραν έρρίφθη 
ένδεδυμένο; έπΐ τή; κλίνης του, έπειτα έγερθεΐ; 
έλαβε πάλιν τδ βιολίον του, τδ όποιον δέν ά
φησε μέχρι τή; εσπέρας, διά νά φάγη όλίγον 
έπΐ ταϊ; επίμονοι; ένστάσεσι τής μητρός του. . 
Καΐ μήπως είχε διάθεσιν νά κοιμηθή. νά φάγη ;

Τήν έπομένην νύκτα, τήν έπομένην ήμέραν 
ήρχισεν έκ νέου ό άφρων. Είχε λύσσαν, είχεν 
απελπισίαν καΐ έπήλθε λοιπόν δ,τι έπρεπε νά 
έπίλθη.

ό εγκέφαλο; τοϋ Μαςίμου έκοπίασε πολύ έκ 
τή; άδιαλήπτου έργασίας, ώστε άντΐ προόδου 
κατεφαίνετο εί; αύτδν οπισθοδρόμησις. Τά απο
τελέσματα τή; έπιούση; ήσαν πάντοτε παρ' αύτώ 
κατώτερα τών τή; παρελθούσης, τούτο δέ συν
αισθανόμενο; καί αύτδ; έκ τής άϋπνία;, τή; άβι- 
τίας καΐ τή; κοπώσεω; χιταβεδλημένο; Εθραυ- 

σοΐ δώσω καΐ ό Κ. Ραΰμόνδος σου δεν zjz·. οΰτε 
σολδίον.

— ’Αλλ’ έχει ευφυΐαν.
— Εινε χλόη τήν όποίαν ό άνεμο; τής δυστυ

χίας θά μαράνη-
Τότε ό Βρουνέλλη; ήρξατο εκτεταμένου φιλιπ

πικόν κατά τοΰ δυστυχούς Ραϋμόνδου ζαΐ τής 
«χρηματίας αύτοΰ, κατά τών συνεπειών τής άχρη- 
ματία; ταύτης καΐ έ τελείωσε τόν λόγον του με 
τδ ανάθεμα. « Είς τον διάβολον νά ύπάγη ή νεό 
της καΐ ό έρως ! »

Κα'. ί^ίφθη έξωθεν τών δωματίου διά νά μή 
ίδη βεβαίως καί πάλιν ζέοντα τά δάκρυα τής 
άνεώια; του. 0 άγαθδς διδάσκαλος είχεν ώραία 
προνόμια ευγλωττίας καΐ χειρονομιών, τοΰτο ήτο 
άδιαφιλονείκητον- άλλ’ ή δυσκολία έφίστατο δτι 
ήθελε νά ίδη τήν Βαλερίαν ευτυχή, ένώ κατ’ άμ- 
©οτέρας τά; περιπτώσεις έφαίνετο δυστυχή;· Ε
στειλε μέν εις τδν διάβολον τήν νεότητα ζαΐ τδν 
έρωτα, άλλ' ό διάβολο; δέν έπαιρνε ττν νεότητα 
καί τδν έρωτα.

Είτε διά νά διασκεδάση τήν περίεργον περι
πλοκήν ήτις κατείχε τδ πνεΰμά του, είτε έπΐ 
τή έλπίδι ευρέσεως καθ’ όδδν τοϋ ξίφους, δπερ 
έμελλε νά κόψη τδν γόρδιον δεσμόν, ό Βρουνέλ- 
λης περιεφέρετο είς τάς οδού; τών Παρισίων καθ’ 
δλον τδ διάστημα δπερ τώ άπελείπετο μεταξύ 
τοϋ δείπνου καΐ τών μαθημάτων. Οταν δ έπέ- 
στρεψεν οίκαδε και ήλθεν ή στιγμή δπω; κα- 
Οήση εΐ; τήν τράπεζαν είχε τήν φυσιογνωμ:αν 
-ήσυχον καί γαλήνιον.

ό Μάςιμος, έννοεΐται καλώς, προσκληθεί; τήν 
προτεραίαν εΐ; τδ γεΰμα δέν τού; ήνάγκασε νά 
τδν πεοιμείνωσι. Τδ θριαμβευτικόν ΰφο; του ήτο 
δλως διάφορον τοϋ συνεσταλμένου καί καττ,φοϋ: 
τοϋ ϊ’αϋμόνδου. Είχε δέ τρεϊ; θέσει; εί; τήν τρά
πεζαν, διότι η Βαλερία ίνα μή παρευρεθή προσε- 
ποιήθη σφοδράν ημικρανίαν, καΐ έννοεΐται δτι ή 
περίστασι; αΰτη συνέτεινεν δπω; έπισκιάση μέν τδ 
μέτωπον τοϋ Μαςίμου, έπιτρέψη δέ εΐ; τδν Ραϋ- 
μ.όνδον νά άναπνεύση άνετώτεοον.

— Φίλτατε Μάξιμε, είπεν ό Βρουνέλλη;, δταν 
Εφυγον, λυπούμαι διότι επέσπευσα τήν άπόφασιν 
μου τήν όποίαν σήμερον σοΐ έκαμα. Μή συνοφρυ 
οϋσαι, άλλ' άφες με νά τελειώσω. Αισθάνομαι διά 
σέ συμπάθειαν τόσον ζωηράν ώ; άν ήμην πατήρ 
σου, άλλά καΐ πρδ; τόν ί’αϋμόνδον τρέφω τά αύ
τά αισθήματα. Πρέπει λοιπόν νά ήξεύρης δτι ό 
ί’αϋμόνδο; συνέλαοε πρδ; τήν ανεψιάν μου έρω

σεν έπΐ τέλους τό βιολίον του κατά τοϋ τοίχου, 
λέγων-

— Παραιτούμαι. Είμαι καταραμένος.
Αλλά μόλι; άνεπαύθη επί τή; κλίνη; του, πα

ρέστησαν αύτώ αποτρόπαια φαντάσματα. ’Εν 
πρώτοι; ό Ραΰμόνδος περιχαρή;, φαιδρός, γελόεις, 
τρέχων πρδ; τόν Βρουνέλλκν, όστις τόν έσφιγγεν 
είς τό στήθος του καί τδν άπεκάλει υίόν του. 
Αφ’ ετέρου ή Βαλερία τρέχουσα πρό; τόν ί’αϋ
μόνδον, κατεδείκνυε διά τών βλεμμάτων καί 
τοϋ μειδιάματος αύτή; τήν παραφοράν τή; ψυχής 
της λέγουσα πρό; εκείνον. Εσο σύζυγό; μου.

Μετ αύτόν ευρίσκετο αίφνης έν μέσω μια; 
εκκλησία;, έν τή όποία ήκούοντο ήχοι οργάνων, 
και ή Βαλερία, πλήρης κάλλους, προύχώρει πρδς 
τδ θυσιαστήριον, γανυκλιτοϋσα πλ.ησίον τοϋ Ραϋ- 
μόνδου, τοϋ όποιου τοιουτοτρόπως καθίστατο 
σύζυγο;.

— δχι! όχι αύτδ δέν θά γείνη ποτέ ! άνέκρα
ξεν ό Μάξιμο; μέ φωνήν φρικιώσαν. Ραϋμόνδε, δέν 
θά σοί παραχωρήσω τοιουτοτρόπως τήν νίκην. 
Πρίν τή; άδυνάτου ταύτη; πάλης, ήν έφεϋρεν ό 
θείο; τή; Βαλερία;, θά ύπάρξη μία άλλη μετα
ξύ ήμών, πάλη αίματος, καθ ήν εί; τών δύο μα; 
θά πέση νεκρό; . .. Λχ ! άχ ' άχ ! προσέθηκε 
μειδιών, νά ύπερασπισθή; καλά, Ραϋμόνδε, διότι...

Καΐ ητοιμάσθη ένδυόμενο; νά έξέλθη τοϋ οί
κου- καθ’ ήν δέ στιγμήν έξήρχετο,

— Αν δέν δεχθή τήν πρόκλησίν μου; 
τότε Οά τόν φονεύσω·

0 Ραΰμόνδος κατεΐχεν είς τό τέταρτον όρόφω 
μα τοϋ οίκου, έν ώ διέτριβεν ό Βρουνέλλη;, μι
κρόν τι δωμάτιόν- έκεΐ άφικόμενο; δ Μάξιμο; 
έστάθη ίνα άναπνεύση ολίγον. ’Εκεϊ ήκουσε μου
σικήν μελςοδίαν δυναμένην νά θέλξη καί τόν 
άμουσώτερον άνθρωπον! Φωνή τι; έψαλλε τδ 
« Αϊλινον ασμα τή; ιτέα;- » τοϋ ί’οσσίνη. Χαί- 
νων, έκπληκτο;, ωχρό; ό Μάξιμο;, έπεσε μάλ
λον ή ήρείσθη έπί τινο; τείχου καΐ έκεϊ ήκροϊτο 
τήν θείαν μουσικήν, καί νά άναπνεύση φοβού
μενο; μήπως χάση τήν μελωδίαν. Μύχιοι μό
νον στεναγμοί διέφευγον τό στήθό; του- δτε δέ 
τό βιολίον έπαυσεν, ό Μάςιμος, ώ; παράφρων, 
έξώρμησεν έκ τή; θύρας κράζων

— Χαϊρε, Ραϋμόνδε. έσο ευτυχής.
Ο ύαϋμόνδο; μετ’ άπορίας άκούσας τόν ήχον 

φωνή; ήνοιξεν αίφνιδίω; τήν θύραν, άλλ’ ό Μά- 
ζιμος είχε γίνει άφαντο;.

Εκτοτε ό Μάξιμο; δέν έπέστρεψεν εί» τδν οί

κον τοϋ Βρουνέλλη, οΰτε εί; τδν διαγωνισμόν 
παρευρέθη- έγνώσθη μόνον περί αύτοϋ οτι άνε- 
χώρησεν έκ ΙΙαρισίων.

Ο Ραϋμό’δος ένίκησεν δλου; τού; μετ’ αύτοϋ 
διαγωνισθέντας, οί δέ κριταΐ, κατευχαριστη- 
θέντε; έκ τή; δυνάμεως, τής γλυκύτητο; καΐ τή; 
χαριτος τοϋ οργάνου του, τώ συνέχαρησαν καί τώ 
έδωσαν νά έννοήση οτι ταχέως ήθελε φθάσει εί; 
υψηλήν περιωπήν.

Μετά δεκαπέντε ημέρας, μεγάλη εορτή έτε- 
λεϊτο εί; τόν οίκον τοϋ γηραιού καθηγητοϋ, διότι 
έπανηγύριζον τόν γάμον τή; Βαλερία; καί τοϋ 
Ραϋμόνδου.

Ετη τινα μετέπειτα λόγο; πολύ; έγίνετο περί 
ένα; μουσικού Γάλλου όνόματι Μαξίμου, δστις 
είχεν άποκτήσει έν Γερμανία μεγάλην ύπόληψιν 
καί ού οί οφθαλμοί επληροϋντο δακρύων όσάκι; 
τόν ήκουον νά παΐξη ή νά ψάλη τδ « Αΐλινον 
ασμα τής Ιτέας. »

( Έκ τοϋ Γαλλικού.)

Π Ε Ρ IΓ Ρ Α Φ Η
ΤΗΣ ΕΠίθΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΛΛΑΑΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ.

Λεπτομερής περιγραρή τή; Ελλάδος κατά τόν 
μεσαιώνα εύκταία ήτο, ώ; πολλοϋ λόγου άξια" 
διότι έκ ταύτη; ήθέλομεν μάθει τά ονόματα 
πολλών έκλιπουσών νϋν πόλεων τή; άρχαιότη- 
τος, καί τόν χρόνον τή; νέα; ονοματοθεσίας. Πε
ρισσότερον ήθελον ωφελήσει τήν πατρίδα οί καθ’ 
όλον τό μακρόν έκεϊνο χρονικόν διάστημα άκμά- 
σαντε; πολυάριθμοι λόγιοι τοϋ ήμετέρου έθνους, 
εί μή έξήντλουν καί πολυμάθειαν καί πνεΰμά είς 
συγγραφήν ογκωδών συγγραμμάτων περί τών 
θρησκευτικών διενέξεων τών δύο εκκλησιών, ά- 
ναμασσώντε; ω; έπί τό πολύ τετριμμένα αντι
κείμενα άναπτυχθέντα καί συζητηθέντα παντοιο- 
τρόπω; άπό τή; έμφανίσεώ; των. Έάν έγκατέλει- 
πον καί άπλάς τινα; σημειώσει; περί τής ιστο
ρία; καί γεωγραφίας τή; πατρίδος των, σήμερον 
δέν ήθελον ύπάρχει τόσα χάσματα, καί τόσα·, 
άντιδοξία·. περί σπουδαίων γεγονότων διαδρα- 
ματισθέντων έν τώ ήμετέρω έθνει, τών οποίων 
τά μέν απαρατήρητα διήλθον, τά δέ ύπό ετερο
γενών ιστορικών έν παρόδιο καΐ συγκεχυμένα»; 
άναφέρονται.

Αλλ’ έν μέρει τήν ελλειψιν ταύτην άναπλη-
ροϊ βιβλιάριου τι περί τά μέσα τοΰ ΙΣΤ* αίώνος
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τυπωθέν, καί σχεδόν' άγνωστον διά τήν σπάνιν 
των αντιτύπων. Τοΰ βιβλίου τούτου ονομαζομέ- 
νου « Πορτολάνο;, ήτοι βιβλίον, δποΰ περιέχει 

τού; λιμένας τή; θαλάσσης, τδ διάστημά όπου 
είναι άπδ τόπον εϊ; τόπον, καί άλλα πολλά 
χρήσιμα εϊ; ταύτην τήν ΰπόθεσιν, οί; προσε- 
τέθη έν τ ώ τέλει καί πίναξ όπου ερμηνεύει 
τού; ελληνικού; αριθμού;. » ’Εσχάτως μοί έ-

έδειξεν άντίτυπον μοναδικόν ϊσω; έν Ελλάδζ 
σωζόμενον έν τή πλούσια βιβλιοθήκη του ό Κ· 
Παύλο; Λάμπρος.

Συνεγράφη, ώ; εικάζεται, ύπδ ανωνύμου Επτά 
νησίου ή Ηπειρώτου ναυτικού κατά τδν ΙΕ αιώνα' 
χειρόγραφον δ’ έχρησίμευεν εϊ; τού; ναυτιλλο- 
μ.ένου; Ελληνα; μέχρι τού 1 559, δτε δ εκ Πάρ- 
γα; Δημήτριο; Τάγια; διά τύπου έξέδωκεν είς 
χρήσιν πάντων, προτάξα; αθλίου; τινα; στίχου; 
καί πίνακα τών περιεχομένων. Περιγράφει ει; 
412 κεφάλαια τήν Μεσόγειον καϊ τδν ’Ατλαντι
κόν μέχρι; ’Αγγλία;, καί Γροιλανδία;, καϊ ίδίω; 
τά τής Ελλάδος παράλια μετά μαθηματική; 
ακρίβεια;.

Το παρά U. Λάμπρςο άντίτυπον δεν εϊνε τής 
κατά τήν ΙΣΤ’ εκατονταετηρίδα πρώτης έκδό- 
σεως, άνατυπώσεω; γενομένη; έν Βενετία παρά 
Νικολάω ΓλυκεΧ περί τάς άρχάς τοΰ παρελθόν
τος αίώνος (1 729;) επομένως δέν δύναμαι νά βε
βαιώσω έάν τδ άνατυπωθεν πρωτότυπον υπέστη 
μεταρρύθμισήν τοΰ λεκτικού. Διόλου δέ παράδο
ξον μή άνευ γλωσσικής τίνος άλλοιώσεω; άνεδη- 
μοσιεύθη, καθότι ούτε μνεία γίνεται, κατά τό έ 
πικρατούν έθ'.μον παρά τοϊ; έν Βενετία όμογε 
νέσι τυπογράφοι; περί άνατυπώσεω:, άλλ’ απλώς 
οί στίχοι καί ό πίνας τού Τάγια προηγούνται 
άπαραλλάκτως, ώς έν τή πρώτη έκδόσει, επί
τηδες ίσως μή σημειωθέντο; καϊ τοΰ χρόνου τή; 
άνατυπώσεω;. Πρό; τούτοι; εΐ; ναυτικόν ήμερο- 
λόγιον τών αρχών τού ΙΖ’ αίώνος (1603-8) ή 
γλώσσα στενήν παριστα συγγένειαν πρό; τήν τή; 
άνατυπώσεω:, διά τήν ελλειψιν καταλλήλων ό
ρων καταφευγόντων τών ήμετέρων ναυτικών εί; 
τήν Ιταλικήν ονοματοθεσίαν, αφού μάλιστα έ- 
κεϊσε ίδίω; έθαλασσοπλόουν καϊ τδ πλεϊστον τοΰ 
βίου έν Ιταλία διητώντο εμπορευόμενοι (1)' άν 
τίτυπον δμω; τή; πρώτης έκδόσεω; θέλει χρη-

σιμεύσει καϊ ώ; μνημεΐον τής γλώσσης τών κατ’ 
έκείνην την εποχήν ναυτιλλομένων Ελλήνων, καϊ 
ίσως επισφραγίσει τήν μέχρι; εικασίας χωρούσαν 
ιδέαν μας.

0 ανώνυμος συγγραφεύ; τοΰ έν λόγω Αιμενο- 
δείκτου, έμπειρος περί τά ναυτικά, πολλά ίδίοις 
δμμασι παράλια έπισκεφθεϊς, καϊ τά; «ξ ιδία; πεί
ρα; παρατηρήσεις πρός τά; άλλων Ιταλών προσ’ 
θε·ς, συνί^ραψε τδ «ν λόγω βιβλίον, δπερ λίαν έχρη- 
σίμευσε, διά τό εΰληπτον τή; γλώσσης πολλάκις 
ίσως άνατυπωθεν είς χρήσιν τών ναυτιλλομένων. 
’λντιγράψας δημοσιεύω τήν περιγραφήν τών πα
ραλίων τή; Ελλάδος, ίξ ή; φανερούται δτι κατά 
τδν ΙΕ' ή ΙΣΤ αιώνα σχεδόν έλαχίστη ύπήρχεν 
ή διαφορά ώ; πρδς τά; ονομασίας τών διαφόρων 
πόλεων καϊ λιμένων, κατ’ αντιπαραβολήν πρδς 
τάς νΰν, μετά τοΰ εμμέτρου προλόγου τοΰ πρώ
του έκδόντο; Τάγια. Αφού δυστυχώ; στείούμεθα 
Παυσανιών κατά τδν μεσαιώνα, ί; άρκεσθώμεν 
εις τδν Πορτολάνου !

Κ. ΣΑ0ΑΣ.

ΣΤΙΧΟΙ ΤΑΠΑ.

Στους χιλίους πιντακοσίου; πενήντα δκτώ και μία, 

Που τρίχομαι τήν σήμιρο, «νσαρκου οικονομία, 

Σταϊ; δεκαπέντε τοϋ 'Απριλίου, ήμερα μία τετράδη, 

Στο χέρι μου ήρθε τδ λοιπόν, ταχύ και όχι βράόυ. 

Έμενα τοϋ Δημητρίου Τάγια, ώς με λέσι, 

’X τήν Μπάργα είμαι τδ λοιπόν, στδ χέρι μου είχε πέσει, 

'Ο Πορτολάνος, ή τιμή λέγω τής ναυτοσύνης, 

Πσδότοιν, Καραδοκυρών, β-.βλίο δικαιοσύνης· 

Ναυκλήσων τε και Κομητών καί όποιο: δελεταρει, 

Καϊ όποιος ναυτική άγαπϊ, γέρος καί παλικάρι· 

Δέν είχε δέ τδν πίνακα, μ4 γιΐ» τόν είχα βάλε·, 

Για ναύρης εύκολ’ δ,τι βέ;, και σώρθει στδ κεφάλι. 

Και εις τδ νοϋ μου Καλα, ή στάμπα δέν τδνίχει, 

Ούδέ ολίγο, ούδέ πολύ, εκ τούτου νά μετέχη.

Λέγω «τήν ατάμπα νά βτλθή καθένας νά μαβαίνη 

Γιά τήν τιμήν του ό κάβε εϊς, 5που καί άν τυχαίντ. 

Γιατί πολλοί τδν ε'χασι κρυμμένο, φυλαμενο, 

Εις τήν κααέλα δυνατά και κατακλειδωμένο· 

Πώς νά τδν έχουν μόν’ αύτοϊ νά φαίνωνται μεγάλοι, 

Νά τούς κρατούν ώς ά. ψηλό τάχα πώς εϊν’ κεφάλι. 

Μά ώς ήλθεν εις τδ χέρι μου, λέγω άς τόνε δώσω 

Στήν στάμπα, νά τδν ’ποκτηβή κάθ’ άνθρωπος ώςτόσο. 

Μόν’ νά ήςέρη γράμματα, καϊ άς τόν άγοράσγ, 

Άν ιχη καϊ τδν φίλον του, κοντά του νά τόν κράζη. 

Και όποιος δέν ξέρει γράμματα, και άς τόν άγοράσγ, 

Καί άς βάλλη άλλον σύντροφον, και άς τοΰ τον διαβάση. 

Καϊ νά μαΟαίνη, ν’ αγροίκα, καϊ νά μηδέ νυατάζη, 

Καϊ νά περνούν οί λογισμοί, τόν κόσμο νά μοιράζτ,. 

Γιατί ή τέχνη τ’ άγαπα, καί τών ναυτών άρεσε·., 

Καί όπου άγαπα τδ πέλαγος, ά; μήν ψηφα τορνέσι. 

Καί άς άγοράσγ, καί ά; ϊόή τόν κόσμο πώς γυρίζει. 

Καί ποία στράτα τόν φελδ, καί ποία τόν εμποδίζει. 

Γιατί ό Κόσμος έδεπα όλος εϊναι γραμμένος, 

Άπό Γλιτέρα *ς  Μηγριλιά έδώνε καμωμένος. 

Άπό νησιά σέ νησιά, κόσταις, άπεραντζάδες, 

ΙΙουνέντης, Ά ρτζιπέλαγος, μέ σέκαις και νιφάδες. 

Λέγω κ’ ή Μαύρη θάλασσα εϊναι καί ή Σλαβουνία, 

"Όπου ώσάν τή βρίσκετε, Σάνοιγο καί Ηνία.

Καί ή Κωνσταντινούπολή, καί μέ τήν Βενετία, 

Όπου έχουνε πολλή έμπασα ε; όλα τά παντοΐα. 

Σουρία καί 'Ανατολή, Αίγιο, και Μπαρμπάρία, 

Καί άπεραντζάϊες περισσαΐς, ’χ τόν κάβο Μπδν Άνδρία. 

Έξ ίτε γράφει τό χαρτί, λέγω τά ναβιγάρει, 

Σκάγια καί σέκαις δείχνει σου όποιος καί νά τό πάρη. 

Σ' ποιον άνεμο νά πας, σ ποια κάρτα κατεβαίνεις, 

Σοΰ δείχνει τά σημάδια στά πόρτα δποϋ μπαίνεις. 

Ταϊς σέκαις μέ τήν πιθαμήν ταϊ; ίχει μετρημένα·.;, 

Και βρύσαις μέ κρύα νερά εχει σημαδεμένα:;. 

Σ' κάθε πόρτο τήν θάλασσα, μεριά ίχει μετρημένη. 

Καί όπου βάξής καί σταθήί, κάθε πρέζα γραμμένη.

Σ’ ποιον άνεμον ρίψ' άγκουρα, σ' ποιον δένει τό πλωρήσι, 

Καί όταν ίλθ’ ή λιβάοα του, άν πάγη νά τό λύση. 

Λοιπόν όλοι τά ξέρετε, μά γώ σα; τά ενθυμίζω, 

Καϊ ουμπαθήτί μου, αδελφοί, καλά καί αν δέν γνωρίζω.

Τό Λουράτζο. KsyaAtuor οΰ'.

Τδ Δουράτζο είναι χώρα και πόρτο καλό, και 
Εχει μία ξέρα όμπρδς εΐ; τό πόρτο, καί εύγαί- 
νουν άπό τδν κάβο τοΰ πουνέντι τή; χώρα; καϊ 
ευγαίνουν εί; τδ πέλαγος μίλια γ', οστρια γαρ
μπή, καϊ έκείναις ή ξέραις τό κάνουν πόρτο, καϊ 
έχει φούντος όργυίαις ε' καί ς.

Η χώρα τού Δουράτζου μερτικόν στέκει απά
νω είς σέ βουνί καϊ μερτικό εί- σέ χαμιλάδον, καϊ 
ή μερέα υψηλή φαίνεται άπδ μακριά ώσάν κα- 
τακομένα.

Από τδ Δουράτζο ώ; τόν κάβο Δελάκι εϊναι 
μίλ. ιη'- τό κάβο Δελάκι έχει έναν πύργον μέ- 
γαν ώσάν ενα καστέλλο ψηλά άπό τδν κάβο 
μίλι ήμισυ, καϊ τό γύρο του έχει δένδρα πολλά, 
καί άν θέλης νά υπαγαίνη; είς τόν λιμιόνα άλαο- 
γάριζε τδν κάβον έναν ούστον καί άφης ταϊ; ξέ
ρα·.; ζερβά καί άπογύρισε τδν κάβο κα1. βάξε εί; 
σργυίαι; δ’ καί ρίξε τήν δγκουρά σου ει; τήν 
όστρια, είς τόν γαρμπή κα1. τήν άλλην είς τόν 
γρέγο, είς τήν τρεμ.ουντάνα.

Καϊ αν βέλη; ν’ άφήση; ταΐ; ξέραις δεξιά 
άλαργάρισε τόν κάβο μιλιά γ’, ότι ή ξέραις εΰ- 
γαίνουν εί; τό πέλαγος μίλια γ', είς τόν που- 
νέντι είς τόν μάστορα καί άν ήσαι μέ καράβι 
άφίνει; ταΐ; ξέραις δεξιά σου καϊ έμ.παίνεις καί 
βράσεις εί; δργυίαι; δ' ημ·.συ και άπό έκεϊ ποΰ 

στέκεις μέ το καράβι σου μένουν ή ξέραις είς τόν 
πουνέντι, είς τόν μάστορα.

Από τό κάβο Δελάκι ώ; τδ ποτάμι είς τούς 
Μπαστίους είναι μίλια ξδ', καϊ αΰτήνη ή Ιπιά- 
<α είναι όλη δάσος.

Από τού; Μπαστίους ώς τόν ’Απόλλωνα είναι 
μίλια κε.

’Από τόν ’Απόλλωνα ώς τήν Βοούσα είναι μι
λιά ζ'.

Απο τήν Βοούσα ώ; τδν Αυλώνα είναι μίλια 
ιη. Αυλώνας είν,αι χώρα καί υπάγει ή Φρατίρα 
μιλ. β καί τδ όάξιμο είναι άπό κάτω εί; τά κέ- 

νινα, εί; τό κάστρο όπου φαίνεται απάνω είς τά 
βουνά καί βάσει; εί; δργυίαι; ή καϊ ί, καϊ βεμε- 
τ^αρεσε οστρια τριμουντάνα ίγκουραις καϊ άγ- 
κουραι;.

Απδ τά Βηβάρια έκ τόν ’ΐΐειχώ ώ; τόν Αυ
λώνα είναι μίλια ιβ καί γυρίζοντες τον κόρφον 
είναι μίλια ιε’.

Από τόν Έριχώ ώ; τδ πόρτο ί’αουζίο είναι 
μίλια 7 ·

Απδ τό πόρτο ‘Ραουζίο ώ; τό Κουλουμπέτβ, 
πουνέντι λεβάντι είναι μίλια γ’. Τδ Κουλουμ- 
πέτο έχει ράξιμο καϊ φούντος πολύ.

Άπό τό Κουλουμπέτο ώ; τήν Γλώσσαν είναι 
μίλια δ'.

’Από τήν Γλώσσαν ώ; τούς λζονε;, σιρόκο μαέ
στρο, είναι μίλια έ.

Άπδ τήν Γλώσσαν ώ; τά Γράμματα είς τήν 
κάρτα τοΰ σιρόκου ή βέρ λεβάντι είναι μίλια κέ. 
Τά Γράμματα είναι άπδ κάτω εί; κρεμνόν κα1. 
είναι στάσιμο διά φούστα·.;.

Από τά Γράμματα ώς τό Πανόρμο είναι μί
λια λ'.

’Από τό Πανόρμο ώς τδ Σοπετδ, σιρόκε λε· 
βάντι εϊναι μίλια ς.

Λπο τδ Σοποτό ώ; τούς αγίου; Σαράντα εί
ναι μίλια κ. απάνω εί; τήν κάβο τών αγίων 
Τεσσαράκοντα εϊναι ένα νησί χαμηλό καϊ λέ· 
γουντο Κ,ουνουπέλ καϊ έχει ράξιμο.

’Από τδ Κουνουπέλ ώ; τδ νησί τήν Σέρπα, 
σιρόκο μαΐστρο είναι μίλια ε', καί άπέκει ευ
ρίσκεις τά Τετράνησα. Τά Τετράνησα εϊναι πόρτο 
καλό διά πασα ξύλο, άπέκει μίλια ς·' ευρίσκει; 
τό Βοθρεντό.

Τό Βοθρεντό είναι χώρα παλαιά, καϊ έχει βι
βάρια πολλά κα1. γυρίζει κόρφο; μίλια λ .

Από τό Καλαμίτζι ώς τό Βαθύ εϊναι μίλλια
γ', τό Βαθύ είναι βάλή καλή διά πάσα ξύλο.

(1) Ναυτικός χάρτης τής μεσογείου συντεθείς περ! τά

1G8J ύ.τό τινας ’Αντωνίου ΚαρΕίλα, φέρει ιταλικά; δνο-

μασίας τών διαφόρων μερών δι’ 'Ελληνικών γραμμάτων.
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Άπδ τδ Βαθύ ώ; την Μπαστία είναι μίλ. ιβ', 

καί εΐς χύτην τήν στράτα ευρίσκεις 

πόρτο καί 
Μπαγανία.

Από τήν 
μίλ. η'.

Απδ τήν
ς. Ηγόυμένιτζα είναι 
νερό καλό. Εκεϊ είναι καί 
γουν Αγιονήσι. 

τδν Φτελέχ 
τδ νησί τοϋ άγιου Φουκά καί τδν

ΐϊγουμένιτζα ώ; τήν Μπαστία είναι

Ηγόυμένιτζα ώς τήν Νύστα είναι μίλ. 
πόρτο καλό και έχει καί 

τδ νησί όπου τδ λέ·

’Απδ τδ Χειρονήσι όποΰ είναι δ κάβος τής Τ-
;; ώ; τά Σύβοτα είναι μίλια 7’ Τά Σύβοτα 

χώρα χαλασμένη καί έχει μπούκες β' καί 
πόρτο καλό καί φούντος καλό, καί ένα τδ ένα 
τδ λέγουν Ιίελόζο καί τδ άλλο Παραξόρι, καί 

’ μό-

στα 
είναι

τδν πουνέντι εις τδν γαρμπή, και δταν

·» 
έμπη; μέσα είναι τό πόρτο μεγάλο, 
τδ Φανάρι ως τά Καταφύγια είναι μί" 

πόρτο διά ξύλα μι

άπδ τήν Μπούκα τοΰ σιρόκου δέν έχει νερά 
νον δι» ξύλα μικρά καί διά κάτεργα.

*Απδ τά Σύβοτα ώς τήν Πάργα είναι μίλια κ.
*Απδ τή» Πάργα ώς τδν άγιον Ίωάννην είναι 

μίλλια γ'.
0 άγιος Ιωάννης είναι πόρτο καλό καί ανοί

γει ή μπούκα του είς τήν δστρια, καί άν θέλης 
νά υπά; εΐς Ίον άγιον Ιωάννη κοστάριζε δεξιά, 
καί όσάν έμπης μέσα ράσεις τά σίδερά σου είς 
τδν πουνέντι εΐς όργυίαις ιέ, καί τά πλωρίσια σου 
είς τδν λεβάντι.

*Απδ τδν άγιον Ιωάννη εΐς τό Φανάρι είναι 
μίλια γ'.

Τδ Φανάρι είναι ή μπούκα του στενή και α
νοίγει εΐς 
έμπαίνη; μέσα κράτιε δεξιά έχει μία ξέρα κακή, 
καί όσάν

’Από
λια δ. Τά Καταφύγια είναι 
κρά καί ή μπούκα του άνοίγει οστρια σιρόκο.

Από τά Καταφύγια ώς τήν Πρέβεζα είναι 
μίλια μ', καί άπδ τήν Πρέβεζα μέσα είναι δ 
κόρφος τής Αρτας, καί γυρίζει μίλια λ'. ’Εκεϊ 
μέσα είναι ό παταμδς τών ϊ’ογώ ζερβή μερέα καί 
η Σαλαγορά καί η Καρακονησία καί ό άγιος 
Γεώργιος καί είναι νησί καί άλλα νησιά καί τδ 
ποτάμι τής Αρτας καί τό Βουβό, κ’ έκεϊ εΐς 
τδ Βουοδ υπάν καί στέκουν τά ξύλα που δέν 
ήμποροΰν νά ‘μπουν είς τδ ποτάμι τής Αρτας 
καί ξεφορτόνουν έκεϊ, καί ή χώρα ή Αρτα είναι 
ψηλή άπδ τήν θάλασαν μίλλια ιβ , καί γυρίζον
τας τδν κόρφο πρδς τήν δστρια είναι ή Αμπρα- 
χία. ΙΪ Αμπρακία είναι πόρτο καί καργαδοϋρος

όποΰ φορτόνουν τά σκυράτζα, καί άρδ έκεϊ μί
λια κ', ευρίσκεις τήν Βόνιτζα.

Η Βόνιτζα είναι χώρα καί κάθεται άπάνω εΐς 
μία ράχη, καί είναι μπιτάδα καί πόρτο καλό 
καί άπδ έκεϊ μίλια ιβ', είναι ή μπούκα, όποΰ 
ξεμπουκάρεις τόν κόρφον, καί βλέπου δταν είσαι 
είς τήν πούντα όποΰ θέλεις νά γυρίσγ,ς νά έλθης 
εις τήν Πρέβεζα, μή δέ τήν κοστάρη; μόνον ά
λαργάριζέ την, δτι έχε·, νερά φτενά καί μηδέν 
κοστάρεις ποσώς ζερβά.

Απδ τήν Πρέβεζα ώς τά Δέματα, δστρια σι
ρόκο, είναι μίλια θ'. Τά Δέματα είναι πόρτο καλό.

Οί Kopyoi. Κ ryHaior Oj-.

Οί Κορφοί είναι νησί μπιτάδο καί ή χώρα τά 
καστέλια στέκουν άπάνω εΐς δύο χαράκια ψιλάΓ 
καί έχει μόλον κτισμένου πέρ φόρτζα καί η μπού
κα του είναι εΐς τόν πουνέντι είζ τδν γαρμπή 
καί αγνάντια τήν χώρα πέρ τρεμουντάνα" μίλι 
ένα είναι ένα νησί καί λέγουντο τδ νησί τοΰ Βί- 
δου καί είναι άλ.λο ένα πρδς τδν πουνέντι καί- 
λέγουντο τδ νησί τοΰ Πετρίτη.

’Απδ τούς Κορφού; ώς τδ Γουδί είναι μίλια 
7*.  τό Γουβί είναι πόρτο καλό.

Άπδ τούς Κορφούς ώς τδ Κασόπι είναι μίλια 
ιή. Τό Κασόπι είναι χώρα παλαιά καί είναι χα
λασμένη καί έχει μία βάλη καλή, και ανοίγει ή 
μπούκα της είς τόν γρέγο εΐς τήν τρεμουντάνα, 
καί άλάργου άπδ τδ πόρτο πρδς λεβάντι μίλι έν 
είναι ένα νησί, καί λέγουντο Σέρπα, καί λέγουν 
οτι τό πώς τόν παλαιόν καιρόν, δτι ήτον ενζ 
θηρίο καί άπέρνα καί έτρωγε τούς ανθρώπους τοΰ 

Κασοπίου.
*Απδ τδ Κασόπι ώς τήν Αντινότι πέρ πουνέντι 

είναι μιλιά <γ .
Από ’Λντινειότη ώ; τδν πόρτο Τιμδν είναι μι

λιά λ', έχει νησί ένα καί δύο καί εκείνα τό κά- 

. νουν πόρτο-
’.Από τδ πόρτο Τιμδν ώς ταΐς Φορμίγες είναι 

ι νησόπουλα δύο καί έχουν στάσιμο, έκεϊ άπάνω θείο 
; είναι ό σάντ’ Αγγελος απάνω ίίς τό βουνό, 
ι ’Από ταΐς Φορμίγες ώς τδ κάβο Μπιάγκο εΐς 

τδ Λπακρο είναι μίτον άγιον Δημήτριον είς 
λια κ'.

’Από τδ κάβο Μπιάγκο 
νέντι λεβάντι είναι μίλια
έχει νερά φτενά καί άλαργάριζέ τον.

ά; τους Παξούς που- 
ι£". Το κάβο Μπιάγκ» 

ΧΡΤΣΑΛΛίΣ

Οί Παξοί καί οί ’Λντίπαξοι είναι νησία β, καί 
ίχουν διαπόρι, οί Παξοί εΐς τδν κάβο τοΰ που- 
νέντι είναι τδ χωρίο καί είναι δ λιμώνας δπου 
στέκουν τά ξύλα τους, καί τδ λεν είς τόν άγιον 
’Ανδρέαν, καί εΐς τήν μέση τοΰ νησίου είναι νη
σία δύο, καί τό ένα τό λέγουν εΐς τήν Παναγία, 
καί έκεϊ είναι διαπόρι, καί τδ άλλο τδ λέγουν ό 
άγιος Νικόλαος, καί είναι άπάνω εΐς τδ νησί ένα 
κάστρο χαλασμένο παλαιό, καί άνάμεσα τδν ά
γιον Νικόλαον καί τήν Παναγία περνούν σκυρά
τζα καί κάτεργο, καί είναι λιμιόνας είς τδν άγιον 
Νικόλαον και είναι άπάνω εΐς τδ μικρόν νησί 
μία εκκλησία καί λέγουντην ή Παναγία, καί είς 
τδ διαπόρι αύτδ ξύλα χοντρά δέν περνούν, είς 
τδν κάβο τοΰ λεβάντι τών Παξών είναι ό βοω- 
μολιμιόνας πόρτο καλό, καί εΐς τδν κάβο τοΰ 
λεβάντι έχει νησόπουλα καί ξέραις καί άλαργάριζέ.

Η Λευκάδα είναι νησί μπιτάδο καί έχει και 
μίαν χώραν καί λέγουντην Αγία Μαύρα, καί είναι 
είς τήν θάλασσα καί έχει ποΰντον και περνά είς 
τήν στερέα, καί μέσα έχει λίμνη καί περνούν ξύ
λα μικρά, καί περνούν άπδ τδν ποΰντο και υπάν 
εΐς τδ πέραμα εΐς τδν άγιον Γεώργιον.

’Απδ τήν Δεματισιάνα ώς τδν άγιον Νικόλαον 
όποΰ είναι είς τό κάβο Δέ δοϋκατο είναι μίλ. μ' 
καί υπηγαίνοντας αυτήν τήν στράταν ευρίσκεις 
τήν Σέκουλα.

’Από τδν κάβο Δέ δούκατο ώς τδ πόρτο Φυγέρ, 
γρέγο γαρμπή, είναι μίλια ι'. Τδ πόρτο Φυγέρ 
είναι πλατύ στάσιμο καί φούντο καθάριο καί είς 
τήν κολάτα τοΰ πόρτο εΐς τήν δεξιάν μερέα όσάν 
ύπά; είναι τδ νερδ πού τρέχει καί είς τήν μερέα 
τοΰ λεβάντι έχει ένα νησί καί λέγουντο Ταρκού- 
δα, καί άνάμεσα Ταρκούδα ύπηγαίνοντε; πρδς 
τδ μεγάλο νησί ζερβά είς τδ νησί τής Λευκάδας 
είναι ένα πόρτο καί λέγουντο Σύβοτα" γυρίζει ή 
Λευκάδα τό γύρο μίλια π'.

("Επεται ή συνέχει»).

II Ο I Κ I Λ Α.

Νέος τις Αγγλος, σφοδρός θαυμαστής τοΰ 
αύτοκράτορος τής ’αβυσσινιάς θεοδώρου, έδω- 
ρήσατο αύτώ περίφτμον γαλλικόν τάπητα, πα 
ριστώντα ύπόθεσιν αφρικανικήν, τδν Ιούλιον Γε- 
ράρδον. — Πώς, είπεν ό αύτοκράτωρ, μοί στέλ- 
Αουσιν ενα σαρικοφόρον φονιύοντα έ'να λέοντα ;,
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δηλαδή μοί προλέγουν δτι είς Τούρκος θά φονεύση 
έμέ τόν αίθιωπικόν λέοντα .’ Είς τήν ζωήν μου 
αύτοί οι Αγγλοι είναι λίαν απερίσκεπτοι! Είς 
τήν φυλακήν αμέσως ό εύφυής ξένος! — Καί ί 
θαυμαστής τοΰ Θεοδώρου έδεσμεύθη.

Είς επίσκοπος τής Αγγλικανικής έκκλησίας, 
όνόματι Στέρν, ό συντάξας άλλοτε άπολογίαν 
τοΰ αύτοκράτορος Θεοδώρου έπρόκειτο ν’ άναχω- 
ρήση έξ Αβυσσινία; κατά τδν αΰγουστον τοΰ 
1863, άλλ αΐτια απροσδόκητα τδν {μπόδισαν 
μέχρι τοΰ Οκτωβρίου. — ό άνθρωπο; ούτος μέ 
άπατά, είπεν δ Θεόδωρος καθ’ εαυτόν, καί ά
ναμφιβόλως Οά είναι κατάσκοπος τών εχθρών 
μου. Είς τά δεσμά άνέκραξεν. — Κατά συνέπειαν 
ό ατυχής έπίσκοπος αφού πρηγουμένως έραβδο- 
κοπήθη σκληρώς καί άλυσοδέθη, έρρίφθη είς τάς 
φύλακα; όπου έμεινεν οκτώ όλου; μήνας !

“Μ“· II θαυματουργός παναγία τής Γβνα- 
τσάνης.

Εν τί, κωμοπόλε: Γενατσάνη ολίγα μίλια ά- 
πεχούση τή; Ρώμη; υπάρχει είκών τις θαυμα
τουργό; τή; Παναγία;, ή; τήν ιστορίαν οί κάτοι
κοι διηγούνται ώ; έξη;.

Οταν Μωάμεθ ό β', έκυρίευσε τήν Αλβανίαν, 
ή είκών αΰτη μή εύχαριστουμένη νά μένρ πλέον 
εί; τήν ’Αλβανικήν πόλιν Σκούταρι, καταληφθεϊ- 
σαν ύπδ τών Οθωμανών, άπεφάσισε νά μεταβή είς 
τόπον απολύτως καθολικόν. Ενεφανίσθη δθεν καθ’ 
ύπνον εί; τινα νεάνιδα τής Γενατσάνη;, όνόματι 
Πετρούτσια, ήν διέταξε ν’ ανοικοδόμηση τήν έ- 
νοριακήν εκκλησίαν τών μοναχών Αύγουστίνων, 
ένθα έπεθύμει νά μετακομισθή. Κατά συνέπειαν 
ή νεάνις έπώλησε μικρόν τι κτήμα της, συνέλεξε 
τινα; σύνδρομά; καί ήρξατο πραγματοποιούσα 
τήν διαταγήν ήν είχε λάβει.

Συγχρόνως ή Παναγία ένεφανίσθη εΐ; δύο ευ
σεβείς κατοίκου; τοΰ Σκουτάρεως καί διεδήλωσε» 
αύτοϊς δτι ποοτιθεμένη νά εγκατάλειψη τδν τό
πον των, έξελέξατο αυτούς πρδς συνοδίαν της. 
Τήν έπαύριον μεταβάντες οι δύο εύσεβεΐ; κατά 
τδ σύνηθες είς τήν εκκλησίαν εύρον τήν αγίαν 
εικόνα ετοίμην πρδς άναχώοησιν. Ηδη είχεν άπο- 
σπασθή τοΰ τοίχου καί έξήρχετο τοϋ ναοϋ, ύπό 
δύο βασταζόμενη αγγέλων Προηγούντο δέ δύο 
στήλαι, ή μέν πυρίνη, ή δέ νεφελώδης. Οί δύο 
προσκυνηταί έ ξεκίνησαν, οδηγούμενοι δέ ύπό τών 
δύο στηλών άφίχθησαν μέχρι τών παραλίων τή; 
’Αδριατικής.
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’Εκεϊ εύρέθησαν εις μεγίστην αμηχανίαν, διότι 
«ύδέν πλοϊον είχον εί; τήν διάθεσίν των. Τίνι 
τρόπω νά διέλθωσι ττ,ν ’λδρι ατικήν ; Προχωοή- 
βαντες ίν τούτοις πρδς τήν παραλίαν, εύρον τά 
κύματα αποκρυσταλλωμένα, διέβησαν άβροχοι; 
ποσΐν, καΐ άζολουθοΰντες πάντοτε τήν εικόνα έ- 
φθασαν εις Ρώμην.

’Ενταύθα ή εϊκών έγίνετο άφαντος, οί δέ Σκου- 
ταριανοΐ νομίσαντες ότι ή έκλειψις αυτής ήν 
αποτέλεσμα ακουσίου τίνος αμαρτήματος των έ|5- 
ρίφθησαν πρηνείς κατά γής, έξαιτούμενοι παρά 
τού θεού συγγνώμην τού αμαρτήματος των. Τό
τε αί δύο στήλαι ένεφανίσθησαν πάλιν καί διευ- 
θύνθησαν είς τήν ζωμόπολιν Γενετσάνην, εϊς ήν 
έστησαν τήν 25 άπριλίου 1467 κατά τήν ώραν 
τού έσπερινοΰ. Κατά τήν άφιξιν τή; θαυματουρ
γού είκόνος πάντες οί κώδωνες έσήμαινον μόνοι 
των, οί δέ κάτοικοι σπεύσαντες εϊς τήν νέαν έζ~ 
ζλησίαν εύρον τήν εικόνα τής Παναγίας κρεμα- 
μένην εϊς τον αέρα άνωθεν τής άγιας Τραπέζης. 
’Εν τή θέσει ταύτη ϊσταται καί σήμερον έκτε- 
λούσα απειροπληθή θαύματα.

*Λ* Οί κάτοικοι τών Φιντζίων νήσων έν τή 
’Αμερική συνειθίζουσι νά φονεύωσ; τούς ναυαγή- 
σαντας συμπχτριώτας των, έκλαμβάνοντες αύ
τούς ιός έγζαταλελειμμένους ύπο τών θεών και 
τούτου ένεκα αναξίους δπως ζώσιν είς τόν κόσ
μον, ένώ τουναντίον τούς ξένους, οΐτινες ήθελον 
πέσει είς τά παράλιά των ουδόλως παραβλάπτου- 
σιν. Αμα δυστυχή; τις Φίντζιος φανή κολυμ- 
βών έκ ναυαγίου, οΐ ομόφυλο! του συλλαμβάνου- 
σιν αύτόν καΐ καίοντε; κάμινον τόν ρίπτουσιν εν
τός τών φλογών.

*,*  Παρά τοϊ; Τατάροις επτά λογίζονται τά 
είδη τή; ακαθάρτου τροφής. ,Τό κρέας τοΰ χοί
ρου, καΐ ό τρώγων αύτό διαποάττει τό Οανασι 
μώτερον έγκλημα, τό κρέας τών ύπό τοΰ Κορα
νίου άπτ,γορευμίνων ζώων, ή τροφή τήν όποίαν 
κλέπτει τις, έκείνη τήν όποίαν άφαιρεϊ άπό τόν 
ορφανόν, έκείνη τήν όποίαν αγοράζει διά χρημά
των έμπεπιστευμένων εϊς παρακαταθήκην, έκεί
νη τήν όποίαν αποκτά δι’ άπατης, καΐ έκείνη τήν 
όποίαν πορίζεται είς αντάλλαγμα γυναικεία; 
τιμή;·

ΑΓΓΕΛΙΑ. Τα ημερολόγια, μηνολόγια, χρο
νολογία, ήλιοδρόμια, σεληνοδρόμια, καλενδάρια, 
άλμανάχια %, ώς παρ’ ήμϊν λέγονται, οί Καζα- 
μίαι εΐναι παντός άλλου βιβλίου τό σοφώτερον- 
διότι τά μήν άλλα πραγματεύονται μόνον περί

παρόντων ή παρελθόντων πραγμάτφν, οί δέ Κα- 
ζαμίαι προλέγουσι καΐ αύτό τό άδηλον μέλλόν, 
δπερ er γούκασι 4ιος χΐΐται, W3~.t. ό Καζαυ,ία; 
ήξεύρει έπάνω κάτω δσα καί ό Ζεύς ή ό Αίας, ώς 
έλεγεν αγαθός τις άνθρωπος, μή δυνάμενος νά 
πεισθή δτι Θεοΰ όνομα δύναται νά ·ρναι ανώ
μαλον.

Εν τή εΰνομ.ουμένη Δύσει, δθεν άπ’ αιώνων 
ήδη ό Ηλ.ιος ανατέλλει, — διότι, ώς ό Ερως, έ
χει καί ό Ηλιο; τάς ιδιοτροπίας του, καθώς τό 
έδειξεν άλλοτε, σταματήοας έν πλήρει μεσημ- 
βρίρι —, τά ημερολόγια, διά τό χάριεν καΐ εύω- 
νον αύτών, καθίστανται άλήθεϊς άρτηρίαι, διοχε- 
τεύουσαι εις τόν λαόν πάν τό περίεργον ή εύ- 
φυές, πάν τό ωφέλιμον ή τερπνόν. Διά τούτο 
πλεϊστα δσα τοιαϋτα έκεϊ -κατ’ έτος έζδίδοντα,. 
δι άπάσας τή; κοινωνίας τάς τάξεις, έκ τής τοΰ 
γεωργού και τοϋ βιομη,χάνου μέχρι τής τού έ- 
πιστήμονος καΐ τοΰ ήγεμόνος, δστις εϊς τό πε
ριώνυμον τή; Γότθα; άλμανάχιον έν έκτάσει ευ
ρίσκει τά καθ εαυτόν.

’Επιχειρών καΐ έγώ τήν έκδοσιν τοΰ ’Λττιχοΰ 
'Ημερολογίου έπικαλοϋμαι τήν αρωγήν τών φι- 
λομούσων συνδρομητών, ούδέν αύτοΐς περί τοΰ 
έργου ύποσχόμενος, διότι ποσάκις αί ύποσχέσεις 
δεν άποβαίνουσιν άπατηλαΐ, ώς τά ρόδα καί τά 
κρίνα πολλών τής Εΰας θυγατέρων ; καΐ έπειτα 
μόνον τοϊ; έμπόοοις αρμόζει νά έπαινώσι τά ίδια 
αύτών έμπορεύματα κατηγοροΰντες τά τοΰ γεί- 
τονος.

Τιμάται Δραχμής.

’Εν ’Αθήνα·.;, τή I Ιουλίου 1866. 

ΛΛΘΩΤΑΣ.

Σημ. Σρυσα.Ι. Ευχαρίστως δημόσιεόοντε; τήν 
ανώτερα ’Αγγελίαν, τοΰτο μόνον λέγομεν έξαιρί" 
τικώς πρός ύμά; καί μόνους, ώ άναγνώσταί μας, 
διότι υμάς ιδίως άγαπώμεν όταν μάλιστα δέν 
καθυστερήτε τάς σύνδρομά; σας. « Φυλαχθήτε μή 
άγοράσητε άλλον Καζαμίαν παρά τό ύπό τοΰ 
φίλου μας ’λλθώτα άγγελλόμενον 'Αττικόν ήμε- 
ρολόγιον, διότι άν δέν μάς άκούσητε Οά τρώγετε 
καθ’ δλον τό έτος 1 867 φαγητά ανάλατα ό φί
λος ήμών ’λλΟώτας έχει τό μονοπώλειον τοΰ 
Λετικοΰ άλατος. ’ΐΐξεύρετε δέ, δέν άμφιβάλ*  
λομεν, τί έστΐ φαγητόν άνάλατον, Καζαμίας,άνο- 
στος καί χαριεντισμός χυδαίος ! °

θ. Ν. Φ1ΛΑΑΕΛΦΕΥΣ ΝΤΕΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑ!!!, 
__________ —___________-—■■


