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ΙΔΙΩΜΑΤΑ TINA ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 
ΠΑΡ ΕΛΑΙΙΥΙ

ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΎΤΏ.Ν. (ί)

ΙΪ πρδς τδν πλούτον έφεσις τών Ελλήνων διε- 
τηρήθη μέν καί ύστερον διά παντός, άλλά τά μέ
σα πρδς άπόκτησιν αύτοϋ και τών πρδς τδν βίον 
άναγκαίων, ώς καί τά έργα τών άνδρών καί τδ 
περί τούτων φρόνημα ήσαν διάφορα κατά πόλεις 
καί χρόνους.

Η ύπαρξις δούλων, αιχμαλώτων ή αργυρωνή
των, παρά πάσι τοϊ; Ελλησιν έπί τών ιστορικών 
μάλιστα χρόνων άπήλλασσε του; ίλευθέρους άπδ 
πολλών βιοποριστικών έργασιών καί ασχολιών. 
Επειδή πάσα έλληνίς πόλι;, πά; οικος, πάς πο
λίτης, δσον μέτριο; καί άν ήτο, είχεν ούχί ένα, 
άλλά πολλούς δούλους, οδς μετεχειρίζετο ώς όρ
γανα έμψυχα (71) πρδς έκτέλεσιν πολλών έργα-

(I) Συνέχεια άπό φυλλαδ. 93.
(71) Σημειώσει·»; άςιον ό'τι ό ’Αριστοτέλης είναι δ δί- 

δων τοιοϋτον τοϋ δούλου δρισμόν έν πολιτικοί; (I, 2, 4), 
ί'Λι πειραται ν’ άποδείςη δτι φύσει γεννώνταί τινες δοϋλοι, 
ώς άλλοι ελεύθεροι. Και δοΐλοί είσιν κατ’ αύτόν πάντες οί 
βάρβαροι, έλεύΟεροι δέ πάντες οί “Ελληνες. 

σιών. Δούλοι έγεώργουν τάς γαίας έκάστου δε
σπότου, δούλοι εΐργάζοντο έν τοϊς έργοστασίοι; 
ύπδ τήν οδηγίαν ή τοΰ δεσπότου ή καί δούλου 
έμπειρου καί πιστού τω δεσπότη, δούλοι έζετέ" 
λουν καί τάς έν τώ οίκφ έργασίας τών πλουσίων 
και μή. Καί έν όσο» μέν αί έλληνικχί πολιτεϊαι 
καί ό ελληνικός βίο; δέν είχον έτι άναπτυχθή 
ώστε ν άπαιτώνται πολλά πρδς θεραπείαν αυ
τών, ή γεωργία καί ή κτηνοτροφία ήσαν τά κυ- 
οιώτερα τών άνδρών έργα, εις ά έπί όμηρου καί 
ύστερον έτι έν πολλαϊ; πόλεσι δέν άπηζίουν νά 
ένδιατρίβωσι καί ελεύθεροι. Καθ όσον δμω; ηύ- 
ζανον προϊόντος τοΰ χρόνου αί βιωτικαί άνάγκαι, 
άνεφαίνοντο καί βιωτικά έργα καί έπιτηδεύματα 
διάφορα, άηνα πρότερον ,ιετήρχοντο άνευ δια
στολής δούλοι καί ελεύθεροι, έπειδή καί τδ πλή
θος τών δούλων δέν ήτο ετι μέγα, ούτε διάκρι- 
σις βαναύσων καί ελευθερίων τεχνών. Οθεν πάν 
βιωτικδν έργον μετήρχετο τότε πάς πολίτης, χω
ρίς νά προςάπτηται αύτώ μώμος ή ατιμία διά 
τούτο’ έπειδή ίσχυεν έτι τδ τοϋ Ησιόδου « Ερ
γον ούδέν όνειδος, άεργίη όνειδος ». ’Εντεύθεν 
ούτε παρ όμήρω ούτε παρ’ ΐϊσιόδω γίνεται δια
στολή βαναύσων καί Ελευθερίων τεχνών, ουδέ ο
νειδίζονται οί τάς ύστερον βαναύσους κληθείσας 
τέχνα; εργαζόμενοι ώς άνελεύθεροι. Καί έπί Σό- 
λωνο; έτι φαίνεται ίσχύον παρ’ ’Αθηναίοι; τδ τοϋ
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Ησιόδου, ή τουλάχιστον ό νομοθέτη; ούτος ήθέ 
λ ησε νά δόση αΰτώ νέον κύρος’ επειδή, δπως ά- 
παλλάξη τούς πένητας τών ’Αθηναίων, τούς μά 
γαίας κεκτημένους, άπδ τή; άθλιότητος, εί; ήν 
ΰπέβαλλεν αΰτούς ή έλλειψι; τών τοΰ βίου άναγ
καίων, βΕτρεψε τούτους, λέγει δ Πλούταρχο;(72). 
πρδς τάς τέχνα; καί νόμον έγραψεν, υίώ τρέφει» 
τδν πατέρα, μά διδαξάμενον τέχνη-, ίπάναγχε; μά 
ε!ναι(73)»ί αντίστροφα νομοθετώ» τώ Λυκούργφ, 
δστις άπήλλαξ» τούς Σπζρτιάτας τών έπιπόνων 
καί βαναύσων άσχολιών, διατάξα; αΰτούς μαν’ 
θάνειν μίαν μόνην τέχνην, την έν τοϊς δπλοις ό 

Σόλων τούναντίον « τοΐ; πράγμασι τούς νόμου; 
μάλλον ά τά πράγματα τοϊς νόμοι; προςαρμόζων, 
προςθέτει δ Πλούταρχος, καί τή; χωράς τήν φΰ- 
σιν δρών, τοϊς γεωργοί; γλίσχρως.διαρκοϋσαν, αρ
γόν τε καί σχολαστήν όχλον ού δυναμένην τρέ 
φειν, ταϊ; τέχναις αξίωμα περιέθηκε. Καί τήν έξ 
‘Αρείου Πάγου βουλήν έταξεν έπισκοπεϊν, δθεν 
έκαστος έχει τά επιτήδεια, καί τούς αργούς κολά- 
ζειν ». II διάταξι; αυτή τοϋ Σόλωνος, ήν καί 
άλλοι μαρτυροϋσι, φαίνεται δτι ΐσχυε καί έπΐ 
τή; τών Πεισιστρατιδών άρχής, οίτινες μεγά- 
λην έπιμέλε·αν είχον, όπως μή οί πολϊται άργώ- 
σι (7 4)’ καί ύστερον έτι έν δσφ έσωφρόνει δ δή
μος πρδ τοϋ Πελοποννησεακοϋ πολέμου. ’Επειδή 
ό Περικλής λέγει παρά Θουκυδίδη (7ο), δτι ή

(72) Έν βίω Σόλωνος χφ. 22.
(73) Vitruvius praelatio lib- 6· Athenicnscs ideo 

oporterelaudari, quod omnium Graecorum legesco 
gunt parentes ali a liberis, Atbeniensium non 
omnes nisi cos, qui liberos artibus erudissent·

(74) Πλουτ· Σολ. χφ. 3Ι· « *Ω;  ό θεόφραστο; Ιστό- 
ρηχέ τδν τής αργία; νόμον ού Σόλων εθηχιν, άλλά Πεισί 
στρατό,·, ω την τε -χώραν ένιργεστέραν καί τήν πόλιν 
ήοεμαιοτεραν ίποίησεν». Πρβ. ΑΙλιανόν έν ποικ. ίστορ. 
9, 25.

(75) 2, 40. Δυνατόν ίμω; ή χρίσις αΰτη νά ήναι τοϋ 
θουχυδίδου ή τοϋ Περικλεούς Ιδία, ούχί δί »αΐ τών συγ 
χρόνων αύτοϊ; ’Αθηναίων. ’Επειδή οϊτε σύγχρονοι και οί 
ύστερον ’Αθηναίοι και Έλληνες τήν πενίαν ένόμι ζον ίτχα 
τον τών δυστυχημάτων, όθενδήποτε αΰτη και αν προηρ 
χετο. Ήχούοντο μέν κατά της γενικής ταύτης τοϋ λαοϋ 
δόςης άποδοκιμαστικαί τινες φωναΐ, ώς τοϋ Ξενοφώντο; 
έν τώ Οικονομικοί (11,3)· < Κα’ι τδ πάντων δέ άνοητό 
τατον δοκοϋν είναι ίγκλ-ημα πε'νης καλούμαι- ■ άλλ’ ού - 
δόλιος έπηνεγκον άποτέλεσμα, διότι δ πένη; χατεφρονεϊτο 
πάντοτε και ώνιιδίζετο ύπδ τοϋ πλήθους, ώς βλέπομεν έν 
τοϊς ποιήμασι τοϋ θεόγνιδο; και παρά Πλουτάρχω έν τω 
περί τής είς τά ίγγονα φιλοστοργίας έν τελεί, ένθα λέγε
ται ή πενία έσχατον κακόν. Βλ, καί ανωτέρω σημ. 70.

πενία παρ’ Αθηναίοι; δέν ήτο πάντως αισχρόν, 
άλλά τδ μή διαφεύγειν ταύτην διά τής έργασία;. 
Ο έστιν οί έξ αργίας πενόμενοι έπρεπε μάλλον 
νά αίσχυνωνται ή οί φεύγοντε; ταύτην δι’ οίαςδή 
ποτέ έργασίας.

Εν υστέροις δμως χρόνοι;, καθ’ όσον ηΰξανον 
αί τών Ελλήνων βιωτικαί άνάγκαι, σύν αύταϊς 
δέ άνεφαίνοντο και πλείονε; τέχναι, καί διά τοϋ 
εμπορίου καί τής πρδς τούς ’Ασιανού; λαού; έπι- 
μιξίας ηυξανεν ό πλούτος, μετ’ αΰτοϋ δέ καί τδ 
τών δούλων πλήθος παρά πάσι τοϊς Ελλησι, 
τότε οί μέν έλεύθεροι καί εύπορότεροι τών πολι
τών, μάλιστα δέ έν Αθήναι; καί έν άλ.λαι; πλου- 
σίαις πόλεσιν, ήσχολοϋντο μόνον εί; τά ανετό
τερα καί εΰγενέστερα έργα, άναθέτοντε; είς τού; 
ίδίου; δούλους τά επίπονό τέρα καί εΰτελή, οί δέ 
πίνητες καί άποροι πολϊται είς ταπεινά καί επί
μοχθα. ’Εντεύθεν διαστέλλονται οί έξ ιδίων κτη
μάτων ποριζόμενοι τά τοϋ βίου, καί οί διά τής 
σωματικής αυτών έργασία; παντδς είδους. Καί 
έκεϊνοι μέν λέγονται πολλαχοϋ τής Ελλάδος γεω- 
μόροι, ούτοι δέ δημιουργεί (76). Τών γεωμόρων οί 
μέν είργάζοντο ίδίαις χερσ’ι τάς αυτών γαίας σπά
νει δούλων, αΰτουργοί διά τοϋτο λεγόμενοι (77), 
οί δέ διά δούλων ιδίων ή διά μισθωτών απόρων 
πολιτών, αύτοί σχολάζοντε; άπδ πάση; έργασία; 
σωματική;, ίΐςαύτως καί οί δημιουργοί διαστέλ- 
λονται κατά τά διάφορα έργα εί; τάξει;’ επειδή 
έν μέρος τοϋ δήμου, λέγει δ Αριστοτέλης (78), 
είσίν οί γεωργό’, έτερον τδ άγοραϊον, τδ περί ώνήν 
καί ποάσιν διατρίβον, άλλο δέ τδ περί τήν θά
λασσαν. Κα’. τούτου πάλιν τδ μέν πολεμικόν, 
τδ δέ χρηματισ-ικδν, τδ δέ πορθμευτικδν, τδ δέ 
αλιευτικόν.

’Επειδή δέ ώ; εϊοηται, οί πλουσιότεροι καί 
εΰγενίστεροι τών πολιτών, ώς έχοντες έκ τών ι
δίων κτημάτων καί τή; έργασία; τών πολλών 
ιδίων δούλων καί άλλοθεν τά πρδς τδ ζήν, δέν 
ήξίουν νά ένδιατρίβωσιν εί; βιοποριστικά έργα, 
άλλά κατέλειπον ταϋτα εί; τού; δούλου; καί τού; 
άπόρου; πολίτας, έπαυσε κατά μικρδν νά έχη κύ
ρος τδ « 'Εργον οΰιΐέ/ dreidoc °, άνεφάνησαν δέ

(76) Schumann Juris publici graec- antiquitates 
σελ. 77 και Wachsmuth Έλλην. άρχαιολογ. 4,387 
τής 6' έχδ.

(77) Σχολ. θουχ. I, 141 Εύρ. Όρεστ. 920. Ξενοφ. 
Οίκ. 5, 4.

(78) Έν πολίτικοι; 4, 4, 4.

βίοι, ήτοι έπαγγέλματα, έφ’ οίςάντι; όνειδισθείη 
κατά Πολυδεύκη (79)· δ κάπηλο; δηλονότι, i- 
πωροπόλη;, τελώνης, κήρυξ, ναύτης, πανδοκεύς, 
υπηρέτης, βυρσοδέψης, άλλαντοπωλη; καί άλ
λοι άλλα τοιαϋτα έργα πράττοντες, οίτινες ώνει- 
δίζοντο ώ; εύτελείς καί ταπεινοί’ οί δέ έκ τοιού- 

των γεννόμενοι έλέγοντο κάκιον γεγονέναι (80) 
ή έκ πονηρών, καί αί τέχναι αύτών δουλοπρεπεϊς, 
διακονίκαΐ, άνελεύθεροι (81). Καί γενικώς είπεϊν 
πάντα; τού; χάριν άλλων ή τοϋ πλήθους έπ’ ιδία:
ώφελεία: εργαζομένους έκάλουν βαναύσους καί θή
τας, διαστέλλοντε; αΰτούς τών δούλων, καθότι 
ούτοι μέν έχουσι τά τοϋ βίου « τών άναγκαίων 
ένί μόνςο, τώ δεσπότη δηλονότι, λειτουογοϋντες, 
έκεϊνοι δέ κοινή πολλοί; (82). Τού; αΰτούς δέ 
καί άνελευθέρους έλεγον’ διότι πρώτιστο; χα*  
ρακτήρ τοϋ έλευθέρου άνδρδς ένομίζετο τδ μή πρδς
άλλον ζήν, άλλ’ έαυτώ, έν ώ οί τάς βαναύσους 
τέχνας έργαζόμενοι έζων άλλοις πο»οϋντε; (83).

Ετι δέ μάλλον κατεφρονοΰντο καί άθλιοι ένο· 
μίζοντο οί έπί μισθώ άλλοι; υπηρετούντες, ού;1 
θήτα; καί πελάτας καί κατά συγγραφήν δουλεύ- ί

(79) Έν τώ’Ονομαστιχώ 6, 128, ΑΙλ. πεχ.ίστορ. 12, 
43 και θεόφραστος έν χαραχτ. 6, 2.

(80) Άριστ. ίππ. 186 χαί Αυσία; ύπέρ τών Άριστο- 
φάνους χρημάτων §. 15.

(81) Πλάτων έν Γοργία σ. 518.
(82) Άριστοτ. έν πολιτ. 3, 3, 3.
(83) Ό αύτδ; έν βητορ. I, 9, 27. «Μηδεμίαν έργά- 

ζισθαι βάναυσον τέχνην. ’ Ελευθέρων γάρ τδ μή πρδς άλ
λον ζήν». Κα’ι έν πολιτ· 8,2, ί. ·Έχει δέ πολλήν δια
φοράν και τδ τίνος χάριν πράττει τι; ή μανθάνει· αύτοϋ 
μέν γάρ χάριν ή φίλων ή δι’ αρετήν ούκ άνελεύθερον- ό 
3’ αύτδ τοϋτο πράττων δι’ άλλους, πολλάκις θητικδν καί 
δουλικόν δόξοιεν άν πράττειν». Σύμφωνα τούτοι; λέγει 
καί δ Βοίκχιος έν τοϊς Οίκονομικοΐς τών ’Αθηναίων (I, 
61). » Ούδαμοϋ ή βιομηχανία ήτο έν τιμή παρ’ Έλλη- 
σιν, έλάχιστα δέ έν άριστοκρατ.υμέναις ή δλιγαρχουμέ 
ναι; πόλεσιν. Ούδέποτε κατεδέχετο νά μετέλθη τοιοϋτον 
ίργον άνήρ έ; αρχαίου εύγενοϋς γένους καταγόμενο;· τού
ναντίον βιομήχανος ήδύνατο ν’ άναόή είς τδ τής πολιτεία; 
πηδάλιον, ώ; δ Κλέων, δ 'Τπέρβολος καί άλλοι τοιοϋτοι. 
Οί αρχαιότεροι πολιτικοί ίμως έπροστάτευον τήν βιομη. 
χανίαν καί τάς τέχνας, clov δ Σόλων, δ Θεμιστοκλής και 
δ Περικλής πρδ πάντων, τδ μέν δπως κάλλιον πορίζηται 
έντεϋΟεν τά πρδ; τδ ζήν τδ πλήθος, τδ δέ ίπως καί ή πό
λις πλείους κατοίκους ίχη, τδ έμπόριον αύ;άντ„ κα’ι δ μέ
γας τών Αθηναίων στόλος, δι’ ο5 ούτοι άπδ τών Θεμιστο
κλέους χρόνων ήσαν κύριοι τής θαλάσσης, εόρίσκη εύκό- 
λως ναύτας. Δι’ 8 οί μέτοικοι ήσαν άναγκαιότατοι τοΐ; 
’Αθηναίοι;, ώ; μετερχομενοι τέχνας καί έμπόριον καί έν 
τώ στόλω ύπηρετοϋνιες. » 

οντα; έκάλουν (84)’ οΐτινε; ήσαν μέν ελεύθεροι, 
άλλ’ ενεκα τή; τύχη; ήναγκάζοντο νά έκτελώσιν 
έργα δούλων, καί νά ΰποφέρωσιν ατιμάσει;, οϊα; 
έπασχον οί έν Αθήναι; (85) πένητες πολϊται πρδ 
τοϋ Σόλωνο;, κα’ι οί έν Ρόμη (86) τδ πάλαι καί 
άλλαχοϋ. Καί έν γένει πάντε; οί έπΐ μισθώ πράτ- 
τοντε; οίονδήποτε έργον, έλευθέριον άλλω; ή τα
πεινόν, ένομίζοντο άνελεύθεροι καί δούλοι τρό
πον τινά τών μισθουμένων αύτού; καί άνδραπο- 
δόδεις, δπως καλεϊ αύτού; ό Σωκράτης παρά Ξε- 
νοφώντι (87). II δυ;φημία όμως αύτη έξέλειπεν 
δλως, άν ό πράττων ή έργαζόμενός τι δέν έλάμ- 
βανεν αμοιβήν τής έργασίας, άλλά χαριζόμενο; 
ή δωρεάν έξετέλει ταύτην. Διό λέγει ό Πλούταρ
χο; (88) περί τοϋ καλλιτέχνου Πολυκλείτου, δτι 
«οΰκ ήν τών βαναύσων οΰδ’άπδ έργολκβίας έ
γραφε τήν στοάν (τήν ποικίλην δηλονότι έν ’Αθή- 
ναις), άλλά προίκα, φιλοτιμούμενος πρδς τήν πό- 
λιν’ » έν φ ό αύτδ; άλλαχοϋ (89) άλλως κρίνει 
περί γραφικής και άγαλματοποιΐα; καί αρχιτε
κτονικής, μή έξαιρών ταύτα; τών λοιπών τε
χνών.

’Αποτέλεσμα τή; τοιαύτη; περί τεχνών καί 
έργασίας δόξη; ήτο ή κατά τήν πρόοδον τοϋ χρό
νου έπίτασι; τής άργίας καί έφεσις πρδς ταύτην’ 
ταύτης δε ή απορία, ή; ένεκα ήναγκάζοντο πολ
λοί νά έξευτελίζωνται είς τοσοΰτον, ώστε καί 
έπαϊται έγίνοντο άπδ τών ’ίσοκράτους ήδη χρό
νων’ διότι ό ρήτωρ ούτος έν τέλει τοϋ ’λρεοπα- 
γιτικοϋ λέγει, δτι πρότερον μεν « Ούδείς ήν τών 
πολιτών ένδεής τών άναγκαίων, ούδέ προςαιτών 
τούς έντυγχάνοντα; τήν πόλιν κατήσχυνε, νϋν δέ 
(ήτοι έπ’ αΰτοϋ περί τδ 350) πλείους είσίν οί 
σπανίζοντε; τών έχόντων. » Ενόμιζον μέν τήν 
πενίαν καί ένδειαν μέγιστον κακόν, άλλ’ ή πρδ; 
τήν ^αθυμίαν καί φυγοπονίαν ροπή ήνάγκαζον 
αΰτούς νά ζητώσι μάλλον διά μή έντιμων τρό
πων τά πρδ; τδ ζήν ή δια τή; τών χειρών έρ
γασία;.

(84) Δίοιν Χρυσόστομο; ένλόγω 15, 23.
(85) Πλούταρχο; έν βίω Σολ. 19.
(86) Διονύσιο; ‘Αλικαρν. ρωμ. άρχ. 2, 9. Πλάτων 

Εύθύφρων σελ. 4.
(8ϊ) Ένάαομνημ. 4, 2, 22. Πρβ. 1. 2, 6 χαί 1, 5, 

5. ■ Χομίζων τόν παρά τοϋ τνχόντο; χρήματα λαμβά- 
νοντα δεσπότην έαυτοϋ χαθιστάναι, χαΐ δουλεύει δουλείαν 
ούδεμια; ήττον αίσχράν. » Ώ;αύτως χρίνει χαί ό ’Αρι
στοτέλης έν ΊΙθιχ. Νικομ. 4, 1, 40.

(88) Έν Κίμωνι χφ. 4.
(89) Έν (Ιεριχλεϊ έν ίρ/ή· Βλ. χατωτέυω έν σηα. 

108 χαί 109.
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Αλλο τή; τοιαύτη; περί δημιουργών κρίσεως 
τών άρχαίων αποτέλεσμα ητο δτι ού μόνον οί 
φιλόσοφοι, ώς ό Πλάτων (50.', άλλα καί το πο
λίτευμα πολλών πόλεων ή μάλλον πασών (διότι 
τούτο παρ’ Ελλησιν ητο ώ; ίπί τδ πολύ απόρ
ροια τοΰ βίου καί τών ίξεων καί φρονημάτων τοϋ 
λαού), απέκλειε τούτους άπδ τής κυβερνήσεως τή; 
πολιτεία; κατά τού; άρχαιοτίρους μάλιστα χρό
νου;, έν δσω έβασιλεύοντο καί ήριστοκρατοΰντο 
αί έλληνίδε; πόλεις, άλλά καί ύστερον έτι, δπου 
δε» εϊχεν ίπικρατήσει δ δήμος, ώς μαρτυρεί δ 
’Λριστοτίλ.η; ’91) λέγων δτι, « Τδ παλαιόν οΰ 
μίτεΐχον παρ’ ένίοις οί δημιουργοί αρχών πριν δή 
μον γενέσθαι τδν έσχατον- ο διά παντδς δέ έν 
ταϊ; άριστοκρατουμέναις, ώς εν Σπάρτη καί ταϊ; 
λοιπαϊ; δωρικαϊ; καί εύπολέμοι; πόλεσι κατά τδν 
Ξενοφώντα (92). Διδ πολϊται έν ταύταις κατά 
τήν ακριβή έννοιαν τής λέξεώς ε:σι μόνοι οί πό
λεω; καϊ αρχών καί κρίσεως μετέχοντες (93', 
οΐτινες ούδεμίαν βαναυσικήν τέχνην εΐργάζοντο. 
Εν ταϊ; αείποτε σχεδδν άριστοκρατουμέναις Θή- 

βχι; νόμος ήτο κατά τδν 'Αριστοτέλη (9 4), «Τδν 
δέκα έτών μή άπεσχημένον τή; αγοράς μή μετέ- | 
χειν άρχίς. » Μόνον έν ταϊ; έλιγαρχουμέναις, έν 
αί; άπδ τοΰ τιμήματος ή τής ουσίας ορίζεται η 
έν ταϊ; άρχαϊ; μετοχή, συγχωρεϊται μέν αυτή καί 
ε:; τού; βαναύσου; καί δημιουργού; τούς τδ νό
μιμον τίμημα έχοντας, ούχί δμως καί είς τούς 
θήτα; (95). 'Αλλά καί έν αύταϊ; ταϊς δημοκρα- 
τουμέναι; πόλεσιν, έν αίς πάσιν αδιακρίτως τοϊ; 
πολίταις συγχωρεϊται μετέχειν πόλεω; καί άρχών 
καί κρίσεως, καί έν αί; πά; τις οίυςδήποτε και άν 
ήτο ήδύνατο νά προβή είς τήν ύπατον άρχήν, ώς 
εΐ; τήν τοΰ άρχοντος καί στρατηγού έν 'Λθήναις- 
πάλιν δμως μετά περιφρονήσεως άνεφίρετο ύπδ 
τών πολιτικών αύτοϋ αντιπάλων, τών ούδέν βά
ναυσου καί άγοραϊον εργον έχόντων, άλλ’ άπδ 
τών ιδίων κτημάτων τά τοϋ βίου ποριζομένων,

(90) Έ» Νόμοι; σελ. 816.
(91) Έν πόλιτικοϊς 3, 2, 8.
'92) Έν Οίκον. I, 2- «ώςι οί τοιοΰτοι (δημιουργοί καί 

βάναυσοι) δνκόΰσι κακοί καί φίλοι; χρήσθαι καί ταϊς πα- 
τρίσιν άλεςητηρε; είναι. Καί ίν ένίαι; μέν τών πόλεων, 
μάλιστα δέ έν ταϊς ευπολέμοις δοχονσαις είναι ούδ’ εςε 
στι τών πολιτών οΰδενί βχναυσικά; τέχνες έργάζεσθαι.»

(93) ’Αριστοτέλης έν πολιτ. 3, 1, 4.
(94) Αυτόθι 3, 3, 4 καί 6, 4, 5.
(95) Ό αύτός αυτόθι 3, 3, 4.

δτι ήτο βυρσοδέψης, άλλαντοπψλης, μαχαιρο- 
ποιδς, καί άλλα τοιαΰτα. άν καί αύτδς ιδίαι; χερ- 
σι δέν εΐργάζετο τάς τέχνας ταύτας, άλλ’ είχε 
μόνον τοιαΰτα εργαστήρια δούλων ή μισθωτών, 
άφ’ ών έπορίζετο χρήματα. Τοιαϋται πολλαί 
μομφαί κατά πολλών πολιτικών ’Αθηναίων άν
δρών άνχγινώσκονται έν ταϊς τοϋ ’λριστοφάνου; 
κωμφδίαι; καί έ*  τοϊς τών αττικών ρητόρων λό
γοι;. ’Εκ τοϋ λόγου τοΰ Δημοσθέ-ου; πρδ; Εύ- 
βουλίδην (96) γίνεται δήλον, οτι καί νόμοι κα1. 
ψηφίσματα ώριζον ποινά; κατά τών όνειδιζόντων 
τήν έν τή αγορά έργασίαν, δπερ εμφαίνει καθ’ ή
μάς τήν γενικήν τών Ελλήνων δόξαν περί τών έκ 
τής αγοράς τδν βίον έχόντων, καθ’ ής διά νόμων 
έξανέστη δ τών Λθηναίοιν δήμος, υπερασπιζόμενος 
πάν τοιοϋτον έντιμον έργον. Καί δμως πάλιν δέν 
έπαυον τινής ιξ αύτών τών πολιτών Αθηναίο)·» 
τών έκ τοϋ δήμου νά δνειδίζωσι τού; συνδημότα; 
των, διότι έζων έκ τέχνη; ή καπηλίας.

« Καίτοι, ώ άνδρες ’Αθηναίοι (λέγει πρδς τού; 
συνδημότα; δικαστά; αύτοϋ Εύζίθεό; τι; Αθη
ναίο; κατά τοϋ κατηγόρου αύτοϋ Εύβουλίδου), 
ού μόνον παρά τά ψηφίσματα τά περί τήν άγο- 
ράν διέβαλλεν ημάς Εύβουλίδης, άλλά καί παρά 
τού; νόμους, οΐ κελεύουσιν ένοχον είναι τή κα- 
κηγορία τδν τήν έργασίαν τήν έν τή αγορά ή τών 
πολιτών ή τών πολιτίδων όνειδίζοντά τινι. ή
μεϊ; δ δμολογοϋμεν καί ταινία; πωλεϊν καί ζήν 
ούχ orrira τρώτο>· βου.Ιίψιθα. » όμολογεϊ καί 

■ αύτδ; άρα δτι τοιούτο; τρόπο; πορισμοϋ τών τοϋ 
βίου δέν ήτο κατά τήν κοινήν δόξαν εύχάριστος, 
άλλά κατ’ άνάγκην ώφειλεν ουτω νά ζή.

’Εςαίρεσιν κατά τά εΐρημένα φαίνεται, (άλλά 
φαίνεται μόνον) δτι ποιεί έν τούτφ δ τών ’Αθη
ναίων δήμο;, ού τδ πλεϊστον μέρο; ίσως, τδ νο
μοθετούν έν τή εκκλησία, ήτο έκ τεχνιτών καί ά- 
γοραίων, καί διά τοϋτο νο ιοΟετεϊ κατά τή; γενι
κή; καί τή; παρ’ αύτώ έτι έπικρατυύσης δόξη; 
περί τοιούτων επιτηδευμάτων- διότι άλλαχοΰ, ώ; 
έρρέθη, τοιαΰτα έργα έξετέλουν ώ; έπί τδ πολύ 
μέτοικοι καί ξένοι, οΐτινες ούδεμίαν μετοχήν εί
χον εΐ; τήν τή; πόλεω; διοίκησιν, άλλ’ άείποτε ή- 

1 σαν ύπδ τήν προστασίαν τινδ; πολίτου (97), καί 
έδιδαν τή πόλει πρδς έξάσκησιν τοϋ έπιτηδεύμα- 

' το; αύτών φόρον τινά, μετοίκιον καλούμενου.
Συνήθως δέ δπου μέτοικοι δέν ήσαν πολλοί, εΐργά-

(96) $. 30 της έχίόσεως Bekk.
(97) Άριστοτ. πολιτ. 3, 1,3.

( ·8) 2, 4, 13- Φαίνεται (κ της νομοθεσίας κατασχευά- 
ζων τήν πόλιν μικρδν, εϊ γ' οί τεχνΐται πάντες δημόσιοι 
ετονται καί μή πλήρωμά τι παρεςονται τη; πόλεως- άλλ’ 
εϊπερ δει δημοσίου; είναι τούς τά κοινά Εργαζομένους, δει 
καθάπερ έν Έπιδάμνφ τι καί ώς Διόφαντό; ποτέ κατε- 
σκεύαζεν ΆΟήνησι, τούτον ίχειν τδν τρόπον. » Περί τοϋ 
Διοφάντους τούτου ουδεν άλλοθιν γινώσκομεν. Πρβ. Βοίκ- 
χιον έν τοϊ; οικονομικοί; τών Αθηναίων I, σελ. 65, 6' 
έκδ.

(99) 2, 167.
(100) Έν γιωγρ. 8, σελ. 382 Kasaub.

ζοντο έκτο; τούτων καί δούλοι ιδιωτικοί ή δη
μόσιοι, ύποϊοι ήσαν οί τεχνΐται έν Επιδάμνιρ 
κατά τινα διάταξιν τή; πόλεως ταύτη;, ήτις ί
σως ίσχυέ ποτέ καί έν Αθήναις κατά τινα σκο
τεινήν τοΰ 'Αριστοτέλους μαρτυρίαν έν τοϊ; πολι
τικοί; (98).

Ετέραν βεβαίαν έξαίρεσιν τούτου παρέχει ή δι- 
θάλαττος, ναυτική, έμπορική καί βιομήχανο; Κό
ρινθος, ήτι; ένεκα τή; Οέσεω; καί τοΰ μικτού 
πλήθους τών κατοίκων αύτής, διά τδν αύτόν δέ 
λόγον καί ή Σικυών, ίσως δέ καί άλλαι δμοιαι 
τούτων πόλεις, εΐ καί δέν μνημονεύονται ύπδ τών 
αρχαίων, έν τιμή είχε τούς τεχνίτας καί δη
μιουργούς κατά £ητήν τοΰ Ηροδότου μαρτυρίαν 
(99). 0 τής ιστορίας πατήρ, περιγράφων τά τών 
Αιγυπτίων ήθη καί τδν βίον, καί εΐπών δτι παρ’ 
αύτοϊ;, δπως καί παρά τοϊς Θρ^ξί και Σκύθαις 
καί Πέρσαις καί Λυδοϊς καί σχεδδν παρά πάσι 
τοϊς βαρβάροις, άποτιμότεροί είσι τών άλλων πο 
λιτών οί τάς τέχνας μανθάνοντες καί οι τούτων 
εκγονοι, οί δέ άπηλλαγμένοι τών χειρωναξιών νο 
μίζονται γενναίοι, διστάζει μέν νά βεβαίωση άν 
τδ έθος τούτο παρέλαβον οί Ελληνες παρ’ Αι
γυπτίων, όμολογεϊ δμως οτι έχουσι τούτο πάντες 
οί έλληνες καί μάλιστα οί Λακεδαιμόνιοι, ήκιστα 
δέ Κορίνθιοι ίχοιταε roic χιιροτίχτας’ ήτοι 
παρά Κορινθίοι; οϋδαμώς έπονείδιστοι ούδέ άτι
μοι ήσαν οί τεχνΐται καί χειρώνακτες, άλλά τού' 
ναντίον έν τιμή- διδ καί ή πόλις αύτών ηύπόρησε 
κατά Στράβωνα (I 00) «άνδρών αγαθών εϊς τε τά 
πολιτικά καί ιίς τάς τβγνας τάς ίημιοοργιχάς' 
μάλιστα γάρ ενταύθα καί έν Σ-.κυώνι ηύξήθη γρα
φική τε καί πλαστική καί πάσα ή τοιαύτη δη
μιουργία ». Αποτέλεσμα δέ τούτου ήτο δτι τά 
μέν παρ άλλοι; δημιουργικά έργα, ώ; κατασχευα- 
ζόμενα παρά δούλων, ήτοι παρ άδοκίμων ώς έπί 
τδ πολύ τεχνιτών, ήσαν εύτελή καί μικρού λόγου 
άζια, τά τών Κορινθίων δμως, μάλιστα τά άστρα 

κινα καί χάλκινα, απερ καί Κορινθιουργή κατ’ ε
ξοχήν έλέγοντο διά τδ άκριβέ; τής έργασίας αύ
τών, ήσαν τελειότατα, καί διά τοϋτο πολυζήτη
τα, ώ; ό αύτός Στρίβουν καί ό Πλίνιος (101) βί- 
βαιόνουσιν. ’Επειδή τδ μέγα τών Κορινθίων έμπό- 
οιον ένεκα τή; μεταξύ δύο ήπείοων καί δύο θα
λασσών θέσεω; τής πόλεω; αύτών, δπερ ε’κάλει 
αγοραστά; έκ τε τή; Ιταλία; καί ’Ασίας, Πελο- 
ποννήσου καί Ηπείρου (102', καί έπεμπε τά τή; 
τέχνης έργα πανταχόσε -ών χωρών τούτων, πα
ρότρυνε τού; τεχνίτας ει; βελτίωσιν τών έργων 
αύτών καί προςείλκυεν εις τήν έπβξεργασίαν τού
των χεϊρα; ού μόνον δούλων, άλλά καί έλευθέρων 
εγχωρίων τε καί ξένων- ό δ- έντεύθεν προερχόμε
νος μέγα; πλούτος, δθεν καί ή Κόρινθο; έλέγετο 
άφνειδς (103), παρείχε τοϊ; έχουσιν αύτδν τεχνί- 
ταις τιμήν καί δόξαν ίν τή δλιγαρχικώς ώς έπί 
τδ πολύ διοικουμένη ταύτη πόλει·

Αιτία τοϋ γενικού τούτου φρονήματος τών Ελ
λήνων κατά τών βιοποριστικών έργασιών ήτο, 
δτι πάσας ταύτας ένόμιζον συντελούσας πρδς πε
ριστολήν τοΰ γενναίου φρονήματος καί πρδς διέ- 
γερσιν τοϋ τή; φιλοχρηματίας αισθήματος, δπερ 
πολέμιον έθεώρουν πρδ; πάν άνδρεκόν καί εύγε- 
νέ; ίργον, ώ; δ Δημοσθένης άποφαίνεται ίν τώ 
περί Συντάξεως (104)' « Εστιν ούδέποτε, λέγει, 
μέγα καί νεανικόν φρόνημα λαβεϊν μικρά καί φαύ
λα πράττοντας, ώςπερ ούδέ λαμπρά καί καλά 
-ράπτοντας μικρόν καί ταπεινόν φρονεϊν- όποϊ’ άττα 
γάρ άν τά έπιτηδεύματα τών άνθρώπων ή, τοιοϋ
τον ανάγκη καί τδ φρόνημα ίχειν ». « Σμικρά
φύσις, λέγει δ Πλάτων (105), ούδέν μέγα ούδέ— 
πυτε ούδένα ούτε ιδιώτην ούτε πόλιν δρά..........
ύπδ τών τεχνών τε καί δημιουργιών, ώςπερ τά 
σώματα λελώβηνται, ούτω καί τάς ψυχάς συγκε- 
κλασμίνοι τε καί άποτεθρυμμένοι διά τά; βαναυ- 
σία; τυγχάνουσιν ». Συνωδά τούτοι; λέγει καί ό 
Αριστοτέλη; (1 06), δ;τι;, δρίσα; δποία τις πρέπει 
νά είναι η τών έλευθέρων παιδεία, καί εΐπών δτι 
ανάγκη νά διδάσκονται ούτοι καί έκ τών χρησί- 

1 μων δσα ποιήσει τόν μετέχοντα μή βάναυσον.

(401) Nat. hist. 34, 2, 8. 12, πρβ. Παυσ. 2, 3. 3.
(102) θουχυά. 1, 13.
(103) Στράβων 8, 378.
(101) §. 25. Τά αύτά λέγει καί έν τω Γ' ^’Ολυνθια-

χω §· 32.
(405) Έν πολιτεία σελ. 495.
(106) Έν πολιτικοί; 8, 2, 1.
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«Βάναυσον έργον, προςθέτει, εϊναι δει τοΰτο νο· 
μίζειν καΐ τέχνην ταύτην καΐ μάθησιν, δσαι πρδς 
τας χρήσεις και τάς πράξεις τάς τής αρετής άχρη
στον απεργάζονται τδ σώμα τών ελευθέρων ή τήν 
ψυχήν ή τήν διάνοιαν. Δ·.δ τάς τε τοιαύτα; τέχνας, 
δσαι τδ σώμα παρασκευάζουσι χείρον διακεϊσθαι, 
βάναυσους καλοϋμεν, καΐ τάς μισθχρνικάς εργα
σίας’ άσχολον γάρ ποιοΰσι τήν διάνοιαν καΐ τα
πεινήν. »

*Ετι έριστικώτερον άποφαίνεται ό Ξενοφών 
(107) εν τώ Οικονομικοί, λέγων’ « At βαναυσικαΐ 
καλούμεναι καΐ έπίρρητοί είσι καΐ εικότως μίντοι 
πάνυ άδοξοΰνται πρδς τών πόλεων. Καταλυμαί- 
νονται γάρ τά σώματα τών τε εργαζομένων καΐ 
τών έπιμελουμένων, άναγκάζουσαι καθήσθαι καί 
σκιατραφεϊσδαι, ενιαι δέ καΐ πρδς πΰρ ήμερεόειν. 
Τών δέ σωμάτων Οηλυνομέ·»ων και αΐ ψυχαί πολύ 
άρρωστότεραι γίνονται. Καΐ άσχολία; δέ μαλιστα 
έχουσι καΐ φίλων καΐ πόλεως συνεπιμελείσθαι αί 
βαναυσικαΐ καλούμεναι Ωστε οί τοιοϋτοι δο- 
κοϋσι κακοί κα'ι φίλοι; χρήσθαι, κοϊ ταϊς πατρί- 
σ·.ν άλεξητήρες εϊναι. Καΐ έν ένίαις μέν τών πό
λεων, μάλιστα δέ έν ταϊς εύπολέμοι; δοκούσαις 
είναι, ούδ’ έξεστι τών πολιτών ούδενϊ βαναυσικά; 
τέχνας έργάζεσΟαι ».

Τούτου ένεκα ού μόνον τους χειρώνακτας καΐ 
βάναυσους άλλά καΐ τους άριστοτέχνας αύτούς, 
ε! μή έξωνείδιζον καΐ περιεφρόνουν, τά δέ έργα 
αύτών μάλιστα έθαύμαζον καϊ έπήνουν, μιμή- 
σεως δμω; άξιους ούτε έλεγον οΰτε ένόμιζον έ- 
λευθέροις καϊ γενναίοι; άνδράσιν. Οθεν ό Πλού
ταρχο; έν άρχή τής περιγραφής τοϋ βίου τοϋ Πε
ρικλεούς, κατακρίνας τους ένδιατρίβοντας εις θεά
ματα καϊ ακούσματα καΐ έργα μή σπουδαϊα μη
δέ τδν νοΰν τρέφοντα καϊ εϊς άρετήν παρορμώντα, 
καϊ δνομάσας τεχνίτας, ών τά έργα θαυμάζονται 
καϊ επαινούνται όπδ τών πολλών, αύτοΐ δμως 
νομίζονται ανελεύθεροι καϊ βάναυσοι, καί ώς τοι- 
οϋτοι ούδέ άξιοι μιμήσεώς είσι, προςθέτει’ « Η 
αυτουργία τών ταπεινών τής εϊς τά καλά ραθυ
μίας μάρτυρα τδν έν τοϊς άχρήστοις πόνον παρέ
χεται καθ’ εαυτών, καΐ ούδείς εύφυής νέο; ή τδν 
έν Πίση θεασάμενος Δία, γενέσθαι Φειδία; έπεθΰ- 
μησεν, ή τήν Ηραν τήν έν Αργεί, Πολύκλειτο;, 
ούδ’ ’Ανακρέων ή Φιλητά; ή ’Αρχίλοχο;, ήσθεϊς

(137) Έν τώ Οιχονομικώ 4, 2. Βλέπε καΐ άλλα δμοια 

χωρία παρ’ Heindorf έν Πλατ. Χαρμίδη σελ. 176.

αύτών τοϊ; ποιήμασιν (108). Ορ γάρ άναγκαιον, 
εΐ τέρπει τδ έργον ώς χάριεν, άξιον σπουδής εϊναι 
τδν ειογασμένον ». Τούτοι; δμοια άναγινώσκον- 
ται καΐ παρά Λουκιανώ έν τώ ένυπνίω (109), ένθα 
διά πολλών έκθέσας τήν έν τώ βίςο καΐ τή πολι
τεία άσζμόττ,τα καΐ άφάνειαν τοϋ δημιουργοϋ, έ- 
πάγει’ « Εί δέ καϊ Φειδία; ή Πολύκλειτος γένοιο, 
καΐ θαυμαστά πολλά έξεργάσαιο, τήν μέν τέχνην 
άπαντες έπαινέσονται, ούκ έστι δέ δςτις τών 
ίδόντω/, ε: νοΰν έχοι, εΰξαιτ άν σοι όμοιο; γενέ- 
σθχι’ οίο; γάρ άν ής, βάναυσος καΐ χειρώναξ καϊ; 
άποχειροοίωτος νομισθί,ση °·

Εϊς τοιοϋτον δέ προέβαινεν ή τών Ελλήνων 
πρδ; τήν θεωρίαν καΐ τήν νοεράν απλώς ένασχό- 
λησιν σπουδή, ώστε ού μόνον ταπεινά; καΐ βιο
ποριστικά; έργασίας οί ελεύθεροι ώλιγώρουν καϊ 
άπέφευγον, άλλά καΐ αύτήν τήν έφαρμογήν τών 
θεωρητικών αληθειών εΐ; βιωτικά καϊ χρήσιμα 
πρδ; τδν βίον έργα βεβήλωσιν καϊ έξευτελισμδν 
έκείνων ένόμιζον, καΐ κατά τών έπιτηδευομένων 
τά τοιαϋτα έξανίστανται, ώ; δ Πλάτων κατά 
Πλούταρχον έν βίφ Μαρκέλλου (11 0)» ΙΙγανάκτει 
κατά τών περί Εΰδοξον καΐ ’Αρχύταν, οΐτινες 
πρώτοι τά; τή; γεωμετρία; θεωρίας έφήρμοσαν 
εΐ; τήν μηχανικήν, καΐ « διετείνετο πρδ; αύτούς 
» ώς άπολλυντα; καΐ διαφθείροντα; τδ γεωμε- 
» τρία; άγχθδν, άπδ τών άσωμάτων καϊ νοητών 
» άποδιδρασκούσης έπΐ τά αισθητά, καϊ προςχρω- 
» μένη; αύθις αύ σώματι, πολλή; καΐ φορτικής 
» βαναυσουργίας δεομένφ’ οΰτω διεκρίθη γεω · 
» μετρία; έκπεσοϋσα μηχανική, καϊ περιορω- 
» μένη-πολύν χρόνον ύπδ φιλοσοφίας, μία τών 
» στρατιωτίδων τεχνών έγεγόνει »' εως ου ύστε
ρον Αρχιμήδης, ό μέγα; μηχανικός, έξετέλεσε 
δι’ αύτής θαύματα έν τή ύπδ τών ί*ωμαίων  πο- 
Xiooxo’jjABVT) τών — 'jpootouG'-cuv ΑΧλα ζ*-
ούτος κατά τδν αύτδν συγγραφέα (III), σύμ
φωνα τώ Πλάτωνι καϊ τοϊ; λοιποί; σοφοϊς φρο- 
νών, μέγα έφρόνει ούχί έπΐ τή μηχανική, άλλ’ έπι 

τή λοιπή θεωρία αύτοϋ, περί ταύτης μόνης πολ
λά συγγράψας, ούδέν δέ περί εκείνης. «Τοσοΰτον

(108) Παραβ. τδν αύτδν έν Κίμ. 4. "Πολύγνωτο; ούχ 
ήν τών βάναυσων, ούδ’ άπδ εργολαβία; ίγραφε τήν στοάν 
(τήν ποικίλην), άλλά προίκα, φιλοτιμούμενος πρδ; τήν πά

λιν. «
(Ι09)Έν§.9.
(110) Έν κφ. 13.
(114) Λύτόθι έν χεφ. 17.

μέντοι φρόνημα καί βάθος ψυχής, προςθέτει δ 
Πλούταρχος, καϊ τοσοΰτον έκέκτητο θεωρημάτων 
πλοϋτον Αρχιμήδη;, ώστ’, έφ οϊ; όνομα καΐ δό
ξαν ουκ ανθρώπινης, άλλά δαιμονίου τινδς έσχε 
συνέσεως, μηδέν έθηλήσαι σύγγραμμα περί τού
των άπολιπεϊν, άλλά τήν περί τά μηχανικά 
πραγματείαν, καϊ πάσα»· ο I ως τέχνην χρείας 
ί<ραπτ<ψένην άγεννη και βάναυσον ήγησϊμ'νος 
(I ι 2), εί; έκεϊνα καταθέσθαι μόνα τήν αύτοΰ φι
λοτιμίαν, οϊ; τδ χαΛόν xai περιττόν ά/ιιγές τοΰ 
Λναγχαίου πρόςεστιν, ασύγκριτα μέν όντα τοϊ; 
άλλο·.;, έριν δέ παρέχοντα πρδ; τήν ΰλην τή άπο-

(112) Τδ φρόνημα τοΰτο, βπερ δ Πλούταρχο; λέγει 
ιδ-.ον τοΰ ’Αρχιμήδους, ήτο κοινόν ού μόνον τών Ελλήνων 
φιλοσόφων, άλλά πάντων γενικώς τών 'Ελλήνων, οΐτινες έν 
ύστε'ρω λόγω εϊχον έν πασι τήν ωφέλειαν, έν πρώτω δέ τήν 
θεωρίαν καΐ ερευνάν της αλήθειας, τδ άκρον άγαθόν καΐ 
καλδν, τήν τοΰ νοδς έξύψωσιν χαϊ τδν ήθιχόν έξευγενισμόν 
τοΰ ανθρώπου μετά της άπολαύιεω; πάντων τών τή; φύ- 
σεως αγαθών. Ταΰτα ήσαν τά μόνα, άτινα έδίωχον οί 
Έλληνες έντοϊς χρόνοι; της δόξης χαϊ ισχύος αυτών. "Ο- 
λως αντίθετος έν τούτοις ήτο ό τών 'Ρωμαίων χαρακτήρ, 
διότι ούτος έδίωκε καΐ ήρέσκετο πάντοτε εις τδ ωφέλιμον 
και έν τώ βίω χρήσιμον. Τοΰτο δέ μαρτυρεί πας δ βίος καΐ 
ή Ιστορία αύτών άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνιου· έπιβεβαι- 
οΰσι δέ καϊ οί ποιηταΐ χαϊ συγγράφει; αύτών, οίον Βιργί- 
λιος (έν Αΐν. 6, 648), Όράτιος (Έπιστ. 1,1, 52 καί 
άλλαχοΰ), καϊ αύτδς δ πάντας ίσως τους 'Ρωμαίους έν τή 
φιλοπατρία καΐ τω έγωϊσμω ϋπερε'χιον Κιχέρων, δστις, ε’ι 
καΐ πάντα Οσα έγίνωσχεν ώφειλεν εις τους "Ελληνας δι
δασκάλους αύτοΰ, μεθ’ ών συνέζη χαϊ ύφ’ ων έδιδάσχετο 
μέχρι τών τελευταίων αύτοΰ χρόνων, καΐ 2μω; έπιχειρεϊ 
έν τω συγγράμματι, δπερ έγραψεν έν ταϊς έσχάταις ήμέ 
ραις, νά απόδειξη δτι οί συμπολϊται αύτοΰ ύπερίβησαν τούς 
"Ελληνας έν πασιν, α έκριναν άξια . τή; αύτών σπουδή;· 
Mcum Semper judicium fuit (λέγει έν τώ προοιμίω τών 

ν Τουσζ,ουλαήών) omnia nostros aut invenisse per se 
sapientius qvam Graecos, aut acceptaab illis fecisse 
meliora, qvae qvidem digna statuissent, in qvibus 
elaborarent. 'Ομολογεί μέν κατωτέρω δτι έν ταϊς έπι- 
στήμαις καϊ έν τοϊς γράαμασιν ένίχων οί "Ελληνες τού; 
'Ρωμαίους, άλλ’ αιτία ήτο, προςθέτει, δτι ούτοι δέν ήσχο- 

λοΰντο εί; ταΰτα, ούδέ έτίμων τοιαϋτα έπιτηδεύματα. Έ- 
ξετάζων δ’ εϊτα ί» έκαστον τούτων, καΐ φέρων τήν αιτίαν 
τή; έν αύτώ ύπεροχής τών 'Ελλήνων, δέν λησμονεί έν 
τελεί νά προςθέση χαΐ τά μαθηματικά’ III SUmillO apilll 
illos bonore geometria fuit, itaqvo nihil mathema- 
ticis illustl'ius, άλλά μετ’έμφάσεω; προσθέτει, At nos 
metiendiratiocinandiqve ulilitate hujus artis termi- 
liavimus modlim· δπερ δλως αντίθετον εϊνα; εΐ; τήν 
περί γεωμετρίας και μαθηματικών δόξαν τοΰ τε Πλάτωνος 
χαΐ Αρχιμήδους, οΐτινες ταπείνωσιν ένόμιζον τής έπιστή
μης ταύτης, ώ; εϊδομεν,· τήν άπδ τών άσωμάτων καΐ νοη
τών μεταβίβασιν εις τά αισθητά χαΐ τφ βίω ωφέλιμα.

δείξει, τή; μήν τό μέγεθος καΐ τό κάλλος, τή; 5έ
τήν άκρίβειαν καϊ τήν δύναμίν υπερφυή παρε
χόμενης ».

Κατά τά; ήδη ρηθείσα; περί πάντων τών βιο
τικών έπιτηδ υμ,άτων κρίσεις τών άρχαίων πάς 
ελεύθερος καΐ εύπορο; πολίτη; άπέφευγεν αύτά 
όσον ήδύνατο, ώς αντικείμενα είς τήν ελευθερίαν 
τοΰ πολ'του καί είς τήν είς εύγενέστερκ έργα 
ένασχόλησιν αύτοϋ- Τοσοΰτον δέ ισχυρά κατέστη 
ή συνήθεια αΰτη, ώστε καΐ αύτοΐ οί φιλόσοφοι 
έπιβάλλουσιν αύτήν εΐ; τάς ιδία; πολιτεία;, ώ; ό 
Πλάτων έν τή πολιτεία του, -ήν έν Νόμο·.; σχεδιάζει 
(I 13). 0 δέ Λρις-οτέλη;, εΐπών έν πολιτικοϊ;( Ι I 4) 
οτι έν τοϊς αρχαίοι; χρόνοι; παρ’ ένίοις ήν δοΰλον 
τό βάναυσον ή ξενικόν’ διόπερ οί πολλοί τοιοϋτοι 
καί νϋν’ παραγγέλλει « ή βε.ΐτίστη πύ.έις ον 
ποιέισει β ίνανσον πο.ΙΙτην. ”

Ολω; άπηλλαγμένοι τοιούτων έργων ήσαν προ 
πάντων οί Σπαρτιαται, οί; ύ Λυκούργος, ή μάλ
λον ή πολιτεία καί νομοθεσία αύτών, ήν έκποο- 
σωπεϊ τό όνομα τοΰτο, λέγεται παρά Πλουτάρ- 
χω (11 5) ότι παρεσκεύασεν αφθονίαν σχολή; δι’ 
αύτδ τοΰτο, διότι άπηγόρευσεν αύτοΐ; νά ένδια 
τρίβωσιν εί; τοιαϋτα έργα (ΐ I 6), άφ’ ων ήδύναντο 
νά πορισθώσι χρήματα. Εχοντες δέ τά τοΰ βίου 
άπδ τών ιδίων κλήρων, ου; ενειμεν αύτοΐ; ή πό
λις, οί δέ Είλωτες έκαλλιέργουν δίδοντε; ^ητήν 
άποφοράν, τά δέ άπδ τών τεχνών χρήσιμα λαμ- 
βάνοντε; παρά τών περίοικων, οϊ; έργον ήτο πα - 
ρασκευάζειν αύτά (1 17), διετριβον πάντα τον 
τή; άνέσεωςχρόνον, δτε δέν ήσαν έν στρατεία, έν 
τοϊ; γυμνάσιο·.; καΐ έντοϊς όπλο·.; ασκούμενοι καί

(I 13) Έν Νόμοι; σελ. 846. «Πρώτον μέν Επιχώ
ριος ούδείς έστω τών περί τά δημιουργικά διαπονούντων, 
μηδέ οίκέτη; άνδρός έγχωρίου. Τέχνην γάρ ίχανήν πολ
λή; άσχήσεω; άμα χαϊ μαθημάτων πολλών δεομένην κέκ- 
τηται πολίτης άνήρ τόν κοινόν τής πόλεως κόσμον σώζω·» 
χαϊ χτώμενος ούχ έν παρέργω δεόμενον έπιτηδεύειν- δύο 
δέ Επιτηδεύματα ή δύο τέχνας ακριβώς διαπονεϊσθαι σχε
δόν ούδεμία φύσις Ικανή τών άνθρωπίνων ■.

(114) Έν βιβλ, 3, 3, 2.
(I Ιο) Έν βίω Λυκούργου κφ. 24·
(I 16) Πρβ. Αίλ. έν πι<. ίστ. 6. 6. Βάναυσον εΐδέναι 

τέχνην άνδρα Λακεδαιμόνιον ούκ έξήν. Πολυαίνου στρα- 
τηγ. 2, 1, 7’ άπείρητο Λακεδαιμόνιοι; τέχνην βάναυσον 
έργάζεσΟαι.

(117) ΆνάγνωΟι τό παρά Πολυαίνορ διήγημα, έξ ου γί
νεται δηλον ή έν τούτοις διαφορά τών Λακεδαιμονίων κα'ι
τών συμμάχων αύτών πλείωδέπερϊ τούτων παρά Μυλλέρω
έν Δωριεΰσι τόμω Β'. σελ· 27.
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έν τώ κυβερνάν τά τής πόλεω;, άφ’ ή; άπεκλεί- 
οντο Είλωτες καί περίοικο». Καί οί μέν πρεσβύ- 
τεροι έδίδασκον τού; νέους, οί δέ νεώτεροι έμάν- 
Οανον δ,τι ήτο χρήσιμον και ωφέλιμον. « Τον 
άπαντα δέ χρόνον έπεχωρίαζον αύτοϊ; κατά Πλού
ταρχον χοροί κα: Οαλίαι καί εύωχίαι καί διατρι- 
βκί περί τε Θήρα; καί γυμνάσια καί λέσχα; ». 
Διό καί ό κατά αργία; νόμο; καί αί πηγάζουσαι 
ές αυτού δίκαι ήσαν αύτοϊ; άγνωστοι καί άνή- 
κουβτοι ώ; πολέμια τή; τών πολιτών ελευθερία;, 
ώ; γίνεται δήλον έκ τού δ-ηγήματο; τούτου. « Ε- 
πιδημών τι; Σπαρτιάτη; Αθήνησι, προσθέτει ό 
Πλούταρχο;, δικαστηρίων όντων, καί πυθόμενό; 
τινα δίκην αργία; ώφληκότα βαδίζειν άθυμοΰντα 
καί προπεμπόμενον υπό τών φίλων συναχθομένων 
καί βαρέω; φερόντων, έδεϊτο δεϊξαι τού; συμπα- 
ρόντα; αύτώ τί; έστιν ό τήν iJev&fplac ία.Ιωκως 
δίκην ».

Εν ’Αθήνα·.; δέ, ώ; και έν άλλαι; δημοκρατου- 
μέναι; πόλεσιν, οί μέτοικοι πρδ πάντων μετήρ- 
χοντο τά; τέχνα;· διό καί μέγα πλήθος τούτων 
ύπήρχεν έν ’Αθήναι; άπό τών Θεμιστοκλέους έτι 
χρόνων (1 18)’ διότι ένταύθα είχον οί μέτοικοι 
πλείονα ελευθερίαν καί άνεσιν ή άλλαχοϋ. Δι’ 8 
μέμφονται τού; ’Αθηναίου; οί άριστοκρατικοί 
συγγράφει; καί φιλόσοφοι, ώ; ό Ξενοφών έν τή 
πολιτεία τών ’Αθηναίων (1 19) καί άλλοι. Ετι δέ 
πολλοί τών έν ’Αττική δούλων, ών τό πλήθος λέ- 
γεται ύπδ Κτησικλέου; παρ’ Άθηναίω (120), δτι 
ήτο έπί Δημητρίου τοϋ Φαληρέως, 40 μυριάδες, 
μετήρχοντο βαναύσου; τέχνα; εϊτε έν ίδιοι; έργο - 
στασίοις, άποφοράν δίδοντες τώ δεσπότη αύτών, 
εϊτε έν έργοστασίοι; τοϋ δεσπότου υπό τούτου 
διευθυνομένοι;. Τοιαϋτα εργοστάσια είχον πολ
λοί ’Αθηναίοι, ώ; δ τοϋ Δημοσθένου; πατήρ μα- 

(118) Άδηλον αν άληθώ: ένομοθετηθη και πόσον έτη- 
ρήθη τό ύπδ Διόδωρου (I 1,13) περί Θεμιστοκλέους λεγό
μενον οτι ■ επεισε τόν δήμον . . . τους μετοίκου; καί τους 
τε/νίτας ατελείς ποιήσαι, όπως Οχλος πολύς πανταχόθεν 
είς τήν πόλιν κατέλθη καί πλείους τέχνας χατασκευάσω- 
σιν εύχερώς · · έπειδή γνωστόν ίτι Titiov μετοίκιον ουτοι, 
περίοΐ 5ρα Βοίκχιον ίν τοϊς τών ’Αθηναίων οικονομικοί; 
τόμ. Α'. σελ. 121 της δ' έκδ.

(119) Κφ. 1, 12. Διά τοϋτο ισηγ’ορίαν και τοϊς δοίλοις 
πρός τοϊς έλευθέροις έποιήσαμεν καί τοϊς μέτοικοι; πρός 
τού; αστούς, διότι δεϊται ή πόλι: μετοίκων διά τε τό πλή · 
θο< τών τεχνών καί δια τό ναυτικόν. ΙΙρζ. καί έν τώ περί 
προσόδων κφ. 2. και Βοίκχιον ε. ά. σελ. 64.

(120) Έν σελ. 272.

χαιροποιών, δ τοϋ ίσοκράτου; αύλοποεών, καί άλ
λοι, οΰ; οί κωμικοί καλοϋσιν έπί χλεύη μαχαιρο- 
ποιούς, λυχνοπώλας, βυρσοδέψης καί άλλα τοιαϋ- 
τα, εϊ καί αύτοί δέν ήσαν τοιοϋτοι, άλλά είχον 
μόνον τοιαϋτα εργοστάσια δούλων (121).

Οί ελεύθεροι δέ ’Αθηναίοι καί λοιποί Ελληνες, 
οΐτινε; πάντε; ώ; καί νϋν έχοντε; ολίγα τινά 
κτήματα, καί άπολαμβάνοντε; δσα ήρκουν εΐ; 
βίον άπλοΰν καί ολιγαρκή, οίο; ήτο καί είναι 
πάντοτε δ ελληνικό;, άπό τή; καλλιεργεί»; 
τούτων, ήν ή οί αύτοί έςετέλουν, καθότι ούδέπο
τε ή γεωργία ένομίσθζ εύτελέ; καί ταπεινόν έρ
γον ώ; τά δημιουργικά, ή διά τών ίδιων δούλων, 
τά δέ ενδύματα έχοντε; άπό τή; τών γυναικών, 
θυγατέρων καί δούλων εργασία;, νέοι μέ» έτε 
όντε; έςεπαιδεύοντο τήν έγκύκλιον λεγομένην 
παιδείαν, ήτις περιελάμβχνεν ούδέν πλέον ή άνά 
γ»ωσιν καί γραφήν καί μουσικήν τό κατ’ άρχάς. 
άνδρε; δέ καί κύριοι αυτών γενόμενόι άπδ τοϋ 
ιη' ή κ' τής ηλικία; έτους, ήσχολοϋντο εί; τά τή; 
πόλεω; πράγματα, πάντε; έξ ίσου μετέχοντε; 
τούτων κατά τά; διατάζει; τή; ίδια; νομοθεσίας. 
Αύτοί έν ταϊ; εκκλησία·.; τοϋ δήμου καί έν τοϊ; 
βουλευτηρίοι; νομοθετοϋντε: καί βουλευόμενοι, 
καί έν τοΐ; δικαστηρίοι; δικάζον-ε; καί δικαζό
μενοι, καί έν ταϊς άρχαϊ; διοικοϋντες άλλήλου;. 
Πάντες δέ άπό τή; ήβική; ηλικίας άσκούμενοι είς 
τά όπλα, έξεστράτευον έν άνάγκαι; τή; πατρί- 
δο;. Πάντε; τής αύτή; παιδεία; καί άγωγή; με- 
τέχοντες, καί πάντε; έξ ϊσου άναστρεφόμενοι είς 
τά τή; πόλεως, άπέκτων τά; αύτά; περίπου γνώ
σεις καί τήν αύτήν ικανότητα καί έμπειρίαν, 
ώστε δ αύτδ; πολίτη; έγίνετο κατ’ άνάγκην καί 
στρατιώτη; καί στρατηγό; καί άρχων καί άρ- 
χόμενο;, καί ναύτης καί πλοίαρχο; καί πάν δ,τι ή 
πόλι; άπήτει, πλήν ολίγων τινών εί; ά άπητεϊτο 
πλείων έμπειρία καί πίστις.

Τδν τή; άνέσεω; δέ χρόνον, καί τοιοϋτον βε
βαίως είχον πλεϊστον, κατέτριβον ένεκα τών πολ
λών έορτών καί πανηγύρεων έν τοϊ; θεάτροις, οί 
δέ σπουδαιότεροι καί έν τοϊ; ακροατήριο·.; τών 
φιλοσόφων καί ^ητόρων άπδ τοϋ ζ αίώνος δτε 
ούτοι άνεφάνησαν, έν τοϊ; γυμνασίοις καί τοϊς 
κοινοί; τής πόλεω; περίπατοι;, έν τοϊς κατά τήν 
άγοοάν μυροπωλείο·.;, κουρείο»;, έργοστασίοι; παν
τός είδους, έν ταϊ; λέσχαις, ταϊ; στοαΐ; καί τοϊ;

(121 Βλ. Βοίκχιον ί. ά. καί Έρμανον έν ίλλ . άρ- 

χαιολ. τομ. Γ'. $. 42, 10).

δημοσίοι; καθιδρύμασιν, ώς άνωτέρω εϊπομεν. Πά
σαν δέ άλλην εργασίαν, δι’ ή; ήθελον απασχολή
σει τδν νοϋν εΐ; ταπεινά καί εύτελή έργα, άπέ- 
φευγον ώ; ανελεύθερα, άρεσκόμενοι μάλλον νά 
πένωνται, καί νά ζώσιν, εν ύστεροι; μάλιστα 
χρόνοι; οί Αθηναίοι, λαμβάνοντε; άπδ τή; πόλεω; 
θεατρικόν καί βουλευτικόν καί έκκλησιας-ικδν καί 
δικαστικόν μισθόν, καί νά μένωσιν δλω; αργοί, 
διότι τήν άργίαν άδελφήν τή; ελευθερία; ένόμι- 
ζον, ώ; δ Σωκράτης (122) μαρτυρεί παρ’ Αίλια- 
νώ, καί δ Πλούταρχο; (1 23) περί Λακεδαιμονίων' 
δ-.ότι παρείχε καιρόν τοΐ; πολϊται; σκέπτεσθα·. 

καί βουλεύεσθαι περί τών κοινών καί τής ιδίας 
ελευθερίας. Τούναντίον οί τύραννοι θέλοντες ν’ ά- 
ποτρέψωσι τδν νοϋν τών πολιτών άπδ τών τής 
πόλεω; επί τά (δια, έδιδον αύτοϊ; έργασίαν δι’ έ- 
γέρσεω; μεγάλων δημοσίων οικοδομών, καί ή- 
νάγκαζον αύτού; νά ζώσιν άπό τή; τών χειρών 
έργασίας, ώς έποίει έν Αθήναι; δ Πεισίστρατο; 
κατ’ Αριστοτέλη (124) καί άλλοι τή; άρχαιότη- 
το; τύραννοι (125)' διότι καί τοϋτο πρδ; πολ
λοί; άλλοι; φέρει δ φιλόσοφο; ώ; μέσον συντηρη
τικόν τή; τυραννίδα;. Αλλοι δέ, καί όπως τηρή- 
σωσιν ήσυχον τδ καθεστώς πολίτευμ.α καί ήσύ- 
χου; τού; πολίτας άπδ νεωτερισμών καί στάσεων, 
παρεϊχον αύτοϊ; έργασίαν. Οΰτω; οί Ρωμαίοι έπέ- 
βαλλον άείποτε, μάλις-α δέ έπί τών αϋτοκρατόρων, 
τοϊς στρατιώται; αυτών έργασίαν έν στρατοπέδοις 
ούσιν, δπω; άποτρέπωσιν αύτού; άπδ στάσεων, 
ώ; ρητώ; λέγεται παρά Τακίτω (126) adversus 
utium castrorum qvaereotur negotia.

Είς τήν σχολήν καί άργίαν ταύτην τών Ελλήνων 
οφείλομεν τά πλεϊστα έξοχα τής έπιστήμης καί 
τής τέχνης έργα, σύν τούτο·.; δμως καί όχι ολί
γα κακά, μάλιστα δέ τά; εσωτερικά; τών πόλεων

(122) Αίλ. ποικ. ίστ. 10, 14- Σωκράτης έλεγεν, ίτι 
ή αργία άοελφή της έλευθερίας ίστί· καί μαρτύρων έλεγεν 
«νόρεωτάτους καί έλευθεριωτάτους Ινδούς καί Πε’ρσας 
άμφοτε'ρους δέ πρός χοηματισμόν αργότατους είναι, Φρύ - 
γας δέ καί Αυδούς έργαστικωτάτους, δουλεύειν δε’.

(123) Βλέπε τήν τούτου μαρτυρίαν ανωτέρω.
(124) Έν Πολιτ. 5, 9, 4. πρό. Valer. Max. 2, 6, 3 

κάϊ 4-Αίλ. έν ποικ. ίστ. 9, 25 καί ΊΙροδ, 2. 177.
(125) Νιχολ. Δαμασκ. ένσελ. 241 τοϋ Προδρο'μου της 

ίλλ. βιβλ. τοϋ Κοραη· « Περίανδρος έκώλυε τους πολίτας 
ειρήνην άγειν, αεί τινα αϋτοϊς ?ργα έςευρίσκων. » Ώςαύ- 
τως έποίει 1’έλων ό των Συρακουσών τύραννος κατά Πλού
ταρχον έν άποφ. Βασιλέων.

(126) Annalcs 1, 35. 

στάσεις καί τάς διηνεκείς τοϋ πολιτεύματος αύ
τών μεταβολάς, τήν έξαχρείωσιν τών ηθών καί 
τήν έντεϋθεν προελθοϋσαν δουλείαν τής Ελλά
δος. « Ούδέν καλόν κακότητο; άμικτον ». Οπως 
ή καλή τής έλευθερίας καί σχολή; χρήσις φέρει 
άγαθού; καρπού; τοϊ; άνθρωποι;, οΰτω καί ή κα- 
τάχρηβις αύτών παράγει δεινά άνάλογα, δι’ ών 
ή θεία δίκη τιμωρεί τούς καταχρωμένους τών δω
ρεών αύτής. Ούτος τοϋ θεοϋ καί τή; φύσεως δ 
άναπόφευκτο; νόμος.

ΕΤΘΤΜ1ΟΣ ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ.

Η Η ΑΝΘΗ ΓΙΝΕΒΡΑ. (I)

Π.

ό πρίγκηψ Φριδερϊκος έπαρουσιάσθη τήν έπιοϋ- 
σαν παρά τώ μαρκησία» Γριβίνα. Ητο ώραϊο; ά
νήρ, μόλις τδ τοιακοστδν τή; ηλικίας του διατρέ- 
χων έτος" τδ ολίγον μελαγχολικδν βλέμμα του 
έδιδε χάριν είς τδ ξανθόν πρόσωπόν του. ’Εν γέ*  
νει ή φυσιογνωμία του ήτο εύγενής καί ή ενδυμα
σία του εύπρεπής. ό ’Ανδρέας διετείνετο ότι ού
δέποτε είδε νέον δυνάμενον νά παραβληθώ πρδ; 
αύτδν, καί ώρκίζετο δτι άν είχε θυγατέρα άρνου- 
μένην νά ύπανδρεφθή τοιοϋτον εύγενή νέον, τδ 
μοναστηριού ή ή φυλακή ήθελον μόλις έξαρκέσει 
νά τιμωρήσωσι τοιαύτην άναισθησίαν- ό άγαθδς 
υπηρέτης εϊχεν άκούσει πιθανώς τήν κατά τήν 
προτεραίαν συνδιάλεξιν τών κυρίων του καί ένόμι- 
σε καθήκον του νά έκφέρη ταϋτα.

Η συμπεριφορά τοϋ πρίγκηπο; υπήοξεν άρίστη· 
έδειξε διά πολλών τρόπων τδν πρδς τήν οικογέ
νειαν σεβασμόν του καί έπί τέλους δού; τήν χεϊ- 
ρά του είς τήν μαρκησίαν τήν έβοήθησεν έπιχαρί- 
τως ν’ άναβή τήν μεγάλην τοϋ μεγάρου κλίμακα. 
0 Άνδρέας ώς έκ τή; μεγάλης χαράς του λησμό
νησα; τδν πρδς τού; κυρίου; του δφειλόμενον σε
βασμόν καί τήν πρέπουσαν υπό τής έθιμοταξίας 
θέσιν του έτόλμησε νά ώθήση διά τοϋ άγκώνος 
τά; χεϊρας τοϋ εύγενοϋς ζεύγους, τοϋ άναβαίνον- 
τος τάς μαρμαρίνα; βαθμίδας, άλλ αύστηρά έπί- 
πληξις τοϋ μαρκησίου συνοδευθεϊσα καί διά κτυ
πήματος τής ράβδου τδν έπανέφεοεν είς τήν άρμό- 
ζουσαν αύτώ θέσιν.

Εϊχεν άποφασισθή όπως ή Γινέβρα παραμένη,

(1) Συνέχεια άπδ φυλλαβ. 93·
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ώ; δ-Z.Oav τυχαίως, εί; τδ δωμάτιόν ένθα ή τοΰ 
Κοορηγίου είκών έκρέματο, έκείν-fl δέ έχουσα πλχ- 
οτ κα'ι ακλόνητου πεποίθτ,σιν εις έαυτήν και ε
πιθυμούσα νά μή δυσαρεστχση τοϊς γονεϊ; της 
συνκατένευσεν εί; τούτο, άρντ,θεϊσα έπιμόνω; νά 
σπεύση εΐ; συναντχσιν τού πριγκχπο;, ω; απητει η 
αχτηρ τζς, καϊ νά έπικροτή είς δλας τάς ιδέα; του.

— Αν έχη όρθάς, έλεγε, μετά προθυμίας και 
εύ/αριστήσεω; θά επικροτώ, άν δμω; λεγη ανοη
σίας, πολύ Οά χνε, νομίζω, καϊ νά σιωπώ. Αλ- 
λω; τε ίγώ ουδόλως προτίθεμαι νά άρέσω εί; αύ
τδν, διότι καί έρωτότροπο; δεν είμαι ενο; μό
νου ανθρώπου τδν θαυμασμόν καϊ τη,ν άγάπην ε
πιδιώκω, καϊ ούτο; δέν είναι δ πρίγκηψ.

Ούδεμίαν δμως δυσκολίαν έδειξεν η Γινέβρα ό
πως ένδυθή δσω τδ δυνατόν ευπρεπεστεοον καί 
κομψότερου, καϊ στολίση τάν κεφαλήν τη; δι ω
ραίου τςνος διαδήματος, δπερ είχε. Βεβαίως ο 
Ανιόλος ήθελε τρωθή Οκνασίμως έάν έγνώριζε τά 

αισθήματα τής ωραίας νεάνιδος πρδς άλλον τινα. 
Αγνοώ άν έν τοϊ; μυχοϊς τής καρδίας της ή Γι- 
νέβοα ύπερηφανείετο διά τήν ωραιότητά της καϊ 
την έντύπωσιν ήν ώς έκ ταύτη; ήθελε προςενη- 
σει τώ πρίγκηπι, έν τούτοις καί τοι έπιμόνω; 
δέν ήθέλησε παρά τάς συμβουλής τή; μητρό; 
της νά φανή λίαν κομψή καϊ έπιτετηδευμέ- 
νη πρδς τδν νεαρόν ξένον, κατηγορήθη κατόπιν 
δτι προσεπάθχσε παντοίοις τρόποι; νά έκμεταλ- 
λευθή τά αισθήματα αύτού. Τοιαύτη είναι δυστυ
χώ; ή άδικία τού κόσμου. Οταν ή μαρκησία μετά 
τού ξένου τη; άναβάντες τήν κλίμακα έφθασαν 
είς τήν θύραν τού δωματίου, ή Γινέβρα ήγέρθη εύ- 
γενώς κα1. έδέχθη μετά χάριτο; καϊ μετριοφροσύ
νης τάς προσρήσεις και τά; υποκλίσεις τού πρίγ 
κήπος. Η συνδιάλεξις, ώς ήτο επόμενον, ήρξατο 
άπδ τής ζωγραφικής καί Ιδία άπδ τή; είκόνο; τού 
Κορρηγίου’ άφοΰ δέ ό μαρκήσιος έξέφρασε τη,ν 
γνώμην του, άν δ νέο; ήκουσε μετά σεβασμού καϊ 
εύχαριστήσεως, δ τελευταίος ούτο; ήρξατο ομι
λίαν μετά τή; Γινέβρα;. ’Αναμφιβόλω; έπεθύμει 
νά καταθέλξη διά τή; κομψότητος, διά τού πνεύ
ματος κα1. τών ποικίλων γνώσεων του τήν πτω
χήν νεάνιδα, ήτι; ώς έγνώριζεν είχεν άνατραφή 
έν άποχωρισμώ άπδ τού κόσμου καϊ κατά συνέ
πειαν μακράν τών ιδεών αύτοϋ. Τοϋτο ήδύνατο 
νά κατορθώση έπϊ άστής τινδς, διότι ή ωραία 
Ξανθή ήδύνατο ν άντιστρατευθή κατ αύτού, και 
νά τδν ύπερτερήση, δυνάμεθα νά είπωμεν, κατά 
τη,ν κομψότητα καϊ τάς γνώσεις.

Αποτυχών είς τήν προσδοκίαν του ταύτην δ Ί’ρ·.· 
δερϊκος, διότι είδεν δτι ή νεάνις έγνώριζε πολλώ 
πλείονα αύτοϋ περί ζωγραφικής, έπρότεινεν είς 
αύτήν νά παίξωσιν ολίγην μουσικήν. Ηλπιζεν ότι 
τδ άθλιον κλειδοκύμβαλον, δπερ εύρίσκετο έν τή 
αιθούση, δέν θά ή,δύνατο νά έκπέμψη έναρμονίου; 
ήχου;. Πρέπει, έλεγε καθ εαυτόν νά αναγνώριση 
ή ώραία αύτη όπερόπτις κατά τι τήν υπεροχήν 
μου. Η Γινέβρα δείξασα διά μειδιάματος δτι εν
νόησε τήν πρόθεσιν τοΰ πρίγκηπο; έκάθχσε παρά 
τδ κλειδοκύμβαλον καϊ ήρχισε νά παίζη. 0 Φρι- 
δερϊκος γνωρίζω» καλώς τή,ν μουσικήν, ώμολόγη- 
σεν, άν καϊ άκουοίω; δυσχεοαίνων έπϊ τώ νέω 
θοιάι/.βω τή; Γινέβρα;, ότι έπαιξεν άριστα, αμί
μητα. ’Αποτυχών καί αύθις είς του; υπολογισμού;
του.

— Δύνασθε νά τραγωδή,σητε; τή είπεν άνα- 
μένων μ.ετά βεβαιότητος αρνητικήν άπάντησιν.

— Μάλιστα, πρίγκηψ, άπεκρίθη ή Γινέβρα καϊ 
ήρξατο.

’Αδύνατον νά τοαγωδήστ, τις καλλίτερου καί 
μελωδικότερου. ’Αντί λοιπόν νά κατάπληξη ώς 
ποοέθετο ό Φριδερϊκος τήν ώραίαν μέν άλλ άσή- 
μαντον κόρην ταύτην, έκυριεύθη ύπό θαυμασμού 
καί έκπλήξεω;, οθεν καϊ άπεφάσισε νά γείνη κά
τοχος τού πολυτίμου τούτου θησαυρού, άρεσκό- 
μενο; νά δνειροπολή τδν θρίαμβον οστι; τδν πε- 
ριέμενεν εί; τη,ν αύλήν τής μικρά; Ηγεμονίας του. 
Μεταξύ δέ τών άλλων κολακευτικών φιλοφροσυ
νών, ά; άπέτεινε πρδς τη,ν Γινέβραν, τή είπεν,

— Ολων τών ποωτευουσών αί άοιδοϊ αδύνα
τον είναι νά μή φθονή,σωσι τήν άπαράμιλλον φω
νήν σα;- είναι ατύχημα διά τδν κόσμον, δτι τού 
έξοχου πλεονεκτή,ματός σα; δέν εισθε Αναγκασμένη 
νά κάμητε χρήσιν πρδς πορισμδν τών τοΰ βίου.

'θ μαρκήσιος άκούσα; τοϋτο έσεισε τήν κεφα
λήν μέ ύφος δυσαρέσκειας, ένώ ή μαρκησία προ- 
σέχουσα μόνον είς τήν λαμπράν έντύπωσιν, ην ή 
Γινέβρα έπροξένησεν είς τδν ξένον, έμεινε γοη
τευμένη. Καθόσον δ' άφορά τχνί,οωίδα μας, αύτη 
έδειξεν ενδιαφέρον είς τήν ομιλίαν τού πρίγκη
πο;, καϊ ήρώτησε μέ τόνον φωνή; τδν όποιον προ- 
σεπάθησε νά καταστήση όσον οίόν τε άδιάφορον.

— Νομίζετε άληθώ; δτι γυνή τις τραγωδοΰσα 
ώ; έμέ, ήδύνατο νά κερδήση πολλά χρήματα ;

— Μεγάλα ποσά, άπεκρίθη ό πρίγγηψ γελών, 
καϊ άν ποτέ δ κόσμος σόμπα; άνετρέπετο, έγώ θά 
έπευφήμουν.

ΙΪ συνδιάλεξις αύτη έξηκολούθει σκανδαλίζου-

σα τόν μαρκήσιον καϊ ήθελε διακόψει ταύτην, άν 
βλέμμα τή; συζύγου του δέν τή έπέβαλε σιωπήν. 

Ηΰχόμην νά ήτο άληθέ; τοϋτο, εϊπεν ή Γι· 
νέβρα μετά ζέσεως.

— Αλλά μή σκοπεύητε νά γίνητε αντίζηλος 
τής Ααπάστη;;

— Εί; του; ούρανοϋ; υπάρχει θέσι; δι’ δλον τδν 
κόσμον, ύπέλαβεν έκείνη μειδιώσα ... πιστεύω δ
μω; δτι άστειεύεσθε.

— Ό πρίγκηψ ώρκίσθη δτι ώμίλει έν πεποι- 
θήσει, είτα έγερθεις έζήτησε τη,ν άδειαν νά τούς 
ίπισκέπτηται ενίοτε. ΙΪ άδεια έννοεϊται δτι τω έ- 
δόθη προθύμω; ύπδ τής μαρκησία;, ήτις άνέκρα- 
ξεν άμα έκείνου άποχωρήσαντος.

— Τί άξιόλογο; άνθρωπο;! όποία κομψότη,ς 
καϊ εΰρεια γνώσεων. Ούδέποτε ήκουσα τόσην σο
φίαν. Ενόμιζον ότι ήκροαζόμην δύο διδάκτορα; 
τή; Παδούη; δμιλούντα; άπδ τών έδρών των. ί’ί 
κόρη μου, έάν ήσο προωρισμένη νά γείνη; πριγκη- 
πεσσα, πόσον καλά θά ώργάνιζες τήν αύλήν σου !

— Τρεϊ; λέξεις έκείνου τδν δποϊον άγαπώ, μή
τερ μου, ήθελον μέ συγκινήσει περισσότερον παρ’ 
δλη αυτή ή σοφή δμιλία.

— Δέν μοϊ ήρεσεν ή σύγκρισις τήν οποίαν έ
καμε μεταξύ σού καϊ μιά; άφωρισμένης, είπε τέ
λος δ μαρκήσιος. Θά προξενήσης όδύνα; είς τήν οί- 
κογένειάν σου, Γινέβρα, άν ένασχολήσαι οΰτω είς 
τά βιβλία καϊ τά; έπιστήμας. Οί Γραβίναι δέν 
έθεώρουν άναγκαϊον πρδ; άνάγνωσιν άλλο βιβλίον 
ή τό τής λειτουργία; καϊ τά προσκλητήρια τή; 
μονομαχία;.

— Ω, πόσον εύγενή; καϊ ελευθέριος πρίγκηψ ! 
άνέκραξεν δ ’Ανδρέας, ένώ οί κύριοί του διήρχοντο 
διά τού μαγειρείου. Πόσον είναι γενναίος ! διά τή; 
γενναιοδωρίας του ήγόρασα £ν τέταρτον άρνίου, 
οίνον καί λοιπά άναγκαιούντα δι’ 2ν μεγαλοπρε
πές γεύμα.

'Ο Ανδρέας ήτο αγαθός, άλλ’ έπεθύμει δταν 
έκαμνε θυσίαν τινά δλοι οί έν τή οίκίρι νά μάθω- 
σιν αύτήν. Οί κύριοί του έγνώριζον τδ ελάττωμά 
του τούτο, άλλ ή οίκτρά οικονομική των θέσις 
τούς ήνάγκαζε νά παραβλέπωσι τήν ουτω πω; 
προσβαλλομένην φιλοτιμίαν των.

— ’Ανδρέα, τώ εϊπεν ό μαρκήσιος, βλέπων έν 
τώ μαγειρείφ μετά περιεργείας, ιδού Sv κάνιστρον 
μέ θήραν,τδ δποϊον ή κόμησσα Βάρμ μάς έστειλε.

— Τότε τρώγομεν τδ άρνίον αΰριόν, έψέλλι· 
σεν ό ’Ανδρέας.

III.

— Αμα ή Γινέβρα έμεινεν έλευθέρα, άπεσύρθη 
εί; τδ δωμάτιόν τη;, τδ δποϊον έκειτο πρδς τήν 
πλέον μονήρη τού οικοδομήματος πτέρυγα και ή- 
νοιγε πρδς εξώστην, μεταβληθέντα ύπ’ αύτή; είς 
κήπον. Εκ τού μέρους τούτου βλέποντος πρό; 
τήν θάλασσαν ειχεν άκολουθή,σει διά τοΰ βλέμ
ματος τδ φέρον τδν ’Ανιόλον πλοίου, καϊ δνειρο- 
πολούσα πολλάκις αΰτδν, μέ ΰμμα δακρύβρεκτον 
καϊ πλήρες έλπίδος έβλεπε πάν εισερχόμενου εί; 
τδν λιμένα, φέρον ίσως τήν εύδαιμονίαν της. *Εν  
τούτοι; τήν στιγμήν ταύτην εί; πάν άλλο ή εί; 
ονειροπολήσει; παρεδόθη, διότι ή στιγμή τών δο
κιμασιών έπλησίαζεν άναντι^ρήτω; δι’ αύτήν. Π 
μήτηρ τη; διετείνετο αποφασιστικά; δτι έπρεπε 
νά παραμεληθή ή πρδ; τδν Ανιόλον δοθεϊσα όπό- 
σχεσι; καϊ νά δοθή ή Γινέβρα εί; τδν πλούσιον 
μέν άλλά ψυχρόν ξένον, έστω καϊ παρά τήν θέλη- 
σίν της. 0 δέ πατήρ της, εναντίον τών άρχαίων 
περϊ τιμή; προλήψεών του, καταβληθείς υπό τοϋ 
γήοω; καϊ τών δυστυχιών, εύκόλως ήδύνατο νά 
καταπατήση τήν πίστιν του. Οφείλε λοιπόν αυ
τή μόνη άνευ συνδρομής και συμβουλών καϊ 
έαυτήν νά ένισχύη καϊ τδν άπόντα νά προστα- 
τεύη.

Τπήρχε πρόσωπον τι παρά τού δποίου ήδύ
νατο νά ζητήση βοήθειαν, καϊ τδ δποϊον ύπεεχ- 
γάπα, παρά τά; προληπτικά; τών εύγενών ιδέ
α; καϊ τάς ιδία; αυτής προλήψεις, η Νίνα. ή 
διδάσκαλος τής μουσικής, ήτι; αν δέν ήδύνατο 

να τήν συντρεζη, τουλάχιστον ήδύνατο διά τή; 
αγάπης καϊ άφοσιώσεώς τη; νά τήν παρηγορήση. 
Π γυνή αΰτη ήτο άλλοτε περίφημο; είς τη,ν μου
σικήν, άλλά βαθμηδόν εϊχεν άμεληθή, στραφέντος 
τού κόσμου πρδς άλλα; νεωτέρα; καϊ ευτυχέστε
ρα; άντιζήλου; της. ’Εξ δλων δέ τών μαθητριών 
της μόνη ή Γινέβρα τή άπέμεινε πιστή, καί διά 
τούτο καθ' έκάστην σχεδδν τή έδιδε μαθήματα 
ώ; φίλη, διότι άπδ πολλού ήδη οί Γραβίναι δέν 
ήσαν εί; θέσιν νά τήν πληρώσωσιν. ’Εκ τών οι
κονομιών της ή άγαθή αυτή γυνή εϊχε σχηματί
σει μικράν περιουσίαν, καϊ ώς έλέγετο, ή ώραία 
έσθής, ήν τήν ημέραν έκείνην έφερεν ή Γινέβρα 
ήτο μυστικόν δώρον της μετριόφρονος φίλης της.

ΐδέα τις εκυρίευεν άδιαλείπτως τήν Ξανθήν άφ
ή; στιγμής έπεσκέψατο αύτήν δ πρίγκηψ, καϊ μο
λονότι προσεπάθει νά τήν άπομακρύνχ, αΰτη έπα-
νήρχετο είς τήν μνήμην της. Μετά πυρετώδους



568 ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. 569

ταλείψω, άπεκρίθη ή Νίνα, άλλά ήώ; νά σοΰ προ
μηθεύσω χρήματα ;

— Θά σοΰ έμπιστευθώ τά; προθέσεις μου, ύπέ
λαβεν ή Γινέβρα, αΐτινες πιστεύω θά σοί φανώσι 
συγγνωστέαι, μή υπάρχοντας τρόπου άλλου υπεκ
φυγή;. Τήν πρωίαν αύτήν ό πρίγκηψ έσυμβού · 
λευσε τόν πατέρα μου νά στείλη τήν εικόνα τοΰ 
Κο^ρηγίου εί; τό» ιουδαΐον Μάριον διά νά τήν 
καθαρίση. Κατ’ άρχάς άντέστην, άλλ έπειτα τ.λ- 
λαξα γνώμην καί ....

— ’Εννοώ προσέθηκεν ή Νίνα βλέπουσα τόν 
δισταγμό» τής μαθήτριας τη;. Γνωρίζει; δτι ό 
ιουδαΐο; αύτό; δανείζει χρήματα έπί ένεχύρω τοι- 
ούτων αριστουργημάτων, μεταβαίνομεν παρ αύ
τώ, τοΰ ζητοΰμεν πεντακόσια φλωρία καί ετοι- 
μαζόμεθα δι’ ένΐτίαν ή Νεάπολιν.

— Σέ εύχαριστώ διά τήν προθυμίαν σου, ύπέ
λαβεν ή Γινέβρα, φαιδρώ; γελώσα διά τόν ενθου
σιασμόν τή; φίλη; τη;, διότι ήσθάνθη άνακούφι- 
σιν έκμυσττ.ρευθεΐσα τούς σκοπούς τη; και βε- 
βαιωθιϊσα περί τή; συνδρομή; ήν ήδύνατο νά έχη 
έν καιρώ' άλλά καίτοι χαοακτήρος άποφασιστι- 
κοϋ ουσα άπεστρέφετο τό ψεΰδο; καί τήν άπά- 
την, δθεν τό μέσον αύτό δπω; προμηθευθή χρη
μάτων καϊ δ τρόπο; τής άναχωρήσεω; τή άπή- 
ρεσκον λίαν. Καί δμω; ένόμιζεν δτι δπτίκουεν εί; 
τήν φωνήν τοΰ καθήκοντος καί τή; τιμή;, διότι 
τή ήτο έντελώ; άδύνατον νά παραδεχθή τά φι
λόδοξα τής μητρό; της σχέδια' μένουσα δέ πά
λιν έν τή οικί? τη; και άνθισταμένη, ήδύνατο νά 
προκαλέση έριδα; καί δυστυχία;. Κυμαινομένη 
μεταξύ αντιθέτων γνωμών, μία τή έμενε διέξο

δος ή άναχώρησι;.
Δύο ή τρεις ήμέρα; μετά τήν συνέντευξιν ήν 

έξεθέσαμεν ό Ιουδαίο; Μάριο; ένώ ήσχολεϊτο με
τά τών πολυαρίθμων αύτοΰ μαθητών εϊ; τόν κα
θαρισμόν διαφόρων εικόνων, είδοποιήθη δτι δύο 

κυρίαι έζήτουν νά τώ όμιλήσωσιν.
— Ας εϊσέλθωσιν, εϊπεν εί; τόν υπηρέτην του, 

και έστράφη μετά θαυμασμού πρό; μεγαλοπρεπή 
εικόνα τοΰ Κοδίηγίου ήν τώ εϊχε στείλει τήν 
πρωίαν έκείνην ή κυρία Γινέβρα Γραβίνα. Τήν 
στιγμήν έκείνην φωνή τι; ήδεϊα άλλ ηχηρά ήχου· 

σθη λέγουσα.
— Δέν εϊναι ώραία εϊκών ;
0 Μάριο; στραφεί; πρό; τό μέρο; τή; Ούρα; 

παρετήρησε νέαν γυναίκα κεκαλυμμέντ,ν καϊ ύπό 
τή; Νίνα;, ί.» έγνώριζε» ολίγον, συνοδευομένην.

— ’Αληθώς, κυρία, δλίγαι ύπάρχουσι τοιαΰ-

ανυπομονησία; περιέμενεν ί, Γινέβρα ττ,ν φίλην 
της δπω; ττ,ν διακοινώση πρδ; αύτήν, καϊ δταν 
έκείνη έφάνη κρατούσα κύλινδρον μουσικής, άνέ- 
πνεοσεν ησυχώτερον.

— Αγαπητή μ,ου, φίλη, τή είπε περιπτυσσο- 
μένη αύτήν, κάθησον καί άκροάσου με μετά προ
σοχής. Χωρίς δέ νά περιμείνη άπάντησιν έκά
θησεν αύτή παρά τό κλειδοκύμβαλον καί μετά μι
κρόν άλλά λαμπρά»; παιχθέν προανάκρουσμα, 
έτραγώδησε μίαν τών ωραίων έκείνων συνθέσεων, 
αΐτινες μόνον ύπό τόν ώραΐον ούρανόν τή; Ιτα
λία; δύνανται νά σχιδιασθώσιν.

Η Γινέβρα έφαίνετο ώσεί έμπνεομένη, ή δέ 
Νίνα εί; τό έπακρον τοΰ ενθουσιασμού τη; δεν 
ήδυνήθη καθ’ ήν στιγμήν οί τελευταίοι ήχοι άνήρ· 
χοντο πρό; τόν ούρανόν νά μή επιφώνηση

— Εύγε, εύγε.’
— Πιστεύει;, τή εϊπεν ή Γινέβρα, δτι μία γυ

νή τραγωδοϋσα ώ; έμέ δύναται νά κερδίση χρή
ματα καϊ ν’ απόκτηση φήμην ;

— Διατί δχι, Γινέβρα μου ; Αν δέν σ έκώ- 
λυεν ή οίκογένειά σου, ήτι; ούδέποτε ήθελεν άνε- 
χθή ν’ άκούση τοιαύτην πρότασίν, καί &ν δέν 
έφοβούμην μή κατηγορηθώ δτι σέ διέφθειρα, ήθε
λον σοί προτείνει νά είσέλθη; εις τό θέατρον μάλ
λον παρά νά .. ,.

— Παρά νά στερώμαι καί αύτών τών άπολυ- 
τω; αναγκαίων έντό; ένός μεγάρου ; δέν έχει ού
τω; ; διέκοψεν ή νεάνις. Καί δμως δέν είναι ή 
πτωχεία ήτι; μέ αναγκάζει νά σκέπτωμαι ού
τω;, άλλ’ άλλη αιτία πολύ ταύτη; σπουδαιοτέρα.

Διηγήθη τότε τήν ιστορίαν της εί; τήν επιστή
θιου φίλην τη; καί τήν πρωινήν έπίσκεψιν, προσ- 
θεΐσα τά; σκέψει; καί τά σχέδιά της. Η άγαθή 
γυνή καίτοι μή θέλουσα νά τήν παρασύρη είς τό 
ύστατον τοΰτο μέτρον, δέν ήδυνήθη δμως νά μή 
έπιδοκιμάση τά σχέδια τής μαθητρία; της.

— Πολύ έπεθύμουν νά μή γείνω πρόξενο; τοι
αύτη; λύπης εΐ; τήν οικογένειαν μου, άλλ αύτή 
ή ιδία μέ αναγκάζει εΐ; τούτο, έξηκολούθησεν ή 
Γινέβρα μετά τήν έξομολόγκσίν τη;. Θέλουσι νά 
μέ ύποχοεώσωσι νά παραβώ τόν πρό; τόν Ανιόλον 
λόγο» μου. Εάν θελήσω νά έπιμείνω δύναμαι νά 
κατορθώσω τό πάν, άλλ ή έπιμο»ή μου θά φέρη 
άναντι^ρήτω; έριδα; όδυνηρά; καί τέλος καί αύ
τόν τόν χωρισμόν. Εν τούτοι; έγώ έλαβα τήν 
άπόφασιν, άρκεϊ μόνον νά μέ συντρέξη; προμηθεύ- 
ουσά μοι χρήματα.

— Γνωρίζει; καλώ; δτι ούδέποτε θά σέ εγκα

ται, καί πολλοί Αγγλοι προθύμως Οά ποοσέφερον 
πρό; άπόκτησίν τη; δσα χρήματα είχον.

— Επεθύμουν νά σά; Ομιλήσω περί αύτή;, ει- 
πεν η I ινέβρα. Δυνάμεθα νά μεταβώμεν εϊ; τό 
γραφεϊόν σας;

0 Μάριο; έδακνε τά χείλη μετά τής εί; τού; 
κερδοσκόπου; ίδιαζούση; προθέσεω;. Εννόησεν ήδη 
-δτι ή έξαψις τού ενθουσιασμού του ήθελε τόν ζη
μιώσει, καϊ δτι ήθελεν άπολέσει λίαν έπικερδή 
άγοράν, άλλ' ήτον ήδη αργά. ’Εν τούτοι; ώδή- 
γησε τά; όύο ξένα; εις κακώς τ,ύτρεπισμένον γρα- 
φεϊον δπισθε» τού εργαστηρίου του καί παρεκά- 
λεσεν αύτούς νά καθήσωσιν.

— Είμαι θυγάτηρ τού μαρκησίου Γραβίνα, τώ 
ΐίπεν ή I ινέβρα άποκαλυπτομένη.

("Επεταιή συνέχεια.)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ (I)

ΥΠΟ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Σ. ΚΑΡΜΙΊΣΗ

ΑΧΡΙΔΗΝΟΥ
(φοιτητοΰ της ’Ιατρικής Σχολής)

8. Il Φίωριτα είναι κωμόπολις κατοικουμένη 
ύπό Βουλγάρων' καί τοι δέ εί; τή» περιφέρ ειαν 
τών Βιτωλίων άναγομένη έκκλησιαστικώ; ύπά- 
γεται υπό τήν δικαιοδοσίαν τοϋ Πρεσπών. ίσως 
ή πάλαι Εορδαία.

θ —11. τό KfoiooCor μέ 7 περίπου χιλ. 
κατοίκου;, του; πλείου; Βλάχου; μέν τήν γλώσ
σαν καυχωμένου; δμω; έπί τή Ελληνική κατα
γωγή των, εχει έλλ- σχολεΐον καί άλληλοδιδακτ. 
καλώς κατηρτισμένα' έκκλησιαστικώ; υπάγε
ται εϊ; τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Πρεσπών. ΤοΰΚρου- 
σόβου γέννημα καί θρέμμα είναι ό σοφό; κα
θηγητής τού ά. έν ’Αθήναι; γυμνασίου κ. ’ΐω. 
Πανταζίδης'—ή Ρέστα πόλις μέ 5 χιλ. κατοίκων 
Βουλγάρων καί Τούρκων. Εχει έλληνικ. σχολεΐον 
καί άλληλοδιδακτικδν. — Η Πςέσπα πάλαι πό
λις τή; Λυγκηστική; Ηράκλεια καλουμένη, ή; ε
ρείπια μόνον σώζονται, εϊναι χωρίον κατοικούμε- 
νον ύπό Βουλγάρων γεωργών, καί πλησίον τή; ο
μωνύμου κείμενον λίμνη;. Εκ ταύτης έπεκράτησεν 
ό τίτλος τοΰ Πρεσπών, μ’ δλον δτι ή 
μητρόπολις αύτοΰ είναι έν ’Αχρίδι.

(I) Συνέχεια άπό φυλλαδ. 93.

12. II ’υάγμίί ή 'OjptJa, ήτις ύπό τό όνομα 

αρχαιότερο» απαντάται, εϊναι πόλι; 
κειμένη έπί ύπερηφάνου δισχιδούς καϊ πετρώδου; 
λόφου έν τή διαβάσει τή; Εγνατία; οδού παοά τή 
άνωτέρα ή κατ’ Αρκτον θέσει τή; Λυχνίτιδος κα
λουμένη; λίμνης, έξ ή; εξέρχεται ό εί; τό λδρια- 
τικόν πέλαγος πλησίον τής Λισσού έκβάλλων Δρΐ- 
νο; ποταμός, καϊ μέχρι δ' άποστάσεώ; τινο; προή- 
κουσα καΐ έπί τής πεόιάόος.

Η πόλις ώ; έκ τή; φυσιογραφική; θέσεώς της 
διαιρείται ύπό τών εγχωρίων εί; τά έξής τμή
ματα.

Α . Τήν Axftinojir— Warosch. — β'. τό 
Μεσόχασζρον, Messokastro, κατά παραφθοράν 
έσω; άντΐ Έζώχχσζ^τ. γ'. τήν ΰόΐσχατ, δ'. 
τήν Αγοράτ. Ε'. τά; Οβωμαηχάς συχοιχίας 
καΐ ΣΤ . τά; Β.Ιαχιχάς σντοιχίας — Ανω καί 
Κάτω —.

Καΐ τό μέν λ', τμήμα συμπεριλαμβάνον καϊ 
μικράν τινα Οθωμανικήν συνοικίαν — Ίμαοέτ — 
(I) κεϊται έντό; τών τειχών (2), άποτελοϋν έν 
μέρει ειόό; τι άμφιθεάτρου. Οί κάτοικοι αύτοΰ 
καθ’ ολοκληρίαν τήν Βουλγαρικήν λαλούσι γλώσ- 
ααν. Τό δέ Β . κείμενον έξω τού άνατολικού μέ
ρους τού τείχους και τήν κατωφέρειαν τού έτέρου 
μέρους τοΰ λόφου κατέχον μέχρι τής αγοράς, ε
πίσης κατοικοΰσι Βούλγαροι οΐτινες δμως καΐ ώ; 
έκ τού ιματισμού των καΐ ώ; έκ πολλών γλωσσι
κών ιδιωτισμών καί ώ; έκ τών ήθών καϊ έθίμων ά-

_ (·) Ίμαρέτια καλοϋσιν οί Τούρκοι τους οίκους έν 

οίς τρέφονται οί πτωχοί.

(2) Τά τεί χ η ταΰτα εϊναι αρκετά μακρά περιζώνον- 

τα μόνον τήν Ακρόπολιν εϊναι δέ έφβαρμένα καΐ έν αχρη

στία χαϊ έχουσιν Ά ν ω καί Κ ά τ ω Πόρταν. Άλλ’ 

όχι πολυδάπανος έπισχευή αύτών φρονοΰμεν έίτι δύναται νά 

τά χρησιμοποίηση ίξαίρετα. Άνεφυλλίσαμεν πολλούς των 

Βυζαντινών συγγραφέων διά ν’ άνακαλύψωμέν που τήν έ

ποχήν καθ’ ήν ταΰτα έχτίσδησαν άλλ’ ούδαμοϋ ευρομεν 

άναφερομενον τοΰτο.

Επί Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ ώς έκ της έπομένης περι

κοπής 'Αννης της Κομνηνής καταφαίνεται ήσαν έκτισμένα 

"αυτός δέ δ Βαϊμοΰντος (στρατηγός τών Ρωμαίων) μη- 

«νυθεΐς παρά τών Άχριδιωτών ταχύ τάς ’Αχρίδας κατα

λαμβάνει κα’ι πρόςμικρόν έγχαρτερήσας, τ ο ΰ Ά ρ ■ έ β η 

•φρουροΰντος τό κάστρον άπρακτος άπήλδεν 

“είς Όστροβαν βιβλ. V. σελ. 242·· Μήπως λοιπόν πρό 

τών Βυζαντινών χρόνων ίδρύθησαν ; Καθ' ήμας άπίδανον, 

πιβανώτερον δέ φαίνεται νά ήναι Βυζαντινής έποχής. Άλ

λά ποιον ?τος ; επί τοΰ παρόντος άδηλον ήμϊν τούλά

χιστον.
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κόμη λίαν διάφοροι φαίνονται τών πρώτων. Τά 
δέ Γ ., εις β άνενεκτεον καί τό σιδηρουργικόν μέ
ρος τή; άγορά; καί δπερ κείμενον Β. Δ. ύπδ τόν 
λόφον αμέσως διήκει εις τήν πεδιάδα κατοικοΰσιν 
ωσαύτως Βούλγαροι, άλλ’ενταύθα ανάμικτοι μετ 
Οθωμανών. Τό δέ Δζ. αποτελεί ή άγορά καί μόνη, 
ήτις άπό τής Κάτω τοΰ τείχους Πόρτας άρχο- 
μένη αποτελεί γραμμήν τελευτώσαν μετά τινας 
καμπάς πλησίον τής Βόίσκας σχεδόν καί εκατέ
ρωθεν αύτής ύπέρ τά έξακόσια εργαστήρια παν · 
τοειδούς τεχνήματος φέρουσαν. Τό δέ Ε*.  κατοι- 

κοϋσι συνοικίαι Οθωμανικαί ποϋ μέν άραιαί πού 
δέ πυκναΐ πρός άλλήλας κείμεναι' καί τό ΣΤ', 
καί τελευταίον άπαρτίζουσιν η Ανω καί Κάτω— 
Βόρειος καί Νότιο; — Βλάχικη συνοικία, αίτινες 
χωρίζονται άπ’ άλλήλων διά τίνος μικρά; πεδιά- 
δος 1/4 μόλις έχούση; διάμετρον.

0 δλος δέ τής πόλεως πληθυσμός άναβαίνει ύ
πέρ τάς 1 0 χιλ. ψυχών. Προϊόντα ή πόλις παρά
γει ποικίλα κα1. άφθονα, οίον σίτον, αραβόσιτον, 
κριθήν κτλ· τά δέ δπωρικά τις καί ιδίως τά μή-Ια 
καί τά άχ.έάάια είναι πεφημισμένα διά τε τό μέ
γεθος καί ποιόν αυτών. Οί Ιχθύς τής λίμνης της 
— Λυχνίτιδος —,ήτις έχει 12 ωρών περιφέρειαν 
καί βάθος άκαταμέτρητον σχεδόν, έξεγείρουσα 
κύματα πολλάκις σχετικώς κολοσσιαία, είναι οί ή- 
δύτατοι καί νοστιμώτατοι παντός άλλου λιμναίου 
πλήν τών έγχελύων της, έχουσών τόν δευτερεύον- 
τα λόγον μετά τάς τής τών ’ΐωαννίνων τής Η
πείρου κατά τήν ήδύτητα.

II ’-Αχοί; σήμερον τιμάτζι μ.έ θρόνον μητροπο*  
λίτου. 0 νΰν Αχριδών καί Πρεσπών Με.Ιέτιος, 
κατά δυστυχίαν ούχί εγκρατής παιδείας, κοσμεί
ται ύπό άλλων πολλών πλεονεκτημάτων, πλεονε
κτημάτων δμως, οποίων στερούνται οί έν Τουρκία 
λοιποί καθ’ δλην τής λέξεως την σημασίαν όεσπό- 
tai μη έξαιρουμένων και αύτών τών κατόχων 
έλλ. γραμμάτων. Λόγιος ίνηρ διά τούς δεσπότας 
είναι σατανάς κατ έμπροσθεν αύτών καί πάντα 
τρόπον μηχανώνται νά τόν καταστρέψωσι διά νά 
γλυττώσουν άπό αύτόν ώς άπό ενα όιάίο.Ιον ζων-1 
τανον μέ κέρατα ύ ό.τοΐος τούς κάθεται στό 
σόίρκον, καί τούτο είναι γενικός κανών σχεδόν 
διά τούς άρχιερεΐς μας— τής Μακεδονίας του
λάχιστον—έξαίρεσις είναι δμως διά τόν έν λόγφ 
σεβάσμιον ποιμενάρχην, δστις δσω έλλείπει παι
δείας κατά τοσοΰτον μάλλον όχι μόνον άγαπ£ καί 
τιμά τούς λογίου; άλλά καί υποστηρίζει καί ύ- 
ποβοηθεϊ κατά πάσαν αύτών είτε βιοποριστικήν

εϊτε άλλην άνάγκην’ μετά τών λογίων έπιθυμεί 
νά συναναστρέφηται καί νά συντρώγη πάντοτε. 
0 άξιοσίβαστος Μελέτιος έν γένει τιμά άληθώς 
καί τήν Ορθόδοξον ημών εκκλησίαν καί τόν ελ
ληνισμόν αύτόν, τού όποιου κήδεται ώς αληθής 
Ελλην. ίΐς άνθρωπος δέ κρινόμενος — εννοεί
ται— έχει δπως πάς άνθρωπος τά ποοτερη- 
ματά του άλλ’ έχει έπίσης καί τά ελαττώματα 
του, διότι καί αύτός δέν ζή εις κοινωνίαν αγγέ
λων, άλλ’ ανθρώπων. Ούδένα δέ λόγον βλέπομεν 
νά δικαιή τούς Βουλγάρους ιδίως έκ τών συμπολι
τών μας τόσιρ άνέκαθεν νά καταφέοωνται αύτοϋ, 
παρά μόνον διότι δέν είναι Βούλγαρος καί αύτός 
καί δέν ύποστηρίζει τόν Βουλγαρισμόν έν δλη τή 
φανατικότητι αύτού’ Αλλά τοιαύτη άντικρυς πα
ράλογος καταφορά εννοείται δτι δέν δύναταί νά 
δικαιολογηθώ· Ο: έν τή Ελληνική Μακεδονία 
Βούλγαροι δύνανται καί έχουσι τό δικαίωμα — 
τί; λέγει όχι — νά ζητήσω σι τόν ίθνισμόν των, 
δέν πρέπει δμως διά τούτο καί νά ύβρίζωσι τον 
ελληνισμόν καί νά μη άνταποδίδωσι πρός την έλ- 
λην. έθνότητα τόν σεβασμόν, τόν όποιον πρός αύ
τού; αποδίδει δ Ελλην, δστις είναι πολύ εϋκολον 
δά νά έννοήσωσιν ότι δέν ύποφέρει καί νά ύβρί- 
ζηται άνευ λόγου βαναύσως καί άγενώς. Τοιαύτη 
είναι, εϊτε εύτυχώς εϊτε δυστυχώς δι’ αυτούς, η 
φύσις τού ελληνος. Τί πταίει τώρα δ έλλην Μελέ
τιο; άν δέν ύποστηρίζη τόν Βούλγαρον, δταν οί 
Βούλγαροι δέν περιορίζονται νά ζητήσουν μό
νον — εύσχημόνως — τόν εθνισμόν των άλλά θέ
λουν καί καλά νά άναδείξωσι μέν τόν Βουλγα- 
ρισμόν των άλλά καί νά λ.ιθοβολήσωσι τού έλλη- 
νο; την εθνικότητα, καί νά άντιποιώνται καί αύ
τήν τήν οικίαν του, εί; τήν οποίαν βιαίως «{θή
λασαν. ό έλλην ένισχυθείς φυσικώτατον καί λο- 
γικώτατον είναι νά εϊπη σήμερον είς τού; Βουλ
γάρου; « Ζητήσατε τόν εθνισμόν σας, αναιίεί- 
» far/ ror καί έν τή οικία μου ακόμη ίι.Ι.Ιά μή 
» άντιχοιεϊσθε καί αύτήκ τήν οικίαν μου, εις 
» τήν ύχοίαν σας γιΛοθ.ενώ σήμερον, μή όιά 
• τοϋτο θέ.Ιετε rd καταστρέφετε καί μέ, διότι 
» είμαι ήναγκασμένος τότε κατά β/α<? βίαν rd 
» ιϊντιτάζΐύ ». Ας έννοηθή πλέον άπαξ καί διά 

παντός ό Βούλγαρος μέ τόν Ελληνα.
'Η Πόλις έχει εκκλησίας επισήμους διά τήν 

αρχαιότητα αύτών τόν άγιον Αχιλλέα — έρείπια 
σήμερον — είς την οποίαν άνεκαλύφθη ή εξής έ" 

πιγραφή.
ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΚΑΙ

ΟΣΙΟΤΑΤΟ Ν ΑΤΓΟΚΡΑ 
ΤΟΡΑ ΚΛΙΣαΡΚ ΑΟΤΚΙΟΝ 
ΣΕΠΤΙΜΟΝ ΣΕ1ΗΡΟΝ 
Π....................................
.....ΜΡ······
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[Τά λοιπά «φθαρμένα]
η τις είναι μετενηνεγμένη είς τήν νέαν τών Άγ. 

Αναργύρων’ πρό; δέ έχει καί τήν αγίαν Σοφίαν, ή- 
τις πιθανώς μεταγενεστέρα τη; πρώτης καί Βυ
ζαντινή; κατασκευή; ούσκ εί; τσαμίον δέ σήμε 
ρον μεταβεβλημένη σώζεται ακέραια σχεδόν μαρ
τυρούσα τήν άρχαίαν τη; λαμπρότητα. Πρό διε
τίας καί επέκεινα κατά τήν έν τή πατρίδι ήμών 
διαμονήν Μαυροβούνιό; τι; έπεχείρησεν άνασκα- 
φάς έντός αύτής οδηγούμενο; δήθεν ύπό χειρογρά
φου τένα;,· δπερ εύρεν, ώ; μά; έβεβαίου χωρίς δμω; 
νά έπιδείξη καί ήμ,ίν αύτό καίτοι πολλάκις κα' 
έπιμόνω; παρεκαλέσαμεν αύτόν καί άμέσω; καί εμ
μέσως, έν τώ Αγίω Ορει, καί έν τώ όποίω περιε- 
γράφετο καί τό μέρος καί τό ποσόν τού έγκρυ- 
πτομένου θησαυρού. Αλλ είς xo.UA αύτή; μέρ η 
γινομένων άνασκαφών κοί μίχρις έγκάτων αυτών 
τής γής άνθρακες δυστυχώς ό θησαυρό; άπέβ η’ 
ύπό την Παγκράτιόν του ράθόον' <5 Τσαρνογο- 
ρίτης Κοίόμθος άτ.έΤΆι μετά τόσα» έπίπονον 
ταξείδιον φέρων μεθ’ έαυτού τό χρυσίζον δυστυ
χώς μόνον τοϋ θησαυρού ίνδαλμα, έξαφανισθέν 
τέλος καί τοϋτο μετά τοΰ χειρογράφου του-βέ- 
βαια-ύπό τύ ύιάτρητοκ βα.Ιάντιόν του. Ετι με
ταγενεστέρα ταύτη; είναι ή τοϋ Αγ. Κλήμεντος 
Βυζαντινής καί αυτή κατασκευή; ή καί μητρόπο- 
λις σήμερον τής Αχρίδας. Εν ταύτη εύοίσκονταΐ 
τά άγια λείψανα τοϋ φερώνυμου αγίου πλήν της 
κεφαλής, ή όποία λέγεται δτι έπωλήθη άπό πολ- 
λού ήδη χρόνου. Τπάρχει πρός τούτοις έν αύτή 
εικών τις πολυτίμητος διά τήν αρχαιότητά τη; 
καί πλάζ τι; τής αγίας Τραπέζη;, ήτις είναι τό
σω διαφανής, ώστε έν φ έχει μέγα πάχος η κά
τωθεν τιθεμένη καίουσα λαμπάς διαφαίνεται έκ 
τών άνωθεν. Την ιδιότητα ταύτην τή; έν λόγω 
πλακός οί εγχώριοι άποδίδουσιν εις θαυματουργόν 
τινα δύναμιν τοϋ αγίου. Καθ’ ημάς ούδεμία φυ- 
σικωτέρα τής τού Οπαλλίου (opal) λίθου, έξ ού 
φρονοϋμεν δτι ή πλάξ, μ’ δλον δτι ούδεαίαν έπ’ 
αύτής χημικήν δοκιμασίαν έπεχειρήσαμεν διά τού 
θειϊκοΰ όζέος καί μετά Οετικότητος διά τούτο δέν 
δυνάμεθα νά διϊσχυρισθώμεν τό πράγμα. Πλησίον 

τής μητροπολιτικής ταύτης Εκκλησίας εκειτο καί

η μητρόπολις τοϋ Αχριδών καί Πρεσπών, -ήτις 
όμως πρό πενταετίας ήδη άπετεφρώθη υπό πυρ- 
καϊά; έκραγείσης ένεκεν άπροσεξίας προύχΟντο- 
παίδων τινών, τά όποία εύωχηθέντα έν ταύτη 
κατά την απουσίαν τού μητροπολίτου άπηλ.θον 
έν τώ οίστρω τής κραιπάλης αύτών άφέντα έπ’ 
άχυρινου στρώματος κα’.ον σιγάρον. ’Εντός δέ 
τοΰ περιβόλου αύτή; υπάρχει εκκλησία τι; Δυτική 
εί; αχυρώνα σήμερον μεταβεβλημένη καί πιθανώς 
Ενετικη; έποχη;. Πλήν δέ τούτων ύπάρχουσι 
καί άλλαι παλαιαί έκκλησίαι έν αί; έπετείως μό
νον γίνεται λειτουργία εί; μνήμην τού έκάστου 
αύτών αγίου. Νέαι έκκλησίαι είναι ή τών Αγ. 
Αναργύρων, η τοϋ Αγ. Νικολάου, Γηροκομείου 
έπικαλουμίνη καί άλλαι. Καί αυται μέν πάσαι 
εΐ; τό λ', τμήμα.

Εί; δέ τό Β’. υπάρχει μία μόνη μεγάλη ή τή; 
Παναγίας ύπό τό πολιτικόν ώρολόγιον ιδρυμένη 
καί αρκετά κομψώ; καλλιτεχνημένη. Δύο ύπάρ
χουσι καί εις τό ΣΤ’, τμήμα, έξ ών ή μέν τοϋ 
Αγ. Γεωργίου έν τή άνω Βλάχικη συνοικία είναι 
καί καλλίτερα καί μεγαλ.ειτέρα και μάλλον πε- 
ριπεποιημένη, ή δέ τού άγ. Νικολάου έν τή Κά
τω μικροτέρα μέν καί ατελής είσέτι, άλλ’ έχει 
ϊδιόν τινα κα1. κομψόν £υθμόν, τή; όποιας πρό τε
τραετίας ηδη περίπου ή άνακαίνισι; ήρξατο κατά 
σχέδιόν, δπερ δ πατήρ ήμών έκ Βουκουρεστίου 
έπανακάμψας έφερεν. Η άνακαίνισι; δ αύτή; ο
φείλεται όμολογουμένως εί; τήν επιμέλειαν καί 
δραστηριότητα τοΰ κ. Συμεών Καρμίτση δστις 
επιτρόπευε τότε καί κατώρθωσε μετά πολλά; έν- 
στάσεις γενομένας υπό τή; έπιτοπίου αρχή; νά 
έκδοθή παρά τη; Πύλη; τό πρό; τούτο φιρμάνιον. 
Δέν δυνάμεθα δέ νά άρνηθώμεν τήν κατά πάν αύ
τού προκληθέν διάβημα σύμπραξιν καί δλης τής 
συνοικίας. Εύχής έργον δμω; ήθελεν εισθαι νά 
έδείκνυον τόν αυτόν τούλάχιστον ζήλον πρός συν- 
τήρησιν καί ενός δημοτικού μέν άλλά τακτικού 
τούλάχιστον σχολείου, μ’ δλον δτι έν μέρει δι
καιολογείται ή έλλειψις άπ’ αύτών τοιούτου ζή
λου, διότι ώς ή ί’δρα εν Ελλάδι καί ή συνοικία 
αύτη πάσχει φρικτήν λειψανδρίαν, τών άνδρών 
ώς καί τών νέων άπό τοϋ 1 5 έτους τή,; ηλικίας 
των άπερχομένων εί; αλλοδαπήν πρός επιχειρή
σεις βιοποριστικής, έξ ού συμβαίνει νά ηναι λίαν 
περιωρισμένος ό αριθμό; τών παίδων, αυτόχρημα 
δέ γυναικοκρατΐα νά βασιλεύη.

‘Ως πρός τό πείσμα δέ τοϋ Βουλγαρισμοϋ όχι
Sv άλλά τρία έλλ. σχολεία έν τή μικρά ταύτη
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πόλει παρέχουσιν «ί; τήν νεολαίαν πνευματικήν 
ελληνικήν τροφήν, τδ μέν έν τώ λ'. τμήματι, τδ 
δέ έν τώ Β'. καί τδ Γ7 έν τώ ΣΤ*.  Τούτων τδ 
πρώτον ανέκαθεν διεκρίθη έγκολπούμενυν καί έξ 
άπωτάτων [χερών μαθητάς καί άναδεϊξαν άγλαούς 
όπωςδήποτε καρπούς. ’Από τινων δ’ ήδη έτών 
εΰρίσκεται εις φρικτήν δυστυχώς παραλυσίαν, 
μόλις 40 περιλαμβάνον μαθητές καί τούτους έγ
χωρίους μόνον, τά στοιχειωδέστατα παραδιδομέ- 
νους μαθήματα, έν {-> άλλοτε καί ήμηροι καί 
Πλάτωνες άνεφυλλίζοντο επί τών εδωλίων αύτοϋ 
καί άλλα υψηλά παρεδίδοντο έν αύτδ μαθήματα. 
Διευθύνεται σήμερον ύπδ τοΰ Ελληνοδιδασκάλου 
κ. Γρηγορίου Πάρλιτσε, τοϋ γνωστού εις τδν Ελ
ληνικόν κόσμον έξ έπους τινδς «ό Αρματωλδς», 
δπερ άλλοτε δέν είξεύρομεν πώς έβραβεύθη έν τώ 
ποιητικώ διαγώνισμά καί έπί τοσοϋτον Εξήρθη 
ύπδ τών τότε KptTav, έν ζ> παρά πολλών σοφών 
καί τιμώντων αληθώς τήν νεωτέραν έλλ. ποίη- 
σιν άνδρών ήκούσαμεν δτι όχι μόνον βραβεύσεως 
ήν ανάξιον άλλά και έπαίνου μόλις. Τδ πρωτό
τυπον (sic) τής ύλης φαίνεται νά ήπάτησε τού4 
σοφούς Κοιτάς· καί δικαίως, διότι ποϋ νά έγνώ
ριζον οί Κριταί ότι είς τάς Εσχατιάς τής Μακε
δονίας, έν Αχρίδι, υπάρχει Εγχώριόν τι, Βουλγα
ρικόν μάλιστα, άσμα « Κούσμαν Κάπινταν » έξ 
ού κατά λέξιν σχεδδν μεταφρασθέν παρουσιάσθη 
ώς πρωτότυπον έπος είς τδν ποιητικόν διαγωνι
σμόν ύπδ τήν έλλ. Επιγραφήν « ό Αρματωλδς», 
δστις αύτδς ουτος ό δπλαρχηγδς Κοσμάς είναι. 
Έάν τοϋτο έγνώριζον οί κριταί άρά γεοκαί πά
λιν Οά έβράβευον αύτό ; Τότε ή περισυνή μετά- 
φρασις τοϋ σοφού κ. ’Αγγέλου Βλάχου, ή είς τό
σον ταραχήν Εμβαλοϋσα αύτούς, διότι άφ’ ού έξε- 
λήφθη ώς πρωτότυπον καί έβραβεύθη ώς τδ αρι
στούργημα εύρέθη μετάφρασις κατόπιν, ένεκα τοΰ 
οποίου καί ύπήλθον τήν ανάγκην νά άνακαλέ- 
σωσι τδ βραβείον κα1. νά στέψωσι τά γνωστά 
πρωτότυπα Λυρικά, τότε λέγομεν ή μετάφρασις 
τοϋ κ. Βλάχου ποιου είδους βραβείου έπρεπε νά 
τύχης Και δμως άμα γνωσθεϊσα δτι είναι μετά- 
φοασις, καί μόνον διότι ήτο μετάφρασις, τή ήρνή- 
θη τδ βραβεϊον.

Έπί τής έποχής λοιπόν τοΰ κακοήθους καί 
βλακιστάτου τούτου ποιητοΰ ή έν λόγφ Ελλ. 
σχολή άπώλεσε πάσαν πλέον σημασίαν, άγομένη 
καί φερομένη κατά βούλησιν καί αρέσκειαν τοϋ 
θερμοκέφαλου καί αχρείου μισέλληνος ίθύντορός 
της. Γραμματικαί, Συντακτικά, Γεωγραφίαι, α

ριθμητικά!, άλγεβραι-πράγματα ϊλως πρωτάκου
στα δι’ αύτόν—συντεταγμένα κατά τδ σύστημα 
δήθεν τής σοφής κεφαλής τοϋ Waller Burleigh, 
ductoris plant el perspicui τούτου τής Μακε
δονίας παραδίδονται είς τούς δυστυχείς μαθητάς 
σωρηδόν, γράφοντας καί αντιγράφοντας ταϋτα 
άπδ τών χ.Ιασιχων χειρογράφων του, ίν ώ τδ 
όνομά των δέν γινώσκουσι νά όρθογράψωσι. Πα
ραδίδονται βλέπουσιν οί άναγνώσται υψηλά μα
θήματα’ άλλά παραδίδονται ύπδ ένδς άνθρωπα- 
ρίου, δστις ούτε Πλάτων, ούτε ’Αριστοτέλης, 
ούτε Δημοσθένης, ούτε ιστορία ούτε φιλοσοφία 
ούτε ποίησις ούτε αριθμητική γνωρίζει τί θά «ίπη 
άλλ’ ανάγκη νά έξηγηθώμεν όλίγον καλώς έπί, 
τοϋ ύποκειμένο υ τούτου. 0 ποιητής καί ελληνο
διδάσκαλος ούτος κάτοχος παιδείας ούχί συστη
ματικής, κακοήθη δέ φαντασίαν ποιητικήν ύπό 
τή; φύσεως πεπροικισμένος κατώρθωσε πρδ οκταε
τίας ήδη, δτε καί οί μπαχάΛηθες, ήρκει νά ήσαν 
αλλοδαποί, εύκολώτατα είσεχοιρουν είς τδ πα
νεπιστήμιου τής Ελλάδος, κατώρθωσε νά κατα- 
ταχθή μεταξύ τών πανεπιστημιακών πολιτών δ- 
παδδς τοΰ ’Ασκληπιάδου έπί τριετίαν διατελέ- 
σας, καθ’ ήν έν Γαλλικ. μυθιστορήμασι κατασπα- 
ταλών τόν πολύτιμόν του καιρόν λόγω δήθεν 
σπουδής Γαλλικής γλώσσης καί είς τήν μετάφρα· 
σιν τοϋ Αρματωλοΰ έκ τοϋ όπλαρχηγοΰ Κοσμά 
δημοτικού, ώς προείπομεν, τής πατρίδος του 
άσματος, παρά πάσαν δέ προσδοκίαν βραβευθεις 
μετετράπετο πρδς τήν Φιλολογικήν σχολήν, πι- 
στεύσας έν δλη τή άπλοϊκότητι αύτοϋ δτι έάν είς 
τδν φιλολογικόν έπιδοθή κλάδον θά δυνηθή νά 
άναδειχθή μίαν ημέραν Υπατος τών νεωτέρων 
ποιητών, ώς έάν Εμελλεν ή Φιλολογία νά τώ πα
ράσχω πάντοτε χύτρας Βουλγαρικά;, έξ ών νά 
κενώση καί άλλα έπεα Αρματωλικά. όλίγα μό
λις έντοσούτιρ φιλοσοφικά — Κινέζικα δι αύτόν’ 
μαθήματα ακούει, Εξάγει κραυγάς απελπισίας, 
τά βάζει στά ύστερα μέ τδν καθηγητήν του κ. 
Ορφανίδην, καταβρέχεται καλά καλά παρ’ αύτοϋ 
καί Εδώ τδ λένε διά τήν πατρίδα. Αλλ’ δ ποιη
τής τών Αρματωλών μέ δποϊα άρά γε πνευματικά 
έπανέκαμψεν είς τήν πατρίδα του προϊόντα, δ- 
ποίων τέλος φρονημάτων άνθρωπος; πλήρης κα- 
τάπλεως οίήσεως, βλακίας, ώς δαφνοστεφής βέ
βαια ποιητής (?) καί μένεα κατά τοΰ Ελληνισμού 
πνέων.

(Έπεται ή συνέχεια )

ISTOPIKH ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΛΟΥ ΤΗΣ 
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ΥΠΟ ΠΑΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ.
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Εν φυλλαδίφ π’ τής Χρυσαλλίδος Εξέθηκα τά | 
κατά τήν περί τά μέσα τοϋ παρελθόντος αίώνος 
ύπάρχουσαν εν Κωνσταντινουπόλει τυπογραφίαν. 
’Εκ τών πιεστηρίων ταύτης άπελύθη καί τδ Εξής.

« Βιβλιάριον κατά Λατίνων, εχον όνομα ’Εγκύ- 

» κλιος Επιστολή, γοαφεϊσα παρά τοΰ σοφωτάτου 
» κυρίου Εύγενίου, διδασκάλου τίς ήδη συγκροτη- 
8 θείσης έν τώ άγιωνύμφ άρει σχολής, συντόμως 
» άπαριθμοϋσα τάς Λατίνων μίαν πρδς μίαν και- 

» νοτομίας έκπομπεύει’ Ετι δέ περιέχει τδ, πά- 
» τερ ημών, επιτηδείως δλως άομοσθέν ύπδ σο- 
» φοϋ τινο; ίερέως είς τδν Πάπαν, ώς Λατίνων 
» όντα θεόν, ήδη δέ τύποις Εκδοθεϊσα Επί τοϋ | 
» παναγιωτάτου οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου, 
» κυρίου Κυρίλλου, πρδς 8ν καί προσφωνεϊται. Εν 
» Κωνσταντινουπόλει’ σωτηρίφ ετι (sic) αψνΓ·'.» 
Είς 12’ν· Σύγκειται δ’Εκ σελίδων οβ', καί ετέ
ρων Εξ άνευ σελιδαοιθμήσεως, εν αίς περιέχεται 
ή τοϋ ίερομονάχου Χριστοφόρου προσφώνησις τώ 
Κυρίλλω, καί τδ προοίμιον.

Τδ βιβλιάριον τοϋτο δ Κ. Βρετδς (α) εσφαλμέ- 

νως αναφέρει ώς τυπωθέν τώ 1796. Εν δέ τή 
ύπ’ αύτοϋ γαλλιστί γραφείση Βιογραφία Εύγε
νίου τοΰ Βουλγάρεως, περιπίπτει είς έτερον λά
θος, άναφέρων αύτδ τώ 1795 Εκδοθέν (β).

Μετά τήν ^ηθεϊσαν τυπογραφίαν κατέταξα ώς 
τείάρτην τήν έν Σμύρνη, έν η έτυπώθη τώ 1762 
ή Ακολουθία τοΰ άγιου Συμεών. Αλλ’ Εσχάτως 
περιοδεύων είς Επτάνησον άνεκάλυψα έν Κερκύρα 

πολυτιμ,ότατον βιβλίον, εξ οΰ καταοείκνυται, δτι 
μεταξύ τών δύο τούτων τυπογραφιών ύπήρξεν 
έτέρα έν Αθωνι, περί ής ούδείς ουδέποτε μνείαν 
εποιήσατο. Η τοϋ Αθωνος λοιπδν τυπογραφία κα- 
ταριθμητέα ώς τέταρτη τών έν Ελλάδι τυπογρα
φιών, επομένως ή τής Σμύρνης ώς πέμπτη. Τδ έν 
λόγω βιβλίον έπιγέγραπταΓ

« έκλογή τοΰ Ψαλτηρίου παντός εΐ; τε δοξο-

(α) Τόμ, Α'. σελ. 125 άριθ. 347-
(έ) Biograpbie de Γ Archertque Eugene Bul

gari, pas. XXXX.

» λόγιαν καί εύχήν, συλλεγεϊσα μέν παρά τοϋ 
8 έλλογιμωτάτου διδασκάλου κυρίου Νεοφύτου 
» τοϋ έξ Εβραίων, άφιερωθεϊσα δέ τω δσίφ πα- 
» τρί ήμών Λθανασίω, τώ έν τώ Αθςο. Νΰν πρώ- 
» τον τύποις έκδοθεϊσα συνδρομή καί δαπάνη τοϋ 
» πανοσιωτάτου αρχιμανδρίτου τής μεγίστης Λαύ- 
» ρας κυρίου Κοσμά Επιδαυρίου. Εν τω δρει τοΰ 
» Λθφ, 1759. Παρά Δούκα λωτήρη, τώ Θασίςο ». 
Μεταξύ τών λέξεων α Επιδαυρίου » καί « Εν τώ 
Ορει » ύπάρχει ξυλογραφία έν τετοαγώνω, περι- 
κλείουσα τδ έμβλημα τοΰ τυπογράφου’ καί πρδς 
μέν τ’ άνω είκονίζονται δύο λέοντες κρατούντες 
διά τών Εμπρόσθιων ποδών στέμμα, πρδς δέ τά 
κάτω μέγας αετός τανυσιπτέρυξ’ πρδ αύτοϋ δέ 
θυρεός, εν ω φάρος άκτινοβολών. Καί έπί τών άνω 
δύο γωνιών τοΰ τετραγώνου τά γράμματα Δ—Κ, 
επί δέ τών κάτω Σ—Τ, αίνιττόμενα κατά συγκο
πήν τδ όνομα τοϋ τυπογράφου Δούκας Σωτήρης.

Απέναντι τοϋ προμετωπίου υπάρχει χαλκογρα
φία παριστώσα τδν άγιον Αθανάσιον, κρατούντα 
εν τή δεξιά σταυρόν, έν δέ τή αριστερά είλιτά- 
ριον μετά τής επιγραφής, κεφαλαίοις γράμμασιν, 
Ό άγιος Αθανάσιος <5 έν τω Αθω κάτωθι δέ 

τοϋ αγίου άναγινώσκεται, επίσης κεφαλαίοις γράμ- 
μασι, τδ εξής Επίγραμμα.
Ποίμνης οής ποιμην, θρέμμα σόν ύζ, 
Τρισμάχαρ, άντιπε.Ιαργώ τή γραφή σε τοΰ τύπου. 
Κοσμάς Αρχ. ό Επιύαύριος 
Παρά Δούκα Σωτηρίω, τώ Θασίω.

Τδ πολυτιμότατου καί μοναδικόν άχρι τοϋδε 
βιβ^ιάρ- ν τούτο σώζεται νΰν έν τή βιβλιοθήκη 
μου’ είναι σχήματος 12ου, συγκείμενον έκ σελί
δων 6 I, καί ετέρων οκτώ άνευ άριθμήσεως άπαρ- 
τιζουσών τήν προμετωπίδα, τήν είς τδν άγιον ’Α
θανάσιον προσφώνησιν τοΰ αρχιμανδρίτου Κοσμά, 
καί τά προλεγόμ-ενα τοΰ τυπογράφου Σωτήρη’ 
επειδή δ’ εν τή προσφωνήσει καί τοϊς προλεγο- 
μένοις γίνεται μνεία περί τής Λθωνιάδος τυπο
γραφίας καταχωρίζομεν άμφότερα, έχοντα ού· 
τωσί-

« Προσφώνησις είς τδν έν Αγίοις πατέρα ήμών 
» Αθανάσιον τδν έν τώ Αθφ.

α Τί άνταποδώ σοι, (όσιον γάρ ψαλμικώς άπάρ-
» ξασθαι καί πρδς σέ τδν τοΰ Θεοΰ μου θεράπον-
» τα όσιον ’Αθανάσιον’) περί πάντων, ών άνταπέ-
» δωκάς μοι; Σύ μου κατεύθυνας άπδ νεότητας
» τά διαβήματα, πρδς ήν αύτδς συνεστήσω ίεράν
» Μάνδραν, ίερώτατε πάτερ. Σύ με καί τής σής
» έπειτα κατά έξαίτησιν τοΰ πειράζοντος, οίμαι,
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» ύ~ερόριον μάνδρα; γεγονότα έν τόπφ ζακώσεως 
» ζαΐ έν σκηνώμασι σκοτασμού, είς γήν, τδ τοΰ 
» ΐώβ φάναι, σκοτεινήν ζαΐ γνοφεράν, εί; γήν 
» σκότους αιωνίου, ού ούχ έστι φέγγος ούδέ ζωήν 
» όραν βροτών, παρά πάσαν άνεκαλέσω έλπίδα έν 
» φωτΐ ζαΐ έν χώρα ζώντων. Σύ με ζαΐ τά τελευ- 
« ταϊα ταΰτα τής σή; καθηγεϊσθαι μάνδρας ήξίω- 
» σας, έγείρας με άπδ γή; τδν πτωχόν ζαΐ, ώ; άν 
’ εϊποι Δαβίδ, άπδ κοπριάς άνυψώσας με τδν πέ
η νητα τοϋ καθίσαι με μετά αρχόντων λαοΰ σου. 
» Τοιγαροΰν άνθ’ ών έποίησα; μετ’ έμοΰ, προσφέ- 
» ρω σοΐ τώ τών άγαθών μου ού χρείαν έχοντι, 
» ής έν άμυθήτοις θλίψεσι ζαΐ μυρίοι; πόνοι; καΐ 
» ιδίοις άναλώμασιν ούκ άθεεΐ συνεστησάμην 
» έν τώ Λθςο τυπογραφία; τά; άπαρχάς, ταύτην 
» φημΐ τοΰ ίεροΰ Ψαλτηρίου τήν Εκλογήν, νΰν 
» πρώτον τύποι; αυτήν έζδούς, ζαΐ σοΐ προσανα- 
π τεθείς τώ μετά Θεόν έμοΰ καθ έκάτερα προϊ- 
» σταμένφ Πατρί. ftv ζαΐ άποδέξη, εύ οίδα, θε
ά ράπων ζαΐ μιμητής ων τοΰ τά δύ&> λεπτά τή; 
» χήρας έκείνη; ύπέρ τήν τών πλουτούντων άπο- 
fl δεξαμένου αδρότατα.

Ό ταπεινός έν Ίερομονάχοις χαΐ της έν 
τφ Άθω σής ίεράς Λαύρας Αρχιμανδρίτης 

ΚΟΣΜΑΣ ό 

έπιδαύριο;. »

• Τοΐς ίπευζομέκοις.
fl Εργου τε παντδ; καΐ λόγου Θεόν ήγεϊσθαι 

» δίκαιον εύ είδώς, φοβερδν ώήθην έργου απτε- 
fl σΟαι μέλλων τή; θεία; άποατερήσαι ηγεμονία; 
fl μικρά τοΰ δικαίου φροντίσαντα· Δι’ δ περ έπΐ 
» τών νέων τύπων, οΐ μ.οι ένταϋθα έξεπονήθησαν 
» κατά τδ άγιώνυμον όρο; τοΰ Αθω διά προτρο-
> πής τε καΐ δαπάνη; τοΰ Πανοσιωτάτου Αρχι- 
» μανδρίτου τή; μεγίστη; Λαύρα; Κυρίου Κο-
> σμα τοΰ Επιδαυρίου εί; κοινήν απάντων τών 
» εύσεβών ωφέλειαν, πολλών καΐ άλλων ύπαρχόν- 
» των είς έκδοσιν ούδέν προεθέμην τοΰ βραχέος 
» μέν πάνυ τδ ποσδν ίεροΰ τοΰδε βιβλιαρίου, με- 
fl γίβτου δέ τδ ποιόν, εκλογής μέν ούση; τοΰ 
» Ψαλτηρίου παντδς εί; δοξολογίαν τε καΐ ευχήν, 
» συλλεγείσης δέ παρά τοΰ έλλογιμωτάτου έν ίε- 
» ροδιακόνοι; Κυρίου Νεοφύτου άνδρδς παρά πά- 
fl σιν ηδη γνωρίμου, καΐ τών πρδ; έμοΰ έπαίνων 
» ήκιστα έπιδεομένου- Εύμενώ; δή ούν ύμεΐς καΐ 
» περιχαρώ; τοΰτο δεςάμενοι, οϊόν τιν άπαρχήν 
fl τών έμών τουτωνΐ πόνων τή υμετέρα άγάπη 
fl προσφερόμεγον, μείζο.να κάμοΐ τήν σπουδήν έμ-

» βαλεϊτε πάντως πρδ; τδ έγχείρήμα. έντεύξε- 
» σθε γάρ συν θεώ μετ' ού πολύ ούκ δλίγόι; ζαΐ 
» άλλοι; έκδοθεϊσιν έμοΐ βιβλίο;; πλείστην όσην 
» τοϊ; φιλομαθέσι παρεχόμενοι; τήν συντέλειαν, 
fl καΐ οϊ; τισι τδ πονεΐν τοΰ ρζθυμεϊν προτετίμη- 
» ται. Εί δέ τι ζαΐ διημάρτηται, είτε παρά τδ μή 
» άκριβώς προσεσχηζέναι τή συμπλοκή τε ζαΐ 
» προσαρμόσει τών χαρακτήρων τού; περί τοΰτο 
» διαπονοΰντας, εί τέ τι ζαΐ άλλο, μή τ; πάθητε 
» ξένον, εί γε χαλεπόν τά πρώτα έν πάσι τδ τέ- 
fl λειον. Ερρωσθε"

ΔΟΎΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Θάσιος.Λ

Πληροφοοούμεθα δθεν έκ τούτων, δτι ιδρυτή; 
τή; Άθωνιάδος τυπογραφία; έγένετο ό έν τή Με
γάλη Λαύρο: τοΰ άγιου Αθανασίου άρχιμανδρίτης 
Κοσμά; δ Επιδαύριο;" πιθανόν δέ καΐ οί τυπο
γραφικοί χαρακτήρες κατεσζευάσθησαν έν αύτώ 
τώ Άγιωνύμφ Ορει· Διευθυντή; τή; έν λόγω τυ
πογραφία; ύπήρξεν ό Δούκα; Σωτήρης, Θάσιο; 
τήν πατρίδα, πρότερον έν ’ Ιασίω τή; Μολδαβία; 
διατηρών τοιαύτην (α). Τδ δέ άνά χεΐρα; πονη
μάτων τοΰ Νεοφύτου Καυσοζαλυβίτου (β), είναι 
ή απαρχή τοΰ καθιδρύματος τούτου.

’Εν άμφοτέραι; ταϊ; τυπογραφίαι; τοΰ ρηθέν- 
τος Δούκα Σωτήρη πεποίθαμεν, δτι έξετυπώθη- 
σαν καΐ έτερα άγνωστα ήμϊν βιβλία, άπερ εύχό
μεθα δπω; άλλοι διά νέων ερευνών άναδείξωσιν έκ 
τή; άφανείας.

Τρ όνομα τοΰ αρχιμανδρίτου Κοσμά τοΰ Επί" 
δαυρίου, δπερ έκ τοΰ προζειμένου βιβλιαρίου γί
νεται ήμϊν γνωστόν, κατατάσσομεν άπδ τοΰδε εύ- 

γνωμόνως είς τήν χορείαν τών έν ταϊ; ήμέραις

(α) Συν τώ περιγραφέντι βιβλίω εΰρηται δεδεμίνον κα; 
τδ ακόλουθον τοϋ πατριάρχου Γενναδίου Σχολαρίου, έκδοΓ 
θέν έν Ίασίω ύπδ τοϋ αύτοϋ Σωτήρη.

« Σύνοψΐς ευχών έκ τοϋ Ί'αλτήρος, συλλεγεΐσα παρά 
» τοϋ σοφωτάτου Γενναδίου Σχολαρίου Πατριάρχου Κων- 
» σταντινουπόλεως. Τυπωόιϊσα έπΐ της ηγεμονίας τοϋ ύψη- 
» λοτάτου καΐ Οεοαεβεστάτου αύΟέντου καΐ ήγεμόνος πά-
• σης Μολδοβλαχίας κυρίου, κυρίου Ίωάννου Κωνσταντί-
• νου Μιχαήλ 'Ρακοβίτζα Βοεβόδα, άρχιερατεύοντος τοϋ 
■> πανιερωτάτου Μητροπολίτου κυρίου, κυρίου ’Ιακώβου.
• Έν Ίασίω της Μολδαβίας, α-ϊν;'. Παρά Δούκα Σώ
ο τηρίω, τω έκ της νήσου Θάσου. »

(β) ΆνετυπώΟη έν Βενετία ύπδ τήν έπιγραφήν «Έκλο- 
“ γή τοϋ Ψαλτηρίου παντδς κα'ι εΰχή συλλεγεΐσα παρά 
“ Νεοφύτου Ίεροοιακόνου Πελοποννησίου τοϋέ; Εβραίων. 
< αψπα'. Ένετίησιν, 1781. Ιίαρά Νικολάω Γλυχεϊ, τφ 
» έ; Ιωαννίνων, » Εις 12ον σελ· 63.

τή; δουλείας σεβασμίων έκείνων κληρικών, οϊ τι- 
νες ύπδ τδ άγιον αύτών ράσον, ώσεί πολύτιμον 
παλλάδιον, κρύψαντες ζαΐ παιδείαν καί ελευθε
ρίαν, δι’ άτρύτων μόχθων, οΰς γλυκείς καθίστα 
άδολος πατριωτισμός, προητοίμασαν βελτίονα 
τήν τοΰ τουρκοκρατούμενου έθνους κατάστασιν, 
ή; ήμεϊ; σήμερον αγλαού; δρεπόμεθα τούς καρ
πούς.

’Επΐ τών χρόνων τή; δουλείας ό Αθως έλαμ- 
πρύνετο διά σχολής καΐ τυπογραφίας, καταστάς 
όντως κέντρον πνευματικόν καΐ ψυχής ίατρεϊον. 
Εκεϊ συνεκεντροΰντο όμιλοι λογίων, ών ήγοΰντο 
Εύγένιος ό πάνυ καΐ Νεόφυτος ό Καυσοζαλυβίτη;" 
έκεϊ ή φιλογένεια έπΐ κεφαλή; έχουσα Κοσμάν 
τδν 'Επιδαύριον. 'Εκεϊθεν μετωχετεύοντο τά φώ
τα καθ’ δλην τήν Ελλάδα δι’ άνδρών οΐτινες αϊ- 
ροντε; έπΐ τών ώμων τδν σταυρόν, διέτρεχον στε 
ρεά; ζαΐ Οαλάσσας, ποτίζοντες τήν αύχμώσαν 
πατρίδα τδ νέκταρ τής μαθήσεως" καΐ οί άνδρες 
ούτοι πρδς ούδέν λογιζόμενοι στερήσεις, κατα
δρομά;, προπηλακισμούς, άπελάμβανον πολλά- 
κι; ώς μονομερή τών μόχθων των άμοιβήν, τδν 
στέφανον τοΰ μαρτυρίου. Τοιοΰτος έγένετο Κο
σμάς ό Αίτωλδς, έζ τή; Άθωνιάδος σχολή; άπο- 
λυθεΐς, ζαΐ έν Ελλάδι πρώτος διά πυοετώδους 
ζηρύξεω; τήν ομόνοιαν, τήν παιδείαν καΐ τήν 
ελευθερίαν στηρίξα; καΐ έπεζτείνας.

Εάν άναλογισθώμεν τά; δυσκολία; καΐ τήν με
γάλην δαπάνην, άς συνεπήγεν έν τή έποχή έκεί

νη ή σύστασι; μιά; τυπογραφία;, κατ’ άντιπα- 
ράθεσιν πρδς τά; σημερινά; εύκολίας καΐ τδ όλι- 
γοδάπανον, μακαρίζοντε; μέν άποτίομεν φόρον 
ευγνωμοσύνη; πρό; τού; άνδρα; έκείνου;, μεμφό- 
μενοι δέ ψέγομεν πικρώ; τήν ακηδίαν τών νΰν 
διεπόντων τάς μονάς τοΰ Αθωνος, μή κατορθω- 
σάντων νά έχωσιν ούδέ μίαν ζάν τυπογραφίαν. 
Καθ’ ά έπληροφόρησαν ήμάς φίλοι άξιόπιστοι, τι- 
νές τών ηγουμένων ήσθάνθησαν πρό τινων χρό
νων τήν άνάγζην ταύτην, άλλά διά τήν αντιζη
λίαν καί τά μικροπρεπή τών πολλών φρονήματα 
ειδον τδ άξιέπαινον σχέδιόν των άποτυχόν.

Λ; έκτην τυπογραφίαν δυνάμεθα νά καταριθ- 
μήσωμεν, τμήμα τι ελληνικού τυπογραφείου ύ- 
πάρχον έν Κωνσταντινουπόλει έν τινι αρμένική 
τυπογραφία, οθεν έξετυπώθη, τω 1798, τδ έξής 
φυλλάδιον.

σ Διδασκαλία πατρική συντεθεϊσα παρά τοΰ 
» μακαριωτάτου Πατριάρχου τή; αγίας πόλεως 
» Ιερουσαλήμ κύρ Ανθίμου, είς ώφέλειαν τών όρ- 

fl Οοδόξων Χριστιανών" νΰν ποώτον τυπωθεϊσα δι’ 
» ιδίας δαπάνης τοΰ παναγίου τάφου. Εν Κων- 
fl σταντινουπόλει. Παρά τώ τυπογράφοι Πογώ; 
» ’ίωάννου έξ Αρμενίων, αψ^ηί Εΐ; 8°»· σελίδες 
» 23 (α). »

Είς άπάντησιν τή; Πατριχης ταύτης ύιύασκα- 
■Ιίας, γραφείση; τ^ διαταγή Σουλτάνου Σελίμη 
Β’. έδημοσίευσεν ό Κοραή; άνωνόμως τήν γνω
στήν ’Αύε.Ι^ικηκ diiaaxa.Uar, τυπωθεϊσαν έν 
Παρισίοι; καΐ ψευδωνύμως φέρουσαν ώ; τόπον 
τυπώσεως τήν Ρώμην, ό δέ Villoison γοάφων 
πρδ; τδν Αρλέσιον, παραδέχεται τήν γνώμην τοΰ 
γράψαντος τήν άντίβρησιν Κοραή, 8τι ή έν λό- 
γςο διδασκαλία δέν έγράφη ύπδ τοϋ πατριάρχου 
Ανθίμου, άλλά παρά τουρζοφίλου Ttvo; άγύρ- 
του (β).

»
»

Τδ όνομα τοΰ Πογώ; φαίνεται ζαΐ εί; τδ άκό- 
λουθον φυλλάδιον.

« Πρδ; τού; Ρωμαίου; τή; Ελλάδος ό φιλόπα- 
τρι; ’Ελευθεριάδη;. Εν Κωνσταντινουπόλει" πα
ρά τώ τυπογράφφ Πογώ; ίωάννου έξ Αρμενίων, 
τη 4 όζτωβρίου, 1798.
Άλλά τοΰτο, έκδοθέν έν Παρισίοι;, ψευδωνύ

μως φέρει ώς τόπον τυπώσεως τήν Κωνσταντι
νούπολή. ’Εγράφη δέ ζαΐ τοΰτο ύπδ τοΰ Κοραή 
εις άπάντησιν εγκυκλίου τοΰ πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως Γρηγορίου Ε’, έκδοθείσης ωσαύ
τως τή διαταγή τής όθωμανική; Πύλης κατά 
τών Γάλλων (γ). 0 Κ. Βρετδ; συγχέει τήν εγ
κύκλιον ταύτην μέ τήν άνωτέρω Διδασκαλίαν τοΰ 
Ανθίμου. Άλλά ζαΐ πρδ αύτοΰ έτεροι εϊχον πάθει 
ταύτό" καϊ ό Villoison γράφει πρδς τδν Αρλέ
σιον περί τούτου" « Il ne faut pas confondre 
celle leltre circulaire du Patriarclie deCon-

(α) Κατάλογος Βρετοϋ. Τόμ. Β'. σελ. 108, άριύ. 
291.

(β) Fabricii, Bibliotheca Graeca, cd. Harles. Tom. 
XI. σελ. 564—65.

(γ) Βλε'πε την εγκύκλιον ταύτην είς Τά χατά τδν πα
τριάρχην Γρήγορων Ε'. (Τόμω Α'. σελ. 201) ένβα 
έσφαλμε'νω; σημειοϋται ώς έχδοΟεϊσα τδ ίτο; 1797, ένώ 
ή βωσσο-τουρχική χατά των Γάλλων συμμαχία, συνέπεια 
της δποίας έςεδόόη χαΐ ή έγχύκλιος αΰτη, συνήφθη κατά 
Σεπτέμβριον τοϋ έτους 1798. Ί1 γνώμη μας αΰτη έπικυ- 
ροϋται καΐ ύπδ της χατά τδν αύτδν μήνα (Σεπτεμβρίου 23, 
1798) έχδοθείσης περί τής αύτής δποθέσεως πρδς τδν Μη
τροπολίτην Σμύρνης έγκυχλίου, χαταχωρηΟείσης έν τω 
Β' Τόμω, σελ. 505 τής αύτής Συλλογής.
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slantinople avec I' instruction du Patriarche 
de Jerusalem Antbime ». (a)

0 ’Αρμένιο; Πογώ; ήτον ού μόνον τυπογράφος, 
άλλά καί δεξίώτατος χαράκτη; καί χύτη; τυπο
γραφικών χαρακτήρων. Τπό τούτου, ώ; μ’ έπλη- 

ροφόρησεν ό Κ. 1 Φιλήμων, έχαράχθησαν αί μή- 
τραι καί έχύθησαν οί χαρακτήρες οί χρησιμεύ
σανε»; πρός έκτύπωσιν τοΰ Μεγάλου Λεξικού 
(Κιβωτό; τή; Ελληνική; Γλώσβτ,;), τυπωθέντο; 
έν τώ Πατριαρχικό» τυπογραφείο», τω 1819.

■-----------------------
ΒI Β A I Ο Γ Ρ Α Φ I Α.

"Εχθεσις τών χατά τό άημοτιχόν Βρεφοχο- 
ιιείον Αθηνών, ύπό Αναστασίου Ζίννη, ιατρού. 
Εν Άθήναις Ι&66.

’Εάν τι; ήδύνατο νά Ιδη τήν νΰν πρωτεύουσαν 
τοΰ βασιλείου τή; Ελλάδος εις ήν κατάστασιν 
διετέλει πρό δισχιλίων ετών, θά έμενε κατάπλη
κτος απέναντι τή; λάμψεω; πολλοτάτων καί με- 
γαλοπρεπεστάτων μνημείων, ναών, θεάτρων, στο
ών, άγορών καί τοσούτων άλλων καλλιτεχνικών 
οικοδομών περικοσμουσών αύτήν πανταχόθεν.

Σήμερον δέν έχομεν μ.έν έν 'Αθήναι; τοιαϋτα 
θαυμαστά αριστουργήματα, έχομεν βμω; άλλα 
ταπεινότερα οικοδομήματα, τών οποίον ή θέα 
συγκινεϊ καί άνυψόνει τήν ψυχήν ύπεοάνω τή; ύ
λη; καί φέρει αύτήν καθαράν καί αγνήν πολύ 5- 
ψηλότερα τοΰ ΪΙαρθενώνος, καί τοΰ όλύμπου τή; 
είδωλολατρείας, τήν φέρει πρός τόν θρόνον τοΰ 
Παναγάθου καί πανοικτίρμονος Δημιουργού ! Τό
τε μέν ή φιλοσοφία έδιδάσκετο εις τά; στοάς, εί; 
τού; περιπάτους, είς τά; ακαδημία;, παντού τέ
λος πάντων, καί έδιδάσκετο υπό τών περικλεεστέ- 
ρων τής φιλοσοφία; διδασκάλων, τοΰ Σωκράτους, 
τοΰ Πυθαγόρου, τοΰ Πλάτωνος, τοΰ 'Αριστοτέ- 
λου; άλλ' άφ’ ετέρου οί ’Αθηναίοι εσφαζον άνη- 
λεώ; τούς αιχμαλώτους, καί λαόν ολόκληρον κα- 
τεδίκαζον είς αίσχράν δουλείαν, οί δέ Σπαρτιά- 
ται τού; είλωτα; απέκλειαν άπό τή; άνθρωπό- 
τητο; τόν κύκλον, καί διά νά προλάβωσιν ένδεχο- 
μένα; δήθεν καί φαντασιώδεις άποστασίας, έδο- 
λοφόνουν αύτού; καί άγεληδόν παρέδιδον είς τών 
δημίων τά; χεϊρας, καί αύτά δέ τά τέκνα των οί 
γονείς, δσα έγεννώντο ασθενή καί πάσχοντα, έφό- 
νευον κατακρημνίζοντε; τά δυστυχή αύτά πλά
σματα τοΰ Θεού εί; απόκρημνα βάραθρα !

(α) Fabric, ,αύτόβι.

Σήμερον ή φιλοσοφία είναι μάθημα καταναγκα- 
στικόν εΐ; τού; φοιτητή; τοΰ Πανεπιστημίου μό*  
νον και διδάσκεται ύπό τοΰ συγγραφέω; τών φ ι- 
λολογικών πάρεργων, δηλαδή υπό άν· 
Ορώπου καταγινομένου εί; πάν άλλο έργον ή 
τήν φιλοσοφίαν' καί δμω; δέν άποσφάττονται 
πλέον οί άνθρωποι, ώ; ποίμνια προβάτων, δεν πω- 
λοΰνται εΐ; τά; άγορά; ώ; ανδράποδα, δέν κρη
μνίζονται τά βρέφη εί; τά βάραθρα' άλλ’ ή εύ- 
σπλαγχνία, ή φιλανθρωπία, δ χριστιανισμό; πε
ριθάλπει καί απελεύθεροι τού; αιχμαλώτους, ά- 
πονέμει ισονομίαν είς τού; πολίτας καί πολλά φι
λανθρωπικά καταστήματα έχουσι τά; Ούρα; αυ
τών άνοικτά; εΐ; τού; άπόρους, είς τούς άσθενεΐς, 
εί; τά ορφανά, εΐ; τά έγκατχλελειμμένα νήπια !

Τίς ταϋτα βλέπων δέν Οά όμολογήση δτι υ
πάρχει μεγάλη έπί τά κρείττω διαφορά μεταξύ 
τή; παλαιάς εκείνη; ύπερεξυμνουμένη; έποχής, 
κα'ι τή; σημερινής; Τις έπισζεπτόμενος τά πολ
λά έν 'Αθήναι; φιλανθρωπικά καταστήματα, τά 
νοσοκομεία, τά ορφανοτροφεία, τό πτωχοκομεϊον, 
βρεφοκομείου, δέν θά άνακοάξη μεθ’ ήμών ότι ή 
Ελλάς όχι μόνον δέν άπέθανεν, όχι μόνον άκμάζει, 
άλλά καί λαμπρότερα τρόπαια δόξης καί φήμ.ης 
άνεγείρει έπί τών ερειπίων τοΰ παλαιού αυτή; 
μεγαλείου.............

Τοιαϋτα; ιδέας διήγειρεν έν ήμϊν ή άνάγνωσις 
τή; άξιολόγου έκθέσεω; τών κατά τό δημοτικόν 
βρεφοκομεΐον Αθηνών, συντ αχθείσης καί δήμο- 
σιευθείση; ύπό τοΰ διευθύνοντο; αύτό ιατρού κ. 
Αναστασίου Ζίννη.

11 θεία πρόνοια υπό τήν μορφήν τοΰ φιλανθρω
πικού τούτου καταστήματο; παραλαμβάνει τά 
έκθετα βρέφη καί τά διασώζει άπό τοΰ ψύτ 
χου;, άπό τή; πείνη; καί άπό τοΰ θανάτου, περι- 
Οάλπουσα αύτά φιλοστόργως καί άναπληοοΰσα 
τήν έλλειψιν άσπλάγχνου και κακοήθους μητοός. 
Τά άλλα φιλανθρωπικά καταστήματα προστα- 
τεύουσι δεχόμενα υπό τήν σκεπήν αύτών τού; ά- 
τυχοΰντας, τό δέ βρεφοκομεΐον προλαμβάνει τό 
έγκλημα, σώζει έν άνθρώπινον πλάσμα, παρασκευά
ζει πολίτην τή πατρίδι. — Δέν δύναταί τις νά μή 
δακρύση τήν επιγραφήν καί μόνην άναγινώσκων 
τοΰ ίεροΰ τούτου καθιδρύματο;, Βριφοχομεΐον' 
τρόπαιον δηλαδή κατά τής βαρβαρότητος, θρίαμ
βος τοΰ Χριστιανισμού, ποαγματαποίησις τών ιε
ρών λογίων τοΰ Ιησού Χριστού είπόντος, « δς 
ίάν iifaai ΐν τών παιύΐων τούτωκ, ittd ύί/ε· 

ται ».

[
Εκ τή; περί ή; ό λόγο; έκθέσεω; μανθάνομεν 

ότι τό βρεφοκομεΐον ίδρύθη περί τά τέλη τοΰ 
«τους I 859, καί δτι ένώ κατά τό πρώτον έτος 

έξετέθησαν μόνον 84 βρέφη, κατά τό πέμπτον ό 
αριθμός τών έκτεθέντων έφθασενεί; I 17, προελ- 
Οούση; τή; αύξήσεως ταύτη; έκ τή; άναλόγου 
αύξήσεως τοΰ πληθυσμού τών Αθηνών, δστι; ένώ 
τώ I85G μόλις άνέβαινεν εί; 30,9GJ κατοίκου; 
τώ 1861, είχε φθάσει εΐ; 41,298 (I). Δύο δέ 
τινα μετ εύχχριστήσεω; καί εθνική; υπερηφάνεια; 
έν αύτή πρό; τοΐ; άλλοι; παρετηρήσχμεν, πρώ
τον οτι ή άναλογία τών έκτιθεμένων νόθων πρό; 
τά; νομίμου; γεννήσει; είναι έν Αθήναι; μικρά, 
δηλαδή ώ; 13 πρό; 100, ένώ έν Ρώμη είναι δι- 
πλασία καί έν Πετρουπόλει καταντά. 47 πρός 
100 ! έξ ού εξάγεται ότι τά ήθη καρ’ ήμϊν ει 
ναι χρηστότερα συγκριτικό»; πρό; τού; άλλου; 
έξευγενισμένου; λαού;. Περί δέ τοΰ δευτέρου άφή- 
νομεν νά λαλήση αύτό; ό εύγλωττος συντάκτης 
τή; έκθέσεω;. α ό εύεργετικό; σκοπό; τή; ιδρό- 
σεω; τοΰ Βρεφοκομείου, λέγει, δέν ήθελεν όμολο- 
γουμένω; έκπληροΰσθαι έντελώς, έάν πρός τή πε
ριθάλπει τών εκθέτων μή έλαμβάνετο συγχρόνως 
πρόνοια καί περί τή; άποκαταστάσεως αύτών. 
Διό ή Δημοτική άοχή ’Αθηναίων φιλανθρώπως 
άναδεξαμένη τήν διατροφήν τών δυστήνων τού
των πλασμάτων πατρικώς προύνόησε περί τής 
άποκαταστάσεως αύτών, όρίσασα νά είσάγωνται 
ταύτα μετά τό τέλος τοΰ ογδόου έτους τή; ήλι- 
κία; αύτών είς έργοστάσιον πρός έκμάθησιν τέ
χνης τινός ή νά άποκατασταίνωνται κατ’ άλλον 
τρόπον έξασφαλίζοντα τό μέλλον αυτών.

« Εύτυχώς δμως άπό τή; ίδρύσεω; τοϋ Βρεφο
κομείου έω; νΰν δέν εύρέθημεν εί; τήν ανάγκην νά 
πραγματοποιήσωμεν τό μέτρον τούτο, διότι ή 
φιλανθρωπία τών συμπολιτών ήμών δρμωμένη έκ 
τή; πεποιθήσεως δτι έκπληροΐ έργον Οεάρεστον 
καί χριστιανικόν προλαμβάνει ήμά; πολλά έκ τών 
εκθέτων υιοθετούσα κατ’ έτος. II δέ υιοθεσία τών 
εκθέτων βρεφών σπανιωτάτη μέν έν τισι, πάντη 
δέ άγνωστο; παρά τοϊ; πλείστοι; τών άλλων 
έθνών, άποδεικνύει έναργώς, ότι παρ ήμϊν υπάρ- 
χουσιν άρετα'ι χριστιανικαί, ών άμοιροΰσι πολλά 
τών σεμνυνομένων έπί πολιτισμό» κρατών, δπερ 
μεγίστην τιμήν περιποιεΐ εί; τό ήμέτερον έθνος.» 

Αυπούμεθα δτι δέν δυνάμεθα νά παραθέσω- 
μεν ενταύθα καί άλλα; περιεργοτάτα; καί πολ-

(1) Έχτοτε δ πληθυσμό; προέβη κατ’ αυςοντα, έννοεΐ- 
λόγον. 

λοΰ λόγου άξίας περικοπή; έκ τή; έκθέσεω;. Τού
το μόνον λέγομεν, δτι χάρις εις τήν άοκνον καί 
πεφωτισμένην επιμέλειαν τοΰ διευθύνοντο; αύτό 
κ.’Αν. Ζίννη, καί τά; εύρεία; γνώσεις ά; διά βα- 
θεία; μελέτη; καί μακροχρονίου πείρα; ό φιλάν
θρωπο; ούτος ιατρό; έκτήσατο περί τά νοσήματα 
τών παίδων, τό Βρεφοκομεΐον άγλαού; έφερεν άπό 
τή; ίδρύσεώ; του καρπού; καί όλονέν εύοδοΰται, 
καί περ άντιπαλαΐσαν κατά πολλών δυσχερείων ά- 
ναφυεισώνέκ τής οκτωβριανής μεταπολιτεύσεως.»

Περαίνοντε; τήν σύντομον ταύτην βιβλιογρα
φίαν παραθέτομεν άντί άλλη; εύχής τήν τε
λευταίαν περικοπήν τοΰ επιλόγου τής έκθέσεω;. 
« Τελευτώντε; ενταύθα τόν λόγον, έκπληροϋμεν
καθήκον εύάρεστον άμα δέ καί ιερόν επικαλούμε
νοι θερμώς υπέρ τών δυστήνων εκθέτων βρεφών 
τήν συνχρωγήν τών ένταύθά τε καί έν τή άλλο- 
δαπή φιλελεημόνων ομογενών. Πεποίθαμεν δέ δτι 
οι φιλάνθρωποι ομογενείς οί μετά τοσαύτη; γεν- 
ναιότητο; έπιδαψιλεύοντε; τόν πλούτον αύτών 
πρό; ϊδρυσιν Ορφανοτροφείων, πτωχοκθμείο»ν, νο
σοκομείων κτλ. μιμούμενοι τό όντως χριστιανικόν 
παράδειγμα τών αειμνήστων Τσίμα, Κασαβέτη 
καί τών αξιότιμων Κυρίων Κοντογιαννάκη, ’Αθ. 
Ίωαννίδου καί άλλων, δέν Οέλουσιν άρνηθή τόν 
οβολόν των υπέρ άτυχων πλασμάτων, άτινα ά- 
πανθρώπως ριπτόμενα γυμνά καί λιμώττοντα είς 
τά; άγυιά; υπό τή; φυσική; αύτών προστάτιδος, 
έκ μόνου τοΰ έλέου; τών εύγενών καρδιών τήν 
σοιτηρίαν προσδοκώσιν- »

Εϊθε νά είσακουσθή η φιλάνθρωπο; αυτή πρόσ- 
κλησι;, η προτιθεμένη τήν θεραπείαν πολλών καί 
μεγάλων άναγκών τοΰ Βρεφοκομείου, καί νά ευ- 
συνθή οΰτω ό κύκλο; τών ευεργετών τή; μικρά; 
μέν μεγαλυνθησομένης δ’ Ελλάδος.

Θ. Ν. Φ.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ.

Εις τρεις κυρίως έποχάς δύναταί νά διαιρεθή ή 
κατάστασι; τή; παιδεία; τών νεωτέρων Ελλήνων 
άπό τίς άναγεννήσεω; τών γραμμάτων έν τή Α
νατολή.

Η πρώτη άρχεται άπό Γενναδίου τοΰ Σχολά-
ρίου έπί Μωάμεθ τοΰ Β*, έν έτει 1 453, μέχρι τού
τέλου; τοΰ δέκατου ογδόου αίώνος,

Η δευτέρα άρχεται άπό ’Αδαμάντιου Κοραή έν
[έτει 1802, μέχρι τή; Ελληνική; έπαναστάσεω;.
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Η δέ τρίτη άρχεται άπδ τής είς Ελλάδα άφί- 
ζεω; τοϋ Βασιλέως Ωθωνος, έν έτει 1832, μέχρι 
τών καθ’ ήμάς ημερών.

ΕΠΟΧΗ ΠΡΩΤΗ
'Από Γενναδίου τοΰ Σχο.1αρίου {Αχft 

Αδαμάντιου Κοραή.
Η άναγέννησι; τών γραμμάτων έν τή ’Ανατο

λή έλαβε την αρχήν αύτής άπδ Γεωργίου το& 
Σχολαρίου, δστις, ψηφισθεϊς Οικουμενικός Πα
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως έν έτει 1453, έπί 
Μωάμεθ τού Β’, μετωνομάσθη Γεννάδιος. 0 Μωά
μεθ εϊχε διατάξει τους έν Κωνσταντινουπόλει χρι
στιανούς, τέσσαρας ήμέρας μετά τήν αλωσιν αΰ' 
τής, νά έκλέξωσιν έλευθέρως Πατριάρχην κατά 
τήν έπικρατοΰσαν είς αύτους συνήθειαν. Εκλεχθέν- 
τος λοιπδν Πατριάρχου τοϋ Γενναδίου, άνδρδ; 
πεπαιδευμένου καϊ έναρέτου, ό Σουλτάνος ήθέ
λησε νά έκτελεσθώσιν δλαι αί έθιμοταξίαι, δσαι 
έγίνοντο κατά τήν έκλογήν νέου Πατριάρχου έπί 
τών χριστιανών Λύτοκρατόρων· όθεν καλέσας τδν 
Γεννάδιον είς τά ’Ανάκτορα «μίλησε πρδς αυτόν 
φιλοφρόνω;, περιέβαλε λαμπρόν έπανωφόριον, έ- 
δωρήσατο βαρύτιμον ποιμαντικήν ράβδον καϊ συ- 
νώδευσεν αυτόν μέχρι τής Αυλής, δπου προσήχθη 
είς τον νέον Πατριάρχην 'ίππος έκ τοΰ Βασιλικού 
σταύλου, έπϊ τοϋ όποιου άναβάς ό Γεννάδιος κα
τά βασιλικήν διαταγήν μετέβη είς τδ έν τώ ναώ 
τών αγίων ’Αποστόλων νέον Πατριαρχείου, πα- 
ρακολουθουσης αύτδν λαμπρά; συνοδία; μεγιστά
νων ’Οθωμανών.

'θ Γεννάδιος λοιπόν, λαβών παρά τοϋ Σουλτά 
νου τούτου πολλά προνόμια, μεγάλας τιμάς και 
πολιτικήν εξουσίαν έφ δλων τών κατά τδ Τουρκι
κόν κράτος χριστιανών, καί διαταχθεϊς νά τακτο
ποιήσω τδ Γραικικδν έθνος κατά τά θρησκευτικά 
δόγματα και τά ίδια αύτοϋ έθιμα, προσεκάλεσεν 
εϊς Κωνσταντινούπολιν δλους τούς φυγάδας πε
παιδευμένους τοϋ έθνους, μετεκάλεσεν άπδ τήν 
Τραπεζούντα καί άλλα μέρη τάς εξόριστους εύ- 
γενεϊ; οικογένειας τών Γραικών, καϊ έσύστησε 
πρώτος τήν έν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικήν 
Σχολήν, έξ ής έμορφώθησαν δλοι οί μετά ταϋτα 
εί; διάφορα μέρη διασπαρέντες διδάσκαλοι τής 
Ελληνικής γλώσσης καί φιλολογίας.

'θ Γεννάδιος συνέγραψε πολλά έκκλησιαστικά 

συγγράμματα και διάφορα κατά Λατίνων υπο' 
μνήματα, τυπωθέντα iv τώ τόρω της 'Αγάπης,
κατά τδ έτος 1698. Πατριαρχεύσα; δέ έξ περί
που έτη, παρητήθη έκουϊίως, καί μεταβάς είς τδ

έν Σέ^ραις μοναστήριον τοϋ Προδρόμου ίτελεύτη- 

σεν έκεΐ μετά δύο έτη.
’Εκ τών έξερχομένων τής Σχολής ταύτης μα

θητών οί μέν είσήρχοντο είς τδν κλήρον, οί δέ 
μετέβαινον είς τήν ’Ιταλίαν, δπου τελειοποιούμε- 
vot είς τά μαθήματα, τά δποϊα εϊχον άκροασθή, 
προσεκτώντο καί τινας γνώσεις τής ’Ιατρικής, 
τών φυσικών καί μαθηματικών έπιστημών, καί 
τής Λατινικής καί ’Ιταλικής γλώσσης, έπιστρέ- 
φοντες δέ είς Κωνσταντινούπολιν οί μέν αύτών με- 
τΑρχοντο τ^ν διδάσκαλον, λαμβάνοντες οί πλεϊ- 
στοι τδ μοναδικόν σχήμα, οί δέ έπηγγέλλοντο 
τήν ’Ιατρικήν καθ’ δλην τήν επικράτειαν τή; 
Τουρκίαε.

’Εκ δέ τούτων τών μόνων κατ’ έκείνην τήν έ- 
ποχήν πεπαιδευμένων τοϋ έθνους, οί μέ εισερχό
μενοι είς τδν μοναχικόν βίον προχειριζόμενοι έ- 
πίσκοποι και μητροπολϊται, συνίστων Σχολεία 
κατά τάς έπαρχίας αυτών, οί μετερχόμενοι τήν 
ιατρικήν και σχετιζόμενβι μετά τών κρατούντα» 
ένεκα τοϋ έπαγγέλματο; αυτών, κατώρθωσαν 
βαθμηδόν νά λάβωσι μέρος εί; τήν πολιτικήν κυ- 
βέρνησιν τοϋ Τουρκικού κράτους, γινόμενοι διερμη
νείς, καϊ μετά ταϋτα ήγεμόνε; τής Βλαχίας καί 
Μολδαυίας’ καϊ τοιουτοτρόπως άνηγέρθησαν κα
τά τδν δέκατον έβδομον αιώνα τά Σχολεία τή; 

I Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ Αθωνος, τών ’ΐωαννί- 
νων, τή; Πάτμου, τής Κοζάνης, τοΰ Τυρνάβου, 

I τού Βουκουρεστίου, τοϋ Ιάσιου, τής Χίου, τών 
Κυδωνιών, τής Κερκύρας, τή; Λαρίσσης, τή; Δη- 
μητσάνης καϊ διάφορα άλλα.

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΛΝΤ1ΝΩΤΠΩΛΕΩΣ.
Τδ Σχολεΐον τούτο συστηθέν κατά πρώτον, ώς 

εΐπομεν, υπδ τού Πατριάρχου Γενναδίου, έξηκο- 
λούθει άδιακόπως καϊ έπϊ τών διαδόχων αύτοϋ" 
άλλά κυρίως τδ Σχολεΐον τοϋτο ήρχισε νά άκμά- 
ζη άπδ Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, διδάσκον
τος έν αύτώ περϊ τά τέλη τοϋ 17 άπδ Χριστού 
αίώνος. Ούτος συνέταξε καϊ τδ περί συντάξεως 
τών οχτώ μζρών τοΰ Λόγου σύγγραμμα, καϊ υ- 
πήρξεν ό σοφώτερος καϊ ώφελιμώτερος διδάσκα

λος τής έποχής αυτοΰ.
Τδν Μαυροκορδάτον διεδέχθη ’Αντώνιος δ Βυ

ζάντιος, ό έκ τής Λατινικής μεταφράσας τήν είς 
πάντας γνωστήν καϊ καθ’ δλα τά έλληνικά σχο
λεία μέχρι πρδ δλίγου διδασκομένην Χρηστομά
θειαν (γράφε Χρηστοήθειαν). Εν τώ αύτώ Σχολείω 
ηκμασεν δμοίω; δ έξ ’Αντιπάρου Ανανίας, συγγρα
φεύ; βιβλίου έπιγραφομένου Σπ.Ιάγχνον Γραμ~

ματιχής η περί Μορίων, δπερ έξεδόθη έν Βενετία 
κατά τδ έτος 1794.

Αλλ αί έπισνημονικαϊ ανακαλύψεις καϊ αί νεώ- 
■τεραι γνώσεις ήσαν έπϊ τοσοϋτον άποκεκλεισμέναι 
τοΰ Σχολείου τούτου, ώστε Σέργιό; τι; Μακραϊο; 
διδάσκαλο; τών έπιστημών έν αύτώ, νομιζόμενο; 
κατ’ έκείνην τήν έποχήν ταμ-ίον πάση; σοφίας, 
συνέγραψεν Ιιλληνιστϊ καϊ έξέδωκεν έν Βιέννη έν 
έτει 1796, βιβλίον έπιγραφόμενον τρύπχιον να
τά Κο.τερνίχου, δι ού έπροσπάθει νά άναιρέση τά 
έπιστήμονικά συστήματα αύτοϋ τε καϊ τοΰ Νεύ- 
τωνο; δι έπιχειρημάτων, άποδεικνυόντο» παχυ- 
λοτάτην άγνοιαν τών στοιχείων τή; μηχανική;, 
έν ώ κατά τήν έποχήν ταύτην ή φυσική τοϋ Θεο
τόκο έοιδάσκετο είς πολλά Σχολεία τή; Ελλάδος.

Επϊ τέλους έν έτει 1803, Δημ.ήτριος δ Μου 
ρούζη; έκτισε νέον Πατριαρχικόν Σχολεΐον κατά 
τδ μέρο; τοϋ Βοσπόρου τδ ένομαζόμε/ον Ξηρο- 
χρήνη, διά συνδρομής τών αρχιερέων κα1. τών 
έγκριτων τοϋ έθνους, κάταστήσας έν αύτή δι
δάσκαλον τδν έκ Χίου Δωρόθεον Πρώΐον, άνδρα 
ειδήμονα τών νεωτέρων θεωριών καϊ μαθητεύσαν- 
τα έν ’ΐταλίρι καϊ Γαλλία. Τδ δέ Σχολεΐον τούτο 
κδφέλησε τά μέγιστα μέχρι τού έτους 1807.

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΩΤ ΑΘΩΝΟΣ.
Τδ Σχολείου τούτο εϊναι τρανωτάτη άπόδει- 

•ξει; τοΰ πόσον δ ’Ανατολικός κλήρος έφρόντιζεν 
αείποτε περϊ τής άναγεννήσεως τής Ελληνική; 
παιδείας, καϊ προξενεί μεγάλην τιμήν είς τδν πρώ
τον αύτής καθιδρυτήν τδν Πατριάρχην Κύριλλον 
τδν έκτου-

Η Σχολή αΰτη άνηγέρθη έν έτει 1753, διά 
κοινής δμοίως συνεισφοράς τών αρχιερέων καϊ λοι
πών κληρικών, καί ήτο προωρισμένη διά νά χρη
σιμεύσω ιδίως είς τήν μόρφωσιν τοϋ πνεύματος 
τών διά τήν ίεοωσύνην προωρισμένων νέων. Η εύ- 
ρύχωρος οικοδομή τής σχολή; τοΰ Αθωνος έχώ- 
ρει περίπου 500 μαθητάς' καϊ Σχολάρχη; μέν 
αύτής προσεκλήθη έπισήμως υπό τοϋ Πατριαρ
χείου δ περίφημος Ευγένιο; δ Βούλγαρις, Κερκυ- 
ραϊος τήν πατρίδα’ διδάσκαλοι δέ τή; Ελληνικής 
γλώσσης διωρίσθησαν Νεόφυτος ίεροδιάκονος δ 
Καυσοκαλυβίτης κα1. Παναγιώτης δ Παλαμά;. 
Πλήθος μαθητών συνέ^εε πανταχόθεν διά νά 

| άκροασθώσι τά μαθήματα τοϋ μεγαλοφυούς καί 
πολυμαθούς Ευγενίου’ καί μολονότι ή ’Αθωνιάς 
Σχολή δέν διήρκεσεν είμή μόνον πέντε έτη, άλλά 
τά φιλοσοφικά καϊ επιστημονικά μαθήματα τοϋ 

I π.εριφήμου τούτου άνδρδ; δύνανται δικαίως νά

θεωρηθώσιν ώ; τά πρώτα σπέρματα τή; μετά 
ταύτα κατά τήν Ελλάδα ευφορία; τών έπιστημών.

ό Εύγένιο; παραιτήσας τδν Αθωνα ένεκα δυ
σαρεσκειών τινών προσεκλήθη μετά τινα έτη εί; 
ί’ωσσίαν, δπου προχειρισΟεϊ; πρώτος αρχιεπίσκο
πος τή; νεοσυστάτου αρχιεπισκοπή; Σλαβωνίου 
καϊ Χερσώνο;, κα! παραιτηθείς μετά τινα έτη, 
έζη έν Πετρουπόλει, δπου καϊ έτελεύτησεν έν έ- 
τει 1806. ’Εκ τών πολλών αύτοϋ πρωτοτύπων 
συγγραμμάτων καϊ μεταφρασμάτων, τά άξιολο- 
γώτερα είναι ή Αογιχή, ή Μεταφυσική, ή κατ’ 
επιταγήν τής αύτοκρχτορίσσης Αικατερίνη; γενο- 
μένη παρ’ αύτού μετάφρασις τοΰ Ούΐργι Μου, ή 
περί τής εχπορεύσεως τοΰ' Αγίου Πνεύματος Α- 
δάμ τοΰ Ζοιρνιχαθίου, χαΐ τά άρέσχοντα τοϊς 
φι,Ιοσόφοις.

ΣΧΩΛΕΙΩΝ ΤΩΝ 1ΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Εί; τήν πόλιν τών ’ΐωαννίνων χρεωστεΐ ή Ελ

λά; κατά μέγα μέρος τήν άναγέννησιν τής παι
δείας, ού μόνον διά τήν έκεΐ σύστασιν καϊ συντή- 
ρησιν Σχολείων, άλλά καϊ διά τήν πολυμάθειαν 
τών διδασκάλων, καϊ μάλλον διά τδν ζήλον, 
δι' ού περιέθαλπον οί ’ΐωαννίται τού; έν αύτοϊ; 
μαθητάς. Τδ πρώτον Σχολεΐον ταύτης τής πό
λεως έκτίσθη περϊ τδ 1690 έτο; διά δαπάνη; 
τοϋ Μάνου Γκιούμα, εύπατρίδου τών ’ΐωαννίνων, 
καί διετηρήθη μέχρι τοϋ 1820 έτους. Πρώτο; 
διδάσκαλο; τοϋ Σχολείου τών Ίωαννίνων έχρη- 
μάτισεν ό έκ τή; πόλεω; ταύτης Βησαρίων ό 
Μακρής ιερομόναχος, μαθητής τοΰ έν Κωνσταντι- 
νουπόλει διδάξαντο; 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. 
ύ Βησαρίων ούτος συνέταξε καϊ τεχνολογίαν τή; 
γραμματικής κατ έρωταπόκοισιν σνομάσας αύ
τήν ΣταχυοΛογίαν, έκδοθεϊσαν πολλάκις έν Βε
νετία, καϊ πρδς τούτοις ορθόδοξον θεο.Ιογίαν, 
έκδοθεϊσαν έν Βουκορεστίω. Σχολαρχήσας δέ έν
νέα έτη άπέθανεν έν έτει 1 699.

Τδν Βησαρίωνα διεδέχθη άλλος σοφώτερος 
συμπολίτης αύτού, δ ίερεύς Γεώργιος Σουγδουρής. 
Ωύτο; εϊχε διδαχθή έν Βενετία τήν Ελληνικήν, 
Λατινικήν καϊ Ιταλικήν γλώσσαν, καϊ παρέδιδεν 
έν τή Σχολή ταύτη ού μόνον τά Ελληνικά μαθή
ματα, άλλά και πρδς τούτοις φολοσοφίαν καϊ φι
λολογίαν. Συνέταξε δέ διά τούς μαθητάς αύτοϋ 
γραμματικήν σύντομον, έκδοθεϊσαν πολλάκις έν 
Βενετία, καϊ είσαγογήν .Ιογιχής, ήτις πολύν χρό
νον έδιδάχθη κατά τά Ελληνικά σχολεία χειρόγρα
φος καϊ κατά πρώτον έτυπώθη έν Βιέννη έν έτει 
1792. 'Ω Μελέτιο; αναφέρει, ότι ό Σουγδουρής
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διέδωκε ττ,ν Ελληνικήν παιδείαν καΐ γλώσσαν 
είς τήν πρότερον καταβεβαρβαρωμένην Ευρωπαϊ
κήν Τουρκίαν διά τών μαθητών αύτοϋ, διασπα 
ρεντών άνά πάσαν χώραν και πόλιν. Απίθανε δέ 

περί τό έτος 1715.
Σύγχρονος καί συνδιδάσκαλος τοϋ Γεωργίου 

Σουγδουρή ύπήρξεν ό ίερεύς Αναστάσιος Παππά 
Βασιλείου, δστι; πρώτος έδωσε νύξιν τινά τή; 
Γεωμετρίας είς τούς μαθητάς τοΰ Σχολείου τών 
Ιωαννίνων, καΐ συνέταξε στοιχειώδη εισαγωγήν 

τών μαθηματικών γνώσεων.
Τον Γεώργιον Σουγδουρή διεδέχθη ό συμπολί

της αύτοϋ Μεθόδιος Ανθρακίτης, ό συστήτα; πρώ
τος έν τφ Σχολείφ τούτςο την διδασκαλίαν τών 
μαθηματικών επιστημών, ητις είχεν έκλείψει πρό 
πολλοϋ έκ τών Σχολείων τής Ελλάδος, 'καΐ δστις 
είχε μεταφράσει καΐ διδάξει είς τούς μαθητάς αύ
τοϋ αύτήν έκείνη1 την τρίτομον σειράν τής μα
θηματικής, τήν όποίαν αναπλήρωσα; έπειτα ό 
μαθητής καΐ διάδοχος αύτοϋ, Βαλάνος Βασιλό
πουλο;, έξέδωκεν έν Βενετία περί τά μέσα τής 
παρελθούσης έκατονταετηρίδος' δ Βαλάνος έδί- 
δαξε τάς έπιστήμα; ταύτα; καΐ τήν σχολαστι 
κήν φιλοσοφίαν μέχρι τσΰ 1757 έτους, Οι πτω
χοί μαθηταΐ έτοίφοντο, ένεδύοντο, έλάμβανον βι
βλία καΐ αύτήν τήν γραφικήν δλην διά δαπάνης 
τοΰ Σχολείου, καί έξ αύτοΰ έξήρχοντο πολλοί έ
χοντες πολλάς καΐ διαφόρους γνώσεις.

(I) Συνέχεια άπό φυλλαο. 93.

Καθ’ ήν έποχήν δ Βαλάνος έσχολάρχει τοϋ 
Σχολείου τών Ιωαννίνων, Εύγένιος δ Βούλγαρις, 
έπιστρέφων πρώτην φοράν έκ Παταβίου, και διερ- 
χόμενος διά τής Βενετίας έγνωρίσθη έκεΐ μετά 
τών Μαρουτσών, βαθύπλουτων έμπόρων έξ Ίωαν- 
νίνων, οίτινε; ίδόντες τήν μεγάλην παιδείαν καΐ 
τά έξοχα προτερήματα τοϋ νέου Εύγενίου’ κατέ 
πεισαν αύτόν νά μεταβή είς ’ΐωάννιννα, κα’ι νά 
συστήση έκεϊ δεύτερον Σχολεΐον έν έτει 1724, τό 
όποϊον ώνομάσθη Μαρουτσικόν, καΐ δπου ό Εύγέ
νιος ηρχισε νά διδάσκη τά νέα φιλοσοφικά μαθή
ματα τοΰ Αωκκίου, Λεϊβνιτίου καί Ούολφίου. Εν
τεύθεν ηρχισε νά έκτείνηται καθ’ δλην τήν Ελ
λάδα ή φήμη τοΰ πολυμαθούς τούτου άνδρός, τοΰ 
όποιου τά μαθήματα διεδίδοντο πανταχού.

’Αλλ επειδή μέχρι έκείνης τής έποχής πάν 
άλλο φιλοσοφικόν σύστημα, πλήν τό τού ’Αρι
α τοτέλους, ένομίζετο πολέμιον τή; έκκλησίας, οί 
οπαδοί τοΰ Βαλάνου εϊτε άπό άληθοΰ; ζήλου, εϊτε 
άπό φθόνου κινούμενοι, έξωπλίσθησαν κατά τοΰ 
φιλοσοφικού συστήματος τοΰ Εύγενίου, κηρύτ-

τοντε; αύτό άντίθεον' ό Εύγένϊρς λοιπόν παρά
τησε τήν Σχολήν τών Ιωαννίνων, καΐ προσκλη
θείς, ώς είπομεν, ύπό Κυρίλλου τοϋ έκτου, Ila— 
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, μετέβη είς τό ό
ρος τοΰ Αθωνος καΐ συνέστησε τήν Αθωνιάδα 
Σχολήν.

Πλήν τών μαθημάτων τή; Ελληνική; γλώσσης 
έδιδάσκοντο έν τώ Σχολείςο τούτςο ή ’Αριθμητική, 
ή Γεωμετρία καΐ ή σειρά τών φιλοσοφικών μα
θημάτων. Αλλά μετά τήν έξ Ιωαννίνων άναχώ- 
ρησιν τοΰ Εύγενίου ό Κοσμά; Βαλάνο; περιώρισε 
τά μαθήματα τοΰ Σχολείου τών Ιωαννίνων εί; 
μόνην τήν παράδοσιν τή; Ελληνική; καΐ τών φι
λοσοφικών μαθημάτων κατά τό παλαιόν σύστη
μα, άποκλείων τήν εισαγωγήν πάση; φιλοσοφικής 
θεωρίας τών νεωτέρων Εύρωπαίων, μέχρις ου δ έξ 
Ιωαννίνων έν Ρωσσία. Εμπορευόμενο; Ζώη; Καπλά- 
νης, φιλοτιμούμενος ν άναστήση τό Μαρουτσικόν 
Σχολεΐον, έπεμψεν είς αύτό διδάσκαλον τόν συμ
πολίτην αυτού ’Αθανάσιον Ψαλίδαν έν έτει 1795. 
0 άνήρ ούτος κάτοχο; πλήν τής Ελληνικής καΐ 
άλλων Ευρωπαϊκών γλωσσών, καΐ πρός τούτοις 
τών μαθηματικών καΐ φιλοσοφικών έπιστημών, 
ώφέλησεν ίκανώς διά τή; διδασκαλίας, καΐ ήθε
λεν ϊσως ωφελήσει περισσότερον, έάν δέν έπήοχε- 
το ή ένεκα τής τυραννίας τού Αλή Πασά τών 
Ιωαννίνων καθ’ δλην τήν Ηπειρον έπισκήψασα δυ
στυχία' καΐ ώς έκ ταύτη; ού μόνον οί έξωθεν Ελ
ληνες δέν ήδύναντο νά μαθητεύωσιν είς τό Σχο
λεΐον τών Ιωαννίνων, άλλά καΐ αύτοΐ οί κάτοι
κοι τή; πόλεω; ταύτη; ήναγκάζοντο νά φεύγωσιν 
οίκογενειάκώ; μακράν τή; πατρίδος αύτών.

("Επεται ή συνέχεια.)

Λΰσις τοϋ hr τώ 93 yv.12. προΰ-ΙήμαΫος.
0 κάλαμος οξύνει τήν μάχαιραν, διότι ή μά- 

χαιρα τονιζομένη δξύνεται.

Παροραμάτων διόρθωσα;.

Εν τώ 93 φυλλ. έν σελ. 525 β', εσπερίδες άν
τΐ έσπερίσι. 526 β\ τώ άντΐ τή γυναικωνίτιδι. 
527 β', έξαιρετικώ άντΐ έξαιρετικώς. 530 β’, έκ 
έργαστηρίοι; άντΐ έν έργαστηρίοι;, αύτόθι τά φοι
τά άντΐ νά φοιτά 531 ά, μήμνηταε άντΐ μέμνη- 
ται.

Ε I Δ 11 Σ I Σ.
— "Εστω πρός γνώσιν τών συνδρομητών εκείνων οΐτινες 

μέχρι σήμερον χαΟυστεροϋσι τήν άπότισιν της συνδρομής 
των, ότι τά ονόματα αυτών Οά δημοσιευβώσιν ανυπερθέτως 
έν τώ τελεί τοϋ παρόντος τόμου, Επιφυλασσόμενου τοΰ 
δικαιώματος της νομίμου αύτών καταδιωξεως.

Ή οιιύΟυνσις τής Χρυσσαλίδος.

ΤΟ ΑΙΛΒΟΑΟ\ΟΡΙΟ\
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.

ΤΠΟ
Ε1ΓΕΝΙΟΥ ΣΥΙΙ (?)

’Οφείλομεν νά εϊπωμεν πρός έπαινον τοΰ ιπ
πότου δτι άποβαλών τόν τύφον συντ,σθάνθη τήν 
ιόραν έκείνη,ν γυμνήν τήν κατάστασιν του. Έσκέ- 
φθη δτι gv πλάσμα τοιοΰτο πιθανώς ήθελε δι
στάσει νά νυμφευθή ένα τυχοδιώκτην ώ; αύτόν' 
άλλ’ ένθυμηθεΐς πάλιν άμέσως τάς αύθάδει; καΐ 
μεγαλαύχους έξομολογήσεις τοΰ κυνηγού, έσυλ- 
λογίσθη ότι κάθε άνθρωπος αξίζει δσον καΐ ό άλ
λος, καΐ άνέλαβεν έντό; μικρού τήν έδραίαν πε- 
ποίθησιν ήν έξ άρχή; είχε πεοΐ εαυτού.

0 Κρουστιλλάκ έκαμε τρεϊ; αλληλοδιαδόχου; 
κλίσεις σεβασμού' μετά ταύτα ώρθώθ/ι ώς άλε 
κτρυών διά νά δείξη τό χαριτόβρυτον ανάστημα 
αύτοΰ, προέτεινε τήν ετέραν τών μακρών κνημών 
του, έσυρε τήν άλλην ολίγον πρός τά οπίσω καΐ 
έλαβεν ήθος κατακτητοϋ τή μιά. μέν χειρΐ κρα
τών τό κάλυμμα τής κεφαλή; του, τήν δ’ άλλην 
στηρίζω·/ έπΐ τής λαβή; τή; σπάθη; του·

’Αναμφιβόλω;, έμελλε νά εϊπη λόγου; τινά; 
φιλαοέσκους πρός τήν Λάμιαν, διότι ήδη έφερε τήν 
μίαν χεΐρα εϊς τήν καρδίαν άνοίγων τό πλατύ του 
στόμα, άλλ’ ή μικρά χήρα μή δυναμένη πλέον 
νά καθέξη, τόν γέλωτα αύτής διά τήν κωμικήν 
μορφήν τού ιππότου, έδιυσεν έλευθέραν έζοδον 
είς τήν ίλαοότητα αύτής.

Η έκχυσις αΰτη τοΰ γέλωτος έκλεισε τό στό
μα τοϋ ιππότου, δστις προσεπάθησε νά μειδιάση, 
έλπίζων οΰτως δτι ήθελεν αρέσει είς τήν Λάμιαν.

Ϊ! φιλάρεσκος αΰτη απόπειρα άποτέλεσμα έσχε 
μορφασμόν τόσω πιθηκικόν, ώστε ή Αγγελική 

| καθεσθεϊσα έπΐ ένό; ανακλίντρου, έλησμόνησε πά
σαν εύπρέπειαν, πάσαν αξιοπρέπειαν καΐ έγκατε- 
λείφθη εΐ; άκατάσχετον γέλωτα. Οί ωραίοι, κυα- 

I νοϊ καΐ λάμποντε; πάντοτε οφθαλμοί της, έκα- 
λύφθησαν υπό μαργαριτωδών δακρύων, αί στρογ- 
γύλαι παρειαί τη; έγένοντο καταπόρφυροι καί έ- 
σχημάτισαν δύο θελκτικωτάτου; λάκκου; τόσον 
βαθεϊς, ώστε έδύνατο ή χήρα έν αύτοΐ; νά κρύψη 
ολόκληρον τήν ροδόχρουν άκραν τοΰ μικρού δακτύ
λου της.

Ό Κρουστιλλάκ, λίαν τεταραγμένος, έμενεν 

ακίνητος πρό τής γελώση; ώραιότητος, ότέ μέν 
συσπών τά; δφρΰς μέ ΰφο; οργίλο·/, δτέ δέ τού- 
ναντίον πασχίζων νά ίλαρύνη τό μακρόν καΐ 
ισχνόν πρόσωπόν του διά βεβιασμένου μειδιάμα
τος.

Κατά τά; αλληλοδιαδόχου; ταύτας παραλλα
γής φυσιογνωμίας αΐτινες βεβαίως δέν έπέτρεπον 
εί; τήν Λάμιαν νά θέση gv τέρμα εί; τήν φαιδρό- 
τητα αυτής, ό ιππότη; έξετάζων τήν χήραν έ- 
βλεπεν δτι δέν είχε πρόσωπον κακόν ή φοβερόν, 
δπω; έπρεπε νά έχη μία δολοφόνος.

’Εν τούτοι; ή ματαιότη; τοϋ τυχοδιώκτου 
ήμών πολύ κακώς συνεβιβάζετο πρός τήν έντύ- 
πωσιν τήν όποίαν παρήγαγεν' έλλείψει δέ άλλων 
λόγων καλλίτερων, άπέληξε φρονών δτι πρό παν
τός άλλου οφείλει τις νά προσβάλη ζωηρώς τήν 
φαντασίαν τής γυναικός, δτι έπρεπε «ά τήν κα
τάπληξη, νά τήν συγκίνηση, καΐ τοΰτο άριστα 
έπέτυχεν αύτός κατά τήν πρώτην μετά τή; Λά
μιας συνέντευξιν.

— Μειδιάτε, ώ δέσποινα, βλέπουσά με τοσοΰ
τον άνωφελώ; άγωνιζόμενον νά περιστείλω τήν 
τετραυματισμένην καρδίαν μου, ήτις πτεροφόρος 
τρέχει υπό τού; πόδα; σας .. . Οί παλμοί της μέ 
ώδήγησαν ένταϋθα, καΐ ήναγκάσθην νά τήν ακο
λουθήσω άκουσίως μου, ναι, ώ δέσποινα, άκουσίως 
μου . . . Προσεπάθουν νά τήν άναχαιτίσω λίγων 
πρός αύτήν ώ πολυπαθής μου καρδία, στήθι, στή- 
θΓ δέν άρκεϊ δπως άοέση τις εί; μίαν ούράνιον ώ- 
ραιότητα, νά ήνε έμπαθώ; ερωτευμένο; .... άλλ’ 
ή μικρά... ή μάλλον ειπεϊν ή μεγάλη παρα
φορά τή; καρδίας μοΐ άπεκρίνετο πάντοτε όδη- 
γοϋσά με παντΐ σθένει πρδ; υμάς, ώς άν αΰτη ήτο 
σίδηρος καΐ τό Διαβολοχώριον μαγνήτης. Η καρ
δία μου, λέγω, μοί άπεκρίνετο, θά^ρει, ίππότα, 
τρυφερός καί άνδρεϊο; οπω; εϊσαι, έκ τοΰ έρωτος 
τόν όποιον αισθάνεσαι, θέλει άναγεννηθή έρως τόν 
όποϊον θά αίσθανθώσιν · . . ’Αλλά, σύγγνωθι ώ 
δέσποινα, ή γλώσσα τοΰ έρωτός μου μοΐ φαίνε

ται λίαν τολμηρά . .. καΐ ϊσως ή τόλμη αυτή 
σάς βιάσει νά γελάσητε έκ νέου . . .

— Οχι, κύριε, όχι, ή παρουσία σας μέ φαιδρύ
νει τοσοΰτον, έπειδή ομοιάζετε πρός . . . χά ! χά ? 
χά ! κατά τρόπον παράδοξον πρός τόν δεύτερόν 
μου σύζυγον. Εχετε άπολύτως την αύτήν £ΐνα, 
χά 1 χά ! χά! καΐ δτε σάς εϊδον είσερχόμενον, 
ένόμισα δτι εϊδον φάντασμα χά ! χά ! -/ί ! τό
όποιον ήρχετο νά μοΰ έλέγξη χά ! χά ? χά! τό
σκληρόν του τέλος χά . . χά .. .
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Καί οί καγχασμοί τή; ’Αγγελική; έδιπλασιά · 

σθησαν.
0 ιππότη; δέν ήγνόει τάς πράξεις, άς απέδι- 

δον εις τήν Λάμιαν, άλλα δέν ήδυνήθη νά κρύψη 
τήν βαθεϊαν έκπληξίν του δτε ήκουσε τήν νεαράν 
καί ώραίαν γυναίκα έκείνην ομολογούσαν μετά 
τοσοϋτον ανέλπιστου τόλμες τήν ανθρωποκτο

νίαν της.
’Εν τούτοι; δ ιππότη; άνέλαβε τήν συνήθη α

ταραξίαν του καί άπεκρίθη φιλαρέσκως.
— Εύτυχής, ώ δέσποινα, λογίζομαι, διδτι σά; 

ενθυμίζω ένα τών προκεκοιμημένων συζύγων σας 
καί διά τής παρουσίας μου διεγείρω έν υμϊν μίαν 
άνάμνησιν, οίαδήποτε καί άν ήνε αυτή, ί'πάρχου- 
σιν δμως καί άλλαι ομοιότητες, προσέθηκεν ό ιπ
πότης φιλαρέσκως, τάς οποίας έπεθύμουν νά έχω 
μετά τού θανόντος ... ου ή μνήμη σάς φαιδρύνει 

τόσον . ..
— Τουτέστι θέλετε νά μέ νυμφευθήτε ; ήρώ

τησεν ή Λάμια.
Εις τήν άπροσδόκητον ταύτην έρώτησιν, ό ιπ

πότης έμεινε κατάπληκτος.
Η 'Αγγελική έξηκολούθησε.
—Τδ έπεοίμενον.'Ο Ψυχαρπάχτη;, τδν δποϊον 

κατά συγκοπήν δνομάζω μικρόν μου Αρπάχτην, f 
μέ ειδοποίησε περί τών καλών ύπέρ εμού διαθέ 
σεών σας. Ηθέλησεν ϊσω; νά μοί προξενήση αί- 
φνιδίαν χαράν ; προσέθηκε ή χήρα παρατηρούσα έ 

ρωτοτρόπως τδν ιππότην.
'θ Κρουστιλλάκ έβαινεν άπδ έκπλήξεως εις έκ- 

πληξιν.
— Πώς ! άνέκραξεν, δ κυνηγδς, δέσποινα ...
— Οτι ήλθατε επίτηδες έκ Γαλλίας διά νά μέ 

νυμφευθήτε, είνε αληθές; ' Ομιλεϊτε είλικρινώ; 
καί μή θελήσητε νά μέ άπατήσητε. Εν πρώτοις 
μάθετε δτι δέν άγαπώ τάς εναντιότητα; καί σάς 
ειδοποιώ δτι άν βάλω είς τδν νοΰν μου δτι θά γεί 

νητε σύζυγός μου ... θά γείνητε
— Ω δέσποινα, μή με έκλάοητε, καθικετεύω, 

δι’ ενα άνόητον .. δι’ ένα ευήθη . . . δι’ ένα βλά
κα... Αν μένω άφωνο; .. . αιτία εινε ή συγκί- 
νησις ... ή ταραχή . .. Καί δ Κρουστιλλάκ πα 
ρετήρει πέριξ αυτού ως διά νά πεισθή δτι δέν ί- 
βλεπεν όνειρόν τι. Ο διάβολος νά μ’ έπάρη, 
δέσποινα, άν έπερίμενον τοιαύτην υποδοχήν !

— Ε, θεέ μου! άς λείψωσ.ν αί τοσαΰται υ- 
πεκφυγαί, υπέλαβεν ή χήρα, μοί είπον δτι ήθέ- 

λετί νά μέ νυμφευθήτε, είνε άληθές ;
— Τόσον άληθές δσον δτι είσθε ή ώραιοτέρα

γυνή, έξ ών ποτέ άπήντησα ! άνέκραξεν δρμητι- 
κώς δ ιππότης φέρων τήν χεϊρα πρδς τήν καρ

δίαν.
— Αληθινά; άληθινά άπεφασίσετε νά μέ νυμ- 

φευθήτε ; άνέκραξεν ή μικρά χήρα κροτούσα πε- 

ριχαρώς τάς χεϊράς
— Είμαι τοσοϋτον αποφασισμένος, ώ άξιολά- 

τρευτος χήρα, ώστε δ μόνο; μου φόβος είνε ήδη 
μήπως δέν ίδω πραγματοποιουμένην τήν ευχήν 
μου . .. ευχήν διάπυρον · .. ευχήν τιτάνειον . .. 

καί. .. ·
— Σιωπήσατε δά, είπεν ή Λάμια διακόπτουτχ 

τδν ιππότην μετά παιδικής ζωηρότητο; .. Τί χρη
σιμεύουν αύτοί οί λόγοι... Μοϋ ζητεϊτε τήν χεϊ
ρα μου ... πώ; νά σά; τήν άρνηθώ ;

— Πώς, δέσποινα, δύναμαι νά πιστεΰσω .. . 
ώ ωραία νησιώτι;... πολλούς θριάμβου; εσχον 
έν τή ζωή μου ... ήγεμονίδε; μοί «ομολόγησαν 
τδν έρωτά των ... βασίλισσας έστέναξαν ίδοΰσαι 
με... άλλά ποτέ, ώ δέσποινα, ποτέ, δέν υπε- 
στην παρομοίαν συγκίνησιν . .. Ναι, ώ πολυ
θέλγητρο; δέσποινα, δύνασθε νά καυχηθήτε, δύ- 
νασθε νά σεμνύνεσθε δτι έφέρατε είς τδν κολα- 
φώνα τήν έκπληξίν, τήν χαράν καί τήν ευγνωμο
σύνην μου .. . 'Επαναλάβετε άκόμη, σάς καθικε
τεύω, έπαναλάβετε τους γοητευτικούς αυτούς λό
γους. Συγκατατίθεαθε νά λάβητε ώς σύζυγον έμέ 

τδν Πολύφημον Κρουστιλλάκ ;
—' Οσονδήποτε καί άν θέλετε σάς τδ έπανα- 

λαμβάνω" ούδέν άπλούστερον... ’Εννοείτε δτι 
πολύ δυσκολίαν έχω διά νά εύρω σύζυγον, ώστε 
μετ’ εύχαριστήσεως δράττομαι τής προσφερομέ- 

νης μοι πεοιστάσεως.
— Αί ! δέσποινα, υπέλαβε φιλαρέσκως ό ιππό

της, καί τοι κινδυνεύων νά φανή αυθάδης. Ού
δέν επιθυμώ νά σάς αντείπω ... άλλ’ όχι, όχι 
δέν θά πιστεύσω ποτέ δτι έχετε δυσκολίαν νά 
ευρετε συζύγους .. , άλλά νομίζω δτι άπδ τής 
χηρείας σας δέν έλάβετε τοιοϋτον διά τήν δυσκο
λίαν τής εκλογής, διότι δέν ήθέλετε νά έκλέξη- 
τε . . . ίχετε πολύ καλδν χ >νστο, είπεν αύθαδώ; 

ό Ιππότη; ... έπεριμένετε . . .
— ’Εδυνάμην νά σά; άπατήσω καί νά σά; ά- 

φήσω νά πιστεύετε τούτο, ίππότα, άλλά είσθε 
πολύ ειλικρινής καί δέν θέλω νά καταχρασθώ τή; 
άγιθότητό; σας.. . δπω; τόρα εύρισκόμεθα, προ
σέθηκεν ή ’Αγγελική μ’ ήθος χάριεν καί έμπιστευ- 
τικδν, δύναμαι τά πάντα νά σάς είπω’ άκούσατί 
μου λοιπόν. Τήν πρώτην φοράν καθ’ ί,ν ένυμφεύ- 

θην δέν είχον παρά να έκλέξω, είνε άληθές. Ω 
θεέ μου ! οί μνηστήρες έπαρουβιάζοντο πολυπλη
θείς, καί έκλεξα . .. πολύ καλά έκλεξα . . . Είς 
τδν δεύ τερον γάμον μου δέν συνέβη δμως πλέον 
τδ αυτό .. . ’Εδίσταζον περί τού παραδόξου θα
νάτου τοΰ πρώτου συζύγου μου, καί οί μνηστή
ρες έφαίνοντο πολύ περιεσκεμμένοι... Εν τού- 
τοις επειδή δέν είμαι μωρά, δι’ έρωτοτροπιών, ίλ· 
λωπισμών, καί χαρίτων, έπέτυχα νά κα/ιακιάσω 
δεύτερον σύζυγον .. . Φεΰ ! θεέ, διά τδν τρίτον 
δέν έχετε ιδέαν τί κόπου; υπέφερα ... Ητον ά· 
πελπισία...

— ίΐ ! δέσποινα, διά τί νά μή ημαι έγώ τό

τε ;.. .
— Βέβαια... άλλά δυστυχώ; δέν ήσθε ... 

Αφού έδίστασαν διά τδν θάνατον τοΰ πρώτου συ
ζύγου μου, φαντάσθητε τί είπον περί τού δευτέ
ρου ; .. . Ηρχισαν λοιπδν νά δυσπιστώσι δι έμέ, 
προσέθηκεν ή χήρα σειούσα τήν μικράν κεφαλήν 
τη; μέ έκφρασιν σφοδρά; μελαγχολίας. Τί τά θέ
λετε 5 δ κόσμο; είνε κακό;. .. οί άνθρωποι παρά
δοξοι ...

—'θ κόσμος είνε άνόητος, ό κόσμος είνε μω- 
ρδς, έγωϊστής, άνέκραξεν ό Κρουστιλλάκ, πλήρης 
οίκτου πρδς τδ θύμα έκεϊνο τή; συκοφαντίας. Οί 
άνθρωποι είνε φαύλοι καί μηδαμινοί, δταν πις-εύω- 
σιν εί; δ,τι τύχη.

— Αύτδ είνε άληθές ... σεϊς δέν είσθε τοιού- 
τοι, φίλε ·..

— Μέ δνομάζει φίλον... -είπεν ό Κρουστιλ- 
λάκ πλήρης χαράς καί προσέθηκεν — όχι, βέ
βαια, όχι έγώ δέν είμαι τοιούτο;.. .

—'Οποία διαφορά μεταξύ υμών καί έκείνων, 
είπεν ή χήρα ·. . ’Εννοείτε λοιπδν μετά πόση; 
χαρά; δέχομαι τήν πρότασιν σα;.

— ’Αλλά καί έγώ όπερέβην παν δριον δυνα
τή; ευδαιμονίας, ώ δέσποινα.

— Ναί, ναί μετά χαρά; τήν δέχομαι, προσέ- 
Οηκεν ή χήρα μετά γοητευτικού μειδιάματος, καί 
ρίπτουσα βλέμμα ευγνωμοσύνη; πρδ; τδν ιππό
την. Σά; βεβαιώ μετά χαρά;, διότι είσθε τόσον 
εύκολο;, τόσον άγαθό; ·.. ώστε συλλογίζομαι πώ; 
θά δυνηθώ νά σά; αντικαταστήσω, φίλε μου;

— Νά μέ άντικαταστήσητε ;
— Ναί... κατόπιν υμών, φίλε.
— Κατόπιν εμού, δέσποινα ;
— ’Αλλά βέβαια κατόπιν υμών.
— Λέσποινα δέν σάς έννοώ ... δέν θέλω νά 

βκς εννοήσω.

— ’Αλλ’ αύτδ είνε άπλούστατον .. . πώ; θέ
λετε νά δυνηθώ νά εύρω τινά, δστις νά νυμφεύη- 
ται τόσον εύκολα οσον υμείς; ώ ! δχε, όχι, οί 
άνδρες, καθώς σεϊς, εινε σπάνιοι..

— Πώς, δέσποινα, μετ’έμέ, άνέκραξεν ό Κρου- 
στιλλάκ έκπλαγείς, σκέπτεσθε άπδ τόρα περί τού 
διαδόχου μου ;

— Ναί, φίλε, ναί, άπεκρίθη ή χήρα μέ μικράν 
αισθηματικήν χειρονομίαν. Ναί ... διότι δταν 
δέν θά ύπάρχητε πλέον, πρέπει νά ζητήσω καί 
πάλιν ... νά εύρω πέμπτον σύζυγον . .. ’ΐδού λοι- 
πδν ή δυσκολία μου, πόσα; προλήψεις έχω πάλιν 
νά υπερνικήσω .. . ίσως καί δέν επιτύχω ... Φαν- 
τασθήτε λοιπδν, τετάρτην φοράν χήρα’ αύτδ σεϊς 
τδ λησμονεϊτε καί δμως θά γείνη άληθές. Μεθ’ υ
μάς θά ήμαι τετάρτην φοράν χήρα.

— Δέν τδ λησμονώ διόλου, είπεν δ Γασκόνος 
μετά μικρά; ψυχρότητο; καί άρχίζων νά συλλο- 
γίζηται μή όμιλή πρδ; παράφρονα, δέν λησμονώ 
δτι άν λάβω τήν τιμήν νά σά; νυμφευθώ, θά μεί- 
νητε χήρα τετάρτην φοράν, άν μέ χάσητε ... 
μόνον μοί φαίνεται δτι πολύ βραχύν δρίζετε τδν 
χρόνον τής ευτυχία; μου.

— Φεΰ ! ναί, φίλε, είπεν ή χήρα μέ τόνον πε
ριπαθή . .. ίν έτο; ... καί έν έτο; ... είνε πολύ 
βραχύ ... έν έτο; παρέρχεται τοσοϋτον συντό- 
μω;, δταν αγαπά τις, προσέθηκε ρίπτουσα πρδ; 
αΰτδν αληθές θανάτου βλέμμα.

— £ν έτος, δέσποινα έν έτος : άνέκραξεν δ ιπ

πότης άλλά πάραυτα σκεφθείς δτι πιθανδν ύπδ 
τού; λόγου; έκείνου; τή; Λάμια; νά κρύπτηται 
παγί; διά νά δοκιμασθή τδ θά^ος του, ανέκρα
ξε μέ ύφος ίπποτικδν,

— Λοιπδν, έστω ! ά; ηνε ή ευδαιμονία μου 
ένδ; έτους, μιάς ημέρας, μιάς ώρας, μιάς στιγμής, 
άδιάφορον. Καταφρονώ τά πάντα, άρκεϊ νά έχω 
τήν πεποίθησιν δτι ήμην τόσον ευτυχής ώστε 
έπέτυχον τήν χεϊρά σας.

— Εισθε άληθή; ιππότης, είπεν ή χήρα έλκυ- 
σθεϊσα, δέν έπερίμενον δλιγώτερον άπδ σάς, αύ
τδ έννοεϊταΓ μόνον θά ειδοποιήσω διά τδν τύπον 
τδν Αρπάχτην μου ... διότι είτε ύπανδρευμένη 
είτε όχι, έννοεϊται, θά ήμαι δι*  αύτδν δ,τι ήμην.

— ’Αλλά, δέσποινα, είπεν δ Κρουστιλλάκ 
κάπως τεταραγμένο;, μοί είνε έπιτετραμμένον... 
ήγουν άν δέν έφαινόμην άδιάκριτος .... ήθελον 
νά σα; έρωτήσω, τί είσθε εί; αύτδν τδν κυνηγδν 
τών ταύρων ... καί δποία εϊνε ή παρ’ υμϊν θέσε; 
του ... ft μάλλον θέλετε νά μοί είπητε ένεκα
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τίνος σχέσεω; νομίζετε ότι πρέπει νά τώ άπο- 
καλύπτητε τά σχέδιά σας ;

— Βέβαια . · ■ καί είς ποϊον Οά είπω αύτό έκ
τος υμών . . . πλέον .. . φίλε μου . . . Σάς λέγω 
λοιπόν 3.-1 δ Αρπάχτη; είνε εις τών μάλλον αγα
πητών μου.

Ενταύθα δ Κρουστιλλάκ εκαμνε μορφασμόν 
τόσφ γελοϊον, βίζας δ·.ς ή τρις, ώστε ή Αγγε
λική έκάγχασε παρατεταμένως.

'θ Κρουστιλλάκ προς στιγμήν ταραχθείς έκα- 
με τήν έπομένην σκέψιν.

— Είμαι τρελός! Ούδήν ά-.λούστερον. Είχε 
κλίσιν τινα πρός αύτόν τόν χωριάτην, άλλ άμα 
μέ ε'.δεν ήγάπησεν έμέ, καί θέλει βαθμηδόν νά 
τόν άπομακρύνη. . . τόν δυστυχή 1 . . Είς αύτό 
έχει δίκαιον . . . ’Αλλά διατί νά μού sin?, ότι με
τά έν έτος πρέπει νά κοπιάσω διά νά μού εύρη 
διάδοχον . . .

— Αί ιδού δ μικρός μου Αρπάχτη;, είπεν ή 
χήρα, ά; τώ εϊπωμεν τά σχέδιά μας καί έπειτα 
άς ύπάγωμεν νά δειπνήσωμεν ώς τρεις φίλοι.

— Αδιάφορον, είπεν δ Κρουστιλλάκ καθ Εαυ
τόν βλέπων τόν Αρπάχτην εισερχόμενου. . Αύτή 
είνε μία μικρά γονή δλως διόλου ιδιότροπος.

Η'. 
Τό faatror.

ότε ό κυνηγός είσήλθεν, ό ιππότης τόν άνε- 
γνώρισε μετά κόπου.

Ο Ψυχαρπάχτης εϊχεν έκδυθή τά κυνηγετικά 
του ίμάτια καί έφερε πολυτελές μετάξινον ίμάτιον 
χρώματος λευκού καί πρασίνου, 'θ μαύρο; πώγων 
του διεγράφετο έπί έσωκαρδίου θαυμασία; λευ- 
κότητος, ή κόμη του έπιπτε βοστρυχηδόν έπί τών 
ώμων του καί κνημίδες μετάξινοι λεπταί μετά 
σανδαλίων έξ έπικρόκου έκόσμουν τού; πόδας του.

Είς τήν θέαν τού οΰτω μεταμεμορφωμένου καί 
σχεδόν αγνώριστου κυνηγού, μέ δλον τόν σκλη
ρόν χαρακτήρα, 3ν ό πυκνός πώγων του έδιδεν είς 
τήν φυσιογνωμίαν του, δ ιππότη; είπε καθ εαυ
τόν,

— Επεθύμουν πολύ αύτό; ό άνθρωπο; νά εί- 
χεν άνθρωπινωτέραν μορφήν, διότι εινε πολύ τα
πεινωτικόν είς τόν πολύφημον Κρουστιλλάκ νά
θριαμβεύσω κατά τ .ιούτου αντιπάλου . · . τόσον 
άσχήμου ! .. Αύτόν τόν Νεμρώδ δέν τόν φοβού
μαι, άλλά βλέπω δτι ή Λάμια έχει άλλοκότους 
ιδιοτροπίας .. . ίσως θέλει νά τόν άποπέμψη πα
ρουσία μου.. . Τί νά γείνη; δεν πρέπει πάλιν

κανείς νά καταχεάται τών προτερημάτων του διά 
νά έξευτελίζη δλως διόλου Ενα δυστυχή αντίζη
λον . . . διόη όπως καί άν έχη, δ άνθρωπος είνε 
άνθρωπος. .. Ο δυστυχή; κυνηγό; θά εύρεθή είς 
δεινήν θέσιν ... *Αλλ ’ άς κρατηθώ καλώς, καί άς 
αποδείξω είς τήν Λάμιαν οτι εγώ δέν ομοιάζω μέ 
τόν καθένα καί δέν φοβούμαι νά άποθάνω καθώς 
έκεΐ -οι.

Ταύτα; τάς σκέψεις έτελείωνεν ό ιππότης, όταν 
ή νεαρά χήρα δεικνύουσα εις τόν. κυνηγόν διά 
θριαμβευτικού σημείου τή; κεφαλή; τόν τυχοδιώ- 
κτην τώ είπε- — Λοιπόν, ό κύριος ιππότη; ζητεί 
τήν χεϊρά μου !.. Βλέπεις δτι είχες άδικον δταν 
μού έλεγε; οτι δέν θά εΰρισκον τέταρτον σύζυ
γον ; ’Εννοείς λοιπόν πόσον γρήγορα έσπευσα νά 
δεχθώ τήν πρότασιν τού ίππότου, διότι, νά εί- 
πούμεν καί τήν αλήθειαν, δέν ήτο περίστασίς νά 
τήν άφήσω νά διαφύγη.

0 κυνηγός δέν άπεκρίθη αμέσως.
0 Κρουστιλλάκ έφερε τήν χεΐρα είς τήν λαβήν 

τού ξίφους διά νά μή τύχη ανέτοιμος έάν δ κυ
νηγός καταλαμβανόμενος ύπό απελπισίας, έτόλμα 
νά προβή είς βίαια μέτρα κατ’ αύτού. όποία 
όμω; ύπήρζεν ή έκπληξι; τού τυχοδιώκτου, δταν
ήκουεν τόν Ψυχαρπάχτην άποκρινόμενον μετά 
τή; μεγαλειτέρα; αταραξίας,

— Σού είπα πάντοτε, ωραία μου, 8,τι σοΰ εί
πε καί δ σύντροφος Ανεμοστρόβιλος, "ίπανδρεύ- 
σου . · διάβολε... ύπανδρεύσου άν ευρνι; ευκαι
ρίαν. Διά σέ, οί σύζυγοι είνε σπάνιοι, διότι δέν 
γνωρίζουν τί τούς κάμνεις, ήξεύρουν δμως δτι δέν 
σού βαστούν πολύ. . . Εγώ πολύ αμφιβάλλω ά
κόμη διά τόν γάμον σου, διότι καί άλλοτε σέ εί- 
δον νά κάμη; μέ τά λευκά χεράκιά σου κάτι. ..

— <’ί ! τόν φλύαρον . .. είπεν ή ’Αγγελική α
πειλούσα τόν κυνηγόν μέ τό άκρον τοϋ μικρού 
δακτύλου της.

— Τέλος λέγω αλήθειαν, ή όχι; ήρώτησεν δ κυ
νηγός.— όποιον είνε τό μυστικόν τής φαιάς Εκεί
νης κόνεω;, έκ τής οποίας έδωσα δλίγην είς τόν 
υπηρέτην μου, εκείνον δπού έφαγον έπειτα οι 
κύνες; Τί καταχθόνιος σκευασία ήτον έκείνη;

— Πώς, ώ δέσποινα, ή φαιά έκείνη κόνις, ήρώ
τησεν δ Κρουστιλλάκ, είνε δυνατόν νά μάθωμεν 
τάς θαυματουογικάς ιδιότητάς τη;;

— Ω ! τόν άδιάκριτον, άνίκραξεν ή Αγγελική 
παρατηρούσα τόν κυνηγόν με ύφος δργίλον. ' Ο Κ· 
ιππότης θά μέ έκλάβη ώς παιδίον, δταν μάθη..

— Μή φοβήσθε περί τούτου τίποτε, ώ δέσποι

να, είπεν ό Κρουστιλλάκ, τουναντίον Οά χαρώ 
πολύ δταν λάβω δείγματα τή; παιδική; άφε- 
λεία; σας. Λοιπόν, αξιότιμε Νεμρώδ ... ή φαιά 
αυτή κόνις ·,. . .

— Τφ οντι, θά μείνω κατεντροπιασμ,έν.η, είπεν 
ή Αγγελική νεύουσα τού; οφθαλμού; μέ θέλκτι- 
κώτατον μορφασμόν.

— Φχντάσου λοιπόν, ύπέλαβεν δ κυνηγός, δτι 
μικράν μόνον δόσιν τής κόνεω; ταύτη; εντός πο 
τηρίου οινοπνεύματος έδωσα είς τόν ύπηοέτην 
μου ...

— Καί έπειτα ; είπεν δ Κρουστιλλάκ μ-&τά πε
ριέργειας.

— Επειτα έπί δύο ημέρα; κατελήφθη άπό 
τόσην ίλαρότητα, ώστε έγέλα άπό τό πρωί μέ
χρι τής εσπέρα; καί άπό τή; εσπέρα; έως τό 
πρωί.

— Εως έδώ, είπεν δ Κρουστιλλάκ, δέν βλέπω 
κάνέν μεγάλον κακόν.

—- Αλλά μή νομίσγ,ς, είπεν δ κυνηγός, δτι 
αύτό τόν εύχαριστοΰσεν’ έξ εναντία; έπασχε κα
θώς εΐ; κολασμένο;, οί οφθαλμοί του έξήρχοντο 
άπό τήν κεφαλήν του, καί έλεγε, μ δλον δτι 
έγέλα, δτι δέν ύπήρχεν είς τόν κόσμον βάσανο; 
μεγαλειτέρα τή; ίδική; του ... Τήν τρίτην ημέ
ραν, οί πό»οι του ήσαν τόσον μεγάλοι, ώστε έπε- 
σεν ώς έν αδυναμία, καί τότε δά ήσθάνθη τήν 
Επιρροήν τής κόνεω; . . . Δέν θά έκπλαγή; δέ όταν 
μάθη; ότι καί δ δεύτερος σύζυγο; τής κυρίας ήτο 
ώσάν τον υπηρέτην μου περιχαρής, καί δτι άπέ 
■θανε γελών.

— 111 θεέ μου ! νά μήν είμπορή κάνει; νά 
κάμ;φ καί καμμίαν άστειότητα, χωρίς νά μή τόν 
γελάσουν, είπεν ή ’Αγγελική πηδώσα έπί τή; 
έδρας της ώς μικρά ιδιότροπος κόρη.

— 'Ορίστε δά! ονομάζει αστειότητα αύτό, 
είπεν δ κυνηγό; .. . Χάρις εί; τήν κόνιν τής κυ
ρίας, δ δεύτερο; σύζυγό; τη; έγελούσε τόσον ώστε 
τό αίμά του ήρχετο άπό τήν μύτην, άπό τά 
μάτια καί άπό τά αύτία . .. Αλλ δσον διά νά 
γελά, έγέλα ώ; νά έβλεπε τό γελοιωδέστερον 
πράγμα τοΰ κόσμου . . . τό δποίον δέν τόν έμπό- 
διζε νά λέγγ, καθώς καί δ υπηρέτης μου, δτι έ- 
προτίμα καλλίτερον νά τόν εκαιον δλίγον κατ’ 
ολίγον παρ’ αύτήν τήν βάσανον δπού είχεν . .. 
ώστε άπέθανε γελώ» ώ; χάχας καί βλάσφημων 
ώσάν ενα; κολασμένος.

— Α ! πολύ έπροχώρησες, είπεν ή Λάμια, ύ- 
ψοΰσα τού; ώμους. Επειτα πλησιάσασα είς τό 

ώτίον τοϋ Γασκόνου, τώ είπεν’ «Εσο ήσυχο; καί 
έχασα τήν συνταγήν τής κόνεω; έκείνη;.

Ο ιππότη; ήθελε νά γελάση, καί έμόοφασε 
μορφασμόν άπαίσιον. Ανεχώρησεν έκ Γαλλία; καθ’ 
ήν στιγμήν τά δηλητήρια υπήρχον έν μεγάλη 
χρήσει καί δι άλλο δέν ήκουέ τις νά γίνεται 
λόγο; παρά διά τήν χό>·ικ tijr Αιαόοχίίς, τήν 
x0w τ&Γ γηρατειά»·, τήν xdrir τής χηρείας χ.Ι. 
ήσαν δέ γνωστά καί τά δνόματά τινων φαρμα- 
κευτριών’ ώστε ή χώ·ις τής ι^ιόρότητος τή. 
Λάμια; έδύνατο νά γέννηση πένθιμου; σκέψεις είς 
τόν ίππότην. Ρίψας λοιπόν βλέμμα δυσπιστίας 
πρός τήν ’Αγγελικήν είπε καθ’εαυτόν. Καί ή 
γυνή αΰτη αναμιγνύεται εις την χημείαν καί τήν 
φαρμακευτικήν ! άλλ’ ί διήγησι; εινε τάχα αλη
θή; ;

— ®Ζ8!ί άδελφέ ; είπεν δ κυνηγός έκπλα-
γεϊς διά τήν σιγήν τοΰ ίππότου.

— Βλέπεις, μοΰ τόν δυσηρέστησε;! είπεν ή

— Οχι, κυρία, όχι . .. είπεν δ Κρουστιλλάκ, 
άλλ έσυλλογιζόμην πόσον ώραϊον πράγμα θά ήνε 
νά άποθάνη τι; γελών.

— Μά τήν πίστιν μου, έχεις δίκαιον, άδελφέ... 
διότι καλλίτερον εινε ν’ άποθάνη τις μέ τά γέ- 
λοια .. . παρά καθώς άπέθανεν δ τρίτος σύζυγος... 
καί δ κυνηγός έκαμε κίνημα τρόμου.

— Φαίνεται δτι δ θάνατο; αύτού ήτο πλέον 
σπουδαίος άπό τού άλλου, είπεν δ Κ οουστιλλάκ 
θέλων νά δείξη άδιαφορίαν.

— Αύτήν τήν ιστορίαν, άδελφέ, δέν σού τήν 
διηγούμαι, επειδή θά φοβηθής.

— Εγώ νά φοβηθώ; Καί δ Γασκόνος ύψωσε 
τούς ώμου;.

Η Λάμια έσκυψε καί είπεν εί; τό ού; τοΰ Γα
σκόνου.

— Αφήστε τον, φίλε μου, νά σα; τήν διηγη- 
θή . .. αύτή ή ιστορία αξίζει τόν κόπον . . . ’Ε
γώ θά σοϋ διορθώσω τόν Ψυχαρπάχτην.

Καί στοαφεΧσα πρό; τον κυνηγόν είπε.
— Λοιπόν! διηγήσου την, γρήγωρα . . . μή 

διακόπτης .. . Βλέπει; δτι δ ιππότη; σέ ακούει 
μέ μεγίλην προσοχήν .. . Λέγε, δέν θέλω νά πιά- 
ση, καθώς λέγουν, τήν γάταν άπ’ τά’νύχια.

— Ηγουν θέλεις νά είπή; τήν τίγριν άπ’ τά
νύχια, υπέλαβε μειδιών ό κυνηγός. Λοιπόν, εύ-
γενέστατέ μου, είπε πρός τόν Κρουστιλλάκ, φαν-
τάσθητε δτι δ τρίτος αύτός σύζυγος ήτον εϊ; νέος
τριάκοντα έξ ετών, ωραίος καί Ισπανός τό γέ-
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νος . . . . τδν έβαλσαμώσαμ’ν είς τήν Αβάναν. 
•—’Αλλά, θεέ μου, λέγε γοηγωρότερα, Ψυχαρ

πάχτη, δ ιππότης είνε άνυπόμονος.
— Αύτδς δέν έφαγε κόνιν, ύπέλαβεν δ κυνη

γός, άλλά μίαν σταλαγματίαν . .. μίαν μόνην 
σταλαγματίαν ένδς πρασίνου ύγροΰ, τδ δποϊον πε 
ριείχετο είς τήν ώραιοτέραν φιαλίδα, τήν όποιαν 
είδά ποτέ έπί ζωής μου, διότι ήτο άπδ Sv δου- 
βίνιον έσκαμμένον.

— Καί βέβαια, είπεν ή ’Αγγελική, διότι τό- 
σην δύναμιν έχει τδ ύγρδν έκεϊνο, ώστε είμπορεϊ 
νά σπάση πάσαν φιάλην ή δποία δέν είνε άπδ 
^ουβούνιον ή άδάμαντα.

—Έκ τούτου καταλαμβάνεις, ίππότα, τί εύ- 
χαρίστησιν αύτδ τδ ποτδν Οά έπροξένησεν εις τδν 
τρίτον σύζυγόν μας. Μήτε πολύ τρυφερός, μήτε 
πολύ εύαίσθητος είμαι. . . καί δμως δέν είμπορεϊ 
κανείς νά βλέπη άπαθώς έ»α άνθρωπον μέ οφθαλ 
μούς πρασινόχροας, φωτοβόλους καί τόσον άπο- 
συρομένους μέσα, ώστε ένόμιζες δτι ήσαν είς υπό
γειον.

— Τοϋτο, εϊπεν δ Κρουστιλλάκ, προσπαθών νά 
καθέξη τήν φρίκην, κατά πρώτην μόνον έποψιν 
δύναται νά φανή παράδοξον.

— Αύτδ δέν είνε τίποτε άκόμη, φίλε... Α
κούσε τήν συνέχειαν, είπε χαμηλοφώνω; ή χήρα 
μέ ήθος μεγάλης εύχαριστήσεως. 0 κυνηγός έξη
κολούθησεν.

— Αύτδ δέν ήτο τίποτε, διότι δ δυστυχής 
έκεϊνος έκ φύσεως είχε τούς οφθαλμούς άκτινο- 
βόλους, άλλ’ δταν ή εύγένειά της έδέχετο έμέ 
καί τδν 'Ανεμοστρόβιλον, τότε τδ πράγμα ήτο 
φρικτόν. Εβρεχεν Sv πτερόν είς τήν φιαλίδα έκεί
νην καί προσκαλοϋσα τδν ’Ισπανόν, τοϋ έχρωμά- 
τιζε μέ τδ πτερδν τάς δφρϋς ■ . Τότε δά νά τδν 
έβλεπες ... έλεγες δτι άπδ τάς δφρϋς του έξήρ
χοντο χιλιάδες σπινθήρων. Οί άποσυρόμενοι πρδς 
τδ κρανίον καί πρασινόχροες δφθαλμοί του προέ- 
βαινον. . . προέβαινον . . κυλιόμενοι είς τήν θέσιν 
αύτών ώς δύο φωτειναί σφαϊραι, καί έπιπτον 
λάμψεις τοσοϋτον ζωηράς καί τοσοϋτον διαρκεϊ; 
ώστε έξήρκουν νά φωτίσωσιν Sv συμπόσιον, ένώ δ 
άποθνήσκων ϊστατο έρθδς και άκίνητος ώς άγαλ
μα καί λέγων μέ μίαν φωνήν Ολιβεράν. — Ό 
μυαλό; μου διαλύεται διά νά θρέψη τούς λύχνους 
τών οφθαλμών μου, τούς λύχνους τών όφθαλ- 
μών μου .,. Τδ δποϊον άποδεικνύει δτι ό δυστυ
χής έκεϊνος δέν έβλεπε παρά πϋρ, είπεν δ κυνηγός 
γελών μέ τδν σκληρόν τούτον αστεϊσμόν ... Καί

έπειδή δέν είχε πλέον έλαιον, δ Ιύχνος έσβυσε 
καί ό σύζυγος τής εύγενείας της υπήγε νά εύρη 
τούς προκατόχου; του , . . διά νά σάς άφήση τδν 
τόπον κενόν.

— 6,τι σάς λέγει δ Ψυχαρπάχτη; είνε άλη- 
Οές, είπεν ή Λάμια γελώσα .. . διότι είνε μεν 
άδιάκριτος, καθώς βλέπετε, αύτός ... όχι δμως 
καί ψεύστης ... δπω; ούτε καί έγώ ... Τί νά γεί
νη, φίλε, έχω παραδόξους ιδιοτροπίας, γελοιώ
δεις φαντασιοπληξίας, τδ ήξεύρω ... άλλά, Θεέ 
μου ! δέν επιθυμώ νά γείνω καλλίτερα άφ δ,τι 
είμαι... Πρδ παντός, θέλω νά ?μαι έλευθέρα 
καί δέν έπιθυμώ τίποτε νά σάς κρύψω . . ίσως 
μοϋ είπήτε, διατί μόνοι οί σύζυγοί μου είνε τά 
θύματα τών ιδιοτροπιών μου ;... Διά τδν απλού' 
στατον λόγον δτι μόνον είς αύτούς έχω έξου- 
σίαν ... άλλά καί πάλιν τούς προειδοποιώ άρχή- 
τερον περί τής τύχης, ή δποία τούς περιμένει, καί 
δι’ αύτδ κυρίως τόσον δυσκόλως έγώ ευρίσκω σύ
ζυγον. Μέ τάς συμφωνίας ταύτας δ χόχχινος &Υ- 
θζ<ύπο<; υπογράφει τδ συμβόλαιόν μου, καί δταν 
τδ συμβόλαιόν μου υπογραφή μετ’ αύτοϋ άποκτά 
ιδιότητα Οαυμασίαν καί μυστηριώδη. Φεϋ ! . · 
φίλε ... είθε νά υπογράψη καί τό ΐδικόν μας ... 
Εχω κατά νοΰν δύο σκευασίας έμπρδς τών δποίων 
είνε μηδέν αί άλλαι καί τών δποίων περιμένω ά- 
νυπομόνως νά ίδω τά μαγικά άποτελέσματα.

’Από τίνος χρόνου δ Κρουστιλλάκ ήσθάνετο 
αισθήματα παράδοξα, τά δποϊα άπέδιδεν είς τάς 
συνέπειας τοϋ κόπου τής ήμέρας καί τής αγρυ
πνίας' ήσαν ταϋτα είδος χαυνώσεως τοϋ νοδς, ή· 
τις τοϋ άφήρει σχεδδν τήν δύναμιν νά καταπο- 
λεμήση διά λογικών επιχειρημάτων τά; παρα
δόξους διηγήσεις τής χήρας καί τοϋ κυνηγοϋ. Καί 
χωρίς νά πιστεύη είς τάς μυθώδεις αύτάς επι
νοήσεις έφοβεϊτο ώς φοβεϊταί τις βλέπων όνειρα 
τρομακτικά.

0 ιππότης δέν έγνώριζεν άν έγρηγόρει ή άν 
υπνωττε, καί έθεώρει άλληλοδιαδόχως τύν κυνη
γόν καί τήν Λάμιαν μέ ύφος καταπεπληγμένον καί 
έννεόν. Έν τούτοις αίσχυνθείς διά τήν εύπιστίαν 
αύτοϋ, ήγέρθη αϊφνιδίως καί έβάδισεν έπί τινα 
χρόνον μετ’ άγωνίας, ώς έάν ή κίνησις ώφειλε νά 
διασκεδάση τήν χαύνωσιν υφ’ ής κατείχετο.

'θ Κρουστιλλάκ δέν ήθελε νά θεωρηθή ώς παί- 
γνιον είς τούς δύο έκείνους, καί έλυπεϊτο σχεδδν 

διότι άνέλαβεν άφρόνως τήν παράλογον ταύτην 
εκστρατείαν. Είπε λοιπδν άποφασιστικώς πρδ; 
τήν Λάμιαν,

— Αφήσετε αύτά' θέλετε νά γελάσητε, κυρία, 
άλλά μή σά; μέλλη, καί έννοώ τδν άστεϊσμόν ... 
δέν σάς πιστεύω τόσον άγρίαν καί τόσον μάγον 
όσον θέλετε νά φανήτε' αύριον, είμαι βέβαιος, θά 
μάθω τό μυστήριον τής κωμωδία; ταύτης ... τδ 
οποίον την ώραν ταύτην εϊνε άρκούντω; εύφυές.

Οι λόγοι ούτοι λεχθέντε; υπδ τοΰ ίππότου όχι 
δι άλλο παρά διά νά δείξωσιν εί; τούς κατοί
κου; τοΰ Λιαβολοχωρίου ότι δέν έπεθύμει νά ήνε 
παίγνιον αύτών, προύκάλεσαν έπί τή; Λάμιας πα
ράδοξον άποτέλεσμα.

Ε^ιψε βλέμμα όργίλον έπί τοϋ κυνηγοϋ καί 
είπεν ύπερηφάνως πρδς τδν Κρουστιλλάκ.

— Εγώ δέν έμπαίζω ποτέ, κύριε. Ηλθ^τ’ έδώ 
έπί σκοπώ τοΰ νά μέ νυμφευθήτε. Σά; προσφέρω 
τήν χεϊρά μου, καί σάς είπον μέ ποία; συμφω · 
νιας’ άν σά; άρέσκουν, τελειώνομεν έντδς οκτώ 
ήμερών τδν γάμον. Εχομεν έδώ μίαν έκκλησίαν 
είς Μακούβαν καί προσκαλοΰμεν τδν πάτερ Γρι
φών νά εύλογήση αύτόν' άν όμως αί προτάσεις μου 
δέν σάς άρέσκουν, άναχωρεϊτε άπδ τδν οίκον αύ
τδν, είς τδν δποϊον δέν έπρεπε νά έλθητε.

όσον ή Λάμια ώμίλει, τόσον ή φυσιογνωμία 
, της άπέβαλλε τδν πράον καί γλυκύν χαρακτήρα 

της καί καθίστατο σκυθρωπή καί σχεδδν άπειλη- 
τική — Κωμωδία ! έπανέλαβε, άν ήμην πεπει
σμένη ότι έκλαμβάνετε δλα αύτά διά μίαν κω
μωδίαν, δέν θά έμένατε μήτε Sv λεπτόν έδώ, κύ
ριε ... προσέθηκε μέ φωνήν ήλλοιωμένην, ήτις 
έπρόδιδε τήν βαθεϊαν συγκίνησίν της.

— Οχι! δ ιππότης δέν είμπορεϊ νά έΖλάβη 
αύτά ώ; παίγνιον, ύπέλαβεν δ κυνηγός ρίπτοιν 
έπί τοϋ Γασκόνου βλέμμα σοβαρόν.

Ο Κρουστιλλάκ φύσει άνυπόμονος καί ζωη
ρός, ήσθάνετο πραγματικόν πεϊσμα μή δυνάμενο; 
νά έννοήση τί είνε άληθές καί τί ψευδές εί; τδ 
παράδοξον αύτδ συμβάν, άνέκραξε λοιπδν

—Καί τί λοιπόν άγαπάτε νά συλλογισθώ; ... 
Απαντώ τδν κυνηγόν είς τδ δάσος, τοΰ διακοινώ 
τήν επιθυμίαν, τήν δποίκν είχον νά σά; γνωρίσω, 
καί μοί άποκρίνεται απλώς καί καθαρώς δπως και 
σεϊς, κυρία, μοΰ τδ εϊπετε, ότι λιγίζετκ: εύτυχή; 
νά άπολαμβάνη τήν εύνοιάν σας ...

— Επειτα, κύριε ;
— Επειτα, κυρία, δ,τι καί άν είπον εί; τδν 

κυνηγόν, αύτδς συγκατένευσε νά μέ φέρη έδώ, δ
που μέ έδέχθησαν μέ μεγάλην φιλοξενίαν, τδ ο
μολογώ. Κατόπιν εισήχθην παρ’ ύμϊν, καί σεϊς, 
μαθοϋσα τά; εύχά; μου, μοί έποοσφέρατε προθύ- 

μως τήν χεϊρά σα; καί άνεκοινώσατε τά; έλπίδας 
μου εί; τδν φίλον σας, τδν κυνηγόν τών ταύρων.

— Λοιπδν, κύριε!
— Εως έδώ τδ πράγμα, κυρία, υπάγει καλά' 

άλλ έςαφνα ό κυνηγός μοϋ δίδει νά έννοήσω συμ
φωνώ; μέ σάς, οτι είμαι προωρισμένο; νά γείνω 
τέταρτος νεκρό; καί νά διαδεχθώ τδν άνδρα δ ό
ποιο; άπέθανεν άπδ τά γελοία ή εκείνον τοϋ ο
ποίου οί οφθαλμοί έχοησίμευον λαμπάδες εί; τά 
όργιά σας ...

— Μάλιστα, είπεν δ κυνηγός.
— Πώ; μάλιστα ! ύπέλαβεν δ Κρουστιλλάκ ά- 

νευρίσκων τήν προςώραν ίκλείψασαν ζωηρότητά 
του. Μήπως είμεθα είς τδν τόπον τών δνείροιν ; 
Μήπως νομίζετε ότι δ ιππότη; Κρουστιλλάκ είνε 
βλάξ ; Μήπως μέ έκλαμβάνετε άπδ έκείνους οί 
δποϊοι πιστεύουν εί; τδν διάβολον ; Δέν ε?μ" έγώ 
τοιούτο;, καί έντδς είκοσι τεσσάρων ώρών δύνα
μαι ν άποκαλύψω τί κρύπτουσιν όλαι αύταϊ αί 
παραδοξολογία·..

ΙΪ Αγγελική κατέστη λίαν ωχρά, έ^ιψεν έπί 
τοϋ κυνηγοϋ νέον βλέμμα άγωνίας καί φόβου καί 
άπεκρίθη είς τδν ιππότην μέ άγανάκτησιν μόλις 
συνεχομένην.
■ — Καί τίς σάς λέγει, κύριε, ότι πάντοτε τά 
έδώ συμβαίνοντα εί»ε φυσικώτατα; Γνωρίζετε 
διατί έγώ, νέα, πλούσια, σάς προσφέρω τήν χεϊρα, 
άμα κατά πρώτον σάς είδον ; Γνωρίζετε τί άπαιτώ 
άντί τίς ένώσεω; ταύτη; ; Νομίζετε ότι είσθε 
ευφυής, δύνασθε δμω; νά μή παραδεχθήτε ότι ύ- 
πάρχουσι καί πολλά φαινόμενα ύπερβαίνοντα τήν 
δύναμιν τή; εύφυίας σας ; Γνωρίζετε δποία είμα1; 
Γνωρίζετε ποϋ είσθε; Γνωρίζετε συνεπε’? τίνος 
άλλοκότου μυστηρίου σά; προσφέρω τήν χεϊρά 
μου ; Κωμωδία !.. ύπέλαβεν ή Λάμια μετά πι
κρίας, βλέπουσα τδν κυνηγόν μέ ύφος τεταραγμέ- 
νον. Είθε νά μή βιασθήτε ν’ άναγνωρίσητε ότι όλ’ 
αύτά δέν είνε παίγνιον, κύριε · .. Δέν πρέπει νά 
πιστεύητε ότι δ άγαθός σας άγγελος σάς έφερεν 
έδώ, τούλάχιστον ...

— Καί έπειτα ποϊος σοΰ έγγυάται ότι θά έ
ξέλθη; ποτέ άπ’ έδώ ; προσέθηκε ψυχρώς δ κυ
νηγός.

'θ Ιππότης ώπισθοχόρησε κατά Sv βήμα, έφρι- 
κίασε καί άνέκραξε.

— Πώ; ! διά τή; βίας . .. τούλάχιστον . . . 
διότι. . . .

— Διότι τί θά κάμετε ; εϊπεν ή Λάμια μετά
μειδιάματος τδ δποϊον έφάνη εί; τδν Γασκόνον ώ;
σκληρότη; μεγάλη.
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Ο Κρουστιλλάκ ένθυμήθη πολύ άργά τάς ό
πισθεν αύτοΰ κεκλεισμένας θύρας, τού; πυκνού; 
θόλου; ου; διήλθε διά νά φθάση εί; τήν διαβολι
κήν ταύτην οικίαν. Εβλεπεν δτι ύπήρχεν εί; τήν 
διάκοισιν τή; Λάμιας, τοΰ κυνηγού και τών πο
λυαρίθμων ύπηρετών των- Μετεμελήθη έκ νέου 
καί σπουδαιότερου ακόμη, διότι τυφλώς άνέλαβε 
τήν έπιχείρησιν ταύτην.

Ενώ ό Κρουστιλλάκ θεωρών τήν γοητευτικήν 
μορφήν τή; Λάμιας δέν ήδύνατο νά πιστεύση δτι 
ή γυνή αυτή ήτο ικανή νά διαπράξη αίματηράν 
τινα απιστίαν, εντούτοις αί παράδοξοι δμολο- 
γίαι, ί; τώ έκαμεν. αί τρομεραί φίμαι α'ίτςνες ύ
πήρχον περί αυτής, αί άπείλαί τοΰ κυνηγού, ήρ· 
χισαν νά κάμωσι σφοδράν έντύπωσίν εί; τδν ιπ
πότην.

’Εν τώ μεταξύ έλθοΰσα μία υπηρέτρια άνήγ- 
γιλεν δτι τδ δεϊπνον ήτο έτοιμον.

Τοΰ ιππότου διαλογιζομένου τάς θλιβερά; ταύ
τας σκέψεις, ή ’Αγγελική άντήλλαξε χαμηλόφω
νο»; λέξεις τινας μέ τδν κυνηγόν, έφάνη δέ ώσεί 
ευχαριστηθεϊσα, διότι ολίγον κατ’ολίγον τδ μέ- 
τωπόν της έγαληνίασε καί τδ μειδίαμα άνεφάνη 
έκ νέου έπί τών χειλέων της.

— ’Εμπρός, γενναίε μου φίλε, είπε φαιδρώ; 
πρδς τδν ιππότην, μή μέ φοβεϊσθε δά τόσον . . . 
μή μέ έκλαμβάνητε ώς τδν διάβολον . . . Τιμή
σετε τδ μέτριον δεϊπνον μας, τδ δποΐον πτωχή 
χήρα λογίζεται πολύ εύτυχής νά σάς προσφέρη.

Καί ταΰτα εϊποΰσα προσέφερεν έπιχαρίτως τήν 
χεΐοά της πρδς τδν Κρουστιλλάκ.

Τδ δεϊπνον ύπήρξε μεγαλοπρεπέστατον, ώστε 
ούδ δ άπιστότερο; άνθρωπος ήδύνατο νά άμφι- 
βάλη περί τής μεγάλη; περιουσίας τή; χήρας.

Μόνον θά εϊπωμεν εί; τδν αναγνώστην δτι τά 
άλλα αγγεία τή; τραπέζης δέν έφερον τά βασι
λικά οικόσημα τή; Αγγλίας, καθώς έφερον έ 
κεϊνα τά δποϊα έχρησίμευον διά μόνην τήν Λά
μιαν.

Μέ δλην τήν εύτραπελίαν καί τάς ήδονικάς χά
ριτας τή; χήρας, μέ δλου; τού; αστεϊσμού; τοΰ 
κυνηγού, τδ δεϊπνον ύπήρξε πολύ πένθιμον διά 
τδν Κρουστιλλάκ. 11 συνήθη; πεποίθησίς του εΐ; 
έαυτδν αντικατέστη άπδ είδος τι σκληρά; ανη
συχίας, καί δσω ή ’Αγγελική τώ έφαίνετο θελ
κτική, δσω ανέπτυσσε τήν γοητείαν, δσω πεοιεκυ- 
κλοΰτο έκείνη ύπδ τής πολυτελείας, τόαιρ δ τυχο

διώκτης ήσθάνετο αϋξάνουσαν τήν δυσπιστίαν του.
Καίτοι δλως μυθώδεις, άλλ’έν τούτοις αί διη- 

γήσει; του κυνηγού έπανήρχοντο άδιαλείπτως είς 
τήν άνάμνησιν τοΰ Κρουστιλλάκ. θί μύθοι τής 
φαιάς χόκεως ήτις άπέθνησκε τούς ανθρώπους 
άπδ τά γέλοια καί τού ύγρον της ρουβο'ίΐ'ης φια- 
λίδος, ήτις μετέβαλλε τού; οφθαλμούς είς λυχνίας, 
ήσαν πάντοτε εις τδν νοΰν του. Καίτοι δ’ αί διη
γήσεις αύται είχαν τήν δμοιόπτιτα ονείρου πα 
ρελθόντος, δ Γασκόνο; όμως, έν τώ φόβω κατα
χθονίου σχεδίου, ύπωπτεύετο τά φαγητά καί τούς 
οίνους, τούς δποίου; τώ προσέφερον· Παρετήρε» 
προσεκτικώς τήν χήραν καί τον κυνηγόν καί έ- 
βλεπεν δτι δ Ψυχαρπάχτης έφέρετο πρδς τήν Λά
μιαν μέ τδ είδος τής οίκειότητο; έκείνη; τήν δ
ποίαν έχει εί; σύζυγο; πρδ; τήν σύζυγόν του ένώ- 
πιον ένδς ξένου.

— ’Αλλά τότε, διενοεϊτο και έαυτδν δ ιππό
της, πώς συμβιβάζεται ή έπιφύλαξι; αΰτη μέ τδν 
κυνισμόν τής μικρής χήρας, ήτι; ώμολόγει τόσον 
ίπποτικώ; δτι δ Καραιό η; καί δ καταδρομεύ; συ- 
νεμερίζοντο μετά τού κυνηγού τών χαρίτων της, 
χωρίς δ τελευταίο; ούτος νά δεικνύη τήν έλαχί- 
στην ζηλοτυπίαν ;

ύ Γασκόνος δέν ήδύνατο έπίσης νά έννοήση δ- 
ποϊος ήτον δ σκοπδς τής Λάμιας προσφερούση; 
αύτώ τήν χεϊρά της, καί τί άπήτει αντί τή; ένώ- 
σεω; ταύτης. Επηύξησε δέ τήν άπορίαν του ή 
παρατήρησι; τήν δποίαν έκαμεν δτι ή χήρα έτα- 
ράχθη καί ήγανάκτησεν δταν δ τυχοδιώκτης τήν 
ένόμισεν ικανήν νά παίςη κωμωδίαν προσφέρουσα 
αυτή τήν χεϊρά της.

Καί ή παρατήρησι; τού ιππότου δέν ήτον 
έσφαλμένη, διότι πραγματικώς ή Λάμια έταράχθη 
βαθέως ή μάλλον άπηλπίσθη ίδούσα δτι δ Γασκό
νος έξελάμβανεν ώς παιδιών δ,τι συνέβαινεν εις 
τδ Διαβολοχιοριον.

Κατέστειλεν όμως άκολούθο»; τήν ταραχήν αύ
τής ίδούσα τήν ανησυχίαν ήτις έζωγραφίζετο ά
κουσίως του είς τήν φυσιογνωμίαν τού ιππότου. 
Τώ δντι, ούτο; έχάνετο εί; μυρία; ύποθέσεις. Ου
δέποτε εύρέθη είς θέσιν πλέον παράδοξον, ώστε 
νά πιστεύστι είς έπιδ^οήν ή δύναμίν υπερφυσι
κήν τινα... καί δμω; ήπόρει άν έπρεπε νά πα- 
ραδεχθή ανθρώπινόν τι είς δ,τι έβλεπε καί ήκουεν.

(*Επεταϊ  ή Συνέχεια)
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