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Τή 20? τοϋ μηνδ; τούτου εύρέθη έν τινι £εύ· 
ματ·, παρά τήν ενταύθα μονήν τών Ασωμάτων 
καί ευθύς έπειτα ήγοράσθη ύπδ τίς Αρχαιολογι
κής ήμών εταιρίας "λίθος ενεπίγραφος περιεργότα- 
τος, δστις, άν καί κολοβός κατά τε τδ ύψος καί 
πλάτος, ετι δέ καί έφθαρμένος πολλαχώς κατά 
τήν γεγραμμένην επιφάνειαν του, είναι δμω; πολ
λής ιστορικής σπουδαιότατος, ώς παρέχων έν τώ 
κάλλιον διατετηρημένςο μέρει αύτοϋ έν συνεχέσι 
12 στίχοι; αναγραφήν τών έν Ολύμπιοι αγωνι
σμάτων χρονολογικήν, πότε δηλ· είς τούς αγώ
νας είσήχθησαν ταϋτα Sv μετά τδ άλλο, καί ποιοι 
είς έκαστον αύτών άνδρες ένίκησαν πρώτοι. Τδ 
μέρος τοϋτο έπικυρώνει λίαν ευποοσδέκτως, έν 
τισι δέ καί διορθώνει, μάλιστα μέν τήν γνωστήν 
εκείνην παρά Παυσανία έν Ηλιακών Α, 8, 6 κ. 
έξ. όμοίαν καί πληρεστέραν αναγραφήν, εΐτα δέ 
καί τάς όμοια; τοΰ ϊέζτου Ιουλίου Αφρικανού έν 
τώ Εύσεβίου χρονικώ πληροφορίας, ώς καί τινας 
άλλας έκ βιβλίων τής αρχαιότατος σποοαδικώς 
είς ή,μάς περιελθούσας. Και φαίνεται λοιπδν έναρ- 
γώς, δτι ό Παυσανίας, έπωφεληθεΐς είς τήν συγ

γραφήν του έπίσημόν τι κείμενον άνεστήλωμένον 
δημοσία έν Ολυμπία, (δπερ καί ϋποδηλοί έν Η
λιακών Β . 22, 3, καλών αύτδ « κατάλογον τών 
Ολυμπιάδων,» άλλαχοϋ δέ, ώς έν Λακωνικών 21, 
I «τά είς τού; όλυμπιονϊκας Ηλείων γράμματα») 
καί οί άλλοι όχι ολίγοι αρχαίοι συγγραφείς, οί άπδ 
ίππίου, ’Αρισ,τοτέλους, Ερατοσθέναυς καί εξής 
συνθέσαντες διαφόρου; τοιαϋτα; χρονολογικά; 
άναγραφάς, έξ έπισήμων στηλών μετέγραφαν όσα 
χαί όπως irixffirar· Υποθέτω δ’ έτι, δτι άντί- 
γοαφον έπίσημόν τών έν ’Ολυμπία στηλών θά 
υπήρχε καί έν άλλαι; πόλεσι τή; Ελλάδος, ώ; α
ναγκαίου χρήμα, καί δή καί έν ’Αθήναι;, καί τοϋ 
έν Αθήναις τεμάχιον μικρόν άνελπίστως πάνυ έν 
έτει 1866 ήλθε νά μάς παρουσιασθή. Καί δ τό
πος δέ τής εύρέσεως τοϋ τεμαχίου δέν είναι ίσως 
αδιάφορος' διότι ή μονή τών Ασωμάτων δέν κεϊται 
βεβαίως μακράν τής Οέσεως τοϋ γυμνασίου Κυ- 
νοσάργους ή τής τοϋ Λυκείου, τόπων οχι άπροσ- 
φυών είς ’ίδρυσιν τοιαύτη; άναγραφής,

0 λίθο; είναι Πεντελήσιος, ύψος έχων Ο, 21, 
πλάτος Ο, 17, πάχος Ο, 10. Απεθραύσθη δέ πρό- 
παλαι άνωθεν, κάτωθεν καί έκ δεξιών τώ θεω- 
μένω, αριστερόθεν δέ, ήτοι κατά τδ μέρος, δπου 
άρχοντα·, οί στίχοι, μετρίως έβλάφθη ή άκρα τή; 
γωνίας άνωθεν έω; κάτω, καί δέν λείπουσιν έκεϊ 
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έν έκάστου στίχου άρχή, είμή άνά Sv έως πέντε 
τδ πολύ γράμματα, έν δέ τώ ΙΟ"? στίχφ ούδέ Sv, 
ώς πείθομαι, ώστε αί έξ εικασίας αναπληρώσεις 
χρειάζονται μάλιστα ει; τδ δεξιόν μέρο;' άλλ’ ε
πειδή οί στίχοι έχοντες μικρά γράμματα δέν ή
σαν καϊ μακροΐ, (ώ; θέλει παραδεχθώ πά; άναγνώ- 

στης, βλέπων κατωτέρω πιθανά; τά; βραχείας 
συμπληρώσει; μου,) καί ούτως ή στήλη ήθελεν 
ύποτεθή στενοτέοα τοϋ συνήθους, εύλογον είναι 
νά είπωμεν, οτι Οά ειχεν καϊ άλλην σελίδα (co-

Τά έκ τοϋ λίθου.
(σγδόη καϊ τριακοστή έτέθη παί·) 
(δων πένταθλον καϊ ένίκα)

1 Εύτελίδα(; Λάκων. δευτ- 
έρ)αι και τε(σσαρ)α(κοστηϊ έτέθη 
π)αίδων πυγμή κ(αϊ ένίκα 
φ)ιλύτα; Συβαρί(τη;.

5 πέ)μπτη·. και έξηκ(οστηϊ 
έτ)έθη όπλίτ(η)ς HI; (Οεο;; καϊ ένίκα 
Δ)ημάο(ατ)ο(;) Ηρα(ιεύς. 
τ)ρίτηι καί ένεν(ηκοστηϊ 
έτέθη συνωρϊς και (ένίκα Ευαγόρα; Ηλεΐος.

40 έ)νάτηι (κα)ϊ ένενη(κοστηϊ 
έ)τέθη πώλων άβό(λων αρμα 
και) ένίκα Εύρυβιά(δη; Λάκων.

— . η; Ολυνπιάδο(ς .... 
,.. .. ς οί δέ νενικη(κότε;

15 δευτέ)ρας και εί(κ)οστηϊ . , ;

,.. . ος παντα . . . · 
, . Λυλον εν Λ ... , 

Παρατηρώ έπϊ τών ανωτέρω τά εξής’
Οτι τδ άνωτάτω μέρος τοϋ λίθου, δπερ έξέλι- 

πε, θά περιείχε πάντως έκεϊνα τά παρά Παυσα
νία άγωνίσματα, ά έγώ έδήλωσα δτι παρέλειψα, 
ώ; μ.ή άναγκαΐα είς τδν σκοπόν τοϋ άρθρου τού 
του, άρκεσθείς είς μόνην τήν εισαγωγικήν φοάσιν 
καϊ τήν περϊ τοϋ Κοροίβου. Τδ δέ τοϋ Εϋτε.ΐίύα. 
όνομα, 8 παρέχει ό λίθο;, εΰρίσκεται παρά Παυ
σανία άναγεγραμμένον μέ τήν χρονολογίαν τοϋ 
αγωνίσματος παίδων πεντάθλου όχι έν τώ 8-ρ 
άλλ’ έν τώ κεφαλαίςο τοϋ μνημονευθέντο; βι
βλίου, διότι τδ αγώνισμα έκεϊνο ητο καταλελυμέ- 
νον πρόπαλαι, καϊ διά τοϋτο δέν τδ έμνημόνευσεν 
ό περιηγητή;δπου τά άλλα. Είναι δέ είς έμέ άπο
ρον, διά τί ό λίθος εχει τδ τοΰ Εύτελίδα όνομα

lonne), καϊ ούτω Οά άπηρτίζετο τρ δίκαιον πλά

τος της.
Τά γράμματα φαίνονται τά συνήθη τών Μακε

δονικών χρόνων, ποιων δέ τούτων μερικώτεοον, 
κατωτέρω έν ταϊ; στ,μειώσεσί μου θά τδ εϊπω 

αϊτιολογημένως.
'ΐδού τώρα γράμμασι μικροί; τή; συνήθους 

γραφή; τδ κείμενον τοϋ λίθου, δπω; τδ άνέγνων 
και συνεπλήρωσα, και καταντικρύ τδ ταϋ Παυσα
νίου πρδ; άμεσον αντιπαραβολήν.

Τά έκ τοϋ Παυσανίου.
’Ες ού γάρ τδ συνεχές ταϊ; μνήμαις έπϊ ταϊς *0-  

λυμπιάσιν έστίν, δρόμου μέν άθλα έτέθη πρώτον 
καί Ηλεΐος Κόροιβο; ένίκα ....

(*) Δέν πρέπει όμως νά λανβάνη τους αρχαιολόγους, δτι 
καϊ τδ έντελε’στατον καϊ πιστότατο* έκτυπωμα διά βεβρεγ- 
μένου χάρτου ή άλλης ύλης δέν εϊναι ίσης άςίας μέ τδ 
πρωτότυπον, μάλιστα διά τδ βτι δέν αποδίδει τδν διάφορον 
χρωματισμόν τής έπιφανείας, ίστις είναι βοηύητικώτατος 
είς τήν άνάγνωσιν, έκεΐ δ'που τά γράμματα εϊναι ή λίαν 
άβαθή ή γεμισμένα μέ 8λην ςένην στερεάν καϊ δυσέκβλη- 
τον, καϊ μόνον διά τοϋ διαφόρου χρωματισμού των διακρί- 
νονται τής λοιπής έπιφανείας.

[έδώ παραλείπω εξ αγωνισμάτων άναγραφήνί] 

πρώτη δέ έπϊ ταΐ; τεσσαράκοντα ’ολυμπιάσι πό- 
κτας έσεκάλεσαν παΐδα ς καϊ περιήν τών έσελθόν- 
των Συβαρίτη; Φιλήτας. τών δέ οπλιτών ό δρό
μο; έδοκιμάσΟη μέν έπϊ τή; πέμπτη; Όλυμπιάδος 
καϊ εξηκοστή; .. . , του; δέ δραμόντας άσπίσιν 
έμοϋ πρώτος Δημάρετο; έκράτησεν Ηραιεύς. δρό
μος δέ δύο ίππων τελείων συνωρϊς κληθεϊσα τρίτη 
μέν Όλυμπιάδι έτέθη πρδς ταϊ; ένενήκοντα, Ευα
γόρα; δέ ένίκησεν Ηλεΐος. ένάτη δέ ήρεσεν ’θλυμ- 
πιάδι καϊ ένενηκοστή καϊ πώλων αρμασιν άγωνί- 
ζεσθαι, Λακεδαιμόνιο; δέ Συβαριάδη; τδν στέφα
νον τών πώλων εσχε τοΰ άρματος.

(επομένως έσχε ποτέ καϊ τδ αγώνισμά του, 8 έγώ 
συμπληρωτικά; ανέγραψα’) ένώ δύο άλλα άγω
νίσματα, τδ τή; άπήνης καϊ τδ τή; κάλπη;, τε- 
θέντα μέν τή 70'. ’ολυμπ. κατά Παυσανίαν, κα- 
ταλυθέντα δέ τή 8i'fi ’θλ., άφησεν, ώ; είκδς, ά- 
μνημόνευτα. Νά εϊπω, δτι όχι άκριβή παρέδωκεν 
ήμϊν ό περιηγητή; περϊ τοϋ παίδων πεντάθλου, 
ώ; καϊ ό ’Αφρικανός, διστάζω πολύ, καϊ κλίνω 
μάλλον νά παραδεχθώ, δτι ό τδν λίθον γράψας 
εκρινεν έν τώ τοϋ Εύτελίδα άγωνίσματι νά μή 
άκολουθήση τδ ίδιον σύστημα δπερ διά τά άλλα 
δύο άγωνίσματα ήσπάσθη' τοϋτο δέ ίσω; έκ τίνος 

λόγου εί; ήμάς άγνωστου.
Οτι δ λίθος, ένώ έν τοϊ; έξής τέσσαρσιν άγωνί- 

σμασι τήν αύτήν σειράν τηρεί, ήν καϊ ό Π αυσα-

νιας, ούδέν ούτε ύπεοπηδών ούτε παρεμ-βάλλων, 
διαφωνεί δμω; πρό; τε τδν περιηγητήν καϊ τδν 
Αφρικανόν έν τή χρονολογία τοϋ πρώτου εύθυ; 
αγωνίσματος τής τών παίδων πυγμή;, άτε πα- 
ρεχων σαφώς έν στίχιμ 2:αι, δπερ συνεπλή
ρωσα έγώ' denipai, ένώ δ περιηγητής λέγει 
,τγώΓμ, ώ; καί δ ’Αφρικανός, έτι δέ καϊ δ Φιλό- 
στρατο; (έν τώ περϊ γυμναστικής σ. 22,) δστις 
δμως καϊ εξηκοστήν άναφέρει.

Οτι τδ όνομα (Φ)ι.1ύτας, διά τοϋ υ γεγραμ- 
μένον έπϊ τοϋ λίθου, διαφέρει τοϋ παρά Παυσανία 
Φιλήτα καϊ τοϋ παρ’ ’Αφρικανώ Φιλητά, ένθα 
δμως καί γραφή άλλη Φιλώτας φέρεται' (*)  καϊ 
πρέπει εδώ μάλλον νά πιστευθή δ λίθος, καθ’ δ
σον όνομα Φίΐύτες ήδη καϊ έπϊ μολυβδίνου έλά- 
σματος πάνυ παλα-.οϋ άνεγνώσθη. ϊδε έφημερί- 
δος ’Αθηνών αρχαιολογικής περιόδου Β*.  πίν. με’, 
άρ. I 17.

Οτι τδ δεύτερον α τοϋ Λημάρατος εθεσα δδη· 
γηθεϊς άπδ τά δπωσοϋν έπϊ τοϋ λίθου φαινόμενα 
ίχνη τοϋ γοάμματο; καϊ δέν έγραψα Δημάρετος 
ή Δαμάρετος, ώ; παρά Παυσανία καϊ ’Αφρικανώ 
καϊ Φιλοστράτω κεϊται' άλλά δέν είμαι έδώ βέ
βαιο;, άν καλώς είδαν οί δφθαλμοί μου.

Οτι τά έν τώ 12':» στίχω άβο, καθαρώτατα 
φαινόμενα έπϊ τοϋ λίθου, συνεπληρώθησαν ύπ’ έ
μοϋ ούτως, ώ; έκέλευεν ή παρά Πλάτων·, έν Νόμ. 
Η. σ. 83-4- φράσις. Τδ κείμενον τοΰ ’Αφρικανού 
δίδει’ πωλικδν τέθριππον.

ότι τδ Εϋρνβιά τοϋ λίθου πρέπει νά έκδιώξη 
άπδ τά λεξικά τών κυρίων ονομάτων τδ πάνυ 
άτοπου διά τών σχηματισμόν του Συβαριάόης, 
δπερ κεϊται μέν παρά Παυσανία, παρ’ ούδενϊ δέ 
άλλω συγγράφει εύρηται, άν πρέπει νά συμπερά- 
νωμεν τοϋτο έκ τή; σιωπής τοϋ λεξικογράφου 
Pape. Είναι δέ τδ Εύρυβιάδη; άλλω; μέν λίαν 
γνωστόν όνομα Λακωνικόν, εύκολα δέ ήδύνατο 
νά παραφθαρή εί; Συβαριάδη; υπό τινο; άντιγρα- 
φέως διά τήν δμοιότητα τών πρώτων τριών στοι
χείων, έχοντος μάλιστα ίν τώ νώ τδ προηγηθεν

(*)  Ίδε τδ βιβλίον Sexti Julii Africani ^Ολυμπιάδων 
αναγραφήν, ίκδ. τοϋ 1862, ύπδ IUltgers, ίν σελ. 16. — 
Φιληταν λέγει καϊ δ Φιλόστρατος τδν νικητήν έν τω περί 
γυμναστικής, σ. 22, άς βλέπω έκ τοϋ αύτοϋ βιβλίου, τδ 
δποϊον δ τής ένταΰθα Πρωσσικής πρεσβείας φιλόλογος γραμ- 
ματευς κ. Κοιλερ παρέσχε μοι είς χρήσιν μάλα προΟυ- 
μως, ίσων με έν άμηχανία πολλή ένεκα τής άπδ 9 ήδη μη
νών κλείσεως της δημοσίας ήμών βιβλιοθήκης. 

πόλεω; όνομα Συβαρίτη;· Παρά δέ ’Λφρικανφ τδ 
όνομα γράφεται Εύρύβατος, καί τοϋτο ύπέρ τή; 
γραφή; τοϋ λίθου συνηγορεί καϊ κατά τή; τοϋ 
Παυσανίου.

Οτι μετά τδν 120ν στίχον εϊναι κενόν γραμ
μάτων διάστημα έπϊ τοϋ λίθου ώ; δύω στίχων 
χωρητικόν.

Τόσα έγώ σημειώ είς τδ σφότερον μέρος τής 
έπιγραφής. Του; δέ κατωτέρω άλλη; παραγρά
φου πέντε κολοβού; στίχους, άς συμπληρώσωσιν 
έπϊ .πλέον καϊ σχολιάσωσιν άλλοι, άλλ’ άφοϋ πρώ
τον ΐδωσι τδν λίθον αύτδν ή τούλάχιστον πανο- 
μοιότυπον άπείκασμά του. (*)  ΙΪ συμπλήρωσις αύ
τών ή εντελής είχε δι’ έμέ ανυπερβλήτους δυσκο
λίας. Ενεκα δέ τής έν στίχω 1 5“ γινομένη; μνεί
ας τής δευτέρας καϊ εικοστής ’Ολυμπιάδος, ήδύ- 
νατό τις έκ τοϋ Αφρικανού νά συμπληρώση τδ 
.τα»τα εί; 77α>ταπ.ό/ς ’Αθηναίος, δστις έγένετο 
σταδίου νικητής τότε. ’Αλλ’ εί; έμέ φαίνεται 
άτοπον ή σειρά τών χρόνων νά καταστραφή ούτω 
έν τώ λίθφ, καϊ πιθανόν θεωρώ, δτι έν τή νέα ταύ
τη παραγράφω περιείχετο όχι τακτικών καί είς 
άεϊ διαμεινάντων αγωνισμάτων άναγραφή, ούτε 
νέων προσθήκη, άλλά μάλλον κατάλυσις τινών έξ 
αύτών, καϊ δ κατά Παυσανίαν « κόσμο; δ περί 
τδν άγώνα, » ίσως δέ καί τινα ιδίως άξιομνημό- 
νευτα περιστατικά τών άγώνων ή καταδίκαι άιε- 
γράφοντο. Καϊ έκαμα μέν τινα; ζητήσεις όχι 
άταλαιπώρου; περϊ τούτων, άλλ’ ούδέν έπέτυχα 
δ,τι καί λόγου άξιον. Η δέ 22" καϊ ή 4 22" ’θ- 
λυμπ. ούδέ δλως μνημονεύονται έν όλω τώ Παυ
σανία έπϊ ούδενϊ συμβάντι, ένώ τόσαι άλλα-, διά 
διαφόρους λόγους μνημονεύονται, ώ; βλέπει τις 
έκ τοϋ πλουσίου πίνακο; τής έκδ. τοϋ I. Bekker. 
Κα'ι ό Αφρικανός δέ ούδέν έν ταύταιςταϊ; δυσϊν 
’Ολυμπιάσιν έκτακτον αναγράφει. Τδ δέ νά συμ
πληρώση τι; τδν τελευταϊον στίχον τής έπιγρα- 
φή; ούτω’ “ δία)υλον έν Λ(υκείφ, » εϊναι μέν εύ- 
κολώτατον, δυσκολοϋπεράσπιστον δέ·

Επϊ πάσι δέ έκφίρω εικασίαν, ότι ή έπϊ τοϋ
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ι αναγραφή τών άγωνισμάτων ποικίλε καί τήν έννοιαν τής θέσεώς άγωνισμά- 
γεγραμμένη όχι πολύ πρδ τή; 1 29η? ύ- τ ' ’ *----- '------ J“—■'·

(1) Συνέχεια άπό φυλλαδ. 94,

λυμπιάδος (πο. χρ. 264)’ διότι, άν ύποθέσωμεν, έ 
ώ; είναι εύλογον, ένεκα τοΰ κενοΰ χώρου τοΰ υπό 1 
τδν 1 2 ,ν στίχον, δτι είναι συμπεπληρωμένη έως 
έκεϊ τελεία ή αναγραφή, βλέπομεν έλλείπόντα 
τρία αγωνίσματα έκ τών παρά Παυσανία καΐ Α
φρικανού μνημονευομένων τά νεώτατα, ών τδ σχε- 
τικώ; παλαεότερον έτέθη έν ύλυμπιάδι 1 29? (*).
Τούτου βέβαια, (ώ; καΐ τών άλλων δύο τών έν γράμματα καΐ τά μνημεία έντελεχέστερον και νά 

όλυμπ. 131η καΐ I ί ’ύ’ϊ τεθέντω») δέν ήδύνατο ί 
νά προφητεύση τήν θέσιν ό τήν έπΐ τοΰ λίθου ά- ' 

ναγραφήν ποιήσας. —
Δέν άποθέτω δέ τόν κάλαμον ποΐν ή ε?πω έτι 

δύο τινά, άπερ «θυμός με κελεύει 11 διά τού; νεω- 
τέρου; τών παρ' ήμϊν θιασωτών τής φιλολογίας. 
Α°ν δτι -δ μέν ύφος τοΰ Παυσανίου είναι περί
τεχνον έν τή περί Οέσεω; τών άγωνισμάτων καΐ 
περί τής νίκη; τών όλυμπιονικών φοασεολογίγ. 
του, ήτι; γίνεται έκάστοτε άλλοία, ϊνα μή νομι 
σθή δηλ. δ συγγραφεύς πτωχός τώ πνεύματι. Φι
λοτιμία αύτη παιδαριώδης, οικεία μέν καΐ είς άλ
λου; ένίοτε άλλων χρόνων συγγραφείς, μάλιστα 
δέ εις τούς τών Ρωμαϊκών, δτε καΐ δ άλλως λίαν 
εμβριθής περιηγητής ήκμασε. Τό δέ ύφος τοΰ 
λίθου έζ έναντία; είναι άπλοΰν, κυριολεκτικόν, 
βραχύ καΐ δμοιον έαυτώ διά παντός, έν: λόγω 
lapidaire, λιθικόν. Καΐ δέν εννοώ διά τούτων μου 
τών λόγων, δτι οί συγγραφείς λιθικώς πρέπει πάν
τοτε νά γράφωσιν, άλλά μόνον νά μήν τδ παρα- 
κάμνωσι θηρεύοντε; τήν κομψότητα, ό δέ εύλογη- 
μένος Παυσανίας έν τώ πολλάκις ήδη μνημονευ- 
θέντι χωρίω αύτοΰ τήν απλήν έννοιαν τοΰ irlxa 
χρειασθεΐς νάγράψη δέκα τέσσαρα; φοράς,δΐ; μέν, 
ίν άρχή καΐ έν τώ τέλει, έτλη νά γράψη τδ ένί- 
κα, τρις δέ τό ένίκησεν' αί δέ άλλαι του έννέα 
φράσεις εΐναι αί έξής' άνείλετο τόν κότινον, ή νί
κη ύπήρξε τώ ■.., άνηγορεύθη κρατών, παρέφθη, 
κατειργάσατο, περιήν, έκράτησεν, τόν στέφανον 
έσχεν, άναγορευθήναι λέγουσιν .. Ωσαύτως δέ έ-

λίθου ήμών τούτου 
θά εϊναι'

των κατά ένδεκα τρόπους έκφοάσας τδ άπλοΰν 

έτέθη. —
Β''*  δέ υπομιμνήσκω, δτι άφοΰ μόνοι σχεδόν 

ήμεϊς οί Ελληνες έχομεν ιστορίαν προγονικήν μαρ- 
τυρουμένην καί υπό βιβλίων καΐ ύπδ μνημείων 
άλλων, πρέπει διά τοΰτο ζηλοτυπώτερον άντε*  
χόμενοι τή; εθνική; ήμών δόξης, τή; τόσον βε- 

I βαίως άποδεικνυεμένης, νά μελετώμεν τά συγ- 

έμφορώμεθα τών έξ αυτών διδαγμάτων, όπως 

ταΰτα σήμερον τά Ολυμπιακά γεγονότα έκ τοΰ 
λίθου πιστοΰνται καΐ τδ εύτακτον καΐ επιμελές 
ήθος τών καΐ έν παρακμή Ελλήνων άνακηρύττου- 
σιν,ούτω καΐ οί φόροι καΐ ή ναυτική δύναμις τών 
Αθηναίων, ουτω καΐ αί δαπάναι τής εις Σικελίαν 
εκστρατείας, ο5τω καΐ ή τριηραρχία τοΰ Δημοσθέ- 
νους, ουτω καΐ ή μή έκδοσι; τοΰ Λυκούργου είς τδν 
μέγαν ’Αλέξανδρον, ουτω καΐ αί τιμαΐ αί εις τδν 
Τίτον Φλαμινΐνον άποδοθεϊσαι, ουτω καΐ αί τοΰ 
Ηοώδου πρδς τους ’Αθηναίους ευεργεσία·, καΐ τόσχ 
άλλα τίς ιστορίας τής Ελληνική; γεγονότα, έκ βι
βλίων τέω; γινωσκόμενα μόνον, έπεγνώσθησαν έν 
τοϊ; καθ ημάς χρόνοι; καΐ έπΐ μάλλον έφωτίσθη- 
σαν καΐ έκ λίθων, έκ τών λίθων τούτων, τοδς ό
ποιους, τινές λιθίνην έχοντες τήν καρδίαν καΐ πε- 
πωρωμένην τήν διάνοιαν, οϋ μόνον άμελοΰσιν, 
άλλά καΐ καταφρονοΰσι, δυσσεβοΰντες πρδς τήν 
πατρίδα. Οι δείλαιοι ! καΐ δέν ένθυμοΰνται καν 
έν τή πρδς τά ξένα καΐ δθνεϊα συνήθει αυτών

■ έκπλήξει νά είναι καί άκολουθητικοΐ έαυτοϊς, καΐ 
νά μιμώνται τους Εύρωπαίους καΐ ώς πρδς τδν έ
ρωτα τών μνημείων τή; Ελληνική; άρχαιότητο;.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΑΗ. (1)

(*)  Ό Bekkcr έν τώ πίνακί του σημειοϊ τήν 128 Όλ. 
ίιότι ούτως έςέλαβε τάς Χεςειβ τοΰ Παυσανίου (Ήλ. Α, 
8, I 4)1 τούτον μέν (τόν πωλιχόν χέλητα) έπΐ της πρώτης 
καί τριακοστης τε καί ίκατοστής Όλυμπιάδος, τής δέ Βε- 
λεστίχης τήν συνωρίδα Όλυμπιάδι πρό ταύτης τ ρ ί- 
τ ϊ).—Άλλ’έκ τοϋ'Λφριχανοΰ, άναγράροντοςτήνπροσθήκην 
της πωλιχής συνωρίδος ύπό τήν ’ολυμπιάδα, φαί
νεται, δτι τρίτη πρό της 13 Ιηί όλ. δέν είναι ή 128η, καΐ 
ίρθώς τοΰτο, κατά τόν 'Ελληνικόν τρόπον τοϋ άριβμεϊν.

ΕΠΟΧΗ ΠΡΩΤΗ.
Ά.τό Γενναδίου τοϋ Σχο.ίαρίου μέχρι. 

'Αδαμάντιου Κοραή.

ΣΧΟΛΕΐΟΝ ΤΗΣ Π ΑΤΜΟΥ.
Εν τή Πάτμφ εϊναι βέβαιον, δτι περί τδ έτος 

1730 έδίδασκε τήν Ελληνικήν γλώσσαν Γεράσι
μος δ ιερομόναχος, Κρής, καί δτι άπδ 1750, μέ
χρι τοϋ 1770, δ μαθητής αύτοΰ Μακάριος, ηαΐ

μετά τοΰτον μέχρι τέλους τής παρελθούσης έκα- ι 
τονταετηρίδος δ τοΰ Μακαρίου μαθητή; Δανιήλ 
Κεραμεύς, Είς τό Σχολεΐον τοΰτο συνήγοντο, ά
φοΰ μάλιστα ηρχισε νά προστατεύη αυτό ή έν . 
Κωνσταντινουπόλει συντεχνία τών μηλωτοποιών : 
{γουναράδων), πλήθος μαθητών πανταχόθεν. θί ί 
διδάσκαλοι τοΰ Σχολείου τής Πάτμου παρέδιδον ι 
τά γραμματικά κατά τούς κανόνας τή; γραμμα- · 
τική; τοΰ Ηεοδώρου Γαζή, εΐ; τοΰ δποίου τό συν- ι 
τακτικόν έγραψαν υπομνήματα, μικρά μέν δ Γε- ; 
ράσιμος, πλατύτερα δέ, δ Δανιήλ. 0 Μακάριος 
ένησχολήθη πρός τούτοι; εις συγγραφήν λόγων 
εκκλησιαστικών, τούς όποιους έκήρυττεν άπ’ άμ- · 
βωνος, καΐ τών οποίων δ κυριώτερο; σκοπό; ύ- · 
πήρχε τδ ν’ απόδειξη τά λάθη τής Δυτική; έκ
κλησία;, οί δέ λόγοι ούτοι έξεδόθησαν ίν Λειψία ■ 
τή; Σαξωνίας.

Δέν είναι γνωστόν, έάν οί διδάσκαλοι τή; · 
Πάτμου έξήγουν τού; έκκλησιαστικούς καΐ έθνι- , 
κού; Συγγραφείς κατά μόνον τό λεκτικόν μέρος, ■ 
ή έξηκρίβουν καΐ τό πραγματικόν αύτών' άλλά 
τό πρώτον είναι πιθανώτερον' διότι έστεροϋντο 
γεωγραφικών, χρονολογικών καΐ ιστορικών γνώ
σεων καΐ βοηθημάτων, ώ; άγνοοΰντες οί πλεϊστοι 
τήν Λατινικήν, έν ή μόνη κατ’ έκείνην τήν έπο 
χήν ήδύναντο νά ευρωσι τοιαϋτα βοηθητικά βι
βλία· Ελειπε δέ μέχρι τινός καί τυπωμένη συλ’ 
λογή Ελληνικών συγγραμμάτων, καί οί μαθηταΐ, 
καταγινόμενοι νά άντιγράφωσι τά μαθήματα άπό 
τών βίβλων τών ιδίων διδασκάλων, έξώδευον και
ρούς καΐ κόπους εΐ; μάτην, εως ού δ ’Αθηναίος 
Πατούσας, συλλέξας καΐ έκδούς έν Βενετία (περί 
τάί750) τήν ένομαζομένην Έγχυχ.Ιοπαιδείαν 
εις τέσσαρα; τόμους, εΰκόλυνε τήν μάθησιν είς 
τούς φοιτώντας. Η πρδς τόν Θεόδωρον Γαζήν 
προσήλωσις τών μαθητών καΐ διδασκάλων τή; 
Πάτμου ήτον ένθουσιώδης, καΐ διά τοΰτο ώνομά- 
ζοντο Γαζϊται, υπό τών μαθητών τοΰ Σχολείου 
τών ’Ιωαννίνων, τού; δποίου; ούτοι πάλιν ώνόμα- 
ζον ΑασχαρΙτας ώ; άκολουθοΰντα; τήν Λασκά- 
ρεως Γραμματικήν.

Τή; μεθόδου τοΰ Σχολείου τή; Πάτμου υπήρ
ξαν θιασώται δ μετά ταΰτα φημισθεΐ; Νεόφυτος 
δ Καυσοκαλυβίτης, καΐ δ Μεσολογγίτη; Πανα
γιώτης Παλαμά;. Αν δέ καΐ πολλοί έκ τή; Σχο
λής ταύτης, μεταβαίνοντες εις Κωνσταντινούπο
λή, έδίδασκον τά τέκνα τών Φαναριωτών, καΐ έ
γίνοντο γραμματείς τοΰ Πατριαρχείου καΐ τών 
Αρχιερέων, ήσαν δμω; σχεδόν πάντες ψιλοί γραμ

ματικοί καΐ δλως γυμνοί έπιστημονικών γνώσεων. 
ΣΧΟΛΕΐΟΝ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΙΣ.

Η έν τή Μακεδονία κωμόπολις Κοζάνη, έχου
σα κατ’ έκείνην τήν έποχήν πλουσίου; καΐ φιλό
καλου; έμπορου;, διετήρει καΐ Ελληνικόν Σχο
λεΐον άπό τής άρχή; τοΰ δεκάτου όγδοου αίώνος. 
Οτε δέ Ευγένιος δ Βούλγαρις κατεδιώχθη έν ίωαν- 
νίνοις ύπό τών δπαδών τοϋ Βαλάνου, προσεκλήθη 
ύπό τών κατοίκων τή; Κοζάνης, καΐ μεταβά; έ- 
κεϊσε έν έτει 1750, έτακτοποίησε τό Σχολεΐον 
τοΰτο, διδάξα; έν αύτώ τρία περίπου έτη, πρό 
τοΰ νά μεταβή είς τό Σχολεΐον τοΰ Αθωνος, δ
που, ώς είπομεν, είχε ποοσκληθή ύπδ τής ίεράς 
συνόδου έπΐ τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ ς·’.

Μετά δέ τόν Ευγένιον προσεκλήθη είς Κοζά
νην δ Νικόλαος Βάρκοσης, δστι; πλήν τής Ελλη
νική; παιδεία; είχε διδαχθή έν Γερμανία καΐ τήν 
νεωτέραν φιλοσοφίαν, 'θ Βάρκοσης ούτος μετέ- 
φραιεν έκ τοΰ Λατινικού πρός χρήσιν τών μαθη
τών αύτοΰ τήν λογικήν τοΰ Βαϋμαΰστέρου, ή ό
ποια ύστερον έξεδόθη έν Βιέννη έν έτει 1795.

ΣΧΟΛΕΐΟΝ ΤΗΣ ΤΤΡΝΑΒΟΤ.
Π Τύρναβος, μικρά πόλις τή; Θεσσαλίας, είχε 

συστήσει άξιόλογον Σχολεΐον κατά τήν αυτήν 
σχεδόν έποχήν, καθ’ ήν είχε συστηθή καΐ έν ϊωαν- 
νίνοι; τό Γκιουμικόν Σχολεΐον. Είς τό Σχολεΐον 
τοΰτο συνέλεξαν καΐ μικράν βιβλιοθήκην. Είχε δέ 
πάντοτε σοφούς διδασκάλους, έξ ών καΐ Αλέξαν
δρός δ Τυρναβίτη;, δ ύπό τοϋ Ευγενίου μετά τι
μή; άναφερόμενος, δστις έδίδαξεν έν αυτώ άπό 
τού έτους 1740, μέχρι τοΰ 1755, δτε προσεκλή
θη είς Βουκορέστιον.

Τόν Αλέξανδρον Τυρναβίτην διεδέχθη δ έξ Λ- 
γράφων Ιωάννη;' τοΰτον δέ προσκληθέντα είς ΐά- 
σιον δ έζ Ιωαννίνων Λάμπρο; Πάσχου έν έτει 
1766, δστις νυμφευθεΐς έκεϊ τήν θυγατέρα τινός 
Δημητρίου Μανσαρλή έγεινε πολίτης τής Τυρνά- 
βου καί έδίδασκεν έν τώ Σχολείφ τής πόλεως 

' ταύτη; μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ έν έτει 1782.
Καΐ οί τρεις ούτοι διδάσκαλοι τής Τυρνάβου 

ήσαν μαθηταΐ τοΰ Βαλάνου, διακρινόμενοι έπΐ 
■ Ελληνική παιδεί·?' οί δύο πρώτοι μάλιστα ίξεΐ" 
; χον περισσότερον, ώς ειδήμονες καΐ τής Λατινι- 
• κή; γλώσσης.

Τόν Λάμπρον Πάσχον διεδέχθη δ έκ Τυρνάβου
- Ιωάννης Πέζαρος, διδαχθείς τήν Ελληνικήν γλώσ-
- σαν κατ*  άρχάς μέν έν τώ Σχολείο» τής πατρίδος 
ν αύτοϋ ύπό τοΰ έξ ’Αγράφων ’ίωάννου, μετά ταΰ- 
.- ' τα δέ έν ’ΐωαννίνοι; έπΐ Κοσμά Βαλάνου, καί έπΐ 
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πολλούς λόγου; τοΰ Αημοσθίνου/?, τήν ιστορίαν, 
τοΰ Ήρωδιανοΰ, τάς έπιστοΛάς τοΰ Συνζσίου 
τόν "Ομηρον καί τού; σκηνικούς ποιητά;’ θέμα
τα ύπηγόρευεν αΰτοσχεδίως δίς τή; εβδομάδα; 
πρώτον κατά τά είδη τών βημάτων, καί έπειτα 
καθ όλα τά είδη, χωρίς νά έμποδίζη αύτδν άπδ 
τήν παράδοσιν τών άλλων μαθημάτων ή διόρθω- 
σις τών θεμάτων. Είς τήν φιλοσοφίαν ήρχιζε συγ
χρόνως τήν εισαγωγήν τή; λογική; τοϋ Σουγδου- 
ρή καί τά στοιχεία τή; Γεωμετρία; τοΰ Εύκλεί- 
δου, μετέβαινεν εί; τήν λογικήν τού Εύγενίου, καί 
είς τήν ’Αριθμητικήν, εί; τήν μεταφυσικήν τοϋ 
Γενουηνσίου, καί εί; τδ κατά Γέσνερον μαθηματι
κόν τοϋ Εύγενίου, εί; τήν Φυσικήν τού Θεοτοκίου, 
κα1. τέλος έπέθετε τδ Οεολογικδν τοΰ Εύγενίου, 
Παρέδιδεν άδιακόπως δλον τδν ένιαυτόν. Είς τά 
υψηλότερα μαθήματα ώμολόγει είλικρινώς δσα δέν 

ήξευρε, καί έσύσταινεν εί; τού; μαθητά; τοϋ νά 
ζητήσουν εί δυνατόν, τήν τελειοποίησήν των δΓ 
άλλων διδασκάλων*  ούτως, έλεγεν, ?τι ή Φυσική 
είναι ατελής, επειδή έλειπον τά πειράματα, κα
θώς καί ή γνώσις τή; τελειοτέρας ’Αλγέβρας, ή 
τών κωνικών τομών καί ή τοϋ λογισμοϋ τή; ώς 
άπειρου θεωρούμενης ποσότητο;.

« 0 υπέρ τής εΰσεβείας ζήλος αύτοϋ υπήρξε 
πάντοτε ζωηρός. ’Επιστρέφων τδ πρωί μετά τών 
μαθητών αύτοϋ άπδ τή; ’Εκκλησίας μετά τήν 
άκρόασιν τή; Ιερά; Ακολουθίας καί θείας λειτουρ
γία; ήρχιζε τήν παράδοσιν τών μαθημάτων, δτε 
δέ έτελείωναν πρδς τδ εσπέρας, άπήρχοντο Αμέ
σως είς τδν έσπερινόν. ’Εκήρυττε πρδς τούτοι; 
τδν λόγον τοϋ εύαγγελίου είς τάς δεκαέξ έκκλη- 
σίας τή; πόλεω; εκείνης τόσον συνεχώς ώστε αί 
κατ’ έτος όμιλίαι αύτοϋ συνηριθμοΰντο περί τά; 
εκατόν. Ανθρωποι συζήσαντες μετ’ αύτοϋ καί χαί- 
ροντε; νά άκούωσι πάντοτε τού; γλυκυτάτους λό
γους αύτοϋ, δέν ήδυνήθησαν νά παρητηρήσωσιν, 
ότι τδν αΰτδν λόγον έξεφώνησέ τότε δίς. Ποτέ 
δέν διέκοπτε τά έργα αΰτοϋ διά νά συνθέση δι
δαχήν. ό ταχύτατος νοΰς αύτοϋ έφεύρισκεν έκ 
τοϋ προχείρου επιχειρήματα, ή δέ υπερφυής αΰτοϋ 
μνήμη έβάσταζεν δλα τά γραφικά £ητά καί δλα; 
τάς παλαιάς ιστορίας. Πολλοί πεπαιδευμένοι δια

βαίνοντας διά τής Τυρνάβου καί πολλοί Ευρωπαίοι 
ιατροί έκμαθόντε; τήν Ελληνικήν ήκουσαν καί έ- 
Οαύμασαν τήν σειρήνα τών λόγων τοϋ Πεζάρου.

«'θ Πέζαρο; έπωνομάζετο καί χωράς ένεκα 
τή; μικρά; βαρυκοία; αΰτοϋ. Εδειξε δέ τοσαύ- 
την αφιλοκέρδειαν, ώστε καί τοι προσκληθεί; δι

τέλους, μεταβάς είς τδν Αθωνα, ήκουσε τα μαθή
ματα τή; νεωτέρας φιλοσοφία; ύπό τίνος τών έ- 
κεϊ μεινάντων μαθητών τοΰ Ευγενίου, Κυπριανού 
όνομαζομένου. ’Εκ δέ τοϋ Αθωνος προσκληθεί; 
διδάσκαλος του Σχολείου τής Τζαριτζάνης (πο
λίχνη; τή; Θεσσαλίας, κείμενης παρά τήν Ελασ- 
σώνα) έδίδαςεν έκεΐ πέντε έτη, καί μετά ταϋτα 
έν έτει 1775, μετέβη εί; τδ τή; Πολίχνη; Λιβα
δειού νεόκτιστον Σχολεΐον, όπου ένεκα τή; φήμης 
αΰτοϋ συνηθροίσθησαν πάμπολλοι μαθηταί’ έπ1. 
τέλους δέ προσκληθεί; μετά τδν θάνατον τοϋ 
Λάμπρου Πάσχου, έν έτει 1782, έπέστρεψεν εί; 
τήν πατρίδα αύτοϋ Τύρναβον κα’ι άναδεχθεί; τήν 
διεύθυνσιν τοϋ έν αύτή Σχολείου καί πλατύνας αύ
τοϋ τήν οικοδομήν, έδέχετο του; ξένους μαθη- 
τάς, οίτινες είχον έν αύτώ κατοικίαν, τροφήν, 
πλυστικά καί τήν λοιπήν περίθαλψιν δι έτησία; 

πληρωμή; εξήκοντα μόνον γροσίων.
ή; παράδειγμα τοϋ ήμερουσίου βίου καί τοϋ 

τρόπου τή; διδασκαλίας τών πλείστων έκ τών 
διδασκάλων τοϋ παρελθόντος αίώνος έκθέτομεν 
ενταύθα τδ τοϋ Ίωάννου Πεζάρου, άναφερόμενον 
υπδ τού σοφού αύτοϋ μαθητοϋ Κούμα, « ό Ιωάν
νη; ΓΙέζαρος ήνωνε μετά τής πολυμαθείας καί με
γάλη; αΰτοϋ εΰφϋίχς τδν πρδς έξάπλωσιν τή; 
παιδεία; διακαέστατον ζήλον, ζών έν αύτώ βίον 
αληθώς Σωκρατικόν. Εδίδασκε μετ’ απαραδειγμά
τιστου ένεργείας άπδ πρωία; έω; νυκτδς όλα; τά; 
κλάσει; τοϋ Σχολείου, συμποσουμένα; πολλάκι; 
είς επτά' έτεχνολόγει, έδιόρθονεν έξηγήσεις, ήκουε 
του; αποστηθίζοντας, ώδήγει τού; πρωτοπείρου; 
είς τδ γράφειν, καί εδίδασκε τήν Αριθμητικήν εί; 
τούς, όσοι δέν ήδύναντο ν’ άκούσωσιν υψηλότερα 
μαθήματα. »

« ’Εδιαίρει δέ τού; μαθητά; αύτοϋ είς πολλά; 
κλάσει; προβαινούσα; έκ τών μικρότερων είς τά 
μεγάλη τέρα μαθήματα’ ή κλάσι; τήν όποιαν έ- 
γυμναζεν εΐ; τήν τεχνολογίαν τών οκτώ μερών 
τοϋ λόγου, ητον ή κατωτάτη’ δεύτερα, ήτις ήρχι- 
ζε νά άνκλύη τήν σύνταξιν τοϋ λόγου’ τρίτη ή- 
τι; έσύντασσ-ε θέματα- τέταρτη, ήτις έγυμνάζετο 
εις τούς επιστολικού; χαρακτήρα; κατά τδν Κου- 
ρυδαλέα’ ή πέμπτη, κατεγίνετο εί; τού; ποιητά;’ 
ή έκτη, έγεωμέτρει καί έφιλοσόφει, ήτις πολλά
κις διηρεϊτο είς δύο’ Γραμματικήν δέν ήθέλτ.σε 
ποτέ άλλην παρά τήν τοϋ Λασκάρεω;’ Ελληνικά 
μαθήματα περέδιδε τάς γνώμας ποϋ Χρυσο.Ιω- 
Ρ«, τού; jjiJtforc τοΰ Αισώπου, τδν Λουχιανόν, 
όσα περιείχεν ή έγκυκλοπαιδεία τοϋ Πατούσα,

δάσκαλο; ύπδ πολλών Ελληνικών πόλεων, έπί με
γάλοι; μισθοί;, έπροτίμησεν δμω; νά μένη είς τήν 
πατρίδα αύτοϋ έπί έτησίω μισθώ διακοσίων πεν- 
τήκοντα γροσίων. Νυμφευθείς δέ περί τδ έτος 
1790' άνεδέχθη τδ ιερατικόν αξίωμα καί πραε- 
χειρίσθη Οικονόμος, υπδ τδ όποιον όνομα έγνω- 
ρίζετο εφεξής, »

« Π άκάματο; δραστηριότη; τοϋ άνδρδς τού
του υπήρξε τοσαύτη, ώστε γενόμενος ίερεύς όχι 
μόνον κάνέν έκ τών τοϋ Σχολείου έργων αΰτοϋ 
δέν ήμέλησεν, Αλλά προσέλαβε καί δλα τά έργα 
τή; ενορία; αύτού, ιερουργών, βαπτίζων, άγιά- 
ζων, καί πράττων πάντα όσα καί έκαστο; ίερεύς, 
χωρίς νά λάβη χρείαν ποτέ βοηθού. Πρδς τούτοι; 
έδιπλασίασε καί τδν πρδ; τδ κηρύττειν ζήλον αύ
τοϋ καί προσέθετο καί άλλο βάρος, τήν μεγάλην 
επιστολογραφίαν μεταξύ τοΰ Πατριαρχείου καί 
πολλών ένδοξων προσώπων τή; Κωνσταντινουπό

λεως καί τή; Αρχιερατικής αυλής καί του κοινού 
τής Τυρνάβου. *Αλ.λ ’ δ μέγα; νοϋς καί ή δραστη
ριότη; τοϋ Πεζάρου άπεκαθίστων είς αύτδν εύ
κολα τά εί; άλλους Αδύνατα, διότι έγραφε τάς 
έπιστολά; ταύτα; Αμέσως είς τδ καθαρόν άνευ 
σχεδίου καί χωρίς νά σβέση ή νά μεταβάλη τι, 
καί πολλάκις, έν ώ ταύτοχρόνως έτεχνολόγει 
τού; μαθητά; αΰτοϋ" καί ό μέν κάλαμος έτρεχεν, 
ή δέ γλώσσα αύτού έδιόρθωνε τά πταίσματα τών 
τεχνολογούντων μαθητών’ αί δέ έπιστολαί αύται 
ήσαν, ώ; φαίνεται, τοιαϋτα Αριστουργήματα, ώ
στε οί Μουροϋζαι και λοιποί Φαναριώται, οί μάλ
λον πεπαιδευμένοι έκείνη; τής έποχής, έλεγον, 
ότι δέν δύναταί τις νά γράψη καλήτερον τοϋ Πε
ζάρου. »

0 Ιωάννης Πέζαρο;, ή Οικονόμο;, έγραψε διά
φορα ποιάματα, Ανέκδοτα μέχρι σήμερον. Μαθη- 
ταί δέ αύτοϋ ύπήρξαν διάφοροι λόγιοι, έν οί; καί 
ό Στέφανο; Δόύγκας καί ό Κούμα;’ Απίθανε δέ έν 
Τυρνάβω έν έτει 1 806.

ΣΧΟΛΕΐΟΝ ΤΟΤ ΙΑΣΙΟΤ.
11 πολιτική ελευθερία καί τά προνόμια, τά ό

ποία ύπδ τήν Κυβέρνησιν Χριστιανών ηγεμόνων 
άπελάμβανον κατ’ εκείνην τήν έποχήν ή Μολδαυία 
καί ή Βλαχία, συνεισέφερον πολύ είς τήν άνάπτυξιν 
τή; Ελληνική; παιδεία; κατά τά; δύο ταύτα; 
ηγεμονίας.

0 ύπδ τή; ιστορία; άναφερόμενο; παλαιότερος 
διδάσκαλο; τοϋ Σχολείου τοϋ Ίασίου, ύπήρξεν ό 

εκ Χίου Παίσιο; Αιγαρίδη; περί τά τέλη τοϋ 1 7 
αίώνος’ ούτος, άν καί έκ τοϋ Ανατολικού δόγμα

τος, ύπήρξεν δμως θερμός ύπερασπιστή; τή; Πα
πική; Εκκλησία; καί έγραψεν ύπέρ αύτή; ίρμη- 
νείαν τής θείας Λειτουργίας, ΰπερ τής αρχής 
τοΰ Πάπα, χαί ιστορίαν τών Πατριαρχών χαί 
ασκητών, είς τήν όποιαν καταρίρεται χατά τής 
ΆνατοΛιχή; έχχ.Ιησίας καί ιδίως χατά τοΰ Ιε
ρού Φωτίου ’Λπελθών έπειτα εί; τήν Ρωσσίαν 
μετενόησε δι’ δσα έγραψε καί έγεινεν ένθερμος υ
περασπιστή; τοϋ ανατολικού δόγματος, γράψας 
Λατινιστί κατά τή; αρχή; τοϋ Πάπα, περί τοϋ 
Αγίου πνεύματος ότι μόνον έκ τοϋ Πατρδ; έκπο- 
ρεύεται, καί σύνταγμα κατά Λουθηρανών πρδς 
τδν έν Μόσχα πρέσβυν τή; Σουηδίας Λιλιένθαλον.

Κατά δέ τδ έτος 1769 είχε προσκληθή εΐ; τδ 
Σχολεΐον τοϋ Ίασίου δ έξ ’Αγράφων Ιωάννης, όςις 
καί έπεχείρησεν έκεΐ τήν σύνταξιν μεγάλου Ελ
ληνικού λεξικού, τδ όποιον έμεινεν ανέκδοτον. 
Τούτον διεδέχθη εί; τήν Σχολήν ταύτην δ έκ Με- 
σόβου Νικόλαος Ζαρζούλης, δστι; συνήργησε πο
λύ είς τδ νά διαδοθώσιν αί νεώτεραι θεωρίαι εις 
τού; Ελληνα;’ ούτο; διδαχθεί; εί; Ιωάννινα πα
ρά τοϋ Βαλάνου καί διδάξας χρόνον τινα είς Τοίκ- 
κην τή; Θεσσαλίας, ικετέβη είς Ιταλίαν έν έτει 
1754 δπου ήκουσε τήν νεωτέοαν φιλοσοφίαν’ 
έπανελθών δέ έστάλη υπδ τή; ιερά; συνόδου τή; 
Κωνσταντινουπόλεως διδάσκαλος τή; ύπδ τού 
Εύγενίου παραιτηθείση; Αθωνιάδος Σχολή;, ’Ε- 
κεΐθεν δέ προσεκλήθη περί τδ έτος 1768 Σχο- 
λάρχης τή; έν Ιασίω Αΰθεντική; Σχολής, όπου 
διδάξας τά; μαθηματικά; έπιστήμα; καί τήν 
νεωτέραν φιλοσοφίαν, άπέθανεν έν έτει 1772.

Τδν Νικόλαον Ζαρζούλην διεδέχθη εις τδ Σχο
λεΐον τοϋτο ό Νικηφόρο; θεοτοκίο; Κερκυραίος.

Είς τήν πόλιν τοϋ Ίασίου ύπήρχεν Ελληνική 
Τυπογραφία Ακόμη Απδ τοϋ έτους 1 680, συστη- 
θεΐσα έκεΐ διά τή; προστασία; Δοσιθέου Πατριάρ- 
χου Ιεροσολύμων, τοϋ όποιου ή μ.έν παιδεία πε- 
ριωρίζετο είς μόνον τά Ελληνικά γράμματα, ανα
φέρεται όμως ύπδ τής ιστορίας ώς ό θερμότερο; 
προστάτη; τών φώτων κατά τήν έποχήν αυτού*  
ό Δοσίθεο; ούτος έσύστησεν έπίση; καί έν Βουκου- 
ρεστίςο τή; Βλαχίας Ελληνικήν τυπογραφίαν έπί 
Κωνσταντίνου Βασαράβα ήγεμόνο; Ούγγροβλα- 
χίας, δπου δημοσιεύων διά τοϋ τύπου διάφορα 
έκκλησιαστικά βιβλία, διένεμεν αύτά δωρεάν. 
Εγραψε δέ καί ό ίδιο; έγχειρίδιον κατά Ίωάννου 
Καρυοφύλλη, τυπωθέν έν Ίασίω έν έτει 1694, 
καί προλεγόμενα είς τόμου; καταλλαγής, Αγά- 

ι πχ;, ΖΚ?άί' ?ΤΙ δέ καί περί τών πατριαρχευσάν-
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των έν ΐεροσολύμος;’ έτελεύτησε δέ έν έτει 1707. 
ΣΧΟΛΕΐΟΝ ΤΟΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΤ.

’Λλέξανδ ρος ό Τυρναβίτη; προσεκλήθη είς τδ 
Σχολεΐον τοϋ Βουκουρεστίου έν έτει 1 755' τούτον 
διεδέχθη ό Θεόδωρος. Τον δέ Θεόδωρον Νεόφυτος 
ό Καυσοκαλυβίτης, δστις έξέδωκεν έκεΐ τδ σγ- 
κωδέστατον αύτοϋ ύπόμνημα είς τδ Συντακτικόν 
τοΰ Γαζή. Τούτον διεδέχθη δι’ όλίγον καιρδν ό 
μαθητή; αυτού Γρηγόριος Κωνσταντά; Μηλιό)*  
της, άνήρ ευφυής και ακριβής Ελληνιστής’ άλλά 
μετ’ ολίγον έσχολάρχησε τοϋ έν Βουκορεστίω 
Σχολείου άλλος μαθητής τοΰ Νεοφύτου, δ λαμ
πρός Λάμπρος Φωτιάδη; ’ΐωαννίτης, δστις ήνωσε 
τήν πραγματικήν έρευναν είς τήν έςήγησιν τοϋ 
λεκτικού τών συγγραφέων, έπιχειρήσα; νά παρα- 
δίδη τών κλασικών λεγομένων συγγραφέων τά 
πονήματα, καί άφήσας κατά μέρος τούς έκκλη 
βιαστικούς πατέρας. Εξηγών δέ κατ’ έννοιαν τδ 
κείμενον είς διάστημα δεκαπέντε περίπου ενιαυ
τών, άνέδειξε μαθητάς, οΐτινες μετά τής ακρί
βειας τοϋ Ελληνισμού καί τών άλλων γνώσεων> 
τάς δποίας άπέκτων, μεταβαίνοντες είς τήν πλη
σιόχωρου Αυστρίαν έτίμησαν καί ωφέλησαν τδ 
γένος’ δ θάνατος αύτοϋ συμβάς κατά τδ 1805, 
έζημίωσε πολύ τούς έκεΐ μαθητεύοντας Ελληνας.

ΣΧΟΛΕΐΟΝ ΤΗΣ ΧΙΟΤ.
Είς τήν Χίον υπήρχε πάντοτε δημόσιον Σχο- 

λεϊον’ παλαιοί διδάσκαλοι αυτής άναφέρονται 
πολλοί’ έξ ών Γεώργιος δ Κορίσιος, συγγραφεύ; 
πολλών ίκκλησιαστικών καί φιλολογικών συγ
γραμμάτων, άπολεσθέντων κατά δυστυχίαν τών 
πλείστων ανεκδότων, ό μαθητής καί διάδοχος 
αύτού Γρηγόριος Πρωτοσύγγελος, έκδούς έν Βενε
τία έν έτει 1635 σύνοψιν τών θείων καί ιερών 
δογμάτων τής ’Ανατολικής έκκλησία;’ Εύστρά- 
τιος ’Αργέντη; συγγραφεύ; τοϋ κατά άζύμων έν 
Λειψία τής Σαξωνίας έν έτει 1760 έκδοθέντος 
συγγράμματος’ Κωνσταντίνος Γορδάτος, Θεοδό
σιος Σκυλίτζη;, Κύριλλος, Αδαμάντιος δ ϊ*ΰσιος,  
σχολαρχήσα; περί τά μέσα τοϋ δεκάτου ογδόου 
αίώνος, καί έπί τέλους ’Αθανάσιος δ ΓΙάριος, σχο- 
λαρχήσας άπδ τού 1788 μέχρι τού 1812. ό 
’Αθανάσιος έδίδασκε τά ύνομαζόμενα Σχολαστι
κά μαθήματα, τήν λογικήν τοϋ Βλεμμύδου καί 
τοϋ Εύγενίου, καί έσχάτως τήν τοϋ Σοαυίου, τήν 
ρητορικήν τοϋ Ερμογίνους, τήν δποίαν καί έξέ
δωκε μετά τών Σχολιαστών αύτής, τήν έκ τής 
’Ιταλικής παρ’ αύτού μεταφρασθεϊσαν μεταφυσι
κήν, καί τήν Θεολογίαν τήν δποίαν είχεν αύτδς

συνερανίσεΓ αν δέ καί δ ’Αθανάσιος, κατά τδ σύ
στημα πολλών έκ τών συγχρόνων αύτοϋ, άπεστρέ- 
φετο τήν νεωτέραν φιλοσοφίαν, άλλ’ ούχ ήττον 
συνήργησε μεγάλως είς τήν διάδοσιν τής Ελληνι
κής παιδεία; διά τή; έπί εϊκοσιτέσσαρα έτη άδια- 
κόπου παραδόσεως τών ^ηθέντων μαθημάτων έν 
τή Σχολή τής Χίου, είς τήν άκρόασιν τών δποί
ων συνέ^εον πανταχόθεν πλήθος μαθητών.

ΣΧΟΛΕΐΟΝ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.
Μέχρι τής άρχή; τού δεκάτου έγδόου αίώνος 

ή Σμύρνη έστερεϊτο Ελληνικού Σχολείου δπωσούν 
άξιου λόγου, μέχρι; ού περί τά 1730 οί έκεΐ Ιη- 
σουΐται έθεμελίωσαν ύπδ τήν προστασίαν τής 
Γαλλίας δημόσιον Σχολεΐον, δπου έδιδάσκετο καί 
ή Ελληνική, πολλοί δέ τών Σμυοναίων έπεμπον 
τά τέκνα αύτών είς τδ Σχολεΐον τούτο. Ενεκα 
τούτου είς τών έν Σμύρνη αποκαταστημένων με- 
γαλεμπόρων, Χίος, Σαρή Παντελής ονομαζόμε
νος, υποπτευόμενος οτι τδ ύπδ τών Ιησουιτών 
συστηθέν Σχολεΐον είχε σκοπόν τδν προσηλυτι
σμόν, ίσύστησε τήν έν Σμύρνη λεγομένην Ευαγ
γελικήν Σχολήν, τήν δποίαν καί διά νά προφυλά- 
ξη άπδ τάς διά τής Τουρκικής άρχή; Ραδιουργία; 
τών ’Ιησουιτών, έθεσεν ύπδ τήν προστασία/ τοϋ 
έν Σμύρνη ’Αγγλικού προξενείου. ’Αλλ’ οί έχθροί 
τοϋ Σχολείου τούτου μή δυνάμενος νά βλάψωσι 
τδ Σχολεΐον, έπεβουλεύθησαν τδν θεμελιωτήν 
αυτού, τδν δποϊον Γαλλικόν έμπορικδν πλοΐον άρ- 
πάσαν δε’ απάτης, μετέφερεν είς Γαλλίαν, δπου 
έκρατήθη εϊς μυστυκήν φυλάκισιν δι’ ίκανά έτη’ 
μέχρις ού οί συγγενείς αύτοϋ πληροφορηθέντε;, 
δτι εύρίσκεται έν Γαλλία ένήργησαν διά τής ’Ο
θωμανικής Κυβερνήσεως τήν άπελευθέρωσιν αύτοϋ.

Η Εύαγγελική Σχολή διετηρήθη καί διατηρεί
ται άκόμη μέχρι σήμερον έν Σμύρνη.

ΣΧΟΛΕΐΟΝ ΤΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ.
Τδ Σχολεΐον τών Κυδωνιών έσυστήθη περί τά· 

τέλη τοϋ δεκάτου ογδόου αίώνος ύπδ Βενιαμίν 
τοϋ Λεσβίου, δστις κατ’ άρχάς μέν έμκθήτευσε 
παρά ’Αθανασίφ τώ Παρίφ έν Χίω, είτα δέ με- 
ταβάς είς Ιταλίαν καί Γαλλίαν έδιδάχθη τήν 
νεωτέραν φιλοσοφίαν. Τδ Σχολεΐον τούτο έθεω- 
ρεϊτο καί ήτο πραγματικώς μέχρι τοϋ 1810, 
τδ μόνον έν τή ’Ανατολή Σχολεΐον, δπου ή φιλο
λογία, ή φιλοσοφία καί αί έπιστήμαι έδιδάσκοντο 
κατά τήν νεωτέραν Εύρωπαϊκήν μέθοδον.

("Επεται ή Συνέχεια)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΟΛΟΥ ΤΗΣ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΛ1 ΜΕΧΡΙ 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1821 (/) 

ΥΠΟ ΠΑΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ.

Καταλυθείσης τή; Βενετική; Αριστοκρατία; 
ύπδ τών δημοκρατικών Γάλλων, τώ 1797, πε*  
ριήλθεν ύπδ τήν εξουσίαν των καί ή Επτάνησο;’ 
μετά δέ τήν νομιμοποίησιν, διά τή; συνθήκης τοϋ 

Καμπο-Φορμίου, τή; κατοχής τών ίονίων νήσων 
καί δλων τών παραρτημάτων αύτών ύπδ τήν 
πλήρη κυριαρχίαν τής Γαλλική; Δημοκρατίας, 
περιελήφθησαν καί αύται έν τή Γαλλική έπι- 
κοατεία καί διηρέθησαν εΐ; τρεις νομούς. Δι’ εκα 
στον τών νομών τούτων ύπεσχέθησαν οί Γάλλοι 
νά φέρωσι μίαν τυπογραφίαν’ άλλά δι έλλειψιν 
χρημάτων μία μόνον έφθασεν εί; Κέρκυραν, περί 
τδν Φεβρουάριον τοΰ έτους 1798, καί αυτή είναι 
ή έκτη τών έν Ελλάδι (δρυθεισών τυπογραφιών.

Τδ πρώτον φύλλον, δπερ έξήλθεν έκ τών πιε 
στηρίων τή; Κερκύρας, ήτο διακήρυξί; τι; γαλ
λιστί γεγραμμένη καί φέρο σα ήμερομηνίαν 30 
Ανθοφοριώνο; έτους ς'. (8 Μχΐου 1798). Εν ταύ 
τη έλέγετο δτι τδ πρώτον ίδρύετο έν Ελλάδι ή 
τυπογραφία" δτι άν οί αρχαίοι δυνάσται άπέκρουον 
παν δ,τι ήδύνατο νά διαλύτη τήν άχλυν τή; τήν 
τυραννίδα βοηθούσης άμαθείας, οί νέοι έλευθερω- 
ταϊ τούναντίον, ούχί μόνον άνεκήρυττον τού; κα
τοίκου; ίσου; αύτοϊ; καί άδελφούς, άλλά καί 
τοϊ; έχορήγουν διά τών πρδ; διάδοσιν τή; παι
δεία; προσπαθειών τά μέσα τοϋ ύποστηρίξαι τά 
δικαιώματα, ών τήν αξίαν είχον πρδς αύτού; δι
δάξει. Αριθμούσα δέ διά βραχέων ή προκήρυξι; 

τά; έκ τοϋ τύπου προελθούσα; ώφελείας, έλεγεν 
δτι εί; τήν Οαυμασίαν ταύτην άνακάλυψιν έχρεω- 
στοϋντο οί έπακολουθήσαντε; αύτήν πέντε αιώνες 
φώτων καί σοφία;’ δτι ένεκα τοϋ τύπου έτρεμον 
έπί τών κλονουμένων θρόνων οί βασιλείς, καί τέ
λος πάντων, δτι μετά τήν έπανάστασιν ήλαφρύν- 
Οη δπωσούν ό τού; λαού; βαρύνων σιδηρού; ζυγός. 
Εληγε δέ δια τών έξή; αξιομνημόνευτων λόγων. 
Είθε, ώ Ελληνες άδελφοί καί φίλοι, ή άλλοτε εύ· 
δαίμων χώρα, τής δποίας τήν άρχαίαν δόξαν το

σοϋτον προθύμω; ή Γαλλία άγωνίζεται ν’ άνα-

(I) Συνέχει» άπδ φυλλαδ. 94. 

ζωπυρήση, δυνηθή κατά τάς έπερχομένα; νέας 
έποχάς νά ύπερβή τά; λαμπρά; πράξεις, δι’ ών 
έδοξάσθησαν οί έτι καί νΰν ύπδ τοϋ κόσμου κλεϊ- 
ζόμενοι ύμών πρόγονοι (α)·

Η άγνοια τών Γάλλων περί ύπάρξεως προγενε·. · - - * ( 
στέρων τυπογραφείων συγγνωστέα’ εϊναι δμως 
αμάρτημα είς τδν ήμέτερον ιστορικόν Κ. Λούντζην 

1 νά παραδέχηται μετ’ αύτών ώ; ιστορικόν γεγο
νδς, δτι μέχρι τής έποχής έκείνη; ήτον άγνω
στο; έν Ελλάδι ή τυπογραφική τέχνη, άφοϋ μά
λιστα δ ίδιο; έν έτέρω προγενεστέριρ συγγράμματ'· 
διηγείται, έκ τοϋ Σμιθίου παραλαβών, τά περί τής 

έν Κωνσταντινουπόλει τυπογραφίας τοΰ Μετα- 
ξ*  (β)·

Εν τώ Μηνύτορι τοϋ 1798 άπαντώμεν δτι τδ 
Διβάνιον λίαν έταράχθη διά τήν άνωτέρω φιλε- 
λευθέραν προκήρυξιν τοϋ διοικητοϋ Κερκύρας ίγ).

Πρώτον βιβλίον άπολυθέν έκ τής κερκυραϊκή; 
ταύτης τυπογραφίας εϊναι τδ επόμενον.

1. Djscorsi prononciati nclla Societa Pa- 
triotica di Corcira. Numero primo. Anno VI. 
Είς 8 -v σελ. 52. Τδ έκτον έτος τής Γαλλικής Δη
μοκρατία; αντιστοιχεί πρύ; τδ 1798.

Κατά δέ τάς άρχάς τοϋ έπιόντος έτους έτυ- 
πώθη τδ έξής.

2. Epigrammi tradotti dal latino c dal 
francese, da Antonio T. Pieri. Corfu, 1799. 
Είς 8w σελ. 49.

Εν τούτοις εϊχε συναφθή κατά Σεπτέμβριον 
τοΰ έτους 1798 συμμαχία μεταξύ Τουρκίας καί 
ί’ωσσίας, ποοστεθείσης εϊτα καί τής Αγγλίας, καί 
αί δυνάμει; αύτα·. ίκήρυξαν τδν πόλεμον κατά 
τών Γάλλων. Στόλος δέ ^ωσσο-τουρκικδς είσήλ- 
Οεν εΐ; τήν Μεσόγειον ύπδ τήν διοίκησιν τοΰ ύπο- 
ναυάρχου Ούσακώφ καί τοΰ Χατίρ-μπεη’ ένερ- 
γοΰντε; δ’ ούτοι έν ότόματι τοΰ Ιησού Χριστού 
χατά τών (ιθέων ΓιΟΜων καί έφωδιασμένοι διά 
τή; έγκυκλίου, ήν ώς προεμνημονεύσαμεν κατα-, 
ναγκαστικώ; έξέδωκεν δ έθνομάρτυς Πατριάρχη; 
Γρηγόριος, άνεστάτωσαν τούς κατοίκους τών νή
σων, τυχόντε; παρ’ αύτοϊ; ένθουσιώδου; ύποδο- 
χής. Κυριεύσαντε; δέ πρώτον τά Κύθηρα καί εϊτα

(α) Storia delle Isole Jonie sotto il Reggimento 
dei llepubblicani irancesi, del Conte ErmannoLunzi, 
σελ. 115.

(S') Περί της πολιτικής καταστάσεως τής Επτάνησου 
έπί Ενετών, σελ. 129—3<.

(γ) Βλ. Moniteur Cniyersel. 1798-Ν. 287.
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τήν Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν καί Λευκάδα ένεφα- 
νίαθησαν ένώπιον τής Κεοκύρα; τδν Νοέμβριον 

τοΰ αύτοϋ έτους καί ήρξαντο τής πολιορκίας. Βο- 
ηθουμένου καί ενταύθα τΟΰ συμμαχικού στόλου 
ύπο τδν κατοίκων καί έπιτυχόντο; νά κυριεύση 
τδ έν τώ λΐμένι νησίδων τού Βίδου, 'ήν^γκάσθη- 
σζν οί Γάλλοι νά παοαδώσωσι διά συνθήκης την 
σχυράν Κέρκυραν. Τή 5η λοιπδν Μαρτίου τοΰ 
έτους <799 έγένετο ή κατοχή καί ΰψώθησαν έν 
τοϊς φρουρίοις ήνωμέναι αί σημαϊαι τή; ί>ωσσίας 
καί Τουρκία;, καταλυθείσης ουτω τή; εΐκοσαμήνου 
κυριαρχίας τών δημοκρατικών Γάλλων έν ταϊς 
ΐονίΰι; Νήσοις.

Καθ’θνδέ χρόνον κατεϊχον τάς Νήσους οί ρωσ- 
σο-τοΰρκοι έξετυπώθησαν έν τή κερκυραϊκή τυ 
πογραφία τά άκόλουθα βιβλία.

3. Relazione dell' Assedio di Corfu e sua 
capitolazionc. Nella stamperia di Corfu, Γ 
anno 1799. Εις 8™ σελ. 35. Εν τώ κρασπέδφ 
τή; τελευταίας σελίδος εΰρηται ή περί τυπώσεως 
άδεια, ήτις φέρει τήν ημερομηνίαν τίς 8ήί Α
πριλίου τοΰ αύτοΰ έτους.

4. Document! del scrvigio prestato alle 
armi delle Polenze coalizzale nella conqui- 
sla della cilia e forlezza di Corfu, dal nobile 
conte Nicolo Bulgari, Sopraintendente dell’ 
Isola e Commandande delle truppe Greche 
etc elc. 1799. Dalia stamperia di Corfu. Εις 
8°v έκ σελ. I 50, άνευ σημειώσεως αριθμών.

Η προμετώπίς άμφοτέρων τών ανωτέρω βι
βλίων κοσμείται ύπδ ωραίας χαλκογραφίας, έν ή 
είκονίζονται τά αύτοκρατορικά τής Ρωσσία; εμ
βλήματα, ήτοι ό δικέφαλος άετδς, έχων έν τώ 
κέντρφ έφιππον τδν άγιον Γεώργιον, πέριξ δέ τά 
άλλα παράσημα. Εις τδ τελευταϊόν βιβλίον εί καί 
φέρον τίτλον ίταλιστί, τδ πλεϊστον τών εμπεριε
χόμενων είναι έλληνιστί γεγραμμένον’ τά δ’ έν 
αϋτφ έγγραφα έχουσι σπουδαιότατα καί ώς ύλη 
ιστορική καί ώς παριστάνοντα τήν τότε κατά- 
στασιν τής ήμετέρας γλώσσης έν Επτανήσιρ. Χά
ριν περιεργείας άντιγράφοντες καταχωροΰμεν έκ 
τών έν τή Συλλογή επιστολών τοΰ Οθωμανού 
ναυάρχου Χατίρ μπέη, δύο τάς συντομωτέρας, 
καί διά τδ απλοϊκόν τή; γλώσσης καί τών Ιδεών.

« 0 λόγος τούτος αφέντης
" Κατήρ-Μπεη.

» 'Ετούτο σέ παρακαλώ νά μοΰ εύρης ένα χι- 
» ρόμηλο διά τή μ.οϋ κάνει χρία, καί μέ τδν άν- 
» θρωπον όπου μοϋ τδν έστείλη; τού δίνω τήν ά-

νά μα- 
νά πα
τά κα-

» γοράν του' τούτο σέ παρακαλώ ,ΒούλγαρΓ ταύτα" 
<799, Φεβρουάριου 3. »

« Κύρ Νιχό.ίαε ΒούΛγαρι

« Αΰριον ποΰναι Κυριακή νά στείλει; 
» ζωχτή άπδ τά χωριά τούς ανθρώπους, 
» σιν τήν δευτέραν νά μά; κατευάσουν
> v0vta άπδ τδν Παντελεήμονα δίχως άλλον’ νά 
» κάμης καεοέτην νά μπητίσει ή δουλιά’ σέ τδ 
’ γράφω.

’Εγώ Ο ΠΑΤΡΟΝ ϊ ΜΠΕΠΣ
Καί νά τά κατεύασον στδν γιαλόν. °

’Αφού ή Ρωσσία καί ή Τουρκία κατέλαβον διά 
τών ήνωμένων αύτών όπλων τάς Ιονίους Νήσους, 
έκαστη τών δυνάμεων τούτων έποφθαλμιώσα τήν 
πρδς ίδιον όφελος κατάκτησιν αύτών, δέν ήδύ
νατο νά παραχωρήση τή έτέρα: τά έαυτής δικαιώ
ματα. *Εκ  τής αντιζηλία; λοιπδν αύτών καΐ τή; 
συνεργεία; τής ’Αγγλίας, ύπδ τής αύτή; κατεχο- 
μένη; αντιζηλίας, προήλθε συνεννόησις πρδς σχη
ματισμόν αύτονόμου κράτους. Διά συνθήκης λοι
πόν συνομολογηθείσης μεταξύ Ρωσσία; κα: Τουρ
κία; τήν 21 Μαρτίου 1800 ίδρύθη ή Επτάνη
σος Πολιτεία ύπδ τήν κυριαρχίαν τής ’οθωμανι
κής Πύλης, όθεν αί μικραί νήσοι τοΰ ’ϊονίου πε- 
λάγους μετά τόσων αιώνων δουλείαν συνηνωμέναι 
δι δμοσπονδιακών δεσμών έπαρουσίασαν έπί τής 
σκηνής τοΰ κόσμου τδ πρώτον Ελληνικόν κράτος, 
καταλαβοΰσαι θέσιν έν τή μεγάλη οικογένεια τών 
εύρωπαϊκών κρατών. Η Επτάνησος Πολιτεία ά- 
ναγνωρισθεϊσα παρά τών ήγεμόνων τής Εύρώπης, 
χαιρεταθεϊσα ύφ’ όλων τών Ελλήνων καί εύλογη- 
θεϊσα ύπδ τοΰ Ποιμενάρχου τή; ορθοδοξίας, προ- 
διωνίζετο τήν μετ’ ολίγα έτη σύστασιν εύρυτέ- 
ρου καί ανεξαρτήτου, ύπδ τήν κυβέρνησιν τοΰ με
γάλου τή; Κερκύρα; πολίτου, ελληνικού κράτους, 
μεθ' ού συνηνώθησαν έσχάτω; καί αί άποτελέσα- 
σαι τήν δημοκρατίαν έκείνην νήσοι.

(α) To σύγγραμμα τοΰτο μεταφρασθΐν ύπδ τοΰ Καθη- 
γητοΰΧ. Φιλητδ, έξεοόθη έν ’Αθήναις ύπό τήν έςής έπι
γραφήν. « Ή ύπεράσπισι; της Γραικικής Έκκλησίας

• εσχάτως προσβληθείσης ύπό Δομίνικου Τεϊςέϊρα. Σύγ· 

μ γραμμα Στυλιανού Βλασοπουλου Κερκυραίου, μεταφρα- 
» σθεν ύπο Χριστ. Φιλητα. I. Δ. Έν ’Αθήναι; τύποι; X. 

» Νικολαίοου Φιλαόελφεως. 1818. »

’Εν Κερκύρα επομένως, ένθα ύπήρξεν ή έδρα 
τής κυβερνήσεως, έκόπησαν τά πρώτα νεώτερα 
ελληνικού κράτους νομίσματα, ή δέ τυπογραφία 
δνομ.ασθεΐσα Τυπογραφία. τοΰ Γίχους, έξέδιδεν 
έκ τών πιεστηρίων αυτής πάσας τάς δημοσίους 
πράξεις καί ούκ ίλίγα βιβλία. Διευθυντής αυτής 
έγένετο άπ’αρχής τού έτους 1801 ό Διονύσιος 
Σαρανδόπουλος, διατελέσας ώ; τοιοϋτος μέχρι 
τοϋ 1809’ έτιτλοφορεϊτο δέ καί χύτης δημό
σιος, διότι τδ τυπογραφεϊον είχε καΐ χυτήριον έ- 
ποπτευόμενον ύπ’ αύτοΰ.

Εκ τών εν τή τυπογραφία Κερκύρα; τυπωθέν- 
των βιβλίων, έφ δσον διήρκεσεν ή Επτάνησος Πο
λιτεία, ήδυνήθην νά έξεύρω τά επόμενα.

5. La difesa della Chiesa Greca ullima- 
mente assalita da Comenido Reaixtei, scrilla 
da Biagio Colonna Sincletico. Corfu MDCCC. 
Εις 8’v σε>. | 83 (a).

6. Elogio funebre del Conte Eufemio Lo- 
verdo, recitato Ii II Oltobre 1800 da Biagio 
Colonna Sincletico. In Corfu anno MDCCC.

7. Orazione in lode di Santo Spiridione, 
dedicate a S. E. il sig. Co. Spirid. Teolochi, 

gran commendatore dell’ insigne Ordine Ge 
rosolimitano, e preside dell’ eccellentissimo 
Senato ■ delle Selle Isole Unite. Nella pub 
blica stamperia di Corfu, I’anno MDCCCl.

0 συγγραφεύς ονομάζει έαυτδν Abatte di S. 
Giacomo.

8. Εκθεσις συστατική γιναμένη άπδ τήν Δε- 
πουτατζιδν τής χώρα;, μπόργων καί ξεχώρων 
τή; νήσου Κορυφών, τάς 2Ι Οκτωβρίου <801.

ς Εις τήν έν Κερκύρα Δημόσιον τυπογραφίαν. Είς 
8’* * σελ. <6.

9. Joannis Francisci Zulali in Nosocomis 
Militari Corcyrensi Jnspecloris el Protomedi- 
ci, de Omenti hydrope, epistola anatomico 
medica ad Oclavium Valerium Nosocomi 
MilitarisCephaleniae medicum et cbirurgum 
experlissimum. Ex typographia Corcyren- 
si. MDCCCl. Είς 8®v σελ- 74.

10. Discorso recitato in Sinagoga li 19 
Gennajo 1801 s. v. dal medico fisico Lazaro 
de .Mordo, in occasione che Γ Uoiversita 
degr Ebrei celebro con inni e pregbiere a 
Dio 1’ innalzamenlo del vessilo della sere- 
nissima Repubblica delle selte [sole Unite. 
Nella stamperia Nazionale, con permissione. 
Εις 8ο» σελ. 13.

41. Prospetto dell’ Universe di Biagio Co
lonna. AnnoMDCCClI. Nella pubblica stam 

peria di Corfu, con licenza de’ Superior!. Εί; 
8™ οεχ. 175.

12. Gazzella Urbana. Corfu. Nella stam
peria di Corfu, con permissione.

Κατά τδ έτος τοΰτο ήρξατο εβδομαδιαία»; έκ- 
διδομένη ύπδ τδν άνω τίτλον ή πρώτη έφημερίς, 
τής οποίας άγνοώ πότε άκριβώ; έξεδόθη δ πρώ
τος αριθμός. Αν όμως κρίνωμεν έκ δΰο φύλλων, 
άπερ είδον, ήτοι τών άριθμών Vi καί XI φερόν- 
των ήμερομηνίαν τοΰ μέν 19 Απριλίου, τοΰ δέ 
24 Μαΐου, δ πρώτο; άριθμδ; πρέπει νά έδημο- 
σιεύθη τήν 15 Μαρτίου. Η έφημερίς αυτή έξη
κολούθησεν ίκδιδομένη καί τδ ίπόμενον έτο; 
1803.

<3 Breve trattato politico de’ Prencipi di 
Sovranita e di Governo e considerazioni da 
premettersi per direzione alia formazione 
d’ una costituzione arislocratica federativa di 
S. E. Niccolo Gradenigo Sicuro, Conte di 
Silla, cavalier onorario dell’ Ordine Geroso- 
limitano e commissario della Sublime Porta 
presso la Repubblica delle selte Isole Unite. 
Corfu. MDCCCII1. Είς 8™ σελ. 46.

14. Pensieri sulla vita campertre. Corfu, 
1803. C.n permissione. Είς 8«v σελ. 18. Προσ
τίθεται δέ καί έτερον δοκίμιον' Pensieri sopra 
I utilila dello studio, έξ ετέρων ένδεκα σελί
δων φερουσών Ιδιαιτέραν άρίθμησιν.

ής έκ τή; πρδς τδν τότε πρόεδρον τής Επτά
νησου Πολιτείας Θεοτόκην προσφωνήσεω; έξάγε- 
ται ότι συγγραφεύς είναι Εμμανουήλ 5 Θεοτόκης.

15. Prospetto di ristaurazione agraria per 
Γ isola di Corfu. Είς 8’v σελ. 68. Δέν σημειοΰ- 
ται τδ έτος τή; τυπώσεως’ είναι δμως γνωστόν 
δτι έτυπώθη τώ 1803.

0 συγγραφεύς ώ; έξάγεται έκ χειρογράφου έν 
τώ προμετωπ'φ σημειώσεω; είναι δ Λαυρέντιος 
Βεδότη; (Lorenzo Bedotli).

16. Discorso detto in Sinagoga dal M F. 
Lazzaro de Mordo, Ii 17 Novembre 1803, 
all’ occasione che si prestarono i dovuti alii 
di ossequio alia veneranda memoria di S. 
Serenita il Principe della Serenissima Re- 
pubbl. Sentlinsulare, Co. e Kr. Commenda
tore Spiridion Giorgio Teolochi. In Corfu, 
con permissione. Εί; 8’* σε>. | 5.

17. Costituzione della Repubblica Settin- 
sulare. Coflu, 24 Novembre 1803, per Dio-
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nisio Sarandopulo, direltore della slamperia 

Nazionale. Είς 4OT σελ. 71.
18. Orazione secolare recitata in picn 

Senalo della Serenissima Repubblica delle 
selle Isole, solto gli auspicj del serenissimo 
eig. Co. Kav. Comendalore dell’ Ordine So· 
vrano di S. Giov. Ji Gerusalemme Spiridio- 
ne Georgio Teotochi, Prinripe e Presideeme- 
ritissimo, li 13 Decembre 1800 s. v. dal 
med. fis. Lazzaro de Mordo. In Corfu, 1803. 
Nella pubblica slamperia, con permissione. 

Είς 8™ σελ. 30.
19. Monitore Setlinsulare.
Η έφημερΐς αΰτη άρξαμένη τώ 1 803, εξακο

λούθησε δημοσιευομένη καί κατά τα επόμενα 
δύο ετ·η 1804 και 1805' καθ’ έκαστον δ’έτος 
υπάρχει ίδιος αϋξων αριθμός τών έκδιδομένων 
φύλλων. 1ο άρχαιότερον ψύλλον, δπερ έξ αύτο- 
ψίας γνωρίζω, είναι δ αριθμός 3 τοϋ έτους 1803 
υπό Ημερομηνίαν 1 2/24 ’Ιουνίου. Εκ δέ τών άλ
λων ετών περιήλθον είς χεΐράς μου οί έξης άριθ-

Ν.

»
Λ

XXVI,.... 18/30 Decembre 1803
1801

Β

s

XXXVI,.. . 11/23 Marzo... 
XXXVIII, .. 19/31 Marzo. . . 
XXXXV1I, . 6/18 Maggio...

S2Giug»o „
°».............. 4 Luglio

16,............... 6/18 Luglio .. . »

I
22. Regolamento ecclesiastico riguar- 

dande il Clero Orlodosso della Serenissima 
Repubblica Setlinsulare. In Corfu MDCCC- 
IV. Nella slamperia Nazionale, per Dio- 
nio Sarandopulo direltore. Είς 8™ σελ. 24.

23. Progetto di Legge, sancito dal Corpo 
legislative) intorno alia contabilita naziona
le. In Corfu, nella slamperia Nazionale, per 
Dionisio Sarandopulo direltore. Είς 8’* σελ. 
25.

Η έν τελεί ίπικΰρωσις τής Γερουσίας φέρει τήν 
Ημερομηνίαν 2/ΐ4 Μαρτίου 1804.

24. Legge Organica delle Amministra- 
zioni parlicolari delle Selle Isole. Per Dio
nisio Sarandopulo, direltore della slamperia 
Nazionale. 1804. Είς 8” σελ. VI—93.

25. Lettera Medica intorno all’ uso cd 
abuso de’ liquori spiritosi o degl’ aromi, 
dirella al nob. ed egregio signore ilsig. dot. 
Gio. Francesco Zulatti, Assessor di Coliegio 
di S. M. l'lmperalore di tutte le Russie, me
dico in capo della Serenissima Repubblica 
Setlinsulare, segrelario del Collegio Medi
co di Corfu ec. In Corfu, 1 
Per Dionisio Sarandopulo, 
Εις 8’* οελ. 8.

Συγγραφεύς τοϋ φυλλαδίου 
ζαρος Μόρδος.

2$. Regolamento organico della Truppa 
Civica, ossia delle Cernide della Repubblica 
Setlinsulare. Είς 8™ σελ. 16.

Συνετάχθη 5 όργανισμδς ούτος τη 20 ’Απρι
λίου 1805.

27. Ordinanza del servizio della Truppa 
Civica. Είς 8’* σελ. 15.

Εν τώ τελεί φέρει τήν Ημερομηνίαν 6 Μαίου 
1805.

28. Oda pel compimento della sistema- 
zione polilica della Repubblica Setlinsulare 
affidata con plenipolenza di S. I. M. Ales
sandro I. Imperatore di tutte le Russie a S. 
E. Giorgio Conte Mocenigo cavalier dell’ Or- 
dine di Sant’ Anna di prima classe, e suo 
consigliere di stalo. In Corfu. MDCCCV. Adi 
14 Aprile, con permissione. Είς 8” σελ. X.

29. Avvertimenti alia genie di campagna 
intorno ai veleni, estesi dal medico fisico 
collegiato Lazzaro de Mordo, umiliati e de- 
dicati all’ illustrissimo Magislrato alia Sa->

ηϊίέ. Corfu, nella slamperia Nazionale, ap- 
presso Dionisio Sarandopulo diretlore. 1805.

30. Mercurio Letterario, opera periodica 
di Filergo Peace. Nella (ipografia Nazionale 
di Corfu, con licenza de’ superior·. Είς 4™

Τδ περιοδικόν τούτο σύγγραμμα, περιέχον φι
λολογικήν πρδ πάντων δλην, ήρξατο άπδ 1 Νοεμ- 
βρί ου 1805 καί έξηκολούθησεν έκδιδόμενον μέ- 
χρις Οκτωβρίου 1807. Εξεδίδετο δίς τοΰ μηνδς 
εις φυλλάδια έκ σελίδων 16, σπανίως δέ έξ 24. 
ό δέ ύπδ τδ πλαστώνυμον Filergo Peace φερό- 

μενος συντάκτης αυτού είναι ό διάσημος Κεοκυ- 
ραΐος Εμμανουήλ Θεοτόκης. Τδ σύνολον διαιρεί 
ται είς τέσσαρας τόμους ώς έξης.

Vol 
Vol 
Vol 
Vol

2’
3’
ί”

1805
1806
1806
1807

Aprile
Otlobre 
Giugno 
Otlobre

1806 
1806 
1807. 
1807.

Novembre
Maggio 
Novembre 
Luglio

Εκαστος τόμος φέρει έν τώ προμετωπίιμ την 
επομένην είδοποίησιν. Si stampa per conto di 
una Societa di amici della Patria. Escono

Eebbraro 1805. 
con permissione.

τούτου είναι δ Λα-

Εκαστον ψύλλον τής έφημερίδος ταύτης έχει 
έν κεφαλίδι τδν ΐϊρμήν, κρατούντα τή δεξιά τήν 
σημαίαν τής Επτάνησου, τή δέ άοιστερφ σάλ

πιγγα.
20. Διδασκαλία·, στρατιωτικά!, συντεθεΐσαι 

παρά τοϋ γενναίου κυρίου Χιλίαρχου Εμμανουήλ 
Παπαδοπούλου, δργανιστοϋ τών τακτικών στρα
τευμάτων τής έπτανήσου Πολιτείας, έπικυρωθεΧ- 
σαι παρά τής Γερουσίας, καί διά προσταγής αύ
τής δημοσιευθεϊσαι διά τοϋ τύπου. Εν Κέρκυ
ρα, είς τήν τού Γένους τυπογραφίαν, διά Διονυ
σίου Σαρανδοπούλου διευθυντού. Είς 8’ν σξλ. 71. 
Ελληνο'ίταλιστί.

II έν τέλει τού βιβλίου έπικύρωσις τής Γέρου 
σίας φέρει τήν Ημερομηνίαν 12 Αύγούστου 1804.

21. Codice di Organizzazionc Giudiziaria 
e di Procedure Civile della Repubblica Sel- 
tinsulare. Edizione II. In Corfu. MDCCCIV. 
Per Dionisio Sarandopulo, direltore della 
stamperia Nazionale. Είς 4«v σελ. XV—77.

due numeri al mese, corredati ogni semestre 
da fronlespizio, indice e correzioni, per for- 
marsi tanti volumi separati.

ό σοφδς τών Σουτσείων συγγραφεύς (α) ανα
φέρει δτι έν Επτανήνω έφάνη ή πρώτη ελληνική 
πολιτική έφημερίς, έρμής καλουμένη, έχουσα ώς 
σύνθημα καί πρόγραμμα τούς εξής στίχους τού 
Ακαρνάνος Νικολάου Μαυρομμάτου,

Δέν είμαι παρά τοϋ Διός, ώ; άλλοτε, σταλμένος, 

Έργα 3' ανθρώπων νά είπώ είμαι διωρισμένος.

ΙΙμεϊς ούδεμίαν γνωρίζομεν πρδ τής ’Αγγλικής 
προστασίας ελληνικήν εφημερίδα, εις δέ τδν περί 
ού ό λόγος Φιλολογικόν Ερμήν δέν υπάρχει τδ 
άναφερόμενον δίστιχου. Πιθανόν ό έν Κέρκυρα 
τότε διατριβών Μαυρομμάτης, επιφορτισμένος τήν 
λογοκρισίαν έπΐ τών τυπουμένων, έποίη,σε μέν 
τδ δίστιχον τούτο, ώσει χαιοετών τήν έμφάνισιν 
τοΰ Ερμου, ούδέποτε δμως καί έτυπώθη ώς έπι- 
γραμματικδν σύνθημα τής έφημερίδος. Τίς τοι- 
αύτα τουναντίον φέρονται διάφορα λατινικά καί 
ιταλικά αποφθέγματα παραλλάσσοντα’ καί μό
νον τέσσαρα έξ άρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ευ- 
ρηνται έν τώ Β-, Γ’, καί Δ', τόμιμ.

ό Mercurio Letterario ούδέν άλλο περιέχει,

(«) 'Γά Σουτσεια, ήτοι 4 Κύριος Παναγκότης Σοϋτσος. 

Έν Άθηνκ.ς, 1853, σελ. 8.

είτε πεζόν είτ’ έμμετρον είς τήν ίμετέοαν γλώσ
σαν, έκτδς μεταφράσεως λατινικού τίνος επιτύμ
βιου επιγράμματος είς μέν τήν άρχαίαν ύπδ Ν. 
Μαυρομμάτου και Π. Βουλγάρεως, είς δέ τήν κα
θομιλουμένην ύπδ I. Δονά. Επειδή δέ τδ περιοδι
κόν τούτο είναι τανΰν σπανιότατο», έκδίδομεν 
μεταγράφοντες αύτά.

Μετάφρασες Μαυρομμάτου. ('Γόμος λ', άριθ. 6, 
σελ. 15).

Ίώ δ ύπδ τυμβω κεΐται (είθ’ αυτός γε κεοίμην !) 

Φαιακίη Κούρη, αδε γε Κύπρις ε·ν 

Ουκ αίγλης, Ηρ’ άμφιβάλλετ’ ίμερτήν ώπα, 

Χέρι tic, ούϊ’ άρετά, μειλίχιόν τ’ ήθος, 

Ούκ έπος άρτιον, στιγνόν σχησεν άλάλκεμεν ι^οην 

βμοι φθιμένας σκιά ! 0ς τε κατ’ ουδας άνάσσεις 

Δαίμων ! χαίρετε. Ίΐνδ’ ουρεος ’πέρ κορυφας 

Νίσσεαί πώεος φρόντι, κουφά βάσκ ’ ίμεν Η γάρ 

Ήρεμα κυρεΐ. Βόσκ’ άρτιφυα ζέφυρε 

Ύγροτέρη ία πνοιη. Τά ζωές φιλέεσκε.

Τοΰ I. Δόνα (αύτόθι σελ. 16.)

« Μετάφρασες άπδ τδ λατινικόν είς στίχους 
ένδεκασυλ.λάβους τής ίδικής μας διαλέκτου, άλλά 
άπολύτως καί δχι μέ ομοιοκαταληξίαν. »

Στο μνήμα τοϋτο κείτεται στρωμένη, 

Τύχη, ν’ άμουν μ’ αύτήν και ’γώ συμμά της ! 

Ή Αφροδίτη ή Κερκυραία’ δπ’ όχι 

Ή λάμψις τοϋ προσιόπου της κ’ ή χάρις, 

Οχι ή άρετή, και οί νόστιμοι της τρόποι,

Ούδ’ ή τών λόγων τόση καθαρότης 

Δυσεύρετος πολύ, δυνατά ησαν 

Ί ’ άνηλεον τοϋ χάρωνος νά τρέψουν. 

Ψυχή καί αγγελικόν τοϋ τόπου ζητε ! 

— τάς βάχας τοϋ βουνού βοσκέ α» ζυγώνης 

Λειοάδευε τριγύρω και απλώσου’ 

Μά πάντα προσοχή ! αύτή ήτυχάζει ! 

Μέ χλιεραϊς πνοαΐς και σείς άνεμοι 

θρέψατ’ άπδ τά λουλουδα όποιον σκάζει, 

Τί ζωντανή όταν ?ρον τάδπερφίλει.

Καί τελευταία είς τήν άρχαίαν ελληνικήν με- 
τάφρασις είναι ή εξής (Τομ. Β. σελ. 39).

Τω δ’ ένί σώματι κεΐται Κερκυραία Κυθήρη, 

Τη καυτός κοίμην· ού χάρις άργυφέης 

Ώπδί ίης, άρετά, άδυτροπίη τ’, έπέων τε 

Ίσχυσεν, Εύκρατη, άενόν άλεςέμεναι 

Οΰλεθρον· ίνδαλμά τ’, ένδάπιε χαίρετε Δαίμων. 

Αϊκεν άκρωρείη, βοσκ’ έπιβης, πόλεων 

Άζ’ άτρεμεΐ· ζέφυροι πνοιης θρέψατε λιαραΐς 

Ία τ ’ άρτίτοκα, ζώσα ά κάρτ’ έφίλει ;

Πολύκαρπος ιερομόναχος ό ΒΟΤΑΓΑΡΙΣ.

Τά τελευταία φυλλάδια έξεδόθησαν μετά τήν
κατοχήν τής Κερκύρας υπδ τών αύτοκρατορικών
Γάλλων, Ήτις πάντη απροσδόκητος’ έπελ.θοΰσα
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έσύγχυσε μεταξύ τών άλλων καί τδν συντάκτην 
τοΰ Ερμου τέως έκθειάζοντα τάς κατά τοΰ Ναπο- 
λέοντος νίκας τών ί’ώσσων’ έξηκολούθησεν οθεν 
έπ’ όλίγον έκδιδόμενος γαλλιστί, καί ύστερον πά

λιν ίταλιστί μέχρι τής παύσεώς του.
31. Memoria lelta Del Collegio Medico, 

dal M. F. Lazzaro de Mordo, li 15 Marzo 
1803, coll’ approvazione dell’ egregio Colle
gio. Corcira, 1806. Presso Dionisio Saran- 

dopulo.
32. In occasione delle solenni ossequie, 

celebrate in inemoria del D. Giovanni La- 
scari, nobile Corcirese, presidente del Col 
legio Medico di Corfu, ed Arcbiatro della 
Repubblica Settinsulare. Orazione del D. 
Antonio Marulli, vice presidente del Collegio 
suddetto, recitala nella Cbiesa della Β. V. 
Spiliotissa il di 26 Giugno 1806 S. V. Nella 
stamperia Nazionale, con licenza de’supe

rior!. Είς 40v σελ. 21.
Εν τϊ, τελευταία σελίδι εύρηται λατινικόν έπί- 

γοαμμα έπί τοΰ θανάτου τοΰ Λασκάρεως ποιη- 
θέν ύπδ τοΰ ιατρού ’Αντωνίου Ροδοστάμην.

33. Breve islruzione sulla vaccina dal D. 
Slamo Gangadi, dirella ai padri ed a lie nia- 
dri di famiglia. Corcira, 1806. Presso Dio

nisio Sarandopulo.
34. Τμνος πατριωτικός τής Ελλάδος καί δλης 

τής Γραικίας, πρδς ξαναπόκτησιν τής αύτών ελευ
θερίας. Είς 8°ν οεχ. 12.

’Εν τέλει εύρηται κενή σελίς άνευ σημειώσεως 
αριθμών, φέρουσα έν μέσφ δύο παρενθέσεων. «Από 
τήν τοΰ Γένους τυπογραφίαν, έν Κερκύρα.» Δυ
στυχώς λείπει ή προμετωπίς έν η πιθανώς έση- 
μειοΰτο δ χρόνος τής τυπώσεως’ άλλά δέν είναι 
δυνατόν νά έτυπώθη μετά τδ 1809, διότι άπδ 
τοΰ έτους τούτου ή πρότερον όνομαζομένη τοΰ 
Γένους τυπογραφία μετωνομάσθη ύπδ τών Γάλ
λων Αύτοκρατορική. 'θ δέ ύμνος ούτος είναι δ 
τοΰ αειμνήστου Ρήγα τοΰ Φεραίου, ούτινος δ Πεό- 
ραιβδς διέσωσεν έκ μνήμης στίχους τινας (α). Α

γνοώ δ’ έάν άλλοθι που έτυπώθη.
(“Επεται ή συνέχεια.)

Η Η ΑΝΘΗ ΓΙΝΕΒΡΑ. (1)

Η Γινέβρα έννόησε πάραυτα τάς σκέψεις, βί

'θ Μάριος εχαμεν ύπόκλισιν σεβασμού άνα- 
γνωρίσας αύτήν, και προσεπάθησε νά έξιχνιάση 
μέχρι τίνος βαθμού η δυστυχία ήθελε παραδώ- 
σει τήν εύγενή έκείνην οικογένειαν είς τδ έλεός 

του.
τινες κατέλαβον τδν ’Ιουδαίον, καί θέλουσα νά μα
ταίωση αύτάς είπε’

— Κύριε Μάριε, σάς έστειλα την εικόνα μου, 
ούχί διά νά καθαρίσητε αύτήν άλλ’ ώς ένέχυρον 
διά νά μοΰ δανείσητε δλίγα χρήματα.

— ’Αλλά, Κυρία, δεν είμαι τοκιστής, ύπέλα
βεν ό ’Ιουδαίος.

— Τδ γνωρίζω, άπήντησεν έκείνη, άλλ’ ώς ό
λοι οί τραπέζι ται, θά δανείζετε μέ νόμιμόν τινα 
τόκον. ’Επιθυμώ νά λάβω -τδ ταχύτερου πεντακό
σια φλωρία' δύνασθε νά μοί δώσητε ταύτα ;

'θ Ιουδαίος δλως έξεπλάγη διά τδν τρόπον 
τούτον τής αιτήσεως. Λ; δλοι οί τοκογλύφοι, είχε 
συνειθήσει νά βλέπη άνθρώπους απεγνωσμένους, 
προσφεύγοντας μετά δακρύων πρδς αύτδν, Νιπτό
μενους είς τά γόνατά του και ζητοΰντας δάνεια 
ώς έλεος' μόλις δέ μετά ικεσίας πολλάς έκάμπτε- 
το .. . άπδ φιλανθρωπίαν, ώς έλεγεν.

II Μίνα διά νεύματος ειδοποιεί τήν φίλην της 
’ νά ήναι όλίγον επιφυλακτική. Τέλος ό Μάριος 

είπε,
— Κυρία δέν δύναμαι νά έκπληρώσω τήν αί- 

τησίν σας, διότι δέν είμαι βέβαιος έν πρώτοις άν 
ή είκών αυτή είναι έδική σας. Μή δυσαρεστηθήτε 
διά τήν παρατήρησίν μου ταύτην, διότι κοινώς 
τούλάχιστον λέγεται δτι ή είκών ανήκει είς τδν 

Κ. μαρκήσιον Γραβίναν τδν πατέρα σας.
Η νεάνις έννόησεν δτι ή ένστασις αύτη έπρο- 

τάθη ϊνα έλαττωθή τδ ποσδν τοΰ ζητούμενου δα

νείου καί αύξηθή τδ τοΰ τόκου.
— λφοΰ λοιπδν αμφιβάλλετε, τώ είπεν έγει- 

ρομένη, έπιθυμώ νά σάς απαλλάξω. Εύαρεστηθήτε 
οθεν νά μοι στείλετε τήν εικόνα εις τδ μέγαρόν 

μου.
-— Μέ συγχωρεϊτε, κυρία. Σάς ήρώτησα απλώς 

πρδς έκπλήρωσιν τύπου τίνος .. και έπειτα είσθε 
τόσον βιαστική . .. Είμαι πεπεισμένος ότι ενερ
γείτε καλώς . .. αμέσως σάς δίδω τδ ζητηθέν 

■ ποσόν.

Η Γινέβρα προσεπάθησε έκείνου δμιλοΰντος νά 
λάβη ύφος «διάφορον καί έκάθησεν αύθις, ένώ ή 
Νίνα, άναλαβοΰσα θάόδος, ώμίλει περί τετριμμέ
νων πραγμάτων όπως άπασχολή τδν νοΰν τοΰ το
κογλύφου.

— Ούτω πως φέρονται, κύριε Μάριε, τώ έλε
γε μετ’ οίκειότητος, πρδς τούς εύγενεϊς. Λνοιζον 
τό ταμεϊόν σου καί άφες νά ίδωμεν τούς θησαυ
ρούς σου. ft, πόσον ώραϊον καί ήχηρόν θά ήναι τδ 
χρυσίον σου I *Αλλά  τέλος πάντων ποΰ έχεις δλα 
τά χρήματά σου; Εχεις είς τήν έζουσίαν σου τά 
μεταλλεία τοΰ Περροΰ, ή μήπως δταν ήγόρασες 
τήν οικίαν ταύτην εύρες όλους αύτούς τούς θη
σαυρούς είς πίθον, ώς λέγουν ;

— Είσθε βλέπω πρόσχαρις, ύπέλαβεν δ Μά
ριος μετ*  έπάρσεως. Εκαστον νόμισμα τδ δποϊον 
βλέπετε, άπεκτήθη μέ μυοίους κόπους καί αϋ
πνίας. ’Αλλά δέν ώμιλήσαμεν άκόμη περί τόκου 
καί χρόνου.

— Δι’ έν έτος άρχόμενον άπδ σήμεορν, ύπέ
λαβεν ή Γινέβρα’ τότε άντί τών πεντακοσίων 
φλωοίων τά δποϊα μοί έδώκατε θά σάς πληρώσω 
εξακόσια.

— Πολύ καλά, είπεν δ Ιουδαίος, χαίρων διότι 
ή λαμπρά είκών ήθελε τώ μείνει άντί τοσοϋτον 
ευτελούς ποσού, διότι έγίνωσκεν ότι ή οικογένεια 
Γραβίνα ποτέ δέν ήθελε εύκολυνθή νά τυΰ πλη- 
ρώση τδ ποσδν τούτο. Υπέθετε δέ οτι η Γινέβρα 
ίλάμβανε τδ δάνειον, διότι δ πατήρ της, ώς άρ- 
χαϊος εύγενής, δέν κκτεδίχετο νά τδ ζητήση προ- 
σωπικώς.

’Αμέσως έγένετο τδ άποδεικτικδν καί ΰπεγρά- ; 
φη ύπδ τής Γινέβρας. Αφού δέ δ ίουδαϊος συνώ- 
δευσε τάς κυρίας μέχρι τής θύρας μετ’ έπανει- 
λημμένων υποκλίσεων, έπέστρεψεν είς τδ έργα- 
στήριόν του διά νά θαυμάση τδ αριστούργημα, 
δπερ έθεώρει πλέον ώς «δικόν του.

Η Γινέβρα μετά τής φίλης της έπέστρεψαν είς 
τδ μέγαρον κα: έφρόντισαν νά κρύψουν τά /ρή
ματα. II πρώτη έφαίνετο σοβαρά καί άφηρημένη, 
άλλ’ ή Νίνα έπί τή ιδέα τής εύτυχίας ήτις τήν 
περιέμενε έπήδα έκ χαράς καί ούνειροπόλει μύρια 
πράγματα έν τώ νώ αύτής.

III.
ft; ευκόλως δυνάμεθα νά εικάσωμεν δ πρίγκηψ 

,έξηκολούθησε τάς επισκέψεις του, καί δέν έβρά- 
δυνε νά προσέλκυση τήν εύνοιαν τοΰ μαρκησίου 
καί τής συζύγου αύτού. Καθ’ ήν μάλιστα ήμέραν 

ή Γινέβρα έπεσκέψατο τδν Ιουδαίον Μάριον, άπη· 
γύρεύθη εις αύτήν έκ κοινής συμφωνίας τών γο
νέων της νά μή προφερθή ένώπιόν αύτών τό όνομα 
τοΰ ’Ανιόλου. ’Αλλά μόλις έδόθη ή διαταγή αύ
τη, καί δ μαρκήσιος δυσχεραίνων έπί τούτω, ή 
θέλων ν’ αποφυγή φιλονεικίαν τινα έξήλθε τής οι
κίας έπί προφάσει έπισκέψεως τών κτημάτων του, 
ώς έλεγε, τοΰ μικρού δηλονότι άγροΰ του, τδν 
δποϊον είχεν είσέσι· ’Επειδή δμως έστερεϊτο άμά- 
ξης δπως μεταβή έκεΐ, άπεφάσισε να παίξη τδ 
σφαιριστηρίου μετά τίνος τών φίλων του, οίκοΰν- 
τος έν τώ παρακειμένω μεγάρω.

Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ συζύγου της, ή μαρ
κησία έξηκολούθησε τήν μετά τής θυγατρός της 
δμιλίαν, καί αύτή μέν ύπήρξεν αύστηρά μέχρι 
σκληρότητος, έκείνη δέ έπίμονος, οθεν καί άπεφά- 
σισε νά έπισκεφθή τδν Μάριον, ώς έδιηγήθημεν. 
Δύο ημέρας μετά τήν σκηνήν ταύτην ή Γινέβρα 
δέν έφάνη τδ πρωί ώς συνήθως, οί δέ γονείς της 
άναβάντες είς τδ δωμάτιόν της εύρον μετά βα - 
λαντίου περιέχοντος εκατόν φλωρία έπιστολήν 
γραφεϊσαν μετά μακράν αγρυπνίαν. II Γινέβρα 
έδιηγεϊτο λεπτομερώς τάς πράξεις της, συμπερι*  
λαμβανομένης καί τής έπισκέψεως τοΰ Μαρίου, 
έδικαιολογεϊτο εύγλώττως, καί έπί τέλους έπεκα- 
λεϊτο τήν συγγνώμην καί τήν εύχήν τοΰ πατρός 
καί τής μητρός της’ περί τοΰ μέσου δμως δι’ ού 
ήθελεν αποκτήσει χρήματα ούδέν έλεγεν’ δ δυ
στυχής μαρκήσιος κατ’ άρχάς ώργίσθη ένεκα τής 
άναξίας συμπεριφοράς τής θυγατρός του, καί εμει- 
νεν έπί τινα χρόνον σιωπηλός καί καταβεβλημέ
νος, άλλ’ άναλαβών κατά μικρόν θά^ος ήρξατο 
νά τήν καταράται καί νά τήν ύβρίζη ώ; τυχο- 
διώκτριαν.

— Πρέπει νά τήν καταρασθώμεν ! προσέθετο 
δ ’Ανδρέας μετ’ άγανακτήσεως. ’Αλλά μόλις έ- 
πρόφερε τάς λέξεις ταύτας καί ή ράβδος τοΰ κυ
ρίου του κατέπεσεν έπανειλημμένως έπί τούς ω
μούς του.

— Πώς τολμάς νά δμιλής ούτω κατά μέλους 
τής οικογένειας μου ! άνέκραξεν δ μαρκήσιος εί: 
τό έπακρον τοΰ θυμού του. Φύγε αμέσως άπ’ 
έμπροσθέν μου ! ’Ακούεις έκεΐ νά καταράται τήν 
κόρην μου είς άθλιος, είς χαμένος ώσάν αύτόν ! .. 
τδν δποϊον .. .

ό Ανδρέας είχεν αναχωρήσει έσπευσμένως, ώ
στε δέν έπρόφθασεν δ μαρκήσιος νά τελείωση.
Συνελθών μετ’ όλίγον έκ τής όργής του δ μαρκή
σιος ίμεινε μόνος μετά τής συζύγου του, ήτις δε-

ζα) Βλ. Σύντομον Βιογραφίαν τοΰ αοιδίμου 'Ρήγα Φε -
ραίου τοϋ θιτταλοΰ. Έν Αθήναις, I860, σελ. 21 22.

(I) Συνέχεια άπδ φυλλαό. 94.
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σαν νά έπιτύχωσι πληροφορίαν περί τή; θυγατρός 
των- μετά ένα μήνα μόλις ελαβον έπιστολήν της, 
έν ή τούς έπληροφόρει περί τή; υγείας της, άλλ 
ούδέν τοϊς έλεγε περί τών εργασιών της καΐ τών 
μέσων τής υπάρξεώς της.

Η εϊκών ή δοθεϊσα τώ Μαρίω έκοινολογήθη δτι 
έδόθη πρός καθαρισμόν, δ δέ Ανδρέας έπανακτήσα; 
τήν εύνοιαν τού κυρίου του, ωκονόμησε τά εκατόν 
φλωρία ούτως ώστε οι κύριοί του ήδυνήθησαν νά 
συντηρηθώσιν έπΐ έτος δπωσούν καλώς.

VI.

Ετος δλόκληρον είχε παρέλθει καΐ ή οικογέ
νεια Γραβίνα έξηκολούθει περιμένουσα, διότι ή Γι- 
νέβρα, καίτοι μή άποκαλύπτουσα είς τούς γονεϊ; 
τη; τόν χρόνον τής έπιστροφή; της ή τόν τόπον 
τής διαμονής της, τοϊς έγραφεν ένίοτε.

Τήν ήμέραν ταύτην, άκριβώς κατά τήν λήξιν 
τού έτους, δ ίουδαΐος Μάριος περιεπάτει είς τήν 
είκονοθήκην του μετά τίνος έραστού τής ζωγρα
φικής, τού λόρδου ** καΐ παρετήοουν λαμπράν 
εικόνα τού Κορρηγίου, ήν δ λόρδος έθαυμαζεν, δτε 
αίφνης άνήγγειλαν είς τόν ίουδαϊον τήν έλευσιν 
τοΰ μαρκησίου Γραβίνα. ύ Μάριο; έταράχθη, άλ
λά πάραυτα συνήλθεν είς έαυτόν, άναλογισθεΐς 
δτι δ κατεστραμμένος εύγενή; ίσως ήλθε νά ζη- 
τήση άναβολήν πρός πληρωμήν του χρέους του. 
Επΐ τή έλπίδι ταύτη έπεθύμει νά άπαλλαγή τή; 
παρουσία; τού Αγγλου, άλλά πριν ή λάβη καιρόν 
νά εϊπη τι, εΐσήλθεν δ μαρκήσιος συνωδευμένος 
οπό τοΰ ’Ανδρέου, φέροντος σάκκον είς τάς χεϊ- 
ρας.

— Κύριε Μάοιε, είπεν δ μαρκήσιος, ήλθον νά 
λάβω τήν εικόνα μου.

— Μέ συγχωρεϊτε νά σά; διακόψω, κύριε μαρ- 
κήσιε, άνέκραξεν δ Αγγλο;, ή εϊκών αΰτη εϊναι 
έδική σας ;

— Παρέλειψα νά σά; είπω τοΰτο, υπέλαβε 
σχεδόν τρέμων δ ίουδαΐος, ίδών μετά λύπης την 
τροπήν ήν ή υπόθεσις έλαβεν.

—'θ Κ. Μάριος έλησμόνησε νά σά; τό εϊπη ; 
προσέθηκε μηχανικώς δ μαρκήσιος, άνταποδίδων 
τόν χαιρετισμόν είς τόν λόρδον, δστι; τότε έζή
τησε τήν άδειαν δπω; καΐ κατ’ οίκον έξετάση τήν 
εικόνα. Μετά ταΰτα δ Γραβίνα; στραφείς πρός 
τόν υπηρέτην του,

— Θέσε τόν σάκκον, ’Ανδρέα, έπΐ τής τραπέ
ζης, τώ είπε, καΐ άποσύρθητι. Τήν διαταγήν έξε- 
τέλεσεν έκεϊνος, ρίψας δμως βλέμμα μακρόν άπο-

κάκις ήδη είχεν έπαναλάβει ττ,ν άνάγνωσιν τής 
επιστολή; τής θυγατρός της μέ οφθαλμούς δ*κρυ£-  
ροούντας. 0 δέ μαρκήσιο; πεσών έπΐ τής εύρας, 
δπου έκάθητο ή Γινέβρα, έκάλυψε τό πρόσωπόν του 
μέ τάς χεϊρά; του και έμενε συλλογισμένος.

— Ελεγον είς δλου;, έκραύγασεν ή μαρκτ,σία, 
δτι ή ευδαιμονία τής θυγατρός μου ητο ή μόνη 
μου άπασχόλησις, άλλά πρέπει νά δμολογήσω δτι 
έν τή καρδία μου έπεθύμουν καΐ τά πλούτη. Εσκε 
πτόμεθα νά δώσωμεν την θυγατέρα μας είς αυ
τόν τον ξένον, δστις ήθελε χάριν ελέους μάς επι
δαψιλεύσει χάριτας τινάς, άνθ ών ήθελε την φέ
ρει είς τόπον μακρυνόν, δπου μίαν ημέραν θα έ- 
μάνθανε τον θάνατόν μας έν τώ μέσω συμποσίου 
ή έορτής. Θά διετάσσετο μέν πένθος §ξ εβδομά
δων διά τού; υπηκόου; του, άλλ ή Γινέβρα ήθε
λε μέμφεσθαι ήμών, οτι χάριν ευζωία; δύο ή 
τριών έτών παρεδώσαμεν τήν νεότητα καί τήν 
καρδίαν της είς άνθρωπον, δστις τή ήτο μισητός.

— Γυναϊκά μου, έφώνησεν δ μαοκήσιος εγει
ρόμενος βιαίως, δέν δικαιούσαι νά μέ βασανίζης 
ούτως. Ποιος ένεθαδδυνεν αύτόν τόν Γερμανόν; 
Ποϊος τόν έσχέτισε μεθ ήμών ; Ποιος έδιωξε την 
άτυχή Γινέβραν; Ποϊο; μέ ήνάγκασε νά παραβώ 
τάς πρός τόν 'Λνιόλον υποσχέσεις μου. Ποϊος..·

— Φίλε μου, διέκοψεν ή μαρκησία, δέν σέ κα
τακρίνω, διότι έγώ μόνη έσφαλα. Δύνασαι νά 
ζήσης μέχρι τής έπιστροφή; τή; δυστυχούς κό
ρη; μας, άλλ’ έγώ δέν Οά τήν έπανίδω πλέον- Οά 
άποθάνω πριν έπανέλθη- σοΐ άναθέτω λοιπόν νά 
τής ζητήσης συγγνώμην δι’ έμέ.

0 μαρκήσιος ζωηρώς συγκινηθεΐς έκ τής Ολί- 
ψεω; τής συζύγου του, τήν ένηγκαλίσθη περιπα- 
Οώς. Μετά ταύτα συνδιεσκέφθησαν πώ; νά άνεύ- 
ρωσι τά ίχνη τής Γινέβρα; καΐ τήν έπαναφέρω- 
σιν εί; τόν πατρικόν οίκον- δτέ μέν ύπέθετον οτι 
άνεχώρησε πρό; έντάμωσιν τού Ανιόλου, άλλοτε 
οτι μετέβη είς Ρώμην παρά τή μάμμη της, ού
δέποτε δμως τοϊ; έπήλθεν είς τόν νοΰν ή ιδέα 
δτι άπεφάσισε νά κερδίση χρήματα έξασκοΰσα τά 
φυσικά αύτή; πλεονεκτήματα.

Η ματαιότη; τού πρίγγιπος Φριδερίκου προσε 
βλήΟη καιρίω; δταν έμαθε τήν άναχώρησιν τής 
κόρη;, καΐ μολονότι ύποκρινόμενος εΐσέτι φιλίαν 
ύπεσχέθη νά ένασχοληθή πρός άνεύρεσιν τής φυ- 
γάδος, έν τούτοις δέν έβλεπε τήν ώραν νά άνα- 
χωρήσΐ) έκ τόπου, δστις έγένετο μάρτυ; τής απο
τυχίας του. Μ’ δλας δέ τάς προσπάθειας των δ 
μαρκήσιος καΐ ή σύζυγός του ούδεμίαν ήδυνήθη*  

χαιρετισμού έπΐ τών χρημάτων, τά δποία κατ’ αύ
τόν τόσον ήσαν χρήσιμα είς τόν οίκον.

— Δέν έχω τίποτε νά σάς είπω, Κ. Μάριε, 
διότι έπράξατε συμφώνω; μέ τόν χαρακτήρα και 

τό επάγγελμά σας- οφείλω μάλιστα νά σάς ευχα
ριστήσω διότι ένεπιστεύθητε εις τήν τιμιότητα 
τή; θυγατρός μου, καθόσον άλλω; ήδυνάμην δι- 
καστικώ; νά σά; άφαιρέσω τήν εικόνα καΐ χάση- 
τε κατά συνέπειαν τά χρήματά σας.

•— Εγνώριζον καλώ; τήν οίκογένειάν σας, ά
πεκρίθη δ Μάριο; κλίνων, καΐ διά τοΰτο ούδέν έ- 
φοβούμην- άλλω; τε αμφιβάλλω, προσέθετο μεθ’ 
ΰφου; άγερώχου, άν άπεφασίζετε νά έκθέσητε ώ; 
κλέπτριαν τήν θυγατέρα σα; ένώπιον τοϋ κοινού 
τή; Γενούη;.

— Σιώπα, άθλιε ! άνέκραξεν δ μαρκήσιο; έ- 
γειρόμενος μετά θυμού. Καΐ δ μέν Μάριος έσιώ- 
πησε παραχρήμα, ή δέ εϊκών ληφθεϊσα μετεφέρθη 
εί; τό μέγαρον, δπου έτοποθετήθη εί; τήν έπίτι- 
μονθεσιν, ήν πρό έτους εϊχε κενώσει.

Τήν έπαύριον δ λόρδος έπεσκέψατο τόν οίκον 
τού μαρκησίου, δστι; υποδεχθεί; αύτόν μετά με
γίστη; τιμής, ήθέλησε νά τώ δείξη δλα; τά; ει
κόνα; του- δτε δέ διήρχοντο διά τού δωματίου, 
δπου άλλοτε κατώκει ή Γινέβρα, παρατηρήσα; 
τήν εικόνα αύτής, ήν άλλοτε εΐ; εύτυχεϊς καιρού; 
εϊχε ζωγραφίσει δ Ανιόλο;, έφώνησεν ένθου;,

—· ί'ψιστε Θεέ ! δποία τι; εϊναι ή γυνή αυτή;
Οί δύο γέροντε; δέν άπεκρίθησαν, διότι δάκρυα 

θερμά έβρεχον τού; δφθαλμρύ; των.
— Π εϊκών αΰτη, έξηκολούθησεν δ λόρδο;, α

νακαλεί εις τήν μνήμην μου τήν πρωταοιδόν τοΰ 
θεάτρου τή; Νεαπόλεως, καΐ Θά ηναι βεβαίως αυ
τή, διότι άδύνατον είναι ν’ άπαντήση τι; άλλην 
Ιταλίδα, φέρουσαν ώ; έκείνην τού; χρυσού; βος-ρύ- 
χου; τή; κόμη; της. Αλλως τε άπό τήν προφο
ράν τη; έλεγον δτι εϊχε γεννηθή είς Γένουαν.

θί λόγοι ούτοι διεκόπησαν άπό τήν πτώσιν 
τοΰ μαρκησίου, δστι; έπεσε λειποθυμημένο;. ό δυ 
στυχή; γέρων ήσθάνθη, δλην τήν έκτασιν τή; δυ
στυχία; του καΐ έξογκών αύτήν ώ; έκ τών άρι- 
στοκρατικών του προλήψεων δέν ήδυνήθη νά άν- 
θέξη. Οταν τόν άνήγειραν παρετήρησαν δτι εϊχε 
τόν νοΰν τεταραγμένον. Εμειδίασεν ώ; παράφρων 
καΐ έφώνησε δυνατά,

·* — Αφετε νά ψάλη ή πρωταοιδό; !
Π μαρκησία ήτις έξετίμα περισσότερον τήν πε

ριουσίαν άπό τήν γέννησιν, καΐ ήτις κατά βάθος 
ήγάπα τήν κόρην τη; παντός άλλου έν τώ κόσμφ, 

εύχαριστήθη μαθοΰσα τι θετικόν περί τή; τύχης 
αύτής, καΐ άν δέν έταράσσετο έκ τού παθήματος 
τοΰ συζύγου της, εύκόλως ήθελε παραδεχθή τό 
γεγονός. Ελυπεϊτο μόνον διότι δέν ήδύνατο νά 
γράψη πρό; τήν θυγατέρα της, καθόσον ό λόρδος 
συγκινηθεΐς έκ τής δυστυχία;,· ή; άκουσίως έγέ
νετο παραίτιος, άπεσύρθη καΐ άνεχώρησεν έκ Γε
νούη;, χωρίς εϊ; ούδένα νά εϊπη ύπό ποϊον δνομα 
ή Γινέβρα είχεν είσέλθει ώς πρωταοιδό; εί; τό 
θέατρον. Περί δέ τοΰ λόρδου έκ τών έφημερίδων 
έπληροφορήθη δτι άνεχώρησε διευθυνόμενος εί; 
Βιέννην.

V.
’Επί Sv έτος περίπου ό μαρκήσιο; έμενεν εί; 

τήν αύτήν διανοητικήν κατάστασιν, ζών μέν τα- 
κτικώς, άλλά συνεχέστατα ύποκυπτων είς τήν 
παράνοιαν αύτοΰ, διαρκούση; τής δποία; έπανε- 
λάμβανε πάντοτε,

— Αφετε νά ψάλη ή πρωταοιδό;!
Καΐ κατ’ άρχάς μόν άμφέβάλλον άν άνεγνώ- 

ριζε τού; πιριστοιχουντα; αύτόν, άλλ’ έπειδή πα
ρετήρησαν δτι έτήρησε τήν έξιν νά κτυπά διά τή; 
ράβδου τόν πιστόν υπηρέτην του, έπείσθησαν 
δτι δέν άπώλεσε τό μνημονικόν του.

Ημέραν τινα ένώ έκάθηντο, ώς συνήθως, οί δύο 
γέροντε; περίλυποι εί; τό δωμάτιόν έκεϊνο, ένθα 
άλλοτε τούς ϊδομεν μετά τής Γινέβρα;, καΐ ή μέν 
μαρκησία έρραπτεν, δ δέ σύζυγό; τη; έπανελάμ- 
βανεν, «Αφετε νά ψάλλ/, ή πρωτασιδό; !» έμφα- 
νισθεΐς δ ’Λνδρέας τοϊ; άνήγγειλεν δτι ξένο; τις, 
δστις έφαίνετο πάσχων ύπό μεγίστης ένδειας, έ- 
ζήτει νά δμιλήση πρό; τόν μαρκήσιον.

— Αλλοτε, εϊπεν, ήθελον τόν διώξει ώ; έπαί- 
την, άλλ’ ή πεϊρα μέ κατέστησεν έλεήμονα, καΐ 
δι’ αύτό ήλθον νά σάς παρακαλέσω νά τόν δεχθή- 
τε, διότι απορώ πώ; αύτός οά; γνωρίζει καί έμέ 
καλεϊ μέ τό όνομά μου.

— ίσως μά; τόν στέλλει έκείνη, άνέκραξεν η 
μαρκησία.

Τήν στιγμήν ταύτην νέο; τις κάκιστα ένδεδυ- 
μένος προύχώρησε πρό; τήν αίθουσαν, καΐ άφοΰ 
έξέβαλε τόν πϊλον καΐ τόν μανδύαν του, έκά- 
θησε σιωπηλώ; πρό τοΰ μαρκησίου καϊ τής συ
ζύγου του. ‘θ ’Ανδρέας δυσαρέστω; παρετήρει 
αύτόν τοσοΰτον οίκείω; προσφερόμενον, δταν οί 
δύο κύριοί του έγερθέντε; αίφνης άνέκραξαν

— ΕΪν αύτός ! είναι δ ’Ανιόλο; ! καΐ πάραυτα
τόν έναγκαλίσθησαν άμφότεροι κλαίοντες, διότι
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Η ΔΕΣΠΟΣΥΝΗ ΔΕ ΡδΑΛΕΠΕΡ

Μετάορασις έζ τοΰ Γαλλιζοΰ.
Α'.

Οτε πρό τριάκοντα έτών καί έπέκεινα ημην 
είσέτι μαθητής, συνείθιζον νά διατρίβω κατ’ έτος 
μέγα μέρος τών διακοπών παρά τινι πρδς μη-ρδς 
θείω μου, κατοικοϋντι τερπνοτάτ/ιν έξοχων κατά 
τών ά/ω Προβηγκίαν καί λεύγας τινα; άπέχουσαν 
τών συνόρων τοϋ ΙΙεδεμοντίου. ό θεϊός μου ητο 
έκ τών παλαιών εκείνων (πεπαιδευμένων βενεδικ
τίνου*)  τών έντρυφοΐντων είς τά βιβλία, λέγεται 
μάλιστα δτι ίθελε κατασταθή τδ καύχημα τίς 
σοφής άδελφότητος τοϋ ‘Αγίου Μαύρου (Sainl- 
Alaur), άλλ’ ή έπανάστασι; τδν άπεδίωξε τοϋ 
μοναστηριού ένώ μόλις έτελείωνε τών δοκιμα
σίαν του και πριν ώ ίερωθή.

ό Δον Γερουσάκ, ώς τδν άπεκάλουν καί οί 
συγγενείς του, ήτον είκασιπενταετώ; δτε έδημο- 
σιεύθη δημοκρατικόν ψήφισμα, συνεπεία τοϋ όποιου 
άπηλλάσσετο τών ιερατικών υποχρεώσεων του. 
άλλά δέν ήθέλησε νά ώφεληθή άπδ τό ευεργέτημα 
τοϋ νόμου τούτου καί νά έπιδοθή εις τά κοσμικά, 
άλλ’ούτε έδοκίμασε νά έπανέλθνι εις τδν μοναστι
κόν βίον καί νά μιμηθή τοΰ; συναδέλφου; του, οί 
πλείστοι τών οποίων μεταοάντες καί προσελθόν- 
τε; εί; διάφορα μοναστήρια τώ; Ισπανία; καί 
Ιταλίας άνέλαβον τδ ράσον τοϋ αγίου Βενεδίκτου. 
Οτε δέ κατηυνάσθη όπωσοϋν ή έπαναστατική κα- 
ταιγίς, συνάθροισα; τά λείψανα τής πατρική; του 
κληρονομιά; κατέφυγεν εί; μικρόν υποστατικόν,τδ 
όποιον ώνόμασεν άγιον ΙΙέτρον Κορβίαν, εί; μνή
μην τοϋ εύκλεοϋς οίκου, ένθα διήλθε τά πρώτα 
τη; φιλοπόνου νεότητά; του έτη. Τδ μικρόν τοϋτο 
κτήνα έκρύπτετο, οΰτω; ειπεΐν, ύπό τίνος πτυχή; 
-ών 'Αλπεων πρδ; Νότον, έκεΐ όπου ή σειρά αΰ:η 
τών ορέων χαμηλώνουσα βαθμηδόν προχωρεί μέ
χρι τών εκβολών τοϋ Βάρου. ιΗ τοποθισία είχε 
τι άγριον καί φαιδρόν’ ή οικία, έπί μικρού λόφου 
κτισμένη, περιεκυκλοϋτο ύπδ άπειρων βράχων

κωνωειοών, ένθεν δέ καί ένθεν έ’θαλλον πυκνόφυλ
λο; δρϋ; καί πλίθος χαμοδένδρων*  έφερε δέ πρδ; 
τά μέρη ταϋτα όδδ; έλ-κοειδής περιοριζομένη έξ 
ιτεών καί αιγείρων, αίτινες έσχημάτιζον είδος 
διαφανούς περιπετάσματσς, διά τοΰ οποίου διεκρί- 

νοντο λειμώνες, έλαΐαι καί σειραί αμπέλων, ό- 
μοιάζουσαι μακρύς πρασινοχρόους ταινίας.

Συνήθως ή ταχυδρομική άμαξα μ’ άφινε μίαν 
λεύγαν μακράν εί; τδ άκρον τής λεωφόρου’ έγώ 
δέ έξηκολούθουν τήν οδόν μου εύθυμος καί φαι
δρός διά τινο; άτραποϋ, όπου αμαξηλάτης δέν ά- 
πετόλμα ποτέ νά διακινδυνεύσω τήν αααζάν του. 
Έχαιρον πορευόμενος οΰτω μόνος τά ενδύματα 
μου έχων δεδεμένα εί; μανδήλιον, καί ράδβον ο
δοιπόρου κρατών ώσάν έμελλαν νά περιηγηθώ τήν 
Γαλλίαν απασαν.

Οσω έπλησίαζον τόσον έσπευδον καί ό'τε τέ
λος εΐσεχώρουν είς τήν δενδροστιχίκν έ^εκόμην ο
λίγον παρατηρών έξ όλων τών μερών καί μετ’ 
άνεκφράστου χαράς αναγνωρίζω*  καί τά δένδρα 
καί τά πέτρινα εδώλια, καί αύτά άκόμη τά ρυά
κια τά ερποντα υπό τήν χλόην. Πάντοτε ή αΰτώ 
θέα μαγευτική καί γαλήνιος’ άνωθεν μέν ή οικία 
μέ τήν λευκήν πρόσοψιν καί τήν κοκκίνην στέγην 
τη;, έπί τίς όποιας περιεστρέφετο μακρά στήλη 
καπνού' κατωτέρω δέ ό κήπο; καταπράσινος ει- 
σέτι καί ανθισμένος ώς έν καιρώ έαρος’ πέριξ αί 
κατακόκκιναι μηλέαι καί α: ιώδεις δαμασκηνέαι 
λυγίζουσαι ύπό τό βάρος ωρίμων καρπών, καί πα- 
οεκεΐ τά έκ δρυών έιτεφανωμένα όρη, όπου ήκούετο 
τδ βλήχημα τών ποιμνίων.

0 άγαθδς θεϊός μου ίρχετο είς προϋπάντωσίν 
μου μέ ανοικτάς άγκάλας καί, άφοϋ πρδ παντός 
άλλου έπληροφορεϊτο, έάν έφθανον έστεφανωμένος 
μέ πανεπιστημιακάς δάφνας, έσπευδε μανθάνων 

I τά; επιτυχίας μου νά μέ έγκωμιάση λατινιστί’

σιν μ’ έκαμε μετοιωτάτη τις εικών κρεμαμένω 
άνωθεν τής εστίας. Παρίστα δέ αΰτη, άν καί ά- 
χρους ένεκα τή; πολυκαιρία:, γυναίκα έν τή άκμή 
τή; νεότητο;, εξαίσιας καλλονή; καί ένδεδυμένην 
ώς αί ποιμενίδες τοϋ Βατώ’ μακρόν στηθόδεσμον 
έστολισμένον μέ ροδοχρόους ταινία; περιέσφιγγε 
τδ λεπτόν καί χαρίεν σώμα τη;’ τδν ώραΐον βρα
χίονα της,τδν γυγνδν μέχρι; άγκώνος, έκόσμει μέ- 
λαινα πλατεία ταινία έκ βελούδου έν εϊδει βοα- 
χιολίου’ τήν δέ κόμην εϊχεν άφελώς δεδεμένων μέ 
κοσύμβας ούρανοχρόου;. Ή φυσιογνωμία αΰτη 
έζέφραζ-ν ηγεμονικόν τι και δελεαστικόν ένταυτώ’ 
οί οφθαλμοί τη; κυανοί καί ελαφρώς προέχοντε; 
ήσαν φλογεροί συνάμα καί ρεμβώδεις, διά δέ τών 
ύπομειδιώντων χειλέων τη; διεφαίνοντο λευκό
τατοι όδόντες, ώ; ίασμοι έντδς κάλυκος άνθους 
ροιας.

Πάντοτε έν τή ώρα τοϋ γεύματος καθήμενος 
απέναντι τής εστία; έθεώρουν τήν ώραίαν εκείνην 
εικόνα καί μ.’ έφαίνετο οτι καί έκείνη μέ παρετή- 
ρει καί μοί προσεμειδία μέ τδ γλυκύ καί περιπα
θές εκείνο μειδίαμα’ άλλ’ άμα οί οφθαλμοί μου 
έχαμηλοΰντο άπήντων σχεδόν πάντοτε τδ κατη- 
φές τή; Μάρως πρόσωπόν, ήτι; ίσταμένη όπισθεν 
τή; καθέδρα; τοϋ θείου μου, μάς υπηρετεί χωρίς 
ποτέ νά προφέρη λέξιν. ί'ϊ; έκ τής άντιπαοαθέσεως 
δέ ταύτης έπηύξανεν ώσημέραι η πρδς τήν γραίαν 
άντιπάθειά μου, καί ίσως ήθελον συνειθίσει τήν 
δυσμορφίαν της έάν δέν είχον πρδ οφθαλμών τδν 
ιδανικόν έκεϊνον τόπον, τήν άκτινοβόλον έκείνην 
καλλονήν, όθεϊόςμου δμως ώς φιλόσοφος πολύ 
ολίγον έφρόντιζε ποίου είδους πρόσωπόν εϊχεν ή 
Μάρω, καί όταν ημέραν τινα τόν ήρώτησα άν εν
θυμείτο αύτήν νεωτέραν καί εύτραφεστέραν, άφοϋ 
έσκέφθη ολίγον μοί άπεκρίθη άφ-λώς. — Ιίοτέ δέν 
ήρώτησα τήν ηλικίαν της, άλλά Οά ήναι περίπου 
έξηκοντούτι; ώ; καί έγώ. Καί έπ=ιδή άνέκραζα 
άπορων έπρόσθεσε’ Πιθανόν νά ήναι καί νεωτέρα, 
πολλοί γηράσκουσι προώρως. Πρδ δέκα ετών μέ 
υπηρετεί καί δμως είναι ή αύτή πάντοτε,εργατική 

καί ρωμαλέα, ώς νέα κόρη.
ό Πατήρ Γερουσάκ έζη δλω; διόλου μακράν

τοΰ κόσμον, όλίγους μόνον έδέχετο λογίους καί
τινα; συγγενείς, οΐτινε; άπό καιρόν εις καιρόν
ήρχοντο νά τδν έπισκεφθώσιν. ‘Ο δέ μάλλον συ-
χνάζων ήτο γέρων τις Ιερεΰ;, άββάς Λαμβέρτ κα
λούμενος, ό πτωχότερο; εφημέριο; τής Γαλλίας,
έφημευεύων εί; τήν ενορίαν τοϋ Μαλιπερ εις τής

έπειτα παρατηρών οτι ήμην κάθιδρως μέ έφερεν 
είς μικρά*  πρόσγειον αίθουσαν καί καλών τήν 
γραΐάν του υπηρέτριαν Μάρω τήν παρήγγελλε νά 
μοί δώση ποτήριον οίνου καί παραλάβω τδ μαν

δήλιον μέ τά ένδύμα τά μου.
‘Π θέσε τής Μάρω; συνεκέρνα δυσαρέστως τήν 

εύχαρίστησιν, τήν δποίαν ήσθανόμην εισερχόμενος 
είς τήν γοητευτικήν τοϋ θείου μου έξοχήν,διότιήτο 
τδ δυσειδέστερον πλάσμα τοϋ κόσμου καί ή οψις 
τη; τόσω σκυθρωπή καί αποτρόπαιος ητον, ώστε 
ήσθανόμην άκατανόητον κατ’ αύτής άπστροφήν. 
Οταν ήμην μικρός δέν ήδυνάμην κατ’ οΰδίνα τρό
πον νά τήν ίδω κατά πρόσωπόν καί βραδύτερου 
ισάκις τήν έβλεπον άνεκάλουν είς τήν μνήμην 
μου τά φαντάσματα, καί άλλος βρυκόλακας μ. 
έφαίνετο, ύψηλή καί ισχνή ώς ήτο, μέ οστεώδεις 
χεϊρας, μέ κόκκινα όμματα καί μέ αναρίθμητους 
ρυτίδας’ άλλά έζ άλλου μέρους ήτο σπανία ύπη- 
ρέτις, εργατική, ακριβή; καί εί; άκρον σιωπηλή.

Τδ έσωτερικόν τη; οίκίας τοϋ θείου μου ήτον 
ηύπρεπισμένον κατά τδν τρόπο*  τών άρχαίων μο
ναχικών οίκων’ έκτδς τή; Μάρως πάντα τά λοιπά 
ήσαν φαιδρά καί ευάρεστα’ πάντα σκοπόν είχον 
νά διευκολύνωσι τήν μελέτην καί τδν φιλήσυχον 
βίον. Τά έπιπλα τή; μικρά; αιθούση;, δπου συ
νήθως έκάθητο, ήσαν απλά μέν άλλά κομψότατα’ 
τά θρονία εύρύχωρα καί απαλά έκυλίοντο ήρέμα 
έπί μικρών τροχιδίων καί έτοποθετοϋντο σχεδόν 
άφ’ εαυτών περί τήν εστίαν, είς τήν όποιαν άπδ 
τοϋ Σεπτεμβρίου έκαιε περί τδ εσπέρα; λαμπρόν 
πϋρ. Τή; Ιαπωνία; δέ αγγεία πάντοτε πλήρη άν- 
θίων έστόλιζον τά; γωνία; τοϋ τοίχου, έπί τοϋ 

| 4χό(ου τέσσαρε; μεγάλαι εικόνες παρίστανον το
ποθεσία; ιστορικά;’ έξ άλλη; δέ τινο; θύρας. πάν
τοτε ανοικτή;, έφαίνετο δεύτερον δωμάτιο*  περιέ- 
χον τδν βιβλιακόν θησαυρόν τοϋ θείου μου, συγ
κείμενον άπδ τδ ασεβές τάγμα τών Λατίνων 
συγγραφέων,τδ σοφόν σύνταγμα τών Βενεδικτίνων 
Ί’ί άπό απείρους άλλου; συγγράφει; όχι τόσο*  
επισήμους, έξ εκείνων οΐτινε; έγραψαν τά αρχαία 
ήμών χρονικά. Ολίγοι μόνον ποιηταί, αποπλανώ,- 
θίντες φαίνεται, εϋρίσκοντο μεταξύ τών όγκωδε 
στά των έκείνων βιβλίων διακρινόμενοι διά τοϋ 
στιλπνού αύτών περικαλύμματος εί; τήν κατε- 
σζονισμένην βιβλιοθήκην. Τδ πρδ τή; αιθούση; 
έστιατόριον ήτο έςολισμένον μέ απείρους εικόνας, 

οποίας ό θεϊό; μου εϊχεν εί; μεγάλων ΰπόλη- 
ψιν. Αλλά έ; όλων τούτων, τδ δμολογώ, έντύπω-
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των τή; φύσεως καλλονών. Οί ποιηταί εϊσίν ένθημάτων τη; ήδύνατο δγκώδη νά Υ’μίσωσι τόμον, 
ή δέ τή; ευδαιμονίας καΐ χαρά; τη; ολίγα; μό
νον σελίδας. ’Αναχωρήσασα έκ τοΰ πατρικού της 
οίκου διευθόνθη εις τδ οίκημα τής Κίνας, ένθα 
ήτο έτοιμον όχημα' έπ’ αύτοϋ έπιβάσαι άνεχώ- 
ρησαν μέ σπουδήν καΐ άφίχθησαν εύτυχώς είς 
Μάντουαν, όπου κατέλυσαν παρά τή Κορνέττή 
άρχαία τή; Νίνας φίλη, δπου και έμειναν.

’Απεφασίσθη δπω; ή Γινέβρα σπουδάση ετι έπί 
τινας μήνα; πριν ή ζητήση θέσιν, καΐ δτε αί δύο 
φίλαι της τήν έβεβαίωσαν δτι ήτο καλώς κατηρ- 
τισμένη μετέβησαν είς ένετίαν.

H Νίνα έγνώριζεν έκεϊ έμπορόν τινα κλειδο
κύμβαλων όνόματι Πέτρον Μάρσην, παρά τώ 
δποίιμ κατηυθύνθησαν ϊνα έγκατασταθώαιν; Ο 
Μάρση; κατ’ άρχάς έδειξεν άμφιβολίας περί τή; 
επιτυχίας τή; προθέσεώ; των, άλλ δτε ήκουσε 
τήν Γινέβραν τραγωδοΰσαν έκρότησε τάς χεΐρας 
ώ; παράφορος και έβεβαίωσεν αύτήν περί τοϋ α
ναπόφευκτου θριάμβου τη;. Τά πάντα δθεν ένέ- 
πνεον θάόρο; εί; τήν νεάνιδα, διότι εις τήν φωνήν 
της δλα τά παρακείμενα παράθυρα ήνοίχθησαν 
καί οί γείτονες έσπευδαν νά τήν άκούσωσιν. 'Ενά
μισι λοιπόν δτι έβλεπε στέφανον κατερχόμενον 
έπί τή; κεφαλή; της, τήν δέ έλπίδα άναγεννωμέ- 
νην έν τή καρδία τη;.

Μετά τινα; ήμέρα; χάρι; εΐ; τόν Μάρσην έπέ- 
τυχεν άκρόασιν παρά τώ διευθυντή τοΰ μελοδρά
ματος, δστι; άφοϋ τήν ήκροάσθη μετά ψυχρότη- 
το;, τή εΐπεν έτι ψυχρότερου δτι άνάγκη νά εξα
κολούθηση έπί τινα εΐσέτι έτη τά; σπουδάς.

— Δέν δύναμαι νά περιμείνω περισσότερον, 
είπεν αΰτη, πρέπει νά αρχίσω.

— Η άπόφασί; σα; δέν είναι καλή, τή εΐπεν ό 
διευθυντή; μετά τινο; ένδιαφέροντος' άν θέλητε 
νά λάβητε δλίγην δπομονήν, τό προτέρημά σας τε- 
λειοποιούμενον καί ένούμενον μέ τάς προσωπικά; 
χάριτας σας, θέλει σά; εξασφαλίσει επιτυχίαν 
πλήρη, ένώ αν διακινδυνεύσητε άπό σήμερον θά 
φανήτε ώ; Sv μετέωρον ίίπτον λάμψιν τινα πρόσ
καιρου, άλλά σβεννύμενον ταχέως.

— λδιάφορον πόσον θά διαρκέση ή έπιτυχία 
μου, άρκεϊ μόνον δσον τάχιστα ή τύχη νά μοί 
προσμειδιάση.

'θ διευθυντή; βλέπων τήν επιμονήν της ενόμι- 
σεν δτι ήρείδετο δπω; καί πολλαί άλλαι μάλλον 
έπΐ τή; καλλονή; ή έπί τής ικανό τητό; της, καί 
χωρίς νά έπιμείνη έπΐ πλέον είς τήν ιδέαν του 
τήν δέχθη ώς ευτέραν άοιδόν.

η λύπη των είχε άναγεννηθή έκ τής έπιστροφή; 

αύτοΰ.
Οταν δ νεανίας έδυνήθη νά λαλήση, ήρώτησε.
— Ποΰ είναι ή Γινέβρα ; είναι καλά ;
— Καλά άπεκρίθησαν οί γέροντες.
— Η άπόκοισι; αΰτη έφάνη άπαισία εΐ; αυ

τόν, δθεν ύπέλαβεν,
— ’Ενυμφεύθη ;
— όχι, άπήντησαν έκεϊνοι.
— Φεϋ ! άνέκραξε τότε δ Άνιόλος μετ’ α

πελπισία;.
— Διατί, 'λνιόλε, είπεν ή μαρκησία, ένώ δ ά 

τυχής γέρων άνανήψα; προς στιγμήν έπανήλθεν 
εις τήν συνήθη του κατάστασιν, άναφωνών α Αφετε 
να ψάλλη ή πρωταοιδό; ».

— Φεϋ, έπανέλαβεν ό 'Ανιόλο;, έπανέρχομαι 
ώ; άνεχώρησα και έτι δυστυχέστεοος, διότι άπώ- 
λεσα τήν έλπίδα. Διέτρεξα τδν κόσμον έπιδιώ- 
κων τύχην, άλλά δέν ήδυνήθην νά έπιτύχω. Διέ- 
φυγον τδν θάνατον εΐ; τήν θάλασσαν, εΐ; τά; 
έρημου;, εΐ; τά; μάχα;' ύπέστην τήν πεϊναν, τήν 
δίψαν, τδ ψύχος, τού; κόπου;. ’Εθεωρήθην ύπο
πτος, ύβρίσθην, έφυλακίσθην, έβασανίσθην παν- 
τοιοτρόπω; ψυχή τε και σώματι, και δμω; μετά 
τόσου; κινδύνους καί κόπου; ούδέν άπήλαυσα, 
καΐ δέν εχω άλλο τι νά προσφέρω, ώ; καί πρδ 
τριών ετών, είς τήν Γινέβραν ή έρωτα.

— ’Ανιόλε, τώ είπεν ή μαρκησία, υπάρχει έτε
ρον έμπόδιον πρδ; πραγματοποίησή τών πόθων 
σου πολύ τούτου σπουδαιότερου. Κα1. λαβοΰσα 
αύτδν κατ’ ιδίαν τώ έδιηγήθη δλα; τάς λεπτό- 
μεοεία; τή; άναχωρήσεώς τής Γινέβρα;, άποκρύ- 
ψασα δμω; τδ μέρο; τδ δποΐον έλαβεν αύτή υπέρ 
τοϋ πρίγγιπο;. Καΐ δ Ανιόλο; δμω; ούδεμίαν περί 
τούτου έζήτησεν έξήγησιν, διότι καλώ; έγνώριζε 
τήν θείαν του καΐ έσυμπέραινε τά διατρέξαντα.

Αφοϋ μετά πολλή; προσοχή; ήκουσε τήν διή- 
γησιν ταύτην δ λνιόλο; έμεινεν έπί τινα χρόνον 
σύννους, έπειτα άφήσα; βαθύν στεναγμόν, έφάνη 
ώσεί λαμβάνων άπόφασιν τινα. ’Αποχαιρετήσα; 
τού; άτυχεϊ; γέροντας, καί προφασισθεΐς σπου
δαίας ασχολίας έξήλθεν δμ.οιος φαντάσματι ή 
«νθρώπφ.

VI.

Ανάγκη ήδη νά διηγηθώμεν τά συμβάντα τή; 
Ξανθή; άπδ τής έκ Γενούης άναχωρήσεώς τη;' ή 
ακριβής έξιστόρησις τών συγκινήσεων, τών ήθι- 
κών οδυνών καΐ αύτών ετι τών σωματικών πα

Μετά μήνα περίπου ή Ξανθή ψδεν ένώπιον ψυ | 
χροΰ ακροατηρίου, τοΰ όποιου ή παγετώδης σιω
πή καί υποδοχή δπως έμελλε νά τήν άπελπίση 
άν είς τό τέλος πολυάριθμοι έπευφημίαι δέ τήν 
ένεθά^ίυνον. Εκτοτε έθεωρήθη ώς μία τών πρώ ( 
των άοιδών τή; Ίαλίας.

Δέν θέλομεν τήν ακολουθήσει εί; τούς επανει
λημμένους άλλ’ όλίγον επικερδείς θριάμβου; της, 
διότι μόλις μετά 8ν έτο; ήδυνήθη νά στείλε, πρό; 
τήν οικογένειαν τη; τά πρός τόν Μάριον όφειλό- 
μεα εξακόσια φλωρία.

(Έπεται ή συνέχεια.)

Η ΜΑΔΟΥΡΗ.

Πρό τή; Λευκάδος έφαπλοϋται σύμπλεγμα νη- 
σιδρίων, δίκην άτημελήτως έσπαρμένων έπί τή; 
θαλάσση; βράχων. Τό μικρόν τοΰτο αρχιπέλαγος 
ίχρημάτισεν έν τώ μεσαιώνι καταγώγιον πειρα
τείας- διότι κα1. μεγάλα πλοία αδυνατούσε νά εί- 
σέλθωσιν άκινδύνω; έν τοϊς στενωποί; τούτοι;, 
καί κατάλληλοι δρμίσκοι άποκρύπτουσι καί υπε- 
ρασπίζουσι τού; καταφεύγοντα;. ’Εκεϊ δθεν Κα- 
ταλάνοι καί Τούρκοι έλευθέρως βιοϋντε; έλήίζον 
καί έξηνδραπόδιζον τού; διερχομένους, μεταξύ 
τών όποίων μνημονεύεται καί ό άτυχή; πρώτο- 
βεστιάριο;, κα1. τελευταίο; τών Βυζαντινών χρο
νογράφων, Φραντζής δ πολύτλας. ’Εκ τή; προ- 
σεγγίσεω; τοιούτων όχληρών γειτόνων, καί ή Ιθά
κη έρημωθεϊσα, άπώλεσε μετά τών κατοίκων καί 
τό όνομα' καί μόλις κατά τόν 1ST αιώνα ή Ενε- 
τική δημοκρατεία συνώκησεν αύθις τήν νήσον, val 
del Compare, τέως όνομαζομένην, διά Κεφαλλή- 
νων μετοίκων. Ηδη δέ, ώ; ασθενής άνάμνησις τών 
πειρατικών έκείνων χρόνων, εγείρεται ο ήρειπω- 
μένο; τοϋ Σκορπιοϋ πύργος, κτισθεί; έν τώ δμω- 
νύμςσ νησιδρίφ υπό τινο; τών αρχιληστών τοϋ και
ρού έκείνου.

Μαγευτικόν πανόραμα παριστώσιν είς τόν έξ 
Ελλάδος άνερχόμενον τά νησίδρια ταύτα, ώ; έπί 
τό πολύ άγονα καί αύχμηρά. Κατ’ εξοχήν δέ νΰν 
Sv έξ αύτών έγείρεται ώ; εύφρόσυνο; όασις, τήν 
μονότονον θέαν διακόπτου καί ποικίλλον. Ερυμνό; 
καί ακατέργαστος βράχος ήτο πρότερον ή Μα- 
δουρή, καί ούδείς ουδέποτε έφαντάζετο, δτι έκεϊ 
όπου μόλις θαλάσσια καί νυκτόβια πτηνά διενυ- 
κτέρευον καί διητώντο, νΰν ήθελον κατοικεί άν
θρωποι περιστοιχούμενοι υφ’ δλων τών έπικτή- 

γένει πνεύματα άνήρεμα, καί επομένως ήκιστα υ
πομονητικά' ώ; πρός τήν έκλογήν δμω; τοϋ ερη
μητηρίου αύτών άναδείκνυνται τούναντίον οί έπι-
μονώτεροι τών άνθρώπων, όμοιάζοντε; τάς έπΐ 
τών κυμάτων κτιζούσα; τάς φωλέας των αλκυό
να;, αΐτινες άεννάως παλαίουσι προφυλάττουσαι 
καί έπιδιορθοϋσαι τά υπό τοϋ σάλου παρασυρόμενα

- - - r*  · · * · *4 ή διαλυόμενα κατοικητήριά των. Διά τής πυρίτΐτ 
δος λοιπόν καΐ τή; άκλονήτου επιμονής ένός έ- 
ρημοβίου ποιητού ή Μκδουρή μετεμορφώθη εί;
κομψήν έπαυλιν, μ» μέγαρα, αμπελώνας, καί λοι
πά τών ποιητών απαραίτητα κάλλη.

Τοιαύτην τήν Μαδουρήν έπεσκέφθην κατά τόν 
παρελθόντα Αύγουστον, χάριν τοϋ έν αυτή βιοϋν- 
τος Κ. ’Αριστοτέλου; Βαλαωρίτου. Μ’ έξέπληξε 
κατά πρώτον ή έκεΐ επικρατούσα ζωή, δπου άλ
λοτε ή σιγή τού θανάτου, ή έρήμωσις, καί άπαί- 
σιαι τών πειρατών μορφαΐ έβασίλευον, καί κατά 
δεύτερον δέ λόγον αίέκτων πέριξ μερών άναμνή- 

σει; καί έντυπώσει;. Απέναντι τή; νήσου έφαπλοϋ
ται ή πεδιά; τοϋ Κλημενοϋ, ή τοϋ παρά Θουκυ
δίδη Ελλομένου, ένθα, κατά τό έ'κτον έτος τού 

Πϊλοποννησιακοϋ πολέμου, οί ’Αθηναίοι λοχήσαν· 
τε; διέφθειραν τού; φρουρού;, τών οποίων τά πτώ

ματα, κατά πάσαν πιθανότητα, έτάφησαν έπί
τή; Μαδουρή;' διότι ό Κ. Βαλαωρίτης άνασκάπτων 
εύρε τάφρου; πλήρεις άνθρωπίνων οστών άτάκτω;
έ^ιμμένων*  εΐ; τά μέρη ταΰτα, διωκόμενοι άπό 
τή; ’Ακαρνανίας καί τής ’Ηπείρου οί λεοντόκαρδοι 
άρματωλοί ευρισκον άδελφικήν προστασίαν καί 
r ' ·*ίερόν άσυλον, και ή Λεύκάς πάσα ό κατ’ έξοχήν 
πυρήν τοϋ πρό τή; έπαναστάσεω; ένοπλου Ελλη
νισμού έχρημάτισε.

Εύμενέστατα δεξιωθιΐ; ύπό τοϋ Κ. Βαλαωρί
του έν τώ ποιητικφ έρημητηρίφ του, ήσθάνθην 
τφόντι ποιητικήν καί έγώ προσήλωσιν είς τόν 
βράχον τούτον' καί είμή συμβεβηκότα άπρόοπτα 
ήνάγκαζόν με ν’ άπέλθω, ολίγου δεϊν, άποχαιρε- 
τών τήν ζωοφθόρον κόνιν τών σκωλ.ηκοβρώτων χει
ρογράφων, νά κάμω τό πρώτον πρός τήν ποίησιν 
βήμα, γενόμενος έρημόβιος- μή λαβών άλλως τε 
καί υπ όψιν δτι οί ποιηταί είνε οί ζηλοτυπό- 
τεροι πάντων, εί; ούδένα δανείζοντες, οίαδή- 
ποτε δικαιώματα έχοντα έπ’ αυτών, σπινθήρα; 
τινάς τοϋ θερμαίνοντο; πυρός' επομένως ό χειμών 
ήθελε μ’ εΰρει άνευ πυρός, καί τότε, άναμφιβό
λω; θ άπέθνησκον έκ τοϋ πεζικού πάγου.

0 Κ. Βαλαωρίτης προικισμένος μ'ε ποιητικόν
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οίστρον, τδν δποϊον διαθερμαίνει καϊ εξαίσια τή; 
τύχης εύνοια, καϊ λαμπράν ευρυμάθειαν πρδ πολ
λοϋ έλαβε τδν τίτλον τοϋ Εθνικού ποιητικού. Καλ- 
λιεργών την εθνικήν γλώσσαν, καί έκ τής δυνά- 
μεω; τών λέξεων αύτή; άρυόμενο; καϊ έκφρασιν 
κα'ι ΰψος ιδεών, άνέσυρεν έκ τής λήθης, καί τήν 
λαμπηδόνα τοϋ όντως έξοχου καϊ ύψηλοϋ ένέ- 
δυσε τά τέως τεθαμμένα τοϋ ελληνισμού κατορ
θώματα· Ο: ήρωϊκοΐ χρόνοι τής νεωτέρας Ελλά
δος ευρον τδν άοιδόν των, καϊ ή Εθνική γλώσσα 
ένα διάσημον λάτρην κα1. πρόμαχον.

Οί ήμέτεροι στιχουργοϊ πρδς τά δθνεϊα τών ξέ
νων άποβλέποντες, καί άπ’ αύτών πλουσίαν τήν 
λείαν λαμβάνοντες, έπλούτησαν τήν νεοελληνικήν 
φιλολογίαν μέ ώδάρια εφήμερα, ούδεμίαν αξίαν δυ· 
νάμενά ποτέ νά έχωσιν είτε ύπδ γλωσσικήν, είτε 
καλλιλογικήν έποψιν. ό Ερωτόζριτο; τοϋ Κορνά- 
ρου, τδ στιχουργικδν τοϋτο αριστούργημα, ή ό 
ΟμηρΟ; τής νεοελληνικής φιλολογίας, έσβέσθη πρδ 
πολλοϋ ύπδ τής λαμπςδόνος τών δημοτικών 
ασμάτων, ό Περνπλανώμενος τοϋ Σούτσου άπα- 
σχολήσα; επ’ ολίγον τήν Ελλάδα, ώς πολιτικόν 
μάλλον στιχούργημα, έλησμονήθη πρδ πολλοϋ. ό 
Σολομός, έάν μετά τή; φαντασία; ήξιοϋτο καί 
τελειότερα; ελληνικής παιδεύσεως, ήδύνατο νά 
προσβλέψη εί; τήν αθανασίαν, άποφεύγων τδ βαρ- 
βαρόφωνον και κακόζηλον τή; Επταννησιακή; στι
χουργίας.

Σκοπόν δέν έχομεν ένταΰθα νά πλέξωμεν τδν 
στέφανον τοϋ Κ. Β»λαωρίτου, άφοϋ λαμπρότερον 
έπλεξαν τά ποιήματα του, κατά πρωτοβουλίαν 
είς πολλάς ξένα; γλώσσα; μεταφρασθέντα.

ύ Διάκος, δν μετ ού πολύ Εκδίδει, θεωρούμε
νο; ώ; τδ αριστούργημά του, θέλει καταδείξει τδ 
μεγαλείου τής ήμελημένης έθνική; γλώσσης- κα
θότι εκτός τών έν τώ ποιήματι εκλεκτών λέξεων, 
άπεθησαύρισεν ό Κ. Βαλαωρίτη; έν αύτώ πολυ
τίμου; γλωσσικά; παρατηρήσεις, αποτέλεσμα συν
τόνου και πειπειραμένη; έρεύνης παρά τοϊ; Αευ- 
καδίοις, καϊ ίίπειρώταις, οΐτινες άμιγεστέραν διέ 
τήρησαν, μετά τοϋ φρονήματος, τήν Ελληνικήν 
γλώσσαν, καϊ παράδοσιν.

Κατά τήν έκεΐ διαμονήν μου, έλαβον παρακα- 
λέσας άντίγραφον διαφόρων άνεκδότων ποιημά
των αύτοϋ, έξ ών δημοσιεύω νΰν τδ κατωτέρω, 
γραφέν μέν πρδ τριετεία;, κατάλληλον δέ καϊ πρδ; 
τά; σημερινά; περιστάσεις, αίτούμενο; συγγνώμην 
έάν πράττω τοϋτο, άνευ προηγηθείσης άδειας του.

Κ. ΣΑΘΑΣ.

ΤΗ ΑΤΤΟΤ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΙ ΤΩ ΒΑΣΙΑΕΙ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΩ Α*.

Ήθελα ναμαι πέλαγο, τά κύματά του νίχω, 
Και νάλθω στά ποοάρια σου, στοϋ θρόνου Σου τδ βράχο· 
Τδ δροσερό του; τδν άφρδ, τήν άγρια τή βοή του;, 
Τ’ ανδρειωμένα σπλάχνα του;, τή φοβερή ψυχή τους, 
Τή γαλανή του; τή θωριά, τή παντοδυναμία, 
Νά σοΰ τά δώσω σήμερα νά γίνης τρικυμία. 
Τώθ-λα, ναί, γιά νά σέ Ιδώ, εδώθε ν’ άρμενίσγ,ς. 
Κι’ άνεμοστρόβυλο;, στοιχειό, νά τρεξη; νά ξΰπνήσης 
Αΰτδν τδν ερμον τδν γιαλό, δποϋ κοιματ' εμπρός σου, 
Σάν νά μήν έβλεπε δ τυφλό; τδ φως στδ μέτωπό σου.' 
Ήθελα, ναι, τή νηότη σου νά τήνε κάμω αντάρα 
Μέ της αβύσσου τά νερά νά πνίξτ, τήν κατάρα 
Ποϋ ένέκρωσε τήν Ήπειρο κι' άπδ καταποτήρα 
Tr.v έκαμε νεροσυρμή, βουβή, σκιασμένη, στείρα !

'Ρίξε τδ μάτι Σου νά ίδή; ! Τοϋ Πίνδου τά γεράκια 
Φορούνε μαϋρα τά φτερά, σάν νάτανε κοράκια. 
Ό πρίνος ό περήφανο; δέ γέρνει τά κλονάρια 
1’ιά νά οεχθή στον ίσκιο του Σουλιώτικα λιοντάρια. 
Στοϋ Κατζαντώνη τή σπηλιά τή νύχτα σαλαγδνε 
Τά πρόβατά του; πιστικοί, κα'ι λύκοι ποϋ πεινάνε 
'Ρυάζονται καί μονιάζουνε στοϋ Ζήδρου τδ λημέρι· 
Τοϋ Μπουκουβάλα τά παιδιά, στρωμένα με; τή φτέρη 
Γνέθουνε τ' άρνοπόκια τους χαϊ χάσκοντας χυτταζουν 
Χορτάτα τά κοπάδια τους βουβά ν’ αναχαράζουν !

• · « «
Ώ ! νάμποροϋσα έκεΐ -ψηλά νά σ’ έβλεπα μιά μέρα, 

Τό φλάμπουρο μα; νά χρατής δλόρθο ’στον αθέρα- 
Νάχης στεφάνι σύγνεφα, τδ Θρόνο Σου στό χιόνι 
Κ' ίνανε κάτασπρου άητδ ποϋ νά σέ καμαρώνη ! 
Ώ ! νάζουνα νά σ’ έβλεπα έχεΐθε νά γυρίση; 
Τό φλογερό τδ μάτι σου μ*  έμα; νά χαιρετήσης 
Τή μάνα, τόν πατέρα Σου, τή γή τή μητρική σου, 
Ποϋ άποζητάει τή νηότη Σου, τό χέρι, τό σπαθί σου !

Τοϋ γέρου μα; τοϋ Όλυμπου τ' αχλόνητο κεφάλι 
θά στήσωμε αγία Τράπεζα, θεόρατη, μεγάλη· 
Καί μέ τό δάκρυ τή; χαρα; κ Εσύ χ’ εμείς βρεμμένοι 
Έκεΐ θά μνημονέψωμε, γονατιστοί, γηρμένοι, 
Χίλ.ιων χρονώνε κόκκαλα, χιλίων χρονώνε τάφους . . . 
Κ έκείνου; δποϋ έβάφτισαν στά αίματα τούς τράφους 
Τοϋ Δούππελ, και τού; (καμαν νά γένουν Μισολόγγι !

Τότε -χαρούμενο κ' έγώ τδ στόμα, πώλο βόγγε·., 
θ' άνοίξω καϊ τή δόξα Σου γλυκά θά τραγουδήσω, 
Τότε μ’ ένα δαφνόκλαρο κ' έγώ Οά νά στολίσω 
Τό μαϋρο μου τδ μέτωπο, καϊ θίλθω στά ποδάρια 
Τοϋ θρόνου Σου μ’ άγράμπελαις, μέ κρίνου;, μέβλαςάρια. 
Σήμερα, δεξου, τά φτωχά τά νεκρολούλουδά μου. 
Δεξου τό δενδρολίβανο π' ανάθρεψε ή καρδιά μου.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.

Έχχ.όησιαστιχή Ιστορία ύπό Κωνσταντίνου 
Κοντογόνου, όιθάχτορος τής θεολογίας χαΐ χαθ- 
ηγητοΰ αύτής ίν τω ίθνιχώ ΠανιπεστημΙω· Τ6μ. 
/. ίν 'Αθήναις 1866.

Γραμματική της' Εβραϊκής γ.Ιύσσης ύπό θεο
κλήτου Βίμπου, χαθηγητοϋ τής θεολογίας. Έν 
Αθήναις. /8G6.

Οσον πενιχρά είναι ή ήμετέρα Οεολογική βι
βλιογραφία, μετά τοσοϋτον μεγαλειτέρα; χαρά; 
είδομεν τήν έκδοσιν τών άνω σημειουμένων Οεο- 
λογικών έργων.

Ό συγγραφεύ; τοϋ πρώτου έργου κ. Κωνσταν
τίνος Κοντογόνη; είναι δ ήδη είς τδν Ελληνικόν 
Επιστημονικόν κόσμον γνωστός συγγραφεύ; πολ
λών άλλων εκκλησιαστικών πονημάτων, είναι ό 
πεπαιδευμένο; συγγραφεύ; τή; δίτομου Πατρο
λογίας, τής Εβραϊκή; αρχαιολογίας, τή; Εισαγω
γή; εί; τά; άγιας Γραφάς, καϊ άλλων συγγραμ
μάτων.

Η έκδοσι; τή; Εκκλησιαστική; ιστορία; αύτοϋ 
άνεπλήοωσε μέγα κενόν έν τή ήμετέρα εκκλησια
στική βιβλιογραφία· Δυστυχώ; μέχρι τοΰδε δέν 
ειχομεν εκκλησιαστικήν τινα ιστορίαν. Τδ πρω
τότυπον τή; εκκλησιαστική; ιστορία; τοϋ ήμετέ- 
ρου Μελετίου δυστυχώ; δέν εζήλθεν είσέτι εί; 
φώς, καϊ άμφιβάλλεται, άν σώζεται, ή δέ παρά
φρασε; αύτής, ή ύπδ Βενδότου έκδεδομένη έν Βε
νετία, είναι τοσοϋτον παρεφθαρμένη, ιόστε εί; 
πολλά μέρη καθίσταται ακατανόητο;. Αλλη αξία 
λόγου εκκλησιαστική ιστορία παρ’ ήμϊν δέν ύπάρ- 
χει. Η εκκλησιαστική ιστορία τοϋ κ. Κοντογό- 
νου, ή; έχομεν άνά χεϊρα; τδν α'. Τόμον Εκτει
νόμενου μέχρι τής Ε' έκατονταετηοίδος, είναι έρ- 
γον σπουδαϊον, προϊόν πολυετοϋ; μελέτης. Κατά 
μέγα μέρος, ιδίως εί; τά άφορώντα τήν Ελληνι
κήν εκκλησίαν, στηρίζεται έπϊ ιδίων ερευνών τών 
πηγών. Επωφελήθη δέ δ συγγραφεύ; καϊ τά συγ 
γράμματα τών άριστων εκκλησιαστικών ιστορι
κών τής πεφωτισμένη; δύσεως. Εσπούδασε λοι
πόν νά δώση εί; τδ έργον του τήν δυνατήν τε
λειότητα. Καί τδ σύγγραμμα τοϋτο είναι, δπω; 
πάντα τά συγγράμματα τοΰ καθηγητοϋ κ. Κον- 
τογόνου, συντεταγμένου μετά μεγίστη; Επιμέ
λειας. Πανταχοϋ παρατηρεί τις τήν ακρίβειαν. Η 

δέ σαφήνεια είναι Εν άλλο προτέρημα τών συγ
γραμμάτων τοϋ πεπαιδευμένου τούτου άνδρός.

Είς τδν κύριον Κοντογόνην Οφείλεται μεγίστη 
εύγνωμοσύνη, ίδίω; παρά τών περϊ τάς θεολογι- 
κά; σπουδάς σχολαζόντων, διά τά θεολογικά έρ
γα, δι’ ών Επλούτισε τήν καθ' ήμάς Οεολογικήν 
βιβλιογραφίαν.

Ευχόμεθα δέ καϊ παρακαλοϋμεν τδν κ. Κοντο
γόνην νά τελειώση ταχέως τήν έκδοσιν τής Εκ
κλησιαστικής ιστορίας.

Τδ δεύτερον έργον, ουτινο;' τήν έκδοσιν άνάγ» 
γέλλομεν,είναιή Γραμματική τή; Εβραϊκή; γλώσ" 
ση; ύπατου καθηγητοϋ τής θεολογία; κ. Θ. Βίμ
που. Δέν έχομεν λόγους, μέ τού; οποίους νά έπαι- 
νέσωμεν,τδν κ. Βίμπον διά τήν έκδοσιν τή; Γραμ
ματικής ταύτης. Ος-ι; ήσχολήθη περϊ τήν μελέτην 
τών αγίων Γραφών, θά ήδυνήθη νά έννοήση πό
σον είναι αναγκαία ή γνώσι; τής Εβραϊκής γλώσ- 
ση; εί; τδν θεολόγον. Εν ταϊ; Οεολογικαϊ; τής δύ
σεω; σχολαϊ; θεωρείται ή σπουδή τής Εβραϊκή; 
γλώσσης ώ; ή βάσις τή; Οεολογική; επιστήμης. 
Ού μόνον δέ παρά τοϊ; προτεστάνταις, άλλά καϊ 
παρά τοϊ; καθολικοί;, παρ’ οίς ή Vulgala, τ. έ. 
ή λατινική μετάφρασις τοϋ Ιερωνύμου, έχει εκ
κλησιαστικόν κΰρος, σπουδάζεται ή έβραϊκή γλώσ
σα ύπδ τών θεολόγων μετά μεγίστης έπιμελείας. 
Πολλοί τών παρ’ ήμϊν περϊ τήν θεολογίαν άσχο- 
λουμένων νομίζουσιν δτε, επειδή ή μετάφρασις 
τών Ο ύπήρχεν άπ’ άρχή; έν χρήσει έν τή ήμετέ
ρα έκκλησίφ, δέν χρήζουσι παντάπασι τοϋ Εβραϊ
κού κειμένου. Αλλ' άπατώνται τήν μεγίστην ά- 
πάτην. II μετάφρασις τών θ', είναι άναμφισβη- 
τήτως πλήρη; εβραϊσμών καϊ τοιούτων εκφράσεων, 
αίτινες είναι άκατάληπτοι είς τδν μή δυνάμενον 
νά άντιπαραβάλη τήν μετάφρασιν ταύτην προς 
τδ εβραϊκόν πρωτότυπον. Οί παρ’ήμϊν θεολογούν- 
τες πρέπει νά έννοήσωσι τοϋτο καλώς. Ερμηνεία 
επιστημονική τών Αγίων γραφών, ιδίως τής Πα- 
λαιάς Διαθήκης, είναι αδύνατος άνευ τής γνώσεως 
τή; Εβραϊκή; γλώσσης.

Ο κ. Βίμπος έδειξεν άπ’ αρχής μέγιστον ζή
λον πρδς διάδοσιν τή; ιερά; ταύτη; γλώσση;. Π 
έκδοσι; τή; Γραμματικής τή; Εβραϊκής γλώσση; 
είναι μέγα κατόρθωμα, διότι Οά χρησιμεύση ώς 
ό θεμέλιο; τή; έν τώ μέλλοντι παρ’ ήμϊν έπιδό- 
σεω; τοϋ ερμηνευτικού κλάδου τή; θεολογία;. Ό 
κ. Βίμπος ύπήνεγκε πολλούς κόπους, δπως κα- 
τορθώση τήν έκδοσιν τής Γραμματικής. Εφρόν- 
τισε νά κοσμιθώσιν ενθάδε ύπδ τοΰ φιλομούσου
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κ. X. Ν. Φιλαδελφέως έχ τή; δυτική; Ευρώπη; 
στοιχεία τής Εβραϊκή; γλώσσης, παρίστατο δέ 
συνεχώς χατά τήν τύπωσιν αύτή;, οδηγών του; 
στοιχειοθέτα; xxl αύτδ; πολλάκι; άναγκαζόμσνο; 

νά στοιχειοθετή.
A; W βέβχιο; ό χ. Βίμπος, δτι δσοι έννοοϋσι 

νά έκτιμήοωσι τού; κόπου; του, τδν εύγνωμο- 
νοϋσι θερμότατα. Η έκδοσι; τής Εβραϊκή; Γραμ
ματική; του αποτελεί εποχήν έν τή παρ’ ήμϊν ερ
μηνεία: τών Γραφών, τδ δέ όνομα τοϋ συγγραφέας 
της ώς πρώτου παρ’ ήμϊν είςαγαγόντος τήν σπου
δήν τή; Εβραϊκή; γλώσσης και τήν ερμηνείαν τή; 
Παλαιά; Διαθήκης έπί τοΰ πρωτοτύπου ι^ιμένου 
έν αντιπαραβολή πρδς τδ κείμενον τών θ', καί τήν 
πρώτην έκδόντος Εβραϊκήν γραμματική» Οά άνχ- 
φέρηται μετ’ επαίνων έν τή μελλούση ιστορία τή; 
Ελληνικής εκκλησίας.

’Εν λθήναις, τήν 8 Νοεμβρίου 1866.

Λ. Δ. Κ.

ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

ΥΠΟ ΑΔΦΟΝΣΟΪ KAPP.

Πέ.Ιεμος μεταξύ άνδρών χαί γυχαιχών

Πρίν άρχήσω τήν ύπόθεσίν μου, πρέπον είναι
νχ άπολογηθώ κατά μιας τίνος κατηγορίας, τήν 
οποίαν βλέπω ήδη έκσφενδονιζομένη» κατ έμοϋ. 
Τινέ; έκ τών άναγνωστριών μου Οά ειπωσιν « Ι
δού άνθρωπος άποστρεφόμενος τά; γυναίκας! » 
Αλλά τά; παρακαλώ νά μή μέ κατακρίνωσιν έ- 
πιπολαίως, και νά μή μέ καταδικάσωσι πρϊν ά- 
κούσωσι τήν απολογίαν μου. Δέν άποστρέφομαι δ 
λας τάς γυναίκας, άλλά μόνον έκείνας, δσαι ύπή" 
κουσαι εΐ; γελοϊόν τινα συρμδν η έσφαλμένην δο
ξασίαν, προσπαθούσιν, ούτω; είπεϊν, ν' άποσκιρ- 
τήσωσι τοϋ γυναικείου φύλου, έκείνας δσαι οίκειο- 
Οελώς άπογυμνούμεναι τών θέλγητρων των, στε
ρούνται ώς έκ τούτου τοϋ πολυτίμου αύτών κρά
τους και τής είς τούς τυραννουμένου; πεφιλημένη; 
τυραννίας των. Είναι τάχα λογικδν συμπέρασμα δτι 
δέν άγαπικ τις τδν οίνον, διότι προσπαθεί παντϊ 
σθένει νά τδν διατηρήση αρωματικόν καί γεν
ναίου ; η μήπως καί αύτή ή ιστορία δέν μά; δι
δάσκει δτι άπαντε; οί μεγάλοι διώκται τών γυ
ναικών ήταν κομπο^ρήμονες καί ούδέν άλλο πλη- 
ρώσαντες μέ οίκειακήν δουλείαν τήν ελευθεριότη
τα τών δημοσιευθέντων λόγων των ;

Ό Σολομών, δστις έν ταϊς ΠαροιμΙαι(.,τω> ε
πιτίθεται κατά τών γυναικών σκληρότατα καί 
τάς άποκαλεϊ » κα1. τοϋ θανάτου σκληρότε
ρα;, » έθυσίασεν εί; αύτά; καί αύτδν τδν Θεόν τών 
Εβραίων, 'θ Ευριπίδη; εί; τά; τραγωδίας του 
δέν καλομεταχειρίζεται άναντιόρήτω; τάς γυ
ναίκα;, καί δμω; έν τώ ιδιωτικό) βίω τόσον ητο 
εις αύτάς άφωσιωμένος, ώστε, κατά τδ λέγειν τοϋ 
Αθηναίου, όχι μόνον ένυμφεύθη δύο γυναίκας, έ- 
πιτρέποντος τοϋτο τοϋ νόμου·, άλλά καί έξω πολ
λάκις έτρεχε διά νά θέση τήν κεφαλήν του ύπδ 
τδν ζυγδν έκεϊνον, καθ’ ου τόσον άγερώχως έλάλει.

Είναι τφόνττ περίεργος ή αντιπαραβολή τών 
κακολογιών δσαι άπδ καταβολή; κόσμου έλέχθη*  
σαν κατά -ών γυναικών, πρδς τήν έπιρροήν ήν 
αύται αείποτε έξήσκησαν έπΐ τών άνδρών. ’Ακού
σατε τδν Σολομώντα. “ Η χάρις τή; γυναικδς 
είναι απατηλή, καί ή άγαθότη; αύτή; δολία » καί 
« ό έρωμανής άνήρ παρακολουθεί τήν γυναίκα, ώς 
βοϋς τδν σφαγέα του, » λέγει έν ταί; Παρο'.μίαις 
αύτοϋ.

a όσοι άστέρες έν τώ στερεώματι, έλεγεν ό 
Κόδρος, όσοι ιχθύες έν τή θαλάσση, τόσαι πονη*  
ρίαι κρύπτονται έν τή καρδία τής γυναικός »·

0 Σοβαρός Ιπποκράτης άποδίδει ε1’; τάς γυναί
κας έμφυτον κακεντρέχειαν.

0 Σωκράτης έλεγε, « προτιμότερο» νά ζή τι; 
μετά δράκοντος, παρά μετά γυναικδς, καί δτι πρέ
πει νά φοβώμεθα πολύ πλέον τδν έρωτα της γυ- 
ναικός, παρά τδ μίσος τοϋ άνδρός ».

'θ άγιος Παύλο; άναμιμνήσκει είς τάς γυναί
κα; δτι πρέπει νά ύποτάσσωνται είς τού; άνδρας 
καί να σέβωνται αύτούς, ώ; οί άνδρες σέβονται 
τδν Θεόν- ’Απαγορεύεται δέ αύταί; όχι μόνον νά 
δμιλώσιν έν έκκλη,σία, άλλά καί νά συνενώσι τήν 
φωνήν των εΐ; αίνον τοϋ Τψίστου.

Η δέ μυθολογία όμοφώνως θεωρεί τάς γυναί
κα; πηγήν όλων τών κακών, δσα έμ,άστισαν τήν 
ανθρωπότητα, ίϊς παραδείγματος χάριν, ή Εύα, 
ή Δαλιδά, ή Πανδώρα, ή Δηϊάνειρα, ή Ελένη, αί 
Θυγατέρες τοϋ Δαναού κ. τ. λ.

Ο{ χριστιανοί έξαιροϋσι τάς γυναίκας τοϋ ιε
ρατικού επαγγέλματος, οί δέ νομικοί τοϋ βήμα
τος τής θέμιδος.'ο Μωάμεθ άποκολείει αύτάς τοϋ 
παραδείσου του, ένώ άφ’ ετέρου 'παραδέχεται τδ 
πρόβατον τδ άντικαταστήσαν τον μέλλοντα νά 
θυσιασθή υίδν τοϋ ’Αβραάμ, τδ κήτος δπερ κα- 
τέπιε τδν ’ίωνάν, τδν μύρμηκα τδν προτεινόμενον 
ύπδ τοϋ Σολομώντος ώ; υπόδειγμα είς τδν άν-

θρωπον, χαί τδν ψιττακόν τή; βασιλίσση; τοΰ 
Σαβά.

« Έν γένει, λέγει δ Τϊτος-Λίβιο;', αί γυναίκες 
είναι γλυκύτεραι πρδ; τού; ξένους, παρά πρδ; 
τούς οίκειακού; ».

« Δέν ύπάρχει μεταξύ γυναικών εκλογή, λέγει 
ό Πλαΰτος, διότι ούδεμίαν αύτών έχει αξίαν ».

Ό άγιος Χρυσόστομο; λέγει τι χειρότερον.' Ο 
δέ Σενέκα:, ό φιλόσοφο;, ισχυρίζεται ότι μόνη ή 
άσχημία παρέχει μικρήν τινα έγγίησιν περί τή; 
γυναικείας άρετής.

< Η άφελεσιέρα γυνή, λέγει ό Βραντώμ, πω- 
λεϊ καί αγοράζει τόν πνευματωδέστερον άνδοα, 
χωρίς ούτος καν νά τδ όποπτευθή. »

« Πονηρά ή άλώπηξ, λέγει ισπανική παροι
μία, άλλά πονηρότερα τή; άλώπεκος ή γυνή. 9

Θέλει; νά ύπερισχύση ή γνώμη σου ; έλεγεν ή 
Κ’ Νεκκερ, θά τδ κατορθώσης διά τών γυναικών. 
Αί γυναίκες θά τήν παραδεχθώσιν αμέσως, δώτι 
είναι άμαθεϊς. Οχ τήν διζδώσωσιν αστραπηδόν, 
διότι είναι φλύαροι καί θά τήν ύπος-ηρίζωσιν δλαις 
δυνάμεσι, διότι είναι καθ’ ύπερβολήν πεισμονές. »

« Ηζεύρετε, κυρία·, μου, έλεγεν ίεροκήρυξ άπδ 
τοϋ άμβωνος, διατί ό ί<σοϋ; Χριστό; έκ νεκρών 
άναστάς ένεφανίσθη κατά πρώτον εί; γυναίκα; ; 
διότι, γνωστής ουσης τής πρδς τδ φλυαρεϊν τά- 
σεώς των δέν έδύνατο νά ευρτ) καταλληλότερου; 
κήρυκα; τοϋ μυστηρίου, τδ όποιον έπεθύμει νά 
κχταστήση πασίγνωστον. »

Καί όμως μεθ όλον τδν λυσσώδη κα'. άσπον 
δον πόλεμον τών άνδρών κατά τών γυναικών, ή 
επιρροή τοϋ ασθενούς καί συνεσταλμένου τούτου 
φύλου ούδέποτε άπδ καταβολή; κόσμου έχαλα- 
ρώθη η έσμικρύνθη.

θ.**
(“Επεται η συνέχεια.)

ΠΡΟΣ ΤΟΓΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΈΣ 
ΓΗΣ ΧΡΥΣΑΛΑ1ΔΟΣ.

Πρό τεσσάρων έτών δύο άνθρωποι ζώντε; μέ
χρι σήμερον, χάριτι θεία, συνέλαβον τήν ιδέαν 
νά κάμωσι καί αύτοί κάτι τι, νά κυλίσωσι δηλα
δή τδν πίθον των ϊνα μή φανώσιν ουτοι μόνοι 
άπρακτοϋντες εν μέσςο τόσων δραστηρίω; έργα- 
ζομένων ύπέρ τής ευημερίας τοΰ βαλαντίου καί 
τής πατρίδος. Μετά πολλάς δέ σκέψεις καί συ
ζητήσεις άπεφάσισαν νή έπιχειρήσωσι τήν έκδο- 
σιν περιοδικού συγγράμματος επαγωγού, τερπνού 

καί ώφελίμου, κολακευθέντες δτι ή έπιχείρησίς 
των αύτη θά άναπληρώση κενόν τι καί Οά συντε- 
λέση είς τήν διανοητικήν μόρφωσιν τή; μερίδος 
καν έκείνη; τών άνθρώπων, τών μή άναγινωσκόν- 
των βιβλία ή μή εϋπορούντων πρδς σχηματισμόν 
ποικίλη; βιβλιοθήκης, καί ταύτοχρόνως πεποιθό- 
τε; δτι οί απανταχού Ελληνες θά σπεύσωσιν εις 
συνδρομήν αύτών καταβάλλοντες τδν δβολόν των. 
Ιδίως δέ ήλπιζον δτι οί δμογενεϊς, οί έν τή αλ
λοδαπή κατοικοΰντες, θά ύποστηρίξωσι μετά ζή
λου τήν έκδοσιν τοιούτου περιοδικού συγγράιχ- 
ματος, ουτινο; ή τερπνή άνάγνωσις έδύνατο είς 
αύτού; μέν νά διατηρή, είς δέ τά τέκνα των νά 
παρέχή εΰκολον τήν γνώσιν τή; πατρίου Ελληνι
κής γλώσσης, τής τοσοΰτον δυστυχώ; παραμ,ελου- 
μ.ένης υπδ τών έν τή άλλοδσπή έμπορευομένων !

Με τοιαύτας λοιπόν χρηστά; έλπίδας είδε τδ 
φώ; τή; δημοσιότητος ή καλή Χρυσαλλίς, καί μέ 
τοιαϋτα χρυσά όνειρα άναδέχθησαν αύτήν άπδ τής 
κολυμβήθρα; οί εύπιστοι συντάκται τη;. Εντούτοις 
μία φωνή γεροντική, ή φωνή τή; πείρας, έβόμβι- 
ζεν άπδ καιρού είς καιρόν είς τά ώτα αυτών, 

« Μη έΛιχειρήτε τοιαϋτα έργα <ρι.1ο.1ογιχά, μή 
τρέφεσθε μέ χίμαιρας' θά ναυαγήσητε.. . ύ ρω- 
μ2ός δέν π.Ιηρύνει συνδρομήν χαί έν γίνει δέν 
ετ.ίηρύνει χρέη έάν δέν βιασθή υπό διχαστικού 
χ.έητήρος ...» έλεγεν ή φωνή’ άλλ’ έλάλει είς 
ωτα μή άκουόντων, διότι οί άγαθοί συντάκται 
τή; Xρυσα.Ι.Ιίδος βεβακχευμένοι ύπδ φιλολογι
κού ενθουσιασμού, είχον προλάβει δλα τά προφυ
λαχτικά κατά τή; φρονήσει»; μέσα, καί έκλεισαν 
έρμητικώ; άμφότερα αύτών τά ακουστικά όργανα.

Καί έπί τινα μέν χρόνον τά πάντα ϊβαινον 
κατ εύχήν, ό ονομαστικός κατάλογο; τών φι.Ιο- 
μουσών συνδρομητών ήμάρα τή ήμερα έξωγκοΰτο, 
καί οί συντάκται τή; Χρυσαλλίδο; τρίβοντε; εύ- 
φροσύνως τάς χεϊρας καί άπαριθμούντες μέ Οφθαλ
μούς ύπδ χαράς άκτινοβολούντας τούς πολλούς 
συνδρομητής των, προσεδόκων όχι μόνον συμψή- 
φισιν τή; έτησία; δαπάνη; άλλά καί άφθονα 
κέρδη. Επαθον δμω; δ,τι συνεχώς παθαίνουσιν οί 
σταφιδιοκτηματίαι, οίτινες ένώ καταμετροΰσι τδ 
πλήθος τοΰ τρυγηθέντος καρπού καί έζ αύτοϋ προ
οιωνίζονται πολλά καί καλά κέρδη, αίφνης δετού 
καί όμβρου έπερχομένου, ή σταφΐς άπώλωλε καί 
μετ αύτής αί κερδαλέαι ελπίδες ώχοντο άπιοΰσαι 
χρέη μόνον άφίνΟυσαι καί λύπην. Τοιοΰτό τι έπα- 
θον καί οί έκδόται τής Χρυσα^.Ιίδος^ διότι δτε έ- 
ζήτηοαν παρά τών άξιοτίμων συνδρομητών την
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μήνα χαί άπδ ίτους είς έτος άναβαλλόντων ττ,ν 
άπότισιν τοΰ χρέους των, έωσοΰ τέλος έξηντλήθη 
ή υπομονή αύτών χαί έπληθύνθησαν οί δανει- 
σταί των ώς ή άμμος τής θαλάσση;.............. Τό
τε άπεφάσισαν τών μέν πονηρών τούτων συν
δρομητών τά δνόματα νά δημοσιεύσοισι, καί θά 
δημοσιεύσωσιν ανυπερθέτως διά τοΰ προσεχούς 
φυλλαδίου τής Χρυσαλλίδος, αύτής δέ τής Χρυ 
σα.1.1ίδος τήν έκδοσιν νά διακόψωσι, καί νά άσχο- 
ληθώσιν εις τδ κυνήγιον τών δυστροπούντων συν
δρομητών, μετεχειριζόμενοι ώς θηρευτικούς κύνας 
τούς δικαστικούς κλητήρας !

ίδού ποια εύάρεστος διασκέδασις άπέμεινεν είς 
τούς έκδότας μετά τετραετείς πολυμόχθους άγώ
νας

Ούχ ήττον έπειδή τήν περί διακοπής τής έκ- 
δόσεως τής Χρυσαλλίδος εϊδησιν ηκουσαν πολλοί 
τών άληθώς φιλομούσων μετά λύπης, καί προ- 
σεπάθησαν ν άποτρέψωσι τούς έκδότας αύτής άπδ· 
τής άποφάσεώς των ταύττ,ς, ούτοι χαριζομενοι 
εις τού; κυρίους τούτους συνήνεσεν είς τδ ν’ ά- 
πευθύνωσιν, έσχάτην φοράν, τήν άκόλουθον ποό- 
τασιν καί πρδς τούς συνδρομητάς τής Χρυσαλλί
δος καί πρδς δλους έν γένει τούς φιλαναγνώστας.

« όσο·, μέν τών συνδρομητών τής Χρυσαλλίδος 
καθυστεροΰσι τάς σύνδρομά; των νά τάς έμβάσω- 
σιν εύθύς, είτε άπ εύθείας πρδς τήν διεύθυνσιν, 

• εϊτε διά τών σχετικών έπιστατών, δσοι δ’ έπιθυ- 
μοΰσι νά έξακολουθήσωσι τήν συνδρομήν των νά 

, υπογράψωσι τδ ένταϋθα έπισυνημμένον υποσχε
τικόν έγγραφον, δτι, άμα τή παραλαβή τοΰ α. 
φυλ.λαδίου τοΰ πέμπτου έτους θά προκαταβάλ- 
λωσι τήν συνδρομήν των. »

Θά γίνη μετά προθυμίας παραδεκτή ή πρότα- 
σι; τώ< συντακτών τής Χρυσαλλίδος ; . . . Τοΰτο 
θά τδ άποδείξωσιν δσοι έντδς τοΰ λήγοντο; Δε
κεμβρίου άποτίσωσι μέν τάς καθυστερουμένας σύν
δρομά;, άποστείλωσι δέ πρδς τήν Διεύθυνσιν 
υπδ ταινίαν ύπογεγραμμένον τδ υποσχετικόν έγ
γραφον, καί μετά τήν παραλαβήν τοΰ πρώτου 
φυλλαδίου τοΰ προσεχοΰς έτους έμβάσωσι τήν 
συνδρομήν των εϊτε είς χρήματα, εϊτε είς γραμ
ματόσημα ελληνικά.

Οί συντάκται μάλιστα τής Χρυσαλλίδος ϊνα 
μή ύπάρξη ούδεμία πρόφασις έν τώ μέλλοντι, υ
ποβάλλονται καί είς άλλην Ουσίαν’ έλαττοϋσι 
τήν υνδρομήν διά τούς έν Ε.έ.Ιάδι συνδρομη
τάς άπό 16 εις 12 μόνον δραχμάς καί ταύτα; 
χ,αθ' ίζαμτ,νίαν προκαταβληθησομίνα; ήτοι 6 
δραχμάς εί; τήν άρχήν έκάστης έξαμηνίας! Τί άλλο 
δύνανται νά ποάξωσι διά νά άποδείξωσιν ότι δέν 
προσμένουσι κέρδη έκ τής Xρνσα.ΙΜδος, άλλά 
μόνον συμψήφισιν τών ετησίων δαπανών των ;

Τδ προνόμιον τής καθ’ εξαμηνίαν προπληρωμής 
χορηγείται καί είς τούς έν τή άλλοδαπή συνδρο-

Ή Λιεύθυνσις τής Λ ρυσα.έ.Ιίδος.

άπότισιν τή; εύτελοΰς συνδρομής των, ηκουσαν j 
παρά τινων μέν τδ « ούκ’ άν λάβη; παρά τοΰ μή ! 
ίιίοκτος» παρ’ άλλων άλλας προτάσεις καί παρά 
τών πλείστων παράτασιν,τή; περί πληρωμής προ
θεσμίας. ’Ενόμισαν κατ’ άρχάς ότι δέν ηκουσαν 
καλώς, δτι παρενόησαν τά γραφόμενα’ δθεν έστει
λαν έκνέου τδν διανομέα, έγραψαν πάλιν πρδς τού; 
έπιστάτας, προτρέποντε; έκ δευτέρου αύτού; νά 
μή παραμελήσωσι τήν είσπραξιν καί άποστολήν 
τών συνδρομών, άλλ’ ό μέν διανομεύ; πολλάκι; έ- 
πέστρεψε μέ χεΐρα; κενά;, τών δέ Κυρίων έπιστα
τών αί άποκρίσει; έτελεύτων πάντοτε διά τών 
στερεοτύπων φράσεων « δυστυχώς xai .rap iJxi- 
δα πο-ΙΛοΙ τών ένταϋθα συνδρομητών δυστρο- 

ποΰσιν είς την άπότισιν τής συνδρομής των μύ
ρια δσα προφασιζόμενοι, τινές δέ χαι άναισχύν- 
τως ό.1οτε.1ώς αύτήν άρνοΰνται ».

Ταύτοχρόνω; σχεδόν τδ γραφεϊον τής Χρυσαλ
λίδος έ/.ηρύχθη είς κατάστασιν πολιορκίας. Τυ
πογραφικοί έργάται, χαρτοπώλαι, ξυλογράφοι, 
διανομείς, ταχυδρομικοί υπάλληλοι, όμοθυμαδδν 
όλοι περιεκύκλωσαν αύτδ, καί απειλητική φωνή 
άπήτουν τήν πληρωμήν των . . . Ψυχρός ίδρώ; 
περιεχύθη τότε εί; τά δαφνοστεφή μέτωπα τών 
συντακτών τή; Χρυσαλλίδα;—Τά ’χρειάσθησαν— 
άνεδίφησαν τδ θησαυροφυλάκιον τή; Χρυσαλλί- 
δο; — Εχει χρήματα τδ κεντρικόν ταμεΐον ; άλ
λα τόσα είχεν έκεϊνο. — Τδ πράγμα δέν έπεδέ- 
χετο έντούτοις άναβολήν, καί οί καλοί σα; έκδό- 
ται έπλήρωσαν .... Πώς έπλήρωσαν, αύτοΐ τδ 
ήξεύρουσι καί οί πιστωταί των.

Πώς λοιπδν ή ΧρυσαΛ.Ιΐς έζησε μέχρι τοΰ
δε, διατί τοσαΰτα παθόντες δέν διέκοψαν τήν έκ- 
δοσιν αύτή; εύθύς μετά τήν λήξιν τοΰ πρώτου έ- 
του; ; ϊσω; τί; ερώτηση, εΐναι πιστευτή τοσαύτη 
αύταπάρνησις, ή μάλλον μωρία, νά δαπανώσι χω- 
ρί; νά είσπράττωσι, νά κοποιάζωσι καί άντΐ άλ
λη; άμοιβή; νά χρεώνται άδιαλείπτως ; ...

Καί δμω; είναι άληθέστατον τδ άλλω; ά- 
πίστευτον τοΰτο, διότι οί έκδόται τής Χρυσα.Ι- 
,Ιίδος ήσαν επίμονοι ώς οί χάνοντες, διότι ήλπι- 
ζον πάντοτε είς τδ μέλλον, καί διότι προσεπάθουν 
νά διαψεύσωσι τδ ρητόν « περιοδικόν σύγγραμμα 
ού ζήσεται έν Ελλάδι » . .. .

Τέσσαρα λοιπόν δλα έτη ήγωνίσθησαν έκπλη- 
ροΰντες μέχρι κεραίας τά; υποσχέσεις, τάς υπο
χρεώσεις των, τέσσαρα όλα έτη ύπέμειναν, τέσ
σαρα δλα ετη ήνέχθησαν τήν άναισχυντίαν τών 
δολίων έκείνων συνδρομητών, τών άπδ μηνδς είς

ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟΧΩΡΙΟΧ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.

ΤΠΟ

ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΥΙΙ (Γ)

Τοΰ δείπνου τελειωθέντος οί τρεις συνδαιτυμό
νες μετέβησαν είς τήν αίθουσαν. ’Εκεϊ ή Λάμια 
είπε πρδς τδν ιππότην μέ φωνήν έπίσημον,

— Αύριον θά σας είπω έπί ποιοι; όροι; Οά σάς 
προσφέρω τήν χεϊρά μου, καί άν δέν τού; παρα- 
δεχθήτε, Οά άναχωρήσητε έκ τοΰ Διαβολοχωρίου’ 
διά νά σά; δώσω δέ δείγμα τής πρδς ύμάς εμπι
στοσύνης μου, συγκατανεύω νά διέλθητε τήν νύκτα 
ένδον τής οικίας ταύτης, μ δλον δτι είς κανένα 
άκόμη δέν έδωσα την χάριν ταύτην· ό Ψυχαρ
πάχτης Οά σάς δδηγήση εί; τδ προωρισμένον διά 
σά; δωμάτιόν.

Ταΰτα είποϋσα ή χήρα άπήλθεν είς τδν κοι- 
τώνά της.

0 Κρουστιλλάκ έμεινε μόνος καΐ άφηοτ,μένος.
— Λοιπόν, άδελφέ, τώ εΐπεν δ κυνηγός, πώς 

τήν ευρίσκεις τέλος πάντων ;
— Πρδς τί μέ έρωτας ούτω, κύριε ; θέλεις νά 

μ’ έμπαίξης ; ήρώτησεν δ ιππότης.
— Σέ έρωτώ διά νά μάθω πώς ηύρες τήν ξε- 

νοδόχον μας.

— Τί νά σοΰ είπώ . . . χωρίς νά θέλω νά τήν 
κατηγορήσω ... δηλαδή καί σύ θά δμολογήση; 
δτι είνε μία γυνή, τήν όποίαν πολύ δύσκολον 
είμπορεϊ νά έννοήση κανείς, άπεκρίθη δ Κρουστιλ- 
λάκ μετά τίνος πικρίας .. . ώστε δέν θά θαυμά- 
σης δτι πρίν νά εϊπώ τήν γνώμην μου Οά σκεφθώ 
όλίγον ... Αύριον σοϋ άποκρίνομαι ... άν έπιτύ
χω νά άποκριθώ είς έμέ τδν ίδιον’

— Εάν ήμην είς τήν θέσιν σου δέν θά έσκε- 
πτόμην, άλλά Οά παρεδεχόμην τυφλοί; οφθαλ
μοί; δ,τι μοΰ έπρότεινε καί Οά τήν ένυμφευόμην, 
διότι μά τήν πίστιν μου, κάνεις δέν ήξεύρει ποϊος 
ζή, ποϊος άποθνήσκει ... Αί βρέξεις άλλάζουν μέ 
τήν ηλικίαν και αί ήμέραι διαδέχονται ή μία τήν 
άλλην, άλλά δέν δμοιάζουν.

— Δέν μοΰ λέγεις, παρακαλώ, μέ τάς παροι- 
μ.οία; καί τάς παράβολά; ποΰ θέλεις νά φθάση; ; 
άνέκραξεν ό Γασκόνο; δργίλως. Διατί δέν τήν νυμ
φεύεσαι τότε ή εύγενεία σου, ποΰ δμιλεΐ; ;. ..

(1) Συνεχεία άπδ φυλλαδ. 94.

— Έγώ;
•— Ναί, σύ.
— Διότι δέν έχφ δρεξιν ν’ άποθάνω άπδ τά 

γίλοια ή νά μεταβληθώ εί; φεγγοβόλον λυχνίαν’
— Καί νομίζει; δτι έγώ έχω ;
— Σύ;
— Ναί ... διατί τάχα νά έπιθυμώ περισσότε

ρον άπδ σέ νά ίδω τδν Κόχχινον άνθρωπον, ώ; 
λέγει αύτή ή γυνή .. . ύπογράφοντα τδ συμβό- 
λαιον τοΰ γάμου ;

— Τότε μή τήν νυμφεύεσαι, εϊσαι κύριο;.' . . 
Δική σου δουλεία εϊνε αύτό.

— Καί βέβαια, δική μου δουλεία εϊνε .. . καί 
θά τήν νυμφευθώ άν θέλω, διάβολε ! άνέκραξεν δ 
ιππότη;, δστι; ήρξατο φοβούμενο; μή χάση τδ 
λογικδν έν μέσω τοΰ χάους τούτου τών παραδό
ξων λογισμών.

— Ησύχασε, άδελφέ, εϊπεν δ κυνηγός, μή θυ- 
μώνης, καί έχεις άδικον. Μήπως δέν έφύλαξα 
τδν λόγον μου ; Δέν σέ έφερα είς τδ Διαβολοχώ
ριον ; ’ίδού ή ώραιοτέρα γυνή τοϋ κόσμ.ου σοί 
προσφέρει τήν χεΐρα, τήν καρδίαν της καί τού; 
θησαυρού; τη;· τί θέλει; άκόμη ;

— Θέλω νά εννοήσω τί συμβαίνει έδώ, θέλω 
νά έννοήσω τί μοϋ συμβαίνει άπδ δύο ήδη ημε
ρών, δ,τι εϊδον καί ήκουσα άπόψε, άνέκραξεν δ 
Κρουστιλλάκ άπηλπισμένος, θέλω νά μάθω άν η- 
μαι έξυπνος ή άν δνειρεύωμαι.

— Α ! άδελφέ, πολύ έταράχθης, καί ϊσως ά
πόψε ίδή; κάνέν δνειρον τδ δποΐον νά σέ φωτίση... 
Εινε αργά, έκοπιάσαμεν πολύ, λοιπόν άκολούθη- 
σόν μοι.

Καί ταΰτα λέγων δ κυνηγός έλαβεν 8ν κηρίον 
καί έκαμε σημεΐον είς τδν ιππότην νά τδν άκο- 
λουθήση.

Διήλθον πολλά δωμάτια μεγαλοπρεπώς κε- 
κοσμημένα, καί μίαν μικράν στοάν είς τδ άκρον 
τή; δποία; εύρον ένα θάλαμον πολύ κομψόν, τοΰ 
δποίου τά παράθυρα έβλεπον πρδς τδν ώραΐον κή
πον, περί ού είπομεν.

— Τπήρξατε βεβαίως στρατιώτη; ή κυνηγός, 
άδελφέ, εϊπεν δ κυνηγός, ώστε δύνασθε, έλπίζο» 

νά κάμητε καί άνευ υπηρετών. Κάνει; άνθρωπο; 
έκτδς έμοΰ, τοΰ Καραίβου καί τοΰ ’Ανεμοστροβί
λου, δέν διέρχεται τήν πρώτην θύραν τής οίκία; 
ταύτη;’ άλλ*  ή ώραία ήμών ξενοδόχο; έκαμεν έ- 
ξαίρεσιν δι’ έσέ, ή έξαίρεσις δμω; αύτή πρέπει νά 
ηνε καί ή μόνη, ώστε, αδελφέ, ή δ θεό; ή δ διά
βολος φαίνεται δτι σέ εύνοεϊ.
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ό κυνηγός έξήλθε κλείων τδν Κρουστιλλάκ διά 

διπλού κλείθρου.
0 ιππότη; μείνας μόνος, ήνοιξε παράθυρόν τι 

βλέπον πρδ; τδν κήπον' ητο δέ αύτδ τετειχισμέ- 
νον διά χαλύβδινου δικτυωτοΰ, τδ δποϊον αδύ

νατον μέν ητο νά συντρίψη τι;, άλλά τδ δποϊον 
ούδέν ύπέκρυπτεν έκ τοΰ ωραίου κήπου τδν δποϊον 
η σελήνή έφώτιζε τότε μέ γλυκεϊαν λάμψιν.

Ό Κρουστιλλάκ ανήσυχο; ήρξατο έρευνών τού; 
τοίχου; καί τδ έδαφο; τοϋ δωματίου διά νά βε- 
βαιωθή δτι ούδεμίαν παγίδα έκρυπτον. Παρετή
ρησεν ύπδ τήν κλίνην του, έκτόπησε τδ έδαφος 
μέ τδ ξϊφό; του, ’Λλλ’ ούδέν ευρεν ύποπτον.

— Εντούτοις διά περισσοτίραν ασφάλειαν του 
δ ιππότη; άπεφάσισε νά κοιμηθή ένδυμένος έχων 

πλησίον τήν σπάθην του.
Καίτοι προσεπάθησε νά μείνη άγρυπνο;, οί 

κόποι δμω; καί αί συγκινήσεις τή; ήμερα; έβύθι- 

σαν πάραυτα αύτδν εΐ; ύπνον βαθόν.

ΙΪ Αγγελική καθημένη εϊ; τήν αίθουσαν περί) 

ή; ειπομεν, έλεγεν εϊ; τδν κυνηγόν,
— Δυστυχώς δ άνθρωπο; αύτδ; είναι ολιγώτε- 

ρον ανόητο; καί δλιγώτερον εύπιστο;, άφ δ,τι έ- 
νομίζαμεν. ’λρκεϊ μόνον νά μή ήνε κινδυνώδη;.

— όχι, οχι, εσο ήσυχο;, είπεν δ κυνηγό;· H- 
Οέλησε νή φανή ατρόμητο;, άλλ’ αί δύο ίστορίαι 
μα; τδν προσέβκλον. .. Διά πολύν καιρδν Οά έν- 
θυμήται τήν εσπέραν ταύτην, καί τδ κυριώτερον 
Οά δμιλή δι’ αυτήν . .. Πίστευσόν μοι δέ δτι δ- 
λαι αί υπερβολαί, τά; δποία; θά κάμη, θά άνα- 
νεώσωσι τά; περί τοϋ Λιαβολοχωρίου μυστηριώ- 
δει; διηγήσεις.

Α ! άνέκραξεν ή χήρα, έντρομο; είσέτι έκ τή; 
άναμνήσεω; ταύτη;. Οταν εϊπεν δτι δλα αύτά ή
τον κωμωδία, καί θά άνακαλύψη τήν άλήθειαν... 
χωρ'ι; νά τδ θέλω έτρόμαξα.

— Μή βοβήσαι τίποτε, σοΰ λέγω, κυρία Λά
μια, ύπέλαβε φαιδρώ; δ κυνηγδ;, καθήμενο; πλη
σίον τής Αγγελική; καί παρατηρών αυτήν περι- 
παθώ;. Η διαβολική σου φήμ.η εϊνε πολύ καλά 
στερεωμένη, ώστε δέν φοβείσαι νά έλαττωθή' πρέ
πει δμω; νά δμολογήσης δτι έχω φαντασίαν καί 
δτι ή φαιά μου χόηζ, καί τδ πράσινον νρρόν 
μου έκαμαν θαύματα.

— Καί ύ χόχχικάς μου άνθρωπος, δ δποϊο; 
υπογράφει τά συμβόλαια, προσέθηκεν ή Αγγε
λική καγχάζουσα, πώ; τδν έλησμόνησε;;

— 0 ! πόσον σέ άγαπώ, είπεν δ κυνήγδς, τρε
λή γελασίνα. όταν σέ βλέπω περίλυπον φοβού
μαι μήπως ή κατοικία αύτη σέ δυσαρεστεϊ.

— Μοΰ κάμει; τήν χάριν νά σιωπήση;; κύριε 
Αρπάχτη. Είνε δυνατδν νά δυσαρεστώμαι δταν 
ήμαι πλησίον σου ; Μή ζηλότυπη; κατά τών αν
τιζήλων σου ; ’Ερώτησέ τον; άν τού; άγαπώ πε
ρισσότερον άπδ σέ. Δέν μοΰ έπρομήθευσε; τήν 
συναναστροφήν καί διασκέδασιν αύτού τοΰ Γασκό- 
νου, δ δποϊο; τόσον μέ έκαμε νά γελάσω ; Νά εί- 
ποΰμέν δέ καί τήν αλήθειαν, έπεράσαμεν καλά 
τήν εσπέραν . .. ίσω; καί διότι οί οφθαλμοί μου 
αντίκριζαν τού; οφθαλμού; σου, κύριε έραστά 
μου ... Α ! . . άλλ ή σελήνη εϊνε λαμπρά . .. 
υπάγωμεν νά χάμωμεν ένα περίπατον έκτό; .. .

— Εκτδ; τή; οικία; ;
— Ναί, υπάγομεν πρδ; τδ μέγα βάραθρον, 

άφ δπου φαίνεται ή θάλασσα, διότι μέ αυτήν τήν 
ώραίαν νύκτα, τδ θέαμα Οά ή?ε μεγαλόπρεπά;.

— Πολύ καλά, ΐδιότροπον παιδί μου, λάβε Sv 
σκέπασμα μαζή σου, είπεν δ κυνηγδ; έγειρόμενο;.

— Καί σύ λάβε τδν Ισπανικόν πϊλόν σου, κύ
ριέ μου, καί ετοιμάσου νά μέ σηκώση; εί; τά; 
άγκάλα; σου, διότι είμαι οκνηρά καί δέν δύναμαι 

νά περιπατήσω.
— Ετοιμο; είμαι, κυρία μου' άλλά δέν έπιθυ- 

μεϊ; νά υπάγωμεν πρδ; έπίσκεψιν τοΰ ξένου μα; ;
·— Ω, έκεϊνο;. . . Κύριο; οίδε τί τρομακτικόν 

όνειρον βλέπει . .. Αύριον τοΰ δίδομεν ένα δδηγδν 

καί τδν στέλλομεν εί; τδ καλόν.
— Οχι, ά; τδν κρατήσωμεν μίαν ημέραν άκό

μη ... Οά σοί εϊπω τί φρονεί περί αύτοϋ ό πά" 
τερ Γριφόν . . . ’Εδώ αί διασκεδάσει; είνε σπά
νιοι. .. καί αύτδ; θά σέ διασκεδάση.

— Θεέ .' τί ώραία νύκτα ! είπεν ή ’Αγγελική, 
άνοίξασα μίαν τών αύλαιών τοΰ παραθύρου . .. 
πολύ εύχάριστο; είνε δ περίπατο;. . .

’ΑνοιχΟείστς τή; εξωτερική; θύρας τοΰ Διαβο- 
λοχωρίου, δ κυνηγδ; καί ή χήρα, έξήλθον τοϋ οϊ- 

κου.

Παρά πάσαν ελπίδα δ Κρουστιλλάκ διήλθεν 
νύκτα έξαίρετον’ δτε δέ έξύπνησε τήν επιούσαν, 
δ ήλιο; πρδ πολλοϋ είχεν ήδη άνατείλει. Είχον 
δέ οί υπηρέται τήν πρόνοιαν νά κλείσωσιν έξω
θεν τά; θυρίδα; διά νά μή ταράξωσιν αί άκτϊνε; 

αύτού τδν ύπνον του.
'θ ιππότη; εϊχε κοιμ,ηθή ένδεδυμένος, κατήλθε 

λοιπδν τή; κλίνη; του καί έβάδισε πρδ; τδ πα- 
ράθυρον τοΰ δποίου άνεπέτασε τήν αύλαίαν.

όποια ύπήρξεν ή εκπληξί; του ! Εί; τήν άκραν 
μακρά; παρόδου υπδ εύωδών καί εύχοόων άνθέων 
κεκοσμημένη; παρετήρησε τήν Λάμιαν περιπα
τούσαν καί νωχελώ; στηριζομένην εί; τδν βρα
χίονα ένδ; Καραίβου, ^υψηλού καί ^ωμαλέου ανα
στήματος.

Ο Καραίβης ούτο; είχε τδ χρώμα φαιδν, ή 
δέ μαύρη καί στιλπνή κόμη του, κεχωρισμένη έν 
τώ μέσω τή; κεφαλή; του, έπιπτεν εκατέρωθεν 
τών παρειών του. 'θ πώγων του ήτο έπιμελώ; 
έκτενισμένος, περί δέ τδν τράχηλόν του έκρέ- 
ματο 8ν xapaxo.il, ήτοι είδος μετάλλου συγκει
μένου έκ χρυσού, χαλκού καί αργύρου, τοΰ δποίου 
μόνοι οί Ινδοί έγνώριζον τήν κατασκευήν. Εφερε 
δέ εύρύν χιτώνα, έπέχοντα τόπον μανδύου καί 
εί; τού; πόδα; έφερε σανδάλια έκ δέρματο; πο- 
λυχρόου.

II ’Αγγελική καί δ Γιουμαλέης (διότι ήτον αύ
τδ;) έβάδιζον βραδέως καί κατευθύνοντο κατ’ ευ- 
θεϊαν πρδ; τδ παράθυρον, όπισθεν τοΰ δποίου δ 
Γασκόνο; κεκρυμμένος τού; κατεσκόπευε.

Ζώνη έρυθρόχρους έσφιγγε περί τήν λεπτήν 
δσφύν τή; χήρα; έσθήτα έκ λευκή; μουσελίνη;. 
Η ξανθή κόμ.η τη; έπιπτε βοστρυχηδδν πέριξ τοΰ 
νεαρού καί δροσερού προσώπου τη;, τδ δποϊον δ 
τυχοδιώκτη; δέν είχεν άκόμη ίδεϊ τήν ήμέραν' 
ώστε δέν ήδυνήθη νά μή θαυμάση τδ καθαρόν καί 
λευκόν χρώμά τη;, τά; ροδόχρου; καί διαφανεϊ; 
παρειά; τη,-, τού; κυανοΰ; καί διαπεραστικού; 
δφθαλμού; τη;.

Τήν προτεραίαν ή Αγγελική είχε φανή εί; τδν 
Κρουστιλλάκ έν τή λάμψει μεγαλοπρεπούς ιμα
τισμού' άλλά αί παράδοξοι έξομολογήσει; αύτή; 
καί τού κυνηγοϋ, άνέμιξαν εί; τδν θαυμασμόν 
τού ίππότου πείσμα, άνυπομονησίαν καί φόβον, 
ώστε είχε μάλλον έκθαμβωθή ή συγκινηθή έκ τή; 
ώραιότητος τή; Αγγελική;. Αλλ’ δταν τήν είδε 
τδ πρωί τόσον χαρίεσσαν, ήσθάνθη βαθεϊαν έν- 
τύπωσιν . . . έλησμόνησε τού; θησαυρού; τή; Λά
μιας .. . έλησμόνησε τά τρομερά συμβάντα, τά 
δποϊα τώ έδιηγήθη ·. Ελησμόνησε τδ Διαβολο- 
χώριον καί τδν άνθρωποφάγον, καί έστρεψεν δλην 
αυτού τήν διάνοιαν πρδ; τδ θελκτικόν πλάσμα, 
τδ δποϊον είχεν ένώπιόν του.

' Ο έρω; ... ναί άληθή; έρως κατέλαβεν αμέ
σως τήν καρδίαν τού τυχοδιώκτου . .. ήτι; έως 
τότε ήτο τόσον ανέραστο;· όσον δέ ταχέως τδ

πάθος έκεϊνο τώ άνεπτύχθη, τόσον καί είλικρινέ- 
στερον υπήρχεν.

Αναμφιβόλως τήν προτεραίαν δ Κρουστιλλάκ 
διετέλει δπδ τδ κράτος ζωηρά; ταραχής, μεγί
στη; συγκινήσεως, παραδόξων σκέψεων, ώστε δέν 
ήδυνήθη έπαξίως νά έκτιμήση τήν Λάμιαν. Ησυ- 
χάσα; δέ διά τοΰ ύπνου καί τή; άναπαύσεως, έξε- 
λάμβανε τδ παρελθόν ώς δνειρον, καί ένόμιζιν 
δτι πρώτον ήδη έβλεπε τήν Αγγελικήν. Θαυμά- 
ζων τδ κομψόν έκεϊνο άνάστημα, δπερ μετά το- 
σαύτης χάριτος έκρύπτετο υπδ τήν έκ μουσελί- 
νης έσθήτα, έλησμόνει τήν άδαμαντοκόλλητον 
έκείνην άλουργίδα, μέ τήν δποίαν τήν είδε περι- 
βεβλημένην τήν προτεραίαν. Εζήτει εί; μάτην 
έν τή χαριέσση έκείνη φυσιογνωμία: νά άνεύρη τά 
διαβολικά μειδιάματα τής παραδόξου γυναικδς, 

ήτι; έκαμνε τόσον κακού; αστεϊσμού; περί τριών 
άποθανόντων συζύγων.

Τέλος δ δυστυχής Κρουστιλλάκ ήγάπα . .. ί
σω; αύτδ; καί ούχί ή Λάμια μετεβλήθη . . . Αλ
λά μετά τού έρωτος έπήλθε καί πάν είδος σκλη
ρά; ζηλοτυπίας.

Βλέπων τήν Αγγελικήν καί τδν Γιουμαλέην, 
δ τυχοδιώκτης ήσθάνθη δργήν μεγίστην ... άνη- 
συχίαν έξαλλον ήνωμένην μετά περιέργειας.

Φεϋ ! δι’ αύτόν — δποϊον θέαμ.α·
'θτέ μέν ή Αγγελική έγκατέλειπε τδν βραχίο

να τοϋ Καραίβου διά νά τρέξη μετά παιδικής 
άφελείας όπισθεν έντόμων καλλιπτέρων ή διά νά 
κόψη ευώδίς τι άνθος, δτέ δέ έπανήρχετο πλησίον 
τού Γιουμαλέη, δστις άμέριμνος, καί σοβαρό; 
έφαίνετο αισθανόμενο; πρδ; τήν νέαν γυναϊκα 
τουφεράν άγάπην καί προστασίαν.

Αλλοτε δ Καραίβη; έδιδεν είς τήν Αγγελικήν 
τήν χεϊρά του, ϊνα τήν άσπασθή.

Ευδαίμων καί υπερήφανο; διά τήν εύνοιαν ταύ
την ή Λάμια έφερε τήν χεϊρα ταύτην εί; τά χεί
λη τη; μέ ήθος σεβασμού αμα καί άγάπη; ... 
ώ; έάν ήτο γυνή τού Καραίβου, συνειθισμένη νά 
ζή ώς δούλη υποτεταγμένη καί άφωσιωμένη εις 
τδν σύζυγόν της.

0 Γιουμαλέης έκράτει 2ν άνθος λαμπρόν, τδ 
δποϊον ή χήρα τώ είχε δώσει. Πεσόντο; τοΰ άν
θους τούτου, ή ’Αγγελική έδραμε νά τδ λάβη 
καί τώ τδ προσφέρη, χωρίς δ άγριος τήν έλαχί- 
στην νά κάμη χειρονομίαν διά νά τήν έμποδίση 
ή νά τήν εύχαριστήση διά τήν προθυμίαν μεθ’ ή; 
έπραξε τοϋτο.

— Ανόητον καί χονδροειδέστατον ζώον ! άνε-
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ζραξεν ό Κρουστιλλάκ πλήρης οργής. Λσάν Σουλ
τάνος φέρεται!. . Πώς τό άξιολάτρευτον αύτό 
πλάσμα καταδέχεται νά άσπάζηται τήν χεϊρα 
τοϋ Κανιβάρου, δστις τόν μόνον έπαινον τοϋ μα
καρίτου πάτερ Συμεών όποΰ έκαμνε ήτο νά είπή 
δτι τόν εφαγε . . . Σήμερον εις άνθρωποφάγος, 

χθές εις κυνηγός ταύρων, αϋριον ίσως εις κατα
δρομείς .. . αυτή ή γυναϊαα εινε αληθής Μέσσα- 
λίνα! άνέκραξεν ό Κρουστιλλάκ άπηλπισμένος 
άμα καί έζπεπληγμένος διότι ήσθάνετο δτι τα
χέως κατελήφΟη άπό τό πάθος.

ή χήρα καί ό Καραΐβης έπλησίασαν έπί μάλ
λον καί μάλλον εις τό παράθυρον, άφ’ δπου ό ιπ
πότης τούς κατεσκόπευεν, άκούων τήν συνομι

λίαν των.
0 Γιουμαλέης ώμίλει Γαλλιστί μέ προφοράν 

όμως ήτις έπρόδιδε τόν άνθρωπον τής φυλής του. 
Οί λόγοι του ησαν σπάνιοι και βραχείς.

0 Κρουστιλλάκ ήκουσε τούς λόγους τούτους έκ 

τής άρςαμένης ήδη συνομιλίας.
— Γιουμαλέη, έλεγεν ή μικρά χήρα, ήτις έρεί-, 

δετό έπί τοϋ βραχίονος τοϋ Καραΐβου, παρατη
ρούσα αύτόν τρυφεοώς, Γιουμαλέη, είσθε, κύριός 
μου, θά σάς υπακούω’ δέν είνε καθήκόν μου νά 

σάς υπακούω ;
— Εινε καθήκόν σου, είπεν ό Καραΐβης’ ή α

ξιοπρέπεια τοϋ άνδρός απαιτεί τοϋτο.
— Γιουμαλέη, ή ζωή μου εινε ζωή σου, οί 

στοχασμοί μου άνήκουσιν εις σέ, ύπέλαβεν ή Αγ
γελική. Εϊπέ μοι νά πάρω τό δηλητήριον τοϋτο 
καί θέλω τό πάρει διά νά σέ αποδείξω δτι ανή
κω εις σέ, καθώς τό βέλος σου, καθώς τό τόξον 
σου, καθώς »/ πιρόγα σου σοι άνήκουσι·

Και ταϋτα λέγουσα η Αγγελική έδείκνυεν εις 
τόν σιωπηλόν Καραΐβην καρπόν Ttva κιτρινόχοουν 
περιέχοντα τό σφοδρότερον δηλητήριον. Ό Γιου
μαλέης άφοϋ έπί τινας στιγμάς παρετήρησε τήν 
’Αγγελικήν μέ δμμα διαπεραστικόν, έκαμε μίαν 
χειρονομίαν, υψών τόν λιχανόν τής δεξιάς χειρός. 

Εις τό σιωπηλόν τοϋτο σημεϊον. ή χήρα έπλη- 
σίασε τόσον ταχέως τόν θανατηφόρου καρπόν εις 
τά χείλη της, ώστε άνευ έτι ταχυτέρου κινήμα
τος τοϋ Καραΐβου, ήθελεν ίσως τώ δώσει τήν όλε ' 
θρίαν άπόδειξιν τής τυφλής ύπακοής εις τάς ιδιο

τροπίας τοϋ κυρίου της.
Κίνημα άκαριαίας ώς ή άστραπή φρίκης διέ- 

στειλε τήν άπαθή τοϋ Καραΐβου φυσιογνωμίαν, 
καθ’ ήν στιγμήν ή χήρα έπλησίασε τόν δηλητη
ριώδη καρπόν εις τά χείλη της’ άλλ’ άνέλαβε πα-

ραχρήμα τήν αταραξίαν του, κατεβίβασϊ'τήν χεί- 
ρα τής Αγγελικής, έφίλησε τήν νεάνιδα είς τό 
μέτωπον, λέγων μέ φωνήν ήχήεσσαν καί γλυ- 

κείαν,
— Εύγέ σου !
Τήν στιγμήν ταύτην οί δύο περιδιαβάζοντες 

ευρίσκοντο πλησίον τοϋ παραθύρου τοΰ Κρουστιλ- 
λάκ, ώστε ούτος φοβηθείς μή τόν καταλάβωσιν 
ώς οιτακουστήν, άπεσύρθη άποτόμως έν τώ δο)- 

ματίω λέγων'
— Πόσον έφοβήθην μ' αυτό τό δηλητήριον !.·. 

και αυτό τό τετράποδου, τό ζώον άληθινά, ποϋ 
όμοιάζει σάν χοίρος τόσον διά τό χρώμα, όσον 
και διά τήν βραδύτητα τών κινήσεων του, νά τής 
είπή Ευγέ σου . . . Τί πράγμα καί αυτό ; είς Sv 
σημεϊον αΰτοϋ υπήγε νά φαρμακευθή ; .. . αί γυ
ναίκες αί ιδιότροποι όλα τά κάμνουν . . . Καί με
τά τινων στιγμών σκληρής σκέψεις δ Γασκόνος 

προσέθηκεν
— Λυτό είνε άνεξήγηταν . .. νά άγαπά μία 

γυναίκα ένα άνδρα, αυτό καταλαμβάνεται.. . νά 
άγαπ? δύο .. . συμβαίνει καί αύτό ... μ’ όλου 
ότι εινε τερατώδες . . . άλλά νά άγαπά τρεϊ; διά 
μιας . .. αύτό είνε αίνιγμα . ·. Πώς μετά τον 
καταδρομέα κα’ι τόν κυνηγόν ή Λάμια είμπορεϊ 
νά άγαπά αύτόν τόν άνθρωποφάγον .. . δστις 
τρώγει τούς ιεραποστόλους , . . χωρίς τέλος πάν
των νά συλλογίζηται οτι Οά μέ νυμφευθή... Ε
δώ είνε νά χάση τις τον νοϋν του ■ . . Βέβαια 

δέν θέλω νά μείνω έδώ . . . δχι, χιλιάκις όχι.. . 
δ,τι βλέπω μέ δυσαρεστεί πολύ ... Οά ήμην πο
λύ άνόητος άν ήγάπων τριαύτην γυναίκα ... θά 
έχανα όλην μου τήν άξίαν . . . ό άληθής έρως ά- 
πομωραίνει τόν άνθρωπον ... Νά φύγω . . νά φύ
γω άπ' έδώ . . . ήτο μανία, δνειρον ·.. ήμην α
νόητο; . . . Πρέπει νά παραιτήσω τήν οικίαν αύ
τήν νά υπάγω νά ευρώ τόν πλοίαρχον τής Λι- 
κόρνης . . . Καί βέβαια, καλλίτερα νά καταπίνη 
τις κηρία διά νά διασκεδάζη τόν κύρ Λανιήλ, πα- 

ρά νά μένη έδώ.
'θ ιππότης διεκόηη είς τάς θλιβερές σκέψεις 

του άπό τήν γραίαν υπηρέτριαν, ήτις ήλθε νά 
κρούση τήν θύραν τοϋ κοιτώνός του διά νά τόν 
ειδοποίηση §τι ό μαύρος, δστις τήν προτεραίαν 
τόν εϊχεν υπηρετήσει ώ; Οαλαμ.ηπόλος, τόν έπερί- 

μενεν είς τό έξώτερον οίκημα.
'θ Κρουστιλλάκ ήκολούθησε τήν υπηρέτριαν, 

[ έκτενίσθη έξυρίσθη, ένεδύθη καί έπανήλθεν δπω?

θάνητε, νά φέρητε είς τά χείλη σας, τόν φαρμα
κερόν έκείνον καρπόν;

— Εάν δ Γιουμαλέης μοί έλεγεν «άπόθανε, »> 
Οά άπέΟνησκα, άπεκοίθη ή χήρα μετά παραφοράς.

— Αλλά τί θά έλεγεν ό κυνηγός καί ό κατα
δρομού; έάν άπεθνήσκετε διά τόν Καραΐβην;

— θά ελεγον δτι έκαμα καλά.
— Και άν σάς έζήτουν ν’ άποθάνήτε δι’ εκεί

νους;
— Θά άπέΟνησκα δι’ εκείνους.
— ίΐς διά τόν ΓιΟυμαλέην ;
— ί'ί; διά τόν Γιουμαλέην.
— Τούς άγαπάτε λοιπόν καί τούς τρεϊ; εξί

σου ;
-— Ναι, διότι καί οί τρεϊς μέ άγαποϋν έξίσου.
— Είνε μία ιδέα άδιάσειστος, καί δέν είνε μέ

σον νά τής τήν εκβάλω, διενοήθη ό Γασκόνο;, καί 
ματαίω; κοπιάζω’ άλλως 5 τόνο; μεθ’ ού όμιλεϊ 
είνε πολύ αθώος, ώστε δέν φαίνεται προσπε- 
ποιημένος. Πιθανόν τά κακά στόματα νά συ- 
κοφαντώσι τήν άδελφικήν Ισως άγάπην, τήν ό
ποιαν ή νέα αυτή γυνή τρέφει πρός τούς τρεϊς κα
κούργους... καί δμως ό κυνηγός μοϋ έδωσε νά 
καταλάβω .. · άλλ’ ίσως νά έκατάλαβα καί κα
κώς . ·. και έπειδή Οά τήν άφήσω, άγαπώ καλ
λίτερον νά πιστεύω δτι εινε άθώα παρά ένοχος, 
μ’ δλον δτι, νά εϊπωμεν τήν αλήθειαν .. ., είνε πο
λύ δύσκολον νά τήν άθωώση τίς. Διό ύπέλαβεν— 
Εχω μίαν τελευταίαν έρώτησιν άκόμη, κυρία. 
Ποιος ήτον ό σκοπός τών άγριων άστεϊσμών, τούς 
οποίους σείς καί ό κυνηγός έκάματε χθές περί 
τών δύο συζύγων σας, έκ τών όποιων ό εί; άπέ- 
Οανεν άπό τά γέλοια, καί δ άλλο; μετεβλήθη 
είς λυχνίαν, χάρις εις τήν έπέμβασιν τοϋ κοκαΐ
νου άνθρώπου, δστις ύπογράφει, κατά τον αύτόν 
αστεϊσμόν, τά συμβόλαιά σας ; . · . Εννοείτε κα
λώ:, κυρία, δτι μ’ δλον δτι είμαι πολύ ύποχρεω- 
μένος είς σάς, μοϋ είνε άπολύτως άδύνατον νά 
πιστεύσω είς τοιαύτας άνοησίας.

— Δέν είνε αύται άνοησίαι. , .
— Καί πώς θέλετε νά πιστεύσω . ·.
— ίί ! πρέπει νά πιστεύσητε δχι μόνον αύτά, 

άλλ’ άκόμη καί άλλα πράγματα . .. είπεν ή χήρα 
μέ τόνον παράδοξον.

— Καί πότε Οά μοϋ έξηγήσητε αύτά τά μυ
στήρια ;

—όταν σάς είπώ τί απαιτώ διά τήν ένωσίν μας.
— Λ! αρχίζει πάλιν τόν αύτόν άστεϊσμόν,

είπε καθ’ εαυτόν ό Γασκόνος. Ας προσποιηθώ τόν

περιμείνη τήν Λάμιαν έν τώ αύτφ δωματίω έν τώ 
όποίς> τήν είχε περιμείνει τήν προτεραίαν.

1Θ'.
Ό αΛηθ^ς ?ρωσ·

’ΐδοϋσα τήν Λάμιαν ό Κρουστιλλάκ άκουσίως 
αΰτοϋ ήρυθρίασεν

— Ιίμην πολύ κακή χθές, δέν είνε άλήΟεια ; 
είπεν ή Αγγελική πρός τόν ίππότην μετά γοη
τευτικού μειδιάματος. Σάς έδωσα κακήν περί 
έμοϋ ιδέαν, έπιτρέψασα είς τόν Ψυχαρπάχτην νά 
διηγηθή παντός είδους ανοησίας’ άλλ άς παύσω- 
μεν πλέον τήν ομιλίαν αύτήν .. . ’Αλήθεια ! ό 
Καραΐβης Γιουμαλέης είν’ έδώ.

— Τόν είδον άπό τό παράθυρόν μου μέ σάς, 
κυρία, είπε πικρώς ό τυχοδιώκτης καί έσκέφθη 
καθ εαυτόν.-—Νά μή έχη καί διόλου εντροπήν... 
τί δυστυχία ! νά ηνε τόσον εύμορφη . . . 'Αλλά, 
Κρουστιλλάκ, έδώ σέ θέλω νά φανής ακλόνητος.

— Δέν είν εύμορφος ό Γιουμαλέης ; ήρώτησεν 
ή χήρα μέ ύφος θριαμβευτικόν.

— Χούμ ! χούμ . .. είνε πολύ ώραίος δι’ ένα 
άγριον, άτεκρίθη μετά πείσματος ό ιππότη;’ άλλ’ 
επειδή είμεθα μόνοι, σάς παρακαλώ, κυρία, νά 
μοϋ έξηγήσητε (καί μή σάς κακοφανή τό ερώτη
μά μου, διότι άί περιστάσεις, βλέπετε, μοϋ δί
δουν τό δικαίωνα νά σάς υποβάλω) πώς άπό σή
μερον έως αύρων είμπορεϊτε νά άλλάζετε τόσους 
έραστάς ;

ίΐ θεέ μου, είπεν άδιαφόρως ή χήρα, δ ένας 
έρχεται, ό άλλος φεύγει... τό πράγμα είνε ά- 
πλούστατον.

— 0 ένας, έρχεται ό άλλος φεύγει, είνε άπλού- 
στατον τώ δντι ύπό πρώτην έποψιν . .. άλλά, 
κυρία, ή φύσις καί ή ηθική έχουσιν όρους . ..

-— Αφοϋ μέ άγαποϋν περιπαθώς καί οί τρεις, 
διατί νά μήν άγαπώ καί έγώ καί τούς τρεϊς;

Η άπόκρισις αΰτη έδόθη μετά τοσαύτη; φιλα- 
ρεσκείας, ώστε ό ιππότης είπε καθ’ εαυτόν.

— Χωρίς άλλο ή δυστυχής αυτή άνετράφη είς 
κάμμίαν έρημον, είς κάνέν σπήλαων, διότι δέν 
εχει διόλου γνώσιν τοϋ καλοϋ καί τοϋ κακοϋ . .. 
τή; λείπει ή ανατροφή .. . Καί προσέθηκεν ύψη- 
λοφώνω; μετά τίνος ταραχής. — θά σάς εϊπώ, 
κυρία, έστω καί άν μέ έκλάβητε δι’ ένα άδιάκρι 
.τον, δι’ ένα οχληρόν, ότι σήμερον τό πρωί ένώ 
περιεφέρεσθε μέ τόν Καραΐβην, σάς ειδον καί σάς 
ηκουσα. Πώς συμβαίνει δμως, δέν εννοώ, είς έν 

4μϋμμ αύτοϋ ν’ άποφασίσητε, μέ κίνδυνον ν’ άπο-
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— Κυρία ... *.
—- ’Αλλ’ εισθε καλδς, άλλ εϊσθε γενναιόφρων, 

άλλά θα ησθε άξιος, είμί βεβαία, πάσης άφοσιώ- 
σεως. Εϊσθε πτωχδς, εϊσθε σκοτεινής καταγω
γής .· .

— Κυρία, τδ όνομα τών Κρουστιλλάκ .. . εινε 
ύπέρ πάν άλλο λαμπρόν, άνέκραξεν δ ιππότης μ.ή 
δυνάμενος πλέον νά πιριστείλη τήν έπαρσίν του.

Η χήρα έξηκολοΰθησε χωρίς νά δείξη δτι έδω
σε προσοχήν είς τδν ιππότην.

— Αν έγεννάσθε πλούσιο; καί ισχυρό;, ήθέ- 
λατε κάμει εύγενή χρήσιν τής δυνάμεως καί τοϋ 
πλούτου σας. 11 δυστυχία ήθελε σά; συμβουλεύ
σει πολύ χειρότερον, άφ’ δ,τι έπραξε, διότι ύπε- 
φέρατε πολλάς στερήσεις . ..

— ’Αλλά, κυρία . . .
— Η πενία σάς εύρεν άμέριμνον καί πλήρη αύ- 

ταπαρνήσεως, ή δέ εύτυχία ήθελε σάς εύρη γεν
ναίου καί άγαθοεργόν. Εν ένί λόγω δέν θά ήσθε 
χειρότερος έν τή ευπορία άφ’ δ,τι εισθε έν τή δυ
στυχία. Αν τά άγαθά ύμών προτερήματα δέν 

ύπερέβαινον κατά πολύ τάς νεανικά; ύμών άφρο- 
σύνας, δ οϊκος ούτος, έστέ βέβαιος, δέν ήθελε σας 
άνοιχθή, κύριε. Αν δ’ ή πρότασις, ήν τδ εσπέρας 
θά σάς κάμω, δέν σάς ευχαριστεί. . ■ είμαι πε- 
πεισμένη τούλάχιστον δτι δέν θά φέρητε μαζί 
σας κακήν άνάμνησιν τής Λάμιας. Περιμείνατε 
με έδώ, προσέθηκε μειδιώσα, ύπάγω νά ίδω τδ 
έτοιμαζόμενον γεϋμα τοϋ Γιουμαλίη, διότι έθι- 
μον εϊνε παρά τοις Καραίβαις, αί γυναίκες μόναι 
νά φροντίζωσι δι αύτδ, καί έπιθυμώ τουλάχιστον 
ώστε δ Γιουμαλέης νά νομίζη δτι εΰρίσκεται εις 
τήν κατοικίαν του.

Η συνδιάλεξις αύτη ύπήρξεν, ώς κοινώς λέγε
ται, τό Αούσιμον τοϋ δυστυχούς ίππότου.

Οί άπλοι καί περιπαθείς λόγοι τής ’Αγγελι
κής, τδ γλυκύ καί ευγενές βλέμμα, δπερ τούς 
εϊχε συνοδεύσει, κατέστησαν τδν Κρουστιλλάκ 
πλέον ύπερήφανον, πλέον εύτυχή παρ έάν ήκουε 
τάς κολακευτικωτέρας φιλοφρονήσεις. Ησθάνθη 
μίγμα χαράς καί φόβου, καί έπηύξησε τήν πρδς 
αύτήν άφοσίωσίν του.

Αλλο εύεξήγητον σύμπτωμα άληθοϋς έρωτος.
ΙΪ πικρά προκατάληψι; τοϋ ίππότου διεσκε- 

• δάσθη αίφνης. Ενόησε πόσον τδ πρόσωπον, δπερ

ευήθη διά νά ίδωμεν ποϋ 0ά φθάση' επιθυμώ μά
λιστα νά προβή πολύ, διά νά σβεσθή δλοσχερώς 
ό ανόητος έρως μου. Καί ύπολαβών είπε, (

— Δέν μοί ύπεσχέθητε σήμερον, χυρία, νά μοί . 
είπητε τί απαιτείτε διά την ένωσίν μας;

— Ναί.
— Καί ποίαν ώραν. ί
— Τήν εσπέραν περί τήν ανατολήν τής σελή ■

νης.
---- Διατί τότε χυρία ; '
— Αύτδ εϊνε μυστικόν, τδ δποϊον θά μάθητε 

μαζί μέ τά άλλα.
— Καί άν σά; νυμφευθώ δέν μοϋ δίδετε παρά- '

τασιν πλέον τοΰ ένδς έτους νά ζήσω ; 1
11 Λάμια έστέναξε χαί εϊπε θλιβερώς σειούσα ι 

τήν ώραίαν κεφαλήν της.
— Φεϋ! δχι ... δχι περισσότερον τοϋ ένδς έ

τους.
—Ας εξακολουθήσω πάντοτε νά φαίνωμαι εύή- 

θης, εϊπε καθ’ έαυτδν δ Γασκόνος, καί προσέθηκε,
— Προέρχεται τάχα άπδ τήν θέλησίν σας νά 

η»ε αί ήμέραι μου μετοημέναι ;
— όχι, ώ ! δχι, άνέκραξεν ή χήρα.
— ίΐστε προσωπικώ; δέν μέ μισείτε; εϊπεν δ 

Κρουστιλλάκ·
Εις τήν έρώτησιν ταύτην, ή φυσιογνωμία τής 

Λάμιας ήλλαξεν δλοσχερώς έκφρασιν καί κατέ
στη σοβαρά' άνώρθωσε λοιπδν δπερηφάνως τήν 
μικράν κεφαλήν της, καί δ ιππότης έξεπλάγη έκ 
τοϋ ύφους, τής εύγενείας καί τής άγαθότητος ήτις 
διεδόθη εις άπαντας τους χαρακτήράς της.

— Ακούσατέ με, τώ είπε μέ φωνήν περιπαθή 
άλλά προστατευτικήν. Επειδή περιστάσεις τινες 
τής ζωής μου μέ ϋποχρεοϋσιν είς διαγωγήν ένίοτε 
παράδοξον, έπειδή καταχρώμαι ίσως τής έλευ- 
θερίας μου, μή νομίζητε δτι καί παραγνωρίζω 
τους γενναιοκάρδους ανθρώπους.

0 Κρουστιλλάκ παρετήρει τήν χήραν μετ’ ά- 
πιστευτού έκπλήξεως, ώς νά μήν ήτο πλέον ή αυ
τή γυνή· Τήν στιγμήν έκείνην ή Λάμια τώ έφαί
νετο μεγάλη κυρία, καί ή ιδέα αύτη τοσοϋτον τδν 
έξεφόβισεν, ώστε δέν εύρε λόγους ν άποκριθή.

ή δέ Λάμια ύπέλαβε.
— Μ*  έρωτατε άν σάς μισώ, κύριε. Δέν είμε- 

θα άκόμη είς τήν περίστασιν, καθ’ ήν τά αισθή
ματα, εΐτε καλά, εΐτε κακά, δύνανται νά περιμεί- παρέστησεν ήτο γελοΤον, καί. έπειδή έβλεπε 
νωσι τοιαύτας διασαφήσεις ... άλλ’ είμαι μακράν 
τοϋ νά σάς άγαπώ . . Εισθε βεβαίως πολύ μά
ταιος, πολύ άδόλεσχος, πολύ έγωίστής ...

πράγματα ακατανόητα καί ήχουε λόγους παραδό
ξους προτ)σθάνθη δτι έν δλοι; αύτοϊ; έγχρύπτε- 
ται σπουδαϊόν τι καί περίεργον μυστήριον. Εσκέτ 

φθη δτι ή μεγάλη οίκειότη; τής Λάμιας μετά 
τών άγαπητώτ της, δπως τού; ώνόμαζεν, έκά- 
λυπτεν άναμφιβόλω; έτερον μυστήριον, καί δτι ή 
γυνή αύτη έσυκοφαντεϊτο κατά τρόπον πάντως ά- 
νάξιον. Εσκέφθη προσέτι μετά τινο; πιθανότητο; 
δτι ή Αγγελική δέν ήθελε δείξει τόσον μέγαν κυ
νισμόν ενώπιον ένδς ξένου, άνευ αιτίου τίνος με
γίστης σπουδαιότητος.

Κατά συνέπειαν τής σκέψεως ταύτης, ή Λά
μια κατέστη εις τούς οφθαλμού; τοϋ Κρουστιλ- 
λάκ δλως άθώα τής άποδιδομένης αύτή δολοφο
νίας τών τριών συζύγων της.

Τέλος δ τυχοδιώκτης ήρχισε πιστεύων, τόσον 
δ έρως τδν μετεμόρφωσεν, δτι ή έρημίτις τοϋ Δια 
βολοχωρίου ήθελε νά έμπαίξη αΰτδν, καί προύτί' 
Οετο νά διαφώτιση τήν ύπόνοιάν του αύτήν τδ ί
διον εσπέρας, δτε ή χήρα ήθελε τώ εϊπει τί άπαί 
τησιν εϊχεν άντί τής χειρός της.

Εν μόνον πράγμα έτάραττε τδν Κρουστιλλάκ, 
πώς ή χήρα έδυνήθη νά πληροφορηθή περί τοϋ βίου 
8ν διήγαγεν' άλλ’ ένθυμήθη δτι πολλάς λεπτομέ
ρειας τοΰ βίου του έδιηγήθη έπί τοϋ πλοίου ή Λι
κόρνη, ώστε πιθανόν δ διευθυντής τοϋ καταστή
ματος τή; Σαινπιέρη; νά έμαθεν αύτάς άπδ τού; 
έπιβάτας τοϋ πλοιάρχου Δανιήλ.

Τέλος μέ φρόνησιν καί καλαισθησίαν, ήτις πε- 
ριεποίει τιμήν είς τδ νέον αίσθημα τδ δποϊον 
ήσθάνετο δ Κρουστιλλάκ έκαμε τάς δύο ταύτας 
υποθέσεις.

— H ή Λάμια ήθέλησε νά διασκεδάση καί τδ 
εσπέρας αύτδ θά μοί εϊπΐ) είλικρινώς « Κύριε ίπ- 
πότα, ύπήρξες εϊς περίεργο; αύθάδη;, ώστε τετυ- 
φλωμένο; άπδ τήν ματαιότητα, ωθούμενος άπδ 
τήν φιλοχρηματίαν, έδωσες τδν λόγον σου έντδς 
ένδ; μηνδς νά γείνη; σύζυγός μου, έγώ δέ ήθέ- 
λησα νά σέ βασανίσω ολίγον καί νά παραστήσω 
τδ πρόσωπον άγρίας, τδ δποϊον μοί άποδίδουν, 
καί πρδς τοϋτο δ κυνηγός, δ καταδρομεύς καί δ 
Καρκίβη; όντες ύπηρέται μου ει; ού; έχω μεγί- 
στην έμπιστοσύνην, μέ συνέδραμον, καί έπειδή 
κατοικώ μόνον είς μίαν οικίαν μεμονωμένην έρ
χονται άλληλοδιαδόχως διά νά μέ φιλάττουν : 
δι’ δλα λοιπόν ταϋτα γνωρίζουσα τάς περί έμοϋ 
διαδιδόμενα; φήμας, ήθέλησα νά διασκεδάσω μέ 
τήν εύπιστίαν σου. Σήμερον τδ πρωί σέ εϊδον άπδ 
τήν άκραν τής παρόδου δτι μέ κατασκοπεύεις, καί 
ή κωμωδία τοΰ δηλητηρίου έξυφάνθη μετά τοΰ 
Γιουμαλέη' τδ δέ φίλημα τδ δποϊον μοί έδωσεν 
είς τδ μέτωπον...»

Εδώ δ ιππότη; έφάνη πρδ; στιγμήν λίαν τε- 
ταραγμένος προσπαθών νά δικαιώση τδ φίλημα 
άλλ’ έλυσε πάλιν τδ ζήτημα λέγων δτι κατά τά 
έθιμα τών Καοαϊβών, ή οίκειότης αΰτη δέν έφαί
νετο καί τόσον επιλήψιμος.

0 ιππότης έθεώρει έαυτδν ικανοποιημένου έκ 
τή; έξηγήσεω; ταύτη;, καί άποδίδων δικαιοσύ
νην (όλίγον άργά ίσω;) εί; τήν χήραν έσκέπτετο 
νά παραιτηθή έλπίδος άνοήτου, νά παοακαλέση 
τήν Λάμιαν νά λησμονήση τδ παρελθόν, νά ζη
τήση ένα δδηγδν, νά άναλάβη τδ παλαιόν έ£ρ'α- 
κωμένον [μμάτιόν του καί τά; ροδόχρου; κνημί- 
δας του, καί νά ζητήση τύχην καλλιτέραν συμ- 
μεριζόμενο; τήν τράπεζαν τοϋ εντίμου πλοιάρχου 
τή; Λικόρνη;.

Αν τούναντίον ή χήρα έτρεφε σοβαρού; σκο
πού; διά τδν ιππότην (τδ δποϊον δυσκόλω; ήδύ
νατο νά παραδεχθή, καί τοϋ εϊχε τυφλήν πεποί- 
θησιν είς τήν άξίαν του) ήθελε δεχθή αύτάς μετ’ 
ευγνωμοσύνης, έστω καί άν ώφειλε νά πληρώση 
τήν εύτυχίαν ταύτην διά τής ζωή; του, μέ άπό- 
φασιν δμως άκράδαντον νά φυλάττη αύτδ; προ
σωπικές τήν γυναϊκά του, άποπέμπων τδν κυνη
γόν είς τδ κυνήγιόν του, πδν Καραΐβην είς τήν 
πιρόγαν του καί τδν καταδρομέα είς τάς κατα- 
δρομικάς έργασίας του' άλλως δέ ή χήρα πιθα
νόν νά προύτίμα νά μεταβή μετ’ αύτοϋ καί κα
τοίκηση είς Γαλλίαν.

όφείλομεν νά εϊπωμεν, πρδς τιμήν τοϋ δυστυ

χούς Κρουστιλλάκ, δτι περί τοϋ τελευταίου τού
του άμυδράν εϊχεν ελπίδα, διότι έθεώρει τήν πρώ
την έξήγησιν τή; διαγωγή; τής χήρα; πολλω 
φρονιμ.ωτέραν καί πιθανωτέραν.

Ενώ δ ιππότη; Κρουστιλλάκ περιέμενε μετ’ α
νυπομονησία; τδ έσπέρα; τή; ημέρα; έκείνη;, τδ 
οποίον έμελλε νά ήνε τόσον γόνιμον εί; συμβάν
τα, άφοϋ ή Λάμια ύπεσχέθη νά τφ άνακοινώση 
τά; τελευταίας προθέσεις της, θέλομεν οδηγήσει 
τδν άναγνώστην εί; τήν Φορογιάλην τή; Μαρτι- 
νικής, πρώτιστον λιμένα τής νήσου καί συνήθη 
διαμονήν τοϋ διοικητοϋ.

Πρόκειται περί νέου γεγονότος άναγομένου είς 
τήν ήμετέραν διήγησιν.

0 λιμήν τή; Σαινπιέρης, ένθα εϊχε προσορμι-
σθή ή Λικόρνη, ητο προωρισμένο; πρδς άγκυροβό-
λησιν τών εμπορικών πλοίων, ό δέ λιμήν τής Φο-
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ρογιάλης ήτο προορισμένος διά τά πολεμικά 
πλοία.

Καθ’ ήν περίπου ώραν δ Γιουμαλέτ,ς περιεδιά- 
βαζε μετά τής Λάμιας είς τδ Διαβολοχώριον, ό 
σκοπδς δστις κατώπτευεν άνωθεν τοϋ μεγάρου 
τοϋ διοικητοΰ, ανήγγειλε τήν έλευσιν μιάς γαλλι
κής φεργάτας’ πάραυτα δ’ είδοποιήθη δ φρούραρ
χος τοΰ φρουρίου νά έτοιμασθή δπως χαιρετήση. 
κατά τδ σύνηθες, τήν σημαίαν τοϋ βασιλέως, 
διότι τότε έθος ήτο νά χαιρετώσι διά δέκα.κανο- 
νοβολισμών πάν πολεμικόν πλοϊον καταπλέον είς 
τόν λιμένα.

Πρδς μεγάλην δμω; έκπληξιν τοϋ σκοπού ή 
φρεγάτα «σταμάτησε τδν δρόμον της είς τδ πέ
λαγος, κατεβίβασε μίαν λέμβον εις τήν θάλασσαν 
καϊ άπέστειλεν αύτήν πρδς τδν λιμένα, ένώ τδ 
πλοϊον περιέπλεε περιμένον τήν επάνοδόν της.

Τδ γεγονός τούτο έφάνη τόσον έκτακτον, ώ 
στε δ σκοπός έσπευσε νά τό άναγγείλη είς τδν 
φρούραρχον, δπως άναστείλη τήν δοθεϊσαν τοϋ 
κανονοβολισμοϋ διαταγήν’ ταύτης δ άναστα- 
λείσης, δ φρούραρχος ύπήγε νά ειδοποίηση τδν 
διοικητήν τής νήσου περί τής άφικνουμένης λέμ
βου.

Μετά μίαν σχεδόν ώραν ή λέμβος τής Γαλλι
κής φρεγάτας προσωρμίσθη είς Φορογιάλην καί 
άπεβίβασεν Sv πρόσωπον, τδ όποιον ώ; έκ τής έν 
δυμασίας αύτού έφαίνετο διακεκριμένον, συνο- 
δευόμενον άπδ τδν υποπλοίαρχον’ άμφότεροι δέ 
μετέβησαν παρά τώ διοικητή βαρόνιρ Ρουπινέλ.

0 ύποπλοίαρχρς έπέδωκεν είς τόν βαρώνον μίαν 
έπιστολήν τοϋ πλοιάρχου διοικητοΰ τής ΖΖιφφά- 
ρου, δςτις διαταγήν εϊχε νά περιμείνη εϊς τδ πέ
λαγος τό άποτέλεσμα τής άποστολής τοϋ Κ. Σε
μερώ, καΐ νά άναχωρήση πάλιν άμέσως’ ώφειλε 
δε συγχρόνως νά λάβη νωπάς τινας τροφάς καΐ 
ύδωρ διά τό πλοϊον.

0 ύποπλοίαρχος είχε μεταβή πρδς προμήθειαν 
των τροφών, καταλιπών μόνον τδν Κ. Σαμερώ 
μετά τοϋ βαοώνου.

‘θ Κ. Σεμερώ ήτο άνήο τεσσαράκοντα πέντε 
μέχρι πεντήκοντα έτών, χροιάς φαιάς καΐ ελαιώ
δους, ύπό τήν δποίαν έστιλβον έτι πλέον οί πρα- 
σινόχροες δφθαλμοί του’ έφερεν ιμάτιον παρυ- 
φασμένον διά χρυσού σειραδίου καϊ φενάκην μαύ- 
ρην. Η φυσιογνωμία του ήτον εύφυής, οί λόγοι 
του καθαροί καϊ σύντομοι, τδ βλέμμα του δια-

περαστικόν, τδ στόμα του ούτως ειπεϊν ανευ χει- 
λέων, τόσον ταΰτα ήσαν μικρά. Ούδέποτ’ έγέλα, 
καϊ άν έ^ριπτε σαρκασμόν τινα, τδ όποΧον τώ 
συνέβαινεν ένίοτε, τδ πρόσωπόν του καθίστατο 
πλέον τοϋ συνήθους σοβαρώτερον' άλλως τε εϊχε 
τους εύγενεστέρους τρόπους καϊ συνήθειας,. ή δέ 
γενναιότης, ή εχεμύθεια καϊ ή ψυχική του γα
λήνη τ,σαν τοιαΰται, ώστε δ Κ. Λουβαιά πολλά
κις τώ ειχεν αναθέσει δυσχερεστάτας καί κινδυ- 
νωδεστάτας άποστολάς.

‘θ Κ. Σεμερώ, ήτον δλως διαφορετικός τοϋ 
διοικητοΰ βαρώνου Ρουπινέλ, χονδροειδούς αν
θρώπου, δστις μίαν μόνην είχε μέριμναν κα'ι ?να 
συλλογισμόν πώς νά προφυλαχθή άπδ τήν θερ
μότητα. Τδ πρόσωπον αύτοϋ ήτο παχύ, κατα- 
πόρφυρον καί οί παραδόξως στρογγυλοί οφθαλ
μοί του τώ εδιδον πάντοτε ήθος έκπλήξεως.

‘θ βαρώνος, τίμιος καϊ γενναίος άλλ’ άπολύ- 
τως ανίκανος, ώφειλε τήν θέσιν αύτοΰ είς τήν 
ίσχυράν προστασίαν τής οικογένειας Κολβέρ, πρδς 
τήν δποίαν συνεδέετο διά συγγένειας έκ μητοός- 
Λιά νά δεχθή έπαξίως τδν υποπλοίαρχον τής 
φρεγάτας κα'ι τδν Κ. Σεμερώ, δ βαρώνος έξεδύ- 
θη πρδς ιζεγίστην του θλίψιν πλατύ έκ λευκού 
βάμβακος ίμάτιον καϊ μέγαν έξ άχυρων πέτασον, 
διά νά στολισθή με τερατώδη ξανθήν φενάκην, 
νά πεοιβληθή τήν κυανόχρουν στολήν αύτοΰ 
χρυσοί; σειραδίοις έξυφασμένην και νά φορτωθή 
μέ βαρύν τελαμώνα καϊ 8ν ξίφος. II θερμότης ήτο 
μεγίστη καΐ δ διοικητής κατηράτο τήν έθιμοτα- 
ξίαν, ής έγένετο θύμα.

— Κύριε, τώ εϊπεν δ Κ. Σεμερώ, δστις έφαί
νετο δλοσχεοώ; άναίσθητο; είς τήν ΰψωσιν ττ,ς 
θερμοκρασίας, δυνάμεθα νά δμιλήσωμεν άφόβω; 
χωρίς νά μόες άκβύση τις.

— Ούδείς κίνδυνος υπάρχει, διότι αΰτη μέν ή 
θύρα φέρει πρδς τδ γραφεϊόν μου ένθα ούδείς εϊνε, 
αυτή δέ πρδς τήν στοάν, ήτις εινε δλοσχεοώς 
έρημος.

0 Κ. Σεμερώ ήγέρθη, υπήγε νά παρατηρήση 
τά δύο ύποδειχθέντα μέρη, καί έπανήλθεν’ έκλει- 
σεν έπιμελώς τάς δύο θύρας.

— Συγγνώμην, κύριε, εϊπεν δ διοικητής, άλλ 
άν μείνωμεν μόνοι μέ τά δύο αύτά παραθύρια 
άνοικτά . ..

(“Επεται ή συνέχεια.)
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